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موجز تاريخ مصر
مف العصر الفرعكني إلي العصر الجميكرم

بقمـ
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مقدمة
كاف كؿ مؤرخ يق أر ما كتبو المؤرخكف مف قبمو كيعيد كتابتو بأسمكب يتناسب مع ركح عصره ثـ

يستكمؿ كيبني عمي ما سبؽ كشاىد عياف لما يدكر حكلو  ،فمثبلن عندما كتب المقريزم كتابو الشيير

المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار قاـ أكالن باالستفادة ممف سبقكه كجمع المعمكمات التاريخية عف مصر
ثـ بدأ يصؼ ما رآه في عصره  ،ككذلؾ فعؿ ابف تغرم بردم كابف اياس الحنفي كالجبرتي كغيرىـ كلذلؾ نجد

في كتاب كؿ منيـ شيادة عف مجريات األمكر في عصر كؿ منيـ كىي أدؽ معمكمة في كتاب كؿ منيـ ،
بمعني أنو ينقؿ ما سبؽ ثـ يكتب لمف سيأتي بعده
ككأنو سباؽ تتابع متتالي حيث يستمـ كؿ مؤرخ ممف سبقو "كتاب تاريخ مصر" ثـ يضيؼ ما يخص

عصره ثـ يسممو لمف بعده كىكذا في حمقات متتابعة  ،فما رأيؾ عزيزم القارئ أف أفعؿ كما فعمكا كاستكمؿ

الحمقة التي تخص ىذا العصر الذم أعيش فيو اآلف كلكف ىناؾ بالنسبة لي عدة معكقات كمشاكؿ كالمشكمة

األكلي ىي أنني مجرد ىاكم كمحب لقراءة التاريخ أما المشكمة الكبرم التي تكاجيني  ،ىي أف التاريخ

تتضح معالمو مع مركر الكقت كتصبح أكثر دقة كتنجمي أمكر كثيرة لـ تكف مفيكمة  ،كخاصة عندما تينشر
حقائؽ ككثائؽ جديدة أك أف يكتب أحدىـ مذكراتو مثبلن أك يمكت كؿ مف لو مصالح خاصة بحدث ما ،
كبالتالي لف يضر أحد كشؼ ىذا الحدث  ،كلذلؾ يمكف القكؿ باختصار شديد كمجا ازن مع بعض التحفظات أف

الحدث التاريخي كمما كاف قديمان كمما كاف دقيقان كأقرب إلي الحقيقة  ،أما كمما كاف حديثان فيحتاج إلي تدقيؽ
أكثر كقد يشكبو بعض الغمكض  ،كلكف عمي أم حاؿ سأكتب كشاىد عياف كما كتب الجبرتي مثبلن  ،فقد
كتب العديد مف األحداث دكف أف يدرم الدكافع التي تحركيا أك قد كاف يعتقد دكافع أخرم كاتضح بعد ذلؾ

خبلؼ بعض ما كتب  ،كلكف مشكمتي حاليان أكبر كأعمؽ كأعقد مف المشاكؿ التي كاجيت المقريزم كابف
تغرم بردم كابف اياس الحنفي كالجبرتي كغيرىـ مف عمالقة الػتأريخ في مصر الذيف ال أدعي أنني أقاربيـ

في مستكاىـ بؿ ال أجرؤ حتي عمي أف انتسب إلييـ كمؤرخيف  ،فبالرغـ مف أنو تبدك األمكر حاليان ميسرة
في الحصكؿ عمي المعمكمات أكثر مف أياميـ  ،كلكف المصادر مختمفة كمتباينة كمتشبعة باألغراض كالنكايا

التي قد تككف حسنة أك سيئة  ،كبالتالي أعتقد أف ميمتي لف تككف سيمة  ،فظركؼ كؿ عصر تختمؼ عف

باقي العصكر  ،كما أف ىناؾ فرؽ كبير جدا بيف المثقؼ كمعايير ثقافتو في العصكر القديمة كبيف المثقؼ
كمعايير الثقافة اآلف

كبشكؿ عاـ يتـ االعتماد عمي كصؼ المؤرخ لمظكاىر المكجكدة في المجتمع الذم عاش فيو كعاصره

أكثر مف أم شئ آخر كتبو فأنت مثبلن عندما تق أر ألحد المؤرخيف القدماء ستستمتع بقراءة كصفو لممجتمع
أكثر مف سرده لؤلحداث التاريخية نفسيا كأعتقد أنني إذا كتبت عف أم ظاىرة مكجكدة كشاىد عياف
لممجتمع ستككف ىذه محاكلة إلضافة حمقة لكتب التاريخ المصرم حتي إذا كانت األحداث التي أذكرىا غير

مؤكدة بحكـ تعدد كتضارب المصادر  ،مع العمـ أنني سأكتب األحداث إف شاء اهلل متحريان الدقة إلي أبعد
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الحدكد كلكف سيككف تركيزم عمي كصؼ المجتمع أكثر مف تركيزم عمي سرد األحداث  ،فاألحداث سكؼ

تيكتشؼ في يكـ مف األياـ كبطريقة أك بأخرم كلكف قد يككف كصؼ ظاىرة مكجكدة في المجتمع مفس ارن
لمعديد مف األحداث فطبيعة المجتمع ىي التي تسكقو إلي التصرؼ في كؿ حدث طبقان لرؤيتو كفكره كمبادئو
 ،كقد يدمر المجتمع نفسو بنفسو عند التعرض لظركؼ معينة  ،كقد ال تؤثر نفس ىذه الظركؼ عمي

مجتمع آخر
كأعتقد أف احتماؿ أف يق أر أحد ىذا الكبلـ احتماؿ ضعيؼ جدا كليس ىناؾ مبرر ألف أبرر ما أقكـ بو

أثناء ت ناكلي لمتاريخ أك أف اضطر لتكضيح رؤيتي لو  ،فأنت حر عزيزم القارئ في أف تق أر أك أف تنصرؼ
عف القراءة ىذا بفرض أنؾ ال زلت تق أر حتي اآلف  ،فالعديد مف الناس يفضمكف مشاىدة فيديك لمحدث أك

الخبر مثبلن بالصكت كالصكرة كيطمب منؾ رابط عمي شبكة المعمكمات اإلنترنت كي يصدؽ ىذا الحدث أك

الخبر  ،كعمي فكرة ىذه إحدم ظكاىر المجتمع الذم أعيش فيو كالتي سكؼ أذكرىا إف شاء اهلل  ،كىذا عمي
سبيؿ المثاؿ  ،كال ييـ معظـ الناس قراءة المكضكع بؿ ييميـ مشاىدتو  ،بؿ حتي ال يمؿ مف المشاىدة البد

أف تذكر لو التكقيت المحدد الذم ستبدك عنده المحظة المقصكدة بالفيديك  ،كبالتالي أنا مطمئف تمامان أف ما

أكتبو اآلف لف يقرأه أحد أك عمي األقؿ لف يكمؿ قراءتو  ،كبالتالي سأكتب ألنني سأككف أكثر حرية

ككؿ مؤرخ قد كتب حمقة في ىذا التاريخ تمثؿ العصر الذم عاش فيو كما ذكرت  ،كلكف يبقي الفصؿ

األخير في كؿ كتاب كتبو ىؤالء ىك األفضؿ  ،ألنو الفصؿ الذم عاشو كؿ منيـ كشاىد عياف  ،فما سبقو
مف فصكؿ مجرد نقؿ عف المؤرخيف السابقيف  ،أما الفصكؿ األخيرة مف كؿ كتاب تاريخ فيي فترة عاشيا

المؤرخ كشاىدىا كتفاعؿ معيا  ،كبالرغـ مف صدؽ المشاعر فإف معمكمات المؤرخ عف الفترة التي عاش

فييا بالذات أقؿ دقة مما سبؽ كما ذكرت ألف المعمكمات التاريخية في تقديرم تزداد دقة مع القدـ كيصعب
الكثكؽ بيا كمما كانت حديثة  ،كلكف يبقي أىـ ما يكتبو كؿ مؤرخ ىك كصفو لممجتمع الذم عاش فيو

بصدؽ كتجرد  ،فقد نعرؼ األحداث مف مصادر عديدة مع مركر الزمف كلكف كصؼ المجتمع كظكاىره يبقي
أثمف ما تركو المؤرخ مف تراث )ُ
كقبؿ أف أبدأ سرد تاريخ مصر طبقان لما كرد في المراجع كالكتب يجب أف تعرؼ أكالن أف المصرييف لـ

يحكمكا مصر لمدة حكالي ِِْٗ سنة تقريبان فقد يعرؼ الكثيركف أف المصرييف قد استعادكا حكـ مصر بعد
ثكرة يكليك سنة ُِٓٗـ كبالتحديد بعد حكالي سنة كاممة مف قياـ الثكرة حيث تـ إنياء حكـ أسرة محمد

عمي كاعبلف الجميكرية سنة ُّٓٗ ـ كلكف قد ال يعرؼ البعض متي كانت آخر مرة حكـ فييا المصريكف
مصر قبؿ ىذا التاريخ  ،كيمكف اعتبار أف الممؾ نقطانب الثاني ( نختنبك الثاني ) ىك آخر حاكـ مصرم

حكـ مصر  ،كىك آخر ممؾ مف ممكؾ األسرة الثبلثيف الفرعكنية التي تعتبر آخر أسرة فرعكنية في التاريخ
المصرم  ،كقد انتيي حكـ ىذا الفرعكف األخير عمي يد الفرس حكالي سنة ُّْ قبؿ الميبلد  ،كليس معني
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ىذا أف العصر الفرعكني نفسو كاف خاليان مف الحكاـ الغير مصرييف فقد حكـ مصر خبل ؿ العصر الفرعكني

عمي فترات متباعدة اليكسكس كالميبيكف كالنكبيكف كاآلشكريكف كالفرس سكاء باالحتبلؿ المباشر أك
باليجرات السممية الكثيفة كلكف كاف المصريكف يحرركف مصر كيعكدكف لمحكـ في كؿ مرة خبلؿ العصر

الفرعكني ػ  ،كلكف الذم طرد الفرس عندما أعادكا احتبلؿ مصر لـ يكف المصريكف ىذه المرة  ،بؿ طردىـ

اإلسكندر المقدكني الشيير حكالي سنة ِّّ ؽ ـ كتبله في حكـ مصر أسرة البطالمة ثـ تبع البطالمة

االحتبلؿ الركماني لمصر سنة َّ قبؿ الميبلد ثـ تعرضت مصر لغزك فارسي في أكاخر حكـ الركماف سنة

ُٖٔ ـ ثـ استعادىا الركماف مرة أخرم سنة ِٕٔـ  ،إلي أف تـ فتح مصر سنة َْٔـ أثناء االحتبلؿ
الركماني ليا  ،ككاف فتح مصر في عيد دكلة الراشديف ثـ تمتيا الدكلة األمكية فالعباسية ثـ تأسست في

مصر الدكلة الطكلكنية سنة ٖٖٔـ ثـ اإلخشيدية سنة ّٓٗـ ثـ حكـ مصر الفاطميكف سنة ٗٔٗـ كتبلىـ

األيكبيكف سنة ُُُٕـ  ،ثـ دكلة المماليؾ البحرية سنة َُِٓـ ثـ المماليؾ البرجية سنة ُِّٖـ  ،ثـ

الحكـ العثماني لمصر سنة ُُٕٓـ ثـ جاءت الحممة الفرنسية سنة ُٖٕٗـ لمدة ثبلث سنكات  ،ثـ حكـ
مصر محمد عمي باشا كأسرتو مف سنة َُٖٓـ كقد قامت بريطانيا باحتبلؿ مصر خبلؿ عصر أسرة محمد

عمي حكالي سبعيف سنة مف سنة ُِٖٖـ  ،ثـ انتيي حكـ أسرة محمد عمي بعد قياـ ثكرة يكليك ُِٓٗ ،
كبالتالي لـ يجمس عمي عرش مصر حاكـ مصرم منذ عيد نقطانب الثاني إال بعد قياـ ثكرة يكليك  ،أم منذ

سنة ُّْ قبؿ الميبلد إلي سنة ُّٓٗ ـ كبالتالي تككف المدة بالكامؿ ِِْٗ سنة كاممة
كلنبدأ معأن في استعراض تاريخ مصر بالكامؿ بإيجاز كلكف دعنا نتفؽ أف قراءة كتب التاريخ قد تككف

مممة لمبعض كلذلؾ سأحاكؿ تخفيؼ الممؿ بقدر اإلمكاف عف طريؽ سرد األحداث عمي شكؿ حكار بيف

شخصيف أحدىما يسأؿ كاآلخر يجيب مستخدمان ما تيسر لو مف كتب كمراجع تاريخية كبذلؾ يمكف تشجيع
القارئ عمي االستمرار في القراءة  ،كما أرجك أف يمتمس لي القارئ العذر عف أم خطأ قد يجده في الكتاب

كيفترض فيو حسف النية  ،كاهلل مف كراء القصد كىك المستعاف
محمد عبد العزيز عرمكش
mzizoihhm@gmail.com
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الفصؿ األكؿ العصر الفرعكني
أىـ مصادر التاريخ الفرعكني
 -ما ىي أىـ مصادر التاريخ الفرعكني ؟

 -سنبدأ بحجر بالرمك كقد تـ تسمية حجر بالرمك بيذا االسـ نسبة لمدينة بالرمك اإليطالية المكجكد بيا

أكبر قطعة مف ىذا الحجر بعد تحطمو كيكجد في المتحؼ المصرم بالقاىرة أربع قطع صغيرة اشترت

مصمحة اآلثار ثبلثة منيا في عاـ َُُٗ كعثر أحد خفراء المصمحة فيما بعد عمي القطعة الرابعة

ممقاة بيف الخرائب في منؼ أما القطعة السادسة فيي اآلف في لندف في متحؼ الجامعة

 -لماذا تتكاجد آثار بيذه األىمية خارج مصر ؟

 -أعتقد أف ىناؾ مف أخذىا مف مصر أثناء فترات االحتبلؿ كما أكثرىا في تاريخ مصر ككذلؾ ىناؾ مف

حكاـ مصر مف أىدم بعضيا لبعض حكاـ العالـ فضبلن عما تـ تيريبو مف محترفي سرقة اآلثار كلكف

ليس ىذا مكضكعنا ألنو يطكؿ شرحو

 -حسنان فما المعمكمات المتكفرة لديؾ عف حجر بالرمك ؟

 لقد كرد في صفحة ّٔ ْٔ ،بكتاب مصر الفرعكنية "ألحمد فخرم" عف ىذا الحجر ما يمي  ( :فيأكاخر أياـ األسرة الخامسة المصرية أك ربما في أكائؿ األسرة السادسة كاف يقكـ في معبد مف معابد

العاصمة في منؼ حجر ال يقؿ طكلو عف متريف كيزيد ارتفاعو عف سبعيف سنتيمت ارن نقش كجياه
بنقكش في سطكر رأسية كتبت فييا أسماء جميع مف حكمكا مصر منذ أياـ ما قبؿ األسرة األكلي مع

مدة حكـ كؿ منيـ  ،مقسمان إلي سنكات كأىـ ما حدث في كؿ سنة كألمر ما يح ّْ
طـ ىذا الحجر إلي قطع
صغيرة يع ًثر حتى اآلف عمي ستة منيا أكبرىا كأىميا مكجكدة في صقمية منذ ُٖٗٓ كنقمت إلي متحؼ
مدينة بالرمك في عاـ ُٕٕٖ كما زالت ىناؾ حتي اآلف

 -فماذا عف بردية تكريف ؟

 -أما بردية تكريف فقد كرد عنيا في صفحة ٓٔ بنفس المرجع السابؽ ما يمي  ( :حصؿ عمي ىذه

البردية الرحالة اإليطالي دركفني في أكائؿ القرف التاسع عشر كقيؿ إنو عثر عمييا في منؼ ككانت

البردية في حالة جيدة عندما تسمميا دركفني كلكنيا تيشمت بعد ذلؾ كنقمت إلي إيطاليا عقب الحصكؿ

عمييا ككضعت في متحؼ تكريف منذ ذلؾ الكقت ككانت تحتكم ىذه البردية عمي أكثر مف ثبلثمائة اسـ

مف أسماء الممكؾ كتحت اسـ كؿ منيـ عدد سنكات حكمو كىي تبدأ باآللية الذيف حكمكا مصر - -

كتنتيي بأسماء الممكؾ قبيؿ األسرة الثامنة عشرة )

 يعجبني أف معؾ مصادرؾ تسعفؾ بقراءة ما تحتاجو كلكف بالتأكيد سرعة كصكلؾ لمكتب كالصفحاتالمطمكبة تعني أنؾ متعايش معيا بشكؿ شبو مستمر
ٔ
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 أنا يا صديقي دائمان ما أىرب إلي التاريخ كأعيش في الماضي فيك يريحني نفسيان عندما أعرؼ أف كؿىذا إلي فناء

 -كبالطبع مانيتكف قد مات أليس كذلؾ ؟ أردت فقط أف نخفؼ قميبلي مف جدية الحديث

 نعـ يا صديقي لقد مات مانيتكف بكؿ تأكيد كقد كتب عنو أحمد فخرم ما يمي  ( :كاف مانيتكف كاىنانمصريان في معبد في سمنكد كاشتير بعممو كمعرفتو لتاريخ مصر كلغتيا كأراد بطميمكس الثاني " حكالي

َِٖ ؽ ـ " أف يستفيد مف عممو كذلؾ بتكميفو بكتابة تاريخ لمصر استقي مصادره مما كاف في
المعابد كمكاتب الحككمة مف كثائؽ كمما يبعث عمي الحزف أف تاريخ مانيتكف األصمي في ًقد في حريؽ
مكتبة اإلسكندرية كلـ يعثر حتي اآلف عمي أم نسخة كاممة أك ناقصة منو ككؿ ما كصؿ إلي أيدينا

ليس إال مقتطفات مف ذلؾ التاريخ نقميا المؤرخ الييكدم يكسيفكس  - -ككصؿ إلينا أيضان مف تاريخ
مانيتكف جداكؿ بأسماء األسرات كالممكؾ كعدد سني حكميـ في مؤلفات بعض الكتاب كخاصة جكليكس

اإلفريقي "ُِٕ ميبلدية " كلكف أفضؿ النصكص كأدقيا ىك ما جاء في الكتاب الذم قاـ بجمعو
جيكرجيكس سينكمكس )

 -حسنان فيؿ ىناؾ مصادر أخرم بخبلؼ حجر بالرمك كبردية تكريف كتاريخ مانيتكف ؟

 كمف مصادر التاريخ الفرعكني أيضان ثبت الكرنؾ كثبت أبيدكس كثبت سقارة كما يسمي بنصكصاألنساب ككميا تحتكم عمي أسماء ممكؾ كأحداث شيدتيا فترات حكميـ كلكف كؿ مصدر منيـ إما أنو
تيشـ كفقدت منو معمكمات ميمة أك أف كاتبو كاف لو مقاصد خاصة في كتابتو كبالتالي حذؼ أسماء

بعض الممكؾ أك فترات كاممة مف تاريخ مصر كانت ال تعجبو فمثبلن ثبت أبيدكس ( أىمؿ ممكؾ إىناسيا

األسرتيف التاسعة كالعاشرة كلـ يذكر إال ممكيف فقط مف ممكؾ األسرة الحادية عشرة  - -كلـ يذكر ثبت
أبيدكس أم ممؾ مف ممكؾ عصر الفترة الثانية –االضمحبلؿ الثاني -بما في ذلؾ ممكؾ اليكسكس

الذيف كانكا في نظر ممكؾ مصر أجانب مغتصبيف لحرية الببلد  ،كيبدأ بعد ذلؾ بممكؾ األسرة الثامنة

عشرة فيسمييـ جميعان إلي أف يصؿ إلي الممؾ امنحكتب الثالث فيتبعو بحكر محب آخر ممكؾ األسرة
كأسقط "إخناتكف" ك "سمنخ كا رع" ك "تكت عنخ آمكف" ك "آم" ألنيـ كانكا في رأيو ممككان مارقيف
كخارجيف عمي ديانة آمكف ككذلؾ فعؿ بالممكة حتشبسكت ألف خركجيا عمي التقاليد كاغتصابيا العرش

ل نفسيا جعميا ممكة غير شرعية في نظر األجياؿ التالية )  ،كيضيؼ الدكتكر أحمد فخرم ما يمي ( :
كميما قيؿ عف نتائج الحفائر كما ظير منيا حتي اآلف فبل يزاؿ أمامنا الكثير مف المناطؽ األثرية في
مصر الكسطي مازالت تحتفظ بأكثر ما أبقي عميو الزمف مف مخمفاتيا  ،حتي طيبة نفسيا عاصمة

اإلمبراطكرية فإنو لـ يتـ حفرىا أك بحثيا البحث العممي الكافي  ،كليذا يمكننا القكؿ بأنو ما زاؿ أماـ

عمـ اآلثار المصرية كقت طكيؿ ربما يمتد إلي أكثر مف بضع قركف قبؿ أف يستطيع عمماء اآلثار أف
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يقكلكا بأنو لـ يعد ىناؾ مزيد مف البحث  ،كقبؿ أف يقكؿ المؤرخكف أنيـ قد قالكا كممتيـ النيائية في

تاريخ مصر  ،كأنو لـ تعد ىناؾ فجكات في ذلؾ التاريخ )
اف ع ً
ً
يركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
يف ًم ٍف قى ٍبمً ًي ٍـ ۚ ىكا ينكا أى ٍكثىىر
ض فى ىي ٍنظييركا ىك ٍي ى
اق ىب ية الًَّذ ى
ؼ ىك ى ى
 سبحاف اهلل القائؿ  ( :أى ىفمى ٍـ ىيس يار ًفي ٍاأل ٍىر ً
كف ) اآلية ِٖ سكرة غافر
ش َّد قي َّكةن ىكآثى نا
ًم ٍن يي ٍـ ىكأى ى
ض فى ىما أى ٍغ ىن ٰى ىع ٍن يي ٍـ ىما ىكا ينكا ىي ٍك ًس يب ى

ممخص العصر الفرعكني
 -سنبدأ بممخص تاريخ الفراعنة عمي أم حاؿ كىك تاريخ يمكف تبسيطو كاآلتي  :ينقسـ العصر الفرعكني

إلي ثبلثة عصكر رئيسية  :عصر الدكلة القديمة  -عصر الدكلة الكسطي  -عصر الدكلة الحديثة ،
كتسبؽ ىذه العصكر الثبلثة عصر يسمي بالعصر العتيؽ كيمي كؿ عصر مف ىذه العصكر فترة

اضمحبلؿ  ،االضمحبلؿ األكؿ بيف الدكلة القديمة كالدكلة الكسطي  ،كاالضمحبلؿ الثاني بيف الدكلة
الكسطي كالدكلة الحديثة  ،كاالضمحبلؿ األخير في نياية الدكلة الحديثة كنياية العصر الفرعكني
بالكامؿ

 أعتذر عف المقاطعة كلكني تذكرت اآلف أف ىذا التقسيـ مكجكد بالفعؿ في تسمسؿ عرض اآلثار فيالمتحؼ المصرم بميداف التحرير (الدكلة القديمة كالدكلة الكسطي كالدكلة الحديثة)

 بالفعؿ  ،كقد قاـ المؤرخ المصرم القديـ (مانيتكف) بحصر عدد األسر في العصر الفرعكني  ،فذكر أنومككف مف ثبلثيف أسرة فرعكنية  ،مكزعة عمي العصكر الفرعكنية المختمفة  ،كاألسرة الفرعكنية تعني
عائمة حكمت مصر فترة معينة كتبدأ بمؤسس ليذه األسرة ثـ يتبعو كيميو أبناءه ثـ أحفاده حتي يظير

مؤسس آخر ألسرة جديدة كىكذا

 -كىؿ يختمؼ عدد الممكؾ في كؿ أسرة عف األخرم ؟

 بالطبع يختمؼ عدد ممكؾ كؿ أسرة عف األخرم في أغمب األحياف فمثبلن عدد ممكؾ األسرة الثامنة عشرةعبارة عف ُْ ممؾ كعدد ممكؾ األسرة الرابعة عبارة عف سبعة ممكؾ بينما تككنت األسرة الثامنة
كالعشركف مف ممؾ كاحد فقط

 -ككيؼ كانت تنتيي كؿ أسرة لتبدأ أسرة جديدة ؟

 عادةن ما ينتيي حكـ أم أسرة لعدة أسباب أىميا ىك انتياء نسؿ الذككر في ىذه األسرة فيأتي مؤسسجديد ألسرة جديدة  ،كيشترط أف يتزكج مف إحدم أميرات األسرة الممكية السابقة حتي تجرم الدماء
الممكية في عركؽ أبناءه فيكتسب شرعية الحكـ ألسرتو

 فيؿ يمكف أف تذكر لي تكزيع عدد األسر عمي كؿ دكلة مف الدكؿ الثبلثة كعصكر اإلضمحبلؿ مع ذكرأشير ممكؾ كؿ عصر مشكك ارن ؟

ٖ
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 العصر العتيؽ ( عصر تأسيس الدكلة )  :يتككف مف أسرتيف فقط ( األكلي كالثانية ) مف حكالي سنةََُّ قبؿ الميبلد إلي حكالي سنة َِٗٔ ؽ ـ  ،كأشير ممكؾ ىذا العصر ىك الممؾ مينا مكحد

القطريف كالفرعكف األكؿ في األسرة األكلي

 -طبعان لقد اتفقنا أنو ال يكجد تاريخ دقيؽ في ىذه العصكر السحيقة

 -بالتأكيد فتاريخ بداية العصر الفرعكني نفسو مختمؼ في عدة مراجع

 -سأتركؾ تكمؿ ىذا التمخيص الرائع كلكف اسمح لي أف نتكمـ عف الممؾ مينا ألىميتو في تاريخ مصر

 إذا تكممنا عف الممؾ مينا ألىميتو كما تريد فسكؼ تطمب نفس الطمب عف ممكؾ آخريف في العصرالفرعكني كسيطكؿ الحديث

 ال تكجد مشكمة إذا تكممنا عف بعض ممكؾ الفراعنة المشيكريف في بضع دقائؽ  ،كأعتذر مرة أخرم ،كلنكمؿ فقد كصمنا لمدكلة القديمة

 الدكلة القديمة ( عصر بناة األىراـ )  :مف األسرة الثالثة إلي األسرة السادسة مف حكالي سنة َِٗٔؽ ـ إلي حكالي سنة َُِٖ ؽ ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة

كصاحب اليرـ المدرج بسقارة كالممؾ سنفرك مؤسس األسرة الرابعة ككذلؾ خكفك كخفرع كمنقرع أشير
ممكؾ األسرة الرابعة كأصحاب األىرامات الثبلثة بالجيزة كبدكف أف تقاطعني فسكؼ أذكر لؾ معمكمات
مختصرة عف بعض ممكؾ الدكلة القديمة كعف أىراماتيـ  ،كدعني أكمؿ الحديث عف االضمحبلؿ األكؿ

( عمت الفكضي الببلد )  :مف األسرة السابعة إلي األسرة العاشرة مف حكالي سنة َُِٖ ؽ ـ إلي

حكالي سنة ََِٔ ؽ ـ  ،ثـ الدكلة الكسطي ( عصر االىتماـ بالسياسة الخارجية )  :يتككف مف
األسرة الحادية عشرة كاألسرة الثانية عشرة فقط مف سنة ََِٔ ؽ ـ إلي سنة َُُٕ ؽ ـ كأشير

ممكؾ ىذا العصر ممكؾ األسرة ُُ ( منتكحتب ) األكؿ كالثاني كىكذا كممكؾ األسرة ُِ ( امنمحات

كسنكسرت ) األكؿ كالثاني كىكذا  ،ثـ االضمحبلؿ الثاني ( تخممو احتبلؿ اليكسكس لمصر )  :مف

األسرة ُٓ إلي األسرة ُٕ مف سنة َُُٕ ؽ ـ إلي سنة َُٔٓ ؽ ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ

سقنف رع كالممؾ كامس الذيف كافحكا اليكسكس كلـ يتمكنكا مف طردىـ  ،ثـ الدكلة الحديثة ( عصر

اإلمبراطكرية المصرية )  :مف األسرة ُٖ إلي األسرة َِ مف سنة َُٖٓ ؽ ـ إلي سنة َُٖٓ ؽ

ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ أحمس األكؿ كىك أكؿ ممكؾ األسرة ُٖ كطارد اليكسكس  ،كمف
أشير ممكؾ ىذا العصر ممكؾ األسرة ُٖ بشكؿ عاـ مثؿ الممكة حتشبسكت كالممؾ تحتمس الثالث

مؤسس اإلمبراطكرية المصرية كالممؾ امنحكتب الرابع ( اخناتكف ) كالممؾ تكت عنخ آمكف كالممؾ حكر

محب كأشير ممكؾ األسرة ُٗ الممؾ سيتي األكؿ كالممؾ رمسيس الثاني كالممؾ مرنبتاح كأشير ممكؾ

األسرة َِ الممؾ رمسيس الثالث ثـ االضمحبلؿ األخير (نياية الفراعنة كتخممو حكـ مصر ممكؾ ليبييف
كنكبييف كآشكرييف كفرس عمي فترات مختمفة) :مف األسرة ُِ إلي األسرة َّ مف سنة َُٖٓ ؽ ـ
ٗ
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إلي سنة ُّْ ؽ ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ شاشنؽ األكؿ كىك مصرم مف أصؿ ليبي كىك
مؤسس األسرة ِِ كمف أشير ممكؾ ىذا العصر أيضان الممؾ بعنخي كىك مصرم نكبي مؤسس األسرة

ِٓ  ،كالممؾ بسماتيؾ األكؿ مؤسس األسرة ِٔ  ،أما الممؾ ( نقطانب الثاني ) كيطمؽ عميو ايضا اسـ

( نخت نبؼ ) الثاني أك ( نختنبك ) الثاني فيك آخر ممؾ في األسرة الثبلثيف الفرعكنية أم أنو آخر

فرعكف مصرم تقريبان

 بالتأكيد قد الحظت ما أنا فيو مف حيرة بسبب محاكالتي لعدـ مقاطعتؾ بسبب كؿ ىذه األسماء البلمعةالتي ذكرتيا  ،فيؿ أثقؿ عميؾ إف طمبت معمكمات عف بعضيا ؟

 لقد الحظت بالطبع اىتمامؾ ببعض أسماء الممكؾ كأنت محؽ بالطبع فكما قمت لؾ قمما تجد دكلة مثؿمصر ليا تاريخ متصؿ بيذا الطكؿ كاالمتداد فميس مف الممكف أف نذكر مثؿ ىذه األسماء كال نتحدث

عنيا كبالمناسبة كحتي ال تنسي  ،لقد ماتكا جميعان ىـ كرجاؿ دكلتيـ كشعكبيـ كأعداءىـ كحمفاءىـ
كلـ يبؽ منيـ أحد فسبحاف الحي الذم ال يمكت

 أشكرؾ ألنؾ التمست لي العذر عمي اىتمامي بمعرفة معمكمات عف بعض ممكؾ الفراعنة  ،كعميتذكيرم بالمكت أيضان كأرجك أف تحدثني عف بعض ممكؾ الفراعنة كلنبدأ بالممؾ مينا إذا سمحت

 سأحدثؾ عما تريد كلكف دعني أكالن أكضح بعض المعمكمات الميمة عف ذلؾ العصر بشكؿ عاـ -مثؿ ماذا ؟

بناء قبر جيد في الدنيا يضمف لؾ حياة جيدة في اآلخرم (اعتقاد فرعكني)
 -فمثبلن بناء قبر جيد في الدنيا يضمف لؾ حياة جيدة في اآلخرة كىك اعتقاد فرعكني معركؼ كستبلحظ

أف المصرم القديـ كاف يعتقد أف ما يكجد في مقبرتو مف صكر حياتو اليكمية كالطعاـ كالشراب كاألثاث

كؿ ىذا ىك الذم سيضمف لو السعادة في اآلخرة

 -مف الطريؼ أف ىذا ينطبؽ ظاىريان فقط مع قكؿ الشاعر " ال دار لممرء بعد المكت يسكنيا  - - -إال

التي كاف قبؿ المكت يبنييا  ،فإف بناىا بخير طاب مسكنو  - - -كاف بناىا بشر خاب بانييا " كىذا
الشعر بالطبع يعبر عف كسيمة البناء التي تعبر عف األعماؿ الصالحة في الدنيا كرضا المكلي عز كجؿ

كليس ما كاف يفعمو المصرم القديـ مف صكر كتماثيؿ كتحنيط ألف كؿ ىذا ال ينفع بشئ في اآلخرة إنما

الذم يبقي ىك العمؿ الصالح كدعاء األبناء كالصدقات الجارية كاهلل أعمـ

 بكؿ تأكيد أما المصرم القديـ فقد كانت رغبتو أف يتـ بناء المقبرة في حياتو  ،فيداه تفكيره إلي عمؿالمدخؿ المكصؿ إلي حجرة الدفف عمي شكؿ أحدكر خارج البناء العمكم لكي يسحب عميو الجثماف

ليستقر في حجرة الدفف  ،ثـ يسد مدخؿ الحجرة بكتمة مف الحجر كيمؤل المنحدر بالرماؿ  ،كبيذه

الطريقة استطاع المصرم أف ينتيي مف البناء العمكم دكف حاجة النتظار االنتياء مف مراسيـ الدفف

أما عف العناصر الضركرية في الدكلة القديمة إلعداد مصطبة يعتبرىا المصرم كاممة لضماف مستقبمو
َُ

ُُ
في العالـ اآلخر فيي في رأم "عالـ اآلثار" ديفز كما يأتي )ُ( :المكحة المشكمة عمي ىيئة باب " أم

الباب الكىمي " كىذه غالبان ما تحمؿ رسـ المتكفى داخبلن كخارجان أك تمثالو  ،كعادة تككف حافمة

بالدعكات (ِ) تمثاؿ كأسماء كألقاب المتكفى (ّ)قائمة بأصناؼ الطعاـ كالشراب تشمؿ نحك مائة صنؼ

إذا كانت كاممة (ْ) صكرة المتكفى جالسان أماـ مائدة غنية بالطعاـ (ٓ) مكاكب الخدـ تحمؿ الزاد ،
كمناظر ذبح الحيكانات لمطعاـ (ٔ) النصكص التي تتحكؿ بكاسطتيا المأككالت المصكرة إلي حقيقة (ٕ)
صكرة زكجة المتكفى كأسرتو كالحيكانات األليفة  ،كالخدـ المقربيف لضماف مصاحبتيـ لو في حياتو

الجديدة) كىذه المعمكمات مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ -د سيد تكفيؽ مقتطفات
مف صفحة َُّ كما بعدىا

 -كؿ ىذا مفيكـ كلكف حتي الخدـ يريد أف يقكمكا عمي خدمتو مرة أخرم في الحياة اآلخرة ؟

 بكؿ تأكيد  ،أما الذم قد يدىشؾ حقان أنيـ كانكا يتمنكف ذلؾ  ،ألنيـ ال يممككف إمكانيات بناء مقابرخاصة بيـ أك تحنيط جثثيـ بعد مكتيـ أك إقامة تماثيؿ ليـ كبالتالي لف يعكدكا إلي الحياة مرة أخرم ،

فخير ليـ في اعتقادىـ أف يرسميـ سيدىـ حتي يعكدكا لخدمتو أفضؿ مف عدـ العكدة عمي اإلطبلؽ
 -شئ عجيب فعبلن  ،كماذا يميز ذلؾ العصر أيضان ؟

عبلقة البيئة الفيضية بنظاـ الحكـ في مصر القديمة
 نظاـ الحكـ في مصر كاف مرتبط ببيئة المجتمع النيرم أم البيئة الفيضية -ماذا يعني ذلؾ ؟

 -فمتستمع إلي ما قالو الدكتكر جماؿ حمداف عف ىذا المكضكع  :حيث كتب ما ممخصو  :الحقيقة الكبرم

في كياف مصر ىي أنيا بيئة فيضية  ،ال تعتمد عمي المطر في حياتيا  ،كانما عمي ماء النير ،
كقكاميا ىك زراعة الرم  - -كمف ىنا بالدقة يبدأ كؿ الفرؽ في حياة المجتمع النيرم كطبيعتو  ،ففي

الببلد التي تعيش عمي األمطار مباشرةن يختزؿ المجيكد البشرم إلي حده األدني  ،فبعد قميؿ مف إعداد
األرض كالبذر  ،يتكقؼ العمؿ أك يكاد حتي الحصاد  ،كبيف ىذا كذاؾ فميس ىناؾ مف يحفر الترع
كالمصارؼ أك يقيـ الجسكر كالسدكد كأىـ مف ىذا كمو أف ليس ىناؾ مف يمكنو أف يحبس عنؾ المطر

أك أف يتحكـ في تكزيعو  ،مف ىنا فقد تككف الطبيعة سيدة الفبلح كلكف الفبلح بعد ذلؾ سيد نفسو ،

 -كبلـ منطقي جدان

 أما في بيئة الرم فاألمر مختمؼ كؿ االختبلؼ  - -البد مف مجيكد بشرم ضخـ أم البد مف شبكةغطائية كثيفة مف الترع مف كؿ مقياس ابتداء مف قنكات الحمؿ كقنكات التغذية إلي مساقي الحقكؿ

حتي تزرع  ،ثـ ما جدكم تمؾ الشبكة إذا لـ تسيطر عمي أعناقيا كرءكسيا بالنكاظـ كالقناطر كالسدكد ؟
أعني أم جدكم فييا بغير ضبط النير ؟  ،كأكثر مف ىذا ما جدكم الجميع بغير ضبط الناس ؟

 ما المقصكد بضبط الناس ؟ُُ

ُِ
 إف زراعة الرم إذا تي ًركت ببل ضابط يمكف أف تضيع مصالح الناس المائية في مكاجية بعضيا البعضمكاجية متعارضة دمكية  ،ذلؾ أف كؿ مف يقيـ عمي أعمي الماء يستطيع أف يسئ استعمالو إما

باإلسراؼ أك بحبسو تمامان عمف يقع أسفمو أم أف كؿ حكض عمكم يستطيع أف يتحكـ في حياة أك

مكت كؿ حكض سفمي ككؿ مف يقع عمي أفكاه الترع يستطيع أف ييدد حقكؽ المياه لمف يقع عمي

عمف تريد  ،المحصمة
نيايات الترع  ،كذلؾ يمكف لممحاباة كالتحيز أف تسخك بالماء لمف تريد كتقبضو َّ
إذف كاضحة  :بغير ضبط النير يتحكؿ النيؿ النبيؿ إلي شبلؿ حطـ جارؼ  ،كبغير ضبط الناس يتحكؿ

تكزيع الماء إلي عممية دمكية كيسيطر عمي الحقكؿ قانكف الغاب كاألدغاؿ  ،في ظؿ ىذا اإلطار

الطبيعي يصبح التنظيـ االجتماعي شرطان أساسيان لمحياة كيتحتـ عمي الجميع أف يتنازؿ طكاعية عف

لسمطة عامة أعمي تكزع العدؿ كالماء بيف الجميع ،
كثير مف حريتو ليخضع ي
سمطة الحككمة ؟
 -ي

سمطة عامة أقكم بكثير مما يمكف أف تتطمبو بيئة ال تعتمد عمي نير فيضي في حياتيا  ،كبذلؾ ال
 يتككف الطبيعة كحدىا سيدة الفبلح  ،كانما بيف االثنيف يضيؼ الرم سيدان آخر ىك الحاكـ ،
 -أضاؼ الرم سيد آخر ىك الحاكـ  ،تحميؿ رائع كبعد

 -فإذا ما التفتنا إلي مصر القديمة بصكرتيا الفرعكنية فستجابينا ىذه المبلمح  ،مبلمح المجتمع

الييدركلكجي إلي حد نادر المثاؿ  ،فقد يعد فرعكف ضمعان أساسيان في مثمث اإلنتاج إلي جانب الضمعيف
الطبيعييف الماء كالشمس

 -لذلؾ عبدكا الحاكـ كالشمس كالنير  ،فماذا عف المجتمع

 -ىذا عف الحككمة أما عف المجتمع فيك أساسان مجتمع تعاكني منظـ  - -كىنا نجد في القرية المصرية

في صميـ تركيبيا كسيككلكجيتيا كزراعتيا قد ارن كبي ارن متكطنان كمتأصبلن مف التعاكنية كالمشاركة التمقائية
 ،فيي خمية بشرية متبلصقة متبلحمة

 -لقد اتضح لي أىمية دكر الحاكـ في مصر القديمة ،

أكؿ حككمة في التاريخ كانت في مصر
 فميس مف المستغرب أف أكؿ حككمة في التاريخ كانت في مصر كما يكضح د جماؿ حمداف في مكضعآخر مف كتابو القاىرة حيث كتب ما يمي  --- ( :فالبيئة كما رأينا فيضية  ،كالمجتمع مجتمع

ىيدركلكجي  ،كليذا أصبح الرم مرادفان لمتنظيـ  ،كالتنظيـ المركزم  ،الذم يخضع فيو الجميع طكاعية

لسمطة عامة مطمقة  .كاف كاف ىذا مف أقكم عكامؿ ظيكر الكحدة السياسية المبكرة في مصر  ،كما
أنو عمـ الشعب "أف" النظاـ أساس الحضارة  ،إال أف ىذا أيضان بدأ دكر الحككمة الطاغي كأرسي نكاة

المكظفيف الثقيمة  ،كأصبحت البيركقراطية المركزية عنص ارن أصيبلن في مركب الحضارة المصرية  ،بؿ
ثقبل عنيدا في مككبيا .
ُِ

ُّ
 -البيركقراطية عريقة في مصر بكؿ تأكيد

 أصبحت مصر مجتمعان حككميان كما نقكؿ  ،فالحككمة كحدىا ىي التي تممؾ زماـ المبادرة كامكانياتالعمؿ  ،العمؿ الكبير عمي أية حاؿ  ،كقد كاف ليذا قيمتو في بعض المراحؿ  ، - -كلك أنو ربما خمؽ

في جميعيا شيئان مف ركح التكاكؿ كالتكاسؿ كالسمبية كخنؽ ممكات المبادأة كحكافز التمقائية في السكاف

 ،كىنا  ،مرة أخرم  ،نجد أف الحككمة المركزية األكلي في التاريخ ليست ميزة صافية ببل شكائب كال

كانت مكسبان ببل ثمف  ،كالذم يتعمؽ تاريخ مصر االجتماعي ستركعو كال شؾ تمؾ البيركقراطية العاتية
التي تمتد عمي طكلو بغير انقطاع  ،حتي لتشكؿ نغمة دالة عميو كمممحان أساسيان آخر مف مبلمحو ،
فالبيركقراطية في مصر قديمة قدـ الحضارة الفرعكنية  ،مع األىراـ تبدأ  ،كفييا تتمخص  ---،كيكفي

بعدىا أف نرم صكر كبار المكظفيف عمي النقكش كاآلثار القديمة كأف نعرؼ أخبارىـ المتكاترة في

البرديات كالسجبلت العديدة حتي ندرؾ خطكرة الدكر الذم لعبتو الييئة البيركقراطية في القديـ  ،بؿ إف

شئت رم ازن بميغان  ،ففي النحت تجده ابتداء مف تمثاؿ الكاتب حتي تمثاؿ شيخ البمد فيذه جميعان نصب
تذكارية كتاريخ محفكظ أك محفكر لمبيركقراطية الفرعكنية الثقيمة

 مف ىنا يمكف القكؿ أف الشعب المصرم يحتاج أك احتاج حاكمان قكيان عمي طكؿ تاريخو  ،كحاجةالشعب إلي ىذا الحاكـ القكم تفكؽ كثي ارن حاجة ىذا الحاكـ لمشعب أليس كذلؾ ؟

 نعـ فيناؾ تناسب طردم بيف قكة الحاكـ كاحساس الشعب باألمف  ،فكمما كاف الحاكـ قكيان كمما شعرالشعب باألمف  ،فيك دائمان يحتاج إلي المبادرة مف أعمي  ،كدائمان ينتظر ما سيحدث ال ما سيصنعو ىك
 ،فيك غالبان ال يصنع شيئان مف تمقاء نفسو بؿ عميو أف يتمقي التكجييات مف أعمي  ،مف حاكـ ترنك

إليو األبصار كتتعمؽ بو اآلماؿ  ،كاذا تأممنا اآلثار الفرعكنية في طكؿ الببلد كعرضيا سنجد أف أركعيا
كأكثرىا تـ بناءه في فترات السيطرة الكاممة لمحككمة المركزية في الثبلث دكؿ القديمة كالكسطي

كالحديثة كلف نجد آثا ارن بيذه الركعة في فترات االضمحبلؿ خبلؿ العصر الفرعكني  ،فمـ تحدث إنجازات
معمارية يمكف مقارنتيا بما حدث في ىذه الدكؿ الثبلث

 -كىؿ استمرت ىذه الظاىرة بعد الفراعنة ؟

 إذا تركنا العصر الفرعكني كاستعرضنا عصر البطالمة ثـ العصر الركماني في مصر سنجد اإلنجازاتتتحقؽ في فترات حكـ األقكياء فقط  ،كحتي بعد فتح مصر كانضماميا إلي العالـ اإلسبلمي سنجد أف

رغبة الحاكـ في حدكث أم أعماؿ ضخمة تككف ىي المحركة لؤلحداث  ،ألف المبادرة تأتي مف أعمي

غالبان  ،فتأمؿ كراجع معظـ اإلنشاءات كالمشركعات الكبرم في تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة
كاألىرامات كالمعابد قديمان كاألعماؿ المعمارية الضخمة في العصر المممككي كعصر أسرة محمد عمي
كحفر قناة السكيس كبناء السد العالي ككذلؾ االنتصارات الكبرم في تاريخ مصر  ،كحتي اليزائـ

ُّ

ُْ
كاالنكسارات كاإلخفاقات ستجد أف المحرؾ لؤلحداث غالبان ال يككف الشعب  ،بالرغـ مف أف الشعب ىك

الذم يصنع كؿ ىذا كلكف ليس مف تمقاء نفسو في معظـ األحكاؿ

 إلي ىذا الحد ينعدـ دكر الشعب كمحرؾ لؤلحداث ؟ حتي بعد انتياء أسباب حاجة الشعب لمحاكـ كأحدأضبلع مثمث الحياة إذا جاز التعبير ؟

 -لؤلسؼ استمرت ىذه الظاىرة حتي بعد انعداـ كجكد المبرر لحدكثيا  ،كقد تكمـ عف ىذه االستمرارية

الدكتكر جماؿ حمداف فقاؿ  - :فعمي طرفي النقيض األقصي كالمطمؽ مف مصر االقتصادية  ،كعمي

خبلؼ مصر االجتماعية  ،إلي حد بعيد  ،لـ تكد مصر السياسية تتغير أك تعرؼ التغير  ،فيي إف لـ تكف
بعيدة تمامان عف التغير فإنيا ببل نزاع آخر كأقؿ ما يتغير في مصر  ،إنيا قمة االستمرارية كالثكابت كقاع

االنقطاع كالمتغيرات في مصر  ،لكنيا لؤلسؼ كاألسي بالطبع أسكأ استمرارية كشر الثكابت عمي كجو

اليقيف كاإلطبلؽ  ،ذلؾ أنيا النقطة السكداء كالشكىاء في االستمرارية المصرية جميعان  ،مثمما ىي الكحيدة

التي لـ تعرؼ االنقطاع أك التغير قبؿ العصر الحديث كبعده  ،إنيا االستمرارية السمبية بامتياز  ،مثمما ىي
قمة سمبيات االستمرارية بيقيف  ،كالسؤاؿ ببساطة ىؿ تغيرت مصر المعاصرة عف مصر الحديثة  ،كالحديثة

عف القديمة  ،في قضية التركيب االجتماعي – السياسي كنظاـ الحكـ كالسمطة  ،كالي أم حد ؟  ،التغير

الجكىرم في الشكؿ  ،أما الجكىر فمـ يكد يتغير  ،كىذا الجكىر ىك الطغياف الشرقي  ،الطغياف الفرعكني ،
بكؿ أعمدتو التقميدية  ،فيك الخط المستمر كالقاسـ المشترؾ األعظـ  ،الذم يجرم خبلؿ تاريخ مصر كمو

منذ مينا  ،المتغير الكحيد ىك الشكؿ  - - ،فقديما كاف الفبلحكف عبيد فرعكف ثـ عبيد السمطاف  ،كحديثان

فإذا لـ نكف قد صرنا حقان أك نكعان عبيد الرئيس  ،فنحف يقينان مازلنا بيف فراعنة كفبلحيف  ،كرعايا ال
مكاطنيف  - - - ،كبمزيد مف التكضيح  ،فنحف في مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية العصرية باألخذ

بالنمكذج الغربي الديمكقراطي البكرجكازم الميبرالي المتعدد األحزاب  ،بؿ كذلؾ منذ كقت مبكر نسبيان تحت –

الخديك اسماعيؿ – كقبؿ كثير مف الدكؿ األخرم  ،غير أف ذلؾ لـ يكف لؤلسؼ إال كقشرة كطبلء ككاجية
ديمكقراطية شكمية بحتة لخمفية اجتماعية محض إقطاعية طبقية رجعية  ،كألرضية استبدادية غاشمة مف

الحكـ المطمؽ كالطغياف المعيكد  ،فالحرية كممة مستكردة لـ تدخؿ قامكس السياسة المصرية إال منذ

الطيطاكم كالمثؿ الفرنسي  ،كلكف كأسـ ال كفعؿ  ،فالقاعدة األصكلية في مصر  ،كالتي ال تزاؿ مرعية
بأمانة  - -ىي أف كؿ مف يختمؼ مع الحاكـ فيك خائف بطريقة أك بأخرم  ،أك عمي األقؿ فإنو ىك الحقد

الذم لـ يجد لو قط عبلجان  ،ذلؾ أف الرأم – كالقكة ككالفعؿ – ممؾ لمحاكـ فقط كحكر عميو كحده  ،أما
المعارضة فمـ تعرفيا مصر منذ الفرعكنية  - -إال رم ازن كاال شكبلن كالرأم اآلخر لـ يكجد إال في نفس صاحبو

فقط  - -مف ىنا جميعان فإف ىذه الديمكقراطية البرلمانية المستكردة ليست إال غبلفان جذابان كقناعان براقان

لمديكتاتكرية األصيمة كاألصمية  ،لذا يمكننا – كالديمكقراطية أكثر شئ نسبية إف لـ تكف أكثر شئ مطاطان –

أف نسمييا بحؽ الديمكقراطية الشرقية كمرادؼ محمي أك عصرم لمطغياف الشرقي كيمكنؾ أيضان أف تسمييا
ُْ

ُٓ
ديمكقراطية العالـ الثالث  - - -كما ىي إال الغراب يقمد مشية الطاككس - -ككما في دكؿ الشرؽ

األكسط كالعالـ المتخمؼ ليس ثمة شئ في سياسة مصر الخارجية اسمو الشعب مف الكجية العممية  ،كال

أكىاـ في ىذا أك انفعاؿ  ،فصناعة السياسة الخارجية كتشكيميا كتكجيييا ىي عمميان ككاقعيان بغض النظر

عف الشكميات السطحية الممكىة حكر لرجؿ كاحد ىك الحاكـ  - - -كأنو حاكـ مطمؽ خارجيان كما ىك
داخميان  ،كال يكاد يكجد حاكـ في العالـ القديـ أك الحديث ينفرد بكضع سياسة بمده الخارجية كحاكـ مصر ،
كقد عبر بعض المعمقيف األمريكييف مؤخ ارن عمي ىذه الظاىرة بقكليـ إف السياسة الخارجية في ىذا الجزء
مف العالـ سياسة شخصية أساسان  ،الدكر الشخصي لمحاكـ ىك الدكر المحكرم إف لـ يكف األكحد فييا ،

كفي ىذا بالدقة تكمف جذكر المأساة العظمي  ،فمكاف مصر كمكانتيا الدكلية كقكة سياسية  ،انتصارىا
كىزيمتيا مصيرىا كبقاؤىا  - -إلخ كؿ أكلئؾ بيف يدم شخص كاحد  - - - -لقد تغيرت مصر الحديثة

كالمعاصرة في جميع نكاحي الحضارة المادية كالبلمادية كالحياة االقتصادية كاالجتماعية بدرجات متفاكتات

المعدية  ،تمامان مثمما تغير كؿ العالـ الثالث كلربما
 ،كذلؾ عمي األقؿ بحكـ العصر كالحضارة الحديثة ي
تفكقت مصر في مدم ىذا التغيير  ،غير أنيا مف أسؼ لـ تكد تتغير مف ناحية نظاـ الحكـ  ،ففي ىذا ال
جديد تحت الشمس

 -ماذا لديؾ أيضان عف ذلؾ العصر ؟

االحتفاؿ بالعيد الثبلثيني عند الفراعنة
 عيد السد أك عيد الحب سد كما كرد في كتاب مصر الفرعكنية لشيخ األثرييف أحمد فخرم  :كاف ىذااالحتفاؿ معركفان في مصر دكف شؾ قبؿ األسرة األكلي بزمف كبير  ،كيرجع أصمو إلي عادة ما زالت

تمارسيا بعض الشعكب اإلفريقية حتي اآلف  ،كىي تحديد ثبلثيف سنة لحكـ أم زعيـ  ،ألف رخاء

الناس يتكقؼ عمي قكة ذلؾ الزعيـ  ،فإذا امتد عمره أكثر مف ذلؾ قضكا عميو في حفؿ ديني

 -شئ عجيب حقان

 كما تقدـ البعض اآلخر في تفكيره كقبؿ مف الزعيـ أف يثبت قكتو باصطياد أسد أك قتؿ عدك فيشترمبذلؾ سنكات أخرم مف الحياة  ،كتقدـ آخركف أكثر مف ذلؾ فجعمكا الزعيـ يحصؿ عمي سنكات أخرم

باسترضائو لئللو بتشييد معبد جديد أك تقديـ قرابيف خاصة في حفؿ يثبت فيو ىذا الزعيـ استمتاعو

بالصحة الكفيرة ،

 -أما ىذا فمقدكر عميو

 كيظير أف ىذه العادة كانت معركفة كمتبعة في مصر في كقت مبكر قبؿ عصر األسرات  ،ككصمت إليمرحمتيا األخيرة كىي تجديد الحؽ في البقاء في الحكـ قبؿ أف تنتيي فترة الثبلثيف سنة كيككف ذلؾ في

احت فاؿ كفؽ مراسيـ خاصة يثبت فييا الزعيـ قكتو  ،كيشيد ليذه المناسبة بعض المباني الخاصة - -
كظؿ ممكؾ مصر منذ األسرة األكلي حتي آخر أياـ حضارتيا  ،مخمصيف ليذا التقميد ككثي ارن ما نرم
ُٓ

ُٔ
اإلشارة إليو  ،كنرم بعض طقكسو عمي جدراف المعابد في جميع العصكر حتي ما شيد منيا في أياـ
الركماف

الفراعنة كالحياة اآلخرة (اآلثار مقابر كمعابد فأيف قصكرىـ)؟
 ىؿ تسمح أف نتناكؿ مكضكع الديانة الفرعكنية بشكؿ أكثر تفصيبلن ألنو مف الكاضح أنيا السبب في كؿما ترككه مف آثار ؟

 -بالفعؿ إف معظـ ما تركو الفراعنة إف لـ يكف كمو يتعمؽ بما بعد المكت أما قصكرىـ كبيكتيـ كما إلي

ذلؾ مف أمكر دنيكبة فمـ يتبقي منيا شئ عمي ما أعمـ كقد يككف قصر التيو أك البلبرنت بالفيكـ مف

اآلثار الدنيكية كلكف كاف لو دكر ديني أيضان

 -إذف فآثارىـ مقابر كمعابد فقط تقريبان أليس كذلؾ ؟

 نعـ ألف الدنيا بالنسبة ليـ كانت تمييد لآلخرة فت ارىـ يحتفظكف بأغمي ما يممككف مف ذىب كاحجاركريمة كتحؼ كغير ذلؾ في قبكرىـ كليس في بيكتيـ

 -ألنو يعتبر قبره ىك بيتو في اآلخرة كاهلل أعمـ صحيح ؟

 -ىذا ما يبدك  ،حتي إذا عادت ركحو إلي قبره يجد كؿ ما تركو بو كعندما يق أر النص المخصص

كالتعاكيذ البلزمة تتحكؿ كؿ ما في المقبرة مف رسكـ كتماثيؿ ككتابة إلي حقيقة  ،كتجده أيضان يكتب

أعمالو الصالحو كانتصاراتو كأمجاده ككؿ ما يفخر بو في الدنيا يضعو أك يكتبو في قبره

 فإذا حصؿ أحدىـ عمي شيادة تقدير مثبلن بمغة عصرنا الحالي أك ميدالية أك ىدايا قيمة يضعيا فيمقبرتو كأكيد أنت تعرؼ أمثمة عمي ذلؾ

 -بمناسبة ىذا الكبلـ ىناؾ مكقؼ يمكف ذكره يؤكد كبلمؾ بالفعؿ فمثبلن حدث في عصر أحد ممكؾ األسرة

الخامسة ككاف اسمو نفر اير كا رع مكقؼ قد كرد بكتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ -د
سيد تكفيؽ صفحة ٖٗ حيث كتب  ( :نعرؼ اسـ الممؾ نفر اير كا رع مف عدة مقابر لكبار مكظفيو
عمي سبيؿ المثاؿ مقبرة "رع كر " التي اكتشفيا سميـ حسف عاـ ُِٗٗ كىذا القبر ال تقؿ حجراتو عف

الخمسيف كعثر فيو عمي أكثر مف مائة تمثاؿ أكثرىا ميشـ ككاف "رع كر " يحمؿ أكثر مف ثبلثيف لقبان
مف بينيا لقب مدير القصر الممكي  ،كنذكر ىنا حادثة لطيفة تدؿ عمي عطؼ الممؾ ذكرىا "رع كر " في
مقبرتو فقد حدث ذات مرة في احتفاؿ رسمي أف الممؾ ككز بعصاه ساؽ رع كر مف غير قصد كالحظ
الممؾ ىذا كاعتذر عما بدر منو كقاؿ لو " انؾ أحب رجؿ لدم كأخص الناس بعطفي " كلـ يكتؼ بذلؾ

بؿ جعؿ ىذه الحقيقة كاضحة لمناس فأمر بنقشيا عمي حجر لكي تكدع في قبر رع كر  ،كىناؾ حادث

مشابو حدث لمكزير كالقاضي " كاش بتاح" )  ،كمف ىذه القصة يتضح مدم جبركت ممكؾ مصر

الفراعنة مما يجعؿ مثؿ ىذا الحدث العادم إشادة بعطؼ الممؾ كسنبلحظ أيضان أف الحاشية فقط ىي
ُٔ

ُٕ
التي تحظي بيذه الرعاية أما باقي الشعب فالكضع مختمؼ كما سنرم عند الحديث عف الثكرة العارمة

التي حدثت في نياية الدكلة القديمة

 الميـ في ىذه القصة ىك الحجر الذم أكصي الممؾ بكضعو في قبر رع كر كىذا ما يعنينا فيمكضكعنا

 -نعـ إنيا إشارة كاضحة ألىمية محتكيات المقابر الفرعكنية

 إذف يكفي أف تككف غنيان كذك منصب محترـ كمف صفكة المجتمع كلؾ نفكذ كبير كلؾ العديد مف األلقابالفخمة كي تبني قب ارن يميؽ بؾ ثـ تعيش حياة رائعة في اآلخرة كمعؾ خدمؾ كحاشيتؾ كزكجتؾ كأمكالؾ
كال عزاء لمفقراء أليس كذلؾ ؟

 بالطبع مقبرة ممؾ تختمؼ عف مقبرة قائد بالجيش أك مقبرة كاىف أك أحد كبار المكظفيف بالدكلة فمثبلنالممؾ حكر محب آخر ممكؾ األسرة ُٖ كانت لو مقبرتيف بني أحدىما قبؿ أف يتكلي الممؾ ثـ شيد
األخرم بعد أف أصبح ممؾ ألف الكضع قد اختمؼ  ،كأكيد قد شاىدت محتكيات مقبرة الممؾ تكت عنخ

آمكف التي كانت مختفية عف أعيف المصكص حتي تـ اكتشافيا  ،ككجد فييا كنكز رائعة بالرغـ مف أنو

لـ يكف ممكان في نفس أىمية تحتمس الثالث أك رمسيس الثاني أك غيرىـ مف ممكؾ الفراعنة

 -كلكف ماذا عف آلية الفراعنة ؟

آلية الفراعنة
 -طبعان ليس مف الممكف أف أذكر ىنا أسماء جميع اآللية التي كردت في مكسكعة سميـ حسف كذلؾ

لكثرتيا كلكف سأحدثؾ عف بعض ىذه اآللية في إيجاز لتكضيح بعض النقاط فمثبلن إذا تحدثنا عف عدد

اآللية بالكامؿ تقريبان سنجد أنيا تزيد عف عدد المقاطعات ألف بعض المقاطعات كاف ليا أكثر مف إلو
أما عدد ىذه المقاطعات بالكامؿ فيبمغ عشريف مقاطعة في الكجو البحرم كاثنيف ك عشريف مقاطعة في

الكجو القبمي أم اثناف كأربعكف مقاطعة طبقان لما كرد بالجزء األكؿ مف مكسكعة مصر القديمة لسميـ
حسف كيمكف إعطاء بعض األمثمة عف إلو كؿ مقاطعة فمثبلن المقاطعة األكلي في الكجو القبمي كاف
المعبكد فييا أربعة آلية منيـ اإللو الكبش خنكـ كاإللو ست أما آمكف رع الشيير فقد كاف يعبد في

عدة مقاطعات مع آلية أخرم مثؿ المقاطعة السادسة كالمقاطعة السابعة عشرة في الكجو البحرم

كالمقاطعة الرابعة في الكجو القبمي كعمي فكرة الكبش خنكـ أيضان كاف يعبد في العديد مف المقاطعات
كعندما تـ تكحيد جميع المقاطعات كضـ الشماؿ لمجنكب كتككنت الدكلة المصرية كالحككمة المركزية
استطاع الكينة كما أدراؾ ما الكينة استطاعكا أف يحافظكا عمي جميع اآللية كالتكفيؽ بينيا بقدر
اإلمكاف في جميع المقاطعات بحيث تعترؼ كؿ مقاطعة بكؿ اآللية الخاصة بالمقاطعات األخرم ألف كؿ

إلو لو كظيفة مختمفة عف اآلخر كأصبح لو دكر ميـ في حياة المصرييف القدماء فنجدىـ يكزعكف

األدكار عمي اآللية فيكجد إلو لمخصكبة كالو لمحب كالغزؿ كاالىاف لمحرب كالو التحنيط كالو الشمس
ُٕ

ُٖ
كىكذا كبالتالي لـ يفقد أم إلو سمطاتو في العبكدية في باقي المقاطعات كلكف معبده الرئيسي الخاص

بو يككف في المقاطعة األصمية التي نشأ بيا  ،كطبعان كؿ ىذا كبلـ فارغ ككفر كالعياذ باهلل لكف ىذا ما
حدث كىذا الذم أدم إلي بناء كؿ ىذا الحشد الرىيب مف المباني الدينية بكافة أشكاليا كأحجاميا

لعبادة ىذه اآللية التي ازدحـ بيا الجزء األكؿ مف كتاب مكسكعة سميـ حسف مصر القديمة كعمي فكرة

لـ تكف الحيكانات فقط التي يقدس بعضيا الفراعنة كلكف كاف ىناؾ بعض الطيكر كالزكاحؼ كاألشجار

ايضان كمف أمثمة الحيكانات المقدسة التي تقمصتيا اآللية البقرة كالثعمب كالقطة كالذئب كمف أمثمة
الطيكر الصقر كاألكز كمف أمثمة الزكاحؼ الثعباف كالتمساح كمف أمثمة الشجر المقدس شجرة الجميز

التي ظيرت في العديد مف المكحات الفرعكنية بؿ إف الحشرات أيضان لـ يترككىا بؿ كانكا يقدسكف
الجعراف كىناؾ العديد مف األساطير التي تـ اختراعيا بكاسطة الكينة مثؿ اسطكرة إيزيس كأكزكريس

الشييرة ككؿ ما أريد أف تعرفو عمي األقؿ أف ىذه اآللية كانت محكر حياة المصرييف القدماء كبسببيـ

أقيمت كؿ ىذه اآلثار التي نراىا حاليان كاذا أردت أف تعرؼ المزيد عنيا فيجب أف تق أر الكتب الخاصة

بذلؾ كجدير بالذكر أف أسماء ممكؾ الفراعنة كانت مرتبطة إلي حد كبير بأسماء اآللية فمثبلن الممؾ
خكفك مرتبط باسـ اإللو خنكـ ( كالكاقع إف اسـ خكفك ىك االسـ المختصر لو إذ أف االسـ الكامؿ ىك

"خنـ خكاؼ كم " أم اإللو خنـ ىك الذم يحميني " ) كاسـ رمسيس أصمو ( رع مس سك ) أم اإللو

رع ىك الذم أنجبو

 -فماذا عف الحساب في اآلخرة مف كجية نظر الفراعنة ؟

أسئمة محاكمة الميت مف كجية نظر الفراعنة
 بالطبع كانكا يعتقدكف أف ىناؾ حساب في اآلخرة  ،كقد كردت أسئمة محاكمة الميت في كتاب ( مصرعممت العالـ ) لمدكتكر كسيـ السيسي – الدار المصرية المبنانية – الطبعة األكلي َُِّ حيث كتب

األسئمة اآلتية  :ىؿ حفظت جسدؾ طاى ارن ؟  ،ىؿ قتمت نفسا بغير حؽ ؟  ،ىؿ عذبت حيكانان ؟  ،ىؿ
تعمقت بالدنيا بسبلسؿ مف ذىب ؟  ،ىؿ عميت مف أمكر اآلخرة ؟  ،ىؿ صنت نفسؾ كلسانؾ عف

الشيادة الزكر ؟  ،ىؿ عرفت السحر األسكد كدنست نفسؾ بو ؟  ،ىؿ تذكرت اإللو كسألتو دكمان
اليداية كالرشد ؟  ،ىؿ خنت جارؾ أك صديقؾ الذم ائتمنؾ عمي عرض بيتو ؟  ،ىؿ اعتنيت بالنباتات
كأطفأت ظمأىا ؟  ،ىؿ عاممت الحيكانات بالرفؽ كالشفقة كما تكد أف يعاممؾ بالرفؽ مف ىك أقكم منؾ

؟  ،ىؿ استمعت لصكت ضميرؾ ؟  ،ىؿ كرىت إنسانان ؟  ،ىؿ جمبت الرضا لقمب أمؾ كالشرؼ لبيت

أبيؾ ؟  ،ىؿ أعطيت خبزؾ لممحتاج ؟ كبعض ثمار حقمؾ لممنيكيف ؟  ،ىؿ امتدت يدؾ لسرقة ما ليس

لؾ ؟  ،ىؿ كنت في أم حاؿ تكذب ؟  ،يجيب المتكفي عف ىذه األسئمة ثـ يضيؼ  :كنت عينان لؤلعمي
 ،كيدان لممشمكؿ  ،كرجبلن لمكسيح  ،كأبان لميتيـ  ،كلـ أجعؿ أحد يبكي مني  ،كاف قمبي نقي كيدام

طاىرتاف  ،كعندما ترجح كفة قمب المتكفي  ، ،يعمف تحكتي براءة قمب المتكفي مف الذنكب
ُٖ

ُٗ
 -إنيا أسئمة رائعة بالفعؿ

 -بالتأكيد فأم حضارة ناجحة البد أف تقكـ عمي أخبلؽ حميدة

 -فعبلن إنما األمـ األخبلؽ ما بقيت فإف ىمك ذىبت أخبلقيـ ذىبكا

 -بالطبع  ،كلكف كؿ ىذا مع عبادة غير اهلل ال يجدم في اآلخرة  ،فمف أعظـ الظمـ أف يترؾ البشر عبادة

اهلل كحده كيعبدكف البشر كالحيكانات كالطيكر كالجمادات كيسيطر عمييـ الكينة كالفراعنة كيستعبدكنيـ

ثـ يقنعكنيـ بأف بناء القبر لو أىمية خاصة فيتمنكف أف يصبحكا خدمان لسادتيـ في الدنيا كاآلخرة ،
فكمما أعددت مقبرتؾ بشكؿ الئؽ كمما كانت حياتؾ في اآلخرة أفضؿ ككمما كنت تشغؿ كظيفة كبرم في

الدكلة الفرعكنية ستككف بالتأكيد قادر عمي تشييد مقبرة محترمة تميؽ بؾ كفييا كؿ ما تتمناه

 كؿ ىذا مفيكـ كلكف بالنسبة ألسئمة المحاكمة التي ذكرت أف الميت يتعرض ليا أماـ اآللية  ،ىؿ كافاآللية في اعتقاده يسجمكف كؿ أعمالو كأقكالو في الدنيا حتي يحاسبكنو عمييا

 -المؤكد أنو ىك الذم كاف يسجؿ أعمالو في مقبرتو

 كىؿ كاف يعتقد أف آليتو ستصدؽ ما كتبو بنفسو أـ أف ليا مرجعيات أخرم  ،بؿ األغرب مف ذلؾ إذالـ يقـ بحفظ جثمانو كيكصي بتحنيطو بعد المكت ىؿ آليتو لف تستطيع إعادتو إلي ما كاف عميو ؟

 سبحاف الذم يبدأ الخمؽ ثـ يعيده كىك أىكف عميو  ،أما مكضكع الديانة الفرعكنية فبل تكثر األسئمة فيوحتي ال يعتقد البعض أنؾ تنتقدىا فتتعرض لمكـ مف المفتكنيف بيا بدكف عمـ مع أني ال أعتقد أف

لكميـ سيجدم معؾ

 بالطبع فيذه الحضارة كانت محؿ احتراـ الجميع كلكف العقيدة شئ آخر كربما كانت فتنة لمكثيريف كقدً
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 -ىؿ كاف ىناؾ أنبياء خبلؿ العصر الفرعكني ؟

 لـ يسجؿ الفراعنة بالطبع أم شئ عف األنبياء فقد كاف كؿ منيـ عندما يكتب التاريخ يحذؼ مف قكائـالممكؾ مف يخالؼ عبادة آليتو فما بالؾ بمف يخالؼ معتقداتيـ بالكامؿ  ،فمـ تسجؿ عمي آثارىـ أم

إشارة لكجكد نبي أك رسكؿ بالرغـ مف حضكر العديد مف الرسؿ كاألنبياء إلي مصر خبلؿ العصر

الفرعكني إال أف ىناؾ إشارة إلي إسرائيؿ في لكحة مرنبتاح الشييرة عندما نصؿ إلي الحديث عنيا إف

شاء اهلل

 -كلكف ىؿ لديؾ كتابات عف مكضكع األنبياء في مصر ؟

ُٗ

َِ

األنبياء في مصر
 بالتأكيد كىذا بعض ما كرد بكتاب عندما دخمت مصر في ديف اهلل لمدكتكر محمد عمارة كىي مقتطفاتدكنتيا مف صفحة ْ إلي صفحة َُ  - - :إف ما بقي لنا مف قصص نبي اهلل كرسكؿ مصر إدريس
– عميو السبلـ – ليكحي بأف ىذا العمؽ الحضارم كالسبؽ في التمدف  ،المذيف تميزت بيما مصر قبؿ

سائر الحضارات  ،إنما كانت ليما عركة كثقي بعمـ النبكة الذم جاء بو رسكليا إدريس عميو السبلـ -

 فيقكلكف أنو أقاـ كمف معو بمصر يدعك الخبلئؽ إلي األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كطاعة اهلل - -فعرفيـ السياسة المدنية كقرر ليـ قكاعدىا كعمميـ العمكـ كىك أكؿ مف استخرج الحكمة كعمـ

النجكـ فإف اهلل عز كجؿ أفيمو أسرار الفمؾ كتركيبو كنقط اجتماع الككاكب فيو كأفيمو عدد السنيف

كالحساب  - - -كعبر ىذا التاريخ المصرم الذم ىك أطكؿ كأعرؽ ما حفظت ذاكرة اإلنسانية مف
التاريخ ظمت كمضات التكحيد الديني في مصر شاىدة عمي انتماء المصرييف إلي ديف اهلل كلقد تمثؿ

ذلؾ فيمف زارىا كعاش فييا مف األ نبياء كالمرسميف كفيمف كلد فييا كنشأ كبعث منيـ – ممف قص اهلل

عمينا قصصيـ في القرآف الكريـ – كأيضان في حكمائيا الذيف جددكا الدعكة إلي التكحيد كرفعكا راياتو

في مكاجية الكثنية كالذيف قد يككنكف أنبياء كرسبلن ممف لـ يرد ذكر ألسمائيـ في القرآف الكريـ - -

فإلي مصر رحؿ إبراىيـ الخميؿ – عميو السبلـ – كىك أبك األنبياء كمف بنات مصر ىاجر عمييا السبلـ

أنجب نبي اهلل كرسكلو إسماعيؿ عميو السبلـ  -كالي مصر جاء يكسؼ عميو السبلـ كفييا أكحي إليو

ربو كبيا بمغ الرسالة كعمؿ كساس كأصمح  - - -كباستدعاء مف يكسؼ جاء نبي اهلل يعقكب كعدد

مف بنيو إلي مصر كعاش فييا كعبد اهلل كدعا إليو – كفي مصر كلد كنشأ كتعمـ نبي اهلل مكسي كأخكه
ىاركف عمييما السبلـ كأكحي اهلل إلييـ كأنزؿ عمييـ التكراة كاأللكاح فجابيت حرية التكحيد عبكدية

الفرعكنية عمي ضفاؼ كادم النيؿ  - -كالي مصر لجأ المسيح عيسي ابف مريـ عميو السبلـ مع أمو

سيدة نساء العالميف طمبان لؤلمف

 إف أفضؿ ما في حكارم معؾ أنو ليس معؾ كحدؾ فأنت كما لككنت تستدعي المؤرخيف كالكتابكالمفكريف كغيرىـ لمجمكس معنان لمرد عمي االستفسارات  ،فعبلن إف خير جميس في الزماف كتاب  ،فيؿ

أطمع في االستفسار عف حياة المصرم القديـ في العصر الحجرم قبؿ تأسيس الدكلة المصرية ؟

كيؼ كاف يعيش المصرم القديـ في العصر الحجرم
-

( كاف المصرم في ذلؾ الكقت جامعان لمقكت يحصؿ عمي حاجتو مما يجده مف ثمار األشجار كمما

يستطيع أف يصطاده مف أسماؾ النير كالبحيرات  ،أك مف الطيكر كصغار الحيكانات  ،كمثؿ ىذه الحياة

تستمزـ التنقؿ الدائـ كال تحتاج إلي ضركرة إقامة العائبلت عمي مقربة مف بعضيا  ،كما أنيا ال تحتاج

َِ

ُِ
إلي أثاث ثقيؿ يحممو اإلنساف معو  ،كجاء اليكـ الذم عرؼ فيو اإلنسافِ أنو يستطيع أف يستنبت
بعض حبكب النباتات البرية كيحصؿ منيا عمي كميات كبيرة بعد زرعيا  ،كبعبارة أخرم أخذ المصرم

يتحكؿ تدريجيان مف جامع لمقكت إلي منتج لو  ،فأجبرتو الزراعة عمي اإلقامة في مكاف معيف ليرعى

حقمو كليحصؿ عمي ثماره  ،كما بدأ اإلنساف يستأنس الحيكانات أيضانّ  ،كيبني لو مستق ارن يأكم إليو
كيضع فيو محصكلو  ،كما بدأ أيضان يصنع مف بعض النباتات كمف الطيف أكاف لحفظ حاجياتو  ،كعندما
كصؿ اإلنساف إلي ىذه المرحمة  ،أم بعد ترؾ اعتماده عمي حياة الصيد كجمع القكت اعتمادان كامبلن ،

أخذ يكدع حياة العصر الحجرم القديـ كأخذ يبدأ العصر الحجرم المتكسط الذم حسف فيو اإلنساف

بعض أدكاتو كأخذ يرتقي قميبلن قميبلن في مدارج المدنية  ،كبدأ يتحمى ببعض أدكات الزينة  ،كما جاء

العصر النيكليتي أك العصر الحجرم الحديث حتي كاف ىذا اإلنساف يعيش في قرم صغيرة )ْ ( ،

كتسمي الفترة بيف بداية العصر النيكليتي " أم العصر الحجرم الحديث " كييف ظيكر األسرات في مصر

 ،كتقرب مف ألفي سنة العصر الحجرم النحاسي أحيانان  -كنستطيع أف نقكؿ إنو كاف لكؿ مف حضارتي

الدلتا كالصعيد مميزات خاصة )ٓ كبعد انتياء العصر الحجرم بدأ عصر األسرات الفرعكنية

 فيؿ حاف الكقت لمحديث عف الممؾ مينا الشيير بمكحد القطريف ؟ -بؿ سنتحدث عف الممؾ العقرب

 -كمف ىك الممؾ العقرب كما حكايتو ؟

الممؾ العقرب
 نعرؼ جميعان اسـ الممؾ مينا كمكحد لمقطريف ككأكؿ فراعنة األسرة األ كلي الفرعكنية  ،كلكف القميؿيعرؼ الممؾ المسمي بالممؾ العقرب كالذم تـ في عيده محاكلة لتكحيد القطريف في مصر كاف لـ تنجح

ىذه المحاكلة كلـ تستمر طكيبلن  ،إال أنيا كانت محاكلة سبقت ما أنجزه الممؾ مينا بفترة  ،فمما ال شؾ

فيو أف ىناؾ تطك ارن كبي ارن قد حدث في مصر حكالي سنة ََّّ قبؿ الميبلد  ،إذ أف الببلد كانت في
مرحمة انتقاؿ مف العصر الحجرم الحديث إلي عصر بداية األسرات  ،بمعني أف طبيعة الببلد كالمصمحة

المشتركة نقمتيـ مف حياة القرية إلي المدينة كمنيما إلي حياة األقاليـ التي كانت تتمثؿ في إمارات

صغيرة  ،كبدأت ىذه األقاليـ تتحد مع بعضيا البعض بكسيمة أك أخرم  ،فقد فرض بعضيا نفكذه عمي
البعض اآلخر عف طريؽ الحرب أك عف طريؽ النمك الطبيعي كتغمب المصالح المشتركة ككصمكا في
ِ

كؿ ما عرفو اإلنساف كيتعممو بإرادة الخالؽ عز كجؿ فيك سبحانو الذم يميـ اإلنساف العمـ كالمعرفة المناسبة لكؿ مرحمة مف حياة

اإلنساف عمي األرض كال شأف لمصدفة في ما يتعممو اإلنساف كانما ىي أسباب يسببيا المكلي عز كجؿ
ّ
ً
ً
ً
ً
َّ
كف} (ُٕ)  )ِٕ( ،سكرة
{كىذلَّ ٍم ىن ى
كب يي ٍـ ىك ًم ٍن ىيا ىيأٍ يكمي ى
ىي ٍـ لى ىيا ىمالً يك ى
اىا لى يي ٍـ فىم ٍن ىيا ىريك ي
اما ف ي
كف} ى
{أ ىىكلى ٍـ ىي ىرٍكا أىنا ىخمى ٍق ىنا ىل يي ٍـ م َّما ىعممى ٍت أ ٍىيدي ىنا أى ٍن ىع ن
يػػس
ْ
ٓ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صفحة ّّٓٔ-
مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صفحة ّٕ

ُِ

ِِ
النياية إلي مممكتيف  ،مممكة الشماؿ كتتمثؿ في الدلتا كعاصمتيا مدينة (بي) بكتك بمعني المقر أك

العرش ( قرب دسكؽ ) كالييا الصقر حكرس كتاجيا التاج األحمر كرمزىا النحمة  ،أما المممكة األخرم

ففي الجنكب كعاصمتيا مدينة (نخف) بمعني الحصف (قرب إدفك) كالييا أيضان الصقر حكرس كتاجيا
التاج األبيض كرمزىا نبات السكت ( ربما البكص أك الخيرزاف )  ،كنعرؼ مف الممكؾ المحاربيف الممؾ

العقرب  ،الذم كاف أغمب الظف أحد ممكؾ مصر قبؿ الممؾ مينا (نعرمر) مؤسس األسرة األكلي

الفرعكنية  ،كتدؿ آثار الممؾ العقرب التي عثر عمييا في نخف أنو قاـ بأعماؿ إنشائية  ،فمثبلن نراه عمي
دبكس قتالو البسان التاج األبيض ماسكان بفأس يضرب بيا األرض  ،ربما يشؽ ترعة جديدة أك يقكـ
بأحد المراسـ الدينية  ،كفكؽ ىذا نرم مجمكعة مف األلكية تمثؿ مقاطعات الصعيد كيتدلي منيا طيكر

مذبكحة ربما لتعبر عف قبائؿ الدلتا كقد يدؿ ىذا عمي انتصار الممؾ العقرب عمي الشماؿ كتكحيد الببلد

 ،كمف المبلحظ أف ىذه الكحدة قد انفصمت عراىا ألسباب دينية تقريبان ثـ عادت مف جديد في أكؿ
العصر التاريخي  ،عندما أخضع أىؿ الجنكب أىؿ الشماؿ  ،كقامت الكحدة التاريخية التي بدأتيا األسرة

األكلي التي أنيت عصر ما قبؿ التاريخ كبدأت التأريخ منذ الممؾ مينا  ،كىناؾ خبلؼ حكؿ شخصية

مكحد مصر  ،ىؿ ىك الممؾ نعرمر أـ ابنو الممؾ حكر عحا (بمعني الصقر المحارب) ؟ فمينا لـ يكف

اسمان أك لقبان مستخدمان أثناء حياة الفرعكف  ،كلكنو نعت أطمقو عميو أبناء األجياؿ التالية كىك يعني
الخالد كىناؾ خبلؼ أيضان حكؿ تاريخ تكحيد القطريف كيظف بعض المؤرخكف أنو تـ حكالي سنة

َِِٗ قبؿ الميبلدٔ

 -فمنتحدث عف الممؾ مينا

الممؾ مينا
 ييعد الممؾ مينا أكؿ شخصية بارزة في تاريخ مصر بؿ إف مصر لـ تصبح دكلة مكحدة إال في عيدهفيك كما نعمـ جميعان مكحد القطريف كىك الممؾ األكؿ في األسرة األكلي الفرعكنية ييعد الممؾ مينا أكؿ

شخصية بارزة في تاريخ مصر بؿ إف مصر لـ تصبح دكلة مكحدة إال في عيده فيك كما نعمـ جميعان
مكحد القطريف كىك الممؾ األكؿ في األسرة األكلي الفرعكنية كقد كردت عدة أسماء لمفرعكف األكؿ
مكحد القطريف منيا ( مني = مينا= منا = نعرمر = نارمر ) كقد استخدـ الدكتكر سيد تكفيؽ اسـ

"مني" لمفرعكف األكؿ كما كرد في تاريخ مانيتكف كبردية تكريف كقائمة أبيدكس بأف الفرعكف األكؿ ىك

"مني" بمعني الخالد أك المثبت كىك مؤسس الدكلة كالجد األكبر لجميع ممكؾ الفراعنة تقريبا كيقكؿ عنو
سميـ حسف أنو قد كانت لو ميابة في قمكب الفراعنة الذيف خمفكه حتى أنيـ أليكه بعد مكتو كبقيت

عبادتو زمنان طكيبلن حتى أنو بعد عشريف قرنان مف كفاتو كجد تمثالو محمكؿ في مقدمة كؿ تماثيؿ
ٔ

نقبلن عف كتاب (ىؤالء حكمكا مصر ) – حمدم عثماف – الييئة المصرية العامة لمكتاب

ِِ

ِّ
الممكؾ اآلخريف في احتفاؿ ديني في عيد رمسيس الثالث في معبده كيقكؿ سميـ حسف أف ممكؾ األسرة

األكلي يبمغ عددىـ سبعة فقط كاستمركا نحك ََِ سنة مف سنة ََِّ ؽ ـ إلي سنة َََّ ؽ ـ
كالممؾ مينا قد كضع أساس متيف لكؿ مف جاء بعده مف الفراعنة فالنظاـ الحككمي كاإلدارم الذم كانت

تسير عميو الببلد في عيده بقي نحك َََّ سنة لـ يط أر عميو تغيير إال ناد ارن

 -أعتقد أف ىذا النظاـ الحككمي مكجكد حتي كقت قريب كليس فقط َََّ سنة

 أما كممة فرعكف فقد أتت مف المفظ المصرم القديـ "برعك" أم القصر العظيـ كتعتبر لكحة الممؾ مينامف أىـ اآلثار الفرعكنية المكجكدة حاليان كالمكحة تكضح معاركو لتكحيد القطريف  ،كظيكره بتاج الكجو

القبمي عمي أحد أكجو المكحة كبتاج الكجو البحرم عمي الكجو اآلخر  ،كقد عثر عمييا العالـ البريطاني
ككيبؿ في ىيراككنبكليس بالقرب مف إدفك كىى مف حجر الشيست األخضر .كتعتبر لكحة نارمر مف أكؿ

المكحات التاريخية ،كتبت كرسمت في عيد الفرعكف نارمر الذم كحد الكجييف المصرييف

 -ىؿ يمكف شرح المرسكـ عمي ىذه المكحة ؟ فقد بحثت عنيا كىي أمامنا اآلف عمي شاشة الكمبيكتر

 حسنان فمتتأمؿ معي أكال الكجو األكؿ مف المكحة  :في أعمى المكحة نجد كجياف إلمرأه ليا أذنى كقرنىبقره كىى اإلليو حتحكر كبيف كالكجييف نجد كاجية القصر ً
"السرخ" كنقش بداخمو اسـ نعرمر .كفي
الصكرة اسفميا نجد الفرعكف مصك ار بحجـ كبير يمبس تاج مصر العميا(الجنكبية)األبيض كيمسؾ بيده
سبلحو ليضرب بو أحد أعدائو الشمالييف (التي تميزه بارككة الشمالييف) ،كخمؼ الممؾ حامؿ صندؿ

الممؾ كمعو كعاء مف الماء .كأماـ الممؾ نجد اإللو حكرس في ىيئةالصقر كىك يقدـ لمممؾ رأس أسير

كجسمو عبارة عف عبلمة األرض عند المصرييف القدماء كيخرج منيا نبات البردل أل دليؿ عمى أنيا

أرض الشماؿ كمعنى ذلؾ أف حكرس يقدـ لمممؾ أرض الدلتا ليحكميا كيبسط عمييا نفكذه .بعد ذلؾ نجد
في أسفؿ المكحة اثناف مف األعداء ييرباف كبجكار كؿ منيما اسـ مقاطعتو (بكتك كسايس) كؿ منيما

ينظر كرائو دليبلن عمى قكة ما ييرباف منو ،كبجكارىما رسما لحصنيما الذم استكلى عميو نارمر.
ثانيان الكجو الثاني  :نجد أكال في أعمى الصكرة المنحكتة نفس كجيى المعبكدة حتحكر كبينيما ً
السرخ،
أسفميا منظر يصكر انتياء الحرب كيمشى الممؾ في مككب النصر المتجو لمعبد مدينة بكتك المقدسة،

كىنا يمبس الممؾ التاج األحمر تاج الدلتا ككرائو حامؿ الصندؿ كأماـ الممؾ كبير كزرائو كفكقو كممة
"سات" يعنى كزير ،كأماـ الكزير حممة األعبلـ .كمف األعبلـ نستنتج أف مصر القديمة كانت أكؿ مف

يككف حككمة مركزية في التاريخ ،حيث يرجع تاريخ تمؾ المكحة كىذا الحدث إلى ََُّ سنة قبؿ
ٌ
الميبلد .كنجد عمى أقصى اليميف مجمكعة مف األسرل مقطعة رقابيـ كمكضكعة بيف أقداميـ كنرل أف

جميع األسرل أقداميـ مكاجية لبعضيا ما عدا إثنيف منيـ ،كذلؾ تميي ازن ليما كيعتقد أنيما قائديف مف

الشماؿ .أسفؿ ىذا المشيد نجد صكرة لحيكانيف خرافييف متشابكة األعناؽ ليشكمكا بؤرة الصبلية لطحف

ِّ

ِْ
مصك ار عمى ىيئة "ثكر" قكم دليبلن عمى قكتو يدمر أحد
كحؿ الممؾ كفى نياية المكحة نجد الممؾ
ٌ
حصكف األعداء كيطأ بقدمو أحد األعداء

 مف الكاضح أف الممؾ كاف يقاتؿ بشراسة كعنؼ لـ تشيده الببلد مف قبؿ كقد قاـ بالتمثيؿ بالجثثككضع رأس كؿ قتيؿ بيف ساقيو  ،كىي رسالة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو أف يفكر في عصياف الممؾ

 -بالتأكيد فقد كضع مينا القكانيف كالقكاعد التي ستطبؽ عمي عصره كما بعده مف عصكر كيجب أف

نتذكر أف ىؤالء القتمي ىـ مف أىؿ مصر أيضان كلكنيـ كانكا يعيشكف في الشماؿ أم في الكجو البحرم

أم أنيـ ليسكا مف دكلة معادية لمصر بؿ ىـ نصؼ مصر الشمالي

 الطريؼ أنو قد قامت حركب طاحنة بيف شماؿ كجنكب الكاليات المتحدة األمريكية في العصر الحديثحتي أصبحت عمي الحالة التي عمييا اآلف  ،فيؿ الحركب لتكحيد الدكلة أمر حتمي حدث في عدة

أماكف مف العالـ القديـ كالحديث ؟

 عمي أم حاؿ لقد كضع مينا القانكف فأنت إذا خالفت مينا فأنت ال تخالؼ شخص الممؾ مينا بؿ إنؾتخالؼ القانكف كسيصبح ىذا ىك الطبيعي كالدائـ في مصر بعد ذلؾ فالحاكـ ىك القانكف بؿ ىك مصر

نفسيا فإذا أسأت لو أك انتقدتو فأنت تسئ إلي مصر كتنتقدىا فمصر ستصبح ىي حاكميا

الممؾ زكسر
 سبحاف اهلل  ،نحف لـ نتكمـ في تاريخ مصر حتي ىذه المحظة إال عف الممؾ مينا فقط  ،فكيؼ كصؿ بناالكبلـ إلي كؿ ىذا  ،فيؿ عصر الممؾ مينا قد تكرر في جميع عصكر التاريخ المصرم مع تغيير اسـ

الحاكـ فقط ؟

 -عمي أم حاؿ كاف مف الطبيعي أف يستغرؽ الكبلـ عف الممؾ مينا كؿ ىذا الكقت ألف البداية كالتأسيس

يحتكم عمي تفاصيؿ كثيرة مطمكب تكضيحيا أما بعد ذلؾ فسيككف الكبلـ عف باقي الفراعنة أكثر

كضكحان دكف الحاجة إلي كؿ ما قد قيؿ عف الممؾ مينا

 -حسنان فمف الفرعكف الذم سنتحدث عنو بعد الممؾ مينا ؟

 أعتقد أف الممؾ زكسر ىك الذم يستحؽ أف ننتقؿ لمحديث عنو فيك ثاني شخصية بارزة في التاريخالفرعكني فيك مؤسس األسرة الثالثة الفرعكنية كقد بدأ عصر الدكلة القديمة حكالي سنة َِٗٔ ؽ ـ
باألسرة الثالثة كفي الحقيقة عصر الدكلة القديمة يتميز أنو عصر بناة األىراـ لذلؾ ستجد أسماء عديدة

في ىذا العصر تعرفيا كيعرفيا معظـ الناس حاليان مثؿ مؤسس ىذه األسرة كىك الممؾ زكسر الذم يبني
في عيده ىرـ سقارة المدرج الشيير كعمي فكرة ىذه األسرة مككنة مف خمسة ممكؾ فقط أكليـ الممؾ

زكسر كىك يعتبر مف الشخصيات البارزة كقد داـ ممكو حكالي ِٗ سنة عمي عرش مصر كىك صاحب

أكؿ ىرـ في التاريخ كبالرغـ مف أنو كاف عمي األرجح ابنا آلخر ممكؾ األسرة الثانية فقد اعتبره القدماء
ِْ

ِٓ
مؤسسان ألسرة مالكة جديدة كلقد حكـ الممؾ يجسر" زكسر" طبقان لما كرد في تاريخ مانيتكف ِٗ سنة
رأت فييـ مصر نيضة شاممة  ،كجكسر ىك االسـ المستخدـ في كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر مف

أقدـ العصكر حتي الفتح العربي كالمككف مف قسميف كتب أحدىما الدكتكر سيد تكفيؽ كاآلخر الدكتكر
سيد الناصرم كقد تـ استخداـ كممة جكسر بتعطيش الجيـ كىك اسـ يعني المقدس في المغة المصرية

القديمة  ( ،كليس مف شؾ في أف أىـ اآلثار التي كصمت إلينا مف عصر األسرة الثالثة ىي تمؾ

المجمكعة اليرمية التي أمر الممؾ جسر "زكسر" ببنائيا بسقارة  - -كمف الطريؼ أف الممؾ جسر قبؿ
أف يبدأ في بناء مجمكعتو الجنائزية في سقارة سار عمي نيج مف سبقكه مف ممكؾ األسرتيف األكلي

كالثانية فبني مقبرتو األكلي عمي شكؿ مصطبة كبيرة الحجـ كىي مف الطكب المبف - -أما مقبرتو

الثانية بسقارة كنقصد بذلؾ اليرـ المدرج فقد ترؾ تشييدىا لكزيره الشاب أيمحتب كىك الميندس الذم

استخدـ الحجر عمي نطاؽ كاسع ألكؿ مرة  - -كقد خمد ىذا البناء الضخـ ميندسو أيمحتب ) الذم (

كاف كاحدان مف أكلئؾ النكابغ الذيف تظير عبقريتيـ في أكثر مف ميداف كاحد فمـ يقتصر نبكغو عمي فف

العمارة كالنحت فأحدث التطكر األكبر في الفف المصرم بؿ نبغ أيضان في الطب كألؼ فيو  ،كما ألؼ في
الحكمة كأليو المصريكف بعد كفاتو كعبدكه كشيدكا لو المعابد في أكاخر أياـ حضارتيـ )

 -فما ىي أبعاد ىرـ سقارة المدرج ؟

 -أما عف أبعاد ىذا اليرـ فقد أثبتت األبحاث الحديثة كما تعرم كتيدـ مف بعض أجزاء اليرـ "ىرـ سقارة

المدرج" أنو بني عمي أساس تصميمات مختمفة- -كأصبحت قاعدة اليرـ بعد كؿ ىذه التعديبلت ُُِ
متر مف الشرؽ إلي الغرب ك َُٗ متر مف الشماؿ إلي الجنكب كارتفاع اليرـ يصؿ إلي ْٔٓٗ.

متر - -كغير ىذا فيناؾ العديد مف الممرات كالغرؼ التي حفرت في الصخر الطبيعي تحت بناء اليرـ

كتشعبت في اتجاىات مختمفة بأطكاؿ متباينة كعمي أعماؽ مختمفة ككجد بيا عشرات اآلالؼ مف

األكاني الحجرية الضخمة كيعتقد بأف عددىا يزيد عمي ََََّ إناء مف المرمر كالجرانيت كالديكريت
كالشست كىي تمثؿ اإل تقاف الذم كصمت إليو صناعة األكاني في عصر الممؾ جسر كقد زينت إحدل

جدراف ىذه الغرؼ بثبلثة أبكاب كىمية مثؿ عمييا الممؾ جسر يقكـ بطقكس عيد السد يصاحبو اسمو

كألقابو  ،ككانت فترة حكـ زكسر لمصر فترة زاىرة كلكف منذ كفاتو حتي آخر أياـ األسرة لـ يخمفو عمي

العرش مف نستطيع أف نقارنو بو  ،كيذكر مانيتكف أسماء ثمانية ممكؾ حكمكا في ىذه األسرة بينما ال
نجد في ثبت أبيدكس إال أسماء ستة ممكؾ فقط  ،أما بردية تكريف الميشمة فمـ تحفظ لنا غير خمسة

أسماء  ( ،ككانت فترة حكـ األسرة الثالثة مائة سنة عمي األرجح كقد بدأت بعيد زاىر كىك عيد زكسر
كلكف سرعاف ما تكقفت تمؾ النيضة كلـ تتابع تقدميا عمي الصكرة التي كنا نتكقعيا  ،فقد رأينا كيؼ

عرفت مصر تشييد اليرـ المدرج  ،كمضت عشرات السنيف بعد ذلؾ فمـ تخط الخطكة التالية كىي معرفة

بناء اليرـ الكامؿ – ظمت مصر نحك أربعمائة سنة كىي تبني مقابر ممككيا في األسرتيف األكلي
ِٓ

ِٔ
كالثانية عمي شكؿ مصاطب مستطيمة الشكؿ حتي كلد معمارم نابغ كىك إيمحكتب فارتفع بقبر الممؾ

كجعؿ منو ىرمان مدرجان كظؿ تجديد إيمحكتب مثبلن أعمي مدة تقرب مف قرف كامؿ حتي انتيت أياـ

األسرة الثالثة كبدأت األسرة الرابعة) ( أما الممؾ حكني آخر ممكؾ ىذه األسرة فقد حكـ ِْ سنة كيذكر

نقش يحمؿ اسمو في جزيرة الفنتيف أنو أقاـ عند الجندؿ األكؿ حصنان ليؤمف حدكد مصر الجنكبية كىذا
النقش ىك اإلشارة الكحيدة لؤلحداث السياسية التي تمت في عيده كما بدأ خبلؿ فترة حكمو ببناء ىرمو

في ميدكـ " ٕٓ كـ جنكب القاىرة " كلكنو مات قبؿ أف يتمو  ،فأكممو الممؾ سنفرك أكؿ ممكؾ األسرة
الرابعة )

الممؾ سنفرك
 -األسرة الرابعة التي تضـ خكفك كخفرع كمنقرع ؟

 نعـ كلكننا سنتحدث أكالن عف مؤسس ىذه األسرة كىك الممؾ سنفرك -كمي آذاف صاغية

 أسس الممؾ سنفرك األسرة الرابعة  - -كيرم مانيتكف أنو حكـ ِٗ سنة كبردية تكريف ِْ عاما كمانعرؼ مف حجر بالرمك أنو قاـ ببعثات حربية إلي ببلد النكبة كأحضر معو مف ىناؾ َََٕ أسير ،

َََََِ رأسان مف الماشية كبعد ذلؾ اتجو إلي ليبيا كانتصر عمييا كعاد منيا كمعو َََُُ أسير

ك ُُّ ألؼ رأس مف الماشية

 -أال تكجد مبالغات في ىذه األرقاـ ؟

 إف ىذا مدكف عمي حجر بالرمك  ،فإذا كنت ال تصدقو فاذىب إلي إيطاليا كراجعو بنفسؾ ال داعي استمر-

كما يذكر حجر بالرمك أيضان أنو أرسؿ أسطكالن بحريان إلي لبناف إلحضار أخشاب األرز ) ككاف سنفرك

متزكجان مف األميرة حتب حرس ابنة الممؾ حكني آخر ممكؾ األسرة الثالثة كالتي كانت تحمؿ بحكـ دميا

الممكي حؽ كراثة العرش كأنجب منيا ابنو خكفك الممؾ الشيير ككاف نظاـ كراثة الحكـ كما ذكرنا إذا

انقطع نسؿ الذككر مف األسرة المالكة فإف الممؾ الجديد ال بد أف يتزكج مف إحدم بنات البيت الممكي
السابؽ حتي يجرم الدـ الفرعكني في عركؽ أبناءه كما فعؿ سنفرك مع ابنة الممؾ حكني كلقد أكمؿ
الممؾ سنفرك ىرـ الممؾ حكني في ميدكـ بالفيكـ كشيد لنفسو ىرميف في دىشكر  ،األكؿ يسمي اليرـ

المنكسر األضبلع كيبمغ ارتفاعو ُٓ َُُ.متر كيبدك أنو الحمقة التالية لتقدـ فكرة بناء المقبرة الممكية
بعد المصطبة المدرجة الخاصة بالممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة ككتب سميـ حسف عف سنفرك ما

يمي (ككانت كؿ القكة مجتمعة في يد الممؾ الذم حؿ محؿ رؤساء القبائؿ  ،كلما كاف الممؾ ىك الكارث

لمعبكد القبائؿ أصبح القكـ يعتقدكف فيو أنو إلو حقيقي)

 فما أبعاد اليرـ المنكسر ؟ِٔ

ِٕ
 -اليرـ المنكسر عبارة عف قاعدة ضخمة عالية بنيت جكانبيا بزاكية ُْ ْٓ.درجة كفكؽ ىذه القاعدة

بني القسـ الثاني بزاكية قدرىا ُِ ّْ.درجة كنتج عف تغيير الزاكية ذلؾ اليرـ المنكسر األضبلع  ،أما

طكؿ ضمع قاعدتو المربعة فيك ٔ ُٖٖ.مت ارن  ،كيمتاز ىذا اليرـ عف جميع أىراـ مصر بأف لو مدخميف

 ،مدخؿ في الجية الشمالية كاآلخر في الكاجية الغربية  ،كما يمتاز أيضان بأف الكساء الخارجي لو ال
يزاؿ عمي حالتو األكلي  ،كالي الشماؿ مف ىذا اليرـ عمي بعد ال يقؿ عف ِ كـ نجد اليرـ الثاني
لسنفرك كالذم يعتبر أكؿ ىرـ حقيقي في تاريخ العمارة المصرية كيبمغ ارتفاعو حكالي ٗٗ متر كطكؿ

ضمع قاعدتو حكالي َِِ مت ارن ،

 -كىؿ ترؾ سنفرك آثار أخرم ؟

 -ضمف آثار الممؾ سنفرك كجدت قائمة كاممة ألغمب األقاليـ المصرية في ذلؾ الكقت فيما تعتبر أكؿ

كثيقة لتقسيمات مصر اإلدارية في عصر يرجع إلي أكثر مف ََِٓ سنة قبؿ الميبلد  ،كاذا تكممنا عف
الممؾ سنفرك سنجد أف عصره امتؤل بحكادث كثيرة منيا الحممة البحرية التي أرسميا إلي المكاني

السكرية كعادت ىذه الحممة بحكالي أربعيف سفينة محممة باألخشاب التي تستخدـ في البناء كتـ قطعيا

مف غابات لبناف كيبدك أف الممؾ سنفرك كاف ممكان جادان ألف سميـ حسف كتب عنو ما يمي بالحرؼ

الكاحد  :ككانت مصر في عيد ىذا الفرعكف مممكة متحدة ثابتة األركاف )  ،كعندما يتنقؿ في أرجاء

قصره أك خارجو كاف لزامان عمي رعيتو أف يركعكا أماـ جبللتو كيقبمكا التراب الذم تحت قدميو عمي حد
تعبير سميـ حسف كبعد كفاتو كاف القبر الذم يضـ رفاتو مكضع تقديس ككانت حاشيتو كعظماء الببلد
في عيده تدفف حكؿ قبره أك بالقرب منو حتي يقدمكا لو خدماتيـ في الدار اآلخرة بنفس الكالء

كاإلخبلص

 -يريد خدماتيـ كاخبلصيـ في الدنيا كاآلخرة  ،فأيف القصر الذم كاف يعيش فيو ؟

 -أما عف سبب عدـ كجكد آثار تخص بيكت كقصكر الفراعنة فيقكؿ سميـ حسف ( كقد كاف لآللية في

ىذا الزمف السحيؽ معابد مف حجر عمي حيف أف الممؾ كاف يسكف في مأكم بسيط مف الطكب المبف أك

مف طيف النيؿ المجفؼ في الشمس كلـ يكف ألحد الحؽ في أف يسكف في مساكف مف الحجر إال المكتى

ألنيـ كانكا يعدكف كاآللية ) كىذه المعمكمات بالطبع نقبلن عف مكسكعة سميـ حسف  -مصر القديمة –

الجزء األكؿ ككتاب ىؤالء حكمكا مصر لحمدم عثماف

 -كقبؿ أف تقكليا أنت سأقكؿ أنا  :لقد مات سنفرك كماتت حاشيتو كمات شعبو كمات أعداءه أيضان

 بكؿ تأكيد  ،فأىـ درس في التاريخ أف الدنيا ال تدكـ ألحد  ،كاآلف سنق أر عف أشير ممؾ في األسرةالرابعة كصاحب أشير بناء في التاريخ ييعد مف عجائب الدنيا

الممؾ خكفك كاليرـ األكبر
 الممؾ خكفك بالطبعِٕ

ِٖ
 بعد أف مات سنفرك جاء الممؾ خكفك لمحكـ كأيان كاف السبب الرئيسي لبناءه ىذا اليرـ العمبلؽ كأيانكانت ظركؼ حكمو إال أف اليرـ المكجكد حاليان باسمو يعتبر مف عجائب الدنيا بالفعؿ فيكفي أف اذكر
لؾ بعض الحقائؽ عف ىذا اليرـ لتعرؼ حجـ العمؿ الذم تـ فيو رغـ أف فترة حكـ خكفك لـ تتجاكز

العشريف عامان مما يدؿ عمي أف فف اإلدارة كتنظيـ األعماؿ كاف متقدمان في عيده إلنجاز ىذا العمؿ

الضخـ في تكقيت قصير نسبيان ،

 -ألـ يكف سبب بناء ىذا اليرـ تكفير قبر كمثكم أبدم لمممؾ ؟

 بالطبع كما فعؿ مف قبمو مف الممكؾ كيعتقد بعض عمماء اآلثار أف مف أسباب بناء ىذا اليرـ أيضان أفالممؾ قرر تأميف شعبو ضد البطالة كخاصة في الفترات التي تتكقؼ فييا أعماؿ الزراعة كلذلؾ كاف يتـ

العمؿ في اليرـ في ىذه الفترات فقط مف السنة كىي فترات مرتبطة طبعا بتكقيتات حدكث فيضاف النيؿ

 -فما أبعاد ىذا اليرـ ؟

 يبمغ طكؿ قاعدة اليرـ ٓ ِِٕ.متر كارتفاعو حكالي ُّٕ متر كعدد أحجاره تقريبان مميكنيف كثبلثمائةألؼ حجر كمتكسط كزف الحجر الكاحد حكالي ٓ ِ.طف يعني كزف اليرـ بالكامؿ ستة مبلييف طف

تقريبان كحجمو ٓ ِ.مميكف متر مكعب كبالرغـ إف خكفك كاف يريد أف يككف ىذا اليرـ المقر األبدم

لجثمانو إال أف حممو لـ يتحقؽ كقد تـ اقتحاـ حجرة الدفف في عيد الثكرة التي كانت في نياية األسرة

السادسة الفرعكنية ألف حجرة الدفف الخاصة بالممؾ خكفك خالية تمامان كعمييا آثار تخريب كاضحة مف

مخمفات األسرة السادسة

 األسرة السادسة  ،سبحاف اهلل  ،لـ يستمر تكاجد الممؾ في حجرة دفنو بيذا اليرـ العمبلؽ إال لمدةأسرتيف فقط ؟

 نعـ كسكؼ نتكمـ عف الثكرة التي حدثت في عصر األسرة السادسة في حينيا كيقكؿ سميـ حسف عفالممؾ خكفك ( كربما يتكىـ البعض أف بناء اليرـ األكبر قد شغؿ خكفك عف باقي أعماؿ ممكو كلكف

الكاقع أننا نجد لو آثا ارن باقية في مدف ممكو كقد ترؾ خكفك اسمو منقكشان في مناجـ النحاس كالفيركز
في شبو جزيرة سيناء ) ( كالظاىر أف بعد كفاة خكفك قامت منازعات عمي الممؾ إذ نجد في قكائـ
الممكؾ التي كصمت إلينا أف الممؾ الذم خمؼ خكفك ىك ددؼ رع كلكف بعض العمماء ينكركف ذلؾ كقد

استمر في الحكـ مدة ثمانية أعكاـ ) كىذه الصراعات استمرت حتي في عصر خفرع صاحب اليرـ

المعركؼ باسمو في الجيزة حيث أف خفرع لـ تكف بيده مطمؽ الصبلحيات في الحكـ أك بمعني أصح
سمطاتو كانت غير كاممة عمي مصر بسبب ىذه الصراعات مع أبناء ددؼ رع أخكه كمع كؿ ىذه

الصراعات استطاع بعزيمة فكالذية بناء ىرمو الفخـ بجكار ىرـ خكفك كقد أنجب خفرع ُٔ فرد مف

الذككر كاإلناث كفي الغالب أف الفرعكف منقرع أحد ىؤالء كقد خمؼ أبكه في الحكـ كبني ىرمو الصغير

بجكار ىرـ خكفك كىرـ خفرع كما نعمـ جميعان
ِٖ

ِٗ
 -يبدك أف منقرع كاف ممكان طيبان

 -تقريبان فيقكؿ عنو د سيد تكفيؽ - -( :لـ تستطع اآلثار المصرية المعركفة لدينا اآلف أف تعطينا الشئ

الكثير عف حياة الممؾ منكاكرع كاف تغمبت الذكرم الطيبة عند الحديث عنو في العصكر المتأخرة - -
بعكس ما اتصؼ بو كالده خعفرع كجده خكفك مف قكة كاستبداد  - -كاالحتماؿ كبير في صدؽ ىذه

الركاية لسبب بسيط ىك أف بناء مثؿ ىذيف اليرميف الكبيريف كما يتبعيما مف معابد لمممكيف خكفك

حمبل الدكلة ما ال تستطيع مف الناحيتيف االقتصادية كاالجتماعية - -
كخعفرع ال شؾ ٌ
 -فماذا عف ىرـ منقرع ؟

 -يقع ىرـ منكاكرع في الركف الجنكبي مف اليضبة كيبمغ ارتفاعو اآلف ِٔ متر " كاف ٓ ٔٔ.متر" كطكؿ

ضمع قاعدتو ٓ َُٖ.متر  - -كعمي الرغـ مف أف فترة حكـ منكاكرع قد تزيد عف ُٖ عامان فإنو لـ
يستطيع أف يتـ تشييد ىرمو الصغير كما يتبعو مف معابد فأكمميا لو ابنو شبسكاؼ  - -كلـ يقـ
شبسكاؼ بتشييد ىرـ لو في الجيزة كاتخذ منطقة سقارة جبانة لو كقاـ في جنكبيا بتشييد تابكت ضخـ

مستطيؿ (ََُ×ٕٓ متر كارتفاع ُٖ متر ) بني مف الحجر الرممي  - -كىك المعركؼ اآلف بمصطبة
فرعكف كيبدك أف نفكذ كينة الشمس ازداد كازداد معو قكة كسيطرة اإللو رع في ىميكبكليس  - -كمف
أىـ األسباب التي سمحت ليـ بتحقيؽ ىذه السياسة أف ممكؾ األسرة الرابعة بعد الممؾ خعفرع كانكا

ممككا ضعافان فاستطاع ىؤالء الكينة أف يفرضكا سيادتيـ كيسقطكا األسرة الرابعة  - -كجعمكا بعد ذلؾ

اإللو رع إلو الدكلة كقممكا مف أىمية اإللو حكرس الذم كاف يييمف عمي مصر قبؿ ذلؾ كإلو لمدكلة )

 ما رأيؾ في مكضكع غمبة إلو عمي إلو ؟ كالعياذ باهلل مف ىذا الكبلـ  ،فإنني أشعر عند كبلـ عف آليةالفراعنة أنني في حاجة إلي الكثير مف االستغفار مما يقاؿ

 مسألة غمبة إلو عمي إلو بالطبع كبلـ غير صحيح كلكف المكضكع لو عبلقة بالمصالح المرتبطةبالكينة أنفسيـ فكؿ معبد لو ما يشبو األكقاؼ مف األراضي كخبلفو تدر مبالغ كبيرة لكينة المعبد ككمما

زادت أىمية أحد المعابد زاد بالتالي دخمو كلتسييؿ المكضكع يمكف إعطاء مثاؿ أف كينة كؿ معبد كانكا

يديركف مشركعات تدر أرباحان ضخمة كما لك كانت شركات كأسماء اآللية عبارة عف أسماء ليذه
ً
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 أم أف المكضكع كمو مرتبط بمصالح الكينة ليس أكثر كالمنافسة فيما بينيـ ؟ بالتأكيد  ،كلكف دعنا نأخذ فكرة بسيطة كسريعة عف األسرة الخامسة -ال مانع

ِٗ

َّ

األسرة الخامسة كمتكف األىراـ
 -األسرة الخامسة مككنة مف تسعة ممكؾ أكليـ يسمي ( أك سر كاؼ ) كآخرىـ الفرعكف ( أكناس ) كىي

أسرة مف بناة األىرامات كلكنيا ليست عمي نفس مستكم األسرة الرابعة مف الشيرة حاليان ( كيؤكد حجر
بالرمك بأف ممكؾ األسرة الخامسة تميزكا بإقامة المعابد الكثيرة  ،أما ىيركدكت فأكضح أف ىذه األسرة

تميزت بنزعة دينية خالصة  ،كيفضؿ الترتيب اآلتي لممكؾ ىذه األسرة  :كسر كاؼ – ساحكرع – نفر

إير كا رع – شبسكارع – نفر اؼ رع – ني كسر رع – مف كاك حكر – جد كا رع اسسي – كنيس ) ،

 ( كنعرؼ مف المصادر التاريخية أف كسر كاؼ ىك أكؿ ممؾ شيد معبد إللو الشمس رع في منطقة أبكغراب " عمي بعد ميؿ شماؿ أبك صير جنكب الجيزة )  ،ثـ ( أتي ساحكرع بعد الممؾ كسر كاؼ كقد

حكـ طبقا لما جاء في حجر بمرمك ُْ سنة كاف كانت بردية تكريف تعطيو ُِ سنة فقط أما مانيتكف

فيذكر لو ُّ عاما  - -اىتـ بتزييف المعابد بالمناظر كالنقكش  ،التي نعرؼ منيا نشاط الممؾ

ساحكرع الحربي فنعرؼ أنو قاـ بحمبلت ضد الميبييف الذيف حاكلكا غزك الدلتا كضد البدك في الشماؿ

الشرقي  ،كنعرؼ أيضان أنو أرسؿ أسطكالن إلي شكاطئ فينيقيا - -

 -لماذا كاف يريد الميبيكف غزك الدلتا ؟

 -إنو معركؼ باالستعمار االستيطاني كلـ يكفكا عف ىذه المحاكالت كما سنرم طكاؿ التاريخ الفرعكني كقد

كاف ممكؾ الفراعنة يمقنكىـ دركسان كثيرة دكف جدكم إلي أف نجحكا في النياية عف طريؽ اليجرات
السممية التدريجية إلي البقاء في مصر بؿ ككصمكا لمحكـ كما سنرم في عصر االضمحبلؿ األخير

لمفراعنة  ،الميـ أنو أتي بعد ساحكرع أخكه نفراير كارع المعركؼ بكاكام كيشير حجر بمرمك الذم تـ

نقشو – أغمب الظف – في عيده أنو حكـ فترة عشر سنكات  ،كيعطيو المؤرخ مانيتكف عشريف عامان -
 أصدر نفر اير كا رع مرسكمان بإعفاء رجاؿ الديف كفبلحي المعابد مف القياـ بأعماؿ أخرم تتصؿبمشاريع اإلصبلح في الدكلة ىذا المرسكـ الذم ساعد عمي تقكية الكينة كزاد مف نفكذىـ كفي نفس

الكقت بدأ يتقمص نفكذ الممؾ كأخذت سمطتو تضعؼ كبالتالي أخذت سمطة الحككمة المركزية تضعؼ
مما أدم فيما بعد إلي انييار الدكلة القديمة كبداية عصر االضمحبلؿ األكؿ

 أليس ىذا ىك الممؾ الذم ككز بعصاه ساؽ رع كر نعـ  ،كيبدك أنؾ قكم المبلحظة أيضان -بعض ما عندكـ

  -أتي بعد الممؾ كاكام الممؾ شبسكا رع كتبله الممؾ نفر اؼ رع ككؿ ما نعرفو عف ىذيف الممكيفخبلؼ اسمييما ىك فترة حكميما فقد حكـ األكؿ ٕ سنكات كالثاني ْ سنكات  - -بعد ذلؾ جاء إلي
العرش الممؾ ني كسر رع الذم حكـ فترة تقرب مف ثبلثيف سنة كقاـ ببناء ىرمو كمعبده إللو الشمس

رع في منطقة أبك صير )  ( ،الممؾ كنيس " أكناس " آخر ممكؾ األسرة الخامسة حكـ فترة ثبلثيف عامان
َّ

ُّ
كىك أكؿ ممؾ نقش في حجرة دفنو نصكص اصطمح عمي تسميتيا بنصكص األىراـ – متكف األىراـ –

كىي التي كشؼ عنيا -عالـ اآلثار الشيير  -ماسبيرك عاـ َُٖٖ في ىرمو المشيد في الركف

الجنكبي الغربي لسكر اليرـ المدرج بسقارة كىي عبارة عف مجمكعة تعاكيذ كصمكات كطقكس دينية
مختمفة تـ اختيارىا بكاسطة الكينة – كيصؿ ارتفاع ىرـ كنيس اآلف ُٗ متر بعد أف كاف في األصؿ

ْْ متر كطكؿ قاعدتو المربعة ٕٔ متر كىك ميدـ إلي حد كبير  - -كانتيت األسرة الخامسة كاف لـ

تترؾ لنا أىرامات ضخمة مثؿ أىرامات األسرة الرابعة إال أنيا تركت ثركة لغكية تمثمت في نصكص

األىراـ ىذا بجانب مناظر الحياة اليكمية الممثمة عمي جدراف مقابر كبار رجاؿ الدكلة ) كاآلف حاف

الكقت لمكبلـ عف مكضكع مثير في تاريخ مصر كىك الثكرة التي حدثت في عيد األسرة السادسة
 -كعصر االضمحبلؿ األكؿ أليس كذلؾ ؟

ثكرة الجياع في العصر الفرعكني
 نعـ  ،جاءت األسرة السادسة كىي مككنة مف خمسة ممكؾ كقد دامت ىذه األسرة لمدة حكالي قرنيف مفالزماف كىذه األسرة مف األسر التي يكتنفيا الغمكض كالتي ال يعمـ عنيا التاريخ إال القميؿ لكف ىناؾ

ممؾ تكمـ عنو سميـ حسف بحماس شديد كىذا الممؾ اسمو الممؾ ( بيبي األكؿ ) كيقكؿ عنو ( كىك يعد

بحؽ مف أكبر الفراعنة الذيف قبضكا عمي ناصية الحاؿ في مصر في كؿ عصكر تاريخيا بحزـ كنشاط )
كقد عثر العمماء عمي تمثاؿ ليذا الممؾ آية في دقة الصنع مف النحاس كيعد مف أعظـ الكنكز التي تـ
العثكر عمييا كعمي فكرة ىذا الممؾ كاف محبكب مف شعبو لكف لبلسؼ عمي ما يبدك لـ يكف يعيش

حياة أسرية سعيدة لدرجة أنو أمر بمحاكمة زكجتو في بعض النقكش التي كردت مف آثار عصره

القميمة الباقية كلـ يعمـ العمماء السبب الحقيقي كراء ىذه المحاكمة لعدـ كجكد تفاصيميا في النقكش
ككاف ليذا الممؾ ىرـ في سقارة يمتاز في إخفاء حجرة الدفف كالعناية بكضع العقبات في طريؽ الكصكؿ

إلييا

 -كلكف ما الداعي إلخفاء حجرة الدفف ؟

 عمي ما يبدك لقد مرت عممية الدفف بعدة مراحؿ  ،كاف أكليا بالطبع المصاطب كاألىرامات الكاضحةلمجميع عمي اعتبار أنو ال يكجد أم خكؼ أك قمؽ مف اقتحاميا كتحدم سمطة الدكلة كالفرعكف المؤلو
 ،كلكف بعد أف زادت االضطرابات كالسرقة كالجرأة عمي المقدسات  ،قرر الممكؾ أف يأمركا الميندسيف

بعمؿ حيؿ كثيرة كألغاز ىندسية كعقبات حتي ال يستطيع أحد أف يصؿ إلي حجرة الدفف  ،ككانت ىذه

المرحمة الثانية  ،أما المرحمة الثالثة كاألخيرة فقد كانت إخفاء المقبرة بالكامؿ عف األعيف كما حدث في

كادم الممكؾ  ،كاالكتفاء بتشييد المعابد فقط في أماكف كاضحة لمجميع

 بالنسبة لمممؾ بيبي األكؿ كاف في المرحمة الثانية بالطبعُّ

ِّ
 نعـ كلكف رغـ ىذه التحفظات التي يب ًذلت في ىذا السبيؿ كما يقكؿ سميـ حسف فإف المصكص استطاعكاالكصكؿ إلي تابكت الممؾ المصنكع مف حجر البازلت كىشمكه كمزقكا جثة ىذا الفرعكف كمف المحتمؿ
أف ىذا التخريب البالغ قد حدث في نياية ىذه األسرة في الفترة التي كانت الثكرة متأججة في الببلد

كجدير بالذكر أف بيبي األكؿ قاـ بحممة إلي فمسطيف يصاحبيا األسطكؿ كتعتبر ىذه الحممة األكلي مف
نكعيا في التاريخ حيث صاحب الحممة البرية أسطكؿ بحرم يحمييا ككاف سبب ىذه الحممة منع ىجرة

األسيكييف إلي مصر بعد تجمعيـ بشكؿ ممحكظ في فمسطيف استعدادان لميجرة إلي مصر

 -ليذا الحد مصر كانت مطمع لبلستعمار االستيطاني مف الشرؽ كالغرب ؟

 بالتأكيد ليذا فقد قرر بيبي األكؿ إحباط المحاكلة مف بدايتيا أما الممؾ الذم جاء بعده كىك ابنو الكبير( مرف رع ) فقد تـ العثكر عمي مكمياؤه سميمة سنة َُٖٖـ داخؿ ىرمو كتعتبر أقدـ جثة تـ العثكر

عمييا بقيت إلي كقتنا ىذا كطبعا تـ العثكر عمييا بدكف كنكز ألف القبر تـ نيبو كتبلحظ عند العثكر

عمي ىذه الجثة أف الممؾ مات صبيان صغي ارن كجاء بعده الممؾ بيبي الثاني أخكه ككاف عيده يتميز
بإرساؿ العديد مف البعثات خارج مصر كخاصة إلي ببلد الصكماؿ باالستعانة باألقزاـ كفي عيده قامت

الثكرة

 -كما األسباب التي أدت ليذه الثكرة ؟

 لقد حكـ ىذا الممؾ أطكؿ فترة ممكنة في التاريخ الفرعكني كربما في تاريخ العالـ  - -كاستمر يحكـْٗ سنة كىي ركاية ليس مف سبيؿ إلي تأكيدىا أك نقضيا  ،فمقد احتفؿ بالعيد الثبلثيني مرتيف عمي

األقؿ  -كطاؿ الحكـ بالممؾ بيبي الثاني الذم استبدت بو شيخكختو ثـ بدأ يتبدؿ حاؿ الحككمة المركزية
فدب فييا الضعؼ كقمت ىيبتيا كفي نفس الكقت زاد سمطاف حكاـ األقاليـ كزادت ثركتيـ كقؿ كالءىـ

لصاحب العرش  - -كاشتدت المظالـ مما أدم إلي القياـ بثكرة  ،ثكرة عمي كؿ شئ  ،ثكرة عمي الظمـ
كعمي الحكـ كحتي عمي اآللية  - -كلقد تكلي الحكـ بعد بيبي الثاني ممؾ كممكة األكؿ يدعي "مرف
رع" كحكـ سنة كاحدة كالثانية الممكة "نيت أقرت " أك "نيتككريس" التي حكمت فترة تقرب مف سنتيف ثـ

بعدىا سادت الفكضي الببلد كانتيت أياـ األسرة السادسة كبانتيائيا انتيت الدكلة القديمة

 -كيؼ كانت ثكرة عمي اآللية ؟

 -المقصكد ىنا ثكرة عمي الديانة الفرعكنية نفسيا  ،ألف المصرم في ذلؾ الكقت كاف يشعر بالجكع

كالظمـ دكف أف ينتظر حياة سعيدة في اآلخرة لعدـ إمكانية بناء قبر يضمف لو حياة سعيدة في اآلخرة

كما ذكرنا  ،فأصبح مع إىماؿ شأنو يشعر بضياع الدنيا كاآلخرة معان فثار عمي كؿ شئ

 -كماذا كانت مظاىر ىذه الثكرة ؟

 لقد قرر الثكار أف يفسدكا عمي أصحاب القبكر آخرتيـ فاقتحمكا جميع المقابر كنبشكىا كنيبكامحتكياتيا كسرقكا كؿ ما كجدكه
ِّ

ّّ
 -كىؿ تـ التأريخ ليذه الثكرة ؟

 -نعـ كأريد أف أضع بيف يديؾ كصؼ لعصر االضمحبلؿ كتبو أحد المصرييف القدماء في مقطكعة أدبية

رائعة تصؼ الثكرة التي حدثت بعد ضعؼ السمطة المركزية بعد عيد الممؾ بيبي الثاني ( مف ُُِٖ

إلي ََِْ ؽ ـ كىي تمثؿ الفترة التي تفصؿ بيف نياية الدكلة القديمة كبداية الدكلة كالكسطي - -
كلقد استمرت ما يقرب مف قرف كنصؼ كتشمؿ األسرات مف السابعة حتي نياية العاشرة  - -لقد

سقطت مصر في ىكة عميقة مف االضمحبلؿ بعد مكت الممؾ بيبي الثاني  ،فانيار صرح الممكية

كتدىكرت سمطة الببلد المركزية كبدأ الشعب يفكر في الثكرة ليتحرر مف قيكده فكانت الثكرة  ،ثكرة عمي

قدسية الممكؾ كقدسية اآللية  - -كازدىر األدب التيذيبي في ظؿ ىذه الثكرة كيصؼ لنا الحكيـ

المصرم "أيب كر" الذم يحتمؿ أنو عاش في أكاخر عيد الممؾ بيبي الثاني أك أحد خمفائو الضعاؼ ،
الببلد كصفان ممتعان عمي الرغـ مما فيو مف قسكة "مف كجية نظره " فيعدد صكر البؤس كيؤنب الممؾ
الحاكـ عمي استيتاره كضعفو بقكلو " ما ىذا الذم يحدث في مصر ؟ إف النيؿ ال يزاؿ يأتي بفيضانو

كليس ىناؾ مف يقكـ بحرث حقمو  ،لماذا حقان أصبح الفقراء يمتمككف الكنكز ؟  ،إف مف كاف ال يممؾ

نعبلن أصبح اآلف مف األثرياء  - -لماذا حقان عـ الحزف األشراؼ ؟ بينما ساد الفرح كالسركر الفقراء -
 -أنظر كيؼ أصبحت نساء األشراؼ متسكالت  ،كمف لـ يمتمؾ خرقة يناـ عمييا أصبح اليكـ كىك

صاحب سرير  ،كمف كاف يفتقد الرغيؼ أصبح اآلف يمتمؾ مخزنان مف الغبلؿ  ،انظركا  :إف مف كاف ال
يمتمؾ ثك ارن أصبح اآلف مف أصحاب القطعاف " ) تأمؿ بنفسؾ ىذه المقطكعة مرة أخرم لتكتشؼ الكثير

ألف ما يأسؼ عميو ىذا األديب كاف يحدث عكسو تمامان قبؿ االضمحبلؿ ،

 -ال أدرم لماذا ىك حزيف كؿ ىذا الحزف عمي أف الفقراء أصبحكا أغنياء

 -لقد الحظت معي عند تأمؿ ما كتبو الحكيـ المصرم أنو مستاء ألف الفقراء كعامة الشعب أصبحكا

أغنياء كمعيـ أمكاؿ كثيرة كأف الممؾ كحاشيتو ككبار رجاؿ الدكلة يعيشكف حياة سيئة كمف ىنا يتضح

أف الطبقة العميا في الدكلة ىي الجديرة بالحياة الكريمة بؿ كبالدفف الكريـ أيضان إذا جاز التعبير أما
عامة الشعب فيرم المؤرخ المصرم القديـ أنو مف البؤس عمي حد تعبيره أف يراه يتنعـ بالحياة كىذا

شئ محير جدان

 الحظ أيضا أف ىذا الحكيـ كأمثالو ىـ أحد أىـ مصادر التاريخ الفرعكني كبالتالي مف الممكف أف يككنكاقد حذفكا فترات التكحيد كظيكر األنبياء كغياب ألكىية الفرعكف كفقدانو السيطرة عمي أنحاء مممكتو
كاعتبركىا فترات مظممة مف كجية نظرىـ بالطبع كربما كاهلل أعمـ تككف ىذه الفترات ىي كمضات

النكر القميمة التي عرفت فييا مصر ديف اهلل سبحانو كتعالي ثـ تعكد كتترؾ عبادة الخالؽ كتعبد
المخمكؽ {كقى ى ً
ت لى يكـ ّْم ٍف إًلى وو ىغ ٍي ًرم } (ّٖ) سكرة القصص
ُّيا ا ٍل ىم ىؤلي ىما ىعمً ٍم ي
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ىيا أىي ى
ى
 بقي أف نتحدث عف قصة القركم الفصيح الشييرة كالتي تعبر أيضان عف فترة االضمحبلؿّّ

ّْ
 -كما ىي قصة القركم الفصيح

قصة القركم الفصيح
 عندما كتب المظمكـ شككاه بأسمكب رائع فمـ يتـ االستجابة ليا حتي يتـ االستمتاع بالمزيد مف الشكاكمالرائعة فيي قصة طريفة مف العصر الفرعكني كقد كتب أحداثيا أديب مف العصر األىناسي كيسمي ىذا

العصر بالعصر اإلىناسي نسبة إلي مدينة إىناسيا حيث كانت مكاف عاصمة الدكلة في ذلؾ العصر
بدال مف منؼ كطيبة كغيرىـ  ،كالقصة في حد ذاتيا بسيطة في كقائعيا إال أنيا تمتاز بببلغة األسمكب
كيبدك أف اليدؼ ليس القصة نفسيا بؿ الشكاكل التسعة التي ناقش فييا القركم النظـ االجتماعية

كالفكارؽ بيف الطبقات كما طالب بمحك الظمـ كاعطاء كؿ ذم حؽ حقو كحماية الفقير مف الحاكـ الغني

الظالـ  ،كتعكد أحداثيا إلي عصر الممؾ نب-كاك-رع أحد ممكؾ أىناسيا في األسرة العاشرة الفرعكنية

 -لقد شكقتني لسماع أحداث ىذه القصة

 -تتمخص مقدمة ىذه القصة في أف قركيان يدعي خكف أنبك  ،أحس أف مخازف الغبلؿ في منزلو كادت

تفرغ مما فييا  ،فاستأذف زكجتو في السفر إلي العاصمة أىناسيا لمحصكؿ عمي المزيد مف الطعاـ

كالغمة التي تكفي أكالده كطمب منيا أف تعد لو ما يكفيو مف زاد الطريؽ كخرج ىذا القركم مف قريتو

حقؿ الممح بالقرب مف كادم النطركف يحمؿ عمي حميره بعض السمع التي اشتيرت بيا قريتو ككاف

عميو أف يخترؽ في طريقو إلي العاصمة ضيعة رنسي مرك مدير القصر الفرعكني  ،ككاف أحد عمالو

كيدعي جحكتي نخت طماعان فمما رأم حمير خكف أنبك بمنظرىا الخبلب كما عمييا مف سمع ثمينة
متنكعة طمع فييا  ،ففكر في حيمة لبلستيبلء عمييا بطريقة تخدع القركم كيستسمـ ليا  ،كقد أمر

خادمو بأف يسرع بإحضار بعض قطع مف قماش الكتاف كأسرع فمدىا عمي الطريؽ الضيؽ بيف ماء

الترعة كحقؿ القمح  ،فاحتار القركم إيف يتجو فمـ يكف أمامو إال أف يميؿ بحميره فيسير عمي الجانب

الذم بو القمح فصاح فيو جحكتي نخت كبالطبع فقد انتيز الحمار الفرصة التي انشغؿ فييا صاحبو

بالكبلـ كمؤل فمو بحزمة مف القمح كحينئذ كشؼ جحكتي نخت عف مؤامرتو الدنيئة لبلستيبلء عمي

حمير القركم بحجة أنو أكؿ قمحو

 -كاستكلي عميو بالفعؿ ؟

 -نعـ ىكذا تقكؿ القصة ثـ اتجو القركم إلي الجنكب ليمتقي رئيس الحجاب رنسي مرك بعد أف ظؿ عشرة

أياـ كاممة يتكسؿ إلي جحكتي نخت ليعيد إليو حقو  ،كقد استمع كبير الحجاب إلي الشككم كسرعاف ما

نقميا إلي جبللة الممؾ نب كاك رع فسارع الممؾ بدكره نتيجة إعجابو بببلغة ىذا القركم بإصدار

تكجيي اتو إلي كبير الحجاب بأف يمزـ الصمت حتي يستمر القركم في شككاه حتي يمكف لمممؾ
االستمتاع بببلغة القركم كفصاحتو في التعبير

 كىؿ يغني اإلعجاب بالفصاحة عف الطعاـ ؟ّْ

ّٓ
 لقد أصدر الممؾ تكجيياتو في ذات الكقت بأف يتكلي رنسي تدبير حياة أسرة القركم بإرساؿ المعكناتالغذائية إلييـ دكف أف يعمـ القركم شيئان عف ذلؾ  ،كفي نياية القصة اقتص الممؾ مف الظالـ بأف أخذ

كؿ ما كاف يممكو كأعطاه لذلؾ القركم الفصيح كلـ يكتؼ بأف رد إليو ما سرؽ منو كىذا يعني أنو قد

عكضو عما أصابو مف ألـ

 -فماذا كاف يقكؿ القركم في شككاه ؟

 يقكؿ القركم مخاطبان رنسي ليحثو عمي العدؿ في شككاه األكلي :إذا نزلت إلي بحيرة العدالة مف المؤكدأنؾ ستبحر فييا مع ريح مكاتية  ،كلف يقتمع شراعؾ  ،كلف تتقدـ سفينتؾ ببطء  ،كلف يصيب ساريتؾ

الضرر  ،كلف تنكسر عكارض السكارم  ،كلف تجرفؾ المياه كلف تعاني مف مشاؽ النير كلف تشاىد

كجكىان مرعبة  ،بيد أف األسماؾ ستتجو إليؾ كقد فزعت بسرعة كسكؼ تصطاد الطيكر السمينة ألنؾ
أب لميتيـ كزكج لؤلرممة كأخ لممطمقة  ،كمئزر لمف فقد أمو  ،أييا الخالي مف كؿ حسد  ،الرجؿ العظيـ

المجرد مف الشراسة  ،الذم يقضي عمي الكذب كيكقظ الحقيقة تعاؿ عمي صكت مف يتحدث إليو كأجيز

عمي الشر  ،أقـ العدالة أييا الرجؿ الممدكح الذم يمتدحو الذيف يمدحكف  ،اطرد ضيقي  ،الحظ أنني

أرزح تحت كطأة حزني  ،لقد كىنت بسببو

 -أسمكب بميغ بالفعؿ

 لقد اختصرت لؾ القصة مف كتاب الخطاب السياسي في مصر القديمة لمدكتكر مصطفي النشار –أستاذالفمسفة القديمة

 حسنان فيؿ ىناؾ ما يستحؽ أف ييذكر أيضان مف عصر األضمحبلؿ األكؿ ؟ نعـ ىناؾ نصائح مشيكرة مف ذلؾ العصر تسمي نصائح الممؾ خيتي الرابع البنو كسكؼ أقرأىا لؾ مفكتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – كالمراجعة العممية د ناصر

األنصارم

 -ككيؼ كصؿ الممؾ خيتي الرابع لمحكـ في ظؿ كؿ ىذه الفكضي كاالضمحبلؿ ؟

نصائح الممؾ خيتي الرابع البنو
 كاف الممؾ خيتي األكؿ مف أبرز مف حكمكا مصر في فترة االضطرابات كتعدد األسر الفرعكنية كتعددالحكاـ (خبلؿ عصر االضمحبلؿ األكؿ) فقد استطاع األمير خيتي حاكـ اإلقميـ العشريف مف أقاليـ
الصعيد في ظؿ االضطرابات التي سادت الفترة االنتقالية األكلي مف نياية األسرة السادسة حتي قياـ

األسرة الحادية عشرة  ،استطاع أف يؤسس األسرة التاسعة الفرعكنية حكالي سنة ُِّْ قبؿ الميبلد ،

كيتخذ مف عاصمة إقميمو كىي مدينة أىناسيا عند مدخؿ الفيكـ عاصمة لمصر  ،كلقبو األثريكف باسـ

الممؾ خيتي األكؿ  ،كيسمي ىذا العصر بالعصر اإلىناسي  ،أما الممؾ خيتي الرابع (كاح كا رع) فقد
جمس عمي عرش أىناسيا خبلؿ األسرة العاشرة  ،ككاف ممؾ حازـ  ،كمشيكر بكصيتو البنو (مرم كا
ّٓ

ّٔ
رع) تمؾ الكصية التي تمقي الضكء عمي ذلؾ العصر  ،كالتي يعطي فييا خبلصة تجاربو البنو حتي ال
يقع فيما كقع فيو ىك مف أخطاء كيبدأ ىذه النصائح بتحذير ابنو مف أم تابع لو يكثر مف الكبلـ كراءه

أتباع كثيركف فإف ىذا الشخص يسبب االنقساـ بيف الناس  ،كيكصيو بأف يككف فنانان في الحديث ،
كينصحو بأف ينيج سبيؿ آبائو كأجداده كأف يكثر مف قراءة ما خمفكه مف كتب الحكمة  ،كأال يفعؿ الشر
كأف يتحمي بالصبر كيترؾ كراءه ذكرم حسنة مف حب الناس لو  ،كيحذر ابنو مف الطمع  ،كينصحو

بأف يعتني بتثبيت حدكده كأف يعمي مف شأف رجالو كيقكييـ  ،كينصحو باتباع الحؽ كاقامة العدؿ ،

كيحذره مف ظمـ األرممة  ،كيكصيو بأال يحرـ شخصان مف ثركة أبيو  ،كأال يطرد المكظفيف مف كظائفيـ
كأال يعاقب أحدان دكف خطأ كينصح ابنو بالعناية بيـ كتقريبيـ منو كأف يمنحيـ الحقكؽ  ،كيكافئيـ

بإعطائيـ بعض الماشية  ،كيحذره بشده أف يميز ابف شخص غني عمي ابف شخص فقير  ،بؿ يجب

أف يقدر كؿ إنساف حسب كفاءتو الشخصية  ،كيكصيو باإلكثار مف إقامة المنشآت الدينية كتقديـ

القرابيف  ، - - -كيختـ نصائحو بحث ابنو عمي طاعة اإللو كالخكؼ منو  - - ،كيذكره بأال ينسي
آخرتو كأف يعمؿ لميكـ اآلخر كأف يذكر دائمان نعـ اإللو عميو

 -إنيا نصائح قيمة جدان ببل شؾ

 تمؾ كانت نصائح ثالث ممكؾ األسرة العاشرة الفرعكنية إلي رابع ممكؾ تمؾ األسرة -كلكف كيؼ انتيي عصر االضمحبلؿ األكؿ كبدأ عصر الدكلة الكسطي ؟

 تعتقد في رأيؾ ما المتغير الذم يجب أف يحدث في مثؿ ىذه األحكاؿ لتتغير ؟ -تقصد ظيكر شخصية بارزة عمي مسرح األحداث ؟

 -بالتأكيد  ،فاألكضاع قد كصمت لمرحمة تحتاج لشخص مف كزف مينا كزكسر كسنفرك

 -كمف يككف ىذا الشخص الذم بدأ عصر الدكلة الكسطي كانتيي عصر االضمحبلؿ األكؿ عند ظيكره ؟

 إنو منتكحتب الثاني كلكنيا قصة تستحؽ أف تركم  ،كلكف قؿ لي بماذا كنت ستشعر إذا كنت قد كلدتكعشت في عصر االضمحبلؿ األكؿ ؟

 كنت عمي األرجح سأمكت قبؿ أف أعرؼ ما حدث -ىذه إجابة رائعة

 -لقد عرفت أنيا ستركقؾ  ،الميـ  ،ىات ما عندؾ مشكك ارن مف البداية

منتكحتب الثاني كبداية الدكلة الكسطي
 -القصة بدأت بظيكر عائمة محترمة في طيبة كقد ذكرنا أف عصر االضمحبلؿ األكؿ مف األسرة السابعة

إلي العاشرة ككانت األسرتيف السابعة كالثامنة تحكماف مصر مف ( منؼ ) أما التاسعة كالعاشرة فمف (

إىناسيا ) ككبلىما في الكجو البحرم في شماؿ مصر ككانت طبعان األقاليـ كالمقاطعات شبو مستقمة عف

الحككمة المركزية  ،ككسط كؿ ىذه الظركؼ كأثناءىا ظيرت عائمة محترمة في الجنكب كتحديدان في
ّٔ

ّٕ
مدينة طيبة التي يقاؿ عنيا أنيا مدينة األقصر الحالية ككاف عميد ىذه العائمة رجؿ قكم ككاف حاكـ

ليذه المنطقة ككاف اسمو ( إنيك تؼ ) كظؿ ىذا الرجؿ ككؿ مف جاء بعده في ىذه العائمة عمي خبلؼ

كاضح مع ممكؾ األسرة العاشرة في إىناسيا بؿ كقد كقعت بعض الحركب بيف الطرفيف كقد تـ تكسيع
نطاؽ حكـ ىذه العائمة الحاكمة حتي شمؿ خمسة أقاليـ في جنكب مصر ككاف ىذا في عيد ( إنيكتؼ

الثاني ) الذم حكـ طيبة لمدة خمسيف عامان كما يقكؿ أحمد فخرم ثـ تبله في ىذه العائمة إنيكتؼ
الثالث ثـ ( منتك حكتب األكؿ ) ثـ ( منتك حكتب الثاني ) كىنا يتكقؼ التاريخ كيغير مجراه فقد جاء

قائد مف مؤسسي الدكؿ كمف الشخصيات الفذة البارزة كىك منتك حكتب الثاني الذم لـ يحكـ الجنكب

فحسب مثؿ سابقيو كجدكده كلكنو استطاع اإلطاحة بممكؾ الشماؿ الضعفاء في إىناسيا ليصبح مؤسس

األسرة الحادية عشرة بؿ مؤسس الدكلة الكسطي بالكامؿ  ،كاذا اعتبرنا أف مينا مؤسس الدكلة القديمة
فإف منتك حكتب الثاني ىك مؤسس الدكلة الكسطي ككاف ذلؾ حكالي سنة َِِٓ ؽ ـ

 -مينا قد كحد القطريف أما منتكحتب الثاني فقد كحد جميع مقاطعات مصر المفككة

 -بالتأكيد  ،كيقكؿ عنو أحمد فخرم في كتابو الرائع مصر الفرعكنية ( كليذا يرم بعض المؤرخيف اعتبار

مف سبقو مف ممكؾ ىذه األسرة كالتسعة أعكاـ األكلي مف حكمو كقتان معاص ارن لؤلسرة العاشرة كأف األسرة
الحادية عشرة تبدأ مف ىذا التاريخ فقط  ،لكف اإلنصاؼ في البحث يحتـ عمينا اعتبار أياـ األسرة

الحادية عشرة منذ عيد إنيكتؼ األكبر أم قبؿ ذلؾ باثنيف كثمانيف عامان ) كيتضح مف كبلـ األستاذ

أحمد فخرم أف األسرة الحادية عشرة الفرعكنية كانت عمي التكازم مع األسرة العاشرة كلكف إحداىما في
الجنكب كاألخرم في الشماؿ  ،كىكذا عادت الحككمة المركزية القكية كسيطرت كأعادت كؿ شئ إلي

أصمو كعاد الفف كالبناء كالمعمار كعادت األمجاد الفرعكنية كمكتكب في مكسكعة د ناصر األنصارم (
حكاـ مصر) إف بداية األسرة الحادية عشرة سنة ََِٔ ؽ ـ كاعتبر أف إنيكتؼ الكبير األكؿ ىك أكؿ
ممؾ في ىذه األسرة كاسمو في المكسكعة ( انتؼ األكؿ ) أك ( سيرتاكم ) أما منتكحتب الثاني فقد

ذكره عمي أنو الممؾ الخامس في ىذه األسرة المككنة مف ثمانية ممكؾ كآخرىـ الممؾ منتكحتب الخامس

كعمي العمكـ ىذه األسرة كانت تمييدان لؤلسرة الثانية عشرة كىيئت ليا الجك لبلستقرار كالبناء ،

 -كىؿ شعر الشعب بالرخاء في ذلؾ العصر ؟

 لقد شعر الشعب باألماف كاالستقرار كىك أىـ ما يعنيو في ىرـ الحاجات الذم ذكرناه -كال يكفر األمف كاالستقرار كالعدؿ إال الحكاـ األقكياء بالطبع

 لقد قاؿ أحمد فخرم ( كما مف شؾ في أف أكثر ممكؾ الدكلة الكسطي لـ يككنكا عتاة أك متجبريف فياألرض بؿ نعرؼ عف أكثرىـ أنيـ كانكا فخكريف بعدليـ بيف الناس كسيرىـ عمي رعايتيـ كليذا سرعاف

ما أطمأف الناس إلي حكاميـ كترككا أمر سعادتيـ بيف أيدييـ )

 يبدك أف المصرم دائمان يترؾ أمر سعادتو بيف أيدم حكاموّٕ

ّٖ
 كقد تـ العثكر عمي بعض الرسائؿ المكتكبة عمي أكراؽ البردم تنتمي إلي عصر األسرة الحادية عشرةكتحتكم عند تأمميا عمي معمكمات كثيرة عف ىذا العصر كىي مف اآلثار المشيكرة بيف الميتميف

بتاريخ الفراعنة كمعركفة باسـ رسائؿ الكاىف الماكر
 -كعمي ماذا كانت تحتكم ىذه الرسائؿ ؟

رسائؿ الكاىف الماكر
 ضيفنا اآلف في الحكار ىك ( الكاىف المزارع "حقا نخت " كىك شيخ شحيح ماكر اضطر إلي السفر إليالشماؿ كترؾ بقية عائمتو في طيبة تحت رعاية ابنو األكبر الذم كتب لو عدة رسائؿ "تـ العثكر عمييا "
تعطينا صكرة طريفة مف صكر المجتمع في ىذه الفترة )  ،كىذه مقتفطات قميمة جدا مف رسائمو بدكف

تعميؽ ( :كيؼ حالكـ في معيشتكـ كرفاىيتكـ كصحتكـ  - -إنكـ أشبو بمف يأكؿ حتي يشبع كيغمض

عينيو بينما يمكت الناس جكعان في الببلد كميا  ،لقد نزلت إلي الجنكب كحصمت عمي مؤكنة لكـ بقدر
ما استطعت  ،أليس النيؿ منخفضان جدان ؟ حسنا فقد جاءنا المحصكؿ متناسب مع ذلؾ  - -فإنكـ
تركف أنني تمكنت مف إعالتكـ حتي اليكـ  - -إف نصؼ الحياة خير مف المكت الكامؿ – ال يكجد أحد

في أم مكاف يحصؿ عمي مثؿ ىذه المؤف  - -احرثكا األرض كال تكفكا عف العمؿ – ما أسعدكـ ألني

أعكلكـ ) - -

 يبدك أنو ال يخمك عصر مف كجكد البخبلء  ،كلكف كيؼ انتيي عصر األسرة الحادية عشرة كبدأ عصراألسرة الثانية عشرة ؟

 عندما تيذكر األسرة الثانية عشرة ييذكر مؤسسيا بالطبع الممؾ امنمحات األكؿ  ،فمقد ساد عدـ االستقرارنياية عصر األسرة الحادية عشرة لمدة حكالي سبع سنكات بعد أنتياء عصر الممؾ منتكحتب الثالث
الذم كاف آخر الممكؾ األقكياء في ىذه األسرة كيبدك أف امنمحات األكؿ قد استغؿ ذلؾ لتأسيس أسرتو

 -ككيؼ اكتسب شرعيتو في الحكـ كىك ليس مف البيت المالؾ

 ىذا المكضكع كاف متيس ارن أياـ الفراعنة كيتمخص في اختراع نبكءة ينسبكنيا لآللية تبشر بتكلي شخصمعيف حكـ مصر أم أف تعيينو بإرادة اآللية كسنرم ذلؾ أكثر مف مرة أثناء حديثنا عف العصر

الفرعكني كجدير بالذكر أف أشير نبكءة في تاريخ الفراعنة ىي المكتكبة عمي لكحة تسمي لكحة الحمـ
بيف مخالب أبك اليكؿ كمكجكدة حتي اآلف كسكؼ أحدثؾ عنيا عند الكصكؿ إلييا أما ما حدث بالنسبة

لبداية االسرة الثانية عشرة فقد قاـ آخر ممكؾ األسرة الحادية عشرة عمي ما يبدك بتكميؼ كزيره

(إمنمحات) بإحضار األحجار البلزمة لتشييد المعابد كعمؿ التابكت الخاص بو فقاـ امنمحات ىذا

بإعداد حممة كبيرة جدان إلي كادم الحمامات لقطع األحجار كأخذ معو ما يقرب مف عشرة آالؼ شخص

كطبعان ىذا العدد كاف مبالغ فيو جدان كال يتناسب مع طبيعة الميمة ألنو كاف قد قرر إنياء حالة
ّٖ

ّٗ
الفكضي كاإلنقبلب عمي الممؾ كتأسيس أسرة حاكمة جديدة باستخداـ ىذه القكة الكبيرة التي أصبحت

تحت قيادتو

 -عمي أم حاؿ يبدك أف امنمحات لـ يكف شخصية عادية أليس كذلؾ ؟

الممؾ امنمحات األكؿ مؤسس األسرة الثانية عشرة الفرعكنية
 بالتأكيد فقد قاؿ عنو أحمد فخرم  :لـ يكف امنمحات إال رجبل عصاميا مف الشعب رفعو ذكاءه كجده إليالمكاف الذم يستحقو  - -ككاف مف بيف أساليب رده عمي خصكمو كتابة البردية المعركفة باسـ
تنبؤات نفرتي المحفكظة اآلف في متحؼ ليننجراد كالتي أطنبت في كصؼ ما سيحؿ بمصر مف فكضي
كأف إنقاذىا سيتـ عمي يدم ممؾ سيأتي مف الجنكب يسمي أميني " امنمحات" ابف امرأة مف النكبة

كيكلد في الصعيد سييزـ األسيكيكف أماـ مذابحو كيقع الميبيكف صرعي أماـ لييبو  - -كلـ يكف

المقصكد مف كتابة تمؾ البردية إال التركيج بيف الشعب ليذا الحاكـ الجديد كمحاكلة إقناع الناس بأف

اختياره إلنقاذ مصر أمر أرادتو اآللية منذ أبعد األزمنة  - -كطالت األياـ بأمنمحات حتي كصؿ حكمو
إلي ثبلثيف عاما كلـ يقدر لو أف يمكت كىك في شيخكختو ميتة ىادئة بؿ مات غيمة كىك في قصره ،

إذ انتيز أعداؤه فرصة غياب ابنو ككلي عيده كشريكو في الممؾ سنكسرت  ،في حممة عمي ليبيا

كدبركا مقتمو – كنعرؼ بعض التفاصيؿ عف تمؾ النياية مف برديتيف إحداىما مف بردية شخص يسمي
سنكىي  ،أما البردية الثانية فيي معركفة باسـ نصائح امنمحات البنو كقد كتبت دكف شؾ بعد مكت

الممؾ ككأنيا عمي لسانو مف العالـ اآلخر يتحدث فييا إلي ابنو كيكصيو كيؼ يسكس الممؾ - -

ككانت مف أحب المكضكعات األدبية إلي قمكب المصرييف في الدكلة الحديثة مف األسرة ُٖ حتي

األسرة َِ ككانت مكضع دراسة كثير مف العمماء

 -ىذا يعني أف الفراعنة كانكا ييتمكف بدراسة تاريخيـ كما حدث في األسر السابقة

 بالتأكيد ( كتمتاز األسرة الثانية عشرة بما أنتجو صانعكا الحمي كبخاصة ألميرات البيت المالؾ إذ جمعتتمؾ الحمي بيف الدقة المتناىية في الصناعة كالذكؽ الفني الرفيع ) كما يمتاز ىذا العصر بنشاط

دبمكماسي كبير كعبلقات كاسعة مع دكؿ الجكار  ،كما اىتمت ىذه األسرة بالجنكب كقامت بتعييف حاكـ

مصرم جنكب الشبلؿ الثالث كأقامت حصنان كمخزنان كبي ارن لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع

لمرم كاىتمت بالزراعة كبنير النيؿ اىتماـ خاص كما ازدىر في عيد ىذه األسرة األدب كالفف

 -يبدك أف ىذه األسرة كانت مسيطرة تمامان كليا العديد مف اإلنجازات

 -نعـ كسكؼ أق أر لؾ بعض إنجازات ىذه األسرة ألنيا تستحؽ بالفعؿ كيقكؿ الرافعي عف ىذه األسرة في

كتابو تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة  :كتمتاز ىذه األسرة عام نة بأنيا نزلت قميبلن عف السمطة
القدسية التي كانت لممكؾ الدكلة القديمة  ،كتقربت إلي الشعب بإقامتيا منار العدؿ  ،كبالعديد مف

اإلصبلحات كاألعماؿ اإلقتصادية كالعمرانية التي زادت مف رخاء الشعب  ،كقد استمر حكـ ىذه األسرة
ّٗ

َْ
ما يقرب مف مائتي عاـ  ،تقدمت الببلد تقدمان عظيمان في شتي النكاحي  ،ككانت مصر في عيدىا أقكم
دكلة في المنطقة  ،ككاف الممؾ سنكسرت األكؿ ثاني ممكؾ ىذه األسرة  ،كقد أقاـ مسمة شييرة باقية

إلي اآلف ( بالمطرية ) كيبمغ ارتفاعيا ٔٔ قدمان  ،كىي قطعة كاحدة مف الجرانيت األحمر  ،كقد أقاميا
في مدخؿ المعبد كالمدرسة الجامعة المذيف بناىما في عيف شمس ( التي يسمييا اليكنانيكف

ىميكبكليس ) – مدينة أكف  -كىي أقدـ مسمة قائمة في مكانيا األصمي  ،كيقكؿ الدكتكر أحمد بدكم
في كتابو ( مككب الشمس جِ صفحة َُّ ) إف مسمة عيف شمس إحدم خمس مسبلت مازالت في
مكانيا األصمي كأما باقي مسبلت الفراعنة فقد نقميا الضعؼ كاليكم السياسي إلي ما كراء البحار إلي

لندف كباريس كنيكيكرؾ كركما كاستانبكؿ كفي ركما كحدىا مسبلت تسع

 الضعؼ كاليكم السياسي  ،يا لو مف تعبير  ،كتخيؿ معي إذا كاف الفراعنة سيعرفكف إلي أيف ستذىبآثاراىـ ىؿ كانكا سيشيدكنيا ؟

 -بؿ تخيؿ إذا عاد أحدىـ إلي قبره كما يدعكف في يكـ مف األياـ

 سيجد جميع محتكيات القبر في جميع متاحؼ العالـ بالتأكيد  ،الميـ فماذا عف باقي مشركعات ىذهاألسرة ؟

 مف أىـ المشركعات العمبلقة ليذه األسرة ببل شؾ مشركعات الممؾ امنمحات الثالث التي انبير بياالمؤرخ ىيركدكت المعركؼ عندما حضر إلي مصر ككتب عنيا كبمناسبة الحديث عف امنمحات الثالث

فإنو تكجد حاليا بمتحؼ المكفر بفرنسا رأس تمثاؿ رائعة ليذا الممؾ

 -ىيركدكت ىذا ىك الذم قاؿ قكلتو الشييرة أف مصر ىبة النيؿ فماذا قاؿ عف ىذه المشركعات

عندما انبير المؤرخ اليكناني ىيركدكت بمشركعات الممؾ امنمحات الثالث
 كرد بالجزء األكؿ مف مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف صفحة َٖ كما بعدىا كتحت عنكافامنمحات الثالث حكالي ُِْٖ قبؿ الميبلد  :حكـ امنمحات الثالث مصر كقد سمي باسـ ني ماعت رع

كيعتبره المؤرخكف مف أعظـ مف حكمكا مصر  ،كداـ حكمو خمسان كأربعيف سنة مرت عمي مصر في
ىدكء كسبلـ كممئت بالمشاريع الكبرم العمرانية  ،كاف أعظميا بطبيعة الحاؿ نظاـ الرم الذم ابتكره

لمكجو البحرم بأف اتخذ مف منخفض اقميـ الفيكـ الذم ينخفض في بعض أجزائو عف البحر بػ ُِٗ

قدمان خزانان لمماء حيث ال تزاؿ بحيرة قاركف آية عمي ذلؾ فشيدكا عمي الفتحة في سمسمة الجباؿ التي
تربط كادم النيؿ بمنخفض الفيكـ سدان عظيمان – سد البلىكف -فنشأت ىذه البحيرة اليائمة في التاريخ

التي عرفت باسـ بحيرة مكريس كالتي كانت تمد النيؿ بعد ذلؾ بالماء خبلؿ فترة التحاريؽ أشبو بخزاف

أسكاف أك السد العالي في عصرنا الحديث  ،كبيذا ضرب عدة عصافير بحجر كاحد  ،فيك أنقذ الفيكـ
مف الغرؽ الذم كانت تتعرض لو كؿ عاـ  ،كاستصمح أراضي زراعية قاـ باستغبلليا بالفعؿ كمد النيؿ

بالماء أياـ التحاريؽ  ،كمف األعماؿ العمرانية العظيمة التي تنسب إلي امنمحات الثالث  ،القصر العظيـ
َْ

ُْ
الذم اطمؽ عميو اليكنانيكف اسـ قصر البلبيرانت – قصر التيو – ككاف طكلو يبمغ ألؼ قدـ كعرضو

ثمانمائة كقد استعمؿ معيدان دينيان كاداريان  ،كقد كصؼ ىيركدكت ىذيف األثريف كنعني بيما بحيرة
مكريس كقصر البلبيرانت  ،فقد رآىما رأم العياف ككصؼ ما رأم عامة كسجؿ انبياره كما كرد في

كتاب ىيركدكت يتحدث عف مصر لمحمد صقر خفاجة

 -فماذا قاؿ ىيركدكت ؟

 يقكؿ  :إف البلبيرانت عمؿ يعجز عف كصفو البياف  ،إذ لك قدر إلمرئ أف يجمع معرضان لممباني كاآلثارالفنية التي شيدىا اليكنانيكف لبدت عمبلن أقؿ مف ىذه البلبيرانت  - - - -ثـ ينتقؿ ىيركدكت لمتحدث
عف بحيرة مكريس فيقكؿ  :كمع أف البلبيرانت عمي ىذه الدرجة مف العظمة  ،لكف البحيرة المسماة

ببحيرة مكريس كالتي بني البلبيرانت بالقرب منيا تثير إعجابان أشد  ،كراح ىيركدكت يسجؿ أبعاد الخزاف

العظيـ ككيؼ يصؿ إلييا الماء مف النيؿ لمدة ستة أشير ثـ يرجع منيا إلي النيؿ مدة ستة أشير ثانية

 ،كىي القناة المعركفة اليكـ باسـ بحر يكسؼ  ،كما تحدث ىيركدكت عف تمثاليف المنمحات الثالث ،
كفترة حكـ امنمحات الثالث حؿ فييا النعيـ كاألمف كالسكينة عمي الببلد  ،حتي ترنـ القكـ بالفرعكف

قائميف  :أنو يكسك القطريف جنة خضراء أكبر مف النيؿ العظيـ  ،لقد زاد القطريف قكة  ،كيؼ ال كىك

نفس الحياة المرطب لؤلنكؼ  ،ىك الذم يكزع الخيرات عمي تابعيو  ،ىك المغذم لخمفاءه  ،ىك الفداء

كفي فمو الخير

 يبدك أف الحاكـ ىك كؿ شئ في مصر ككمما قرأت لي أكثر كمما يتأكد ىذا المعني  ،مع أف الشعب ىكالذم يصنع كؿ شئ كلكف البد أف تأتيو المبادرة مف أعمي كبقكة  ،فالحاكـ القكم كؿ ما عميو أف يرغب

فقط في فعؿ أم شئ

 -بالتأكيد إف رغبة الحاكـ في مصر تمعب الدكر المحكرم إف لـ يكف الدكر الكحيد في تنفيذ أم مشركع

كلكف مف اإلنصاؼ أف نقكؿ أف الحاكـ القكم إذا كاف عادالن في نفس الكقت يككف ذلؾ مف حسف حظ

الشعب فيك ال يممؾ تغييره عمي أم حاؿ

 قد يككف ما تقكلو صحيحان كلكف ىناؾ اعتبارات أخرم في غاية األىمية كالخطكرة كىي أف مصر كانتفي ذلؾ الكقت دكلة قكية ذات سيادة بؿ أقكم دكلة في المنطقة كبالتالي فإف حاكميا كاف ال يخضع

ألم ضغكط خارجية تفرض عميو اتخاذ ق اررات معينة ليست نابعة منو شخصيان

 -بالفعؿ معؾ كؿ الحؽ فمصر في ذلؾ الكقت لـ تعرؼ التبعية كلـ يتـ السيطرة عمييا أك عمي حكاميا

بأم صكرة مف الخارج فكانت كؿ مشاكميا كاضطراباتيا تحدث داخميا فقط فإذا حكميا حاكـ قكم كعادؿ

ال يكجد ما يمنعو عمي اإلطبلؽ مف فعؿ ما يريد دكف أف يضع في اعتباره المكقؼ الدكلي أك
تكازنات مف أم نكع في المنطقة أك أم شئ مف ىذا القبيؿ  ،كما أف كؿ ما يجمعو الحاكـ
ُْ

ِْ

كحاشيتو ككينتو ككبار رجاؿ دكلتو ال يخرج مف مصر بؿ يتـ إنفاقو داخميا  ،كبالتالي فإف
جميع خيرات مصر تبقي داخؿ مصر

 -حسنان  ،فيؿ تكجد إنجازات أك مكاقؼ تاريخية أخرم ميمة ليذه األسرة ؟

في عيد الممؾ سنكسرت الثالث أبحرت السفف المصرية في الجرانيت
 -حدث مكقؼ تاريخي نادر عندما قرر الممؾ سنكسرت الثالث ُْٕٖ ُٖٓٓ-ؽ.ـ .إجراء أعماؿ حربية

في النكبة لتأميف حدكد مصر الجنكبية فقد كجد عقبة كبيرة أماـ سفف األسطكؿ  ،فشؽ ألسطكلو طريقان
بيف صخكر الشبلؿ األكؿ  ،كأنشأ ميندسكه ىذا الطريؽ المائي في أصعب مناطؽ الشبلؿ الجرانيتية

لمسافة مائتيف كستيف قدمان بعرض أربعة كثبلثيف قدمان كعمؽ ستة كعشريف قدمان  ،كحمؿ عمي النكبة
عدة حمبلت كطدت فييا السمطة المصرية  ،كشيد حصنيف متقابميف في آخر الحدكد الجنكبية لمدكلة
عمي شاطئ النيؿ  ،كال تزاؿ آثار ىذيف الحصنيف باقية اآلف تشيد لمصر في تمؾ األكقات بالبراعة

الحربية كالكفاية في اختيار مكاقع الدفاع الحصينة  ،كالمقدرة عمي تشييد الحصكف المنيعة  ،ككاف

سنكسرت الثالث مف أىـ ممكؾ األسرة الثانية عشرة الفرعكنية بالدكلة الكسطي  ،كقد نصب لكحتو
المشيكرة التي يتحدث فييا إلي المصرييف عف الكفاح الكطني كيحثيـ عميو

 -إف ىؤالء الممكؾ كانكا حريصيف عمي كتابة كتسجيؿ أمجادىـ فماذا كتب عمي ىذه المكحة ؟

 بعض مف المكتكب عمي المكحة نقبلن عف كتاب تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة – تاليؼ عبدالرحمف الرافعي – صفحة ْٓ - - ( :كلقد جعمت تخكـ ببلدم أبعد مما كصؿ إليو أجدادم  ،كزدت في

مساحتيا عمي ما كرثتو  ،كاني ممؾ يقكؿ كينفذ  ،كما يختمج في فؤادم تفعمو يدم  ،كاني طمكح إلي

السيطرة  ،كقكم أحرز الفكز  ،كلست بالرجؿ الذم يرضي بالتقاعس عندما يعتدم عميو  ،أىاجـ مف
يياجمني حسبما تقتضيو األحكاؿ فإف الرجؿ الذم يركف إلي الدعة بعد اليجكـ عميو يقكم قمب العدك ،

كالشجاعة ىي مضاء العزيمة ) - -

 -يقكؿ كينفذ أـ يقكؿ كالشعب ىك الذم ينفذ ؟

 عمي أم حاؿ لف ينفذ أحد أم شئ إال بقرار مف الفرعكف  ،كعمكمان فقد حكمت ىذه األسرة ما يقرب مفقرنيف  ،كتتككف مف مجمكعة مف الممكؾ اشتيركا باسـ امنمحات كسنكسرت عمي التكالي كىذا ىك

الترتيب المفضؿ لممكؾ ىذه األسرة :

امنمحات األكؿ – سنكسرت األكؿ – امنمحات الثاني –

سنكسرت الثاني – سنكسرت الثالث – امنمحات الثالث – امنمحات الرابع – الممكة سبؾ نفرك كقد

امتاز عصر ىذه األسرة بالرقي في الذكؽ الفني كما يمتاز ىذا العصر بنشاط دبمكماسي كبير كعبلقات

كاسعة مع دكؿ الجكار مثؿ فمسطيف كسكريا كبعض جزر البحر المتكسط مثؿ قبرص ككانت الدكؿ التي

ِْ

ّْ
ارتبطت بمصر بعبلقات صداقة ىي المستفيدة أكثر بيذه العبلقات بطبيعة الحاؿ ألف مصر في ذلؾ

الكقت كانت أعظـ األمـ ثقافة كقكة كحضارة في ببلد الشرؽ القديـ عمي حد تعبير أحمد فخرم

 أك كما كرد في األغنية الشييرة طكؼ كشكؼ لكككب الشرؽ أـ كمثكـ  :كاف نيار الدنيا لسو ماطمعش  ،كىنا عز النيار

 كما اىتمت ىذه األسرة بالجنكب كقامت بتعييف حاكـ مصرم جنكب الشبلؿ الثالث كأقامت حصنان كمخزنانكبي ارن لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع لمرم كاىتمت بالزراعة كبنير النيؿ اىتماـ خاص كما

ازدىر األدب كالفف في عصر ىذه األسرة  ،كقد كتب عنيا أيضان المؤرخ كاألثرم الكبير د أحمد فخرم
في كتابو الممتع مصر الفرعكنية كتحديدان في الصفحة رقـ َِْ ( كما مف شؾ في أف أكثر ممكؾ

الدكلة الكسطي لـ يككنكا عتاة أك متجبريف في األرض بؿ نعرؼ عف أكثرىـ أنيـ كانكا فخكريف بعدليـ
بيف الناس كسيرىـ عمي رعايتيـ كليذا سرعاف ما أطمأف الناس إلي حكاميـ كترككا أمر سعادتيـ بيف

أيدييـ(

 -أعتقد أنؾ ذكرت ىذا مف قبؿ  ،فماذا حدث ليذه السعادة كالحضارة ؟

نياية غامضة لؤلسرة ُِ كعصر االضمحبلؿ الثاني
 -تخيؿ نفسؾ تعيش في ذلؾ العصر فبالتأكيد ستشعر أف ىذا الرخاء دائـ كال نياية لو كستمكت بالتأكيد

قبؿ أف تعرؼ أف مصر قد تعرضت لفترة ضعؼ كنياية غامضة لؤلسرة ُِ كبداية عصر االضمحبلؿ

الثاني

 -ككيؼ حدث ذلؾ ؟

 عصر االضمحبلؿ الثاني يبدأ بنياية األسرة الثانية عشرة كمع بداية األسرة الثالثة عشرة كأصؿ الحكايةأف البيت الممكي لؤلسرة ُِ لـ يعد بو رجاؿ عمي ما يبدك فتكلي الحكـ إمرأة اسميا الممكة ( سبؾ

نفرك رع ) كيبدك أف ما حدث في ىذه الفترة أياـ نياية حكـ ىذه الممكة غير مدكف بدقة في كتب

التاريخ كيكاد يككف مجيكؿ فأنا أمامي األف كتابيف أحدىما الجزء الرابع مف مكسكعة سميـ حسف

كاألخر كتاب مصر الفرعكنية ألحمد فخرم ككبلىما ال يجد سبب كاضح لظيكر أكؿ ممؾ في األسرة ُّ

فمثبلن يقكؿ سميـ حسف في صفحة ْ الجزء الرابع ( لـ تصؿ إلي أيدينا معمكمات كثيقة عف حاؿ نياية
حكـ الممكة سبؾ نفرك رع آخرة ممكؾ األسرة الثانية عشرة كيظف بعض المؤرخكف أنيا البد قد تزكجت

الممؾ " سخـ رع خكتاكم " كأنو بزكاجو منيا أصبح ممكان شرعيان كلكف ليس لدينا ما يدعـ ذلؾ الزعـ )
بينما في كتاب أحمد فخرم صفحة ِِٗ (  - -فإذا ما تساءلنا عما حدث كما الذم قضي عمي حكـ

تمؾ األسرة كربما عمي الممكة أيضان فإننا نجد أنفسنا عاجزيف عف الجكاب المقنع لقمة ما لدينا مف

كثائؽ ) ،

 أم أف السبب الحقيقي غير معركؼ كالميـ أف الممؾ ( سخـ رع خكتاكم ) كصؿ لمسمطةّْ

ْْ
 -نعـ  ،كعمي فكرة اسمو في مكسكعة حكاـ مصر ( خكتاكم رع ) كالغريب أف ممكؾ األسرتيف ُّ ُْ ،

مدرجيف معان بدكف فاصؿ في مكسكعة حكاـ مصر كىناؾ العديد منيـ حكمكا مصر لفترات قصيرة جدان
مما يدؿ عمي أف مصر كاف يسكدىا عدـ االستقرار لكف لفت نظرم إف اسـ الممؾ ( نحسي ) مكتكب

في آخر قائمة ممكؾ األسرة ُْ كجاءت بعد اسمو مباشرةن أسماء ممكؾ اليكسكس كمف المحتمؿ أف
ىذا الممؾ كاف عمي صمة باليكسكس كمكالي ليـ في تقدير بعض المؤرخيف ألف مف ألقابو التي كجدت
في اآلثار الفرعكنية لقب ( حبيب "ست" رب أكاريس ) كاإللو (ست) ىذا ىك اإللو المعبكد عند

اليكسكس أما مدينة (أكاريس) فيي عاصمة ممكيـ في مصر ،

 -يبدك أف ىذه الفترة ليست كاضحة تمامان

 -نعـ حتي أف عدد ممكؾ ىاتيف األسرتيف يكاد يككف غير معمكـ بالرغـ أف ىناؾ أثار كثيرة كجدت مف

ىذه الفترة كيبدك أف اليكسكس كانكا مكجكديف فعبلن في مصر أياـ حكـ فراعنة ىذه الفترة كلكف بشكؿ

غير رسمي ألف سميـ حسف يعتقد أف اليكسكس تسربكا إلي مصر ببطء كعمي ميؿ كنشركا ثقافتيـ

كمبادئيـ كدرسكا الببلد جيدان ثـ انقضكا عمييا بجيش جرار سيطركا بو عمي الدلتا فقط في البداية ثـ
امتد سمطانيـ إلي مصر الكسطي

حتي تمكنكا مف الببلد كحكمكىا لمدة أسرتيف ُٓ  ُٔ ،كطبعان لف

أشغؿ بالؾ يا عزيزم بما تـ مف أحداث خبلؿ فترات حكـ األسرتيف ُّ  ُْ ،لسببيف  ،أكؿ سبب ىك

عدـ كجكد معمكمة مؤكدة ككاضحة تمامان مكتكبو عنيـ كالسبب الثاني ألنيا فترة أجمع المؤرخكف عمي

أنيا عصر اضمحبلؿ كضعؼ

 -كلكف ما ىي حكاية اليكسكس كأصميـ كفصميـ كمف ىـ كمف إيف قدمكا كما مدم تأثر الببلد بيـ ؟

ألنني سمعت أنو قد حدث تطكر كبير في ثقافة المصرييف بعد تعرضيـ ليذا الغزك  ،كما أريد أف

أعرؼ معمكمات عف مظاىر الضعؼ في مصر قبؿ كصكؿ اليكسكس إذا كانت ىذه المعمكمات متاحة

لديؾ لنستفيد مف الدركس كاال فما الفائدة ؟

 -لقد كصؼ سميـ حسف بعض مظاىر الضعؼ في األسرة ُّ فكتب ما يمي  - - - ( :غير أف ىذه

اليزة القاسية  - -لـ تحدثنا النقكش الباقية حديثان شافيان يجعمنا نصؿ إلي كنييا ،كمع ذلؾ فإنا نممس
حقيقتيا مف اضطراب البيت المالؾ فما يكاد الفرعكف يستقر في عرشو حتي يغتصب منو الممؾ كيطرد

ثـ يتمكه غيره كتتجدد المأساة  ،مما يدؿ عمي أف الببلد كانت منحدرة نحك الخراب كالتدىكر المشيف ،
كال يبعد أف يككف الممكؾ الذيف يمكتكف عمي فراشيـ ميتة طبيعية قبلئؿ جدا ) كما أشار سميـ حسف

عف انتشار ظاىرة بيع الكظائؼ الحككمية فقاؿ (  - -عمي حسب ما تسمح بو الكثائؽ التي في
متناكلنا يكشؼ لنا بعض الشئ عف الحالة الحقيقية ليذه األزمة التي ارتسمت في عيد األسرة الثالثة

عشرة ،كىي أف كبار المكظفيف الخاضعيف لمتاج ،كبخاصة الضباط منيـ الذيف كانكا كقتئذ يغتصبكف

العرش  ،ككانكا يتشاحنكف فيما بينيـ  ،ككاف كؿ منيـ يطمح إلي أف يككف الفائز فكاف يحؿ الكاحد
ْْ

ْٓ
منيـ مكاف اآلخر دكف أف يفكز مغتصب بأف يضمف لنفسو مرك از ثابتا أك يفمح في تأسيس أسرة قكية

األركاف مدعمة البنياف  ،ىذا إلي أف كبار رجاؿ الدكلة كانكا يبيعكف كظائفيـ كما تباع السمع  ،فبل

غرابة في أف يككف العرش كذلؾ يباع كيشترم لمف في يده قكة كجاه ) ( كعمي أية حاؿ فإف ظاىرة بيع
كظيفة حككمة بمد مف بمداف القطر تدؿ عمي تفكؾ أكاصر الركابط الحككمية في الببلد كال غرابة إذف في

أف نشاىد ذلؾ في عيد األسرة الثالثة عشرة التي كاف ممككيا عمي جانب عظيـ مف الكىف كالضعؼ

مما أدم إلي غزك الببلد عمي أيد اليكسكس )

 مف ىذا الكبلـ يبدك أف ىناؾ أشخاص مف كبار رجاؿ الدكلة كمف الضباط كانكا يعتقدكف أنيـ مفمؤسسي الدكؿ كلكنيـ كانكا دكف المستكم ففشمت كؿ محاكالتيـ في السيطرة عمي األمكر كطبعا ال

كجكد لمشعب في ىذا الصراع بكؿ تأكيد

 -يبدك ذلؾ بالفعؿ

 -كلكف ىؿ يكجد حساب تقريبي لمدة االضمحبلؿ ؟

 د سيد تكفيؽ حسب مدة عصر االضمحبلؿ الثاني تقريبان فكتب ما يمي  ( :تعرضت مصر منذ األسرةالثالثة عشرة كطكاؿ قرنيف أم حتي األسرة السابعة عشرة لمضعؼ كلبلنحبلؿ كاجتازت فترة أخرم مظممة

 -عفكا لممقاطعة كلكف لماذا كصؼ الفترة أنيا مظممة مع عدـ تكفر معمكمات كافية عنيا ؟

 ال أدرم ما ىك المقصكد بالفترة المظممة ىؿ ألف الفرعكف فقد سيطرتو كعبكديتو في مصر بالكامؿ أـلعدـ كجكد آثار رائعة باقية مف تمؾ الفترة أـ ألف الشعب المصرم تخمص مف قير الحككمة المركزية أـ

لعدـ كجكد استقرار لمعرش أـ لكجكد احتبلؿ ال ندرم ىؿ كاف أرحـ بالشعب مف الفرعكف نفسو أـ كاف

أكثر قسكة كيبدك أف مفيكـ العصكر المظممة كالعصكر الزاىرة لو عبلقة كثيقة بعبادة الفرعكف نفسو

فكمما كاف الفرعكف شديد القكة كالبطش كالسيطرة كالبناء كالتشييد لممقابر كالمعابد الخاصة بو كبكبار

رجاؿ دكلتو ككينتو كمما كصؼ المؤرخكف عصره بالعصر الرائع الزاىر

 -أعتقد أف المكضكع مرتبط باآلثار كاهلل أعمـ  ،فما تكممة حديثو عف ىذه الفترة ؟

 يقكؿ أف مصر اجتازت فترة أخرم مظممة أشد مف التي اجتازتيا أعقاب الدكلة القديمة فتحكـ فيياممكؾ ضعاؼ  ، -مف المبلحظ أف فترة الحكـ التي أعطاىا مانيتكف لمفترة االنتقالية كالتي كصمت في

رأيو إلي َُٗٓ عاما كالتي قاـ بالحكـ فييا عدد مف الحكاـ كصؿ عددىـ إلي ُِٕ حاكما تؤكد لنا
المصاعب التي كاجيت مانيتكف عند كتابتو تاريخ ىذه الفترة كىي المصاعب التي كاجيت فريؽ مف

العمماء كالمتخصصيف لمعرفة فترة حكـ كؿ أسرة كعدد ممككيا  ،عمي أنو أصبح في حكـ المؤكد اآلف
أف الممكة سكبؾ نفرك آخر ممكات األسرة الثانية عشرة قد ماتت في عاـ ُٖٕٔ ؽ ـ كما أف األبحاث

الحديثة أكدت أف الممؾ أحمس األكؿ مؤسس األسرة الثامنة عشرة تكلي الحكـ في عاـ ُٕٔٓ ؽ ـ

أم أف الفترة االنتقالية الثانية استمرت ما يقرب مف َِِ عاما كىي مقسمة –في رأم ىيز -عمي
ْٓ

ْٔ
الكجو التالي  :األسرة الثالثة عشرة مف ُٖٕٔ ؽ ـ إلي ُّّٔ ؽ ـ ثـ األسرة الرابعة عشرة حتي

سنة َُّٔ ؽ ـ ثـ األسرة الخامسة عشرة كالسادسة عشرة [مف اليكسكس] ثـ األسرة السابعة عشرة

الكطنية  - -كمف ىنا نرم أف ىناؾ أكثر مف أسرة كانت تحكـ في جزء مف مصر في كقت كاحد عندما

كانت مصر مفككة العرم كليس كما كاف يعتقد مانيتكف أف كؿ أسرة مف ىذه األسرات كانت تحكـ

كتتحكـ في جميع أنحاء مصر ثـ تمييا أسرة أخرم جديدة كىكذا –

 أم أف ىذه األسر الضعيفة كانت تحكـ عمي التكازم كلكف اعتبرىا مانيتكف متكالية يعقب بعضيا بعضافأخطأ في حساب المدة بالكامؿ

 نعـ كقد غ از اليكسكس مصر في األسرة الخامسة عشرة كأطمؽ عمييـ العالـ األلماني أكتك اصطبلحاليكسكس الكبار فقد أعطكا ألنفسيـ الحؽ باالحتفاظ باأللقاب الممكية المصرية كيبدك أنيـ استطاعكا

في البداية السيطرة عمي جميع أنحاء مصر كانتشرت اسمائيـ – كنخص بالذكر ىنا الممؾ خياف كالممؾ
أبكفيس مف النكبة إلي فمسطيف ثـ بعد ذلؾ أتت مجمكعة أخرم مف حكاـ اليكسكس أطمؽ عمييـ نفس

العالـ اصطبلح اليكسكس الصغار أك الضعاؼ كىـ الذيف ينتمكف لؤلسرة السادسة عشرة كلـ يستطع

ىؤالء ال سيطرة عمي جميع أنحاء مصر إذ قاـ في ىذه الفترات بيت حاكـ قكم في الصعيد اتخذ مف

طيبة مق ار لو كأسس األسرة السابعة عشرة كأخذ عمي عاتقو تحرير مصر مف اليكسكس  - -قمنا أف
الفكضى بدأت تسكد مصر في الفترة التي بدأت تظير في غرب آسيا حركة ىجرة قبائؿ كاسعة تنتمي

إلي العنصر اليندك أكركبي كقد كصؿ أثرىا إلي مصر كبدأت تشعر بيا في أكائؿ األسرة الرابعة عشرة
كذلؾ بعد أف استقرت ىذه القبائؿ في سكريا كفمسطيف كأخذكا بمظاىر الحضارة السامية المكجكدة ىناؾ

كعرفكا في التاريخ باسـ اليكسكس )

مف ىـ اليكسكس ؟
 -مف ىـ اليكسكس ؟

 اليكسكس كتب عنيـ الفراعنة أنفسيـ بعد ذلؾ ككصفكىـ بأكصاؼ تعبر عف مدم استياءىـ الشديدمنيـ فقالكا عنيـ الرعاة البدك كقالكا عنيـ الطاعكف أما كممة ىكسكس نفسيا فتعني ( حكاـ األقاليـ

األجنبية ) كىك المعني المقبكؿ تفسيره مف كجية نظر سميـ حسف في مكسكعتو ( صفحة ُ بالجزء

الرابع )  ،ككاف عدد ممككيـ الذيف حكمكا مصر ِّ ممكان تقريبان منيـ ثمانية ممكؾ لقبكا أنفسيـ بمقب

اإللو الطيب كستة ممكؾ لقبكا أنفسيـ بمقب ابف الشمس كقد ترككا آثا ارن مكجكدة إلي اآلف ككاف الثبلثة

كعشريف ممكان مكزعيف عمي أسرتيف ُٓ  ُٔ ،ككانت عاصمتيـ في أكاريس في الكجو البحرم طبعان
ككانكا يقدسكف اإللو ( ست ) الذم يعتبره المصريكف القدماء إلو سئ السمعة

 أعكذ باهلل ىؿ يكجد إلو سئ السمعة ؟ ال إلو إال اهلل سبحانو كتعالي عما يشرككفْٔ

ْٕ
 اليكسكس أك الرعاة عبارة عف شعكب مف البدك جاءت مف الشرؽ كاستكطنت الببلد لمدة َُٓ سنةتنشر ثقافتيا في مصر إلي أف جاءت األسرة السابعة عشرة الفرعكنية كظمت تقاكميـ كتحاربيـ حتي

نجح أحمس في طردىـ مف الببلد كأسس األسرة ُٖ بؿ إنو أسس دكلة جديدة فرعكنية تسمي عصر

الدكلة الحديثة  ،لكف في الحقيقة تكجد معمكمة غريبة جدان قرأتيا كىذه المعمكمة أنكرىا بشدة سميـ
حسف برغـ أنو ذكرىا منسكبة إلي صاحبيا كبالرغـ مف إنكار ىذه المعمكمة كعدـ صحتيا إال أنيا تدؿ

عمي أمكر كثيرة جدان  ،إف الييكد كاليكسكس ىما عنصر كاحد كالذم قاؿ ىذه المعمكمة طبعان مؤرخ

ييكدم عاش خبلؿ القرف األكؿ مف الميبلد كاسمو ( فبلفيكس يكسفس ) كيقكؿ سميـ حسف عف ىذا

المكضكع (  - -كقد كاف غرض يكسفس األكؿ فيما نقمو عف مانيتكف العمؿ جيد الطاقة في الرفع مف
شأف قكمو الييكد الذيف كاف يحتقرىـ كتاب اإلغريؽ كيحطكف مف شأنيـ )ٕ ،

 أم أنو أراد أف يرفع مف شأف الييكد فأكد أنيـ ىـ أنفسيـ اليكسكس كنسب ذلؾ لمانيتكف شئ عجيبفعبل  ،كلكف بالمناسبة ىؿ لديؾ معمكمات عف الييكد الذيف ربما كانكا متكاجدكف في تمؾ الفترة مف

-

تاريخ مصر ؟

يمكف بالطبع أف نكضح بعض المعمكمات عنيـ كعف نشأتيـ ألف الكثير مف ىذا الجيؿ ال يعرؼ قصة

( بني إسرائيؿ كبني اسماعيؿ ) إذا جاز التعبير أم بني إسرائيؿ كالعرب المستعربة كعبلقتيـ بعضيـ

ببعض كنسبيـ إلي سيدنا ابراىيـ عميو السبلـ كمتي كاف ذلؾ كعبلقتو بالفراعنة ،
 -سيككف ذلؾ ممتعان

بني اسرائيؿ كعبلقتيـ بالفراعنة
 عمكمان ال يكجد تاريخ معركؼ عمي كجو الدقة لدخكؿ بني اسرائيؿ مصر عندما كاف سيدنا يكسؼ بيا( عميو السبلـ ) كلكف المؤكد في ىذا المكضكع أنيـ مكثكا بمصر حتي خركجيـ مع سيدنا مكسي عميو

السبلـ

 أم أف سيدنا يكسؼ أدخميـ كسيدنا مكسي  ،أخرجيـ كلكف مف ىـ ككـ كاف عددىـ عند دخكؿ مصركعند الخركج ؟

 -ىذا ىك ما سنتحدث عنو إف شاء اهلل  ،كفي الحقيقة إف بداية القصة تعكد إلي سيدنا ابراىيـ عميو

السبلـ الذم كلد ببابؿٖ كتزكج مف السيدة سارة التي كانت عاق ارن ال تمد ثـ ىاجر مف بابؿ إلي فمسطيف

( األرض المقدسة ) كقد يككف تزكج مف السيدة سارة بعد أف ىاجر  ،كمعركؼ طبعان عف سيدنا ابراىيـ
أنو حطـ األصناـ كأنو كاجو النمركد ممؾ ذلؾ العصر ( بفرض أف اسمو نمركد ) كالذم كاف يقكؿ أنا

ٕ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ ٕٓ

ٖ

قصص األنبياء ( اإلماـ الحافظ ابف كثير ) صػ َُٓ

ْٕ

ْٖ
أحيي كأميت كقد تـ إلقاءه عميو السبلـ في حفرة مف نار كأحاطو المكلي عز كجؿ برعايتو كما أنو خميؿ
اهلل كصاحب لساف صدؽ في العالميف كما أنو عميو السبلـ أبك جميع األنبياء الذيف جاءكا بعده ألف

اهلل سبحانو كتعالي جعؿ في ذريتو النبكة كالحكمة  ،كطبعان ليس ىذا مقاـ الحديث عف مناقبو عميو

السبلـ كانما أريد إلقاء الضكء عمي ذريتو ببساطة شديدة لنتعرؼ عمي أبناءه كأحفاده كظركؼ نشأتيـ

كأماكف تكاجدىـ بعد ذلؾ لكي نقؼ عمي ما نريد مف معمكمات تخص بني اسرائيؿ كبني اسماعيؿ كقد

كاف سيدنا لكط عميو السبلـ عمي صمة قرابة بسيدنا ابراىيـ كآمف لو كيقكؿ المكلي عز كجؿ عنيما
ً
طا إًلىى ٍاألىر ً ً
يف}ٗ
َّي ىناهي ىكليك ن
ييا لً ٍم ىعالى ًم ى
{كىنج ٍ
ض الَّتي ىب ىارٍك ىنا ف ى
ى
ٍ
 -كىذه األرض التي باركيا اهلل سبحانو ىي منطقة القدس الشريؼ كما حكلو أليس كذلؾ ؟

 نعـ كاهلل أعمي كأعمـ كالمعركؼ أف سيدنا إبراىيـ جاء إلي مصر مع زكجتو سارة كعاد كمعو السيدةىاجر المصرية ككانت جارية كرزقو اهلل مف ىاجر مكلكدان ذك ارن ىك سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ كىك

يعتبر أكبر أبناءه ثـ ذىب بياجر كاسماعيؿ إلي مكاف بيت اهلل الحراـ كتركيما متككبلن عمي اهلل كدعا
ند ىب ٍي ًت ىؾ ا ٍل يم ىح َّرًـ ىرَّب ىنا لً يي ًقي يمكاٍ َّ
ليما كلممكاف َّ
الصبلىةى
نت ًمف يذّْري ًَّتي ًب ىك واد ىغ ٍي ًر ًذم ىزٍر وع ًع ى
ىس ىك ي
{رَّب ىنا إً ّْني أ ٍ
اس تىي ًكم إًلى ٍي ًيـ كاريزقٍيـ ّْم ىف الثَّمر ً
اج ىع ٍؿ أىف ًٍئ ىدةن ّْم ىف َّ
كف}َُ كمف المؤكد أف سيدنا
ات لى ىعمَّ يي ٍـ ىي ٍ
ش يك ير ى
فى ٍ
الن ً ٍ
ٍ ىٍ ي
ىى
ابراىيـ قاـ بزيارة السيدة ىاجر كابنيا اسماعيؿ بعد ذلؾ ككمنا يعرؼ قصة رفع القكاعد مف البيت الحراـ
اؿ ىيا يب ىن َّي إً ّْني أ ىىرل ًفي ا ٍل ىم ىن ًاـ أ ّْىني أىذ ىٍب يح ىؾ فىانظي ٍر ىما ىذا تىىرل قىا ىؿ
ككذلؾ قصة الذبح { ىفمى َّما ىبمىغى ىم ىع يو َّ
الس ٍع ىي قى ى
ً
يف}ُُ كنعمـ جميعان أف المكلي عز كجؿ فداه
شاء المَّ يو ًم ىف َّ
ستى ًج يد ًني إًف ى
الصا ًب ًر ى
ىيا أ ىىبت اف ىٍع ٍؿ ىما تي ٍؤ ىم ير ى

بذبح عظيـ كظؿ اسماعيؿ عمي قيد الحياة

 -كؿ ىذا معركؼ بالطبع

 بالرغـ مف أنني عمي ثقة مف أنؾ عمي عمـ بيذه المعمكمات إال أنني أقكـ بربط األحداث كايجازىا فقطلتتضح الصكرة أمامؾ  ،كظؿ سيدنا اسماعيؿ في مكة ككىبو اهلل الذرية عندما تزكج مف العرب العاربة
كأصبح أكالده كأحفاده يشكمكف ما يسمي بالعرب المستعربة كالفرؽ بينيما أف العرب العاربة ىـ الذيف
كانكا يسكنكف الجزيرة العربية قبؿ مجئ سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ مثؿ قبائؿ جرىـ كالعماليؽ أما

العرب المستعربة فيـ أبناء كأحفاد سيدنا اسماعيؿ أنفسيـ كيعتبر سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ الجد
األكبر ليـ كجدير بالذكر أف قبيمة قريش ( قكـ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ) يعكد نسبيا إلي
سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ  ،نترؾ اآلف سيدنا اسماعيؿ في مكة ليؤسس مع أبناءه كأحفاده ىذه

القبائؿ كالبطكف بجكار بيت اهلل الحراـ ( الحرـ اآلمف ) كنعكد إلي سيدنا إبراىيـ كالسيدة سارة زكجتو
ٗ

(ُٕ) سكرة األنبياء

َُ
ُُ

(ّٕ) سكرة إبراىيـ
(َُِ) سكرة الصافات

ْٖ

ْٗ
 -كىؿ يتفؽ الييكد معنا في ىذه المعمكمات ؟

 -طبعان لـ يترككا ىذه القصة كما ىي كلكنيـ زعمكا أف سيدنا ابراىيـ ذىب بياجر كابنيا بعيدان عف سارة

ألنيا كانت تشعر بغيرة مف الجارية التي أنجبت بينما ىي ال تمدُِ فاضطر إلي إبعادىا ليذا السبب

كلكف طبعان ىذا الكبلـ كمو ال أساس لو مف الصحة ألف السبب الرئيسي لما فعمو ىك امتثاالن ألمر
المكلي عز كجؿ كالذم كاف سببان في تعمير بيت اهلل الحراـ كانشاء حياة حكلو كليس كما يدعي بني
اسرائيؿ أك بعضيـ بؿ إف بعضيـ يدعي أف الذبيح ليس اسماعيؿ بؿ اسحؽ ككؿ ىذا ال أساس لو مف

الصحة كاهلل أعمـ .

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 حدث أف السيدة سارة أنجبت بمعجزة إليية كما نعمـ جميعا ككاف عمرىا تسعيف سنةُّ مكلكدان ذك ارن{كىب َّ
يف}ُْ بمعني أف سيدنا اسماعيؿ
ؽ ىن ًبيِّا ّْم ىف َّ
س ىح ى
الصالً ًح ى
ش ٍرىناهي ًبًإ ٍ
كىك سيدنا اسحؽ عميو السبلـ ى
كسيدنا اسحؽ إخكة عمييما السبلـ كمف أب كاحد كىك سيدنا ابراىيـ عميو السبلـ كبعد ذلؾ أنجب
اسحاؽ سيدنا يعقكب بمعني أف سيدنا اسماعيؿ ىك عـ سيدنا يعقكب كيعتبر سيدنا يعقكب ىك حفيد

سيدنا ابراىيـ عمييـ السبلـ جميعان كالحظ معي يا صديقي إنني أقكـ بتفصيؿ ذلؾ ليككف المكضكع شديد

الكضكح كأىـ ما في المكضكع إف سيدنا يعقكب ىك نفسو سيدنا اسرائيؿ أم أف يعقكب كاسرائيؿ
شخص كاحد لو اسميف كىك أيضان كما نعرؼ جميعان كالد سيدنا يكسؼ عميو السبلـ كاخكتو أم أف بني
اسماعيؿ مف أحفاد السيدة ىاجر كبني اسرائيؿ مف أحفاد السيدة سارة كنعمـ جميعان أف سيدنا يكسؼ

كجو دعكة إلي أبيو كاخكتو كأسرتو بالكامؿ لمحضكر إلي مصر بعد أف مكف لو اهلل فييا { ىفمى َّما ىد ىخميكاٍ
شاء المٌ يو ً
ً
يف}ُٓ ككانت ىذه العائمة الصغيرة
آكل إًلى ٍي ًو أ ىىب ىكٍي ًو ىكقى ى
ص ىر إًف ى
كس ى
آم ًن ى
اؿ ٍاد يخميكاٍ م ٍ
ؼ ى
ىعمىى يي ي
المككنة مف أب كأبناءه كزكجاتيـ كأبناءىـ ىي النكاة األكلي لبني اسرائيؿ في مصر في ذلؾ الكقت
بمعني أف اسماعيؿ كأبناءه كانكا في مكة كاسرائيؿ كأبناءه كانكا في مصر في تمؾ الفترة ككبلىما يعكد

نسبو إلي سيدنا ابراىيـ كما ذكرنا ،

 كلكف متي تـ دخكؿ بني اسرائيؿ مصر أك بمعني أدؽ متي دخؿ اسرائيؿ ( يعقكب ) كأكالده مصر ؟ بعدفترة مف بيع سيدنا يكسؼ بيا كما عبلقة ذلؾ بالعصر الفرعكني ؟

 -في الحقيقة إف ىذا حدث بالتأكيد قبؿ عصر فرعكف مكسي بزمف طكيؿ ألنو مف المعركؼ أف الفراعنة

كانكا عمي عبلقة سيئة جدان ببني اسرائيؿ ككانكا يقتمكف أبنائيـ كيستحيكف نساءىـ كيستعبدكنيـ

كيستخدمكنيـ في األعماؿ الدنيئة كالحقيرة ككاف عددىـ كبير جدان كقد أصبحكا اثني عشر سبطان أك
ُِ قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُِّ
ُّ قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُِٕ
ُْ (ُُِ) سكرة الصافات
ُٓ (ٗٗ) سكرة يكسؼ

ْٗ

َٓ
قكمان بعدد أبناء سيدنا يعقكب ( اسرائيؿ ) بما فييـ سيدنا يكسؼ نفسو ألف عدد أبناء سيدنا يعقكب

ُِ كلد منيـ سيدنا يكسؼ كبالتالي نسؿ كؿ كاحد منيـ أصبح فيما بعد مجمكعة كبيرة جدان مف البشر
كبالمناسبة كاف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عندما يذكر سيدنا يكسؼ يقكؿ ( الكريـ ابف الكريـ

ابف الكريـ ابف الكريـ )ُٔ يقصد بذلؾ ( يكسؼ ابف يعقكب ابف اسحاؽ ابف ابراىيـ ) عمييـ جميعا
كعمي نبينا الصبلة كالسبلـ  ،كبالمناسبة أيضان أحفاد سيدنا اسحاؽ الذيف يطمؽ عمييـ كعمي ذريتيـ

األسباط يقكؿ عنيـ ابف كثير في كتاب قصص األنبياء أنيـ ليسكا جميعان مف أـ كاحدة فقد أنجب سيدنا
يعقكب مف أربعة نساء ( أختيف ىما ليا كراحيؿ كجاريتييما ) بمعني إف سيدنا يعقكب تزكج مف أختيف

كاحدة اسميا "ليا" كالثانية اسميا "راحيؿ" كلـ يكف ىذا محرمان في شريعتيـ في ذلؾ الكقت كأنجب مف
األختيف  ،ككانت لكؿ كاحدة فييـ جارية تممكيا (أمة) ككىبتيا لزكجيا يعقكب كقد أنجب سيدنا يعقكب

مف الجاريتيف أيضان  ،كنقكؿ مرة أخرم لمتأكيد أف يعقكب ىك نفسو إسرائيؿ ككرد كبل االسميف في
اف ًحبلِّ لّْب ًني إً ً
س ىرًائي يؿ ىعمىى ىن ٍف ًس ًو ًمف قى ٍب ًؿ أىف تيىن َّز ىؿ التٍَّك ىارةي
القرآف الكريـ { يك ُّؿ الطَّ ىع ًاـ ىك ى
ى
س ىرائي ىؿ إًالَّ ىما ىح َّرىـ إً ٍ
ٍ
اى ً ً
يف } (ّٗ) سكرة آؿ عمراف { ،كك َّ ً ً ً
يق ٍؿ فىأٍتيكاٍ ًبالتَّكر ً
كب
اة فىا ٍتمي ى
ص ًاد ًق ى
يـ ىبنيو ىكىي ٍعقي ي
ىى
كىا إًف يكنتي ٍـ ى
ٍى
صى ب ىيا إ ٍب ىر ي
ً
كف} (ُِّ) سكرة البقرة
اص ى
سًم يم ى
طفىى لى يك يـ الد ى
ّْيف فىبلى تى يمكتي َّف إىالَّ ىكأىنتيـ ُّم ٍ
ىيا ىبن َّي إً َّف المٌ ىو ٍ
 ىؿ لديؾ أسماء أكالد يعقكب عميو السبلـ ؟ يقكؿ اإلماـ ابف كثير رضي اهلل عنو ( ككاف أكالد يعقكب الذككر اثني عشر رجبلن فمف " ليا " ركبيؿكشمعكف كالكم كييكذا كايساخر كزايمكف كمف "راحيؿ" يكسؼ كبنياميف كمف أمة راحيؿ داف كنفتالي

كمف أمة ليا حاد كأشير )ُٕ كمف ىؤالء جاء شعب بني اسرائيؿ بالكامؿ كاعتقد كاهلل أعمـ أف ىذا
الشعب يتبع نظرية نقاء العنصر كىذه النظرية تمنع الزكاج مف عناصر كشعكب أخرم كبالتالي ظؿ
بني اسرائيؿ يتناسمكف دكف أف يدخؿ بينيـ أم عنصر مف أم شعب آخر عمي ما يبدك كاهلل أعمـ

كىناؾ خمط كاضح يحدث دائمان بيف بني اسرائيؿ كالديانة الييكدية فعندما نتكمـ عف الشعب اإلسرائيمي
نقصد بو ىذه العائمة الضخمة التي استعرضنا جذكرىا منذ قميؿ كفي نفس الكقت نقصد بيـ مف
يعتنقكف الديانة الييكدية كىذا خطأ شائع ألف بني إسرائيؿ كانكا يعبدكف اهلل سبحانو كتعالي لفترة

طكيمة قبؿ ظيكر الديانة الييكدية بؿ كانكا الشعب الكحيد عمي األرض الذم يعرؼ اهلل سبحانو كتعالي
ً
ض ٍمتي يك ٍـ ىعمىى
ت ىعمى ٍي يك ٍـ ىكأ ّْىني فى َّ
س ىرًائ ى
يؿ ا ٍذ يك يركاٍ ًن ٍع ىم ًت ىي الًَّتي أى ٍن ىع ٍم ي
ككاف منيـ العديد مف األنبياء { ىيا ىبني إً ٍ
يف} (ْٕ) سكرة البقرة  ،ككاف بنك إسرائيؿ يطمقكف عمي أنفسيـ شعب اهلل المختار َ
ا ٍل ىعالى ًم ى

 -كمف ىـ أنبياء بني إسرائيؿ ؟

ُٔ قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُٕٗ

ُٕ

قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُٕٔ

َٓ

ُٓ
 كاف في بني اسرائيؿ العديد مف األنبياء بؿ يكاد ال يخمكا عصر مف عصكرىـ مف كجكد نبي مرسؿكآخر أنبياء بني اسرائيؿ ىك سيدنا عيسي عميو السبلـ الذم بشر بنبي يأتي مف بعده كقد تكقع بني

اسرائيؿ أف ىذا النبي سيأتي مف ذرية بني اسرائيؿ كلكنو صمي اهلل عميو كسمـ جاء مف ذرية سيدنا

اسماعيؿ كاذا ضربنا أمثمة عمي أسماء بعض أنبياء بني اسرائيؿ سنجد طبعان سيدنا يكسؼ عميو السبلـ
كسيدنا مكسي كسيدنا داككد كسيدنا سميماف كسيدنا زكريا كسيدنا يحيي عمييـ جميعان السبلـ كلـ يبعث
المكلي عز كجؿ مف ذرية اسماعيؿ نبي غير سيدنا محمد صمي اهلل عميو كسمـ خاتـ األنبياء جميعان ،

بمعني أف كؿ األنبياء الذيف بعثكا بعد إبراىيـ كانكا مف نسؿ إسرائيؿ عدا خاتـ األنبياء فمف نسؿ
إسماعيؿ صمي اهلل عمييـ أجمعيف  ،كبالتالي نجد العديد مف األنبياء مف بني إسرائيؿ ً
ىج ًؿ ىذلً ىؾ
{م ٍف أ ٍ

ً
ً
ض فى ىكأ َّىنما قىتى ىؿ َّ
س واد ًفي األ ٍىر ً
سا ًب ىغ ٍي ًر ىن ٍف و
يعا ىك ىم ٍف
س ىرًائ ى
ىكتى ٍب ىنا ىعمىى ىبني إً ٍ
اس ىجم ن
الن ى
س أ ٍىك فى ى
يؿ أىنَّ يو ىمف قىتى ىؿ ىن ٍف ن
ى
الناس ج ًميعا كلىقى ٍد جاء تٍيـ رسمي ىنا ًبالب ّْي ىن ً
ير ّْم ٍن ييـ ىب ٍع ىد ىذلً ىؾ ًفي األ ٍىر ً
ض
ات ثي َّـ إً َّف ىك ًث نا
ىح ىي ى
اىا فى ىكأ َّىن ىما أ ٍ
أٍ
ى
ى
يٍ ي ي
ىح ىيا َّ ى ى ن ى
ىخ ٍذ ىنا ًميثى ى ً
سك هؿ
كف} (ِّ) سكرة المائدة {لىقى ٍد أ ى
س ىرًائ ى
سبلن يكمَّ ىما ىج ي
س ًرفي ى
اؽ ىبني إً ٍ
لى يم ٍ
اءى ٍـ ىر ي
س ٍم ىنا إًلى ٍي ًي ٍـ ير ي
يؿ ىكأ ٍىر ى
كف} (َٕ) سكرة المائدة
س يي ٍـ فى ًريقنا ىك َّذ يبكاٍ ىكفى ًريقنا ىي ٍقتيمي ى
ًب ىما الى تى ٍي ىكل أى ٍنفي ي

 -فما عبلقة كؿ ىذا بالفراعنة ؟

 -مما سبؽ يتضح أف شعب بني اسرائيؿ عاصركا في بدايتيـ عصكر الدكلة الفرعكنية كأغمب الظف أنيـ

دخمكا مصر بناءان عمي دعكة يكسؼ عميو السبلـ في عصر اليكسكس كيستدؿ عمي ذلؾ مف القرآف

الكريـ كاهلل أعمـ حيث أف المكلي عز كجؿ عندما يذكر حاكـ مصر يقكؿ عنو فرعكف أما حاكـ مصر
الذم يذ ًك ر في عيد يكسؼ عميو السبلـ فقاؿ عنو المكلي عز كجؿ ( الممؾ ) كليس ( الفرعكف ) كنق أر
اؿ ا ٍلمًم يؾ إً ّْني أىرل س ٍبع بقىر و
ات ًس ىم و
اؼ}ُٖ بؿ إف مف أدلة ذلؾ
س ٍبعه ًع ىج ه
اف ىيأٍ يكمي يي َّف ى
في سكرة يكسؼ ى
ى ى ىىى
{كقى ى ى
أيضان أف يكسؼ كعائمتو كاف ليـ كضع كمكانو خاصة كمرمكقة في مصر في ظؿ احتبلؿ اليكسكس
كعندما طرد الفراعنة اليكسكس اضطيدكا بني اسرائيؿ عمي اعتبار أنيـ أعكاف االحتبلؿ كاهلل أعمـ كما

أف السيدة ىاجر كانت قبؿ تمؾ الفترة عندما ذىب بيا سيدنا ابراىيـ مف مصر كانت جارية مصرية

كطبعان المصريات لـ يكف جكارم إال في عيد االحتبلؿ كىذا قد يفسر دخكؿ سيدنا ابراىيـ نفسو مصر

في عصر اليكسكس كبالتالي دخؿ حفيده سيدنا يعقكب كأبناءه في عصر اليكسكس أيضان أثناء كجكد
سيدنا يكسؼ بيا ثـ تـ استعبادىـ بعد ذلؾ بفترة في عصر الفراعنة الذم تمي عصر اليكسكس كعمي

العمكـ كميا مج رد آراء كال يكجد ما يؤكد بشكؿ قاطع تكقيت دخكؿ بني اسرائيؿ مصر كفي أم عصر

مف العصكر الفرعكنية كأغمب الظف أف ىذا االستعباد تـ في عصر األسرة الثامنة عشرة كالتاسعة عشرة

بعد طرد اليكسكس مباشرةن كقد ال تندىش يا صديقي إف ذكرت لؾ اسـ رمسيس الثاني أشير ممكؾ
األسرة التاسعة عشرة كالذم يعتقد البعض أنو فرعكف مكسي كىذا يربط األحداث التي ذكرناىا طبقان
ُٖ

(ّْ) سكرة يكسؼ

ُٓ

ِٓ
لمسياؽ الزمني كيزيد في احتمالية ذلؾ أف بني اسرائيؿ إذا عدنا لما ذكرناه عف المؤرخ الييكدم الذم

أشار إلي أف اليكسكس كالييكد عبارة عف عنصر كاحد بالرغـ مف أنيا معمكمة غير صحيحة إال أنيا

تشير عمي األقؿ إلي أف كؿ منيـ كانكا في فترة زمنية كاحدة ،

 أعتقد أنو يجب أف نتدبر سكرة يكسؼ ( أحسف القصص ) كنق أر سكرة البقرة كالسكر األخرم التيً
يؿ ًفي ا ٍل ًكتى ً
اب لىتي ٍف ًس يد َّف
س ىرًائ ى
{كقى ى
ض ٍي ىنا إًلىى ىبني إً ٍ
تتحدث عف ىؤالء القكـ كعف ما دار بينيـ كبيف أنبياءىـ ى
ًفي األ ٍىر ً
يرا} (ْ) سكرة اإلسراء  ،فماذا حدث لبني اسماعيؿ بعد ذلؾ ؟
ض ىم َّرتى ٍي ًف ىكلىتى ٍعمي َّف يعمي ِّكا ىك ًب ن
 أما بني اسماعيؿ فظمكا عمي ممة ابراىيـ لفترة طكيمة مف الكقت حكؿ البيت الحراـ ثـ بعد أف ماتاسماعيؿ بفترة كبيرة انتشرت األصناـ حكؿ الكعبة بحجة أنيا تقربيـ إلي اهلل كظيرت الكثنية بينيـ إلي

أف بعث اهلل نبيو محمد صمي اهلل عميو كسمـ ليحطـ ىذه األصناـ كينشر الحؽ في كؿ مكاف بؿ إف
بعض مف بني اسرائيؿ كانكا يسكنكف المدينة في ذلؾ الكقت ككانكا في انتظار النبي الذم سيرسمو اهلل

ككانكا يعتقدكف أنو سيككف مف بينيـ مف نسؿ إسرائيؿ فمما بعث اهلل نبيو مف نسؿ إسماعيؿ كفركا بما
ً ً ً
عرفكا مف الحؽ كما نعمـ جميعان {كلى َّما ج ي ً
ّْؽ لّْ ىما ىم ىع يي ٍـ ىك ىكا ينكاٍ ًمف قى ٍب يؿ
صد ه
اءى ٍـ كتى ه
ى
اب ّْم ٍف عند المٌو يم ى
ى
اءىـ َّما عرفيكاٍ ىكفىركاٍ ًب ًو ىفمىع ىن ية المَّو عمىى ا ٍل ىك ً
يف} (ٖٗ) سكرة
يف ىكفىيركاٍ ىفمى َّما ىج ي
اف ًر ى
كف ىعمىى الًَّذ ى
ستى ٍف ًت يح ى
ى
ٍ
ىي ٍ
ي
ىى

البقرة كقد آمف منيـ القميؿ بؿ آمف مف كبار عمماءىـ عبد اهلل بف سبلـ رضي اهلل عنو ككاف مف
صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ

 -ىؿ يمكف تمخيص تاريخ بني إسرائيؿ ؟

 خبلصة القكؿ عف بني اسرائيؿ أنيـ عائمة كبيرة يعكد نسبيا إلي سيدنا يعقكب عميو السبلـ كدخمكامصر في ظؿ سيدنا يكسؼ عميو السبلـ ثـ تكاثركا بيا إلي أف خرجكا مع سيدنا مكسي عميو السبلـ

كقد تمكنكا مف إنشاء مممكة ليـ في أكرشميـ في عيد نبي اهلل داككد عميو السبلـ كما سيأتي الكبلـ

عنيا في حينو كظمت فترة مف الزماف ثـ انيار ممكيـ بعد ذلؾ عمي يد ممؾ بابؿ ( بختنصر ) كتشتتكا
ًً ً ً
ً
س ىرًائي ىؿ
{كيق ٍم ىنا مف ىب ٍعده ل ىبني إً ٍ
في الببلد في انتظار كعد اآلخرة كعمي أمؿ إعادة تأسيس دكلة جديدة ى
ض فىًإ ىذا جاء ك ٍع يد ً
اآلخ ىرًة ًج ٍئ ىنا ًب يك ٍـ لى ًفيفنا}ُٗ كجدير بالذكر أف بني اسرائيؿ عندما خرجكا مف
اس يك ينكاٍ األ ٍىر ى
ٍ
ى ى
مصر مع سيدنا مكسي كاف عددىـ كما يقكؿ ابف كثير في كتابو قصص األنبياء كتحديدان في صفحة

ِِٕ ( ككانكا قد استعاركا مف أىؿ مصر حميان كثي ارن فخرجكا كىـ ستمائة ألؼ رجؿ سكم الذرارم بما
معيـ مف األنعاـ ككانت مدة مقاميـ بمصر أربعمائة سنة كثبلثيف سنة ىذا نص كتابيـ كىذه السنة

عندىـ تسمي سنة الفسخ ) انتيي كبلـ ابف كثير كطبعان ىذا الكبلـ نقمو ابف كثير مف كتابيـ أم مف

اإلسرائيميات كميما كانت المبالغة في ىذه األرقاـ فإف مف المؤكد أف عددىـ كاف كثي ارن جدان بالنسبة

ُٗ

اإلسراء َُْ

ِٓ

ّٓ
لبدايتيـ في مصر مع سيدنا يكسؼ عميو السبلـ بفرض أنيـ أقامكا في مصر خبلؿ األسرات الفرعكنية

مف الخامسة عشرة إلي التاسعة عشرة كىك مجرد فرض

 -ىناؾ ممحكظة أريد أف تبلحظيا معي خارج ىذا المكضكع كىك الحديث عف مصر في كتاب اهلل

اىـ ّْمف
سبحانو كتعالي عندما كصؼ مصر لحظة خركج بني اسرائيؿ ككراءىـ فرعكف كجنكده ({فىأ ٍ
ىخ ىر ٍج ىن ي
ج َّن و
*ك يكني و
ات ىك يع يي و
كز ىك ىمقى واـ ىك ًر ويـ }َِ فتخيؿ معي عندما يصؼ الخالؽ عز كجؿ مصر بالمقاـ الكريـ
ى
كف ى
ككيؼ لنا أف نجد كصفان أفضؿ مف كتاب اهلل سبحانو كتعالي فيذا يؤكد مما ال يدع مجاالن لمشؾ ركعة
كجماؿ ىذه األرض في ذلؾ الكقت في عيد فرعكف مكسي عميو السبلـ كلكف مف ىك ىذا الفرعكف الذم

أبقي المكلي عز كجؿ عمي جثتو لتككف آية لمف خمفو ؟

 -إذا تأممنا كفحصنا جثث ممكؾ الفراعنة في تمؾ الفترة التقريبية سنجد أف ىناؾ العديد مف جثث الممكؾ

المحنطة كمكجكدة إلي اآلف كيتـ عرضيا في المتاحؼ لنأخذ منيا العبرة ال لكي ننبير بيا كال بد أف
ً
س ىرًائ ى
يؿ ا ٍل ىب ٍح ىر فىأىتٍ ىب ىع يي ٍـ ًف ٍر ىع ٍك يف ىك يجني ي
كدهي
{ك ىج ىاك ٍزىنا ًب ىبني إً ٍ
مف بينيا جثة ىذا الفرعكف كسبحاف مف لو الدكاـ ى
ً
ًً ً َّ ًَّ
اؿ آم ي َّ
يؿ ىكأىىناٍ ًم ىف
س ىرًائ ى
ىب ٍغ نيا ىك ىع ٍد نكا ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي ا ٍل ىغ ىر ي
آم ىن ٍت ًبو ىب ينك إً ٍ
نت أىن يو ال إل ىو إال الذم ى
ؽ قى ى ى
يف}ُِ
سًم ًم ى
ا ٍل يم ٍ
 كقد كردت إمرأة فرعكف أيضان في القرآف نعـ كال بد أف نتكمـ عف زكجة فرعكف التي دعت اهلل سبحانو أف يبني ليا بيتا في الجنة كينجييا مفند ىؾ ىب ٍيتنا ًفي ا ٍل ىج َّن ًة ىكىن ّْج ًني ًمف
آمنيكا ًا ٍم ىأرىةى ًف ٍر ىع ٍك ىف إً ٍذ قىالى ٍت ىر ّْ
ب ٍاب ًف لًي ًع ى
ب المَّ يو ىمثىنبل لّْمًَّذ ى
فرعكف { ىك ى
ض ىر ى
يف ى
يف} (ُُ) سكرة التحريـ ،
ًف ٍر ىع ٍك ىف ىك ىع ىممً ًو ىكىن ّْج ًني ًم ىف ا ٍلقى ٍكًـ الظَّالً ًم ى
 مؤكد أنيا لـ تكف مقتنعة بما يفعمو الفراعنة مف بناء مقابر كتحنيط كما إلي ذلؾ-

بؿ إنيا تعمـ جيدان أف تعمير البيت في الدار اآلخرة يككف باإليماف كالعمؿ الصالح كليس بتزييف

القبكر بالنقكش كتحنيط كحفظ الجثث بيا فبل ينفع اإلنساف بعد المكت إال اإليماف كالعمؿ الصالح
كرحمة اهلل الكاسعة  ،كقد حاف الكقت اآلف لنتحدث عف اإلمبراطكرية المصرية الفرعكنية كعيد الدكلة
الحديثة كبداية األسرة الثامنة عشرة التي أسسيا أحمس بعد طرد اليكسكس مف مصر كالقصة تبدأ
منذ أف كاف ممكؾ األسرة السابعة عشرة متكاجدكف في طيبة في الجنكب يدفعكف الجزية إلي ممكؾ

اليكسكس في أكاريس في الشماؿ إلي أف استفزىـ اليكسكس كطمبكا منيـ طمبات غير منطقية كال

يمكف تحقيقيا كتمس العقيدة الدينية ليـ كما أدراؾ ما العقيدة الدينية ،

 -مف أجميا تتحرؾ الجيكش كتفني األنفس كتيكف التضحيات ،

َِ الشعراء ٕٓ ٖٓ ،
ُِ يكنس َٗ

ّٓ

ْٓ
 -قاـ صراع رىيب مع اليكسكس بدأه الممؾ ( سقنف رع ) إلي أف قتمكه ثـ استكمؿ الكفاح الممؾ ( كامس

) كأخي ارن الممؾ ( أحمس األكؿ ) الذم نجح في طرد اليكسكس مف الببلد بالكامؿ بؿ قاـ بتأسيس أسرة

جديدة كىي األسرة ُٖ ككانت بداية عصر الدكلة الحديثة كأمجادىا

 -بمعني أف الممؾ أحمس األكؿ كبداية لمدكلة الحديثة يمكف مقارنتو بالممؾ مينا كالممؾ زكسر كالممؾ

منتك حتب الثاني كبدايات لمدكؿ الرئيسية في العصر الفرعكف قديمة ككسطي كحديثة كقبميـ العصر

العتيؽ

 -بالتأكيد فبالرغـ مف أنو أخك الممؾ كامس كابف سقنف رع فإف المؤرخ المصرم القديـ كضعو كما سبؽ

القكؿ عمي رأس عائمة جديدةِِ كىي األسرة الثامنة عشر الفرعكنية ككانت فترة حكمو ِْ سنةِّ
كبالمناسبة ىذه األسرة كانت تقدس إلو القمر كيتميز عصرىـ بأف النساء أصبح ليف دكر كبير في

الببلد كأكؿ شخصية نسائية لمعت في ىذه األسرة ىي الممكة ( تتي – شرم ) كىي أـ سقنف رع

 -يعني تعتبر جدة أحمس األكؿ ؟

 -نعـ  ،ككاف ليا دكر عمي ما يبدك في إشعاؿ ركح القتاؿ ضد اليكسكس في أبناءىا كأحفادىا ككانت

محبكبة مف الجميع كقد ظؿ أحمس كفيان لذكرم جدتو إلي آخر سنة في عمره حيث أقاـ ليا مقبرة ككتب

عنيا لكحة خالدة ككانت ىناؾ سيدة أخرم اسميا ( إعح حكتب )

 اسميا يصعب النطؽ بو-

لكف ىذه السيدة كاف ليا دكر كبير في الحرب ضد اليكسكس كىي أـ الممؾ أحمسِْ

 -كىؿ ىناؾ سيدات أخريات شييرات في ىذه األسرة ؟

 أما السيدة الثالثة فكانت ( أحمس نفرتارم ) كىي أخت أحمس ككامس كقد تزكجت مف كامس ثـ مفأحمسِٓ بعد مكت كامس ككاف ذلؾ أمر عادم أف الممؾ يتزكج مف أختو في ىذه العصكر ككممة
أحمس تعني ( كلد القمر ) أك القمر ىك الذم أنجبو أك أنجبيا كتميؽ مع المذكر كالمؤنث كاسـ ،

كيعتبر أحمس األكؿ بصفة عامة ىك بطؿ التحرير ببل منازع كالطريؼ أنو كاف يكجد شخص آخر اسمو
( أحمس ابف إبانا ) ككاف أحد أبطاؿ حرب التحرير كترؾ لكحات تشير إلي انتصاراتو كأمجاده أثناء

المعارؾ كقد قاـ بتكريمو الممؾ أحمس األكؿ لشجاعتو كأعمالو الحربية أثناء المعارؾ

 -ىؿ يمكف كصؼ معارؾ أحمس ضد اليكسكس أـ أنيا تفاصيؿ ال تؤثر عمي سياؽ حديثنا ؟

ِِ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُِٕ

ِّ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِِٕ
ِْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِْٕ
مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِْٕ

ْٓ

ٓٓ

الممؾ أحمس األكؿ كطرد اليكسكس كبداية الدكلة الحديثة الفرعكنية
 الحركب التي انتصر فييا الممؾ أحمس األكؿ عمي اليكسكس كانت طكيمة المدة حيث أنيـ تحصنكا فيمدينتيـ أكاريس ككقعكا تحت الحصار لفترة ليست بالقميمة ألف اليكسكس تميزكا في أعماؿ التحصينات

كاالستحكمات الدفاعية كما أنيـ أكؿ مف استخدـ الخيكؿ كالعربات الحربية في مصر كتعتبر مف

األسمحة المتطكرة في ذلؾ العصر كيقكؿ سميـ حسف عف ذلؾ ( كالكاقع أف اليكسكس كانكا يعتبركف
منذ زمف بعيد أنيـ الذيف جمبكا ىذه العناصر الجديدة اليامة مف المدنية إلي مصر )ِٔ فكما ذكرنا أف

اليكسكس أضافكا إلي مصر بحضارتيـ كثقافتيـ كأخذ منيـ المصريكف أحسف ما عندىـ ىذا كاهلل أعمـ

 كما قاؿ ابف خمدكف أف المغمكب مكلع بتقميد الغالب-

إذا قاـ المغمكب بتقميد الغالب فيما يعكد عميو بالفائدة فسيككف ذلؾ أفضؿ بالطبع  ،أما كصؼ

المعارؾ التي دارت لتحرير الببلد فبل تحتاج إلي تعميؽ كغاية ما يمكف أف يقاؿ في ىذا الصدد أف تسرح
يا عزيزم بخيالؾ الكاسع كتتخيؿ طبيعة ىذه المعارؾ كمدم شراستيا كقد ال تصؿ إلي مستكم الحدث

كلكف يمكف أف تق أر ركاية كفاح طيبة لمكاتب الكبير نجيب محفكظ كتكفر عمي نفسؾ التخيؿ كتتركو

يتخيؿ بدالن عنؾ بأسمكبو الرائع األحداث التي مرت بالببلد أثناء قياـ أحمس بطرد اليكسكس فقد اعتمد

أحمس عمي تيريب المصرييف مف الشماؿ لمجنكب إلعدادىـ لمقتاؿ حيث كاف معظميـ يعيش تحت
االحتبلؿ كينتظركف القيادة التي تقكدىـ لمكفاح ضد الغزاة الرعاة ككاف كؿ ما يشغؿ أحمس تجميع
القكات نفسيا مف أفراد الشعب ثـ تدريبيـ كقد نجح في ىذه الخطة نجاح ساحؽ إلي أف حقؽ أىدافو

بالكامؿ ،

 -كىؿ ترؾ أحمس آثار تكضح ما حدث في عيده ؟

 -تكجد لكحة جدارية ألحمس في معبد الكرنؾ تخميدان ألعمالو

 سمعت أف الفراعنة كانكا مغركريف جدان عندما يصفكف أنفسيـ في كتاباتيـ عمي الجدراف ( كقد كرثبعضنا مكضكع الكتابة عمي الجدراف كلكف ليست جدراف المعابد كلكف جدراف البيكت كالمرافؽ العامة ) ،

فيؿ بالفعؿ كاف الفراعنة يثقكف في أنفسيـ أكثر مف البلزـ ؟

مجد نفسو بالطبع كسأق أر لؾ اآلف بعض ما جاء في لكحة الممؾ
 كاف الفرعكف عندما يكتب عف نفسو يي ّْأحمس األكؿ لتككف عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر كستبلحظ أف الممؾ يحاكؿ تكضيح عبلقتو الكثيقة

باآللية كىذا أىـ شئ بالنسبة لو فيقكؿ إنو حبيب اإللو آمكف مثبلن كابف اإللو رع كيشبو اإللو حكر

كىكذا كىذه مقتطفات مختصرة مف المكحة  --- ( :ابف آمكف رع مف جسده كمحبكبو ككارثو  ،كمف
أعطي لو عرشو  ،اإللو الطيب حقيقة  ،قكم الساعد  ، - -كانو أمير يشبو اإللو رع  ---كشديد

البأس  --معطي الحياة كمقيـ العدالة  ،ممؾ الممكؾ عمي كؿ األرض  ،كىك كاحد في السماء كالثاني
ِٔ

مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ ُّٔ ( مكتبة األسرة )

ٓٓ

ٔٓ
عمي األرض  ،كمف يخمؽ مف صكتو النكر  ،محبكب آمكف  ،كمف يثبت الكظائؼ مثؿ اإللو  ،المسيطر

عمي السنيف مثؿ جبللة رع  ،كمف استكلي عمي ما تحيط بو الشمس  ،كمف ثبت عمي رأسو التاج

األبيض كاألحمر  --كالمضئ الطمعة في شبابو  ،كمف قدر لتاجو أعجكبة مزدكجة في كؿ ساعة ،
َّ
الصبل ف القكياف عمي جبينو مثؿ ما يككناف عمي جبيف حكر عندما
رفيع الريشتيف  ،كمف يككف أمامو
يسيطر عمي األرضيف كىك ممؾ لو الحياة كالسعادة ِٕ) ---

 طبعان أنا لـ أفيـ جيدان ما تعنيو كؿ ىذه األكصاؼ كيبدك أنو يصؼ اإللو أحيانان كيشبو نفسو بو أحيانانأخرم

 تعتبر ىذه المكحة نمكذج لما كاف يمجد بو الفراعنة أنفسيـ في لكحاتيـ المكجكدة إلي اآلف  ،كيقكؿسميـ حسف عف ىذا النص المكجكد بالكامؿ في مكسكعتو ( ىذا النص عمي ما يحتكيو مف تفاصيؿ

دقيقة كاشارات بعيدة إلي أمكر جساـ في حياة الفرعكف أحمس يرم فيو المؤرخكف أنو عبارات مدح
تقميدية تشغؿ نحك ستة كعشريف سط ارن منو كستة األسطر الباقية تعدد إصبلحات ىذا الممؾ التي قاـ

بيا إلعادة أثاث معبد آمكف كأكانيو كأف الممؾ لـ يشر إال إشارة عابرة مبيمة عف حركبو في خبلؿ تمؾ

الجمؿ المممة المتتابعة كلكف الكاقع أف ىذه المكحة تعد عمي جانب عظيـ مف األىمية مف الناحية

التاريخية كالثقافية كاألدبية في عيد ىذا الفرعكف )ِٖ
 -حسنان  ،دعنا نتحدث عما حدث بعد أحمس

ماذا بعد أحمس ؟
 كاف لدم أحمس زكجات كثيرات باإلضافة إلي أختو ( أحمس نفرتارم ) كىي أيضان زكجتو ككاف عندهأكالد كثيريف منيـ امنحتب األكؿ ابف نفرتارم كىك الذم تكلي الحكـ مف بعده كلكنو لصغر سنو كانت

أمو كصية عمي العرش كقد قاـ الممؾ امنحتب األكؿ بعدة حركب ناجحة كلكنو تكقؼ لعدـ ميمو

لمحركب كلكي تستريح الببلد مف رحمة الكفاح الطكيمة التي خاضكىا مع كالده أحمس كقد كانت فترة
حكمو فترة استقرار كراحة كيقكؿ عنيا سميـ حسف ( أف المدف قد استعادت حياتيا العادية كنمت فييا
الزراعة كازدىرت التجارة مما زاد في ثركة مصر كجعميا عمي استعداد تاـ لمقياـ بفتكحيا المقبمة عمي

يد فراعنتيا الشجعاف )ِٗ ثـ جاء بعد امنحتب األكؿ الممؾ تحتمس األكؿ كبالمناسبة كقبؿ أف نترؾ

الممؾ امنحتب األكؿ البد أف نذكر ما قالو عنو أحمد فخرم في كتابو مصر الفرعكنية حيث ذكر أف ىذا

الممؾ كاف رفيقان برعيتو طيمة سنكات حكمو الكاحد كالعشريف التي قضاىا عمي العرش

 -فمف ىـ أىـ ممكؾ األسرة ُٖ بعد أحمس ؟

ِٕ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ َِِ ( مكتبة األسرة )
ِٖ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ َِْ

ِٗ

مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْصػ ِّْ

ٔٓ

ٕٓ
 -إف مجمكع ممكؾ األسرة ُٖ بالكامؿ ُْ ممؾ كاعتقد أنؾ تعرؼ معظـ أسماءىـ دكف أف تدرم أنيـ مف

ىذه األسرة أك غيرىا فمنيـ طبعان الممؾ أحمس األكؿ مؤسس األسرة كتحتمس الثالث مؤسس
اإلمبراطكرية كحتشبسكت صاحبة معبد الدير البحرم الشيير كمنيـ الممؾ تكت عنخ آمكف الذم بيرت

مقبرتو كمحتكياتيا العالـ كمو عند اكتشافيا كاممة ككذلؾ منيـ الممؾ حكر محب القائد اليماـ كقد

يككف أكثر ممؾ شيرة ىك الممؾ امنحتب الرابع المعركؼ باسـ اخناتكف الذم كاف يؤمف بالتكحيد كقاـ

بانقبلب ديني كبير ىز كياف األسرة المالكة بؿ اإلمبراطكرية كميا  ،كطبعان لـ أذكر أسمائيـ طبقان
لمترتيب الزمني ليـ كلكف سيأتي ذلؾ أثناء الحكار ألف ىذه األسرة تستحؽ أف نتحدث عنيا ألف عصرىا

ثرم جدان كمكتكب في مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم أف ىذه األسرة الثامنة عشرة

حكمت مصر مف حكالي سنة َُٖٓ ؽ ـ إلي سنة ُُّْ ؽ ـَّ أم تقريبان ِٔٔ سنة ،

 ِٔٔ سنة فماذا كاف سيحدث لي إذا كنت قد يكلًدت في ىذه الفترة ؟ يجب أف أسألؾ أنا ىذا السؤاؿ لتعرؼ أنؾ إذا كنت تعيش في ذلؾ العصر لف تعرؼ أف اإلمبراطكرية قدتأسست ثـ انيارت كلنبدأ الحديث عف أىـ الممكؾ فقط في ىذه األسرة كلنبدأ بالممكة حتشبسكت

 -كـ كنت أتشكؽ لمعرفة معمكمات عف ىذه الممكة

الممكة حتشبسكت(ماعت كا رع)
 -تعتبر الممكة حتشبسكت ىي أكؿ شخصية نسائية مف الشخصيات البارزة التي حكمت مصر فقد كانت

ىناؾ شخصيات نسائية بارزة قبميا في األسرة ُٕ كما ذكرنا مثؿ تتي شيرم كلكنيف لـ يحكمف مصر

أما البلتي حكمف مصر قبميا فمـ يكف بنفس مستكاىا كشيرتيا  ،كتبدأ قصتيا بأف تكلي الممؾ تحتمس
الثالث عرش مصر بعد كفاة كالده الممؾ تحتمس الثاني  ،كلقد تزكج مف ابنة الممكة حتشبسكت األميرة

نفرك رع ليؤكد حقو في كراثة العرش  ،ككاف تحتمس عند تتكيجو صغير السف ككانت حتشبسكت زكجة
أبيو كأـ زكجتو كعمتو في آف كاحد امرأة قكية ناضجة طمكحة تحمؿ األلقاب (ابنة الممؾ  ،أخت الممؾ

 ،الزكجة الممكية  ،الزكجة اإلليية آلمكف)ُّ فاستطاعت بقكة شخصيتيا منذ البداية أف تتكلي شئكف

الببلد كأف تدير دفة األمكر  ،كلـ تكف حتشبسكت بالمرأة التي تكتفي بيذا  ،فتمكنت في العاـ الثاني

مف حكـ تحتمس الثالث مف أف تنحيو عف العرش نيائيان  ،بؿ أرغمتو عمي االعتكاؼ كأمرت بتتكيجيا
بمكافقة اإللو آمكف كرغبتو كما ىك منقكش عمي جدراف معبدىا الجنائزم بالدير البحرم بطيبة ،

 طبعان الرغبة المزعكمة لئللو المزعكـ أيضان كانت كسيمة َّتدعييا إلضفاء الشرعية عمي حكميا بالتأكيد

َّ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِّ

ُّ

الحظ عزيزم القارئ أف األلقاب عند الفراعنة في غاية األىمية كلذلؾ كانكا يحرصكف عمي تدكينيا في مقابرىـ

ٕٓ

ٖٓ
 بالطبع  ،كىكذا أصبحت حتشبسكت ممكة عمي مصر  ،كقامت بدكر اإللو حكرس كمثمتو عمي األرض ،كاتخذت لقب ابف الشمس بؿ تشبيت بمظير الرجاؿ كارتدت زييـ  ،كما استعممت الذقف الممكية

المستعارة الخاصة بالممكؾ  ،كلقد حكمت الممكة حتشبسكت مصر ما يقرب مف َِ سنة كرست فييا

كؿ جيكدىا لئلنشاءات المعمارية  ،كذلؾ غير حممة عسكرية كاحدة أرسمتيا إلي النكبة لمقضاء عمي
الثكار ىناؾ  ،كلقد أبحرت خمس سفف ضخمة في عيد حتشبسكت إلي ببلد بكنت  ،قرب الصكماؿ

إلحضار منتجات ىذه الببلد إلي مصر كقد صكرت ىذه الرحمة البحرية التي تعتبر مف أىـ النقكش
لدراسة ببلد بكنت كمنتجاتيا عمي جدراف معبدىا بالدير البحرم  ،كما أرسمت الممكة حتشبسكت التي

حكمت مصر مف حكالي ُْٖٕ ؽ ـ إلي سنة ُْٖٓ ؽ ـ  ،بعثات إلي محاجر أسكاف إلحضار الزكج

ا ألكؿ كالثاني مف مسبلتيا  ،كلقد استغمت مناجـ الفيركز بشبو جزيرة سيناء خير استغبلؿ  ،أما
معبدىا الجنائزم فيك المعبد المشيكر اآلف باسـ معبد الدير البحرم بالبر الغربي بطيبة حيث احتضنو

الجبؿ في حناف  ،كيتككف مف ثبلثة طكابؽ يتكسطيا طريؽ صاعد إلي أعمي في المنتصؼ

 -ىؿ يمكف أف تق أر كصؼ ليذا المعبد إف كاف متكف ارن لديؾ اآلف ؟

 -ركاؽ المدرج األكؿ  :ناحية اليميف يشاىد الزائر فيو مناظر صيد الطيكر بالشباؾ كالقكارب  ،أما ناحية

اليسار كعمي الجدار الخمفي فصكر احتفاؿ نقؿ المسبلت مف أسكاف بكاسطة النيؿ عمي قكارب كبيرة

كنرم حتشبسكت تقدـ قربانان لئللو آمكف  ،المدرج الثاني  :يرم (إيكاف الكالدة) كتمثؿ مناظره الميبلد
المقدس لمممكة حتشبسكت  ،كيرم الزائر في أقصي اليميف مقصكرة مكرسة لعبادة اإللو أنكبيس حارس

الجبانة كعمي اليسار مف الناحية األخرم (إيكاف بكنت) كعمي جدرانو نقكش تمثؿ البعثة التجارية التي

أرسمتيا حتشبسكت إلي ببلد بكنت (الصكماؿ حاليان)  ،المدرج الثالث  :يكجد فناء تزيف كاجيتو األعمدة
التي يستند إلييا بعض تماثيؿ ممكية في ىيئة أكزيريس  ،كيتكسط ىذا الفناء باب مف الجرانيت األحمر

الجميؿ عميو نقكش باسـ الممؾ تحتمس الثالث الذم أزاؿ اسـ حتشبسكت  ،أما ناحية الشماؿ فتكجد

حجرة فييا الصكرة الكحيدة الباقية لحتشبسكت كالتي سممت مف أيدم المخربيفِّ

 -مف الكاضح أف تحتمس الثالث كاف يكره ىذه المرأة بشدة كحاكؿ التخمص منيا كخرب ما قامت بتشييده

 بالتأكيد فمكاىبو لـ تظير إال بعد مكتيا أك مقتميا أك أيان كانت نيايتيا التي ربما كانت مأساكية ،كلنتحدث اآلف عف مؤسس اإلمبراطكرية المصرية نابميكف العصر الفرعكني

 -دعنا قبؿ أف نتحدث عف مؤسس اإلمبراطكرية المصرية نتحدث عف دكافع كأسباب تأسيس ىذه

اإلمبراطكرية فمثبلن ىؿ كانت طمكحات شخصية بحتة أـ أف ىناؾ مبررات حربية ليا كىؿ كانت أكؿ

إمبراطكرية في التاريخ ؟
ِّ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر

األنصارم – الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ

ٖٓ

ٗٓ
 أعتقد أف ما كتبو د جماؿ حمداف عف ىذا المكضكع سيككف إجابة شافية ألسئمتؾ الكجييو -فماذا كتب عف ىذا المكضكع ؟

أكؿ إمبراطكرية في التاريخ كانت في مصر
 في كتاب مختارات مف شخصية مصر لمدكتكر جماؿ حمداف حيث كتب ما ممخصو  :السؤاؿ األكؿ ىك :لماذا أكؿ إمبراطكرية ؟ مف الكاضح أف عكامؿ الطبيعة  ،عكامؿ المكضع كالمكقع  ،تتضافر ىنا لتمنح

مصر ثقبلن غير عادم مف البداية  ،كالمكضع الجغرافي كما قمنا ىك البيئة الطبيعية المحمية داخؿ مصر

نفسيا – شكميا كطبيعتيا ككزنيا  ،فيي ككاحة فيضية تستقطب حكؿ النير قد تجانست بشريان
كتكحدت سياسيان منذ البداية كعممتيا دكرة النير النظاـ كالقانكف ثـ منحتيا زراعة الرم (قاعدة أرضية)

تعد بمقياس العصر ضخمة ىائمة  ،قكة إنتاجية سخية  ،كاكتفاء ذاتي تقريبان كقكة بشرية نادرة قكاميا

الكثافة ال المساحة  ،كعمي ضكء إمكانيات الرم الحكضي يمكف أف نقدر قكة تحمؿ مصر بالسكاف طكاؿ

العصكر القديمة ىذه بنحك ُِ مميكف  ،مع احتماالت خطأ معقكلة  ،كحكؿ ىذا كمو كانت الصحراء
(الرحـ الجغرافي) الذم كلد فيو ىذا المكضع في األكؿ  ،ثـ (الدرقة) الطبيعية التي حمتو جميعان بعد

ذلؾ  ،إف أكلي اإلمبراطكريات في التاريخ –رغـ فكلتير كامبراطكرية المناخ -ىي إمبراطكرية النيؿ ،

فإذا أرسمنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقؼ في كاسطة العقد في كؿ معني  ،فحكلنا منتث ارن في

كؿ الجيات شتيت مف شعكب كجماعات ضئيمة الحجـ كالكزف ضعيفة المكارد كالتنظيـ - - -
كالحقيقة أف مصر طكاؿ الجزء األكبر مف تاريخيا القديـ  ،كما كانت النكاة النككية لمنطقة حضارية

بكامميا  ،ىي معظـ العالـ المعركؼ حينئذ  ،كانت أيضان مف الناحية االستراتيجية النكاة النككية
لمنطقة قكة عالمية ال تكاد تختمؼ في االمتداد كاألبعاد بمغة ماكيندر كاف الشرؽ القديـ ىك (ىارتبلند)

العصكر القديمة كمصر محكر ارتكازه

PIVOT AREA

 ،بيذا كمو كانت مصر القمة كالقمب معان  ،القمة

مكضعان كالقمب مكقعان  ،كبفضؿ ىذا األخير كاف مف السيؿ عمييا أف تمد زراعييا بعيدان يمينان كيسا ارن

كشماالن كجنكبان  - - -مف الناحية األخرم كاف طبيعيان أف يغرم ثراء مصر كخصبيا بعض ىذه األطراؼ
الفقيرة إما في تسمبلت متمصصة أك في مغامرات تشنجية  ،ال تخرج في مجمكعيا عف طمع مف جانب

الرمؿ في الطيف  ،أك الرعاة في الزراع  ،كبيذا أصبحت أرض التخكـ بالنسبة لمصر ىي أرض المعركة

 ،كالمعركة التأديبية أساسان  ،بينما ال يقؿ نطاؽ األماف مف حكليا عف الشرؽ األكسط تقريبان

 بمعني أف األمف القكمي لمصر في ذلؾ الكقت كاف يشمؿ الشرؽ األكسط الحالي بسبب طمع الجميعفي استيطانيا كاليجرة إلييا  ،أعتذر لممقاطعة  ،أكمؿ القراءة مف فضمؾ

 -كمف ىنا تكسعت اإلمبراطكرية إلي حدكدىا القصكم كمما أمكنيا ذلؾ  ،ال كاستعمار بالمعني المفيكـ

كانما لنشر السبلـ المصرم  ،بؿ إننا لنستطيع أف نزعـ بقميؿ مف خشية أف اإلمبراطكرية المصرية
ٗٓ

َٔ
كانت في جكىرىا كفي معني ما (إمبراطكرية دفاعية) أساسان حتمتيا ظركؼ الصراع اإلقميمي

كاالستراتيجية العريضة في الشرؽ القديـ

ّّ

 -إذف لقد كاف التكسع حتمي كليس لتحقيؽ أمجاد شخصية

 لقد كصفيا الدكتكر جماؿ حمداف بأنيا كانت إمبراطكرية دفاعية مع بعض التحفظات -نعكد لمحديث عف اإلمبراطكر تحتمس الثالث

تحتمس الثالث كاإلمبراطكرية
 لـ يكد تحتمس الثالث يصبح حاكـ الببلد  ،حتي اضطربت أحكاؿ الببلد اآلسيكية فككف اآلسيكيكف حمفان ،فزحؼ تحكتمس الثالث بجيكشو كانتصر عمي أعداءه في معركة مجدك الخالدة التي تحفظ لنا اآلثار

تفاصيميا الكاممة  ،مبتدئان بذلؾ ىذه السمسمة مف المعارؾ التي بمغت سبعة عشرة حممة  ،استكلي في

بعضيا عمي الساحؿ الفينيقي كمو  ،جعمت منو أشبو بنابميكف مصر في ذلؾ التاريخ البعيد  ،كأعظـ
كد ًكنت
ىذه الحمبلت تمؾ التي قاـ بيا في السنة الثانية كالثبلثيف مف حكمو كالتي بمغ فييا الفرات ي
كقائع تمؾ الحممة عمي جدراف معبد الكرنؾ كعمي لكح جبؿ بركؿ فيابتو الممكؾ كاألمراء كالدكؿ في ىذه

األنحاء  ،كراحكا يخطبكف كده باليدايا كالجزية  ،كقد اتبع تحتمس الثالث سياسة حكيمة  ،فمـ يمس
عقائد الشعكب أك قكانينيـ كترؾ لحكاميـ األصمييف مباشرة سمطانيـ شريطة أف يدفعكا لمصر الجزية

في مكاعيد مقررة  ،كعمؿ عمي أف يتعمـ أنجاليـ بمصر ليغرس في قمكبيـ حب مصر كليعكدكا إلي
ببلدىـ ككميـ عطؼ كمحبة عمي البمد الذم عمميـ  ،كقد صاغ كينة آمكف ممحمة شعرية رائعة
يتغنكف فييا بأمجاد فرعكف كفييا تمخيص لكؿ معاركو كحركبو كفي ىذا النشيد يخاطب آمكف فرعكف

كلده تحتمس الثالث  -- - -ككاف تحتمس الثالث قائدان حربيان ممتا ازن لـ يكمؼ أحدان مف رجالو القياـ

بعمؿ صعب  ،فكاف يتقدـ ىك الصفكؼ  ،ككاف إداريان ممتا ازن فقد كصفو كزيره رخ مي رع أنو كالصقر
الذم يرم ما ال يبصره البشر العادم كاتصفت حمبلتو بمكف آخر  ،فإلي جكار الكتاب العسكرييف

كالفنانيف كالرساميف الذيف كاف يصطحبيـ معو  ،فقد أخذ في ركابو بعض عمماء الحيكاف كالنبات الذيف

احضركا بعضيا إلي مصر  ،كأقاـ تحكتمس الثالث المسبلت التذكارية فشاد اثنتيف منيا في معبد

الكرنؾ كاثنتيف في مدينة الشمس ،

 -كأيف ىذه المسبلت حاليان أـ أنيا مازالت في أماكنيا األصمية ؟

 -ككأف القدر شاء أف يخمد تحكتمس الثالث  ،فتكزعت مسبلتو األربع في أرجاء المعمكرة  ،تختاؿ بيا

ببلد العالـ العظمي  ،كتقؼ في أعظـ ميادينيا ناطقة بعظمة تحتمس الثالث  ،تقؼ إحدم مسبلتو في

مدينة القسطنطينية – أحضرىا اإلمبراطكر الركماني تيكدكسيكس ّّٕٗٗٓ-ـ –  ،كتقؼ الثانية في
ّّ

نقبلن عف كتاب (مختاراتّ -مف شخصية مصر) – مكتبة مدبكلي

َٔ

ُٔ
مدينة ركما أماـ قصر لتراف كتقؼ مسمة ثالثة أىداىا محمد عمي لحككمة إنجمت ار في مدينة لندف عمي

شاطئ التيمس  ،كما أىدم الخديكم اسماعيؿ المسمة الرابعة إلي حككمة الكاليات المتحدة  ،حيث تقكـ
في حديقة السنتراؿ أعظـ حدائؽ نيكيكرؾ ،

 -كطبعان مات تحتمس الثالث قبؿ أف يعرؼ أف إمبراطكريتو قد انيارت

 -كمات تحتمس الثالث بعد أف حكـ أربعان كخمسيف سنة كتجاكز عمره السبعيف عامانّْ  ،كفي عيد ىذا

مترا ،ككاف يحيط بيا سكر.
مترا ،كعرض َْ ن
الممؾ تـ إنشاء البحيرة المقدسة بمعبد الكرنؾ بطكؿ َٖ ن
كيكجد عمى جانبييا الشمالي كالجنكبي مقياس لمنيؿ  ،لو مدخبلف أحدىما مف الجية الشرقية ،كالثاني
مف الناحية الغربية بكبل منيا سبللـ حجرية تمؾ التى كاف يغتسؿ فييا الكينة قبؿ أداء المراسـ الدينيو

اك االحتفاالت القكميو التي تقكـ اآلليو بحضكرىا .ككاف يتـ تغذيتيا عف طريؽ قناة تصؿ البحيرة بمياه
النيؿ كاالعجاز في ىذه البحيرة اف المياه فييا ثابتة كال يزيد منسكب المياه اك ينقص حتى مع تغير
ارتفاع اك نقصاف منسكب النيؿ مف أكثر مف َََّ سنة كلـ تجؼ البحيرة أبدا كىذا كاحد مف اىـ

براىيف اثبات عبقرية الميندس المصرم القديـ مياه منسكبيا ثابت ال يقؿ رغـ عكامؿ البخر كالفقد

كالتسرب

 -كلكف ال عجب فيك الميندس المصرم الذم شيد كبني كعمر كحير كؿ ميندسي التاريخ ،

 كجدير بالذكر أف الممؾ تحتمس الثالث ىك سادس ممكؾ األسرة الثامنة عشرة الفرعكنية بالدكلة الحديثةككانت طيبة عاصمة ممكو تتدفؽ إلييا خيرات العالـ القديـ كعف ىذا المكضكع كتب شيخ األ ثرييف أحمد

فخرم  ( :كانت طيبة في أياـ تحكتمس الثالث عاصمة العالـ القديـ  ،ككانت تتدفؽ عمييا خيرات

إفريقيا كآسيا كجزر البحر المتكسط  ،ككاف يفد إلييا كؿ عاـ رسؿ جميع الببلد يحممكف خير ما

استطاعت ببلدىـ تقديمو مف ذىب كفضة  ،كمعادف أخرم كأحجار كريمة  ،كمصنكعات مختمفة  ،ككاف
مكظفك الخزانة ىـ المسئكلكف عف تسمـ ىذه اليدايا كأنكاع الجزية  ،كما كاف الكزير يستقبميـ بحكـ

منصبو ليقدميـ إلي فرعكف  ،ككثي ارن ما سجؿ كبار مكظفي ذلؾ العيد ىذه المناظر عمي جدراف مقابرىـ

فأصبحت مقابر طيبة سجبلن جامعان لحضارات ببلد الشرؽ القديـ في منتصؼ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد ،

إذ سجؿ الفنانكف المصريكف ما رأكه فرسمكا كفكد ىذه الببلد بمبلبسيـ الكطنية  ،كما كانكا يحممكنو
مف مصنكعات ببلدىـ كمحاصيميا  ،كقد زاؿ أثر تمؾ الحضارات مف كثير مف ببلد آسيا  ،كجزر البحر

األبيض كالسكداف  ،كأصبحنا نعتمد عمي مقابر طيبة كحدىا كالمصدر األكؿ لدراسة حضارات تمؾ الببلد

كالشعكب ّٓ)-
ّْ

ممخص ما كرد عف الممؾ تحتمس الثالث بالجزء األكؿ مف مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف مف صفحة َُّ كما

ّٓ

مصر الفرعكنية – أحمد فخرم صفحة ِٕٗ

بعدىا تحت عنكاف حكـ تحتمس الثالث – حكالي سنة ُْٖٔ قبؿ الميبلد

ُٔ

ِٔ
 بمعني أف لدينا في طيبة سجؿ تاريخي حافؿ لمحضارت التي كانت مكجكدة في ذلؾ الكقت  ،كمف يريدأف يعرؼ كيؼ كاف يعيش أجداده كماذا كانكا يرتدكف مف مبلبس كماذا كانكا ينتجكف مف منتجات

فميحضر إلي مصر ل يتعرؼ عمي حضارة ببلده في عيد اإلمبراطكرية المصرية  ،ياليا مف فترة نادرة في

تاريخ مصر  ،كلكف أيف تـ دفف تحتمس الثالث ؟

 -في كادم الممكؾ

 -كمف أكؿ مف تـ دفنو في كادم الممكؾ ؟

 الممؾ تحتمس األكؿ الذم جاء بعد امنحتب األكؿ ككاف أحد أمراء األسرة كلـ يكف ابف امنحتب األكؿألف األخير لـ ينجب بنيف كلكف تحتمس األكؿ تزكج مف ابنة امنحتب األكؿ ليضفي شرعية عمي حكمو

السعيد ككاف تحتمس ىذا عندما تكلي الحكـ رجؿ ناضج قد جاكز األربعيف مف عمره كقد كضع المبنة
األكلي في صرح اإلمبراطكرية المصرية ككاف قائد عسكرم مف الكزف الثقيؿ كاتسعت حدكد مممكتو

كحكـ مصر حكالي َّ سنة كترؾ العديد مف اآلثار الخالدة ككاف ىذا الممؾ أكؿ مف قرر اإلقبلع عف

التقميد القديـ كىك الدفف في ىرـ أك مقبرة يعمكىا ىرـ كفضؿ أف يدفف في مكاف خفي بعيدان عف العيكف
ككجدت مقبرتو في المكاف المعركؼ حاليان بكادم الممكؾّٔ كبالمناسبة لقد كانت ىذه األسرة مف أكثر

األسر التي تركت آثا ارن ضخمة خالدة إلي اآلف كمعظميا في األقصر ،

 كاضح أف تصرؼ ىذا الممؾ كاف تصرؼ منطقي ألف كؿ المقابر الضخمة كاألىرامات كخبلفو تككفكاضحة لمجميع كعند حدكث أم مشاكؿ أك ثكرات يتـ اقتحاميا بسيكلة كسرقتيا كالقاء المكمياء

خارجيا كبالتالي فاألضمف إخفاء القبر تمامان عف العيكف كمف الممكف إظيار المعبد فقط  ،ىؿ تعرؼ
شيئان عف الممؾ تحتمس الثاني ؟ ألننا قفزنا إذا جاز التعبير إلي حتشبسكت كتحتمس الثالث كلـ نذكر
أم معمكمات عف مف قبميـ مف ممكؾ إذا كانت معمكمات تستحؽ أف تقاؿ

 -بالف عؿ لقد أغفمنا الحديث عف تحتمس األكؿ برغـ أنو كضع أكؿ لبنة في صرح اإلمبراطكرية المصرية

كجاء الفرعكف تحتمس الثاني بعد مكت تحتمس األكؿ كيعتبر رابع ممكؾ األسرة ُٖ ككاف ىذا الممؾ
تحتمس الثاني رجؿ مريض عمي ما يبدك كليس لو طمكحات كأىـ ما حدث في عيده القضاء عمي ثكرة
نشبت في شماؿ السكداف حيث كانت ىذه البقعة تحت سيطرة األسرة ُٖ في ذلؾ الكقت  ،كىذا الممؾ

كانت لو زكجة ىي أختو في نفس الكقت كىي حتشبسكت التي تكممنا عنيا ككانت ليا شخصية طاغية

كقكية كما ذكرنا كىي أحؽ بكراثة العرش ألنيا بنت األميرة الكراثية ذات الحؽ في الكراثة أما باقي

أبناء الممؾ تحتمس األكؿ فقد كانكا أبناء زكجات ثانكيات كمنيـ طبعان الممؾ تحتمس الثاني الذم كاف

أصغر منيا سنان ككاف يشعر بأنو دكف أختو ( زكجتو حتشبسكت ) في المرتبة االجتماعية كقد كانت

ّٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِِٖ

ِٔ

ّٔ
ىذه السيدة شريكتو في الحكـ ككانت صاحبة األمر كالنيي كقد كرثت الشخصية القكية عف نساء ىذه

األسرة العظيمات البلتي ذكرناىف

 -كطبعان بمجرد مكت تحتمس األكؿ قامت صراعات عمي الحكـ انتيت بالزكاج لحؿ المشكمة أليس كذلؾ ؟

 -بالفعؿ فالزكاج في تمؾ الفترة كاف يحؿ مشاكؿ عديدة خاصة بشرعية الحكـ فبعد أف مات زكجيا

تحتمس الثاني تزكجت مف ابنو ( مف زكجة أخرم ) تحتمس الثالث لتشاركو الممؾ أيضان كاستمرت في
كضعيا مف القكة كالسيطرة كيقاؿ أف تحتمس الثالث ىك أخ أصغر لتحتمس الثاني كليس ابنو  ،كسكاء

كاف تحتمس الثالث قد تزكج أختو أك عمتو حتشبسكت فيذا لـ يغير شئ مف فرض سطكتيا كجبركتيا

عمي الجميع  ،بؿ إف مكاىب تحتمس الثالث لـ تظير إال بعد كفاة حتشبسكت التي كاف يكرىيا بشدة
فقد كانت تعاممو باحتقار عمي ما يبدك فمما ماتت قاـ بتحطيـ تماثيميا كمحك اسميا مف المعابد كما

إلي ذلؾ مف األعماؿ االنتقامية كيقكؿ أحمد فخرم أف عمماء اآلثار لـ يعثركا عمي جثتيا كعمكما قد

تككف نيايتيا نياية مفجعة ببل شؾّٕ  ،كمع ذلؾ تـ اإلعبلف مؤخ ارن عف اكتشاؼ جثة يحتمؿ أف
تككف جثة حتشبسكت ككانكا يعتقدكف أنيا جثة سيدة أخرم .

 مكضكع أنيا عمتو أك أختو بالطبع قد يشغؿ الميتميف بالتفاصيؿ التي ال تقدـ كال تؤخر في العبرةالتاريخية

 بالتأكيد فيؿ مثؿ ىذا االختبلؼ في الرأم قد يؤدم إلي مشاكؿ كبيرة جدان أـ أف مضمكف الحدث ىكاألساس ؟  ،الغريب أف مثؿ ىذه ااألمكر يتـ مناقشتيا أحيانان بعصبية شديدة كفي فترات أخرم أىـ مف
تاريخ مصر كتضيع الحقيقة األساسية المقصكد منيا العبرة في كسط كبلـ فارغ ( عمتو ال بؿ أختو ال

بؿ خالتو )

 -بيذا الكبلـ تـ بمكرة قصة بداية األسرة ُٖ كتحتمس الثالث فماذا بعد تحتمس الثالث ؟

 إف ىذا الممؾ أراح المؤرخيف جدان فقد كاف يصطحب معو في حمبلتو كتابان يسجمكف تفاصيؿ ما يحدثكيكتبكف التقارير عف المعارؾّٖ كبالتالي كاف مف السيؿ معرفة أدؽ تفاصيؿ معاركو كحمبلتو التي

بمغ عددىا ُٔ حممة عسكريةّٗ ككاف يعتمد عمي األسطكؿ مع قكاتو البرية ككاف بارعان في كضع
الخطط الحربية كتنفيذىا كال يأمر جنكده بأم أمر ال يستطيع أف يفعمو ىك شخصيان ككاف شجاعان لدرجة

غير عادية فتراه دائمان في مقدمة الصفكؼ في أشد مراحؿ المعركة شراسة  ،كيقاؿ أنو أكؿ مف قاـ
بتقسيـ الجيش إلي ميمنة كميسرة كقمب كقد استطاع السيطرة عمي جميع البقاع المعمكرة في ذلؾ

الكقت في األرض ككانت طيبة في أيامو عاصمة العالـ القديـ ككانت تتدفؽ عمييا خيرات أفريقيا كأسيا
ّٕ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِٖٖ

ّٖ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِٖٗ
ّٗ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِِٗ

ّٔ

ْٔ
كجزر البحر المتكسطَْ  ،كيعتبر ىذا الرجؿ مف الشخصيات البارزة التي تحدثنا عنيا مف قبؿ

كاستطاع أف يفرض نفسو عمي كتب التاريخ

 يبدك أنؾ مكلع بالحديث عف ىذا الممؾ  ،فمقد تكممنا عنو بما فيو الكفاية فما الداعي لممزيد مف الكبلـإال إذا كنت بالفعؿ معجب بيذا النكع مف القادة  ،كأرجك أف تحدثني عما حدث بعد مكتو

امنحتب الثاني يؤكد سيطرتو
 معؾ كؿ الحؽ فمنكمؿ الحديث  ،فبعد أف مات تحتمس الثالث خمفو عمي العرش ابنو امنحتب الثانيالذم نشأ كترعرع عمي دقات طبكؿ الحرب كرأم العالـ كمو ينحني أماـ أبيو صاحب الشخصية الفذة

كالذم قاـ بتربية ابنو تربية عسكرية تحت إشراؼ أحد ضباطو المكثكؽ بيـ

 -كمف المؤكد أف الضابط الذم كاف يدرب امنحتب الثاني قد سجؿ ذلؾ في مقبرتو

 بالطبع فجدراف المقابر يا عزيزم تكضح الكثير كالكثير عف العصكر الفرعكنية ألف كؿ شخص كافيسجؿ كؿ أعمالو التي يفخر بيا داخؿ مقبرتو كما ذكرنا كىذا الحدث يستحؽ التسجيؿ ليؤكد أنو كاف

يدرب ابف الممؾ تحتمس الثالث ( إذ نرم صكرتو عمي أحد جدراف مقبرة الضابط "ميف" بطيبة كىك الذم

كاف يشرؼ عمي تربية أمنحكتب العسكرية كيعممو الرماية  ،كىك يكجو الحديث ألمنحكتب قائبلن  :شد
القكس حتي أذنؾ مستعـ كؿ ما في ذراعيؾ مف قكة كثبت السيـ يا أمير أمنحكتب )

ُْ

 فيؿ كاف ىذا الممؾ مقاتؿ شجاع عمي نفس مستكم كالده ؟-

بمجرد مكت تحتمس الثالث أعمنت بعض الكاليات في سكريا استقبلليا عف الحكـ المصرم كىذا

بالطبع يعد استخفافان بامنحكتب الثاني فقاـ عمي رأس جيش كخاض معركة انتقامية بشعة نكؿ فييا

بأعدائو أشد التنكيؿ مما أدم إلي تكطيد أركاف إمبراطكريتو كعرؼ الجميع أف الجالس عمي العرش ال
يقؿ قكة عف أبيو كسارعت كؿ الكاليات بإرساؿ اليدايا كتقديـ فركض الطاعة لمممؾ الجديد  ،كظؿ

امنحتب الثاني جالس عمي عرش اإلمبراطكرية لمدة ِٓ سنةِْ كاممة ثـ مات كدفف في كادم

الممكؾ كما مات مف قبمو ككما مات مف بعده كسبحاف الحي الذم ال يمكت ،

 -فماذا حدث بعد مكتو ؟

 تكلي الحكـ تحتمس الرابع آخر الممكؾ المحاربيف في األسرة ُٖ كجاء بعد صراع عمي الحكـ مع أخكتوبعد كفاة أبيو امنحكتب الثاني  ،ككاف تحتمس الرابع ممؾ محارب مثؿ أبيو كجده كيعتبر آخر الممكؾ

المحاربيف في ىذه األسرةّْ كقاـ بعدة حمبلت إلعادة النظاـ في بعض الكاليات الخاضعة لئلمبراطكرية
َْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِٕٗ

ُْ
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ِْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّٓ
ّْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّٕ

ْٔ

ٓٔ
كترؾ العديد مف اآلثار المكجكدة حتي اآلف ( كمف أشير اآلثار الباقية مف عيده  ،المكحة الجرانيتية
التي ترجع لمعاـ األكؿ مف حكمو كىي المقامة لآلف بيف مخالب تمثاؿ أبك اليكؿ بالجيزة  ،كيقص

عمينا تحتمس الرابع مف خبلؿ نص منقكش عمييا  ،أنو ذىب عندما كاف شابان ليحتمي بظؿ أبك اليكؿ
كذلؾ بعد رحمة صيد مرىقة فغمبو النعاس فرأم فيما يرم النائـ اإللو حكر-اـ-أخت "المجسد في تمثاؿ
أبك اليكؿ " يبشره بتاج مصر عندما يحرره مف الرماؿ التي عميو  ،كيبدك أف الممؾ تحتمس الرابع قد

حقؽ لئللو حكر-اـ-أخت رغبتو بعد تكليتو العرش مباشرة  ،ىذه القصة تؤكد أف تحتمس الرابع لـ يكف

الكريث الشرعي كليذا اختمؽ ىذه النبكءة لكي يفسر لنا أف اختياره قد تـ بكاسطة اإللو حكر –اـ-أخت

)ْْ كتسمي ىذه المكحة بمكحة الحمـ

 طبيعي كما ذكرت أف يتـ اختبلؽ ىذه النبكءة خبلؿ كجكد صراع عمي العرش  ،فيؿ ترؾ آثار أخرم-

بخبلؼ النبكءة المزعكمة بيف مخالب أبك اليكؿ

لقد ترؾ آثار أخرم بالطبع مف بينيا مسمة مكجكدة حاليان في ركما كتعتبر مف أعمي المسبلت المصرية

إذ يصؿ ارتفاعيا إلي ٕ َّ.متر ( كقد خطي تحتمس الرابع خطكة جريئة في السياسة الخارجية كىي
أنو تزكج مف ابنة الممؾ الميتاني "ارتاتاما" كىي خطكة ليا أكثر مف مدلكؿ إذ أف ىذا الزكاج
الدبمكماسي يؤكد اعتراؼ فرعكف مصر بدكلة الميتاني كفي نفس الكقت يعمف إنياء حالة الحرب بيف

مصر كىذه الدكلة كأصبحت مف اآلف مممكة الحيثييف ىي العدك المشترؾ لمصر كلمميتانييف كقد أطمؽ

المصريكف عمي ىذه األميرة الميتانية اسمان مصريان ىك "مكت أـ أكيا" كىي التي أصبحت فيما بعد أـ
الفرعكف المصرم أمنحكتب الثالث )ْٓ كقد مات تحتمس الرابع شابان حيث داـ ممكو ُْ سنة فقط ،
ككاف قد تكلي الممؾ كىك في العشريف مف عمره فمات كقد بمغ ّْ سنة كدفف في كادم الممكؾ

 -عظيـ جدان  ،فماذا بعد ؟

الممؾ امنحتب الثالث كزكجتو الممكة ( تي )
 بعد أف مات تحتمس الرابع تكلي ابنو الممؾ امنحتب الثالث حكـ مصر ككاف ال يميؿ لمحركب كبدأ فيعيده ما يسمي ( أياـ السمـ )ْٔ كقد تزكج ىذا الفرعكف فتاة مف عامة الشعب كلـ يتزكج أميرة ممكية

كطبعان مصر في عيده كانت قد تأثرت بثقافات كحضارات الشعكب األخرل التي شممتيا اإلمبراطكرية
المصرية فأصبح المصريكف أكثر مركنة في تقاليدىـ الدينية القديمة كبالمناسبة زكجتو كاف اسميا (

تي ) كفي ىذا العصر بدأ المصريكف يقيمكف التماثيؿ لمممكات جالسات جنبان إلي جنب بجكار الممكؾ
كفي نفس الحجـ كعندما جمس ىذا الفرعكف عمي عرش مصر كانت الخزائف عامرة بالذىب كجميع
ْْ
ْٓ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ -صفحة ُٖٗ ،
معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ -صفحة َُٗ

ْٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّٗ

ٓٔ

ٔٔ
الكاليات مستقرة  ،ككانت الخيرات تعـ الببلد كبدأ الناس يعيشكف حياة الترؼ كالمتعة كازدىر الفف

كاقامة المباني الرائعة ذات النقكش البديعة في كؿ مكاف

 -أشعر أف األمكر ستتدىكر أليس كذلؾ ؟

 -بالفعؿ لقد كاف ىذا الفرعكف كزكجتو مف أصحاب الذكؽ الفني الرفيع  ،كلـ يفكر ىذا الفرعكف أف

يذىب إلي أم مكاف في إمبراطكريتو الشاسعة ليراه الناس كيرىبكنو ىك كجيشو إنما عاش حياتو يتمتع

بالرفاىية  ،كاستمتع بالرقص كالغناء كألف الناس عمي ديف ممككيـ فإف ىذه الركح انتشرت في

المجتمع المصرم

 ىذا الممؾ خير مثاؿ عمي األحفاد الذيف يعيشكف حياة الترؼ كالمتعة كيضيعكف ما صنعو األجدادالعظماء فقد كلدكا كفي أفكاىيـ مبلعؽ مف ذىب ،

 أليس مف المحتمؿ أف تككف أمو الميتانية ىي السبب في تأثره بعادات غير مصرية كجعمت منو شابال يرقي لمستكم فراعنة مصر الكبار السابقيف

 -أكيد امنحتب الثالث قد ضعفت صحتو مف كثرة الممذات كأصبح رجبلن محطمان

 نعـ مما أدم إلي سيطرة الممكة ( تي ) عمي مقاليد السمطة في يدىا كما أنو أشرؾ ابنو معو في الحكـفي أكاخر أيامو كىذا االبف ىك الممؾ امنحتب الرابع المعركؼ باسـ اخناتكف ،

 -أشـ رائحة انييار اإلمبراطكرية المصرية مع كصكؿ اخناتكف لمحكـ

امنحتب الرابع ( اخناتكف )
 في الحقيقة بدأ امنحتب الرابع المعركؼ حاليان باسـ اخناتكف بداية عادية جدان كأم ممؾ في طيبة كقاـبتقديـ الكالء إللو الدكلة آمكف كاتخذ لنفسو األلقاب الخمسة التقميدية المتكارثة كتزكج مف نفرتيتي

صاحبة أشير تمثاؿ المرأة فرعكنية حاليان ( رأس نفرتيتي كىك غير مكجكد بمصر بالطبع )  ،ككانت أمو
الممكة تي تساعده في الحكـ في سنكاتو األكلي

 -الممكة تي التي ىي مف عامة الشعب

 نعـ ( كتكضح لنا مراسبلت تؿ العمارنة – أف الممكة تي أـ أمنحكتب الرابع قد أرسمت لمممؾ الميتانيتكشراتا خطاب تبمغو فيو بمكت زكجيا أمنحكتب الثالث كترجكه أف يستمر في صداقتو كعبلقتو الكدية
مع ابنيا فرعكف مصر الجديد أمنحكتب الرابع كقد أجاب تكشراتا –كىك ابف الممؾ السابؽ  -عمي

خطاب تي بأف عمييا أف تقنع ابنيا بالمحافظة عمي ىذه العبلقات الكدية بيف مصر كدكلة الميتاني كقد

يستدؿ مف ىذه الخطابات أف أمنحكتب الرابع لـ يعتؿ عرش مصر إال بعد كفاة كالده – أم لـ يكف

ٔٔ

ٕٔ
شريكا معو في الحكـ  -كفي نفس الكقت برىاف عمي قكة نفكذ الممكة تي سكاء في السياسة الداخمية

أك الخارجية ) ْٕ

 -مف الجيد أف تتكاجد سيدة بيذه القكة كالذكاء لتساعد ابنيا الممؾ في بداية تكليو الحكـ

 ( كما كادت األمكر تستتب الخناتكف حتي بدأ يفكر في دينو الجديد كالدعكة لو  ،الدعكة إلي إلو كاحديكمف في قرص الشمس أطمؽ عميو آتكف )ْٖ

 كىذا ييعد انقبلب ديني خطير عمي معابد آمكف كباقي اآللية المزعكمة في طيبة بالطبع فقد أقاـ معبد لعبادة قرص الشمس التي كاف يعتبرىا مصدر القكة مما جعؿ كينة آمكفيشعركف بالخطر عمي اآللية أماـ ىذا االنقبلب الديني الكبير بالرغـ أف الشمس كانت تعبد مف قبؿ

بصكرة أك بأخرل  ،ثـ قاـ بتغيير اسمو مف امنحتب الرابع إلي إخناتكف كترجمتيا ( المفيد لمشمس

)ْٗ كاشتد العداء بينو كبيف كينة آمكف بؿ إف أبيو كأمو غضبكا منو كثي ارن ألنيـ كانكا مشاركيف لو

في الممؾ حتي ىذه الفترة في بعض الركايات كاآلراء كبدأت الكاليات كاحدة كاحدة تنفصؿ عف حكـ

مصر كتتداعي أركاف اإلمبراطكرية التي أقاميا أجداده المحاربيف كىك غير ميتـ ،

 فيؿ ترؾ طيبة ؟-

نعـ كقاـ بتشييد عاصمة جديدة لو كلعائمتو كألتباعو كأطمؽ عمييا "أفؽ آتكف" كىي المدينة المعركفة

حاليان بتؿ العمارنة عمي البر الشرقي لمنيؿ بالقرب مف ممكمَٓ مما أدم إلي تدبير مؤامرات لقتمو

كالتخمص منو إلنقاذ األسرة المالكة  ،ككاف إخناتكف يرفض أف ييعبد أم إلو آخر سكم اإللو آتكف
(قرص الشمس ) كأعمف التكحيد كالتخمص مف تعدد اآللية كىذا طبعان سيؤدم إلي إف الكينة سيفقدكف

مكانتيـ

 -ىؿ لديؾ نماذج مف أقكالو ؟

 سأعطيؾ فكرة بسيطة عف النشيد الذم كاف يتعبد بو إلي اإللو الكاحد الذم يعبده لتتعرؼ عمي طبيعةأفكار ىذا الممؾ كاليؾ مقطع صغير مف أحد أجزاء النشيد مف منتصفو تقريبان ( ما أعظـ أعمالؾ التي

عممتيا  ،إنيا خافية عمي الناس أييا اإللو األكحد  ،الذم ال شبيو لو  ،لقد خمقت الدنيا كما شئت

عندما كنت كحدؾ  ،الناس كالماشية كالكحكش الضارية ككؿ ما عمي األرض يسعي عمي قدميو ككؿ ما
يرتفع في السماء يطير بجناحيو  ،تضع كؿ شئ في مكانو إنؾ أنت الذم يمدىـ بما يحتاجكنو كيحصؿ

كؿ شخص عمي طعامو كسنكات حياتو مقدره لو )ُٓ كطبعان ال تعميؽ عمي ما كرد في ىذا النشيد لكف
ْٕ
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ْٗ
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ْٖ

َٓ
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ُٓ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِّٔ

ٕٔ

ٖٔ
مف الميـ أف نعرؼ أف اخناتكف كعائمتو فقط ىـ المسمكح ليـ بعبادة اإللو آتكف ألف اخناتكف اعتبر

نفسو الخادـ األكؿ لئللو آتكف أما رعيتو فكانكا يقدسكف اخناتكف الذم أصبح في مصاؼ اآللية فقد

ثبت أف اخناتكف نفسو كاف لو كاىف مخصص لو كيحمؿ نفس لقب اخناتكف بالنسبة آلتكف

 -فماذا حدث لئلمبراطكرية المصرية ؟

ِٓ

،

 اإلمبراطكرية المصرية كانت تحتضر كفي طريقيا إلي المكت كلـ يتبقي سكم إعبلف كفاتيا ،كبالمناسبة اخناتكف كاف لديو ثبلثة بنات فقط ماتت إحداىف كىي صغيرة كلـ يكف لو أكالد ذككر ككانت

عاصمة ممكو العمارنة بعيدان عف طيبة التي مات فييا كالده كبقيت أمو ( تي ) التي قررت أف تنغص
عميو حياتو كتكقع بينو كبيف زكجتو نفرتيتي عمي ما يبدك حيث أنيا زارتو في العمارنة كظمت ضيفة

عنده لفترة ثـ عادت إلي طيبة مرة أخرم كمف بعد ىذه الزيارة ساءت العبلقات جدان بيف اخناتكف

كزكجتو ككؿ منيما أقاـ كحده  ،ككاف يكجد إخكة صغار إلخناتكف في الغالب منيـ أمير اسمو ( سمنخ
كا رع ) كالثاني اسمو ( تكت عنخ آتكف ) ككاف اخناتكف يميؿ أكثر إلي ( سمنخ كا رع ) فقاـ بتزكيجو

مف ابنتو كجعمو شريكان لو في ممكو بينما عاش تكت عنخ آتكف في ضيافة نفرتيتي بعيدان عف اخناتكف

ثـ بدأت المؤامرات التي في الغالب قادتيا الممكة األـ ( تي ) كقائد الجيش ( حكر محب ) عمي ما يبدك

لمتخمص مف اخناتكف كشريكو في الممؾ ( سمنخ كا رع ) كتـ اغتياؿ ( سمنخ كا رع ) ثـ بعد ذلؾ تـ

قتؿ اخناتكف أيضان بعد عاميف مف قتؿ شريكو في الممؾ

 -كؿ ىذا مف أجؿ المحافظة عمي كياف العرش بالطبع

 بالتأكيد  ،كقد ( مات اخناتكف كىك ال يزاؿ شابان في الثانية كالثبلثيف مف عمره  ،مات الممؾ اإللو كليذالـ يتمكف أتباعو مف االستمرار في دينيـ  ،فقد مات اخناتكف كمات معو دينو كعقيدتو إذ بمكتو فقدت
الرعية الرمز الحي الذم يقدسكنو كبالتالي فقدكا كسيمة االتصاؿ باإللو آتكف )

ّٓ

 -فماذا نستفيد مف ىذه القصة ؟

 أعتقد أف أم نظاـ حاكـ مستقر إذا شعر أف أحد حكامو قد خرج عف المألكؼ كبدأ سياسة تؤثر عمينظاـ الحكـ البد أف يتـ التخمص منو كبكاسطة أقرب الناس إليو كىناؾ العديد مف األمثمة عمي مر

التاريخ مثؿ ما حدث مع يكليكس قيصر في ركما كما حدث مع الحاكـ بأمر اهلل في القاىرة كىكذا
 -فمف تكلي الحكـ بعد مقتؿ اخناتكف ؟

ِٓ
ّٓ
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ٖٔ

ٗٔ

تكت عنخ آمكف يصؿ لمحكـ
 تكلي حكـ الببلد تكت عنخ آتكف الذم تزكج مف إحدم بنات اخناتكف ككاف صغير السف كقاـ بتغييراسمو تحت ضغط مف الكينة ليصبح تكت عنخ آمكفْٓ كأعاد العاصمة مرة أخرم في طيبة كتـ
تحطيـ معظـ آثار اخناتكف كخربكا عاصمتو في العمارنة ككاف الممؾ الصغير تكت عنخ آمكف مستسمـ

تمامان لق اررات الكينة ككاف عمي ما يبدك ممؾ ضعيؼ بالرغـ مف شيرتو حاليان في ىذه األياـ التي يرجع
السبب فييا إلي العثكر عمي مقبرتو كاممة بكؿ كنكزىا ألنيا كانت مختفية عف المصكص كؿ ىذه

السنيف  ،كقد تـ اكتشاؼ المقبرة في ْ نكفمبر ُِِٗ ( بكؿ ما فييا مف ثركة تدؿ عمي البذخ
كاإلسراؼ الذم عاش فيو ممكؾ اإلمبراطكرية  ،كيجب أف يؤخذ في االعتبار بأف تكت عنخ آمكف كاف

لو كؿ ىذه الثركة مف األثاث الجنازم كلـ يكف ممكان لو مكانتو التاريخية ،

 -ماذا لك قيس بغيره مف الممكؾ كفي ىذه الحالة قد يستطيع اإلنساف أف يتخيؿ ما يجب أف يككف عميو

األثاث الجنازم بالنسبة لمممكؾ العظاـ أمثاؿ تحتمس الثالث كأمنحكتب الثالث كسيتي األكؿ كرمسيس

الثاني )ٓٓ

 -لـ يكف ليذا الممؾ كريث في الحكـ كمات بعد عشر سنكات فقط مف حكمو كىك صغير السف كلـ يكف

لو كلد مف بعده ككصؿ األمر إلي أف حكـ الببلد رجؿ ليس مف األسرة المالكة كىك الممؾ ( آم ) الذم

كاف كاىنان كمقربان مف الكينة كلكنو كاف عمي عداء شديد مع حكر محب قائد الجيش الذم تكلي الحكـ
بعد مكت ( آم ) بإجماع اآلراء كبدكف إراقة نقطة دـ كاحدة ألف الببلد كميا كانت تسعي إلي قائد

شجاع يقكدىا إلي بر األماف كألف حكر محب كاف يريد أف يككف ممؾ شرعي قاـ بالزكاج مف إحدم

أميرات األسرة المالكة السابقة كقاـ بإجراء بعض اإلصبلحات اإلدارية كاعادة ترتيب الجيش كأعاد
الطمأنينة إلي الشعب كحكـ مصر حكالي َّ سنة كاممة ككاف آخر ممكؾ األسرة الثامنة عشرة التي

أسسيا أحمس األكؿ

 لفت نظرم في كبلمؾ عبارة (الببلد كميا كانت تسعي إلي قائد شجاع يقكدىا إلي بر األماف ) فيؿالشعب ىك الذم كاف يسعي لذلؾ القائد أـ المستفيديف مف ىذا النظاـ مف نخبة الكينة كمف شابييـ

-

مف كبار رجاؿ الدكلة ؟

مف المؤكد أف استقرار نظاـ الحكـ في مصر في تمؾ الفترة كاف يعتمد عمي كجكد قائد قكم يسيطر

عمي األمكر بحسب البيئة الفيضية التي تحدثنا عنيا مف قبؿ ككاف ما ييـ النخبة كالكينة في ذلؾ

الكقت ىك كالء الممؾ لآللية المعترؼ بيا لدييـ فمثبلن ( اعتبر كاتب كؿ مف قائمة أبيدكس كسقارة

ْٓ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّْ

ٓٓ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ -صفحة ُُِ

ٗٔ

َٕ
الممؾ حكر محب أكؿ ممؾ شرعي بعد الممؾ أمنحكتب الثالث كتجاىؿ عف عمد كؿ مف أخناتكف كسمنخ

كارع كتكت عنخ آمكف كآم المكصكميف باآلتكنية )

ٔٓ

 عمي أم حاؿ إذا كاف البد مف كجكد ديكتاتكر مؤلو عمي العرش فمف األفضؿ لمشعب أف يككف عادالنفيؿ كاف حكر محب ممكان عادالن ؟

قكانيف حكر محب آخر ممكؾ األسرة ُٖ
 -كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي عف الممؾ حكر محب ما ممخصو  ( :كادت الببلد أف تقع في

ىاكية اإلنقساـ الداخمي كاالنحبلؿ  ،لكال أف قيض اهلل ليا زعيمان مف عامة الشعب أىمتو مكاىبو
كشخصيتو لتسمـ زماـ األمكر كانقاذ الكطف كىك ( حكر محب ) الذم كاف مف ضباط الجيش في عيد

اخناتكف كقائد الجيش في عيد تكت عنخ آمكف  ،كلـ يكف طامعان كال راغبان في أف يؤسس أسرة ممكية

 ،كال أف يككف ممكان  ،تكلي حكر محب الممؾ ألف الظركؼ دفعتو إلي ذلؾ دفعان  ،إلنقاذ الببلد مف

الياكية التي تردت فييا - - ،

 الياكية ىنا ىي عدـ السيطرة عمي الشعب كاقامة آثار كتحقيؽ انتصارات كالمحافظة عمي مصالحالكينة كالنخبة الحاكمة أـ ماذا يقصد بالياكية ؟

 أعتقد أنو يقصد عدـ استقرار الحكـ -فماذا كتب أيضان عف حكرمحب ؟

 كقد تزكج حكر محب مف األميرة مكت نجمت أخت الممكة نفرتيتي ليكتسب شرعية الحكـ كما كانتتقتضي األمكر في العصر الفرعكني عندما يككف الممؾ الجديد ال ينتمي لؤلسرة الحاكمة السابقة  ،كقد
شيد حكر محب في معبد الكرنؾ بكابة مف الجرانيت كيمتد مف ىذه البكابة طريؽ الكباش إلي الجنكب

حتي معبد اإللية مكت ثـ يأخذ طريقان آخر إلي معبد األقصر  ،كقد استطاع ىذا الممؾ أف يعيد
االستقرار لمببلد كالستكماؿ ىذا االستقرار حارب الحيثييف كعقد مع ممؾ خيتا معاىدة ضمنت لو استقرار

األمكر مؤقتان عمي الحدكد كتفرغ لئلصبلح الداخمي حتي تستعيد الببلد قكتيا كىيبتيا ) ،

 -أم أنو كاف رجؿ دكلة بالمعني الحقيقي كمف الكاضح أنو كاف محبكبان مف المؤرخيف عمي األقؿ

 نعـ فقد كتب عنو الدكتكر أحمد بدكم بعنكاف ( حكر محب أبك الشعب كصديؽ الفبلح ) ما ممخصو :( كاف يؤذيو ما رأم مف حاؿ الشعب  ،فالفبلح المسكيف قد أىمؿ حالو كاشتد بؤسو بعد أف تجرع مرارة
العيش قبؿ أياـ حكر محب  ،فعزـ عمي إصبلح شأنو كتأميف رزقو  ،كتكفير سعادتو  ،فعمد إلي إصدار

قانكف ينظـ حياة األمو أمبله بنفسو عمي كتابو ،

 الحاكـ ىك القانكف في مصر فإذا خالفت الحاكـ فأنت تخالؼ القانكفٔٓ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ -صفحة ُِٔ

َٕ

ُٕ
 كما حدد القانكف شركط تعييف القضاة في محاكـ الدكلة فاختارىـ مف أحسف الناس سيرة كأكرميـ خمقان ،كأجرأىـ قمبان  ،كأطيرىـ لسانان  ،كأعفيـ يدان  ،كحرـ عمي القضاة أف يصادقكا أحدان مف الناس  ،أك
يتيادكا مع الناس  ،أك تككف بينيـ كبيف الناس معامبلت مالية  ،كىكذا كاف حكر محب رجؿ حزـ كعزـ
 ،ال يميف في الحؽ  ،كال تأخذه في تنفيذه لكمة الئـ  ،كقاؿ الممؾ حكر محب عف القانكف الذم كضعو

 ( :إني قد كضعتو لضماف رفاىية شعبي ) كيعتبر الممؾ حكر محب آخر ممكؾ األسرة الثامنة عشرة

كقد حكـ مصر ما يقرب مف ُِ سنة  ،مف حكالي سنة ُُّٗ قبؿ الميبلد إلي حكالي سنة َُّٕ

قبؿ الميبلدٕٓ

 -كمات حكر محب

 -كبمكت حكر محب انتقمت السمطة إلي الممؾ رمسيس األكؿ مؤسس األسرة ُٗ كتـ انتقاؿ السمطة

بيدكء شديد كبدكف صراعات ألف حكر محب أساسان لـ يكف يطمع في الممؾ كلـ يعمؿ لمصالحو

الشخصية أك لتكريث ممكو مف بعده لعائمتو بؿ إف مصمحة الببلد كانت عنده أىـ مف ذلؾ كمو كبالتالي

لـ تحدث صراعات عمي خبلفتو فتكلي الحكـ أحد زمبلءه بالجيش كىك رمسيس األكؿ ككاف رجؿ مسف

جدان ككاف لو كلد يسمي ( سيتي األكؿ ) ككاف أيضان ضابط بالجيش كأبيو ككرث عنو الممؾ بعد كفاتو

 ككانت ىذه بداية األسرة ُٗ فإف أمكف تمخيصيا بالكامؿ قبؿ الحديث عف أىـ ممككيا سيككف ذلؾأفضؿ

األسرة ُٗ الفرعكنية
 -إجمالي عدد ممكؾ ىذه األسرة ُُ ممؾ أكليـ رمسيس األكؿ كأشيرىـ سيتي األكؿ كرمسيس الثاني

صاحب التمثاؿ الشيير الذم كاف مكجكد في الميداف الذم يحمؿ اسمو بالقاىرة حاليان كىك ميداف

رمسيس كقد تـ نقمو مف الميداف كمع ذلؾ ال يزاؿ الميداف يحتفظ باسمو  ،كمكتكب في مكسكعة حكاـ

مصر أف ىذه األسرة حكمت مصر مف سنة ُُّْ ؽ ـ إلي سنة ََُِ ؽ ـٖٓ أم حكالي ُُْ

سنة  ،بينما في كتاب مصر الفرعكنية مكتكب أنيا حكمت مصر مف سنة َُّْ ؽ ـ إلي سنة

ُُٓٗ ؽ ـٗٓ أم حكمت مصر حكالي َُٗ سنة

 -كىذا دليؿ عمي أف تكاريخ حكـ الفراعنة تقريبية كميا فبل تشغؿ بالؾ كثي ارن بدقة التكاريخ

 عمي أم حاؿ اإلحصائية التي أقكـ بذكرىا في ىذا الحكار معتمدة بالكامؿ عمي كتاب مكسكعة حكاـمصر لمدكتكر ناصر األنصارم  ،أما إذا عدنا لمممؾ رمسيس األكؿ المسف فقد حكـ مصر أقؿ مف
ٕٓ

ال عن كتاب ( تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة )– من فجر التاريخ إلي الفتح العربي -تأليف عبد الرحمن الرافعي – دار
نق ً

ٖٓ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ّّ
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ٗٓ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٔٓ

ُٕ

ِٕ
عاميف فقط كجاء بعده ( سيتي األكؿ ) كيعتبر ىذا الممؾ ىك المؤسس الحقيقي لؤلسرة ُٗ ألنو بدأ

عصر جديد ييطمؽ عميو "عصر الكالدة" أك البعث فقد قاـ بعمؿ إصبلحات كاسعة لممباني الدينية كما قاـ
بإخماد العديد مف الثكرات كىزـ البدك في سيناء كجنكب فمسطيف بؿ إنو اندفع بجيشو في كؿ مكاف (

ليبيا  ،سكريا  ،فمسطيف  ---إلخ ) إلعادة أمجاد تحتمس الثالث كسجؿ انتصاراتو عمي الجدراف كترؾ
العديد مف اآلثار أشيرىا بيك األعمدة الرائع في الكرنؾ كقد بمغت مساحة بيك األعمدة ََْٓ متر ،
فالنصؼ الشمالي مف ىذا البيك ينتمي إلي سيتي األكؿ كالنصؼ الثاني ينتمي لمممؾ رمسيس الثاني

ككؿ ىذه األعمدة مزينة بالنقكش كالمناظر كاىتـ بالمناجـ كحفر اآلبار كأشرؾ ابنو في الحكـ لتدريبو
عمي الحكـ كبعد أف مات تكلي ابنو رمسيس الثاني حكـ مصر كىك يعد أشير فرعكف في تاريخ مصر

بالكامؿ في ىذه األياـ كقد حكـ مصر لمدة سبعة كستيف عامان كامتؤلت مصر بآثار عديدة كمتنكعة مف

عيده كاسـ رمسيس أصمو ( رع مس سك ) أم اإللو رع ىك الذم أنجبو  ،كلقد خمد رمسيس الثاني

نفسو بما أقامو مف معابد كمسبلت (ََُمسمة) كمقاصير كتماثيؿ ضخمة تزف مئات األطناف كلكحات

في جميع أنحاء مصر ككذلؾ شيد الممؾ رمسيس الثاني معابد في تنيس كأبيدكس كالنكبة كلعؿ مف

أشي رىا معبد أبي سمبؿ الكبير الذم كرسو لعبادة اإللييف آمكف رع كبتاح كالممؾ رمسيس الثاني نفسو
 ،ككذلؾ معبد أبي سمبؿ الصغير الذم كرسو لعبادة اإللية حتحكر كزكجتو الممكة نفرتارم التي كانت

الزكجة الرئيسية لرمسيس الثاني أك كبيرة الزكجات الممكيات كاسميا تـ ترجمتو بمعاني مختمفة مثؿ
جميمة الجميبلت أك التي ال مثيؿ ليا ىذا إلي جانب بناء معبده الجنائزم الذم شيده في البر الغربي

بطيبة كيعرؼ باسـ معبد الرمسيكـ كالجدير بالذكر أف الشمس تتعامد عمي كجو تمثاؿ رمسيس الثاني
في معبده في مدينة أبي سمبؿ  ،جنكب أسكاف مرتيف كؿ عاـ مرة يكـ تتكيجو كمرة أخرم يكـ مكلده

كتتكغؿ الشمس لمسافة حكالي َٔ متر مف مدخؿ المعبد لتصؿ إلي قدس األقداس  ،كبرغـ أف الممؾ
رمسيس الثاني شيد مقبرة عظيمة في كادم الممكؾ إال أنو لـ يدفف بيا  ،أما الممكة نفرتارم فقد دفنت

في مقبرتيا الشييرة بكادم الممكات بطيبة الغربية كتعتبر مف أركع المقابر الفرعكنية في مصركمما

يذكر أيضان لمممؾ رمسيس الثاني أنو لـ ييمؿ الناحية البحرية لمصر  ،فقد بني أسطكالن مف السفف

المحاربو ليرد بو ىجمات قراصنة البحار

 -أعتقد أف اسـ رمسيس الثاني مرتبط بمعركة قادش أليس كذلؾ ؟

 بالطبع فيك صاحب معركة قادش الشييرة التي بدأ سير القتاؿ لصالح العدك في بداية المعركة كلكنواستطاع أف يمحؽ بيـ ىزيمة منكرة في نياية المعركة كطمبكا منو الصفح كقبمكا األرض تحت قدميو ،

كسيطر رمسيس الثاني عمي فمسطيف كلبناف كجزء صغير مف سكريأَ بعد اف اتفؽ مع األعداء (

الحيثييف ) عمي احتراـ الحدكد مف كبل الطرفيف كانياء الحرب بالرغـ مف انتصاره الساحؽ الذم جاء
َٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٗٔ

ِٕ

ّٕ
بعد ىزيمة كادت تقضي عمي حياتو في بداية المعركة كتفرؽ عنو جنكده كفقد ثقتو بيـ كىذا يفسر

قبكلو الصمح بعد انتصاره لعدـ ثقتو في رجالو كيقكؿ احمد فخرم في كتابو عف ذلؾ ( كربما كانت

حالتو النفسية ىي السبب في قبكؿ الصمح كىك في انتصاره ماداـ رجالو ال يستحقكف االعتماد عمييـ

)ُٔ  ،كقد سجؿ الحيثيكف في آثارىـ أف نتيجة معركة قادش كانت لصالحيـ ىـ كأنيـ قامكا بمطاردة
الجيش المصرم ( كقد يحتار المؤرخكف بيف الركايتيف  ،فالبعض يميؿ إلي الركاية المصرية كالبعض
اآلخر يفضؿ الركاية الحيثية  ،عمي أنو مف الطبيعي أف يحتفظ كبل مف الممكيف المصرم كالحيثي لنفسو

بكرامتو  - - ،كظمت حالة التكتر مستمرة بيف المصرييف كالحيثييف إلي أف أدرؾ الطرفيف أف السبلـ

خير ليما ،

 -ماذا حدث ؟

 أبرمكا معاىدة " أمف طيب كأخكة " شيد اآللية المصريكف كالحيثيكف عمييا  ،كنعرؼ تفاصيؿ ىذهالمعاىدة مف النصكص المصرية المكتكبة بالييركغميفية عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كمف النصكص

المسمارية المكتكبة عمي لكحيف مف الطيف عثر عمييما في بكغاز ككم  - -بعد ذلؾ بدأ تبادؿ

الخطابات الكدية بيف حكاـ الدكلتيف  ،كقد اشتركت في ىذه المراسبلت أيضان كبلن مف زكجة رمسيس

الثاني الممكة نفرتارم كزكجة الممؾ خاتك سيمي الثالث الممكة بكتك خيبا  ،بؿ أكثر مف ىذا لقد قاـ

خاتك سيمي الثالث بزيارة كدية لمصر )ِٔ

 -كاضح أف رمسيس الثاني كاف فرعكف مف الفراعنة األقكياء ككاف حكمو مستقر كحافؿ باإلنجازات

 نعـ كلقد كاف رجؿ مزكاج كلو أكالد كبنات كثيريف لـ يستطع المؤرخكف حصرىـ كيقاؿ أنو تزكج ثبلثةمف بناتو ككاف عنده ما يزيد عف ََُ كلد كبنت تقريبان  ،ثـ مات كاعتمي العرش ابنو مرف بتاح كقد

كاف في حكالي الستيف مف عمره نظ ارن ألف كالده امتد بو العمر في الحكـ ككبر سنو كأغمب الحركب
التي خاضيا ىذا الممؾ حركب دفاعية عمي ما يبدك كمات بعد ُُ سنة مف حكمو كيبدك أف ىذا الممؾ
قد قاتؿ بني إسرائيؿ ألف اسميـ عمي لكحة انتصاراتو ( لكحة مرنبتاح الشييرة ) كلكف ىذا المكضكع

غامض حتي اآلف كلكف أكد بعض العمماء أف بني اسرائيؿ قد خرجكا مف مصر أثناء حكـ األسرة

الثامنة عشرةّٔ كليس في عيد ىذا الممؾ  ،كعمي العمكـ تكقيت خركج بني إسرائيؿ مف مصر لـ
يؤكده أم عالـ مف عمماء التاريخ حتي اآلف بشكؿ محدد كما ذكرنا مف قبؿ ،

 -فما المكتكب عمي لكحة مرف بتاح ؟

ُٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٗٔ

ِٔ
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ّٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٖٕ

ّٕ

ْٕ
 يقكؿ د سيد تكفيؽ  ( :عمي أف الخطر الذم كاف ييدد مصر في عيده لـ يكف مف الشرؽ أك مفالجنكب بؿ أتي ىذه المرة مف الغرب مف ليبيا  ،فقد بدأت ىجرات لقبائؿ مف شماؿ أفريقيا كمف

الصحراء الغربية بنسائيـ كأطفاليـ لمبحث عف الطعاـ كذلؾ بسبب القحط الشديد الذم ألـ بببلدىـ كقد

أتكا بقيادة –مرم -رئيس قبيمة الميبك "ليبيا" كقد أتي كمعو أكالده كزكجاتو االثني عشر كقد يدؿ ىذا
عمي نية االستيطاف في كادم النيؿ  ،كليذا اضطر الممؾ مرنبتاح في العاـ الخامس مف حكمو أف

يرسؿ حممة عسكرية لمدفاع عف حدكد مصر الغربية كذلؾ بعد أف أعد ليـ جيشان قكيان مف المشاة
كالمركبات الحربية فاستطاع في معركة الست ساعات مف أف يقتؿ َََٔ كأف يأسر َََٗ ككانت

ىذه اليزيمة القاسية عقابان ليـ كردعان ألمثاليـ  ،كقد ذكرت النقكش المصرية التي ترجع لعيده
تفاصيؿ ىذا القتاؿ عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كقد أمر مرنبتاح باستغبلؿ ظير لكحة حجرية مف
عيد الممؾ أمنحكتب الثالث ليسجؿ عمييا أف الخراب قد حؿ بالتحنك "ليبيا" كأف إسرائيؿ قد خربت كزالت

بذرتيا " كىذه ىي المرة األكلي التي يذكر فييا اسـ إسرائيؿ عمي لكحة مصرية ْٔ )-

 -لقد كاف ممؾ مقاتؿ بالفعؿ كيفخر بذلؾ

 -بالفعؿ كاف مرف بتاح في أغمب الظف آخر الرجاؿ المحترميف في األسرة ُٗ ألف باقي ممكؾ األسرة

كانت فترات حكميـ قصيرة كتدىكرت الببلد في عيدىـ بؿ إنيـ قد يككنكا ليس ليـ أم عبلقة أك قرابة

لؤلسرة أساسان كلف أشغمؾ بكؿ االحتماالت التي أدت إلي ىذه األحداث  ،كعندما مات مرنبتاح تـ دفنو
بقبره بكادم الممكؾ كلكف تـ العثكر عمي مكمياءه في مقبرة أمنحكتب الثاني التي استخدمت بعد ذلؾ

كمقبرة جماعية لمجمكعة مف مكمياكات الممكؾ لحمايتيا

 -إذف ال تكجد أسماء تستحؽ أف نتحدث عنيا في األسرة ُٗ بعد مرنبتاح

رمسيس الثالث أبرز ممكؾ األسرة رقـ َِ
 -الميـ أف ىذه األسرة قد انتيت إلي األبد كجاءت أسرة جديدة ىي األسرة رقـ َِ المككنة مف سبعة

ممكؾ ككؿ ممؾ منيـ اسمو رمسيس ( مف الثالث إلي التاسع ) كحكمكا مصر حكالي ُُٓ سنةٓٔ

بحسب الدكتكر ناصر األنصارم ككاف مؤسس ىذه األسرة ىك الممؾ رمسيس الثالث الذم حكـ الببلد

لمدة ِّ سنة  ،يقكؿ عنيا أحمد فخرم (  --كانت في الكاقع فترة صحك بيف عيديف فاسديف )ٔٔ
كىذا الرجؿ يعتبر مثؿ لمشخصيات البارزة التي جاءت في فترات غير مستقرة فصنعت االستقرار كانتيي

االستقرار بعد انتياء حكميا كالطريؼ أف كؿ مف جاء بعده مف أسرتو اسمو رمسيس أيضان

ْٔ
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ٓٔ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّْ
ٔٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٖٗ

ْٕ

ٕٓ
 كلكف ليس كؿ مف سمي نفسو رمسيس يمكنو أف يصنع ما صنعو رمسيس الثاني أك رمسيس الثالث ،فمنكمؿ الحديث عف الممؾ رمسيس الثالث

 في عيده تـ تشييد العديد مف اآلثار الرائعة كاستطاع أف يحمي مصر مف جميع األخطار التي تعرضتليا كفي عيده حصؿ كينة آمكف عمي امتيازات خاصة ( إذ نعرؼ مجمكع ما امتمكو معبد آمكف مف
أراضي زراعية كصؿ إلي َُ %مف مجمكع األراضي في حيف أف نصيب جميع اآللية األخرل ال يزيد

عف ٓ %مف ىذه األراضي  ،فقد كاف يتبع معبد آمكف في طيبة بمفرده ْٖٖٔٔ خادمان ك ُِِّْٔ
رأسان مف الماشية كبيرىا كصغيرىا ككاف عدد األرغفة التي تقدـ في األعياد ِّْْٕٖٓ كالطيكر

َُِِٓٔ كما كاف يمتمؾ مناجـ لمذىب كالفضة ىذا فضبلن عف العديد مف المصانع التي تنتج لو  ،كقد
يكضح ىذا مدم ما كصؿ إليو نفكذ كينة اإللو آمكف في عيد رمسيس الثالث ) ٕٔ

 ىذا معناه أف كينة آمكف كانكا مرفييف عف باقي المعابد كىذا يفسر ما كاف يحدث مف صراعات بيفنفكذ اآللية طكاؿ تاريخ العصكر الفرعكنية إنو صراع اقتصادم عمي ما يبدك بيف الكينة المتبلؾ الماؿ

كالنفكذ معان كمف دقة األرقاـ المسجمة مف ىذه الفترة يتضح أنيا كانت تخضع لحسابات صارمة

 -ككاف رمسيس الثالث مف المعجبيف جدان بالممؾ رمسيس الثاني كقمده في كؿ شئ كأطمؽ اسمو عمي

أكالده تيمنان بو ثـ سرعاف ما تدىكرت الببلد مرة أخرم مف بعده كأىـ ما يميز ىذا العصر الذم كاف
تمييدان لعصر االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة بعد ذلؾ أف األجانب تكلكا كظائؼ ىامة في الدكلة
كفي الببلط الممكي كتسبب ىؤالء المكظفكف في إحضار الجنكد المرتزقة الغير مصرييف كساءت الحالة
االقتصادية في الببلد في آخر أياـ ىذا الممؾ كتكلي حكـ مصر مف بعده ممكؾ ضعفاء عجزكا عف

التغمب عمي األزمة االقتصادية كسيطر عمييـ الكينة إلي أف انتيت ىذه األسرة تمامان كبداية ما يسمي
بعصر االضمحبلؿ األخير

 أم أننا كصمنا لعصر االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة  ،فيؿ تكجد أم أحداث ميمة أك معمكمات عففترة حكـ األسرة َِ

 ما يمكف أف يقاؿ مف معمكمات تاريخية عف فترة حكـ رعامسة األسرة َِ فمعمكمة قد تككف ميمةبالنسبة لؾ كىي مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ األكؿ ) صفحة ِِّ  ِّّ ،كىي

تتحدث عف سرقات قبكر الممكؾ نظ ارن لفقداف الشعب إليمانو باآللية كزيادة معدالت انتشار الفساد في

عيد رمسيس التاسع حيث يقكؿ الدكتكر سيد تكفيؽ ( --------جمس عمي عرش مصر بعد ذلؾ

الممؾ رمسيس التاسع كاستمر يحكـ أكثر مف عشريف عامان كلعؿ شيرتو ترجع لمبرديات التي تتحدث
عف سرقات مقابر الممكؾ التي حدثت في عيده  ،كقد كصؿ الفساد اإلدارم ذركتو في العاـ السادس
عشر مف حكمو كبدأت العصابات في طيبة تتجو لسرقة المقابر كما بيا مف ذىب كفضة كلـ تسمـ
ٕٔ
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ٕٓ

ٕٔ
مقابر فراعنة مصر العظاـ أمثاؿ أمنحكتب الثالث كسيتي األكؿ كرمسيس الثاني مف عبثيـ  ،كبدأ

الناس يفقدكف أيمانيـ بآليتيـ كبممككيـ كحكاميـ  ،إذ تسجؿ إحدم ىذه البرديات كيؼ أف "باسر"

عمدة مدينة األحياء الممثمة في الضفة الشرقية لطيبة تقدـ بتقرير لمكزير " خع إـ كاست " الذم كاف

ينكب عف الممؾ رمسيس التاسع يبمغو فيو عف السرقات التي تحدث في مدينة المكتي " الضفة الغربية

لطيبة " تحت سمع كبصر عمدتيا "باكرعا" فأمر الكزير بتشكيؿ لجنة لمتأكد مف صحة ما جاء بالتقرير

 -لجنة تقصي حقائؽ في العصر الفرعكني شئ طريؼ فعبلن

  ،كقد سجمت ىذه المجنة النتائج التي كصمت إلييا عمي أكثر مف بردية لعؿ أىميا ىي بردية "أبكت"التي أبقاىا لنا الزمف لنعرؼ منيا تفاصيؿ ىذه السرقات كما تـ بخصكصيا فقد اعترؼ المصكص
بانتياكيـ لقدسية مكمياكات فراعنة مصر كبيرىـ كصغيرىـ مما اضطر ممكؾ األسرة الحادية كالعشريف

مف الكينة أف ينقمكا – س ارن – بعض مكمياكات فراعنة الدكلة الحديثة لحمايتيا مف عبث المصكص إلي

أكثر مف مخبأ  ،فنقمكا ُّ مكمياء إلي مقبرة أمنحكتب الثاني ثـ اختاركا مقبرة لـ تتـ بالدير البحرم
ككضعكا فييا َْ مكمياء أخرم كىي ما يطمؽ عمييا اصطبلحان خبيئة الدير البحرم ،

 كمتي تـ الكشؼ عف ىذه المكمياكات ؟-

ظمت مكمياكات الممكؾ في مخبأىا إلي أف تكصؿ "إميؿ برككش " عاـ ُُٖٖـ إلي مكمياكات الدير

البحرم "كلكريو" عاـ ُٖٖٗـ إلي المكمياكات المختبئة في مقبرة أمنحكتب الثاني كىـ جميعان اآلف
بصالة المكمياكات بالمتحؼ المصرم )  ،كيعتبر الممؾ رمسيس الحادم عشر ىك آخر ممكؾ األسرة

العشريف كاستمر حكمو لمصر ِٖ سنة كقد ازدادت في عيده قكة كنفكذ كجرأة كبير كينة آمكف

المدعك حريحكر ( -كما تشيد بيذا مناظر معبد خنسك في منطقة معابد الكرنؾ – أف يسمح لنفسو أف

يصكر في نفس مرتبة الممؾ كبحجمو بؿ نراه يمبس تاج الكجييف كيعتبر نفسو ممكان في طيبة عمي

األقؿ كأمر بكضع اسمو داخؿ الخرطكش الممكي كاضافة األلقاب الممكية بؿ كأطمؽ عمي فترة حكمو

اصطبلح " عصر النيضة " كأخذ يؤرخ الحكادث طبقان ليذا العصر كرضي رمسيس الحادم عشر باألمر

الكاقع مغمكبان عمي أمره  .كتنتيي األسرة العشركف كبالتالي عصر الدكلة الحديثة )ٖٔ .

عصر االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة
 أتمني أف نتحدث باختصار كفي عجالة عف نياية العصر الفرعكني ألننا تكممنا عنو أكثر مف البلزـ-

عمي ما أعتقد

كما تشاء فمنتكمـ عف عصر اضمحبلليـ األخير كخضكعيـ لدكؿ أخرم مثؿ ليبيا كالنكبة كاآلشكرييف

ثـ الفرس
ٖٔ
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ٕٔ

ٕٕ
 -كأرجكا أف نقؼ عمي أسباب الضعؼ كاالنحبلؿ كاالضمحبلؿ حتي نأخذ العبرة كالدرس ،

 يرجع السبب الرئيس في ىذا االضمحبلؿ مف كجية نظر بعض المؤرخيف إلي زيادة عدد الجنكدالمرتزقة في الجيش المصرم كضعؼ الحكاـ كاليجرة السممية الكثيفة التي حدثت مف ليبيا إلي مصر

في عصر األسرة الحادية كالعشريف المككنة مف سبعة ممكؾ حكمكا مصر مف سنة َُٖٓ ؽ ـ إلي

سنة َٓٗ ؽ ـٗٔ حتي أف ىؤالء الميبييف تمكنكا مف بسط نفكذىـ في الكجو البحرم بالكامؿ كال داعي

لذكر أسماء ممكؾ األسرة ُِ ألف ترتيب ممكؾ ىذه األسرة مف األمكر التي لـ يتفؽ عمييا عمماء اآلثار

اتفاقان كامبلنَٕ  ،أما عصر االضمحبلؿ األخير لمفراعنة فمككف مف عشرة أسر كيمكف أف نعتبره قد بدأ
في األسرة ُِ كحتي األسرة َّ كىي آخر األسر الفرعكنية بالكامؿ ككما تعكدنا سنمخص العصر

بالكامؿ بسرعة فيذا العصر مككف مف خميط مف الجنسيات التي حكمت مصر فحكميا الميبيكف

كالنكبيكف كاآلشكريكف كالفرس كالمصريكف أيضان الذيف كافحكا مف أجؿ االستقبلؿ عدة مرات كقامكا

بتأسيس أسر فرعكنية حتي انتيي العصر الفرعكني عمي يد الفرس ببل رجعة

 -فيؿ يكجد ممؾ بارز مف الممكؾ الميبييف ؟

 الجدير بالذكر أف أكؿ مف حكـ مصر مف الميبييف ىك الممؾ ( شاشنؽ األكؿ ) كىك مف أصؿ ليبي كىكمؤسس األسرة الثانية كالعشريف  ،أما قصة الميبييف فتتمخص في أنيـ لـ يممككا مصر بالقكة أك

بجيكش جراره بؿ إنيـ تسربكا في ىجرات جماعية إلي مصر كعاشكا فييا أجياالن كاممة لفترات طكيمة
كتمكنكا مف الكصكؿ إلي العديد مف المناصب الدينية الرفيعة ألنيـ دخمكا الديانة المصرية مف أكسع

أبكابيا  ،حتي أف الممؾ شاشنؽ األكؿ كاف يحتؿ منصب ديني راقي في ىذا العصر قبؿ تكليو الحكـ

كعائمة ىذا الممؾ كاف قد مضي عمييا في مصر ستة أجياؿ كاممةُٕ أم حصمت عمي الجنسية

المصرية بمغة ىذه األياـ التي نعيشيا حاليان كبالتالي قد ال يعتبر ىذا احتبلالن بالمعني المفيكـ فكـ مف
الممكؾ كالرؤساء في العالـ يعكد أصميـ مف بعيد إلي دكؿ أخرم نتيجة اليجرة القديمة أك التزاكج

كخبلفو  ،كالمؤكد أنيـ كانكا مف أصؿ ليبي كنجحكا في الكصكؿ لمحكـ كجعمكا عاصمتيـ في منطقة (
تؿ بسطة ) بمحافظة الشرقية الحالية كقد تزكجكا مف البيت الممكي الفرعكني ليضيفكا شرعية عمي

حكميـ حيث تزكج الممؾ شاشنؽ األكؿ مف ابنة الممؾ المصرم الفرعكني السابؽ لو ككانت ىناؾ
سمطة أخرم في مدينة طيبة جنكب مصر لكينة معبد آمكف  ،كشاشنؽ ىذا استطاع أف يكطد أركاف

حكمو لمببلد كاستطاع إرىاب ىؤالء الكينة مما اضطرىـ إلي اليركب جنكبانِٕ كأرجكا أف تسجؿ ذلؾ

ٗٔ
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كتتذكره ألف ىؤالء الكينة سيككف ليـ دكر بعد ذلؾ مف مكاف ىركبيـ في الجنكب  ،كيبدك أف شاشنؽ

كاف مف الشخصيات القكية التي تفرض نفسيا عمي كتب التاريخ
 -فما أىـ األحداث في عيده ؟

مممكة بني إسرائيؿ
 ىناؾ معمكمة خطيرة جدان عف ىذا العصر كقد تحدث مفاجأة لؾ عندما تسمعيا كىي أف بني إسرائيؿ فيعصر ىذه األسرة الميبية استطاعكا تككيف مممكة قكية في فمسطيف حيث ظير نبي اهلل داككد عميو

السبلـ كأصبح ممكان عظيمان ىك ثـ ابنو سيدنا سميماف عميو السبلـ ككانت عاصمتيـ أكرشميـ كىي التي
بني فييا سيدنا سميماف الييكؿ الشيير كربما تككف بداية مممكة سيدنا داككد قبؿ بداية األسرة الميبية

في مصر بكقت قميؿ أك معاصره ليا كيقكؿ أحمد فخرم عف ذلؾ ( ----كبناء عمي ركاية التكراة

أيضان نعرؼ أف ممؾ مصر لـ يكف عمي عبلقة سيئة بممكؾ إسرائيؿ فإف سميماف ابف داككد خمؼ أباه
عمي العرش ككانت عبلقتو بالببلط المصرم عمي خير حالو )ّٕ بؿ إف مصر كاسرائيؿ كانت بينيما في

ذلؾ الكقت أنكاع مف التعاكف في مجاؿ اليندسة كالبناء كلكف سرعاف ما تدىكرت العبلقات بيف البمديف
في عيد الممؾ شاشنؽ في مصر كعيد الممؾ ( رحبعاـ ) في بني إسرائيؿ في فمسطيف كقاـ شاشنؽ

بشف حممة عمي فمسطيف كاستكلي عمي خيراتيا كيقكؿ أحمد فخرم في ذلؾ ( كلكف التكراة تذكر لنا أنو
في السنة الخامسة مف حكـ رحبعاـ حنؽ شيشاؽ ممؾ مصر عمي أكرشميـ كاستكلي عمي كنكز بيت

الرب ككنكز الممؾ كأخذ كؿ شئ )ْٕ

 -تـ ذكر اسـ ممؾ مصر في التكراة ؟

 نعـ كقد حكـ شاشنؽ كاحد كعشريف عامان كبعد أف مات خمفو ابنو ( أكسر كف األكؿ ) ثـ تكالي ممكؾاألسرة الثانية كالعشريف عمي مصر مف أبناء كأحفاد شاشنؽ كعددىـ بالكامؿ تسعة ممكؾ ككاف آخرىـ

الممؾ شاشنؽ الرابع كداـ ممكيـ حكالي َِِ سنة تقريبانٕٓ كفي آخر أياميا تكالت الثكرات كقكم نفكذ
أمراء األقاليـ كبدأ حكـ األسرة الثالثة كالعشريف لمدة ٕٖ سنة تقريبانٕٔ كعددىـ ستة ممكؾ مع

استمرار سمطة ممكؾ األسرة الثانية كالعشريف كال تختمؼ كثي ارن في الغمكض عف سابقتيا  ،ككؿ ما يمكف
قكلو عف األسرة ِّ في ىذه الدردشة أف عدد ممككيا ستة ممكؾ كجاءت بعدىا األسرة ِْ كعدد

ممككيا اثنيف فقط ككصمت الحالة الداخمية في الببلد إلي الحضيض عمي حد تعبير أحمد فخرم
 فما الذم حدث بعد ذلؾ ؟ّٕ
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الحكـ النكبي لمصر
 -أثناء كؿ ىذه الصراعات عمي الحكـ كتعدد األسرات المالكة في نفس الكقت ظيرت قكة جديدة طاغية

اجتاحت الببلد كسيطرت عمييا بقيادة ممؾ مف طراز القادة الكبار كىك ممؾ النكبة في ذلؾ الكقت الممؾ
( بعنخي ) كاستطاع أف يؤسس أسرة مالكة جديدة في مصر كىي األسرة الخامسة كالعشريف المككنة

مف خمسة ممكؾ حكمكا مصر لمدة حكالي ِٓ سنة

 -كما الذم أدم لذلؾ ؟

 -القصة تبدأ كما ذكرت مف قبؿ عندما ىرب كينة آمكف إلي الجنكب نتيجة لعدـ اعترافيـ بما يحدث في

مصر أثناء الحكـ الميبي ليا حيث استطاعكا أف يجعمكا تقديس اإللو آمكف ىك الشغؿ الشاغؿ لكؿ

حكاـ ىذه المنطقة بؿ إف السبب الرئيسي لتقدـ جيكش الممؾ بعنخي نحك الشماؿ كاف لتأييد اإللو

آمكف كانقاذ طيبة مف أعداءه كالقضاء عمي الفكضى كالفساد الذم عـ مصر كميا كيقكؿ أحمد فخرم

عف ذلؾ (  --لـ يرسؿ بعنخي ىذا الجيش غازيان يريد الفتح كالنصر كانما أرسمو ليؤيد آمكف ككينتو
كينقذ طيبة ممف حدثتيـ أنفسيـ باالعتداء عمييا كليذا نرم بعنخي يذكر جنكده بأنو ال حكؿ كال قكة إال

بآمكف كيأمرىـ عندما يركف أسكار طيبة أف يمقكا بأسمحتيـ كيطيركا أنفسيـ كيدخمكا مدينة آمكف

خاشعيف )ٕٕ

 كاضح جدان مدم تأثير كينة آمكف عمي الممؾ بعنخي كتأثير العقيدة الدينية في قياـ األمـ كانييار األمـاألخرل عمي مدار التاريخ ،

 كيعتبر الممؾ بعنخي مف الشخصيات البارزة أيضان التي تفرض نفسيا عمي كتب التاريخ بقكة فمفالكاضح أنو كاف شخص محترـ كممؾ مياب بؿ إف مف الطريؼ أف ىذا الممؾ السكداني كاف يعشؽ

الخيكؿ كعندما شاىد خيكؿ القصر الممكي الذم دخمو فاتحان بعد استسبلمو كجد الخيكؿ ىزيمة جدان
نتيجة إىماليا فكبخ الممؾ المستسمـ عمي ذلؾ أكثر مف تكبيخو عمي الفساد كالفكضى التي سادت

الببلد في عيده كىذا يدؿ عمي أف الممؾ بعنخي كاف فارس أصيؿ كيتمتع أيضان بأخبلؽ الفرساف ،

كاستسمـ لو ممكؾ كأمراء مصر بالكامؿ تقريبان ككعدكه بأف يدينكف لو بالكالء ثـ أخطأ خطأ شنيع في
حؽ نفسو فقد اعتمد عمي ىذه الكعكد البراقة كعاد بجيشو إلي عاصمة ممكو ( نبتا ) دكف أف يترؾ مف

ينكب عنو مف أعكانو في مصر كبالتالي سيطر ممكؾ الشماؿ مرة أخرم عمي الببلد بمجرد عكدة بعنخي

 ،كحكـ مصر الممؾ ( تاؼ نخت ) الذم كاف مكجكدان قبؿ حممة بعنخي ثـ بعد مكت تاؼ نخت حكـ
مصر ابنو الممؾ ( باؾ أف رنؼ )

 -أسماء غريبة جدان ،

ٕٕ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِْٖ
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 -كىؿ اسـ بعنخي اسـ عادم ؟ الميـ أف خميفة بعنخي استعاد مصر مرة أخرم ككاف اسمو ( شاباكك )

كيقاؿ أف تاؼ نخت ككلده باؾ أف رنؼ ىما ممكؾ األسرة الرابعة كالعشريفٖٕ كقد ذكر أحمد فخرم في

كتابو مصر الفرعكنية أف كبلن مف تاؼ نخت كبعنخي كانا بطميف مف الشجعاف الطمكحيف كلكف بعنخي
لـ يكف لو عمـ بفف الحكـٕٗ كفي عيد ىذه األسرة ظير الخطر اآلشكرم كقكيت شككة اآلشكرييف

كقرركا مياجمة فمسطيف المتكاجد بيا بني إسرائيؿ في ذلؾ الكقت كالطريؼ كالغريب في المكضكع أف

الممؾ النكبي الذم كاف يحكـ مصر أثناء ىذه األحداث قاـ بإرساؿ جيش لمساعدة ممؾ أكرشميـ ضد

اآلشكرييف كالطريؼ أيضان أف حممة اآلشكرييف فشمت فشؿ سريع كذريع كعادت مسرعة إلي ببلدىا
حيث انتشر الطاعكف بيف جنكد ىذه الحممة كقد فسر بنك إسرائيؿ ذلؾ تفسي ارن دينيان كقالكا أف ىذه
معجزة إليية إلنقاذ أكرشميـ  ،كلكف مع ذلؾ استمر نفكذ اآلشكرييف في منطقة الشاـ بؿ إف ممؾ آشكر

استطاع أف يقتحـ مصر بجيكشو كاستكلي عمي مدينة منؼَٖ كسيطر عمي منطقة الدلتا فقط كحصمت

اضطرابات كحركب بيف السكدانييف كاآلشكرييف كتبادلكا السيطرة عمي الببلد لفترة  ،إلي أف ظيرت عمي
مسرح األحداث شخصية بارزة لتضبط األمكر كتسيطر عمي الببلد بقكة كحزـ كتعيد الطمأنينة لمشعب

كعمكمان الممؾ القكم ىك أساس األماف كرمانة الميزاف في أم مكاف كزماف

 -فمف ىك ؟

بسماتيؾ األكؿ يحرر الببلد
 جاء الفرعكف المصرم بسماتيؾ األكؿ ليطرد اآلشكرييف كيحرر الببلد مف األجانب الغزاة كيؤسس األسرةالسادسة كالعشريف المككنة مف ستة ممكؾ حكمكا مصر حكالي ُّٖ سنةُٖ مف سنة ّٔٔ ؽ ـ إلي
سنة ِٓٓ ؽ ـ كقاـ بالعديد مف اإلصبلحات كاإلنجازات كلكنو أخطأ خطأ فادح عندما استعاف بالجنكد
المرتزقة اليكنانييف ( اإلغريؽ ) في تحقيؽ أىدافو باإلضافة إلي الجنكد المصرييف

 -مشكمة كبيرة أف يفقد الشعب الركح القتالية كيعتمد عمي غيره في الدفاع عف نفسو

 -لنا ىنا كقفة حيث أف أم شعب يفقد ركح القتاؿ كالجياد يفقد بالتالي عزتو ككرامتو كييكف أمره بؿ إف

الشعب المصرم في عيد ىذه األسرة لـ يفقد ىذه الركح بالكامؿ تقريبان فقط بؿ إنو فقد أيضان ركح

اإلبداع الفني فتراه يكرر كيحاكي الفف الفرعكني السابؽِٖ دكف تجديد أك ابتكار نظ ارن لكجكد العديد مف
اليكنانييف اإلغريؽ في ببلده سكاء بصفتيـ محاربيف أك بصفتيـ تجار فحاكؿ أف يتمسؾ عمي قدر
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المستطاع بأمجاد سابقيو خكفان عمي ىكيتو مف الضياع في ظؿ الحضارة اإلغريقية فأصبح يقمد

ا لفراعنة األكائؿ في فنكنيـ دكف أف يقدـ حضارة جديدة  ،ككاف ىناؾ سبب قكم كراء استعانة بسماتيؾ

األكؿ بيؤالء الجنكد المرتزقة ليحقؽ أىدافو في استقبلؿ الببلد  ،كفي عيد ىذه األسرة المككنة مف
ستة ممكؾ كبعد أف داـ ممؾ بسماتيؾ األكؿ حكالي خمسيف سنة أك أكثر نعمت فييا مصر باالستقبلؿ

اضطربت األحكاؿ كحدث أف اختؿ ميزاف القكم في العالـ

 -ىؿ صعدت قكم جديدة كتراجع دكر قكم أخرم ؟

 -بالفعؿ ظيرت قكم جديدة كتراجعت قكم أخرم كظيرت الصراعات الدامية بيف كؿ ىذه الحضارات كالدكؿ

كمصر بالطبع ليست بعيدة عف األحداث ألف ما يحدث في العالـ ال بد أف تتأثر بو مصر كتتفاعؿ معو

سكاء برغبتيا أك بدكنيا فمثبلن مف الدكؿ التي كانت تتصارع في ذلؾ الكقت أك بمعني أدؽ الممالؾ التي

أصبح ليا صكتان مسمكعان في العالـ مممكة الفرس كمممكة بابؿ كمممكة آشكر كاليكناف ( اإلغريؽ )
كمممكة بني إسرائيؿ في أكرشميـ كغيرىـ ،

 -فمف كاف يحكـ مصر في ذلؾ الكقت ؟

 -كصؿ لحكـ مصر الممؾ ( نكاك الثاني ) كىك مف أسرة بسماتيؾ األكؿ كتدخؿ في الصراعات التي نشأت

بيف بابؿ كآشكر كبعض التحالفات التي أحدثيا الفرس في المنطقة كيبدك أنو أراد أف يجعؿ صكت

مصر مسمكعان في سياسة ىذه المنطقة مف العالـّٖ فقرر التدخؿ بجيكشو في المنطقة فتكتر المكقؼ
مع بني إسرائيؿ كغيرىـ مما أدم إلي اصطداـ الجيش المصرم بجيش الممؾ ( نبك ختنصر ) ممؾ بابؿ

مما أدم إلي حدكث ىزيمة ساحقة كارتد الجيش المصرم بخفي حنيف إلي مصر كيبدك أف نكاك الثاني

قد تعمـ الدرس كاىتـ بعد ذلؾ بتككيف أسطكؿ ضخـ كاىتـ بالتجارة كمف األحداث الميمة التي حدثت
في عيد ىذا الممؾ نتيجة الىتمامو بالبحر كالمبلحة البحرية استطاع البحارة المصريكف اإلبحار

كالدكراف حكؿ إفريقيا بالكامؿ كالعكدة إلي مصر كىك ما ييعرؼ حاليان برأس الرجاء الصالح ألف المؤرخ
الشيير القديـ ىيركدكت بالرغـ مف عدـ تصديقو لذلؾ إال أف المبلحيف ذكركا أنيـ كانكا يركف الشمس
تشرؽ عف يسارىـ أثناء الذىاب ثـ تحكلت كأخذت تشرؽ عف يمينيـْٖ مما يؤكد زعميـ  ،كمف أىـ

األحداث التي كقعت أيضان في عيد الممؾ البابمي ( نبك ختنصر ) كفي ركاية أخرم اسمو ( بختنصر )

انيارت مممكة بني إسرائيؿ عمي يديو كسقطت أكرشميـ ككؿ ىذا بالطبع بمشيئة المكلي عز كجؿ
كتشتت بنك إسرائيؿ بعد ذلؾ كجاء بعضيـ إلي مصر  ،كبعد أف مات نكاك الثاني تكلي بعده الممؾ

بسماتيؾ الثاني ثـ الممؾ ( كاح إب رع ) كال تكجد تفاصيؿ كثيرة عنيـ إال أف الييكد ىربكا إلي مصر

في ذلؾ الكقت كالي دكؿ أخرم خكفان مف مذابح البابمييف التي كانت ببل رحمة  ،ثـ كصؿ لمحكـ الممؾ
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الممؾ لفترة كفي عيد ىذا الممؾ أصبح االعتماد عمي
أحمس الثاني بعد أف اشترؾ مع مف سبقو في ي
اإلغريؽ كالتكدد إلييـ مألكفان كقد كتب ىيركدكت يمدح ىذا الممؾ كيعد صفاتو الحميدة كيعتبر عيده
مف الفترات المزدىرة كالمستقرة إلي حد ما ألنو كاف دبمكماسي ناجح كما إف مات بعد ّْ سنة عمي

العرشٖٓ حتي بدأت مشاكؿ مف نكع جديد مع خميفتو الممؾ ( بسماتيؾ الثالث ) آخر ممكؾ ىذه األسرة
حيث لـ يصبح خطر بابؿ ىك الخطر الكحيد

 -ىؿ ظيرت قكة جديدة ؟

 -نعـ ظير ممؾ قكم في ببلد الفرس اسمو قكرش كلـ تكف ىناؾ أم خطكرة منو في عيد أحمس الثاني

كلكف ابنو بسماتيؾ الثالث عاصر ابف قكرش المسمي بالممؾ قمبيز الذم قرر تحقيؽ حمـ أبيو بعد أف

اجتاح مممكة بابؿ كأراد أف يضـ مصر إلي المممكة الفارسية ككاف ىذا في عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث

 ،كالجدير بالذكر أف أحد الضباط اإلغريؽ العامميف بالجيش المصرم ذىب إلي قمبيز كأعطاه كافة

المعمكمات التي يحتاجيا لغزك مصر كأكضح لو مكاطف الضعؼ في االستحكامات الدفاعية المصرية بؿ

شجعو كأغراه عمي دخكؿ مصر كدخميا فعبلن بعد مقاكمة عنيفة كحصار لمدينة منؼ إلي أف تـ

االستسبلـ التاـ كأصبحت مصر كالية فارسية ألكؿ مرة

كأصبحت مصر كالية فارسية سنة ِٓٓ ؽ ـ
 كلكف لماذا قرر الممؾ الفارسي قمبيز فتح مصر في عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث آخر ممكؾ األسرة ِٔالفرعكنية ؟

 يجيب عف ىذا السؤاؿ األستاذ جماؿ بدكم في كتابو الممتع في رحاب الفكر حيث كتب تحت عنكافنامكس الحياة ما ممخصو  :كنسأؿ  :لماذا قرر قمبيز فتح مصر ؟ رغـ أف مصر كانت تعيش مرحمة

مف مراحؿ البيات كالسككف كلـ يصدر عنيا أم إساءة لمفرس  ،كلـ ترتكب فعبلن ييدد األطماع التكسعية

عند العاىؿ اإليراني ؟ قد يبدك ىذا السؤاؿ ساذجان إذا نظرنا إليو في إطار الفكر االستعمارم التكسعي ،
الذم ال يسمح لؾ بأف تسأؿ دكلة عظمي عف سبب عدكانيا عمي دكلة صغرم مسالمة كال يجكز لؾ

مثبلن أف تسأؿ بريطانيا لماذا احتمت مصر كضربت االسكندرية في يكليك ُِٖٖ  ،كال يجكز أف تسأؿ
فرنسا لماذا احتمت الجزائر َُّٖ كمكثت فييا َُّ سنة  ،كما ال يجكز لؾ أف تسأؿ الكحكش في

الغابات لماذا تفتؾ بالغزالف  ،كال تسأؿ األسماؾ الكبيرة في البحار عف سر حبيا لؤلسماؾ الصغيرة ..
كلكف إذا سألت دىاقنة السياسة فسيقكلكف لؾ إف ىذا ىك نامكس الحياة منذ نشأة الحياة  ..فطالما أف

ىناؾ فراغان في جية ما  ..فبل تمكـ مف يمؤله  .ككانت مصر تعيش حالة الضعؼ عشية الغزكة

الفارسية في الكقت الذم بمغت فيو اإلمبراطكرية الفارسية ذركة قكتيا
ٖٓ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ْْٓ
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 فطالما أف ىناؾ فراغان في جية ما  ..فبل تمكـ مف يمؤله أعتقد أف ىذه العبارة تفسر معظـ المعارؾكالفتكحات عمي مر التاريخ  ،عفكان أكمؿ ما قالو األستاذ جماؿ بدكم

 نعـ كانت مصر حينئذ تعيش مرحمة آخر انبعاثة كطنية في تاريخيا القديـ  ،عصر النيضة األخيرةالتي استعادت فيو استقبلليا في العصر الصاكم كفي ظؿ األسرة ِٔ كلكف ىذه الفكرة كانت أقصر
دكرات اإلمبراطكرية في تاريخ مصر  ،أقصرىا عم ار كقامة عمي حد تعبير جماؿ حمداف فيي لـ تعمر

أكثر مف القرف كثمث القرف كلـ تصؿ إلي آفاؽ القركف السابقة كأنما ىك اليدكء الذم يسبؽ العاصفة

 ،ألف ظيكر قكة بابؿ الصاعدة لـ يسمح بالمحافظة عمي تمؾ المكاسب كدخمت مصر مرحمة الشيخكخة

التي ضعفت فييا داخميان كتغمغؿ النفكذ كالتكطف اإلغريقي فييا بالتدريج  ،إلي أف أتت النياية عمي يد

الغزك الفارسي فانتيت الدكلة كالدكرة معان  - - - -.كانت حممة قمبيز في اإلطار التاريخي أم ارن
متكقعان بؿ محتكمان مف قكة متعاظمة نحك قكة غاربة

 ياليا مف دكرات عمي مر التاريخ  ،كمف المستحيؿ أف يعرؼ أحد في ذلؾ الكقت كفي جميع العصكر ما-

الذم سيحدث ،

الظريؼ أف قمبيز أرسؿ حممة إلي الكاحات كحممة أخرم إلي الجنكب كقد فشمت الحممة عمي الجنكب

عند حدكد مممكة نبتا أما الجيش الذم ذىب في اتجاه سيكه فمـ يصؿ إلييا كلـ يرجع أيضان بؿ إنو
مدفكف حتي اآلف تحت الرماؿ نتيجة لعاصفة رممية ىائمة أطاحت بو كىمؾ عف آخره في الصحراء ،

كقاـ الفرس بتأسيس أسرة حاكمة جديدة في مصر كىي األسرة السابعة كالعشريف مف سنة ِٓٓ ؽ ـ

إلي سنة َْْ ؽ ـٖٔ كىذه األسرة تككنت مف خمسة ممكؾ كبالرغـ مف بعض اإلصبلحات كالتكدد

الذم أبداه بعض ممكؾ ىذه األسرة لممصرييف إال أنيـ قاكمكا االحتبلؿ بشدة كنشبت ثكرة عظيمة أدت

إلي قياـ الفرس بأعماؿ قمع كعنؼ لمسيطرة عمي الببلد بقبضة مف حديد ككاف أياميا اإلغريؽ في
صراع مع الفرس

 ككانكا يسعدكف بالطبع كمما ثار المصريكف عمي الفرس  ،فماذا كاف مكقؼ الييكد في مصر؟-

أما الييكد المكجكديف في مصر فقد كانكا أعكانان لمفرس ضد المصرييفٕٖ دائمان كفي سنة ْْٗ ؽ ـ

تـ تكقيع معاىدة صمح بيف الفرس كاليكنانييف (اإلغريؽ) ثـ بعد ذلؾ بسنة تقريبان قامت ثكرة رىيبة
كمعارؾ عنيفة بيف المصرييف كالفرس انتيت بتحرير الببلد منيـ كطردىـ خارج مصر كبدأ المصريكف

ىذه الثكرة بقتاؿ الييكد لشدة العداء كالكراىية بينيما ثـ قاتمكا الفرس ككاف سبب تممؽ كمساعدة

الييكد لمفرس ىك أف يسمحكا ليـ ببناء معبدىـ كاعادة تشييد ىيكميـ فقرركا الكقكؼ بجانبيـ ضد
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المصرييف لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة مما أدم إلي ىذه الكراىية الشديدة ليـ مف المصرييف فأطاحت

الثكرة بيـ كبالفرس

 أعتقد أنو لـ يختمؼ أسمكب الييكد بعد ذلؾ طكاؿ تاريخيـ مع الدكؿ القكية في العالـ فيـ يتعاكنكف معأقكم دكلة في العالـ في كؿ عصر كقد يسيطركف عمييا كيتحكمكف في ق ارراتيا كقد يفشمكف مع بعض

الدكؿ كينجحكف مع دكؿ أخرم نجاحان نسبيان ،

 بالتاكيد كسكؼ نرم ذلؾ عندما كاف الييكد يرسمكف مندكبان ليـ إلي اإلمبراطكر الركماني أثناء تكاجدىـفي اإلسكندرية إذا كصمنا في ىذا الحديث إلي العصر الركماني إف شاء اهلل

 كىؿ استمرت ىذه الثكرة فترة كبيرة مف الزمف ؟-

استمرت ىذه الثكرة حكالي أربعة سنكات ككاف قائدىا أحد الشخصيات البارزة كىـ القادة الذيف نتحدث

عنيـ بصفتيـ مف مؤسسي الدكؿ كقد استمر حكمو مف سنة َْْ ؽ ـ إلي سنة ّٖٗ ؽ ـ كىك

مؤسس األسرة الثامنة كالعشريف ككاف عدد ممكؾ ىذه األسرة ممؾ كاحد فقط ىك نفسو ىذا الشخص
كاسمو مكتكب في مكسكعة حكاـ مصر ( أمير تي ) أما في كتاب مصر الفرعكنية فاسمو ( آمكف حر

) كعمي العمكـ ىذا الممؾ ىك الممؾ الكحيد في ىذه األسرة ككاف يحكـ مصر مف عاصمتو ( سا )

"سايس" صاف الحجر حاليان كال تكجد أم آثار تكضح ما تـ في عيد ىذا الممؾ ثـ بعد ذلؾ كبيدكء تـ
نقؿ الحكـ إلي أسرة جديدة كىي األسرة التاسعة كالعشريف ( ّٖٗ ّٕٖ-ؽ ـ ) كىي مككنة مف أربعة

ممكؾٖٖ أكليـ الممؾ ( نايؼ عاك ركد ) "نفريتس األكؿ" ككاف عمي ما يبدك مف زمبلء أمكف حر في
حربو ضد الفرس  ،ككانت عاصمة األسرة التاسعة كالعشريف مدينة مندس ( تؿ اإلمديد كتؿ الربع

شماؿ شرؽ السنببلكيف ) ( ،ككاف أىـ ممكؾ ىذه األسرة ىك مؤسسيا نايؼ عاك ركد الذم حكـ ست

سنكات مف ّٗٗ ّّٗ-ؽ ـ كتحالؼ مع األسبرطييف ضد الفرس كأمدىـ بالقمح بما يكفي لتجييز
أسطكؿ مككف مف مائة سفينة مقاتمة كلكف المدد لـ يصميـ إذ اعترضو القائد األثيني " كىك قائد

األسطكؿ الفارسي" كحطمو عند ركدس  ،كتكلي بعده الممؾ ىكر كاستمر حكمو سبع سنكات مف ّّٗ

إلي َّٖ ؽ ـ حاكؿ فييا القياـ بإصبلحات داخمية في الببلد فرمـ المعابد كتعاكف بالماؿ كالمئكنة مع
أثينا ضد الفرس كانتيت أيامو  ،كتكلي بعده ممكيف حكـ كؿ منيما مصر بضع شيكر ثـ انتقؿ العرش

إلي أسرة جديدة ىي األسرة الثبلثيف )ٖٗ

 -األسرة الثبلثكف  ،أليست ىذه آخر أسرة في العصر الفرعكني بالكامؿ ؟
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 بمي  ،كلقد أسس ىذه األسرة ممؾ اسمو مكتكب في مكسكعة حكاـ مصر الممؾ ( نقطانب األكؿ ) بينمافي كتاب مصر الفرعكنية اسمو الممؾ ( نخت نبؼ ) أك ( نختنبك ) كعمي ما يبدك قد اعتمي عرش

مصر بمساعدة الكينة

 -ككـ عدد ممكؾ ىذه األسرة ؟

نياية العصر الفرعكني
 ىذه األسرة عدد ممككيا ثبلثة ممكؾ فقط كاستمرت في الحكـ مف سنة ّٖٕ ؽ ـ إلي سنة ُّْ ؽ ـكفي عيد أكؿ ممككيا نقطانب األكؿ حاكؿ الفرس اقتحاـ مصر إلعادة احتبلليا كلكنيـ عادكا فاشميف

بسبب فيضاف النيؿ الذم كاف عائقان أماـ قكاتيـ  ،ككاف نقطانب األكؿ ال يفكر في إثارة مف حكلو مف

دكؿ كجيكش تحيط بمصر ككاف كثير البناء لممعابد كالمباني كقد ترؾ ىذا الفرعكف آثا ارن خالدة كما
يقكؿ أحمد فخرم في كتابو مصر الفرعكنية صػ ْٔٔ ( كتمتع نخت نبؼ بعد ذلؾ بشئ مف اليدكء

ككاف نشاطو المعمارم كبي ارن فخمؼ آثا ارن كثيرة في أكثر ببلد مصر في الدلتا كالصعيد ) كشيخ األثرييف
أحمد فخرم في ىذه الجممة يقصد بكممة بعد ذلؾ أم بعد ارتداد الفرس مف حممتيـ الفاشمة عمي مصر

 ،كتمر األياـ كيأتي ابنو ( جد حر ) أك ( تاخكس ) الذم لـ يقتنع عمي ما يبدك بالسمـ كاليدكء فقرر

أف يعيد أمجاد الفراعنة القدماء كنسي أك غفؿ عف أف أسباب القكة التي كانت معيـ تختمؼ عف ما

معو  ،كقاـ بحشد جيش كبير كأسطكؿ ككاف الجيش بو عدد غير قميؿ مف اإلغريؽ المرتزقة كاليؾ ما
جاء عف عدد ىذا الجيش في كتاب مصر الفرعكنية صفحة ْٕٔ ( ككاف غرض جد حر مف ذلؾ جمع

جيش كاف فيو ََََٖ جندم مصرم ك ََََُ مف المرتزقة الميبييف ك َََُ مف جنكد اسبرطة

ككاف معو أيضان أسطكؿ يزيد عدد سفنو عمي مائتي سفينة مف ذات الثبلث طبقات كتقدـ جد حر عمي

رأس جيشو العظيـ كاثقان مف النصر بعد أف ترؾ أخاه نائبان عنو في الحكـ ) ك كاف ابف جد حر معو في
الجيش بينما أخكه كاف في مصر كتآمر العـ مع ابف أخيو ضد الممؾ أثناء المعركة كأرسؿ إليو يبايعو
بممؾ مصر في كجكد أبيو كنتيجة ليذه الخيانة ترؾ االبف أبيو في المعركة كعاد إلي مصر كمعو عدد

ضخـ مف الجنكد مما أدم إلي تسرب باقي الجيش  ،ككجد جد حر نفسو ببل نصير ككسط كؿ ىذه

المؤامرات ىرب الممؾ إلي معسكر الفرس األعداء

 إنو مكقؼ غريب جدان أف يفر الممؾ إلي أعداءه أثناء المعركة مما يؤكد أف مرارة الخيانة كالتكاجد كسطالخكنة كانت أمر مف الذىاب إلي العدك

 -كؿ ىذا بالطبع كاف متكقع كطبيعي أقصد الخيانة التي حدثت ألف الجيش الذم يتككف مف عدة عناصر

يفقد كالءه بسيكلة كفي أم لحظة كيغادر ميداف القتاؿ كىكذا المرتزقة دائمان يقاتمكف في سبيؿ الماؿ ،

كأخي ارن جاء الحديث عف الممؾ نقطانب الثاني ( نختنبك الثاني ) آخر فرعكف مصرم في التاريخ كآخر

ممكؾ األسرة َّ كقد عرفنا كيؼ كصؿ لو الحكـ كالسمطة ككاف ىذا الممؾ ال يفضؿ الحركب مثؿ
ٖٓ
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نقطانب األكؿ فحاكؿ أف يعيد االستقرار لمصر كيبني المعابد كييتـ بالفف  ،كنعمت مصر في عيده

باليدكء كالطمأنينة ستة عشر عامان عمي األقؿَٗ إلي أف جاء اليكـ المكعكد الذم قرر فيو الفرس

تككيف جيش ضخـ مخصكص لغزك مصر بعد أف صفكا حساباتيـ مع باقي الدكؿ كتفرغكا تمامان لمصر

كممكيا الذم كاف ييتـ بالخطط الدفاعية فقط

 -لقد أرادكا مؿء الفراغ مرة أخرم بالتأكيد

 بالتأكيد فقد كقعت المعركة الفاصمة التي أنيت العصر الفرعكني بالكامؿ -فيؿ لديؾ معمكمات كلك قميمة عف ىذه المعركة التاريخية المثيرة ؟

 بالطبع إنيا المعركة الفاصمة التي أنيت حكـ الفراعنة لؤلبد بؿ إف شئت فقؿ أنيت حكـ المصرييفلمصر لمدة حكالي ِِْٗ سنة حيث أف الحاكـ المصرم الذم جاء بعد نقطانب الثاني ىك المكاء محمد
نجيب فمـ يحكـ مصر مصريان كاحدان بعد ىذه المعركةُٗ إال بعد ثكرة يكليك ُِٓٗ ـ  ،كسيككف مصدر
ىذه المعمكمات عف ىذه المعركة مف الجزء رقـ ُّ مف مكسكعة سميـ حسف مصر القديمة حيث ذكر

أعداد الجنكد كجنسياتيـ في الجيش المصرم بقيادة نقطانب الثاني ( الفرعكف األخير ) بؿ إف ىذا

الفرعكف لـ يحتكم جيشو عمي جنكد فقط مف اإلغريؽ كلكنو كاف يضـ جنكد مف ليبيا ككاف يعاكنو في

القيادة اثنيف مف القادة اإلغريؽ  ،فكاف الجيش المصرم مككف مف عشريف ألؼ مقاتؿ مف الجنكد

اإلغريؽ المرتزقة كعشريف ألفان مف الميبييف المرتزقة كستيف ألفان مف المصرييفِٗ بينما كاف الجيش

الفارسي مككف مف ثبلثة أضعاؼ الجيش المصرم كمو بؿ إف مف الطريؼ أنو كاف يضـ أيضان عددان

كبي ارن مف الجنكد اإلغريؽ المرتزقة كبدأت المعركة كتساقطت المدف المصرية مدينة كراء أخرم ككانت
بعض المدف كمف فييا مف حاميات إغريقية تتفاكض عمي االستسبلـ بدكف عمـ الفرعكف نفسو ،

 أعتقد أف ىذا كضع طبيعي فالمرتزقة متكاجدكف في كبل الجانبيف المتحاربيف  ،كلكف ماذا حدثلمفرعكف األخير نقطانب الثاني ؟

 نقطانب الثاني قرر الفرار بعد كؿ ىذه اليزائـ المريرة كمعو كنكز أجداده ربما إلعادة المحاكلة مرة أخرممف الجنكب أك ربما لفقده الثقة في الجيش أك أم سبب آخر  ،كدخؿ الفرس مصر ىذه المرة بعنؼ

غير عادم كخربكا المعابد كاحتقركا اآللية كقبضكا عمي السمطة بيد مف حديد  ،كبالمناسبة قد كرد في
مكسكعة حكاـ مصر أف الفرس في ىذه المرة أسسكا األسرة الكاحدة كالثبلثيف كىي مككنة مف ثبلثة

ممكؾ فقط حكمت مصر مف سنة ُّْ ؽ ـ إلي سنة ّّّ ؽ ـ تقريبان كىي فترة قصيرة نسبيان انتيت
بدخكؿ اإلسكندر المقدكني مصر كسيطرتو عمييا كما سيطر عمي معظـ دكؿ العالـ كلكف ىذه قصة
َٗ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ْٖٔ

ُٗ في الكاقع نجح أحد المصرييف في طرد الفرس مف الببلد بعد نقطانب الثاني بفترة كلـ يدـ حكمو طكيبلن كسرعاف ما استعادكىا
ِٗ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ُّ صػ ِّٔ

ٖٔ

ٕٖ
أخرم  ،كلكف قبؿ أف نترؾ الفراعنة يجب أف نذكر أف عيد نقطانب األكؿ كالثاني كاف ىدؼ الممؾ

إرضاء الكينة كاالعتماد عمي األجانب في الدفاع عف مصر باإلضافة لمجيش المصرم كاىتمكا بالبناء

حتي أف األسرة الثبلثيف تركت في طكؿ الببلد كعرضيا آثا ارن تكاد تصؿ في كثرتيا كعظمتيا آلثار األسرة
الثامنة عشرة الفرعكنية الشييرة ربما يككف السبب في ذلؾ ىك حبلكة الركح الفرعكنية عندما كاف

العصر الفرعكني يحتضر  ،كىا قد انتيينا مف الحديث عف العصر الفرعكني فما تعميقؾ بشكؿ عاـ عمي

العصر الفرعكني بالكامؿ ؟

 ال شؾ أف الفراعنة قدمكا لمبشرية الكثير في العديد مف المجاالت كالطب كاليندسة كالفمؾ كالفف كاألدبكالكتابة كالكرؽ كغيرىا كال زالت آثارىـ الخالدة تشيد عمي حضارتيـ كالمستكم العممي الراقي الذم

كصمكا إليو بؿ إف ىناؾ العديد مف آثارىـ يعجز الناس حاليان عف تخيؿ كيفية إبداعيـ ليا بيذه الركعة
كالدقة المتناىية كلكال ادعاءاتيـ الدينية كآليتيـ المتعددة ككفرىـ باهلل عز كجؿ كتأليو ممككيـ لكال ذلؾ

كمو لكنت قد افتخرت بيـ كبعصكرىـ العريقة كقد سيطر الفراعنة عمي جزء كبير مف العالـ في عصر

إمبراطكريتيـ التي أسسيا الفرعكف تحتمس الثالث كما كرد في حكارنا كقامكا بنشر حضارتيـ لفترة

طكيمة مف الزمف كال زالت أسرارىـ تحير العمماء إلي اآلف كخصكصان سر التحنيط الذم برعكا فيو ككاف
الكينة ىـ محكر حياتيـ كال يينأ أم ممؾ فييـ عمي العرش كيكتسب شرعيتو إال إذا ناؿ رضا الكينة

كقد كاف الكينة يزينكف لمفرعكف سكء عممو كيمجدكنو كينسبكف إليو ألقابان ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف
َّ
ً
آؿ ًفرعك ىف كالًَّذ ى ً
يد ا ٍل ًعقى ً
 {،ىك ىدأ ً
اب} (ُُ) سكرة
آي ًات ىنا فىأ ى
ىخ ىذ يى يـ المٌ يو ًب يذ ينكًب ًي ٍـ ىكالمٌ يو ى
ش ًد ي
يف مف قى ٍبم ًي ٍـ ىكذ يبكاٍ ًب ى
ٍب ً ٍ ى ٍ ى
ً
ش َّد ا ٍل ىع ىذ ً
آؿ عمراف َّ ،
اب} (ْٔ)
كـ َّ
اع ية أ ٍىد ًخميكا ى
آؿ ًف ٍر ىع ٍك ىف أى ى
ض ى
{الن يار يي ٍع ىر ي
الس ى
كف ىعمى ٍي ىيا يغ يد ِّكا ىك ىعشيِّا ىكىي ٍكىـ تىقي ي
سكرة غافر

 أعتقد أنؾ قد تحدثت عف العصر الفرعكني بشكؿ منطقي جدان كلكف قد يختمؼ معؾ البعض في تقييـذلؾ العصر فالنظر إلي التاريخ يختمؼ مف عصر إلي عصر  ،حسنان يمكننا اآلف متابعة الحديث عف

تاريخ مصر كقد كصمنا إلي عصر االسكندر كالبطالمة
 -كمي آذاف صاغية

ٕٖ

ٖٖ

الفصؿ الثاني اإلسكندر كالبطالمة
اإلسكندر كالبطالمة يسيطركف عمي مصر
 -بدأ عصر االسكندر كالبطالمة في مصر سنة ِّّ قبؿ الميبلد كاستمر حتي سنة َّ قبؿ الميبلد أم

ح كالي ثبلثة قركف كفيو اندمجت الحضارة اإلغريقية مع الحضارة المصرية كأصبحت اإلسكندرية

عاصمة لمصر كمرك ازن لمعمـ كالعمماء كتكافد عمييا اإلغريؽ حتي كما لك كانت قطعة مف ببلد اإلغريؽ
كً
ضعت في مصر أك جزيرة إغريقية في المحيط المصرم
ي
 لقد ذكرت لي أف اإلغريؽ تكاجدكا بكثرة في مصر خبلؿ العصر الفرعكني كجنكد مرتزقة أك كتجار نعـ  ،كلقد كاف ذلؾ مف أسباب نقؿ العديد مف العمكـ مف مصر إلي ببلدىـ  ،كلكف ىذه المرة جاءكاليحكمكا مصر كيفرضكا حضارتيـ بيا

 -فكيؼ بدأ عصر االسكندر كالبطالمة في مصر ؟ كما ىي المعمكمات المتكفرة عف االسكندر ؟

 -كلد اإلسكندر عاـ ّٔٓ ؽ ـ ككاف تمميذان لمفيمسكؼ أرسطك كأعتمي عرش مقدكنيا في سف الػػ َِ بعد

مقتؿ أبيو فيميب في عاـ ّّٔ ؽ ـ  ،كيمقب عادةن باإلسكندر األكبر  ،ككاف شديد التعمؽ بأمو
أكليمبياس  ،كقد غيرت فتكحاتو مجرم التاريخ  ،كفي مستيؿ ربيع عاـ ّّْ ؽ ـ خرج اإلسكندر عمي

رأس جيش مقدكني إغريقي كخرج معو عدد مف العمماء كاألدباء كعبر الدردنيؿ ككاف اإلسكندر معجبان
بعصر البطكلة كباألبطاؿ اإلغريؽ األسطكرييف  ،ككاف يحمؿ معو نسخة مف اإللياذة  ،كالتحـ اإلسكندر

بالجيش الفارسي كانتصر عميو عاـ ّّْ ؽ ـ  ،كاحرز انتصاره الثاني عمي الممؾ الفارسي دا ار الثالث

في نكفمبر ّّّ ؽ ـ  ،كفر دا ار الثالث بعد اليزيمة تاركان أسرتو التي كقعت في يد اإلسكندر  ،كقد
عامؿ اإلسكندر زكجة كبنات الممؾ الفارسي معاممة كريمة كردىف إليو  ،ككانت مصر كالية فارسية

ككاف التنافر شديدان بيف الفرس كالمصرييف الختبلؼ العقائد الدينية  ،كقد دخؿ اإلسكندر مصر في

خريؼ عاـ ِّّ ؽ ـ كأدرؾ الكالي الفارسي عبث المقاكمة فاستسمـ دكف قتاؿ كدخؿ اإلسكندر

ممفيس حيث نيج نيجان يختمؼ تمامان عف نيج الفرس فقدـ كالءه لآللية الكطنية  ،كاعتبره المصريكف

كريثان لمفراعنة  ،كقبمكه ممكان عمي الفكر  ،كعند قرية مصرية قديمة تسمي راقكدة أسس اإلسكندر مدينة
إغريقية تحمؿ اسمو كالتزاؿ  ،كىي مدينة اإلسكندرية في يناير ُّّ ؽ ـ  ،كتابع اإلسكندر سيره نحك

الغرب حيث بمغ مكقع مرسي مطركح الحالية كمنيا انحرؼ جنكبان ضاربان في قمب الصحراء قاصدان كاحة
اإللو آمكف المعركفة اآلف بكاحة سيكة كدخؿ قدس األقداس بمعبد اإللو آمكف  ،حيث حياه كاىف

المعبد كابف لئللو آمكف  ،ثـ عاد اإلسكندر إلي منؼ كأعاد نظاـ الحكـ كاإلدارة عمي أسس جديدة ،

كمنح مصر استقبلالن داخميان ،كلـ يعيف حاكمان عامان لمببلد  ،كانما كزعت السمطة بعناية شديدة ليمنع أم

حاكـ بمفرده مف أف يقكم سمطانو كيتمكف مف االستقبلؿ بالببلد
ٖٖ

ٖٗ
 كىذا يؤكد أف اإلسكندر اكتشؼ ما لمصر مف إمكانيات تؤىميا لبلستقبلؿ فاتخذ فييا إجراءات خاصةتختمؼ عف باقي الكاليات الخاضعة لحكمو أليس كذلؾ ؟

 -بالتأكيد  ،ثـ غادر االسكندر مصر في ربيع عاـ ُّّ ؽ ـ  ،ليكاصؿ قتاؿ الفرس كتكاصمت انتصاراتو

كفتكحاتو في آسيا  ،ثـ قفؿ راجعان إلي بابؿ التي اتخذىا عاصمة إلمبراطكريتو كفييا مرض بالحمي

كمات في ُُ يكنيك عاـ ِّّ  ،ككاف االسكندر ىك أكؿ مف نبو أذىاف اإلغريؽ إلي فكرة اإلمبراطكية
كما يستتبعيا مف السيطرة عمي العالـ المأىكؿ كقتئذ  ،كما فيو مف شعكب كعناصر مختمفة كفتكحاتو
الكاسعة ىي أكضح دليؿ عمي تبمكر ىذه الفكرة في ذىنة  ،كقد أفصح عف ىذا في رسالتو التي بعث

بيا إلي دار الثالث بعد انتصاره عميو  ،في معركة أسكس عاـ ّّّ ؽ ـ  ،كفييا يصؼ نفسو بسيد

آسيا كيمضي اإلسكندر قائبلن لو  :لقد انتصرت عميؾ كأصبحت أمتمؾ أراضيؾ بفضؿ اآللية  ،كىكذا
يجب أف تراسمني اآلف باعتبارم ممؾ آسيا العظيـ  ،كحاذر مف أف تكتب إلي كما تكتب إلي ند (نظير)

لؾ  ،لكف اذكر دائمان عندما تمتمس مني مطمبان إلي سيد كؿ ما تممكو  ،كجدير بالذكر أف كفاة الممؾ

اإلسكندر األكبر كانت مبكرة مع بداية شبابو  ،فاتفؽ قادة جيكش اإلسكندر عمي تقسيـ الببلد فيما
بينيـ  ،فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس (بطميمكس األكؿ) الذم يعتبر مؤسس

دكلة البطالمة في مصر كالتي استمرت حتي سنة َّ قبؿ الميبلد  ،أم حكالي ثبلثة قركف ككانت

االسكندرية ىي العاصمة التي أصبحت منارة لمحضارة اإلغريقيةّٗ

 -مات االسكندر إذف كلـ يعرؼ أنو سيتـ تفتيت إمبراطكريتو

 -كما سيمكت بعد ذلؾ بطميمكس األكؿ دكف أف يعرؼ أف دكلتو ستسقط في يد الركماف سنة َّ ؽ ـ ،

أما االسكندر فيناؾ ركاية تقكؿ أنو تكقع أف يحدث تنافس عمي عرشو بعد مكتو كلكف ال أعتقد أنو

تكقؼ تفتيت إمبراطكريتو  ،فالركاية تقكؿ أف أكبر قادة االسكندر الجنراؿ ( برديكاس ) قائد القكات

المقدكنية الذم كاف اإلسكندر قد سممو كىك في النزع األخير أختامو الخاصة كأكراقو ركت أحد األقاكيؿ

أف اإلسكندر كىك في النزع األخير سألو أحد قكاده " مف أجدر بإرث اإلمبراطكرية ؟ " فأجاب عمي الفكر

" لؤلقكم منكـ "ْٗ  ،كقد اتفؽ القادة بعد مكتو عمي تكزيع الكاليات بينيـ كالكصاية عمي العرش

لتككف لمجنراؿ برديكاس المسف نسبيان ،

 -لقد سمعت أف بطميمكس األكؿ ىذا كاف أكثر قادة االسكندر دىاء فيؿ ىذا صحيح ؟

 -بالفعؿ فمقد كاف شخصية غير عادية ككاف عمي قدر كبير مف المكر كالدىاء كقد اختار مصر لتككف

مف نصيبو تمييدان لتحقيؽ أغراضو ألف ىذا الرجؿ قد عرؼ ما لمصر مف إمكانيات تجعمو يشيد ممكان
ّٗ

نقبلن باختصار عف كتاب دراسات في العصر اليممينستي  ،إعداد د فادية محمد أبك بكر أستاذ مساعد التاريخ القديـ كمية آداب

ْٗ

معالـ كتاريخ حضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٔ

جامعة اإلسكندرية – دار المعرفة الجامعية
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عظيمان لو كألكالده مف بعده  ،كقد كاف بطميمكس عمي يقيف أف عرش اإلمبراطكرية في طريقو إلي

أجؿ تنفيذ ىذه األحبلـ كاألىداؼ
المكت كسكؼ يستقؿ رسميان بمصر بعد ذلؾ كىذا ما تـ بالفعؿ كلكنو ٌ
لحيف استقرار األمكر كحتي ال يفطف برديكاس كباقي القادة لما يريده  ،كالطريؼ أف باقي القادة لـ
يرغبكا في اختيار مصر عند تقسيـ اإلمبراطكرية كىك الكحيد الذم اختارىا

 يبدك أنو كاف يعرؼ أف كؿ منيـ سيحكـ كممؾ  ،أما ىك فسيقكـ المصريكف بكصفو كإلو معبكد كالعياذباهلل  ،فإذا كانت لديؾ معمكمات عف ىذا البطميمكس أرجك أف تخبرني بيا
 -سأق أر لؾ بعض ما يك ًتب عنو مف كتاب ىؤالء حكمكا مصر حيث كرد ما ممخصو :

الممؾ بطميمكس األكؿ (سكتير)

Ptolemy I Soter

 -رغـ فتكحات الممؾ اإلسكندر األكبر ابف الممؾ فيميب المقدكني كالممكة أكليمبياس  ،كرغـ زيجاتو

العديدة سكاء في الشرؽ أك في الغرب  ،فإنو لـ يعقب كلدان ليككف خميفة لو عمي اإلمبراطكرية

المقدكنية  ،فكفاتو كانت مبكرة مع بداية شبابو  ،فمـ ير ابنو األكؿ الكحيد مف زكجتو األميرة رككسانا

ابنة الممؾ الفارسي دا ار الثالث  ،كفي الكقت نفسو كاف أخكه الممؾ فيميب أرىيدايكس مختبلن عقميان
فأصبحت اإلمبراطكرية ببل إمبراطكر رشيد يتكلي أمكرىا  ،فاتفؽ قادة جيكش اإلسكندر عمي تقسيـ

الببلد فيما بينيـ  ،فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس الذم يعتبر مؤسس دكلة

البطالمة في مصر منذ سنة ِّّ قبؿ الميبلد كالتي استمرت حتي سنة َّ قبؿ الميبلد  ،أم حكالي
ثبلثة قركف كفي بداية حكمو استطاع أف يعيد إلي شعب مصر التماثيؿ كالكتب المقدسة التي كاف

الفرس قد نيبكىا مف مصر  ،كرد العتبارىـ  ،فمقي بذلؾ تأييد الكينة كالشعب المصرم عمي السكاء ،

ثـ تخمص مف كزير المالية اإلغريقي الذم كاف يستغؿ أمكاؿ الشعب المصرم كمحاصيميـ  ،كلقد

استطاع بطميمكس األكؿ أف يأتي بالمككب الجنائزم لئلسكندر األكبر إلي مصر  ،كأف يقكـ بدفنو في

مدينة اإلسكندرية المحببو إليو  ،كقد أحسف المصريكف استقباؿ الجثماف كأثنكا عمي تقكم بطميمكس
بف الجكس الذم فضؿ أف تككف مصر ىي مثكم اإلسكندر األكبر  ،كليس مقدكنيا كما ىك متبع ،

كبذلؾ أصبحت اإلسكندرية ىي كعبة اإلغريؽ يأتكف إلييا مف كؿ حدب لمشاىدة ضريح معبكد اإلغريؽ

العظيـ كقائدىـ المظفر الذم فرض نفسو عمي تاريخ البشرية  ،ككانت سياسة بطميمكس األكؿ سكتير

تتمخص مف خبلؿ أعمالو في حماية مصر كحدكدىا مف الشرؽ كالغرب  ،كاقامة قاعدة بحرية
لؤلسطكؿ في قبرص لتساعده عمي نشر نفكذه في آسيا الصغرم أك ببلد اليكناف  ،كما كاف في مخططو

دائمان اإلستيبلء عمي سكريا لتأميف الطرؽ التجارية كاالستفادة مف أخشاب األرز مف أجؿ بناء
األسطكؿ القكم  ،كاستطاع إخضاع منطقة ليبيا  ،كما صالح حكاـ مممكة مركم في الجنكب ككسب

صداقتيـ  ،كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استمزـ األمر دخكؿ بطميمكس األكؿ في العديد مف الحركب
السياسية كالعسكرية  ،حتي استطاع بناء دكلة بطممية عظيمة قاعدتيا مصر  ،كلقد حمؿ الممؾ
َٗ

ُٗ
بطميمكس األكؿ سكتيركس األلقاب المصرية الفرعكنية التقميدية  ،أما لقب سكتيركس فيعني المنقذ أك

المخمص  ،كارضاء لمشعب المصرم الذم ينظر إلي الممؾ الفرعكف الذم البد أف يجرم في عركقو الدـ
الممكي المقدس تزكج بطميمكس األكؿ مف إحدم األميرات المصريات حتي يعطي لنفسو الحؽ في تكلي

عرش مصر طبقان لمتقاليد المصرية المتبعة  ،كما أبقي عمي نظاـ اإلدارة الفرعكني القديـ كاحترـ حقكؽ
طبقة الكينة كامتيازاتيا  ،كجعؿ اإلسكندرية ىي عاصمة الببلد بدالن مف منؼ  ،كقد حرص بطميمكس

األكؿ عمي الحفاظ عمي الدـ اإلغريقي نقيان حتي ال يضيع في بحر المصرييف  ،كليذا فرغـ احترامو

لمشاعر المصرييف حرـ الزكاج بيف الشعبيف  ،كلقد اىتـ بطميمكس األكؿ بتكطيد كدعـ تجارة مصر في

حكض البحر المتكسط كقاـ بسؾ عممة مصرية تحمؿ إحداىا عمي كجيييا صكرة كؿ مف اإلسكندر

األكبر كبطميمكس األكؿ  ،كفي الكقت نفسو حرص عمي دقة كزف العممة كصفاء كنقاء كزنيا  ،سكاء

كانت ذىبية أك فضية

 أكثر ما لفت نظرم في كؿ ىذه المعمكمات أف بطميمكس األكؿ حرص عمي إرضاء الكينة كزكاجو مفإحدم أميرات البيت الفرعكني ليؤكد رغبتو في أف يحصؿ عمي ألقاب الفرعكف المؤلو

 كقد فكر بطميمكس األكؿ في كضع ديانة جديدة لتكحيد الشعب المصرم كاإلغريقي ركحانيان مف أجؿالسبلـ كالتعايش السممي كىي ديانة سيرابيس المصرية المتأغرقة ( عبارة عف تكفيؽ بيف الديانتيف )

كحرص بطميمكس األكؿ عمي حضكر جميع االحتفاالت الدينية كقاـ بترميـ المعابد الشييرة

 لقد حرص عمي تكحيد الشعب المصرم كاإلغريقي ركحانيان أما تحريـ الزكاج بينيما فيك قمة العنصريةفيما أعتقد ليظؿ السيد سيد كالعبد عبد  ،كيبدك أف المسمميف فقط ىـ أكؿ مف تزاكجكا مع شعب مصر

بعد الفتح  ،فماذا كتب عنو أيضان

 -كلـ ييمؿ بطميمكس األكؿ النكاحي الثقافية كالفكرية فأحدث نيضة فنية كعممية كبرم في مصر تذكرنا

بحضارة مصر الفرعكنية القديمة  ،كاف كانت اقتصرت عمي اإلسكندرية أكثر مف سكاىا مف مدف مصر

 ،كعندما زاد عدد العمماء كالفنانيف كالفبلسفة في مدينة اإلسكندرية قرر بطميمكس بناء أكاديمية ليـ
أطمؽ عمييا اسـ المكسيكف أم بيت ربات الفنكف كاآلداب التسع  ،كتـ بناء مكتبة عظمي أحضرت ليا

الكتب كالمخطكطات النادرة مف كؿ مكاف كازدادت أعداد الكتب في عيد خمفاء بطميمكس األكؿ حتي

كصمت إلي ََٕ ألؼ كتاب بمكتبة اإلسكندرية  ،كقد ظؿ بطميمكس األكؿ يعمؿ بنشاط ال يكؿ كبعزيمة
ال تميف حتي بمغ الثمانيف مف عمره ثـ أعمف تنازلو عف العرش البنو بطميمكس الثاني فيبلدلفكس سنة

ِٖٓ قبؿ الميبلد  ،كمما يذكر لعيد الممؾ بطميمكس األكؿ أنو أمر ببناء منارة اإلسكندرية في جزيرة
فاركس كقد اكتمؿ بناءىا في عيد بطميمكس الثاني  ،كقد تكاجد باإلسكندرية العديد مف العمماء

كاألدباء كالمؤرخيف كالفبلسفة كالفنانيف فمف ىؤالء إقميدس كىيركفيمس كثيكدكركس كاراستكثنيس

كغيرىـ فأصبحت اإلسكندرية منارة لئلشعاع الحضارم بعد اندماج الحضارتيف المصرية كاإلغريقية ،
ُٗ

ِٗ
كفي عيد البطالمة كتب المؤرخ المصرم مانيتكف كتابو الشيير عف تاريخ مصر كرتب األسرات

الفرعكنية كقكائـ ممكؾ الفراعنة  ،كقد اتخذ بطميمكس األكؿ سياسة ثابتة لتشجيع ىجرة اإلغريؽ

كتنظيميا إلي مصر  ،كاستمرت دكلة البطالمة تحتفظ بمكانتيا إلي أف دب فييا الضعؼ كاالضمحبلؿ ،
فسقطت حيف دخميا اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس منتص ارن سنة َّ قبؿ الميبلد فتحكلت

مصر إلي كالية ركمانية منذ ذلؾ التاريخٓٗ

 ياليا مف معمكمات تاريخية رائعة عف ىذا الممؾ  ،كلكف أال يذكرؾ ىذا الرجؿ بعض الشئ بمحمد عميباشا

 بكؿ تأكيد فقد كاف ىك كمحمد عمي باشا كغيرىـ مف ذلؾ الطراز مف القادة الذيف عرفكا إمكانيات مصرجيدان كعمي حد تعبير األستاذ جماؿ بدكم عنيـ ( كضعكا أيدييـ عمي مفتاح شخصيتيا فباحت ليـ

بسرىا كجعمت منيـ حكامان يميج بذكرىـ التاريخ )ٔٗ  ،كلقد كاف بطميمكس األكؿ كمحمد عمي
متشابياف في الكثير مف األمكر  ،كلكف ىناؾ فرؽ بيف الرجميف في مسألة تجنيد المصرييف في الجيش

المصرم  ،فقبؿ أف نترؾ ىذا البطميمكس األكؿ ال بد أف نتكقؼ عند معمكمة في منتيي الخطكرة تخص

ىذا الرجؿ كقد تبدك بسيطة أك عادية لمبعض كلكنيا مف كجية نظرم المتكاضعة تعد عمبلن خطي ارن أدم

إلي قير ىذا الشعب كتحجيـ دكره لفترة طكيمة جدان مف الزمف حيث أنو حرـ عمي المصرييف دخكؿ

الجيش خكفان مف اندالع الثكرة ضده
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كقاـ بتشجيع ىجرة اإلغريؽ لبلستعانة بيـ في تككيف دعائـ

ممكو كقكتو كاستخدميـ كتجار كخبراء كميندسيف كجنكد في الجيش كىذا العمؿ أدم إلي إبعاد

المصرييف عف القتاؿ كىذه كارثة ال تخفي عميؾ نتائجيا يا صديؽ العزيز  ،كبطميمكس األكؿ لـ يينأ

بعرش مصر بسيكلة كلكنو دخؿ في حركب طاحنة كمؤامرات مستمرة مع كرثة اإلسكندر بؿ إف مصر
تعرضت لمغزك مرتيف لخمعو مف العرش كلكنو كاف يستغؿ فيضاف النيؿ في صد ىجكـ أعداءه كعمي

العمكـ لك تأممت قصة بطميمكس األكؿ ستجدىا مشابية إلي حد ما مع قصة محمد عمي باشا في

العصر الحديث فكبلىما دخؿ مصر كسيطر عمييا كتكدد لمسمطة الدينية بيا مع عدـ المقارنة طبعان بيف
الكينة الخبثاء كمشايخ األزىر األتقياء ككبلىما كسب كد الشعب المصرم ككبلىما قاـ بإجراءات عديدة

متشابية منيا مثبلن التحالؼ مع بعض األعداء كمقاتمة البعض اآلخر طبقان لمقتضيات المكقؼ ككبلىما
أشرؾ أكبر أبناءه في حركبو بؿ كانكا قادة عمي أعمي مستكم مف الميارة كالخبرة كلكف أكبر اختبلؼ
بيف بطميمكس األكؿ كمحمد عمي باشا أنو استبعد المصرييف مف الجيش بينما استعاف بيـ محمد عمي

ٓٗ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر

ٔٗ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ّّ

األنصارم – الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ  -صفحات ُُُُُّ ، ُُِ ،
ٕٗ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ّٖ

ِٗ

ّٗ
بعد أف اضطر لتجنيدىـ كقد استطاع ىذا الجيش المصرم الذم كضع لبنتو األكلي محمد عمي أف

يطيح بآخر ممكؾ أسرة محمد عمي كىك الممؾ فاركؽ كاستعادة حكـ المصرييف لمصر
-

كماذا بعد بطميمكس األكؿ ؟

عصر البطالمة بعد بطميمكس األكؿ
 تكلي الممؾ بطميمكس الثاني الحكـ في حياة أبيو كتكلي الحكـ كىك في الخامسة كالعشريف مف عمرهككاف سياسي عمي أعمي مستكم كلقد استكمؿ ما بدأه كالده كقاـ بإصبلحات إدارية كثقافية كبيرة

كبمغت الببلد في عيده قمة الثراء كالتقدـ في جميع المجاالت كليس معني ىذا أف عيده كاف خاليان مف
الحركب كالصراعات كالمؤامرات الخارجية بؿ إف المحافظة عمي ممتمكات الدكلة كتكسعاتيا التي كرثيا

عف أبيو كمفتو العديد مف الصراعات كالمؤامرات كلكنو كاف غالبان ما يرسؿ القادة لمقتاؿ دكف أف يذىب
بنفسو عمي رأس الجيش كقاـ بطميمكس الثاني بالدعكة لعبادة أبيو كأنشأ لو ضريح ضخـ كما أنو كاف

متزكجان مف أختو ككاف يحبيا حبان شديدان لدرجة أف اسمو (فيبلدلفكس ) ترجمتو ( المحب ألختو )  ،كقد

حكـ مصر مف سنة ِٖٓ ؽ ـ إلي سنة ِّٔ ؽ ـٖٗ كفي ركاية أخرم مات سنة ِْٔ ؽ ـٗٗ
كتكلي حكـ مصر بعده ابنو بطميمكس الثالث كقبؿ أف نترؾ بطميمكس األكؿ كالثاني كنبدأ في الكبلـ

عف أكالدىـ كأحفادىـ البد أف نتكقؼ عندىما قميبلن فقد استطاع األكؿ أف يؤسس كاستطاع الثاني أف
يحافظ كيدعـ المممكة كاستكماؿ ما بدأه األكؿ بجدارة كاقتدار كيكفي أف أقكؿ لؾ أف اإلسكندرية في ذلؾ

الكقت كانت قبمة العمماء كالشعراء كالمفكريف اإلغريؽ كغيرىـ بؿ إف أىـ ما يحسب ليما إنشاء مكتبة

اإلسكندرية العظيمة التي أمر بإنشائيا بطميمكس األكؿ كدعميا بالكتب الكفيرة بطميمكس الثانيََُ
ككذلؾ المخطكطات النادرة  ،ككذلؾ قاـ بإنشاء حديقة لمحيكانات جمع فييا كؿ ما ىك غريب مف

الحيكانات كالطيكر مف أنحاء العالـ كبمغت ثركة مصر في ىذا العصر قمتيا

 -ال شؾ أف ثركة مصر كاف يتمتع بيا النخبة الحاكمة كالكينة كمف عمي شاكمتيـ

 بالتأكيد كلكف عمي أم حاؿ كاف ثراء مصر يبقي داخميا كال يتـ إرسالو لمخارج كما سيحدث بعد ذلؾ فيالعصر الركماني  ،كما يذىب ال يعكد كما يقاؿ

 -كماذا حدث بعد بطميمكس الثاني ؟

 -نأتي إلي بطميمكس الثالث الذم كاف داىية سياسية فقد استطاع أف يحافظ عمي المممكة بأقؿ عدد

ممكف مف الحركب كما أنو كاف يتسـ بذكاء حاد ككاف عمي عبلقة طيبة بالكينة ككاف أعداءه في

الخارج مشغكليف بالمشاكؿ كالثكرات الداخمية في ببلدىـ كالتي كانت تحدث بسببو ىك شخصيان  ،كيقكؿ
ٖٗ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ُْ

ٗٗ معالـ تاريخ كحضارة مصر القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػٗٔ
ََُ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ َٔ

ّٗ

ْٗ
عنو د سيد الناصرم في القسـ الثاني مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر صفحة ٕٓ (  --كبذلؾ

نجح بطميمكس الثالث عف طريؽ الذكاء كالدبمكماسية أف يحفظ تكازف القكم كىك جالس في قصره

باإلسكندرية لكنو حرص في نفس الكقت عمي دعـ مركزه في الداخؿ أم عند المصرييف كيعتبر

بطميمكس الثالث مف أعظـ البطالمة اعتداالن كاتزانان )--

 -ىؿ ظؿ خمفاء االسكندر يتقاتمكف كيكسعكف حدكد الدكؿ التي يحكمكنيا ؟

 بالتأكيد  ،فكؿ منيـ كاف يحكـ جزء مف اإلمبراطكرية الضخمة التي تركيا االسكندر  ،ككاف يعتقد أنو اليقؿ عظمة عف االسكندر كأنو يجب أف يضـ باقي الدكؿ لحكمو كيعيد تأسيس إمبراطكرية االسكندر
كبالتالي لـ تتكقؼ الحركب بينيـ  ،أما بطميمكس الثالث الداىية فكاف يعتمد عمي إثارة االضطرابات

بينيـ حتي يأمف شرىـ كيثير شعكبيـ فيشغميـ دائمان بمشاكؿ داخمية  ،كبالتالي لـ يعتمد عمي الجيش

كثي ارن لتحقيؽ أىدافو كىذا البطميمكس الثالث عمي ما يبدك كاف آخر الرجاؿ المحترميف في ىذه األسرة ،

فمثبلن في عيد بطميمكس الرابع كاف الجيش في حالة يرثي ليا كذلؾ ألف بطميمكس الثالث أىممو بعض
الشئ العتماده عمي الدبمكماسية التي حقؽ بيا ما يمكف تحقيقو بالجيكش  ،كقبؿ أف يأخذنا الحديث

عف أىـ األحداث في عصر البطالمة أريد أف ألفت نظرؾ إلي المنافسات الرياضية التي كانت تتـ في
ذلؾ العصر كىي ما تسمي باأللعاب األكليمبية

 -ىؿ مف المعقكؿ أف يقيمكا منافسات كبطكالت رياضية كسط كؿ ىذه الحركب كالصراعات ؟

 ىذا ىك الطريؼ في المكضكع فقد كانت تتكقؼ الحركب أثناء ىذه البطكالت الرياضية كاألشير الحرـبالنسبة لمعرب بعد ذلؾ كسكؼ أتمك عميؾ بعض ما قرأت عف ىذا المكضكع

عندما كانت تتكقؼ الحركب بسبب األلعاب األكليمبية في العصر الييمنستي
 كانت فتكحات االسكندر ليا عكاقب عديدة بالنسبة لمدكؿ اليكنانية .فقد كسعت آفاؽ كبيرة لميكنانييف،كأدت إلى ىجرة مطردة ،كخاصة لمشباب كالطمكحيف ،لبلمبراطكريات اليكنانية الجديدة في شرؽ

الببلد فياجر كثير مف اليكنانييف إلى اإلسكندرية كأنطاكية كالعديد مف المدف اليمنستية الجديدة التي

تأسست في أعقاب االسكندر األكبر  ،فبعد كفاتو قيسمت امبراطكريتو ،بعد فترة مف الصراع ،بيف

جنراالتو ،مما أدل إلى المممكة البطممية استنادا إلى مصر) ،كاإلمبراطكرية السمكقية( استنادا إلى ببلد

الشاـ ،ببلد ما بيف النيريف كببلد فارس ،كأسرة انتيجكنيد التي مقرىا في

مقدكنيا .

كالعصر

الييمينستي فترة في التاريخ القديـ كانت فييا الثقافة اليكنانية تزخر بالكثير مف مظاىر الحضارة في ذلؾ

الحيف .كقد بدأت بعد كفاة اإلسكندر األكبر عاـ ِّّ ؽ.ـ ،كاستمرت حكالي ََِ سنة
في اليكناف كحكالي ََّ سنة في الشرؽ األكسط .كيستخدـ اصطبلح ىيمينستية لتمييز ىذه الفترة

عف الفترة اليمينية كىي فترة اإلغريقييف القدماء التي اعتبرت أكج عبقرية كعظمة الفكر كالعمكـ

كالفمسفة اإلغريقية في ظؿ االمبراطكرية األثينية .كالجدير بالذكر أف الفترات الكحيدة تقريبان التي كانت
ْٗ

ٓٗ
تتكقؼ فييا الحركب بيف الممالؾ الييمينستية ىي الفترات التي كانت تقاـ فييا دكرات األلعاب

األكليمبية فتتحكؿ الصراعات الحربية إلي منافسات رياضية ثـ تعكد الحركب مرة أخرم بعد انتياءىا ،

ككانت قبؿ ذلؾ قد بدأت الدكرات االكلمبية القديمة في عاـ ٕٕٔ قبؿ الميبلد .ككانت تقاـ كؿ أربع

سنكات عمى شرؼ زيكس كبير آلية اليكناف كزكجتو ىي ار كتدكـ لمدة سبعة أياـ .كلـ تكف دكرات

األلعاب األكلمبية القديمة مجرد رياضة فقط بؿ كاف ليا معاف دينية ككطنية .كلـ تشيد دكرات االلعاب

االكلمبية القديمة أم تكقفات حتى أثناء الحرب الفارسية حيث أقيمت الدكرة عاـ َْٖ قبؿ

 -كىؿ استمرت األلعاب األكليمبية في العصر الركماني ؟

الميبلد.

 في عاـ ُْٔ قبؿ الميبلد سيطر الركماف عمى اليكناف كفرضكا سيطرتيـ بالتالي عمى الدكرات االكلمبيةكرغـ ذلؾ ظمت الدكرات االكلمبية تقاـ كؿ أربع سنكات حتى عاـ ّّٗ الميبلدم قبؿ أف يمغييا

االمبراطكر البيزنطي المسيحي تيكدكركس االكؿ ليقضي عمي مظاىر الكثنية ككاف يعتبر أف ىذه

الدكرات مف ىذه المظاىر لتتكقؼ الدكرات االكلمبية بعد نشاط داـ َُُٕ

 -كمتي عادت مرة ثانية ؟

عامان.

 بعد ُٓ قرنان كاممة غابت فييا الشمس عف دكرات االلعاب االكلمبية منذ قرار االمبراطكر البيزنطيتيكدكركس األكؿ بإلغاء دكرات االلعاب االكلمبية القديمة عادت الشمس لتشرؽ مف جديد عمى الدكرات

االكلمبية مف خبلؿ الدكرات الحديثة التي انطمقت في أكاخر القرف التاسع عشر  ،ككاف النبيؿ الفرنسي

بي ير دم ككبرتاف ىك صاحب فكرة إحياء الدكرات االكلمبية الحديثة كبالفعؿ بعث ىذا الميرجاف

الرياضي مف مقره األساسي في اليكناف عندما أقيمت أكلى الدكرات االكلمبية الحديثة في العاصمة

اليكنانية أثينا عاـ ُٖٔٗ .كأقيمت الدكرة األكلى في أثينا باليكناف خبلؿ الفترة مف السادس إلى ُٓ
نيساف/أبريؿ ُٖٔٗ كافتتحيا الممؾ اليكناني جكرج األكؿ كالنبيؿ الفرنسي بيير دم ككبيرتاف صاحب

فكرة إحياء الدكرات االكلمبية الحديثة كذلؾ عمى االستاد االكلمبي بالعاصمة اليكنانية أثينا كالذم غطي

بالرخاـ كالمرمر .ككانت الدكرة ميددة بعدـ إقامتيا أك بنقميا إلى العاصمة المجرية بكدابست لعدـ
كجكد استاد أكلمبي في أثينا ،باالضافة لعدـ كجكد االمكانات المناسبة لدل الحككمة اليكنانية إلقامة

شير فقط بعدما تبرع الثرم اليكناني جكرج أفيركؼ أحد
ىذا االستاد .كلكف االستاد بني في غضكف ُٖ نا
أبناء مدينة اإلسكندرية المصرية بمبمغ ََُ ألؼ دكالر لتشييد االستاد الذم اتسع ألكثر مف َٕ ألؼ
مشجع

 -حقان  ،قد تصنع الرياضة ما تعجز عنو السياسة

 نعكد إلي الحديث عف البطالمة كقد كصمنا إلي بطميمكس الرابع الذم اعتمي عرش مصر بعد بطميمكسالثالث

 عرش مصر كاإلسكندرية أليس كذلؾ ؟ٓٗ

ٔٗ

االسكندرية في عصر البطالمة مدينة إغريقية
 أنت محؽ تمامان فقد كانتا دكلتاف مختمفتاف تماـ االختبلؼ كلكؿ منيما شعب كثقافة كحضارة  ،فقدكانت اإلسكندرية عاصمة البطالمة عبارة عف قطعة مف ببلد اإلغريؽ تـ انتزاعيا كلصقيا بمصر

مصر فكانت لشعب مصر
بمنازليا كأسكاقيا كمعابدىا كمنشآتيا  ،أما باقي ن
 -إذف ىك استعمار استيطاني كليس احتبلؿ عادم

 نعـ لقد اتخذ اإلغريؽ مصر كطنان ليـ كتركزكا في اإلسكندرية  ،كألف االسكندرية أصبحت تنافس ببلداإلغريؽ نفسيا في حضارتيا بؿ كتتفكؽ عمييا أحيانان بمكتبتيا كعمماءىا بحيث أصبحت منارة لمحضارة
اإلغريقية في العالـ كمو كبالتالي أصبحت منطقة جذب لكؿ إغريقي  ،كما كاف البطالمة يشجعكف
اإلغريؽ عمي اليجرة إلي اإلسكندرية

 شئ عجيب جدان أف يأتي شعب كيسيطر عمي شعب آخر كال يختمط بو كال يتزكج منو كيحتفظ كؿ منيـبثقافتو كحضارتو كلغتو

 كلكف ال تنسي أف بطميمكس األكؿ قد كضع دينان جديدان ليكفؽ بيف الديانتيف الفرعكنية كاإلغريقية -إنو قمة العبث أف يضع دينان جديدان أك يكفؽ بيف ديانتيف فيؿ كاف نبي مثبلن

 إنو قد اكتسب عند المصرييف قداسة الفراعنة األكائؿ  ،ككاف الكينة يحتاجكف لكجكد مثمو حتييستطيعكف أف يستمركا في أعماليـ

 -كلكف أعتقد أف المغة المصرية القديمة قد تأثرت بالفعؿ مف كؿ ىذا

 بالطبع لقد نشأت لغة جديدة نتيجة لكؿ ىذا  ،حتي أف حجر رشيد الذم سنتكمـ عنو بعد قميؿ خير دليؿعمي كجكد نص كاحد مكتكب بثبلث لغات مختمفة عمي ىذا الحجر في عصر البطالمة مما سيؿ فؾ
رمكز المغة المصرية القديمة (الييركغميفية)

 -ألـ يقـ البطالمة بتأسيس مدف إغريقية أخرم في مصر ؟

 كاف بطميمكس األكؿ قد قاـ بتأسيس مدينة في الصعيد تحمؿ اسمو ( مدينة بطممية ) تشبيان باإلسكندركالغرض منيا نشر الحضارة اإلغريقية في الجنكب ألف الجنكب دائمان مصدر المقاكمة كاالضطرابات ،

ك ما كانت ىناؾ مناطؽ أخرم يتجمع فييا اإلغريؽ منذ العصر الفرعكني  ،كلكف بالطبع أصبحت
االسكندرية قمعة الحضارة اإلغريقية ليس في مصر كلكف في العالـ إلي حد ما

 -كىؿ ظمت االسكندرية عمي طبيعتيا الخاصة بعد انتياء عصر البطالمة ؟

 بالتأكيد ظمت كذلؾ كحتي عندما احتؿ الركماف مصر أعطكا لشعب اإلسكندرية كضع خاص يختمؼ عفشعب مصر فكأف الركماف قد احتمكا مصر كاحتمكا االسكندرية أيضان

 أم أصبح ىناؾ شعباف تحت االحتبلؿ  ،المصرم كاإلغريقي أليس كذلؾ ؟ٔٗ

ٕٗ
-

في الحقيقة بؿ ثبلثة شعكب إذا أضفنا األقمية الييكدية التي كانت مركزة في االسكندرية أيضان كالشعب

الرابع ىـ الركماف أنفسيـ

 -فماذا سيككف التصنيؼ إذا صنفناىـ كمكاطنيف بالرؤية الحالية لممكاطنة العنصرية إذا جاز التعبير ؟

 إنو سؤاؿ كجيو فعبلن  ،كأعتقد أف المكاطف الركماني كاف مكاطف مف الدرجة األكلي بالطبع فيك سيدالجميع  ،ثـ يميو اإلغريؽ ثـ الييكد ثـ المصرييف  ،كال تنسي أنيـ جميعاى كثنييف عدا الييكد  ،فقد
كانكا الكحيديف في العالـ الذيف يعبدكف اهلل كيدينكف بديف سماكم ،كلكف لـ يكف كجكدىـ يقمؽ أحد

لككنيـ أقمية عمي أم حاؿ

 كمف ىنا نفيـ أف شعب اإلسكندرية عندما ييذكر في كتب التاريخ التي تتناكؿ تمؾ الفترة مف تاريخمصر ليس مقصكد بو المصرييف أطبلقان
 -بالتأكيد  ،كلقد ظمت اإلسكندرية عاصمة لمصر طكاؿ عصر البطالمة ثـ عصر الركماف كحتي دخميا

القائد عمرك بف العاص فاتحان فاتخذ عاصمة جديدة لمصر كىي مدينة الفسطاط  ،كنعكد إلي الحديث

عف أىـ األحداث في عصر البطالمة كقد كصمنا لبطميمكس الرابع كتعتبر معركة رفح الشييرة ىي أىـ
حدث كقع في عيو

 -كماذا قرأت عف ىذه المعركة ؟

معركة رفح تميب الحماس كتبعث الركح مرة أخرم في الشعب المصرم
 حرص حكاـ مصر في بداية عصر البطالمة عمي عدـ تجنيد المصرييف في جيش دكلتيـ كما ذكرنا ،فكاف اعتمادىـ عمي المقدكنييف كاإلغريؽ ( اليكنانييف ) فقط في الحركب  ،ككانكا يكتفكف مف

المصرييف بخدمة الجيش البطممي مف الناحية اإلدارية فقط كنقؿ ما يحتاجو أثناء الحركب  ،ككاف

مغزم ذلؾ كاضحان  ،حيث أف ابتعاد المصرييف عف القتاؿ بشكؿ عاـ يفقدىـ ركح المقاكمة  ،كنجح
بطميمكس األكؿ كتبله بطميمكس الثاني في تككيف جيش بطممي قكم بدكف مصرييف كاستطاعا تحقيؽ

جميع أىداؼ دكلة البطالمة باستخداـ ىذا الجيش  ،كقمنا أيضان أف بطميمكس الثالث عندما جمس عمي

عرش مصر لـ يكف يعتمد عمي القتاؿ في تحقيؽ أىدافو حيث كاف داىية سياسية ككاف أعداءه في

الخارج مشغكليف بالمشاكؿ كالثكرات الداخمية في ببلدىـ كالتي كانت تحدث بسببو ىك شخصيان  ،كبعد
كفاة الممؾ بطميمكس الثالث تكلي ابنو بطميمكس الرابع فيمكباتكر كقد حكـ مصر ما يقرب مف ُٔ سنة

أم مف حكالي سنة ُِِ قبؿ الميبلد إلي سنة َِٓ قبؿ الميبلد كيعتبر عيده بداية النياية لدكلة
البطالمة  ،ككانت الممالؾ اإلغريقية األخرم تتطمع لمنيؿ مف اإلمبراطكرية المصرية البطممية كخاصة
مممكة السميككييف بآسيا الصغرم  ،ففي عيد بطميمكس الرابع تقدمت جيكش الدكلة السميككية نحك

الشاـ كاستطاعت إخضاع سكريا كفمسطيف كأصبحت تدؽ أبكاب مصر نفسيا  ،ك كاف الجيش البطالمي

في حالة يرثي ليا عندما كصؿ بطميمكس الرابع لمحكـ  ،كذلؾ ألف بطميمكس الثالث أىممو بعض الشئ
ٕٗ

ٖٗ
العتماده عمي الدبمكماسية التي حقؽ بيا ما يمكف تحقيقو بالجيكش  ،كبالتالي اضطر بطميمكس الرابع

أف يجند حكالي عشريف ألؼ مقاتؿ مصرم مع الجنكد اإلغريؽ ليدافع عف ممكو  ،كحدثت المعركة

الشييرة في التاريخ باسـ معركة رفح سنة ُِٕ ؽ ـ  ،التي أبرزت معدف ابف كادم النيؿ باالنتصار
الساحؽ عمي القكات السميككية  ،األمر الذم جعؿ الممؾ السميككي يعترؼ بالسيادة المصرية عمي

سكريا  ،كذلؾ نصر اشتاقت إليو نفكس المصرييف منذ أياـ الفراعنة  ،فمنذ ذلؾ التاريخ حدثت الصحكة

الكبرم لممصريييف في عصر البطالمة  ،كبالتالي كاجو البطالمة بعد ذلؾ ثكرات عنيفة في الببلد لـ تكف

لتحدث قبؿ تجنيد المصرييف

 -ككأنو كما يقاؿ في األمثاؿ الشعبية قاـ بتحضير عفريت مارد كلـ يتمكف مف صرفو

 بالطبع فقد كاف بطميمكس الرابع ال يمتمؾ دىاء بطميمكس الثالث كال قكة جيكش بطميمكس األكؿكالثاني فحدث لو ما حدث

 فماذا عف حجر رشيد الشيير كالذم قمت أنو يك ًتب في عصر البطالمة ؟ -ىذا الحجر مكتكب عميو ثبلث خطكط كىي الييركغميفية كالديمكطيقية كاليكنانية كقد تـ كتابة ىذا

الحجر في عيد الممؾ بطميمكس الخامس بكاسطة الكينة تمجيدان ألعمالو الدينية كاىتمامو بالمعابد
ككاف ذلؾ حكالي سنة ُٔٗ قبؿ الميبلد ككاف بطميمكس الخامس كسائر البطالمة يتكدد إلي الكينة

المصرييف كييتـ بمعابدىـ اىتماـ خاص  ،ككاف في مصر في ذلؾ الكقت تستخدـ أكثر مف لغة نتيجة
الندماج الحضارة اإلغريقية كالحضارة المصرية مما نتج عف ذلؾ ظيكر لغة مشتركة  ،كقد استطاع

العالـ الشيير شامبميكف فؾ رمكز ىذا الحجر عندما اكتشؼ أف النص اليكناني ما ىك إال ترجمة لمنص
الييركغميفي أم أف المنقكش عمي الحجر نص كاحد مكتكب بثبلث لغات مختمفة كبالمقارنة استطاع أف

يفؾ الرمكز  ،كبناءان عمي ذلؾ تمكف العمماء مف معرفة كؿ ىذه المعمكمات التاريخية كاألحداث التي
دكنيا الفراعنة بمغتيـ التي تجمع بيف الحركؼ كالرمكز في كقت كاحد كىذا الحجر مكجكد في بريطانيا

حاليا

 لقد سمعت كاهلل أعمـ أف اسـ الممؾ المكتكب داخؿ خرطكشة ممكية في الثبلث لغات كاف السبب فيتسييؿ عممية المقارنة بينيا  ،فيؿ تعرؼ ما الكممات التي كانت مدكنة عمي ىذا الحجر ؟

 -أعرؼ مقتطفات قصيرة جدان كفيما يمي بعض مف المكتكب عمي ىذا الحجر  :ممؾ مصر العميا كالسفمي

 ---تجسيد حي آلمكف  -----ابف رع  ---بطميمكس الخالد المحبكب مف بتاح -( --- ---  -حيث أف الممؾ يقكـ بكاجبو نحك اآللية كيقدـ المساعدات المالية لممعابد  - - -- -كحيث أنوقدـ اليبات إلي محراب عجؿ أبيس كنظـ إجراءات دفنو كحيث أنو أمر بترميـ المعابد كالمحاريب لآللية

ٖٗ

ٗٗ
في كافة أنحاء الببلد كحيث أف الممؾ قاـ بجميع ىذه األعماؿ فإف المجمع قد عقد العزـ عمي أف يزيد

مف ألقاب الشرؼ الممنكحة لو كألسبلفو كأف يقيـ في كؿ معبد مصرم تمثاالن لبطميمكس َُُ) -

 آمكف كرع كبتاح  ،يبدك أننا لـ نترؾ الديانة الفرعكنية حتي اآلف  ،فماذا حدث بعد ضعؼ دكلةالبطالمة ؟

 لقد صعدت ركما كقكة عظمي في العالـ كتدخمت في شئكف مصر -فيؿ لديؾ أمثمة عمي ذلؾ ؟

 -في حكالي عاـ ُُٕ قبؿ الميبلد خرجت ركما منتصرة في الحرب التي نشبت بينيا كبيف مقدكنيا

فأطاحت بما كاف لمقدكنيا مف سمطاف كجاه كأصبحت ركما صاحبة الجاه كالسمطاف في كؿ العالـ كما

أصبحت حكمان في كؿ الخصكمات التي كانت تظير بيف الدكؿ المتنافسة بكجو عاـ  ،كفي ذلؾ الكقت
كاف يشترؾ في حكـ مصر ممكاف شقيقاف مف ممكؾ البطالمة كىما بطميمكس السادس الممقب

بفيمكميتكر  ،كأخاه بطميمكس الممقب بيكرجيتس الثاني بينما كاف ىناؾ خطر ييدد مصر مف دكلة

السميككييف في سكريا كالعادة  ،فقد استطاع ممؾ سكريا أنتيكككس الرابع احتبلؿ مصر كحصار
اإلسكندرية كاستفحؿ األمر كفرض ىيمنتو عمي مصر  ،إلي أف لجأ البطالمة إلي ركما فتدخمت لصالح

البطالمة كأرسمت مبعكثييا لتحذير الممؾ أنتيكككس الرابع  ،كقد كصؼ المؤرخكف مدم الكبرياء
كالتعالي الذم قاـ بو مندكب ركما كىك يسمـ الممؾ رسالة مجمس الشيكخ الركماني  ،ففي ىذه المحظة

كاف أنتيكككس يحاكؿ أف يتخمص مف ىذا المكقؼ  ،غير أنو لما رأم في نياية األمر أنو كاف مجب ارن
عمي أف يجيب الركماف عمي الرسالة  ،قاؿ بصكت متيدج  :سأفعؿ ما يرغب فيو مجمس الشيكخ

 -ليذه الدرجة بمغت قكة ركما ؟

 -نعـ  ،فقد كانت القكة العظمي الكحيدة في العالـ كال يجرؤ أحد أف يقؼ ضد مصالحيا

 -كلكف البطالمة كانكا يتكددكف ليا كما ىك كاضح  ،فماذا كانت رغبة مجمس الشيكخ الركماني ؟

 كاف ما يرغب فيو مجمس الشيكخ الركماني مف أنتيكككس ىك أف ينسحب مف مصر جميعيا في الحاؿعمي أف يككف خارج حدكدىا في تكقيت محدد كطبقان لمترتيبات التي قررتيا ركما كىكذا أنقذ الركماف

عرش البطالمة في مصر  ،غير أف الركماف لـ يترككا الببلد المصرية كشأنيا لتحكـ نفسيا بنفسيا

كلكنيا كانت تتدخؿ في شئكنيا  ،كتستغؿ االنقساـ المكجكد نتيجة الصراع بيف الممكيف الشقيقيف

فتشعؿ المكقؼ بينيما تارة كتقكـ بدكر المصالحة بينيما تارة أخرم  ،كطبقان لما يحقؽ مصالحيا كعمي
حد تعبير سميـ حسف  :كىكذا نرم أف السياسة الركمانية تحت ستار الصمح كالتراضي بيف األخكيف قد

نقضت العمؿ العظيـ الذم جاىد في إتمامو البطالمة األكؿ  ،فقد ضربت بمعكليا البناء الذم كانكا قد

أقامكه  ،ككذلؾ نجد أنيا إدخرت لنفسيا الحؽ في أف تثير عند الحاجة طمع أحد األخكيف عندما يشعر
َُُ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم )صػ ٖٔ ٖٕ ،

ٗٗ

ََُ
أنو قد ناؿ نصيبان أقؿ مف ممؾ كالده  ،كالجدير بالذكر أف سيطرة ركما عمي مصر استمرت حتي نياية
عصر البطالمة عندما قررت ركما ضـ مصر ككالية تابعة لئلمبراطكرية الركمانية التي اتسعت حدكدىا

كابتمعت كؿ دكؿ المنطقة فكانت مصر آخر دكلة سقكطان في يد الركماف  ،كدخميا اإلمبراطكر

أككتافيكس أغسطس منتص ارن سنة َّ قبؿ الميبلد

َُِ

 -أم أننا اآلف قد كصمنا إلي عصر اضمحبلؿ بطممي

بطميمكس الثاني عشر (الزمار) يتذلؿ لركما
 نعـ كالفرؽ بيف العصر الفرعكني كالعصر البطممي أف الفراعنة ليـ ثبلثة عصكر اضمحبلؿ أماالبطالمة فعصر اضمحبلؿ كاحد فقط  ،فقد حكـ مصر في بداية عصر البطالمة بطميمكس األكؿ كالثاني

كالثالث كغيرىـ ككانت مصر في عيدىـ مف أقكم الدكؿ كأعظـ الحضارات ككانت اإلسكندرية في ذلؾ

الكقت بمكتبتيا الشييرة كعمماءىا مرك ازن لئلشعاع الحضارم ثـ بدأ ركيدان ركيدان ينحدر عصر البطالمة
نحك اليبكط كبدأ يعتمي عرش مصر بطالمة ضعفاء إلي أف كصؿ الحاؿ أف أصبح بطميمكس الثاني

عشر عمي عرش مصر ككاف أىؿ اإلسكندرية يطمقكف عميو لقب ( الزمار ) ألنو كاف يحب الرقص

كالغناء كشرب الخمر كيحب العزؼ عمي المزمار  ،كأصبح ىذا البطميمكس كصمة عار في جبيف األسرة

البطممية  ،ككاف الزمار يتذلؿ لركما كيرسؿ ليا الرشاكل كاليدايا كيقكؿ عنو الدكتكر سيد الناصرم (-

  -كلكي يحظي باعتراؼ الركماف راح الزمار يتذلؿ كيريؽ ماء كجيو كيدفع اليدايا كالرشاكل كيشترمذمـ القادة الركماف مف أمثاؿ بكمبي كيكليكس قيصر كغيرىـ ككاف زعماء الحزب الجميكرم
األرستقراطي في ركما يفضمكف أف يظؿ الزمار في ىذا الكضع المييف كيدفع ليـ األمكاؿ التي ال تقؿ

عف دخؿ مصر إذا ما ضمكىا ) - -

َُّ

فكاف حكـ بطميمكس الثاني عشر لمصر أفضؿ لقادة ركما مف

أف يتـ احتبلليا كتعييف كالي ركماني عمييا

 -أعتقد أنو إذا فكر قادة ركما في احتبلؿ مصر سيقكـ الكالي الركماني المعيف عمييا بإرساؿ أمكاؿ كقمح

مصر إلي ركما بصفة رسمية كطبقا لحسابات خاصة بكاليات اإلمبراطكرية كلكنو بالطبع لف يضطر إلي

إرساؿ ىدايا كرشاكل شخصية لمقادة في بيكتيـ أما الزمار فكاف يرسؿ ما يفيد ركما بشكؿ عاـ كيفيد
القادة بشكؿ خاص كبالتالي ىذا الكضع قد يككف أفضؿ مف االحتبلؿ كليذا كانت مصر ىي آخر ما

سقط مف تركة اإلسكندر في يد الركماف كىذا منطقي إلي حد كبير

َُِ

نقبلن عف كتاب ( مكسكعة سميـ حسف – مصر القديمة ) الجزء السادس عشر (مف عيد بطميمكس الخامس إلي نياية عيد بطميمكس

السابع ) مكتبة األسرة ََُِ بتصرؼ مف صفحة ُِْ – ِْْ
َُّ

مف كتاب ( معالـ تاريخ كحضارة مصر  -مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي ) – القسـ الثاني – د سيد الناصرم -صفحة

َُٓ دار النيضة العربية ( الطبعة الثانية ) َُٖٗ

ََُ

َُُ
 كظؿ ىذا الحاؿ إلي أف ثار عمي الزمار شعب اإلسكندرية فيرب س ارن إلي ركما كأكصي في كصيتو أفيتكلي عرش مصر مف بعده أكبر بناتو كىي كميكبات ار السابعة التي سيطرت عمي قادة ركما كلكف

بطريقة أخرم مستغمة جماليا

 -أخي ارن كصؿ الحديث إلي الممكة كميكبات ار الشييرة  ،فيات ما عندؾ

الممكة كميكبات ار السابعة كقصة نياية دكلة البطالمة في مصر
 كانت مصر آخر الدكؿ سقكطا في أيدم الركماف كيرجع السبب إلي أف البطالمة كانكا عمي صمة طيبةبالركماف ككانكا يساعدكنيـ في حركبيـ بتزكيدىـ بخيرات كقمح مصر حتي أف الركماف في فترة مف

الفترات كجدكا أف البطالمة في أكاخر أياميـ كانكا يحكمكف مصر كما لك كانكا كالة تابعيف لركما بحيث
كانت تأتي الخيرات مف مصر إلي ركما دكف الحاجة إلي احتبلؿ فعمي  ،ككاف البطالمة في ذلؾ الكقت
يفعمكف ذلؾ ليأمنكا ىجكـ الركماف عمييـ  ،كما زاد نفكذ ركما في مصر كتدخمت في شئكنيا الداخمية

في عيد البطالمة الضعفاء في نياية العصر البطممي الذم كاف يحتضر بؿ مات فعبلن كينتظر شيادة
الكفاة الرسمية  ،كعندما تكلي بطميمكس الثاني عشر حكـ مصر كتزكج أختو كميكبات ار السادسة كاف

أىؿ اإلسكندرية يطمقكف عميو لقب ( الزمار )  ،كعندما ثار عميو شعب اإلسكندرية ىرب س ارن إلي ركما

كأكصي في كصيتو أف يتكلي عرش مصر مف بعده أكبر بناتو كىي كميكبات ار السابعة ككاف يتحتـ عمييا

أف تتزكج مف أخييا الصغير بطميمكس الثالث عشر طبقان لكصية أبكىا كلكنيا حاكلت التخمص منو
كاالنفراد بالسمطة كحدىا  ،كىنا تدخمت ركما أيضا في ىذا الصراع حيث حاكؿ يكليكس قيصر التكفيؽ
كفض النزاع بيف كميكبات ار كأخييا كطمب حضكرىما لمقصر الممكي في اإلسكندرية كىذا يعتبر تدخؿ

سافر كاىانة عظمي

 -أعتقد أف مككب يكليكس قيصر في شكارع اإلسكندرية كاف يثير كراىية الجماىير ببل شؾ أليس كذلؾ ؟

 نعـ كقد استطاع يكليكس قيصر أف يدعـ مكقؼ كميكبات ار كيجعميا ممكة عمي الببلد بعد مقتؿ أخيياأثناء الصراع  ،كظؿ قيصر في مصر مع كميكبات ار لفترة ثـ عاد إلي ركما بعد أف ترؾ لكميكبات ار قكة

ركمانية لحمايتيا  ،ثـ أنجبت كميكبات ار منو كلدا كلـ تعترؼ ركما بيذا الزكاج  ،ثـ قامت كميكبات ار بزيارة

ركما كمعيا ابنيا مف يكليكس قيصر ليتـ االعتراؼ بو دكف جدكم  ،كحاكلت كميكبات ار أف تعيد أمجاد
البطالمة األكائؿ كتنيض بمصر مستغمة جماليا كسيطرتيا عمي قادة ركما  ،يكليكس قيصر ثـ

أنطكنيكس بعد مقتؿ يكليكس قيصر ،

 -طبعان قصة انطكنيك ككميكبات ار قد تـ صياغتيا أدبيان كأصبحت مف أشير قصص الحب في العالـ

 نعـ كلكف القائد الركماني الشيير أككتافيكس لـ يرض بيذا الكضع ألف أككتافيكس كجد أف كميكبات ارليا تأثير عجيب عمي القادة الركماف كتقريبان تحكـ نصؼ اإلمبراطكرية الركمانية مستغمة حب

أنطكنيكس ليا  ،فقرر حسـ المكقؼ كأف يضـ مصر نيائيان لئلمبراطكرية الركمانية
َُُ

َُِ
 -فماذا فعؿ ؟

 كقعت معركة بحرية كبيرة ( معركة أككتيكـ ) انتصر فييا أككتافيكس كدخؿ مصر منتص ارن كضميا رسميانإلي اإلمبراطكرية الركمانية ككاف ذلؾ في شير أغسطس عاـ َّ ؽ ـَُْ ،

 -فماذا حدث ألنطكنيكس ككميكبات ار ؟

 أما أنطكنيكس فقد ىرب إلي مصر عندما تأكد مف ىزيمة أسطكلو أماـ أككتافيكس كعندما كصؿأشاعت كميكبات ار أنيا انتحرت كلـ يتحمؿ أنطكنيكس خبر انتحار كميكبات ار فانتحر عمي الفكر كجاء

اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس إلي مصر كأرسؿ قكة لمبحث عف كميكبات ار لينتقـ منيا بعد كؿ

ما فعمتو في قادة الركماف يكليكس قيصر ثـ مارككس أنطكنيكس  ،كعندما شعرت كميكبات ار أنيا ستيياف
كتيعاقب عقاب ال يميؽ بيا قامت باالنتحار عف طريؽ لدغة ثعباف لتيرب مف المصير السئ الذم

ينتظرىا كتـ قتؿ ابف يكليكس قيصر الذم أنجبو مف كميكبات ار كبدخكؿ أككتافيكس تـ إعبلف كفاة عصر

البطالمة لؤلبد بعد أف استمر أكثر مف ثبلثة قركف تزكجت خبلليا الحضارتيف المصرية كاإلغريقيةَُٓ

 -يا لو مف عصر مثير بالفعؿ كبو أحداث كثيرة

 الميـ أنيـ قد ماتكا جميعان كترككا آثارىـ لنعتبر كنتعمـ -كأصبحت مصر كالية ركمانية

 نعـ كلمدة ْٖٔ سنة تقريبان -كـ مف األجياؿ قد يكلًدت كعاشت كماتت في ظؿ االحتبلؿ الركماني إنيا مأساة بالفعؿ

 كلكف ىذه المدة تتضمف دكلتيف في الحقيقة الركمانية كالبيزنطية  ،كلكنو احتبلؿ عمي أم حاؿ -كبدأ النيب الفعمي لمصر أليس كذلؾ

َُْ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم )صػ ُُْ

َُٓ

نقبل بتصرؼ عف كتاب -معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم)

َُِ

َُّ

الفصؿ الثالث مصر كالية ركمانية
كأصبحت مصر كالية ركمانية
 بالتأكيد (  - - -كاف حكـ الركماف لمصر يتشابو مع حكـ الفراعنة كالبطالمة كىك استغبلؿ ىذا البمدكاعتباره ضيعة خاصة  ،سكاء لمفرعكف أك لمبطميمكس أك لئلمبراطكر الركماني  ،كلكف ىناؾ فرؽ
كبير بيف حكـ الفراعنة كالبطالمة كبيف حكـ الركماف ففي الحالتيف السابقتيف كاف ثراء مصر يبقي

داخميا بالرغـ مف أنو يذىب إلي خزانة الفرعكف أك البطميمكس  ،أما في العصر الركماني فإف خيراتيا
كانت تنقؿ إلي الخارج  ،إلي ركما ليتمتع بيا الشعب الركماني  ،كما يذىب ال يعكد  ،أم أنو مع
الحكـ الركماني بدأ نيب مصر الفعمي  ،ككأف ركما كانت الثرم الذم يؤجر ضيعتو كىك مقيـ في

أكركبا حيث ينفؽ ريعيا ىناؾ  ، َُٔ) - - -كقد بمغ عدد األباطرة الركماف في ركما الذيف سيطركا

عمي مصر ِٕ إمبراطكر كتكلي حكـ مصر في عيدىـ ٖٔ كاليان ركمانيانَُٕ لمدة حكالي ّّٓ سنة
كاممة ثـ جاء بعده العصر البيزنطي نسبة إلي مدينة بيزنطة كبدأ ىذا العصر سنة ِّّ ـ كتكلي حكـ

مصر في ىذا العصر ٕٗ كاليان عاصركا ِِ إمبراطك ارنَُٖ

 -فيؿ كاف اإلمبراطكر أغسطس مف الشخصيات البارزة التي احتمت مصر ؟

 -شعر اإلمبراطكر أغسطس بأىمية مصر ككالية غير عادية في اإلمبراطكرية الركمانية فاتخذ بيا عدة

إجراءات خاصة بيا فقط  ،كمف أىـ اإلجراءات أنو قاـ بتكزيع عدد ضخـ جدان مف القكات الركمانية في

مكاقع حساسة كميمة في أنحاء مصر كبمغت ىذه القكة ثبلثة فرؽ ركمانية كاممة كعددان مف الكتائب

المساعدة كىذا يعادؿ حكالي ََِِٖ مقاتؿ كىك عدد يفكؽ بكثير متطمبات المكقؼَُٗ كذلؾ يعكس

حقيقة قمؽ أغسطس البالغ  ،كما قسـ مصر إلي ثبلثة مناطؽ إدارية كأصدر قرار غريب جدان يمنع
بمقتضاه أم شخص مف عظماء ركما أف يزكر مصر إال بإذنو شخصيان سكاء كاف مف مجمس السناتك

أك مف كبار القادة الطمكحيفَُُ ألنو كاف يخشي أف يتكلي حكـ مصر كالي ذك طمكح يمكنو
االستقبلؿ بيا باستغبلؿ إمكانياتيا كىذا يدؿ عمي حكمتو البالغة كخبرتو الكاسعة في أمكر القتاؿ

كالسياسة أيضان  ،كما قاـ بإجراء العديد مف اإلصبلحات الزراعية كمشاريع الرم كتطيير القنكات كشؽ

الترع كاصبلح المرافؽ كأعطي تعميماتو لمكالي أف يستكمؿ كؿ ىذه األعماؿ بعد مغادرتو إلي ركما ككاف

اىتماـ أغسطس بالزراعة كخاص نة زراعة القمح في مصر ألنيا ستصبح المصدر الرئيس لمقمح في
َُٔ

مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُّْ

َُٕ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ْٓ

َُٖ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِٓ

َُٗ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُِّ
َُُ كيسرم ىذا القرار حتي عمي آؿ البيت اإلمبراطكرم الحاكـ

َُّ

َُْ
اإلمبراطكرية حيث أصبحت مصر تطعـ ركما بعد ذلؾ كما جعؿ لمصر عممة خاصة بيا كأطمؽ عمي

ىذه اإلجراءات ( سر اإلمبراطكرية)ُُُ ،

 مف الكاضح أنو فيـ جيدان طبيعة مصر كشعبيا  ،كما كضع يده عمي مفتاح شخصيتيا كأكبر دليؿ عمي-

ذلؾ اىتمامو بتنظيـ الرم

نعـ  - -( ،كلقد جعؿ أغسطس مصر إحدم الممتمكات الشخصية كالخاصة باإلمبراطكر كالتي يرتبط

حكميا بشخصو مباشرةن  ،كقد رأم أغسطس عدـ إدماج مصر إدماجان كامبلن في اإلمبراطكرية  ،بؿ أصر
عمي عزليا كعدـ المساس بنظميا اإلدارية كالدينية التي كانت مكجكدة بيا قبؿ دخكؿ الركماف  ،كعيف

عمي الببلد كاليان مف طبقة الفرساف يساعده ثبلثة مف كبار المكظفيف  ،ىـ المشرؼ عمي العدالة
كالمسئكؿ عف الحسابات الخاصة كأميف الخزانة  ،ككاف أغسطس بالنسبة لممصرييف فرعكنان كابف اإللو

آمكف رع كلو كؿ مظاىر القداسة كالتأليو مف المصرييف  ،فحمؿ األلقاب المقدسة التقميدية حسب

العقيدة كالفكر المصرييف

 ال يمكف لمكينة الحياة بدكف كجكد فرعكف مؤلو بالتأكيد حتي إذا كاف مف الركماف-

أما بالنسبة لئلغريؽ " شعب اإلسكندرية في ذلؾ الكقت " فقد كاف الكريث لسمطاف البطميمكس  ،كقد

صادر قسمان كبي ارن مف أراضي المعابد كنقؿ إدارتيا إلي الدكلة مقابؿ صرؼ ركاتب كمنح لمكينة  ،كمما
أثار حنؽ السكندرييف " اإلغريؽ " عمي الحكـ الركماني المحاباة التي أظيرىا أغسطس لمييكد
المكجكديف بمدينة اإلسكندرية  -التي كانت بمثابة مدينة إغريقية كاممة عمي أرض مصر  -إذ كافؽ
عمي استمرار كؿ اإلمتيازات التي كاف الييكد يتمتعكف بيا إباف عصر البطالمة  ،كقد فعؿ أغسطس ذلؾ

إليجاد تكازف بيف السكندرييف كالييكد كمكافأة الييكد عمي كالئيـ لمركماف ككذلؾ ألف الركماف كانكا
مطمئنيف مف ناحية الييكد ألنيـ أقمية  ،باإلضافة إلي أنيـ سيككنكف عمبلء لمركماف في المستقبؿ ،

ككما ترؾ أغسطس حامية عسكرية باإلسكندرية  ،كترؾ أخرم بضاحية بابميكف التي كانت امتدادان

لمنؼ عبر النيؿ شرقان  ،كما كضع أككتافيكس أغسطس فرقة ركمانية ثالثة عند مدينة طيبة " األقصر "
 ،كذلؾ كزع عددان مف الكتائب المساعدة لترابط عند المناطؽ االستراتيجية  ،ككاف الكالي الركماني
جايكس ككرنيميكس جالمكس ىك أكؿ كالي ركماني يعينو اإلمبراطكر أغسطس عمي مصر  ،ككاف قبؿ
ذلؾ يقكـ بدكر االتصاؿ كالكساطة بيف الممكة كميكبات ار السابعة البطممية كالقائد أككتافيكس أغسطس
الركماني كىك أحد قكاد أككتافيكس  ،كقد أسدم ىذا القائد خدمة جميمة لو عندما استكلي عمي منطقة

مرسي مطركح كرد اليجكـ البرم كالبحرم الذم قاـ بو مارككس انطكنيكس عمي المدينة السترداد فرقو

العسكرية التي تخمت عنو  ،كقد حكـ ككرنيميكس مصر مف سنة َّ ؽ ـ إلي سنة ِٕ ؽ ـ أم ما
ُُُ مف كتاب ( معالـ تاريخ كحضارة مصر  -مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربػي ) – القسػـ الثػاني – د سػيد الناصػرم – صػفحة
ُِّ

َُْ

َُٓ
يقرب مف ّ سنكات  ،كىك أحد رجاؿ الفرساف ككاف صديقان شخصيان ألغسطس  ،كباإلضافة لصفتو

كشاعرن معركفان لدم األكساط األدبية  ،كأىـ ما يذكر في عيده قياـ أكؿ حركة تمرد
ا
العسكرية كاف أديبان
ضد الحكـ الركماني بالقرب مف خميج السكيس  ،كقد تمكف جالمكس مف القضاء عمي ىذا التمرد  ،كلـ

يكد يمضي عاـ حتي ىب بركاف الثكرة في طيبة سنة ِٗ ؽ ـ بمجرد كصكؿ جباة الضرائب الركماف ،

كبمغ مف شدة ىذه الثكرة أف قاـ الكالي الركماني بنفسو بقيادة القكات الركمانية لقمع ىذه الثكرة ،

كأدرؾ الثكار أنيـ أماـ كالي قاسي جاد ال يسمح بأم تساىؿ  ،كاشتبؾ الجيش الركماني مع الثكار

المصرييف في معركتيف سحؽ فييما خمس مدف  ،كبعد االنتياء مف ىذه الميمة قرر الكالي

ككرنيميكس جالمكس أف يسير جنكبان لتأميف حدكد اإلمبراطكرية في أفريقيا  ،كقد سمح الكالي
ككرنيميكس بأف تقاـ التماثيؿ مف أجمو كأف تنقش أخبار انتصاراتو عمي كاجية المباني العامة  ،األمر

الذم أزعج اإلمبراطكر أككتافيكس أغسطس فعزلو كنفاه  ،فاشتد الحزف بجالمكس حتي انتحر ذلؾ

الكالي الذم كاف أكؿ مف حمؿ لقب كالي اإلسكندرية كمصر)ُُِ ،

 مف الكاضح أف أغسطس كاف يعرؼ كؿ ما يدكر في مصر كلو عيكنو بيا  ،فيؿ كانت ىناؾ أحداثميمة أخرم في عصر ىذا اإلمبراطكر ؟

 سنذكر حدث مف أىـ األحداث التي كقعت في عيده  ،أال كىك زيارة العائمة المقدسة لمصر  ،حيث يكلًدالسيد المسيح عيسي بف مريـ في عيد ىذا اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس ككانت مصر
كالية تابعة لئلمبراطكرية الركمانية  ،كقد لجأت السيدة العذراء إلي مصر بكلدىا ككاف يحكـ مصر أثناء
ىذه الرحمة كالي ركماني يسمي (جايكس تكرانيكس) ككاف قد تكلي حكـ مصر سنة ٓ قبؿ الميبلد ،

كفي عيده كلد السيد المسيح في بيت لحـ بفمسطيف  ،حيث كانت فمسطيف أيضان تابعة لنفكذ
اإلمبراطكر الركماني أغسطس ككاف يحكـ فمسطيف الممؾ الييكدم (ىيركدس) الكبير بتكميؼ مف

اإلمبراطكر  ،كلقد ىربت السيد مريـ العذراء بكلدىا عمي ما يركم إنجيؿ متي إلي مصر  ،كاف ىناؾ
شبو إجماع عمي أف كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة شيدت في نفس المكاف الذم أقامت بو العائمة

المقدسة عندما ىربت إلي مصر مف كجو ىيركدس  ،كقد جاءت العائمة المقدسة إلي مصر عف طريؽ
صحراء سيناء كدخمكىا مف جية الفرما (قرب بكرسعيد)  ،كمنيا إلي مدينة بسطة (تؿ بسطة بجكار

الزقازيؽ)  ،كاتجيكا غربان فعبركا فرع النيؿ الشرقي عند سمنكد كظمكا سائريف غربان إلي فرعو الغربي
فعبركه كمركا بكادم النطركف  ،كمف ىناؾ ساركا إلي الكجو القبمي فنزلكا بمدينة االشمكنيف  ،ثـ مضكا

إلي القكصية إلي قرية ميرة كىبطكا حيث يكجد دير المحرؽ  ،كبعد أف اقامكا بو بضعة أشير عمي

األكثر انحدركا شماالن حتي جاءكا بابميكف (مصر القديمة) ككاف بيا حي لمييكد كنزلكا في المكقع الذم
ُُِ

نقبلن عف كتاب ( ىؤالء حكمكا مصر – مف مينا إلي مبارؾ ) إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم –

الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ – مقتطفات مختصرة مف صفحة ُّٖ إلي صفحة ُُْ ُُِ

َُٓ

َُٔ
بو كنيسة القديس سرجيكس المعركفة بكنيسة سرجة  ،كغادركىا إلي عيف شمس  ،ككانت مدينة

عامرة بالييكد فأقامكا يستظمكف بشجرة يقاؿ إف مكضعيا حيث تكجد اآلف الشجرة المعركفة بشجرة

العذراء بالمطرية  ،كمف ىناؾ انطمقكا إلي فمسطيف عف طريؽ محافظة الشرقية ُُّ
اىما إًلىى رٍبكوة ىذ ً
ار ىك ىم ًع و
ات قى ىر و
يف } (َٓ) سكرة المؤمنكف  ،صدؽ اهلل
{ك ىج ىع ٍم ىنا ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ىكأ َّ
يم يو ى
ى ى
آي نة ىك ى
 ىآكٍي ىن ي ى
العظيـ  ، ،ىؿ يمكنؾ أف تحدثني عف األباطرة الركماف بعد انتياء عصر أغسطس ؟

اإلمبراطكر كاليجكال كمؤامرة الييكد عمي الكالي الركماني باإلسكندرية
 -بالطبع إف ىناؾ العديد مف األباطرة الركماف يمكننا التحدث عنيـ كلكف سنيتـ في ىذا الحكار بمف كاف

ليـ مكاقؼ انعكست عمي مصر كشعبيا  ،أك كانت ىناؾ أحداث ميمة في عصكرىـ كمؤامرة الييكد

مثبلن عمي الكالي الركماني في عصر اإلمبراطكر كاليجكال

 -لقد سمعت ىذا االسـ مف قبؿ فيك مف أشير األباطرة الركماف  ،فماذا حدث في عيده ؟

 كاف كؿ مف الشعبيف اإلغريقي كالييكدم عمي خبلؼ دائـ كنزاع حكؿ االمتيازات المخصصة لكؿ منيـفكاف اإلغريؽ أصحاب ديانة كثنية أما الييكد فكانكا أصحاب ديانة سماكية  ،كبعض المؤرخيف عندما

يكتبكف عف شعب اإلسكندرية يطمقكف عمييـ اإلغريؽ المصرييف أك المصرييف اإلغريؽ كيقصدكف
بذلؾ شعب اإلسكندرية  ،كمنذ أف تـ احتبلؿ مصر بكاسطة الركماف كاف يمقب الكالي الركماني بكالي
مصر كاإلسكندرية عمي أساس أف اإلسكندرية تمثؿ دكلة في حد ذاتيا داخؿ الدكلة المصرية  ،أما عف

قصة مؤامرة الييكد عمي أحد الكالة الركماف باإلسكندرية ككاف اسمو أكلكس افيميكس فبلككس  ،فقد
كردت في كتاب (ىؤالء حكمكا مصر) (إعداد حمدم عثماف) في صفحة ُْٔ كصفحة ُْٕ كفيما يمي

بعض ماكرد عف ىذا المكضكع بالكتاب  :تكلي أفيميكس فبلككس حكـ مصر في سنة ّْ ـ  ،كقد

اشتير بالحزـ في إدارة شئكف مصر  ،كقد عاصر حكـ فبلككس أكاخر عيد اإلمبراطكر الركماني
تيبريكس كأكائؿ عيد اإلمبراطكر كاليجكال  ،كأىـ ما يذكر في عصر فبلككس الحرب األىمية بيف

اإلغريؽ المصرييف كبيف طائفة الييكد  ،كلذلؾ أصدر منشك ارن يحرـ فيو حمؿ األسمحة إال بإذف منو ،
كيحدد عقكبة مخالفة ذلؾ باإلعداـ  ،فأمر بتفتيش منازؿ الييكد بحثان عف األسمحة  ،كقد اندلعت
الشرارة األكلي في الحرب األىمية بيف المصرييف اإلغريؽ كبيف الطائفة الييكدية سنة ّٖـ ،كمف

الكاضح أف الكالي الركماني كقع ضحية لحرب ذكية بيف فريقيف متعادليف ألنو لـ يكف منحا ازن ألىؿ

اإلسكندرية  ،بؿ كاف ركمانيان مخمصان ييمو إرضاء سيده الجالس عمي العرش قبؿ كؿ شئ  ،فاستطاع

الييكد عف طريؽ ممثميـ في ركما إيغار صدر اإلمبراطكر كاليجكال عمي الكالي فبلككس  ،فأرسؿ

ُُّ

نقبلن عف كتاب ( ىؤالء حكمكا مصر – مف مينا إلي مبارؾ ) إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم –

الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ – صفحة ُْْ

َُٔ

َُٕ
اإلمبراطكر قكة عسكرية تحت إمرة قائد يدعي (باسكس) كحرصت القكة عمي أف تنزؿ بالميناء ليبلن  ،ثـ

تسممت إلي داخؿ المدينة كاتجيت أكالن إلي بيت قائد الجيش الركماني كأبمغتو أمر القبض عمي الكالي ،
كبعدئذ بحثت عف الكالي فعرفت أنو مدعك في كليمة عند أحد أصدقائو  ،فاقتحمت المكاف كألقت

القبض عميو كنقمتو إلي ركما في أكتكبر سنة ّٖـ  ،حيث قدـ لممحاكمة التي قررت إدانتو  ،كصكدرت
أمبلكو كأمكالو كنفي إلي جزيرة أندركس الصخرية المكجكدة في بحر إيجة كبقي فييا حتي إعدامو

 -يا ليا مف مؤامرة أطاحت بشخص مخمص لئلمبراطكر كماذا حدث أيضان في العصر الركماني ؟

اإلمبراطكر تراجانكس كاعادة القمح إلي المصرييف
 سأحدثؾ عف اإلمبراطكر الركماني تراجانكس فبرغـ أنو لـ يزر مصر  ،إال أف اىتمامو بيا كاف بالغان ،فقد تكلي اإلمبراطكر تراجانكس عرش اإلمبراطكرية الركمانية مف سنة ٖٗ ـ إلي سنة ُُٕ ـ  ،كقد

كاف اإلمبراطكر تراجانكس حالة خاصة جدان في تاريخ الركماف  ،فكاف ينظر في المظالـ كالشكاكم
بنفسو  ،ككثي ارن ما أبدؿ مركز ركما التقميدم مف مصر بأف أطعـ الثانية عمي حساب األكلي  ،فقد أراد
في إحدم السنكات أف يخفؼ مف كطأة المجاعة التي كانت تجتاح مصر بسبب انخفاض النيؿ  ،فأعاد

إلي مصر أسطكالن محمبلن بالقمح ،

 -لقد خشي بالتأكيد أف يمكت الفبلحيف المصرييف فبل يجد بعد ذلؾ مف يزرع القمح

 كقد شجع تراجانكس التجارة المصرية مع الشرؽ كذلؾ بشؽ قناة تصؿ بيف البحر األحمر كالبحرالمتكسط عف طريؽ نير النيؿ كىذا بالقرب مف رأس الدلتا أطمؽ عمييا قناة تراجاف  ،فعاد ىذا العمؿ

الم ًجد  ،كرغـ أف
عمي مصر بالخير فزادت تجارتيا إلي حد كبير كأصبحت اليند ىدؼ التاجر المصرم ي
الرحمة كانت تستغرؽ ُِ شي ارن فإف األرباح الناتجة عنيا كانت تبرر متاعبيا كمشاغميا  ،كقد قاـ
تراجانكس إباف حكمو بعدة تغييرات عسكرية كأعماؿ عسكرية  ،منيا بناء قمعة بابميكف عمي ضفة النيؿ

الشرقية  ،كذلؾ أنشأ فرقة عسكرية ركمانية جديدة كجعميا تعسكر في حصف بابميكف ( ،كما فعؿ مف
قبؿ اإلمبراطكر أغسطس كأنشأ ضاحية النصر باإلسكندرية لتتمركز فييا أحد الفرؽ الركمانية كىي

المنطقة المعركفة حاليان باسـ فيكتكريا باإلسكندرية )  ،كقد تكلي حكـ مصر في عيد اإلمبراطكر
تراجانكس الكالي جايكس فيبيكس ماكسيمكس الذم عزلو اإلمبراطكر بسبب اتيامو مف شعب
اإلسكندرية بعدة اتيامات منيا االبتزاز كالرشكة كاستغبلؿ النفكذ  ،ككذلؾ تكلي حكـ مصر في عيد

تراجانكس الكالي ركتيميكس لكبكس  ،ككذلؾ تكلي حكـ مصر في عيده الكالي مارككس تكريكُُْ
 -ألـ تحدث أم ثكرات عمي الحكـ الركماني في مصر ؟

ُُْ

نقبل عف كتاب (ىؤالء حكمكا مصر) (إعداد حمدم عثماف)

َُٕ

َُٖ

اإلمبراطكر مارككس أكريميكس كاندالع ثكرة عارمة في مصر
 عندما تـ احتبلؿ مصر سنة َّ قبؿ الميبلد بكاسطة الركماف في عيد اإلمبراطكر أغسطس  ،اعتنيبمصر كاتخذ بيا مجمكعة مف اإلجراءات الخاصة كي تصبح المصدر الرئيس لمقمح

 -أم كاف كمف يعتني بالبقرة قبؿ أف يحمبيا ،

 بالتأكيد  ،كبمركر الكقت كتعاقب األباطرة الركماف في حكـ اإلمبراطكرية قؿ االىتماـ بالعناية بمصركاستمر النيب فقط حتي أصبحت مصر تعاني مف اإلىماؿ الشديد  ،كفي عيد اإلمبراطكر مارككس

أكريميكس الذم تكلي الحكـ سنة ُُٔ ميبلديانُُٓ قاـ المصريكف الكطنيكف بثكرة عارمة ككاف قائد

الثكرة كاىف مصرم ييدعي ( ايسكدكركس )  ،كلـ يتمكف الركماف مف قمع الثكرة بالقكة كيقكؿ عنيا د
سيد الناصرم  -- ( :ككاف مبعث ىذه الثكرة ىك تفشي السخط بيف الفبلحيف المصرييف بسبب بياظة
الضرائب كتعددىا كبسبب أعماؿ السخرة الميينة لدرجة أنيـ لـ يعكدكا يتحممكف عممية االستنزاؼ

االقتصادم كالنيب المالي لمكاردىـ كالذم كصؿ إلي حد تسخير طاقاتيـ البشرية ذاتيا ، ُُٔ) --
كقد أصبحت اإلسكندرية العاصمة نفسيا في ذلؾ الكقت ميددة بالسقكط في يد الثكار مما أدم إلي

استخداـ الركماف أساليب أخرم لمسيطرة عمي الثكرة ألف القكة لـ تفمح معيا  ،ككاف يكجد في ذلؾ

الكقت قائد ركماني يتسـ بالمكر كالدىاء اسمو (افيديكس كاسيكس ) كقاـ بإحداث كقيعة بيف صفكؼ
الثكار أنفسيـ فتحكلكا مف قتاؿ الركماف إلي قتاؿ بعضيـ البعض كىكذا انتيت ىذه الثكرة بالحيمة

كليس بالقكة ،

 -دائمان يستخدـ الطغاة سبلح االنقساـ بيف الثكار لمقضاء عمي أم ثكرة إذا فشمت القكة في قمعيا

 كظؿ الركماف يستنزفكف خيرات مصر بأسمكب مبالغ فيو جدان مما أدم إلي دخكؿ مصر في أزماتاقتصادية حادة فتـ اعتماد ركما عمي قمح شماؿ أفريقيا في المقاـ األكؿ بدالن مف مصر ألف إنتاج

القمح المصرم لـ يعد يسد حاجة ركمإُُ

 -أم يأخذكنيا لحـ كيرمكنيا عظـ كما يقاؿ  ،فيؿ مف أحداث ميمة أخرم ؟

الممكة زنكبيا تسيطر عمي مصر كتتحدم اإلمبراطكرية الركمانية
 في عاـ َِٕ ـ استطاعت القكات العربية التدمرية غزك مصر كىزيمة القكات الركمانية المستقرة بياحيث قامت قكات الممكة زنكبيا بيزيمة قكات الكالي تيناجينك بركبكس  ،الذم آثر االنتحار عمي العار ،

 -يبدك أف االنتحار كاف شائعان بيف قادة الركماف عندما يشعركف بالعار

ُُٓ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ْٕ

ُُٔ معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ َُِ
ُُٕ معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٖ

َُٖ

َُٗ
 -كنكدم باألمير كىب البلت (كاباالثكس) ابف الممكة زنكبيا (الزباء) كالذم كاف صبيان في العاشرة مف

عمره إمبراطك ارن حيث رسمت صكرتو عمي عممة مدينة اإلسكندرية – عاصمة مصر في ذلؾ الكقت -
جنبان إلي جنب مع صكرة اإلمبراطكر الركماني كبلكديكس جكثيككس مع بقاء اإلدارة الركمانية  ،أم

كاف الحكـ امتزاجان بيف العربي كالركماني --- ،كعندما تكلي اإلمبراطكر الركماني أكريميانكس عرش

اإلمبراطكرية الركمانية  ،اعترؼ – مؤقتان  -بكىب البلت شريكان لو في حكـ كاليات الشرؽ كظيرت
عممة مدينة اإلسكندرية تحمؿ صكرة اإلمبراطكر أكريميانكس عمي الكجو كصكرة كىب البلت عمي الكجو

س َّكت عممة في اإلسكندرية سنة ُِٕ ـ تحمؿ صكرة كىب البلت عمي
اآلخر  -- ،كبعد ذلؾ بفترة ي
الكجو كتمقبو باسـ (اإلمبراطكر المؤلو) كىك المقب التقميدم ألباطرة الركماف  ،بينما ظيرت صكرة أمو
عمي الكجو اآلخر َ ،كفي ربيع سنة ُِٕ ـ تأزمت العبلقات بيف كىب البلت العربي كاإلمبراطكر

أكريميانكس الركماني  ،فأعمف كىب البلت نفسو إمبراطك ارن ال عمي الشرؽ فحسب بؿ عمي اإلمبراطكرية
الركمانية كميا  ،ألنو كاف يطمع في تأييد قكات الشرؽ لو ،

 -إلي ىذا الحد بمغت سمبية اإلمبراطكر الركماني بعد كؿ ىذا التحدم ؟

 ردان عمي ذلؾ قاـ اإلمبراطكر الركماني بإرساؿ قكاتو لمقضاء عمي كىب البلت كأمو حيث استطاع القائدالركماني أف يستكلي عمي اإلسكندرية كلكف باقي مصر ظؿ خارج سمطاف الركماف  - - -كبعد العديد

مف المعارؾ سقطت زنكبيا ككقعت أسيرة كسار بيا اإلمبراطكر الركماني في شكارع ركما مقيدة بسبلسؿ

ذىبية كتكقؼ سؾ العممة التي تحمؿ صكرة كىب البلت عمي الكجو كصكرة أمو زنكبيا عمي الظير ،

كحمت محميا العممة التي تحمؿ صكرة أكريميانكس كحده إمبراطك ارنُُٖ

 -كأيف تقع مممكة تدمر ؟

 -تقع مممكة تدمر العربية في منطقة الشاـ الحالية

 -ىؿ معني ىذا أف الركماف في تمؾ الفترة كانكا في عصر اضمحبلؿ ؟

 -بالفعؿ بدأ عصر اضمحبلؿ ألباطرة ركما مف سنة ُّٗ ـ إلي سنة ِْٖ ـُُٗ نتيجة لكصكؿ

شخصيات ضعيفة إلي عرش ركما كطبعان تأثرت مصر بيذه الفترة كثي ارن كسارت األمكر مف سيئ إلي
أسكأ كأبسط مثاؿ عمي سرعة تغير األحكاؿ في ركما أف المصرييف تعكدكا كتابة اسـ أم إمبراطكر جديد
في نقكشيـ الفرعكنية كلـ يتمكنكا مف كتابة أسماء بعض األباطرة نتيجة سرعة زكاليـ مف عمي العرش

 ،كقد حدثت عدة اضطرابات في اإلمبراطكرية الركمانية كفي مصر بالطبع ككؿ فترة قصيرة يأتي

إمبراطكر كيذىب إمبراطكر كأحيانان يككف إمبراطكر قكم كمسيطر كأحيانان يككف ضعيؼ  ،كالمصريكف
كانكا ببل شؾ يشعركف بكؿ حاكـ منيـ سكاء كاف قكم أك ضعيؼ ألف النكع األكؿ كاف يقكـ ببعض
ُُٖ

نقبلن عف كتاب (ىؤالء حكمكا مصر ) حمدم عثماف – صفحة ُٕٔ  – ُٖٔ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

ُُٗ معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٗ

َُٗ

َُُ
اإلصبلحات أما النكع الثاني فتنتشر في عيده الفكضى ،كلف أشغؿ بالؾ يا صديقي بكؿ ىذه التقمبات

كالصراعات التي حدثت ألنني كعدتؾ بااللتزاـ باالختصار  ،كالميـ في كؿ ىذا أف مصر لـ تعد كالية
مؤثرة عمي أمف اإلمبراطكرية الركمانية كلـ تعد تشكؿ أم خطكرة أك ثركة كيبدكا أف الركماف تحكلكا إلي

نيب مناطؽ أخرم كأىممكا مصر بعد أف نيبكىا تمامان كما أف الخطر الفارسي أصبح ييدد الركماف

كيقمقيـ كيشغميـ عف أمكر أخرم كثيرة كسبحاف مغير األحكاؿ  ،كقد كصؿ الشعب المصرم في تمؾ

الفترة إلي مرحمة قاسية جدان مف اليأس كالقير كالظمـ

 -مسكيف ىذا الشعب

الديانة المسيحية في مصر
 -كأثناء ىذه الفترة مف االضمحبلؿ الركماني سعي المصريكف لمخبلص كأصبحكا يبحثكف عف مف ينقذىـ

مف كؿ ىذه الكيبلت كالخراب ثـ كجدكا ضالتيـ أخي ارن في الديانة المسيحية التي بدأت تنتشر في مصر
بشكؿ ممحكظ كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصر (  - -كفي أثناء ازدياد التدىكر كاالضمحبلؿ اإلقتصادل

برز خطر سياسي عقائدم عمي اإلمبراطكرية الركمانية  ،أال كىك انتشار المسيحية في مصر بيف

أكاسط الفقراء كالمعكزيف المصرييف إيمانان بفكرة الخبلص مف الظمـ كالجكر كتحطيمان لتمؾ الفركؽ

اإلجتماعية  ،ألف الجميع أبناء اهلل في نظر المسيحية كأف السعادة الكبرم ىي سعادة الركح كالرب -

كما أف مبادئ المسيحية التي تدعكا المظمكـ لترؾ الظالـ لعقاب اهلل  ،كعدـ منازعتو  - -كالقت

صدم في نفكس المصرييف المضطيديف كالذيف ال يستطيعكف مقاكمة الركماف )َُِ كدخؿ أيضان في
ىذه الديانة بنسبة كبيرة المصرييف المتأغرقيف أك طبقة اإلغريقكمصرييف الذيف كجدكا في ىذه الديانة

البمسـ الشافي عمي حد تعبير د سيد الناصرم  ،كقد انتشرت المسيحية في مصر تدريجيان  ،كقد كانت

رحمة العائمة المقدسة إلي مصر ( السيدة مريـ كابنيا سيدنا عيسي ) ىربان مف مؤامرات الييكد كقسكة

الركماف كانت ىذه الرحمة قد تركت انطباعان رقيقان لدم المصرييف كتسببت في تعاطفيـ مع السيدة مريـ

( - -كلـ يكف ىناؾ شعب أرحـ بيا كال أرض أحف عمييا كعمي كليدىا غير شعب مصر ُُِ)--
كجدير بالذكر أف القديس مرقس الرسكؿ كاف قد حضر إلي اإلسكندرية سنة َٓ ـُِِ كأسس

الكنيسة المرقسية بيا ككانت اإلسكندرية عمي درجة عالية مف العمـ كالثقافة  ،كبدأ ظيكر المسيحية
في مصر في عيد اإلمبراطكر نيركف ثـ بدأت في التنامي كاإل زدياد بعد ذلؾ ككاف الركماف في ذلؾ

الكقت ال يتدخمكف في العقائد الدينية لشعكبيـ ثـ بدأ التدخؿ بعد ذلؾ فكانت أكؿ مكاجية حقيقية بيف
اإلمبراطكر الركماني كبيف الديانة المسيحية في عيد اإلمبراطكر ( ديقيكس ِْٗ ُِٓ-ـ ) عندما
َُِ

معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٓ

ُُِ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ِْ
ُِِ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ِٕ

َُُ

ُُُ
شعر بخطكرة ىذه الديانة عمي مركزه ألف المسيحييف بالطبع كانكا يرفضكف مركز اإلمبراطكر الديني

كشخص مؤلو كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصرم ( --كمف ىنا فرض ديقيكس عمي المصرييف تقديـ

إثبات بأنيـ قدمكا القرابيف كاألضاحي  --كذاقكا طعـ ىذه القرابيف تككيدان لمكثنية كعبادة اإلمبراطكر
بالقكة كمف يمتنع عف ذلؾ اإلج ارء في حضكر المجنة التي عينيا اإلمبراطكر ليذا الغرض  ،يحكـ عميو

بالمكت ُِّ)--

 -أعتقد أف الديانة المسيحية انتشرت في مصر بيذا الشكؿ ألسباب كثيرة مف بينيا عدـ الحاجة لبناء

مقبرة بشكؿ معيف كبالتالي فالحياة اآلخرة ال تحتاج إلي الطقكس الفرعكنية المعقدة ففي ىذه الديانة

الخبلص مف الديانة الفرعكنية كمف عبادة الفرعكف كمف سيطرة الكينة كما أنيا ديانة سماكية بعيدة

عف األكثاف  ،كالركحانيات فييا تصؿ إلي أعمي مستكم فبلقت لدم المصرييف قبكؿ ككجدكا فييا

ضالتيـ

 لقد كانت المسيحية في مصر في ذلؾ الكقت بعيدة عف الجدؿ الذم انتشر بعد ذلؾ حكؿ طبيعة السيدالمسيح فكانت ديانة صافية تدخؿ القمكب بحب كيسر  ،ككانت المحبة شعارىا كجكىرىا

 حسنان لنستكمؿ حديثنا عف باقي األباطرة الركماف الذيف تأثرت بيـ مصر أك كقعت في أياميـ أحداثميمة كما اتفقنا

اإلمبراطكر دقمديانكس كعندما كانت مصر أتعس كالية في اإلمبراطكرية الركمانية
 -عندما جمس اإلمبراطكر دقمديانكس عمي عرش اإلمبراطكرية الركمانية قرر أف يقكـ بإجراء تعديبلت

جكىرية لتطبؽ عمي جميع الكاليات الركمانية  ،كشممت ىذه التعديبلت مجاالت عديدة ماليةُِْ
كاجتماعية كعسكريةُِٓ  ،كقد تأثرت مصر بيذه التعديبلت كتغير كضعيا تمامان عف ذم قبؿ بؿ إف
ىذا اإلمبراطكر بالذات بمغ في عيده االضطياد الديني في مصر ذركتو  ،ككاف مف ضمف اإلجراءات

المالي ة تكحيد العممة عمي مستكم اإلمبراطكرية بالكامؿ بما فييا مصر كلـ تعد لمصر العممة الخاصة
بيا كقاـ ىذا اإلمبراطكر بنسؼ كؿ ما تبقي مف إجراءات اإلمبراطكر أغسطس في مصر كالمعركفة بسر

اإلمبراطكرية  ،حتي أف عيده يعرؼ باسـ عصر الشيداء ككاف طبعان لمييكد دكر كبير في محاربة
الديانة المسيحية فكانكا يقكمكف بالكشاية لدم السمطات الركمانية لتعذيب كقتؿ المسيحييف بؿ إنيـ

كانكا يحاكلكف بث الخبلؼ المذىبي كالفكرم بينيـ ككاف عدد كالة مصر في عيد ىذا اإلمبراطكر سبعة

ُِّ معالـ تاريخ كحضارة مصر القسـ الثاني( د سيد الناصرم) صػ ِّٔ

ُِْ

مف ضمف اإلجراءات المالية تكحيد العممة عمي مستكم اإلمبراطكرية بالكامؿ بما فييا مصر كلـ تعد لمصر العممة الخاصة بيا

ُِٓ

مف أىـ اإلجراءات العسكرية التي قاـ بيا ىذا اإلمبراطكر ىك انسحاب القكات الركمانية مف حدكد اإلمبراطكرية إلي خطكط أقكم

كقاـ ىذا اإلمبراطكر بنسؼ كؿ ما تبقي مف إجراءات اإلمبراطكر أغسطس في مصر كالمعركفة بسر اإلمبراطكرية

ُُُ

ُُِ
كالةُِٔ حكمكا مصر في عيده حكالي ُِ سنة  ،كانت خبلليا مصر أتعس الكاليات الركمانية فمثبلن
بعد أف كانت ليا عممة خاصة بيا تميزىا عف سائر الكاليات الركمانية أصبح ىناؾ عممة ركمانية

مكحدة لئلمبراطكرية بالكامؿ بما فييا مصر  ،ككؿ المزايا كالقكاعد التي كضعيا اإلمبراطكر أغسطس

لمصر ىدميا دقمديانكس  ،كالطريؼ أف في بداية عيده قامت ثكرة في اإلسكندرية ككاف قائدىا ضابط

ركماني الجنسية  ،كقد أعمف التمرد عمي ركما بؿ التفت حكلو جماىير اإلسكندرية فقد أعمف نفسو

إمبراطك ارنُِٕ ككانت ىذه الصدمة الكبرل األكلي لدقمديانكس مما أدم إلي حضكره بنفسو إلي مصر
بقكات ضخمة كحاصر اإلسكندرية لمدة ٖ شيكر كاممة حتي جاع الناس فييا  ،كدخميا بعنؼ كدمر

كحرؽ العديد مف منشآتيا كمبانييا ثـ قرر أف يتكدد ألىميا  ،كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصرل ( - -

كربما حاكؿ دقمديانكس شراء صبر السكندرييف ككالءىـ  ،حفاظان عمي ىيكؿ اإلمبراطكرية اآليؿ لمسقكط
 ،عندما أصدر ق ار ارن بأف تخصص نسبة حيازة القمح لرفع الجكع عف أىؿ المدينة فأقاـ الكالي الركماني

أث ارن ضخمان لشكر اإلمبراطكر  ،كيعرؼ حاليان بعمكد السكارم  ، ُِٖ) - -لكف المشكمة الحقيقية أف
دقمديانكس قرر استئصاؿ الديانة المسيحية التي كانت منتشرة في عيده أكثر مف العيكد السابقة فقد

كاف يعتبر أف ىذه الديانة تحديان ساف ارن لسمطانو المؤلو عمي شعكب اإلمبراطكرية ألف المسيحييف رفضكا
في عناد عبادة اإلمبراطكر ( - - -كمما دفع اإلمبراطكر إلي فقداف اتزانو  ،أف يحدث ىذا في مصر

التي عرفت بعبادة فراعنتيا ثـ عبادة ممكؾ البطالمة كفراعنة كعبادة أباطرة الركماف كآلية كفراعنة

فمماذا يحدث ىذا لشخصو دكف أسبلفو  ،كليذا اعتبر ىذا الرفض تحديان لشخصو كلـ يفيـ الدكافع

النفسية أك العقائدية كراء ىذا اإلصرار ، ُِٗ) - -

 -أم أنو اعتبر عدـ عبادتو مسألة شخصية  ،فما الفرؽ بينو كبيف كؿ مف سبقو مف أباطرة ركماف

كبطالمة كفراعنة حتي ال يعبده المصريكف كما تعكدكا ذلؾ دائمان إنو شئ مثير لؤلعصاب بالفعؿ بالنسبة

لو

 -كتـ قتؿ مئات اآلالؼ ( - -كقد بمغ مف ىكؿ الجريمة أف المسيحييف المصرييف رغـ مركر أكثر مف

خمسة عشر قرنان مف الزماف عمي ذلؾ إال أف ذكراىا لـ تخبك كليذا بدأت الكنيسة المرقسية القبطية
المصرية تقكيميا فيما بعد بتاريخ اعتبلء ديكقمديانكس عرش اإلمبراطكرية "ِْٖـ" حيث أطمقكا عمي

ىذا التاريخ عاـ الشيداء ، َُّ) - -

ُِٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ َٓ

ُِٕ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػِْٓ
ُِٖ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػ ِٓٓ
ُِٗ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػ ُِٔ
َُّ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػ ِِٔ

ُُِ

ُُّ
 التاريخ القبطي حاليان تـ حسابو منذ حكـ ىذا اإلمبراطكر  ،إنيا معمكمة مفيدة جدان كلكنيا محزنة بالطبعلما قاساه المصريكف مف ألكاف العذاب كالتنكيؿ في عيده

 ( - -ككاف المسيحييف يتسابقكف نحك الشيادة كىـ فرحكف كيرتمكف أغاني الحمد كالشكر هلل الذمأىميـ أف يمكتكا مف أجمو  ، ُُّ) - -كقد بمغ عدد القتمى أكثر مف َََََٖ نسمةُِّ ككانت
أساليب القتؿ كالتعذيب في عيد دقمديانكس متعددة كمختمفة مثؿ الحرؽ بالنار كالزيت المغمي كتمزيؽ

األجساد باآلالت الحادة كاطبلؽ الحيكانات المفترسة عمييـ في أماكف مغمقة كغير ذلؾ مف أفظع

الكسائؿ كأبشعيا

 -ىذه المعمكمات لكؿ مف يعتقد أف مصر لـ تمر بفترة أسكأ مف الفترة التي عاصرىا

 ليست ىذه الفترة فقط ىي الفترة السيئة الكحيدة في تاريخ مصر فقد عاني الشعب المصرم العديد مفالفترات السيئة عمي مر التاريخ كال يشترط أف يككف بسبب القتؿ أك التعذيب بؿ سنجد فترات مجاعات

كأكبئة أفنت ما لـ يستطع المؤرخكف حصره مف أعداد

 -فماذا فعؿ أيضان ىذا اإلمبراطكر ؟

 ل قد قاـ دقمديانكس مف ضمف إجراءاتو كتعديبلتو بتقسيـ اإلمبراطكرية الركمانية إلي قسميف رئيسييفقسـ شرقي كقسـ غربي كجعؿ عمي كؿ قسـ حاكـ بمقب أغسطس كنائب بمقب قيصر كبعد أف مات

تصارع خمفاءه عمي العرش ككصؿ األمر إلي نشكب القتاؿ بيف الفريقيف كاستمر ىذا الصراع كالتنافس
بيف األباطرة كالقياصرة إلي أف استطاع قسطنطينكس ( كالد قسطنطيف ) أف ييزـ منافسو كيجمس عمي

العرش  ،كاتخذ بعد ذلؾ قسطنطيف عاصمة جديدة لو ككانت عبارة عف مدينة قديمة اسميا بيزنطة

كأطمؽ عمييا اسمو لتػكػكف القسطنطينية (مدينة استنبكؿ حاليان بتركيا ) كالتي أصبحت بعد ذلؾ عاصمة

الجزء الشرقي لئلمبراطكرية الركمانيةُّّ

س ّْمي العصر الركماني بعد ذلؾ بالعصر البيزنطي نسب نة ليا أليس كذلؾ؟
 -كمدينة بيزنطة ىذه ىي التي ي

العصر البيزنطي
 -بالتأكيد فيعتبر ىذا اإلمبراطكر ىك مؤسس العصر البيزنطي نسبة إلي اسـ ىذه المدينة كبدأ ىذا العصر

سنة ِّّ ـ كتكلي حكـ مصر في ىذا العصر ٕٗ كاليان عاصركا ِِ إمبراطك ارنُّْ أشيرىـ بالنسبة

لنا حاليان قسطنطيف األكؿ كىرقؿ  ،كقد حدث أف اإلمبراطكر قسطنطيف اعترؼ بالديانة المسيحية فيك
يعتبر أكؿ إمبراطكر مسيحي في الركماف بالكامؿ كقد أسعد ذلؾ بالطبع المصرييف في البداية كلكف
ُُّ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ُْ
ُِّ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ِٓ

ُّّ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٔ
ُّْ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِٓ

ُُّ

ُُْ
سرعاف ما اختفت ىذه السعادة لظيكر خبلؼ بيف كنيسة اإلسكندرية ككنيسة القسطنطينية فقد حدثت

المشاكؿ كبدأ االضطياد بعد حدكث ىذا الخبلؼ الحاد بيف الكنيسة باإلسكندرية ككنيسة اإلمبراطكرية

حكؿ طبيعة السيد المسيح نفسو كيقكؿ د سيد الناصرم عف ذلؾ ( - - -كلكف ثبت أف اضطياد

األباطرة الكثنييف كاف عامبلن مساعدان ،ليس في انتشار المسيحية فحسب بؿ في تكحيد جبيتيا كتناسي
خبلفاتيا العقائدية إذ سرعاف ما برزت ىذه الصراعات العقائدية حكؿ قانكف اإليماف المسيحي كاألسس

الفمسفية لمعقيدة الجديدة ككاف الصراع األكبر بيف األسقؼ الكسندر ركس كشماسو أثناسيكس مف

ناحية كبيف خصـ لدكد ىك أسقؼ آخر اسمو آريكس حكؿ عبلقة األب باالبف كىؿ االبف ىك نفس األب
أـ شبيو بو  ،لقد رفضت الكنيسة المرقسية في اإلسكندرية بشدة رأم آريكس الذم رأم أف االبف ال

يمكف أف يككف كجكده مع األب بؿ يميو كبالتالي فيك ليس نفسو بؿ شبيو بو  ،بينما تمسكت

اإلسكندرية بأف األب ظير في جسـ االبف الذم ىك المسيح ككانت خطكرة ىذا الجدؿ البلىكتي ما نتج

عنو مف ردكد فعؿ سياسية  ،ىددت اإلمبراطكرية بالعكدة إلي الحركب األىمية ُّٓ) - -

 نفيـ مف ىذا أف الضغط الرىيب الذم كاف مكجكدان عمي المسيحييف في جميع أنحاء اإلمبراطكريةالركمانية جعميـ متحديف أماـ القير اإلمب ارطكرم  ،أما بعد أف أصبحت اإلمبراطكرية تعترؼ بالديانة
المسيحية فقد أعطاىـ الفرصة لمجدؿ حكؿ طبيعة السيد المسيح فيؿ ىي طبيعة إلو أـ طبيعة إنساف

أـ االثنيف معان فيؿ فارقتو طبيعتو البلىكتية أثناء كجكده عمي األرض فمثبلن عندما كاف يناـ مف الذم

كاف يدير الككف كما إلي ذلؾ

 -كىكذا استمر الجدؿ حكؿ عبلقة االبف باألب كىؿ كبلىما كاحدان أـ اثنيف كالمؤكد أف ىذا الجدؿ أصبح

مشيكر جدان في بيزنطة حتي أننا اليكـ عندما نجد شخص ما كثير الجداؿ نقكؿ لو عمي سبيؿ المثاؿ

(ال داعي لمجدؿ البيزنطي ) الذم ال يؤدم إلي أم نتيجة

 -ىؿ االضطياد الكثني تحكؿ إلي اضطياد مف نكع آخر الختبلؼ الكنيستيف ؟

 لقد كاف ىذا الخبلؼ بيف الكنيستيف مف أسباب عكدة االضطياد الديني مرة أخرم بعد أف فشمت جميعمحاكالت قسطنطيف في احتكاء ىذه األزمة كيأس مف تكحيد اإلمبراطكرية عمي مذىب كاحد بكضع

أساس قانكف اإليماف المسيحي ككاف قد اعتقد أف بصفتو إمبراطك ارن يمكنو السيطرة عمي الكنيسة كيقكؿ
د سيد الناصرم عف ذلؾ ( - - -كقد ردت الكنيسة التي كانت قد أصبحت قكية كمسيطرة بأف

اإلمبراطكر مسيحي قبؿ أف يككف إمبراطك ارن كأنو قبؿ تكليو العرش يجب أف تباركو الكنيسة بالشعائر
الخاصة كمف حؽ الكنيسة عدـ المكافقة عمي أداء مثؿ ىذه الشعائر  ُّٔ) - -بؿ إف الكنيسة ادعت

ُّٓ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٔ -
ُّٔ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٔٔ

ُُْ

ُُٓ
لنفسيا الحؽ في االستقبلؿ المالي كاإلدارم  ،كىكذا عادت اإلسكندرية إلي التمرد عمي الركماف كلكف

بزعامة الكنيسة ىذه المرة  ،كيبدكا أف السكندرييف (اإلغريؽ) كانكا يتمنكف أف تككف عاصمة

اإلمبراطكرية ىي اإلسكندرية بدالن مف بيزنطة التي اختارىا اإلمبراطكر ككاف ىذا سببان آخر لزيادة
السخط عمي اإلمبراطكر كحدثت مشاكؿ بيف اإلسكندرية كاإلمبراطكر رغـ محاكلتو تفادييا  ،كبالمناسبة

تـ تقسيـ اإلمبراطكرية بالفعؿ بعد مكت قسطنطيف إلي شرقية كغربية كأصبحت اإلمبراطكرية الشرقية

ىي األقكل كاألكثر ازدىا ارن كحضارة بينما انيارت اإلمبراطكرية الغربية بعد ذلؾ نتيجة لتعرضيا لغزكات

كحركب خارجية ليس ىذا مجاالن لمحديث عنيا

 -فمتي تـ استخداـ تعبير أقباط مصر أك قبط مصر ؟

العصر القبطي
 مصطمح العصر القبطي في مصر ىك الذم أصبح سائدان بعد أف فرضت المغة القبطية نفسيا كالتينشأت في البداية في ريؼ مصر إلحياء المغة المصرية القديمة ككتابتيا بحركؼ أبجدية إغريقية مع

بعض التعديبلت  ،كأصبح لفظ القبط كاألقباط كالعصر القبطي كغير ذلؾ ىك الذم متداكالن حتي أف ىناؾ
ما يعرؼ بالفف القبطي كالمغة القبطية كاآلثار القبطية كغير ذلؾ  ،كعندما كاف يتحدث رسكؿ اهلل صمي
اهلل عميو كسمـ عف أىؿ مصر فقد كاف يستخدـ لفظ القبط كاهلل أعمـ  ،كقد استمر االضطياد

لممسيحييف في مصر كالكنيسة المرقسية باإلسكندرية حتى أف اإلمبراطكرية البيزنطية كانت تفرض عمي

الكنيسة المصرية أسقفان عمييا مف طرفيا ككاف في حراسة قكة ركمانية كطبعان ىذا األسقؼ كاف عمي
عبلقة سيئة برجاؿ الكنيسة المصرييف ( كيقكـ ىذا األسقؼ باضطياد رجاؿ الكنيسة المصرييف الذيف

كانكا ييربكف إلي الكيكؼ كاألديرة في الصحراء )ُّٕ

 معني ذلؾ أنو عندما نقكؿ الكنيسة القبطية فمعناىا الكنيسة المصرية ألف القبطية ىنا جنسية كليستديانة ألف مصر ىي ببلد القبط

 نعـ  ،حتي أف كممة قبط ستبلحظ أنيا كممة (مصر) حاليا بالمغة اإلنجميزية كباقي المغات ( إيجيبت )( ،)EGYPTكلمزيد مف التكضيح فإنو بعد دخكؿ عمرك بف العاص مصر كفتحيا أسمـ العديد مف األقباط
كظؿ أقباط آخريف عمي ديانتيـ المسيحية  ،كالذيف أسممكا تزاكجكا بعد ذلؾ بقبائؿ عربية كشعكب

كعناصر مف المسمميف غير مصرييف  ،كبالتالي فقد تككف أنت أك أنا قبطي مسمـ أك قبطي مسيحي

بمعني مصرم مسمـ أك مصرم مسيحي  ،كالفرؽ أف القبطي المسمـ قد دخؿ في أصكلو جنسيات

مسممة أخرم تزاكجت مع المصرييف .

 كىؿ ظؿ العداء بيف الكنيستيف مستمر كلـ تحدث أم محاكالت لتحسيف العبلقة بينيما ؟ُّٕ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٖ

ُُٓ

ُُٔ
 جدير بالذكر أف العبلقة بيف كنيسة اإلسكندرية ككنيسة القسطنطينية تحسنت إلي حد ما في عيداإلمبراطكر ثيكدسيكس األصغر ( َّٖ َْٓ-ـ ) كتكقفت االضطياداتُّٖ ككاف األسقؼ كيرلس ىك
أسقؼ اإلسكندرية في ذلؾ الكقت كقد قاد المعارضة ضد شخص اسمو نسطكريكس ككاف بطريرؾ
القسطنطينية ككاف يدعكا إلي الفصؿ بيف الصفات الربانية كالصفات البشرية لمسيد المسيح بينما كاف

يصر البطريرؾ كيرلس عمي إدماج الصفتيف الربانية كالبشرية في جسد المسيح  ،كأصبح األسقؼ

كيرلس ذك مكانة خاصة عند اإلمبراطكر

 -عظيـ جدان فيي فترة ىدنة لتخفيؼ التكتر

 ثـ عادت المشاكؿ مرة أخرم في عيد اإلمبراطكر مرقيانكس عاـ ْْٓ ـ ( فقد اندلع عاـ ُْٓ ـخبلؼ بيف كنيسة ركما كاإلسكندرية أدم إلي انقساـ الكنيستيف حتي يكمنا ىذا حيث أصبح أتباع

كنيسة اإلسكندرية كمف سار عمي نيجيـ يعرفكف باسـ األرثكذككس أم أتباع النظرية السميمة كقد
انضـ إلييا السكرياف  ،كقد أطمؽ عمي ىذه الجبية اسـ اليعاقبة بينما أصبح أتباع كنيسة ركما

يطمقكف عمي أنفسيـ اسـ الكاثكليؾ أم أصحاب المذىب الجامع لكؿ اآلراء عمي مستكم العالـ بأسره

أما أتباع كنيسة القسطنطينية فقد عرفكا باسـ الممكييف أم أتباع مذىب الممؾ " اإلمبراطكر " )ُّٗ

كفي عيد مرقيانكس عاد العنؼ ضد أقباط مصر كالكنيسة المرقسية باإلسكندرية مرة أخرم بسبب

مذىب الطبيعتيف كمذىب الطبيعة الكاحدة لممسيح ( كقامت ثكرات دمكية ضد القسطنطينية  ،كتعرض

األقباط  --لمذابح بشعة فاقت حتي تمؾ التي قاـ بيا األباطرة الكثنيكف ضدىـ  ،بؿ إف عدد الذيف
استشيدكا مف األقباط  --عمي أيدم أتباع مذىب الطبيعتيف يفكؽ بكثير عدد الذيف استشيدكا عمي

أيدم األباطرة الكثنييف )َُْ

 -ىذا نستنتج منو أف بابا اإلسكندرية ىك بابا األرثكذككس في العالـ كمو كليس في مصر فقط كالشعب

المصرم المسكيف شعر بسعادة كبيرة جدان بعد أف أصبح اإلمبراطكر الركماني يديف بنفس ديانة الشعب

المصرم المسيحي كأعتقد الشعب أف االضطياد كالقتؿ سكؼ ينقشع كلكف لؤلسؼ كاف اختبلؼ

المذاىب أبشع مف الكثنية نفسيا التي كاف عمييا األباطرة الكثنيكف

 -كاف الشعب يعاني مف االضطياد كالظمـ كالفقر كالضرائب الباىظة فإف مشكمة المذاىب لـ تكف المشكمة

الكحيدة رغـ أنيا الرئيسية ككاف الركماف قد قرركا أف يككف كالي مصر ىك نفسو األسقؼ في نفس

الكقت مما أدم إلي أف المصرييف كانكا ينتخبكف البطريرؾ الخاص بيـ س ارن ( كأكؿ بطريرؾ تـ انتخابو
س ارن ىك بطرس الرابع كذلؾ عاـ ٕٔٓ ـ )ُُْ كفي عاـ ِِٔ تـ انتخاب األنبا بنياميف الذم عاصر
ُّٖ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٖ

ُّٗ
َُْ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِِٖ
معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٖ

ُُْ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٖٓ

ُُٔ

ُُٕ
ظيكر اإلسبلـ كالفتح العربي لمصر  ،كظمت ىذه األكضاع إلي أف بدأت تعكد اإلمبراطكرية الفارسية
لؤلضكاء مرة أخرم كأصبح ليا جيكش جرارة تنافس بؿ تتفكؽ عمي الركماف كتجتاح ممتمكاتيـ كتضـ

كالياتيـ إلييا كمف بينيا مصر

 -مسكيف كاهلل ىذا الشعب المصرم فيؿ يكاجو الركماف أـ اإلغريؽ أـ الفرس أـ الييكد ؟

 صحيح فيك عمي الرغـ مف اعتناقو الديانة المسيحية التي شعارىا كجكىرىا المحبة كالتسامح {لىتى ًج ىد َّفش َّد َّ
الن ً
يف قىالي ىكاٍ إً َّنا
يف أى ٍ
أى ى
آم ينكاٍ ا ٍل ىي يي ى
آمنيكاٍ الًَّذ ى
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يس ى
يف ىكيرٍى ىبانا ىكأ َّىن يي ٍـ الى ىي ٍ
الر ي
كف* ىكًا ىذا ى
ىن ى
الش ً
ىعي ىنيـ تى ًف ي ً
آم َّنا فىا ٍكتيٍب ىنا ىم ىع َّ
يف} (ِٖ )ّٖ-سكرة
َّم ًع ًم َّما ىع ىرفيكاٍ ًم ىف ا ٍل ىح ّْ
اى ًد ى
ؽ ىيقيكلي ى
يض م ىف الد ٍ
أ ٍي يٍ
كف ىرَّب ىنا ى
المائدة  ،ىكذا كصؼ المكلي عز كجؿ النصارل في القرآف الكريـ  ،فيـ أقرب الناس مكدة لممؤمنيف

عمي عكس الييكد تمامان كقد قرأت في كتاب المسيحية كاإلسبلـ في مصر لمدكتكر حسيف كفافي صفحة

ّْ ما يمي (أحبكا أعداءكـ  ،بارككا العنيكـ  ،أحسنكا إلي مبغضيكـ كصمكا ألجؿ الذيف يسيئكف إليكـ

كيطردكنكـ فمف ال يعرؼ المحبة ال يعرؼ اهلل – إنجيؿ متي اإلصحاح ٓ )  ،كبالرغـ مف أنيـ كانكا

ييربكف إلي الصحراء في األديرة المختمفة التي أصبحت مراكز لئلشعاع الديني كمق ارن لمعبادة كالرىبنة إال

أف المصائب كالمشاكؿ لـ تتركيـ في حاليـ رغـ تسامحيـ مع الناس جميعان طبقان لتعميمات دينيـ ،
كبالمناسبة يعتبر أقدـ دير في العالـ عمي اإلطبلؽ ىك دير األنبا أنطكنيكس عمي ساحؿ البحر األحمر

( كلذلؾ فإف األنبا أنطكنيكس الذم أنشأ الدير المسمي باسمو يسمي أبا الرىباف أك كككب البرية

الشرقية أم الصحراء الشرقية )ُِْ كعمي الرغـ مف كؿ ىذا إال أف االضطياد الديني الركماني

لممصرييف أصبح ركتينيان كمألكفان فالحاكـ الركماني نفسو أصبح ىك البطريرؾ المخالؼ لممذىب بينما

كاف ىناؾ البطريرؾ المصرم المنتخب س ارن  ،كفي أثناء كؿ ىذه األحداث مف اضطياد كظمـ كفقر
ً ً
الركـ (ِ) ًفي أ ٍىد ىنى األ ٍىر ً
ض
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اس الى ىي ٍعمى يم ى
 -فمف كاف اإلمبراطكر الركماني عند ظيكر اإلسبلـ ؟

اإلمبراطكر البيزنطي ىرقؿ
 كاف اإلمبراطكر ىرقؿ كىك ييعد مف أعظـ أباطرة الركـ كأكثرىـ شيرة في المصادر العربية  ،ألف اسمواقترف بالفتكحات اإلسبلمية كتحرير ببلد الشاـ كمصر مف الحكـ الركماني  ،فبعد تم يكف الدعكة
ُِْ

المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ْٖ

ُُٕ

ُُٖ
اإلسبلمية حرص النبي عميو الصبلة كالسبلـ عمى بعث الرسائؿ إلى كسرل كىرقؿ كغيرىـ ليعرض
عمييـ اإلسبلـ ،كقد بعث برسالة إلى ىرقؿ يطمب فييا منو أف ي ً
سمـ حتى يسمـ ،كيأتيو اهلل أجره مرتيف،
ي
كعندما كصؿ كتاب رسكؿ اهلل إلى ىرقؿ قرأه كىك مقيـ في بيت المقدس ،كقد كاف عنده أبك سفياف بف
حرب حيث طمبو ىرقؿ ليسألو عف النبي الذم يب ًعث فييـ .كتشير الركايات التاريخية إلى أف ىرقؿ كاد
أف يسمـ كيؤمف بدعكة اإلسبلـ لكال خكفو مف قساكستو ،كمف حكلو الذيف كانكا يكرىكف العرب كرىان

شديدان ،كقد تكفي ىرقؿ في سنة ُْٔ ميبلدم بعد أف شيد ىزيمة الركـ في اليرمكؾ كرحيميـ عنيا

سنة ّٔٔ ميبلدم .كمف أبرز األحداث التي كقعت في عيده زيارة عمرك بف العاص رضي اهلل عف
لمصر قبؿ اإلسبلمي ،

 -فيؿ لديؾ معمكمات عف ىذه الزيارة ؟

 قد كردت بعض تفاصيؿ عف ىذه الزيارة في بعض المراجع كاآلتي  :زار عمرك بف العاص مصر قبؿاإلسبلـ تقريبان في ( صيؼ عاـ َِٔ ـ )ُّْ ففي أثناء رحمة مف رحبلتو التجارية إلي الشاـ كأثناء

كجكده في جنكب فمسطيف (  - - -فإذا بو يقابؿ شماسان مصريان كقد أصابو عطش شديد في يكـ
صيؼ قائظ شديد الحرارة  ،فسقاه عمرك مف قربو لو فشرب حتي ارتكم كناـ الشماس مكانو مف فرط

اإلعياء كالتعب ككاف الشماس مف شمامسة الركـ مف أىؿ اإلسكندرية قدـ لمصبلة في بيت المقدس
كيبدك أنو كاف يتعبد في جباؿ المنطقة التي تقابؿ فييا مع عمرك بف العاص كأثناء نكـ ىذا الشماس
في ظؿ شجرة ىائمة عجفاء خرجت حية مف حفرة ليا بجكار الشماس فبصر بيا عمرك فنزع ليا بسيـ

فقتميا )ُْْ كعندما أحس الشماس بأف عمرك أنقذ حياتو مرتيف أصر عمي أف يعطيو مكافأة مقابؿ

لذلؾ فسألو كـ تككف دية القتيؿ عندكـ في ببلد العرب كما نظير ذلؾ مف الدنانير فأخبره عمرك أنيا
ألؼ دينار فقرر الشماس أف يدفع لعمرك ديتيف أم ألفي دينار نظير إنقاذ حياتو مرتيف كعرض عميو
أف يصحبو إلي مصر كي يتمكف مف تنفيذ كعده ( فقاؿ عمرك  :كـ يككف مكثي في تمؾ الرحمة ؟ قاؿ

لو الشماس  :شي ارن  ،تنطمؽ معي ذاىبان عشرة أياـ كتقيـ عندنا عشرة أياـ كترجع في عشرة أياـ كلؾ

عمي أف أصحبؾ كأحفظؾ ذاىبان كأف أبعث معؾ مف يرافقؾ كيحفظؾ راجعان  ُْٓ) - -كبعد أف شاكر

عمرك أصحابو انطمؽ مع الشماس إلي مصر ككانت أكؿ زيارة لو لمصر  ،كأثناء الرحمة استطاع

عمرك أف يعرؼ الكثير عف مصر كشاىد في مصر (  - -مرك ارن بالقرم كالريؼ كالمدف كمخالطة

لؤلىالي الفقراء كاألغنياء كالريؼ كالتجار كالفبلحيف كالكياف كالرىباف كالقساكسة  ،ىذا باإلضافة إلي

جحافؿ االستعمار البيزنطي مف ضباط كجنكد كمكظفيف  ،كخبلؿ ىذا الحشد اليائؿ مف البشر سكاء

ُّْ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ّٗ
ُْْ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ْٗ
ُْٓ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ٓٗ

ُُٖ

ُُٗ
كانكا مصرييف مستعبديف أك بيزنطييف مستعمريف  ،عرؼ الكثير كالكثير عف بعض األمكر  ،كعرؼ

خبلليا المداخؿ كالطرؽ كالمسالؾ كالكدياف كالجسكر كاألماكف التي يمكف اإلقامة فييا  ،كاستطاع أف

يحس بالشعب المصرم كما يعانيو مف جنكد الركـ كما يقاسيو مف ظمـ كقير ُْٔ) - -

 كبالطبع كاف الشماس المصرم يتحدث مع عمرك في الطريؽ عف أحكاؿ مصر كالمصرييف كعف سراالضطياد الديني لممصرييف مف أباطرة بيزنطة

 نعـ كما تحدث معو عف حضارة اإلسكندرية العريقة كانبير عمرك باإلسكندرية كمبانييا المختمفة كتجكؿفي أنحاءىا كدخؿ أسكاقيا كشكاطئيا كأحياءىا كمكث بيا عشرة أياـ كاممة فكانت ىذه الزيارة تمييد

كاعداد لفاتح مصر بعد ذلؾ كلقد كاف العالـ في ذلؾ الكقت قد كصؿ إلي مرحمة كصفيا العقاد كصفان
رائعان في كتابو الممتع عبقرية محمد صمي اهلل عميو كسمـ  ،حيث كتب ما ممخصو  ( :كاف عالمان

متداعيان قد شارؼ النياية  - -خبلصة ما يقاؿ فيو أنو عالـ فقد العقيدة كما فقد النظاـ  - -أم أنو
فقد أسباب الطمأنينة في الباطف كالظاىر  - -طمأنينة الباطف التي تنشأ مف الرككف إلي قكة في الغيب

تبسط العدؿ كتحمي الضعيؼ كتجزم الظالـ كتختار األصمح كاألكمؿ مف جميع األمكر  ،كطمأنينة

الظاىر التي تنشأ مف الرككف إلي دكلة تقضي بالشريعة كتفصؿ بيف البغاة كاألبرياء كتحرس الطريؽ

كتخيؼ العائثيف بالفساد )ُْٕ ىكذا كصؼ العقاد بأسمكبو الرائع األحكاؿ في العالـ ثـ يشرح بعد ذلؾ

مكقؼ كؿ دكلة عمي حدة فيقكؿ (بيزنطة قد خرجت مف الديف إلي الجدؿ العقيـ الذم أصبح بعد ذلؾ

عممان عمييا كتضاءلت سطكتيا في البر كالبحر حتي طمع فييا مف كاف يحتمي بجكارىا  ،كفارس قد
سخر فييا المجكس مف ديف المجكس – ككمنت حكؿ عرشيا ككامف الغيمة كبكاعث الفتف كنكازع

الشيكات  ،كالحبشة ضائعة بيف األكثاف المستعارة مف الحضارة تارة كمف اليمجية تارة  -عالـ يتطمع

إلي حاؿ غير حالو  -عالـ يتييأ لمتبديؿ أك لميدـ ثـ البناء  ، ُْٖ) - -ككسط ىذا كمو بعث المكلي

عز كجؿ نبيو محمد صمي اهلل عميو كسمـ مف ذرية إسماعيؿ عميو السبلـ الذم تركو أبكه سيدنا إبراىيـ
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ُْٔ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ َُُ
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عبقرية محمد ( صمي اهلل عميو كسمـ ) ( عباس محمكد العقاد ) صػٗ

ُْٗ

البقرة ُُِِٔٗ-

ُْٖ عبقرية محمد (صمي اهلل عميو كسمـ) ( عباس العقاد ) صػ ٗ

ُُٗ

َُِ
 -بالتأكيد كاف لظيكر اإلسبلـ تأثير عمي شعكب المنطقة بما فييا مصر

 بظيكر اإلسبلـ في الجزيرة العربية تـ تحرير شعكب المنطقة بالكامؿ مف بطش الفرس كاضطياد الركـلتصبح القكمية اإلسبلمية فقط أعمي مف أم قكمية أخرم كليس العربية أك الفارسية أك الركمانية أك

أم جنسية أخرم ليعيش البشر طبقان لمنيج اهلل سبحانو كتعالي فميس ألحد أف يضع منيج بشرم

كيفرضو عمي الناس كتـ ىزيمة الركـ كالفرس عمي يد المسمميف  ،كلقد كاف النصر حميفيـ ألنو دائمان

مف عند اهلل سبحانو

 -فيؿ كاف العرب عمي استعداد لمقياـ بيذا الدكر قبؿ اإلسبلـ ؟

 لقد كاف العرب مؤىميف ليذه المعارؾ قبؿ اإلسبلـ كلكف كاف ينقصيـ أحد أىـ أسباب النصر كما يقكؿالعقاد رحمو اهلل ( فالذم ال ريب فيو أف الصحراء قد تعاقبت فييا األجياؿ عمي حركب العصابات التي

تشترؾ فييا القبائؿ أبدان بيف عادية كمعدك عمييا كأف البدكم قد عاش زمنان كما جاء في التكراة " يده
عمي كؿ إنساف كيد كؿ إنساف عميو " فحصؿ مف ذلؾ حكمة مطبكعة يصح أف تسمي " حاسة الحرب "
أك أىبة الميداف الخالد التي ال تفارقو في ليؿ أك نيار فبل يزاؿ حياتو في حيطة المدافع كاستعداد

المياجـ كيقظة القمب لمنضاؿ الذم يتعرض لو بيف مضطر مغتصب أك طائع مختار كىذه الممكة ال

تحصؿ ألبناء المدف الذيف يندبكف لمقتاؿ بيف آكنة كأخرم كيتدربكف عميو كأنو عمؿ يؤدم في مكاف

العمؿ ثـ يطرح عف العاتؽ في سائر األكقات )َُٓ كيؤكد العقاد في كتابو الرائع عبقرية خالد أف

العرب كانكا عمي دراية بكافة أنكاع الخطط الحربية كفنكف القتاؿ كيؤكد أيضان أف (  --النيضة العربية
لـ يكتب ليا النصر ألف الفرس كالركـ كانكا يستحقكف اليزيمة ككفي بؿ ىي قد انتصرت ألنيا كانت

تستحؽ النصر بأسبابو التي ال مصادفة فييا كال محاباة كال محؿ ليا لفمتة نادرة ال تقبؿ التكرار كانما

كانت أسباب النصر عند العرب ناقصة فتمت في أكانيا فغمبكا بكسائؿ الغمبة جميعيا ُُٓ) -

 أتمني أف تحدثني بشكؿ أكثر تفصيبلن عف العرب قبؿ اإلسبلـ ككيؼ أصبحكا باإلسبلـ خير أمةكف ًبا ٍلمعر ً
يخ ًر ىج ٍت لً َّمن ً
كؼ ىكتى ٍن ىي ٍك ىف ىع ًف
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كف كأى ٍكثىريىـ ا ٍلفى ً
ً
َّ
ً
ىى يؿ ا ٍل ًكتى ً
كف} (َُُ)
آم ىف أ ٍ
اسقي ى
اب لى ىك ى
ا ٍل يمن ىك ًر ىكتي ٍؤ ًمني ى
كف ًبالمٌو ىكلى ٍك ى
اف ىخ ٍي نار ل ييـ ّْم ٍن يي يـ ا ٍل يم ٍؤمني ى ى ي ي
سكرة آؿ عمراف كسكؼ نتكمـ عف نشأتيا كظيكرىا كاتساع حدكدىا مف داخؿ الجزيرة العربية إلي

خارجيا كمف الميـ جدان أف تعرؼ أف اإلسبلـ ىك السبب الرئيسي بؿ الكحيد الذم أعز اهلل بو ىذه
األمة  ،فقد كاف العرب قبؿ اإلسبلـ ال تربطيـ رابطة كاحدة ( كانكا متفرقيف بغير باعث إلي الكحدة

كالنيكض فجاءتيـ الدعكة اإلسبلمية تجمع شتاتيـ كتبعث كرامتيـ كتنطمؽ بيـ في سبيميـ فتـ ليـ ما

َُٓ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ٔ
ُُٓ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ُُ

َُِ

ُُِ
نقص كتييأت ليـ ذرائع النصر في شرعة األرض كالسماء )ُِٓ كلك كاف اإلسبلـ نزؿ عمي أمة قكية

ناىضة بالفعؿ عممان كحضارة كقكة كثركة ألرجع البعض السبب في عزتيا إلي المقكمات المكجكدة

بالفعؿ فييا كلكف الرسالة نزلت في قكـ متفرقيف كنبي أمي صمي اهلل عميو كسمـ مما يؤكد أف الرسالة

ىي التي صنع اهلل بيا ىذه الدكلة القكية  ،كظمت عزة ىذه األمة مقركنة بالتمسؾ بتعاليـ اإلسبلـ دائمان
فكؿ مف تكلي أمر المسمميف بعد ذلؾ كأدرؾ ىذه الحقيقة ستجده يحقؽ بفضؿ اهلل تعالي النصر كالمجد
لؤلمة  ،أما مف يبتعد عف ىذه الحقيقة في ىذه األمة فستراه يذؿ لغير اهلل كيخضع ىك كقكمو لدكؿ

كأمـ أخرم  ،كعندما أمسكت دكلة اإلسبلـ بعجمة القيادة العالمية إذا جاز التعبير اختمفت عف الدكؿ

األخرل التي ذكرناىا في ىذا الحكار اختبلؼ شاسع في تطبيؽ المنيج كالثقافة كالحضارة  ،فاألمـ التي
أخضعت العالـ لحكميا مثؿ الفراعنة كاإلغريؽ كالفرس كالركـ كانكا ينشركف منيجيـ البشرم عمي

البشر أما ىذه األمة فقد قامت بنشر منيج اهلل سبحانو كتعالي

 -فيؿ لديؾ معمكمات عف قبيمة قريش كفضميا عمي سائر العرب ؟

ُِٓ عبقرية خالد ( عباس محمكد العقاد ) صػ ُُ

ُُِ

ُِِ

الفصؿ الرابع مصر في عصر الراشديف بعد الفتح
أفضؿ العناصر البشرية عمي األرض
 -لقد كاف بيذه القبيمة أفضؿ العناصر البشرية عمي األرض كلكنيا كانت مككنة مف عدة بطكف تتنافس

عمي الشرؼ كالسيادة فيما بينيا كبالتالي لـ يكف مف الممكف أف يككف فييا ممؾ كاحد يحكميا  ،كخير

ما يمكف أف يقاؿ في ىذا الحكار عف التنافس قبؿ اإلسبلـ في ىذه القبيمة العظيمة التي شرفيا اهلل
سبحانو بخاتـ أنبياءه كرسمو  ،ما قالو العقاد ( كاحتالكا عمي التكفيؽ بينيـ بتقسيـ المفاخر كالمراسـ

عمي بطكنيـ كزعمائيـ حسب أقدارىـ كمزاياىـ  ،فانتيي الشرؼ إلي عشرة بطكف ىـ ىاشـ كأمية
كنكفؿ كعبد الدار كأسد كتيـ كمخزكـ كعدم كجمح كسيـ  ،فكانت لياشـ سقاية الحاج ككانت ألمية
راية الحرب يخرجيا عند القتاؿ ليسممكىا إلي قائدىـ المختار  ،ككانت لنكفؿ الرفادة كىي إعانة الحجاج

المنقطعيف بالماؿ  ،ككانت لعبد الدار السدانة كالحجابة كالمكاء  ،ككانت لبني أسد المشكرة أك رئاسة
مجمس الشكرل في ميمات األمكر  ،ككانت لبني تيـ الديات كالمغارـ ككانت لبني جمح األيسار كاأل زالـ

كلبني سيـ الحككمة كاألمكاؿ المحجرة كظمكا يتكلكنيا جيبلن بعد جيؿ إلي ظيكر اإلسبلـ –  -كلـ يكف

ليذه الكظائؼ المكزعة شأف كاحد في جميع األكقات كاألحكاؿ بؿ كانت تعمك كتيبط عمي حسب الزعيـ

الذم يتكالىا كعمي حسب القكة التي يككف عمييا بيتو عند كاليتو إياىا كلكننا إذا نظرنا إلييا نظرة

مجممة كجدنا منيا ما كاف يقصد بو " جبر الخاطر " كاإلرضاء  - - -كلـ تجد بينيا سمطات فعالة -

 -غير ثبلث متفرقات كىي السمطة الركحية لياشـ كعبد الدار كالسمطة السياسية ألمية كالسمطة

العسكرية لمخزكـ )ُّٓ  ،كمف كبلـ العقاد يتضح أف ىاشـ كأمية كمخزكـ تقريبان كانكا ىـ أكثر

البطكف فعالية كتأثي ارن  ،كسأذكر لؾ بعض أسماء مف ىذه البطكف لكي تتعرؼ عمييا فقد تعرؼ البطف
مف شخصيات تنتمي ليا فمثبلن سيدنا أبي بكر مف بني تيـ كسيدنا عمر مف بني عدم كسيدنا عثماف
بف عفاف مف بني أمية كسيدنا عمي بف أبي طالب مف بني ىاشـ ( آؿ البيت ) كسيدنا الزبير بف العكاـ

مف بني أسد كسيدنا خالد بف الكليد مف بني مخزكـ كسيدنا عمرك بف العاص مف بني سيـ كىناؾ

شخصيات تعرفيا جيدان مف بني أمية مثؿ أبي سفياف بف حرب كابنو معاكية ككذلؾ مركاف بف الحكـ ،
ككانت ( ىاشـ كأمية كعبد الدار ) ثبلثة بطكف يمتقكف في جد كاحد أقرب مف الجد الذم يجمعيـ ببني

مخزكـ كىك مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف فير جد قريش أجمعيفُْٓ  ،ككاف أبك جيؿ مف بني
مخزكـ ككاف ال يعجبو أف يككف النبي المبعكث مف بطف غير مخزكـ ككذلؾ الكليد بف المغيرة سيد بني

مخزكـ الذم قاؿ ما معناه " أينزؿ عمي محمد كأترؾ كأنا كبير قريش كسيدىا ؟ )  ،كقد كاف مكضكع
ُّٓ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ُٓ
ُْٓ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ُٔ ُٕ ،

ُِِ

ُِّ
العصبية داخؿ قبيمة قريش مف أىـ أسباب رفض دعكة رسكؿ اهلل (صمي اهلل عميو كسمـ) في بدايتيا
حتي أف تصريحات ىؤالء الكفار يتضح منيا أف المشكمة ليست في القرآف بؿ إنيـ شيدكا بعظمتو

كاعترفكا بإعجازه كأيضان المشكمة ليست النبكة في حد ذاتيا كلكف تكمف المشكمة في مف سيككف ىذا
آف ىعمىى
{كقىاليكا لى ٍكىال ينّْز ىؿ ىى ىذا ا ٍلقي ٍر ي
النبي الذم سينزؿ عميو ىذا القرآف كفي أم بطف مف بطكف قريش ى

ىر يج وؿ ّْم ىف ا ٍلقى ٍرىيتى ٍي ًف ىع ًظ ويـ} (ُّ) سكرة الزخرؼ بؿ إنيـ بمغ بيـ عنادىـ أف دعكا اهلل سبحانو كتعالي
السماك ً
الذم يعرفكنو جيدان ً
س َّخ ىر َّ
س ىكا ٍلقى ىم ىر لى ىيقيكلي َّف المَّ يو فىأ َّىنى
ات ىك ٍاأل ٍىر ى
سأىٍلتى ييـ َّم ٍف ىخمى ى
الش ٍم ى
ض ىك ى
ؽ َّ ى ى
{كلىئف ى
ى
كف} (ُٔ) سكرة العنكبكت  ،كتأمؿ معي ىذا الدعاء العنيد الذم يطمبكف فيو مف اهلل أف يدمرىـ
يي ٍؤفى يك ى
اف ىى ىذا يى ىك ا ٍل ىح َّ
ؽ ًم ٍف
{كًا ٍذ قىاليكاٍ المَّ يي َّـ إًف ىك ى
كييمكيـ إذا ثبت أف محمدان صمي اهلل عميو كسمـ صادقان ى
ً
ً
ً ً
السماء أ ًىك ا ٍئ ًت ىنا ًب ىع ىذ و
ىنت ًفي ًي ٍـ ىك ىما
اف المٌ يو لً يي ىع ّْذ ىب يي ٍـ ىكأ ى
اب أىلً ويـ (ِّ) ىك ىما ىك ى
عند ىؾ فىأ ٍىمط ٍر ىعمى ٍي ىنا ح ىج ىارةن ّْم ىف َّ ى
ّْ
كف(ّّ)} سكرة األنفاؿ
ستى ٍغ ًف ير ى
ىك ى
اف المٌ يو يم ىعذ ىب يي ٍـ ىك يى ٍـ ىي ٍ
 إذف فقد كصمنا في الحديث إلي بعثة النبي صمي اهلل عميو كسمـ كانتشار اإلسبلمي نعـ إنيا أعظـ فترة في تاريخ البشرية كميا  ،فيك صمي اهلل عميو كسمـ رحمة اهلل لمعالميف  ،كبسيرتونيتدم كننيؿ منيا ما نقكم بو عمي حؿ كؿ مشاكمنا

 -كماذا نتعمـ أيضان مف سيرتو العطرة صمي اهلل عميو كسمـ ؟

أىمية دراسة سيرة رسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ

 إف دراسة اليدم النبكم أمر لو أىميتو لكؿ مسمـ  ،فيك يحقؽ عدة أىداؼ  ،مف أىميا  :االقتداءبرسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ مف خبلؿ معرفة شخصيتو صمي اهلل عميو كسمـ  ،كأعمالو كأقكالو

كتقريراتو كتكسب المسمـ محبة الرسكؿ

صمي اهلل عميو كسمـ كتنمييا كتباركيا  ،كتعرفو بحياة

الصحابة الكراـ  ،الذيف جاىدكا مع رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ  ،فتدعكه تمؾ الدراسة لمحبتيـ ،

كالسير عمي نيجيـ  ،كاتباع سبيميـ  ،كما أف السيرة النبكية تكضح لممسمـ حياة الرسكؿ صمي اهلل

عميو كسمـ بدقائقيا  ،كتفاصيميا منذ كالدتو  ،كحتي مكتو  ،مرك ار بطفكلتو كشبابو كدعكتو كجياده

كصبره  ،كانتصاره عمي عدكه  ،كتظير بكضكح أنو كاف زكجان كأبان كقائدان كمحاربان  ،كحاكمان  ،كسياسيان

 ،كداعية كزاىدان كقاضيان  ،كعمي ىذا فكؿ مسمـ يجد بغيتو فييا  ،فالداعية يجد لو في سيرة رسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ أساليب الدعكة كمراحميا المتسمسمة  ،كيتعرؼ عمي الكسائؿ المناسبة لكؿ مرحمة

مف مراحميا  ،فيستفيد منيا في اتصالو بالناس  ،كدعكتيـ لئلسبلـ  ،كيستشعر الجيد العظيـ الذم
بذلو رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ مف أجؿ إعبلء كممة اهلل  ،ككيفية التصرؼ أماـ العكائؽ كالعقبات

كالصعكبات  ،كما ىك المكقؼ الصحيح أماـ الشدائد كالفتف  ،كيجد المربي في سيرتو صمي اهلل عميو

كسمـ دركسان نبكية في التربية  ،كالتأثير عمي الناس بشكؿ عاـ  ،كعمي أصحابو الذيف رباىـ عمي يده

ككؤلىـ بعنايتو  ،فأخرج منيـ جيبلن قرآنيان فريدان  ،كككف منيـ أمة ىي خير أمة أخرجت لمناس  ،تأمر
ُِّ

ُِْ
بالمعركؼ  ،كتنيي عف المنكر  ،كتؤمف باهلل  ،كأقاـ بيـ دكلة نشرت العدؿ في مشارؽ األرض

كمغاربيا  ،كيجد القائد المحارب في سيرتو صمي اهلل عميو كسمـ نظامان محكمان ػ كمنيجان دقيقان  ،في
فنكف قيادة الجيكش كالقبائؿ  ،كالشعكب كاألمة  ،فيجد نماذج في التخطيط كاضحة  ،كدقة في التنفيذ

-

بينة  ،كحرصان عمي تجسيد مبادئ العدؿ  ،كاقامة قكاعد الشكرم بيف الجند كاألمراء  ،كالراعي كالرعية ،

كيتعمـ منيا السياسي كيؼ كاف صمي اهلل عميو كسمـ يتعامؿ مع أشد خصكمو السياسييف المنحرفيف ،

كرئيس المنافقيف عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ  ،الذم أظير اإلسبلـ  ،كأبطف الكفر كالبغض لرسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ  ،ككيؼ كاف يحيؾ المؤامرات كينشر اإلشاعات التي تسئ إلي رسكؿ اهلل صمي

اهلل عميو كسمـ إلضعافو كتنفير الناس منو  ،ككيؼ عاممو رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كصبر عميو

 ،كعمي حقده  ،حتي ظيرت حقيقتو لمناس  ،فنبذكه جميعان حتي أقرب الناس لو  ،ككرىكه كألتفكا حكؿ
قيادة النبي صمي اهلل عميو كسمـ  ،كيجد العمماء فييا ما يعينيـ عمي فيـ كتاب اهلل تعالي  ،ألنيا ىي
المفسرة لمقرآف الكريـ في الجانب العممي  ،ففييا أسباب النزكؿ كتفسير لكثير مف اآليات فتعينيـ عمي
فيميا كاالستنباط منيا  ،كمعايشة أحداثيا  ،فيستخرجكف أحكاميا الشرعية  ،كأصكؿ السياسة الشرعية
 ،كيحصمكف منيا عمي المعارؼ الصحيحة في عمكـ اإلسبلـ المختمفة  ،كبيا يدرككف الناسخ كالمنسكخ

 ،كغيرىا مف العمكـ  ،كبذلؾ يتذكقكف ركح اإلسبلـ كمقاصده السامية  ،كيجد فييا الزىاد معاني الزىد ،
كحقيقتو كمقصده  ،كيستقي منيا التجار مقاصد التجارة  ،كأنظمتيا كطرفيا  ،كيتعمـ منيا المبتمكف

أسمي درجات الصبر كالثبات فتقكم عزائميـ عمي السير في طريؽ دعكة اإلسبلـ  ،كتعظـ ثقتيـ باهلل

عز كجؿ  ،كيكقنكف أف العاقبة لممتقيف  ،كتتعمـ منيا األمة اآلداب الرفيعة  ،كاألخبلؽ الحميدة ،
كالعقائد السميمة  ،كالعبادة الصحيحة  ،كسمك الركح  ،كطيارة القمب  ،كحب الجياد في سبيؿ اهلل

كطمب الشيادة في سبيمو  ،إف دراسة اليدم النبكم في تربية األمة كاقامة الدكلة  ،يساعد العمماء

كالقادة كالفقياء كالحكاـ  ،عمي معرفة الطريؽ إلي عز اإلسبلـ كالمسمميف مف خبلؿ معرفة عكامؿ
النيكض كأسباب السقكط  ،كيتعرفكف عمي فقو النبي صمي اهلل عميو كسمـ في تربية األفراد كبناء

الجماعة المسممة كاحياء المجتمع كاقامة الدكلة  ،فيرم المسمـ حركة النبي صمي اهلل عميو كسمـ في

الدعكة كالمراحؿ التي مر بيا  ،كقدرتو عمي مكاجية أساليب المشركيف في محاربة الدعكة كتخطيطو
الدقيؽ في اليجرة إلي الحبشة  ،كمحاكلتو إقناع أىؿ الطائؼ بالدعكة  ،كعرضو ليا عمي القبائؿ في

المكاسـ كتدرجو في دعكة األنصار ثـ ىجرتو المباركة إلي المدينة  ،إف مف تأمؿ حادثة اليجرة كرأم
دقة التخطيط كدقة التنفيذ مف ابتدائيا إلي انتيائيا  ،كمف مقدماتيا إلي ما جرم بعدىا يدرؾ أف

التخطيط المسدد بالكحي في حياة الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ قائـ  ،كأف التخطيط جزء مف السنة ،
كىك جزء مف التكميؼ اإلليي في كؿ ما طكلب بو المسمـ
ُٓٓ

نقبلن عف مقدمة كتاب السيرة النبكية –د عمي الصبلبي

ُِْ

ُٓٓ

،

ُِٓ
 -حقان ال غني ألحد عف دراسة سيرتو صمي اهلل عميو كسمـ ،

 -بالتأكيد  ،كبعد ذلؾ البد مف معرفة صحابتو رضي اهلل عنيـ

 حسنان كلكننا لف نستطيع في ىذا المقاء أف نكفييـ حقيـ  ،فإذا عدنا إلي مصر –مكضكع الحكار -مرةأخرم سنجد أف فتحيا قد تـ في عيد الخميفة الثاني عمر بف الخطاب الفاركؽ رضي اهلل عنو  ،فكيؼ
كصمت لو الخبلفة مف الخميفة األكؿ أبك بكر الصديؽ الذم تـ مبايعتو بالخبلفة بعد كفاة النبي صمي

اهلل عميو كسمـ بالمدينة في سقيفة بني ساعدة كما ىك معركؼ ؟

ثاني اثنيف
 سنتحدث بالتأكيد عف الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو ألف فتح مصر تـ في عيده كلكف اسمح لي أفنتحدث قميبلن عف الخميفة األكؿ رضي اهلل عنو كبالتأكيد أنت تعرؼ الكثير عف أبي بكر الصديؽ

عنو

رضي اهلل

كحيث أف الحكار الغرض منو التبسيط كالتكضيح لؤلحداث التي قد تككف غامضة  ،مع عدـ تكرار

المعمكمات الشائعة كالمعركفة لمجميع  ،فسكؼ أكتفي بممحات سريعة كنقاط محددة عف سيدنا أبي بكر
رضي اهلل عنو

بكر

كىي ال تفي بحقو بالطبع كانما قد تككف معمكمات جديدة بالنسبة لؾ فيؿ تعمـ مثبلن أف أبا

رضي اهلل عنو

كاف أشجع الصحابة في القتاؿ بشيادة سيدنا عمي كرـ اهلل كجيو حيث يقكؿ (  - -إنو

لما كاف يكـ بدر فجعمنا لرسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عريشان فقمنا  :مف يككف مع رسكؿ اهلل صمي

اهلل عميو كسمـ لئبل ييكم إليو أحد مف المشركيف ؟ فكاهلل ما دنا منا أحد إال أبك بكر شاى ارن بالسيؼ

عمي رأس رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ال ييكم إليو أحد إال ىكم إليو  ،فيك أشجع الناس -

)ُٔٓ  ،ككاف أبك بكر

رضي اهلل عنو

يدفع األذم عف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كيدافع عنو في

بداية الدعكة في مكة كيضرب المشركيف كيقكؿ  :كيمكـ أتقتمكف رجبلن أف يقكؿ ربي اهلل  ،كبالمناسبة

ىذا القكؿ ىك ما قالو مؤمف آؿ فرعكف عف سيدنا مكسي عميو السبلـ دفاعان عنو مف بطش فرعكف ،

كيقكؿ سيدنا عمي

رضي اهلل عنو

في ذلؾ عندما سأؿ مف معو في أحد المجالس (  - -أنشدكـ باهلل ،

أمؤمف آؿ فرعكف خير أـ أبي بكر ؟ فسكت القكـ  ،فقاؿ  :أال تجيبكنني ؟ فكاهلل لساعة مف أبي بكر

خير مف ألؼ ساعة مف مثؿ مؤمف آؿ فرعكف  ،ذلؾ رجؿ يكتـ إيمانو كىذا رجؿ أعمف إيمانو ُٕٓ) -

 ىك يقصد بالطبع أف أبا بكر أفضؿ مف مؤمف آؿ فرعكف ألف أبا بكر أعمف إيمانو في شجاعو أماـقريش كميا في تكقيت كاف فيو المسممكف يتعرضكف ألذل قريش في بداية الدعكة ،

 كما أف أبا بكر كاف يجكد بمالو في سبيؿ اهلل كما نعمـ جميعان  ،كما أنو كاف أعمـ الصحابة بالسنةككاف خطيبان بميغان  ،كقاؿ سيدنا عمر
ُٔٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ِّ

ُٕٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ّّ
ُٖٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ْٖ

ُِٓ

رضي اهلل عنو

(  - -لكددت أني شعرة في صدر أبي بكر )ُٖٓ ،

ُِٔ
كخير مثاؿ عمي مكانة أبك بكر في اإلسبلـ كعند رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أف امرأة أتت النبي

صمي اهلل عميو كسمـ لتسألو شيئان فأجابيا كطمب منيا العكدة مرة أخرم في كقت الحؽ  ،فقالت  :يا

رسكؿ اهلل أرأيت إف جئت كلـ أجدؾ ؟ ( كأنيا تقصد المكت ) فقاؿ صمي اهلل عميو كسمـ  :إف لـ

تجديني فأتي أبا بكرُٗٓ  ،كلما تكلي أبك بكر الخبلفة خطب في الناس كقاؿ ما معناه (  - -أما بعد

فإنى قد كليت أمركـ كلست بخيركـ فإف أحسنت فأعينكني كاف أسأت فقكمكني  ،الصدؽ أمانة  ،كالكذب

خيانة  ،كالضعيؼ فيكـ قكم عندم حتي أريح عميو حقو إف شاء اهلل  ،كالقكم فيكـ ضعيؼ عندم

حتي آخذ الحؽ منو إف شاء اهلل  ،ال يدع قكـ الجياد في سبيؿ اهلل إال ضربيـ اهلل بالذؿ  ،كال تشيع

الفاحشة في قكـ إال عميـ اهلل بالببلء  ،أطيعكني ما أطعت اهلل كرسكلو  ،فإذا عصيت اهلل كرسكلو فبل

طاعة لي عميكـ  ،قكمكا إلي صبلتكـ يرحمكـ اهلل ، َُٔ) - -

 كاهلل إننا لفي أمس الحاجة ليذه الخطبة حاليان  ،فما أىـ األحداث التي كقعت في خبلفتو-

رضي اهلل عنو

أىـ ما كقع في خبلفة أبي بكر مف أحداث ( تنفيذ جيش أسامة كقتاؿ أىؿ الردة كمانعي الزكاة ،

كمسيممة الكذاب كجمع القرآف )ُُٔ  ،أما مكضكع جيش أسامة فيتمخص في أف رسكؿ اهلل
كسمـ

صمي اهلل عميو

قبؿ كفاتو كاف قد عقد لكاء الجيش بقيادة أسامة بف زيد ليتكجو إلي الشاـ لقتاؿ الركـ كمات رسكؿ

اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ككاف الجيش لـ يزؿ بالقرب مف المدينة كتكقؼ عند سماع نبأ كفاتو

صمي اهلل عميو كسمـ

لينتظر

األكامر الجديدة إف يك ًجدت  ،كحدث أف ارتدت العرب حكؿ المدينة عف اإلسبلـ  ،فاجتمع الصحابة حكؿ
أبي بكر ليحاكلكا إقناعو بعدـ دفع جيش أسامة إلي ميمتو نظ ارن لحساسية المكقؼ  ،فأقسـ أبك بكر
بأنو لف يرد جيشان كجيو رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كال يحؿ لكاء عقده صمي اهلل عميو كسمـ بؿ إنو قاـ
باالستئذاف مف قائد الجيش في أف يترؾ عمر بف الخطاب في المدينة ليعاكنو فقد كاف عمر

رضي اهلل عنو

ضمف ىذا الجيش ،

 استأذف-

رضي اهلل عنو

مف قائد الجيش كىك خميفة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ؟

نعـ كسكؼ أترؾ العقاد يكضح لؾ ىذا المشيد الرائع كما كرد في كتابو عبقرية الصديؽ صػ ُُٖ (-

 -فشيع البعثة كىك ماشي عمي قدميو كعبد الرحمف بف عكؼ يقكد دابتو بجكاره  ،فقاؿ أسامة  :يا

عمي أف أغبر قدمي
خميفة رسكؿ اهلل كاهلل لتركبف أك ألنزلف  ،فقاؿ  :كاهلل ال تنزؿ ككاهلل ال أركب كما ٌ
في سبيؿ اهلل ساعة  ،ثـ استأذف أسامة قائبلن  :إف رأيت أف تعينني بعمر فافعؿ  ،فعاد عمر بإذنو ،
بإذف القائد الذم ىك في مقاـ الطاعة ىناؾ حتي عمي الخميفة كعمي أكبر الصحابة مف بعده ثـ قاؿ

ألسامة  :اصنع ما أمرؾ بو رسكؿ اهلل

ُٗٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َٓ
َُٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٔٓ
ُُٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٗٓ

ُِٔ

صمي اهلل عميو كسمـ

كال تقصرف في شئ مف أمر رسكؿ اهلل ) - -

ُِٕ
كقد كاف إرساؿ بعثة أسامة تصرفان حكيمان مف أبي بكر ببل شؾ فقد أعطي المؤمنيف مثبلن كدرسان في
الطاعة ككانت القبائؿ المرتدة عندما سمعت بجيش أسامة كخركجو لمقتاؿ تقكؿ (  - -لك لـ يكف

المسممكف عمي قكة لما خرج مف عندىـ ىؤالء  - - - ،فإذا كاف بقاء أسامة بالمدينة جائ ازن لدفع
خطر فإرسالو كذلؾ جائز لدفع خطر مثمو كفازت الدكلة بيف ىذا كذاؾ بدرس الطاعة كىك يكمئذ ألزـ

الدركس )ُِٔ ككاف أبك بكر

رضي اهلل عنو

يقكؿ عف نفسو ( إنما أنا متبع كلست بمبتدع )ُّٔ  ( ،كما

تييب جمع القرآف في المصحؼ حيف أشار بو عمر فقاؿ " كيؼ أفعؿ شيئان لـ يفعمو رسكؿ اهلل
ٌ
كسمـ ؟ ثـ استصكب جمعو لـ فيو مف خير )ُْٔ كىذا يدؿ عمي أف أبا بكر كاف يخشي أف يحدث شيئان
صمي اهلل عميو

في األمة بجمع القرآف كلكنو قرر جمعو في النياية إلقتناعو بأنو أمر فيو خير لؤلمة ،

 -فماذا كانت كصاياه

رضي اهلل عنو

ألسامة ؟

 مف كصايا أبي بكر ألسامة بف زيد كىك ذاىب لمقتاؿ (  - -ال تخكنكا  ،كال تغمكا  ،كال تغدركا  ،كالتمثمكا  ،كال تقتمكا طفبلن صغي ارن كال شيخان كبي ارن كال إمرأة كال تعقركا نخبلن كال تحرقكه كال تقطعكا شجرة
مثمرة كال تذبحكا شاة كال بقرة إال لمأكمو  ،كسكؼ تمركف بأقكاـ قد فرغكا أنفسيـ في الصكامع فدعكىـ

كما فرغكا أنفسيـ لو  ،كسكؼ تقدمكف عمي قكـ يأتكنكـ بآنية فييا ألكاف الطعاـ فإذا أكمتـ منيا شيئان

بعد شئ فاذكركا اسـ اهلل عمييا  ،كتمقكف أقكامان قد فحصكا أكساط رءكسيـ  ،كترككا حكليا مثؿ

العصائب فأخفقكىـ بالسيؼ خفقان  ،اندفعكا باسـ اهلل ُٔٓ) - -

 -لقد كاف أبك بكر

رضي اهلل عنو

مسممان في تصرفاتو مع المسمميف كغير المسمميف أيضان ،

 -نعـ ببل شؾ كقد كاف يكره التمثيؿ بالجثث أك أف تقطع رءكسيـ كترسؿ إليو كيقكؿ عف ذلؾ العقاد (-

 كليس أكثر مف الشكاىد التي تشيدنا عمي قكة الديف في نفكس مف آمف بو إال أننا نعمـ بينيا شاىدانألصدؽ في الداللة عمي تمؾ القكة مف أف يديف المرء نفسو بالديف أماـ أعدائو  ،كما يدينيا بو أماـ
إخكانو في اعتقاده  ،كمف شكاىد ذلؾ في إسبلـ الصديؽ أنو كره المثمة بأعدم األعداء في ميداف

القتاؿ  ،فمما بعث إليو عمرك بف العاص برأس بناف بطريؽ الشاـ أنكر فعمو أشد اإلنكار  ،كلـ يخفؼ
مف إنكاره قكؿ عقبة ابف عامر لو  :إنيـ يصنعكف ذلؾ بنا  ،بؿ قاؿ  :أيستنكف بفارس كالركـ ؟ ال

يحمؿ إلي رأس  ،إنما يكفي الكتاب كالخبر  ُٔٔ) - -كمف ىنا يتضح أف أبا بكر ال يستف بأعداء

الديف كانما يستف بسنة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ فميس معني أف األعداء يفعمكف بالمسمميف

ُِٔ

عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ ُُٗ

ُّٔ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُٔ
ُْٔ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُٖ

ُٓٔ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُٗ
ُٔٔ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُُ

ُِٕ

ُِٖ
األىكاؿ أف يفعؿ المسممكف مثميـ (  -فيك مسمـ مع مف يحب كمع مف يكره كلك في قتاؿ ُٕٔ) - -
 ،أما الكبلـ عف حركب الردة فقد أقسـ أبك بكر أف يقاتؿ مف فرؽ بيف الصبلة كالزكاة (  --كعف

حنظمة بف عمي الميثي أف أبا بكر بعث خالدان كأمره أف يقاتؿ الناس عمي خمس مف ترؾ كاحدة منيف
قاتمو كما يقاتؿ مف ترؾ الخمس جميعان  :عمي شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو كاقاـ

الصبلة كايتاء الزكاة كصكـ رمضاف كحج البيت  ،كسار خالد كمف معو في جمادم اآلخرة  ،فقاتؿ بني
أسد كغطفاف كقتؿ مف قتؿ كأسر مف أسر كرجع الباقكف إلي اإلسبلـ  ، ُٖٔ) - -كيقكؿ العقاد رحمو

اهلل عف ىذه الفتنة (  -كإلنصاؼ التاريخ ينبغي أف تفيـ ىذه الفتنة عمي أنيا أصدؽ امتحاف لمدعكة
المحمدية خرجت منو دعكة مف الدعكات  ،فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عف زيغ الزائغيف كريبة

المرتابيف فيي قد كشفت كذلؾ عف اإليماف المتيف كالفداء السمح كاليقيف المبيف فحفظت لمناس نماذج

لمصبر كالشجاعة كاإليثار كالحمية تشرؽ بيا صفحات األدياف  ،كجاءت الشيادة األكلي عمي لساف
رجؿ مف أصحاب طميحة " أحد زعماء الردة "  :كيمكـ ما ييزمكـ ؟ فقاؿ لو  :أنا أحدثؾ ما ييزمنا  ،إنو

ليس رجؿ منا إال كىك يحب أف يمكت صاحبو قبمو كانا لنمقي قكمان كميـ يحب أف يمكت قبؿ صاحبو "

يقصد المؤمنيف " )ُٗٔ كجدير بالذكر أف خالد بف الكليد كاف بطؿ حركب الردة ببل شؾ  ،كما أف
جيش أسامة عاد سالمان غانمان ككانت كؿ ىذه النتائج تؤكد نفاذ بصيرة أبك بكر الصديؽ

رضي اهلل عنو

كحسف قيادتو لؤلمة مف خير إلي خير كمدم ثقتو باهلل  ،كقد كرد عف أبى رجاء البصرم أنو دخؿ يكمان
المدينة المنكرة فكجد عمر يقبؿ رأس أبي بكر كيقكؿ  :أنا فداؤؾ كلكال أنت ليمكنا )َُٕ كالي ىنا

أكتفي بيذا القدر البسيط جدان عف فضؿ إبي بكر الصديؽ

رضي اهلل عنو

كأرجكا أف أككف قد أكضحت لؾ

بعض ما ال تعرفو عف الخميفة الراشد األكؿ كسكؼ أختـ كبلمي عنو ببعض األقكاؿ المأثكرة التي كردت
عف أبي بكر  ،فمف كبلمو يتضح الكثير عف ببلغتو كقكة إيمانو كمعدنو األصيؿ  ،فمف أقكاؿ أبك بكر

رضي اهلل عنو التي كردت بكتاب عبقرية الصديؽ لمعقاد صػ َُٕ  ،صػ ُُٕ  ( :إحرص عمي المكت

تكىب لؾ الحياة )  ( ،أصدؽ الصدؽ األمانة كأكذب الكذب الخيانة )  ( ،الصبر نصؼ اإليماف كاليقيف

اإليماف كمو )  ( ،إذا فاتؾ خير فأدركو كاف أدركؾ فاسبقو )  ،كقاؿ ألحد الكالة ( إذا كعظتيـ فأكجز ،

فإف كثير الكبلـ ينسي بعضو بعضان )  ،ككاف إذا مدحو أحد يقكؿ ( الميـ أنت أعمـ مني بنفسي كأنا

أعمـ بنفسي منيـ  ،الميـ اجعمني خي ارن مما يظنكف كاغفر لي ما ال يعممكف كال تؤاخذني بما يقكلكف

ُٕٔ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُُ
ُٖٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٔ

ُٗٔ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ ُِٕ
َُٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ ُُّ

ُِٖ

ُِٗ
)ُُٕ  ،كقاؿ يخاطب طائ ارن ( طكبي لؾ يا طير تأكؿ مف الشجر كتستظؿ بالشجر كتصير إلي غير
حساب  ،يا ليت أبا بكر مثمؾ )ُِٕ

 فيؿ تحفظ شيئان مف الشعر قيؿ في أبي بكر رضي اهلل عنو ؟-

إذا تذكػرت شجػكان مف أخي ثقة  - - -فاذكر أخػاؾ أبا بكر بما فعبل
خػير البريػة أتػقاىا كأعػدليا  - - -إال النبي كأكفػاىا بما حمبل

كالثاني التالي المحمكد مشيده  - - -كأكؿ الناس منيـ صدؽ الرسبلُّٕ

كمات أبك بكر بعد أف قضي عاميف في الخبلفة ثـ أكصي أف يككف الخميفة مف بعده عمر بف الخطاب

رضي اهلل عنو كيقكؿ عف ذلؾ اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي رحمو اهلل في كتابو تاريخ الخمفاء

صػ ِٔ (  - -ثـ ختـ ذلؾ بميـ مف أحسف مناقبو كأجؿ فضائمو  ،كىك استخبلفو عمي المسمميف
عمر رضي اهلل عنو كتفرسو فيو ككصيتو لو كاستيداعو اهلل األمة  ،فخمفو اهلل عز كجؿ فييـ أحسف

الخبلفة كظير لعمر الذم ىك حسنة مف حسناتو ككاحدة مف فعبلتو تمييد اإلسبلـ كاعزاز الديف
كتصديؽ كعد اهلل تعالي بأنو يظيره عمي الديف كمو  ، ) - -كمف ىنا نرم أف ىناؾ مف يعتبر أف

سيدنا عمر كخبلفتو عبارة عف حسنة مف حسنات أبي بكر ،

 -ككيؼ استقبؿ المسممكف قراره رضي اهلل عنو باستخبلؼ عمر رضي اهلل عنو عمييـ ؟

 عندما سألو بعض الصحابة  :ما أنت قائؿ لربؾ إذا سألؾ عف استخبلفؾ عمر عمينا كقد ترم غمظتو ؟فقاؿ أبك بكر  :باهلل تخكفني ؟ أقكؿ  :الميـ إني استخمفت عمييـ خير أىمؾ  ،أبمغ عني مف كراءؾ ثـ

دعا عثماف  ،فقاؿ  :اكتب  :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،ىذا ما عيد أبك بكر بف أبي قحافة في آخر

عيده بالدنيا خارجان منيا  ،كعند أكؿ عيده باآلخرة داخبلن فييا  ،حيث يؤمف الكافر  ،كيكقف الفاجر ،
كيصدؽ الكاذب  ،إني استخمفت عميكـ بعدم عمر بف الخطاب  ،فاسمعكا لو كأطيعكا كاني لـ آؿ اهلل

بدؿ فمكؿ إمرئ ما
كرسكلو كدينو كنفسي كاياكـ خي ارن  ،فإف عدؿ فذلؾ ظني بو كعممي فيو  ،كاف ٌ
اكتسب  ،كالخير أردت  ،كال أعمـ الغيب  ،كسيعمـ الذيف ظممكا أم منقمب ينقمبكف كالسبلـ عميكـ

كرحمة اهلل كبركاتو  ،ثـ أمر بالكتاب فختمو ثـ أمر عثماف فخرج بالكتاب مختكمان فبايع الناس كرضكا

بو ثـ دعا أبك بكر عمر خاليان فأكصاه بما أكصاه ثـ خرج مف عنده ُْٕ) - -

 مف ىذا تتضح أىمية المبايعة ليذا العيد الذم تركو أبك بكرعمر

رضي اهلل عنو

 ،كىا قد كصمنا في حكارنا عف الفاركؽ عمر الذم في عيده تـ فتح مصر

ُُٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٖٓ
ُِٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٖٓ

ُّٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َْ ( شعر حساف بف ثابت )
ُْٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٔٔ  ،صػ ٕٔ

ُِٗ

رضي اهلل عنو

فيي الزمة لشرعية خبلفة سيدنا

َُّ

الفاركؽ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو
 لعمؾ الحظت أننا ابتعدنا في ىذا الحكار قميبلن بؿ كثي ارن عف تاريخ مصر الذم ىك الغرض األساسي مفىذا الحكار كلكف ىؿ يمكف أف نترؾ ىؤالء العظماء دكف أف نتحدث عنيـ ؟ فمقد تحدثنا في بداية ىذا

الحكار عف قادة كفراعنة كممكؾ كبطالمة كأباطرة  ،كال يميؽ أف نمر عمي عظماء التاريخ اإلسبلمي دكف
أف ننكه عف فضميـ أك عمي األصح بعض فضميـ  ،حتي لك كاف الكبلـ عنيـ بعيدان عف تاريخ مصر ،

كمع ذلؾ فإنني أعدؾ أف نعكد إلي تاريخ مصر بعد أف نكضح بعض النقاط عف الخميفة الراشد الثاني

سيدنا عمر بف الخطاب

رضي اهلل عنو

( الفاركؽ ) كقد اقتربنا بالفعؿ مف العكدة إلي الكبلـ عف تاريخ مصر

مرة أخرم ألف في عيده تـ فتح مصر  ،كما سيككف الكبلـ عف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب

عنو

رضي اهلل

في إيجاز شديد بقدر المستطاع ألنني عمي ثقة أنؾ تعرؼ الكثير عنو كعف مناقبو كقد ذخرت الكتب

كالمراجع العديدة بمعمكمات كافرة كغزيرة عف سيدنا عمر الفاركؽ

رضي اهلل عنو

كبالتالي سأحاكؿ أف أذكر ىنا

ما أعتقد أنؾ ال تعرفو  ،كأىـ ما نبدأ بو عندما نتحدث عف الفاركؽ ىك دعاء النبي

صمي اهلل عميو كسمـ

أف يعز

اهلل اإلسبلـ بعمر بف الخطاب أك بعمرك بف ىشاـ ( أبك جيؿ )  ،كقد فرح المسممكف بإسبلمو بؿ إف

إسبلمو استبشربو أىؿ السماء أيضان  ،كعندما أسمـ عمر قاؿ لرسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ

 :يا رسكؿ اهلل

ألسنا عمي الحؽ ؟ قاؿ  :بمي  ،فقاؿ  :ففيـ اإلخفاء  ،ثـ خرجكا مف المسجد صفيف كاف الفاركؽ في

أحد الصفيف كحمزة في الصؼ اآلخر  ،فنظرت قريش إلي عمر كالي حمزة ( فأصابتيـ كآبة شديدة لـ
يصبيـ مثميا كمف ىنا سماه رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ الفاركؽ ألنو أظير اإلسبلـ كفرؽ بيف

الحؽ كالباطؿ )ُٕٓ كيقكؿ ابف مسعكد ( كاف إسبلـ عمر فتحان ككانت ىجرتو نص ارن ككانت إمامتو
رحمة )ُٕٔ ( كعف أبي ذر قاؿ  :سمعت رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ يقكؿ  :إف اهلل كضع الحؽ

عمي لساف عمر يقكؿ بو )ُٕٕ كيقكؿ معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو ( أما أبك بكر فمـ يرد

الدنيا كلـ ترده  ،كأما عمر فأرادتو الدنيا كلـ يردىا كأما نحف فتمرغنا فييا ظي ارن لبطف )ُٖٕ  ( ،كقاؿ
أبك أسامة  :أتدركف مف أبك بكر كعمر ؟ ىما أبك اإلسبلـ كأمو  ،كقاؿ جعفر الصادؽ  :أنا برئ ممف

ذكر أبا بكر كعمر إال بخير )ُٕٗ ككاف عمر

رضي اهلل عنو

يرم الرأم فينزؿ بو القرآف كىناؾ عدة أمثمة

عمي ذلؾ  ،ككاف عمر قد تكلي الخبلفة بعد أبي بكر كما ذكرنا مف قبؿ ككاف ذلؾ سنة ُّ ىجريان ،

فكاف أزىد الناس كأتقاىـ هلل ككاف شديدان في حساب نفسو كشديدان في الحؽ ككاف أكؿ مف سمي أمير
المؤمنيف كأكؿ مف كتب التاريخ مف اليجرة كأكؿ مف اتخذ بيت الماؿ كأكؿ مف سف قياـ شير رمضاف
ُٕٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ّٗ
ُٕٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ّٗ
ُٕٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٓٗ

ُٖٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٖٗ
ُٕٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٗٗ

َُّ

ُُّ
( في جماعة ) كأكؿ مف طاؼ بالميؿ ( ليشرؼ عمي أحكاؿ الرعية ) كأكؿ مف اتخذ الديكاف  ،ككثرت

الفتكح في أيامو ففتحت دمشؽ كاألردف كالعراؽ كمصر كفمسطيف كغيرىا ككاف أكؿ مف أمر الكالة بعكدة
المقاتميف إذا زادت غيبتيـ عف أىميـ أكثر مف أربعة أشير كحدث ىذا عندما سمع شككم سيده غاب

عنيا زكجيا ،

 -فكيؼ كانت تسميتو بأمير المؤمنيف ؟

 أما عف لقب أمير المؤمنيف ككيؼ بدأ استخدامو ؟ فيقكؿ عف ذلؾ اإلماـ السيكطي في كتابو تاريخالخمفاء صفحة ُُِ (  - - -ككاف عمر يكتب مف خميفة خميفة رسكؿ اهلل حتي كتب عمر إلي عامؿ
( كالي ) العراؽ أف يبعث إليو برجميف جمديف يسأليما عف العراؽ كأىمو  ،فبعث إليو لبيد بف ربيعة
كعدم بف حاتـ  ،فقدما المدينة كدخبل المسجد فكجدا عمرك بف العاص فقاال  :استأذف لنا عمي أمير

المؤمنيف  ،فقاؿ عمرك  :أنتما كاهلل اصبتما اسمو  ،فدخؿ عميو عمرك فقاؿ  :السبلـ عميؾ يا أمير
المؤمنيف  ،فقاؿ  :ما بدا لؾ في ىذا االسـ ؟ لتخرجف مما قمت  ،فأخبره كقاؿ  :أنت األمير كنحف

المؤمنكف  ،فجرم الكتاب بذلؾ مف يكمئذ  ، ) - -كىناؾ العديد كالعديد مف المكاقؼ التي تتحدث عف
سيدنا عمر الفاركؽ (ر) كأنا في حيرة مف أمرم فأمامي بعض الكتب كالمراجع التي تتناكؿ حياة ىذا

الخميفة العظيـ فمف كثرة ىذه المكاقؼ الرائعة أعجز عف االختيار بينيا ما أقدمو لؾ كعزائي أنؾ

تستطيع أف تبحث في الكتب عف حياة أبي بكر كعمر كتق أر عنيما كعف باقي الصحابة كالتابعيف كقبؿ

كؿ ىذا سيرة سيدنا رسكؿ اهلل العطرة

( صمي اهلل عميو كسمـ )

 ،كلعؿ ىذا الحكار يككف حاف ازن لؾ لكي تحاكؿ أف

تعرؼ المزيد عف ىذه المكضكعات الرائعة  ،كجدير بالذكر أف صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ

لـ يككنكا بالكامؿ مف العرب فقد كاف ىناؾ الحبشي كالركمي كالفارسي ككميـ رجاؿ ال تكفي المجمدات

الضخمة في التعبير عف فضميـ كعظمتيـ  ،فقد تربكا في مدرسة النبكة  ،كسكؼ أتناكؿ بمشيئة اهلل

بعض المكاقؼ عف سيدنا عمر

رضي اهلل عنو

خبلؿ حديثي عف فتح مصر عندما يأتي الكبلـ عنو  ،كبالتالي

لف يككف ىذا ىك نياية الكبلـ عف الفاركؽ

رضي اهلل عنو

 -فيؿ تحفظ أيضان بعض ما قيؿ مف شعر في الفاركؽ

رضي اهلل عنو

؟

 إليؾ مقتطفات بسيطة كقصيرة مف قصيدة رائعة كتبيا شاعر النيؿ حافظ ابراىيـ في مدح سيدنا عمربف الخطاب

رضي اهلل عنو

 :يا رافعان رايػة الشكرم كحارسيا  - - -جزاؾ ربؾ خي ارن عف محبييا

كمػا استػبد برأم في حككمتو  - - -إف الحككمة تغرم مستػبدييا

رأم الجمػاعة ال تشقي الببلد بو  - - -رغـ الخبلؼ كرأم الفرد يشقييا

يا مف صدفتَُٖ عف الدنيا كزينتيا  - - -فمـ يغرؾ مف دنياؾ مغرييا
جػكع الخميفة كالدنيا بقبضتو  - - -في الذىد منزلة سبحاف مكلييا

َُٖ صدؼ  :أعرض كصد

ُُّ

ُِّ
فمف يبارم أبا حفػص كسػيرتو  - - -أك مف يحاكؿ لمفاركؽ تشبييا
كػذاؾ أخػبلقو كانت كما عػيدت  - - -بعد النبكة أخبلؽ تحاكيػيا

 -فكيؼ اتخذ عمر

رضي اهلل عنو

قراره بفتح مصر ؟

كيؼ أقنع عمرك بف العاص أمير المؤمنيف عمر بفتح مصر
 ظؿ عمرك يستغؿ كؿ فرصة تتاح لو إلقناع الخميفة بفتح مصر ألنو يعتبرىا نص ارن لئلسبلـ كليناؿ شرؼتنفيذ ما بشر بو رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ بفتح مصر كظؿ عمرك رضي اهلل عنو يصؼ ألمير
المؤمنيف مصر كخيراتيا كما أنيا أصبحت آخر معاقؿ الركـ في المنطقة كقد يتخذكنيا قاعدة لميجكـ

عمي الشاـ كاستعادتيا مرة أخرم مف المسمميف أم أف فتحيا يعتبر ضركرة حربية أيضان ،

 -فمماذا كاف عمر يرفض في البداية فتح مصر ؟

 -كاف أمير المؤمنيف يخاؼ اهلل في دماء المسمميف (  - --كاف يخشي أف يراؽ دـ مسمـ كاحد ظممان أك

في سأؿ عنو أماـ ربو في اليكـ اآلخر  ،كاف عمر أحرص الناس عمي رعيتو ككاف يرم أف أمر
خطأ ي
العرب لـ يستقر بعد في الشاـ فكيؼ يستطيع أف يرسؿ جيشان جديدان لفتح جديد في مصر ؟ - -

)ُُٖ  ،ثـ نجح عمرك أخي ارن في إقناع الخميفة بفتح مصر (  - -فكافؽ عمر  ،عمي أف تمتد المشكرة

إلي ما بعد عكدتو لممدينة – كفييا كبار الصحابة – كعمي أف يظؿ القرار النيائي معمقان بنتائج الشكرم
 - -كبدخكؿ الجيش الفاتح إلي الديار المصرية  - -كعاد عمر إلي المدينة في ديسمبر ّٗٔ ـ في

الكقت الذم سار فيو عمرك بف العاص عمي رأس جيش الفتح المككف مف أربعة آالؼ مقاتؿ قاصدان
فتح مصر فمما كطئت أقداـ الجيش اإلسبلمي أرض مصر أدركيـ رسكؿ أمير المؤمنيف بكتابو الذم

يدعكىـ إلي الرجكع إف لـ يككنكا قد دخمكا أرضيا )ُِٖ  - - ( ،لـ يكد عمرك يحصؿ عمي مكافقة
عمر حتي أسرع بالمسير فخرج في جكؼ الميؿ كترؾ عمر يفكر كيعيد التفكير  ،كبينما ىك كذلؾ إذ

دخؿ عميو عثماف بف عفاف كىك مف نعرؼ مف كرعان كتؤدة  ،فسأؿ عمر ما بو  ،فأخبره بما كاف مف
مكافقتو عمرك عمي المسير إلي مصر فأجاب عثماف في الحاؿ  :يا أمير المؤمنيف إف عم ارن لمج أر كفيو

إقداـ  ، -----فأخشي أف يخرج في غير ثقة كال جماعة فيعرض المسمميف لميمكة رجاء فرصة ال
يدرم تككف أـ ال  - - ،كندـ عمر عمي ما فعؿ كلكنو ال يدرم ماذا يفعؿ اآلف كقد سار عمرك بجيشو
نحك مصر فسأؿ عثماف الرأم فقاؿ عثماف  :فاكتب إليو إف أدركؾ كتابي ىذا قبؿ أف تدخؿ مصر فارجع

-

إلي مكضعؾ كاف كنت دخمت مصر فامض لكجيؾ )ُّٖ ،

كبالطبع كاف عمرك مف الذكاء بحيث فيـ ما تحتكيو رسالة أمير المؤمنيف ،
ُُٖ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ُْ
ُِٖ عندما دخمت مصر في ديف اهلل ( د محمد عمارة )صػ ّْ
ُّٖ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ُٔ

ُِّ

ُّّ
 -نعـ كيقاؿ أنو استميؿ رسكؿ الخميفة كلـ يق أر كتابو حتي دخؿ مصر (  - -ثـ سأؿ مف حكلو – كىك

أعمـ منيـ بأرض مصر كحدكدىا  :أنحف في أرض مصر أـ في الشاـ ؟ فقيؿ لو  :نحف في مصر فق أر
عمييـ كتاب الخميفة ثـ قاؿ  :إذف نسير في سبيمنا عمي بركة اهلل كما يأمرنا أمير المؤمنيف ُْٖ) -

 -كقد تـ فتح مصر بالطبع كما نعمـ جميعان  ،كأصبح عمرك بف العاص

رضي اهلل عنو

أكؿ كالي عمييا في ظؿ

الخبلفة اإلسبلمية

أحداث فتح مصر عمي يد القائد عمرك بف العاص رضي اهلل عنو
قسـ الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ حكادث فتح مصر إلي ثبلثة مراحؿ  ،األكلي مف بدء الفتح
 نعـ كقد ٌكحتي كصكؿ المدد  ،كالثانية تنتيي بمكقعة عيف شمس  -كفتح  -حصف بابميكف  ،كالثالثة تنتيي

بفتح اإلسكندريةُٖٓ  ،ككصؼ د جماؿ الديف الشياؿ الطريؽ الذم سمكو الجيش اإلسبلمي فقاؿ ( -
 كصؿ – المسممكف  -إلي أرض مصر في الشير األكؿ مف سنة ُٗ لميجرة " يناير َْٔ ـ "ككانت العريش أكؿ مدينة – تـ فتحيا -ثـ غادركىا كسمككا بعد ذلؾ الطريؽ التي تصؿ بيف العريش

كالفرما ( بكرسعيد حاليان ) كىي طريؽ رممية بعيدة شيئان ما عف البحر تتخمميا عيكف كقرم صغيرة كقد
سمكيا منذ أقدـ العصكر كؿ كافد عمي مصر )ُٖٔ  - -( ،كأدرؾ عمرك بعد – فتحو  -ىذه المدينة
ذات المكقع الممتاز كاألىمية الكبيرة كبعد الصداـ األكؿ مع ىذه الفئة القميمة مف جند الركـ أنو سكؼ

ال يستطيع – فتح  -حصكف مصر األخرم كخاصة حصف بابميكف إال إذا كصمو إمدادات جديدة مف –

أمير المؤمنيف  -عمر رضي اهلل عنو  ، ُٖٕ) - -كبعد ىزيمة الركـ في الفرما اتجو عمرك

بالجيش اإلسبلمي إلي الجنكب الغربي تاركان الطريؽ الساحمي  ،كعند بمبيس كقعت ثانية كقائع القتاؿ

الشديد بينو كبيف الركـ كدامت ىذه المعركة ىي األخرم نحكان مف الشير انتصر فييا المسممكف عمي

الركمافُٖٖ  ،كاستمر عمرك بف العاص في التقدـ إلي أف حاصر حصف بابميكف  ،كجاءه المدد أثناء
الحصار كيقكؿ عف ىذا المدد الدكتكر محمد عمارة (  - -أمده أمير المؤمنيف عمر بػ َََْ مقاتؿ ،

قدر عمر بف الخطاب
كعمي رأس كؿ ألؼ منيـ كاحد مف أبطاؿ صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ٌ
أنو يزف ألفان مف المقاتميف فأصبح عدد الجيش الفاتح َََٖ ككزنو َََُِ مف المقاتميف ُٖٗ) -

 -فمف ىـ ىؤالء األربعة ؟

ُْٖ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ُٔ
ُٖٓ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صػ ُٕ
ُٖٔ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صػ ُٕ

ُٕٖ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صػ ُٖ

ُٖٖ عندما دخمت مصر في ديف اهلل ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ
ُٖٗ عندما دخمت مصر في ديف اهلل ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ

ُّّ

ُّْ
 الزبير بف العكاـ كالمقداد بف عمرك كعبادة بف الصامت كمسممة بف مخمد رضي اهلل عنيـ  ،ثـ حدثتالمعركة الفاصمة التي انتيت بحصار حصف بابميكف حصار محكـ تخممو مفاكضات مع المقكقس ككاف

عمرك قد استقبؿ رسؿ المقكقس كسمح ليـ بالتجكؿ في معسكره  ،كعندما عادكا سأليـ المقكقس ( -

 -كيؼ رأيتمكىـ ؟ قالكا  :رأينا قكمان المكت أحب إلي أحدىـ مف الحياة  ،كالتكاضع أحب إلييـ مف

الرفعة  ،ليس ألحدىـ في الدنيا رغبة كال نيمة  ،إنما جمكسيـ عمي التراب كأكميـ عمي ركبيـ  ،كأميرىـ

ككاحد منيـ  ،ما يعرؼ  ---سيدىـ فييـ مف العبد  ،كاذا حضرت الصبلة لـ يتخمؼ عنيا منيـ أحد ،

يغسمكف أطرافيـ بالماء كيخشعكف في صبلتيـ  ،فقاؿ المقكقس  :كالذم يحمؼ بو  ،لك أف ىؤالء
استقبمكا الجباؿ أل زالكىا كما يقكم عمي قتاؿ ىؤالء أحد  َُٗ) - -كمف ىنا أيقف المقكقس أف جيش

المسمميف سينتصر ال محالة  ،فقرر أف يعقد صمحان مع عمرك بف العاص كتـ – فتح  -الحصف بعد
ذلؾ ثـ تكجو عمرك بجيشو إلي اإلسكندرية كحاصرىا ثـ فتحيا كتـ عقد صمح باإلسكندرية كىك الصمح

الثاني بعد صمح المقكقس ببابميكف كمعاىدة الصمح تـ تكقيعيا في أكائؿ شير نكفمبر سنة ُْٔ ـ

كأبحرت جنكد الركـ إلي ببلدىا في ُٕ سبتمبر سنة ِْٔ ـُُٗ  ،كاذا حسبنا مدة فتح مصر بالكامؿ

سنجدىا حكالي سنتيف

 -كماذا حدث لؤلنبا بنياميف ؟

األنبا بنياميف يجمس عمي كرسي بطركيتو الذم كاف مغتصب مف ًق ىبؿ الركماف

 ذكرنا أنو عند دخكؿ عمرك بف العاص اإلسكندرية  --كانت الدكلة البيزنطية تفرض عمي المصرييفبطريرؾ لمكنيسة في مصر مخالؼ لمذىب مصر مما أدم إلي أف المصرييف كانكا ينتخبكف البطريرؾ

الخاص بيـ س ارن ( كأكؿ بطريرؾ تـ انتخابو س ارن ىك بطرس الرابع كذلؾ عاـ ٕٔٓ ـ )ُِٗ كفي عاـ

ِِٔ تـ انتخاب األنبا بنياميف الذم عاصر ظيكر اإلسبلـ كالفتح العربي لمصر  ،كيقكؿ د حسيف
كفافي في كتابو الممتع ( المسيحية كاإلسبلـ في مصر ) صفحة ُْٗ (  - - -لـ تكف اإلسكندرية
تيكف عمي الركماف إذ كانكا يعتبركنيا جزء ال يتج أز مف الدكلة البيزنطية  ،فحشدكا ليا الحشكد لكي
تبقي في أيدييـ إال أف المصرييف كانكا يقدمكف لممسمميف العكف كالمساعدة في القتاؿ  ،بؿ كانكا

يبذلكف أركاحيـ مف أجؿ التخمص مف المستعمريف الركماف  ،فأياـ التعذيب كعصكر االستشياد ليست
بعيدة  ،فما زالت ذاكرة المصرييف تجتر ىذه األياـ السكداء  ،الحالكة الظبلـ  ،ىكذا تعكد المصريكف

عمي التضحية كالفداء كاالستشياد  ،كىا ىي الفرصة جاءت ليؤالء الشجعاف ليبذلكا النفس كالنفيس )

ليتخمصكا مف حكـ الركـ كاالضطياد الديني البغيض  ،كيقكؿ المقريزم المؤرخ الشيير في كتابو (
َُٗ عندما دخمت مصر في ديف اهلل ( د محمد عمارة ) صػ ّٕ

ُُٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ِٓ
ُِٗ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٖٓ

ُّْ

ُّٓ
الخطط ) صفحة ّْٓ  ّٓٓ ،بالجزء الثالث (  - -ككتب عمرك لبنياميف بطرؽ اليعاقبة أمانان  ،في
سنة عشريف مف اليجرة فسره ذلؾ كقدـ عمي عمرك كجمس عمي كرسي بطركيتو بعد ما غاب عنو ثبلث

عشرة سنة – فغمبت اليعاقبة عمي كنائس مصر كأديرتيا كميا  ،كانفردكا بيا دكف الممكية ُّٗ) - -
 ،كيقكؿ الدكتكر محمد عمارة في كتابو ( عندما دخمت مصر في ديف اهلل ) صفحة ّٓ (  - - -كبعد

أف كانت كنائسيا كأديرتيا مغتصبة مف قبؿ مسيحية الدكلة الركمانية االستعمارية كمذىبيا الممكاني –

حرر الفتح اإلسبلمي ىذه الكنائس الكطنية كأعادىا إلي األقباط فكانت المرة األكلي التي يحرر فييا أىؿ

ديف مقدسات ديف آخر ُْٗ) - -

 -فيؿ لديؾ نص العيد المكتكب ألىؿ مصر ؟

ما كتبو المؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ عف فتح مصر
-

لقد كتب المؤرخ البريطاني ستانمي لينبكؿ عف ىذا المكضكع عندما ذكر أحداث فتح مصر كتكمـ عف

مدينة كانت تعرؼ باسـ مدينة مصر بالقرب مف حصف بابميكف الركماني  ،ثـ نشأت بعد ذلؾ مدينة

عربية تعرؼ باسـ الفسطاط بالقرب مف نفس الحصف فكتب ما ممخصو  :كيذكر لنا يكحنا أسقؼ

نقيكس – الذم نعتمد عمي تاريخو فيما نكتبو عف ىذه الناحية – أف العرب لـ يبلقكا أية مقاكمة إال
حينما حاكلكا اإلستيبلء عمي الحصف  ،كميما يكف مف شأف مدينة مصر أك تندكنياس  ،فإنيا قد

اختفت تمامان مف عالـ التاريخ بمجرد استيبلء العرب عمييا  ،كأخر ما نسمعو عنيا في معاىدة الصمح
التي أبرميا عمرك بف العاص  ،كىاؾ نصيا  ( :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،ىذا ما صالح عميو عمرك
بف العاص أىؿ مصر  ،عمي أنفسيـ كدينيـ كأمكاليـ ككنائسيـ كصمبانيـ كأرضيـ كمائيـ  ،ال يدخؿ

في شئ مف ىذا كال ينقص  ،كأف يسمح ألىؿ النكبة بأف يقيمكا بينيـ  ،كاف أذعف أىؿ مصر لمصمح
فرضت عمييـ الجزية خمسيف ألؼ إذا ىبط ماء نيرىـ  ،ككؿ منيـ مسئكؿ عما يأتيو سراقيـ مف
أعماؿ العنؼ  ،كمف لـ يدخؿ في ىذا الصمح أدم ما عمي غيره مف الجزية مف تمقاء نفسو كتحت

مسئكليتو  ،كاذا نقص ماء النيؿ نقصت الجزية تبعان ليذا النقصاف  ،كمف رضي مف الركـ كالنكبييف
بيذا الصمح عكمؿ كغيره مف أىؿ مصر  ،كمف أبي كأراد الخركج أمف عمي نفسو حتي يبمغ مأمنو أك
ترؾ ببلدنا  ،كستجمع الضرائب عمي أقساط ثبلثة كؿ ثمث منيا عمي حدة  ،كعمي عيد اهلل كعيد

رسكلو كعيد الخميفة أمير المؤمنيف  ،كعيد المؤمنيف  ، ،شيد عمي ذلؾ الزبير ككلداه عبد اهلل كمحمد

ككتبو كرداف )  ،كيربط المؤرخكف العرب ىذه المعاىدة  ،التي يظير أنيا كثيقة ليا قيمتيا  ،باستسبلـ
مدينة مصر بعد مكقعة ىميكبكليس  ،كلكف لما كانت مصر يقصد بيا القطر المصرم كما يقصد بيا

ُّٗ عندما دخمت مصر ف ي ديف اهلل ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ
ُْٗ عندما دخمت مصر في ديف اهلل ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ

ُّٓ

ُّٔ
الحاضرة  ،فإف ىذه الكثيقة نفسيا إنما تثبت أف الفاتح العربي قد تكخي الكرـ كالسخاء في معاممتو

ألىؿ مصر  ،فيي ال تذكر شيئان كاضحان صريحان عف مدينة مصر التي أصبحت تسمي بعد قميؿ

الفسطاط

ُٓٗ

 ما يمفت النظر في ىذه المعاىدة ىك ارتباط قيمة الجزية بمكقؼ الزيادة كالنقصاف في ماء النيؿ ممايدؿ عمي مدم إلماـ الفاتح المسمـ بظركؼ كطبيعة البمد الذم قاـ بفتحو

 بالتأكيد  ،كقد كاف عمرك بف العاص ىك أكؿ كالي في عصر الكالة كقد اتسـ ىذا العصر بالكثير مفاإليجابيات

-

حسنان  ،فيؿ لؾ أف تحدثني عف عصر الكالة بشكؿ عاـ ؟

عصر الكالة
 منذ أف تـ فتح مصر عمي يد القائد العربي عمرك بف العاصُٔٗ حرص الخمفاء في الدكؿ اإلسبلميةالمختمفة عمي انتقاء أفضؿ العناصر مف القادة كالكالة لحكـ مصر  ،بحيث يتسـ كالي مصر بالكالء
كاإلخبلص ككذلؾ الكفاءة  ،كقد كصؿ األمر إلي أف قاـ الخميفة األمكم مركاف ابف الحكـ بتعييف ابنو

شخصيان عبد العزيز بف مركاف كاليان عمي مصر كما أقره عمي حكميا أخكه عبد الممؾ بف مركاف عندما
تكلي الخبلفة  ،كقد كتب المؤرخكف عف عصر الكالة ما يمي  :تكلي حكـ مصر في أعقاب الفتح العربي

ليا كالة كانكا يعينكف مف قبؿ الخبلفة اإلسبلمية في المدينة المنكرةُٕٗ ثـ دمشؽُٖٗ ثـ بغدادُٗٗ
ُٓٗ

نقبل عف كتاب (سيرة القاىرة) تأليؼ المؤرخ البريطاني ( ستانمي لينبكؿ) ترجمة د حسف ابراىيـ حسف  ،ك د عمي ابراىيـ حسف

 ،كاداكر حميـ – صفحة َٓ كصفحة ُٓ  -مكتبة األسرة ُٕٗٗ -الييئة المصرية العامة لمكتاب

ُٔٗ كصؿ العرب إلي أرض مصر في الشير األكؿ مف سنة ُٗ لميجرة " يناير َْٔ ـ كأبحرت جنكد الركـ إلي ببلدىا في ُٕ

سبتمبر سنة ِْٔ ـ

ُٕٗ

المدينة المنكرة عاصمة دكلة الخمفاء الراشدكف كقد بمغ عدد كالة مصر ستة كالة في عصر الراشديف الثبلثة ( عمر كعثماف

كعمي ) رضي اهلل عنيـ أجمعيف  ،كأكؿ كالي كاف بالطبع أبك عبد اهلل عمرك بف العاص فاتح مصر تكلي مف سنة َْٔ ـ إلي سنة

ْٔٔ ـ ثـ عزلو عنيا سيدنا عثماف بف عفاف كتكلي مصر عبد اهلل بف سعد مف سنة ْٔٔ ـ إلي سنة ٔٓٔ ـ ثـ محمد ابف أبي
حذيفة بف عتبة مف سنة ٔٓٔ ـ إلي سنة ٕٓٔ ـ ثـ قيس بف سعد بف عبادة األنصارم في عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي
طالب ثـ األشتر مالؾ بف الحارث النخعي في ديسمبر ٕٓٔ ـ كلكنو مات قبؿ كصكلو إلي مقر كاليتو ثـ محمد ابف أبي بكر الصديؽ

حتي يكليك ٖٓٔ ـ كالجدير بالذكر أف عمرك بف العاص تكلي حكـ مصر مرتيف مرة بعد فتحيا في عصر الراشديف كالمرة الثانية مع
بداية الدكلة األمكية في عصر معاكية بف أبي سفياف
ُٖٗ

دمشؽ عاصمة الدكلة األمكية التي استمرت مف سنة َْ ىجريان ُٔٔ ميبلديان إلي سنة ُِّ ىجريان َٕٓ ميبلديان أم

حكالي ٖٗ سنة  ،تكلي فييا الخبلفة ُِ خميفة كتكلي خبلليا عمي مصر ِٓ كاليان كاف أكليـ عمرك بف العاص الذم عينو معاكية
كظؿ كاليان إلي أف تكفي بيا سنة ْٔٔ ميبلديان  ،كأشير مف تكلي حكـ مصر في العيد األمكم مف الكالة عمرك بف العاص كعتبة

ابف أبي سفياف أخك معاكية كعبد العزيز ب ف مركاف بف الحكـ في خبلفة أبيو ثـ أخيو  ،كقرة بف شريؾ العبسي في خبلفة الكليد بف

عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ في خبلفة عمر بف عبد العزيز  ،كبشكؿ عاـ كانت كالية مصر مف األمكر الميمة جدان في الخبلفة

األمكية  ،أما أشير خمفاء الدكلة األمكية بعد معاكية  ،ابنو يزيد كعبد الممؾ بف مركاف كأكالده الكليد بف عبد الممؾ الذم بني في
عيده المسجد األمكم الشيير في دمشؽ كسميماف بف عبد الممؾ كيزيد بف عبد الممؾ كابف عميـ عمر بف عبد العزيز بف مركاف

ُّٔ

ُّٕ
 ،كقد اعتاد المؤرخكف أف يسمكا العصر الذم يبدأ بفاتح مصر عمرك بف العاص حتي قياـ الدكلة

الطكلكنية سنة ِْٓ ىػ "ٖٖٔـ" بعصر الكالة كقد ركعي في اختيار ىؤالء الكالة أف يككنكا مف أصحاب
-

السمعة الطيبة كالنزاىة كالعدالة فإذا أىمؿ أحدىـ شئكف مصر أك

استبد بأىميا عزلو الخميفة كأتي بغيره طبقان لتعاليـ اإلسبلـ التي تقرر أف الحكـ ينبغي أف يككف في

أصمح الناس لو  ،كليذا كاف الكالة أك عمي كجو الدقة معظميـ  ،يحرصكف عمي استثمار ثركات مصر

كمكاردىا فيما يعكد بالنفع عمي الشعب المصرم الذم ارتضي اإلسبلـ دينان كبدأ يتعرب مف الجيؿ األكؿ
بعد الفتح  ،كفي عصر الكالة اىتـ حكاـ مصر بشئكنيا االقتصادية  ،فأكلكا عنايتيـ بالزراعة عقب
الفتح مباشرة كعممكا عمي زيادة الغبلت كالمحاصيؿ كاىتمكا بشئكف الرم  ،كيبلحظ أف الصناعة في
مصر في عصر الكالة كاف يقكـ بيا القبط ثـ أصبح معظـ الذيف يقكمكف بيا مف المصرييف الذيف ظمكا

عمي دينيـ كالذيف أسممكا ألف العرب في أكؿ ذلؾ العصر كاف بيدىـ السياسة كالحكـ كالحرب

 -فما ىي أىـ األحداث التي كقعت في عصر الكالة ؟

 يقكؿ بف عبد الحكـ رحمو اهلل ( المؤرخ المعركؼ ) في كتابو ( فتكح مصر كالمغرب ) صفحة ٕٖ عفعمرك بف العاص رضي اهلل عنو (  - - -كاعتبر األقباط أىؿ ذمة كفرض عمي كؿ مف بمغ الحمـ

ديناراف كيستثني مف ىذه الضريبة النساء كالصبية كالشيكخ  ، ََِ) - -كمف ىنا يتضح أف
المصرييف قد عاشكا فترة مف أفضؿ فترات تاريخيـ كما ذكرنا فمـ يعد ىناؾ اضطياد ديني أك ضرائب

فادحة ظالمة بؿ إف عمرك قاـ بإصبلحات ضخمة في العديد مف المجاالت كخاصة مشاريع الرم التي
تيـ المصريكف بكجو خاص  ،كما قاـ ببناء عاصمة جديدة لمصر ىي مدينة الفسطاط  ،كما أنيا

أصبحت مرك ازن تجاريان كبي ارن فقد كانت السفف تصؿ إلييا مف البحر المتكسط عف طريؽ أفرع النيؿ

الممتدة مف الفسطاط لمبحر المتكسط كما أف خميج أمير المؤمنيف ربط بينيا كبيف البحر األحمر أيضان

كقد أمر بحفره أمير المؤمنيف  ،كبالتالي انتعشت الحركة التجارية بؿ كالصناعية أيضان في الفسطاط ،

كما أنيا أصبحت مرك ازن عمميان كبي ارن حيث برز فييا بعد ذلؾ العديد مف العمماء في مجاالت عديدة مثؿ

عمكـ الديف ( عبد اهلل بف عمرك  ،كابف لييعة  ،كالميث بف سعد ) كعمـ التاريخ ( عبد الرحمف بف عبد
كمف األمكر الميمة التي حدثت في مصر خبلؿ العصر األمكم أف عبد اهلل بف عبد الممؾ بف مركا ف أحد كالة مصر في ىذا العصر

أمر الدكاكيف فنسخت بالمغة العربية في عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف ككانت تكتب حتي عيده بالمغة

ُٗٗ بغداد عاصمة الدكلة العباسية كقد أسسيا العباسيكف عمي ضفة نير دجمة كاتخذكىا عاصمة ليـ ككانت مرك ازن تجاريان

عظيمان  ،كقد أحدث قياـ الدكلة العباسية تغيرات كتطكرات سياسية كاجتماعية كثقافية بعيدة األثر في الدكلة اإلسبلمية كبمغت الدكلة

العباسية أكجيا في عصر ىاركف الرشيد كبانتياء عصره زادت الفتف مما أدم إلي ضعؼ شأف الخبلفة إلي أف غزاىا المغكؿ كقضكا

عمي األسرة العباسية في ٔٓٔ ىػ  ُِٖٓ /ـ كقد حدث أف قامت دكلتاف في مصر تعترفاف بالخبلفة العباسية كىما الدكلة
الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية كسكؼ يأتي الكبلـ عنيما في حينو إف شاء اهلل  ،كتكلي حكـ مصر في عيد الدكلة العباسية بما فييا

ىاتيف الدكلتيف (ٔٗ) كاليان

ََِ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ٗٓ

ُّٕ

ُّٖ
الحكـ ) كاألدب كالشعر كالطب كاليندسة كغيرىا مف العمكـ الدنيكية كبالمناسبة استمر تشجيع الكالة

المسممكف لمعمـ بكافة مجاالتو كخصكصان في مدينة اإلسكندرية التي كانت منارة لمعمـ كادت أف تخبك

لكال الفتح اإلسبلمي الذم شجع عمماءىا (  - - -كقد نشأت في مصر إلي جانب ىذه الحياة الدينية

حياة عممية خالصة ىي في الكاقع استمرار لمحياة العممية التي كانت قائمة في مصر في العصكر

القديمة  ،ككانت أنشط ما تككف في اإلسكندرية  ،كقد عنيت ىذه الحركة العممية بعمكـ اليندسة كالطب

كالفمؾ كالتنجيـ  - -إلخ كنقمت الكتب القديمة عف القبطية كاليكنانية كالسريانية  ،فكاف معظـ

المشتغميف بيا مف النصارل كالييكد ثـ انضـ إلييـ بعد قميؿ المسممكف الذيف نبغكا في ىذه العمكـ-

)َُِ  ،كجدير بالذكر أف عصر الراشديف يعد مف أفضؿ العصكر التي مرت بيا مصر طكاؿ تاريخيا
بالكامؿ إف لـ يكف أفضميا عمي اإلطبلؽ ،

 ىذا كضع طبيعي فبالرغـ مف أف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب كاف يعيش في المدينة المنكرة إال أفكؿ فرد في األمة بالكامؿ كاف يشعر بعدلو ،

 ككانت مصر كما نعرؼ قبؿ الفتح في حالة ال تيحسد عمييا ثـ تحكلت إلي كالية إسبلمية تنعـ باألمفكاألماف كالعدؿ كالرحمة في ظؿ خبلفة عمر ككالية عمرك بف العاص  ،كسنذكر ىنا مثاؿ كاحد فقط
عمي ذلؾ قد يغنينا عف الكثير مف األمثمة  ،كىك ما كرد في كتاب المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ

تأليؼ شياب الديف محمد بف أحمد األبشييي حيث كتب ما يمي  :كمما تضمنتو أخبار األخيار  :ما
ركاه أنس رضي اهلل عنو قاؿ  :بينما أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاعد إذ جاءه
رجؿ مف أىؿ مصر فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف ىذا مقاـ العائذ بؾ  ،فقاؿ عمر رضي اهلل عنو  :لقد عذت

بمجير فما شأنؾ  ،فقاؿ  :سابقت بفرسي ابنان لعمرك بف العاص كىك يكمئذ أمير عمي مصر فجعؿ

يقنعني بسكطو كيقكؿ  :أنا ابف األكرميف  ،فبمغ عم ارن أباه فخشي أف آتيؾ فحبسني في السجف فانفمت
منو فيذا الحيف أتيتؾ  ،فكتب عمر بف الخطاب إلي عمرك بف العاص  :إذا أتاؾ كتابي ىذا فاشيد

المكسـ أنت ككلدؾ فبلف  ،كقاؿ لممصرم  :أقـ حتي يأتيؾ  ،فأقاـ حتي قدـ عمرك كشيد مكسـ الحج
فمما قضي عمر الحج كىك قاعد مع الناس كعمرك بف العاص كابنو إلي جانبو قاـ المصرم فرمي إليو

عمر رضي اهلل عنو بالدرة  ،قاؿ أنس رضي اهلل عنو  :فمقد ضربو كنحف نشتيي أف يضربو فمـ ينزع

حتي أحبب نا أف ينزع مف كثرة ما ضربو كعمر يقكؿ  :اضرب ابف األكرميف  :قاؿ  :يا أمير المؤمنيف قد
استكفيت كاشتفيت  ،قاؿ  :ضعيا عمي ضمع عمرك  ،فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف لقد ضربت الذم ضربني

 :قاؿ  :أما كاهلل لك فعمت ما منعؾ أحد حتي تككف أنت الذم تنتزع  ،ثـ أقبؿ عمي عمرك بف العاص

كقاؿ  :يا عمرك متي استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أح ار ارن ؟ فجعؿ عمرك يعتذر إليو

 كىؿ ىناؾ مكاقؼ أخرم حدثت بيف عمرك بف العاص كأمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ؟َُِ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ِٗ

ُّٖ

ُّٗ
 -سأتمك عميؾ بعض المكاقؼ التي كردت في كتب التاريخ عف كالية عمرك في عيد عمر رضي اهلل

عنيما  ،فقبد قاؿ بعض المؤرخيف  :إنو لما استقر عمرك بف العاص رضي اهلل عنو عمي كالية مصر
كتب إليو عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أف صؼ لي مصر فكتب إليو  :كرد كتاب أمير المؤمنيف

أطا ؿ اهلل بقاءه يسألني عف مصر  ،اعمـ يا أمير المؤمنيف أف مصر قرية غبراء  ،كشجرة خضراء ،

طكليا شير  ،كعرضيا عشر (أياـ)  ،يكنفيا جبؿ أغبر  ،كرمؿ أعفر  ،يخط كسطيا نيؿ مبارؾ

الغدكات ميمكف الركحات  ،تجرم فيو الزيادة كالنقصاف كجرم الشمس كالقمر  ،لو أكاف يدر حبلبو ،
كيكثر فيو دبابو  ،تمده عيكف األرض كينابيعيا حتي إذا ما اصمخـ (اشتد) عجاجو كتعظمت أمكاجو ،

فاض عمي جانبيو فمـ يمكف التخمص مف القرم بعضيا إلي بعض إال في صغار المراكب  ،كخفاؼ

القكارب  - -فإذا تكامؿ في زيادتو  ،نكص عمي عقبيو كأكؿ ما بدأ في جريتو ،

كطما في درتو ،

(زيادتو كفيضو)  ،فعند ذلؾ يحرثكف بطكف األرض كيبذركف بيا الحب  ،يرجكف بذلؾ النماء مف الرب

 - - ،فإذا أحدؽ الزرع كأشرؽ  ،سقاه الندم كغذاه مف تحتو الثرم  ،فبينما مصر يا أمير المؤمنيف
لؤلؤة بيضاء  ،إذا ىي عنبرة سكداء  ،فإذا ىي زمردة خضراء  ،فإذا ىي ديباجة رقشاء فتبارؾ اهلل

الخالؽ لما يشاء  - - - -- ،فمما كرد الكتاب عمي عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ  :هلل درؾ
يابف العاص  ،لقد كصفت لي خب ارن كأنني أشاىده

َِِ

 -لؤلؤة بيضاء كعنبرة سكداء كزمردة خضراء كديباجة رقشاء  ،يا ليا مف ببلغة

 -كقاؿ ابف عبد الحكـ  :حدثنا عبد اهلل بف صالح كغيره  ،عف الميث بف سعد  ،أف الناس بالمدينة

أصابيـ جيد شديد في خبلفة عمر عاـ الرمادة  ،فكتب إلي عمرك بف العاص كىك بمصر  :مف عبد
اهلل عمر أمير المؤمنيف إلي عمرك بف العاص  :سبلـ عميؾ  ،أما بعد  :فمعمرم يا عمرك ما تبالي إذا

شبعت أنت كمف معؾ  ،أف أىمؾ أنا كمف معي  ،فيا غكثاه  ،ثـ يا غكثاه  ،يردد قكلو  ،فكتب إليو

عمرك بف العاص  :لعبد اهلل عمر أمير المؤمنيف  ،مف عمرك بف العاص  ،أما بعد فيالبيؾ  ،ثـ يالبيؾ
 ،قد بعثت إليؾ ً
بعير أكليا عندؾ كآخرىا عندم  ،كالسبلـ عميؾ كرحمة اهلل  ،فبعث إليو بعير عظيمة ،
فكاف أكليا بالمدينة ك آخرىا بمصر  ،يتبع بعضيا بعضان  ،فمما قدمت عمي عمر كسع بيا عمي

الناس

َِّ

 حقان لقد كاف عصر الراشديف مف أفضؿ العصكر في األمة اإلسبلمية بالكامؿ كليس في مصر فقط ،كلكف ىؿ لديؾ معمكمات عف الفتنة التي حدثت في عيد عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو كاستمرت إلي

عيد عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو
-

َِِ نقبلن باختصار عف كتاب النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة – تأليؼ جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردم
األتابكي (ُّٖ - )ْٖٕ-قدمو كعمؽ عميو محمد حسيف شمس الديف – دار الكتب العممية  -صفحة ِْ ّْ ،
َِّ

نقبلن عف كتاب حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي

ُّٗ

َُْ
 -بالطبع يمكننا أف نتطرؽ إلي الحديث عف ىذه الفتنة كلكف بحذر شديد حتي ال نقع في المحظكر كلكف

أحب أكالن أف أقكـ بتمخيص سريع لعصر الراشديف مف كتاب مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر
األنصارم حيث ذكر ( صفحة ٖٓ  ) ٓٗ ،في كتابو ما يفيد أف عدد كالة مصر ستة كالة في عصر

الراشديف الثبلثة ( عمر كعثماف كعمي ) رضي اهلل عنيـ أجمعيف  ،كأكؿ كالي كاف بالطبع أبك عبد اهلل

عمرك بف العاص مف سنة َْٔ ـ إلي سنة ْٔٔ ـ ثـ عزلو عنيا سيدنا عثماف بف عفاف كتكلي
مصر عبد اهلل بف سعد مف سنة ْٔٔ ـ إلي سنة ٔٓٔ ـ ثـ محمد ابف أبي حذيفة بف عتبة مف سنة

ٔٓٔ ـ إلي سنة ٕٓٔ ـ ثـ قيس بف سعد بف عبادة األنصارم في عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي
طالب ثـ األشتر مالؾ بف الحارث النخعي في ديسمبر ٕٓٔ ـ كلكنو مات قبؿ كصكلو إلي مقر كاليتو
ثـ محمد ابف أبي بكر الصديؽ حتي يكليك ٖٓٔ ـ  ،كفي الحقيقة حدثت في خبلفة سيدنا عثماف

كسيدنا عمي فتنة كبرم في األمة اإلسبلمية تأثرت بيا مصر بالطبع كبالتالي سنجد أف الكالة الذيف

سنتحدث عنيـ في ىذه الفترة مر بعضيـ بفترات عصيبة بؿ تـ قتؿ بعضيـ أيضان أثناء أحداث ىذه
الفتنة كجدير بالذكر أف سياسة الخمفاء الراشديف في مصر كغيرىا لـ تختمؼ عف بدايتيا مع سيدنا
عمر كحتي سيدنا عمي بف أبي طالب فقد كانت ىذه األحداث المأساكية الناتجة عف الفتنة تؤثر فقط
عمي الكالة كتغييرىـ كانتمائيـ إلي أحد الفريقيف المتنازعيف كال تؤثر عمي سياستيـ تجاه مصر كشعبيا

حتي أف غالبية الشعب كاف يشاىد كيراقب ىذه األحداث في دىشة كيتساءؿ عف األسباب التي أدت إلي

ىذا الصراع الدامي بعد مقتؿ سيدنا عثماف شييدان ككذلؾ سيدنا عمي بف أبي طالب فقد كانت ىذه

الفتنة الكبرم امتحانان لؤلمة اإلسبلمية إذا جاز التعبير أثبتت فييا أف الخبلفات كالصراعات ليست ليا

عبلق ة برسالة ىذه األمة تجاه الشعكب التي تحت قيادتيا كما سنرم  ،كجدير بالذكر أف رسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ قد تحدث عف ىذه الفتنة في عدة مكاقؼ كأشار إلييا صمي اهلل عميو كسمـ
كسكؼ نتحدث عنيا في ىذا الحكار كما قمت في حذر شديد كمف المصادر المكثكؽ بيا كبإيجاز شديد

أيضان ألنيا جزء مف التاريخ الذم يجب أف تعرفو كألف اسـ مصر تردد في كتب التاريخ التي تناكلت
ىذه األحداث كبالتالي تعتبر جزء مف تاريخ مصر الذم يتناكلو ىذا الحكار

 كلكف قبؿ أف نخكض في ىذا الحديث أرجك أف نتكقؼ عند انتياء خبلفة سيدنا عمر بف الخطاب عندماقيًتؿ شييدان أيضان كسبحاف الذم ييب الشيادة لمف يشاء حتي كلك كاف في عاصمة الخبلفة كجيكشو
تقاتؿ في كؿ مكاف بعيدان عف العاصمة لتناؿ الشيادة أك النصر

مقتؿ أمير المؤمنيف كالخبلفة مف بعده
 -رفع أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب يديو إلي السماء يدعك ربو كيقكؿ (  - -الميـ كبرت سني

كضعفت قكتي كانتشرت رعيتي فاقبضني إليؾ غير مضيع كال مفرط  ،فما انسمخ ذك الحجة حتي قتؿ ،
َُْ

ُُْ
أخرجو الحاكـ )َِْ  ،كما أخرج البخارم عف عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ (  - -الميـ ارزقني شيادة
في سبيمؾ كاجعؿ مكتي في بمد رسكلؾ )َِٓ  ،ىكذا طمب عمر مف اهلل الشيادة ككاف مقتمو عمي يد

أبك لؤلؤة المجكسي ككاف عبدان لممغيرة بف شعبة كقاـ بطعف الخميفة بخنجر في صبلة الفجر كىك يؤـ
الناس في الصبلة كطعف معو ثبلثة عشر رجبلن فمات منيـ ستة كقاؿ عمر  :الحمد هلل الذم لـ يجعؿ
يدعي اإلسبلـ  ،كأرسؿ ابنو عبد اهلل إلي أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا يستئذنيا
منيتي بيد رجؿ ٌ
في أف يتـ دفنو مع رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كأبي بكر فكافقت عمي ذلؾ  ،كأكصي أف تككف
الخبلفة مف بعده شكرم بيف ستة مف كبار الصحابة ليختاركا مف بينيـ الخميفة كقاؿ (  - -ما أرم

أحدان أحؽ بيذا األمر مف ىؤالء النفر الذيف تكفي رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كىك عنيـ راض -
 )َِٔ كىـ عثماف كعمي كطمحة كالزبير كعبد الرحمف بف عكؼ كسعد بف أبي كقاص رضي اهللعنيـ  ،ككاف سيدنا عمر كىك يحتضر يتمني أنو مات في صحبة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ حيث

عمي كال لي كأف صحبة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو
قاؿ (  - -أما كاهلل كددت أني خرجت منيا كفافان ال ٌ
كسمـ سممت لي  ) - -كيقكؿ أيضان (  - -لك أف لي طبلع " مؿء " األرض ذىبان الفتديت بو مف ىكؿ

المطمع  )- -كأكصي الخميفة مف بعده بتقكل اهلل كقاؿ (  - -أكصي الخميفة مف بعدم بتقكل اهلل
كأكصيو بالمياجريف كاألنصار كأكصيو أىؿ األنصار خي ارن ، َِٕ) - -

 -فماذا حدث بعد ذلؾ بيف الصحابة الستة رضي اهلل عنيـ ؟

 -ممخص ما حدث أف أحدىـ كىك عبد الرحمف بف عكؼ الذم كاف ال يريد الخبلفة قد أشار عمييـ أف

يدير عممية الشكرل في اختيار الخميفة مف بينيـ فقاؿ ( - -إف شئتـ اخترت لكـ منكـ َِٖ) - -
ككافقكه عمي ذلؾ فكاف ًنعـ الرأم فقد استطاع سيدنا عبد الرحمف بف عكؼ أف يدير األمكر بحكمة
شديدة بفضؿ اهلل سبحانو كتعالي حيث كاف يسأؿ كؿ منيـ سؤاؿ ميـ جدان عمي انفراد أال كىك ( إف لـ
أبايعؾ فمف تشير عمي ؟ ) ( كيركم أف عبد الرحمف قاؿ لعثماف في خمكة  :إف لـ أبايعؾ فمف تشير
عمي ؟ فقاؿ  :عمي  ،كقاؿ لعمي خمكة  :إف لـ أبايعؾ فمف تشير عمي ؟ قاؿ  :عثماف  ،ثـ دعا الزبير

فقاؿ  :إف لـ أبايعؾ فمف تشير عمي ؟ قاؿ  :عمي أك عثماف ثـ دعا سعدان فقاؿ  :مف تشير عمي فأما

أنا كأنت فبل نريدىا ؟ فقاؿ عثماف  ،ثـ استشار عبد الرحمف األعياف فرأم ىكم أكثرىـ في عثماف -

)َِٗ كظؿ عبد الرحمف يسأؿ المسمميف كيستطمع رأييـ ككجد أف األغمبية تؤيد خبلفة عثماف بف
َِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُٖ
َِٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُٖ
َِٔتاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُٗ

َِٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُُ

َِٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػُِّ
َِٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُِّ ُِْ ،

ُُْ

ُِْ
عفاف فبايع الناس عثماف عمي الخبلفة عندما جمعيـ عبد الرحمف في المسجد كدعاىـ إلي مبايعة

عثماف كقاؿ في آخر حديثو (  - -الميـ اشيد الميـ إني قد جعمت ما في رقبتي مف ذلؾ في رقبة

عثماف  ، َُِ) - -كىكذا تكلي عثماف الخبلفة بعد عمر ككاف ذلؾ في ذم الحجة ِّ ىجريان
المكافؽ شير أكتكبر سنة ْْٔ ـ كتكلي عبد اهلل بف سعد بعد ذلؾ بفترة قصيرة كالية مصر مف قبؿ

عثماف بف عفاف بعد عزؿ عمرك بف العاص عنيا

 إف ىذه المعمكمات أسمعيا أل كؿ مرة  ،كقد كنت أعرؼ مف قبؿ أف ىناؾ ستة مف كبار الصحابة كانتبينيـ الشكرم كلكنني لـ أكف أعرؼ تفاصيؿ ما دار إلي أف تـ مبايعة عثماف رضي اهلل عنو  ،فأشكرؾ

عمي ىذه المعمكمات القيمة  ،فكـ كانت مدة خبلفة عثماف رضي اهلل عنو كما الذم يمكف أف تخبرني
بو عف خبلفتو ؟

ذك النكريف
 -تكلي عثماف بف عفاف

رضي اهلل عنو

الخبلفة لمدة ُِ سنةُُِ ككاف لينان عف عمر رضي اهلل عنو كأحبو

الناس ككاف مف بني أمية كىي بطف قكية مف بطكف قريش ككاف غنيان ذا ماؿ كفير ككاف ينفقو في
سبيؿ اهلل كىك أحد العشرة المبشريف بالجنة كأكؿ مف ىاجر مف المسمميف إلي الحبشة بأىمو ثـ إلي

المدينة بعد ذلؾ  ،كيعتبر رضي اهلل عنو مف السابقيف األكليف في اإلسبلـ ككاف متزكجان مف السيدة
رقية ابنة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ فمما مرضت كماتت تزكج أختيا السيدة

أـ كمثكـ بنت رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كلذلؾ سمي بذم النكريف ألنو تزكج بنتيف مف بنات
رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ( كأخرج ابف عساكر عف عمي – رضي اهلل عنو – قاؿ  :سمعت النبي
صمي اهلل عميو كسمـ يقكؿ لعثماف  :لك أف لي أربعيف ابنة زكجتؾ كاحدة بعد كاحدة حتي ال يبقي منيف

كاحدة  ُِِ) - -فقد كاف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ يحب عثماف كيقكؿ عنو (  - -إف

المبلئكة لتستحي مف عثماف كما تستحي مف اهلل كرسكلو  ُِّ) - -كأخرج الشيخاف عف عائشة أف

النبي صمي اهلل عميو كسمـ جمع ثيابو حيف دخؿ عثماف كقاؿ أال استحي مف رجؿ تستحي منو

المبلئكةُِْ كقد كاف عثماف قد جيز في أحد الغزكات ثبلثمائة بعير بكافة لكازميا عمي نفقتو الخاصة
في سبيؿ اهلل كىذه الغزكة اشتير جيشيا باسـ جيش العسرة لتعسر نفقات تجييزه كعندما قاـ عثماف

رضي اهلل عنو

بتجييز ىذا الكـ الكبير مف الجيش في سبيؿ اهلل قاؿ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ما عمي

َُِ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُِْ
ُُِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٔ
ُِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِّ
ُِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِْ
ُِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِِ

ُِْ

ُّْ
عثماف بعد ىذه شئُِٓ كقاؿ صمي اهلل عميو كسمـ عف عثماف أيضان (  - -مر بي عثماف كعندم
ممؾ مف المبلئكة فقاؿ  :شييد يقتمو قكمو  ،إنا نستحي منو )ُِٔ  ،كفي عيد خبلفة عثماف كثرت
الفتكحات اإلسبلمية حتي أف المسمميف ركبكا البحر كفتحكا قبرص بقيادة معاكية بف أبي سفياف كقاـ

كالي مصر في عيده عبد اهلل بف سعد بف أبي سرح بالتكسع في فتح أفريقيا كفتح الكثير مف ببلدىا

ككصؿ إلي الحبشة أيضان كما أف األندلس أيضان فتحت في عيد عثمافُِٕ ككاف عيده يتسـ

باالستقرار كالرخاء حيث زاد دخؿ الدكلة اإلسبلمية بشكؿ ممحكظ كذلؾ نتيجة لكثرة الكاليات التي تـ

فتحيا  ،كلسيدنا عثماف مناقب كثيرة ال يتسع المقاـ لذكرىا  ،يقكؿ سعيد بف المسيب (  - -قتؿ

عثماف مظمكمان كمف قتمو كاف ظالمان كمف خذلو كاف معذك ارن )ُِٖ ،

 -فكيؼ بدأت الفتنة ؟

بداية الفتنة
 -كبدأت مقدمات الفتنة عندما قاـ عثماف

رضي اهلل عنو

بتكلية العديد مف الكالة مف بني أمية ككاف يكصييـ

بتقكل اهلل ككاف معاكية بف أبي سفياف مف بني أمية ككاف كاليان عمي الشاـ  ،ككانت تكلية بني أمية
مف األسباب التي أثارت قمؽ كغضب البعض كذكر السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء أف أىؿ مصر

كانكا يتظممكف مف كالييـ عبد اهلل بف أبي سرحُِٗ ،

 -المقصكد ىنا بأىؿ مصر القبائؿ العربية التي دخمت مصر مع عمرك بف العاص كسكنت بيا ألف القبط

في مصر كاف أغمبيتيـ لـ يدخؿ اإلسبلـ بعد بؿ إف المغة العربية لـ تكف قد انتشرت في مصر أيضان

-

أليس كذلؾ ؟

بالطبع فمما حدث ذلؾ كتب عثماف إلي الكالي عمي مصر كتابان ينياه كيشدد عميو فيو كلكنو لـ ينتيي

فخرج مف أىؿ مصر سبعمائة رجؿ فنزلكا المسجد كشككا إلي الصحابة فتحدث الصحابة إلي عثماف في

ىذا األمر فقرر عثماف عزؿ الكالي كتكلية مف يرضي بو أىؿ مصر فطمبكا منو تكلية محمد بف أبي بكر

الصديؽ عمييـ فكافقيـ عمي ما أرادكه كعادكا مف حيث جاءكا كمعيـ الكالي الجديد  ،كفي طريؽ

عكدتيـ كجدكا رسكالن برسالة متكجيان إلي كالي مصر ككاف مضمكف الرسالة أف يظؿ الكالي كما ىك
كيحتاؿ في قتؿ ىؤالء كيحبس المعارضيف لو  ،كبالطبع لـ يكف عثماف رضي اهلل عنو قد كتب ىذه

ال رسالة كلـ يأمر بكتابتيا كيؤكد المؤرخكف أف الذم كتب ىذه الرسالة كأرسميا كعمييا ختـ عثماف
ُِٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِِ
ُِٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِّ
ُِٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٓ
ُِٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٔ
ُِٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٕ

ُّْ

ُْْ
بدكف عممو ىك مركاف بف الحكـ كىك أحد الشخصيات البارزة في بني أمية كسيأتي الحديث عنو في

حينو كلكف يبدك أف مركاف بف الحكـ كاهلل أعمـ قد تعامؿ مع ىؤالء عمي أساس أنيـ متمردكف

كخارجكف عمي أكلي األمر كيستحقكف القتؿ عندما تتاح الفرصة لذلؾ

 التعامؿ مع مثؿ ىذه المكاقؼ تختمؼ مف شخص إلي آخر طبقان لخبرتو كطبقان لحماسو لحؿ المشكمةكاجتياده لتفريؽ المتمرديف الخارجيف الذيف استفحؿ خطرىـ كحاصركا الخميفة في داره ك تبقي حسف

النكايا التي ىي مف عمـ المكلي عز كجؿ كحده

 كبالطبع كفد مصر عندما كجد ىذه الرسالة عاد بأكممو إلي المدينة مرة أخرم كعرضكىا عمي الصحابةفكاجيكا الخميفة فأنكرىا بشدة ككرد عف ذلؾ في كتاب تاريخ الخمفاء ما يمي (  - -كأما الخط فعرفكا

أنو خط مركاف كشككا في أمر عثماف كسألكه أف يدفع إلييـ مركاف  ،فأبي ككاف مركاف عنده في الدار

فخرج أصحاب محمد صمي اهلل عميو كسمـ غضابان كشككا في أمره  ،كعممكا أف عثماف ال يحمؼ بباطؿ

إال أف قكمان قالكا  :لف يب أر عثماف مف قمكبنا إال أف يدفع إلينا مركاف حتي نبحثو كنعرؼ حاؿ الكتاب ،
ككيؼ يأمر بقتؿ رجؿ مف أصحاب محمد صمي اهلل عميو كسمـ بغير حؽ ؟ فإف يكف عثماف كتبو عزلناه

 ،كاف يكف مركاف كتبو عمي لساف عثماف نظرنا ما يككف في أمر مركاف كلزمكا بيكتيـ ،

أمير المؤمنيف محاصر في داره
 (كأبي عثماف أف يخرج إلييـ مركاف كخشي عميو مف القتؿ كحاصر الناس عثماف ، َِِ) - -كممخص ىذا الكبلـ أف عثماف رضي اهلل عنو عندما رفض تسميـ مركاف بف الحكـ حدثت ىذه المشكمة

الضخمة فقد خاؼ الخميفة أف يفتؾ الناس بمركاف الذم اجتيد في التعامؿ مع ىؤالء المتمرديف حفاظان
عمي ىيبة الخبلفة مف كجية نظره  ،أما كبار الصحابة فقد غضبكا مف مكقؼ الخميفة الخاص بمركاف

كلزمكا بيكتيـ كظؿ الخميفة محاص ارن في داره ككاف كبار الصحابة ال يتكقعكف عمي اإلطبلؽ أف حصار

عثماف كاف الغرض منو قتمو كانما كانكا يعتقدكف أف الغرض منو ىك تسميـ مركاف ليـ ليكاجيكه
بالرسالة كينظركا في أمره كبالرغـ مف ىذا االعتقاد فإنيـ خافكا عمي الخميفة مف القتؿ فأرسؿ كؿ

صحابي منيـ ابنو ليقؼ عمي باب دار عثماف ككاف كجكد أبناء كبار الصحابة أماـ الباب كدرع بشرم

عمي قدر كبير مف األىمية حيث أف أحدان لف يجرؤ عمي اقتحاـ الباب كأمامو أحب الناس إلييـ
كأفضميـ فقد كاف أبناء الصحابة مف الشباب الذم تربي في مدرسة النبكة كشبكا عمي مبادئ اإلسبلـ

كنمكا مع نمكه كاتساع دكلتو ككانت ليـ مكانة ال حدكد ليا عند المسمميف جميعان كمف ىؤالء الذيف
كقفكا عمي باب الدار الحسف كالحسيف كمحمد بف طمحة كعبد اهلل بف الزبير رضي اهلل عنيـ  ،ككرد في

كتاب تاريخ الخمفاء عف ىذا المكقؼ ما يمي (  - -فبمغ عميان أف عثماف يراد قتمو  ،فقاؿ  :إنما أردنا
َِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٖ

ُْْ

ُْٓ
منو مركاف  ،فأما قتؿ عثماف فبل  ،كقاؿ لمحسف كالحسيف اذىبا بسيفيكما  ،حتى تقكما عمي باب

عثماف فبل تدعا أحدان يصؿ إليو  ،كبعث الزبير ابنو كبعث طمحة ابنو  ،كبعث عدة مف أصحاب رسكؿ

اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أبناءىـ يمنعكف الناس أف يدخمكا عمي عثماف كيسألكنو إخراج مركاف

 أنا ال أريد أف أسأؿ أك أقطع حديثؾ حتي تنتيي ألف ىذه المعمكمات لـ أسمعيا مف قبؿ كال تحتمؿ حتيالمناقشة  ،فاستمر في السرد

اقتحاـ الدار
 مف ىنا يتضح أف صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ بما فييـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنوكانكا أحرص الناس عمي الخميفة كالدفاع عنو فقد قامكا بعمبلن إيجابيان يحسب ليـ في ىذا المكقؼ ،
كقد نجحت خطة الدفاع عف دار عثماف بالفعؿ فمـ يجرؤ أحد عمي اقتحاـ الباب  ،كشاء المكلي عز

كجؿ أف يصعد ثبلثة مف المحاصريف إلي سطح الدار كمف بينيـ محمد بف أبي بكر دكف أف يشعر بيـ

أحد كنزلكا مف أعمي الدار إلي الخميفة  ،كقاؿ أمير المؤمنيف إلي محمد بف أبي بكر عندما كاجيو ( -

 -كاهلل لك رآؾ أبكؾ لساءه مكانؾ مني  ، ِِِ) - -فشعر محمد بف أبي بكر الصديؽ بندـ شديد

كتراجع عمي الفكر عف مكقفو كتاب إلي اهلل  ،كلكف االثنيف الذيف كانا معو قاما بقتؿ الخميفة رضي اهلل

عنو  - - ( ،كصرخت امرأتو فمـ يسمع صراخيا لما كاف في الدار مف الجمبة كصعدت امرأتو إلي

الناس فقالت  :إف أمير المؤمنيف قد قتؿ  ،فدخؿ الناس فكجدكه مذبكحان كبمغ الخبر عميان  ،كطمحة
كالزبير كسعدان كمف كاف بالمدينة فخرجكا كقد ذىبت عقكليـ لمخبر الذم أتاىـ حتى دخمكا عمي عثماف

فكجدكه مقتكالن فاسترجعكا كقاؿ عمي البنيو  :كيؼ ييقتؿ أمير المؤمنيف كأنتما عمي الباب ؟ كرفع يده
فمطـ الحسف كضرب صدر الحسيف كشتـ محمد بف طمحة كعبد اهلل بف الزبير كخرج كىك غضباف ،
حتى أتي منزلو كجاء الناس ييرعكف إليو  ،فقالكا لو نبايعؾ فمد يدؾ فبلبد مف أمير  ،فقاؿ عمي :

ليس ذلؾ إليكـ  ،إنما ذلؾ إلي أىؿ بدر  ،فمف رضي بو أىؿ بدرِِّ فيك خميفة  ،فمـ يبؽ أحد مف

أىؿ بدر إال أتي عميان فقالكا لو  :ما نرم أحدان أحؽ بيا منؾ  ،مد يدؾ نبايعؾ  ،فبايعكه كىرب مركاف
ككلده ِِْ) -

 -فما الخيارات التي كانت أماـ الخميفة رضي اهلل عنو في ىذا المكقؼ العصيب ؟

ُِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٖ
ِِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٗ

ِِّ أىؿ بدر المقصكد بيـ الذيف قاتمكا في غزكة بدر الشييرة ككانت ليـ مكانة خاصة جدان عند المسمميف
ِِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٗ

ُْٓ

ُْٔ

الخيارات التي كانت أماـ الخميفة
 -كىكذا انتيت مأساة حصار عثماف

رضي اهلل عنو

لتبدأ مأساة جديدة كفتنة كبرم حيث أف أىؿ الشاـ بقيادة

معاكية بف أبي سفياف قرركا عدـ مبايعة عمي بف أبي طالب إال بعد األخذ بثأر عثماف أكالن كدخؿ
المسممكف في الفتنة الكبرل كالتي كصمت إلي القتاؿ بيف الشاـ كالحجاز  ،كجدير بالذكر أف عثماف بف

عفاف

رضي اهلل عنو

رفض أف يقاكـ الحصار بالقكة ككاف قاد ارن عمي ذلؾ بؿ إف البعض قد عرض عميو القتاؿ

لفؾ الحصار عنو كلكنو رضي اهلل عنو كاف ال يريد أف يراؽ دـ مف دماء المسمميف في عيده كما أنو

كاف في إمكانو اليرب إلي معاكية بف أبي سفياف في الشاـ لحمايتو كاعادة األمكر إلي ما كانت عميو
كىك قادر عمي ذلؾ كلكنو رفض أيضان ىذا العرض  ،كما كاف بمقدكره اليرب إلي مكة بجكار بيت اهلل

الحراـ حيث لف يمسو أحد بسكء ىناؾ كلكنو رفض أيضان كظؿ محصك ارن في بيتو صاب ارن متماسكان ينتظر

قضاء اهلل :

فكػؼ يديو ثـ أغمؽ بابو  - - -كأيقف أف اهلل ليػس بغافؿ

كقاؿ ألىؿ الدار ال تقتمكىـ  - -عفا اهلل عف كؿ امرئ لـ يقاتؿ

فكيؼ رأيت اهلل صب عمييـ  --العداكة كالبغضاء بعد التكاصؿ

ككيؼ رأيت الخير أدبر بعده  - -عف الناس إدبار الرياح الجكافؿِِٓ

كمات الخميفة مقتكالن شييدان رضي اهلل عنو كأرضاه ككاف ينفذ كصية رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ لو

عندما أخبره بيذه الفتنة مف قبؿ  ،فعندما استأذف يكمان ليدخؿ إلي رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ قاؿ

رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ لمف جاء باإلذف (  --ائذف لو كبشره بالجنة عمي بمكل تصيبو )ِِٔ

 ( ،عف عائشة أف النبي صمي اهلل عميو كسمـ جعؿ يسار عثماف ( أم يتحدث إليو س ارن ) كلكف
عثماف يتغير  ،فمما كاف يكـ الدار كحصر فييا  ،قمنا  :يا أمير المؤمنيف أال تقاتؿ ؟ قاؿ  :إف رسكؿ

اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عيد إلي عيدان كاني صابر نفسي عميو )ِِٕ  ،كمف ىنا يتضح أنو رضي

اهلل عنو كاف قد عرؼ مف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أنو سيصبر عمي شدة حتي يمقاه  ،فكاف

صاب ارن إلي النياية عامبلن بكصية رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ  ،ككاف مف أىـ ما حدث في عيد
أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف باإلضافة إلي الفتكحات الكثيرة كرخاء األمة أنو رضي اهلل عنو قاـ

بفضؿ اهلل بجمع األمة عمي مصحؼ كاحد كأدركيا قبؿ االختبلؼ رضي اهلل عنو  ،كقبؿ أف نترؾ
الحديث عف سيدنا عثماف رضي اهلل عنو ىناؾ مقارنة بيف طبعو كبيف طبع سيدنا عمر رضي اهلل عنو

أريد نقميا كما ىي كاآلتي ( كاف عمر رضي اهلل عنو شديدان  ،ككاف عثماف رضي اهلل عنو حميمان رءكفان
ِِٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُُّ شعر كعب بف مالؾ
ِِٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُٕٖ

ِِٕ ِِٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ ابؽ صػ ُٖٗ

ُْٔ

ُْٕ
 ،غير أنو لـ يكف ضعيفان كما يدعي كثير مف الناس  ،بؿ كاف حميمان  ،كلذلؾ عندما حاصركه في البيت
قاؿ  :أتدركف ما جرأكـ عمي ؟ ما جرأكـ عمي إال حممي  ،كقاؿ عبد اهلل بف عمر  :كاهلل لقد نقمكا عمي

عثماف أشياء لك فعميا عمر ما تكمـ منيـ أحد  ،إذف لماذا نقمكا عمي عثماف ؟ ألف عثماف كاف يسامح

كيترؾ كيفكت ليـ تمؾ األخطاء كيعفكا رضي اهلل عنو )ِِٖ
 -ثـ كانت خبلفة عمي رضي اهلل عنو

اإلماـ عمي كرـ اهلل كجيو
 تكلي اإلماـ عمي كرـ اهلل كجيو الخبلفة كأصبح أمي ارن لممؤمنيف بعد مقتؿ أمير المؤمنيف عثماف بفعفاف رضي اهلل عنو  ،كاإلماـ عمي ىك رابع الخمفاء الراشديف كىك ابف عـ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو

كسمـ كزكج ابنتو السيدة فاطمة الزىراء رضي اهلل عنيا كىك أبك الحسف كالحسيف كأحد العشرة

المبشريف بالجنة كيقكؿ عنو اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء صفحة ُّْ

(  - -كعمي رضي اهلل عنو أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة  ،كأخك رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ
بالمؤاخاة  ،كصيره عمي فاطمة سيدة نساء العالميف – رضي اهلل عنيا – كأحد السابقيف إلي اإلسبلـ

كأحد العمماء الربانييف  ،كالشجعاف المشيكريف كالزىاد المذككريف كالخطباء المعركفيف  ، ) - -كلـ

يعبد األكثاف قط في الجاىمية  ،كلما ىاجر النبي صمي اهلل عميو كسمـ إلي المدينة ناـ عمي

رضي اهلل عنو

عمي فراشو كما نعمـ جميعان كظؿ بمكة لفترة يؤدم األمانات كالكدائع التي تركيا مشركي مكة عند رسكؿ

اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ألنيـ كانكا يترككف الكدائع عنده صمي اهلل عميو كسمـ لعمميـ أنو الصادؽ
األميف  ،كشارؾ عمي

رضي اهلل عنو

في جميع الغزكات مع رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عدا غزكة كاحدة

فقط كىي غزكة تبكؾ عندما استخمفو النبي صمي اهلل عميو كسمـ عمي المدينة (  - -فقاؿ  :يا رسكؿ

اهلل  ،تخمفني في النساء كالصبياف ؟  ،فقاؿِِٗ صمي اهلل عميو كسمـ :أما ترضي أف تككف مني
بمنزلة ىاركف مف مكسي غير أنو ال نبي بعدم  ، َِّ) - -كيعتبر سيدنا عمي رضي اهلل عنو أكؿ
خميفة مف بني ىاشـ  ،ككمنا يعمـ الكثير مف المعمكمات عف مناقب كفضؿ سيدنا عمي كشجاعتو في

القتاؿ كاألمثمة عمي ذلؾ كثيرة كمنيا أف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أعطاه الراية يكـ فتح خيبر

كقاؿ (  - -ألعطيف الراية غدان رجبلن يفتح اهلل عمي يديو يحب اهلل كرسكلو كيحبو اهلل كرسكلو -

)ُِّ فبات الناس يتمني كؿ كاحد منيـ أف يككف صاحب الراية فمما أصبح الناس كتكجيكا إلي رسكؿ
ِِٖ حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة النبي صمي اهلل عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي اهلل عنو – عثماف بف محمد الخميس –

صفحة ٕٗ

ِِٗ

برجاء مراجعة جميع األحاديث الكاردة بيذا الحكار كمدم صحتيا

َِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٓ
ُِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٓ

ُْٕ

ُْٖ
اهلل صمي اهلل عميو كسمـ سأؿ عف عمي بف أبي طالب الذم كاف يشكك مرض في عينو فعالجو رسكؿ

اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كأعطاه الراية ككاف الفتح بالفعؿ عمي يديو رضي اهلل عنو كيقكؿ عف ذلؾ (
 - -ما رمدت كال صدعت منذ مسح رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كجيي كتفؿ في عيني يكـ خيبر

حيف أعطاني الراية  ، ِِّ) -كقاؿ ( دعاني رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ فقاؿ  :يا عمي إف فيؾ

مثبلن مف عيسي  ،أبغضتو الييكد حتي بيتكا أمو  ،كأحبتو النصارم حتي أنزلكه بالمنزؿ الذم ليس بو

في  ،كمبغض مفتر يحممو شنآني عمي أف
في اثناف محب مفرط يفرطني بما ليس ٌ
أال كانو ييمؾ ٌ
يبيتني  ِّّ) - -ككاف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ يحب عميان كعنو أنو قاؿ (  - -مف أحب
عميان فقد أحبني كمف أحبني فقد أحب اهلل كمف أبغض عميان فقد أبغضني كمف أبغضني فقد أبغض اهلل

 ، ِّْ) - -كعمي رضي اهلل عنو مف آؿ البيت ككاف عالمان فقييان قاضيان مقاتبلن شجاعان كامامان

كشاع ارن كخطيبان كأمي ارن لممؤمنيف زاىدان عادالن (  - -كعف أبي سعيد الخدرم قاؿ  :كنا نعرؼ المنافقيف

ببغضيـ عميان  ، ِّٓ) - -كفي عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كبعد مبايعتو مباشرةن حدث
أف خرج طمحة كالزبير رضي اهلل عنيما مع السيدة عائشة رضي اهلل عنيا إلي البصرة يطمبكف دـ

عثماف (  - -كبمغ ذلؾ عميان فخرج إلي العراؽ فمقي بالبصرة طمحة كالزبير كعائشة كمف معيـ ككانت
كقعة الجمؿ ككانت في جمادم اآلخرة سنة ست كثبلثيف " ىجريان "  ، - -كأقاـ عمي بالبصرة خمس

عشرة ليمة ثـ انصرؼ إلي الككفة  ،ثـ خرج عميو معاكية بف أبي سفياف كمف معو بالشاـ فبمغ عميان

فسار إليو فالتقكا بصفيفِّٔ في صفر سنة سبع كثبلثيف كداـ القتاؿ بيا أيامان فرفع أىؿ الشاـ

المصاحؼ يدعكف إلي ما فييا  ، - -فكره الناس الحرب كتداعكا إلي الصمح كحكمكا الحكميف - -
ككتبكا كتابان عمي أف يكافكا رأس الحكؿ ( بعد سنة ) بأذرح ( إحدم قرم الشاـ ) فينظركا في أمر األمة

فافترؽ الناس كرجع معاكية إلي الشاـ  ،كعمي إلي الككفة  ،فخرجت عميو الخكارج مف أصحابو كمف

كاف معو كقالكا  :ال حكـ إال هلل كعسكركا بحركراء ( مكضع بالككفة ) فبعث إلييـ ابف عباس - -

)ِّٕ كمف ىنا يتضح أف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب

رضي اهلل عنو

ىك أكؿ خميفة يتـ في عيده

انفصاؿ جزء مف األمة اإلسبلمية سياسيان فقد كانت الشاـ بقيادة معاكية بف أبي سفياف لـ تبايع أمير
المؤمنيف عمي بالخبلفة  ،كلـ يعمف معاكية نفسو خميفة أك أمير لممؤمنيف بؿ اكتفي بعدـ المبايعة ككاف

السبب الرئيسي لعدـ المبايعة ىك طمب الثأر أكالن مف قتمة عثماف رضي اهلل عنو ثـ النظر ثانيان في
ِِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٖ
ِّّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٗ
ِّْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٗ
ِّٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٔ
ِّٔ معركة صفيف

ِّٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُْ

ُْٖ

ُْٗ
مكقؼ المبايعة ألنو كاف يشعر بمسئكليتو عف البيت األمكم كأنو أصبح كلي دـ عثماف كاهلل أعمـ أما

سيدنا عمي رضي اهلل عنو فكاف يقدـ كحدة األمة أكالن عمي األخذ بثأر سيدنا عثماف فيي قضية تخضع
لبلجتياد في فقو األكلكيات فمف اجتيد كأصاب لو أجراف كمف اجتيد كأخطأ فمو أجر كاحد فيؿ المبايعة

أكالن ثـ الثأر لدـ الخميفة أـ الثأر أكالن ثـ المبايعة ؟  ،مجرد أكلكيات طبقان لبلجتياد في فقو األكلكيات

 -كىؿ قرأت شيئان عف ىذا الخبلؼ ألحد المفكريف المعاصريف ؟

الصراع سياسي كليس ديني
 رأم الدكتكر محمد عمارة المفكر اإلسبلمي الكبير كالذم أكرده في كتابو ( اإلسبلـ كالحرب الدينية )حيث أكد أف الصراع بيف عمي

رضي اهلل عنو

كبيف معاكية بف أبي سفياف

رضي اهلل عنو

كاف صراعان سياسيان كليس

اختبلفان عقائديان  ،كاسمح لي أف نق أر معان بعض ما كتبو د محمد عمارة في ىذا المكضكع (  - -كفي
القتاؿ بيف عمي بف أبي طالب كبيف معاكية بف أبي سفياف كاد إجماع المسمميف أف ينعقد عمي أف

معاكية كأنصاره يمثمكف الفئة الباغية عمي أمير المؤمنيف عمي كأنصاره  ،كعمي أف قتاؿ ىذه الفئة

الباغية كاجب حتي تفئ إلي أمر اهلل  ،كمع ذلؾ فيـ مؤمنكف مسممكف  ،كقتاليـ سياسة بمغت مرحمة

العنؼ المسمح كليست دينان  ،ألف الفريقيف أبناء ديف كاحد  ،يؤمنكف بإلو كاحد  ،كيشيدكف بنبكة محمد
عميو الصبلة كالسبلـ كيحتكمكف إلي القرآف الكريـ كيصمكف إلي ذات القبمة الكاحدة كليس بعد شيادة

عمي بف أبي طالب بإيماف خصكمو ىؤالء شيادة تقطع بالطبيعة السياسية ليذا القتاؿ كتنفي عنو أية

شبية دينية  - -فمقد سأؿ أبك سبلمة الداالتي كىك مف أصحاب عمي – سألو عف أمر معاكية

كصحبو فقاؿ :

  -يا أمير المؤمنيف  ،أترم ليؤالء القكـ حجة فيما طمبكا بو مف ىذا الدـ ( أم دـ عثماف بف عفاف )إف كانكا أرادكا اهلل بذلؾ ؟

 - -نعـ

 - -كترم لؾ حجة بتأخيرؾ ذلؾ ؟

  -نعـ  ،إف الشئ إذا كاف ال يدرؾ فالحكـ فيو أحكط كأعكد نفعان - -فما بالنا كماليـ إف ابتمينا بقتاؿ غدان ؟

 - -إني ألرجكا أف ال يقتؿ أحد نقي قمبو منا كمنيـ إال أدخمو اهلل الجنة

 -فيك قتاؿ سياسي بيف فرقاء اختمفت كجيات نظرىـ في السياسة  - -كالحكـ عمي المكاقؼ فييا داخؿ

في نطاؽ الخطأ كالصكاب كليس في نطاؽ الكفر كاإليماف  ،بؿ إنو بنص كممات عمي بف أبي طالب

قتاؿ بيف أىؿ الجنة  ،فمـ يكف عمي يشؾ في عقيدة خصكمو  ،أك يشؾ في إيمانيـ ، ِّٖ) - -
ِّٖ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صػ ٖٓ ٓٗ ،

ُْٗ

َُٓ
كمف ىنا يتضح أف القتاؿ الذم دار بيف عمي كمعاكية لـ يكف سكم اختبلؼ حكؿ قضية سياسية كىي
مقتؿ الخميفة الراشد الثالث عثماف بف عفاف ككيفية معالجة المكقؼ مف كجية نظر كؿ منيما (

المبايعة ثـ الثأر لدـ عثماف أـ الثأر أكالن ثـ المبايعة )  ،بؿ إف معاكية كاف يرسؿ مف يسأؿ عمي في
بعض األمكر الفقيية كيستفتيو في الديف كليس الخبلؼ في نطاؽ الكفر كاإليماف  ،حتي أف الخكارج
الذيف أقحمكا الديف في ىذه القضية كاستخدمكا مصطمحات الكفر كاإليماف في ىذه المسألة تصدم ليـ

اإلماـ عمي كقاؿ (  - -إننا كاهلل ما قاتمنا أىؿ الشاـ عمي ما تكىـ ىؤالء " الخكارج " مف التكفير

كالفراؽ في الديف كما قاتمناىـ إال لنردىـ إلي الجماعة كانيـ إلخكاننا في الديف  ،قبمتنا كاحدة كرأينا :

أننا عمي الحؽ دكنيـ  - -لقد أصبحنا نقاتؿ إخكاننا في اإلسبلـ عمي ما دخؿ فيو مف الزيغ
كاالعكجاج كالشبية كالتأكيؿ  ِّٗ) - -كظؿ عمي أمي ارن لممؤمنيف مف سنة ٔٓٔ ـ (ّٓ ىػ ) إلي أف

مات شييدان سنة ُٔٔ ـ ( َْ ىػ )َِْ كتكلي مصر في عيده قيس بف سعد بف عبادة األنصارم

ثـ األشتر بف مالؾ بف الحارث النخعي الذم مات قبؿ كصكلو مصر ثـ تكلي مصر محمد بف أبي بكر

الصديؽ  ،كيعتبر سيدنا عمي بف أبي طالب

رضي اهلل عنو

آخر الخمفاء الراشديف األربعة كقامت مف بعده

الدكلة األمكية في الشاـ كلو العديد كالعديد مف األقكاؿ المأثكرة كالشعر كالحكـ البميغة التي ركيت عنو

رضي اهلل عنو كالتي تنـ عف ببلغتو كقدره  ،فمف أقكالو (  -ال يخافف أحد منكـ إال ذنبو  ،كال يرجك إال
ربو  ،كال يستحي مف ال يعمـ أف يتعمـ  ،كال يستحي مف ال يعمـ إذا سئؿ عما ال يعمـ أف يقكؿ اهلل أعمـ

 ،كاف الصبر مف اإليماف بمنزلة الرأس مف الجسد  ،إذا ذىب الصبر ذىب اإليماف كاذا ذىبت الرأس

ذىب الجسد  ُِْ) - -كمف أقكالو أيضان (  - -الفقيو كؿ الفقيو مف لـ يقنط الناس مف رحمة اهلل ،
كلـ يرخص ليـ معاصي اهلل  ،كلـ يؤمنيـ مف عذاب اهلل  ،كلـ يدع القرآف رغبو عنو إلي غيره  ،ألنو
ال خير في عبادة ال عمـ فييا  ،كال عمـ ال فيـ معو  ،كال قراءه ال تدبر فييا  ( ِِْ) - -كقاؿ

الحسف البصرم عف قيس بف عباد قاؿ  :قاؿ عمي يكـ الجمؿ  :يا حسف  ،ليت أباؾ مات منذ عشريف

سنة  ،فقاؿ لو  :يا أبت قد كنت أنياؾ عف ىذا  ،قاؿ  :يا بني لـ أر أف األمر يبمغ ىذا  ِّْ) -ككاف

مقتمو رضي اهلل عنو عمي يد أحد الخكارج الثبلثة الذيف اتفقكا عمي قتؿ كؿ مف ( عمي كمعاكية كعمرك
بف العاص ) بحيث يقتؿ كؿ كاحد منيـ أحد ىؤالء الثبلثة في تكقيت متزامف العتقادىـ أف بمكتيـ

ستن تيي خبلفات األمة  ،كفشؿ قاتؿ معاكية كفشؿ قاتؿ عمرك كالكحيد الذم نجح في الثبلثة ىك قاتؿ

ِّٗ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صػ َٔ

َِْ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ َٔ
ُِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُْٖ
ِِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُْٖ
ِّْ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُْٗ

َُٓ

ُُٓ
عمي

رضي اهلل عنو

منيا :

كمات أمير المؤمنيف شييدان كرثاه أبك األسكد الدؤلي بأبيات مف الشعر ىذه مقتطفات
أال يا عيف كيحؾ أسعدينا  - - -أال تبكي أمير المؤمنينا

أال قؿ لمخكارج حيث كانكا  - - -فبل قرت عيكف الحاسدينا

أفي شير الصياـ فجعتمكنا  - - -بخير الناس ط ارن أجمعينا

قتمتـ خير مف ركب المطايا  - - -كذلميا كمف ركب السفينا

ككؿ مناقب الخيرات فيو  - - -كحب رسكؿ رب العالمينا

لقد عممت قريش حيث كانت  - - -بأنؾ خيرىـ حسبان كدينا

إذا استقبمت كجو أبي حسيف  - - -رأيت البدر فكؽ الناظرينا
ككنا قبؿ مقتمو بخير  - - -نرم مكلي رسكؿ اهلل فينا

يقيـ الحؽ ال يرتاب فيو  - - -كيعدؿ في العدم كاألقربينا
كليس بكاتـ عممان لديو  - - -كلـ يخمؽ مف المتكبرينا

 -ىؿ تعرؼ شيئان عف شخصية مركاف بف الحكـ الذم أثير حكلو مشاكؿ كثيرة كالذم أعتقد أنو كاف يعمؿ

طبقان الجتياده الشخصي كمف كجية نظره كاهلل أعمـ لصالح الخميفة كالخبلفة كسكاء كاف مخطئان أك
غير مخطئ فحسابو عمي اهلل كنرجك لو العفك كالمغفرة كما نرجك لجميع أمة محمد صمي اهلل عميو

كسمـ ،

 -بالتأكيد فمف حقو عمينا بعد تحدثنا عنو أف أذكر جكانب أخرم مف شخصيتو حتي نككف منصفيف في

حكارنا كسأتمك عميؾ ترجمتو مف كتاب تاريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىبي رحمو اهلل حيث كتب ما يمي :

(مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف عبد شمس أك عبد الممؾ القرشي األمكم  ----كقد ركم عف

النبي صمي اهلل عميو كسمـ حديث الحديبية بطكلو  ،كفيو إرساؿ  ،لكف أخرجو البخارم  ، - -ككاف

كاتب ابف عمو عثماف ككلي إمرة المدينة كالمكسـ لمعاكية غير مرة  - - ،كقاؿ عبد الممؾ بف عمير
 ،عف قبيصة بف جابر قاؿ  :بعثني زياد إلي معاكية في حكائج  ،فقمت  :مف ترم ليذا األمر مف بعدؾ

؟ فسمي جماعة  ،ثـ قاؿ  :كأما القارئ لكتاب اهلل  ،الفقيو في ديف اهلل  ،الشديد في حدكد اهلل  :مركاف
 ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :يقاؿ  :كاف عند مركاف قضاء  ،ككاف يتبع قضاء عمر  - - ،كقاؿ يكنس ،
عف ابف شياب  ،عف قبيصة بف ذؤيب  :أف امرأة نذرت أف تنحر ابنيا عند الكعبة  ،كقدمت المدينة

تستفتي  ،فجاءت ابف عمر  ،فقاؿ  :ال أعمـ في النذر إال الكفاء  ،قالت  :أفأنحر ابني ؟ قاؿ  :قد نيي
اهلل عف ذلؾ  ،فجاءت ابف عباس فقاؿ  :أمر اهلل بكفاء النذر  ،كنياكـ أف تقتمكا أنفسكـ  - - ،فبمغ

الحديث مركاف كىك أمير المدينة  ،فقاؿ  :إنو ال نذر في معصية اهلل  ،فاستغفرم اهلل تعالي كتكبي إليو

ُُٓ

ُِٓ
فسر الناس بذلؾ كأعجبيـ قكلو  ،كلـ يزؿ الناس يفتكف بأنو ال نذر
 ،كاعممي ما استطعت مف الخير  ،ي
في معصية اهلل )ِْْ ،
 -أعتقد أنؾ تحدثت عف ىذه الفتنة مف الكتب التي قرأتيا عنيا فكيؼ ينظر إلييا الناس حاليان ؟

العدسة التي ترم األحداث
 اختمفت اآلراء حكؿ الفتنة التي كقعت أحداثيا عند حصار الخميفة الراشد الثالث عثماف رضي اهلل عنوثـ أثناء خبلفة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب الخميفة الراشد الرابع رضي اهلل عنو  ،فكؿ إنساف

ينظر إلييا بالعدسة التي يفضميا فيناؾ مف ينظر إلييا بعدسة الشماتة في اإلسبلـ كالمسمميف كخاصة

المؤرخيف األجانب المستشرقيف كىـ بالطبع غير مسمميف كبالتالي لـ يفيمكا طبيعة ىذا الديف جيدان فيـ
ال يؤمنكف بو  ،كبالرغـ مف أنيـ يؤرخكف األحداث بحياد كامؿ كما يزعمكف إال أنيـ يمسككف بالعدسة

التي ترم األشياء مف كجية نظر بعيدة عف اإليماف  ،كىناؾ مف يرم ىذه الفتنة بعدسة العصبية

القبمية كيعتبر ما دار بيف عمي كمعاكية رضي اهلل عنيما ىك مجرد صراع بيف بطنيف كبيريف مف بطكف
قريش عمي الحكـ كاإلمارة كما كانا يتصارعاف قبؿ اإلسبلـ عمي الشرؼ كالفخر باألعماؿ البطكلية ،

كىناؾ مف ينظر إلي ىذه الفتنة عمي أنيا صراع سياسي مجرد كال عبلقة لو بالديف كىناؾ مف ينظر

بعدسة التكفير إلحدم الطائفتيف المتصارعتيف كالخكارج مثبلن  ،كىناؾ مف يعتبر أف ىذا الصراع ىك

صراع بيف الخبلفة الدينية كالخبلفة الدنيكية إذا جاز التعبير أك بمعني أكضح  :ىؿ يظؿ الخميفة زاىدان
يناـ تحت شجرة كيرتدم ثيابان بسيطة ؟ أـ يسكف الخميفة في قصر كبير كحكلو الحاشية كاألتباع كممكؾ
تمؾ الفترة في العالـ  ،كيعتقد مف يمسؾ بيذه العدسة أف عمي رضي اهلل عنو آخر رمز لمخبلفة الزاىدة

كأف معاكية رضي اهلل عنو ىك أكؿ رمز لمخبلفة التي تنعـ برفاىية الحكـ مع التمسؾ بتعاليـ الديف ،

كىناؾ عدسة أخرم تنظر إلي ىذه الفتنة بإشفاؽ كتعتبرىا ابتبلء لؤلمة  ،كىناؾ مف يعتقد أف ىذه
الفتنة قد أصابت الصحابة في ذلؾ العيد بيذه القكة لتتناسب مع مستكم إيمانيـ عمي اعتبار أف

االبتبلء يككف عمي مستكم اإليماف كىؤالء قد تعرضكا لفتف التعذيب قبؿ ذلؾ كلـ تؤثر في إيمانيـ

كفتحت ليـ كنكز الدنيا كميا في ببلد الفرس كالركـ كلـ تؤثر في إيمانيـ أيضان كجاىدكا في سبيؿ اهلل
كشارككا رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ في غزكاتو فأم ابتبلء يمكف أف يصيب ىؤالء فسبحاف اهلل لقد

كانت ىذه الفتنة فيما بينيـ شديدة كقكية كما كاف إيمانيـ شديدان كقكيان أيضان كىناؾ مف ال يعرؼ أم

شئ عف ىذه الفتنة حاليان مف عامة المسمميف  ،فيؿ أنت مف ىؤالء ؟ كاذا كنت تعرؼ ما حدث أك
بعضو فبأم العدسات التي تحدثنا عنيا تنظر إلي ىذه األحداث ؟

ِْْ تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ – الحافظ المؤرخ شمس الديف الذىبي – الجزء الثاني – صفحة ْٗٗ ( ََٓ ،
مقتطفات )

ُِٓ

ُّٓ
 يبقي السؤاؿ الميـ الذم أردده بيني كبيف نفسي دائمان  :ىؿ يجب أف نعرؼ ىذه األحداث كنفكر فييا ؟أـ أف األفضؿ أال نعمـ عنيا شيئان كال نق أر عنيا شيئان ؟ كيحضرني ىنا بيت طريؼ مف الشعر كتبو أبك
الطيب المتنبي عف الشقاء الذم يسببو العقؿ لصاحبو حتي إذا كاف يعيش في النعيـ كعف النعيـ الذم

يعيش فيو الجاىؿ حتي كلك كاف في شقاء حقيقي كال يعمـ  :ذك العقؿ يشقي في النعيـ بعقمو - - -

كأخك الجيالة في الشقاكة ينعـ

 عمكمان لعمؾ الحظت أنني ذكرت ما كرد في الكتب كالمراجع دكف أف أذكر كجية نظرم الخاصة في ىذهاألحداث ألنني غير مؤىؿ لذلؾ  ،بؿ إنني مجرد قارئ يقكـ بتمخيص ما يقرأه كيحاكؿ تبسيطو بقدر

قيـ يتناكليا بأسمكب
المستطاع  ،كلكني أنصحؾ إذا أردت أف تعرؼ المزيد عف ىذه الفتنة مف كتاب ٌ
عممي حديث كممتزـ بالكتاب كالسنة فيمكنؾ أف تق أر كتاب اسمو ( حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة
النبي صمي اهلل عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي اهلل عنو ) كىك مف تأليؼ عثماف بف محمد

الخميس كصادر عف مكتبة اإلماـ البخارم لمنشر كالتكزيع  ،كفي مقدمة ىذا الكتاب يقكؿ المؤلؼ عف

جيؿ الصحابة كبلمان جميبلن كاليؾ القميؿ مما كتبو المؤلؼ ( كلما كانت كممة الحؽ نك ارن ييتدم بو ،
كلما لذلؾ الجيؿ المبارؾ مف فضؿ عمينا  ،كاف لزامان أف نؤدم بعض ما ليـ عمينا مف حقكؽ  ،فشأنيـ

ليس كشأف غيرىـ  ،كعمميـ كعمميـ لـ ييسبقكا إليو  ،كلف ييمحقكا بو  ،فبيؤالء أعز اهلل الديف كأظيره ،
كنحف كاف كنا نميج بفضائؿ أصحاب رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ  ،إال أننا ال ندعي ليـ العصمة ،
فما جعؿ اهلل عز كجؿ العصمة  ،إال ألنبيائو كمبلئكتو عمييـ السبلـ  ،نعـ  ،لقد أخطأ بعضيـ في حياة
النبي صمي اهلل عميو كسمـ كبعد كفاتو ألنيـ بشر كغير معصكميف مثميـ مثؿ باقي البشر  ،لكف ما

تحممكه مف األذل كالقير كالتنكيؿ في سبيؿ اإليماف باهلل كرسكلو كالدعكة إلي الديف القكيـ كممة إبراىيـ

 ،كما بذلكه مف ىجرة األىؿ كاألكطاف  ،كجيادىـ بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ اهلل  ،كذبيـ عف رسكؿ
اهلل صمي اهلل عميو كسمـ بكؿ ما يممككف  ،يجعؿ ىذه األخطاء في جانب ىذه الحسنات العظيمة

كاألعماؿ الصالحة كحبات رمؿ في جباؿ  ،كقطرات ماء في عباب )ِْٓ ،

 -إنو كبلـ رائع بالفعؿ

 نعـ كأعتقد أنو بقي ما يجب أف تعرفو عف ىذه الفتنة كمف الذم أكقد نارىا كأشعؿ فتيميا ( كالفتنةنائمة  ،لعف اهلل مف أيقظيا )

 -كىؿ ىناؾ مف أشعؿ نار ىذه الفتنة كأغضب الناس كأثارىـ عمي الخميفة عثماف بف عفاف

رضي اهلل عنو

ِْٓ حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة النبي صمي اهلل عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي اهلل عنو – عثماف بف محمد الخميس –
صفحة ٓ

ُّٓ

؟

ُْٓ

فتش عف الييكد
 بالطبع فقد كاف عبد اهلل بف سبأ ييكديان مف أىؿ صنعاء كدخؿ اإلسبلـ كاعتنقو خصيصان ليشعؿ نارالفتنة بيف المسمميف كتنقؿ في ببلد اإلسبلـ يحاكؿ ضبللتيـِْٔ فذىب إلي الحجاز ثـ البصرة ثـ

الشاـ ثـ مصر ككاف يحاكؿ جاىدان أف يثير المسمميف ضد الخميفة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو
بحجة أف سيدنا عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو أحؽ بالخبلفة منو كأف عثماف أخذىا بغير حؽ ،

كزعـ عبد اهلل بف سبأ (  - -أنو كاف ألؼ نبي كلكؿ نبي كصي ككاف عمي كصي محمد )ِْٕ كقاؿ

( محمد خاتـ األنبياء كعمي خاتـ األكصياء )ِْٖ كلؤلسؼ كاف ليذا الرجؿ الييكدم السابؽ أعكاف
يساعدكنو في تحريؾ الفتنة ككانكا يتظاىركف باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حتي يستميمكا
الناس إلييـ كلؤلسؼ كجد عبد اهلل بف سبأ صدم لما يقكؿ في مصر ككانت كؿ كالية تصميا أخبار

مزيفة عف باقي الكاليات تثير فييـ السخط عمي الخميفة حتي أف أىؿ كؿ كالية كانكا يقكلكف  :إنا لفي

عافية مما ابتمي بو ىؤالء (  - -إال أىؿ المدينة فإنيـ جاءىـ ذلؾ عف جميع األمصار ( البمداف )

فقالكا  :إنا لفي عافية مما فيو الناس ِْٗ) - -
 -فماذا حدث في مصر أثناء تمؾ الفتنة ؟

محمد بف أبي حذيفة يسيطر عمي مصر
 -عندما كصؿ الخبر إلي عثماف

رضي اهلل عنو

استدعي إليو الكالة الستشارتيـ كليعرؼ حقيقة األمر ( - -

فخرج إليو عبد اهلل بف سعد كالي مصر كاستخمؼ عقبة بف عامر الجيني أك السائب بف ىشاـ في

رجب سنة ّٓ ىجريان فثار عميو محمد بف أبي حذيفة في شكاؿ كأخرجو مف الفسطاط كاستكلي عمي

إمارة مصر كتابعو أىؿ مصر جميعان إال جماعة مف أنصار عثماف كدعا محمد بف أبي حذيفة إلي خمع

عثماف كحرض عميو بكؿ ما استطاع فكاف يكتب الرسائؿ عمي ألسنة زكجات النبي صمي اهلل عميو
كسمـ ثـ يأخذ النكؽ فيضمرىا كالرجاؿ الذيف يريد أف يتظاىركا باإلتياف بيذه الرسائؿ مف المدينة

فيجعميـ عمي ظيكر البيكت لتمكحيـ الشمس تمكيح المسافر ثـ يأمرىـ بالخركج إلي الطريؽ اآلتي مف

المدينة إلي مصر  َِٓ) - -كمف ىنا يتضح أف المؤامرة كانت محكمة كمخططة كلؾ أف تتخيؿ
مفعكؿ ىذه الرسائؿ في قمكب المسمميف في مصر  ،فإف مضمكف ىذه الرسائؿ المزيفة يؤكد شككل

أميات المؤمنيف مف عثماف  ،كيطمبف إنقاذ اإلسبلـ منو كلـ تفمح محاكالت عثماف
ِْٔ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ٗ

ِْٕ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ َُ
ِْٖ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ َُ
ِْٗ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُُ
َِٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُُ

ُْٓ

رضي اهلل عنو

في تيدئة

ُٓٓ
ىؤالء بؿ إف سعد بف أبي كقاص

رضي اهلل عنو

عندما جاء مصر ليصمح األمر (  - -قمبكا عميو خيمتو

كجرحكه كسبكه فركب مف كقتو كعاد مف حيث جاء  ُِٓ) - -ثـ حدث أخطر األمكر بعد ذلؾ حيث

أرسؿ المعارضيف لعثماف رسائؿ لبعضيـ البعض في الكاليات المختمفة كليحددكا مكاعيد الخركج إلي

المدينة جميعان في كقت كاحد ليحاسبكا الخميفة عمي أفعالو (  - -فأخرج محمد بف أبي حذيفة ستمائة

مصرمِِٓ عمي كؿ مائة منيـ قائد كعمييـ جميعان عبد الرحمف بف عديس البمكم كخرجت الكفكد

جميعان مظيرة أنيا تريد الحج كتقابمكا بذم خشب عمي ثبلث لياؿ مف المدينة  ،ككاف ىكم أىؿ البصرة

في طمحة كأىؿ الككفة في الزبير كأىؿ مصر في عمي  ِّٓ) - -كمف ىنا بدأت أحداث حصار

الخميفة كما تكممنا عنيا في إيجاز إلي أف مات شييدان  ،ثـ تكلي عمي رضي اهلل عنو الخبلفة كعادت

الكفكد إلي ببلدىا  - - ( ،كلـ تيدأ األحكاؿ بمصر بؿ انقسمت إلي فئتيف فئة عمكية آلي إلييا الحكـ

كعمي رأسيا محمد بف أبي حذيفة كفئة عثمانية تطالب بالثأر لدـ عثماف كعمي رأسيا معاكية بف حديج

كابتعد أنصار الثأر لعثماف إلي الصعيد ليككنكا بمنأل عف محمد بف أبي حذيفة فأرسؿ إلييـ جيشان - -

)ِْٓ كظؿ الصراع في مصر بيف أنصار أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كبيف المطالبيف بثأر

عثماف ككصؿ األمر إلي أف أرسؿ المطالبيف بثأر عثماف رسالة إلي معاكية بف أبي سفياف أمير الشاـ

ليدخؿ مصر كينتزعيا مف محمد بف أبي حذيفة كحدثت بالفعؿ معارؾ بيف معاكية كعمرك بف العاص

مف جية كبيف محمد بف أبي حذيفة مف جية أخرم كلكف مصر ظمت تحت سيطرة الخميفة كىدأت
األحكاؿ لفترة مف الزمف في مصر كتكلي محمد بف أبي بكر كالية مصر بأمر أمير المؤمنيف عمي بف

أبي طالب  ،كحاكؿ محمد بف أبي بكر أف يفاكض معاكية بف حديج قائد المعارضة المطالبة بدـ عثماف

كلكف ىذه المفاكضات فشمت فشؿ ذريع كبدأت المشاكؿ مرة أخرم مف جديد  ،ككاف معاكية بف أبي

سفياف يتمني السيطرة عمي مصر ألنو يعمـ جيدان أنيا قكة لمف يسيطر عمييا كنعـ العكف لو  ،ككاف
معاكية بف حديج كأتباعو يحرضكف معاكية بف أبي سفياف عمي ضـ مصر إلي الشاـ تحت قيادتو ،

ككاف كقكؼ عمرك بف العاص إلي صفو مكسبان كبي ارن ببل شؾ

 -فماذا كاف مكقؼ عمرك بف العاص ؟

ُِٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُِ

ِِٓ

أريد التأكيد عمي أف المقصكد مف كممة مصرم ىنا ليس الشعب المصرم نفسو كلكف العرب الذيف استكطنكا مصر بعد الفتح

ألف المصرييف لـ يتدخمكا في أحداث الفتنة ألنيا كانت فتنة عربية خالصة كال شأف بباقي الشعكب بيا مف قريب أك بعيد بؿ إف
أغمبية الشعب المصرم في ذلؾ الكقت كانت أغمبية مسيحية كليست أغمبية مسممة

ِّٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُِ
ِْٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُّ

ُٓٓ

ُٔٓ

مكقؼ عمرك بف العاص مف األحداث
 -كاف عمرك بف العاص كما تحدثنا عنو مف قبؿ شخصية طمكحة كغير عادية ككاف في بداية ىذه الفتنة

بعيدان عف األحداث كال يريد التدخؿ لصالح أم طرؼ منيا  ،حتي كانت كقعة الجمؿ التي اشتركت فييا

أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا  ،ففي ىذا الكقت تحديدان قرر التدخؿ بعد المعركة مباشرةن  ،كلكنو
فكر قميبلن كاستشار ابنيو عبد اهلل كمحمد كأرسؿ إلييما كقاؿ ليما (  - -إني قد رأيت رأيان كلستما
بالمذيف ترداني عف رأيي كلكف أشي ار عمي  ،إني رأيت العرب صاركا عيريف يضطرباف كأنا طارح نفسي
بيف جدارم مكة كلست أرضي بيذه المنزلة  ،فإلي أم الفريقيف أعمد ؟ قاؿ عبد اهلل  :إف كنت ال بد

فاعبلن فإلي عمي  ،قاؿ  :إني إف أتيت عميان قاؿ  :إنما أنت رجؿ مف المسمميف كاف أتيت معاكية
يخمطني بنفسو كيشركني في أمره  ،فأتي معاكية  ( ، ِٓٓ) - -كعف عركة أك غيره قاؿ  :دعا ابنيو
( أم عمرك بف العاص )  ،فأشار عميو عبد اهلل أف يمزـ بيتو ألنو أسمـ لو  ،فقاؿ لو محمد  :أنت
شريؼ مف أشراؼ العرب كناب مف أنيابيا ال أرم أف تتخمؼ  ،فقاؿ عمرك لعبد اهلل  :أما أنت فأشرت

عمي بما ىك خير لي في آخرتي  ،كأما أنت يا محمد فأشرت عمي بما ىك أنبو لذكرم  ِٓٔ) - -كمف

ىنا يتضح أف عمرك كاف يفضؿ أف يقؼ في صؼ معاكية كأصبح لو نعـ العكف في صراعو مع أمير

المؤمنيف فأيد الرأم الذم يقكؿ بضركرة األخذ بثأر عثماف أكالن قبؿ مبايعة عمي بف أبي طالب رضي اهلل
عنيـ أجمعيف كقد ذكر بعض المؤرخيف أف عمرك بف العاص عقد صفقة مع معاكية عمي أف ينصره

بشرط أف يعيده كاليان عمي مصر مرة أخرم كاهلل أعمـ

 -فيؿ خاض عمرك بف العاص رضي اهلل عنو معارؾ في ىذه الفتنة ؟

مكقعة المسناة
 أرسؿ معاكية بف أبي سفياف عمرك بف العاص إلي مصر في جيش مككف مف ستة آالؼ رجؿ  ،انضـإليو الساخطكف مف المصرييفِٕٓ كلكنو لـ يقاتؿ الركـ ىذه المرة كلكنو قاتؿ كالي مصر محمد بف

أبي بكر الذم كاله أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،ككانت المعركة في مكاف يعرؼ بالمسناة ( - -
فجعؿ عمرك يرسؿ الكتيبة بعد الكتيبة كجعؿ كنانة بف بشر ( قائد جيش محمد بف أبي بكر ) ال تأتيو

كتيبة مف أىؿ الشاـ إال شد عمييا بمف معو فضربيا حتي تفر إلي عمرك  ،فمما رأم عمرك ذلؾ رأم أف
يضرب المصرييف بالمصرييف فبعث إلي معاكية بف حديج رأس عثمانية مصر فأتاه في مثؿ الظبلـ

فأحاط بكنانة كأصحابو كاجتمع أىؿ الشاـ عمييـ مف كؿ جانب كلما رأم كنانة ذلؾ نزؿ عف فرسو

ِٓٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٗ
ِٔٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٗ
ِٕٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُٓ

ُٔٓ

ُٕٓ
كنزؿ أصحابو كضاربيـ بسيفو حتي استشيد فتفرؽ أصحاب محمد بف أبي بكر عنو ففر كلجأ إلي

خربة فأخذكه كقتؿ  ، --كبمغ عنؼ القتاؿ يكمئذ أف قاؿ عمرك بف العاص  :شيدت أربعة كعشريف

زحفان فمـ أر يكمان كيكـ المسناة كلـ أر األبطاؿ إال يكمئذ  ،ككانت تمؾ المكقعة في صفر ّٖ ىجريان
ككاف فييا القضاء المبرـ عمي العمكييف في مصر ِٖٓ) - -

 المصريكف الذيف يتحدث عنيـ المؤرخكف في ىذه األحداث كانكا عربان سكنكا مصر مع الفتح عند دخكؿعمرك بف العاص أليس كذلؾ ؟

 بالتأكيد كأكبر دليؿ عمي ذلؾ أف د حسيف نصار في ركايتو يقكؿ ما معناه أف عمرك بف العاص أراد أفيضرب المصرييف بالمصرييف فبعث إلي معاكية بف حديج كىذا باعتباره مصريان كلكنو عربيان اشترؾ في

تأسيس مدينة الفسطاط المككنة مف عدة قبائؿ عربية ككاف معاكية بف حديج التجيبي عمي رأس أحد

ىذه القبائؿ الذيف قسمكا العاصمة الجديدة فيما بينيـ ليفصمكا بيف القبائؿ كمف ىنا تـ تسميتيـ أىؿ
مصر كلكف القبط أنفسيـ كىـ أىؿ الببلد األصمييف لـ يشترككا في ىذه األحداث ألف غالبية المصرييف

في ذلؾ الكقت كانكا عمي الديانة المسيحية كلـ تكف المغة العربية قد انتشرت بينيـ كلكف الجدير بالذكر

أف المصرييف كانكا يشاىدكف ىذه األحداث في حزف عميؽ كيتساءلكف عمي ما يبدك عف سر كؿ ىذه
الصراعات بيف العرب المسمميف الذيف لـ تختمؼ سياستيـ تجاه مصر كغيرىا مف البمداف برغـ كؿ ىذه

الصراعات كسبحاف اهلل  ،فقد كانت ىذه الصراعات فيما بينيـ بعيدة كؿ البعد عف أم ظمـ أك جكر

عمي الشعكب التي تحت مظمة حكميـ  ،فبرغـ كؿ ىذه األحداث فقد كانت فترة حكـ الراشديف لمصر

كغيرىا مف الببلد تتسـ بالعدؿ كالرحمة كحرية العقيدة كما ذكرنا مف قبؿ كلـ يؤثر ىذا الصراع السياسي

بيف المسمميف عمي ىذه السياسة الداخمية ،

 -فكيؼ قامت الدكلة األمكية بعد كؿ ىذه األحداث ؟

 قبؿ الحديث عف قياـ الدكلة األمكية أرجك أف أككف قد كفقت في تكضيح بعض الغامض مف األمكر مفكاقع الكتب كالمراجع التاريخية ككؿ ىذا مجرد اجتياد يتكفر فيو حسف النية إف شاء اهلل كلؾ أف تعكد

إلي ما ذكرت مف مراجع ككتب لتفيـ ما لـ أستطع فيمو كتستكضح ما لـ أتمكف مف إيضاحو كأسأؿ

المكلي عز كجؿ أف يغفر لي كلؾ كألمة محمد صمي اهلل عميو كسمـ كأف ييدينا إلي سكاء السبيؿ كقبؿ
الكبلـ عف قياـ الدكلة األمكية في دمشؽ بالشاـ بعد دكلة الراشديف بالحجاز  ،أريد أف أعقد مقارنة

سريعة بيف عيد الراشديف كعيد األمكييف دكف الدخكؿ في تفاصيؿ  ،كأعتقد أف ىذه المقارنة ستكضح
الكثير مف األمكر ألنيا ليست فقط مقارنة بيف ىذيف العيديف بؿ إنيا مقارنة بيف عيد الراشديف كجميع

العصكر التي جاءت بعد ذلؾ تقريبان  ،فمثبلن كاف في عصر الراشديف يتـ اختيار الخميفة بالشكرم
ِٖٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُٓ

ُٕٓ

ُٖٓ
كيستمد شرعيتو بالمبايعة كأصبحت بعد ذلؾ الخبلفة كراثية بكالية العيد مثؿ الممكؾ تقريبان مع ضركرة

المبايعة أيضان لتأكيد شرعية الحكـ  ،كما أف معايير اختيار الخميفة في عيد الراشديف كانت تعتمد عمي
مكانتو في اإلسبلـ كفضمو كقدره بيف المسمميف كال تعتمد عمي انتمائو العائمي أك قرابتو ألحد بطكف

قريش فمثبلن نجد أف أبا بكر مف بني تيـ كعمر مف بني عدم كعثماف مف بني أمية كعمي مف بني
ىاشـ ككميـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف مف قريش  ،بمعني أف الخمفاء األربعة كانكا ينتمكف إلي أربعة
بطكف مختمفة مف قريش  ،فاألساس في االختيار ليس لو عبلقة ببطف محددة مف قريش بؿ نرم أبا

بكر يستخمؼ مف بعده خميفة مف بطف أخرم كبايعو الناس  ،أما في العصكر التي تمت عصر الراشديف

بعد ذلؾ فكاف االنتماء العائمي ىك األساس فنجد أف األمكييف مف بطف كاحدة بالطبع ( أمية ) كبني

العباس بعد ذلؾ مف بطف أخرم ( ىاشـ ) كلكف ظمت المبايعة ىي أساس الشرعية أيضان كما ذكرنا،

كمف نقاط المقارنة األخرم بيف عيد الراشديف كالعيكد التي تمتو نجد أف الخمفاء الراشديف كانكا يصركف
عمي التمسؾ بالبقاء في المدينة المنكرة بالحجاز كمقر ليـ كما فعؿ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ككانكا

ييتمكف بالتعامؿ معاممة كريمة مع أىميا ( األنصار ) عمبلن بكصية رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عندما

أكصي باألنصار خي ارن  ،عمي حيف أف باقي الخمفاء بعد ذلؾ لـ يتخذ أحدىـ المدينة عاصمة لو فنجد أف
األمكييف اتخذكا دمشؽ عاصمة ليـ ثـ بعد ذلؾ أسس العباسيكف عاصمة جديدة لخبلفتيـ كىي بغداد ،

كما أف أىؿ المدينة تعرضكا في بعض األحياف لمكاقؼ عصيبة لـ تكف لتحدث في عيد الراشديف  ،كمف

كجكه المقارنة أيضان بيف الراشديف كمف بعدىـ أنيـ كانكا يعيشكف حياة الزىد كيرفضكف المظاىر

الدنيكية في الحكـ بؿ إف عمر

رضي اهلل عنو

رفض أف يغادر كبار الصحابة المدينة إلي الببلد التي تـ فتحيا

حتي ال تمكثيـ الدنيا بزينتيا كلـ يخرج بعضيـ منيا إال في عيد عثماف

رضي اهلل عنو

 ،أما باقي الخمفاء بعد

ذلؾ ( باستثناء القميؿ ) فكانكا يعيشكف حياة عادية ككانت تحيط بيـ مظاىر الحكـ كالحاشية كما إلي

ذلؾ مع تمسكيـ بالحكـ بما أنزؿ اهلل بالطبع  ،كلمعقاد رأم في ىذه النقطة حيث يقكؿ (  --لقد كاف

قياـ الدكلة األمكية بعد عصر الخبلفة حادثان جمبلن بالغ الخطر في تاريخ اإلسبلـ كتاريخ العالـ  ،كما
كاف أحد ليطمع في بقاء عصر الخبلفة عمي سنة الصديؽ كالفاركؽ أبد اآلبديف كدىر الداىريف ألف
اطراد النسؽ مف كالة األمر عمي ىذه الطبقة العميا مف الخمؽ كالتقكم أمر تنكء بو طاقة بني اإلنساف ،
فما كاف دكاـ الخبلفة الصديقية أك الفاركقية بمستطاع عمي طكؿ الزمف  ،كما كاف قياـ الممؾ بعد

الخبلفة باألمر الذم يؤجؿ إلي زمف بعيد ِٓٗ) ---

 -فيؿ اختمؼ كضع مصر أيضان ؟

 أحكاؿ مصر في ىذه المقارنة ال تختمؼ كثي ارن عف استمرارىا أحد أىـ كأغني كاليات األمة اإلسبلميةعمي مر عصكرىا المختمفة كلكف حدث بيا العديد مف التغييرات في نظـ اإلدارة كتطكر دكاكيف الحكـ
ِٗٓ معاكية بف أبي سفياف ( عباس العقاد ) صػ ٗ

ُٖٓ

ُٗٓ
كانتشار المغة العربية كالديانة اإلسبلمية مع مركر الزمف  ،كظؿ الخمفاء يتعاممكف معيا معاممة خاصة

كيتكلي عمييا كما سنرم في العصر األمكم كما بعده كاليان لو مكانتو كإبف الخميفة نفسو أك أخكه أك
أحد أقاربو أك أحد المكثكؽ بكالءىـ لمدكلة القائمة  ،كظمت مصر تحتؿ ىذه المكانة المرمكقة في

العصر األمكم كالعصر العباسي األ كؿ كىك ما يسمي بعصر الكالة إلي أف جاء أحمد بف طكلكف كقاـ
بتأسيس الدكلة الطكلكنية بمصر

 -فما ىي ظركؼ قياـ الدكلة األمكية ؟

ُٗٓ

َُٔ

الفصؿ الخامس مصر في عصر الدكلة األمكية
نشأة الدكلة األمكية
 -أما عف الظركؼ كالمبلبسات التي أدت إلي قياـ الدكلة األمكية في دمشؽ فيمكف إيجازىا في بساطة

شديدة كذلؾ بإجتماع األمة بالكامؿ عمي معاكية بف أبي سفياف ليككف خميفة لممسمميف كأمي ارن لممؤمنيف
بعد أف قاـ الحسف بف عمي رضي اهلل عنو بمبايعة معاكية لحقف دماء المسمميف كجمع شمؿ األمة

كتكقؼ الفتنة فقد كاف الحسف بف عمي

رضي اهلل عنيما

قد تكلي الخبلفة بعد مقتؿ اإلماـ عمي

رضي اهلل عنو

كتـ

مبايعتو بالخبلفة بالفعؿ كقد أكرد السيكطي اسمو كخامس الخمفاء في كتابو تاريخ الخمفاء بالرغـ أنو

تكلي الخبلفة لشيكر قميمة ظمت فييا األحكاؿ كما ىي كظؿ الخبلؼ بيف الشاـ كالحجاز إلي أف تنازؿ

عف الخبلفة لمعاكية في ىدكء كحكمة  ،كاسمح لي أف أتكقؼ قميبلن عند الحسف بف عمي بف أبي طالب
حفيد رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ لتكضيح بعض النقاط الميمة عنو رضي اهلل عنو

 -رضي اهلل عنو

 -ريحانة النبي صمي اهلل عميو كسمـ كابف ابنتو السيدة فاطمة

رضي اهلل عنيا

ككاف يشبو النبي صمي اهلل عميو

كسمـ (  - - -ككاف سيدان حميمان ذا سكينة ككقار كحشمة ككاف يكره الفتف كالسيؼ ككاف جكادان )َِٔ
( كقاؿ ابف سيريف  :إف الحسف كاف يجيز الرجؿ الكاحد بمائة ألؼ درىـ كقاؿ غيره :حج الحسف بف

عمي خمس عشرة مرة كقاؿ أنو حج أكثرىا ماشيان مف المدينة إلي مكة كأف نجائبو تقاد معو كقاؿ جرير
 :بايع أىؿ الككفة الحسف كأحبكه أكثر مف أبيو )ُِٔ  - - - ( ،أخرج الحسف مف مالو هلل مرتيف

كقاسـ اهلل مالو ثبلث مرات  ،حتي أنو كاف يعطي نعبلن كيمسؾ نعبلن كيعطي خفان كيمسؾ خفان - -

)ِِٔ كىناؾ العديد كالعديد مف المكاقؼ الرائعة كالمناقب التي ال يمكف حصرىا في ىذا المقاـ كيكفي
أف نقكؿ أف رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كاف يحبو كيدعكا اهلل لو أف يحبو (  - -كأخرج الشيخاف

عف البراء قاؿ  :رأيت رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كالحسف عمي عاتقو كىك يقكؿ  :الميـ إني أحبو

فأحبو  ،كقد تكلي الحسف بف عمي الخبلفة سنة َْ ىجريان فأقاـ فييا ستة أشير كأيامان ِّٔ) - -
ثـ قرر أف يصمح بيف الناس كيجتمعكا عمي مبايعة شخص كاحد فقط لتنتيي ىذه الفتنة بالرغـ مف

كجكد حشد ضخـ مف المقاتميف كانكا رىف يديو كعمي استعداد لمقتاؿ كلكنو فضؿ حقف دماء المسمميف

كبايع معاكية عمي الخبلفة حتي أف ىناؾ مف المسمميف مف كره ىذا التصرؼ منو كلكنيـ أطاعكه لقدره

كفضمو  ،كجدير بالذكر أف الحسف عندما بايع معاكية طمب منو معاكية الصعكد إلي المنبر ليتكمـ
َِٔ

تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٕ

ُِٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٕ
ِِٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٓ
ِّٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٓ

َُٔ

ُُٔ
كيخطب في الناس  ،فصعد المنبر كحمد اهلل كأثني عميو ثـ قاؿ (  - -أييا الناس إف اهلل ىداكـ بأكلنا

كحقف دماءكـ بآخرنا كاني قد أخذت لكـ عمي معاكية أف يعدؿ فيكـ كأف يكفر لكـ غنائمكـ كأف يقسـ

فيكـ فيأكـ  ،ثـ أقبؿ عمي معاكية فقاؿ  :أكذاؾ ؟ قاؿ  :نعـ  ،ثـ ىبط مف المنبر كىك يقكؿ كيشير
{كًا ٍف أ ٍىد ًرم لى ىعمَّ يو ًفتٍ ىن هة لَّ يك ٍـ ىك ىمتىاعه إًلىى ًح و
يف} (ُُُ) سكرة األنبياء فاشتد ذلؾ عمي
بإصبعو إلي معاكية  :ى
معاكية  - - ( ِْٔ) - - -كقاؿ أبك بكرة  :رأيت رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عمي المنبر
كالحسف بف عمي إلي جنبو كىك يقكؿ  :إف ابني ىذا سيد كلعؿ اهلل أف يصمح بو بيف فئتيف مف

المسمميف  ،أخرجو البخارم  ، ِٔٓ) - -كمف ىنا يتضح أف الحسف جعمو اهلل سببان في انتياء
المعارؾ كالخبلفات في ىذه الفترة كاهلل أعمـ كفي حديث رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ عف الحسف

رضي اهلل عنو إشارة إلي ذلؾ  ،ككانت كفاتو رضي اهلل عنو سنة ْٗ ىجريان في خبلفة معاكية بف أبي

سفياف مؤسس الدكلة األمكية في دمشؽ

 -أرجك أف تحدثني عف معاكية رضي اهلل عنو

معاكية بف أبي سفياف :
 كاف معاكية بف أبي سفياف يتكقع أف يسكد كيتكلي األمر في يكـ مف األياـ منذ أف قاؿ لو رسكؿ اهللً
فأحسف )ِٔٔ ( ككاف معاكية رجبلن طكيبلن أبيض
صمي اهلل عميو كسمـ (  - -يا معاكية إذا ممكت
جميبلن مييبان ككاف عمر ينظر إليو فيقكؿ  :ىذا كسرم العرب  ،كعف عمي قاؿ  :ال تكرىكا إمرة معاكية
فإنكـ لك فقدتمكه لرأيتـ الرءكس تندر عف ككاىميا )ِٕٔ ككاف ييضرب بحمـ معاكية المثؿ كقد كاف
إسبلـ معاكية كأبيو أبي سفياف في عاـ فتح مكة كالعاـ الذم تكلي فيو الخبلفة أطمؽ عميو بعض

المؤرخكف عاـ الجماعة الجتماع األمة عمي خميفة كاحد  ،كظؿ معاكية في الخبلفة عشريف سنة كاممة

ال ينازعو فييا أحد كجدير بالذكر أنو قد كاف كاليان قبؿ ذلؾ في الشاـ عشريف سنة أخرم  ،ككانت فترة

خبلفتو مستقرة إلي حد كبير كتكلي في عيده كالية مصر عمرك بف العاص ككالية المدينة مركاف بف
الحكـ  ،كقاـ بالسيطرة الكاممة عمي األمكر  ،كقد أراد معاكية أف يكرث الخبلفة البنو يزيد

 يبدك أنو أراد أف يضع نظاـ مستقر كآمف لتداكؿ كانتقاؿ السمطة في الدكلة األمكية كذلؾ بعد أف رأمالصراعات كالخبلفات التي مزقت كحدة األمة فقرر كاهلل أعمـ أف يحصؿ عمي المبايعة البنو يزيد حتي
تنتقؿ السمطة في ىدكء بعد مكتو  ،كالمبايعة ىي نكع مف أنكاع الشكرل قبؿ اتخاذ القرار

ِْٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٖٕ
ِٓٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٔ
ِٔٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٓٓ
ِٕٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٓٓ

ُُٔ

ُِٔ
 (  - -خطب معاكية فقاؿ  :الميـ إف كنت إنما عيدت ليزيد لما رأيت مف فضمو فبمغو ما أممت كأعنو ،كاف كنت إنما حممني حب الكالد لكلده كانو ليس بأىؿ فاقبضو قبؿ أف يبمغ ذلؾ )ِٖٔ

 -سبحاف اهلل  ،إنو يدعك عمي ابنو بالمكت حتي ال يتكلي الخبلفة إذا كاف ال يستحقيا

 (  - -كعف المنكدر قاؿ  :قاؿ ابف عمر حيف بكيع يزيد  ،إف كاف خي ارن رضينا كاف كاف ببلء صبرنا -)ِٗٔ  ،كما ييمنا في ىذا الحكار أف نعرؼ أف معاكية بف أبي سفياف ىك الذم أسس ىذه الدكلة التي

نحف بصدد الحديث عنيا اآلف كغاية ما يقاؿ عنو ما قالو ىك عف نفسو في أحد خطبو  ،كاليؾ بعض

ما قاؿ (  - -أما بعد  ،فإني كاهلل ما كليت أمركـ حيف كليتو إال كأنا أعمـ أنكـ ال تسركف بكاليتي كال

تحبكنيا  ، - - - -ثـ تحدث عف الخمفاء الذيف قبمو كقاؿ  :كأيف مثؿ ىؤالء ىييات أف يدرؾ فضميـ

أحد مف بعدىـ  - - -فإف لـ تجدكني خيركـ فأنا خير لكـ َِٕ) - -

 -إف لـ أكف خيركـ فأنا خير لكـ  ،يا لو مف تعبير

 كىكذا شعر معاكية أنو أفضؿ مف سيقكد ىذه األمة إلي االستقرار كالرخاء كاألماف بالرغـ مف عمموالتاـ أنو ليس أفضؿ مف بقي مف صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ  - - ( ،عف ثابت مكلي

أبي سفياف  :أنو سمع معاكية يخطب كيقكؿ  :إني لست بخيركـ  ،كاف فيكـ مف ىك خير مني  :عبد
اهلل بف عمر كعبد اهلل بف عمرك كغيرىما مف األفاضؿ كلكني عسيت أف أككف أنكاكـ في عدككـ

كأنعمكـ لكـ كالية ُِٕ) - -

ممخص العصر األمكم :
 -لقد عكدتني عمي تمخيص كؿ عصر فيؿ يمكف تمخيص العصر األمكم أيضان ؟

 -سيككف ذلؾ بالطبع كما تعكدنا مف مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم الذم تناكؿ العصر

األمكم مف صفحة َٔ إلي صفحة ٓٔ حيث ذكر أف الدكلة األمكية استمرت في دمشؽ مف سنة َْ

ىجريان ُٔٔ ميبلديان إلي سنة ُِّ ىجريان َٕٓ ميبلديان أم حكالي ٖٗ سنة  ،تكلي فييا الخبلفة ُِ

خميفة كتكلي خبلليا عمي مصر ِٓ كاليان كاف أكليـ عمرك بف العاص الذم عينو معاكية كظؿ كاليان

إلي أف تكفي بيا سنة ْٔٔ ميبلديان  ،كأشير مف تكلي حكـ مصر في العيد األمكم مف الكالة عمرك
بف العاص كعتبة ابف أبي سفياف أخك معاكية كعبد العزيز بف مركاف بف الحكـ في خبلفة أبيو ثـ أخيو

 ،كقرة بف شريؾ العبسي في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ في خبلفة عمر بف عبد

العزيز  ،كبشكؿ عاـ كانت كالية مصر مف األمكر الميمة جدان في الخبلفة األمكية  ،أما أشير خمفاء
ِٖٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِّٖ
ِٗٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٕٓ

َِٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ّٕٗ
ُِٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ّٕٗ

ُِٔ

ُّٔ
الدكلة األمكية بعد معاكية  ،ابنو يزيد كعبد الممؾ بف مركاف كأكالده الكليد بف عبد الممؾ الذم يبني في
عيده المسجد األمكم الشيير في دمشؽ كسميماف بف عبد الممؾ كيزيد بف عبد الممؾ كابف عميـ عمر
بف عبد العزيز بف مركاف كلنا ىنا كقفة قصيرة عند عمر بف عبد العزيز رضي اهلل عنو

 -رضي اهلل عنو

عمر بف عبد العزيز
 يعتبر عمر بف عبد العزيز مف أفضؿ خمفاء الدكلة األمكية كما رأم المؤرخكف فإف ىناؾ العديد مفالمكاقؼ التي تشيد بفضمو كعدلو ككرعو كتقكاه  ،فمف الطريؼ أف الصحابي الشيير أنس بف مالؾ

رضي اهلل عنو طاؿ بو العمر حتي أنو صمي كراء عمر بف عبد العزيز عندما كاف أمي ارن عمي المدينة
المنكرة فقاؿ عنو ( ما صميت كراء إماـ بعد رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أشبو صبلة برسكؿ اهلل
مف ىذا الفتي  ،يعني عمر بف عبد العزيز )ِِٕ كأعتقد أف ىذه شيادة مف أحد كبار الصحابة تشير

إلي الكثير مف المعاني عف ىذا الخميفة األمكم الذم يحمك لمبعض أف يصفو بخامس الخمفاء الراشديف

كقد كانت فترة خبلفتو رخاءان عـ كؿ أنحاء األمة حتي أنو لـ يعد ىناؾ فقي ارن في األمة اإلسبلمية كميا
في عيده ( عف عمر بف أسيد قاؿ  :كاهلل ما مات عمر بف عبد العزيز حتي جعؿ الرجؿ يجئ بالماؿ

العظيـ فيقكؿ  :اجعمكا ىذا حيث تركف  ،فما يبرح حتي يرجع بمالو كمو  ،قد أغني عمر الناس )ِّٕ

كجدير بالذكر أنو حفيد عمر بف الخطاب مف ناحية األـ كما نعمـ جميعان ككاف خمفاء بني أمية بشكؿ
عاـ يكثركف مف الفتكحات اإلسبلمية كيسعكف إلي استقرار األمة كرخاءىا ككاف آخرىـ مركاف بف

محمد بف مركاف الذم يعتبر آخر خميفة أمكم في دمشؽ كما سنذكر ذلؾ في حينو
 -فما ىي أىـ األحداث التي كقعت في العصر األمكم ؟

أىـ األحداث في العصر األمكم
 -في الحقيقة تعتبر األحداث التي دارت في ىذا العصر في الدكلة اإلسبلمية بشكؿ عاـ مف أخطر

األحداث في تاريخ اإلسبلـ كأىميا مقتؿ الحسيف بف عمي رضي اهلل عنو شييدان في كرببلء  ،ثـ خبلفة

عبد اهلل بف الزبير الذم قاتؿ بني أمية كسيطر عمي األمة اإلسبلمية بالكامؿ تقريبان لفترة مف الكقت
كأمي ارن لممؤمنيف كأرسؿ كاليان عمي مصر ىك عبد الرحمف بف عتبة بف جحدـ الفيرم  ،كىذيف

المكضكعيف مف المكضكعات الميمة جدان في تاريخ ىذه الفترة كما أف ىناؾ أمك ارن كتغيرات قد حدثت
في مصر خبلؿ عصر األمكييف  ،كأنا متردد في ذكر أحداث مقتؿ الحسيف كخبلفة ابف الزبير رضي اهلل

عنيما  ،فيؿ أذكر ىذه األحداث أـ استمر في تناكؿ تاريخ مصر فقط خبلؿ العصر األمكم ؟
ِِٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ِْٗ
ِّٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ِٖٗ

ُّٔ

ُْٔ
 كما الذم يجعمؾ مترددان ىكذا ؟-

ألنيا مكضكعات حساسة جدان كقد ال أتمكف مف شرحيا بطريقة صحيحة فأقع في المحظكر

 -ال تقمؽ طالما أنؾ تتناكؿ األحداث مف المراجع

 كعمي العمكـ ال مانع مف اإلشارة باختصار إلي ىذه األحداث نظ ارن ألىميتيا التاريخية كتأثيرىا عميجميع الكاليات اإلسبلمية بما فييا مصر  ،كلكف اسمح لي أف أكجز بقدر المستطاع فقد ال أشبع رغبتؾ
في معرفة ىذه األمكر بدرجة كبيرة كلكف سكؼ أذكر أىـ النقاط التي تيمؾ كأكؿ ما سكؼ أتحدث معؾ

فيو في ىذا الحكار اآلف ىك مكضكع مقتؿ اإلماـ الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما ثـ مكضكع عبد اهلل

بف الزبير رضي اهلل عنيما ثـ تطكرات األحداث بعد ذلؾ كالجدير بالذكر أف عصر األمكييف عمكمان
يتميز بالعديد كالعديد مف الفتكحات اإلسبلميةِْٕ التي يصعب حصرىا كاختصارىا في ىذا الفصؿ كما
اتسـ عصر الدكلة األمكية بكحدة الدكلة ككؿ كالتمسؾ بكؿ ما ىك عربي مف حيث اليكية كالثقافة

كالمغة كسكؼ نرم بعد ذلؾ عند قياـ الدكلة العباسية مدم انفتاحيا عمي ثقافات أخرم خبلؼ الثقافة

العربية

 -فمنتحدث عف الحسيف رضي اهلل عنو

مقتؿ الحسيف بف عمي رضي اهلل عنو
 (  - -قاؿ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ " حسيف مني كأنا مف حسيف أحب اهلل مف أحب حسينان ،حسيف سبط مف األسباط " قاؿ الترمذم  :ىذا حديث حسف  ِٕٓ) - -كمف ىنا يتضح فضؿ الحسيف

كمدم حب رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ لو  ،كىناؾ العديد مف المكاقؼ التي تدؿ عمي فضمو كقدره

عند المسمميف أظنؾ تعرفيا جيدان كقد كعدتؾ باإليجاز الشديد كسأكتفي بذكر أحداث مقتمو رضي اهلل

عنو شييدان في كرببلء  ،كتبدأ القصة عندما مات معاكية بف أبي سفياف كتكلي الخبلفة مف بعده ابنو

يزيد بف معاكية فمـ يدخؿ في طاعتو ( الحسيف بف عمي كال عبد اهلل بف الزبير كال مف شايعيما )ِٕٔ

فأما عبد اهلل بف الزبير فقد عاذ بالبيت الحراـ بمكة كأما الحسيف بف عمي فقد بايعو أىؿ الككفة عمي
الخبلفة فتكجو إلييـ كقد نصحو الكثيركف بعدـ الخركج إلي الككفة كمف بيف الناصحيف كاف أبك سعيد

الخدرم رضي اهلل عنو حيث قاؿ لو (  - -يا أبا عبد اهلل إني لؾ ناصح كمشفؽ  ،كقد بمغني أف قكمان
ِْٕ

إذا حسبنا عدد مف أتيحت لو الفرصة لمدخكؿ في الديف اإلسبلمي نتيجة لفتكحات الدكلة األمكية لكجدناىـ أعداد ضخمة جدان

في مناطؽ متعددة مف العالـ في ذلؾ الكقت كنحسب إف شاء اهلل أف كؿ صبلة كزكاة كأعماؿ صالحة كاهلل أعمـ قد تككف في ميزاف
حسنات ىؤالء الفاتحيف فالدكلة األمكية تذخر بالعديد مف الفتكحات اإلسبلمية الرائعة التي أتاحت الفرصة لنشر اإلسبلـ في ربكع
األرض عف طريؽ إعطاء الفرصة لمدعاة لمكصكؿ إلي مناطؽ لـ يكف مف الممكف الكصكؿ إلييا قبؿ الدكلة األمكية كالتي نسأؿ اهلل

سبحانو كتعالي أف يجعؿ كؿ ىذا في ميزاف حسناتيـ ككؿ فاتح في كؿ عصر مف عصكر اإلسبلـ

ِٕٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ْْٓ
ِٕٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِّٕ

ُْٔ

ُٓٔ
مف شيعتكـ كاتبكؾ  ،فبل تخرج فإني سمعت أباؾ بالككفة يقكؿ  :كاهلل إني مممتيـ كأبغضكني كممكني ،

كما بمكت منيـ كفاء  ،كمف فاز بيـ فإنما فاز بالسيـ األخيب  ،كاهلل ما ليـ ثبات كال عزـ كال صبر

عمي السيؼ  ِٕٕ) - -ككاف مف بيف الناصحيف لو أيضان عبد اهلل بف عمر كعبد اهلل بف عباس كلكف

الحسيف

رضي اهلل عنو

صمـ عمي التكجو إلي العراؽ ليجتمع مع مف بايعكه كيقاتؿ بني أمية ككاف بنك أمية

في ذلؾ الكقت قد تمكنكا مف السمطة كسيطركا عمي كافة كاليات األمة اإلسبلمية كلـ يكف المكقؼ

السياسي مشابيان عندما بكيع الحسف

رضي اهلل عنو

فيناؾ فارؽ كبير بيف سيطرة األمكييف في عيد مبايعة

الحسف بف عمي كبيف سيطرتيـ عند خركج الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما  ،فقد كاف لمحسف قكة
ضخمة قادرة عمي قتاؿ بني أمية عندما تنازؿ عف الخبلفة لمعاكية  ،أما المكقؼ بالنسبة لمحسيف فقد

كاف مختمؼ تمامان عندما رفض مبايعة يزيد بف معاكية  ،ككاف يزيد كمركاف في قمؽ شديد عندما عرفكا
بخركج الحسيف ككاف كالي األمكييف عمي الككفة في ذلؾ الكقت اسمو عبيد اهلل بف زياد  ،فأرسؿ إليو

يزيد كمركاف رسالة يدعكنو فييا لصد الحسيف عند كصكلو إلي الككفة كقاؿ في رسالتو (  - -إف

حسينان صائر إلي الككفة  - -كقد ابتمي بو زمانؾ مف بيف األزماف كبمدؾ مف بيف البمداف كأنت مف بيف

العماؿ  ( ، ِٕٖ) - -كقاؿ الحسيف ألصحابو  :قد تركف ما يأتينا  ،كما أرم القكـ إال سيخذلكننا ،
فمف أحب أف يرجع فميرجع  ،فانصرؼ عنو جماعة  ،كبقي فيمف خرج معو مف مكة  ،فكانت خيميـ

اثنيف كثبلثيف فرسان كأما ابف زياد " كالي الككفة " فجمع المقاتمة كأمر ليـ بالعطاء ، ِٕٗ) - -
كبالفعؿ أيقف اإلماـ الحسيف

رضي اهلل عنو

أنو مقتكؿ ال محالة (  - -فقاـ في أصحابو  ،فحمد اهلل كأثني

عميو  ،ثـ قاؿ  :قد نزؿ بنا ما تركف  ،إف الدنيا قد تغيرت كتنكرت كأدبر معركفيا كاستمرت حتي لـ

يبؽ منيا إال صبابة كصبابة اإلناء كاال خسيس عيش كالمرعي الكبيؿ  ،أال تركف الحؽ ال ييعمؿ بو ،
كالباطؿ ال يتناىي عنو  ،ليرغب المؤمف في لقاء اهلل  ،كاني ألرم المكت إال سعادة  ،كالحياة مع

الظالميف إال برما  َِٖ) - -كقاتؿ الحسيف ببسالة كشجاعة حتي أصابو سيـ قاتؿ ثـ قطعكا رأسو
كأرسمكىا إلي يزيد بف معاكية  ،ثـ ندـ يزيد بعد ذلؾ عمي ما حدث لمحسيف ( فكاف يقكؿ  :كما عمي لك

احتممت األذم كأنزلت الحسيف معي  ،كحكمتو فيما يريد  ،كاف كاف عمي في ذلؾ كىف في سمطاني

حفظان لرسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كرعاية لحقو كقرابتو  ، ُِٖ) - -ككانت ىذه قصة مقتؿ

اإلماـ الحسيف رضي اهلل عنو شييدان في كرببلء بإيجاز شديد كقد ىز ىذا الحدث األمة بالكامؿ كلآلف
ال يزاؿ الشيعة يبككف كيندمكف عمي عدـ نصر الحسيف كيبالغكف في ذلؾ أشد المبالغة
ِٕٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ّٗٗ
ِٖٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َِْ
ِٕٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َِْ
َِٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َّْ
ُِٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َْٕ

ُٓٔ

ُٔٔ
 -فماذا عف عبد اهلل بف الزبير رضي اهلل عنيما ؟

عبد اهلل بف الزبير أمي ارن لممؤمنيف

 يعتبر عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ ىك أكؿ مف يكلًد في المدينة بعد اليجرة لممسمميف كفرح بكالدتوالمسممكف جميعان لذلؾ يطمقكف عميو أكؿ مكلكد في اإلسبلـ  ،كأبكه ىك الزبير بف العكاـ رضي اهلل عنو حكارم
رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كأحد العشرة المبشريف بالجنة كأمو أسماء بنت أبي بكر ( ذات النطاقيف ) رضي

اهلل عنيا  ،كعبد اهلل بف الزبير مف قريش كتحديدان مف بني أسد (  - -ككاف صكامان قكامان طكيؿ
الصبلة كصكالن لمرحـ  ،عظيـ الشجاعة  ،قسـ الدىر ثبلث لياؿ  ،ليمة يصمي قائمان حتي الصباح  ،كليمة

راكعان كليمة ساجدان حتي الصباح )ِِٖ  ،كظؿ عبد اهلل بف الزبير عمي مكقفو مف عدـ مبايعة يزيد بف

معاكية حتي مات يزيد  ،فمما مات يزيد بكيع عبد اهلل بالخبلفة كأصبح أمي ارن لممؤمنيف بينما بايع أىؿ
الشاـ معاكية بف يزيد بف معاكية عمي الخبلفة كلـ تدـ خبلفتو في بني أمية طكيبلن ثـ بايعكا مركاف بف
الحكـ  ،كىنا لنا كقفة فيما ذكره اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء فيك لـ

يعتبر مركاف خميفة بؿ أقر عبد اهلل بف الزبير في قائمة الخمفاء كاعتبره الخميفة التاسع كاعتبر مركاف

خارجان عميو  ،بؿ اعتبر عبد الممؾ بف مركاف أيضان خارجان عميو إلي أف مات عبد اهلل بف الزبير  ،ثـ

بعد ذلؾ اعتبر السيكطي عبد الممؾ بف مركاف الخميفة العاشر في قائمة الخمفاء  ،كجدير بالذكر أف

عبد اهلل بف الزبير

رضي اهلل عنو

أطاعو أىؿ الحجاز كاليمف كالعراؽ كخراساف في بداية خبلفتو ثـ أرسؿ كاليان

عمي مصر أيضان  ،ككاف مركاف بف الحكـ كمف معو عمي عداء شديد مع عبد اهلل بف الزبير كاستطاع
مركاف أف ينتزع مصر مف عبد اهلل بف الزبير ككلي عمييا ابنو عبد العزيز بف مركاف سنة ٖٓٔ ـ ،

ككاف لمركاف أبناء منيـ عبد العزيز كمحمد كعبد الممؾ  ،ككاف عبد الممؾ بف مركاف فقييان عابدان حتي
أف عبد اهلل بف عمر عندما كبر سنو قاؿ لو البعض ( إنكـ معشر أشياخ قريش يكشؾ أف تنقرضكا فمف

نسأؿ بعدكـ ؟ فقاؿ  :إف لمركاف ابنان فقييان فسمكه  ِّٖ) -كعف ابف عمر أنو قاؿ  :كلد الناس أبناء

ككلد مركاف أبانِْٖ كىناؾ قصة طريفة عف عبد الممؾ بف مركاف عندما رأم جيشان متكجيان لقتاؿ عبد
اهلل بف الزبير أرسمو مركاف أبكه  ،فاستكقؼ عبد الممؾ أحد المقاتميف في ىذا الجيش كدار ىذا الحكار

الذم يركيو المقاتؿ نفسو (  - --قاؿ عبد الممؾ  :أمف ىذا الجيش أنت ؟ قمت  :نعـ  ،قاؿ  :ثكمتؾ
أمؾ  ،أتدرم إلي مف تسير ؟ إلي أكؿ مكلكد كلد في اإلسبلـ  ،كالي ابف حكارم رسكؿ اهلل صمي اهلل

عميو كسمـ كالي ابف ذات النطاقيف  ،كالي مف حنكو رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أما كاهلل إف جئتو

نيا ارن كجدتو صائمان كلئف جئتو ليبلن لتجنده قائمان  ،فمك أف أىؿ األرض أطبقكا عمي قتمو ألكبيـ اهلل
ِِٖ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٖٔ

ِّٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ُٓ
ِْٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ُٓ

ُٔٔ

ُٕٔ
جميعان في النار  ، - -فمما صارت الخبلفة إلي عبد الممؾ  ،كجينا مع الحجاج حتي قتمناه )ِٖٓ
كبالفعؿ كاف مقتؿ عبد اهلل بف الزبير في عيد عبد الممؾ بف مركاف عندما أرسؿ الحجاج بف يكسؼ

الثقفي إلي مكة لقتاؿ عبد اهلل بف الزبير ،

 -كمنا يعرؼ جيدان الحجاج كنسمع عنو  ،فيك سيؼ مف سيكؼ بني أمية كيديف ليـ بالكالء الشديد

 كاف عبد الممؾ يعرؼ إمكانيات الحجاج حؽ المعرفة كأرسمو إلي مكة كما ذكرنا كحاصر ابف الزبيركضرب عميو بالمنجنيؽ كقاتؿ عبد اهلل بف الزبير في شجاعة ال نظير ليا حتي قيًتؿ  ،كىكذا انتيت
قصة البطؿ الشجاع عبد اهلل بف الزبير

رضي اهلل عنو

أمير المؤمنيف العائذ بمكة بعد أف قاتؿ بني أمية حتي

النياية  ،كجدير بالذكر أف عبد الممؾ بف مركاف عندما مات ابف الزبير أصبح خميفة ال ينازعو أحد

عمي الخبلفة إلي أف مات كتكلي الخبلفة أبناءه مف بعده  ،كأقر أخيو عبد العزيز بف مركاف كاليان عمي
مصر إلي أف مات عبد العزيز كىك كالي عمييا ،

 ما يمفت النظر في ىذه األحداث ىك اختبلؼ نظرة عبد الممؾ لعبد اهلل بف الزبير قبؿ كبعد كصكؿالخبلفة إليو  ،فيك قبؿ أف يمكت مركاف كالده كقبؿ أف يصبح خميفة كاف يرم عبد اهلل بف الزبير ذك

مكانة دينية عالية كرفيعة كيقدر قدره كفضمو كتقكاه  ،أما بعد أف أصبح عبد الممؾ مسئكالن عف األسرة

األمكية كقائدان ليا  ،أصبح عبد اهلل بف الزبير في نظره مجرد خصمان سياسيان عنيدان يجب ردعو كلك
بالقكة حتي تجتمع األمة تحت قيادة أمكية كتستمر السيادة لؤلمكييف فأرسؿ إليو الحجاج كزكده بجيش

قكم ليقضي عمي سمطتو مما أدم إلي مقتمو رضي اهلل عنو

 نعـ كنبلحظ أيضان مدم شدة األمكييف ضد مف يقؼ في طريؽ سيادتيـ السياسية كتكلييـ السمطة مماأدم إلي إطاحتيـ بكؿ المعارضيف ليـ ميما كانت مكانتيـ الدينية عند المسمميف بؿ عند األمكييف

أنفسيـ

 -أم يمكف القكؿ أف بني أمية قد أيقنكا أنيـ قادة ال نظير ليـ كأف مف حقيـ تكلي أمر ىذه األمة مع

عمميـ التاـ أف ىناؾ مف ىك خير منيـ مف حيث المكانة الدينية كنذكر معان ما قالو معاكية بف أبي
سفياف مؤسس ىذه الدكلة بعد أف استمد شرعية حكمو مف مبايعة الحسف بف عمي رضي اهلل عنو

حيث قاؿ معاكية كما ذكرت مف قبؿ ( فإف لـ تجدكني خيركـ فأنا خير لكـ  ، ) - -فكيؼ كانت أحكاؿ
مصر خبلؿ العصر األمكم ؟

أحكاؿ مصر في العصر األمكم :
 حسنان فمنعكد مرة أخرم إلي مصر لنتعرؼ معان عمي أىـ كأبرز األحداث التي تمت فييا خبلؿ العصراألمكم  ،كقد ذكرت أف عمرك بف العاص قد تكلي لممرة الثانية كالية مصر عندما سيطر عمييا
ِٖٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ِٓ

ُٕٔ

ُٖٔ
األمكيكف كظؿ كاليان عمييا إلي أف مات في عيد الفطر سنة ّْ ىجريان عمي األصمح فصمي ابنو عميو
ثـ رجع فصمي الناس صبلة العيد  ،ثـ كلي مصر بعده عتبة أخك معاكية فبقي سنة كمات فكلي مصر

مسممة بف مخمد
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 عفكان  ،قبؿ أف تسترسؿ في الحديث عف أحكاؿ مصر في العصر األمكم ىؿ يمكف أف نتكقؼ قميبلن عندكفاة عمرك بف العاص

رضي اهلل عنو

فمعمؾ الحظت أف ىذه الشخصية عاشت معنا في ىذا الحكار منذ الكبلـ

عف فتح مصر كحتي اآلف  ،ككاف مف الممكف أف يمكت عمرك قبؿ إسبلمو كىك في مكقؼ العداء مف

المسمميف  ،ككاف أيضان مف الممكف أف يمكت كرسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ

عمي قيد الحياة أك أثناء خبلفة

قدر اهلل لو أف
الراشديف عندما كاف في قمة عطاءه لئلسبلـ كاشتراكو في الفتكحات اإلسبلمية  ،كلكف ٌ
يمكت في المرحمة الثالثة مف حياتو كأقصد بيا مرحمة النزاع بيف الحجاز كالشاـ كالفتف كالصراعات

السياسية كقد كقؼ في صؼ معاكية كما ذكرت ،

 -بالفعؿ إف شخصية عمرك بف العاص

رضي اهلل عنو

كسكؼ أتمك عميؾ ما قالو عمرك بف العاص

فاتح مصر شخصية ثرية جدان كحياتو حافمة باألحداث

رضي اهلل عنو

نفسو كىك يتكمـ عف مراحؿ حياتو في لحظاتو

األخيرة في الحياة كىك عمي فراش المكت حيث قاؿ  - - ( :إني كنت عمي ثبلث أطباؽ ليس منيا

طبقة إال عرفت نفسي فييا  :كنت أكؿ شئ كاف ارن ككنت أشد عمي رسكؿ اهلل
لكجبت لي النار  ،فمما بايعت رسكؿ اهلل

صمي اهلل عميو كسمـ

صمي اهلل عميو كسمـ

فمك مت حينئذ

كنت أشد الناس منو حياء  ،ما مؤلت عيني منو

 ،فمك مت حينئذ لقاؿ الناس ىنيئان لعمرك أسمـ عمي خير كمات عمي خير أحكالو  ،ثـ تمبست بعد ذلؾ

أعمي أـ لي  - -كعف عبد اهلل بف عمرك أف أباه قاؿ حيف احتضر  :الميـ أمرت
أشياء فبل أدرم
ٌ
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بأمكر كنييت عف أمكر تركنا كثي ارن مما أمرت ككقعنا في كثير مما نييت الميـ ال إلو إال أنت ) - -
كركم أنو قاؿ  :الميـ خذ مني حتي ترضي ،

 إف عمرك بف العاص قد أحبو المصريكف كثي ارن حتي اآلف فيك صاحب أكؿ بيت مف بيكت اهلل في مصركأفريقيا كالمعركؼ حاليان باسـ جامع عمرك ( الجامع العتيؽ ) في الفسطاط  ،الميـ ارحـ عمرك بف

العاص كاغفر لو كارض عنو آميف

 نعكد مرة أخرم لمحديث عف مصر كأحكاليا في العصر األمكم  ،كقد كانت القبائؿ اليمنية ىي التيتشكؿ األغمبية العربية عند فتح مصر في عيد الراشديف كحتي بداية عيد األمكييف كلكف حدث في

خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف أف زادت ىجرة القبائؿ القيسية إلي مصر (  - -كيبدك أف ىجرة
ىذه القبائؿ مف قيس كانت تتصؿ بالسياسة العامة ليشاـ في الدكلة كميا إذ كاف ىشاـ يرمي إلي

ِٖٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٔٗ
ِٕٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٗٗ

ُٖٔ

ُٗٔ
إضعاؼ شأف القبائؿ اليمنية باإلعبلء مف مركز القيسية ) - -
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كاستمر تكافد قيس عمي مصر إلي

نياية العيد األمكم  ،كىذا المكضكع في الحقيقة يعتبر مف أىـ األحداث التي تمت في مصر أثناء

العصر األمكم فيي نقطة ميمة في تككيف الشعب المصرم بعد فتح مصر ،

 بالتأكيد فيذا الشعب عمي مر العصكر السابقة قد تكافد عميو العديد مف الشعكب سكاء باليجرة السمميةمثؿ الميبييف أك لمعمؿ كجنكد مرتزقة كتجار مثؿ اإلغريؽ  ،كاإلغريؽ قد اتخذكا اإلسكندرية كبعض

المدف األخرم مكطنان ليـ كبدأ ىذا الخميط مف الشعكب يندمج مع الشعب المصرم كلكف مع احتفاظ ىذا

الشعب بعاداتو كتقاليده كلغتو أيضان ،

 بالطبع كلكف األمر قد اختمؼ مع الفتح العربي فقد تغيرت مع الكقت لغة المصرييف كتحدثكا بالمغةالعربية كدخؿ معظميـ الديانة اإلسبلمية كشعر المصريكف بأف المسمميف ال يعرفكف العنصرية أك تغمب

جنس عمي جنس كاحتقار جنس لجنس مثمما كاف الركماف كغيرىـ مف الغزاة يحتقركف الشعكب التي

تحت قيادتيـ  ،كيعتبركنيـ اقؿ شأنان (  - -فكؿ مكاطف مسمـ في ىذه الدكلة يعد مف أصحابيا كلو

الحؽ في كالية كظائفيا العامة كقيادة جيكشيا كاالشتراؾ في كضع التشريع الخاص بيا عمي عكس ما

كانت عميو اإلمبراطكرية الركمانية التي اعتبرت كؿ مف ىك غير ركماني متبرب ارن أجنبيان عنيا كال يتمتع
بحقكؽ المكاطنة الركمانية التي تتيح لحامميا فقط تكلي الكظائؼ العامة أك اإلشتراؾ في الجيش )-
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كيقكؿ د محمكد الحكيرم في كتابو الممتع مصر في العصكر الكسطي (  - -كمما يجدر ذكره أف كممة
كطف في الدكلة اإلسبلمية لـ تكف معركفة بالمعني الذم نفيمو في الكقت الحاضر  ،كنقصد أف الكطف

ركابط كجدانية بقدر ما ىك أرض جغرافية كحدكد سياسية  ،فقد عبر مفيكـ المكاطنة في الدكلة

اإلسبلمية عف كحدة الشعكب المختمفة داخؿ الخبلفة اإلسبلمية  ،كالكطف كالخبلفة اإلسبلمية كانا شيئان

كاحدان يجتمع الكالء ليما  ،كبذلؾ صار الكطف ال يعني أكثر مف مكاف يكلد فيو المرء فحسب  ،بؿ ىك
لجميع المسمميف  ،كمما يدؿ عمي ذلؾ أف المصادر اإلسبلمية عندما كانت تتناكؿ سيرة شخصية ما ،

كانت تقكؿ عمي سبيؿ المثاؿ  :فبلف القاىرم المكلد  ،الدمشقي اإلقامة  ،البغدادم الكفاة  ،كال يقاؿ

فبلف المصرم أك الشامي أك العراقي  - -- -كمف ثـ فإف دخكؿ مصر أك غيرىا في طاعة اإلسبلـ

لـ يكف معناه أنيا أصبحت كالية خاضعة يحكميا جنس غالب  ،كما كاف الحاؿ مع اإلمبراطكريات

المعركفة في التاريخ  ،كانما كاف معناه أنيا جزءان مف ىذه الدكلة العامة ) - -
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 ،كقد أبقي العرب

عمي النظـ اإلدارية التي كجدكىا في مصر كغيرىا مف الببلد لفترة طكيمة بؿ جعمكا لممصرييف الكظائؼ

الرسمية في الدكلة كاكتفي العرب بالقيادة العسكرية كالدينية كإمامة الصبلة بالطبع  ،كمف األمكر

ِٖٖ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ٕٓ

ِٖٗ مصر في العصكر الكسطي " األكضاع السياسية كالحضارية " ( د محمكد الحكيرم ) صػ ٗٔ
َِٗ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صػ ٗٔ

ُٗٔ

َُٕ
الجديرة بالذكر أف عبد العزيز بف مركاف أحد كالة مصر في العصر األمكم بني مدينة حمكاف كجعميا

مق ارن لو كبني مقياسان لمنيؿ بيا كما تـ بناء مقياس كبير في الركضة في خبلفة سميماف بف عبد الممؾ ،

ككاف اىتماـ الكالة بالنيؿ كأنظمة الرم اىتمامان كبي ارن ،

 -إف اىتماـ أم نظاـ حاكـ بتنظيـ الرم يؤكد مدم تفيمو لطبيعة مصر عمي مر العصكر

 -كعممكا عمي زيادة المحاصيؿ كتشجيع الزراعة كالصناعة  ،ككانت الجزية التي فرضيا المسممكف عمي

أىؿ الذمة جزية عادلة كما ذكرنا كتـ إعفاء غير القادريف مف سدادىا كاألطفاؿ كالشيكخ كالنساء كىناؾ
مكقؼ غاية في الركعة حدث في خبلفة عمر بف عبد العزيز بف مركاف عندما كاف كالي مصر أيكب بف

شرحبيؿ الذم أرسؿ إلي أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز يشكك قمة قيمة الخراج ( الماؿ الذم يتـ

جمعو في مصر ) ككاف النقص ناتج عف زيادة عدد المصرييف الذيف أسممكا كبالتالي لـ يعد بإمكانو
فرض الجزية عمييـ كاستئذف الكالي الخميفة في أف يفرض جزية عمي مف أسمـ حتي يحافظ عمي دخؿ

الدكلة  ،فرد عميو الخميفة عمر بف عبد العزيز رده المشيكر (  - -قبح اهلل رأيؾ  ،إف اهلل إنما بعث

محمدان ىاديان كلـ يبعثو جابيان  ،فضع الجزية عمف أسمـ كلعمرم لعمر أشقي مف أف أجؿ الناس كميـ

في اإلسبلـ عمي يديو  ، ُِٗ) - -كمف األمكر الميمة التي حدثت في مصر خبلؿ العصر األمكم أف

عبد اهلل بف عبد الممؾ بف مركاف أحد كالة مصر في ىذا العصر أمر الدكاكيف فنسخت بالمغة العربية
في عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف ككانت تكتب حتي عيده بالمغة القبطية

العزيز أكؿ مف أمر بأف يتكلي المسممكف الكظائؼ الرسمية في الدكلة
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ككاف عمر بف عبد

 بالطبع ىناؾ العديد مف األحداث التي تمت في مصر خبلؿ العصر األمكم كلف يتسع المقاـ لذكرىا ،لذلؾ فمنكتفي بأىـ األحداث فقط

 -عمكمان غاية ما يمكف أف يقاؿ عف مصر في العصر األمكم أنيا كانت تتمتع بمكانة خاصة عند خمفاء

بني أمية حتي أف اختيار الكالي عمي مصر كاف يتـ بعناية فائقة كقد ذكرنا أف الكالي أحيانان يككف ابف
الخميفة أك أخكه أك أحد المكثكؽ بيـ كاستمر كضع مصر عمي ىذا المنكاؿ حتي انييار الدكلة األمكية

عمي يد العباسييف ككاف آخر خميفة أمكم ىك مركاف بف محمد بف مركاف بف الحكـ كقد ىرب إلي مصر
مف العباسييف بعد ىزيمة الجيش األمكم أماـ الجيش العباسي كالحقو العباسيكف إلي مصر كقتمكه بيا
كانتيت بذلؾ الدكلة األمكية في الشاـ  ،حيث قاـ عبد الرحمف األمكم بعد ذلؾ بتأسيس دكلة لبني أمية

في األندلس كاستمرت لفترة طكيمة مف الزمف ككانت معاصرة لمخبلفة العباسية في بغداد بؿ كلمخبلفة

الفاطمية بعد ذلؾ في القاىرة لفترة طكيمة مف الزمف ،
ُِٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ٓٔ
ِِٗ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِٔ

ِّٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ْٔ

َُٕ

ُُٕ
 إرجك إذا أمكف أف نستعرض إف شاء اهلل أسباب انييار الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسية كما كاكبذلؾ مف أحداث كأىـ السمات التي تميز كؿ دكلة منيـ كعبلقة مصر بكؿ ىذا ككيؼ أصبحت كالية

عباسية كأحكاليا خبلؿ تمؾ الفترة  ،لنتعمـ مف دركس التاريخ  ،كلكف قبؿ ذلؾ  ،أريد أف أعرؼ ىؿ كاف

ىناؾ كالة عمي مصر في العصر األمكم يمكف أف نتحدث عنيـ كما تحدثنا عف عمرك بف العاص كعبد

العزيز بف مركاف كعبد اهلل بف عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ

 بالطبع ىناؾ كالة مشيكريف في العصر األمكم غير ىؤالء كمسممة بف مخمد كقرة بف شريؾ عمي سبيؿالمثاؿ

 -حسنان فمتحدثني أكالن عف الكالي مسممة بف مخمد ثـ عف قرة بف شريؾ

الكالي مسممة بف مخمد األنصارم
 -تكلي مسممة بف مخمد حكـ مصر سنة ٕٔٔـ في عيد الخميفة األمكم معاكية بف أبي سفياف ،كأثناء

كاليتو خرج األسطكؿ المصرم بقيادة عبد اهلل بف قيس سنة ٖٔٔـ مف ترسانة اإلسكندرية لغزك جزيرة
صقمية حيث كجد الحامية البيزنطية بصقمية مف الضعؼ بحيث أحرزت أساطيؿ عبد اهلل بف قيس عدة
انتصارات عمييا  ،غير أف عبد اهلل بف قيس قنع بما غنمو كلـ يحاكؿ البقاء بصقمية أك استثمار

انتصاراتو السابقة كعاد بأسطكلو المظفر إلي مصر محمبلن بالغنائـ  ،كردان عمي ىذه الغزكة البحرية قاـ
األسطكؿ البيزنطي بغارة عمي السكاحؿ المصرية عند البرلس سنة ّٕٔـ  ،كنتيجة ليذا النشاط البحرم

المستمر أنشأ الكالي مسممة بف مخمد دا ارن لصناعة السفف جديدة بجانب ترسانة اإلسكندرية كترسانة

القمزـ كىي ترسانة بابميكف سنة ْٕٔـ ،

 -ثبلثة ترسانات لصناعة السفف في مصر  ،يا ليا مف قكة في عصر الكالة

 -كلقد تكفي مسممة بف مخمد كالي مصر في عيد الخميفة األمكم يزيد بف معاكية بف أبي سفياف بعد أف

بني في الركضة مقياسان لمنيؿ كدا ارن لمصناعة كعامؿ القبط بالعطؼ كشمميـ بالرعاية فقد سمح ليـ بأف

يبنكا كنيسة في الفسطاط كعني ببناء المساجد كاصبلحيا  ،فقد أمر سنة ّٕٔـ بيدـ جامع عمرك بف

العاص كبنائو مف جديد باآلجر بعد أف كاف مبنيان بالمبف في عيد عمرك ككاف يقيـ الصبلة بنفسو طكؿ
مدة كاليتو  ،غير أف أعظـ أعمالو جميعان ىك استقبالو ألىؿ بيت الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ كعمي
رأسيـ السيدة زينب بعد معركة كرببلء كقتؿ معظـ أىؿ البيت  ،فأخمي بيتو ليقيمكا فيو كىك البيت الذم

تحكؿ إلي مسجد السيدة زينب بعد مكتيا كال يزاؿِْٗ  ( ،كتشير معظـ المراجع إلي دخكؿ السيدة
زينب رضي اهلل عنيا مصر في مستيؿ شير شعباف سنة ُٔىػػ المكافؽ ِٔ إبريؿ سنة ُٖٔـ كما

ِْٗ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر مف مينا إلي مبارؾ إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم –

الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية -صفحة ُُِِْٓ-

ُُٕ

ُِٕ
إف كصمت إلي مدينة بمبيس حتي كاف في استقباليا مسممة بف مخمد األنصارم كالي مصر كرىط مف

كبار األمراء كالعمماء كجمع مف عامة المسمميف كبكي مسممة كبكت السيدة زينب كيصؿ المككب إلي
مدينة الفسطاط كيخصص ليا الكالي داره الشييرة معززة مكرمة ككانت فييا مكضع إجبلؿ المصرييف

كتقديرىـ  ،ككانكا يغدكف إلي دارىا ممتمسيف دعكاتيا  ،مستمعيف إلي ما تركيو مف أحاديث نبكية
شريفة كآداب رفيعة  ،كما كاف ديكاف الحكـ يعقد في ىذه الدار  ،كالكالي كاألمراء يستفتكنيا مف خمؼ

حجاب في أمكر الديف كالدنيا  ،فاشتيرت عند العامة مف أىؿ مصر حتي يكمنا ىذا بمقب رئيسة

الديكاف  ،كالي رحاب اهلل تنتقؿ السيدة الطاىرة يكـ األحد ألربع عشرة مضت مف رجب سنة ِٔ ىػػ
المكافؽ ِٕمارس سنة ِٖٔ ـ فميدت ليا األرض في خمكتيا مف دار مسممة حيث أقامت ،

كضريحيا كاف في الجية البحرية مف دار الكالي مسممة بف مخمد مشرفان عمي الخميج الذم كاف يخرج

مف النيؿ عند فـ الخميج حاليان  ،كفي عصر الدكلة الطكلكنية كاف المشيد الزينبي أحد مشاىد آؿ البيت
التي أمر أحمد بف طكلكف بتجديدىا كعمارتيا  ،كفي عصر الدكلة الفاطمية كاف المعز لديف اهلل أكؿ
مف شيد عميو بناءان أما الحاكـ بأمر اهلل فقد اختص ضريحيا بأكفر نصيب مف األكقاؼ  ،كظؿ ىذا
الضريح مكضع عناية جميع الدكؿ التي تعاقبت الحكـ  ،كفي القرف السادس اليجرم في زمف الممؾ

العادؿ سيؼ الديف أبي بكر بف أيكب شيد ىذا المسجد عمارة كتجديدأن برعاية األمير فخر الديف
اسماعيؿ الجعفرم نقيب األشراؼ الزينبييف  ،كيشير العبلمة المؤرخ الجبرتي إلي أف األمير عبد الرحمف

كتخدا أعاد تشييد مسجد السيدة زينب  ،كفي عيد الخديكم تكفيؽ شيد المسجد تجديدات كعمارة

شاممة كاستمرت أعماؿ التجديدات حتي العصر الحالي)ِٓٗ

 إذف فيذا سبب تسميتو رضي اهلل عنيا رئيسة الديكاف  ،كيبدك أف الكالي مسممة بف مخمد كاف مفأفضؿ كالة مصر في العصر األمكم  ،فماذا عف الكالي قرة بف شريؾ ؟

الكالي قرة بف شريؾ يقاكـ ىجرة الفبلحيف إلي المدف :
 تكلي قرة بف شريؾ حكـ مصر سنة َٕٗـ في عيد الخميفة األمكم الكليد بف عبد الممؾ  ،كقاـ ابفشريؾ باستصبلح بركة يطمؽ عمييا بركة الحبش بظاىر الفسطاط كغرس بيا القصب  ،كظمت عامرة

بالبساتيف كأشجار الفاكية حتي القرف الرابع اليجرم  ،كلقد تجمت في كالية قرة بف شريؾ عمي مصر
ظاىرة خطيرة كىي اليجرة مف الريؼ إلي المدف لئلفادة مف إمكانيات الحياة الكاسعة ىناؾ  ،كالمشاركة
في معالميا الحيكية  ،كلقد اقترنت تمؾ الظاىرة اإلجتماعية بأزمة اقتصادية  ،إذ أدم تطمع الفبلحيف

إلي الحياة اإلجتماعية الجديدة إلي حرماف الريؼ مف السكاعد الفتية كاصابة اإلنتاج الزراعي بضربة
ِٓٗ

مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب – القاىرة رحمة في المكاف كالزماف – تأليؼ عرفو عبده عمي –تقديـ األديب الكبير جماؿ

الغيطاني – الييئة المصرية العامة لمكتاب ََِٗ

ُِٕ

ُّٕ
قاسية فاتخذ كالي مصر قرة بف شريؾ عدة إجراءات لمحد مف ىذه الظاىرة كالقضاء عمييا كأنشأ ىيئة

خاصة إلعادة كؿ شخص إلي مكطنو األصمي فكاف ال يسمح ألم شخص بتغيير محؿ إقامتو إال بإذف

خاص كلمدة محدكدة كعمي عيد قرة بف شريؾ استمر بمصر ثبلث دكر كبرم لصناعة السفف  ،األكلي
في اإلسكندرية  ،كالثانية في القمزـ كالثالثة في بابميكف  ،ككاف ابف شريؾ شديد االىتماـ بتزكيد تمؾ

الدكر بما يمزميا ممزما حكاـ األقاليـ بتحمؿ تكاليؼ النقؿ البرم في حالة اإلىماؿ  ،ككانت ترسانة

اإلسكندرية مكجية لحكض البحر المتكسط  ،سكاء دفاعان أك ىجكمان ،،أما ترسانة القمزـ فكانت مكجية
لحكض البحر األحمر سكاء لحماية السكاحؿ المصرية أك تقديـ المساعدة لسكاحؿ الحجاز أما ترسانة

بابميكف فكانت لمعاكنة كؿ مف ترسانة اإلسكندرية كترسانة القمزـ

 -كىؿ قامت غزكات بحرية في عيده ؟

 لقد خرج األسطكؿ المصرم في غزكة عمي جزيرة سردينيا  ،كأثناء ذلؾ قاـ الخكارج بمؤامرة لمحاكلةاغتياؿ قرة بف شريؾ كىك في اإلسكندرية  ،لكف المؤامرة فشمت كتـ القبض عمي المتآمريف ككاف

عددىـ حكالي مائة شخص

 أنيا معمكمات جديدة تمامان بالنسبة لي  ،فقد كنت أعرؼ القميؿ عف العصر األمكم كما حدث في مصرككالية أمكية  ،كاآلف ىؿ مف الممكف أف نتناكؿ الصراع بيف األمكييف كالعباسييف  ،كالخمفية التاريخية

ليذا الصراع ؟

ُّٕ

ُْٕ

الفصؿ السادس مصر في عصر الدكلة العباسية
بنك العباس كبنك أمية
 -عندما تكممنا معان عف بطكف قريش كاستعرضنا ما ذكره العقاد عنيـ في كتابو عبقرية خالد رأينا أف أىـ

ثبلثة بطكف في قريش ىـ ىاشـ كأمية كمخزكـ  ،بؿ إف ىاشـ كأمية يجمعيما جد كاحد أقرب مف الذم

يجمعيما ببني مخزكـ كىك عبد مناؼ كبالتالي يمكف إطبلؽ اسـ بني عبد مناؼ عمي ىاشـ كأمية معان

 ،بؿ إف أكبر دليؿ عمي ذلؾ ما كاف يقكلو أبك جيؿ كىك مف بني مخزكـ كمف ألد أعداء اإلسبلـ ،

عندما كاف يأنؼ مف مقارنة مخزكـ بياشـ كحدىا أك أمية كحدىا فكاف يتحدث عنيما معان فيقكؿ ما
معناه (  - -تنازعنا نحف كبنك عبد مناؼ  :أطعمكا فأطعمنا كحممكا فحممنا  - - -حتي كنا كفرسي

رىاف  ،قالكا  :منا نبي يأتيو الكحي مف السماء  - -فمتي ندرؾ ىذه ) كمف ىنا يتضح أف ىاشـ
كأمية يمكف أف نطمؽ عمييما بني عبد مناؼ معان  ،كقد قاـ الكاتب عمي أدىـ في كتابو الرائع صقر
قريش بتحميؿ كتكضيح ىذه القبيمة العظيمة كخاصة بني عبد مناؼ فقاؿ أف الشخصيات البارزة كانت

أكثرىا مف بني عبد مناؼ (  ---كيمكننا أف نرد أكثر ما نممحو مف تمؾ الشخصيات إلي بيتيف لعبا
أكثر دكر في تاريخ العرب السياسي كىما بنك أمية كبنك ىاشـ كىما الشعبتاف النابعتاف مف صمب عبد
مناؼ  ،كاف بنك ىاشـ في مكة سدنة الكعبة كأصحاب السمطة الدينية  ،أما بنك أمية فكانكا أصحاب

السيادة السياسية كذكم الجاه العريض كالثراء الجـ  - - -كقد كانكا أقدر مف بني ىاشـ عمي تصريؼ
األحكاؿ الدنيكية كاحتماؿ أعباء الحكـ كقد قكم فييـ نفكذىـ كرحمتيـ لمشاـ حب االستمتاع بمذات

الحياة كالميؿ إلي فاخر العيش  - - -كالحياة في نظرىـ مادة مممكسة كليست ركحان محسكسة - -

)ِٔٗ

 -الحياة في نظر بني أمية مادة مممكسة كليست ركحان محسكسة  ،يا لو مف تعبير

 كيقكؿ أيضان عف بني أمية (  - -كالحياة في نظرىـ ميداف لنفكذىـ كبسط سمطتيـ كتمديد شخصيتيـكمتسع لمغمبة كاالستعبلء كاحراز الغايات )ِٕٗ كيستمر عمي أدىـ في كصؼ بني أمية كمدم حبيـ

لمسيادة كأىميتيـ ليا كقدراتيـ القيادية فيقكؿ (  - -ككانكا عمي ما بيـ مف قسكة كصرامة كرماء
خبراء باجتذاب القمكب ككأنيـ يخمًقكا بطبيعتيـ ليحكمكا كيسكدكا  - - -إلي أف عقمت بطكف نساءىـ
عف مثؿ معاكية كمركاف كعبد الممؾ  ِٖٗ) - -كعندما لـ يعد ىناؾ رجاؿ مف كزف معاكية كأمثالو
في بني أمية بدأت سيطرة األمكييف تضعؼ مع زيادة الدعكة لبني العباس الذم يصفيا عمي أدىـ

فيقكؿ (  - -كأصابت الدعكة العباسية التي ين ّْ
ظ ىمت بدقة عظيمة كفطنة ممتازة مف ضعؼ أبناء
ِٔٗ صقر قريش ( عمي أدىـ ) صفحة ٕٓ
ِٕٗ صقر قريش ( عمي أدىـ ) صفحة ٕٔ
ِٖٗ صقر قريش ( عمي أدىـ ) صفحة ٕٕ

ُْٕ

ُٕٓ
األمكييف مجاالن لبلنتشار كاالشتداد  ) - -كفي الحقيقة بني العباس ىـ أبناء كأحفاد العباس بف عبد
المطمب بف ىاشـ عـ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كبالتالي ىـ مف بني ىاشـ التي أصبحت تنقسـ

إلي عباسييف كعمكييف نسبة إلي عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ كىك كما نعمـ ابف عـ

رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كيمكف القكؿ أف بني العباس الياشمييف كبني عمي بف أبي طالب

الياشمييف أيضان يطمقكف عمي أنفسيـ آؿ البيت نسبة لمبيت النبكم الياشمي  ،كقد أصبح الصراع بيف
بني أمية كبيف الياشمييف بفرعييما عباسييف كعمكييف كاضحان  ،ككاف شعار العباسييف المكف األسكد

كما ىك معركؼ ككانكا قد عقدكا العزـ عمي نزع أمر الخبلفة مف بني أمية كتـ بالفعؿ مبايعة أبك
العباس بالخبلفة كىك عبد اهلل بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ

كمشيكر بمقب ( السفاح )

 -كأيف تمت مبايعتو ؟

 -تمت مبايعتو بالككفة كقد كاف العباسيكف في ذلؾ الكقت كما كرد في كتاب تاريخ الخمفاء لمسيكطي

صفحة َِٓ (  - -كاهلل لقد أفضت الخبلفة إلي بني العباس كما في األرض أحد أكثر قارئان لمقرآف كال

أفضؿ عابدان كال ناسكان منيـ )  - - ( ،قاؿ ابف جرير الطبرم  :كاف بدء أمر بني العباس أف رسكؿ

اهلل صمي اهلل عميو كسمـ أعمـ العباس عمو أف الخبلفة تئكؿ إلي كلده  ،فمـ يزؿ كلده يتكقعكف ذلؾ

)ِٗٗ ككانت دعكة العباسييف شعارىا ( الرضا مف آؿ محمد " صمي اهلل عميو كسمـ " ) كعندما تـ
مبايعة أبك العباس ( السفاح ) في الككفة صعد أبك العباس عمي المنبر في الككفة كقاؿ (  - -الحمد

هلل الذم اصطفي اإلسبلـ لنفسو فكرمو كشرفو كعظمو كاختاره لنا كأيده بنا كجعمنا أىمو ككيفو كحصنو

القكاـ بو كالذابيف عنو  - - -ثـ ذكر قرابتيـ مف رسكؿ اهلل " صمي اهلل عميو كسمـ " في آيات القرآف
ك ٌ
 - -إلي أف قاؿ فمما قبض اهلل نبيو قاـ باألمر أصحابو " أم الخمفاء الراشديف أصحاب األمر كاألحؽ

بو " إلي أف كثب بنك حرب كمركاف فجاركا كاستأثركا  ،فأممي اهلل ليـ حينان حتي آسفكه فانتقـ منيـ
بأيدينا  ،كرد عمينا حقنا ليمف بنا عمي الذيف استضعفكا في األرض  ،كختـ بنا كما افتتح بنا  ،كما

تكفيقنا أىؿ البيت إال باهلل  ََّ) - -ككاف بنك أمية قد أصبحكا في حالة ضعؼ في ذلؾ الكقت بؿ

قدر ليا
يقدركا المكقؼ تقدي ارن صحيحان كاعتقدكا أف ىذه الدعكة العباسية لف يي ٌ
إنيـ في بداية الصراع لـ ٌ
النجاح حتي أف أحد قادتيـ الذيف حاربكا العباسييف طمب المدد مف األمكييف فتأخر عميو كثي ارن كتمت
ىزيمتو كانسحابو كقيؿ أنو أنشد أبياتان مف الشعر تؤكد غفمة بني أمية عما يحدث مف بني العباس
ككصفيـ أنيـ نائمكف رغـ أف كؿ فعؿ عمي حد قكلو يسبقو كبلـ يدؿ عمي قرب حدكثو كقد تبدك النار

مف خبلؿ الرماد :

ِٗٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٓ
ََّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة َِٔ

ُٕٓ

ُٕٔ
 فيؿ ىذا الشعر متاح معؾ اآلف ؟ -نعـ فقد أنشد :

أرم خمؿ الرماد كميض نار  - - -كيكشؾ أف يككف لو ضراـ
فإف النػار بالزنديف تػكرم  - - -كاف الفعؿ يقدمو الكػػبلـ

كاف لـ يطفيا عقػػبلء قكـ  - - -يككف كقػػكدىا جثث كىاـ

أقػػكؿ مف التعجب ليت شعرم  - - -أأيقػاظ أميػة أـ نياـَُّ

كمف ىنا يتضح أف الدعكة العباسية ظمت تنتشر كتتكغؿ في ربكع األمة اإلسبلمية دكف أف يشعر
بأىميتيا كخطكرتيا بنك أمية حتي أطاحت بيـ كبدكلتيـ كجاءت الرايات السكد مف خراساف لتقضي

عمي خبلفة بني أمية

 -كلكف ما ىي أسباب انييار الدكلة األمكية في رأم المؤرخيف ؟

أسباب انييار الدكلة األمكية
 عندما نتحدث عف أسباب انييار الدكلة األمكية في دمشؽ نجد أف ىذه األسباب قد تعكد بدكف قصدإلي معاكية بف أبي سفياف نفسو فقد كاف بالرغـ مف أنو مؤسس الدكلة األمكية إال أنو قد كضع بذكر

االختبلؼ كركاىا كىذا ما فيمتو مف رأم العقاد رحمو اهلل الذم أكد أف معاكية كاف يحب سياسة ( فرؽ

تسد ) معتمدان عمي أنو قادر عمي احتكاء أم مكقؼ كالسيطرة عمي الجميع كيبدك أنو اعتقد أف كؿ مف
سيأتي بعده مف خمفاء بني أمية ليـ نفس قدرتو عمي السيطرة كاحتكاء األزمات كالحفاظ عمي شعرة

معاكية كما ييقاؿ ،
 -كلكف ىذا لـ يحدث بالطبع  ،أليس كذلؾ ؟

 بمي  ،فقد كاف آخر عيد األمكييف يتسـ بخمفاء ليسكا مف نفس كزف سابقييـ كبالتالي ظيرت بكضكحنتائج التفرقة دكف أف يستطيع أحد منيـ احتكائيا كمف ىنا تكغؿ الضعؼ في الدكلة كقد كجدت الدعكة

العباسية في ىذا الضعؼ أرضان خصبة لتنمك ،

 -فماذا قاؿ العقاد عف ىذا المكضكع ؟

 يقكؿ العقاد عف سياسة معاكية (  - -فميس أضؿ ضبلالن كال أجيؿ جيبلن مف المؤرخيف الذيف سمكاسنة إحدم كأربعيف ىجرية بعاـ الجماعة ألنيا السنة التي استأثر فييا معاكية بالخبلفة فمـ يشاركو

أحد فييا  ،ألف صدر اإلسبلـ لـ يعرؼ سنة تفرقت فييا األمة كما تفرقت في تمؾ السنة  ،ككقع فييا

الشتات بيف كؿ فئة مف فئاتيا كما كقع فييا  ،إذ كانت خطة معاكية في األمف كالتأميف قائمة عمي

فكرة كاحدة ىي التفرقة بيف الجميع  ،كسياف بعد ذلؾ سكنكا عف رضي منيـ بالحاؿ أك سكنكا عج ازن
َُّ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ٔ

ُٕٔ

ُٕٕ
منيـ عف السخط كاالعتراض  ،ككاف سككنيـ سككف أياـ أك كاف سككف األعمار كاألعكاـ  - - -كلـ
يقصر ىذه الخطة عمي ضرب خصكمو بعضيـ ببعض كما فعؿ في العراؽ حيث كاف يضرب الشيعة

بالخكارج كيضرب الخكارج بالشيعة كيفرؽ بيف العشائر العربية بمداكلة التقريب كاإلقصاء لعشيرة منيـ

بعد عشيرة  ،بؿ كاف يفعؿ ذلؾ في صميـ البيت األمكم مف غير السفيانييف ، َِّ) - -

 يبدك أف ىذه السياسة ال يجرؤ عمي مثميا سكم نكع خاص جدان مف القادة مف أمثاؿ معاكية كعبدالممؾ بف مركاف كبعض أكالده ،

 نعـ  ،أما آخر خمفاء بني أمية فمـ يتمكف أحدىـ مف احتكاء الخبلفات التي ىي ثمرة األشجار التيركيت بذكرىا في بداية العصر األمكم

 -لقد اشتقت لمعرفة ما دار مف صراع

الصراع بيف بني أمية كبني ىاشـ
 -كبدأ الصراع بيف العباسييف كاألمكييف ككاف صاحب الدعكة العباسية كالمسئكؿ عنيا رجؿ اسمو ( عبد

الرحمف بف مسمـ كقيؿ عبد الرحمف بف عثماف بف يسار )َّّ كالمشيكر بأبي مسمـ الخراساني كدائمان
يمعب ىذا النكع مف الرجاؿ دك ارن رئيسيان في المساعدة عمي تأسيس الدكؿ كاقامة الحككمات فيك

شخصية قاسية كقكية يكاد يصؿ إلي مستكم شخصية الحجاج بف يكسؼ الثقفي الذم لـ يعاصره

بالطبع ،

 -أم أصبح أبك مسمـ سيؼ بني العباس كما كاف الحجاج سيؼ بني أمية مف قبؿ ،

 ىذه الشخصيات بالرغـ مف أنيا شخصيات تتسـ بالقسكة كالعنؼ مع خصكميـ إال أنيا تأتي في أكقاتمعينة لتتغير عمي يدييا األحكاؿ ككؿ شئ بأمر اهلل سبحانو كتعالي  ،كما ىـ إال أسباب يسببيا المكلي

عز كجؿ النييار دكؿ كقياـ دكؿ أخرم كسبحاف مسبب األسباب  ،ككاف أبك العباس أكؿ خمفاء بني

العباس يعرؼ إمكانيات أبك مسمـ جيدان كيدرؾ أف ىذا النكع مف الرجاؿ البد منو في ىذه المرحمة
الحرجة في تأسيس الدكلة بالرغـ مف أنو كاف يحذر منو كال يأمنو ،

 أريد أف نتكقؼ قميبلن جدان عند شخصية أبي مسمـ الخراساني الذم أجمع المؤرخكف عمي أنو المؤسسالحقيقي لمدكلة العباسية كصاحب دعكتيا

 كرد في كتاب تاريخ اإلسبلـ عف ىذا الرجؿ ما يؤكد أنو كاف شخصية غير عادية فمف ذلؾ مثبلن كاف (  -فصيحان بالعربي كالفارسي حمك المنطؽ راكية لمشعر عالمان باألمكر لـ ير ضاحكان كال مزحان إال فيكقتو  ،كال يكاد يقطب في شئ مف أحكالو  ،تأتيو الفتكحات العظاـ فبل يظير عميو السركر كتنزؿ بو

َِّ معاكية بف أبي سفياف ( العقاد ) صفحة ُُٕ
َّّ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُُّ

ُٕٕ

ُٖٕ
الفادحة فبل يرم مكتئبان كاذا غضب لـ يستفزه الغضب كال يأتي النساء إال مرة في السنة َّْ) - -
كحتي ال أطيؿ عميؾ سأضرب لؾ مثبلن كاحدان فقط يصؼ أبا مسمـ عندما يعارضو أحد في قكلو أك يضعو
في مكقؼ محرج أماـ الجميع أك يناقشو في كبلـ ال يعجبو كربما يدؿ ىذا المثؿ عمي الكثير فقد يصؿ

األمر إلي القتؿ  ،فعندما سألو رجؿ عف سر المكف األسكد الذم اتخذه شعا ارن لمدكلة العباسية أجابو أبك

مسمـ بالسبب ثـ أمر بقتمو كاليؾ ما كرد في كتاب تاريخ اإلسبلـ عف ىذا المكقؼ (  - --ركم
مصعب بف بشر عف أبيو قاؿ  :قاـ رجؿ إلي أبي مسمـ كىك يخطب فقاؿ  :ما ىذا السكاد ؟ قاؿ " أبك

مسمـ "  :حدثني أبك الزبير عف جابر أف النبي "صمي اهلل عميو كسمـ" دخؿ مكة يكـ الفتح كعميو

عمامة سكداء  ،كىذه ثياب الييبة كثياب الدكلة  ،يا غبلـ اضرب عنقو  ) - -ككاف أبك مسمـ يردد
ىذيف البيتيف مف الشعر :

ذركني ذركني ما قررت فإنني  - - -متي ما أىج حربان تضيؽ بكـ أرضي

كأبعث في سكد الحديد إليكـ  - - -كتائب سكدان طالما انتظرت نيضيَّٓ

كمف ىنا يمكف أف نعرؼ مبلمح شخصية ىذا الرجؿ الذم كاف القتؿ كاإلطاحة بالمعارضيف مف أىـ
صفاتو الشخصية كما فيمت مما قرأت عنو كقد حمؿ ىذا الرجؿ راية العباسييف بكؿ قكة (  - -كسار

بجنده إلي الككفة حيث بايع أبا العباس السفاح بالخبلفة في سنة ُِّ ىجريان )

 -فكيؼ كانت المعركة الفاصمة ؟

 -كتقابؿ جيش العباسييف مع الجيش األمكم بقيادة مركاف بف محمد آخر خمفاء بني أمية عمي ضفاؼ

نير الزاب األعمي بالقرب مف المكصؿ  ،كدارت المعركة الفاصمة في جمادم اآلخرة سنة ُِّ ىػ
انتيت بانتصار الجيش العباسي كفرار مركاف إلي مصر بعد ىزيمتو في الزاب ككجد أىؿ الحكؼ

الشرقي كاإلسكندرية كأىؿ الصعيد كأسكاف قد صاركا مف أنصار العباسييف  ،غير أف مركاف ما كاد

يدخؿ مصر حتي لحقت بو جيكش العباسييف بقيادة صالح بف عمي كأبي عكف عبد الممؾ بف يزيد ،
فمـ يستطع مركاف مقاكمتيما  ،كعبر إلي الجيزة بعد أف أحرؽ الفسطاط  ،ثـ فر إلي قرية بكصير

باألشمكنيف ( محافظة بني سكيؼ ) فمحؽ بو صالح بف عمي كقتمو في ذم الحجة سنة ُِّ ىجريان

(ْٕٗ ـ ) كبعث برأسو إلي العراؽ

 -كبذلؾ شيدت مصر نياية آخر خميفة أمكم

 كأصبحت كالية تابعة لمخبلفة العباسية بالعراؽَّٔ  ،كقد كاف مف أسباب نجاح الدعكة العباسية أيضانأنيا كانت تدعكا إلي الرضا مف آؿ محمد صمي اهلل عميو كسمـ مما جعؿ المسمميف يقبمكف عمي

َّْ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُِّ
َّٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُّّ
َّٔ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ْٖ

ُٖٕ

ُٕٗ
المبايعة ككذلؾ ضمنت الدعكة عدـ نفكر العمكييف منيا كالذيف كانكا عمي قكة ال يستياف بيا كينتمكف

أيضان إلي البيت الياشمي الكبير كلكف بعد استقرار األمكر لمعباسييف نشات الخبلفات مع العمكييف

كحدثت بينيـ أمك ارن ليس ىذا مقاـ الحديث عنيا

 -كماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 -كاف أبك العباس ىك أكؿ خميفة عباسي كما ذكرنا ثـ جاء بعده أبك جعفر المنصكر ككاف أبك جعفر ال

يأمف مكر أبي مسمـ الخراساني ككاف ينصح الخميفة أبك العباس دائمان بأف يتخمص منو بأم أسمكب
كلكف لـ يكافقو أبك العباس عمي ذلؾ فمما مات أبك العباس استطاع أبك جعفر المنصكر بعد تكليتو
الخبلفة أف يتخمص مف أبي مسمـ الخراساني بعد أف كضعو في اختبار لمطاعة ففشؿ فيو كعارض

الخميفة في كاليتو عمي كالية أخرم خبلؼ خراساف كبذلؾ أعطي لمخميفة العذر كالمبرر في التخمص منو

لعدـ طاعتو ألكامره بعد أف قكيت شككتو  ،كقبؿ أف أنسي أريد أف أذكر لؾ مكقؼ يدؿ عمي مدم
إحساس المنصكر بخطكرة أبي مسمـ  ،فقد أرسؿ أبك العباس أخيو المنصكر إلي أبي مسمـ في

خراساف ألمر ما ثـ عاد المنصكر مف عند أبي مسمـ كتحدث إلي أبي العباس في شأنو (  -كلما رأم

أبك جعفر عظمة أبي مسمـ بخراساف كسفكو لمدماء كرجع مف عنده قاؿ ألخيو أبي العباس  :لست

بخميفة إف تركت أبا مسمـ حيان  ،قاؿ  :كيؼ ؟ قاؿ :كاهلل ما يصنع إال ما يريد  ،قاؿ :فاسكت كاكتميا-

)َّٕ ،

 كبالطبع قاـ المنصكر بعد أف أصبح خميفة بالتخمص مف أبي مسمـ كأعتقد أف ذلؾ تـ كلكف بصعكبةشديدة فيذا النكع مف الرجاؿ ليس مف السيؿ التخمص منو

 -نعـ فقد كضعو المنصكر في اختبار لمطاعة كأمره بكالية كالية ال يرغب فييا كانتظر رد فعمو كلكنو تأكد

مف أف ىذا الرجؿ ال ييتـ بأكامر الخميفة إذا كانت ال تكافؽ رغبتو كاهلل أعمـ  ،كالي ىنا ينتيي الحديث
عف انييار الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسية التي اتخذت مف بغداد عاصمة ليا كتكالي خمفاء بني

العباس عمييا ،

 -كطبعان بني أمية أسسكا دكلتيـ في األندلس بعد ذلؾ بقميؿ عمي يد صقر قريش ( عبد الرحمف األمكم )

 نعـ كلكنو لـ ييمقب نفسو أمي ارن لممؤمنيف كلكف لقب نفسو أمير األندلس كنشأت ىناؾ حضارة عظيمةكما نعرؼ كما نشأت أيضان حضارة عظيمة في بغداد التي أسسيا أبك جعفر المنصكر لتككف عاصمة لو
كلمخمفاء العباسييف مف بعده ،

 -فمف كاف أكؿ كالي عمي مصر في العصر العباسي ؟

َّٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُُ

ُٕٗ

َُٖ

الكالي صالح بف عمي أكؿ كالي عمي مصر في العصر العباسي
 -تكلي صالح بف عمي حكـ مصر سنة َٕٓـ بعد سقكط الدكلة األمكية في عيد أبك العباس عبد اهلل

أكؿ خميفة عباسي كالمعركؼ بالسفاح ( فعمؿ عمي تثبيت دعائـ الحكـ الجديد في مصر فأمر بتكزيع

العطايا كقسـ الصدقات عمي األيتاـ كالمساكيف كأبناء السبيؿ كأسس مدينة العسكر إلي الشماؿ الشرقي

مف مدينة الفسطاط  - -كبني دار إمارة ثانية بدالن مف دار اإلمارة األمكية التي كانت بالفسطاط
كبمركر األياـ اتصمت مدينة العسكر بمدينة الفسطاط كأصبحت مدينة كبيرة ثـ نظر في زيادة مسجد

عمرك بف العاص فكسعو مف الجية الشمالية "كانت أكؿ زيادة عمي يد مسممة بف مخمد مف جيتي

الشرؽ كالشماؿ  ،كالزيادة الثانية كانت عمي يد عبد العزيز بف مركاف مف جية الغرب  ،ثـ أمر عبد

اهلل بف عبد الممؾ بتعمية سقؼ المسجد  ،كالزيادة الثالثة كانت عمي يد قرة بف شريؾ مف جيتي

الجنكب كالشرؽ كأنشأ محرابان مجكفان كطمي األعمدة بالذىب  ،كالزيادة الرابعة كانت عمي يد صالح بف
عمي مف جية الشماؿ " كأدخؿ فيو دار الزبير بف العكاـ كبيذا أزاؿ النتكء الذم نتج عف إدخاؿ دارم

عمرك بف العاص كابنو عبد اهلل بف عمرك في المسجد  ،كأنشأ لذلؾ بابان خامسان في الجية الشرقية -
 -كاستماؿ الكثير مف كجكه أىؿ مصر كحمميـ معو صحابة لمخميفة أبي العباس  - -كفي عيده خرج

الجيش العباسي إلي شماؿ أفريقيا مصطحبان معو أشراؼ مصر لمقياـ بدكر الدعاة  - - -كقد تكلي

صالح بف عمي حكـ مصر مرة ثانية في سنة ّٕٓـ قبؿ كفاة الخميفة أبي العباس السفاح  ،كظؿ كاليان

عمييا حتي سنة ٕٓٓـ في عيد الخميفة أبي جعفر المنصكر  ،كفي كاليتو الثانية عمي مصر امتد

كيذكر أف صالح بف عمي العباسي غ از الدكلة البيزنطية في سنة
سمطانو إلي المغرب كالي فمسطيف  ،ي
ٕٔٓ ـ تمؾ الدكلة التي دأبت جيكشيا عمي مياجمة أراضي الدكلة اإلسبلمية  ،كحدث في تمؾ السنة
فداء بيف إمبراطكرية الركـ كبيف الخميفة أبي جعفر المنصكر )

َّٖ

 -فيؿ لديؾ معمكمات عف الخميفة العباسي أبي جعفر المنصكر ؟

،

 -في عيد ىذا الخميفة العباسي تـ بناء بغداد  ،كذكر السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء عف المنصكر ما

يمي (  - -ككاف فحؿ بني العباس ىيبة كشجاعة كحزمان كرأيان كجبركتان  ، --تاركان لميك كالمعب  ،كامؿ
العقؿ  ،جيد المشاركة في العمـ كاألدب  ،فقيو النفس ) - -

َّٗ

كتكلي المنصكر الخبلفة في أكؿ سنة

ُّٕ ىجريان (  -كفي سنة ُْٕ تكطدت الممالؾ كميا لممنصكر كعظمت ىيبتو في النفكس كدانت لو

األمصار كلـ يبؽ خارجان عنو سكم جزيرة األندلس فقط فإنيا غمب عمييا عبد الرحمف بف معاكية
األمكم المركاني لكنو لـ يتمقب بأمير المؤمنيف بؿ باألمير فقط ) - -
َّٖ

مقتطفات مختصرة مف صفحة ِِٔ  ِِٕ ،مف كتاب ىؤالء حكمكا مصر لحمدم عثماف

َّٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٖ
َُّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٗ

َُٖ

َُّ

كيقكؿ السيكطي أيضان أف في

ُُٖ
عيد المنصكر بدأت الدكلة األمكية في األندلس ( التي يسمييا السيكطي جزيرة األندلس ) كدامت إلي

بعد سنة ََْ ىػ  ،ككاف عبد الرحمف األمكم ( مف أىؿ العمـ كالعدؿ )

ُُّ

 ،كيعتبر المنصكر مف

الشخصيات البارزة التي يندر كجكدىا في التاريخ فيك مف مؤسسي الدكؿ بالفعؿ كفي عيده بدأ اندماج
الحضارة العربية مع باقي الحضارات كالثقافات عمي عكس الدكلة األمكية التي كانت مف قبؿ دكلة

عربية بحتو إذا جاز التعبير كتبنت سياسة التعريب في األمة اإلسبلمية  ،أما العباسييف فقد تعرفكا عمي

باقي الحضارات المختمفة في ذلؾ الكقت كالحضارة الفارسية مثبلن  ،كفي عيد المنصكر تـ ترجمة بعض
الكتب العالمية مف لغاتيا األصمية إلي المغة العربية مثؿ كتاب كميمة كدمنة ككتاب إقميدس

ُِّ

كنتيجة

الختبلط الثقافات في ىذا العصر حدث تطكر غير مسبكؽ في المجاالت الثقافية كالعممية في الدكلة
العربية  ،كقد مدح أحد الشعراء المنصكر بأبيات مف الشعر منيا :
لك كاف يقعد فكؽ الشمس مف كرـ  - - -قكـ لقيؿ  :اقعدكا يا آؿ عباس
ثـ ارتقكا في شعاع الشمس كمكـ  - - -إلي السماء فأنتـ أكرـ الناس

كيمكف أف نتعرؼ عمي شخصية المنصكر كمدم قكتيا كايمانيا العميؽ كقدراتيا العالية مف خبلؿ أقكالو

ىك نفسو البنو الميدم كىك ينصحو  ،فمف كبلـ الرجؿ تعرؼ مبلمح شخصيتو  ،حيث قاؿ البنو ( -

 -يا أبا عبد اهلل  ،الخميفة ال يصمحو إال التقكم  ،كالسمطاف ال يصمحو إال الطاعة  ،كالرعية ال يصمحيا

إال العدؿ  ،كأكلي الناس بالعفك أقدرىـ عمي العقكبة كأنقص الناس عقبلن مف ظمـ مف ىك دكنو - - -

)ُّّ  ،كمف ىنا يتضح أف المنصكر كاف يتحدم مف ىك في نفس قكتو مف المعارضيف لحكمو حتي
سيطر عمي كافة أمكر الخبلفة

 بمناسبة الحديث عف تأسيس مدينة بغداد كعاصمة لمخبلفة العباسية  ،ىؿ يمكف تمخيص العصرالعباسي بالكامؿ كما تعكدنا ؟

ممخص العصر العباسي بالكامؿ
 -يمكف تمخيص العصر العباسي مف كتاب الدكتكر ناصر األنصارم كاآلتي (  - -كأسس العباسيكف

مدينة بغداد الحالية عمي ضفة نير دجمة كاتخذكىا عاصمة ليـ ككانت مرك ازن تجاريان عظيمان  ،كقد أحدث
قياـ الدكلة العباسية تغيرات كتطكرات سياسية كاجتماعية كثقافية بعيدة األثر في الدكلة اإلسبلمية

كبمغت الدكلة العباسية أكجيا في عصر ىاركف الرشيد كبانتياء عصره زادت الفتف مما أدم إلي ضعؼ

شأف الخبلفة إلي أف غزاىا المغكؿ كقضكا عمي األسرة العباسية في ٔٓٔ ىػ  ُِٖٓ /ـ )ُّْ كحدث
ُُّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٖ
ُِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُِٔ

ُّّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُُِ ُِِ ،
ُّْ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٔٔ

ُُٖ

ُِٖ
أف قامت دكلتاف في مصر تعترفاف بالخبلفة العباسية كىما الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية كسكؼ
يأتي الكبلـ عنيما في حينو إف شاء اهلل  ،كتكلي حكـ مصر في عيد الدكلة العباسية بما فييا ىاتيف

الدكلتيف (ٔٗ) كاليان ككانت الفسطاط مقر لكالة مصر مف عيد عمرك بف العاص إلي عيد أكؿ كالي مف

العباسييف لمدة ُُّ سنة كسبعة شيكرُّٓ ككاف عدد الكالة بيا مف عصر الراشديف كاألمكييف ِٗ
كاليان كمف العصر العباسي كالي كاحد فقط ىك صالح بف عمي بف عبد اهلل بف عباس ثـ تـ بناء

عاصمة جديدة لمصر شماؿ الفسطاط أطمؽ عمييا اسـ ( العسكر )

 -كما الدافع لبناء عاصمة جديدة ؟

 -ربما كاف اتخاذ الكالة العباسييف عاصمة جديدة ليـ سببو يعكد إلي الحريؽ الذم أصاب العديد مف

المباني في الفسطاط كالذم أمر بو آخر خميفة أمكم مركاف بف محمد أثناء ىركبو إلي مصر  ،كربما

يككف السبب يرجع إلي العدد الضخـ لمجنكد في الجيش العباسي الذيف ضاقت بيـ الفسطاط فاضطركا

لبناء مدينة جديدة  ،كربما يككف السبب أف كالة بني العباس رفضكا أف يسكنكا نفس العاصمة القديمة

لمكالة السابقيف ليـ فكؿ دكلة جديدة البد ليا في أغمب األحياف مف عاصمة جديدة  ،كربما تككف كؿ

ىذه األسباب مجتمعة أدت إلي بناء مدينة العسكر ( المعسكر)  ،كظمت عاصمة مصر لمدة ُُٖ سنة

كسكنيا ٓٔ كاليانُّٔ مف كالة الدكلة العباسية حتي جاء أحمد بف طكلكف كأسس الدكلة الطكلكنية
كبني عاصمة جديدة كىي القطائع

 -حدثتني عف أبك العباس السفاح كأبي جعفر المنصكر فمف غيرىما مف أشير خمفاء بني العباس ؟

أشير خمفاء بني العباس
 -تكلي الخبلفة مف بني العباس العديد مف الشخصيات البارزة كالتي تكقؼ عندىا التاريخ ليكتب األمجاد

كاالنتصارات التي حدثت في عيد كؿ منيـ فقد كانكا سادة العالـ كمو  ،فقد بمغت حدكد الدكلة اإلسبلمية

ما لـ تبمغو مف قبؿ ككاف ىؤالء الخمفاء مف القادة المحنكيف األقكياء كشعر المسممكف بشكؿ عاـ

بارتياح شديد عند تكلي العباسيكف الخبلفة كاستبشركا بعيد جديد يعمو الرخاء كاألماف ككاف مف أشير
ىؤالء الخمفاء أبك العباس أكؿ خميفة كأبك جعفر المنصكر مف بعده ثـ تكالي بعد ذلؾ خمفاء بني

العباس  ،كلف أستطيع ىنا أف أذكر جميع أسماءىـ أك جميع كالة مصر في ذلؾ العيد كلكف سأكتفي

بالكبلـ عف أشير الخمفاء مثؿ أبك جعفر المنصكر كالميدم كىاركف الرشيد كالمأمكف كالمعتصـ كىؤالء
سيككنكف بالنسبة لؾ نماذج مختمفة كمشيكرة مف العصر العباسي كبالتأكيد قد سمعت ىذه األسماء

ُّٓ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ِْ
ُّٔ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ّْ

ُِٖ

ُّٖ
مف قبؿ أك عمي األقؿ بعضيا  ،كمف خبلؿ الكبلـ عنيـ سيتضح لؾ الكثير مف المعمكمات إف شاء اهلل

عف ىذا العصر ،

 لقد سمعت أف العصر العباسي منقسـ إلي قسميف  ،العصر العباسي األكؿ كالعصر العباسي الثاني فما-

الفرؽ بينيما ؟

أما العصر األكؿ فيتميز بأف الخمفاء كانكا يسيطركف سيطرة فعمية عمي األمة بالكامؿ كليـ القيادة

السياسية كالدينية كالعسكرية كما إلي ذلؾ  ،أما في العصر العباسي الثاني فقد تحكلت األمة إلي
مجمكعة مف الدكؿ التي يتكلي أمرىا بعض الممكؾ كاألمراء إذا جاز التعبير ككانكا يحترمكف الخميفة

العباسي بالطبع كيدعكف باسمو عمي المنابر كؿ صبلة جمعة كأصبح ليـ استقبلؿ سياسي عف الخبلفة

كال تربطيـ بيا إال التقاليد الشكمية فقط كاحتراـ المكانة الدينية ليذا الخميفة الذم أصبح رم ازن التحاد

األمة اإلسبلمية يستمدكف مف كجكده شرعيتيـ في الحكـ

 ىؿ تقصد االستقبلؿ في المصطمح االسبلمي الذم حدثتني عنو مف قبؿ ؟-

نعـ كسكؼ نذكر أشير الخمفاء العباسييف كأىـ ما دار في مصر مف أحداث في العصر العباسي األكؿ

كأحكاؿ المصرييف خبللو كقد أشرنا إلي أبي العباس كأبي جعفر المنصكر فمنتحدث عف الخميفة الميدم

 لقد مات أبك العباس السفاح كمات المنصكر كمات الميدم كمات جميع خمفاء بني العباس  ،كماتتالرعية دكف أف يعرفكا ما سيحدث لمخبلفة العباسية مف بعدىـ فسبحاف الحي الذم ال يمكت

 كسكؼ نمكت نحف أيضان دكف أف نعرؼ ما سيحدث  ،لذلؾ يجب أف نستعد دائمان لمقاء اهلل سبحانوكتعالي دكف أف نشغؿ بالنا بما سيحدث ألف اهلل عز كجؿ ىك مدبر األمكر

 -لديؾ كؿ الحؽ  ،فكؿ ما عمينا ىك أف نقؼ مع الحؽ بقدر استطاعتنا كنجتيد في العبادة كالعمؿ كنتككؿ

عمي اهلل عز كجؿ  ،كلقد كانت معرفة التاريخ بالنسبة لي مفيدة جدان حيث أيقنت أف الجميع قد ماتكا

دكف أف يعرفكا ما سيحدث  ،كأف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ال يتكقؼ ككـ نصر الحؽ رجاؿ كماتكا دكف

أف يركا نتائج ىذا النصر في الدنيا  ،ككـ خذؿ الحؽ رجاؿ كماتكا عمي ذلؾ أيضان  ،كحتي مف رأم
بعض النتائج قبؿ أف يمكت لـ يعرؼ أف ىناؾ دكرة جديدة مف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ قد بدأت بعد

كفاتو  ،فما أجمؿ قراءة التاريخ لمعظة كاالعتبار

 -أراؾ قد فيمت كاقتنعت بما قمتو لؾ في بدء الحكار

 بالتأكيد فقد تخيمت نفسي أعيش في تمؾ العصكر التي ذكرتيا لي ككجدت أنو لف يككف ممكنان بالنسبةلي أف أعرؼ مف عمي الحؽ كمف عمي الباطؿ في كثير مف األحياف فقد كانت تمؾ الفتف شديدة كتميؽ
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الميدم كالرشيد كالمعتصـ
 -سنستمر إف شاء اهلل في الحديث عف بعض خمفاء بني العباس كالخميفة الميدم كىاركف الرشيد أما

الخميفة الميدم فيقكؿ عنو السيكطي (  - -ككاف جكادان ممدحان مميح الشكؿ محببان إلي الرعية  ،حسف

االعتقاد  - - -كىك أكؿ مف أمر بتصنيؼ كتب الجدؿ في الرد عمي الزنادقة كالممحديف ُّٕ) - -
كسكؼ أذكر لؾ عزيزم القارئ مكقفيف اثنيف فقط لمميدم قد يعبراف عف الكثير مف المعمكمات عف

شخصيتو فقد كاف عندما يسمع حديثان شريفان لرسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ال يسعو إال االقتداء بو

كيظير تأثير ذلؾ عميو كيكضح مدم تقكاه ككرعو (  - -كأسند عف ابراىيـ بف نافع أف قكمان مف أىؿ

البصرة تنازعكا إليو في نير مف أنيار البصرة فقاؿ  :إف األرض هلل في إيدينا لممسمميف  ،فما لـ يقع لو
ابتياع منيا يعكد ثمنو عمي كافتيـ كفي مصمحتيـ فبل سبيؿ ألحد عميو  ،فقاؿ القكـ  :ىذا النير لنا

بحكـ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ألنو قاؿ  " :مف أحيا أرضان ميتة فيي لو " كىذه مكات  ،فكثب

الميدم عند ذكر النبي صمي اهلل عميو كسمـ حتى ألصؽ خده بالتراب كقاؿ  :سمعت لما قاؿ كأطعت -
 ُّٖ) -أما المكقؼ الثاني الذم اخترتو لؾ عزيزم القارئ مف بيف مكاقؼ كثيرة فيدؿ عمي مدم

سماحتو كحممو (  - -أسند عف أبي عبيدة قاؿ  :كاف الميدم يصمي بنا الصمكات الخمس في

المسجد الجامع بالبصرة لما قدميا  ،فأقيمت الصبلة يكمان  ،فقاؿ أعرابي  :لست عمي طير كقد رغبت
في الصبلة خمفؾ  ،فأمر ىؤالء بانتظارم  ،فقاؿ الميدم  :انتظركه  ،كدخؿ المحراب فكقؼ إلي أف قيؿ

 :قد جاء الرجؿ  ،فكبر  ،فعجب الناس مف سماحة أخبلقو )ُّٗ

 لـ أكف أعرؼ أم معمكمات عف ىذا الخميفة رحمو اهلل  ،فماذا عف ىاركف الرشيد الذم ناؿ شيرةكاسعة بيف الجميع ؟

 أما الخميفة العباسي ىاركف الرشيد فيقكؿ عنو السيكطي (  - -ككاف مف أميز الخمفاء كأجؿ ممكؾالدنيا ككاف كثير الغزك كالحج كما قاؿ عنو أبك المعالي الكبلبي :

فمف يطمب لقاءؾ أك يرده  - - -فبالحرميف أك أقصي الثغكر
ككاف أبيض طكيبلن جميبلن مميحان فصيحان لو نظر في العمـ كاألدب ككاف يصمي في خبلفتو في كؿ يكـ
مائة ركعة إلي أف مات ال يتركيا إال لعمة كيتصدؽ مف صمب مالو كؿ يكـ بألؼ درىـ ككاف يحب العمـ

كأىمو كيعظـ حرمات اإلسبلـ كيبغض المراء في الديف كالكبلـ في معارضة النص  - -قاؿ عنو أبك
ُّٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُِٕ ُِٖ ،
ُّٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِِ
ُّٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِِ

ُْٖ

ُٖٓ
معاكية الضرير  :ما ذكرت النبي صمي اهلل عميو كسمـ بيف يدم الرشيد إال قاؿ  :صمي اهلل عمي سيدم

 ،كحدثتو بحديثو صمي اهلل عميو كسمـ " ككدت أني أقاتؿ في سبيؿ اهلل فأقتؿ ثـ أحيي فأقتؿ " فبكي (

الرشيد ) حتي انتحبَِّ

 -فما حقيقة ما يقاؿ عف تمتعو كسيراتو كما إلي ذلؾ ؟

 كؿ ىذا مف الخياؿ المريض ألعداء األمة  ،فقد كاف الرشيد يحكـ أكبر دكلة في العالـ مرىكبة الجانبأم دكلة عظمي بالمفاىيـ الحالية  ،فتخيؿ العالـ كمو كيؼ يعيش أقكم رجؿ في العالـ كلـ يفيمكا

طبيعة اإلسبلـ كالمسمميف ككيؼ كاف مجمس الخميفة حافؿ بالعمماء كاألدباء كالشعراء كقد كانت أياـ

الرشيد كميا خير كأنيا مف حسنيا أعراسُِّ ،

 -لقد نتج عف ىذا الخياؿ المريض قصص خرافية مثؿ ألؼ ليمة كليمة كغيرىا

 -نعـ ككانت دكؿ العالـ تياب الدكلة العباسية ككانت ىذه السيطرة تتمثؿ في دفع الجزية إلي الخميفة

العباسي كتصب في صالح األمة اإلسبلمية كىناؾ مكقؼ كاحد اخترتو لؾ لتتعرؼ عمي عزة المسمميف

في ذلؾ العصر المرتبطة دائمان بمدم تمسؾ المسمميف بدينيـ  ،فاإلسبلـ كحده ىك الذم أعز اهلل عز

كجؿ بو ىذه األمة كلكف ليس اإلسبلـ الذم يقتصر عمي العبادات فقط كانما اإلسبلـ بمفيكمو الشامؿ
الذم يشمؿ العقيدة كالعبادات كالمعامبلت  ،فالمجتمع اإلسبلمي في ذلؾ العصر كاف يطبؽ اإلسبلـ في

المعامبلت كما كاف يطبقو في العبادات  ،فنجد ازدىار التجارة كالصناعة كاتقاف العمؿ كالتقدـ العممي
في جميع المجاالت التي كانت مكجكدة في ذلؾ الكقت  ،كقد نقؿ الغرب بعد ذلؾ أصكؿ العمكـ الدنيكية

إلييـ كقامكا باالستفادة منيا في ببلدىـ بعد ذلؾ  ،كقد كاف عمماء الدكلة العباسية كعمماء الدكلة

األمكية في األندلس عمي أعمي مستكم مف الثقافة كالحضارة كالرقي في ظؿ تعاليـ اإلسبلـ الشاممة ،
أما المكقؼ الذم أريد أف أذكره لؾ فعباره عف كصكؿ ممؾ جديد لمركـ رفض أف يدفع الماؿ المفركض
عمييـ كؿ سنة كأرسؿ إلي الرشيد رسالة تحتكم عمي ىذا المعني ككانت قبمو ممكة تقكـ بدفع ىذه

المبالغ المالية التي تعد رم ازن كمثبلن يؤكد قكة الدكلة اإلسبلمية كالتي كاف يحتاجيا العالـ كمو في ذلؾ

الكقت كيعتمد عمي عمميا كبضائعيا ،

 يبدك أف مسألة دفع جزية مف الدكؿ الضعيفة لمدكلة األقكم في العالـ كاف مألكفان منذ القدـ حتي أنؾقد حدثتني عف الممؾ تحتمس الثالث كما كاف يأتيو مف ىدايا كأمكاؿ  ،فالدكؿ القكية ال تحتاج بالطبع

-

كؿ ىذه األمكاؿ كلكنو مجرد رمز لمعزة كفرض الييمنة كالسيطرة كالمصالح  ،كاهلل أعمـ

الذم حدث أف ممؾ الركـ أرسؿ ىذه الرسالة (  " - -مف نقفكر ممؾ الركـ إلي ىاركف ممؾ العرب أما

بعد  ،فإف الممكة التي كانت قبمي كانت أقامتؾ مقاـ الرخ كأقامت نفسيا مقاـ البيذؽ  ،فحممت إليؾ مف
َِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِٕ
ُِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِٗ

ُٖٓ

ُٖٔ
أمكاليا أحماالن كذلؾ لضعؼ النساء كحمقيف  ،فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصؿ قبمؾ مف أمكاليا كاال
فالسيؼ بيننا كبينؾ "  - -فمما ق أر الرشيد الكتاب استشاط غضبان حتي لـ يتمكف أحد أف ينظر إلي
كجيو دكف أف يخاطبو  ،كتفرؽ جمساءه مف الخكؼ كاستعجـ الرأم عمي الكزير  ،فدعا الرشيد بدكاة
ككتب عمي ظير كتابو " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف ىاركف أمير المؤمنيف إلي نقفكر كمب الركـ قد

قرأت كتابؾ يا ابف الكافرة كالجكاب ما تراه ال ما تسمعو " ثـ سار ليكمو فمـ يزؿ حتي نازؿ مدينة ىرقؿ

ككانت غزكة مشيكرة كفتحان مبينان فطمب نقفكر المكادعة كالتزـ بخراج يحممو كؿ سنة فأجيب )ِِّ

 إف ىذا المكقؼ يؤكد ما قمتو عف خياؿ الغرب الذم رسـ صكر حياة ىذا الخميفة  ،فماذا عف المعتصـالذم ناؿ شيرة كبيرة بسبب نداء كا معتصماه ؟

 الخميفة المعتصـ  ،ىذا الخميفة الذم يقاؿ عنو أنو نصر امرأة مسممة عندما قالت ( كامعتصماه )عندما تعرضت لظمـ في أحد الدكؿ األجنبية  ،فقد كانت الجيكش تتحرؾ لتنصر مف يقع عميو الظمـ مف

المسمميف في أم مكاف ،

 كما يحدث حاليان عندما يتعرض شخص ما لظمـ كىك يحمؿ جنسية دكلة كبيرة ميابة  ،كالكيؿ كؿ الكيؿلمف يؤذم مكاطف يحمؿ جنسية دكلة عظمي ،

 -كفي عيد ىذا الخميفة تـ بناء مدينة جديدة في العراؽ كىي مدينة ( سر مف رأم ) ( سامراء الحالية )

كىذه المدينة كانت رائعة الجماؿ أنفؽ عمييا العباسيكف أمكاالن كثيرة كأبدع كؿ مف شارؾ في بناءىا ،

كأصبحت فخ ارن لمدكلة مف حيث النظاـ كالجماؿ كالنظافة  ،كانبير بيا كؿ مف زارىا كأشاد بيا كبالحضارة

العربية اإلسبلمية في ذلؾ الكقت  ،ككاف المعتصـ مف أشد الخمفاء عمي أعداء الدكلة  ،كما يبدك مف

ىذا المكقؼ الذم يركيو السيكطي (  - -غ از المعتصـ الركـ فأنكاىـ نكاية عظيمة لـ يسمع بمثميا

لخميفة  ،كشتت جمكعيـ كخرب ديارىـ كفتح عمكرية بالسيؼ  ِّّ) - -ككاف بعض المنجميف قد
تكقعكا ىزيمة المعتصـ في ىذه المعركة فحدث خبلؼ ما تكقعكا  ،حتي أف الشاعر الشيير أبك تماـ قاؿ
في ذلؾ قصيدة مشيكرة يؤكد أف السيؼ أصدؽ مف كبلـ المنجميف ككاف مطمع القصيدة  :السيؼ

أصدؽ أنباءان مف الكتب  - - -في حده الحد بيف الجد كالمعب

كقفة تأمؿ لمحركب في العصر العباسي
 -فيؿ كانت ىذه الحركب نكع مف أنكاع فرض السيطرة كالمصالح كمؿء الفراغ حتي ال يشغمو الظالمكف

كالجبابرة كالطغاة في العالـ فيحكمكف بقكانينيـ البشرية كأىكاءىـ كعنصريتيـ بعيدان عف منيج اهلل

فتشقي بيـ الشعكب أـ أف ىذه الحركب عدكاف غير مبرر ؟

ِِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِّ
ِّّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِٔٔ

ُٖٔ

ُٕٖ
 -لـ يكف قتاؿ الركـ كمف شاكميـ عمبلن مف أعماؿ العدكاف الغير مبرر أك لمجرد القتاؿ لمقتاؿ أك ألف

ىؤالء القكـ يخالفكف األمة في الديف كلكف غاية ما يمكف أف يقاؿ في ىذا المقاـ عف حركب المسمميف
مع غيرىـ مف الدكؿ في ىذه العصكر اإلسبلمية األكلي ما قالو الدكتكر محمد عمارة في كتابو الرائع

اإلسبلـ كالحرب الدينية فقد تكقؼ الدكتكر عمارة عند بعض آيات الجياد ليكضح أسباب كؿ مكقؼ
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ليس قتاؿ " المخالفيف " لنا في الديف كانما قتاؿ " الذيف يقاتمكف " بيف ىؤالء " المخالفيف " فحكمة

القتاؿ كسببو ىك " قتاؿ " ىؤالء المخالفيف لنا " كعدكانيـ " عمينا كليس مجرد " الخبلؼ لنا في الديف "

ذلؾ أف اإلسبلـ ال ينيي فقط عف مقاتمة المخالفيف لمجرد االختبلؼ الديني معيـ بؿ إنو يدعكا إلي

مكدتيـ كالقسط إلييـ طالما ىـ لـ يقاتمكنا في الديف فإف ىـ قاتمكنا كاعتدكا عمينا كانتيككا الحرمات

كجب عمينا قتاليـ –  ِّٓ) -ثـ إف ىذه اآليات قد نزلت في السنة السابعة مف اليجرة  ،عندما ىـ
المسممكف أف يدخمكا مكة معتمريف " عمرة القضاء " تمؾ التي اتفقكا عمييا في العاـ الماضي – عاـ

الحديبية – مع مشركي مكة (  - -كيكميا خشي المسممكف غدر المشركيف كتكجسكا خيفة مف أف

يأخذىـ المشرككف عمي غرة  - -كأماـ تحرج المسمميف مف أف يضطركا إلي مقارفة المحظكر " القتاؿ

في الشير الحراـ بالمسجد الحراـ " نزلت اآليات الكريمة تأمرىـ بالقتاؿ في الشير الحراـ كالمسجد

الحراـ إذا بدأىـ المشرككف بالقتاؿ كحدث منيـ العدكاف  ،ذلؾ أف مراد المشركيف ىك " فتنة المؤمنيف
عف دينيـ كىي أشد مف القتؿ كأعظـ  ، ِّٔ) - -أما عف حركب الفتكحات فيقكؿ عنيا د عمارة (

 - -فيي فتكحات لـ تفرض عقيدة اإلسبلـ كانما امتدت بحدكد الدكلة السياسية إلي ما كراء شبو

الجزيرة العربية كىي قد تركت ألىالي الببلد المفتكحة حريتيـ في االعتقاد  ،مسيحييف كانكا أـ ييكدان أـ
مجكسان بؿ لقد أتاحت ليـ مف الحريات االعتقادية كالدينية فكؽ ما كانكا يتمتعكف بو قبؿ ىذه الفتكحات
فقد فرضت عمي بعضيـ ضريبة زىيدة مقابؿ إعفائيـ مف ضريبة الجندية كالقتاؿ ألمر اقتضاه أمف

الدكلة الناشئة  ِّٕ) - -كيعكد د عمارة إلي تاريخ الصراع السياسي في الشرؽ كالغرب إلي عيد
اإلسكندر فيقكؿ (  - -ككانت فتكحات اإلسكندر قد حسمت إحدم جكالت ىذا الصراع لحساب الغرب
ِّْ البقرة َُٗ – ُّٗ
ِّٓ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ْٕ
ِّٔ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ٕٓ
ِّٕ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ٔٓ

ُٕٖ

ُٖٖ
كالبيزنطييف كأصبح الفرس عاجزيف عف قيادة الشرؽ في ىذا الصراع كعف النيكض بعبء تحرير
الشاـ كمصر كالمغرب مف سيطرة الركـ فكاف ظيكر اإلسبلـ بما أحدث مف آثار سياسية كبما أقاـ مف

دكلة فتية  ،كبما أنجز مف كحدة قكمية حكلت القبائؿ العربية إلي جيش باسؿ في القتاؿ  - -كاف ذلؾ

الظيكر لئلسبلـ إيذانان بتكلي الجماعة العربية زماـ القيادة لمشرؽ في ىذا الصراع القديـ المتجدد كمف
ثـ كانت تمؾ الفتكحات العربية حركة تحرير ىذه الببلد المفتكحة مف حاميات الركـ البيزنطييف  ،أعاف

العرب المسمميف فييا كساعدىـ عمييا أىؿ الببلد األصميكف  ،مع احتفاظيـ بدياناتيـ القديمة - -

كعمي الجانب الشرقي كاف فتح الع ارؽ العربي تحري ارن لو مف سيطرة فارسية ظالمة ككاف فتح فارس
ذاتيا إنياء لنظاـ اجتماعي فاسد غدا فساده ثغرة في جدار الشرؽ مكنت منو الغزاة كغدت مظالمو

االجتماعية كالعرقية قيدان يحكؿ دكف أىؿ فارس كدكف اإلبداع الحضارم الذم أىميـ لو التاريخ كالتراث

الذم يممككف ِّٖ) - -

 إنو تحميؿ أكثر مف رائع كتبو الدكتكر محمد عمارة  ،كالسؤاؿ الذم يدكر في ذىني حاليان كيؼ انفتحتالدكلة العباسية عمي باقي الثقافات كالحضارات في العالـ ؟ ككيؼ كانت أحكاؿ مصر آنذاؾ ؟

نظرة عامة عمي الخبلفة العباسية كأحكاؿ مصر ككالية عباسية
 -اىتـ خمفاء بني العباس بالعمـ كالثقافة الغير عربية كمما يؤكد ذلؾ انتشار أعماؿ الترجمة بشكؿ

ممحكظ لمعديد مف المؤلفات الفارسية كاليكنانية إلي المغة العربية  ،كما كانكا ييتمكف أيضان كيحرصكف
عمي أسباب القكة إلحكاـ السيطرة كالدفاع عف األمة كحفظ ىيبتيا  ،ككانكا يتمسككف بالحكـ بما أنزؿ

اهلل كاتباع سنة نبيو صمي اهلل عميو كسمـ كااللتزاـ بتعاليـ اإلسبلـ فقد كانكا يدرككف أف اإلسبلـ ىك
سبب عزة المسمميف كمف يبتعد عف ىذه الحقيقة ينحدر إلي مستكم الذؿ لباقي الدكؿ كاألمـ األخرم

في العالـ  ،كقد تناكلنا في ىذا الحكار بعض نماذج مف شخصيات خمفاء بني العباس كتعرفنا عمي
مدم تأثير الديف في سمككياتيـ  ،بالرغـ مف أنيـ كانكا يستمتعكف بحياتيـ الدنيا كيعيشكف في رفاىية

الحكـ كيشاركيـ العمماء كالندماء كالشعراء مجالسيـ كينعمكف بما كىبو اهلل ليـ مف خير  ،كىذا

لؤلسؼ كؿ ما يذكره عنيـ الحاقدكف في ىذه األياـ حتي أف البعض ال يعرؼ مف أياـ ىؤالء الخمفاء

العظماء إال مجالس الدنيا كنعيميا كالتي كانت داخؿ الحدكد التي أحميا اهلل  ،كعمي العمكـ سنعكد مرة

أخرم إف شاء اهلل لنتكمـ معان عف أحكاؿ مصر في العصر العباسي

 -فما أىـ ما تحقؽ في مصر في ذلؾ العصر ؟

 -زاد نشاط الحركة العممية في مصر بشكؿ ممحكظ في العصر العباسي في مجاالت عديدة عمي رأسيا

بالطبع عمكـ الديف  ،حتي أف مصر أصبح بيا عمماء عمي أعمي مستكم مثؿ اإلماـ الميث بف سعد (-
ِّٖ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ٕٓ

ُٖٖ

ُٖٗ
 كقد كانت تربط بيف اإلماـ الميث كاإلماـ مالؾ صبلت مف الكد كثيقة كقد تبكدلت الرسائؿ بيف الرجميفلمناقشة كثير مف المسائؿ الفقيية  ،كقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ عف اإلماـ الميث " ما في ىؤالء

المصرييف أثبت مف الميث  - -ما أصح حديثو  ِّٗ) -ككاف اإلماـ الميث عمي قدر كبير مف الثراء ،

ككاف ينفؽ األمكاؿ في أكجو الخير ككاف كريمان جدان (  - -ككاف الميث بعممو ككرمو ذا شخصية فذة

في المجتمع المصرم فكاف األمراء يجمكنو كيرجعكف إلي رأيو دائمان كقد رشحو الخميفة أبك جعفر

المنصكر لمقضاء فاعتذر  َّّ) - -كمف أقكم األدلة عمي نفكذ كشيرة اإلماـ الميث كاجتماع الناس
حكلو في مصر  ،أف أرسؿ أحد الحاقديف عميو إلي الخميفة المنصكر يحذره مف زيادة نفكذ اإلماـ الميث

في مصر حتي أنو أصبح كما لك كاف أمي ارن ليا ككاليان عمييا

أمير المؤمنيف تبلؼ مص ارن  - - -فإف أميرىا ليث بف سعد

 -فماذا عف انتشار المغة العربية في مصر ؟

 -يعتبر انتشار المغة العربية في مصر ظاىرة ممفتة لمنظر كما يقكؿ د محمكد الحكيرم (  - -فإف

الشعكب التي تكالت عمي مصر قبؿ العرب مثؿ الفرس كاآلشكرييف كاإلغريؽ كالركماف لـ تستطع – كما

ذكرنا مف قبؿ – القضاء عمي لغة المصرييف كعاداتيـ كتقاليدىـ  ،فقد كانت المغة اليكنانية قبؿ الفتح
العربي كالمغة التركية فيما بعد في العصر العثماني لغة الببلد الرسمية كلكف ىذا لـ يجعميا لغة الشعب

المصرم  ُّّ) - -كمف ىنا يتضح أف أم لغة يتـ فرضيا كمغة رسمية لمببلد ال يتقبميا الشعب

تقبؿ المغة العربية ألسباب أخرم  ،فقد كاف اليكنانيكف مثبلن
المصرم لمجرد أنيا لغة رسمية كانما ٌ
يعيشكف في مدنيـ بمصر ( - -كأنيا جزر يكنانية في كسط المحيط المصرم الكاسع ككذلؾ عاش
العثمانيكف في بيئات خاصة في مصر كعجزكا عف جعؿ لغتيـ لغة الببلد األصمية عمي الرغـ مف أنيـ

كانكا مسمميف كداـ ممكيـ عدة قركف ِّّ) - -

 أعتقد أف اإلسبلـ ىك أحد األسباب الرئيسية لتعمـ المغة العربية حتي يستطيع الناس قراءة القرآفكمعرفة أحكاـ الديف  ،فكيؼ كانت عبلقة العرب بالمصرييف ؟

 استمر العرب في مصر يعممكف كجنكد في الجيش اإلسبلمي يقكمكف بالفتكح اإلسبلمية حتي كثرعددىـ كتكالت ىجرتيـ فاشتغمكا في الرعي ثـ بالزراعة كاختمطكا باألىالي (  - -حتي كاف عيد

الخميفة العباسي المعتصـ ككانت أمو تركية فاستكثر مف الجند األتراؾ في عاصمة الدكلة ثـ لـ يمبث
أف أرسؿ كيدر نصر بف عبد اهلل كاليو عمي مصر  - -كأمره بإسقاط مف في ديكاف مصر مف العرب

ِّٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ّٖ
َّّ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ّٖ
ُّّ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َٕ
ِّّ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َٕ

ُٖٗ

َُٗ
كقطع أعطياتيـ ففعؿ ذلؾ  - -كمنذ ذلؾ الحيف أصبح جند مصر مف العجـ كالمكالي ّّّ) - -

كمف ىنا تـ االختبلط الفعمي بيف العرب كالمصرييف في جميع المجاالت تقريبان ( - -كلـ يكد يبدأ القرف
الرابع اليجرم حتي كاف في مصر شعب جديد – ىك خميط مف الشعبيف العربي كالقبطي يديف معظمو

بالديف اإلسبلمي كيتكمـ السكاد األعظـ منو مسمميف كأقباط بالمغة العربية  -( ، ّّْ)-كبعد أف تـ

االندماج بيف العرب كالمصرييف أصبح الكؿ مصريان عربيان إذ أف المصرييف تعربكا كالعرب تمصركا كفي
خبلؿ ذلؾ برزت كممة قبط أك أقباط بمعني المصرييف الذيف ظمكا عمي دينيـ المسيحي أك المصرييف

المسيحييف  ،كعمي أية حاؿ كجدت مصر في اإلسبلـ شخصيتيا فانسابت في مجراه في ىدكء كمارست
شئكف حياتيا سكاء مف أسمـ مف أىميا كمف لـ يسمـ تحت جناح الحضارة العربية اإلسبلمية كلـ يترؾ

بيا الركماف كالبيزنطيكف إال صفحات مف تاريخ انطكم كاندثر ّّٓ) - -

 الحظ معي أف ابتعاد العرب عف الجيش ككذلؾ المصرييف سيؤدم إلي ظيكر قادة في الجيش مف العجـكالمكالي كبالتالي سيصبحكف بعد ذلؾ أكلي األمر في العالـ اإلسبلمي كمو

 إنيا مبلحظة غاية في األىمية تؤكد قكة تركيزؾ معي منذ بدء الحكار فبالفعؿ سيصبحكف ممككانكسبلطيف أيضان لقد تخمي العرب عف صدارتيـ لمعالـ اإلسبلمي في مجاالت عديدة كمنيا المجاؿ

العسكرم

 -ىذا عف العباسييف فماذا كاف مكقؼ العمكييف مف كؿ ىذا ؟

 (  - -مف المعركؼ أف العمكييف ناصبكا األمكييف العداء  ،كأشعمكا ضدىـ عدة ثكرات كلـ يكفكا عفالمطالبة بحقيـ في الخبلفة كلما آلت الخبلفة إلي العباسييف عارضيـ العمكيكف كاعتبركىـ مغتصبيف

لمخبلفة شأنيـ شأف األمكييف عمي الرغـ أف البيت العمكم كالبيت العباسي ينتمياف لبيت كاحد كىك

البيت الياشمي  - ( ، ّّٔ) -كمما يستمفت النظر أف كثي ارن مف العمكييف قد لجأكا إلي مصر ف ار ارن مف
اضطيادات كمضايقات الخمفاء العباسييف  ،كمف أتي إلي مصر في ذلؾ العيد السيدة نفيسة بنت

الحسف بف زيد بف الحسف بف عمي بف أبي طالب كقد أتت مع زكجيا اسحؽ بف جعفر الصادؽ )ّّٕ
كتكفت سنة َِٖ ىجريان ( ِّٖ ـ )  - -( ،كما زاؿ العمكيكف بمصر ينعمكف باألمف بعيدان عف
الخبلفة العباسية في بغداد إلي أف جاءت خبلفة المتككؿ عمي اهلل العباسي  - -فأرسؿ كتابان إلي كالي

ّّّ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ٖٓ
ّّْ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ّٔ
ّّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٕ ّٕ ،
ّّٔ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ْٖ
ّّٕ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٖٔ

َُٗ

ُُٗ
مصر اسحؽ بف يحيي الختمي يأمره بإخراج آؿ أبي طالب مف مصر إلي العراؽ  - -أما مف بقي في
مصر مف العمكييف فقد اضطركا إلي االختفاء بعيدان عف أنظار العباسييف ّّٖ) - -

 لقد كاف المصريكف كما زالكا مف أكثر الشعكب اإلسبلمية حبان آلؿ البيت -نعـ فحب آؿ البيت في مصر ليس لو عبلقة بالتشيع

 -فيؿ حدثت ثكرات في مصر خبلؿ العصر األمكم أك العصر العباسي ؟

 نعـ  ،كأكؿ ثكرة قامت في مصر بعد الفتح العربي اإلسبلمي كانت سنة َُٕ ىجريان في العصر األمكم( - -كاف الكالي عمي مصر مف قبؿ الخميفة األمكم ىشاـ بف عبد الممؾ ىك الحر بف يكسؼ ككاف
عامؿ الخ ارج ىك عبيد اهلل بف الحبحاب فكتب إلي ىشاـ أف أرض مصر تحتمؿ الزيادة فزاد عمي كؿ
دينار قيراطان  ،فانتقضت بعض ككر مصر  ّّٗ)- -كتكجو الكالي إلي أماكف الثكرة كقضي عمييا أما
الثكرة الثانية فكانت في الصعيد فقط ككانت سنة ُُِ ىػ في كالية حنظمة بف صفكاف الثانية عمي

مصر مف قبؿ ىشاـ بف عبد الممؾ كتـ القضاء عمييا أيضانَّْ كآخر ثكرة في العصر األمكم كانت

سنة ُِّ ىػ كقامت عند حضكر آخر خميفة أمكم إلي مصر ( مركاف بف محمد ) ككاف مقر الثكرة
في رشيد كأرسؿ مركاف مف قضي عمييا  ،كما حدثت بعض الثكرات في العصر العباسي ككاف أكبرىا

كأقكاىا الثكرة التي كانت في عيد الخميفة المأمكف

 -كما قصة تمؾ الثكرة ؟

 -أكالن كتب اإلماـ السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء عف المأمكف (صفحة ِْٓ) ما يمي (  - -كاف

المأمكف أفضؿ رجاؿ بني العباس حزمان كعزمان كحممان كعممان كرأيان كدىاء كىيبة كشجاعة كسؤددان
كسماحة كلو محاسف كسيرة طكيمة لكال ما أتاه مف محنة الناس في القكؿ بخمؽ القرآف  ،كلـ يؿ

الخبلفة مف بني العباس أعمـ منو ككاف فصيحان مفكىان  ُّْ) - -ككاف المأمكف أما ارن بالعدؿ فقيو
النفس  ،يعد مف كبار العمماءِّْ كقد حضر المأمكف إلي مصر لمقضاء عمي ثكرة شعبية عارمة ضد
الكالي عيسي بف منصكر طبقا لما كتبو الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ بكتاب تاريخ مصر اإلسبلمية ( ج

ُ صفحة ُٔ )  - ( :كفي سنة ُِٔ ىػ في كالية عيسي بف منصكر عمي مصر مف قبؿ الخميفة
المأمكف  ،ثار سكاف أسفؿ األرض " الكجو البحرم " عربان كقبطان – ككاف سبب الثكرة – كما يذكر

الكندم " س كء سيرة العماؿ فييـ " كبذؿ الكالي عيسي بف منصكر كالقائد العباسي األفشيف جيدىما
إلخضاع الثكرة التي ظمت قائمة نحك ثمانية شيكر – مف جمادم األكلي إلي ذم الحجة مف سنة
ّّٖ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٖٔ

ّّٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ُ صفحة ٗٓ
َّْ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ُ صفحة َٔ
ُّْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِْٓ
ِّْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِْٓ

ُُٗ

ُِٗ
ُِٔ ىػ  -حتي اضطر الخميفة المأمكف أف يأتي إلي مصر بنفسو إلخضاع ىذه الثكرة  ،كأخضعيا

كعاقب كبلن مف الحاكـ كالمحككميف بما يستحؽ  ،أما الكالي عيسي بف منصكر فقد عزلو المأمكف بعد
أف عنفو بقكلو " لـ يكف ىذا الحدث العظيـ إال مف فعمؾ كفعؿ عمالؾ  ،حممتـ الناس ما ال يطيقكف

ككتمتمكني الخبر حتى تفاقـ األمر كاضطربت الببلد  ّّْ)- -كقد حدث مكقؼ لو معني رائع عند

حضكر المأمكف إلي مصر كقد كرد في كتاب الحسف ابف زكالؽ أف مصر لـ تعجب المأمكف كثي ارن
عندما قارنيا ببغداد ككانت بغداد في ذلؾ الكقت في قمة مجد كازدىار الدكلة العباسية فقاؿ لمف معو ما
ً
معناه ( لعف اهلل فرعكف حيث قاؿ  { :يا قىكًـ أىلى ٍي ً
ص ىر ىك ىى ًذ ًه ٍاألى ٍن ىي يار تى ٍج ًرم ًمف تى ٍح ًتي أىفى ىبل
س لي يم ٍم يؾ م ٍ
ى ٍ
ى
تيٍب ً
كف}ّْْ (فمك رأم فرعكف بغداد كجماليا ما كاف ليقكؿ ذلؾ عف مصر ) فقاؿ لو صاحبو يا
ص ير ى
كف}ّْٓ (
ص ىنعي ًف ٍر ىع ٍك يف ىكقى ٍك يم يو ىك ىما ىكا ينكاٍ ىي ٍع ًر ي
ش ى
{كىد َّم ٍرىنا ىما ىك ى
اف ىي ٍ
أمير المؤمنيف ألـ تق أر قكؿ اهلل تعالي ى
فما ظنؾ بشئ دمره اهلل ىذا بقيتو )ّْٔ

 -كما أكثر شئ أعجبؾ في ىذه القصة ؟

 -ىذه القصة أك الحدث التاريخي عندما نتأممو نجد أف مصر أثناء زيارة المأمكف كانت قمة في الركعة

كالجماؿ كاف لـ تصؿ إلي مستكم بغداد في عصر العباسييف  ،ككذلؾ يمكف تخيؿ كيؼ كانت مصر في

عيد الفراع نة عندما شعر فرعكف بالفخر ألنو يممكيا  ،كما أننا يمكف أف نجتيد فنعتبر أف ىذا التدمير

الذم لحؽ بكؿ ما صنعو فرعكف كاف يشمؿ تدمير عمكميـ أيضان فمـ تصؿ إلينا رغـ أنيـ قد كصمكا في
مجاؿ العمـ إلي مستكيات ال نستطيع أف ندركيا حاليان كىك شئ معجز بالنسبة لنا  ،كقد ترؾ المكلي عز

كجؿ لنا مف آثار الفراعنة ما نعتبر بو كنرم ما تركو قكـ كانكا أشد منا قكة كآثا ارن في األرض  ،كما أف
المكلي عز كجؿ قد نجي بدف فرعكف ليككف آية لنا  ،كأنت ترم اآلف العديد مف جثث ممكؾ الفراعنة

المحنطة لتتذكر فرعكف كأمثالو مف الطغاة الذيف ال يممككف أل نفسيـ شيئان

 كيمكنؾ أيضان أف تتخيؿ مصر كمدم ركعتيا عندما ذكرىا المكلي عز كجؿ في كتابو الكريـ ككصفيااىـ ّْمف ج َّن و
*ك يك ين و
ات ىك يع يي و
كز
بالمقاـ الكريـ عند خركج بني اسرائيؿ ككراءىـ فرعكف كجنكده ({فىأ ٍ
ىخ ىر ٍج ىن ي
ى
كف ى
ىك ىمقى واـ ىك ًر ويـ }ّْٕ فيؿ حدثت مكاقؼ أخرم أثناء كجكد الخميفة المأمكف في مصر ؟
 نعـ لقد كرد مكقؼ كتبو الدكتكر شكقي ضيؼ عف المقريزم كاآلتي  ( :كمما يدؿ بكضكح عمي رخاءمصر في عصر الكالة كمدم ما كاف يتمتع بو القبط مف حسف المعاممة خبر ركاه المقريزم كقع في

أثناء زيارة – الخميفة – المأمكف لمصر سنة ُِٕ ىػ إذ مر بقرية يقاؿ ليا كطاء النمؿ ككانت
ّّْ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ُٔ

ّْْ
ّْٓ
ّْٔ

(ُٓ) سكرة الزخرؼ

(ُّٕ) سكرة األعراؼ

فضائؿ مصر كأخبارىا كخكاصيا ( ابف زكالؽ ) صفحة ْٓ

ّْٕ الشعراء ٕٓ ٖٓ ،

ُِٗ

ُّٗ
إقطاعية لقبطية عجكز تسمي مارية  ،فتعرضت لو تسألو أف ينزؿ في ضيافتيا مع حاشيتو كمف يرافقو
مف جنده  ،كعجب لكثرة ما قدمت مف أطعمة  ،فمما أصبح جاءتو كمعيا عشر كصائؼ  ،مع كؿ

كصيفة طبؽ  ،فظف أنيا ستقدـ لو بعض ىدايا الريؼ المصرم  ،فمما كضعت الكصائؼ األطباؽ بيف

يديو إذا في كؿ طبؽ كيس مف ذىب  ،فشكرىا كأمرىا برده  ،فأبت إباء شديدان  ،كتأمؿ الذىب أك

الدنانير فإذا بيا مف ضرب عاـ كاحد  ،مما يدؿ عمي ربحيا مف عاـ  ،فقاؿ  :ىذا كاهلل أعجب - - ،

كقاؿ ليا ردم مالؾ بارؾ اهلل لؾ فيو  ،فأخذت قطعة مف األرض كقالت  :يا أمير المؤمنيف ىذا الذىب
مف ىذه الطينة التي تناكلتيا مف األرض ثـ مف عدلؾ يا أمير المؤمنيف  ،كعندم مف ىذا الذىب شئ

كثير  ،فأخذه المأمكف لبيت الماؿ )

ّْٖ

 -بمناسبة ذكر ىذا المكقؼ أكد أف نمقي نظرة عامة عمي عصر الكالة

نياية عصر الكالة ( نظرة عامة )
 أطمؽ المؤرخكف عمي الفترة بيف كالية عمرك بف العاص لمصر كحتي تأسيس الدكلة الطكلكنية فترة "عصر الكالة " سكاء كاف ىؤالء الكالة تـ تعيينيـ مف الخمفاء الراشديف بالمدينة المنكرة أك مف الخمفاء

األمكييف بدمشؽ أك مف الخمفاء العباسييف ببغداد  ،فبعد ذلؾ تـ قياـ دكؿ مستقمة في مصر كال يربطيا

بالخبلفة سكم االنتماء الديني فقط تقريبان  ،حيث كاف حاكـ مصر سكاء كاف أمي ارن أك ممكان أك سمطانان ال

يتـ عزلو أك تعيينو بكاسطة الخميفة كبالتالي فيك ليس كاليان قابؿ لمعزؿ بؿ أصبح في مصر دكالن مثؿ

الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية ثـ جاء الفاطميكف بعد ذلؾ كاتخذكىا مق ارن لخبلفتيـ الشيعية  ،ثـ
جاءت الدكلة األيكبية ثـ المماليؾ كىكذا  ،كبالتالي كانت تسمية عصر ما قبؿ الدكلة الطكلكنية بعصر

الكالة تسمية حقيقية  ،كقد ذكرنا بشكؿ عاـ كمكجز أىـ األحداث التي دارت في مصر خبلؿ عصر

الكالة كالتغيرات الجكىرية التي أثرت في الشعب المصرم دينان كلغة كثقافة كيمكف أف ننيي الكبلـ
كالدردشة عف ىذا العصر المسمي بعصر الكالة ببعض مقتطفات مف كتاب الدكتكر محمكد الحكيرم

أستاذ تاريخ العصكر الكسطي بكمية اآلداب بسكىاج ( جامعة جنكب الكادم ) حيث ذكر في كتابو مصر
في العصكر الكسطي الذم تناكؿ فيو دراسة األكضاع السياسية كالحضارية ما يمي  - - ( :كقد لقيت
التجارة في مصر بعد الفتح العربي ليا العناية البلزمة نتيجة الىتماـ العرب بالتجارة عمي كجو

الخصكص  - ( ّْٗ)-كقد ظير في القرف الثاني اليجرم مذىبا أبي حنيفة المتكفى سنة َُٓ ىػ

"ٕٕٔـ" كمالؾ المتكفى سنة ُٕٗ ىػ "ٕٓٗـ" فانحاز إلي كؿ مذىب فريؽ مف المسمميف ككذلؾ كاف
الحاؿ في مصر  - - -حتي كفد عمي مصر اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي كقد كلد الشافعي بغزه

ّْٖ

نقبلن عف كتاب ( تاريخ األدب العربي ) عصر الدكؿ كاإلمارات – مصر – تأليؼ د شكقي ضيؼ – دار المعارؼ صفحة ْٓ

ّْٗ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗ

ُّٗ

ُْٗ
سنة َُٓ ىػ "ٕٕٔـ" كنشأ بمكة كحفظ القرآف كىك ابف سبع كالمكطأ كىك ابف عشر ثـ أتي إلي مصر
كصنؼ بيا كتبو كككف بيا مذىبو الجديد كتكفي بيا سنة َِْ ىػ "ُٖٗـ"  -( َّٓ)-ككانت مصر
رائدة التصكؼ في العالـ اإلسبلمي فقد ظير في عصر الكالة أبك الفيض ثكباف بف إبراىيـ المصرم

المعركؼ بذم النكف  ،كقد كلد ذك النكف بأخميـ " بمحافظة سكىاج " كيجعمو كثيركف نكبي األصؿ

كركم عف اإلماـ مالؾ كالميث بف سعد كابف لييعة كغيرىـ ككاف أكحد كقتو عممان ككرعان كحممان كأدبان
كىك أحد أقطاب الصكفية كمؤسسيا في مصر  - - -كقد أنكر عميو بعض أىؿ مصر ما جاء بو مف

التعاليـ الصكفية كقالكا  :أحدث عممان لـ تتكمـ فيو الصحابة " كسعكا بو لدم الخميفة العباسي المتككؿ
كرمكه بالزندقة عنده  ،فأحضره مف مصر  ،فمما دخؿ عميو في سامراء كعظو  ،فبكي المتككؿ كرده

مكرمان  ،كتكفي بالجيزة في سنة ِْٓىػ "َٖٔـ"  -( ، ُّٓ)-كالكاقع أف مصر في عصر الكالة قد

شيدت نشاطان عمميان بار ازن نيض بو عمماء مصريكف كغير مصرييف  ،كصارت مصر مرك ازن اجتذب إليو
العمماء كالطبلب مف األقطار المجاكرة مف ببلد المغرب كاألندلس ، ِّٓ)-

 كىكذا انتيي عصر الكالة الذيف ماتكا جميعان دكف أف يعرفكا أف مصر ستتحكؿ إلي دكلة طكلكنية  ،بعدضعؼ العباسييف فما ظركؼ قياـ الدكلة الطكلكنية في مصر ؟

َّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٓٗ
ُّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٔٗ
ِّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٕٗ

ُْٗ

ُٓٗ

الفصؿ السابع الدكلة الطكلكنية في مصر
الدكلة الطكلكنية
 بدأ ضعؼ العباسييف تدريجيان بعد خركج العرب مف الجيش كظمت مصر تابعة لمخبلفة العباسية فيبغداد حيث كاف الخميفة العباسي رمز لؤلمة اإلسبلمية أكثر منو حاكمان ليا ،

 لعؿ مف أخطر األحداث تأثي ارن ىك استبداؿ الجنكد العرب بجنكد أتراؾ كقد الحظنا مف قبؿ أف أم دكلةتعتمد في حركبيا عمي عناصر أجنبية يصؿ بيا الحاؿ إلي سيطرة ىذه العناصر عمييا مع مركر الكقت

كازدياد قكتيـ كطبعان مع فارؽ التشبيو يمكف أف نتذكر معان ما حدث عندما استعاف الفراعنة بالمرتزقة

الميبييف كاإلغريؽ  ،فبالرغـ مف دخكؿ الميبيكف كاإلغريؽ الديانة الفرعكنية في ذلؾ الكقت إال أنيـ
سيطركا عمي مقاليد السمطة بالببلد كصار مصيرىا بيف أيدييـ

 ىناؾ فرؽ كبير بيف ىذا المثاؿ كبيف ما نحف فيو  ،ألف الجنكد في الجيش اإلسبلمي كانكا مسمميفكاإلسبلـ ديف شامؿ كلمعالـ أجمع كيستكعب جميع الجنسيات ،

 كلكف كاف ييفضؿ االحتفاظ بالجنكد العرب كعنصر رئيس في الجيش اإلسبلمي طالما أف الدكلة عربيةفي األساس  ،كقد اصطفي المكلي عز كجؿ العرب مف دكف الناس ليبعث منيـ نبيو صمي اهلل عميو
كسمـ  ،ككذلؾ نزؿ القرآف الكريـ بمغتيـ كبالتالي أصبح العرب مسئكليف عف الدعكة ليذا الديف كالذكد
عنو كيساعدىـ في ذلؾ مف أسمـ مف الجنسيات األخرل بالطبع  ،كقد اقتضت الصراعات السياسية في
ذلؾ الكقت االستعانة بجنكد غير عرب كخاصة ما حدث في عيد الخميفة المعتصـ الذم استكثر مف

الجند األتراؾ في عاصمة الدكلة كما ذكرت (  --ثـ لـ يمبث أف أرسؿ إلي كيدر نصر بف عبد اهلل كاليو

عمي مصر"ُِٕىػُِٗ-ىػ " " كأمره بإسقاط مف في ديكاف مصر مف العرب كقطع أعطياتيـ ففعؿ ذلؾ
" كمنذ ذلؾ الحيف أصبح جند مصر مف العجـ كالمكالي

 -عمي أم حاؿ نعمـ جميعان أف الخبلفة العباسية بدأت بداية قكية عمي يد خمفاء أشداء كأبي جعفر

المنصكر كىاركف الرشيد كالمأمكف كالمعتصـ كىك ما يسمي بالعصر العباسي األكؿ ثـ بدأ الضعؼ

تدريجيان إلي أف أصبح الكزراء كاألمراء يسيطركف عمي الدكلة بؿ كصؿ األمر إلي أف أصبح ىناؾ ممكؾ
كسبلطيف يسيطركف عمي كافة األمكر كلكف في ظؿ الخبلفة العباسية التي كانت تمنحيـ شرعية الحكـ

 ،فبل يتـ تقميد ممؾ أك سمطاف إال إذا رضي عف ذلؾ الخميفة في بغداد حتي كلك كاف مجرد إجراء رمزم

كلكف ميـ جدان ألم حاكـ في العالـ اإلسبلمي  ،بعد أف تنازؿ الخميفة العباسي عف معظـ صبلحياتو

لمقادة كالممكؾ الذيف يحكمكف شتي بقاع العالـ اإلسبلمي ،

 -فيؿ لديؾ أمثمة عمي مظاىر ىذا الضعؼ ؟

ُٓٗ

ُٔٗ
 نعـ لقد كصؿ األمر بأحد الخمفاء العباسييف إلي أف أنشد شع ارن يعبر عف أحكالو كما كرد بكتاب تاريخالخمفاء لمسيكطي :

أليس مف العجائب أف مثمي  - - -يرم ما قؿ ممتنعان عميو

كتؤخذ باسمو الدنيا جميعا  - - -كما مف ذاؾ شئ في يديو
إليو تحمؿ األمكاؿ ط ارن  - - -كيمنع بعض ما يجبي إليو

 فكيؼ كصؿ ابف طكلكف لحكـ مصر ؟-

في أحد المراحؿ التاريخية لمدكلة العباسية ( - -كاف الخمفاء يكلكف حكـ مصر لبعض األتراؾ في

طعيف كانكا ال يفضمكف االبتعاد عف بغداد
المق ى
صكرة إقطاع مقابؿ دفع جزية معمكمة  ،لكف ىؤالء ي
كالخبلفة  ،خشية إبعادىـ عف مسرح األحداث السياسية كيكتفكف بإرساؿ مف ينكب عنيـ في حكـ

مصر  ،كمف ىؤالء النكاب الذيف قدمكا إلي مصر سنة ِْٓ ىػ "ٖٖٔـ" أحمد بف طكلكف كىك مف

المماليؾ األتراؾ الذيف نشأكا في الببلط العباسي  ، ّّٓ)- -كلما كلي أحمد بف طكلكف عمي مصر
استكثر مف العبيد في جيشو حتى بمغت عدة جنده زيادة عمي أربعة كعشريف ألؼ غبلـ تركي كأربعيف

ألؼ أسكد كسبعة آالؼ حر مرتزؽ )ّْٓ

 -أرجك أف تحدثني عف نشأة أحمد بف طكلكف مؤسس ىذه الدكلة

أحمد بف طكلكف
 ييعد أحمد بف طكلكف مف أبرز كأشير الشخصيات في تاريخ مصر فيك مف مؤسسي الدكؿ - -( ،كقاؿ عنو المقريزم  :ككاف قد نشأ نشكءان جميبلن كطمب الحديث كأحب الغزك كخرج إلي طرسكس مرات
كلقي شيكخ المحدثيف كسمع عنيـ  ،ككتب العمـ كحصؿ مف ذلؾ قطعة كبيرة  ،كصحب ىناؾ جماعة

مف الزىاد كأىؿ الديف كالكرع فتأدب بآدابيـ كحسنت طريقتو كظير فضمو  ،حتى تمكف لو في قمكب

األكلياء  ،ما ارتفع بو عمي طبقتو كباف فضمو عمي كجكه األتراؾ كصار عندىـ ممف يكثؽ بو ّٓٓ) -
كاستطاع أحمد بف طكلكف التخمص مف منافسيو كأصبح لو السمطة المطمقة في مصر ببل منازع

 قد يككف القاسـ المشترؾ بيف كبار القادة الذيف حكمكا مصر ىك االنفراد بالسمطة  ،فيؿ ىذا ىكاألسمكب األفضؿ لحكـ مصر كتحقيؽ اإلنجازات بيا ؟

 رغـ أف االنفراد بالسمطة ىك ما كاف يحدث في مصر دائمان كلكف ال يمكف القطع بأف ىذا ىك األسمكبالكحيد لتحقيؽ اإلنجازات بيا فيي لـ تجرب أسمكبان آخر في الحكـ حتي نقرر ما ىك األنسب لحكميا

تجرب ؟
تجرب أـ لـ ييراد ليا أف ٌ
 لـ ٌّّٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُُ

ّٓٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُِ

ّْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ٖٓ

ُٔٗ

ُٕٗ
 عمي أم حاؿ لـ يحدث  ،كنعكد البف طكلكف الذم كاف كصكلو لمسمطة في مصر نياية لما يسميبعصر الكالة الذم تكممنا عنو مف قبؿ  ،فقد قاـ ابف طكلكف بتكريث حكـ مصر ألكالده مف بعده كقاـ

بإنياء حالة الفكضى كاالضطراب التي كانت مكجكدة في مصر ( - -كالكقع أف نظاـ الكالية في مصر

قبؿ أف يتكلى ابف طكلكف حكميا لـ يكف كمو قائمان عمي الفكضى كاالضطراب  ،فقد شيدت مصر منذ
الفتح العربي ليا إلي قياـ الدكلة الطكلكنية كالة معظميـ مف األكفاء  ،عممكا عمي إقامة مجتمع أساسو

العدالة كفقان لمبادئ اإلسبلـ  ،كلـ يستيدؼ ىذا المجتمع خدمة الحاكـ أك طبقة معينة عمي نحك ما
ساد في العصريف الركماني كالبيزنطي  ،إنما انصرؼ المصريكف لمزاكلة شئكف حياتيـ اليكمية  ،ال

يشككف في غالب األحكاؿ مف ثقؿ ضرائب أك تعسؼ حكـ أجنبي بغيض ّٓٔ)- -

 -كابف طكلكف قاـ بتأسيس عاصمة جديدة لمصر كىي مدينة القطائع  ،أليس كذلؾ ؟

 -بالتأكيد  ،كيقكؿ د جماؿ الديف الشياؿ عف القطائع (  - -لما كلي أحمد بف طكلكف عمي مصر  ،اتخذ

لنفسو جيشان كبي ارن كاف معظمو مف السكدانييف كالركـ كاألتراؾ فضاقت بيـ الفسطاط كالعسكر فأراد أف
يبني ليـ عاصمة جديدة كبناىا في الفضاء الذم كاف بيف العسكر كبيف جبؿ المقطـ  - -كبني فييا

قصره العظيـ كشيد جامعو المعركؼ باسمو  -كجعؿ بيف القصر كالمسجد ميدانان كبي ارن لسباؽ الخيؿ

كعرض الجند  ّٕٓ) -كقد تـ بناء القطائع كما بيا مف منشآت عمي طراز مدينة سامراء التي بناىا
العباسيكف في العراؽ  ،حتي أف مئذنة الجامع الشيير المكجكد إلي اآلف تشبو مئذنة جامع مدينة

سامراء  ،ككاف بالقطائع العديد مف األسكاؽ كالمساجد كالطكاحيف كالحمامات كاألفراف كالقصكر (- -

كتزايدت العمارة حتي اتصمت بالفسطاط كصار كؿ بمدان كاحدان  ، ّٖٓ)-كفي عيده استقمت مصر

 أما االستقبلؿ الذم قاـ بو ابف طكلكف بمصر فيك ليس استقبلالن بالمعني الشائع ليذه الكممة في ىذهاألياـ  ،بؿ إنو استقبلؿ مف نكع خاص أليس كذلؾ ؟

االستقبلؿ في المصطمح اإلسبلمي
 -ىذا ما كتب عنو د محمكد الحكيرم في كتابو الممتع مصر في العصكر الكسطي حيث قاؿ  :الكاقع أف

االستقبلؿ في المصطمح اإلسبلمي يختمؼ عما نفيمو في الكقت الحاضر مف تحقيؽ السيادة الخارجية
 ،بمعني أال يككف عمي الدكلة نفكذ غير نفكذ أبناءىا  ،كأف ىذا االستقبلؿ ال يشكبو أم تدخؿ في

شئكف الدكلة الداخمية أك أم قيد عمي مكانتيا في المجتمع الدكلي  ،أما في العصكر الكسطي  ،فإف

العالـ اإلسبلمي كاف يؤلؼ كحدة ركحية ككحدة سياسية برئاسة الخميفة إماـ المسمميف  ،ككاف الناس
ّٔٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُّ

ّٖٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ْْ

ّٕٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ْْ

ُٕٗ

ُٖٗ
ال يعترفكف بحكـ ال يعترؼ بو خميفة  ،كال ينظركف إلي مف يغفؿ أمر الخبلفة إال نظرتيـ إلي الخكارج

الذيف يشذكف عف رأم الجماعة  ،كلمكالي أف يعطي نفسو مف السمطات الداخمية ما طاب لو  ،كلو أف

يكرث الحكـ ألكالده عمي الصكرة التي يراىا  ،كليس عميو إال أف يعترؼ بالخميفة إمامان لممسمميف

كيعترؼ بو الخميفة حاكمان شرعيان عمي الببلد التي يحكزىا  ،كمف ىنا ينبغي أف نضع في االعتبار أنو
لـ يكف مف الممكف أف يستقؿ أحمد بف طكلكف بمصر نيائيان عف الخبلفة العباسية  - - -كبمعني

آخر كاف ظيكر الدكلة الطكلكنية في مصر يمثؿ انتقاالن مف عصر التبعية المطمقة إلي عصر االستقبلؿ
بالصكرة التي عرفناىا  -كمف ثـ لـ يعد لمخميفة العباسي أم نفكذ سياسي في مصر فيما عدا أنيا

اكتفت بذكر اسمو في الخطبة كنقشو عمي السكة  ،كما دأبت مصر عمي إرساؿ جزء مف الخراج إلي

بغداد عف طكاعية  ،تعبي ارن عف انتماءىا الديني لئلسبلـ الذم يجسده الخميفة مف ناحية  ،ككدليؿ ارتباط

تقكـ عميو كحدة المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربيا كانت جميع الدكؿ المستقمة في العالـ

اإلسبلمي تحرص عميو مف ناحية أخرم

 معني كؿ ىذا مما فيمتو أف الشعب المصرم لـ يكف يعنيو مف الذم يحكـ مصر منذ أف تـ فتحياطالما أنو مسمـ كمعيف مف خميفة المسمميف أك عمي األقؿ أقره عمي ذلؾ

 في الحقيقة ليس الشعب المصرم فقط بؿ األمة كميا  ،ككاف أم شخص يمكنو أف يتحرؾ مف بمد إليبمد آخر في ببلد اإلسبلـ دكف أف يشعر بأم حرج أك حاجة إلي إذف خاص مف أم جية

 -كما يحدث حاليان في االتحاد األكركبي ؟

 بكؿ تأكيد كمع ذلؾ فقد كاف يتفكؽ عمي االتحاد األكربي بأمكر كثيرة فميس فقط عممة كاحدة كسياسةخارجية كاحدة كعدـ كجكد تأشيرات بيف الدكؿ بؿ إف األمة اإلسبلمية كانت لغة كاحدة كشريعة كقكانيف
كاحدة كتتميز بكجكد حؽ البف السبيؿ كىك المسمـ الغريب عف كطنو كما أكد ىذا المعني الدكتكر

حسيف مؤنس في معرض حديثو عف رحبلت ابف بطكطة حيث قاؿ  :كقد ذكرنا أف ابف بطكطة خرج
لرحمتو بماؿ قميؿ  ،فكيؼ استطاع أف يقكـ بيذه الرحبلت الطكيمة كىك لـ يكف بتاجر يبيع كيشترم

كيسد نفقات الرحمة عمي الطريؽ ؟  -الجكاب عمي ىذا السؤاؿ يكشؼ عف ناحية مف أجمؿ نكاحي
الحضارة اإلسبلمية  ،كىي ناحية ترابط األمة كتآخييا كتعاكف أفرادىا بعضيـ مع بعض  ،كاجتيادىـ

في المحافظة عمي كحدة أمتيـ كسبلمة دار اإلسبلـ  ،ذلؾ أنو كاف ىناؾ دائمان عالماف إسبلمياف :
عالـ السياسة  ،ككمو خبلفات كحركب كمكايد  ،كعالـ األمة نفسيا  ،كىي كحدة متماسكة مترابطة كما

ذكرنا  - -فيذا الرجؿ قطع العالـ اإلسبلمي كمو مف المغرب إلي اندكنيسيا  - -دكف أف يشعر أنو

خرج مف بمده أك فارؽ أىمو ككجد في كؿ مكاف مف يستقبمو كيؤكيو كيقدـ إليو الطعاـ  ،ال عمي سبيؿ
التكرـ كالتفضؿ بؿ ألنو كاف ىناؾ تنظيـ محكـ كضعتو األمة كقامت عمي رعايتو كتنفيذه دكف تدخؿ

الدكلة  - -كقد فعمت األمة ذلؾ تنفيذان لما نص عميو القرآف الكريـ مرة بعد مرة مف رعاية ابف السبيؿ
ُٖٗ

ُٗٗ
كاكرامو كاطعامو  ،كابف السبيؿ ىك المسمـ الغريب عف كطنو  - -كقد أحصيت ست آيات عمي األقؿ

في القرآف الكريـ أكصي اهلل سبحانو فييا المسمميف بابف السبيؿ  ،كجعؿ لو نصيبان في أمكاؿ الناس -
 -ليذا حرصت األمة كىي القيمة الحقيقية عمي الديف عمي تنفيذ ىذا التكجيو القرآني العظيـ  ،فأقامت

الزكايا كالربط كدكر الضيافة في كؿ مكاف كرحمة ابف بطكطة أكبر دليؿ عمي ذلؾ

القطائع
 -فيؿ أسس عاصمة جديدة لدكلتو ؟

 نعـ كلقد كانت عاصمتو الجديدة القطائع غاية في الفف اليندسي أنفؽ عمي إنشائيا كؿ ما غنمتوجيكشو المظفرة في الشرؽ كالغرب ككانت دكرىا كاسعة كحدائقيا أكسع  ،كلما كانت القطائع تقع عمي
قمة تؿ يتكسط النيؿ كالصحراء الشرقية فقد أقاـ ليا قناطر شديدة االرتفاع كرفع الماء إلييا عف طريؽ

سكاقي في المكاف المعركؼ اآلف بفـ الخميج  ،كقد ازدىرت الحالة االقتصادية في مصر في عيد الدكلة

الطكلكنية  ،كأجمعت المصادر عمي اىتماـ الطكلكنييف بتقدـ أحكاؿ مصر االقتصادية كازدىارىا كيدؿ
عمي ذلؾ كفرة الثركات التي خمفيا الطكلكنييف كرخص األسعار كتكفر السمع في سائر أنحاء مصر

بصكرة لـ تشيدىا مف قبؿ ،

 -شئ جميؿ أف يتمتع المصريكف بخيرات كطنيـ

 -كما أف أحمد بف طكلكف كاف ييتـ بالطب كصحة المكاطنيف بشكؿ غير عادم حيث قاـ ببناء مستشفي

كبير مجاني كألحؽ بو صيدلية لصرؼ األدكية مجانان أيضان دكف تمييز بيف الطبقات كاألدياف  ،كيظؿ
المريض تحت العبلج حتي يتـ شفاءه ككانت داللة شفاء المريض قدرتو عمي أكؿ رغيؼ كدجاجة
كعندئذ يسمح لو بمغادرة المستشفي ككاف ابف طكلكف يتفقد المستشفي كيتابع عبلج األطباء كيشرؼ

عمي المرضي ،

 -إنو نظاـ تأميف صحي كامؿ كرائع ببل شؾ

 -كما اىتـ ابف طكلكف بالجيش الضخـ الذم كاف يسيطر عميو سيطرة كاممة ككاف لديو أسطكؿ قكم

كأنشأ مراكب حربية متقنة الصنع  ،كما حدثت طفرة صناعية في مصر في ىذا العصر كخاصة صناعة
النسيج كالزجاج كالكرؽ كاألسمحة كالصابكف كالسكر كقاـ ابف طكلكف ببناء دار لسؾ العممة  ،حيث
سكت الدنانير ذات المستكم الرفيع في النقاء  ،كشيدت مصر في عيده نيضة تجارية عظيمة ،

فكانت البضائع التي تصؿ مف ببلد اليند كالصيف تسمؾ طريؽ البحر األحمر إلي مصر كمنيا إلي

مكاني إيطاليا كفرنسا كأسبانيا ،

 ىذا ما يسمي حاليان بتجارة الترانزيت  ،حيث تتكاجد البضائع فترة قصيرة مؤقتة في مكاف مؤقت ليتـإعادة بيعيا
ُٗٗ

ََِ
 كما كاف في مصر في ىذا العيد أيضان العديد مف العمماء كالفقياء كالمؤرخيف كاألدباء كالشعراء نبغكافي عيد الدكلة الطكلكنية كغاية القكؿ في ىذا المكضكع أف مصر في ىذا العيد شيدت فترة ازدىار

في جميع المجاالت كشاركت في النيضة الحضارية  ،التي شيدىا العالـ اإلسبلمي في القرف الثالث

اليجرم ،

 -فكيؼ كانت عبلقة ابف طكلكف بالشعب المصرم ؟

 -اكتسب ابف طكلكف في مصر حب الجميع عمي اختبلؼ دياناتيـ كمذاىبيـ المختمفة فقد كاف كما يقكؿ

عنو ابف األثير "عاقبلن حازمان ،كثير المعركؼ كالصدقة متدينان يحب العمماء كأىؿ الديف ،كعمؿ كثي ارن مف

أعماؿ البر كمصالح المسمميف "ّٗٓ كعندما مرض مرضان شديدان في آخر أيامو ( - -خرج المسممكف

بالمصاحؼ كالييكد بالتكراة كالنصارل باإلنجيؿ كالمعممكف بالصبياف إلي الصحراء كدعكا لو َّٔ)- -

مما يؤكد أف الستة عشر عامان التي قضاىا ابف طكلكف في حكـ مصر حتي كفاتو بيا كانت مف أفضؿ

األياـ التي مر بيا المصريكف في ذلؾ الكقت ،

 -رائع أنو كاف كثير المعركؼ كالصدقة

 -نعـ كلقد كانت صدقاتو عمي أىؿ المسكنة كالستر كعمي الضعفاء كالفقراء كأىؿ التجمؿ متكاترة  ،ككاف

راتبو لذلؾ في كؿ شير ألفي دينار  ...سكم ما يط أر عميو مف النذكر كصدقات الشكر عمي تجديد النعـ

 ،كسكم مطابخو التي أقيمت في كؿ يكـ لمصدقات في داره كغيرىا  ،يذبح فييا البقر كالكباش  ،كيغرؼ
لمناس في القدكر الفخار كالقصاع  ،عمي كؿ قدر أك قصعة لكؿ مسكيف أربعة أرغفة في اثنيف منيا

فالكذج كاالثناف اآلخراف عمي القدر  ،ككانت تعمؿ في داره كينادم  :مف أحب أف يحضر دار األمير

فميحضر كتفتح األبكاب كيدخؿ الناس الميداف  ،كابف طكلكف في المجمس الذم تقدـ ذكره ينظر إلي
المساكيف كيتأمؿ فرحيـ بما يأكمكف كيحممكف فيسره ذلؾ فيحمد اهلل عمي نعمتو  ،كلقد قاؿ لو مرة

إبراىيـ بف قراطغاف ككاف عمي صدقاتو  :أيد اهلل األمير  ،إنا نقؼ في المكاضع التي تفرؽ فييا الصدقة

 ،فتخرج لنا الكؼ الناعمة المخضكبة نقشان كالمعصـ الرائع فيو الحديدة كالكؼ فييا الخاتـ  ،فقاؿ  :يا
ىذا  ،كؿ مف مد إليؾ يده فأعطو  ،فيذه ىي المطيفة المستكرة التي ذكرىا اهلل سبحانو كتعالي في
اى يؿ أى ٍغ ًنياء ًم ىف التَّعفُّ ً
كتابو فقاؿ (ي ٍحسبيـ ا ٍلج ً
ؼ)(ِّٕ-سكرة البقرة)  ،فاحذر أف ترد يدا امتدت إليؾ
ى ىي يي ى
ى
ى ى
كأعط كؿ مف يطمب منؾ

ممخص عصر الدكلة الطكلكنية
 -ككـ مف الكقت استمر حكـ الدكلة الطكلكنية ؟

ّٗٓ
َّٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُٗ َُُ ،

ََِ

َُِ
-

لقد حكـ أحمد ابف طكلكف كأكالده مصر لمدة ّٖ سنة تقريبانُّٔ فكانت فترة حكـ أحمد ابف طكلكف

مف سنة ٖٖٔ ـ إلي سنة ْٖٖ ـ ثـ جاء ابنو أبك الجيش خماركيو بف أحمد بف طكلكف كحكـ مصر

مف سنة ْٖٖ ـ إلي سنة ٖٔٗ ـ ثـ أبك العساكر جيش بف خماركيو بف أحمد بف طكلكف لمدة أياـ

قميمة ثـ ىاركف بف خماركيو مف سنة ٖٔٗ ـ إلي سنة َْٗ ـ ثـ شيباف بف أحمد بف طكلكف في

ديسمبر َْٗ ـ كلـ يحكـ إال أيامانِّٔ  ،كستبلحظ معي أف فترة أحمد بف طكلكف كابنو خماركيو

تقريبان ىي الفترة المستقرة نسبيان في عصر الدكلة الطكلكنية أما بعد ذلؾ فقد حدثت بعض االضطرابات
في الدكلة الطكلكنية كيؤكد ىذه االضطرابات قصر فترة حكـ باقي الطكلكنييف بؿ إف أحدىـ تـ خمعو مف

الحكـ بكاسطة الجيش  ،كما انتيت حياة ىاركف بف خماركيو بالقتؿ كلـ تدـ فترة حكـ شيباف بف أحمد

الممؾ
بف طكلكف إال أيامان معدكدة ككؿ ىذا يؤكد ما سبؽ ذكره مف أف الممكؾ كالقادة األقكياء يؤسسكف ي

كأكالدىـ كأحفادىـ الضعفاء يضيعكنو

 -حسنان فمنكمؿ الحديث كنتناكؿ فترة حكـ خماراكيو بف أحمد بف طكلكف

خماركيو بف أحمد بف طكلكف
 أكد العديد مف المؤرخيف أف خماركيو لـ يكف عمي نفس مستكم أبيو مف القكة كالعظمة بؿ الفترة التيجاءت بعد ابف طكلكف كانت تشبو السير بالقصكر الذاتي حيث أف العجمة التي أدارىا ابف طكلكف بقكة

لـ يعد أحد بعده يديرىا بؿ ظمت تدكر تأث ارن بقكة ابف طكلكف فقط إلي أف تكقفت تمامان كانيارت الدكلة ،
كألف ابف طكلكف أسس دكلة قكية كأدار العجمة بقكة دفع ضخمة فقد ظمت تدكر فترة ليست بالقصيرة

حتي تكقفت تمامان  ،كغاية ما يقاؿ عف خماركيو أنو كاف مسرفان إلي حد ما (  - -كلـ يحسف خماركيو

االستفادة مف األمكاؿ الجمة التي تركيا لو أبكه فأخذ يسرؼ في البناء كأنكاع الترؼ ، ّّٔ) - -

ككاف الخميفة العباسي المعتمد قد مات ىك كأخكه المكفؽ كخمفو الخميفة المعتضد باهلل بف المكفؽ ،
كاىتـ خماركيو باكتساب كد الخميفة العباسي الجديد كعرض عميو ( - -زكاج ابنتو أسماء التي تمقب
بقطر الندم مف ابف الخميفة كلكف الخميفة اختارىا لنفسو فكافؽ أبكىا عمي ذلؾ كجيزىا بجياز يفكؽ

الكصؼ مما أدم إلي إفبلس مصر كقد أفاضت المصادر في كصؼ جياز العركس ّْٔ) - -

 -قطر الندم التي يتردد ذكر اسميا في أغنية شعبية شييرة حتي اآلف ؟

 نعـ  ،كيقاؿ أف خماركيو أمر ببناء قصر عمي رأس كؿ مرحمة مف مراحؿ المسافة بيف مصر كبغدادلتقيـ فيو ابنتو أثناء سفرىا إلي الخميفة (  - -مجيز بكؿ كسائؿ الراحة كالرفاىية كأنيا في قصر أبييا
ُّٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٖٕ

ِّٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٕٗ

ّْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُُ

ّّٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُُ

َُِ

َِِ
في مدينة القطائع إلي أف كصمت بغداد كدخؿ بيا الخميفة المعتضد في ربيع اآلخر سنة ِِٖ ىػ (

مايك ٖٓٗ ـ )ّٓٔ كغاية ما يقاؿ عف عصر خماركيو كما بعده كحتي انتياء الدكلة الطكلكنية ما

قالو الكاتب محمكد السعدني عف ابف طكلكف كأكالده ( - -فمما مات ماتت دكلتو كذلؾ كاف بقيت أماـ

الناس فترة مف الكقت كلكف الذم قاـ لـ يكف دكلة ابف طكلكف كلكف شبح الدكلة كصدم الصكت القكم

الذم كاف يتردد في جنباتيا يكمان ما غير بعيد ، ّٔٔ) -

 يا ليا مف فترة قصيرة في تاريخ مصر  ،كيبدك أف أبناء أحمد بف طكلكف يصمحكف كأمثمة لؤلبناء الذيفال يحسنكف المحافظة عمي ممؾ اآلباء

 نعـ كقد كتب الشعراء قصائد مف الشعر حزنان عمي سقكط الدكلة الطكلكنية كاليؾ بعض أبيات مف رثاءالدكلة الطكلكنية مف كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار لممقريزم :
قؼ كقف نة كانظر إلي الميداف

كالقصر ذم الشرفات كاأليكاف

كالجكسؽ العالي المنيؼ بناؤه

ما بالو قفر مف السكاف

أيف األلي حفركا العيكف بأرضو

كتأنقكا فيو كفي البنياف

فانظر إلي ما شيدكا مف بعدىـ

ىؿ فيو غير البكـ كالغرباف

غرسكا صنكؼ النخؿ في ساحاتو كغرائب األعناب كالرماف
كالزعفراف مع البيار بأرضو

كانكا ممكؾ األرض في أياميـ
فتمزقكا كتفرقكا فيناؾ ىـ

كاهلل كارث كؿ حي بعدىـ

كالكرد بيف اآلس كالريحاف

كبراء كؿ مدينة كمكاف

تحت الثرم يبمكف في األكفاف
كلو البقاء ككؿ شئ فاف

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

نياية الدكلة الطكلكنية
 -مات خماركية  ،كسادت الفكضي بعد مكتو كأصبحت مصر غير قادرة عمي السيطرة عمي ممتمكاتيا في

الشاـ كغيرىا  ،كجاء ثبلثة مف الطكلكنييف حكمكا مصر لمدة قصيرة  ،بمغ فييا الضعؼ ما بمغو مما

أدم إلي انييار الدكلة حيث كاف الخميفة العباسي في ذلؾ الكقت يراقب ما يحدث في مصر كيتابع ما

يدكر بيا كقرر استعادة السيادة الكاممة كالسيطرة المطمقة عمي مصر عندما كصؿ بيا الحاؿ إلي ما

ذكرناه مف ضعؼ كفكضي كاضطراباتّٕٔ  ،ككاف الخميفة العباسي المكجكد في ذلؾ الكقت ىك
ّٓٔ
ّٔٔ
ّٕٔ

فييا

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُُ
مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ِٓ

الحظ معي عزيزم القارئ أىمية الحاكـ القكم في استقرار األمكر كمدم تأثر الببلد بالحاكـ الضعيؼ إلي درجة انعداـ النظاـ

َِِ

َِّ
المكتفي باهلل ابف المعتضد باهلل كقاـ المكتفي باهلل بإرساؿ جيش كأسطكؿ إلي مصر بقيادة محمد بف

سميماف الكاتب لمقضاء عمي الطكلكنييف حيث أكقع اليزيمة الساحقة بيـ بح ارن كب ارن كقاـ القائد العباسي
محمد بف سميماف بحرؽ مدينة القطائع عاصمة الدكلة الطكلكنية ما عدا الجامع الكبير بيا كالمكجكد

إلي اآلف كالذم ييعتبر الشاىد الكحيد عمي مدينة القطائع كحضارتيا كجماليا
 مات ابف طكلكف إذف دكف أف يعرؼ أف مدينتو الرائعة ستحترؽ  ،سبحاف اهلل  ،فماذا حدث بعد سقكطالدكلة الطكلكنية كعكد السيطرة الكاممة لمعباسييف عمي مصر ؟

 تكلي حكـ مصر (ُُ) كاليان خبلؿ ثبلثيف سنةّٖٔ كىي الفترة بيف سقكط الدكلة الطكلكنية كقياـالدكلة اإلخشيدية ( - -ككانت تجربة ابف طكلكف كدكلتو قد فتحت العيكف عمي ما يمكف أف تقدمو
مصر لمف يتكالىا مف إمكانيات فيي قاعدة عسكرية اقتصادية كبرم  -لذلؾ حرص األذكياء مف الكالة
أف يثبتكا أقداميـ فييا كلكف لـ يتمكنكا مف ذلؾ لحرص الخمفاء العباسييف ككزراءىـ عمي تغيير الكالة

بكثرة في مصر في ذلؾ الكقت حتي ال يتمكف أحد الكالة مف االستقبلؿ بيا لذلؾ نجد عدد الكالة في مدة

َّ سنة ُُ كالي كىك عدد كبير بالنسبة ليذه المدة القصيرة نسبيان إلي أف جاء اإلخشيد عندما أسس
في مصر دكلة شبو مستقمة ذات قكة ال يستياف بيا كأكرثيا ألربعة مف ذريتو  ، ّٔٗ) -ككانت

الفترة بيف سقكط الدكلة الطكلكنية كقياـ الدكلة اإلخشيدية قد شيدت صراع مرير كعنيؼ بيف الخبلفة
العباسية السنية كالخبلفة الفاطمية الشيعية التي أسسيا الفاطميكف في المغرب  ،كلـ تسمـ مصر مف

ىذا الصراع بؿ إنيا كانت مسرحان لممعارؾ بيف الجانبيف (  - -كال شؾ أف كقكع الصداـ أكثر مف مرة

عمي أرض مصر بيف الخبلفة العباسية السنية كالخبلفة الفاطمية الشيعية قد أنزؿ كثي ارن مف األضرار

بالمصرييف كعرضيـ لمتاعب قاسية مف جانب الجنكد فساءت أحكاؿ الببلد كتعرضت مرافقيا لئلىماؿ -

 )َّٕ إلي أف قامت الدكلة اإلخشيدية ليعكد االستقرار إلي مصر مرة أخرم ، -ككيؼ قامت الدكلة اإلخشيدية في مصر كمف ىك اإلخشيد ؟

ّٖٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ِٖ

َّٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٓ

ّٗٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ِٖ

َِّ

َِْ

الفصؿ الثامف الدكلة اإلخشيدية في مصر
قياـ الدكلة اإلخشيدية في مصر
 -اإلخشيد مؤسس ىذه الدكلة كاف مف المخمصيف لمخبلفة العباسية ككممة اإلخشيد ليست اسمو  ،كلكنيا

لقبو أما اسمو فيك أبك بكر محمد ابف طغج  ،كلقب اإلخشيد ىك المقب الذم يتمقب بو ممكؾ أحد ببلد

ما كراء النير كتسمي فرغانة  ،ككاف محمد بف طغج مف أصؿ فرغاني كألنو أصبح أمي ارن كبي ارن فكاف مف
الطبيعي أف يمقب بمقب األمراء كالممكؾ في ببلده األصمية  ،ككاف مف أشجع القادة المقاتميف في

الجيش العباسي كقد شارؾ كالي مصر في قتاؿ الفاطمييف مما جعمو يناؿ ثقة الخميفة العباسي "

الراضي باهلل " حتي أنو قاـ بتعيينو كاليان عمي مصر كأعطاه حؽ تكريث حكـ مصر ألكالده مف بعده
كىذا يؤكد قدرة اإلخشيد عمي السيطرة عمي حدكد الدكلة العباسية المضطربة بفعؿ الفاطمييف القادميف

مف الغرب كبالفعؿ لـ يتمكف أحد منيـ مف دخكؿ مصر بالقكة إال بعد انييار الدكلة اإلخشيدية بكفاة

كافكر اإلخشيدم كما سنرم  ،أما الراضي باهلل فيك الخميفة رقـ ّٗ في قائمة الخمفاءُّٕ كفي عيد
ىذا الخميفة بمغت الدكلة العباسية قمة الضعؼ بحيث أف الخميفة لـ يعد يسيطر إال عمي بغداد فقط

تقريبان  ،كىذا ما فيمتو مف كبلـ اإلماـ السيكطي حيث ذكر في كتابو تاريخ الخمفاء ما يمي (  - -كفي

سنة خمس كعشريف "ِّٓىػ " اختؿ األمر جدان كصارت الببلد بيف خارجي قد تغمب عمييا  ،أك عامؿ

ال يحمؿ ماالن  ،كصاركا مثؿ ممكؾ الطكائؼ  ،كلـ يبؽ بيد الراضي غير بغداد كالسكاد  - - - ،كلما

ضعؼ أمر الخبلفة في ىذه األزماف ككىت أركاف الدكلة العباسية  ،كتغمبت القرامطة كالمبتدعة عمي
األقاليـ  ،قكيت ىمة صاحب األندلس األمير عبد الرحمف بف محمد األمكم المركاني  ،كقاؿ  :أنا أكلي

الناس بالخبلفة كتسمي بأمير المؤمنيف الناصر لديف اهلل  ،كاستكلي عمي أكثر األندلس ككانت لو

الييبة الزائدة كالجياد كالغزك كالسيرة المحمكدة ، ِّٕ) - -

 ىؿ أصبح ىناؾ أكثر مف خميفة ؟-

نعـ فقد أكد اإلماـ السيكطي أف ثبلثة في العالـ كمو في ذلؾ الكقت كانكا يمقبكف بمقب أمير المؤمنيف

منيـ طبعان الراضي باهلل كصاحب األندلس كالخميفة الشيعي الفاطمي بالقيركاف  ،ككما طمب ابف طكلكف

مف الخميفة العباسي الحضكر إلي مصر كاتخاذىا مق ارن لو خكفان عميو مف مؤامرات األ تراؾ  ،فعؿ
اإلخشيد نفس الشئ كطمب مف أمير المؤمنيف أف يحضر إلي مصر (  - -فالتقي بو اإلخشيد في
الشاـ  ،كأبدم لو بالغ االحتراـ كالتقدير كدعاه إلي ترؾ بغداد كالمجئ إلي مصر كاإلقامو فييا  ،كقاؿ

لمخميفة  " :يا أمير المؤمنيف أنا عبدؾ كابف عبدؾ كقد عرفت األتراؾ كغدرىـ كفجكرىـ  ،فاهلل في نفسؾ
ُّٕ
ِّٕ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َّٖ
تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َّٗ

َِْ

َِٓ
 ،سر معي إلي الشاـ كمصر فيي لؾ كتأمف عمي نفسؾ " كلكف الخميفة فضؿ أال يترؾ عاصمة ممكو

كرفض عرض اإلخشيد  ،كال شؾ أنو لك أتيح لئلخشيد أف ينجح في جذب الخميفة إلي مصر لتغير –

إلي حد ما – مستقبؿ الخبلفة كمستقبؿ مصر ،

 -كلكف الخبلفة العباسية انتقمت إلي مصر فيما بعد في العصر المممككي عمي حد عممي

 نعـ  ،فإذا كاف اإلخشيد قد أخفؽ في جعؿ مصر مرك ازن لمخبلفة العباسية  ،فإف ذلؾ األمر قد تـ بالفعؿفيما بعد عمي يد السمطاف المممككي الظاىر بيبرس في سنة ٗٓٔ ىػ " ُُِٔـ ")ّّٕ  ،كمف ىنا

يتضح أف اإلخشيد كاف حريصان عمي الخميفة العباسي كمخمصان لو أشد اإلخبلص

 -فما الممخص العاـ لمعصر اإلخشيدم ؟

 تكلي حكـ مصر مف اإلخشيدييف بما فييـ اإلخشيد ككافكر خمسة أمراء كىـ عمي الترتيب أبك بكرمحمد بف طغج اإلخشيد كأبك القاسـ أنكجكر ابف اإلخشيد كأبك الحسف عمي ابف اإلخشيد كأبك المسؾ

كافكر خادـ اإلخشيد كأبك الفكارس أحمد ابف عمي ابف اإلخشيد حتي دخميا القائد جكىر الصقمي في

شعباف ّٖٓ ىػ  /يكنيك ٗٔٗ ـّْٕ كخطب لممعز الفاطمي عمي المنابر بمصر ككانت فترة حكـ

اإلخشيدييف حكلي ّْ سنة مف أغسطس ّٓٗ ـ إلي يكنيك ٗٔٗـ

 -كمف ىك كافكر ىذا ؟

 -كاف لئلخشيد عبد أسكد خصي اسمو كافكر ككاف كافكر ىذا مربي أكالد اإلخشيد كمعمميـ كأستاذىـ

ككاف شديد اإلخبلص لئلخشيد كلدكلتو  ،كما كاف قائدان لبعض المعارؾ التي خاضيا جيش الدكلة

اإلخشيدية كغاية القكؿ عف ىذا الرجؿ أنو كاف رجؿ دكلة ككاف عبدان كلكنو كاف فمتة مف فمتات الزمف
كنادرة مف النكادر  ،فبالرغـ مف أنو عبد إال أنو كاف يتميز بصفات تؤىمو لمقيادة كاإلمارة ببل مبالغة ،

كيكفي أف أقكؿ لؾ أف كافكر ىذا قد أصبح كصيان عمي أكالد اإلخشيد بعد مكتو ككاف محافظان عمي

الدكلة بعد مكت مؤسسيا كبكفاة كافكر انتيت الدكلة اإلخشيدية كاقتحـ الجيش الفاطمي مصر أم أف
الدكلة اإلخشيدية كانت عبارة عف شخصيف فقط ىما اإلخشيد نفسو ثـ كافكر كبكفاة آخرىما انتيت

الدكلة

 -فمتحدثني عف اإلخشيد نفسو فمف الكاضح أنو كاف أحد الشخصيات البارزة في تاريخ مصر ؟

أبك بكر اإلخشيد
 قاؿ المقريزم عف أبك بكر محمد ابف طغج الممقب باإلخشيد ما يمي (  - -ككاف حازمان شديد التيقظفي حركبو  ،حسف التديف  ،مكرمان لؤلجناد  ،شديد  -ال يكاد يجر قكسو غيره  ،حسف السيرة في الرعية

ّّٕ
ّْٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُّ ُُّ ،
مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٖٓ

َِٓ

َِٔ
 ،نجيبان شيمان  - - ( ّٕٓ) - -كشيدت مصر في عصر الدكلة اإلخشيدية رغـ قصره نشاطان
حضاريان مزدى ارن في مياديف الفنكف كاآلداب كالعمكـ  ،كيتضح ذلؾ مف تشييد العمائر كانتاج التحؼ
كاآلثار الفنية التي تمثؿ شتي مياديف الفف اإلسبلمي  - - ( ، ّٕٔ) - -كتميز عيد اإلخشيدييف

بظيكر عدد مف أعبلـ الفقو مف أبناء مصر كاف ليـ نشاطان مرمكقان  - - ( ، ّٕٕ) -كاىتـ

اإلخشيديكف بانتعاش األحكاؿ اإلقتصادية في مصر كأكلكا عنايتيـ بالزراعة كالصناعة كالتجارة  ،أما
الزراعة فكانت الحرفة األساسية لمعظـ السكاف  ،كتمثؿ المكرد الرئيسي لدخؿ الدكلة  ،كلـ يكف إيجار

األرض الزراعية مرتفعان في العصر اإلخشيدم  ،إذ كاف يتراكح بيف دينار كاحد كبيف ديناريف كنصؼ
دينار لمفداف في السنة حسب جكدة األرض  -كقد بذؿ كافكر اإلخشيدم جيده لتنمية الزراعة  ،حتي
زاد خراج مصر عمي أربعة مبلييف كؿ سنة كبمغ خراج الفيكـ كحده سنة ّٔٓىػ "ٕٔٗـ" في عيد

كافكر أكثر مف َِٔ ألؼ دينار)ّٖٕ  ، ،أما عف الصناعة فيقكؿ د محمكد الحكيرم ( - -كالي

جانب ىذا كانت مصر بمدان صناعيان ىامان في العصر اإلخشيدم  ،فاشتيرت بصناعة النسيج الرقيؽ في
تنيس كدمياط كشطا كدبيؽ  ،كامتازت بصفة خاصة باألقمشة ذات الخيكط الذىبية التي كانت تصدرىا

إلي العراؽ  ،كقد ظؿ الخمفاء العباسيكف في عيد اإلخشيد يستمدكف مف مصر أكثر ما يمزميـ مف

المنسكجات النفيسة المحبلة بكتابات ككفية فييا العبارات كاألدعية المعركفة  - -كظيرت في العصر

اإلخشيدم صناعة الكرؽ التي حمت محؿ البردم

 -إنيا معمكمة ميمة جدان فمتي كاف أكؿ مرة يتـ استخداـ الكرؽ العادم بدالن عف كرؽ البردم ؟

 -ترجع أكؿ كثيقة حككمية مف الكرؽ إلي عاـ ُِٗـ  ،كما ترجع آخر كثيقة حككمية مف كرؽ البردم

إلي عاـ ّٓٗـ  ،يضاؼ إلي ىذا اشتيار مصر حينئذ بصناعة األسمحة كالتحؼ الدقيقة المطعمة
بالذىب كالفضة كالجكاىر الثمينة  - -كاحتفظ نير النيؿ بمكانتو اليامة في نقؿ التجارة الداخمية بيف

شماؿ مصر كجنكبيا في العصر اإلخشيدم ّٕٗ) -

 -ىؿ كانت الدكلة اإلخشيدية فقط ىي التي قامت في ظؿ الخبلفة العباسية في بغداد ؟

 ال بؿ كانت الدكلة الحمدانية في حمب معاصرة لمدكلة اإلخشيدية في مصر  ،كتتبع أيضان الخبلفةالعباسية في بغداد ككاف حاكميا ييدعي سيؼ الدكلة الحمداني ككاف مف أمراء ىذه الدكلة أيضان أبك
فراس الحمداني الشاعر كالفارس الشيير ككاف ىناؾ صراعات لبلسؼ بيف الدكلتيف عمي الحدكد كمف
ىذا ما ذكره د الحكيرم (  - -كمف المصاعب الخارجية التي كاجيت اإلخشيد غارات الحمدانييف
ّٕٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٕ ( نقبلن عف المقريزم )

ّٕٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّْ

ّٕٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٔ

ّٕٔ

ّٖٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّّ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٓ

َِٔ

َِٕ
أصحاب المكصؿ كحمب عمي ممتمكات اإلخشيدييف في الشاـ  ،فقد سار سيؼ الدكلة الحمداني نحك

الشاـ  ،كىزـ جيشان بقيادة كافكر عمي نير العاصي  ،فاضطر اإلخشيد إلي أف يخرج بنفسو عمي رأس

جيش كثيؼ في نفس العاـ كاستطاع اف يسترد دمشؽ  ،كأكقع اليزيمة بجيش سيؼ الدكلة في حمص

كقنسريف  َّٖ) - -كمع ذلؾ فقد فضؿ اإلخشيد عقد معاىدة صمح بينو كبيف سيؼ الدكلة رغـ ىذا

اإلنتصار الساحؽ كذلؾ يعكد لسبب ميـ جدان ىك أف اإلخشيد كاف حريصان عمي بقاء قكة الدكلة
الحمدانية لتظؿ أحد العناصر التي تكاجو الركـ كتصد غاراتيـ  ،ككاف الركـ يخشكف بطش الحمدانييف
كاإلخشيدييف كلذلؾ قرر اإلمبراطكر ركمانكس ليكابينكس أف يقيـ عبلقة طيبة مع الخميفة العباسي

كاإلخشيد أيضان  ،ككاف يتبادؿ الرسائؿ الكدية معيـ (  - -كقد أكرد القمقشندم نص الرسالة المطكلة

التي كجييا اإلخشيد لئلمبراطكر ركمانكس ردان عمي رسالتو  ،كمف مضمكنيا يتبيف لنا حرص
ركمانكس عمي إقامة عبلقات كدية كتبادؿ األسرم كتعزيز التبادؿ التجارم  ،كفي ذلؾ يقكؿ (  -كأما

ما أنفذتو لمتجارة فقد أمكنا أصحابؾ منو  ،كأذنا ليـ في البيع كفي ابتياع ما أرادكه كما اختاركه  ،ألنا

كجدنا جميعو ال يخطره عمينا ديف كال سياسة ، ُّٖ) -

 -أعتقد أف المتنبي الشاعر الشيير كاف يعيش في ذلؾ الكقت في عصر سيؼ الدكلة

 نعـ فقد عاش المتنبي أفضؿ اياـ حياتو كاكثرىا عطاء في ببلط سيؼ الدكلة الحمداني في حمب ككافأحد أعظـ شعراء العرب ،كأكثرىـ تمكنان بالمغة العربية كأعمميـ بقكاعدىا كمفرداتيا ،كلو مكانة سامية لـ
تتح مثميا لغيره مف شعراء العربية.

 المتنبي يكصؼ بأنو نادرة زمانو ،كأعجكبة عصره ،كظؿ شعره إلى اليكـ مصدر إلياـ ككحي لمشعراءكاألدباء .كىك شاعرحكيـ ،كأحد مفاخر األدب العربي .كتدكر معظـ قصائده حكؿ مدح الممكؾ.

 بالتأكيد فقد مدح سيؼ الدكلة كما عاتبو أيضان في قصيدة شييرة فيما يمي بعض مقتطفات منيا :يا أعدؿ الناس إال في معػػاممتي " فيؾ الخصاـ كأنت الخصـ كالحكـ
مجمسنا "

سيعمػـ الجمع ممف ضـ

انا الذم نظر األعمى إلى
إذا رأيػػػت نيكب الميػػث

الخيؿ كالميؿ كالبيػػداء

أدبػػي "

بارزة "

تعرفنػػػػي "

يػػػػا مف يعز عميػػػنا أف

نفارقيػػػـ "

إف كػػاف سركػـ ما قاؿ

"باننػػي خير مف تسعى بو قػػػػػدـ
كأسمعػت كمماتي مف بو صمػػـ

" فبل تظنػػػف أف الميػػث يبتسػػـ

" كالسيؼ كالرمح كالقرطاس كالقمـ

حاسدنا "

" كجداننػا كؿ شيء بعدكـ عػػدـ
" فما لجػػػرح إذا أرضاكػػػـ ألػػـ

 فيؿ كانت ىناؾ عبلقة بيف المتنبي كالدكلة اإلخشيدية في مصر ؟َّٖ
ُّٖ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُّ

َِٕ

َِٖ
 بالطبع  ،فعندما مات أبك بكر محمد بف طغج اإلخشيد تأثر الناس بمكتو كرثاه المتنبي فقاؿ :ً
ً
اف م ىن ٍن ى ً
يى ىك َّ
ص ٍرًف ًو ًب ىد ىعا
ت ًبالَّذم ىج ىم ىعا في يك ّْؿ ىي ٍكوـ تىىرل م ٍف ى
الزىم ي ى
َّىر ًب ً ً ً
ً ً ً
ص ىن ىعا
لى ٍك ىك ى
اف يم ٍمتىنعه تي ٍغنيو ىم ٍن ىعتي يو لى ٍـ ىي ٍ
اإل ٍخشيد ىما ى
ص ىن ًع الد ٍ ي
الحماـ ىفمىـ تى ٍدفىع عس ً
ىذ ى ً
اء ىكالى أى ٍغ ىناهي ىما ىج ىم ىعا
اك يرهي ىع ٍن يو القى ى
ض ى
ٍ ى ى
اؽ ى ى ٍ
ض َّـ ًم ٍف ىك ىروـ ىك ًم ٍف فى ىخ و
س ىعا
لى ٍك ىي ٍعمى يـ المَّ ٍح يد ىما قى ٍد ى
اء الى تَّ ى
ار ىك ًم ٍف ىن ٍع ىم ى
ث ميتى ً
كد يم ٍجتى ًم ىعا
ىيا لى ٍح يد طي ٍؿ إً َّف ًف ى
ص نار ىكا ٍل يج ى
يؾ ى
سا ىكالمَّ ٍي ى ي ٍ
الب ٍح ىر يم ٍحتىىب ن
اإل ٍخ ًش ً
الك ىرل ًب ىرىدل ً
يد قى ٍد في ًج ىعا
ىيا ىي ٍك ىم يو لى ٍـ تى يخ َّ
ص الفى ٍج ىع أ ٍ
يس ىرتى يو يك ُّؿ ى

 -فماذا تعرؼ عف كافكر اإلخشيدم ؟

أبك المسؾ كافكر اإلخشيدم
 في أكاخر عصر الدكلة اإلخشيدية كعندما تكلي أبك المسؾ كافكر األخشيدم حكـ مصر  ،كقعت فيمصر ىزة أرضية عظيمة خافكا الناس مف ذلؾ كىربكا إلي الجباؿ كتشاءـ األمير كافكر مف األمر

كاعتزؿ الناس  ،حتي أخرجو مف عزلتو شاعر مصر الرسمي محمد بف عاصـ  ،إذ دخؿ عميو كألقي
قصيدة عصماء بيف يديو منيا ىذا البيت :

ما زلزلت مصر مف و
اد بيا
خكؼ ير ي
ً
عػػػدلو طػػربا
لكنيا رقصػػت مػف

 -رقصت مف عدلو طربا ؟؟

 قصيدة دفع فييا أبك المسؾ كافكر ألؼ دينار ذىبان  ،كىذه الجائزة ىي السبب الحقيقي الذم جعؿالمتنبي يشد رحالو إلي كافكر ،

 بالطبع فإذا كاف يدفع ألؼ دينار إلي شاعر مثؿ محمد بف عاصـ فكـ يدفع لشاعر في كزف المتنبي ؟-

كبالفعؿ حضر أبك الطيب المتنبي إلي مصر كمدح كافكر في قصيدة شييرة ىذه مقتطفات منيا
أف ي يك ٌف ً
أف ترل المك ى ً
أمان ىيا
كفى ى
الم ىن ىايا ٍ
سي
ت شاف ىيا ىك ىح ٍ
ٍ
بؾ ن
داء ٍ ى
ب ى
فأع ىيا ٍأك ىع يدكان م ً
داج ىيا
ت ٍ
لما تى ىم ٌن ٍي ى
صديقان ٍ
أف تىىرل ى
تى ىمنٌ ٍيتى ىيا ٌ
ي
بذلٌ وة فىبل تى ً
عيش ً
الي ىم ًان ىيا
أف تى ى
ضى ٍ
إذا ى
كنت تىٍر ى
ساـ ى
ستىع ٌد ٌف ي
ٍ
الح ى
أنت ىك ًاف ىيا
ىح ىب ٍبتي ىؾ ىق ٍمبي قى ى
كاف ىغ ٌدا ارن ف يك ٍف ى
بؿ يح ٌب ىؾ مف نأل ىكقد ى
القمب ً
كج ىع ً
باك ىيا
قت ى
فار ي
ت أليكفان لى ٍك ىر ي
يخمً ٍق ي
شيبي يم ى
جعت إلى ٌ
الص ىبى لى ى
كلى ًك ٌف بالفيس ً
الي ىكل ىكالقى ىك ًاف ىيا
طاط ىب ٍح ارن ىأزٍرتي يو
ىح ىياتي ىكين ٍ
ٍ
صحي ىك ى
ى
قىك ً
ار ىؾ ىغ ً
كر تىىك ً
اص ىد ىكافي و
الس ىك ًاقيا
ص ىد ى
حر استى ىق ٌؿ ٌ
يرًه ىك ىم ٍف قى ى
ى
الب ى
ات الب ىغ ً
يد ع ىداك ً
األع ًاد ىيا
اة بمي ٍط ًف ًو
ٍ
مني ٍـ ىأب ى
اد ى
ي
فإف لـ تىًب ٍد ي
يي ًب ي ى ى

َِٖ

َِٗ
ً
سؾ ذا الك ٍج يو الذم ي ً
الم ً
أبا ً
كنت ر ً
اج ىيا
كنت تائقان إلى ٍيو ىكذا ى
ى
الي ٍكيـ الذم ي ى
ً
س و
ىأبا يك ٌؿ ًط و
ىك َّ
ص ال ىغ ىك ًاد ىيا
حده
س ًؾ ىك ى
يب ال ىأبا الم ٍ
حاب ال أ يخ ٌ
كؿ ى
الم ىعالً ىيا
الي بال ٌن ىدل
فإ ٌن ىؾ تيعطي في ىن ى
سى
ب ال ٌن ي
إذا ىك ى
داؾ ى
اس ى
الم ىع ى
فىيرجع م ٍمكان ً
أف ىي يزكر ىؾ ر ً
لمع ىارقى ً
ير ىك ًث و
يف ىكالً ىيا
اج هؿ
ير ٍ
ى ى
ىك ىغ ي
ىٍ ى ى
ً
 ىأبا يك ٌؿ ًط وحده
س ًؾ ىك ى
يب ال ىأبا الم ٍ
 كلكف لـ يتحقؽ ما كاف يتمناه المتنبي مف كافكر  ،فيجاه بعد ذلؾ -فيؿ كاف كافكر مف الشخصيات البارزة في تاريخ مصر ؟

 سأتمك عميؾ ما كتبو الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني عف كافكر في كتابو الممتع مصر مف تانيحيث كتب ما يمي  ( :لقد كاف عمنا كافكر صاحب فضؿ كصاحب عمـ  ،ككاف ال يصاحب إال أعمـ أىؿ

زمانو  ،ككاف مف حاشيتو عمماء النحك كعمماء الفقو كأعدؿ القضاة  ،ككانت مكائده العامرة مبذكلة

لمجميع  ،كدكاره مفتكحة لمفقراء قبؿ األثرياء  ،ككاف لمطبخو في كؿ يكـ ألفا رطؿ مف المحـ البقرم
كسبعمائة رطؿ مف المحـ الضأف  ،كمائة طير أكز  ،كثبلثمائة طير دجاج  ،كثبلثمائة فرخ حماـ ،

كعشركف فرخ سمؾ كبار  ،كعشركف جمبلن رضع  ،كثبلثمائة صحف حمكم  ،كألؼ قفص مف تفاح ،

كمائة قربة مف السكر  ،ككاف يحضر عمي سماطو الخاص كالعاـ )ِّٖ

 -يبدك أنو كاف شخص غير عادم

 كقد اضطربت أحكاؿ مصر بعد كفاة كافكر كأصبحت جاىزة تمامان لمزحؼ الفاطمي مف الغرب كقد كافالمعز لديف اهلل الفاطمي ينتظر ىذه المحظة لينتزع مصر مف الخبلفة العباسية السنية كيضميا لممد

الشيعي فكاف يعد العدة لذلؾ كيقكؿ عف ذلؾ د محمكد الحكيرم (  -بدأ المعز لديف اهلل الفاطمي يعد

العدة لفتح مصر  ،فحفر اآلبار عمي الطريؽ مف أفريقية إلي برقة  ،كأنشأ النزؿ عمي رأس كؿ مرحمة

مف ىذا الطريؽ  ،كعندما كصمتو األخبار بمكت كافكر اإلخشيدم جيز جيشان ضخمان بمغ تعداده مائة
ألؼ مقاتؿ أغمبيـ مف القبائؿ البربرية عيد بقيادتو إلي قائده جكىر الصقمي  ،كقد تجمع ىذا الجيش
في مدينة القيركاف  ،كىناؾ التفت المعز إلي المشايخ الذيف كجييـ مع جكىر كقاؿ  :كاهلل لك خرج

جكىر ىذا كحده ليفتحف مصر كليدخمنيا باألرديو مف غير حرب  -----كيبني مدينة تسمي القاىرة

تقير الدنيا ّّٖ) - -

 -ألـ يجرؤ المعز عمي دفع ىذا الجيش إلي مصر إال بعد أف تأكد مف كفاة كافكر ؟

 ذكرنا أنو عند ظيكر شخصية بارزة عمي مسرح األحداث تتغير األحداث  ،كلكف يبدك أف اختفاءه أيضانيغير األحداث  ،فمـ يقرر أك كما قمت لـ يجرؤ المعز لديف اهلل أف يرسؿ جيشو بقيادة جكىر الصقمي
ِّٖ
ّّٖ

مف كتاب ( مصر مف تاني ) تأليؼ ( محمكد السعدني ) صفحة ِٕ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُْٓ

َِٗ

َُِ
إلي مصر إال بعد أف تأكد مف كفاة كافكر كىكذا نرم أف كفاة شخص كاحد قد تغير مجرم األحداث

تمامان  ،فكؿ ما حدث أف كافكر مات فقط  ،كلـ يحدث أم شئ آخر في مصر ككانت كفاتو سببان في
سقكط مصر في أيدم الفاطمييف  ،إنو أمر يقكدنا بالتأكيد لتذكر طبيعة الشخصيات البارزة في التاريخ

 ليس فقط يذكرنا بطبيعة الشخصيات البارزة كلكف أيضان يذكرنا بطبيعة مصر كدكلة يمثميا شخص كاحدفتقكم بقكتو كتضعؼ بضعفو كسبحاف اهلل

 -كىكذا كصمنا في حديثنا إلي الدكلة الفاطمية

 لقد سمعت أف ىناؾ عدة أنكاع مف الشيعة فيؿ تسمح لي أف أسأؿ عف ىذه األنكاع كمف أم نكع كانتالدكلة الفاطمية ؟

َُِ

ُُِ

الفصؿ التاسع الدكلة الفاطمية في مصر
الشيعة الجعفرية كالشيعة اإلسماعيمية
 كممة شيعة ببساطة تيطمؽ عمي كؿ مف تشيَّع آلؿ البيت النبكم الشريؼ رضي اهلل عنيـ أجمعيف ،كالتشيع ىنا ببساطة شديدة مقصكد بو أف الخبلفة بعد رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ يجب أف تككف
مقصكرة في اإلماـ عمي كرـ اهلل كجيو كنسمو فقط ،

 فيؿ يعتقدكف أف جميع الخمفاء مف خارج نسؿ اإلماـ عمي ال تصح خبلفتيـ عمي اإلطبلؽ بما فييـسيدنا أبي بكر كسيدنا عمر كسيدنا عثماف كاألمكييف كالعباسييف  ،؟

 نعـ كيجب أف تككف الخبلفة بالكراثة داخؿ البيت العمكم فقط كيطمقكف عمي الخميفة لقب اإلماـ ،كىناؾ عدة فرؽ مف الشيعة منيا مف ىك قريب مف السنة كمنيا مف ىك بعيد عنيا كمنيا مف ىك

متطرؼ جدان  ،أما أكثر عدد مف الشيعة حاليان فيـ الشيعة الجعفرية اإلثني عشرية كىـ أكثر أىؿ إيراف
كثمث سكاف العراؽ كتكجد جماعات منيـ في سكريا كلبناف كاليمف كغيرىـ مف الببلد ،

 -عمي ىذا تعتبر الشيعة الجعفرية اإلثني عشرية أشير أنكاع الشيعة حاليان

 -بالتأكيد  ،كاليؾ بعض ما جاء في كتاب الدكتكر عمي عبد الكاحد كافي عف الشيعة الجعفرية في كتابو "

بيف الشيعة كأىؿ السنة "  ،كبالمناسبة الدكتكر عمي عبد الكاحد ىك عضك المجمع الدكلي لعمـ

االجتماع كعميد كمية اآلادب بجامعة أـ درماف كعميد كمية التربية بجامعة األزىر كككيؿ كمية اآلداب

كرئيس قسـ االجتماع بجامعة القاىرة سابقان  ،كسكؼ يككف كبلمي عف الشيعة بالكامؿ مف كتاب

الدكتكر عمي عبد الكاحد عنيـ  ،فمثبلن يقكؿ عف الشيعة الجعفرية ( بأنيا تقصر الخبلفة عمي اإلماـ

عمي بف أبي طالب كأحد عشر إمامان متتابعيف مف نسمو  ،كىـ  :الحسف فالحسيف فعمي زيف العابديف
فمحمد الباقر فجعفر الصادؽ فمكسي الكاظـ فعمي الرضا فمحمد الجكاد فعمي اليادم فمحمد الحسف

العسكرم فمحمد الميدم  ،كالنص عمي اإلماـ األكؿ كىك اإلماـ عمي قد جاء في اعتقادىـ بكصية مف

الرسكؿ عميو السبلـ  ،كأما األحد عشر إمامان مف بعده فقد استحؽ كؿ منيـ الخبلفة بكصية مف اإلماـ
السابؽ لو  ،ككاف كؿ منيـ اإلبف األكبر لئلماـ السابؽ  ،ما عدا الحسيف فإنو كاف أخان لئلماـ السابؽ
لو  ،كىك الحسف  ،كما عدا مكسي الكاظـ فإنو كاف اإلبف الثاني لئلماـ السابؽ لو كىك جعفر الصادؽ

 ،كاستحؽ الخبلفة لمكت أخيو األكبر اسماعيؿ قبؿ كفاة أبيو – كقد بمغ كؿ إماـ مف ىؤالء سف الرشد
ككانت لو رسالة في قكمو كانتقؿ إلي الرفيؽ األعمي  ،ما عدا اإلماـ الثاني عشر  ،كىك اإلماـ محمد

الميدم فإنيـ يعتقدكف أنو قد اختفي في مغارة في بمدة " سر مف رأم " " سامراء مف ببلد العراؽ " كلـ

ُُِ

ُِِ
يكف قد بمغ حينئذ سف الرشد " كاف ابف سنتيف أك أربع سنيف " كأنو حي في مغارتو كسيظير آخر

الزماف باسـ الميدم المنتظر فيمؤل األرض عدالن بعد أف ممئت جك ارن ّْٖ) - -

 ما فيمتو مف كبلمؾ أف الشيعة الجعفرية يعتبركف أف ىناؾ اثني عشر إمامان فقط أكليـ ىك سيدنا عميكآخرىـ ىك الميدم المنتظر الذم يعتقدكف أنو حي في أحد المغارات كسيظير آخر الزماف ،

 -كبمناسبة الكبلـ عف أبناء اإلماـ جعفر الصادؽ " اسماعيؿ كمكسي الكاظـ " فإف طائفة اإلسماعيمية

تختمؼ عف طائفة الجعفرية اإلثني عشرية في أنيا تعتقد أف أكالد اسماعيؿ ىـ األئمة الحقيقييف رغـ
مكت اسماعيؿ في حياة أبيو حيث يقكؿ د عمي عبد الكاحد عف ىذا المكضكع (  - -كلكف الفرقة
االسماعيمية تذىب إلي أف الخبلفة قد انتقمت بعد جعفر الصادؽ إلي نسؿ ابنو األكبر " اسماعيؿ "

قياسان عم ي انتقاؿ كظائؼ ىاركف إلي نسمو بعد كفاتو فقد مات ىاركف قبؿ أخيو مكسي كلكف كظائفو
الدينية لـ تنتقؿ إلي أخيو بؿ انتقمت إلي نسؿ ىاركف – بينما تقؼ فرقة الجعفرية بالخبلفة عند عدد

معيف مف اإلئمة " اثني عشر إمامان "  ،ترم الفرقة اإلسماعيمية أف اإلمامة ال تقؼ عند حد بؿ تتسمسؿ
في نسؿ اسماعيؿ " ابف جعفر الصادؽ " إلي ما ال نياية  ،ككاف الفاطميكف أكؿ مف تكلكا شئكف الحكـ
كأكؿ مف دعكا ألنفسيـ بالخبلفة مف ىذه الفرقة كيطمؽ عمييـ كذلؾ اسـ " العبيدييف " نسبة إلي جدىـ

األكؿ عبيد اهلل أكؿ خمفائيـ ّٖٓ) - -

 حسنان  ،لقد عرفت اآلف أف الفاطمييف مف الشيعة االسماعيمية كبالتالي فإف المعز لديف اهلل مف نسؿاسماعيؿ بف جعفر الصادؽ كما يقكلكف  ،كلكف ماذا عف باقي فرؽ الشيعة األخرم ؟

 مف فرؽ الشيعة أيضان فرقة " الزيدية " ( كىـ أتباع زيد بف عمي زيف العابديف كقد كافؽ زيد أخاه الباقرفي أف الخبلفة مقصكرة عمي اإلماـ عمي كرـ اهلل كجيو كنسمو مف فاطمة  ،كلكنو خالفو في الشركط
التي يجب تكافرىا في الخميفة )ّٖٔ كمف ىذه الشركط التي أقرىا زيد بف عمي أف يتـ مبايعة الخميفة
بالخبلفة مف عامة المسمميف كىذا المذىب ىك أقرب ما يككف لمذىب أىؿ السنةّٕٖ  ،كمف مذاىب

الشيعة أيضان الدركز (  -كيظير أنيا فرقة مف اإلسماعيمية ذىبت في عقائدىا إلي تأليو الحاكـ بأمر

اهلل ثالث الخمفاء الفاطمييف في مصر  ّٖٖ) - -كمف مذاىب الشيعة أيضان " الكيسانية " نسبة إلي

كيساف مكلي محمد بف الحنفية كىي فرقة منقرضة تقريبان مف الشيعة كفرقة " السبئية " كىـ أتباع عبد

اهلل بف سبأ الذم كاف يذىب إلي ألكىية عمي كأنو حي لـ يمتّٖٗ  ،كطبعان ىذه الفرؽ متطرفة جدان
ّْٖ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ٔ ٕ ،

ّٖٓ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُْ

ّٕٖ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُّ

ّٖٗ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُٗ

ّٖٔ

ّٖٖ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُِ
بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُٔ

ُِِ

ُِّ
كمعظميا قد انقرض كلـ يتبقي بشكؿ عاـ غير الشيعة الجعفرية اإلثني عشرية كىـ األغمبية حاليان كما
تتكاجد فرقة مف اإلسماعيمية كبعض الدركز كالزيدية كاهلل أعمـ

 -فما ىي أىـ االختبلفات بيف السنة كالشيعة ؟

أىـ االختبلفات بيف أىؿ السنة كالشيعة
 سأكتفي ىنا بذكر أىـ نقاط الخبلؼ دكف الخكض في تفاصيؿ نقاط الخبلؼ األخرم  ،فمثبلن أىؿ السنةيبايعكف الخميفة الذم تنطبؽ عميو شركط الخبلفة كقد يككف مف البيت العمكم أك مف غيره الميـ أف

يككف أىبلن لمخبلفة كىناؾ مف يفضؿ أف يككف الخميفة مف قريش عمكمان أما الشيعة الجعفرية مثبلن
فيعتقدكف أنو ال تصح الخبلفة ألم شخص مف خارج نسؿ اإلماـ عمي كرـ اهلل كجيو  ،كمف أبرز

االختبلفات أيضان أف أىؿ السنة يعتقدكف أف الخميفة غير معصكـ مف الخطأ أما الشيعة فيعتبركف أف
الخميفة "اإلماـ" معصكـ مف الخطأ كيتميز بصفات خاصة  ،كيقكؿ عف ذلؾ الدكتكر عمي عبد الكاحد (

  -أنيـ ينزلكف األقكاؿ كاآلراء الثابتة عف أئمتيـ منزلة السنة المركية عف الرسكؿ عميو الصبلةكالسبلـ  ،كيحكمكف بالفسؽ عمي المكذبيف ليذه اآلراء كاألقكاؿ  ،بؿ يرم البعض أف التكذيب بيا يفقد

الشخص اإليماف كال يفقده اإلسبلـ فيعامؿ معاممة المسمميف كلكف ال يككف كامؿ اإليماف  ،كىذا مبني
عمي أنيـ يعتقدكف العصمة كاإللياـ في أئمتيـ  ،أما اعتقادىـ العصمة في ىؤالء األئمة فاعتقاد غير

سميـ  ،ألف العصمة ال تككف إال لؤلنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ َّٗ) - -

 إف الشيعة الذيف يعتقدكف أف اإلماـ يعرؼ الغيب كأف منزلتو تفكؽ منزلة البشر العادييف كباإلضافة إليذلؾ يسبكف كبار الصحابة مثؿ أبك بكر كعمر كيتيمكف السيدة أـ المؤمنيف عائشة التي برأىا المكلي

عز كجؿ مف فكؽ سبع سماكات  ،ال يعتبرىـ بعض العمماء قد جاؤكا بمذىب مختمؼ في إطار ديف

اإلسبلـ كالمذاىب األربعة مثبلن كلكف يعتبركنيـ قد جاؤكا بديف مختمؼ كاهلل أعمـ

  ،كىناؾ اختبلفات أخرم أيضان بيف السنة كالشيعة الجعفرية ( فمف ذلؾ مثبلن أنيـ يجعمكف سكرتياألنفاؿ كبراءة سكرة كاحدة ككذلؾ سكرتي الضحي كألـ نشرح كسكرتي الفيؿ كقريش  ،فتككف سكر

القرآف عندىـ مائة كاحدم عشرة سكرة عمي حيف أنيا مائة كأربع عشرة سكرة عند أىؿ السنة كىذا
مجرد خبلؼ في عدد السكر ال في النص القرآني  ،كمف ذلؾ أيضان أنيـ يذىبكف إلي أف المتشابو مف

القرآف إنما يعد متشابيان لغير أئمتيـ  ،أما بالنسبة ألئمتيـ فإف اهلل قد أطمعيـ عمي تأكيؿ المتشابو ،

حتي الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر فإنيـ يعممكف تأكيميا  ،كأف لمقرآف ظاى ارن كباطنان كال يعمـ باطنو
إال أئمتيـ كىـ األكصياء عمي ديف اهلل )ُّٗ  ،كمف معتقدات الشيعة الجعفرية أيضان الرجعة كىي

َّٗ
ُّٗ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ْْٖٗ ،
بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ّٔ

ُِّ

ُِْ
عبارة عف رجكع اإلماـ الثاني عشر الذم لـ يمت مف كجية نظرىـ حتي اآلف  ،كمف معتقداتيـ أيضان
ما يسمي بالتقية كىي ( أف يخفي الشخص ما يعتقده أك يصرح بغيره اتقاء لؤلذم أك لمتمكيف مف

الكصكؿ إلي ما يريد مف نصرة لديف اهلل أك لمحؽ في ذاتو )ِّٗ  ،كطبعان ىناؾ اختبلفات أخرم ال أريد
أف أثقؿ عميؾ بيا  ،كغاية ما يمكف أف يقاؿ عف الشيعة في ىذا الحكار ىك ما يعنينا مف الشيعة
اإلسماعيمية كىي الفرقة التي دخمت مصر كسيطرت عمييا ككانت تسمي بالدكلة الفاطمية كقد عرفنا

ببساطة كاختصار أىـ مبلمح ىذه الفرقة كاختبلفيا عف الشيعة المنتشريف بكثرة في ىذه األياـ كيكفي

أف تعرؼ أف الخميفة الفاطمي الذم يحكـ مصر كاف يعتقد ىك كأعكانو أنو معصكـ كمميـ كاماـ كصي
عمي الديف كأقكالو كأفعالو البد مف التعامؿ معيا كشخص غير عادم

 إف ىذا أخطر ما في المكضكع أف يتكاجد شخص ما يدعي أنو مميـ كمعصكـ كال يخطئ أبدان كيفرضعمي الج ميع طاعتو كتقديسو  ،فيذا يخالؼ ما أجمع عميو كافة أىؿ السنة مف أنو ال طاعة لمخمكؽ
في معصية الخالؽ  ،ميما كاف منصب أك كضع ىذا المخمكؽ  ،كما أف المكلي عز كجؿ قد أتـ دينو

كأكمؿ نعمتو سبحانو كتعالي فبل يحؽ ألحد أف يضيؼ أم شئ بحجة أنو معصكـ أك مميـ السماء

 أنت محؽ بالطبع فكؿ المسمكح بو حاليان ىك االجتياد فقط مف عمماء األمة كالبحث عف أدلة شرعيةمف الكتاب كالسنة كليس مف اختراعيـ كما أنو ليس إصدار األكامر التي تصبح مقدسة لمجرد أنيـ

قالكىا

 -كلكف بعد انتياء عصر األئمة االثني عشر لمف يسمع الشيعة حاليان كيطيعكف ؟

 -لقد أصبح لدييـ ما يسمكنو المرجع الشيعي األعمي كىك البديؿ الحالي لئلماـ  ،الذم يجب عمييـ

طاعتو حتي أنيـ يعتقدكف أف أحدىـ بيف يديو يعتبر نفسو كالميت بيف يدم يمغسمو  ،أم في حالة
كيرد عميو إال رسكؿ اهلل فقط
استسبلـ تاـ  ،أما أىؿ السنة فيعتقدكف أف كؿ شخص يؤخذ مف كبلمو ي
صمي اهلل عميو كسمـ كال ألحد عصمة غيره صمي اهلل عميو كسمـ

 لقد كاف أبك بكر الخميفة األكؿ رضي اهلل عنو يقكؿ أطيعكني ما أطعت اهلل كرسكلو ككؿ خميفة مف بعدهكاف البد أف يمتزـ بما التزـ بو أبك بكر رضي اهلل عنو

 بالتأكيد فإنو مف الثابت في العديد مف الكتب كالمراجع أنو لما بكيع أبك بكر بالخبلفة بعد بيعة السقيفةتكمـ أبك بكر ،فحمد اهلل كأثنى عميو ثـ قاؿ" :أما بعد أييا الناس فإني قد كليت عميكـ كلست بخيركـ،

فإف أحسنت فأعينكني ،كاف أسأت فقكمكني ،الصدؽ أمانة ،كالكذب خيانة ،كالضعيؼ فيكـ قكم عندم

حتى أريح عميو حقو إف شاء اهلل ،كالقكل فيكـ ضعيؼ حتى آخذ الحؽ منو إف شاء اهلل ،ال يدع قكـ

الجياد في سبيؿ اهلل إال ضربيـ اهلل بالذؿ ،كال تشيع الفاحشة في قكـ قط إال عميـ اهلل بالببلء،

أطيعكني ما أطعت اهلل كرسكلو ،فإذا عصيت اهلل كرسكلو فبل طاعة لي
ِّٗ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُٔ

ُِْ

عميكـ".

ُِٓ
 ىؿ مف الممكف تمخيص العصر الفاطمي قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عنو ؟ فالممخص العاـ في حدذاتو يعبر عف الكثير مف المعاني كيككف مدخبلن لمخكض في التفاصيؿ فيجعؿ مف السيؿ استيعابيا

ممخص العصر الفاطمي بالكامؿ
 تكلي الفاطميكف حكـ مصر مف سنة ٗٔٗ ـ إلي سنة ُُُٕ ـّّٗ أم حكالي َِِ سنة كأسسكاعاصمة جديدة لمصر بؿ لمخبلفة الفاطمية كميا كىي مدينة القاىرة كسيطركا لفترة كبيرة عمي معظـ

أنحاء األمة اإلسبلمية مثؿ شماؿ أفريقيا كالشاـ كالحجاز كاليمف  ،كتكلي القائد جكىر الصقمي حكـ

مصر كأعدىا الستقباؿ المعز لديف اهلل كيعتبر جكىر الصقمي أكؿ حاكـ لمصر في عصر ىذه الدكلة
كحتي حضكر المعز لديف اهلل أبك تميـ " معد " في رمضاف سنة ِّٔ ىػ  /يكنيك ّٕٗ ـ كتكفي المعز

سنة ٕٓٗ ـ كخمفو ابنو العزيز لديف اهلل " نزار " أبك منصكر إلي أف تكفي سنة ٔٗٗ ـ كجاء بعده
ابنو الحاكـ بأمر اهلل المنصكر أبك عمي إلي أف قيًتؿ سنة ََُِ ـ ثـ الظاىر إلعزاز ديف اهلل ثـ
المستنصر باهلل ثـ المستعمي باهلل ثـ اآلمر بأحكاـ اهلل ثـ الحافظ لديف اهلل ثـ الظافر بأمر اهلل ثـ الفائز

بنصر اهلل كأخي ارن العاضد لديف اهلل آخر خميفة فاطمي حكـ مصر كانتيت في عيده الدكلة الفاطمية

عمي يد صبلح الديف األيكبي حيث أعادىا إلي المذىب السني كالي ظؿ الخبلفة العباسية مرة أخرم ،
كيمكف تمخيص العصر الفاطمي إلي عصريف أساسييف  ،العصر الفاطمي األكؿ الذم سيطر فيو خمفاء

أقكياء عمي الحكـ ثـ العصر الفاطمي الثاني " عصر االضمحبلؿ " الذم زاد فيو نفكذ الكزراء كسيطركا

عمي مقاليد السمطة ككاف خمفاء ىذا العصر خمفاء ضعفاء كمعظميـ مف األطفاؿ صغيرم السف كقد
حدث ىذا التحكؿ مف العصر األكؿ إلي العصر الثاني في عيد الخميفة المستنصر باهلل كالكزير بدر

الجماليّْٗ

 -فماذا عف القاىرة عاصمة الفاطمييف  ،فقد سمعت أنيا كانت في قمة الركعة في عيدىا األكؿ ؟

الممؾ كالخبلفة  ،كبمغت أياـ
 بالفعؿ  ،فقد لبثت القاىرة منذ قياـ الدكلة الفاطمية في مصر عاصمة يالفاطمييف مف الضخامة كالركنؽ كالبياء مبمغان عظيمان بؿ إنو لـ يمض نصؼ قرف فقط عمي قياـ
القاىرة المعزية حتي كانت بقصكرىا كمرافقيا تككف مدينة مف أعظـ مدف اإلسبلـ ككانت القصكر
الفاطمية قد نمت كبمغت منذ أكائؿ القرف الخامس اليجرم منتيي الضخامة كالبذخ ككاف القصر
الخميفي الكبير أك القصر الشرقي يقع في كسط المدينة في منطقة خالية كأمامو مف الناحية الغربية

يقع القصر الغربي أك القصر الصغير كىك الذم أنشأه الخميفة العزيز باهلل كخصص فيما بعد إلقامة
ابنتو األميرة ست الممؾ  ،كبيف الصرحيف ميداف شاسع ىك ميداف بيف القصريف الشيير كىك الذم

ّّٗ
ّْٗ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٖٔ ٖٕ ،
ينسب إلي ىذا الكزير اسـ حي الجمالية حاليان بالقاىرة الفاطمية

ُِٓ

ُِٔ
كانت تجتمع فيو الجيكش المسافرة أك الحرس الخميفي أك طكائؼ الشعب أياـ األعياد كاألحداث العامة

ككاف الجامع األزىر كىك جامع القاىرة الرسمي  ،يحتؿ مكانو الخالد  ،الذم يقكـ فيو حتي اليكـ ،
كسط المدينة فيما بيف الشرؽ كالغرب  ،كقد كصؼ لنا الشاعر كالرحالة الفارسي ناصرم خسرك الذم

زار القاىرة سنة ّْٖىػ َُْٔ-ـ -القصر الفاطمي الكبير بقكلو  :إنو قصر شاسع تراه مف خارج

المدينة كأنو جبؿ نظ ارن لضخامة مبانيو كارتفاعيا  ،كال يمكف أف تراه مف داخؿ المدينة إذ تحيط بو
أسكار شاىقة االرتفاع  ،كيقاؿ إف ىذا القصر يضـ مف الحشـ اثني عشر ألؼ نفس  ،كمف ذا الذم

يستطيع أف يقكؿ كـ يضـ مف النساء كالبنات  ،كىـ يؤكدكف أنو يضـ ثبلثيف ألؼ شخص  ،كيتككف

القصر مف عشرة أجنحة كلو عشرة أبكاب تفضي إلي الحرـ ثـ يقكؿ ناصرم خسرك إف القاىرة ليا
خمسة أبكاب كىي ليست محصكرة في رقعة محصنة كلكف المباني كالمنازؿ مرتفعة جدان حتي أنيا تبدك
أعمي مف الحصف ككؿ منزؿ ككؿ قصر يمكف اعتباره قمعة كمعظـ المنازؿ تضـ خمس أك ست طبقات

 ،كقد بنيت منازؿ القاىرة بمنتيي العناية كالترؼ حتي ليمكف أف يقاؿ إنيا قد بنيت مف األحجار

الكريمة كليس مف اآلجر أك األحجار العادية كالمنازؿ كميا منعزلة بحيث أف األشجار القائمة في أحدىا

ال تصؿ أغصانيا إلي المنزؿ اآلخر كيستطيع كؿ إنساف أف ييدـ داره كأف يبنييا دكف أف يضار أحد ،

كتضـ القاىرة ما ال يقؿ عف عشريف ألؼ حانكت كميا مف أمبلؾ الخميفة كمنيا عدد عظيـ يؤجر
الحانكت منو بعشرة دنانير يم ًع ٌزية في الشير كالقميؿ منيا يؤجر بأقؿ مف ذلؾ كذلؾ يكجد منيا عدد
عظيـ يصعب حصره مف الخانات كالحمامات كغيرىا مف األبنية العامة كىذه أيضان كميا مف أمبلؾ

الخميفة إذ ال يسمح إلنساف أف يمتمؾ منزالن أك عقا ار إال ما كاف مف أبنية الخميفة نفسو

 -فماذا عف سيؼ المعز كذىبو كما أصؿ ىذه المقكلة ؟

سيؼ المعز كذىبو
 -أثار مكضكع نسب بني عبيد إلي البيت العمكم الكثير مف الجدؿ في أكساط األمة اإلسبلمية حتي أف

المعز لديف اهلل عندما سألو أعياف مصر عف نسبو ( - -كضع المعز يده عمي مقبض سيفو كجذبو
مف جرابو إلي النصؼ كقاؿ ىذا " نسبي " ثـ مد يده األخرم بمقدار مف الذىب كنثره عمييـ كقاؿ ىذا "

حسبي "ّٓٗ فأجابكه جميعان بالسمع كالطاعة  - - -ثـ ذكر ابف خمكاف أف المصرييف اعتبركا ىذا

التصرؼ ف ار ارن مف الجكاب ألنو مدخكؿ في نسبو  ّٗٔ)- -كالطريؼ أيضان في ىذا المكضكع أف
الخميفة الفاطمي أرسؿ كتابان إلي صاحب األندلس األمكم يسبو فيو كييجكه فرد عميو يقكؿ (  -أما
بعد فقد عرفتنا فيجكتنا كلك عرفناؾ ألجبناؾ ّٕٗ)- -
ّٓٗ

المقصكد ىنا أف الحسب كالنسب ىما القكة كالماؿ كمف يمتمؾ القكة كالماؿ يمتمؾ السمطة

ّٕٗ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ( ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد ) صفحة ُُ

ّٔٗ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ( ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد ) صفحة ُُ

ُِٔ

ُِٕ
 -أعتقد أف ىذا الرد بالتأكيد أسكأ مف السب كاليجاء أل نو يعني أف الخميفة الفاطمي ال يعرؼ أصمو أحد

حتي يرد عميو كطبعان صاحب األندلس أمكم قريشي كيعرؼ أصكؿ قبيمة قريش جيدان بجميع فركعيا

العباسية كالعمكية كاألمكية كغيرىا مف البطكف ،

 -ككذلؾ أكد العباسيكف في بغداد أف بني عبيد ال ينتمكف بأم صمة مف الصبلت إلي آؿ البيت كأف لقب

الفاطميكف ال يصح إطبلقو عمييـ بؿ إف ىناؾ كثيقة تـ كتابتيا في بغداد أثناء حكـ الحاكـ بأمر اهلل

الفاطمي في مصر كتؤكد ىذه الكثيقة عدـ انتماء الحاكـ كأجداده إلي البيت العمكم كالطريؼ أف مف

بيف الذيف كقعكا عمي ىذه الكثيقة أشخاص عمكيكف بالفعؿ  ،كلكف دعنا مف أصؿ المعز كنسبو كحسبو
كلنتحدث عف سيفو المعز كذىبو كما يقاؿ  ،ألنو عمي أم حاؿ أحد الشخصيات البارزة التي ظيرت في

تاريخ مصر كفرضت نفسيا عمي كتب التاريخ ليس المصرم فقط كلكف تاريخ العالـ اإلسبلمي بشكؿ

عاـ فعندما أكد المعز عمي أف القكة كالماؿ ىما السبيؿ إلي السمطة كىما الحسب كالنسب " سيؼ المعز

كذىبو " تعامؿ المصريكف مع حكاميـ الجدد عمي أساس السخرية مع عدـ المكاجية كخصكصان أف
األئمة الفاطمييف ادعكا أف نسبيـ يعكد إلي السيدة فاطمة الزىراء رضي اهلل عنيا كبالطبع لـ يصدؽ

المصريكف ذلؾ

صدؽ المصريكف أف ىؤالء األئمة معصكمكف بالفعؿ ؟
 كىؿ ٌ -لـ يصدقكا بالطبع أف ىؤالء األئمة معصكميف كلدييـ إمكانيات خاصة كيعممكف الغيب كسأذكر ىنا

مكقفيف يكضحاف أسمكب تعامؿ المصريكف مع الخمفاء الشيعة فمثبلن صعد أحد خمفاء الشيعة مرة عمي

المنبر فكجد بطاقة " كرقة " مكتكب فييا أبيات مف الشعر :

إنا سمعنا نسبان منك ارن  - - -ييتمي عمي المنبر في الجام ًع
إف كنت فيما تدعي صادقان  - -فاذكر أبان بعد األب الراب ًع

اسع
أك فدع األنساب مستكرةن  - -كادخؿ بنا في النسب الك ً

 ىذا يدؿ عمي أف المصرييف لـ يتمكنكا مف مكاجية الفاطمييف كلكنيـ كانكا يسخركف منيـ كمفعقيدتيـ كيترككف ىذه األكراؽ التي تحمؿ آراء ساخرة ،

 -كبالرغـ مف أف الفاطمييف كانكا يتسمكف بالتسامح الديني مع باقي المذاىب بؿ كباقي األدياف إال أف

المصرييف ( - -لـ يقبمكا فكرة تقديس األئمة كعصمة اإلماـ كىي الفكرة التي كانت تضفي نكعان مف
القدسية اإلليية رفضيا المصريكف مف قبؿ فيما يتعمؽ بألكىية فرعكف أك األباطرة الركماف فيما بعد ،

ككاف المصريكف يسخركف كثي ارن مف ىذا الجانب في المذىب الشيعي فعمي سبيؿ المثاؿ صعد الخميفة
العزيز باهلل ذات جمعة فكجد كرقة-بطاقة -يك ًتب فيياّٖٗ
بالظمـ كالجكر قد رضينا  - - -كليس بالكفر كالحماقة

ّٖٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٕ ُْٕ ،

ُِٕ

ُِٖ
إف كنت أيعطيت عمـ غيب  - -فقؿ لنا مف كاتب البطاقة
 فيؿ أمر المعز ببناء مدينة القاىرة ليستقر فييا في مأمف عف الشعب المصرم لحيف استقرار أمكردكلتو في مصر ؟

 -لقد تـ بناء مدينة القاىرة لتككف عاصمة الفاطمييف كنقؿ المعز كؿ كنكزه ككنكز أجداده إلييا بؿ

لممكو ( -كأكؿ ما بني في القاىرة القصر الكبير ليككف سكنان لمخميفة كأتباعو كمق ارن
كاتخذىا عاصمة ي
لدكاكيف الحكـ كضع جكىر أساس ىذا القصر ليمة نزؿ بالمناخ كفي يكـ السبت لست بقيف مف جمادم

اآلخرة سنة ّٗٓ ىػ " ٓ مايك سنة َٕٗ ـ" اختطت القاىرة فنزلت كؿ قبيمة أك فرقة مف فرؽ الجيش

في مكاف خاص بيا كسميت خططيا بالحارات كمنيا حارة زكيمة كنزلت بيا قبيمة زكيمة كحارة كتامة

كنزلت بيا قبيمة كتامة كحارة البرقية كنزؿ بيا قكـ مف برقة كىكذا )ّٗٗ كقد تـ بناء قص ارن آخر في

القاىرة كسميت المنطقة المحصكرة بيف القصر األكؿ كالثاني " بيف القصريف "

 -نعـ فيك اإلسـ الشائع إلي اآلف رغـ عدـ كجكد القصريف حاليان ،

 ككاف لمقاىرة سكر عظيـ لو أبكاب مكجكد بعضيا إلي اآلف مثؿ باب زكيمة كباب الفتكح كباب النصركما يكجد جزء مف سكر القاىرة بجكار مسجد الحاكـ بأمر اهلل

 -فما ىي مظاىر الحياة العامة في العصر الفاطمي ؟

 لـ يترؾ الفاطميكف عيدان إال كاحتفمكا بو ككأف االحتفاؿ في حد ذاتو ىك الميـ كليست المناسبة الخاصةبو  ،ككانكا يبالغكف كثي ارن في مظاىر ىذه االحتفاالت كاحتفمكا ( -برأس السنة اليجرية كبميمة المكلد

النبكم الكريـ كليمة أكؿ رجب كليمة المعراج فيو كليمة أكؿ شعباف كنصفو كغرة رمضاف كعيد الفطر
كعيد األضحي كمكلد أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كمكلد كلديو الحسف كالحسيف كمكلد زكجو

السيدة فاطمة الزىراء كيكـ عاشكراء كىك اليكـ الذم قتؿ فيو الحسيف بف عمي في كرببلء ككانت

الخبلفة الفاطمية تحتفؿ بيذه األعياد – عدا يكـ عاشكراء – في فيض مف البياء كالبذخ  - -أما يكـ
عاشكراء فكاف يعتبر يكـ حزف عاـ تغمؽ فيو األسكاؽ  - -كاحتفؿ الخمفاء الفاطميكف بأعياد األقباط
بكثير مف مظاىر األبية كالعظمة كمف أىـ تمؾ األعياد ليمة الغطاس كخميس العيد  - -كذلؾ اىتـ

الفاطميكف باالحتفاؿ بكفاء النيؿ فقد كاف الخميفة يخرج كفي ركبة عشرة آالؼ فارس يمتطكف الخيؿ
المطيمة الممجمة  ،كيمبسكف الدركع المحبلة بالذىب كاألحجار الكريمة المكسكة بديباج مطرز باسـ

الخميفة ََْ)-

 -يبدك أنو كاف عص ارن مختمفان تمامان بيف العصكر اإلسبلمية األخرم

ّٗٗ
ََْ

تاريخ مصر اإلسبلمية ج ُ ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُْْ
مصر في ال عصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُٕ

ُِٖ

ُِٗ
 -كصؼ الكاتب الساخر محمكد السعدني العصر الفاطمي بصفات كثيرة سأتمك عميؾ بعض المقتطفات

منيا  - - ( :كلكف كأيان كاف األمر في أصؿ المعز كفصمو كميما قيؿ عف ثركتو كذىبو كسيفو فالذم
ال شؾ فيو أف كؿ العصكر التي مرت في السابؽ كانت شيئان كالعصر الفاطمي شيئان آخر فيذه بالفعؿ
دكلة االنفتاح كالكذب كالرشكة كىذا ىك عصر األقارب كالمحاسيب كاألنصار كستعكد الدكلة المصرية

اإلسبلمية إلي عصر فرعكف الذم كلي  ،دكلة غنية كشعب مف الفقراء كأسرة حاكمة تممؾ كؿ شئ

كشعب ال يممؾ إال صبلة النبي  - -كسيصبح لمصر مف اآلف كلمدة أقؿ بقميؿ مف ثبل ثة قركف مف
الزماف دكلة بكؿ ما في كممة دكلة مف معني  ،جيش مقاتؿ كؿ أفراده أجانب كمرتزقة  ،كزارة يتكلي

أمرىا القائد جكىر الصقمي كجياز إعبلـ ىك أخطر جياز إعبلمي أنشأه العرب في العصر الكسيط - -

 -ككانت ميمة الجياز التقميدية ىي نشر المذىب الفاطمي كتجنيد األنصار كلكف ميمتو الرئيسية

كانت ىي الحفاظ عمي أمف الدكلة كالعمؿ عمي استمرارىا كجمع المعمكمات أيضان كشراء ذمـ الناس -
َُْ) -

 -فيؿ لديؾ المزيد مف الكصؼ لمظاىر الترؼ كالبذخ في العصر الفاطمي ؟

 ( -أسيب المؤرخكف في كصؼ مظاىر الترؼ كالبذخ كالثراء التي عرفيا العصر الفاطمي بصكرة النجدىا في مصر في سائر العصكر  ،كيتجمي بذخ الخمفاء في القصكر التي بنكىا كمف أشيرىا القصر

الشرقي الذم بناه جكىر الصقمي لمخميفة المعز لديف اهلل الفاطمي كالقصر الغربي الذم بناه الخميفة

العزيز باهلل  - -كمما يدؿ عمي مظاىر الثركة كاألبية عند الخمفاء الفاطمييف الكصؼ الذم أكرده

المؤرخ الصميبي كليـ الصكرم رئيس أساقفة صكر عند زيارة سفير عمكرم األكؿ ممؾ بيت المقدس -

 في عيد الخميفة العاضد آخر خمفاء الدكلة الفاطمية فقد جاء فيو " كقد استقبؿ السفيراف بحفاكة ،فاجتازكا الردىات كاألبكاب التي يقؼ عمييا حراس سكدانيكف أشداء بسيكفيـ البلمعة ككذلؾ الحدائؽ

المميئة بالحيكانات كالطيكر النادرة  ،كأخذا يسيراف مف قاعة إلي أخرم حتي ظيرت أماميما قاعة

العرش الذىبي  ،كقد أسدؿ عمييا ستارة مف الحرير مرصعة بالذىب كالآللئ  ،كمثمت عمييا صكر

بشرية كثيرة كىيئات طيكر كحيكانات تتألؽ بأحجار الزمرد كالياقكت كاألحجار الكريمة مف كؿ نكع  ،ثـ

فتحت الستارة فظير الخميفة جالسان عمي مقعد مف الذىب كاألحجار الكريمة كقد ارتدم مبلبس فاخرة لـ
يتح لكثير مف الممكؾ إذ ذاؾ لبسيا )-

َِْ

 ،ككاف الصميبيكف قد سيطركا عمي بيت المقدس كأصبحت

ليـ مممكة صميبية فيو خبلؿ العصر الفاطمي حيث كاف بيت المقدس تحت سيطرة الفاطمييف في ذلؾ

الكقت

 أرجك أف تحدثني أيضان عف الحاكـ بأمر اهلل الخميفة الفاطمي المثير لمجدؿَُْ
َِْ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ِّ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُٕ

ُِٗ

َِِ

الحاكـ بأمر اهلل مف أشير الخمفاء الفاطمييف :
 -يعتبر المعز لديف هلل كالحاكـ بأمر اهلل كالمستنصر باهلل ىـ أشير ثبلثة خمفاء في الدكلة الفاطمية

بالكامؿ عمي األقؿ بالنسبة ألم شخص عادم حاليان فالمعز مثبلن ىك أكؿ مف ضـ مصر لحكـ

الفاطمييف كتـ تأسيس مدينة القاىرة في عيده بؿ إف البعض يحمك لو أف يقكؿ ( قاىرة المعز )  ،أما

الحاكـ بأمر اهلل فقد كاف مف الشخصيات التي أثير حكليا الكثير مف الجدؿ كالشائعات حتي أف البعض

يقكؿ أنو منع الناس مف أكؿ الممكخية كبالرغـ مف أف ىذه األقاكيؿ قد تككف مبالغ فييا جدان إال أنيا
تدؿ عمي أف شخصية الحاكـ بأمر اهلل ببل شؾ كانت غريبة األطكار كنيايتو أيضان كانت غامضة ،
كمما كتبو السعدني عف الحاكـ بأمر اهلل ما يمي (  - -كىك كاحد مف أغرب شخصيات مصر عمي
اإلطبلؽ  ،فيذا الصبي الذم تكلي السمطة كىك في الحادية عشرة كالذم كاف كالده شيخ المذىب

الفاطمي كأمو شقيقة بطريرؾ أقباط مصر  ،جف جنكنو فجأه كىك يقبع كحيدان في مغارة عمي قمة جبؿ

المقطـ  ،كشعر بأف صكتان يناديو كيدعكه إلي التكفيؽ بيف ديف النصارم كديف المسمميف كاستخراج ديف

جديد ) - -

َّْ

كقد حدث قمؽ شديد في األسرة الفاطمية بسبب أفعاؿ كأقكاؿ الحاكـ بأمر اهلل فقرركا

التخمص منو (  - -ككاف أكثر أفراد األسرة قمقان " ست الممؾ " عمتو كقاؿ بعض المؤرخيف أنيا ليست
ست الممؾ كلكنيا ست النصر أختو كأف ست الممؾ ماتت في عيد كالية المعز كأيان كانت السيدة التي
تآمرت ضد الحاكـ بأمر اهلل كىؿ ىي ست الممؾ أك ست النصر فيي عمي كؿ حاؿ ست كالسبلـ )-

َْْ

( كذات مساء خرج الحاكـ بأمر اهلل مف قصره كالعادة يركب حماره األشيب كيضع بردتو عمي كتفيو

كبينما كاف صاعدان إلي جبؿ المقطـ ىجـ عميو عدد مف العبيد السكد األشداء فقتمكه كلـ يعرؼ بقتمو
حتي عاد حماره األشيب ذات صباح إلي القصر كعميو بردة الحاكـ بأمر اهلل كقد تمطخت بالدـ)

َْٓ

 القصة تذكرنا إلي حد ما بالمؤامرة التي تمت ضد اخناتكف في األسرة الثامنة عشرة الفرعكنية عندماحاكؿ عمؿ انقبلب ديني مع الفارؽ في التفاصيؿ

 نعـ فقد ذكرنا أف النظاـ الحاكـ ىك أكؿ مف يتخمص مف الحاكـ الذم يشكؿ خطر عمي استقرار النظاـ -فيؿ لديؾ معمكمات عف ما يسمي بالشدة المستنصرية في العصر الفاطمي ؟

الخميفة الفاطمي المستنصر باهلل كالشدة المستنصرية
 -في عيد ىذا الخميفة حدث ما يسمي بالشدة المستنصرية في العصر الفاطمي (  - -ككاف مف

مظاىرىا الغبلء الشديد كانتشار األكبئة التي أدت بحياة األلكؼ في ريؼ مصر كمدنيا كاقترنت ىذه

َّْ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ّْ

َْٓ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد صفحة ّْ

َْْ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني )

َِِ

ُِِ
الشدة بقياـ الفتف كاالضطرابات في مصر  ، َْٔ) - -كقاؿ المقريزم (  - -ثـ كقع في أياـ
المستنصر باهلل الغبلء الذم فحش أمره كشنع ذكره ككاف أمده سبع سنيف كسببو ضعؼ السمطنة ،

كاختبلؿ أحكاؿ المممكة كاستيبلء األمراء عمي الدكلة  ،كاتصاؿ الفتف بيف العرباف كقصكر النيؿَْٕ –

 ككاف ابتداء ذلؾ سنة سبع كخمسيف كأربعمائة –ىجرية  ، -فنزع السعر كتزايد الغبلء كأعقبو الكباءالسيبؿ ب ارن كبح ارن  - -كأي ًكمت الكبلب كالقطط
حتي تعطمت األراضي مف الزراعة كشمؿ الخكؼ  ،كخيفت ي
حتي قمت الكبلب فبيع كمب ليؤكؿ بخمسة دنانير كتزايد الحاؿ حتي أكؿ الناس بعضيـ بعضان كتحرز

الناس  - -ثـ آؿ األمر إلي أف باع المستنصر باهلل كؿ ما في قصره مف ذخائر كثياب كأثاث كسبلح
كغيره كصار يجمس عمي حصير كتعطمت دكاكينو كذىب كقاره ككانت نساء القصكر تخرجف ناشرات

شعكرىف تصحف  :الجكع الجكع تردف المسير إلي العراؽ فتسقطف عند المصمي كتمتف جكعان - -

كاحتاج المستنصر حتي باع حمية قبكر آباءه َْٖ) - -

 فيؿ حدثت شدة أخرم في العصر الفاطمي ؟-

يذكر المقريزم أيضان غبلء كقع في أياـ الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل كغبلء آخر كقع في أياـ الحافظ لديف

اهلل ككاف الكزير ىك األفضؿ بف كحش ككقع غبلء في أياـ الفائز بكزارة الصالح طبلئع بف رزيؾَْٗ

(  - -كقد دفع سكء األحكاؿ في مصر الخميفة المستنصر باهلل إلي استدعاء الكزير بدر الجمالي مف
فمسطيف إلعادة األمكر إلي نصابيا -فمما كلي الكزارة سنة ْٔٔ ىػ " َُّٕ ـ " قضي عمي

المفسديف كعناصر الشدة فاستقرت األمكر كعاد الرخاء تدريجيان  - ( َُْ) --كصار كزير السيؼ
مف عيد أمير الجيكش بدر –الجمالي  -إلي آخر الدكلة – الفاطمية  -ىك سمطاف مصر  ،كصاحب

الحؿ كالعقد  ، ُُْ)- ،كيقكؿ ابف األثير (  -كانت الكزارة في مصر لمف غمب كالخمفاء كراء
الحجاب كالكزراء كالمتكمميف كقؿ أف كلييا أحد بعد األفضؿ " الكزير الفاطمي " إال بحرب كقتؿ كما

شاكؿ ذلؾ  -( ، ُِْ) -ككاف أف اخترقت الحممة الصميبية األكلي آسيا الصغرم كمنيا زحؼ

الصميبيكف نحك مدينة بيت المقدس التي كانت خاضعة لمفاطمييف آنذاؾ فسقطت في أيدييـ في ُٓ

يكليك سنة َُٗٗ ـ كىناؾ لـ يتكرعكا عف ارتكاب أفظع األعماؿ الكحشية فقتمكا عشرات األلكؼ مف

المسمميف أطفاالن كنساءان كرجاالن كشيكخان مما ترؾ أث ارن سيئان عميقان في جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي كلـ

َْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٔ

َْٖ

إغاثة األمة بكشؼ الغمة ( المقريزم ) صفحة ِٓ ّٓ ،

َُْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٔ

ُِْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٕٓ ( نقبلن عف ابف األثير )

َْٕ

َْٗ

ُُْ

قصكر النيؿ معناه قمة الماء فيو

صاحب مسجد الصالح طبلئع المكاجو لباب زكيمة بالقرب مف الغكرية كالخيامية

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٕٓ ( نقبلن عف المقريزم )

ُِِ

ِِِ
تمض سنكات قميمة حتي أسس الصميبيكف ثبلث إمارات كبرم في الرىا كانطاكية كطرابمس فضبلن عف
مممكة بيت المقدس الصميبية  ،كبعبارة أخرم  ،صار في أيدم الصميبييف الجانب األكبر مف فمسطيف

كساحؿ الشاـ كمكانيو لتأميف االتصاؿ البحرم بأكركبا الغربية ، ُّْ)-

 -كلكف كيؼ تفكؽ الصميبيكف بيذا الشكؿ ؟

 -سأكضح لؾ سبب نجاح الحمبلت الصميبية مف كجية نظر الدكتكر محمكد الحكيرم حيث قاؿ  :يعتبر

نجاح الصميبييف في تأسيس كياف ليـ بببلد الشاـ (  - -ال يرجع إلي تفكؽ جيكشيـ في العدد كالعدة
كال إلي كفاءتيـ الحربية  ،كانما يرجع أساسان إلي انعداـ المقاكمة اإلسبلمية كتراخي المسمميف في الذكد
عف أراضييـ بسبب تبعثر قكاىـ كافتقارىـ إلي الكحدة كالتماسؾ  ،فأمراء السبلجقة لـ يكف مف بينيـ

بعد كفاة أعظـ سبلطينيـ " ممكشاه " سنة ْٖٓ ىػ " َُِٗ ـ" مف يستطيع أف يتكلي قيادتيـ كيكجو
جيكدىـ لقتاؿ الصميبييف  ،في الكقت الذم انكمشت فيو الخبلفة الفاطمية في مصر كلـ تكف في حاؿ

يسمح ليا بأف تنيض بدكر فعاؿ في إنقاذ ببلد الشاـ مف براثف الصميبييف  - -كاذا كاف مف الثابت أف
الفاطمييف اشتبككا مع الصميبييف بببلد الشاـ  ،كلكف الفاطمييف ظيركا أماميـ في صكرة العاجزيف ،

كأخفقكا في استرداد بيت المقدس  ، ُ) -كىكذا لـ يعد في األمة اإلسبلمية قائد مف الكزف الثقيؿ حتي

ظيرت شخصية قكية كىك عماد الديف زنكي (  -الذم كضع نصب عينيو أف التغمب عمي الصميبييف
كطردىـ مف ببلد الشاـ ال يمكف أف يتـ إال بتكحيد الجبية اإلسبلمية كىي الميمة التي بدأىا بنفسو

كأتميا ابنو نكر الديف محمكد كمف بعده صبلح الديف األيكبي ) -

 كماذا حدث بعد ذلؾ ؟-

استمرت مممكة بيت المقدس تحاكؿ االستيبلء عمي مصر إلي أف اتفقت الدكلة الفاطمية مع

الصميبييف عمي دفع جزية قدرىا مائة كستكف ألؼ دينارُْْ مف الفاطمييف لمصميبييف مقابؿ عدـ

غزك مصر  ،ككاف صراع الكزراء عمي السمطة ىك الشغؿ الشاغؿ في مصر كالقتاؿ الدامي
 -فكيؼ انتيي حكـ الفاطمييف في مصر ؟

العاضد لديف اهلل آخر خميفة فاطمي حكـ مصر
 -في عيد الخميفة العاضد لديف اهلل آخر خميفة فاطمي فقد حدث في عيده أكبر النزاعات عمي منصب

الكزراة في مصر كدار الصراع بيف رجميف ميميف مف رجاؿ الدكلة كىما " شاكر " ك " ضرغاـ " كقد لجأ
كؿ منيما إلي قكة خارجية لتدعـ مكقفو في الصراع  ،أما شاكر فقد لجأ إلي نكر الديف محمكد حاكـ

الشاـ القكم  ،كطمب منو أف يرسؿ معو جيشان إلي مصر ليستعيدىا مف ضرغاـ مقابؿ ( ثمث إيرادات

ُّْ
ُْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُٔ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٖٓ

ِِِ

ِِّ
مصر كأف يديف لو بالكالء إف عادت إليو مقاليد الحكـ كالكزارة  ، ُْٓ) -ككاف نكر الديف محمكد عمي

المذىب السني بالطبع أما شاكر كضرغاـ كالفاطمييف جميعان عمي المذىب الشيعي فقد كانت صفقة
غريبة بيف طرؼ شيعي كطرؼ سني ليس مف كراءىا إال الكصكؿ لمسمطة بأم أسمكب ،

 -ىذا عف شاكر فإلي مف لجأ ضرغاـ ؟

 -أما ضرغاـ فقد لجأ لمصميبييف كقكتيـ في صراعو مع شاكر ككاف مكقؼ نكر الديف محمكد عمي ما

يبدك يؤكد أنو يريد أف يتدخؿ في مصر بأم اسمكب أك أم صكرة كي يتـ لو مستقببلن إزالة الشيعة مف
مصر ككجد أف مساعدة شاكر في خطتو فرصة لكضع يده عمي مصر كالسيطرة عمييا كخطكة لتكحيد

األمة اإلسبلمية في مكاجية الصميبييف  ،ككما فكر نكر الديف محمكد في ىذا فقد فكر أيضان الصميبيكف

في مساعدة ضرغاـ كبالتالي يككف ليـ نفكذ في مصر كقكة عمي أرضيا

 -كطبعان ىناؾ فرؽ بيف تفكير نكر الديف محمكد كنكاياه  ،كبيف تفكير الصميبييف كنكاياىـ ،

 كبالمناسبة كاف ممؾ بيت المقدس في ذلؾ الكقت اسمو الممؾ "عمكرم" أك ىكذا تـ درجو في كتبالتاريخ العربي  ،كقرر نكر الديف محمكد إرساؿ جيش بقيادة أسد الديف شيرككه إلي مصر بصحبة

شاكر  - ( ،كعمـ ضرغاـ بخركج ىذا الجيش كقرب كصكلو إلي مصر فأصابو الفزع إذ لـ يكف الجيش
الفاطمي في ذلؾ الكقت في حالة تمكنو مف المقاكمة أك إحراز النصر  ُْٔ) -كأرسؿ ضرغاـ رسائؿ

إلي عمكرم ممؾ بيت المقدس لينقذه كلكف كاف قد فات األكاف فقد قاـ أسد الديف شيرككه كجيشو

بيزيمة ضرغاـ ىزيمة ساحقة انتيت بقتؿ ضرغاـ كتفرؽ أعكانو كتـ تعييف شاكر كزي ارن في مصر في

الدكلة الفاطمية  ،ثـ قرر شاكر الغدر بأسد الديف شيرككه كرفض إعطاءه ما تـ االتفاؽ عميو كطمب
منو العكدة إلي الشاـ ىك كجيشو ،فرفض أسد الديف شيرككه كقرر أف يتحصف ىك كجيشو في مدينة

بمبيس كلـ يغادر مصر

 فماذا فعؿ شاكر ؟-

كألف شاكر كمف قبمو ضرغاـ كؿ ما ييميما ىك السمطة  ،أرسؿ شاكر إلي ممؾ الصميبييف عمكرم

لينقذه مف جيش أسد الديف شيرككه كبالفعؿ حضر عمكرم بنفسو عمي رأس جيش قكم إلي مصر
ليقؼ بجكار شاكر ضد أسد الديف شيرككه ككاف عمكرم بالطبع عمي عمـ بأف الدكلة اإلسبلمية

المكجكدة في الشاـ عمي خبلؼ مع الدكلة المكجكدة في مصر

 -كلذلؾ لـ يكف يعتبر نفسو محاص ارن مف الشماؿ كالجنكب مف دكلة إسبلمية كاحدة قكية

 كىكذا اجتمع في مصر جيش إسبلمي سني كجيش إسبلمي شيعي كجيش صميبي  ،ككاف ممؾالصميبييف يخشي أف يسيطر نكر الديف محمكد عمي مصر فيصبح خطره مف الشماؿ كالجنكب كيتـ
ُْٓ
ُْٔ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُْ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٓ

ِِّ

ِِْ
حصار الصميبييف بدكلة إسبلمية كاحدة عمي مذىب كاحد كتحت قيادة كاحدة  ،كحاصر عمكرم بمبيس
بمف فييا مف جيش أسد الديف شيرككه لمدة ثبلثة أشير كىنا أيقف نكر الديف محمكد خطر كجكد
عمكرم في مصر كأف جيش أسد الديف ليس بالقكة الكافية لمكاجية الصميبييف في بمبيس  ،فقرر أف
يجبر ممؾ الصميبييف عمي االنسحاب كذلؾ بمياجمة قكاتو في الشاـ مما جعؿ عمكرم يقمؽ عمي

مممكتو كىك غائب عنيا كقرر أف األكلكية لممممكة كليس لحصار بمبيس ،

 ككاف ىذا بالطبع تصرؼ حكيـ مف نكر الديف محمكد يؤكد أنو قائد عمي مستكم عالي مف الحنكة ،كيعرؼ كيؼ يضغط عمي األعداء كيفتح جبيات أخرم لمقتاؿ لتخفيؼ الضغط عمي الجبيات الضعيفة ،

 نعـ ككصمكا في النياية إلي حؿ كسط كقامكا باالتفاؽ عمي أف (  - -ينسحبا معان كفي كقت كاحد مفمصر  ُْٕ) -كىكذا ترؾ أسد الديف شيرككه كجيشو مصر كترؾ أيضان عمكرم كجيشو مصر ككاف

نكر الديف محمكد ييدؼ إلي تكحيد الجبية اإلسبلمية ضد الصميبييف كاعتبر أف ضـ مصر كسيمة

ميمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ككاف مقتنعان تمامان أف أسد الديف شيرككه كاف يقكد جيشان صغي ارن قميؿ العدد
كالعدة كال يكفي إلتماـ ىذه الميمة كلـ يكف يتكقع أف يذىب عمكرم بنفسو إلي مصر عمي رأس جيش

بيذه القكة  ،بؿ لـ يكف يتكقع أف شاكر سيستنجد بعدك مشترؾ ليما  ،فأرسؿ نكر الديف محمكد القائد

أسد الديف شيرككه لممرة الثانية إلي مصر كلكف بجيش أقكم مف الجيش السابؽ خكفان مف عكدة

الصميبييف إلي مصر  ،كلممرة الثانية أيضان أرسؿ شاكر إلي عمكرم ليأتي لمحاربة جيش أسد الديف
شيرككه كتكرر المشيد كلكف لـ يحدث قتاؿ في بمبيس ىذه المرة كلكف في المنيا حيث قاـ أسد الديف

شيرككه بيزيمة شاكر كعمكرم كأجبرىما عمي االنسحاب إلي القاىرة ثـ حدث بعد ذلؾ اتفاؽ عمي

مغادرة الجيشيف لمصر ،

 -كما حدث في المرة السابقة

 كلكف ترؾ عمكرم حامية صميبية في القاىرة لمدفاع عنيا عند الضركرة  ،كىكذا استعاف الكزير شاكربقكة صميبية عمي أسكار القاىرة لممدفاع عف مركزه  ،كحضر الممؾ عمكرم ممؾ بيت المقدس إلي مصر

بجيشو لممرة الثالثة

 -كمف دعاه لمحضكر ىذه المرة ؟

 -لقد حضر ىذه المرة بدكف دعكة مف شاكر  ،كلكف الحتبلؿ مصر  ،مما أدم إلي إصابة شاكر بالرعب

الشديد كأعد العدة لمدفاع عف مصر  -( ،كأمر بإخبلء مدينة الفسطاط كاحراقيا فظمت النار تعمؿ فييا

كفي منشآتيا كمبانييا أربعة كخمسيف يكمان كأدرؾ الخميفة الفاطمي العاضد خطكرة المكقؼ ُْٖ) -
ككاف الخميفة الفاطمي العاضد كمف سبقو مف الخمفاء الفاطمييف في أكاخر عيد الدكلة الفاطمية ليس
ُْٕ
ُْٖ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٓ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٖ

ِِْ

ِِٓ
لو عبلقة بالحكـ لسيطرة الكزراء عمي مقاليد الحكـ  ،كلكنو استشعر الخطر كأرسؿ العاضد بنفسو ىذه
المرة إلي نكر الديف محمكد لينقذ مصر مف االحتبلؿ الصميبي كمف التصرفات الحمقاء التي يقكـ بيا

كزيره  ،فأسرع نكر الديف محمكد بإرساؿ أسد الديف شيرككه بجيش قكم إلي مصر ككانت قكة الجيش

ىذه المرة كافية ألف يرتد عمكرم كيعكد إلي الشاـ ( -بعد أف يئس مف االستيبلء عمي مصر يأسان تامان

ُْٗ) -

 -كماذا فعؿ شاكر ؟

 -حاكؿ شاكر الغدر بأسد الديف شيرككه كقتمو فقد عمـ أف الخميفة العاضد يثؽ بأسد الديف شيرككه

كمنحو كافة الصبلحيات تقريبان  ،كما أف شيرككه يسيطر عمي األمكر كمعو جيش قكم متكاجد في مصر

لمدفاع عنيا بناءان عمي طمب الخميفة الفاطمي  ،فتـ التخمص مف شاكر كاراحة الناس مف شره كغدره
كخيانتو  ،كقاـ العاضد بتعييف أسد الديف شيرككه كزي ارن لو فأصبح الخميفة شيعي ككزيره سني مكالي
لمخميفة العباسي في بغداد كلكف سرعاف ما مات أسد الديف شيرككه بعد شيريف فقط مف تكليو الكزارة ،

فاختار العاضد ليذا المنصب صبلح الديف األيكبي الذم كاف يصاحب عمو أسد الديف شيرككه عند
حضكره إلي مصر كقاتؿ معو الجيش الصميبي بقيادة عمكرم  ،ككاف صبلح الديف يكسؼ األيكبي
بصحبة عمو أسد الديف شيرككه كأحد قادة جيشو كشيد معو المعارؾ التي دارت في مصر مع

الصميبييف ككاف يديف بالكالء لنكر الديف محمكد حاكـ الشاـ كلمخميفة العباسي السني  ،كقد أصبح
صبلح الديف األيكبي كزي ارن لمدكلة الفاطمية في عيد آخر خميفة فاطمي (العاضد لديف اهلل) ككما نعمـ
أف منصب الكزير في ذلؾ الكقت يعني أنو أصبح الرجؿ األكؿ في مصر كلديو جميع الصبلحيات

 -ككاف ىذا تمييدان لقياـ الدكلة األيكبية في مصر؟

 نعـ كالتي كاجيت الصميبييف بعد ذلؾ كحررت بيت المقدس  ،كلكف قبؿ أف نترؾ الفاطمييف كنتحدث عفاإليكبييف  ،دعنا نمقي نظرة أخيرة عمي العصر الفاطمي

 -كـ أكد أف أعرؼ انطباعاتؾ عف ذلؾ العصر

الدكلة الفاطمية ال تصمح كنمكذج لمخبلفة اإلسبلمية
 -عندما يتحدث أم شخص عف الخبلفة اإلسبلمية فبل شؾ أف الخبلفة الفاطمية ال تصمح كنمكذج لذلؾ

حيث أنيـ خارجيف عمي الخميفة العباسي السني في بغداد كما أنيـ شيعة اسماعيمية كأيضان مشككؾ
س ٌني عندما يتكمـ عف الخمفاء في اإلسبلـ يجب أف ال
في نسبيـ إلي آؿ البيت كبالتالي فإف أم مسمـ ي
يقع في ىذا الخطأ كيتكمـ عف الفاطمييف عمي أساس أنيـ مف الخمفاء السنة بؿ يجب أف يكضح
لمجميع أنيـ بعاداتيـ كأفعاليـ قد أساءكا لئلسبلـ كلممسمميف كلـ يترككا في مصر سكم العادات التي
ُْٗ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٖ

ِِٓ

ِِٔ
نعاني منيا حتي اآلف كال أجد ليـ شيئان جيدان ترككه لنا سكم المباني األثرية اإلسبلمية العديدة كالرائعة
 ،كأسكأ ما في العصر الفاطمي ىك أنيـ لـ يستطيعكا المحافظة عمي المقدسات اإلسبلمية كضاعت

القدس مف المسمميف ألكؿ مرة منذ دخميا عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حيث اقتحـ الصميبيكف

المدينة بحممة شرسة لـ تتمكف الدكلة الفاطمية مف صدىا نتيجة لحالة الضعؼ كالتفكؾ التي كصمت
إلييا األمة في ذلؾ الكقت كليس نتيجة لتفكؽ الصميبييف عمي المسمميف  - - ( ،فعمي امتداد ستة

عقكد " ِٖٗ ُّٔ-ىػ " حكمكىا في المغرب كألكثر مف قرنيف حكمكىا في مصر – فقد نشركا مف

الخرافات كالبدع ما ال أصؿ لو ال في كتاب كال في سنة كلجئكا – ىـ كعاداتيـ – إلي ضركب مف الحيؿ
كالدجؿ إلقناع الناس بيـ كبدعكاىـ كىي ضركب ال يمكف أف تصدر عف ناس ينتسبكف إلي أىؿ البيت

 - - ( ، َِْ) - -كقد كانت ليـ جرأة كبيرة عمي التنكيؿ بمخالفييـ بأفظع الكسائؿ كما أنيـ كانكا

مف أج أر الناس – كبأقبح األساليب – عمي سب صحابة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ ، ُِْ) - -

(  - -ككيؼ يطمئف المسممكف إلي حكاـ يزعمكف أنيـ خمفاء مسممكف كأنيـ مف نسؿ عمي بف أبي

طالب – رضي اهلل عنو – كمع ذلؾ يحتضنكف كما فعؿ المعز لديف اهلل – شاع ارن زنديقان ىك " محمد بف
ىانئ األندلسي " الذم يقكؿ لخميفتيـ متحديان مشاعر المسمميف كضاربان بيا عرض الحائطِِْ :
ما شئت ال ما شاءت األقدار  - - -فاحكـ فأنت الكاحد القيار

(  - -كمف الغريب في أمر الفاطمييف  :إيثارىـ لمييكد كالنصارم في أخطر منصب لدييـ كىك منصب
الكزارة بحيث ارتبط ىذا المنصب الخطير بيـ ِّْ) -

 -كلكف كيؼ كانت أحكاؿ العباسييف في بغداد أثناء حكـ الفاطمييف في القاىرة

العباسيكف أثناء الحكـ الفاطمي لمصر
 كانت الدكلة الفاطمية تسيطر عمي معظـ أنحاء العالـ اإلسبلمي أك قؿ أىـ بقاع العالـ اإلسبلمي مثؿشماؿ أفريقيا بالكامؿ كالشاـ كالحجاز كاليمف ككاف في ىذه الفترة الفاطمية يكجد خمفاء لبني العباس

في بغداد  ،ككما ذكرنا مف قبؿ فإف األئمة الفاطمييف يعتبرىـ أىؿ السنة خارجيف عمي الخبلفة العباسية
في بغداد  ،ككاف عدد خمفاء بني العباس في بغداد خبلؿ فترة الدكلة الفاطمية ( ُُ ) خميفة عاصركا

(ُُ) خميفة فاطمي شيعي في مصر فمثبلن نجد أف المعز لديف اهلل الفاطمي ضـ مصر لحكمو في عيد
الخميفة العباسي المطيع هلل حيث ذكر اإلماـ السيكطي في الصفحات التي تتناكؿ فترة خبلفة أمير

َِْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد صفحة ُُ

ُِْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد صفحة ِٓ

ِّْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد صفحة ِٕ

ِِْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد صفحة ِٔ

ِِٔ

ِِٕ
المؤمنيف المطيع هلل العباسي ما يمي (  - -فجاء العبيديكفِْْ فأخذكىآِْ كقامت دكلة الرفض

في األقاليـ  :المغرب كمصر كالعراؽ كذلؾ أف كافك ارن اإلخشيدم صاحب مصر لما مات اختؿ النظاـ

كقمت األمكاؿ عمي الجند فكتب جماعة إلي المعز يطمبكف منو عسك ارن ليسممكا إليو مصر فأرسؿ مكاله

جكى ارن في مائة ألؼ فارس فممكيا  ِْٔ) - -ثـ جاء بعد الخميفة المطيع هلل ابنو الخميفة الطائع هلل

كفي عيده مات المعز لديف اهلل الفاطمي كتكلي الخبلفة الفاطمية في مصر العزيز باهلل  ،ثـ بكيع
الخميفة العباسي القادر باهلل بعد الطائع هلل كيقكؿ عنو السيكطي ما يمي  - - ( :ككاف القادر مف

الستر كالديانة كالسيادة كادامة التيجد بالميؿ ككثرة البر كالصدقات كحسف الطريقة عمي صفة اشتيرت

عنو كعرؼ بيا كؿ أحد مع حسف المذىب كصحة االعتقاد  - -كقد صنؼ كتابان في األصكؿ ذكر فيو

فضائؿ الصحابة  ِْٕ) - -كفي عيده مات العزيز باهلل الفاطمي كقاـ باألمر بعده الحاكـ بأمر اهلل
ككاف الحاكـ بأمر اهلل الشيعي في القاىرة عمي عكس القادر باهلل السني في بغداد فيما يتعمؽ بمكقؼ

كؿ منيما مف الصحابة فنجد القادر باهلل يؤلؼ كتابان في فضائؿ الصحابة كما ذكرنا بينما (  -قتؿ

الحاكـ جماعة مف األعياف صب ارن كأمر بكتب سب الصحابة عمي أبكاب المساجد كالشكارع كأمر العماؿ
بالسب  ، ِْٖ) - -كتكلي الخبلفة العباسية بعد القادر باهلل ابنو القائـ بأمر اهلل كيقكؿ عنو
السيكطي أنو كاف (  - -كرعان دينان زاىدان عالمان قكم اليقيف باهلل تعالي كثير الصدقة كالصبر  ،لو

عناية باألدب كمعرفة حسنة بالكتابة مؤث ارن لمعدؿ كاإلحساف كقضاء الحكائج  ،ال يرم المنع مف شئ

طمب منو ِْٗ) - -

 كلكف لؤلسؼ كاف خمفاء بني العباس في ذلؾ الكقت عمي الرغـ مف صفاتيـ الحميدة كانكا مغمكبيفعمي أمرىـ ككانت السمطة الفعمية في يد األمراء كالقادة

 -كفي عيد الخميفة العباسي القائـ كاف المستنصر باهلل الفاطمي ىك الذم يحكـ الدكلة الفاطمية كظؿ

فترة طكيمة جدان في الحكـَّْ كحدث أف ضعؼ حاؿ الخبلفة العباسية في بغداد نفسيا ككصؿ األمر
إلي قتاؿ الخميفة العباسي لمدة حكالي شير (  - -كدعي لصاحب مصر المستنصر بجامع المنصكر

كزيد في األذاف "حي عمي خير العمؿ" ثـ خطب لو في كؿ الجكامع إال جامع الخميفة كداـ القتاؿ شي ارن
 ُّْ) -ِْْ

العبيديكف مقصكد بيـ الفاطميكف

ِْٓ

الضمير عائد عمي مصر أم أخذكا مصر

ِْٕ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّْ

ِْٗ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٖ

ُّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٖ

ِْٔ

ِْٖ

َّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُّٕ
تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٓ
أقاـ المستنصر في الخبلفة الفاطمية لمدة ستيف سنة كأربعة أشير كما ذكر السيكطي في تاريخ الخمفاء صفحة ِّٗ

ِِٕ

ِِٖ
 بغداد نفسيا سيطر عمييا الشيعة كتـ تحكيؿ األذاف فييا في الجكامع مف األذاف السني إلي األذافالشيعي ؟

 نعـ  ،كشعر الخميفة العباسي أمير المؤمنيف القائـ بأمر اهلل باليكاف الشديد كلجأ إلي المكلي عز كجؿحتي أنو كتب كتابان كأرسمو ليعمؽ في الكعبة كمما جاء فيو ( -إلي اهلل العظيـ مف المسكيف عبده ،

الميـ إنؾ العالـ بالسرائر  ،المطمع عمي الضمائر  ،الميـ إنؾ غني بعممؾ  ،كاطبلعؾ عمي خمقؾ  ،عف
إعبلمي  ،ىذا عبد قد كفر نعمؾ كما شكرىا  ،كألغي العكاقب كما ذكرىا  ،أطغاه حممؾ حتي تعدم عمينا

بغيان كأساء إلينا عتكان كعدكان  ،الميـ قؿ الناصر  ،كاعتز الظالـ  ،كأنت المطمع العالـ  ،المنصؼ الحاكـ

 ،بؾ نعتز عميو  ،كاليؾ نيرب مف بيف يديو  ،فقد تعزز عمينا بالمخمكقيف  ،كنحف نعتز بؾ كقد
حاكمناه إليؾ كتككمنا في إنصافنا منو عميؾ كرفعنا ظبلمتنا ىذه إلي حرمؾ ككثقنا في كشفيا بكرمؾ ،

فاحكـ بيننا بالحؽ كأنت خير الحاكميف ِّْ) - -

 -كمف قاـ بفعؿ كؿ ىذا في بغداد ؟

 كاف المقصكد في دعاء الخميفة ىك أحد القادة الشيعة المكاليف لممستنصر باهلل الفاطمي في مصرككاف اسمو " البساسيرم " ككاف البساسيرم قد ىزـ الخميفة العباسي كقبض عميو كسجنو  ،ثـ حدث

أف جاء أحد القادة السبلجقة السنة كاسمو ( طغرلبؾ ) كىزـ البساسيرم كأفرج عف الخميفة ( -كلما

رجع الخميفة إلي داره لـ ينـ بعدىا إال عمي فراش مصبله كلزـ الصياـ كالقياـ كعفا عف كؿ مف آذاه -

ّّْ) -

 -فمف جاء بعده في الخبلفة العباسية ؟

 -ثـ جاء الخميفة العباسي المقتدم بأمر اهلل الذم في عيده عادت األمكر شيئان فشيئان إلي طبيعتيا

كأصبحت الخبلفة العباسية كافرة الحرمة عمي حد تعبير اإلماـ السيكطي ففي عيده (  - -خطب

لممقتدم بدمشؽ كأبطؿ األذاف "بحي عمي خير العمؿ" كفرح الناس بذلؾ ّْْ) -

كيقكؿ عنو

السيكطي أنو كاف قكم النفس عالي اليمة مف نجباء بني العباس كقد عاصر أيضان المستنصر باهلل في
مصر  ،ثـ جاء بعد المقتدم باهلل في الخبلفة ابنو المستظير باهلل ككاف ليف الجانب كريـ األخبلؽ

كمحبان لمعمماء كالصمحاء (  -كلـ تصؼ لو الخبلفة بؿ كانت أيامو مضطربة كثيرة الحركب ّْٓ) - -
كفي عيده مات المستنصر باهلل كقاـ بعده المستعمي باهلل كفي عيده حدثت أكلي الحمبلت الصميبية

كاستطاع الصميبيكف االستيبلء عمي بيت المقدس كيقكؿ السيكطي عف ذلؾ (  -فكاف ىذا أكؿ مظير

الفرنج بالشاـ  ،قدمكا في بحر القسطنطينية في جمع عظيـ كانزعجت الممكؾ كالرعية كعظـ الخطب -
ِّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٗ

ّّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٗ

ّْٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّّْ

ّْْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّّ

ِِٖ

ِِٗ
 -كفييا أخذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شير كنصؼ كقتمكا بو أكثر مف سبعيف ألفان منيـ

جماعة مف العمماء كالعباد كالذىاد كىدمكا المشاىد كجمعكا الييكد في الكنيسة كأحرقكىا عمييـ )ّْٔ

 كاف مف الطبيعي أف ينيش الصميبيكف جسد األمة الممزقة التي انقسمت إلي عدة فرؽ متحاربة كفقدتركح القتاؿ كالجياد كسيطر فييا الشيعة عمي معظـ البقاع بما فييا الشاـ كبيت المقدس فمـ يتمكنكا
مف الدفاع عنيا كفقدت األمة اإلسبلمية ألكؿ مرة بيت المقدس منذ أف دخميا أمير المؤمنيف عمر بف

الخطاب الذم كاف يسبو كيشتمو الشيعة عمي المنابر في القاىرة الفاطمية  ،كلكف كيؼ بدأت فكرة
الحمبلت الصميبية ؟

كيؼ بدأت الحمبلت الصميبية ؟
 أصؿ الغزك الصميبي لؤلمة اإلسبلمية يعكد إلي شير نكفمبر سنة َُٓٗ ـ حيث تـ عقد مجمع كميرمكنت بإقميـ أكفيركف بفرنسا بكاسطة البابا أكرباف الثانيّْٕ كفي ىذه األكقات كانت الكنيسة في

أكركبا مسيطرة عمي األمكر بشكؿ غير عادم ككانت ىناؾ حركب طاحنة بيف األمراء المسيحييف

فقررت الكنيسة أف تشغؿ ىؤالء األمراء عف حركبيـ بعضيـ لبعض بحرب مقدسة مف أجؿ الصميب

كيقكؿ عف ذلؾ الدكتكر الحكيرم ( -ككانت البابكية في الغرب األكركبي قد ارتفع شأنيا كصارت ليا
السيادة عمي كؿ الكنائس األكركبية بفضؿ سمسمة مف الباباكات األقكياء فأخذت تشجع أمراء اإلقطاع

عمي نبذ حركبيـ الداخمية كتكجيييا ضد المسمميف بغية إشباع نزعتيـ القتالية ككعدت البابكية بمنح

الغف ارف لكؿ مف يقاتؿ مف أجؿ الصميب كرحبت المدف التجارية اإليطالية مثؿ بي از كالبندقية كجنكة
بالحركب الصميبية لما أركا فييا مف تحقيؽ أمنية ثمينة كانت تراكدىـ كىي االستئثار بتجارة الشرؽ

كاقامة مراكز تجارية ليا في ببلد الشاـ كجني األرباح مف كراء ذلؾ )ّْٖ  ،كىكذا أصبح ىناؾ عدك
آخر لؤلمة باإلضافة إلي الركـ أعداءىا التقميدييف

 -ككيؼ انتيت الدكلة الفاطمية تمامان كقامت األيكبية ؟

ّْٔ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّّٓ

ّْٖ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ

ّْٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ

ِِٗ

َِّ

الفصؿ العاشر الدكلة األيكبية في مصر
صبلح الديف يسيطر عمي مصر
 لقد ظير عمي مسرح األحداث قائد مف أبرز الشخصيات في تاريخ مصر كالعالـ اإلسبلمي كىك صبلحالديف األيكبي فينا يتكقؼ التاريخ ليكتب كيسجؿ كيشير بجميع أصابعو إذا كانت لو أصابع إلي

شخصية بارزة طاؿ انتظار ظيكرىا لتصؿ إلي قمة األحداث  ،إنو صبلح الديف يكسؼ األيكبي الكردم

السني الذم يديف بالكالء لنكر الديف محمكد حاكـ الشاـ كلمخميفة العباسي السني  ،كالذم الكقت نفسو

أصبح كزي ارن لمدكلة الفاطمية في عيد آخر خميفة فاطمي ( العاضد )  ،كلقد كاجو صبلح الديف العديد

مف التحديات كالمشاكؿ في الداخؿ كالخارج قبؿ أف يستطيع تأسيس الدكلة األيكبية في مصر كالعالـ

اإلسبلمي  ،كال أريد أف أطيؿ عميؾ بذكر تفاصيؿ ما دار بيف صبلح الديف كبيف أعداءه في الداخؿ

كالخارج كلكف يمكف تمخيص المكضكع ببساطة شديدة في عدة نقاط محددة  ،كلكي نعرؼ األعداء البد

أف نعرؼ ىدؼ صبلح الديف أكالن ألف األعداء بطبيعة الحاؿ ىـ كؿ مف يريد فشؿ صبلح الديف في
تحقيؽ ىذا اليدؼ ،

 -فماذا كاف يريد أف يحققو صبلح الديف كما الفرؽ بينو كبيف نكر الديف محمكد ؟

 كاف تكحيد األمة اإلسبلمية في مكاجية الصميبييف ىك ىدؼ كبل الرجميف صبلح الديف كنكر الديف كلكفكجيات النظر كانت تختمؼ في األسمكب كقاعدة االنطبلؽ لتحقيؽ اليدؼ  ،ألف نكر الديف محمكد كاف

يرم أف الشاـ ىي المكاف المناسب لتككف قاعدة انطبلؽ ضد الصميبييف
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القتاؿ المتبلحـ معيـ  ،أما صبلح الديف فقد اعتبر أف مصر ىي القاعدة التي يجب االنطبلؽ منيا

لتكحيد األمة اإلسبلمية كالقضاء عمي الحمبلت الصميبية كاهلل أعمـ ألنو نظر إلييا النظرة التي نتحدث

عنيا مف بداية الحكار كالتي ىي جديرة بيا  ،كقدر ليا قدرىا كعرؼ إمكانياتيا كثقميا كفضميا كاهلل
أعمـ  ، ،كما أف صبلح الديف ال يريد القكة فقط لتحقيؽ األىداؼ بؿ كاف يعتبر الحكمة كالتركم ال بد

أف يسيراف جنبان إلي جنب بجكار القكة فرأم أف األمة قد تعددت فييا المذاىب كانحرؼ الكثيركف عف
أصؿ العقيدة اإلسبلمية كابتعدكا عف كتاب اهلل كسنة نبيو صمي اهلل عميو كسمـ  ،فكجد أف أفضؿ
اسمكب ىك إعادة المذىب السني كتقكيتو في مصر كاليمف كغيرىا مف ببلد األمة لتمضي كتسير عمي

منيج اهلل كبالتالي تستحؽ نصر اهلل

 -فماذا كاف مكقؼ نكر الديف محمكد رحمو اهلل ؟

 أصر نكر الديف محمكد عمي أكامره لصبلح الديف بالغاء الخطبة لمخميفة الفاطمي العاضد كاقامتيالمخميفة العباسي المستضئ دكف أم مقدمات أك تمييد كلـ يستطع صبلح الديف مخالفة أكامر نكر
ّْٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٗ

َِّ

ُِّ
الديف محمكد رغـ إحساسو بمدم خطكرة إلغاء الخبلفة الفاطمية بيذا األسمكب المفاجئ بؿ كاف يرم أف

نشر المذىب السني أكالن في مصر كالدعكة إليو كتقكيتو ىك السبيؿ إلي سقكط الخبلفة الفاطمية بيدكء

كبدكف مشاكؿ مف أم نكع بؿ كعف قناعة كليس قي ارن ،

 إذف فقد قاـ صبلح الديف بتنفيذ أكامر نكر الديف محمكد كألغي األذاف الشيعي كأعاد األذاف السني كدعالمخميفة العباسي المستضئ بأمر اهلل عمي المنابر

 نعـ  ،كلكنو في نفس الكقت أنشأ مدرسة عمي المذىب الشافعيَْْ كعيف قضاة شافعييف في كافةاألنحاء كالطريؼ أف ىذه اإلجراءات لـ تتناطح عند حدكثيا شاتاف كما يقاؿ بؿ إف المصرييف المسمميف

فرحكا بعكدة المذىب السني الذم لـ يخرجكا منو أساسان عمي ما يبدك  ،ككاف الخميفة العاضد مريضان
مرضان شديدان حتي قيؿ أنو مات دكف أف يعرؼ بإلغاء الخبلفة الشيعية في مصر كلـ يخبره أحد بذلؾ ،

كيمكت أيضان نكر الديف محمكدُْْ كيخمفو ابنو الذم ال يتعدم عمره (ُُ) سنةِْْ كأصبح ىذا

الطفؿ مطمعان لمقادة كاألمراء الذيف حكلو ( -كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ عمؿ ىؤالء األمراء عمي
مصالحة الصميبييف في بيت المقدس في ذلؾ الكقت العصيب الذم تمر بو األمة اإلسبلمية األمر الذم

أثار سخط صبلح الديف  ّْْ)-كىنا شعر صبلح الديف أف مف كاجبو أف يكمؿ ما بدأه نكر الديف

محمكد ألنو لـ يجد فيما يبدك أحد يريد استكماؿ مسيرة جياد نكر الديف رحمو اهلل بؿ عمي العكس مف

ذلؾ فقد كجد بعض األمراء يريدكف كضع أيدييـ في أيدم الصميبييف
 -لقد كثر إذف أعداء صبلح الديف

أعداء صبلح الديف
 -مف ىنا يتضح أف المخاطر التي كاجيت صبلح الديف كانت تتمثؿ في العديد مف المؤامرات الداخمية

كالخارجية ككانت ىناؾ عدة محاكالت الغتيالو غد ارن في مقره  ،ككانت المؤامرات الداخمية تتمثؿ في قياـ
بقايا الفاطمييف بعد كفاة العاضد باالتصاؿ بممؾ صقمية كممكؾ الفرنجة كطمبكا منيـ االتحاد في

مكاجية صبلح الديف كالقضاء عميو ( -فظير في ذم الحجة ٗٔٓىػ " يكليك ُُْٕـ" أسطكؿ ضخـ
أماـ اإلسكندرية أرسمو كليـ الثاني النكرماني ممؾ صقمية كحاصر المدينة كما دمر بعض السفف

التجارية الراسية في الميناء  ،غير أف شجاعة الجيش األيكبي كمقاكمة أىؿ اإلسكندرية الباسمة خيبت

آماؿ كليـ الثاني كحممت أسطكلو عمي أف يقمع مف اإلسكندرية في مستيؿ أغسطس مف نفس العاـ -

َْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ

ُْْ

كسبحاف الحي الذم ال يمكت

ّْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٓٗ

ِْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٓٗ

ُِّ

ِِّ
)ْْْ  ،كما حاكؿ أيضان الفاطميكف باالتحاد مع السكدانييف إعادة الدكلة الفاطمية كباءت المحاكلة
بالفشؿ حيث أرسؿ صبلح الديف أخاه " العادؿ " لمحاربتيـ كىزميـ بالفعؿ  ،كغاية ما يمكف أف يقاؿ

عف أعداء صبلح الديف أنيـ كؿ مف ال يريد عكدة األمة إلي كحدتيا كيفضؿ تمزقيا كخضكعيا ألمـ

أخرم

 -فمف كاف الخميفة العباسي أثناء ذلؾ ؟

 -كاف الخميفة العباسي أمير المؤمنيف المستضئ بأمر اهلل الذم في عيده تـ عكدة مصر إلي الخبلفة

العباسية فعندما تكلي الخبلفة ( -قاؿ ابف الجكزم  :فنادم برفع المككس كرد المظالـ كأظير العدؿ

كالكرـ ما لـ نره في أعمارنا كفرؽ ماالن عظيمان عمي الياشمييف كالعمكييف كالعمماء كالمدارس كالربط ،
ككاف دائـ البذؿ لمماؿ  ،ليس لو عنده كقع  ،ذا حمـ كأناة كرأفة  -( ، ْْٓ)-كفي خبلفتو انقضت

دكلة بني عبيد  ،كخطب لو بمصر كضربت السكة باسمو كجاء البشير بذلؾ فعمقت األسكاؽ ببغداد

كعممت القباب  - -كقاؿ الذىبي  :في أيامو ضعؼ الرفض ببغداد ككىي كأمف الناس كرزؽ سعادة
عظيمة في خبلفتو كخطب لو باليمف كبرقة كتكزر كمصر إلي أسكاف كدانت الممكؾ بطاعتو  - -كقاؿ

العماد الكاتب  :استفتح السمطاف صبلح الديف بف أيكب سنة سبع بجامع مصر كؿ طاعة كسمع كىك
إقامة الخطبة في الجمعة األكلي منيا بمصر لبني العباس  ،كعفت البدعة كصفت الشرعة كأقيمت

الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاىرة كأعقب ذلؾ مكت العاضد في يكـ عاشكراء ْْٔ)-

 -كبيذا عادت مصر إلي المذىب السني كالي الخبلفة العباسية رسميان ؟

 نعـ  ،كقرر صبلح الديف بناء سكر حكؿ القاىرة كباقي العكاصـ اإلسبلمية األخرم السابقة لياكالفسطاط كالقطائع كقد أصبحكا كما لك كانكا مدينة كاحدة كبرم ليا سكر كبير ليس مقتصر عمي

القاىرة الفاطمية كما شرع في بناء قمعتو الشييرة المكجكدة إلي اآلف كمعركفة باسمو كلكنو مات قبؿ

أف يتـ بناءىا بالكامؿ

 -ككيؼ قاـ صبلح الديف بتكحيد األمة تحت قيادتو ؟

 استطاع صبلح الديف أف يقضي عمي جميع المؤامرات الداخمية في مصر بفضؿ اهلل آخذان بأسباب القكة336

ككاف ينجكا بأعجكبة مف محاكالت قتمو غد ارن

كبعد أف استقرت لو مصر تمامان قرر أف يخكض حربان

ضد كؿ مف تحالؼ مع الصميبييف في الشاـ كتكحيد األمة اإلسبلمية ككاف بالطبع يجد مقاكمة شرسة

أحيانان كال يجد مقاكمة تذكر أحيانان أخرم كبعد عدة معارؾ استطاع صبلح الديف فرض سيطرتو كأمسؾ
بعجمة القيادة في األمة اإلسبلمية في ظؿ الخبلفة العباسية ككجد أف الكقت قد حاف لمكاجية الصميبييف
ْْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٗ

ْْٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّْٖ

ْْٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٗ

ْْٔ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّْٗ

ِِّ

ِّّ
ككسر شككتيـ  ،كليس معني ىذا أف صبلح الديف لـ يحاربيـ طكاؿ تمؾ الفترة بؿ إنو اكتفي بحركب

دفاعية صغيرة حتى يتمكف مف تكحيد الجبية اإلسبلمية أكالن  ،ثـ التفرغ التاـ ليـ ككراءه أمة قكية

آخذه بأسباب القكة كالعمـ كفكؽ كؿ ىذا قكية بعقيدتيا السميمة الخالية مف البدع كالخرافات  ،ككاف
حكؿ صبلح الديف رجاؿ أشداء كأعكاف مخمصيف مف بينيـ بالطبع أخكتو مثؿ العادؿ كتكرانشاه ككذلؾ
رجؿ آخر قكم اسمو األمير بياء الديف قراقكش الذم أشرؼ عمي بناء السكر الذم أمر ببناءه صبلح

الديف  ،كطبعان كاف قراقكش رجبلن ميابان يضرب بحسمو المثؿ إلي اآلف  ،كباإلضافة إلي كؿ ىؤالء كاف
ىناؾ أىؿ الذمة مف الييكد كالمسيحييف الذيف كانكا ينعمكف بالحكـ العادؿ كالبيئة الخصبة لممارسة

شعائر دينيـ فالديف اإلسبلمي ىك الديف الذم ال ينكر األدياف السماكية األخرم كالذم في ظمو يمكف أف

تنعـ باقي األدياف بمقدساتيا كخصكصيتيا

 -حسنان  ،قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عف الدكلة األيكبية ىؿ يمكف تمخيص العصر األيكبي كما تعكدنا ؟

ممخص العصر األيكبي
 -أكؿ مف تكلي الحكـ مف األسرة األيكبية بالطبع ىك الممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف أيكب إلي أف

تكفي سنة ُُِٗ ـ ثـ تكلي حكـ مصر بعده الممؾ العزيز عماد الديف عثماف بف صبلح الديف إلي أف
تكفي سنة ُُٖٗ ـ ثـ الممؾ المنصكر ناصر الديف محمد بف العزيز بف صبلح الديف ككاف صغير
السف كعمره تسع سنكات مما أدم إلي سيطرة عمو الممؾ األفضؿ عمي بف صبلح الديف األيكبي إلي أف

تـ حسـ المكقؼ تمامان كتكلي الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبك بكر مف سنة ََُِ ـ إلي سنة ُُِٖ ـ
كىك أخك صبلح الديف كتكلي الحكـ لمدة ُٗ سنة ثـ جاء بعده الممؾ الكامؿ ناصر الديف محمد بف

الممؾ العادؿ إلي أف تكفي سنة ُِّٖ ـ ككاف أكؿ مف سكف القمعة التي شرع في بناءىا صبلح

الديفْْٖ كجاء بعده ابنو الممؾ سيؼ الديف أبك بكر ثـ تكفي سنة َُِْ ـ ثـ جاء الممؾ الصالح
نجـ الديف أيكب بف الكامؿ لمدة تسع سنكات كتكفي في المنصكرة سنة ُِْٗ ـ كجاء بعده الممؾ
تكراف شاه ابنو الذم تكلي حكـ مصر لمدة شيريف فقط إلي أف قتمو مماليؾ أبيو ثـ تكلت الحكـ

عصمة الديف أـ خميؿ شجرة الدر زكجة الممؾ الصالح نجـ الديف كلـ تستمر في الحكـ أكثر مف ثمانيف

يكمان كبيذا انتيت الدكلة األيكبية عمي يد المماليؾْْٗ كأشير ممكؾ بني أيكب ىـ الممؾ الناصر

كالممؾ العادؿ كالممؾ الكامؿ كالممؾ الصالح  ،ككاف الصميبيكف ىـ قدر الدكلة األيكبية منذ نشأتيا
كحتي آخر يكـ في تاريخيا فقد كاف األيكبيكف في جياد مستمر مع الصميبييف كيكاجيكف الحمبلت

الصميبية المختمفة الكاحدة تمك األخرم
ْْٖ

جدير بالذكر أف كؿ مف حكـ مصر بعد ذلؾ سكف القمعة حتى عيد الخديكم إسماعيؿ مف أسرة محمد عمي كالذم نزؿ مف

ْْٗ

تـ كتابة أسماء ممكؾ الدكلة األيكبية مف كتاب مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم صفحة ٖٗ  ،صفحة َٗ

القمعة كأقاـ بقصر عابديف كاتخذه مق ارن لو

ِّّ

ِّْ
 -كأنيـ تكاجدكا في ىذه الحقبة مف تاريخ األمة اإلسبلمية خصيصان ليذا الغرض

 نعـ كأكبر دليؿ عمي ذلؾ أف الصميبييف أيقنكا أف الطريؽ إلي بيت المقدس يبدأ مف مصر ( فقد كافىدؼ الحمبلت الصميبية التالية ىك القضاء عمي الدكلة األيكبية في مصر باعتبارىا مركز المقاكمة

األكؿ  ، َْٓ)-ككاف ممكؾ بني أيكب يفضمكف السبلـ مع الصميبييف كيعتبركف أف الجيكد
الدبمكماسية قد تكقؼ كؿ ىذه الحركب الدامية كيحاكلكف تجنبيا كلكف لؤلسؼ الشديد كاف الصميبيكف

ال يكفكف عف مياجمتيـ مما اضطرىـ إلي الكقكؼ أماـ ىذه الحمبلت بقكة كشجاعة ( -كمع أف ممكؾ
األيكبييف قد بذلكا الجيد األكبر في مقاكمة ىذه الحركة فإننا نبلحظ أف معظـ ىؤالء الممكؾ قد جنحكا

إلي مسالمة الصميبييف كالي اصطناع السياسة في عبلقتيـ معيـ كمما أمكف ذلؾ  - -كمع أنيـ نجحكا

في ىذه السياسة بعض النجاح فإف ىذا لـ يحؿ بيف الحمبلت الصميبية كبيف تطكرىا الطبيعي الذم

انتيي بيا إلي تحكؿ االتجاه عف الشاـ إلي مصر ُْٓ)-

 -ىؿ يمكف تمخيص جميع الحمبلت الصميبية مف البداية ؟

 مف الممكف بالطبع كقد ذكرنا أنو قد بدأت فكرة الغزك الصميبي لؤلمة اإلسبلميةٍ في شير نكفمبر سنةَُٓٗ ـ حيث تـ عقد مجمع كمير مكنت بإقميـ أكفيركف بفرنسا بكاسطة البابا أكرباف الثانيِْٓ كفي
ىذه األكقات كانت الكنيسة في أكركبا مسيطرة عمي األمكر بشكؿ غير عادم ككانت ىناؾ حركب
طاحنة بيف األمراء المسيحييف فقررت الكنيسة أف تشغؿ ىؤالء األمراء عف حركبيـ بعضيـ لبعض
بحرب مقدسة مف أجؿ الصميب كيقكؿ عف ذلؾ الدكتكر الحكيرم ( -ككانت البابكية في الغرب

األكركبي قد ارتفع شأنيا كصارت ليا السيادة عمي كؿ الكنائس األكركبية بفضؿ سمسمة مف الباباكات

األقكياء فأخذت تشجع أمراء اإلقطاع عمي نبذ حركبيـ الداخمية كتكجيييا ضد المسمميف بغية إشباع
نزعتيـ القتالية ككعدت البابكية بمنح الغفراف لكؿ مف يقاتؿ مف أجؿ الصميب كرحبت المدف التجارية

اإليطالية مثؿ بي از كالبندقية كجنكة بالحركب الصميبية لما أركا فييا مف تحقيؽ أمنية ثمينة كانت تراكدىـ

كىي االستئثار بتجارة الشرؽ كاقامة مراكز تجارية ليا في ببلد الشاـ كجني األرباح مف كراء ذلؾ

)ّْٓ  ،كىذه كانت الحممة الصميبية األكلي

 -فمتي جاءت الحممة التالية ؟

 جاءت الحممة الصميبية الثانية بعد أف استطاع عماد الديف زنكي تحرير مممكة الرىا مف الصميبييف  ،ثـجاءت الحممة الثالثة التي قامت باحتبلؿ عكا كمدف الساحؿ بعد أف تـ تحرير بيت المقدس عمي يد

الممؾ الناصر صبلح الديف كانتيت بتكقيع معاىدة مع ريتشارد قمب األسد كعاد إلي ببلده  ،كبعد ىذه
َْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٕ

ُْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٕ

ّْٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ

ِْٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ

ِّْ

ِّٓ
الحمبلت كانت الحممة الرابعة بعد مكت صبلح الديف كالتي كانت بسبب البابا أنكسنت الثالث كلكنيا
باءت بالفشؿ حيث تـ تحكيميا عف اتجاىيا الرئيسي إلي القسطنطينية كالطريؼ أف ىناؾ حممة أخرم

اسميا حممة األطفاؿ قاـ بيا ( -صبي مف الرعاة كادعي أف المسيح أمره بقيادة حممة صميبية مف

األطفاؿ إلنقاذ بيت المقدس  - - -كقد غرر بيـ بعض التجار كأصحاب السفف فحممكىـ إلي الثغكر
اإلسبلمية كباعكىـ في اإلسكندرية كغيرىا مف البمداف اإلسبلمية بيع الرقيؽ ْْٓ)-

 -سبحاف اهلل كقد أسممكا بالطبع

 -كبعد ذلؾ جاءت الحممة الصميبية الخامسة بقيادة جاف دم برييف ثـ الحممة الصميبية السادسة بقيادة

اإلمب ارطكر فردريؾ الثاني كأخي ارن الحممة الصميبية السابعة بقيادة الممؾ لكيس التاسع كالتي كانت في
عيد الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب كابنو تكراف شاه كانتيت بيزيمة ساحقة لمصميبييف كتـ أسر ممكيـ

لكيس التاسع كما نعرؼ جميعان كتـ حبسو في دار ابف لقماف بالمنصكرة  ،كبالتالي فإف كؿ ىذه
الحمبلت جاءت في عيد الدكلة األيكبية عدا الحممتيف األكلي كالثانية فقط باإلضافة إلي حمبلت صغيرة

لـ يتـ ذكرىا لصغرىا ،

 -ككاف مف نصيب الدكلة األيكبية أف تكاجو كؿ ىذه الحمبلت الشرسة عمي الرغـ مف محاكالت تجنب ىذه

الحركب إال أنيا لـ تتكقؼ طكاؿ فترة حكـ الدكلة األيكبية كانتيت تقريبان بانتياء الدكلة األيكبية ،

سبحاف اهلل

 كالجدير بالذكر أنو لـ تقـ في مصر ثكرة كاحدة طكؿ عصر الدكلة األيكبيةْٓٓ مما يؤكد اىتماـاأليكبييف بتكفير الرخاء كاالزدىار لمشعب المصرمْٔٓ عمي الرغـ مف كثرة حركبيـ مع الصميبييف

طكاؿ فترة قياـ دكلتيـ  ،كما اىتـ األيكبيكف بإنشاء المدارس كنشر العمـ كازدىرت الحركة الدينية
كاألدبية كاألبحاث العممية كبرز في مصر عمماء في الرياضيات كالطب كغيره مف العمكـ كاىتـ ممكؾ
بني أيكب بإنشاء المكتبات العديدة كاعتنكا بيا عناية شديدة كىناؾ العديد مف األمثمة التي تدؿ عمي

مدم التقدـ العممي في مصر أياـ األيكبييف فمثبلن ( -في بعض األحياف كانت تعترض فردريؾ الثاني
مشكمة عممية فكاف يبعث إلي أصدقائو مف ممكؾ المسمميف كيطمب أف يعرضكىا عمي مف لدييـ مف

عمماء لئلجابة عمييا كعمي سبيؿ المثاؿ أرسؿ فردريؾ مسألة إلي الممؾ الكامؿ حميا العالـ الرياضي

المصرم قيصر األصفكنى فإنو كاف المشار إليو في ذلؾ ْٕٓ)-

 -ىذا يدؿ عف اىتماـ األيكبييف بالتعميـ كالمدارس

ْْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة َٖ

ْٓٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ

ْٕٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِِٓ

ْٔٓ

حدثت مجاعة كاحدة في العصر األيكبي بسبب نقص شديد في مياه النيؿ ككانت في عيد السمطاف العادؿ كتبع ذلؾ غبلء ككباء

ِّٓ

ِّٔ
 -عف مكانة المدرس في العصر األيكبي كتحت عنكاف المدارس في العصر األيكبي كتبت األستاذة

الدكتكرة عفاؼ سيد محمد صبره أستاذ التاريخ الكسيط كمية الدراسات اإلنسانية جامعة األزىر – فرع

البنات  ،كتبت ما ممخصو  ( :احتؿ سبلطيف األيكبييف مكانة بارزة بيف الحكاـ المسمميف في االىتماـ
بالعمـ كالتعميـ  ،حتي أصبح ليذا العصر سمة خاصة ميزتو عف غيره مف العصكر اإلسبلمية األخرم ،
فقد شيد نيضة فكرية كثقافية كأدبية كدينية  ،كال أدؿ عمي ذلؾ مف النتاج العممي كالمؤلفات الكبيرة

التي تذخر بيا المكتبات اإلسبلمية إلي جانب الشخصيات البارزة التي تألقت كنالت حظيا في ميداف

الفكر كالديف كالسياسة  - - -كبمغ مف سمك كمكانة التدريس في مصر أنو كاف يصدر بيا تقميد أك

مرسكـ مف السبلطيف  ،كاعتبرت ىي كالقضاء مف درجة كاحدة  ،ككثي ارن ما جمع الشخص الكاحد بيف

الكظيفتيف معان - - - ،ككانت المرتبات التي تمنح لممدرسيف إما نقدان كاما عينان كما تأثرت بظركؼ
متعددة منيا مقدار الكقؼ عمي المدرسة كمكانة المدرس كسمعتو  ،كقد كاف ىناؾ مدرسكف يتناكلكف

مرتباتيـ المنتظمة مف الخزينة العامة لمببلد  ،ىناؾ مثؿ لممرتب الذم منحو صبلح الديف لمشيخ نجـ
الديف الخبكشاني عندما عينو عمي التدريس كالنظر في المدرسة الصبلحية فقد أكرد السيكطي "أف

صبلح الديف شرط لو مف المعمكـ في كؿ شير أربعيف دينار معاممة  ،صرؼ كؿ دينار ثبلثة عشر

درىمان كثمث درىـ عف التدريس"  ،كقد بني صبلح الديف مدرسة أخرم سماىا السيكفية كقرر في

تدريسيا الشيخ مجد الديف محمد بف محمد الجبتي كرتب لو في كؿ شير أحد عشر دينا ارن كباقي ريع

الكقؼ يصرفو عمي ما يراه لطمبة الحنفية المقرريف عنده عمي قدر طبقاتيـْٖٓ

 مما سبؽ يتضح أف ممكؾ الدكلة األيكبية لـ تشغميـ الحركب عف أحكاؿ الشعب كرفاىيتو كتعميمو ،فيؿ يمكف أف تحدثني عف حركب السمطاف الناصر صبلح الديف ؟

معارؾ الممؾ الناصر صبلح الديف األيكبي
-

( -تكالت انتصارات صبلح الديف عمي الصميبييف في سرعة مذىمة بحيث لـ يعد الصميبيكف يبلحقكف

تحركاتو  -( ْٓٗ)-كنتيجة لمضربات المتبلحقة التي كاليا صبلح الديف لمصميبييف طمب بمدكيف الرابع

ككبار باركناتو الصمح مف صبلح الديف في مايك َُُٖـ فكافؽ كعقد معيـ ىدنة مدتيا سنتيف -

)َْٔ كلكف كاف ىناؾ شخص متطرؼ جدان اسمو " ريجنالد شايتكف " صاحب حصف الكرؾ كمشيكر
باسـ " أرناط " في كتب التاريخ العربي  ،قاـ أرناط بنقض الصمح بؿ حاكؿ إرساؿ أسطكؿ كجيش قكم

الحتبلؿ الحرميف الشريفيف ( -كال شؾ أف كصكؿ تمؾ الحممة الصميبية الجريئة إلي شكاطئ الحجاز
ْٖٓ

نقبلن عف كتاب تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية – إعداد د عبد العظيـ رمضاف – الييئة المصرية العامة لمكتاب – مكتبة

ْٗٓ

مص ر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٗ

األسرة َََِ

َْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٗ

ِّٔ

ِّٕ
يكضح لنا مدم الخطكرة التي كانت تيدد المسمميف في أعظـ مقدساتيـ  ،كلكف يقظة الدكلة األيكبية

في تمؾ المرحمة مف تاريخيا ردت اعتداء الغزاة الصميبييف إلي نحكرىـ فمـ ينالكا مغنمان مما أرادكه -

)ُْٔ كبالرغـ مف اليدنة التي احترميا صبلح الديف مع الصميبييف إال أف أرناط ( -انقض عمي قافمة

كبيرة قادمة مف مصر إلي دمشؽ كقتؿ الجند المكمفيف بحراسة القافمة كحمؿ التجار أسرم إلي حصنو ،
كلما كصؿ خبر ما حدث لمقافمة إلي صبلح الديف أرسؿ إلي أرناط يطمب إطبلؽ سراح األسرم كرد ما

نيبو فامتنع كرد عمي رسؿ صبلح الديف قائبلن " قكلكا لمحمد يخمصكـ " كرفض تسميـ األسرم  ،كىكذا

لـ يبؽ أماـ صبلح الديف إال الحرب فأعمف الجياد  -( ِْٔ)-كخرج عمي رأس جيكشو كىزـ
الصميبييف في معركة شرسة بالقرب مف " صفكرية " ( -كسقط معظـ الجيش الصميبي بيف أسرم

كقتمي ثـ قاـ بمياجمة مدينة طبرية كلـ يمبث أف استكلي عمي المدينة في يكليك سنة ُُٕٖ ـ -

)ّْٔ ثـ كقعت معركة حطيف الشييرة الحاسمة التي ىزـ فييا صبلح الديف الصميبييف ىزيمة ساحقة
ككقع في األسر ممؾ بيت المقدس بمدكيف الرابع كأرناط صاحب الكرؾ الذم حاكؿ مف قبؿ غزك الكعبة ،

كيذكر التاريخ عف ىذه الكاقعة أف صبلح الديف عامؿ األسرم معاممة طيبة ( -فيما عدا أرناط الذم

قتمو صبلح الديف بسيفو جزاء لو عمي غدره كمكره ألنو تجاكز الحد كتج أر عمي األنبياء ْْٔ)-

كاضطر الصميبيكف إلي عقد معاىدة تقضي بإخبلء بيت المقدس مف الصميبييف بدكف إراقة دماء ككافؽ

صبلح الديف عمي أف يسمح ليـ بالخركج سالميف كتـ تسميـ المدينة ( -في ِٕ رجب سنةّٖٓ ىػ

"ِأكتكبر ُُٕٖـ"  - -كال شؾ أف ما فعمو صبلح الديف جاء متناقضان تمامان لما فعمو الصميبييف
عندما استكلكا عمي بيت المقدس سنة ُْٗ ىػ "َُٕٗـ" قتمكا بو أكثر مف سبعيف ألفان)ْٓٔ كقد ظؿ
بيت المقدس في أيدييـ حكالي َٗ سنة

 كبالطبع غضب ممكؾ أكركبا غضبان شديدان بسبب ىزيمة الصميبييف في فمسطيف أماـ صبلح الديف ،-

كخاصة مكقؼ تحرير بيت المقدس ؟

نعـ  ،فقاـ ثبلثة مف ممكؾ أكركبا األقكياء بتزعـ حممة ضخمة إلعادة احتبلؿ بيت المقدس كىـ

فردريؾ بربركسا إمبراطكر ألمانيا كفيميب أغسطس ممؾ فرنسا كريتشارد قمب األسد ممؾ انجمت ار حيث
قامكا بقيادة حممة صميبية جديدة معركفة بالحممة الصميبية الثالثة كاستطاعكا احتبلؿ عكا لتككف قاعدة

القتاؿ ضد المسمميف كقتمكا حكالي ثبلثة آالؼ أسير مسمـْٔٔ ثـ أكقع المكلي عز كجؿ الخبلؼ بيف
ُْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ََِ

ِْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُِ

ْْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِِ

ْٔٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِْ

ّْٔ

ْٓٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُِ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِّ

ِّٕ

ِّٖ
قادة ىذه الحممة كانتيي األمر إلي قياـ ريتشارد قمب األسد فقط بقيادة الحممة بعد مغادرة باقي القادة
نتيجة لبلختبلفات كاستمر ريتشارد يقاتؿ المسمميف كلكف لـ يصؿ إلي نتيجة مرضية بؿ إنو قرر أف

يدخؿ في معاىدة صمح مع صبلح الديف بعد أف تأكد أف صبلح الديف ال يرفض حضكر المسيحييف

لمحج في أم كقت إلي بيت المقدس كما أف صبلح الديف كاف حريصان عمي مقدسات جميع األدياف

كليس فقط المقدسات اإلسبلمية  ،فعاد ريتشارد إلي ببلده مطمئنان في ٗ أكتكبر سنة ُُِٗـْٕٔ

 -كمتي مات صبلح الديف ؟

 مات صبلح الديف األيكبي ( في ِٕ صفر سنة ٖٗٓ ىػ " أكائؿ مارس سنة ُُّٗـ"  - -مخمفانكراءه دكلة متحدة األركاف  - -كقد قاؿ المؤرخ السيكطي في صبلح الديف " فرحمة اهلل عميو في سائر

األكقات فمقد كاف إمامان عادالن كسمطانان كامبلن لـ يؿ مصر بعد الصحابة مثمو ال قبمو كال بعده ، ْٖٔ)-
كاليؾ بعض مقتطفات مف قصيدة كتبيا أسامة بف منقذ في صبلح الديفْٗٔ

ممؾ يمف عمي أسارم سبيو  - - -فيعيدىـ في األسر باإلحساف
مؤل القمكب محبة كميابة  - - -فخمت مف البغضػػاء كالشنآف

يا ناصر اإلسبلـ حيف تخاذلت  - - -عنو الممكؾ كمظير اإليماف
بؾ قد أعز اهلل حزب جنكده  - - -كأذؿ حزب الكفر كالطغػػياف

لما رأيت الناس قد أغكاىـ  - - -الشيطاف باإللحاد كالعصػػياف

جردت سيفؾ في العدا ال رغبة  - - -في الممؾ بؿ في طاعة الرحمف
كغضبت هلل الذم أعطاؾ فضؿ  - - -الحكـ غضبة ثائر حػػػراف

 كما رثاه العماد األصبياني في كتابو " البرؽ الشامي " بقصيدة يبمغ عدد أبياتيا مائتيف كاثنيف كثبلثيفبيتان جاء فييإَْ :

باهلل أيف النػاصر الممؾ الذم  - - -هلل خالصػػػة صفت نياتو

أيف الذم مازاؿ سمطانا لنا  - - -ييرجي نداه كتيتقي سطػػكاتو
ال تحسبكه ممات شخص كاحد  - - -فممات كؿ العالميف ممػاتو

دفف السماح فميس ينبش بعدما  - - -أكدم إلي يكـ النشكر رفاتو
مف لميتػػامي كاألرامؿ راحـ  - - -متعطؼ مفضكضػة صدفاتو

 -فمف أيضان مف ممكؾ الدكلة األيكبية يمكننا الحديث عنو ؟

ْٕٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٓ

ْٖٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٔ ( نقبلن عف السيكطي )

َْٕ

صبلح الديف األيكبي ( د جماؿ الديف الرمادم ) العدد ِٓ مف كتاب الشعب سنة ُٖٓٗ صفحة َُٓ

ْٗٔ

صبلح الديف األيكبي ( د جماؿ الديف الرمادم ) العدد ِٓ مف كتاب الشعب سنة ُٖٓٗ صحفة َٖ ُٖ ،

ِّٖ

ِّٗ

الممؾ الكامؿ كمعاىدة سبلـ في العصر األيكبي :
 -عندما كصؿ لمحكـ في الدكلة األيكبية الممؾ الكامؿ كاف محبان لمسبلـ ككاف اإلمبراطكر فردريؾ الثاني

إمبراطكر الدكلة الركمانية المقدسة كممؾ الصقميتيف محبان لمسبلـ أيضان كقر ار العيش في سبلـ ( - -
ككاف كبلن منيما ال يمجأ إلي السيؼ إذا استطاع أف يحؿ مشكبلتو بالسياسة كالطرؽ السممية  ،كقد
أحسف " كانتكركفتر " مؤرخ فردريؾ الثاني في كصؼ الرجميف حيف قاؿ  :كاف الممؾ الكامؿ صكرة

شرقية مف اإلمبراطكر إف لـ يكف أقرب إلي الصحة أف نقكؿ إف اإلمبراطكر كاف صكرة غربية مف

السمطاف الممؾ الكامؿ ُْٕ) - -

 -فماذا حدث في عيده ؟

 حدثت الحممة الغريبة كالطريفة جدان كالتي ال مثيؿ ليا كىي الحممة الصميبية السادسة التي تزعميااإلمبراطكر فردريؾ الثاني ككانت تتككف مف ستمائة فارس فقط كىي حممة سممية ككاف الغرض منيا

تنفيذ معاىدة السبلـ التي تمت بيف فردريؾ الثاني كالممؾ الكامؿ كفيما يمي بنكد المعاىدة كاممة كما

كردت في الجزء الثاني مف كتاب " تاريخ مصر اإلسبلمية " لمدكتكر جماؿ الديف الشياؿ كتحديدان في

صفحة (َٗ)

( ُ ) أف تسمـ بيت المقدس لئلمبراطكر باعتبارىا ممؾ الدكلة الصميبية بشرط أال يقيـ فييا حصكنان أك

قبلعان

( ِ ) أف يعطي لمصميبييف بيت لحـ كالناصرة كطريؽ الحاج مف بيت المقدس إلي يافا عمي الساحؿ

( ّ ) أف يبقي في أيدم المسمميف مف بيت المقدس منطقة المسجد األقصى عمي أال يحمؿ المسممكف
في تمؾ المنطقة سبلحان

( ْ ) أف يطمؽ الكامؿ سراح مف عنده مف األسرم

( ٓ ) أف يتعيد فردريؾ بمحالفة الكامؿ ضد جميع أعدائو حتي كلك كانكا مسيحييف صميبييف

( ٔ ) أف يضمف اإلمبراطكر عدـ كصكؿ إمدادات صميبية إلي اإلمارتيف الصميبيتيف في إنطاكية
كطرابمس

( ٕ ) أف تسرم ىذه المعاىدة لمدة عشر سنكات

كبالطبع غضب بعض المسممكف مف الممؾ الكامؿ لتكقيعو ىذه المعاىدة التي تسمح لمصميبييف

بالتكاجد في بيت المقدس كلك كمممكة رمزية دكف قكة تحمييا كما سخط أيضان المسيحيكف عمي فردريؾ
ألنو سالـ المسمميف دكف قتاؿ كظؿ الطرفيف ينعمكف بالسبلـ كاألمف لفترة مف الكقت استطاع فييا
الممؾ الكامؿ أف يحقؽ رغبة الصميبييف في تككيف مممكتيـ المحببة في بيت المقدس كلكف منزكعة

ُْٕ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٗ

ِّٗ

َِْ
السبلح مع سيطرة المسمميف عمي كؿ مقدساتيـ اإلسبلمية في المنطقة سيطرة كاممة مع السماح

لمحجاج المسيحييف بالتكجو بحرية إلي أماكنيـ المقدسةِْٕ

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 -عندما تكلي الممؾ الصالح حكـ مصر قاـ باستعادة بيت المقدس سنة ُِْْ ـ كقد تزامف ذلؾ مع

كصكؿ إحدل الحمبلت الصميبية الصغرل إلي الشاـ كأدل استعادة بيت المقدس مرة أخرم في أيدم

المسمميف إلي قياـ حرب صميبية جديدة قكية بقيادة لكيس التاسع ممؾ فرنسا  ،كالطريؼ أف ىذه

الحممة كانت ضد المسمميف كضد فردريؾ الثاني في نفس الكقت أم أنيما كانتا حممتاف كاحدة ضد

المسمميف كالثانية ضد الصميبييف المتحالفيف مع المسمميف باعتبارىـ خارجيف عمي الكنيسة (  -كلعؿ

ذلؾ كاف عامبلن مف أىـ العكامؿ التي أدت إلي تكثيؽ الصداقة بيف فردريؾ الثاني كالممؾ الصالح نجـ
الديف فأرسؿ فردريؾ في السر رسكالن يحمؿ إلي الصالح أنباء خركج حممة لكيس في طريقيا إلي مصر
 ّْٕ) -ككاف مف الطبيعي أف تبدأ الحممة بقتاؿ الدكلة األيكبية في مصر ألنو ال يمكف الكصكؿ إلي

بيت المقدس إال إذا سقطت الدكلة األيكبية في مصر أكالن فيصبح بذلؾ الطريؽ سيبلن إلي تحقيؽ اليدؼ

الرئيس مف الحممة

 -كصمنا لمحديث عف الممؾ الصالح كالممؾ لكيس التاسع  ،فماذا حدث بينيما ؟

الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب كالحممة الصميبية السابعة
 جاءت الحممة الصميبية السابعة بقيادة الممؾ لكيس التاسع ممؾ فرنسا كالتي اتجيت إلي دمياط ،كاستكلت عمييا بطريقة ليس لتفكقيـ دخؿ فييا  ،فقد كاف السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب

مريضان مرضان شديدان نَ كعندما كصمت السفف الفرنسية (  -أرسؿ األمير فخر الديف الحماـ الزاجؿ يحمؿ

النبأ إلي السمطاف  ،كتعددت رسائمو دكف أف يتمقى ردان فأدرؾ أف السمطاف قد مات  ،فانتظر حتي كافي

الميؿ كانسحب بجيشو كمو مف الشاطئ الغربي إلي دمياط ثـ تركيا كسار جنكبان  - - -كنظر أىالي
دمياط فكجدكا الجيش الذم أتي لحمايتيـ قد غادر المدينة فخافكا عمي أركاحيـ كخرجكا في الميؿ

تاركيف مدينتيـ  ، ْْٕ) - -أما الممؾ لكيس فعندما أصبح كجد المدينة خالية مف الجند كمف األىالي
فظف أنيا مكيدة كقاـ بإرساؿ مف يستكشؼ المكقؼ فتأكد مف خمك المدينة بالفعؿ

 يا لو مف سعيد الحظ  ،كلكف كيؼ يتـ ترؾ المدينة كاالنسحاب بالجيش لمجرد االعتقاد بكفاة الممؾ-

لقد كاف مخطئان ببل شؾ  ،كلكف بشكؿ عاـ ىذا مثاؿ عمي أىمية الحاكـ في مصر ،

ِْٕ
ّْٕ
ْْٕ

نقبلن عف كتاب ( تاريخ مصر اإلسبلمية ) تأليؼ ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ْٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٕٗ

َِْ

ُِْ
 -كما سقطت مصر مف قبؿ في أيدم الفاطمييف لمجرد كفاة كافكر  ،سبحاف اهلل

 كدخؿ الجيش الفرنسي دمياط ببل مقاكمة كببل أدني مشقة أك عناء نتيجة لقرار خطأ اتخذه األمير فخرالديف كالطريؼ أف لكيس التاسع كرجالو كجدكا المدينة عامرة باألقكات كالذخائر

 -بالتأكيد فالمدينة بالطبع كانت تستعد لحصار طكيؿ فاستكلي لكيس عمي كؿ ذلؾ كفرح بو ،

 -كمكث بالمدينة ستة شيكر كاممة  ،فكاف تأثير خبر كفاة الممؾ في ىذه الفترة في منتيي الخطكرة حتى

لك كاف خبر غير صحيح  ،كرغـ مرضو الشديد كحزنو عمي انسحاب حامية دمياط إال أف الممؾ الصالح
استطاع أف يحشد الجيش بالمنصكرة كاتخذىا قاعة لقتاؿ الصميبييف كقاـ بتحصينيا كاستعد لممعركة
الكبرل معيـ  ،كما أف المجاىديف قامكا بأعماؿ إغارة عمي معسكر الصميبييف بدمياط كالعكدة في كؿ

يكـ بعدد مف األسرمْٕٓ  ،كفي كسط كؿ ىذه األحداث مات الممؾ الصالح في ليمة االثنيف النصؼ

مف شعباف سنة ْٕٔ ىػ " ِِ نكفمبر سنة ُِْٗ ـ " في أدؽ مراحؿ القتاؿ ضد الصميبييف  ،ككانت
شجرة الدر زكجة الممؾ الصالح سيدة قكية كحازمة كشعرت بأف ىذا الخبر قد يؤدم إلي ضعؼ

معنكيات الجيش كقد يحدث ما حدث في دمياط عندما كانت مجرد شائعات عف كفاة الممؾ فما بالؾ

بخبر مؤكد يصؿ إلي الجيش فقررت إخفاء خبر كفاتو  -( ،كعيدت لؤلمير فخر الديف بقيادة الجيش
ككاف األطباء يدخمكف كالعادة إلي حجرة السمطاف كؿ يكـ ككأنيـ يعكدكنو كما كانت األكراؽ الرسمية

تدخؿ إلي نفس الغرفة كتخرج مميكرة بإمضاء الممؾ كعبلمتو بخط يشبو خطو كؿ الشبو كأرسمت

الرسؿ إلي الممؾ المعظـ تكرانشاه ابف الممؾ الصالح ْٕٔ)-

 -يا ليا مف إمرأة تتسـ بالحكمة كحسف التصرؼ

 كاحتدـ القتاؿ كبرغـ كؿ ىذه اإلجراءات تسرب نبأ كفاة السمطاف إلي األعداء  ،ثـ بكصكؿ تكرانشاه ابفالممؾ الصالح تكلي قيادة المعركة فقاـ بقطع اإلمدادات بيف معسكر الصميبييف المكاجو لممنصكرة كبيف

مدينة دمياط التي تأتييـ اإلمدادات منيا حتى ضاؽ الحاؿ بمكيس التاسع  ،فشعر بأف حممتو ستفشؿ

قبؿ أف تحقؽ أىدافيا فطمب مف تكرانشاه أف يسممو بيت المقدس مقابؿ االنسحاب مف مصرْٕٕ

فرفض تكرانشاه  ،كاشتعؿ لييب المعركة كانقض جيش المسمميف عمي األعداء كقتمكا كأسركا أعدادان

ضخمة منيـ  ،ككقع في األسر الممؾ لكيس التاسع الذم تـ حبسو في دار ابف لقماف بالمنصكرة ككاف
المككؿ بحراستو شخص اسمو الطكاشي صبيح  ،ككاف نص ارن عظيمان بفضؿ اهلل سبحانو كتعالي  ،ثـ بعد

ذلؾ تـ فداء الممؾ لكيس بمبمغ كبير مف الماؿ كتـ انسحاب الفرنجة مف مصر دكف قيد أك شرط بعد

أف بقي العديد منيـ في المنصكرة كاعتنقكا اإلسبلـ  ،كالطريؼ أف أحد الشعراء في مصر في ذلؾ
ْٕٓ
ْٕٔ
ْٕٕ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٗ

كانت تتـ عادةن ىذه المراسبلت بيف الممكؾ كالقادة خبلؿ المعارؾ بشكؿ طبيعي مع تأميف الرسؿ تمامان أثناء قياميـ بمياميـ

كىك يعرؼ قديـ كمعركؼ

ُِْ

ِِْ
الكقت اسمو جماؿ الديف بف مطركحْٖٕ كدع جنكد فرنسا المنسحبيف كأشار إلي أف دار ابف لقماف
ستظؿ مكجكدة كبيا الطكاشي صبيح إذا فكر الممؾ في العكدة مرة أخرم فقاؿ الشاعر :
قؿ لمفرنسيس إذا جئتو  - - -مقاؿ نصح عف قؤكؿ فصيػح

أتيت مصر تبتغي ممكيا  - - -تحسب أف الزمر يا طبؿ ريح
فساقؾ الحيف إلي أدىـ  - - -ضاؽ بو عف ناظريؾ الفسيح
ككؿ أصحابؾ أكدعتيـ  - - -بحسف تدبيرؾ بطف الضػريح
سبعكف ألفان ال يرم منػيـ  - - -إال قتيؿ أك أسير جػػريح

كقؿ ليػـ إف أضمركا عكدة  - - -ألخذ ثأر أك لفعؿ قبيػح

دار ابف لقماف عمي حاليا  - - -كالقيد باؽ كالطكاشي صبيح
كالجدير بالذكر أف الممؾ الصالح كاف يعتمد عمي المماليؾ في ىذه المعركة الذيف أكثر مف شرائيـ

ليستعيف بيـ عمي حركبو

 -أم أف المعركة كانت بيف المماليؾ كالجيش الفرنسي

 نعـ كلكف المماليؾ بقيادة أيكبية ككاف الممؾ الصالح يعامؿ المماليؾ معاممة خاصة السيما األمراء منيـكالقادة كلكف ابنو تكراف شاه عمي ما يبدك ككما تشير المراجع التاريخية كاف يتعامؿ مع مماليؾ أبيو
بأسمكب غير الئؽ كال يعطي قادتيـ القدر الكافي مف االحتراـ كخاصة بعد ما حققكه مف نصر عمي

الحممة الصميبية السابعة مما أدم إلي شعكرىـ بأف ىذا الممؾ سكؼ يتخمص منيـ في أم لحظة

فقرركا التخمص منو قبؿ أف يتخمص منيـ كاهلل أعمـ ( -كلـ يكف المعظـ تكراف شاه كأبيو ثباتان كاتزانان

كحكمة بؿ كاف شابان أىكج فمـ يقدر لزكجة أبيو شجرة الدر تدبيرىا كال لممماليؾ البحرية جيدىـ -

)ْٕٗ كبعد أف تـ قتؿ تكراف شاه قاـ المماليؾ بتكميؼ شجرة الدر بإدارة شئكف الببلد كتزكجت أحد
قادة المماليؾ ثـ قامت بعد ذلؾ دكلة المماليؾ في مصر

ْٖٕ
ْٕٗ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني َُِ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة َُُ

ِِْ

ِّْ

الفصؿ رقـ ( ُُ ) دكلة المماليؾ البحرية في مصر
كيؼ قامت دكلة المماليؾ البحرية في مصر ؟
 بالنسبة ل مكقؼ تكميؼ المماليؾ لشجرة الدر زكجة الممؾ الصالح بتكلي عرش مصر  ،لماذا لـ يتكليأحدىـ الحكـ بعد مقتؿ الممؾ تكراف شاة ابف الممؾ الصالح ؟

 -بعد كفاة الممؾ الصالح كانتياء معركة المنصكرة ثـ مقتؿ الممؾ تكراف شاه ابف الممؾ الصالح لـ يجرؤ

أحد مف أمراء المماليؾ عمي أف يعمف نفسو سمطانان نظ ارن ألف شرعية الحكـ في ذلؾ الكقت كانت
لسبلطيف بني أيكب كشرعية الحكـ البد أف تأتي مف الخميفة العباسي في ذلؾ الكقت  ،فبل يمكف آنذاؾ
أف يتكلي أم شخص مقاليد السمطة في أم بقعة مف بقاع العالـ اإلسبلمي إال بتقميد مف الخميفة

شخصيان كحتي كاف كاف ىذا إجراء رمزم إال أنو ضركرم إلضفاء الشرعية  ،كحاجة المماليؾ تحديدان إلي
ىذه الشرعية تفكؽ حاجة غيرىـ ألنيـ يعرفكف جيدان أنيـ عبيد منذ البداية كال تصح ليـ كالية  ،لذلؾ

قرركا بشكؿ مبدئي أف تبقي السمطة في األسرة األيكبية مؤقتان لحيف حؿ ىذه المعضمة

َْٖ

 ،فاتفقكا

عمي أف تتكلي شجرة الدر زكجة الممؾ الصالح مقاليد السمطة إلي أف أرسؿ ليـ الخميفة العباسي

خطابان ينكر عمييـ تكلية إمرأة الحكـ فكاف ىذا اعتراؼ ضمني مف الخميفة بانتقاؿ السمطة ألحد أمراء

المماليؾ ( -كقد كاف التقميد المتبع في عيد األيكبييف أف السمطاف ال تصبح كاليتو شرعية إال إذا
اعترؼ بو الخميفة العباسي كأرسؿ إليو التقميد بذلؾ كلذلؾ أسرع أمراء المماليؾ فكلكا أحدىـ – كىك

األمير عز الديف أيبؾ – السمطنة كلقب بالممؾ المعز كتزكج مف شجرة الدر التي خمعت نفسيا مف

السمطنة بعد أف تكلتيا ثمانيف يكمان )

ُْٖ

 كىذا يذكرنا بالعصر الفرعكني عندما ينتيي نسؿ الذككر مف األسرة الفرعكنية يقكـ أحد القادة بالزكاجمف إحدم أميرات األسرة كيؤسس أسرة جديدة حتي يجرم دماء الفراعنة في نسمو  ،فشرعية الحكـ في
عيد الفراعنة مرتبطة بالدماء الممكية  ،كلكف مشكمة المماليؾ أف ليس لدييـ دماء ممكية فالجميع

متساككف في النشأة كالبيئة

 كىكذا أصبح الممؾ المعز عز الديف أيبؾ ىك أكؿ ممؾ في دكلة المماليؾ البحرية -كلكف ألـ يكف لؤلسرة األيكبية بقايا في الشاـ ؟

 نعـ  ،كحتى ال تغضب األسرة األيكبية بالشاـ قرر المماليؾ أف يشارؾ الممؾ عز الديف أيبؾ طفؿ مفسبللة األيكبييف ىك األشرؼ مكسي حفيد الممؾ الكامؿ محمد ككاف عمره حكالي ست سنكات  ،كلكف

َْٖ
ُْٖ

أحكاؿ المماليؾ في مصر – محمد عرمكش
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُُٓ

ِّْ

ِْْ
األيكبييف في الشاـ لـ يقبمكا بيذا الكضع كدارت معركة شرسة بينيـ كبيف المماليؾ انتيت بانتصار

المماليؾ

ِْٖ

كنتيجة ليذه المعركة قاـ المماليؾ بخمع الممؾ الطفؿ مف السمطنة

 -كبيذا تـ االستقبلؿ المممككي التاـ بمصر ؟

 نعـ كلكف شعر الخميفة العباسي المستعصـ باهلل أف األمكر ستتحكؿ إلي قتاؿ بيف المسمميف بينماالخطر المغكلي عمي األبكاب فقاـ بحسـ الخبلؼ بيف األيكبييف في الشاـ كالمماليؾ في مصر كأرسؿ

رسكالن إلي كؿ منيـ كمبعكث لمسبلـ ( -كنجح رسكؿ الخميفة في ميمتو كتقررت قكاعد الصمح بيف
الطرفيف عمي أف تككف مصر كالجزء الجنكبي مف فمسطيف بما فيو غزة كالقدس كببلد الساحؿ لممعز

أيبؾ  ،كأف تككف األجزاء الكاقعة شماؿ ىذه المنطقة ألصحابيا مف البيت األيكبي كأف يطمؽ المعز
سراح مف كقع في أسره ّْٖ)-

 كبيذا تـ إضافة الشرعية عمي الممؾ المعز عز الديف أيبؾ كأصبح يتبع الخميفة مباشرةن -بالتأكيد

 ىؿ مف الممكف كما تعكدنا تمخيص العصكر كقبؿ االسترساؿ في الحديث عف المماليؾ أف نمخصالعصر المممككي بالكامؿ ؟

ممخص العصر المممككي بالكامؿ
 تكلي سبلطيف المماليؾ حكـ مصر لمدة حكالي ِٕٔ سنة ( -كقد انقسمت فترة حكـ المماليؾ لمصرإلي مماليؾ بحرية استمرت مف َٓٔ ىػ  ُِِٓ /ـ إلي ْٖٕ ىػ  ُِّٖ /ـ  - - -ثـ تمتيا

المماليؾ البرجية أك الشركسية كىـ سكاف أبراج القمعة كالتي انتيت بالفتح العثماني لمصر عمي يد

السمطاف سميـ األكؿ في ِّٗ ىػ  ُُٕٓ /ـ )

ك ِٖ مف المماليؾ البرجية )

ْٖٓ

ْْٖ

 ( ،كتكلي سمطنة مصر ِٕ ممف المماليؾ البحرية

كبالتالي يككف مجمكع ممكؾ كسبلطيف المماليؾ ٓٓ سمطانان مممككيان

 ،كفي عيد الظاىر بيبرس تـ انتقاؿ الخبلفة العباسية إلي مصر لتصبح مصر دار خبلفة عباسية
كسمطنة مممككية

 كىذا بالطبع أضفي شرعية قكية لسبلطيف المماليؾ الذيف تكسعكا في ممكيـ ليشمؿ معظـ أنحاء العالـاإلسبلمي كالحجاز كالشاـ كمصر كغيرىا

 ىذا صحيح كلكف الشرعية الحقيقية ليؤالء السبلطيف كانت في تعاطؼ األمة كميا معيـ كحبيـ ليـكتقديرىـ الكبير لدكرىـ الرائع في القضاء عمي المغكؿ (التتار) كتطيير األمة اإلسبلمية منيـ كمف بقايا
ِْٖ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُُٔ

ّْٖ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُُٔ

ْٖٓ

مكسكعة حكاـ مصر مف الفراعنة إلي اليكـ ( د ناصر األنصارم ) صفحة ْٗ

ْْٖ

مكسكعة حكاـ مصر مف الفراعنة إلي اليكـ ( د ناصر األنصارم ) صفحة ّٗ

ِْْ

ِْٓ
الصميبييف المعتديف ككانت ىذه المرحمة في تاريخ المماليؾ ىي التي بالفعؿ أضفت الشرعية عمي

حكميـ ككانت قد صدرت قبؿ ذلؾ فتكل بعدـ شرعية حكميـ لككنيـ عبيد تـ شرائيـ

 -أليس مف الممكف أف يشتركا أنفسيـ بما يممككف مف أمكاؿ ؟

 لقد أكدت الفتكم أيضان أنو ال جدكل مف شراء أنفسيـ بأمكاليـ ألنيـ ىـ كما يممككف ممكان لمدكلة ،كلكف بعد تصدييـ لمتتار كقيرىـ لؤلعداء نالكا إعجاب الجميع كمبايعتيـ ألنيـ حافظكا عمي الدكلة

اإلسبلمية مف خطر التتار ككؿ ىذا بفضؿ اهلل سبحانو كتعالي كرحمتو ،

 -لقد كاف المماليؾ في ذلؾ الكقت قكة ال يستياف بيا عمي مستكم العالـ في الكقت الذم كانت األمة

اإلسبلمية في أمس الحاجة لقكة تد أر عنيا األخطار المحدقة بيا مف كؿ جانب  ،فكيؼ كاف أسمكب

تداكؿ السمطة في العصر المممككي كىـ تقريبان بالكامؿ متساككف في النشأة كأسمكب اإلعداد ؟

عندما يتساكم الجميع فمف يككف لو الحؽ في العرش ؟

ْٖٔ

 في الحقيقة إف ىذا السؤاؿ ىك أساس جميع الصراعات بيف أمراء المماليؾ كىك سر التنافس عميالسمطة فإذا كاف أحد األمراء يجمس عمي عرش مصر كيرم أمير آخر أنو األحؽ بذلؾ يبدأ الصراع
بينيما عمي السمطة كلكنو صراع مرير كمغامرة كبرم كال يتدخؿ فييا الخميفة العباسي  ،فمصر منذ

عيد أحمد ابف طكلكف ثـ اإلخشيد ثـ الفاطمييف ثـ األيكبييف مستقمة بطريقة أك أخرم عف الخبلفة

العباس ية كارتباطيا بالخبلفة ارتباط رمزم ال يعني التبعية المطمقة كما كانت قبؿ عصر الدكلة الطكلكنية

 ،أما فترة الحكـ الفاطمي لمصر فقد كانت مستقمة عف العباسييف تمامان الختبلؼ المذىب بؿ كانكا في
حالة عداء دائـ كحركب مستمرة  ،فإذا استثنينا الفاطمييف فإف باقي الدكؿ التي تأسست في مصر

سكاء طكلكنية أك إخشيدية أك أيكبية ثـ مممككية بعد ذلؾ كميا كانت مستقمة

 -كلكنيا تتبع المذىب السني الذم كاف يمثمو الخميفة العباسي ،

 ىذا صحيح كلكف الخميفة رغـ كجكده في القاىرة فإنو ال يتدخؿ في الصراع عمي السمطة -فما أىـ ما يميز الصراع بيف أم ارء المماليؾ عمي السمطة ؟

 عمي الرغـ مف أف الصراع عمي السمطة في حد ذاتو شئ بشع كمكمؼ لؤلمكاؿ كاألركاح كيؤثر عميحالة الببلد كالعباد إال أف الصراع بيف المماليؾ كانت لو سمات خاصة كعجيبة  ،منيا أنو كاف داخؿ

مصر أك داخؿ الدكلة المممككية عمكمان كال يتـ تدكيمو بإدخاؿ عناصر مف خارج الدكلة لمساعدة أحد

األمراء لمكصكؿ إلي السمطة الميـ إال إذا استعاف بعض األمراء ببعض شيكخ العرب كالبدك أحيانان في
بعض المعارؾ كلكنيـ في النياية مقاتميف ال يخضعكف لسمطاف دكلة مف الدكؿ  ،كبالتالي لـ يتـ

التدخؿ في شئكف مصر الداخمية مف دكؿ أخرم نتيجة ليذا الصراع  ،أما السمة الثانية فإف الصراع
ْٖٔ

نقبلن عف كتاب أحكاؿ المماليؾ في مصر – محمد عرمكش

ِْٓ

ِْٔ
ينتيي بمجرد اختفاء أحد األمراء المتنافسيف عمي السمطة سكاء بالقتؿ أك السجف أك النفي أك التنازؿ ،

كبالتالي ال يستمر الصراع بكاسطة أنصاره بعد اختفاءه كىذا يحقف الدماء كييدئ األمكر  ،حتي أنؾ إذا

قرأت عف أحد ىذه الصراعات في بعض الكتب كتابعت باىتماـ أعماؿ القتؿ كالنيب كالسمب كالجرائـ
التي ترتكب خبلؿ ىذا الصراع قد تتمني أف يتـ التخمص بسرعة مف أحد األميريف المتنافسيف حتي تيدأ
األمكر  ،فكؿ أمير منيـ يمتؼ حكلو أعداد ضخمة مف المماليؾ كيقاتمكف بشراسة كبمجرد مكتو ينتيي

كؿ شئ بشكؿ يدعك لمدىشة  ،كما يصفح األمير المنتصر عنيـ كتنتيي الفتنة  ،أما السمة الثالثة مف

سمات ىذا الصراع ابتعاد عامة الشعب عنو كعدـ إقحاميـ فيو إال في حاالت نادرة ككاف كؿ أمير

حريص عمي رضا العامة عنو ليدعمكه بالدعاء لو بالنصر

 -فكيؼ كانت تنتقؿ السمطة في األحكاؿ العادية أـ أف الصراع ىك األساس في انتقاؿ السمطة دائمان ؟

كيؼ كانت تنتقؿ السمطة مف سمطاف إلي آخر في األحكاؿ العادية ؟
 كؿ ما سبؽ ال يعني أف السمطة كانت تنتقؿ دائمان بعد صراعات كاراقة لمدماء خبلؿ العصر المممككيفيذا ىك االستثناء حتي لك حدث كثي ارن كلكف كانت بالتأكيد ىناؾ قاعدة سممية لتداكؿ السمطة في
العصر المممككي ككمما اختمت يحدث الصراع  ،كىذه القاعدة كانت تعتمد بشكؿ عاـ عمي نظاـ األقدمية

فقد كاف المماليؾ يحترمكف األقدمية جدان فيناؾ أمير كبير كىناؾ أمير صغير كىناؾ مف تكلي كظائؼ

عديدة كخاض معارؾ طاحنة كىناؾ مف لـ يمر بعد بكؿ ىذه األمكر كبالتالي كانت القاعدة العامة ىي

احتراـ مكانة كأقدمية كبار األمراء ،

 -فماذا عف نظاـ تكريث الحكـ لؤلبناء ؟

 -لـ ينجح نظاـ تكريث الحكـ في عيد المماليؾ بشكؿ كاضح ( -كيرجع السبب في عدـ نجاح نظاـ

الكراثة الشرعية عند المماليؾ إلي أنيـ كانكا جنكدان محاربيف نشأكا نشأة كاحدة كربكا تربية كاحدة
متجانسة فيـ قكـ قد انقطعت صبلتيـ بأسراتيـ منذ اشتركا في أسكاؽ الرقيؽ أك أسركا في مياديف

الحركب فضعفت عندىـ مع الزمف معاني الصبلت األسرية كقكيت عندىـ في نفس الكقت معاني صبلت

أخرم كاف ليا شأف كبير في حياتيـ  - - -فكاف يصعب عمي المماليؾ دائمان أف يمي السمطنة ابف
سمطاف سابؽ ألنو لـ ينشأ نشأتيـ كلـ يرب تربيتيـ كليس بينيـ مف العبلقات ما يمزميـ بالكالء لو

فكانكا في العادة يقبمكف سمطنة ىذا االبف مؤقتان احترامان لما أخذ عمييـ مف مكاثيؽ كأيماف إلي أف

تنتيي المشاكرات بيف كبراء أمراءىـ كيتفقكا عمي تكلية أحدىـ ككاف االختيار يقع عادة عمي أقرب

األمراء إلي السمطاف السابؽ  ،كأقرب األمراء إلي السمطاف السابؽ كاف في العادة أقدميـ كاألخذ بنظاـ

األقدمية مف المبادئ اليامة التي كاف يحترميا كيعمؿ بيا المماليؾ ْٖٕ)-
ْٕٖ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُُٗ

ِْٔ

ِْٕ
 -فماذا كاف يحدث البف الممؾ السابؽ ؟

 لـ يكف عزؿ ابف الممؾ السابؽ معناه قتمو كلكنيـ كانكا يكتفكف بعزلو فقط أك إبعاده إلي مدينة بعيدةعف العاصمة معزز مكرـ ألف كؿ منيـ كاف يشعر بأف ىذا سيككف مصير أكالده مف بعده  ،كعمي الرغـ

مف نجاح بعض سبلطيف المماليؾ في تكريث الحكـ ألكالدىـ كذلؾ بإعدادىـ إعداد خاص لذلؾ إال أف
ىذه المحاكالت لـ تكف القاعدة العامة في انتقاؿ السمطة في عصر المماليؾ بشكؿ عاـ كجدير بالذكر

أف أشير مف قاـ بتكريث الحكـ ألكالده ىك السمطاف المنصكر قبلككف
 -فكيؼ كاف يتـ تحقيؽ اإلنجازات مع كجكد صراعات عمي السمطة ؟

عبلقة اإلنجازات باألفضمية أثناء الصراع
 -عندما يعتبر أحد األمراء أنو أفضؿ مف غيره كأحؽ بالعرش مف الجميع فبلبد أف يثبت ذلؾ بتحقيؽ

العديد مف اإلنجازات كاالنتصارات  ،فإذا كاف سمطانان بالفعؿ كقامت عميو حركة عصياف كنافسو أحد
األمراء ليجمس مكانو  ،أك شعر بمجرد كجكد آ ارء حكؿ حكمو لمببلد قد تثير الفتف كاالضطرابات كتشجع
مف لو طمكح في منافستو  ،عندئذ يحاكؿ أف يثبت لمجميع أنو األفضؿ فيكثر مف تحقيؽ اإلنجازات في

جميع المجاالت سكاء إقتصادية أك معمارية كما يشف الحركب عمي أعداء األمة كيحاكؿ تحقيؽ النصر

كالمجد ككمما زادت حدة الص ارعات تزيد اإلنجازات عمي ما يبدك  ،فيذه اإلنجازات ليا العديد مف الفكائد

بالنسبة لو  ،فيي أكالن تجعؿ عامة الشعب في حالة انتعاش اقتصادم كتتكفر السمع بأسعار زىيدة مما
يجعؿ الناس تتمسؾ بو كتدعك لو بالنصر  ،أما ثاني ىذه الفكائد أف أنصاره مف المماليؾ كالجنكد الذيف
حكلو ترتفع ركحيـ المعنكية بشكؿ كبير كتزداد شراستيـ في القتاؿ لمزكد عنو كاستقرار عرشو  ،كما

أف كؿ ما يحققو مف انتصارات كأمجاد كمكاسب تخفض الركح المعنكية ألنصار خصمو كال يجد مف

يسانده إال لمصالح شخصية

 -فاإلنجازات إذف قد تجعؿ طبيعة الصراع لممصمحة العامة كليس لممصمحة الشخصية

 نعـ كمف ىنا قد يككف ىذا ىك السبب في تزامف حدكث إنجازات مع كجكد صراعات  ،بؿ إف الصراعاتالتي لـ تنتيي طكاؿ عصر المماليؾ جعمت معيا إنجازات لـ تنتيي أيضان إال بانتياء ىذا العصر ككاف

األمير الذم يريد أف يجمس عمي العرش يتخمص مف خصكمو كيعتبر نفسو األقكل كاألصمح لمقيادة كأف
القضاء عمي الخصكـ بالقتؿ أك النفي كاف يعتبره مف متطمبات األمف القكمي كاالستقرار السياسي فقد

يتحكؿ بسيكلة جدان اختبلؼ اآلراء بيف األمراء إلي قتاؿ شرس كعنيؼ كما يشبو الحركب األىمية التي
تدمر كؿ شئ ألف كؿ أمير تكجد تحت سيطرتو قكة ال يستياف بيا طكع أمره كبالتالي البد مف أمير قكم
يسيطر عمي الجميع كيضمف كالءىـ كلك بالقكة كالعنؼ في البداية كبمجرد أف يجمس عمي العرش يبدأ

في تحقيؽ العديد مف اإلصبلحات كاالنتصارات كاألمجاد ليؤكد لنفسو كلؤلمة كميا أنو كاف عمي حؽ

عندما أصر عمي تكلي السمطة كالتخمص مف الخصكـ
ِْٕ

ِْٖ
 ما فيمتو مف كبلمؾ أنو كانت غالبان تحدث الصراعات عمي الحكـ عندما يفشؿ كبار األمراء في االتفاؽعمي سمطاف محدد منيـ ليحكـ كلـ يكف مقبكالن لدييـ أف يحكـ ابف السمطاف الراحؿ ألنو لـ ينشأ النشأة
التي تعكدكا عمييا فيك ليس كاحد منيـ كما ذكرنا فكاف يتكلي الحكـ لحيف االتفاؽ عمي الممؾ الجديد

كاذا لـ يحدث ىذا االتفاؽ يبدأ الصراع عمي الحكـ بأشكالو المتعددة كدائمان كفي نياية األمر يصؿ إلي
الحكـ مف أراد المكلي عز كجؿ لو الحكـ فالممؾ بيد اهلل يؤتيو مف يشاء  ،كلكف أليس الصراع عمي

الحكـ مغامرة قد تؤدم لممكت ؟

 -يقكؿ أبك فراس الحمداني في قصيدتو الشييرة :

كىن ٍح يف أيىناس ،ال تىك ُّ ً
بر
كف العالى ى
در ،يد ى
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ى
ه
ى
ميف ،أك القى ي
الص ي
المير
الحسناء ٍلـ يغميا
خطب
مف
كس ىنا ،ك ٍ
تى يي ي
ى
ى
الم ىعالي ينفي ي
ي
كف ىعمى ٍي ىنا في ى
 -العرش أك القبر  ،يا ليا مف مغامرة كبرم غير مأمكنة العكاقب  ،فيؿ تستحؽ ؟

 -نعـ فمف يتأمؿ ىذا المعني البد أف يفكر ألؼ مرة قبؿ أف يتخذ قرار المنافسة عمي العرش  ،كمف

المؤكد أنو قرار صعب يحتاج إلي جرأة كقكة عزيمة كارادة صمبة فالبقاء لؤلقكم دائمان فيي ليست نزىة
خمكية أك مسابقة رياضية فالخسارة فييا تعني المكت

 كقد يسبؽ ىذا المكت ألكاف مف العذاب فالحبس كحده في انتظار القتؿ يقتؿ المحبكس كؿ لحظة أثناءحبسو  ،كبالتالي فالقرار صعب كمصيرم  ،فما الذم يستحؽ كؿ ىذا العناء ؟

 الخطير أيضان في ىذا الصراع أف جميع األساليب مشركعة فالمسألة حياة أك مكت فمف الممكفاستخداـ الخداع كالمكر كبالتالي تنعدـ الثقة باآلخريف كيرتاب الجميع في سمكؾ الجميع فقد تأتي

الطعنة مف الخمؼ كمف أقرب الناس إليؾ ،

 معني ىذا أنو قد يتـ القتؿ لمجرد استشعار نية القتؿ مف الطرؼ اآلخر ؟ -نعـ فبل يكجد كقت لمتحقؽ مف ذلؾ أك التفكير في كسائؿ أخرم ،

 إف كؿ ىذا يجعمؾ تشعر باإلشفاؽ عمي ىؤالء المساكيف الذيف يدخمكف في ىذا الصراع ،-

بالتأكيد  ،فالمماليؾ حياتيـ عبارة عف سمسمة مف المعارؾ كمنازليـ ىي صيكات جيادىـ كصكت

ضرب السيكؼ ىك الصكت الذم يطربيـ كلمعانيا يثيرىـ كما أنشد عنترة بف شداد مف قبؿ :

يض ال ًي ً
الرماح ىنك ً
ً
ند تىقطيير ًمف ىدمي
اى هؿ ً -م ٌني كًب ي
ىكلىقىد ىذ ىكرتيؾ ك ّْ ي
ؽ ثى ً ً
قبيؿ الس ً
يكؼ ألىنَّيا  -لى ىم ىعت ىك ً
بار ً
سًـ
المتىىب ّْ
فى ىكىد ي
دت تى ى ي
غرؾ ي
 أعتقد أنني إذا كنت أعيش في تمؾ الفترة مف تاريخ مصر فمف أعرؼ أبدان نتيجة أم صراع  ،بؿ إذاانتيي صراع كعرفت نتيجتو فسيبدأ بالتأكيد صراع جديد قبؿ مكتي كلف أعرؼ نتيجتو

 ىذا ليس في عصر المماليؾ فقط  ،بؿ في جميع العصكر  ،فالصراعات ال تنتيي كاألحداث تتجددبصفة مستمرة فبل تشغؿ بالؾ بنتيجة أم صراع  ،كلكف احرص عمي أف تمقي اهلل كأنت تسير عمي
ِْٖ

ِْٗ
طريؽ الحؽ  ،فميس مطمكب منؾ أف تصؿ لنياية الطريؽ بؿ يكفي أف تمكت كأنت تحاكؿ أف تنصر

الحؽ دكف انتظار نتائج

 حدثتني عف أف المماليؾ في بداية نشأتيـ كانكا يتمقكف دركسان دينية كىـ صغار فما انعكاس ذلؾ أكنتيجتو في سمككياتيـ ؟

النزعة الدينية لدم المماليؾ
 في الحقيقة كاف القاسـ المشترؾ األعظـ لجميع المماليؾ عمي اختبلؼ أنكاعيـ كظركؼ نشأتيـ ىكالتدريب عمي القتاؿ كالكالء لؤلستاذ  ،أما باقي المعارؼ األخرم أك المشارب أك البيئات الحاضنة

فتختمؼ مف نكع إلي آخر كاف كانت العقيدة الدينية مف الثكابت الراسخة لدييـ جميعان تقريبان فنكاد
نممحيا في تصرفاتيـ كفي عمائرىـ كحتي في صراعاتيـ عمي السمطة

 -كيؼ ذلؾ ؟

 كؿ منيـ كاف حريص عمي أف يستمد شرعيتو في الحكـ مف منظكر ديني كما سنرم  ،فنجد مثبلن أفالمماليؾ عندما تكلكا الحكـ كممكؾ كسبلطيف ال يطمئف أحدىـ إال إذا تـ تقميده السمطنة في حضكر

الخميفة كالقضاة األربعة ْٖٖ كمباركتيـ  ،كما نبلحظ أيضان ىذه النزعة الدينية عندما نق أر في كتب

التاريخ أف كثي ارن منيـ بعد أف يتكلي الحكـ كيصبح سمطانان يقكـ باستدعاء كبار رجاؿ دكلتو كاألمراء
ليحمفكف لو باأليمانات المؤكدة عمي عدـ الغدر بو أك التآمر عمي خمعو مف السمطنة  ،كبغض النظر
عف مدم صدؽ ىذه األيمانات إال أنيا مؤشر يكضح تأثير الديف في سمككياتيـ ،

 -كىؿ تكجد أمثمة أخرم عمي ىذه النزعة الدينية ؟

 -بالتأكيد فمف أكضح األمثمة عمي تكغؿ ىذه المشاعر كالعقائد في نفكسيـ النذكر التي كانكا ينذركنيا

إذا كانكا في ضيؽ أثناء صراعاتيـ كقد سجؿ المؤرخكف أمثمة عمي بعض ىذه النذكر كمف أشيرىا نذر

الممؾ المؤيد شيخ المحمكدم الذم كاف مسجكنان في سجف مف أبشع السجكف في ذلؾ الكقت كالذم
كاف يسمي خزانة شمايؿ بجكار باب زكيمة حيث نذر نذ ارن كقاـ بالكفاء بو بالفعؿ بعد أف تكلي السمطنة

حيث قاـ ببناء مسجده الشيير المكجكد إلي اآلف في نفس مكضع السجف الذم كاف مسجكنان فيو  ،أما
الصراع عمي السمطة نفسو فكانكا يطمقكف عميو كممة (فتنة) كأثناء حدكث إحدم ىذه الفتف اختفي

األمير الجيف المنصكرم داخؿ مئذنة جامع ابف طكلكف لفترة حتيْٖٗ انتياء ىذه الفتنة  ،ككاف ىذا
ْٖٖ

تـ استضافة الخميفة العباسي في مصر في عيد الظاىر بيبرس كلـ يحدث ذلؾ أثناء حكـ الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية

رغـ محاكلة أحمد بف طكلكف كأبك بكر اإلخشيد إقناع الخميفة باتخاذ مصر مقر لمخبلفة العباسية  ،بينما نجح المماليؾ في ذلؾ ،
أما القضاة األربعة فمقصكد بيـ قضاة المذاىب األربعة لمسنة فقد كاف ىناؾ قاضي لكؿ مذىب (الشافعي كمالؾ كابف حنبؿ كابك

حنيفة)

ْٖٗ

كانت ىذه الفتف تنتيي بصاحبيا إلي القبر أك العرش أك اليركب أك النفي أك السجف  ،فميس مف السيؿ أف يقرر أحد األمراء

أف يدخؿ في صراع لمكصكؿ إلي العرش فيي مغامرة كبرم غير مأمكنة

ِْٗ

َِٓ
الجامع الضخـ خربان كميجك ارن في ذلؾ الكقت كال تقاـ فيو الشعائر فأخذ األمير الجيف عمي نفسو عيدان
كنذر نذ ارن أف يعمر ىذا الجامع كيرممو إذا انتيت ىذه الفتنة بسبلـ ككصؿ لمسمطة كقد كاف  ،فعندما

صار ممكان عمي مصر قاـ بالكفاء بيذا النذر كليس أدؿ عمي تمكف الديف مف المماليؾ كدليؿ العمائر
اإلسبلمية  ،فقد كانكا يتنافسكف فيما بينيـ عمي بناء األسبمة كالتكيات كالمدارس كالمساجد كالخكانؽ
كالكتاتيب كيكقفكف عمييا األكقاؼ لتستمر بعد كفاتيـ  ،بؿ إف مف األمثمة الطريفة التي تؤكد لجكءىـ

كتضرعيـ إلي اهلل سبحانو كتعالي كىـ في قمة الضعؼ اإلنساني عندما يمرض أحدىـ مرضان شديدان
يقكـ باختيار أفضؿ فرس لديو مف خيكلو  -كما أدراؾ ما الخيكؿ بالنسبة ليـ – كيرسمو ليعرض لمبيع

كيتصدؽ بثمنو كامبلن مف منطمؽ ما كرد في األثر الشريؼ (داككا مرضاكـ بالصدقة)

 إلي ىذا الحد كاف اعتقادىـ كيقينيـ كتككميـ ؟ كلكف بمناسبة الكبلـ عف الخيكؿ  ،أعتقد أنيا كانتذات أىمية خاصة بالنسبة لممماليؾ  ،فيؿ لديؾ معمكمات عف عبلقة المماليؾ بالخيكؿ ؟

الخيكؿ المممككية
 بالفعؿ البد لنا أف نمقي الضكء عمي أىميتيا عند المماليؾ فعف أىمية الخيكؿ في العصر المممككيكتب الكاتب الكبير جماؿ الغيطاني في كتابو الممتع مبلمح القاىرة في ألؼ سنة ما ممخصو  ( :نتجو

إلي ميداف الرميمة الممتد تحت قمعة الجبؿ  ،ربما كاف التجكؿ في سكؽ الخيؿ مدخبلن طبيعيان إلي عالـ
رحب كثيؽ الصمة بكافة تفاصيؿ الحياة خبلؿ العصكر الكسطي  ،لـ يتغير مكقع ىذا السكؽ طكاؿ

العصر الكسيط  ،ترتفع صيحات الدالليف كالمناديف  ،كأنكاع عديدة مف الخيكؿ  ،لكنيا مكزعة عمي
ثبلثة أقساـ رئيسية  ،الخيكؿ العربية  ،أنفسيا كأغبلىا قيمة مطمكبة لمسباؽ كلمحاؽ  ،مصدرىا ببلد

الحجاز كنجد كاليمف كالشاـ كالعراؽ كمصر كبرقة  ،كالنكع الثاني تركي أك أعجمي  ،ككانت تسمي

اليماليج أك األكاديش  ،مرغكبة لصبرىا عمي السير الحثيث كسرعة المشي  ،النكع الثالث مكلد بيف

العربية كاألعجمية  ،إذا كاف األب أعجميان كاألـ عربية قيؿ لو ىجيف كىي كسط بيف النكعيف السابقيف

 ،أما الخيكؿ اإلفرنجية فيي أفشؿ األنكاع كأرخصيا ثمنان ىنا  ،كال يقبؿ عمييا أحد  ،الخيكؿ العربية

نفسيا تنقسـ إلي عدة أنساب  ،الحجازية أشرفيا  ،كالنجدم أيمنيا كالمصرم أفرىيا  ،كالغربي أنسميا

 ،كعندما ترد السكؽ خيكؿ مؤصمة فإنيا تعرض عمي السمطاف  ،ككاف السبلطيف ميتميف جدان باقتناء

أنفس األنكاع كأنقي األنساب  ، - - - - -كاف الناصر بف قبلككف شغكفان بجمب الخيكؿ العربية - ،
  -كأفرد ليا دفاتر تسجؿ أنساب الخيؿ كما تسجؿ أنساب اآلدمييف  ،كعندما مات ترؾ خمفو ما يقربمف ثمانية آالؼ فرس في اصطببلتو  ،أما السمطاف برقكؽ  - -فقد خمؼ كراءه ستة آالؼ فرس ،

كاف اقتناء الخيكؿ كاالىتماـ بيا مظي ارن مف مظاىر القكة كالجاه  ،كال عجب  ،فقد قاـ النظاـ المممككي

عمي دعامتيف  ،الفارس كالفرس  ،ربما كاف ىذا سببان قكيان في أىمية سكؽ الخيؿ كقربو مف قمعة

الجبؿ مركز الحكـ كرمز السمطة في مصر كقتئذ ،
َِٓ

ُِٓ
 -كماذا عف ألكاف الخيكؿ ؟ كىؿ كاف السبلطيف يفضمكف ألكاف بعينيا ؟

 في السكؽ نرم ألكانان عديدة  ،غير أف األلكاف األساسية أربعة  ،كما عدا ذلؾ متفرع منيا  :األكؿ :المكف األبيض ككاف سبلطيف المماليؾ يفضمكنيا  ،كيطمقكف عمييا الفرس البكز  ،كيذكر ابف إياس في

بدائع الزىكر أف السمطاف الغكرم كاف يخرج في المكاكب ممتطيان فرس بكز أبيض  ،الثاني  :ىك

األسكد  ،ككؿ فرس شديد السكاد كاف يطمؽ عمييا أدىـ  ،كالثالث  :ىك المكف األحمر  ،كيسمي الكميت

 ،كالمكف الرابع ىك األصفر  ،كمعرفة ألكاف الخيؿ ضركرية بالنسبة لمفرساف  - - -كأحيانان كاف بعض

الفرساف يحرصكف عمي رككب فرس ذات لكف معيف في كؿ يكـ  - - -كليذه األلكاف عبلقة بالتفاؤؿ ،

كال يقتصر التفاؤؿ كالتشاؤـ عمي المكف العاـ لمفرس  ،كانما يتعمؽ األمر ببعض العبلمات في جسده ،
فالغرة  ،أم البياض الذم يككف في كجو الفرس  ،إذا استدارت أك كانت تشبو حرؼ الحاء فإنيا تدؿ

عمي اليمف كالبركة  ،كاذا أصاب البياض خدان دكف اآلخر فإف الفرس يككف مكركىان كيتشاءـ بو  ،كذلؾ
إف غطت عينان دكف األخرم  ،فيصبح مف المتكقع أف تقتؿ مع صاحبيا  ،أما إذا غطت العينيف فإنيا

تقير مع فارسيا  ،كاف مالت إلي اليميف تدؿ عمي الشؤـ  ،كالي اليسار فإنيا تدؿ عمي المكاسب  ،كاف

كصمت إلي األنؼ فإنيا تدؿ عمي البركة كالخير ،

 كىؿ كانكا يأخذكف ىذه األمكر بجدية ؟ في سنة َِٖىػ ُّٗٗـ  ،يك ًسر األمير تنـ كسقط أسي ارن  ،كاستفسر المؤرخ ابف تغرم بردم عفسبب كقكع األمير عف فرسو ثـ أسره  ،فقالكا كاف في فرسو شؤـ  ،كأشاركا إلي ىذه العبلقة  ،كقالكا :

إف أصحابو نيكه عف رككبو فأبي  ،كفي سكؽ الخيؿ نبلحظ أف المشتريف كالفاحصيف يطمبكف التحديؽ
الختبارىا كفحصيا كالتفرس لو قكاعد  ،فبلبد أف ينظر إلي الفرس في جميع حاالتو خاصة أثناء الجرم

كالفرس الجيد يعرؼ مف شدة نفسو  ،كحدة نظره  ،كصغر كعبيو  ،كرقة جحافمو  ،كقصر ساقيو  ،كقمة

التكائو  ،كليف التفاتو  ،كاذا نظر اإلنساف إلي آثار قكائمو كقت جريو كقاس ما بينيما  ،فإذا كانت ستة
أذرع يككف فرسان سباقان  - -كما يجب أف يككف صافيان عف الصييؿ فيذا دليؿ عمي صحة الرئتيف ،

كعبلمات أخرم عديدة كاف المتفرسكف يعرفكنيا كسجمتيا كتب الفركسية  ، َْٗ) - - - ،كلعمؾ

أدركت بعد ىذا العرض ماذا تعني الخيكؿ بالنسبة لممماليؾ حتي يتـ بيع أفضميا كالتصدؽ بثمنو

 لقد عرض األستاذ جماؿ الغيطاني أىمية الخيكؿ المممككية بأسمكب رائع كممتع لمغاية  ،كبالفعؿ لقدأدركت معني أف يتصدؽ السمطاف بأفضؿ ما لديو مف خيكؿ  ،مما يؤكد مكانة الديف عندىـ

َْٗ

نقبلن باختصار عف كتاب مبلمح القاىرة في ألؼ سنة لمكاتب الكبير جماؿ الغيطاني  ، ،الناشر نيضة

مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -الطبعة الخامسة سبتمبرََِٕ ،مقتطفات مف صفحة ْٓ إلي صفحة ٔٓ

ُِٓ

ِِٓ
 فإذا كانت سمككيات المماليؾ كق ارراتيـ كصراعاتيـ كمنشآتيـ ليا صبغة دينية أك ىكذا تبدك عمي األقؿفيمكننا أف نؤكد أف الديف كاف مف الثكابت الراسخة في نفكسيـ  ،أما القتاؿ فيك حرفتيـ الكحيدة التي

تعممكىا

 -بناءان عمي ىذا فبلبد أف تككف ىناؾ مكانة خاصة لعمماء الديف في ذلؾ العصر

مكانة العمـ كالعمماء لدم المماليؾ
 ىذا صحيح  ،فمقد كاف لمعمماء المسمميف مكانة خاصة جدان لدم المماليؾ  ،كعف ىذا المكضكع كتب دمحمكد الحكيرم ما ممخصو  -( :إذا كاف المماليؾ قد ككنكا طبقة عسكرية شديدة البأس  - -فقد أدم

ذلؾ إلي ظيكر عمماء الديف المصرييف الذيف كقفكا أماـ استبداد المماليؾ  ،كتكممكا بمساف الشعب

المصرم باعتبارىـ مف أبناءه  ،كدافعكا عنو ضد كؿ طغياف  ،كبمغ رجاؿ الديف في دكلة المماليؾ مكانة
سامية  ،جعمت سبلطيف المماليؾ يستمعكف إلي شككاىـ كيجيبكف طمباتيـ  ،بؿ تكجسكا مف بعضيـ

خيفة  ،كليس أدؿ عمي ذلؾ مف أف الشيخ عز الديف بف عبد السبلـ كاف يزجر السمطاف الظاىر بيبرس

عف المظالـ كينياه عنيا  ُْٗ) - -كما أف ( -قاضي قضاة الحنفية شمس الديف الحريرم كاف شديد

السطكة ال تأخذه في اهلل لكمة الئـ ككانت األمراء تخافو كلقد ذكر البف بطكطة أف السمطاف الناصر

محمد بف قبلككف قاؿ يكمان لجمسائو  " :إني ال أخاؼ أحدان إال شمس الديف الحريرم " كمف ىذا

قربكف عمماء الديف كالقضاة المصرييف  ،حرصان منيـ عمي تدعيـ سمطتيـ
المنطمؽ كاف المماليؾ يي ّْ
بالنفكذ الديني  -( ، ِْٗ)-ككثي ارن ما كاف السمطاف المممككي يرجك نصح عمماء الديف باعتبارىـ أىؿ
الحؿ كالعقد كال يقكـ بحرب أك يتخذ ق اررات عميا ىامة تمس أمكر الدكلة إال بعد استشارتيـ  ،ىذا في

الكقت الذم كاف رجاؿ الديف يعتبركف سبلطيف المماليؾ درع األمة اإلسبلمية كأف احتراميـ مف احتراـ

اإلسبلـ ّْٗ)-

 إذف فقد كاف االحتراـ متبادؿ  ،كيبدك مف كبلمؾ أف المماليؾ كانكا ييتمكف بالعمـ كالعمماء  ،فيؿ ىذاىك سبب ما حققتو ىذه الدكلة مف تقدـ في كافة المجاالت ؟

العمـ ىك سبب االزدىار كالحضارة
 في الحقيقة إف العمـ يبني اإلنساف كاإلنساف يصنع الحضارة  ،كىذا باختصار شديد ما حدث في عصرالمماليؾ البحرية  ،فاىتماميـ بالعمـ كرعايتيـ لمعمماء ككثرة المدارس في عيدىـ كؿ ىذا قد ساىـ في
بناء اإلنساف كبالتالي ازدىر كؿ شئ عمي يد اإلنساف في جميع المجاالت (صناعة  ،تجارة  ،زراعة ،
ُْٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِْ

ّْٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِِْ

ِْٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِْ

ِِٓ

ِّٓ
بناء )  ،كأيان ما كاف أسباب كدكافع المماليؾ لبلىتماـ بالعمـ كالعمماء فإف ىذا ما حدث بؿ ىك ثابت في

العديد مف كتب التاريخ التي تتناكؿ ذلؾ العصر ،

 فماذا قرأت عف ىذا المكضكع ؟-

فيما كتبو د محمكد الحكيرم ما قد يفسر كبلـ ابف بطكطة عف كثرة المدارس في مصر حيث كتب في

كتابو الممتع "مصر في العصكر الكسطي" ما يمي  (:كانت القاىرة في عصر دكلة المماليؾ دكف نزاع

أكثر العكاصـ اإلسبلمية ازدىا ارن بالبحث كالدرس كحممت كحدىا مشعؿ الثقافة العربية اإلسبلمية
كحافظت عمييا مف خطر الضياع بعد أف ذكت مراكز العمـ كالتنكير في معظـ الببلد اإلسبلمية  ،خاصة

بعد سقكط بغداد في أيدم المغكؿ كتدميرىـ لكنكز المخطكطات ،كتعرض قرطبة في األندلس لحركة

االسترداد المسيحية كالحاؽ الضرر بببلد الشاـ عمي أيدم الصميبييف كالمغكؿ جميعان كاستقبمت مصر
العمماء كالباحثيف كالطمبة مف كؿ مكاف لينيمكا مف مراكز العمـ بيا  ،كفي العصر المممككي زاد عدد

المدارس زيادة كبيرة )ْْٗ

 يتضح مف ىذا الكبلـ أف العمـ كالعمماء يحتاجكف إلي قكة راعية لنشاطيـ العممي كال يمكف أف تقكـحضارة بدكف عمـ كال يمكف أف يتحقؽ العمـ إال في كجكد قكة ترعاه كأمكاؿ تنفؽ عميو

 مف المؤكد أف المماليؾ كانكا في فترة مف فترات التاريخ ىـ القكة الكحيدة في العالـ اإلسبلمي ككانكايحترمكف العمـ كالعمماء كبالتالي ىركؿ إلييـ أىؿ العمـ بعد ضعؼ العباسييف في بغداد كاألمكييف في

األندلس ،

 -ىذا عف رعايتيـ لمعمـ كالعمماء فيؿ ىذا ينطبؽ عمي الفنكف أيضان ؟

 -بالتأكيد ( فعمي الرغـ مف أف المماليؾ كانكا طبقة حاكمة تميؿ إلي البطش كالقسكة كالقكة إال أنيـ كانكا

رعاة لمفنكف التي لـ تشيد ليا مصر مثيبلن منذ عصر البطالمة  ،كتمتعكا بذكؽ راؽ كحب لمفنكف فمؤل كا

سماء القاىرة بالتحؼ اليندسية الرائعة كال زالت القاىرة تزخر بالمساجد كالمدارس كالقباب كالخكانؽ
كاألضرحة كالقصكر كاألسبمة كالحمامات كالبيمارستانات كغيرىا مف التحؼ المعمارية ،كقد عني
سبلطيف المماليؾ كأمرائيـ عناية تامة منذ قياـ دكلتيـ بتشييد المنشآت العامة حتي كاد يخطئيا

العد)ْٓٗ  ،أما عف الحياة الفكرية كاألدبية فقد ( بمغت الحياة الفكرية كاألدبية في مصر اإلسبلمية
ذركة النضج كاالزدىار في القرنيف الثامف كالتاسع اليجرييف ففي ىذيف القرنيف تحتشد أعظـ جميرة مف
العمماء كالكتاب مف كؿ فف كضرب كفييا تغص القاىرة بأكابر العمماء الكافديف عمييا مف المشرؽ
كالمغرب  ،تجتذبيـ نيضتيا الفكرية  ،كأزىرىا التالد  ،كببلطيا المستنير ،حامي اآلداب كالعمكـ ،

 ربما يعبر ىذا عف معاني كثيرة مما أكد تكضيحو (ببلطيا المستنير  ،حامي اآلداب كالعمكـ)ْْٗ
ْٓٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِِٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٖٔ

ِّٓ

ِْٓ
 كيمتاز القرف الثامف في مصر بظاىرة فكرية خاصة  ،كىي أنو عصر المكسكعات العممية كالفنكفالمعركفة يكمئذ  ،في مؤلفات جامعة لـ تعرفيا اآلداب العربية مف قبؿ ككتبت في عدة مكسكعات جميمة

 ،مازالت تتبكأ مقاميا الفذ في تراث األدب العربي )ْٔٗ كأشير ىؤالء العمماء المكسكعييف أحمد ابف

عبد الكىاب النكيرم المتكفي سنة ُِّّ ـ صاحب كتاب " نياية األرب في فنكف األدب " كأحمد ابف
فضؿ اهلل العمرم المتكفي سنة ُّْٖ ـ صاحب كتاب مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار كأبك

العباس القمقشندل المتكفي سنة ُُْٖ ـ صاحب كتاب صبح األعشى في كتابة اإلنشاء ( كانو لمف
التجاكز كالتكاضع أف نسمي ىذه المؤلفات المدىشة كتبان  ،فيي في الكاقع مكسكعات ضخمة شاسعة
ال تدؿ أسماؤىا عمي حقيقة محتكياتيا )ْٕٗ

 -كلكف أال يحتاج كؿ ىذا إلي اقتصاد قكم ؟

 مما ال شؾ فيو أف كؿ ىذا النشاط العممي كما يحتاج إلي قكة ترعاه  ،فبلبد لو مف أمكاؿ تنفؽ بسخاءعمي البحث العممي كترعاه كلذلؾ اىتـ المماليؾ بالحياة االقتصادية كمما ذكره د محمكد الحكيرم في
ىذا المعني ما يمي  ( :اىتـ سبلطيف المماليؾ بالزراعة باعتبارىا مصدر الثركة األكؿ الذم عاش عميو

المصريكف في مختمؼ العصكر  ،كلذلؾ عني سبلطيف المماليؾ بحفر الترع كاقامة الجسكر حرصان عمي
كصكؿ المياه إلي أراضي لـ تصؿ إلييا مف قبؿ مما زاد في رقعة األراضي الصالحة لمزراعة كبالتالي

كثرة الغبلت كالخيرات )ْٖٗ ،

 لنا ىنا كقفة عند الزراعة لما ليا مف كضع خاص في تاريخ مصر فمف الكاضح أف المماليؾ كاف ليـنفس اىتماـ حكاـ مصر بالزراعة كالرم عمي مر التاريخ كلكف ماذا عف اىتماماتيـ بالصناعة كالتجارة

كالبناء ؟

فكرة عامة عف التجارة كالصناعة كالبناء في العصر المممككي
 نعكد مرة أخرم لمدكتكر محمكد الحكيرم ككتابو الممتع مصر في العصكر الكسطي حيث كتب ما يمي :( كالي جانب الزراعة اىتـ سبلطيف المماليؾ بالثركة الحيكانية فعممكا عمي تحسيف سبللتيا كجمب

األنكاع الممتازة لتربيتيا كاإلكثار منيا  ،كفي عصر المماليؾ ارتقت الصناعة كأصبحت عمي درجة كبيرة
مف الجكدة كاإلتقاف  ،كمف أىـ الصناعات في العصر المممككي صناعة المنسكجات  - -كبرع

المصريكف في الصناعات الجمدية  - -كالمصنكعات المعدنية  ،كازدىرت صناعة الزجاج  ،ككذلؾ
صناعة الخزؼ كخضع الصناع كأصحاب الحرؼ في العصر المممككي لنظاـ النقابات  ،فكاف أفراد كؿ

حرفة يككنكف نقابة خاصة بيـ ليا نظاـ ثابت يحدد عددىـ كمعامبلتيـ  ،كما يككف ليـ رئيس أك شيخ
ْٔٗ

مؤرخك مصر اإلسبلمية ( محمد عبد اهلل عناف ) صفحة ٕٔ

ْٖٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٖٖ

ْٕٗ

مؤرخك مصر اإلسبلمية ( محمد عبد اهلل عناف ) صفحة ٕٔ

ِْٓ

ِٓٓ
يرأسيـ كيفض مشاكميـ كيرجعكف إليو في كؿ ما ييـ )ْٗٗ  ( ،أما التجارة في عصر المماليؾ فقد

لعبت الدكر البارز كمصدر لمثركة سكاء كانت تجارة داخمية أك خارجية  ،كلكف التجارة الخارجية ساىمت
بالنصيب األكبر في دخؿ دكلة المماليؾ كثرائيا )ََٓ ككاف سبلطيف المماليؾ ييتمكف بالتعامؿ معاممة

حسنة مع التجار األجانب كمف أظرؼ األمثمة عمي ذلؾ أف السمطاف المنصكر قبلككف بعث إلي
المسئكؿ عف ميناء اإلسكندرية رسالة يأمره فييا بتنمية تجارة الميناء ( كمعاممة التجار الكارديف إليو
بالعدؿ الذم كانكا ألفكه منو  ،فإنيـ ىدايا البحكر  ،كدكالبة الثغكر  ،كمف ألسنتيـ يطمع عمي ما تجنو

الصدكر كاذا بذر ليـ حب اإلحساف نشركا لو أجنحة مراكبيـ كالطيكر  - - - ،كىيأت دكلة المماليؾ
كسائؿ الراحة إلقامة التجار األكركبييف في مينائي اإلسكندرية كدمياط فبنت الفنادؽ ككضعتيا تحت

تصرؼ ىؤالء التجار حتى يعيشكا كفؽ النمط الذم اعتادكه في ببلدىـ )َُٓ

 -فماذا عف مككنات المنازؿ كمحتكياتيا ألنا مؤشر لمصناعة كالتجارة في ذلؾ الكقت ؟

 كلنكضح ركعة المنتجات التي كاف يتـ تصنيعيا كمدم التقدـ في ىذا المجاؿ سنكرد ىنا كصؼ مؤرخبريطاني ألحد المنازؿ كنمكذج لممنازؿ التي كاف يدؿ عمي فكر عالي كىندسة معمارية راقية  ،فيقكؿ

ستانمي ليف بكؿَِٓ كاصفان تمؾ المنازؿ التي صمميا الميندسكف المصريكف لتكفر الراحة كاليدكء
كالخصكصية  ----( :كفي داخؿ الدار ممر ينعطؼ فجأة بعد خطكة أك خطكتيف  ،كيحكؿ دكف
مشاىدة أم شئ في الداخؿ كأنت بالباب الخارجي  ،كفي نياية ىذا الممر نجد أنفسنا أماـ فناء متسع

بو بئر المياه – في أحد ا ألركاف الظميمة  ،كفي أغمب األحياف نجد شجرة عتيقة لمجميز  ،كفي ىذا

المكاف ال تتممس دليبلن عمي أف ثمة حياة  ،فاألبكاب مغمقة في إحكاـ إمعانان في الغيرة كالحذر ،
كالنكافذ تحجبيا تمؾ الستائر الخشبية البديعة التي تركؽ عيف الفناف  ،كتغرم الكثير مف الغكاة

باقتنائ يا  ،كالفناء الداخمي ال يقؿ في ىدكئو كسككنو عف تمؾ األجزاء التي تطؿ عمي الشارع نفسو ،

كىنا ال نرم أية عبلمة لحياة ىؤالء السكاف المنزلية  ،ألف غرؼ النساء منعزلة تمامان عف ىذا الفناء

كال تطؿ عميو  ،إنما تطؿ عميو غرؼ الرجاؿ كحجرات االستقباؿ كما إلي ذلؾ كالكاقع أف ىذا المكاف

اليادئ منعش جدان حينما يأكم إليو المرء بعد أف قاسي الكثير مف الجمبة كالصخب في الشارع  ،حينئذ
يشعر المرء أف الميندسيف المصرييف قد أدرككا لحسف الحظ ما تقتضيو الحياة في الشرؽ  ،فيـ
ْٗٗ
ََٓ
َُٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ ِِٗ ،
َِٓ

كلد المؤرخ كالرحالة البريطاني ستانمي لينبكؿ في مدينة لندف في الثامف عشر مف شير ديسمير سنة ُْٖٓ كدرس في

جامعة أكسفكرد كجامعة دبمف كبدأ حياتو العمم ية كمؤرخ كباحث في اآلثار  ،كقد زار مصر أكثر مف مرة كعمؿ بيا كلو مؤلفات
عديدة تتناكؿ تاريخيا كتكج في سنة َُِٗ سمسمة مؤلفاتو في تاريخ مصر بكتاب ( سيرة القاىرة ) أك تاريخ القاىرة The Story

 of Cairoكالذم قاـ بترجمتو كؿ مف د حسف إبراىيـ حسف ك د عمي إبراىيـ حسف كد إدكار حميـ كفي ىذا الكتاب كصؼ رائع
لمعاصمة المصرية

ِٓٓ

ِٔٓ
يجعمكف الشكارع ضيقة  ،كيظمكنيا بالمشربيات البارزة حتي ال تصؿ أشعة الشمس المحرقة إلييا  ،كما

ىك الحاؿ في شكارع المدف األكركبية الكاسعة  ،حيث تستطيع الشمس أف تنفذ إلي ىذه الدكر ،

كلكنيـ يجعمكف المنازؿ نفسيا فسيحة األرجاء  ،كيحيطكنيا بالحدائؽ كاألفنية  ،ألف حرارة الشمس ال

تطاؽ في الغرؼ في أثناء الصيؼ ما لـ يتخمميا اليكاء  ،إف فف الميندس الشرقي يتمخص في أنو

يبني لؾ منزلؾ بحيث ال تستطيع أف ترم شيئان مف خبلؿ نكافذ جارؾ  ،كبحيث ال يستطيع جارؾ في

الكقت نفسو أف يرم شيئان مما يدكر خمؼ نكافذ منزلؾ كالطريؽ الكاضح لمكصكؿ إلي ىذه الغاية  ،ىك
أف تككف الحجرات بحيث يحيط بيا فناء كاسع فسيح األرجاء  ،كأف تككف النكافذ محتجبة بالستائر

الخشبية المتشعبة التي تسمح لقبس ضئيؿ مف النكر أف يدخؿ  ،كتدع قد ارن كفي ارن مف اليكاء يتخمؿ
أجزاءىا كما يسمح بالنظر مف خبلؿ ىذه النكافذ دكف أف يرم الغرباء مف المارة ما بداخميا  ،كالستائر

الخشبية كالفناء المنعزؿ مف شأنيما أف يعمبل عمي تحقيؽ ذلؾ النظاـ الذم يحتمو اإلسبلـ بفصؿ

الجنسيف بعضيما عف بعض  ،كالحجرات السفمي التي تكاجو أبكابيا الفناء مباشرة  ،كىي تمؾ الحجرات

التي يستطيع الشخص أف يمشي فييا آمنان كال يخشي أف يرم كجيا ألية إمرأة في البيت ،كالي إحدم
تمؾ الحجرات السفمي يتقدمنا مضيفنا  ،طالبان إلينا في أدب جـ أف نكليو الشرؼ بأف نظير كما لك كنا
في بيكتنا الخاصة  ،إنيا حجرة االستقباؿ  ،أك المنظرة  ،كىي بمثابة أنمكذج لما ينبغي أف تككف عميو

الغرؼ في العادة  ،كالجزء الذم ندخؿ منو في الحجرة منخفض عف بقية األجزاء  ،كاذا كاف المنزؿ

أنيقان حقان فإننا نجد ىذا الجزء المنخفض مغطي بالرخاـ المصنكع مف الفسيفساء  ،كفي كسطو نافكرة
تعمؿ عمي تبريد اليكاء  ،كبإزاء الباب نجد قطعة مسطحة مف الرخاـ محممة عمي أقكاس  ،حيث تكضع

قبلؿ الماء كأقداح القيكة كأدكات غسيؿ األيدم كنحف نخمع أحذيتنا الخارجية كنتركيا عمي الجزء
الرخامي مف الحجرة قبؿ أف نطأ ذلؾ الجزء المغطي بالبسط  ،كىنالؾ تجد األرض مغطاة ببسط مف

الصكؼ الخشف  ،كما نجد بمحاذاة ثبلثة مف أضبلع الحجرة ديكانان منخفضان كفي الحائط الخمفي
مشربية بداخميا كسائد مريحة  ،كبأعبلىا نحك مف ستة مف النكافذ مككنة مف قطع صغيرة مف الزجاج
الممكف  ،كمف حكليا إطار مف الطبلء  ،فتككف بذلؾ عمي شكؿ زىرة  ،كىذه النكافذ مف شأنيا أف

تسمح لنصؼ اليكاء فقط بأف يمر مف خبلليا  ،أما الجانباف اآلخراف فمطمياف بالجير  ،كليس بيما

خشب أك قرميد  ،بؿ أعدت بيا بضعة أصكنة خشبية منخفضة ليا أبكاب صغيرة تفتح بطريقة ىندسية
معقدة  ،كعمي جانبي كؿ صكاف مف ىذه األصكنة ككة صغيرة مقكسة  ،كفي أعبله رؼ كضعت عميو

األطباؽ المزخرفة كاألكعية كغيرىا مف أدكات الزينة المنقكشة  ،أما سقؼ الحجرة فيتككف مف ألكاح

مثبتة في جذكع ضخمة  ،كلكنو في العادة أحمر قاتـ  ،غير أنو في البيكت القديمة نجد في السقؼ

غالبان بعض النقكش الجميمة  ،كال نجد في الحجرة مناضد أك كراسي أك مدفئات أك أم شئ مف األثاث

الذم يعرفو األكركبي  ،كحينما يحيف كقت الطعاـ  ،يحضر خكاف صغير مستدير  ،كاذا كاف الجك باردان
ِٔٓ

ِٕٓ
قدـ مكقد أكقد فيو فحـ الخشب  ،كبدالن مف الكراسي نجد القاىرم يضع رجميو مف تحتو عمي الديكاف
كيجمس القرفصاء  ،تمؾ الجمسة التي إذا فكر األكركبي أف يجمس مثميا أصيب بتشنج في األعصاب

)َّٓ ،كمما سبؽ يتضح مدم إعجاب المؤرخ البريطاني بالتصميـ اليندسي المميز ليذه المنازؿ

كتجدر اإلشارة إلي أف محتكيات ىذه المنازؿ مف مفركشات كمصنكعات خشبية كزجاج كأكاني كأكعية
كخزؼ مصنكعة في مصر أك ناتجة عف ازدىار حركة التجارة ككذلؾ فإف ىذه المنازؿ ليست فقط تحؼ

فنية كىندسية مدىشة كلكنيا مكيفة اليكاء أيضان بأسمكب ذلؾ العصر حيث تتككف مف جدراف سميكة

تعزؿ الحرارة كبيا كسائؿ لتكزيع اليكاء بأسمكب معيف كفسقيات فكقيا شخشيخة كحكليا مبلقؼ فيرتفع

اليكاء الساخف ألعمي كييبط اليكاء البارد ألسفؿ فيجعمؾ تشعر بكجكد تكييؼ لميكاء

 مف الكاضح أف ىذا المؤرخ البريطاني كاف منبي ارن بما شاىده في مصر  ،فما أىـ األحداث في العصرالمممككي بشكؿ عاـ

المماليؾ كالتتار كمعركة عيف جالكت
 -في بداية عصر المماليؾ البحرية في مصر كتحديدان في عيد السمطاف الصغير نكر الديف عمي ابف

السمطاف عز الديف أيبؾ ىاجـ ىكالكك العراؽ كقتؿ الخميفة المستعصـ باهلل كخرب بغداد تخريبان شديدان
كاقترب خطر المغكؿ مف مصر كيقكؿ السيكطي عف الخميفة العباسي المستعصـ قتيؿ التتار ( -كاف

متدينان متمسكان بالسنة كأبيو كجده كلكنو لـ يكف مثميما في التيقظ كالحزـ كعمك اليمة  - -ثـ ركف
المستعصـ إلي كزيره مؤيد الديف العمقمي الرافضيَْٓ فأىمؾ الحرث كالنسؿ كلعب بالخميفة كيؼ أراد

كباطف التتارَٓٓ كناصحيـ كأطمعيـ في المجئ إلي العراؽ كأخذ بغداد  - - -كصار إذا جاء خبر
منيـ كتمو عمي الخميفة كيطالع بأخبار الخميفة التتار إلي أف حصؿ ما حصؿ  ، َٓٔ)-ككصؿ التتار

إلي بغداد (-كبذؿ السيؼ في بغداد كاستمر القتاؿ فييا نحك أربعيف يكمان  ،----كلـ يسمـ إال مف
اختفي في بئر أك قناة كقيًتؿ الخميفة رفسان  ،قاؿ الذىبي  :ما أظنو يد ًفف  ،كقيًتؿ معو جماعة مف أكالده
كأعمامو كأي ًسر بعضيـ ككانت بمية لـ يصب اإلسبلـ بمثميا كلـ يتـ لمكزير ما أراد كذاؽ مف التتار الذؿ
كاليكاف كلـ تطؿ أيامو بعد ذلؾ كعممت الشعراء قصائد في مراثي بغداد كأىميا َٕٓ)-
بادت كأىمكىا معان فبيكتيـ  - - -ببقاء مكالنا الكزير خراب
َّٓ

نقبل عف كتاب (سيرة القاىرة) تأليؼ المؤرخ البريطاني ( ستانمي ليف بكؿ) ترجمة د حسف ابراىيـ حسف  ،ك د عمي

ابراىيـ حسف  ،ك د إداكر حميـ –مكتبة األسرة ُٕٗٗ -الييئة المصرية العامة لمكتاب

َْٓ

كاف لممستعصـ كزير اسمو مؤيد الديف العمقمي كىك شيعي رافضي ككاف يحاكؿ ىدـ الخبلفة السنية كاقامة خبلفة شيعية

َٓٓ

باطف التتار أم اتفؽ معيـ عمي معاكنتيـ ضد الخميفة سران

َٕٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّٖٔ

َٔٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّّٔ

ِٕٓ

ِٖٓ
كقاؿ بعضيـ :

يا عصبة اإلسبلـ نكحي كاندبي  - - -حزنان عمي ما تـ لممستعصـ

دست الكزارةَٖٓ كاف قبؿ زمانو  - - -البف الفرات فصار البف العمقمي
 -إنيا كارثة بكؿ المقاييس  ،فماذا كاف كقع ذلؾ عمي مصر ؟

 -عندما اقترب الخطر مف مصر تـ تكلية قطز السمطنة سنة ُِٗٓـ  ،كقاؿ ( -إني ما قصدت إال أف

نجتمع عمي قتاؿ التتار كال يتأتي ذلؾ بغير ممؾ  ،فإذا خرجنا ككسرنا ىذا العدك فاألمر لكـ أقيمكا في

السمطنة مف شئتـ  َٓٗ)-كيقكؿ السيكطي ( ---كقدـ الصاحب كماؿ الديف بف العديـ إلييـ رسكالن

يطمب النجدة عمي التتار  ،فجمع قطز األمراء كاألعياف  ،فحضر الشيخ عز الديف ابف عبد السبلـ ككاف
المشار إليو في الكبلـ  ،فقاؿ الشيخ عز الديف  " :إذا طرؽ العدك الببلد كجب عمي العالـ كميـ قتاليـ

 ،كجاز أف يؤخذ مف الرعية ما يستعاف بو عمي جيازىـ  ،بشرط أف ال يبقي في بيت الماؿ شئ كأف
تبيعكا ما لكـ مف الحكائص كاآلالت كيقتصر كؿ منكـ عمي فرسو كسبلحو كتتساككا في ذلؾ أنتـ

كالعامة  ،كأما أخذ أمكاؿ العامة مع بقاء ما في أيدم الجند مف األمكاؿ كاآلالت الفاخرة فبل َُٓ)-

 -ال يتبقي مع كؿ مممكؾ إال فرسو كسبلحو فقط يا ليا مف فتكم

 كتـ جمع األمكاؿ استعدادان لقتاؿ العدك  ،كأرسؿ ىكالكك رسبلن مف عنده إلي مصر يحممكف رسالة تحذيركتيديد ( -فيا أييا الباقكف أنتـ بمف مضي الحقكف  ،يا أييا الغافمكف أنتـ إلييـ تساقكف  ،كنحف
جيكش اليمكة ال جيكش الممكة  ،مقصكدنا االنتقاـ كممكنا ال يراـ كنزيمنا ال يضاـ  ،كعدلنا في ممكنا قد

اشتير كمف سيكفنا أيف المفر  - -دمرنا الببلد كأيتمنا األكالد كأىمكنا العباد كأذقناىـ العذاب كجعمنا
عظيميـ صغي ار كأميرىـ أسي ار  ،تحسبكف أنكـ منا ناجكف أك متخمصكف ُُٓ)-

 بالتأكيد كاف قطز عمي عمـ تاـ أنو لف يككف ىناؾ أم فرؽ بيف االستسبلـ أك عدـ االستسبلـ فيـ عميأم حاؿ سكؼ يقتحمكف مصر كيدمركنيا كما دمركا غيرىا كسيقتمكف الناس ببل رحمة حتي في حالة

االستسبلـ

 -نعـ كلذلؾ كاف رد قطز ببل تردد ىك قطع رؤكس رسؿ ىكالكك ( كعمؽ رؤكسيـ عمي أبكاب القاىرة كأخذ

يحشد قكاه كيستعد لمبلقاة المغكؿ  -( ُِٓ)-كبدأ النضاؿ العنيؼ بيف عنصريف مف أخطر كأقكم
العناصر المحاربة كبيف فنيف مف فنكف الحرب الممتازة في العصكر الكسطي  ----كقد تأرجح النصر

َٖٓ

دست الكزارة = منصب الكزارة

َُٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َّٕ

ُِٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُِِ

َٗٓ

ُُٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُِِ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َّٕ

ِٖٓ

ِٗٓ
مرات بيف الفريقيف أثناء المعركة  -( ُّٓ)-كفي أكؿ المعركة يى ًزـ المماليؾ كتفرقكا كلكف قطز ثبت
في مكانو كألقي بخكذتو إلي األرض كصرخ بأعمى صكتو " كا إسبلماه " كحمؿ بنفسو عمي العدك فالتؼ

المماليؾ حكلو ثاني نة كانتصركا عمي عدكىـ  - - -غير أف التتار لـ يمبثكا أف ضمكا صفكفيـ كتجمعكا
كتقدمكا كأكشككا أف ينتصركا عمي المماليؾ ثانية فتقدـ قطز كصرخ صرختو األكلي ثبلث مرات " كا

إسبلماه  ،يا اهلل انصر عبدؾ قطز عمي التتار " فأثارت ىذه الصرخة كىذا الدعاء حمية المماليؾ
كحممكا عمي التتار حتي ىزمكىـ ىزيمة شنعاء فمما تـ النصر نزؿ قطز عف فرسو كمرغ كجيو عمي

األرض كقبميا كصمي ركعتيف شك ارن هلل ، ُْٓ)-

قطز كبيبرس كضعفاء النفكس
-

فكيؼ كقع الخبلؼ بيف قطز كبيبرس بعد أف انتيت معركة عيف جالكت باالنتصار الساحؽ لممسمميف

عمي التتار  ،أـ أنو األسمكب المممككي الذم تحدثنا عنو كالذم ال يرحـ ؟

 لقد حاكؿ ضعاؼ النفكس أف يكقعكا الخبلؼ كالكحشة بيف الممؾ المظفر سيؼ الديف قطز كاألمير ركفالديف بيبرس كلؤلسؼ الشديد نجحكا في ذلؾ نجاحان باى ارن

 ضعاؼ النفكس مكجكدكف في كؿ مكاف ككؿ زماف تقريبان كال يعجبيـ الناجحيف كتراىـ يحقدكفكيفسدكف كؿ نصر أك تقدـ ،

 كيركم اإلماـ السيكطي رحمو اهلل عف معركة عيف جالكت ما يمي ( -فأقبؿ المظفر بالجيكش كشاليشوركف الديف بيبرس البندقدارم  ،فالتقكا ىـ كالتتار عند عيف جالكت ككقع المصاؼ كذلؾ يكـ الجمعة
خامس عشر رمضاف فيزـ التتار شر ىزيمة كانتصر المسممكف كهلل الحمد كقتؿ مف التتار مقتمة

عظيمة ككلكا األدبار  - -كجاء كتاب المظفر إلي دمشؽ بالنصر فطار الناس فرحان  - -كأحبو الخمؽ

غاية ال محبة  ،كساؽ بيبرس كراء التتار إلي ببلد حمب كطردىـ عف الببلد ككعده السمطاف بحمب  ،ثـ
رجع عف ذلؾ فتأثر بيبرس مف ذلؾ ككاف ذلؾ مبدأ الكحشة ككاف المظفر عزـ عمي التكجو إلي حمب

لينظؼ آثار الببلد مف التتار فبمغو أف بيبرس تنكر لو كعمؿ عميو

 -مف الذم أبمغو ؟

 ال أعرؼ كلكف مف المؤكد شخص يريد أف تقع الكحشة بينيما كاهلل أعمـ  ،فمما كصمو ىذا الببلغ ،فصرؼ كجيو عف ذلؾ –عف التكجو إلي حمب -كرجع إلي مصر كقد أدمر الشر لبيبرس كأسر ذلؾ إلي

بعض خكاصو  ،فاطمع عمي ذلؾ بيبرس

ُّٓ
ُْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُِِ ُِّ ،
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جِ صفحة ُِّ

ِٗٓ

َِٔ
 كمف خكاصو ىؤالء كما ىي عبلقتيـ ببيبرس  ،كاذا كانكا خكاصو فعبلن فكيؼ يفشكف سره إذا كاف قاؿىذا الكبلـ فعبلن ؟

 لـ أق أر لمسيكطي ما يجيب عمي أسئمتؾ  ،أما ما قالو السيكطي بعد كقكع ىذه الكقيعة بينيما ( :فساركاإلي مصر ككؿ منيـ محترس مف صاحبو ُٓٓ)-

 كىنا أصبح اثناف مف األسكد في قفص كاحد كالبد مف مقتؿ أحدىما-

كتـ القتؿ لؤلسؼ الشديد بعد أف استغؿ ضعاؼ النفكس عدـ تعييف بيبرس كاليان عمي حمب فنجحكا في

إقناع كؿ مف الطرفيف أف كؿ منيما يحاكؿ قتؿ اآلخر كالتآمر عميو فاعتبر كؿ كاحد منيـ أف قتؿ اآلخر
ىك ببساطة شديدة " دفاع مشركع عف النفس "

السمطاف الممؾ الظاىر ركف الديف بيبرس البندقدارم الصالحي
 كصمنا لمظاىر بيبرس كالذم أصبح يتغني الناس بانتصاراتو المعركفة بسيرة الظاىر بيبرس فماذا قرأتعنو ؟

 -تكلي السمطاف الظاىر ركف الديف بيبرس حكـ مصر سنة َُِٔـ كتـ في عيده تحقيؽ حمـ ابف

طكلكف كاإلخشيد حيث قاـ بيبرس باستضافة الخبلفة العباسية في مصر لتصبح مصر ألكؿ مرة في

تاريخيا مقر خبلفة كسمطنة في كقت كاحد ( -حقيقة كانت القاىرة مق ارن لمخبلفة الفاطمية قبؿ ذلؾ كلكف
كانت ىناؾ خبلفتاف أخرياف تعاصرانيا كتنافسانيا  - - -ىما الخبلفة العباسية في بغداد كالخبلفة
األمكية في قرطبة  ،أما في العصر المممككي فمـ يكف ىناؾ في العالـ اإلسبلمي سكم خبلفة كاحدة ىي

خبلفة القاىرة ُٓٔ)-

 -كالقاىرة كانت المحطة األخيرة لمخبلفة العباسية  ،كلكف ماذا فعؿ التتار بعد ىزيمتيـ في عيف جالكت؟

 -كاف بيبرس عمي عمـ أف المغكؿ سكؼ ينتقمكف مما حدث ليـ في عيف جالكت فأعد العدة لقتاليـ

ككاف في نفس الكقت يكاجو خط ارن صميبيان مف نكع آخر كظؿ بيبرس يقاكـ كؿ منيما بكافة الكسائؿ (-
ككاف بيبرس في دمشؽ كقد فرغ مف أمر الصميبييف كعمـ أف التتار قد أعادكا اليجكـ عمي البيرة فتقدـ

نحك الشماؿ يقكد الجيش بنفسو ثـ حمؿ بعض السفف المفككة إلي نير الفرات حيث أعاد تركيبيا كعبر

بجنكده إلي الشاطئ الشرقي حيث انتصر عمي التتار الذيف تقيقركا سريعان كاحتؿ بيبرس البيرة كحصنيا
كأقاـ بيا حامية لمدفاع عنيا – كمنذ ذلؾ الحيف اتجو النضاؿ بيف بيبرس كبيف التتار إلي ميداف آخر

إلي آسيا الصغرل  ، ُٕٓ)-ككانت المعركة الكبرل لبيبرس ضد جيكش المغكؿ كحمفاءىـ مف سبلجقة

الركـ في مكاف اسمو "األبمستيف" في سنة ُِٕٕ ـ ( -كفييا انتصر بيبرس انتصا ارن حاسمان عظيمان
ُٓٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُّٕ

ُٕٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُّٖ

ُٔٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُّْ

َِٔ

ُِٔ
كانتقؿ بعد ىذا النصر إلي قيسارية عاصمة الدكلة كنزؿ بدار السمطنة كجمس عمي عرش سبلجقة

الركـ كليذه الكقعة نتيجة ىامة أخرم فقد حطمت دكلة سبلجقة الركـ كأتاحت الفرصة لقياـ دكيبلت
تركية أخرم في أنحاء آسيا الصغرم سيككف لبعضيا شأف عظيـ فيما بعد  ،مف ىذه الدكيبلت  ،دكلة

بني قرماف كدكلة بني عثماف  ُٖٓ)-كبيذا كسر بيبرس شككة التتار ( -كلكف بيبرس لـ يقدـ عمي

مياجمة الصميبييف إال بعد أف اختط لنفسو خطة كاضحة تدؿ عمي ما كاف يمتاز بو مف ذكاء خارؽ
كمكاىب سياسية فذة  ،كانت ىذه الخطة تتمخص في عقد سمسمة مف التحالفات مع كؿ القكم

اإلسبلمية كالمسيحية المحيطة بو كبالصميبييف لتحقيؽ ىدفيف  ،أكليما أف يمنع ىذه القكم أف ترسؿ

أك تسمح بمركر أم مدد إلي الصميبييف كإليقاؼ جيكش المغكؿ إف فكرت في التقدـ لمساعدة

الصميبييف  ُٓٗ)-كاستمر بيبرس في حركبو ضد الصميبييف لمدة عشر سنكات كاممةَِٓ ككاف

يتزامف أحيانان القتاؿ مع الصميبييف مع القتاؿ عمي جبيات أخرم ضد المغكؿ كغيرىـ (كقد لقي بيبرس

في حمبلتو ضد الصميبييف مشاؽ كمتاعب جمة غير أنو كاف المنتصر دائمان فمـ ينيزـ قط في معركة
مف معاركيـ كلـ يمتنع عميو حصف مف حصكنيـ  ُِٓ)-ككانت أىـ إنجازات بيبرس في قتالو ضد

الصميبييف تحرير إمارة صميبية كبرم كىي إمارة إنطاكية

 ىذه اإلمارة الصميبية أحد اإلمارات األربعة البلتي أسسيا الصميبيكف في الشاـ ( الرىا كانطاكية كبيت-

المقدس كطرابمس ) إذف فقد انضـ بيبرس ألبطاؿ التحرير األربعة الذيف حرركا تمؾ اإلمارات ،

نعـ ( -كقد كاف النتصارات بيبرس المتتالية أثرىا القكم في نفكس الشعب العربي في مصر كالشاـ

فأعجب ببطكلة بيبرس كأكبره كراح يتغنى بشجاعتو كانتصاراتو كألؼ أديب مصرم مجيكؿ "سيرة

الظاىر بيبرس" فكانت ممحمة لمبطكلة كظمت قركنان يتغنى بيا الشعراء كالقصاص في المقاىي كمجالس
السمر ليثيركا النخكة كالعزة كالبطكلة في نفكس الشعب ِِٓ)-

السمطاف األشرؼ خميؿ ابف قبلككف كجبلء آخر جندم صميبي مف الشاـ
 -ككيؼ تـ طرد الصميبييف مف الشاـ بالكامؿ ؟

 لقد استطاع الصميبيكف كما ىك معركؼ تككيف أربعة إمارات صميبية في الشاـ كىي إمارة الرىا كامارةبيت المقدس كامارة إنطاكية كاإلمارة الرابعة طرابمس ثـ بدأت معارؾ التحرير كيقكؿ د جماؿ الديف

الشياؿ  -( :تياكت اإلمارات الصميبية الثبلث مف قبؿ عمي أيدم أبطاؿ الجياد المسمميف  ،فسقطت
ُٖٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُّٖ ُّٗ ،

َِٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٓٓ

ِِٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٖٓ

ُٗٓ

ُِٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُْٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٔٓ

ُِٔ

ِِٔ
إمارة الرىا عمي يد عماد الديف زنكي  ،كسقطت إمارة بيت المقدس عمي يد صبلح الديف األيكبي
كسقطت إمارة إنطاكية عمي يد الظاىر بيبرس كلـ تعد إال اإلمارة الرابعة كىي إمارة طرابمس التي كاف

يحكميا أمراء النكرماف  ،كبقيت بعض فمكؿ الصميبييف في مدف أخرم متناثرة كىي بقايا مممكة بيت

المقدس ككاف مقرىا مدينة عكا كحصف المرقب كيحكمو فرساف االسبتارية كطرسكس كيحكميا فرساف

الداكية  ، ِّٓ)-كقد استطاع السمطاف قبلككف كمف بعده ابنو األشرؼ خميؿ ىزيمة الصميبييف

كطردىـ مف الشاـ بالكامؿ لتنتيي بذلؾ ىذه الصفحة مف تاريخيـ في الشاـ كقد استطاع قبلككف

تحرير طرابمس ( -كخرج عمي رأس جيش ضخـ حتي كصؿ إلي طرابمس فحاصرىا تسعة كثبلثيف يكمان
 ،كبعد قتاؿ عنيؼ سقطت طرابمس كاستكلي عمييا قبلككف في أبريؿ سنة ُِٖٗـ  ،ِْٓ)-ككانت

عكا آخر المعاقؿ الصميبية في الشاـ كأخذ قبلككف يعد العدة لتحريرىا كلكنو مات قبؿ أف يتـ ذلؾ
فتكلي الممؾ األشرؼ خميؿ بف قبلككف المسئكلية كدعا لمجياد ضد الصميبييف في جميع الببلد

اإلسبلمية

 -إذف لـ يكف جيشان مممككيان خالصان بؿ شارؾ فيو المجاىدكف المسممكف أيضان  ،ىذا رائع جدان

 نعـ فقد كتب د جماؿ الديف الشياؿ عف ىذا المكضكع ما يمي  -( :كفي القاىرة أقاـ السمطاف الممؾاألشرؼ خميؿ بف قبلككف احتفاالن دينيان في القبة المنصكرية دعا إليو القضاة كالعمماء كاألعياف
كحضرتو طكائؼ الشعب  ،كضج المجتمعكف بالدعاء إلي اهلل أف يكتب النصر لمسمطاف ثـ خرج خميؿ

بجيشو مف القاىرة كاجتمعت ىذه الجحافؿِٓٓ مف كؿ مكاف عند أبكاب عكا في ربيع سنة ُُِٗ ـ

 -كاشتد الحصار كداـ ثبلثة كأربعيف يكمان  -كسقطت عكا في أيدم العرب بعد أف لبثت في أيدم

الصميبييف مائة عاـ كاممة كسرعاف ما تساقطت المدف الصميبية القميمة الباقية كما تتساقط أكراؽ

الشجر  -كىكذا اختتمت حمقة مف حمقات االستعمار األكركبي كطرد مف عكا آخر جندم صميبي بعد
نضاؿ طكيؿ ككفاح مستمر مرير بدأه عماد الديف زنكي كشارؾ فيو جماعة مف األبطاؿ المغاكير  :نكر

الديف محمكد كصبلح الديف األيكبي كبيبرس كقبلككف ثـ كاف التطيير عمي يد األشرؼ خميؿ بف
قبلككف ِٓٔ)-

ِّٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٕٔ

ِٓٓ

خرج كؿ أمير مف أمراء الشاـ بقكة كبيرة ليقابؿ جيش السمطاف عند عكا كجدير بالذكر أف ىذه المعركة اشترؾ فييا المجاىديف المسمميف

ِْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٖٔ

كليس المماليؾ فقط

ِٔٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٗٔ

ِِٔ

ِّٔ

عصر السمطاف الناصر محمد بف قبلككف أفضؿ عصكر المماليؾ
 سمعت أف عصر الممؾ الناصر محمد مف أفضؿ عصكر المماليؾ إف لـ يكف أفضميا عمي اإلطبلؽ فماحقيقة ذلؾ ؟

 -تكلي السمطاف المممككي الناصر محمد بف قبلككف حكـ مصر ثبلث مرات متباعدة  ،كانت األكلي سنة

ُِّٗ ـ  ،كالثانية سنة ُِٖٗـ  ،كالثالثة سنة َُّٗـ  ،كقد شيد الناصر محمد مسجدان مازاؿ
مكجكد حتي اآلف بالقمعة  ،كتعتبر مئذنة جامع الناصر كقبتو ككذلؾ جدرانو الداخمية قد غشيت جميعيا

بببلطات مف القيشاني األخضر المكف  ،كلقد اىتـ السمطاف الناصر بتعمير منطقة بكالؽ فسكنيا األمراء

كالجند كالكتاب كالتجار كالعامة  ،كلـ يقتصر الناصر عمي تشييد العمائر الدينية كالمباني السكنية
فحسب  ،بؿ شممت حركة البناء كالتعمير إقامة مجارم المياه كالقناطر كالعيكف  ،كمف أىـ ىذه المباني

مجرم عيكف فـ الخميج لتكصيؿ مياه النيؿ إلي قمعة الجبؿ ،

 تعد ىذه المجرم مف اآلثار العمرانية التي تفخر بيا القاىرة في العصكر الكسطي  ،كالتي ال تزاؿ باقيةحتي اآلف ،

 -كما شيد الناصر المدرسة الناصرية التي تقع بشارع المعز لديف اهلل الكائف بحي النحاسيف  ،كذلؾ شرع

الناصر في تجديد المارستاف الكبير المنصكرم الذم أسسو السمطاف قبلككف  ،كبني الناصر سبيبلن

ألحقو بمدرستو كقبة ألحؽ بيا مكتبة عظيمة كشيد القصر األبمؽ في قمعة الجبؿ ،

 الحظت أثناء الحكار معؾ عف تاريخ مصر أف أفضؿ العصكر التي تشيدىا مصر طكاؿ تاريخيا ىيالعصكر التي ييتـ فيو الحكاـ بالعمـ كالصحة (المكتبة كالمارستاف)

 ىذا صحيح  ،كقد ازداد تعمؽ شعب مصر بالناصر محمد لما أتاه مف جميؿ األعماؿ كما تكشؼ لشعبوفيو مف جميؿ الخصاؿ  ،كيعتبر عصر الناصر محمد بف قبلككف أزىي عصكر دكلة المماليؾ البحرية ،

إذ فيو تكطدت دعائـ ىذه الدكلة كبدأت أساليب الحكـ كاإلدارة في االستقرار ،

 -فكـ بمغ اتساع دكلتو ؟

 كانت القاىرة في عصر الناصر حاضرة إلمبراطكرية شاسعة بسطت نفكذىا عمي مصر كالشاـ كأعميالفرات كالحجاز كاليمف كالنكبة كبرقة كتكنس كبعض الجزر بالبحر المتكسط ،

 -إنيا تعد إمبراطكرية شاسعة فيؿ خاض ىذا الممؾ حركب ناجحة ؟

 بالتأكيد فيك يعد مف السبلطيف األبطاؿ الذيف خاضكا غمار الحركب كأحرزكا النصر تمك النصر  ،كفيسنة َُّّ تقابؿ المغكؿ بقيادة زعيميـ غازاف عند مرج الصفر عمي مقربة مف حمص مع المماليؾ

كى ًزمكا كمات كثير منيـ كتعتبر ىذه الكاقعة
بقيادة السمطاف الناصر محمد فيمؾ معظـ جيش المغكؿ ي
مف المكاقع الحاسمة في التاريخ كعمي إثرىا مات غازاف كمدان كقكبؿ الناصر حيف عكدتو مف الشاـ إلي
مصر بأعظـ الترحيب  ،كأقيمت لو أقكاس النصر في القاىرة كخرج الشعب المصرم يحيي قاىر المغكؿ
ِّٔ

ِْٔ
 -فماذا عف مكقفو مف السياسات االقتصادية ؟

 لقد عني الناصر محمد بمكارد الدكلة المالية فكسع نطاقيا حتي يستطيع تنفيذ المشركعات النافعةلجميع مرافؽ الببلد كالقياـ بما تتطمبو الدكلة مف ضركب اإلصبلح مع إبطاؿ العديد مف الضرائب  ،كؿ
ذلؾ أدم إلي تكافر األقكات كرخص أسعارىا كسيكلة الحصكؿ عمييإِٓ

 -ىؿ ىذا السمطاف ىك كالد السمطاف حسف صاحب الجامع الشيير كىؿ تـ بناءه ليككف جامع أـ مدرسة؟

جامع السمطاف حسف أـ مدرسة السمطاف حسف ؟
 بالفعؿ إف السمطاف حسف ىك الناصر حسف بف محمد بف قبلككف كقد أمر بإنشاء جامعو أك مدرستوالمكجكدة حتي اآلف في القاىرة تشيد بعظمة كرقي فف العمارة اإلسبلمية في العصر المممككي كيعد

معجزة العمارة اإلسبلمية في القاىرةِٖٓ

 -فيؿ ىك جامع أـ مدرسة ؟

 عف ىذا المكضكع كتحت عنكاف العمـ بيف المسجد كالمدرسة كتب األستاذ الدكتكر سعيد عبد الفتاحعاشكر أستاذ تاريخ العصكر الكسطي – كمية اآلداب – جامعة القاىرة ما ممخصو  :يقكؿ المقريزم ما

نصو ( :كفي ىذا الجامع عجائب مف البنياف منيا المدارس األربع التي بدكر قاعة الجامع) إذان فقد
أقيمت في دكر قاعة الجامع أربعة مدارس ليا أربعة أكاكيف متقابمة بحيث تختص كؿ مدرسة منيا

بمذىب مف مذاىب أىؿ السنة األربعة  ،كمعني ىذه العبارة أف المدارس أنشئت في قاعة الجامع كليس

الجامع ىك الذم أقيـ في ساحة المدرسة حتي غدت ىذه المدارس مف عجائب فف البنياف في ىذا

الجامع  ،فالجامع ىك األصؿ كىك اليدؼ كىك األساس كلكي تعـ الفائدة كيعظـ األجر كالثكاب أقيمت

بو مدارس لتعميـ عمكـ الديف كأحكامو كشرائعو  ،عمي أنو ثمة مرة كاحدة في كتابو المكاعظ استخدـ

المقريزم فييا عبارة (مدرسة الناصر حسف بسكؽ الخيؿ ) كلكف ىذه العبارة كردت في تعداده ألسماء
المساجد التي تقاـ فييا الجمعة  ،كنص العبارة ( :كقد بمغت عدة المساجد التي تقاـ بيا الجمعة مائة

كثبلثيف مسجدان منيا جامع شيخك – جامع قانبام – جامع ألماس – جامع قكصكف – جامع الصالح –
مدرسة السمطاف حسف بسكؽ الخيؿ)  ،كالمقريزم ىنا يضع مؤسسة السمطاف حسف في قائمة المساجد

الجامعة كليس في قائمة المدارس كربما نعت ىذه المؤسسة باسـ الشيرة الذم عرفت بو  ،كلـ يكف

المقريزم ىك المؤرخ المعاصر الكحيد الذم أطمؽ عمي مؤسسة السمطاف الناصر حسف بف محمد بف
ِٕٓ
ِٖٓ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر – حمدم عثماف – الييئة المصرية العامة لمكتاب

ىذه المدرسة تعد بحؽ مف ركائع العمارة اإلسبلمية فقد جمعت بيف فخامة البناء كجماؿ اليندسة الدقيقة المتناسقة كركعة

الزخرفة سكاء المنقكشة منيا عمي الحجر أك الرخاـ أك الخشب  ،أك تممؾ المحفكرة عمي النحاس المطعـ بالذىب كالفضة أك
شيدت
المرسكمة عمي الزجاج الممكه بالمينا  ،جاءت آية فنية في جماليا كجبلليا ال مثيؿ ليا في العمائر اإلسبلمية بالشرؽ كقد ي

ىذه المدرسة سنة ُّٖٓـ بعد أف استغرؽ العمؿ فييا حكالي عشر سنكات تكمؼ خبلليا أمكاالن طائمة  ،كتبمغ مساحة المدرسة

(المسجد) حكالي فدانيف

ِْٔ

ِٓٔ
قبلككف اسـ جامع كانما ىناؾ مؤرخ آخر عاصر الناصر حسف كعاش أيامو ىك الحسف بف عمر
المعركؼ بابف حبيب المتكفي سنة ٕٕٗىػ ُّٕٕ -ـ صاحب كتاب (تذكرة النبيو في أياـ المنصكر

كبنيو) كمف الكاضح أف ابف حبيب ألؼ كتابو الضخـ ىذا الذم يقع في ثبلثة مجمدات مخصصان إياه

لمتأريخ ألسرة قبلككف  ،أعني السمطاف المنصكر قبلككف كسبللتو مف الحكاـ حتي أياـ ابف حبيب

نفسو كلذا يعتبر ىذا الكتاب مصد ارن أساسيان لمكقكؼ عمي أخبار تمؾ الحقبة ،

 -فماذا قاؿ ابف حبيب عف ىذا المكضكع ؟

 يقكؿ ابف حبيب ما نصو  :كفييا شرع السمطاف الممؾ الناصر حسف أيده اهلل في عمارة المكاف الذمأنشأه بالرميمة تحت قمعة الجبؿ ظاىر القاىرة المحركسة  ،كىك بناء مشيد محكـ عظيـ الشأف مرفكع

القكاعد  ،عالي األركاف  ،متسع الفناء يشتمؿ عمي جامع فسيح لو صحف كبير فيو أربعة أكاكيف
متقابمة  ،كفيو المنبر  ،كبو تقاـ الجمعة  ،كعمي كتفي األيكاف الشرقي باباف عظيماف يدخؿ منيما إلي

مدرستيف كعمي كتفي األيكاف الغربي مثؿ ذلؾ  ،كعمي كتفي األيكاف الشمالي باباف أعظـ مف األربعة
المشار إلييف  ،األيمف منيما مجاز إلي الجامع المذككر  ،كبكسط ىذا الجامع بركة ماء عمييا قبة

عظيمة  ،كعمي بابو سبيؿ
في جامع السمطاف قـ يا مف أتي مص ار كطؼ سعيان بذياؾ الحرـ
كانظر بناء ينجمي لمناس في ثكب الشباب كاطرح ذكر اليرـ

ِٗٓ

 -فيؿ تكجد معمكمات أخرم عف السمطاف حسف ؟

 تكلي السمطاف حسف حكـ مصر سنة ُّْٕـ كمرة ثانية سنة ُّْٓـ ( كأثناء فترة حكـ السمطافحسف ين ًكبت مصر بالطاعكف الذم أزىؽ األركاح حتي بمغ عدد المكتي في شيريف حكالي تسعمائة ألؼ
 ،كقمت المزركعات لمكت الفبلحيف فانتشر القحط كالجكع في الببلد مف جديد  ،كفتؾ الطاعكف

بالحيكانات أيضان فكثي ارن ما شكىدت الخيكؿ كالجماؿ كالحمير كالطيكر كىي ممقاة في البرارم كالطرقات

كساد الحزف جميع أرجاء الببلد  - - - -كخمت كثير مف الديار )َّٓ

 -يا ليا مف مأساة مؤلمة  ،فيؿ ىناؾ أحداث أخرم ميمة تمت في عصر المماليؾ البحرية ؟

آخر أياـ المماليؾ البحرية
 -في الحقيقة ال زاؿ ىناؾ أحداث ميمة البد أف أذكرىا قبؿ أف أختـ كبلمي عف أىـ األحداث في مصر في

عيد المماليؾ البحرية كسكؼ أحاكؿ جاىدان أف أذكرىا بإيجاز شديد " إف شاء اهلل "  ،لنتحدث معان عف
ِٗٓ

نقبلن عف كتاب تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية – إعداد د عبد العظيـ رمضاف – الييئة المصرية العامة لمكتاب – مكتبة

األسرة َََِ

َّٓ

نقبلن عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر لحمدم عثماف صفحة ُّٖ

ِٓٔ

ِٔٔ
أىـ األحداث في عصر المماليؾ البرجية ككيؼ نشأت دكلتيـ كماذا حدث خبلليا مف أحداث ميمة ثـ

نتكمـ بعد ذلؾ عف انييار دكلة المماليؾ البرجية كانتياء عيد سبلطيف المماليؾ عمكمان  ،أما ما حدث
في أخر أياـ المماليؾ البحرية فقد كقع ما يسمي بسنة الفناء أك الكباء األسكد كىذا الكباء ىك نكع مف

المرض الخطير يصيب اإلنساف كيؤدم إلي مكتو بعد قميؿ جدان مف إصابتو بو  ،ككاف ىذا الكباء سنة

ْٕٗ ىػ  ُّْٗ /ـ في عيد السمطاف الناصر حسف كلـ يكف في مصر كحدىا بؿ شمؿ جميع ببلد

العالـ  ،حتي أف المقريزم ذكر أف األسماؾ أيضان قد أصيبت في البحر بيذا الكباء كبالرغـ مف أف ىذا

الكبلـ قد يككف مبالغ فيو إال أنو يدؿ عمي أف ىذا الكباء قد قتؿ الكثير جدان مف الناس كالحيكانات

كالطيكر ( -كلـ يكف ىذا الكباء كما عيد في إقميـ دكف إقميـ  ،بؿ عـ أقاليـ األرض شرقان كغربان

كشماالن كجنكبان جميع أجناس بني آدـ كغيرىـ حتي حيتاف البحر كطير السماء ككحش البر ُّٓ)-

 -كبالتأكيد قد أصيب االقتصاد المصرم في مقتؿ

 -نعـ  ،كحدث نقص كعجز شديد في القكم البشرية كضعفت دكلة المماليؾ البحرية

حممة صميبية جديدة في عيد األشرؼ شعباف
 -فماذا حدث أيضان ؟

 أما الحدث الثاني الذم أكد أف أذكره بعد ذكر الكباء األسكد فقد تعرضت مصر في عيد أحد أحفاد الممؾالناصر محمد بف قبلككف كىك الممؾ األشرؼ شعباف لحممة صميبية ككانت اإلسكندرية ىذه المرة ىي

ىدؼ الحممة ( -كلـ تقمع إال بعد أف خربت المدينة تخريبان كامبلن كسمبتيا كؿ ما فييا مف غاؿ كثميف -

)ِّٓ

 -كاضعاؼ مصر البد أف يبدأ بإضعاؼ اقتصادىا كضربو في مقتؿ

 بكؿ تأكيد  -( ،كاذا كانت مكارد دكلة المماليؾ في مصر تعتمد في معظميا عمي ما تجبيو مف مككسكضرائب عمي التجارة المتبادلة بيف الشرؽ كالغرب عبر مصر فقد أصدر الباباكات عدة قكانيف تحرـ

عمي التجار األكركبييف التعامؿ مع المسمميف أك االتجاه بسفنيـ إلي مكاني مصر كالشاـ كلكف تجار

الجميكريات اإليطالية لـ يطيعكا ىذه األكامر حفاظان عمي مصالحيـ االقتصادية المتبادلة مع مصر
فاضطرت البابكية إلي إنشاء قكة بكليسية حربية تعمؿ عمي اختطاؼ أكلئؾ التجار األكركبييف الذيف

يقدمكف عمي التعامؿ مع دكلة المماليؾ كانت جزيرة قبرص خير مكاف في شرؽ البحر المتكسط يتخذ
لمراقبة سكاحؿ مصر كالشاـ أك لئلغارة عمييا  ّّٓ)-كحضر ممؾ قبرص بطرس األكؿ لكزنياف إلي

اإلسكندرية بأسطكؿ ضخـ في ٗ أكتكبر سنة ُّٓٔ ـ ككاف كالي اإلسكندرية في ذلؾ الكقت يؤدم
ُّٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُْٗ ( نقبلن عف المقريزم )

ّّٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٕٗ

ِّٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٔٗ

ِٔٔ

ِٕٔ
فريضة الحج كالنائب المكجكد مكانو ليس عمي نفس الكزف مف الخبرة كالدراية فمـ يحسف الدفاع عف
المدينة كاستطاع بطرس كجيشو البقاء بيا ثبلثة أياـ كاممة قاـ خبلليا بالتخريب كالنيب كالقتؿ كعندما

شعر بطبلئع جيكش المماليؾ القادمة مف القاىرة فر كمف معو مف اإلسكندرية (كصحبكا معيـ خمسة

آالؼ أسير كأسيرة مف أىالي اإلسكندرية منيـ كما يقكؿ النكيرم المؤرخ السكندرم "المسمـ كالمسممة

كالييكدم كالييكدية كالنصراني كالنصرانية ")ّْٓ كعندما ىرب بطرس مف اإلسكندرية ىرب مسرعان

مرعكبان حتي أنو ألقي بعض المنيكبات التي أثقمت سفنو خكفان عمييا مف الغرؽ ( -كصدؽ قكؿ

النكيرم حيث كصفو بأنو " جاء المدينة لصان كخرج منيا لصان  ، ّٓٓ)-كىكذا كصمنا إلي آخر حدث
ميـ كنت أكد أف أذكره مف عصر المماليؾ البحرية

 كبالطبع مات كؿ سبلطيف المماليؾ البحرية بما فييـ أيبؾ كقطز كبيبرس كقبلككف دكف أف يعرفكا أفدكلتيـ ستنتيي  ،كلكف ىؿ لديؾ فكرة عف أسباب نجاح أسرة قبلككف فقط في تكريث الحكـ في العصر

المممككي عمي خبلؼ ركح ذلؾ العصر ؟

 -ىناؾ عدة أسباب منيا طبيعة أبناء كأحفاد قبلككف كما اتسـ بو بعضيـ مف قكة شخصية كقدرة عمي

القيادة كاألشرؼ خميؿ بف قبلككف كالناصر محمد بف قبلككف كقد يككف السبب ىك الحؿ الكسط الذم
كاف يرضي بو كبار األمراء عندما يفشمكف في الكصكؿ إلي نتيجة مرضية ليصؿ أحدىـ لمحكـ فيصبح

تكلي ذرية قبلككف حبلن مناسبان عمي أف تككف إدارة شئكف الببلد الفعمية في أيدم كبار األمراء ،

 فيؿ تعرؼ أحد مف كبار األمراء الذيف سيطركا عمي مصر مع كجكد ممؾ مف أسرة قبلككف -أعتقد أف أشيرىـ حاليان األمير طاز لكجكد قصر فخـ باسمو حتي اآلف

 نعـ إنو القصر التي تقاـ فيو أنشطة ثقافية كفنية حاليان فيؿ لديؾ معمكمات عف ىذا األمير ؟ -سأذكر لؾ ما يك ًتب عنو في كتاب الخطط التكفيقية لعمي باشا مبارؾ حيث أكد أنو أحد القصكر

التاريخية التي أنشئت خبلؿ عصر المماليؾ في مصر كالذم تحكؿ في أياـ عمي باشا مبارؾ إلي مدرسة
لمبنات كقد كتب عنيا بكتابو الممتع الخطط التكفيقية بالجزء الثاني صفحة ْٔ ما يمي  - - - ( :ثـ

بعدىا مدرسة البنات التي ىي دار األمير طاز ذكرىا المقريزم فقاؿ ىذه الدار بجكار المدرسة

البندقدارية تجاه حماـ الفارقاني عمي يمنة مف سمؾ مف الصميبة يريد حدرة البقر كباب زكيمة أنشأىا

األمير سيؼ الديف طاز في سنة ثبلث كخمسيف كسبعمائة ككاف مكضعيا عدة مساكف ىدميا برضا

أربابيا كبغير رضاىـ كتكلي األمير منجؾ عمارتيا كصار يقؼ عمييا بنفسو حتي كممت فجاءت قص ارن
مشيدا كاصطببلن كبي ارن كىي باقية إلي يكمنا ىذا يسكنيا األمراء انتيي ممخصان (قمت) كىذه الدار اليكـ

ىي المدرسة المعركفة بمدرسة البنات التي تجاه بيت األمير عبد اهلل باشا فكرم كحماـ الفارقاني
ّْٓ
ّٓٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٖٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُٖٗ

ِٕٔ

ِٖٔ
المذككرة ىي اآلف حماـ األلفي الكاقعة خمؼ بيت األمير المذككر ككانت ىذه الدار قبؿ جعميا مدرسة

جارية في كقؼ عمي أغا أغاة دار السعادة ككانت الناظرة عمييا امرأة تدعي نفكسة كفي زمف العزيز

محمد عمي باشا أخذت ىذه الدار كجعمت مخزنان لمميمات الحربية كترتب لمناظرة عمييا مائة كخمسة

كعشركف قرشان ديكانيان في كؿ شير كاستمرت كذلؾ إلي زمف الخديكم اسماعيؿ أعني سنة إحدم
كتسعيف كمائتيف كألؼ ثـ رغب في إنشاء مدرسة لتربية البنات كتعميميف ككنت إذ ذاؾ

ّٔٓ

ناظ ارن عمي

ديكاف األكقاؼ كالمدارس فصرت أبحث عف محؿ يميؽ ليذا الغرض فمـ أجد أليؽ مف ىذه الدار ككانت

قد خميت مف الميمات كانقطع راتب الناظرة عنيا فجعمتيا مسكنان لمفقراء كمربطان لمدكاب ككانت كقتئذ
متشعثة كمتخربا أغمبيا كلـ يتحصؿ منيا إال ريع قميؿ فتكممت مع الناظرة كجعمت ليا خمسمائة قرش
في كؿ شير مف جية المدارس إف تنازلت عف نظارتيا لديكاف األكقاؼ فعندما سمعت بذلؾ رضيت في

الحاؿ فشرعنا في عمارتيا مدرسة مف ذاؾ الكقت كتمت عمي الصكرة التي ىي عمييا اآلف كلـ نغير

بابيا بؿ بقي عمي صكرتو األصمية كأصمحنا خمؿ القاعة كالمقعد كبعض الجيات القابمة لئلصبلح

كأنشأنا بيا البناء القاسـ لمحكش كفتحنا الدكاكيف القديمة التي كانت بكاجيتيا فجاءت بحمد اهلل
مدرسة حافمة كمساكف فاخرة كدخميا نحك مائتي بنت يتعممف فييا الكتابة كغيرىا مف األشغاؿ الدقيقة

مثؿ الخياطة كالتطريز كنحك ذلؾ كترتب بيا الخكجات كالمعممات كىي عامرة إلي كقتنا ىذا كيعمؿ بيا

امتحاف في كؿ سنة

 -كاضح أف عمي باشا مبارؾ كاف فخك ارن بما صنعو بيذا القصر

 بالتأكيد كىك محؽ في ذلؾ ببل شؾ كاليؾ بعض ما كرد عف قصر األمير طاز بمكسكعة كيكيبيديا كالذمحاليان

يعتبر

مف

أىـ

مراكز

اإلبداع

الفني

في

القاىرة

:

يقع

القصر بالقاىرة

القديمة بمنطقة الخميفة بالقمعة بشارع السيكفية المتفرع مف شارع الصميبة .أنشأه صاحبو األمير سيؼ
الديف طاز بف قطغاج ،أحد األمراء البارزيف في عصر دكلة المماليؾ البحرية ،كالذم بدأ يظير اسمو

خبلؿ حكـ عماد الديف إسماعيؿ بف الناصر محمد بف قبلككف (1343 – 1345ـ )إلى أف أصبح في عيد

أخيو الصالح زيف الديف حاجى أحد األمراء ممف بيدىـ الحؿ كالعقد في الدكلة في ذلؾ الكقت في الربع
األخير مف القرف التاسع عشر كعندما بمغ قصر األمير طاز مف العمر خمسمائة عاـ رأت

الحككمة الخديكية أف تحيؿ القصر إلي االستيداع كقررت تحكيمو إلي مدرسة لمبنات بإيعاز مف عمي باشا
مبارؾ أحد ركاد التنكير حينذاؾ كلكف لـ تمض سكم عشرات قميمة مف السنيف إال كأخمت كزارة التربية
كالتعميـ القصر ليس مف أجؿ ترميمو كالحفاظ عميو بعد أف ظيرت عميو آثار الشيخكخة بشكؿ كاضح
كلكنيا أخمتو لتحكيمو إلي ..مخزف! كألف القصر كبير كمتسع كيقع في قمب القاىرة فقد كاف مؤىبل مف

كجية نظر الكزارة أف يككف المخزف الرئيسي لمئات األلكؼ مف الكتب الدراسية كعشرات العربات التي
ّٔٓ

أم عمي باشا مبارؾ

ِٖٔ

ِٗٔ
تـ تكيينيا كمئات األطناف مف الخردة بمختمؼ أنكاعيا ..كألف الناس عمي ديف ممككيـ فمـ يستشعر

سكاف المنطقة حرجا في استعماؿ القصر كمقبرة لمحيكانات النافقة! ..لـ يحتمؿ القصر كؿ ىذا اليكاف

كىك الذم شيد كشاىد مئات السنيف مف العز كالنعيـ فانطكم عمي نفسو بعد أف داىمتو االمراض

كالعمؿ كتمايمت الكثير مف جدرانو كانيارت العديد مف غرفو ، .كفي أكتكبر ُِٗٗ تـ إدخاؿ القصر الي

غرفة العناية المركزة بعد أف عصفت رياح الزلزاؿ الشيير بالكثير مف أركانو كأعمدتو كعمي مدم عشر

سنكات ظؿ الحاؿ كما ىك عميو إلي أف تـ إعبلف الكفاة إكمينيكيا في َُ مارس ََِِ عندما انيار
جانب كبير مف الجدار الخمفي لمقصر كالمطؿ عمي حارة ضيقة بيا عشرات البيكت المتيالكة يسكنيا

مئات آالؼ المكاطنيف أصبحت حياتيـ جميعا ميددة بالخطر المنتظر بيف لحظة كأخرل بعد أف أصبح
االنييار الكامؿ لمقصر مسألة ساعات ال أكثر ..قامت كزارة الثقافة ببدء مشركع ترميـ القصر بعد
اىمالو لفترات طكيمة ك لكف الميمة كانت صعبة لمغاية بسبب تمؼ اجزاء كثيرة ..بيكت الخبرة العالمية

كالخبراء االجانب اعتبركا أف المكضكع قد انتيي بالفعؿ كأف أم محاكالت لئلنقاذ مضيعة لمكقت ..كألف
أبرز ىكايات المصرم في كقت الشدة ىي تحدم المستحيؿ ..أك ما يبدك لغيرنا مستحيبل ..فقد ىركؿ
الجميع الي مكقع القصر المنيار كفي لحظات بدأت أجيزة التنفس الصناعي كتدليؾ القمب في العمؿ

بسرعة خارقة كتمت عممية اإلنقاذ ككقؼ العالـ مبيك ار كىك يرم الحياة تعكد إلي القصر الذم تـ
ترميمو بكفاءة ال يمكف كصفيا ..كلـ يكتؼ المصريكف باالنقاذ كالترميـ كلكف المفاجأة األكبر كانت في

االكتشافات األثرية الميمة التي كاكبت ذلؾ كأدت إلي إزاحة الستار عف المزيد مف خبايا القصر..

كالعمؿ الذم تـ إنجازه رائع بكؿ المقاييس  ،تبمغ مساحة القصر االجمالية أكثر مف ثمانية آالؼ متر
مربع كىك عبارة عف فناء كبير في الكسط خصص كحديقة تتكزع حكليا مف الجيات األربع مباني

القصر الرئيسية كالفرعية كأىميا جناح الحرممؾ كالمقعد أك المبني الرئيسي المخصص لبلستقباؿ

كالمكاحؽ كالتكابع كاالسطبؿ .أما اآلف فمـ يتبؽ مف ىذه المباني سكم الكاجيتيف الرئيسية المطمة عمي

شارع السيكفية كالخمفية المطمة عمي حارة الشيخ خميؿ كىي التي بدأ منيا االنييار كالمقعد الذم تـ

تجديده في عيد 'عمي أغا دار السعادة' صاحب السبيؿ كالكتاب الممحقيف بالقصر كجزء صغير مف

قاعات الحرممؾ فضبل عف القاعات المستحدثة التي استخدمت كمخازف أك قاعات دراسية في عصكر

الحقة.

 -إف الحديث عف ىذا يعد تاريخ في حد ذاتو يعبر عف الكثير مف العبر كالعظات أما الحديث عف صاحبو

األمير طاز فيعتبر نمكذج عمي بعض صراعات العصر المممككي الذم تحدثنا عنيا  ،فيا لو مف قصر
كيا لو مف عصر  ،كلقد مات األمير طاز كمات عمي باشا مبارؾ كمات كؿ مف كاف يعيش في جميع

المراحؿ التي مر بيا ىذا القصر كلـ يعرفكا ما سيحدث لو

ِٗٔ

َِٕ
 كنحف أيضان سنمكت دكف أف نعرؼ ما سيحدث حتي لك أدركنا أم تغيير في األحداث الحالية فسكؼيتبعو تغييرات كثيرة لف نعرفيا ككما قمت لؾ مف قبؿ كأرددىا دائمان  ،لف تعرؼ  ،لف تعرؼ

 إف حديثنا عف العصر المممككي يؤكد بالفعؿ أف األحداث فيو كانت تتبلحؽ بشكؿ سريع كمرعب كمثيررغـ كؿ ما فيو مف إنجازات كحضارة كانتصارات  ،كىك مف أكضح األمثمة عمي ما تقكؿ مف عدـ

إمكانية معرفة ما سيحدث  ،كلكف ىؿ كانت المعادلة صفرية في كؿ صراع كما فيمت أم البد مف

القضاء التاـ عمي الطرؼ اآلخر في الصراع ؟

 الصراعات عمي السمطة في العصر المممككي كما ذكرنا يؤدم إلي انقساـ بيف المماليؾ ينتيي باختفاءأحد المتنافسيف عمي العرش سكاء بالقتؿ أك السجف أك التنازؿ أك اليركب كما قمنا كال يستمر القتاؿ

بعد ذلؾ  ،كال يحدث ىذا االنقساـ بيف عامة الشعب المصرم بشكؿ عاـ

 -كلكف ىؿ قد حدث انقساـ بيف عامة الشعب نفسو في مرحمة مف مراحؿ التاريخ المصرم ؟

 بالتأكيد ىناؾ عدة انقسامات شييرة قد حدثت بيف صفكؼ الشعب المصرم مثؿ االنقساـ الذم حدثخبلؿ أحداث الثكرة العرابية كقد ذكره الرافعي كسكؼ نتناكلو إف شاء اهلل  ،ككذلؾ االنقساـ الذم حدث

بيف سعد زغمكؿ كعدلي يكف كمؤيدم كؿ منيما كسكؼ نتناكلو أيضان إف شاء اهلل كغير ذلؾ مف
االختبلفات في الرأم كالتكجيات السياسية كربما استمرت ىذه االنقسامات حتي اآلف

 -كىؿ االنقسامات بيف صفكؼ الشعب المصرم تككف فييا المعادلة صفرية أيضان ؟

 ىذا يتكقؼ عمي زعماء ىذه االنقسامات كالشحف اإلعبلمي كاثارة المتطرفيف مف الجانبيف  ،كلكفالشعب المصرم بشكؿ عاـ شعب غير دمكم كما قاؿ الدكتكر جماؿ حمداف أف مصر جسـ بشرم كاحد

ككحيد  ،ككسط جغرافي أحادم بالتأكيد  ،كنير سائد كفريد

 -إف ىذا كبلـ مطمئف جدان  ،كاآلف فمنعكد لمكضكعنا فكيؼ بدأت فكرة المماليؾ البرجية ؟

َِٕ

ُِٕ

الفصؿ رقـ ( ُِ ) دكلة المماليؾ البرجية في مصر
أصؿ المماليؾ البرجية
 لنتحدث عف أصؿ المماليؾ البرجية عمينا أف نعكد إلي عصر قبلككف الكبير عميد العائمة القبلككنيةكنصعد إلي القمعة كنجمس معو كىك يفكر في مكضكع خطير كميـ بالنسبة لو  ،فقد قرر االعتماد عمي

قكات جديدة مف نكع خاص كتتمخص الفكرة في شراء نكع جديد مف المماليؾ بعيدان عف جزيرة الركضة
كما تحتكيو مف مماليؾ بحرية  ،كقاـ بالفعؿ بشراء مماليؾ جدد كجعؿ إقامتيـ في أبراج القمعة كعزليـ

عف الناس

 -كلذلؾ تـ تسميتيـ بالمماليؾ البرجية

 نعـ كاليؾ بعض ما قرأت عف ىذا المكضكع ( عزـ السمطاف المنصكر قبلككف "ٕٗٔ ٖٔٗ-ىػ /ُِٕٗ—ُِٖٗ ـ " عمي تككيف فرقة جديدة مف المماليؾ تديف لو بالكالء كالطاعة كيعتمد عمييا

كتختمؼ في أصكليا عف فرقة المماليؾ األخرل التي غمب عمييا عنصر األتراؾ كلذلؾ أقبؿ عمي شراء
المماليؾ الجراكسة مف المنطقة الكاقعة بيف بحر قزكيف كبيف البحر األسكد  ،كأسكنيـ في أبراج القمعة

  - -فسمكا البرجية تميي ازن ليـ عف المماليؾ البحرية الذيف أقامكا في جزيرة الركضة  ،كساعدقبلككف عمي تحقيؽ رغبتو كثرة الجركس في أسكاؽ الرقيؽ  - - -فضبلن عف رخص سعرىـ آنذاؾ

بالنسبة لمعناصر التركية )ّٕٓ كلقد كاف السمطاف ييتـ بيـ كبأحكاليـ كما قاؿ المقريزم

 -كماذا قاؿ المقريزم عف ىذا المكضكع ؟

 لقد كتب المقريزم عف اىتماـ أسرة قبلككف عمكمان بالمماليؾ البرجية ثـ شرح كيؼ انخفض مستكاىـبعد أف انخفض مستكم االىتماـ بيـ  ،كاليؾ ما كتبو عف المكاف المخصص إلقامتيـ بالقمعة :
(الطباؽ بساحة اإليكاف)  :عمرىا الممؾ الناصر محمد بف قبلككف كأسكنيا المماليؾ السمطانية كعمر
حارة تختص بيـ ككانت الممكؾ تعني بيا غاية العناية  ،حتي أف الممؾ المنصكر قبلككف كاف يخرج
في غالب أكقاتو إلي الرحبة عند استحقاؽ حضكر الطعاـ لممماليؾ كيأمر بعرضو عميو كيتفقد لحميـ

كيختبر طعاميـ في جكدتو كرداءتو فمتي رأم فيو عيبان اشتد عمي المشرؼ كاالستادار كنيرىما كحؿ
بيما منو أم مكركه  ،ككانت المماليؾ أبدا تقيـ بيذه الطباؽ ال تبرح فييا  ،فمما تسمطف الممؾ األشرؼ
خميؿ بف قبلككف  ،سمح لممماليؾ أف ينزلكا مف القمعة في النيار كال يبيتكا إال بيا  ،فكاف ال يقدر أحد

منيـ أف يبيت بغيرىا  ،ثـ إنو الممؾ الناصر محمد بف قبلككف سمح ليـ بالنزكؿ إلي الحماـ يكمان في
األسبكع فكانكا ينزلكف بالنكبة مع الخداـ ثـ يعكدكف آخر نيارىـ كلـ يزؿ ىذا حاليـ إلي أف انقرضت

أياـ بني قبلككف  ،ككانت لممماليؾ بيذه الطباؽ عادات جميمة  :أكليا أنو إذا قدـ بالمممكؾ تاجره
ّٕٓ
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ُِٕ

ِِٕ
عرض و عمي السمطاف كنزلو في طبقة جنسو كسممو لطكاشي برسـ الكتابة  ،فأكؿ ما يبدأ بو تعميمو ما

يحتاج إليو مف القرآف الكريـ  ،ككانت كؿ طائفة ليا فقيو يحضر إلييا كؿ يكـ  ،كيأخذ في تعميميا

كتاب اهلل تعالي كمعرفة الخط كالتمرف بآداب الشريعة كمبلزمة الصمكات كاألذكار

 أم أف المنصكر قبلككف أراد أف يككف برنامج إعداد المممكؾ كما كاف عمي عيد الممؾ الصالح كما تـإعداده ىك شخصيان كأف يأتي المممكؾ صغي ار في السف

 نعـ  - -ككاف الرسـ إذ ذاؾ أال تجمب التجار إال المماليؾ الصغار  ،فإذا شب الكاحد مف المماليؾعممو الفقيو كأقرأه فيو مقدمو  ،فإذا صار إلي سف البمكغ أخذ في تعميمو أنكاع الحرب مف رمي السياـ

كلعب الرمح كنحك ذلؾ  ،فيتسمـ كؿ طائفة معمـ حتي يبمغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليو كاذا ركبكا
إلي لعب الرمح أك رمي النشاب ال يجسر جندم كال أمير أف يحدثيـ أك يدنك منيـ  ،فينقؿ إذف إلي

الخدمة كي تنقؿ في أطكارىا رتبة بعد رتبة إلي أف يصير مف األمراء  ،فبل يبمغ ىذه الرتبة إال كقد تيذبت
أخبلقو ككثرت آدابو كامتزج تعظيـ اإلسبلـ كأىمو بقمبو كاشتد ساعده في رماية النشاب كحسف لعبو

بالرمح كمرف عمي رككب الخيؿ  ،كمنيـ مف يصير في رتبة فقيو عارؼ أك أديب شاعر أك حاسب

ماىر ،ىذا كليـ أزمة مف الخداـ كأكابر مف رؤكس النكب  :يفحصكف عف حاؿ الكاحد منيـ الفحص
الشافي كيؤاخذكنو أشد المؤاخذة كيناقشكنو عمي حركاتو كسكناتو  ،فإف عثر أحد مف مؤدبيو الذم

يعممو القرآف أك الطكاشي الذم ىك مسمـ إليو أك رأس النكبة الذم ىك حاكـ عميو  ،عمي أنو اقترؼ

ذنبان أك أخؿ برسـ أك ترؾ أدبان مف آداب الديف أك الدنيا قابمو عمي ذلؾ بعقكبة مؤلمة شديدة بقدر

جرمو  ،فمذلؾ كانكا سادة يدبركف الممالؾ كقادة يجاىدكف في سبيؿ اهلل كأىؿ سياسة يبالغكف في
إظيار الجميؿ كيردعكف مف جار كتعدم  ،ككانت ليـ اإلدارات الكثيرة مف المحكـ كاألطعمة كالحبل كات
كالفكاكو كالكسكات الفاخرة كالمعاليـ مف الذىب كالفضة بحيت تتسع أحكاؿ غممانيـ كيفيض عطاؤىـ

عمي مف قصدىـ

 -ىذا كبلـ جميؿ جدان فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 ثـ لما كانت أياـ الظاىر برقكؽ راعي الحاؿ في ذلؾ بعض الشئ إلي أف زالت دكلتو في سنة أحدمكتسعيف كسبعمائة  ،فمما عاد إلي المممكة رخص لممماليؾ في سكني القاىرة كفي التزكج فنزلكا مف

الطباؽ مف القمعة كنكحكا نساء أىؿ المدينة كأخمدكا إلي البطالة كنسكا تمؾ العكايد  ،ثـ تبلشت األحكاؿ
في أياـ الناصر فرج بف برقكؽ كانقطعت الركاتب مف المحكـ غيرىا حتي عف مماليؾ الطباؽ مع قمة

عددىـ كرتب لكؿ كاحد منيـ في اليكـ مبمغ عشرة دراىـ مف الفمكس فصار غذاؤىـ في الغالب الفكؿ

المصمكؽ عج از عف شراء المحـ كغيره ىذا كبقي الجمب مف المماليؾ إنما ىـ الرجاؿ الذيف كانكا في
ببلدىـ ما بيف مبلح سفينة ككقاد في تنكر خباز كمحكؿ ماء في غيط أشجار كنحك ذلؾ كاستقر رأم

الناصر عمي أف تسميـ المماليؾ لمفقيو يتمفيـ بؿ يترككف كشئكنيـ
ِِٕ

ِّٕ
 -يا لو مف قرار لو عكاقب كخيمة

 فبدلت األرض غير األرض كصارت المماليؾ السمطانية أر ذؿ الناس كأدناىـ كأخسيـ قد ارن كأشحيـنفسان كأجيميـ بأمر الدنيا كأكثرىـ إعراضان عف الديف ما فييـ إال مف ىك أزني مف قرد كألص مف فأرة
كأفسد مف ذئب  ،الجرـ أف خربت أرض مصر كالشاـ مف حيث يصب النيؿ إلي مجرم الفرات بسكء

إيالة الحكاـ كشدة عبث الكالة كسكء تصرؼ أكلي األمر حتي أنو ما مف شير إال كيظير مف الخمؿ

العاـ ماال يتدارؾ فرطو  ،كبمغت عدة المماليؾ السمطانية في أياـ الممؾ المنصكر قبلككف ستة آالؼ
كسبعمائة فأراد ابنو األشرؼ خميؿ تكميؿ عدتيا عشرة آالؼ مممكؾ كجعميـ طكائؼ فأفرد طائفة األرمف
كالجركس كسماىـ البرجية ألنو أسكنيـ في أبراج بالقمعة فبمغت عدتيـ ثبلثة آالؼ كسبعمائة كأفرد

جنس الخطا كالقبجاؽ كأنزليـ بقاعة عرفت بالذىبية كالزمرذية كجعؿ منيـ جمدارية كسقاة كسماىـ
خاصكية كعمؿ البرجية سبلحدارية كجمقدارية كجاشنكيرية كأكشاقية  ،ثـ شغؼ الممؾ الناصر محمد

بف قبلككف بجمب المماليؾ مف ببلد أزبؾ كببلد تكريز كببلد الركـ كبغداد كبعث في طمبيـ كبذؿ الرغائب

لمتجار في حمميـ إليو  ،كدفع فييـ األمكاؿ العظيمة ثـ افاض عمي مف يشتريو منيـ أنكاع العطاء مف
عامة األصناؼ دفعة كاحدة في يكـ كاحد كلـ يراع عادة أبيو كمف كاف قبمو مف الممكؾ في تنقؿ

المماليؾ في أطكار الخدـ حتي يتدرب كيتمرف كما تقدـ كفي تدريجو مف ثبلثة دنانير في الشير إلي
عشرة دنانير ثـ نقمو مف الجامكية إلي كظيفة مف كظائؼ الخدمة  ،بؿ اقتضي رأيو أف يمؤل أعينيـ

بالعطاء الكثير دفعة كاحدة  ،فأتاه مف المماليؾ شئ كثير رغبة فيما لديو حتي كاف األب يبيع ابنو
لمتاجر الذم يجمبو إلي مصر كبمغ ثمف المممكؾ في أيامو إلي مائة ألؼ درىـ فما دكنيا كبمغت نفقات
المماليؾ في كؿ شير إلي سبعيف ألؼ ثـ تزايدت حتي صارت في سنة ثماف كأربعيف كسبعمائة ،

مائتيف كعشريف ألؼ درىـّٖٓ

 ىذا يعني أف المنصكر قبلككف الذم ىك مف المماليؾ البحرية اىتـ بإعداد المماليؾ البرجية كلـ تستمرىذه الرعاية بعد كفاتو  ،كلكف مكضكع السماح ليـ بمغادرة القمعة يعتبر تطكر خطير في رأيي

 -يغادركف القمعة ( بشرط أال يبيتكا خارجيا مما أدم إلي كقكفيـ عمي األحكاؿ العامة بعد أف كانكا بمعزؿ

عف الناس )ّٗٓ كزاد نفكذ المماليؾ البرجية تدريجيان إلي أف قكيت شككتيـ في عيد سمطنة الناصر
محمد ابف قبلككف

 إنيا خطكات ال تستطيع أف تكقفيا أك تتحكـ فييا طالما بدأت الخطكة فمف تعرؼ ما الذم سيحدث بعدكفاتؾ كالي أيف ستتجو خطكات مف سيأتي بعدؾ

ّٖٓ نقبلن عف كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار المعركؼ بالخطط المقريزية – الجزء الثالث – تأليؼ تقي الديف أحمد
بف عمي المقريزم – تحقيؽ محمد زينيـ  ،مديحة الشرقاكم – مكتبة مدبكلي

ّٗٓ
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ِّٕ

ِْٕ
 بالفعؿ لقد كانت الخطكة الكبرم في تأسيس دكلة المماليؾ البرجية كاإلطاحة بدكلة المماليؾ البحريةعندما ظير عمي مسرح األحداث األمير برقكؽ

 -كمتي كاف ذلؾ ؟

الظاىر برقكؽ يؤسس دكلة الجراكسة
 في عيد أحد أحفاد الناصر محمد استطاع أحد المماليؾ البرجية التدرج في المناصب كالكصكؿ إليمنصب أتابؾ العسكر سنة َٖٕ ىػ " ُّٖٕ ـ "َْٓ كىذا المممكؾ ىك األمير برقكؽ الذم انتيز

اضطراب األحكاؿ في الببلد كضعؼ دكلة المماليؾ البحرية ككجكد سمطاف صغير السف مف أحفاد

الناصر محمد بف قبلككف ككسط كؿ ىذا تمكف برقكؽ مف الكصكؿ لمسمطة حيث عقد اجتماعان ميمان
ككبي ارن بالقمعة حضره الخميفة العباسي كالقضاة ( قرركا فيو  " :إف أحكاؿ المممكة قد فسدت كتزايد فساد

العرباف في الببلد مف الشرقية كالغربية كالصعيد  ،كقد خامرت النكاب كخرجكا عف الطاعة كاألحكاؿ غير

صالحة كاف الكقت محتاج إلقامة سمطاف كبير  - - -يردع العرباف كيميد الببلد كيسكف االضطراب
كيقمع أىؿ الفساد ُْٓ) - -

 دائمان تككف الحاجة في مصر إلي حاكـ قكم  ،كال أدرم ىؿ مصر ىي التي في حاجة إليو أـ أنو فيحاجة إلييا  ،كسبحاف اهلل ما أكثر ما يتكرر ىذا المشيد في تاريخ مصر منذ الفراعنة

 كىكذا تـ إعبلف األمير برقكؽ سمطانان عمي الببلد كأصبح لقبو السمطاف الممؾ الظاىر برقكؽ كبذلؾقامت دكلة المماليؾ الجراكسة بكؿ بساطة

 -كبالتأكيد قاـ الجراكسة بشراء المزيد مف الجراكسة

 -كيبدك أف سبلطيف المماليؾ البرجية لـ يكتفكا فقط بشراء مماليؾ سعرىـ منخفض بؿ إنيـ قرركا شراء

مماليؾ كبار في السف فكاف المممكؾ يصؿ مصر شابان كبي ارن كليس طفبلن صغي ارن كتـ تسميتيـ بالمماليؾ

الجمباف أك األجبلب الذيف جمبكا إلي الببلد كبا ارن

 كقد أدم ىذا بالطبع إلي اختفاء عممية إعداد المممكؾ التي كانت تحدث أياـ المماليؾ البحرية مما أثرعمي سمككيات المماليؾ بشكؿ كاضح أليس كذلؾ ؟

 -ال شؾ ( كصار تجار الرقيؽ يجمبكف إلي مصر المماليؾ الكبار  ،في الكقت الذم بخؿ عمييـ السبلطيف

بالماؿ كالتربية الصالحة  ،كلـ يدفعكا بيـ إلي فقيو أك مؤدب  ،كتياكنكا في تربيتيـ  ،فضعفت ركحيـ
العسكرية ككثرت ثكراتيـ كصاركا مصدر قمؽ كاضطراب كفكضي  - -كخير تعبير عف حالة المماليؾ
الجراكسة كما ط أر عمييـ مف فساد كتدىكر ما كصفيـ بو المقريزم فقد قاؿ في نقد الذع " كصارت

َْٓ
ُْٓ
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مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٓٔ

ِْٕ

ِٕٓ
المماليؾ السمطانية أرذؿ الناس كأدناىـ كأخسيـ قد ارن كأشحيـ نفسان كأجيميـ بأمر الدنيا كأكثرىـ إعراضان

عف الديف ِْٓ) - -

 ككما قاؿ أمير الشعراء أحمد شكقي :إنما األمـ األخبلؽ ما بقيت  - - -فإف ىمك ذىبت أخبلقيـ ذىبكا
 كىكذا كاف بدء ىبكط منحني دكلة المماليؾ التي بدأت برجاؿ أقكياء كسبلطيف عظماء جاىدكا تحت رايةاإلسبلـ ككانت ليـ صكالت كجكالت في مياديف القتاؿ كقيركا الصميبييف كالتتار ككاف تقديرىـ لمديف

اإلسبلمي كاعتزازىـ بو كاعتمادىـ عميو كاحتراميـ لعمماءه سببان رئيسيان النتصاراتيـ كمجدىـ كىذا

االىتماـ بالديف كاف ناتجان عف نشأتيـ نشأة صالحة دينية منذ نعكمة أظافرىـ أما ما كصؿ إليو الحاؿ
في نياية عيد المماليؾ الجراكسة فسكؼ نعرفو أثناء الحكار عف الخيانة كالفساد كانتشار الفكضى

كالبلمباالة التي أدت إلي انييار دكلتيـ

 -قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عف دكلة المماليؾ البرجية أرجك أف تحدثني عمي الممؾ الظاىر برقكؽ

 تكلي السمطاف المممككي الظاىر سيؼ الديف برقكؽ حكـ مصر سنة ُِّٖـ  ،ككاف محبان لمفركسيةمياالن لمعب بالرمح  ،كلقد ألغي السمطاف برقكؽ الكثير مف الضرائب فنشطت الحركة التجارية كىبطت

أسعا ر السمع المستكردة  ،األمر الذم شجع الكثير مف التجار األجانب كخاصة الشرقييف منيـ عمي
اإلتجار مع مصر  ،كقد اتسع ممؾ مصر في عيده  ،فقد خطب باسمو في أماكف لـ يخطب ألحد قبمو

فييا مف سبلطيف المماليؾ  ،فخطب باسمو في مدينة تبريز كفي المكصؿ كفي مارديف كسنجار بجانب

مصر كبرقة كالشاـ كالحجاز كاليمف كضربت السكة باسمو في ىذه األماكف،

 -كؿ ىذه الببلد كانت تحت سيطرتو  ،كبالطبع لـ تكف ىناؾ حدكد بينيا

 بالتأكيد لقد كانت دكلة كاحدة كبيرة لفترة كبيرة مف الزمف كليس في عصر المماليؾ فقط بؿ تـ السيطرةعمي ما يسمي حاليان بالشرؽ األ كسط مف معظـ حكاـ مصر البارزيف منذ تحتمس الثالث أياـ الفراعنة

مرك ارن بكبار القادة مف أمثاؿ ممكؾ الفرس كاالسكندر كبطميمكس األكؿ كالركماف كبعد ذلؾ الدكؿ
اإلسبلمية المتعاقبة كاألمكية كالعباسية ثـ الطكلكنية كاإلخشيدية كاأليكبية ثـ المممككية كؿ ىذه الدكؿ

لـ تعرؼ الحدكد المعركفة حاليان بينيا

 فمتي كانت المرة األكلي في التاريخ التي يتـ رسـ حدكد بيف ىذه الدكؿ ؟-

بعد االحتبلؿ البريطاني كالفرنسي كتكقيع اتفاقية سايكس بيكك بينيما كما سنرم لتقسيـ مناطؽ نفكذ

كؿ دكلة منيما بعد سقكط آخر دكلة إسبلمية مرىكبة الجانب في المنطقة

 ىذا يعني أنو عند حدكث أم خبلؼ عمي الحدكد بيف ىذه الدكؿ حاليان يجب أف نعكد إلي اتفاقيةسايكس بيكك لحسـ األمر
ِْٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٔٔ

ِٕٓ

ِٕٔ
 بالتأكيد فقد ترؾ المحتمكف المنطقة العربية كاألفريقية مع كضع بذكر االختبلؼ بيف ىذه الدكؿ عميالحدكد ألنيا لـ تكف حدكد طبيعية كما في أكركبا كلكنيا خطكط مستقيمة مرسكمة عمي الخريطة باليد

 -كماذا تقصد بالحدكد الطبيعية ؟

 أقصد أف يفصؿ بيف الدكؿ سمسمة جباؿ مثبلن أك بحر أك نير أك أم تضاريس طبيعية تكضح حدكدالدكلة منذ أف سكنيا القدماء كليس خط مستقيـ تـ تحديده عمي الخريطة في اتفاقية

 نعـ فيمت  ،نعكد إلي الظاىر برقكؽ الذم مات دكف أف يعرؼ أف دكلتو ستتمزؽ كتتحكؿ إلي أشبلء نعكد لما كنا نتحدث عنو  ،فعندما تكفي الظاىر برقكؽ يد ًفف بالصحراء مع مجمكعة مف العمماءكالصالحيف  ،ككاف قد أكصي أف يبني ليـ مدفف كأف يمحؽ بو مسجد كخانقاه  ،كلقد نفذ ابنو الناصر

فرج الكصية  ،كتعتبر مدرسة (مسجد) كخانقاه السمطاف برقكؽ أكلي المنشآت المعمارية في دكلة
المماليؾ الجراكسة بمصر كىي مبلصقة لمدرسة الناصر محمد بف قبلككف كتطؿ عمي شارع المعز

لديف اهلل في (بيف القصريف)

 فيؿ لديؾ معمكمات عف ىذه المدرسة ؟-

أما تخطيط المدرسة فيك كبقية المدارس المممككية  ،فيي تتككف مف صحف مكشكؼ بكسطو فسقية

عمييا قبة مقامة عمي ثمانية أعمدة كتحيط بيا أربعة إيكانات  ،كلقد استخدـ الرخاـ ألكؿ مرة في

زخرفة الكاجية الرئيسية كزخرفة المئذنة أما مدفف السمطاف برقكؽ فيكفي ىذا األثر فخ ارن أف صكرتو

استعممت رم ازن ألحد العمبلت الكرقية في مصر كلقد شيد ذلؾ المدفف السمطاف الناصر فرج بف برقكؽ
ألبيو  ،كاستغرؽ بناؤه اثنتي عشرة سنة  ،كاستغؿ ىذا المكاف كمدفف كخانقاه لمتعبد كمدرسة لتدريس

المذاىب األربعة كمسجدان جامعان

 -كىؿ ىناؾ أحداث شييرة غير ذلؾ في عيده ؟

 -نعـ فعمي عيد الظاىر برقكؽ ارتفع نجـ القائد تيمكرلنؾ ممؾ التتار كدارت عدة صراعات بسبب ذلؾ في

المنطقة كلقد عاصر أيضان جمكس السمطاف الظاىر برقكؽ عمي عرش مصر مقدـ الفيمسكؼ المؤرخ
عبد الرحمف بف خمدكف إلي مصر حيث كصؿ إلي اإلسكندرية مف الببلد المغربية كاندمج منذ كصكلو

إلي مصر في نسيج حياتيا يدرس في الجامع األزىر كيتكلي رئاسة القضاء الحنفي كقد زار ابف خمدكف

العالـ الشيير مصر سنة ْٖٕ ىػ ( نكفمبر ُِّٖـ ) في عصر دكلة المماليؾ الجراكسة ( ككانت
ىذه أكؿ مرة يرم فييا القاىرة  ،فقاؿ  :فانتقمت إلي القاىرة أكؿ ذم القعدة فرأيت حضرة الدنيا كبستاف

العالـ كمحشر األمـ كمدرج الذر مف البشر كايكاف اإلسبلـ ككرسي الممؾ تمكح القصكر كاألكاكيف في
جكه  ،كتزىر الخكانؽ كالمدارس بآفاقو كتضيء البدكر كالككاكب بيف عممائو  - - ،كنحف ليذا العيد

ِٕٔ

ِٕٕ
نرم أف العمـ كالتعميـ إنما ىك بالقاىرة مف ببلد مصر  ،لما أف عمرانيا مستبحر كحضارتيا مستحكمة

منذ آالؼ السنيف  ،فاستحكمت فييا الصنائع كتفننت )ّْٓ
 -فماذا حدث بعد ذلؾ في عصر المماليؾ البرجية ؟

فتح قبرص كمحاكالت فتح ركدس كأحداث أخرم في عصر المماليؾ البرجية
 لـ ينس المماليؾ ما فعمو ممؾ قبرص عندما نيب مدينة اإلسكندرية كىرب بأسطكلو كالمصكص كظؿدافع االنتقاـ مكجكد كلكف لـ تكف ىناؾ فرصة مناسبة عمي ما يبدك لمرد عمي ىذه الحممة  ،كلكف تـ

الرد بعد ستيف سنة مف حدكثيا كفي عيد السمطاف األشرؼ برسبام الذم أرسؿ ثبلث حمبلت بحرية

إلي جزيرة قبرص ( األكلي سنة ِٕٖ ىػ "ُِْْ ـ " كالثانية سنة ِٖٖ ىػ " ُِْٓ ـ " كالثالثة سنة

ِٖٗ ىػ "ُِْٔ ـ " )ْْٓ كفي الحممة الثالثة استطاع المماليؾ فتح قبرص كالسيطرة عمييا بالكامؿ
بؿ كتـ أسر ممؾ قبرص الذم كاف في ذلؾ الكقت الممؾ جانكس الذم تـ إطبلؽ سراحو في مقابؿ أف

تصبح الجزيرة تابعة لمصر كتدفع الجزية ( كىكذا انتقمت مصر لنفسيا مف جزيرة قبرص كنجحت في

القضاء عمي نشاطيا في مياه البحر المتكسط  ،كظمت قبرص منذ ذلؾ الكقت تابعة لمقاىرة  ،كتدفع

جزية سنكية حتي نياية حكـ المماليؾ عمي يد العثمانييف سنة ُُٕٓ ـ )ْٓٓ

 -كىؿ كانت ىناؾ محاكالت أخرم لمسيطرة عمي جزيرة ركدس ؟

 بعد أف سقطت جزيرة قبرص تحكؿ بقايا الصميبييف إلي جزيرة ركدس ليتخذكىا قاعدة ليـ محصنةلميجكـ عمي ببلد المسمميف كسفنيـ كالقياـ بأعماؿ القرصنة البحرية ( كمما يؤكد ذلؾ أنو في عيد

السمطاف جقمؽ " ِْٖٖٕٓ-ىػ ُّْٓ-ُّْٖ /ـ " دخمت فرع رشيد في ربيع األكؿ سنة ّْٖ ىػ /

ُّْٗ ـ أربع سفف لمصميبييف حتي قاربت مدينة رشيد كأخذت أبقا ارن كغيرىا ثـ عادت أدراجيا - - -
ككاف مف المستحيؿ عمي دكلة المماليؾ الجراكسة أف تقؼ مكتكفة األيدم أماـ القراصنة الذيف اتخذكا

مف سكاحؿ جزيرة ركدس أككا ارن يخرجكف منيا لئلغارة عمي شكاطئ مصر  - - -كلذلؾ أراد السمطاف
جقمؽ إخضاع جزيرة ركدس ليبسط سيادتو عمي مياه شرؽ البحر المتكسط  ْٓٔ) -كأرسؿ جقمؽ
ثبلث حمبلت لغزك ركدس ككانت المقاكمة شرسة كعنيدة كلكنيا انتيت بتكقيع اتفاقية صمح ليتكقؼ

القتاؿ مقابؿ تكقؼ أعماؿ القرصنة كىذا باختصار شديد جدان ما حدث

 سمعت أف اكتشاؼ طريؽ رأس الرجاء الصالح كاف تقريبا في العصر المممككي فيؿ ىذا صحيح ؟ّْٓ

نقبل عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر – حمدم عثماف  ،ككتاب ( مصر في العصكر الكسطي  -األكضاع السياسية كالحضارية )

( د محمكد الحكيرم )

ْْٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٕٔ

ْٔٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٕ

ْٓٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٗٔ

ِٕٕ

ِٖٕ
-

( كانت النزعة االستعمارية ىي القاعدة العريضة التي قامت عمييا الكشكؼ الجغرافية في أكاخر

العصكر الكسطي كفي ىذا الدكر مف أدكار الحركة الصميبية ظيرت البرتغاؿ بجيكدىا الكشفية ذات
الطابع الصميبي كشجعيا البابكات  ،عمي أساس تطكيؽ المسمميف مف األماـ كالخمؼ كتحطيـ سيطرتيـ

عمي تجارة اليند التي تمثؿ المنبع الرئيسي لثركتيـ كرخائيـ  ،كفي َِ مايك سنة ُْٖٗ ـ " َْٗ

ىػ " بعد رحمة استغرقت أكثر مف عشرة شيكر تمكف فاسكك دم جاما مف الطكاؼ حكؿ أفريقيا مف

طريؽ رأس الرجاء الصالح )ْٕٓ كبكصكؿ البرتغاليكف إلي اليند تـ ضرب اقتصاد الدكلة المممككية

في مقتؿ ،

 -إنيا ضربة قاسية لبلقتصاد المممككي الذم يعتمد عمي تجارة الترانزيت

 بكؿ تأكيد ( كعبثان حاكلت دكلة المماليؾ الجراكسة إيقاؼ البرتغالييف عف التعرض بسكء لمتجارالمسمميف في اليند كتيديد سفنيـ التجارية  ،فدخمت في حرب معيـ كاف نصيبيا فييا اليزيمة

الساحقة كتحطيـ أسطكليا في معركة ديك البحرية في ّ فبراير سنة َُٗٓ ـ "ُٓٗىػ" فمـ تقـ لمتجارة

المممككية في اليند بعد ذلؾ قائمة كتدىكر مركزىا االقتصادم )ْٖٓ كألكؿ مرة تقريبان يذكؽ المماليؾ

طعـ اليزيمة الساحقة التي لـ تحدث ليـ منذ نشأة دكلتيـ كحتي ىذه المعركة

 كمف مف السبلطيف الجراكسة يمكف أف نتحدث عنو بعد برقكؽ كبرسبام كجقمؽ ؟ يمكننا اف نتحدث عف األشرؼ إيناؿ كاألشرؼ قايتبام كالغكرم كطكماف بام -إنيا أسماء معركفة بالفعؿ كلنبدأ بالسمطاف األشرؼ إيناؿ

السمطاف األشرؼ إيناؿ
 ىك السمطاف األشرؼ أبك النصر سيؼ الديف إيناؿ العبلئي الظاىرم كىك السمطاف الثاني عشر مفدكلة المماليؾ البرجية الشراكسة في مصر بكيع بالسمطنة في يكـ االثنيف ٖ ربيع أكؿ عاـ ٕٖٓ

المكافؽ ُٗ مارس ُّْٓـ ككانت فترة حكمة لمصر كالدكلة المممككية حكالي ٖ سنكات

ىػ.

 -كماذا تعني كممة إيناؿ ؟

 يقاؿ أف إيناؿ كممة تركية مف مقطعيف ىما« :أل» كمعناىا القمر ،ك«ناؿ» كمعناىا شعاع أل أف اسمويعنى «شعاع

القمر»

ككاف قد تكلٌى عدة مناصب قبؿ السمطنة منيا رأس نكبة ثاني

كنائب غزة كنائب الرىا في زمف السمطاف برسبام عاـ ّٖٔ ىػ ثـ حضر إلى القاىرة كأصبح مقدـ ألؼ ثـ

أصبح نائب صفد عاـ َْٖ ىػ ثـ عينو السمطاف جقمؽ أتابكا عاـ ْٖٗ ىػ .ككاف السمطاف إيناؿ ممكا
كيعتبر مف
ىينا لينا قميؿ األذل لـ يسفؾ دما قط بغير كجو شرعي ،ينقاد لمشريعة الغراء كيحب العمماء ي
ْٕٓ
ْٖٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٕ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِِٕ

ِٖٕ

ِٕٗ
خيار ممكؾ الشراكسة .ككانت الدكلة العثمانية في ذلؾ الكقت تربطيا عبلقات طيبة مع دكلة المماليؾ
كظمت ىذه الدكلة القكية تحاكؿ فتح القسطنطينية حتي تـ ليا ذلؾ في عيد السمطاف العثماني محمد

الثاني

 -الذم أطمقكا عميو بعد ذلؾ اسـ محمد الفاتح ؟

 -نعـ ككاف ذلؾ في عيد السمطاف المممككي األشرؼ إيناؿ الذم كصمتو رسالة مف السمطاف العثماني

محمد الفاتح يخبره فييا بفتح القسطنطينية كىذا بعض ما جاء في رسالة محمد الفاتح إلي األشرؼ

إيناؿ  - - ( :إف مف أحسف سنف أسبلفنا رحميـ اهلل تعالي أنيـ مجاىدكف في سبيؿ اهلل  ،كال

يخافكف لكمة الئـ  ،كنحف عمي تمؾ السنة قائمكف كعمي تمؾ األمنية دائمكف ممتثميف بقكلو تعالي
كف ًبالمٌ ًو } (ِٗ) سكرة التكبة  ،كمستمسكيف بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ " مف
يف الى يي ٍؤ ًم ين ى
{قى ًاتميكاٍ الًَّذ ى
اغبرت قدماه في سبيؿ اهلل حرمو اهلل عمي النار " فيممنا في ىذا العاـ غممو اهلل بالبركة كاإلنعاـ
معتصميف بحبؿ اهلل ذم الجبلؿ كاإلكراـ كمتمسكيف بفضؿ الممؾ العبلـ إلي أداء فرض الغزك في
يف ىيميكىن يكـ ّْم ىف ا ٍل يكفَّ ً
ار } (ُِّ) سكرة التكبة
آم ينكاٍ قى ًاتميكاٍ الًَّذ ى
ُّيا الًَّذ ى
اإلسبلـ مؤتمريف بأمره تعالي ى
{يا أىي ى
يف ى
 ،كجيزنا عساكر الغزاة كالمجاىديف مف البر كالبحر لفتح مدينة ممئت فجك ارن ككف ارن التي بقيت كسط

الممالؾ اإلسبلمية تباىي بكفرىا فخ ارن  - -فمتي طمع الصبح الصادؽ مف يكـ الثبلثاء يكـ العشريف

مف جمادل األكلي ىجمنا مثؿ النجكـ رجكمان لجنكد الشياطيف سخرىا الحكـ الصديقي ببركة العدؿ

{س يي ٍي ىزيـ ا ٍل ىج ٍمعي
الفاركقى بالضرب الحيدرل آلؿ عثماف مف اهلل بالفتح قبؿ أف تظير الشمس مف مشرقيا ى
ىم ُّر } (ْٓ) )ْٔ( ،سكرة القمر )ْٗٓ
اع ية ىم ٍك ًع يد يى ٍـ ىك َّ
ُّب ىر (ْٓ) ىب ًؿ َّ
ىكيي ىكلُّ ى
الس ى
الس ى
كف الد ي
اع ية أ ٍىد ىىى ىكأ ى
 كبالطبع فرح المسممكف في مصر كفي جميع أنحاء األمة اإلسبلمية فرحان عظيمان بيذا الفتح نعـ كما سعد الخميفة العباسي بذلؾ سعادة بالغة فكـ ناصبت الدكلة البيزنطية العداء لؤلمة اإلسبلميةكأذاقتيا مف شركرىا

 -فماذا كاف رد السمطاف إيناؿ عمي رسالة السمطاف محمد الفاتح ؟

 قاـ السمطاف إيناؿ بالرد عمي رسالة السمطاف محمد الفاتح برسالة يينئو فييا بالفتح العظيـ كجاء فييابعض أبيات مف الشعر الذم نظمو الشعراء في مصر بيذه المناسبة كاف منيا :
كذا فميكف في اهلل جؿ العزايـ  - - -كاال فبل تجفكا الجفكف الصكارـ
كتائبؾ البحػر الخضـ جيادىا  - - -إذا ما تيدت مكجو المتػػبلطـ

يا ناصر اإلسبلـ يا مف بغزكه  - - -عمي الكفر أياـ الزماف المكاسـَٓٓ
 كمتي كاف تحديدان تاريخ فتح القسطنطينية ؟ْٗٓ
َٓٓ

الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ( د عمي محمد محمد الصبلبي ) صفحة ُْٗ َُٓ ،
الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ( د عمي محمد محمد الصبلبي )صفحة ُُٓ

ِٕٗ

َِٖ
 كاف فتح القسطنطينية في َِ جمادل األكؿ سنة ٕٖٓ ىجريان ( ِٗ مايك ُّْٓ ميبلديان ) كمنذ ىذاالتاريخ لـ يعد ىناؾ كجكد لما يسمي بالدكلة البيزنطيةُٓٓ

 -سبحاف اهلل إنيا القسطنطينية عاصمة أباطرة الركـ الشييرة كالتي كانت معقؿ مف معاقؿ أعداء اإلسبلـ

منذ اإلمبراطكر ىرقؿ الشيير حيث كانت الدكلة البيزنطية الكبرل المسيطرة عمي بقعة ضخمة مف العالـ
كال تنافسيا إال دكلة الفرس  ،بشر رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ بفتحيا القسطنطينية كقد انتظر

المسممكف ىذا الحدث كمر عمييـ خمفاء كبار كسبلطيف أقكياء دكف أف يتـ فتح القسطنطينية كلكنيـ

كانكا عمي ثقة كاممة مف أف بشارة رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ سكؼ تتحقؽ في يكـ مف األياـ

 -كقد تحققت بالفعؿ بفضؿ اهلل تعالي عمي يد الدكلة العثمانية التي كانت في ذلؾ الكقت ترفع راية الجياد

في سبيؿ اهلل  ،ككنت قد أشرت إشارة سريعة كعابرة عف نشأة ىذه الدكلة بعد معركة بيبرس الشييرة

ضد المغكؿ كأخذت ىذه الدكلة تنمك كتزدىر كتتكسع ككانت تربطيا عبلقات طيبة كحسنة مع دكلة
المماليؾ كالخميفة العباسي في مصر كظمت ىذه الدكلة القكية تحاكؿ فتح القسطنطينية حتي تـ ليا

ذلؾ

 -كانت ىذه أىـ األحداث في عصر األشرؼ إيناؿ فماذا عف قايتبام ؟

السمطاف األشرؼ قايتبام
 -تكلي السمطاف األشرؼ قايتبام حكـ مصر سنة ُْٖٔ ـ ككاف مف ألمع سبلطيف المماليؾ الذيف

حكمكا مصر  ،كفي عيده كصؿ إلي القاىرة األمير (جـ) العثماني أخك السمطاف العثماني بايزيد ،

لخبلؼ كقع بيف األخكيف فرحب بو قايتبام كأحاطو بعناية كبيرة

 -فيؿ كاف ىذا المكقؼ سببان إلفساد العبلقات بيف مصر المممككية كالدكلة العثمانية ؟

 بالتأكيد فمـ يغفر السمطاف بايزيد لمسمطاف قايتبام إيكاء األمير جـ  ،ككقعت أكؿ معركة بيف الجانبيفسنة ُْْٖ ـ كقد انتصر فييا األمراء المماليؾ  ،كقد كقعت معركة أخرم سنة ُْٖٔ ـ حيث التقي
جيش مصرم ضخـ تحت قيادة األمير يزبؾ أتابؾ العسكر المصرم مع جيش عثماني في أقصي الشماؿ

فيزـ الجيش العثماني ىزيمة ساحقة  ،حتي قيؿ إف عدة مف قتؿ مف العثمانييف يربك عمي أربعيف ألفان
كقبض عمي قائد الجيش العثماني أحمد ىرسؾ كاستكلي عمي األعبلـ العثمانية  ،كاىتزت القاىرة ليذا

النصر الكبير كأقيمت الزينات كسارت المكاكب التي استعرضت فييا األعبلـ العثمانية كقد كقعت مكاجية

أخرم بيف الجانبيف سنة ُْٕٖ ـ اشترؾ فييا األسطكؿ العثماني ككاف النصر أيضان حميؼ الجيش

المصرم  ،كمف جديد ارتجت القاىرة ليذا النصر الجديد كأقيمت فييا االحتفاالت

ُٓٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِْٕ

َِٖ

ُِٖ
 يبدك أف الجيش المممككي في عصر قايتبام كاف مف أقكم الجيكش في المنطقة إف لـ يكف أقكاىا عمياإلطبلؽ

 -نعـ فقد كاف المماليؾ ال يزالكف محتفظكف بقكتيـ ككفائتيـ القتالية العالية،

كاستقر الرأم بعد

مفاكضات متكاصمة بيف السمطاف قايتبام المممككي كالسمطاف بايزيد العثماني عمي عقد صمح بيف

الممكيف ع مي أساس أف يرسؿ بايزيد مفاتيح القبلع التي استكلي عمييا إلي مصر إشارة إلي ردىا إلي
ممكية مصر ،عمي أف يطمؽ قايتبام مف عنده مف األسرم العثمانييف  ،كتبادؿ السمطاناف اليدايا

كالمجامبلت الكدية كىكذا فتحت صفحة جديدة مف الكد بيف الدكلتيف سنة ُِْٗـ كالجدير بالذكر أف
العبلقات ساءت بيف الدكلتيف مرة أخرم كبمغت ذركتيا في عيد كؿ مف السمطاف المممككي األشرؼ

قنصكة الغكرم كالسمطاف العثماني سميـ األكؿ

 -نعـ بكؿ تأكيد

 كتعتبر قمعة قايتبام في اإلسكندرية مف أىـ المنشآت المعمارية لمممؾ األشرؼ قايتبام  ،كتـ بناء ىذهالقمعة عمي أساس منارة اإلسكندرية القديمة ،

 -أم أف مكاف ىذه القمعة كانت منارة االسكندرية المشيكرة تاريخيان؟

 بالتأكيد كقد أنشأ قايتبام القمعة المعركفة باسمو سنة ُْٕٗ ـ كاشتممت عمي مسجد بقيت منارتو إليما بعد االحتبلؿ الفرنسي لمصر كتأثر بضرب اإلسكندرية سنة ُِٖٖ أسكأ األثر  ،ككانت أحداث
ضرب اإلسكندرية قد تسببت في تخريب ىذه القمعة كىدـ أبراجيا كقسـ كبير مف كاجياتيا كبقيت
متخربة إلي أف عنيت إدارة حفظ اآلثار العربية بإصبلحيا  ،كقد أصمحت أبراجيا كما يعمكىا مف أبنية

بعد إعادتيا لحالتيا األصمية كىي تبدك لزائر اإلسكندرية مف كؿ جية كالسمطاف قايتبام ىك السمطاف

الممؾ األشرؼ أبك النصر قايتبام الجركسي  ،ككلد في سنة ُِّْ ـ  ،كبكيع بالسمطنة سنة ُْٖٔ

ـ  ،كقد ظؿ ممكان لمصر نحك ِٗ سنة ،

 -كىؿ أمر بتشييد منشآت أخرم ؟

 نعـ فقد أقاـ كثي ارن مف المنشآت المعمارية مف مساجد كمدارس كككاالت كمنازؿ كأسبمة كقناطر لممياه ،كما عني بالعمارة الحربية كبالحصكف فأنشأ قمعة اإلسكندرية كأخرم برشيد  ،كقد تكفي في سنة ُْٔٗ

ـ كينسب إليو ما يزيد عف سبعيف أث ارن إسبلميان ما بيف إنشاء كتجديد  ،كتعتبر مجمكعة قايتبام بالقرافة
الشرقية مف أبدع كأجمؿ المجمكعات المعمارية في مصر اإلسبلمية  ،كترجع أىميتيا إلي جماؿ تنسيؽ

المجمكعة مع بعضيا  ،كىي تتككف مف مدرسة كمسجد كسبيؿ ككتاب كضريح كمئذنة  ،كقد لعبت دقة

الصناعة ككذا جماؿ النسب دك ارن ىامان في إبراز جماؿ ىذا األثر المعمارم القيـ

 -مف الكاضح أف قايتبام كاف مف السبلطيف البارزيف في دكلة المماليؾ البرجية

ُِٖ

ِِٖ
 -نعـ كقد قاـ المؤرخ ابف اياس الحنفي بكصؼ عكدة السمطاف األشرؼ قايتبام مف رحمة الحجِٓٓ كما

كرد بكتابو بدائع الزىكر في كقائع الدىكر فكتب ما يمي  :كفيو قدـ مبشر الحاج كىك شخص مف
الخاصكية يقاؿ لو اسنبام كقد استمر اسمو بالمبشر بعد ذلؾ فأخبر بسبلمة السمطاف كأنو دخؿ إلي
مكة في مككب حافؿ ككاف لو يكـ مشيكد  ،كلقاه أمير مكة مف مسيرة يكميف  ، ،كأنو تصدؽ عمي

فقراء بمكة بخمسة آالؼ دينار  ،كتكاضع تكاضعان كخضكعان إلي الغاية  ،ككاف بطكؿ الطريؽ ال يتكمـ

في شئ يتعمؽ باألحكاـ بيف الناس كفعؿ في الطرقات أشياء كثيرة مف كجكه البر كالمعركؼ فحصؿ
السنبام المبشر جممة وخمىع  ،كماال لو صكرة  ،مف األمراء كأعياف الناس  ،كمف خكند زكجة السمطاف
كغير ذلؾ مف أرباب الدكلة  ،كفيو جيز األتابكي أزبؾ كيشبؾ الدكادار كجماعة مف األمراء إقامات
لمبلقاة السمطاف مف العقبة  ،كخرج األمير أزبؾ اليكسفي أحد األمراء المقدميف صحبة ذلؾ  ،كخرج
معو جماعة كثيرة مف أرباب الدكلة لمبلقاة السمطاف مف العقبة  ،كاىتـ األمير يشبؾ الدكادار ببياض

أماكف بالقمعة كدىاف أبكابيا كضرب الرنكؾ عمييا كجبل كاجية القصر األبمؽ كما يميو حتي ظير رخامو

الممكف كقد احتفؿ في إصبلح ذلؾ جدان  ،كيستمر كصؼ ابف إياس فيقكؿ  :سنة خمس كثمانيف

كثمانمائة (َُْٖـ)  :فييا  ،في المحرـ بعث السمطاف نجابا إلي األمراء كأخبر النجاب بأف السمطاف
دخؿ إلي المدينة الشريفة  ،عمي صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ  ،كزار النبي صمي اهلل عميو كسمـ

كأنعـ عمي الفقراء الذيف بيا بخمسة آالؼ دينار  ،كأنو رحؿ نحك الينبع قاصدا لمعقبة  ،ثـ رحؿ عنيا
كىك كاصؿ عف قريب  ،ثـ رسـ ليـ بأال يخرج لمبلقاتو أحد مف األمراء  ،كأف السمطاف ينزؿ بقبة

األمير يشبؾ التي بالمطرية فبادر األمراء بالخركج إلي ىناؾ كنصبكا الخياـ  ،ثـ جاءت األخبار بأف

السمطاف قد كصؿ إلي البكيب فمما تحقؽ األمراء ذلؾ ركب األتابكي أزبؾ كاألمير يشبؾ الدكادار كبقية

األمراء مف المطرية كتكجيكا إلي مبلقاة السمطاف  ،فمما كصمكا إلي البكيب اجتمعكا بالسمطاف ىناؾ
كساركا قدامو حتي كصؿ إلي الكطاؽ الذم بالمطرية  ،ككاف لو ىناؾ مككب حافؿ  ،ككاف دخكلو في
ثاني عشر المحرـ قبؿ دخكؿ الحاج بثمانية أياـ  ،فمما نزؿ بقبة األمير يشبؾ مد لو األمير أزبؾ

األتابكي ىناؾ مدة حافمة جدان كبات السمطاف ىناؾ كبات عنده قضاة القضاة كمشايخ العمـ كىنئكه
بقدكمو  ،فمما كاف يكـ االثنيف رابع عشر ركب السمطاف مف ىناؾ كحمؿ األتابكي أزبؾ عمي رأسو القبة
كالطير  ،كركب قدامو األمراء كالعسكر كىـ مككبكف كاألعياد  ،كسارت األمراء كالقضاة األربعة قدامو ،
فدخؿ مف باب النصر  ،كشؽ مف القاىرة  ،كقد زينت لو زينة حافمة  ،كاستمر في ىذا المككب العظيـ

 ،كطمب طمبا حافبل كلعب قدامو بالغكاشي الذىب ككاف لو يكـ مشيكد إلي أف طمع إلي القمعة  ،فمما
طمع فرشت لو خكند عدة شقؽ مف باب القمعة إلي الحكش  ،كنثرت عمي رأسو خفائؼ الذىب كالفضة
ِٓٓ

تـ إدراج ىذا الكصؼ ل عكدة السمطاف مف الحج لما يحتكيو مف تفاصيؿ تمقي الضكء عمي جانب كبير مف حياة المماليؾ في ذلؾ

العصر

ِِٖ

ِّٖ
كتكشحت الخداـ بالبنكد الذىب كالحرير األصفر  ،كتخمقت بالزعفراف  ،فمما دخؿ السمطاف إلي الحكش
 ،مد لو ىناؾ األمير يشبؾ مدة حافمة أعظـ مف مدة األتابكي أزبؾ التي مدىا لو بالقبة  ،ثـ أف

السمطاف خمع عمي مف كاف معو مف أرباب الكظائؼ كنزلكا إلي بيكتيـ كانفض ذلؾ المككب  ،كعدت

ىذه الحجة مف النكادر الغريبة  ،كدخؿ عميو جممة تقادـ مف ماؿ كتحؼ تعدؿ مائتي ألؼ دينار مف
أمير مكة كقضاتيا  ،كمف أمير الينبع كغير ذلؾ  ،كقد نظـ الشعراء في ىذه الكاقعة عدة قصائد  ،فمف

ذلؾ :
قدـ السركر بمقدـ السمطاف  ،،،مف حجو المقبكؿ بالرضكاف

سمطاننا الممؾ اليماـ األشرؼ  ،،،الراقي سماء الحسف كاالحساف
فيناؤنا ببقائو  ،في نعمة  ،،،كسبلمة فرض عمي األعياف
لما نكم حجا كلبي محرما  ،،،عـ األماف مراتع الغزالف

كالكحش في أبياتيا كالدكح في  ،،،أنباتيا كالطير في الطيراف

ثـ الصبلة عمي النبي المصطفي  ،،،عدد الرماؿ بجممة الكثباف
 بالفعؿ ىذا الكصؼ لعكدة السمطاف مف الحج يحتكم عمي تفاصيؿ تمقي الضكء عمي جانب كبير مفحياة المماليؾ في ذلؾ العصر

 -فمما استقر السمطاف بالقمعة  ،أخذ في أسباب تفرقة اليدية عمي األمراء  ،فابتدأ باألتابكي أزبؾ ثـ بقية

األمراء كؿ مف ىك في منزلتو  ،ثـ المباشريف كأرباب الدكلة  ،ككاف األمراء كالمباشركف قدمكا لمسمطاف

أيضان تقادـ حافمة  ،ما بيف ماؿ كخيكؿ كقماش كغير ذلؾ

 -إنو كصؼ رائع بالفعؿ  ،فيؿ كانت ىناؾ مكاقؼ تاريخية تستحؽ الذكر ؟

 ىناؾ مكقؼ تاريخي في غاية األىمية كىك محاكلة إنقاذ األندلس قبؿ سقكطيا -إنو مكضكع أىـ فماذا حدث ؟

محاكلة إنقاذ األندلس في العصر المممككي
 -في الحقيقة إنو مف المكاقؼ التاريخية المؤثرة التي حدثت في ذلؾ العصر كىك محاكلة إنقاذ األندلس

بكاسطة الدكلة المممككية كقد كردت ىذه المحاكلة في كتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط المصرية

تأليؼ محمد عبد اهلل عناف حيث كتب ما يمي  :قمما نجد في صحؼ مصر اإلسبلمية ما يثير مف التأثر
كالشجف  ،قدر ما تثيره ىذه المحاكلة النبيمة التي بذلتيا مصر لتنقذ دكلة اإلسبلـ في األندلس  ،كلقد

كانت أيضان آخر محاكلة بذلتيا مصر المستقمة في ميداف الدبمكماسية اإلسبلمية  - - - ،في سنة

ُْٖٗ كانت جيكش أسبانيا النصرانية – أك جيكش قشتالة كأراجكف – تتقدـ في قمب مممكة غرناطة
آخر معقؿ ألسبانيا المسممة ككانت دكلة اإلسبلـ في األندلس قد أخذت منذ أكائؿ القرف السابع اليجرم
ِّٖ

ِْٖ
تنحدر بسرعة إلي ىاكية اإلنحبلؿ كالفناء  - - - -ثـ حؿ الصراع األخير  ،كاتحدت قشتالة كأراجكف

عمي يدل فرناندك كايسابيبل  ،كاعتزمت أسبانيا النصرانية أف تقكـ بضربتيا الحاسمة لئلسبلـ في
األندلس  ،فتقدمت الجيكش المتحدة عمي مممكة غرناطة  ،ككانت أحكاؿ غرناطة يكمئذ تنذر بالكيؿ ،
ككاف الخبلؼ الداخمي قد دب إلييا كمزقتيا المنافسات كالمعارؾ األىمية  ،كشطرتيا إلي شطريف

يتربص كؿ منيما باآلخر  ،أحدىما غرناطة كبعض أعماليا كيحكميا أبك عبد اهلل محمد بف سعد

المعركؼ بالزغؿ  ،ككاف فرناندك كايسابيبل قد شي ار الحرب عمي اإلسبلـ قبؿ ذلؾ بأعكاـ - - - ،
ككانت أنباء األندلس قد ذاعت يكمئذ في العالـ اإلسبلمي  ،كاىتز لمصابيا أمراء اإلسبلـ قاطبة  ،ككاف

أمراء األندلس كزعماءىا يتجيكف إزاء الخطر الداىـ بأبصارىـ إلي دكؿ اإلسبلـ في إفريقية كمصر
كتركيا لتسعي إلي غكثيـ  ،ككانت سفاراتيـ كرسائميـ تترم منذ أعكاـ عمي فاس كالقاىرة كقسطنطينية

 -ىذه الرسائؿ كانت تطمب مف أقكم الدكؿ اإلسبلمية في العالـ في ذلؾ الكقت التدخؿ إلنقاذ األندلس ؟

 نعـ ككاف سمطاف مصر يكمئذ الممؾ األشرؼ قايتبام المحمكدم الظاىرم  ،كلـ تكف أحكاؿ مصر عميما يراـ يكمئذ  ،فقد كاف يسكدىا االنحبلؿ الداخمي  ،ككانت فكؽ ذلؾ تخشي الخطر ييددىا مف ناحية

الترؾ  ،كلكف مصر لـ تنس ميمتيا التاريخية في تكجيو الدبمكماسية اإلسبلمية كمما دعيت إلي أدائيا

 - - -ككصمت سفارة األندلس إلي مصر في أكاخر سنة ِٖٗق (نكفمبر سنةُْٕٖـ)  ،كيصؼ

ابف إياس ىذه السفارة فيما يأتي  :كفي ذم القعدة سنة ِٖٗق جاء قاصد مف عند ممؾ الغرب صاحب

األندلس  ،كعمي يده مكاتبو مف مرسمو تتضمف أف السمطاف يرسؿ لو تجريدة تعينو عمي قتاؿ الفرنج ،

فإنيـ أشرفكا عمي أخذ غرناطة كىك في المحاصرة معيـ

 -ككيؼ كانت االستجابة ليذه الرسائؿ ؟

 ميما يكف مف مكقؼ مصر كتركيا يكمئذ إزاء حكادث األندلس فإف مصر ىي التي انفردت بتمبية نداءاألندلس  ،كالسعي إلي إنقاذىا كلـ تكف أحكاؿ مصر يكمئذ مما يسمح ليا بإرساؿ جيش أك غيره مف

المساعدات المادية  ،إلي ميداف حرب ناء كاألندلس  - - ،ذلؾ أف سمطاف مصر األشرؼ  ،أجاب

عمي سفارة األندلس بتكجيو سفارة مصرية إلي البابا كممكؾ النصرانية  ،كلكنو لـ يعيد بيا إلي سفراء

مسمميف  ،كانما عيد بيا سفراء مف رعاياه النصارم  ،كاختار ألدائيا راىبيف مف جماعة القديس

فرنسيس أحدىما القس انطكنيك ميبلف كعيد إلييما بكتب إلي البابا كالي ممؾ نابكلي  ،كالي فرناندك

كايسابيبل ممكي قشتالة كأراجكف ،

 أم أنو استعاف بالدبمكماسية بدالن مف القتاؿ كاختار ألداء الميمة رعاياه مف النصارم  ،يا ليا مفحكمة فماذا كتب في رسالتو ؟

 كفي ىذه الكتب يعاتب سمطاف مصر ممكؾ النصارم  ،عمي ما ينزؿ بأبناء دينو المسمميف في مممكةغرناطة  ،كعمي تكالي االعتداء عمييـ  ،كغزك أراضييـ كسفؾ دمائيـ  ،كنيب أمبلكيـ  ،في حيف أف
ِْٖ

ِٖٓ
رعاياه النصارم في مصر كفي بيت المقدس  ،كىـ مبلييف  ،يتمتعكف بجميع الحريات كالحمايات ،

آمنيف عمي أنفسيـ كعقائدىـ كأمبلكيـ  ،كليذا فيك يطمب إلي ممكي قشتالة كأراجكف  ،الكؼ عف ىذا

االعتداء  ،كالرحيؿ عف أراضي المسمميف  ،كعدـ التعرض إلييـ  ،كرد ما أخذ مف أراضييـ  ،كيطمب
إلي البابا كممؾ نابمي أف يتدخبل لدم ممكي قشتالة كأراجكف  ،لردىما عما يدبرانو مف المشاريع إليذاء

المسمميف كالبطش بيـ ،

 -فماذا في يده ليفعمو إذا لـ تتـ االستجابة لمطالبو  ،كاال فقد تككف رسائؿ ال قيمة ليا ؟

 نعـ فقد أضاؼ أيضان ىذا التيديد  :ىذا كاال فإف سمطاف مصر يضطر إزاء ىذا العدكاف  ،أف يتبع نحكرعاياه النصارم سياسة التنكيؿ كالقصاص  ،كيبطش بكبار األحبار في بيت المقدس  ،كيمنع دخكؿ

النصارم كافة إلي األراضي المقدسةّٓٓ ،

 -أم ما يسمي حاليا المعاممة بالمثؿ  ،فماذا حدث بعد ذلؾ

 لقد تـ الرد عمي قايتبام بأف ىذه المعارؾ كالصراعات ليس ليا عبلقة باالضطياد الديني كلكف الستعادةاألرض فقط  ،كىك ما ظير عكسو تمامان بعد سقكط األندلس كالتنكيؿ بالمسمميف

 فيؿ نفذ المماليؾ تيديداتيـ بعد سقكط األندلس بشأف معاممة رعاياىـ مف النصارم ؟ -بالطبع ال  ،فيذا يتعارض مع تعاليـ اإلسبلـ السمحة مع أىؿ الذمة

 إف سقكط األندلس بالتأكيد كاف لو أثره المحزف عمي جميع المسمميف ببل شؾ كلكنيـ كانكا في حالةمف الصراعات فيما بينيـ شغمتيـ عف القياـ بكاجبيـ إلنقاذ األندلس  ،كقد بدأت المعارؾ بالفعؿ بيف

أقكم دكلتيف في العالـ اإلسبلمي في ذلؾ الكقت العثمانية كالمممككية ككانت النياية في عصر الغكرم

فيما أعتقد

 نعـ كدعنا نتحدث قميبل عف الغكرم -أتمني ذلؾ

السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم
 تكلي السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم حكـ مصر سنة َُُٓـ ككاف يحكـ مصر كالشاـ كالحجاز كمفسبقكه مف سبلطيف المماليؾ ككاف يمقب بممؾ البريف كالبحريف كخادـ الحرميف الشريفيف  ،ككانت مصر

في ذلؾ العيد تسيطر عمي حركة التجارة العالمية إال أنيا قد تأثرت إلي حد ما باكتشاؼ طريؽ رأس

الرجاء الصالح  ،ككانت القاىرة مف أرقي عكاصـ العالـ فنا كحضارة كعممان كعمارة  ،كقد كتب المؤرخ
الكبير ابف اياس الحنفي عف السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم ما يمي :كأما ما أنشأ مف العمائر التي

ّٓٓ

كتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد اهلل عناف ُٖٔٗ – ُٖٗٔ-الييئة المصرية العامة لمكتاب –

مكتبة األسرة ُٖٗٗ – مقتطفات مف صفحة َِِ كما بعدىا

ِٖٓ

ِٖٔ
بالقاىرة فمف ذلؾ الجامع كالمدرسة المتاف أنشأىما في الشرابشييف كالككالة كالحكاصؿ كالربكع التي

أنشأىا خمؼ المدرسة عند المصبغة كالمئذنة التي أنشأىا في الجامع األزىر كىي برأسيف  ،كأنشأ ىناؾ

الربع كالحكانيت التي بالسكؽ خمؼ الجامع  ،كأنشأ الربكع التي بخاف الخميمي  ،كجدد عمارة خاف

الخميمي كأنشأ بو الحكاصؿ كالدكاكيف  ،كأنشأ الميداف الذم تحت القمعة كنقؿ إليو األشجار مف الببلد

الشامية  ،كأجرم إليو ماء النيؿ مف سكاقي نقالة  ،كأنشأ بو المناظر كالبحرة كأنشأ جامعا خمؼ الميداف
عند حكش العرب بخطبة كمأذنة  ،كجدد عمارة قاعات القمعة منيا قاعة البيسرية كقاعة العكاميد

كقاعة البحرة كأنشأ المقعد القبطي الذم بالحكش  ،كجدد عمارة سبيؿ المؤمني كجعؿ سقفو عقكد

بالحجر  ،كأنشأ الربع كالدكاكيف التي بسكيقة عبد المنعـ  ،كأنشأ الربع كالككالة التي في الجسر األعظـ

 ،كجدد عمارة ميداف الميارة الذم بالقرب مف قناطر السباع كبناه بالفص الحجر المشير بعدما كاف

مبنيان بالطكب المبف  ،كجدد عمارة المقياس كأنشأ بو القصر عمي تمؾ البسطة التي كانت بيا  ،كأنشأ
بيا المقعد المطؿ عمي البحر  ،كجدد عمارة قاعة المقياس  ،كالجامع الذم ىناؾ  ،كجدد عمارة قنطرة

بني كائؿ  ،كالقنطرة الجديدة  ،كقنطرة الحاجب  ،كأنشأ بثغر رشيد سك ار كأبراجا لحفظ الثغر كجدد

عمارة أبراج اإلسكندرية  ،كأصمح طريؽ العقبة كأنشأ ىناؾ خانا بأبراج عمي بابو كجعؿ فيو الحكاصؿ
مثؿ الخاف الذم في العقبة  ،كحفر ىناؾ اآلبار في عدة مكاضع مف مناىؿ الحجاج  ،كأنشأ بمكة
المشرفة مدرسة كرباطا لممجاكريف كالمنقطعيف ىناؾ كأجرم عيف بازاف بعد ما كانت قد انقطعت مف

سنيف  ،كأنشأ بجدة سك ار عمي ساحؿ البحر الممح كفيو عدة أبراج بسبب حفظ بندر جدة مف الفرنج

جاء ىذا السكر مف أحسف المباني ىناؾ  ،كأنشأ عمي شاطئ البحر الممح بالينبع الصغير سك ار كأبراجا
منيعة كلو غير ذلؾ مف اآلثار الحسنة عدة مباف بيا نفع لممسمميف ،

 -يبدك أنو كاف يعشؽ البناء

 -نعـ كيستمر ابف اياس في كصفو فيقكؿ  :كفي الجممة إف السمطاف الغكرم كاف خيار ممكؾ المماليؾ

ال جراكسة عمي عكج فيو كلـ يجئ مف بعده أحد مف الممكؾ يشابيو في أفعالو كال عمك ىمتو كال عزمو
في األمكر ككاف كفئا تاما لمسمطنة  ،مبجبل في المكاكب تمؤل منو العيكفْٓٓ

 -فما أىـ األحداث التي كقعت في عيده ؟

 -لقد حدث صراع مرير بيف الدكلة المممككية كالبرتغالييف لتأميف التجارة في البحر األحمر كقد ( بدأ ىذا

الصراع منذ كصكؿ البرتغالييف إلي البحار الشرقية حيث عمؿ كؿ طرؼ عمي االستيبلء كأسر سفف

تجار الطرؼ اآلخر بؿ عمؿ كؿ فريؽ عمي العبث كاتبلؼ كافساد ثركات الفريؽ اآلخر  ،كعادت ىذه
األعماؿ العدائية مف جانب الطرفيف بالخسارة الشديدة عمي مكانئ البحر األحمر كبخاصة مكانئ عدف
ْٓٓ

نقبل عف كتاب ( المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ) تأليؼ محمد بف أحمد بف اياس الحنفي – مكتبة األسرة

ُٔٗٗ صفحة ٔٓ ٕٓ،

ِٖٔ

ِٕٖ
كمخا كجدة كما تذكر المصادر المعاصرة ككثرت االشاعات بفساد االفرنج كتعبثيـ عمي التجار كقد
جابكا حكؿ بندر جدة كقد قامت سياسة البرتغالييف في حقيقة األمر منذ تمؾ الفترة عمي أساس القضاء

عمي كؿ نفكذ تجارم لمتجار العرب في -البحار -الشرقية  ،كمف ىنا كانت مطاردتيـ لمسفف العربية

كاغراقيا كالعمؿ عمي طرد العرب مف المراكز التجارية اليندية كاإلفريقية منذ كصكؿ فاسكك داجاما إلي
ىذه البحار حيث قاـ أثناء رحمتو الثانية سنة َُِٓ بإرساؿ حممة مككنة مف خمس سفف حربية
لئلقامة الدائمة عند مدخؿ البحر األحمر كالعمؿ عمي مياجمة السفف العربية كمنعيا مف مزاكلة النشاط

التجارم في مياه المحيط اليندم إال بتصريح مف البرتغالييف كفعبلن تمكف قائد ىذه الحممة البرتغالية مف

القياـ ببعض األعماؿ العدائية ضد السفف التجارية العربية كما تمكف مف أسر بعض البحارة العرب

 -أم أنو لـ يكتؼ باكتشاؼ طريؽ رأس الرجاء الصالح بؿ قاـ بنشر الرعب بيف التجار في البحر األحمر

 -نعـ كقد ازدادت حدة الحصار البرتغالي شدة حينما كصؿ إلي المياه الشرقية البككيرؾ سنة َُٔٓ الذم

شدد مف فرض الحصار البحرم المفركض عمي البحار العربية كمداخميا مما أضر ضر ارن فادحان باقتصاد
كؿ مف مصر كاليمف كالبندقية التي كانت تسعي جادة في تمؾ اآلكنة عمي مقاكمة الخطر البرتغالي عف

طريؽ حث السمطاف الغكرم عمي النيكض لمقاكمة ىذا العدك المشترؾ  ،كرغـ سكء الظركؼ الداخمية
التي كانت تحيط بالسمطاف الغكرم فإف خطتو قائمة آنذاؾ عمي تقكية نفكذه في أقاليـ البحر األحمر

كتحصيف سكاحمو إدراكان منو ألىمية ىذا البحر اإلقتصادية كاالستراتيجية بالنسبة ألمبلكو في مصر
كالحجاز كلذا فإنو أرسؿ في ٔ جمادم اآلخرة سنة ُُٗىػ ْ -نكفمبر سنة َُٓٓـ حممة بحرية
تحت قيادة حسيف الكردم مف ميناء السكيس ككجيتيا اليند عمي أف تعمؿ في نفس الكقت عمي

تحصيف ميناء جدة استعدادان لمكاجية أم خطر برتغالي في المستقبؿ لمياجمة األماكف المقدسة  ،كلذا
فإف الحممة زكدت بالفنييف البلزميف لمقياـ بيذه التحصينات  ،كقد أقاـ ىؤالء الفنيكف فعبلن بعض
االستحكامات في ىذا الميناء ثـ اتجيت الحممة إلي مكانئ اليمف الكاقعة عمي البحر األحمر مثؿ قمر

بجيزاف كجزيرة كمراف ثـ اتجيت إلي مخا فعدف حيث ذكر األمير حسيف الكردم قائد الحممة لحاكـ عدف

الطاىرم أف الحممة تستيدؼ الذىاب إلي اليند لمحاربة البرتغالييف فأمده حاكـ عدف بما يشاء مف
طعاـ كمؤف كمع أف الحممة تمكنت حينما كصمت إلي "ديك" مف التحالؼ مع بعض اإلمارات اليندية

كاحراز انتصارات جزئية عمي القكم البرتغالية إال أف اليزيمة حمت بيا في النياية كلـ تحقؽ اليدؼ

المرجك منيا كمنذ تمؾ اآلكنة ازداد اقتراب الخطر البرتغالي إلي مداخؿ البحر األحمر)ٓٓٓ ،

 -ككيؼ تطكر ىذا الصراع ؟

ٓٓٓ

مف كتاب ( فصكؿ مف تاريخ مصر اإلقتصادم كاإلجتماعي في العصر العثماني ) د عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ –

مف سمسمة كتب (تاريخ المصرييف) رقـ ّٖ – الييئة المصرية العامة لمكتاب طبعة سنة َُٗٗ صفحة ُُِ كما بعدىا

ِٕٖ

ِٖٖ
 لـ تستمر الدكلة المممككية الستكماؿ ىذا الصراع كلكف حمت محميا الدكلة العثمانية كتكلت مسئكليةالعالـ اإلسبلمي كانتيت فترة حكـ السمطاف الغكرم بؿ انتيت حياتو كميا في معركة مرج دابؽ كقد

كردت كؿ ىذه األحداث في كتاب ممتع لممؤرخ ابف اياس الحنفي أسمو بدائع الزىكر في كقائع الدىكر

 -أرجك أف تق أر لي بعض سطكر مف ىذا الكتاب

 ال مانع  ،بؿ كستككف فرصة لتتعرؼ عمي بعض تفاصيؿ ذلؾ العصر  ،يقكؿ ابف إياس - - - - :كفي يكـ الخميس المقدـ ذكره صنع السمطاف – األشرؼ قنصكة الغكرم  -كليمة حافمة بالمقياس ،
كاجتمع بيا القضاة األربعة  ،كأعياف الناس مف العمماء كغير ذلؾ  ،كمد ىناؾ األسمطة الحافمة ،

كاجتمع ىناؾ قراء البمد قاطبة كالكعاظ ككانت ليمة حافمة  ،كالسمطاف كؿ سنة يصنع مثؿ ذلؾ بالمقياس
قرب كفاء النيؿ  ،كفي سنة عشر كتسعمائة صنع كليمة بالمقياس مثؿ ىذه فزاد اهلل تعالي في النيؿ

المبارؾ تمؾ الميمة خمسيف أصبعان دفعة كاحدة  ،فعد ذلؾ مف النكادر  ،كفي يكـ االثنيف ثاني عشرينو
حضر إلي األبكاب الشريفة األمير طكماف الدكادار  ،ككاف لو مدة كىك مسافر في الصعيد بسبب ضـ

المغؿ  ،فمما كاف يكـ األحد بمغ السمطاف كصكلو إلي الجيزة فنزؿ إلي المقياس كالقاه مف ىناؾ ،
ككذلؾ قاصد ابف عثماف  ،فمما طمع إلي القمعة يكـ االثنيف المذككر خمع عميو السمطاف خمعة حافمة ،

كنزؿ مف القمعة في مككب مشيكد  ،كصحبتو سائر األمراء المقدميف كالمباشريف كأعياف الناس ،

كاستمر عمي ذلؾ حتي دخؿ إلي داره  ،كخمع عميو السمطاف في ذلؾ اليكـ فكقاني أخضر بطرز يمبغاكم
عريض  ،كمشت األفياؿ كىي مزينة قدامو في ذلؾ المككب كشؽ مف الصميبة  ،كفي يكـ الثبلثاء ثالث

عشرينو تكفي األمير مامام جكشف أحد األمراء المقدميف األلكؼ  ،ككاف رئيسان حشمان جميؿ الييئة
قميؿ األذم بيف األمراء  ،كمات كىك في عشر الستيف  ،كقيؿ أصمو مف مماليؾ الظاىر خشقدـ مف
كتابيتو  ،كاشتراه األشرؼ قايتبام مف بيت الماؿ كأعتقو فيك مف جممة معاتيؽ األشرؼ قايتبام كمف

مماليكو  ،فمما بمغ السمطاف كفاتو نزؿ كصمي عميو  ،ككانت جنازتو مشيكدة رحمة اهلل تعالي عميو ،

كفي يكـ الثبلثاء المذككر كاف كفاء النيؿ المبارؾ  ،أكفي بعد الظير  ،كعمؽ الستر عمي شباؾ القصر

الذم أنشأه السمطاف عمي بسطة المقياس  ،كقد أكفي اهلل الست عشرة ذراعان كأصبعيف مف سبع عشرة
 ،ككافؽ ذلؾ ثاني عشريف مسرم  ،كقد أبطأ ىذا النيؿ عف نيؿ السنة الماضية بسبعة أياـ  ،ككانت
الناس بسببو في غاية االضطراب  ،كفي يكـ األربعاء رابع عشرينو  ،المكافؽ الثالث عشريف مسرم ،

فتح السد ككاف يكمان مشيكدان قؿ أف يقع مثمو في الفتؾ كالفرجة  ،كرسـ السمطاف لؤلتابكي سكدكف

العجمي بأف يتكجو كيفتح السد عمي العادة  ،فكاف لو في ذلؾ مككب حافؿ  ،كخمع عميو السمطاف
فكقاني أخضر بطرز يمبغاكم عريض  ،كحصؿ لمناس غاية الجبر بكسر السد في ذاؾ اليكـ  ،كقد قيؿ

في المعني :
كسر الخميج ككاف ذلؾ نعمة
ِٖٖ

سرت قمكب العالميف لبشره

ِٖٗ
كمف العجائب كالغرائب أنو

جبرت قمكب المسمميف لكسره

 يبدك أف ىذا االحتفاؿ كاف مف أىـ األياـ في مصر في تمؾ األياـ كعدد األصابع التي تزيد كتنقص كانتأىـ ما يشغؿ الناس  ،كسبحاف مغير األحكاؿ

 -ككافؽ أف النيؿ زاد بعد فتح السد بيكميف عشر أصابع في دفعة كاحدة  ،ثـ في اليكـ الثالث مف فتح

السد زاد اهلل في النيؿ المبارؾ احدم عشرة أصبعان في دفعة كاحدة  ،ثـ في اليكـ الخامس مف فتح السد
زاد سبع أصابع فزاد ست عشرة أصبعان مف ثماني عشرة ذراعان كذلؾ في أكاخر مسرم بعد الكفاء بخمسة
أياـ  ،فعد ذلؾ مف النكادر  ،كفي رجب كاف مستيؿ الشير يكـ الثبلثاء  ،فجمس السمطاف في الميداف

 ،كطمع إليو الخميفة كالقضاة األربعة يينكنو بالشير ،

 -إنيا تفاصيؿ تعبر عف الكثير عند تأمميا كلكف بالطبع لـ تستمر ىذه األكضاع

 بالتأكيد فعصر المماليؾ البرجية كاف قد كصؿ إلي فترة اضمحبلؿ كضعؼ كأصبحكا غير قادريف عميمكاجية أعداء األمة كخاصة ما يصنعو البرتغاليكف في البحر األحمر بالقرب مف المقدسات اإلسبلمية

 إذف فقد حاف الكقت لقياـ دكلة اسبلمية أخرم قادرة عمي صد األعداء بعد أف فشمت الدكلة المممككية ،فقامت الدكلة العثمانية بالقضاء عمي الدكلة المممككية كتحممت مسئكلة العالـ اإلسبلمي كلكف كيؼ

-

حدث ذلؾ ؟

إليؾ كصؼ المؤرخ ابف اياس الحنفي لمعركة مرج دابؽ التي كقعت في ِْ أغسطس سنة ُُٔٓـ

في شماؿ سكريا بيف المماليؾ بقيادة السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم كالعثمانييف بقيادة السمطاف سميـ

األكؿ  ( :في يكـ الخميس رابع عشره كرد عمي السمطاف مطالعةٔٓٓ مف عند سيبام نائب الشاـ
كقد بمغو حركة سفر السمطاف مف مصر إلي الببلد الشامية فأرسؿ يقكؿ لو  :يا مكالنا السمطاف إف
الببلد الشامية مغمية كالعميؽ كالتبف ما يكجد كالزرع في األرض لـ يحصد كال ثـ عدك متحرؾ فبل يتعب

السمطاف سره كال يسافر كاف كاف ثـ عدك متحرؾ فنحف لو كفاية  - -فمـ يمتفت السمطاف إلي كبلمو

كاستمر باقيان عمي حركة السفر إلي حمب )ٕٓٓ  ( ،كفي يكـ األربعاء كيكـ الخميس أنفؽ السمطاف
عمي المماليؾ بقية النفقة  - -كفي يكـ السبت ثالث عشرينو أكمؿ السمطاف النفقة عمي المماليؾ
قاطبة مف قرانصة كجمباف كنادم ليـ في الحكش أف السفر أكؿ الشير فاضطرب أحكاؿ المماليؾ

كارتجت القاىرة كعز كجكد الخيؿ كالبغاؿ  ،كصارت المماليؾ ييجمكف الطكاحيف كيأخذكف منيا الخيكؿ
كالبغاؿ كاألكاديش  ،فغمقت الطكاحيف قاطبة كامتنع الخبز مف األسكاؽ ككذلؾ الدقيؽ ككقع القحط بيف

الناس كضج العكاـ ككثر الدعاء عمي السمطاف )ٖٓٓ  ( ،كفي يكـ السبت سادس عشر شعباف ِِٗ
ٔٓٓ

مطالعة = رسالة مكتكبة

ٖٓٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي )صفحة َِ

ٕٓٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي )صفحة ُٗ

ِٖٗ

َِٗ
ىػ أشيعت ىذه الكاينة العظيمة التي طمت كعمت كزلزلت ليا األقطار  ،فمما خرج السمطاف مف حمب
تكجو إلي حيبلف فبات بيا فمما أصبح يكـ األربعاء حادم عشريف رجب رحؿ السمطاف مف حيبلف

كتكجو إلي مرج دابؽ فأقاـ بو إلي يكـ األحد خامس عشريف رجب كىك يكـ نحس مستمر فما يشعر إال

كقد دىمتو عساكر سميـ شاه بف عثماف  - -فقيؿ أكؿ مف برز لمقتاؿ األتابكي سكدكف العجمي كممؾ

األمراء سيبام نائب الشاـ كالمماليؾ القرانصة دكف المماليؾ الجمباف  ،فقاتمكا قتاالن شديدان ىـ كجماعة
مف النكاب فيزمكا العثمانييف ككسركىـ كسرة ميكلة كأخذكا منيـ سبعة صناجؽ  - -فيـ ابف عثماف

باليركب أك يطمب األماف ككانت النصرة لممماليؾ أكالن كياليت لك تـ ذلؾ  ،ثـ بمغ المماليؾ القرانصة أف
السمطاف قاؿ لمماليكو الجمباف ال تقاتمكا شي كخمكا المماليؾ القرانصة تقاتؿ كحدىـ فمما بمغيـ ذلؾ ثنكا

عزميـ عف القتاؿ  ،فبينما ىـ عمي ذلؾ كاذا باألتابكي سكدكف العجمي قد قتؿ في المعركة كقتؿ ممؾ

األمراء سيبامٗٓٓ بؾ نائب الشاـ فانيزـ مف في الميمنة مف المماليؾ ثـ إف خاير بؾ نائب حمب
انيزـ كىرب فكسر الميسرة  - -كيقاؿ إف خاير بؾ كاف مكالسان عمي السمطاف في الباطف كىك مع ابف

عثماف عمي السمطاف كقد ظير مصداؽ ذلؾ فيما بعد فكاف أكؿ مف ىرب ىك قبؿ المماليؾ قاطبة ككاف

ذلؾ خذالنان مف اهلل تعالي لممماليؾ حتي نفذ القضاء كالقدر  - -كانعقد بيف العسكريف غبا ارن حتي صار
ال يرم بعضيـ بعضان ككاف نيار غضب مف اهلل تعالي قد انصب عمي المماليؾ كغمت أيدييـ عف القتاؿ

)َٔٓ ( كقد أقامت ىذه الكقعة مف طمكع الشمس إلي بعد الظير كانتيي الحاؿ عمي أمر قدره اهلل

تعالي فقتؿ في تمؾ الساعة مف العثمانييف كمف المماليؾ ما ال يحصي عدده )ُٔٓ كمات الغكرم في

المعركة مف شدة القير بعد أف طمب مف المماليؾ القتاؿ كقاؿ ليـ ( ىذا كقت المركءة ىذا كقت النجدة
فأخذ يستغيث فمـ يسمع لو أحد  ،كيركم أف الغكرم عندما رأم جيشو يفر مف أماـ عينيو كتحقؽ مف

اليزيمة أصيب بالشمؿ كطمب جرعة مف الماء فجاءكا لو بيا كلكنو لـ يتمالؾ نفسو كىكم مف فكؽ

صيكة فرسو ميتان كداستو الخيؿ )ِٔٓ كالغريب أنو لـ يعثر لو عمي جثة بعد المعركة  ،كاستمر سميـ

األكؿ يزحؼ بجيشو نحك مصر كيضـ إليو كؿ ما يقابمو مف ببلد  ،كعندما تأكدت كفاة السمطاف

الغكرم طمب األمراء المماليؾ مف األمير طكماف بام أف يتكلى السمطنة

 إنو كصؼ بميغ لما حدث  ،حتي أنني لـ أرغب في مقاطعتؾ حتي تنتيي تمامان مف القراءة  ،كمفالكاضح أف ابف إياس الحنفي كاف يتميز بأسمكب رائع
ٗٓٓ

كاف نائب الشاـ سيبام بؾ قائد الميمنة بينما كاف خاير بؾ نائب حمب ىك قائد الميسرة كقد تـ قتؿ سيبام بؾ أثناء القتاؿ

كانسحب خاير بؾ بدكف سبب أثناء المعركة كىناؾ مف أكقع الخبلؼ بيف المماليؾ القرانصة كالمماليؾ الجمباف في أحرج مكاقؼ

المعركة

َٔٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي ) صفحة ّٓ ّٔ ،

ِٔٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٖ

ُٔٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي ) صفحة ّٖ

َِٗ

ُِٗ

كصؼ اسمكب المؤرخ ابف اياس الحنفي
 -بالتأكيد كاليؾ كصؼ اسمكب المؤرخ ابف اياس الحنفي كما كرد بكتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط

المصرية تأليؼ محمد عبد اهلل عناف ُٖٔٗ – ُٖٗٔ-الييئة المصرية العامة لمكتاب – مكتبة األسرة

ُٖٗٗ – مقتطفات مف صفحة ُِٗ كما بعدىا  ، ، ، :كفي ىذا القسـ مف ركايتو  ،أعني تدكيف
حكادث عصره  ،كىك يشمؿ زىاء نصؼ قرف  ،مف أكاخر القرف التاسع إلي سنة ِٖٗىػ  ،يبدم ابف

إياس نكعان مف الطرافة كالبراعة  ،كيبدم باألخص دقة في المبلحظة  ،كمقدرة ال بأس بيا في تحميؿ

األنفس كالعكاطؼ  ،كقد يرجع ذلؾ مف بعض الكجكه إلي سير الحكادث نفسيا كالي المفاجآت كالكقائع
الغريبة التي قدر لممؤرخ أف يشيدىا في خاتمة حياتو  ،فيي التي تغذيو خبلؿ ركايتو بما يبلحظ كما

يعمؽ  ،كنستطيع باألخص أف نستخرج مف ركاية ابف إياس خبلؿ المجتمع المصرم في ىذا العصر ،
كأف نتعرؼ ىذا المجتمع المستيتر الطركب في بعض أثكابو الحقيقية  ،كأف نق أر في سمككو كتصرفاتو

كثي ارن مف عكاطفو كميكلو كبكادر نفسو  ،كأف نقؼ عمي صكر شائقة مف عاداتو كأحكالو االجتماعية ،
كىذا ما تعرضو ركاية الحكادث ذاتيا  ،كلكف البف اياس فضبلن في ذلؾ  ،ىك أنو يعني في كثير مف
األحياف بتدكيف بعض أحكاؿ الحياة الخاصة  ،كتتبع آثار الحكادث في نفس الشعب كطبقاتو اإلجتماعية

المختمفة  ،فنرم في ركايتو  ،طبقة األمراء كاألرستقراطية تتحكـ في سائر الطبقات اجتماعيان كاقتصاديان
 ،كال تبحث إال عف تحقيؽ أىكائيا كرفاىيتيا  ،عاش الناس أـ ىمككا  ،كنشعر بكحي القضاة كغيرىـ

مف رجاؿ الديف كاضحان في سياسة السبلطيف  ،كما نراىـ سند السبلطيف في إباحة المصادرة كنيب

األرزاؽ كاألمكاؿ  ،كاصدار ما يحقؽ أىكاءىـ مف الفتاكم كاألحكاـ  ،كنرم الطبقة المتكسطة منكمشة ال
تكاد تأخذ بقسط في مجرم الحكادث  ،أما الطبقة الدنيا أك العامة فنراىا صاخبة فائرة  ،تظير في طميعة
كؿ اضطراب  ،كلكنيا كعادتيا تيدأ كتختفي أماـ القكة  ،كيتتبع ابف إياس حركات العامة بصفة خاصة

 ،فيصؼ سمككيـ كنزعاتيـ كعكاطفيـ مف غضب كرضى كمرح كاكتئاب  ،في نبذ ممتعة كثي ارن ما تثير

االبتساـ  ،أ ما نظـ السياسة كالحكـ كالتشريع كاإلدارة فيعرضيا ابف إياس في سياؽ ركايتو خير عرض
 ،فيشرح لنا كيؼ كاف يمي السمطاف العرش كيباشر الحكـ بنفسو أك عمي يد خاصتو كأمرائو  ،ككاف

نظاـ الببلط كالحككمة يكمئذ مف أغرب النظـ الممككية التي عرفت  ،يمتزج فيو التشريع كالتنفيذ

كالقضاء  ،كسمطات الحرب كالمالية في صعيد كاحد - - - - ،كنرم مما يذكر إلي أم حد كانت دكلة

المماليؾ الشراكسة تمعف في المركزية كاالستئثار بالسمطات  - - -كذلؾ يصؼ التقمبات االقتصادية
مف غبلء كرخاء  ، ،كعمي الجممة فإنو يصكر لنا في سياؽ ركايتو مجتمع عصره سكاء في الحياة

العامة أك الخاصة أك في الخبلؿ كالعادات  ،كالميكؿ كاألىكاء تصكي ارن قكيان شائقان

 مف حسف الحظ أنو عاصر نياية المماليؾ كبداية العصر العثمانيُِٗ

ِِٗ
 كانت حكادث الفتح العثماني آخر ما دكف قمـ ابف اياس فيك يصؿ في ركايتو حتي خاتمة سنة ِٖٗىػُِِٓ -ـ – كنحف نعرؼ أف المؤرخ تكفي بعدئذ بقميؿ سنة َّٗىػ  - -فيك يترؾ لنا عف ىذه

الحكادث الشييرة سجبل يكميا مسيبان يستند إلي تحقيؽ المعاصرة كالمشاىدة  ،كىك ال يميد فيو إلي
الحكادث  ،كال يعني بربطيا بؿ يدكنيا مرسمة كما كقعت كيحصي آثارىا إحصاء مف رأم كسمع  ،ككؿ

ما ىنالؾ اف ابف اياس يطمؽ العناف لشعكره كعكاطفو  ،فنراه يحمؿ عمي السفاكيف كالظممة في عبارات

شديدة كأحيانان مؤثرة - - ،كيفيض في تفاصيؿ الكاقعة اليائمة التي نشبت بيف الغزاة كبيف الجيش

المصرم في مرج دابؽ سنة ُُٔٓـ كما أكقعو الغزاة بعسكر مصر مف سفؾ كنيب  ،كيصؼ صدم

النكبة في القاىرة ككيؼ قاـ (نعي السمطاف في ذلؾ اليكـ كنعي األمراء كاألعياف الذيف قتمكا كصار في
كؿ حارة كزقاؽ كشارع في القاىرة صراخ كبكاء  ،كرجت القاىرة كضجت الناس كاضطربت األحكاؿ ككثر

القيؿ كالقاؿ) ثـ يقؼ المؤرخ قميبلن ليصؼ السمطاف الغكرم كخبللو كيعدد مثالبو كمآثره كينظـ في ذلؾ
قكلو :

طالعت تاريخ الممكؾ فمـ أرم

فيما سمعت حكادثان مما جرم

ال زالت األياـ يبدك فعميا بعجائب كغرائب بيف الكرم
لكف ىذه كقعة ما مثميا سبقت لسمطاف كال متأم ار

كاألشرؼ الغكرم كاف مميكنا لكنو قد جار فينا كافترم
أعمالو ردت عميو بما جني كالدىر جازاه بأمر قد ار

 -كصمنا إذف في حديثنا إلي طكماف بام

السمطاف األشرؼ طكماف بام كنياية دكلة المماليؾ البرجية في مصر
 تكلي السمطاف األشرؼ طكماف بام حكـ مصر سنة ُُٔٓـ بعد مقتؿ السمطاف الغكرم كقد أجمعمعظـ المؤرخكف أنو كاف سمطانان عالي اليمة كقميؿ األذل لمرعية  ،كقد كاف السمطاف الغكرم قد عينو

نائبان لو في مصر قبؿ أف يتجو إلي لقاء العثمانييف في مرج دابؽ بشماؿ سكريا  ،كعندما تأكدت كفاة
الغكرم خبلؿ المعركة طمب األمراء في مصر مف طكماف بام أف يتكلى السمطنة  (،كلقد تمنع طكماف

بام عف قبكؿ السمطنة مدة خمسيف يكمان إال أنو قبميا بعد ذلؾ تحت ضغط )ّٔٓ  ( ،كحيف تكلي
طكماف بام السمطنة كانت الببلد في أقصي درجات التدىكر كالدكلة المممككية في آخر رمؽ  ،نتيجة

لعكامؿ متعددة  ،إذ قد استشرم الفساد في كياف الدكلة المممككية  - -ككأنيا حتمية النياية  ،كلـ يعد

ىناؾ أم أمؿ في استنقاذىا )ْٔٓ  ،كبالرغـ مف كؿ ىذه المعكقات حاكؿ طكماف بام أف يستعد
ّٔٓ
ْٔٓ

طكماف بام آخر سبلطيف المماليؾ ( د عبد المنعـ ماجد ) صفحة ُْ
طكماف بام آخر سبلطيف المماليؾ ( د عبد المنعـ ماجد ) صفحة ّٓ

ِِٗ

ِّٗ
الحتمية ( بينما رفض أف يأخذ أمكاؿ الناس قي ارن أك مف أم سبيؿ حتي ال تحدث في أيامو مظممة أبدان

)ٓٔٓ  ،ككتب ابف إياس ( فمما كاف يكـ الخميس تاسع عشريف ذم الحجة فيو كقعت كاينة عظيمة
تذىؿ عند سماعيا عقكؿ أكلي األلباب كتضؿ ليكليا اآلراء عف الصكاب )ٔٔٓ  ( ،زحؼ عسكر ابف
عثماف ككصؿ أكائمو إلي الجبؿ األحمر فمما بمغ السمطاف طكماف بام ذلؾ زعؽ النفير في الكطاؽ

كنادم السمطاف لمعسكر بالخركج إلي قتاؿ عسكر ابف عثماف  - -فركبت األمراء المقدمكف كدقكا

الطبكؿ حربيان كركب العسكر قاطبة حتي سد الفضاء كأقبؿ عسكر ابف عثماف كالجراد المنتشر كىـ
السكاد األعظـ فتبلقي الجيشاف في أكائؿ الريدانية فكاف بيف الفريقيف كقعة ميكلة يطكؿ شرحيا أعظـ

مف الكقعة التي كانت في مرج دابؽ  - -حتي انكسر عسكر مصر ككلي مدب ارن  ،فثبت بعد الكسرة

السمطاف طكماف بام  - -كىك يقاتؿ بنفسو في نفر قميؿ مف الرماة كالمماليؾ السمحدارية)ٕٔٓ ،
كانتيت معركة الريدانية بيزيمة ساحقة لممماليؾ كدخؿ سميـ األكؿ مصر منتص ارن

 -كىؿ فر طكماف بام ؟

 كتب ابف إياس ( فاستمر السمطاف طكماف بام  -يقع  -مع عسكر ابف عثماف كيقتؿ منيـ في كؿ يكـما ال يحصي عددىـ  - -فرأل عيف الغمب كقد تكاسؿ العسكر عف القتاؿ كاختفكا في بيكتيـ كتفرقت
األمراء كاستمر السمطاف يقاتؿ كحده بمفرده في نفر قميؿ  - -ككاف قميؿ الحظ غير مسعكد الحركات

في أفعالو فكاف كما يقاؿ ٖٓٔ) :
قميؿ الحظ ليس لو دكاء  - - -كلك كاف المسيح لو طبيب
 يبدك أف الجميع قد تخمي عنو كالتفكا حكؿ السمطاف سميـ األكؿ المنتصر (  -ككاف السمطاف  ،كمما راـ أف ينتصر عمي ابف عثماف ينعكس فكاف كما يقاؿ في المعني )ٗٔٓإذا لـ يكف عكف مف اهلل لمفتي  - - -فأكؿ ما يجني عميو اجتياده
 -فكيؼ تـ شنقو عمي باب زكيمة كما ىك معركؼ ؟

 -كاف مف الطبيعي أف يختفي السمطاف طكماف بام بعد أف تفرؽ المماليؾ مف حكلو كبدا لو مما ال يدع

مجاالن لمشؾ مدم تكاسميـ عف القتاؿ فذىب طكماف بام إلي بعض مف يثؽ بو مف معارفو كلكف

ٓٔٓ
ٔٔٓ

طكماف بام آخر سبلطيف المماليؾ ( د عبد المنعـ ماجد ) صفحة ٗٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي ) صفحة َٖ كالحظ معي أسمكب ابف إياس في كصؼ

المصيبة التي حمت بسمطاف مصر كيبدك أف ابف اياس الحنفي كاف شاعر كمثقؼ كعمي قدر عالي مف الكعي كلو أسمكب شيؽ في

الكتابة

ٕٔٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي ) صفحة ِٖ

ٗٔٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي ) صفحة َُٔ

ٖٔٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي ) صفحة ِٗ

ِّٗ

ِْٗ
لؤلسؼ تـ العثكر عميو كلـ يصدؽ الناس خبر القبض عمي السمطاف طكماف بام فأمر السمطاف سميـ

األكؿ بشنقو عمي باب زكيمة حيث اعتاد الحكاـ شنؽ القتمة كقاطعي الطرؽ

 -يا ليا مف نياية مؤلمة لبطؿ شجاع كسمطاف محبكب

 (  -فمما شنؽ كطمعت ركحو صرخت عميو الناس صرخة عظيمة ككثر عميو الحزف كاألسؼ فإنو كافشابان حسف الشكؿ سنو نحك أربع كأربعيف سنة ككاف شجاعان بطبلن تصدم لقتاؿ ابف عثماف كثبت كقت

الحرب كحده بنفسو  ،ككاف ممكان حميمان قميؿ األذل كثير الخير ككانت مدة سمطنتو بالديار المصرية

ثبلثة أشير كأربعة عشر يكمان  ،ككاف في ىذه المدة في غاية التعب كالنكد كقاسي شدائد كمحنان

كحركبان كشرك ارن كىجاجان مف البمداف كآخر األمر شنؽ عمي باب زكيمة كأقاـ ثبلثة أياـ كىك معمؽ عمي

الباب حتي جافت رائحتو  - -كفي اليكـ الثالث أنزلكه فغسمكه ككفنكه كصمكا عميو كدفنكه كمضت

أخباره كأف لـ يكف )َٕٓ

 -فماذا كتب المؤرخكف عف ىذا المكقؼ ؟

 -يرم الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني أف (التي تدلت مف الحبؿ لـ تكف جثة طكماف بام كلكنيا

كانت في الحقيقة جثة مصر  ،كلقد ماتت قركنان طكيمة قبؿ أف يكتب ليا البعث مف جديد كجاء

السمطاف العثمانمي كدخمت مصر في سرداب التاريخ كتحكلت مف سمطنة إلي كالية كخيـ عمييا الظبلـ

كأصابيا الضمكر كاذا كاف السمطاف العثمانمي قد قطع رأس سمطاف المماليؾ فقد أبقي عمي المماليؾ
أنفسيـ  ،كلـ يمبث ىؤالء أف تزيكا بزم العثمانمي كرطنكا بمسانو كاشتغمكا تحت رايتو )ُٕٓ

 -جثة مصر كليست جثة طكماف بام

 نعـ ىكذا كصفيا األستاذ محمكد السعدني -كصمنا إذف في الحديث إلي العصر العثماني

َٕٓ
ُٕٓ

المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( ابف إياس الحنفي )صفحة ُُُ
مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ٕٔ

ِْٗ

ِٓٗ

الفصؿ رقـ ( ُّ ) الحكـ العثماني لمصر
ممخص العصر العثماني
 -يمكف تقسيـ تاريخ الدكلة العثمانية كمعظـ الدكؿ إلي عصريف رئيسييف  ،عصر ازدىار كتقدـ كحضارة

كقكة كعصر اضمحبلؿ كتخمؼ كجمكد كضعؼ  ،كقد بدأ ىذا التحكؿ تقريبان بيف العصر األكؿ كالعصر

الثاني بعد عيد السمطاف سميماف القانكنيِٕٓ أم بعد فترة قصيرة مف ضـ مصر لمدكلة العثمانية ،
كقد ( اتفؽ المؤرخكف عمي أف عظمة الدكلة العثمانية قد انتيت بكفاة السمطاف العثماني سميماف

القانكني عاـ ْٕٗ ىػ ككانت مقدمات ضعؼ الدكلة قد اتضحت في عيد السمطاف سميماف ) ككانت

ىزيمة العثمانييف في معركة ليبانتك عاـ ٕٗٗ ىػ أزالت السيادة العثمانية عف البحر المتكسط  ،كاذا

تأممنا معان العصر األكؿ كالعصر الثاني كعبلقتو بمصر سنجد أف مصر إلي حد كبير لـ تنعـ بعصر

ازدىار العثمانييف بؿ كاف انضماميا إلييـ مع بداية عصر اضمحبلليـ تقريبان

 -بعبارة أخرم لـ تذؽ مصر حبلكة العثمانييف كلكنيا تجرعت مرارتيـ

 -نعـ  ،كىذا يفسر سر كراىية العديد مف المصرييف حاليان لفترة الحكـ العثماني لمصر كيحكـ عمي الدكلة

العثمانية بالكامؿ مف خبلؿ عصرىا الثاني فقط  ،فمـ تكف مصر تحت الحكـ العثماني أياـ السبلطيف

األكائؿ العثمانييف مف أمثاؿ عثماف األكؿ مؤسس الدكلة كأكرخاف كمراد األكؿ كبايزيد األكؿ كمحمد
جمبي كمراد الثاني كمحمد الفاتح فقد كاف ىؤالء السبلطيف معاصريف لفترة تكاجد الخبلفة العباسية في
مصر في ظؿ السمطنة المممككية القكية المزدىرة في ذلؾ الكقت بمعني أف سبلطيف بني عثماف

كسبلطيف المماليؾ كانكا يجاىدكف في سبيؿ اهلل كلكف مع اختبلؼ أماكف القتاؿ فقد كاف العثمانيكف

يجاىدكف في الغرب األكركبي بينما كاف المماليؾ يكاجيكف الخطر المغكلي كالصميبي في الشرؽ ككانت

بيف الدكلتيف عبلقات حميمة ككانكا يتبادلكف الرسائؿ كمما حدثت أمكر ميمة

 بالفعؿ قد تكممنا مف قبؿ عف الرسالة التي أرسميا السمطاف محمد الفاتح إلي الخميفة العباسيكالسمطاف المممككي كأىؿ مصر بشكؿ عاـ كالتي أخبرىـ فييا بفتح القسطنطينية

 -بؿ إف قبؿ ذلؾ بفترة كتحديدان في عصر السمطاف المممككي الظاىر برقكؽ أرسؿ السمطاف العثماني

بايزيد األ كؿ رسالة إلي الخميفة العباسي في القاىرة يطمب منو فييا أف يمنحو لقب سمطاف الركـ نظ ارن
ألنو فتح الكثير مف الببلد الركمية كسيطر عمييا

 -يريد شرعية الحكـ مف الخميفة العباسي ؟

 نعـ  ،كاليؾ بعض ما قرأت عف ىذا المكضكع  ( ،كاتخذ بايزيد لقب سمطاف الركـ كدليؿ عمي ك ارثتولدكلة السبلجقة كسيطرتو عمي كؿ شبو جزيرة األناضكؿ  ،كما أرسؿ إلي الخميفة العباسي المقيـ
ِٕٓ

( مف كتاب الدكلة العثمانية – عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ) ( د عمي الصبلبي ) صفحة ّٓٔ

ِٓٗ

ِٔٗ
بالقاىرة يطمب منو أف يقر ىذا المقب حتي يتسنى لو بذلؾ أف يسبغ عمي السمطة التي مارسيا ىك

كأجداده مف قبؿ طابعان شرعيان رسميان فتزداد ىيبتو في العالـ اإلسبلمي )ّٕٓ كقد تعاكنت الدكلتاف

المممككية كالعثمانية تعاكف عسكرم فيما بينيما فمف الثابت تاريخيان أف الدكلة العثمانية أرسمت إمدادات
كمعكنات عسكرية لمدكلة المممككية في مكاجية الخطر الصميبي فقد طمب السمطاف الغكرم المعكنة مف

السمطاف بايزيد الثاني ليتمكف مف قتاؿ األسطكؿ البرتغالي ( كأرسؿ في شير شكاؿ سنة ُٔٗ ىػ /

ُُُٓ ـ عدة سفف محممة بالمكاحؿ كاألسيـ كأربعيف قنط ارن مف الباركد كغير ذلؾ مف المستمزمات
العسكرية كاألمكاؿ البلزمة كلكف ىذه المساعدة لـ يكتب ليا الكصكؿ سالمة بسبب تعرضيا لقرصنة

فرساف القديس يكحنا )ْٕٓ

 ككما قمنا مف قبؿ أنو عندما عجزت الدكلة المممككية عف القياـ بمسئكلياتيا تجاه اإلسبلـ كمكاجية-

أعداء األمة نتيجة لمفساد الذم انتشر بيا قرر العثمانيكف ضـ مصر كتكحيد الجبية اإلسبلمية

كىنا بدأ الحكـ العثماني لمصر في مرحمة حرجة كمفترؽ طرؽ حيث أنو لـ يمض كقتان طكيبلن بعد ضـ

مصر حتي بدأت الدكلة العثمانية نفسيا تدخؿ في عصر اضمحبلؿ كلذلؾ نجد أف مصر لـ تشاىد مف
العثمانييف إال فترات جمكد كضعؼ بعد ذلؾ كتـ إىماؿ شئكنيا الداخمية كتحكـ فييا المماليؾ مرة أخرم
كما سنرم  ،كعندما تكلي السمطاف سميـ األكؿ العرش العثماني سنة ُٖٗ ىػ قاـ بتغيير السياسة
العثمانية بشكؿ ممحكظ ( فقد تكقؼ في عيده الزحؼ العثماني نحك الغرب األكركبي أك كاد أف يتكقؼ

كاتجيت الدكلة العثمانية اتجاىا شرقيان نحك المشرؽ اإلسبلمي)ٕٓٓ كيؤكد الدكتكر عمي الصبلبي أف
تحرؾ الدكلة العثمانية نحك المشرؽ كاف ( مف أجؿ إنقاذ العالـ اإلسبلمي بصكرة عامة كالمقدسات

اإلسبلمية بصكرة خاصة مف التحرؾ الصميبي الجديد مف األسباف في البحر المتكسط كالبرتغالييف في

المحيط اليندم كبحر العرب كالبحر األحمر الذيف أخذكا يطكقكف العالـ اإلسبلمي كيفرضكف حصا ارن

اقتصاديان حتي يسيؿ عمييـ ابتبلعو )ٕٔٓ

 بالطبع قد الحظنا فعبلن مما سبؽ أف الدكلة المممككية أصبحت تعاني في آخر أياميا مف أزماتاقتصادية حادة بسبب ىذا الحصار االقتصادم فضبلن عف تفشي الفساد بيا ،

 كمف أسباب تكجو العثمانيكف أيضان نحك المشرؽ اإلسبلمي تزايد قكة الشيعة في إيراف " الدكلة الصفكية" مما أنذر ببسط النفكذ الشيعي عمي العالـ اإلسبلمي السني كىذا ما دفع العثمانيكف ( إلي الخركج إلي
المشرؽ العربي لحماية آسيا الصغرم بصفة خاصة كالعالـ السني بصفة عامة )ٕٕٓ كقد كجد سميـ
ّٕٓ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ٖٗ

ٕٓٓ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُِٕ

ٕٕٓ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُِٖ

ْٕٓ

ٕٔٓ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ِّٗ
الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُِٖ

ِٔٗ

ِٕٗ
األكؿ تياكنان كبي ارن مف الدكلة المممككية في مكافحة الشيعة في إيراف بؿ إف ىناؾ معمكمات خطيرة
كصمت إليو تؤكد أف ىناؾ عبلقات كرسائؿ متبادلة بيف المماليؾ كالدكلة الصفكية الشيعية في

إيرافٖٕٓ

 -في آخر أياـ المماليؾ بالطبع

 نعـ  ،كمف ىنا قرر سميـ األكؿ ضـ الدكلة المممككية التي ناصبتو العداء ليضمف حماية ظيره قبؿ أفيتفرغ تمامان لقتاؿ الدكلة الصفكية

 -فكـ كاف يبمغ عدد الكالة عمي مصر خبلؿ العصر العثماني ؟

 خبلؿ فترة الحكـ العثماني لمصر ( تتابع عمي مصر في ىذه الفترة "ُّٔ" مف الكالة عاصركا "ُِ" مفالسبلطيف العثمانييف )ٕٗٓ كأكؿ ىؤالء الكالة المذككريف في مكسكعة حكاـ مصر ىك خاير بؾ

 -الذم كاف نائبان لمسمطاف الغكرم في حمب ككاف قائد ميسرة جيشو في معركة مرج دابؽ الشييرة

 نعـ كأصبح يمقب بمقب خايرَٖٓ باشا بدالن مف خاير بؾ ألف كالي مصر كاف يمقب بالباشا تميي ازن لوعف باقي البككات مف المماليؾ ككانت مدة كالية خاير باشا خمس سنكات كثبلثة شيكر ( كخبلؿ فترة

كاليتو عمي مصر تكفي السمطاف سميـ في ِٔٗ ىػ  َُِٓ /ـ كتكلي السمطنة مف بعده السمطاف

سميماف القانكني الذم أبقي عمي خاير باشا كاليان عمي مصر )ُٖٓ ،

 -ىؿ يمكف أف نتكقؼ قميبلن عند خاير بؾ ؟

ممؾ األمراء خاير بؾ الذم أصبح خايف بؾ
 كاف كما قمنا األمير خاير بؾ نائب حمب لمسمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم  ،كعندما كقعت معركة مرجدابؽ في شماؿ سكريا بيف السمطاف الغكرم كالسمطاف العثماني سميـ األكؿ  ،تكلي خاير بؾ قيادة

الميسرة في جيش الغكرم كما ىك معركؼ كلكنو كاف عمي اتفاؽ مع السمطاف العثماني ضد السمطاف

الغكرم  ،فانسحب بميسرة الجيش أثناء المعركة بدكف مبرر ككاف ذلؾ مف أىـ عكامؿ ىزيمة جيش

مصر في معركة مرج دابؽ أماـ الجيش العثماني  ،كالذم ترتب عمييا بعد ذلؾ ضـ مصر لمحكـ

العثماني  ،كعف خيانة األمير خاير بؾ يقكؿ المؤرخ ابف إياس الحنفي  ( :كممف كاف مكالسان عمي
السمطاف في الباطف خاير بؾ نائب حمب  ،فإنو أكؿ مف كسر عسكر السمطاف  ،كانيزـ عف ميسرتو ،

كتكجو إلي حماه  ،كلما ممؾ ابف عثماف حمب أرسؿ خمفو  ،فمما حضر إليو خمع عميو كصار مف

جممة أمرائو  ،كلبس زم التراكمة  ،كقص ذقنو  ،كسماه السمطاف العثماني ( خايف بؾ ) لككنو خاف
ٖٕٓ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ِِٓ

ٕٗٓ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة َُْ

ُٖٓ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة َُٓ

َٖٓ

قاـ سميـ األكؿ في ذلؾ الكقت بإطبلؽ لقب خايف بؾ عمي خاير بؾ ألنو خاف السمطاف الغكرم

ِٕٗ

ِٖٗ
سمطانو كطاع ابف عثماف  ،فمما جرم ذلؾ تسحبت مماليؾ خاير بؾ  ،كتكجيكا إلي مصر  ،كدخؿ ىك

تحت طاعة ابف عثماف )

ِٖٓ

 يبدك أف ابف إياس لـ يترؾ ىذا المكقؼ يمر ىكذا دكف أف يشير إليو -إنيا أمانة المؤرخ

 -فما ىي أىـ الق اررات التي اتخذىا السمطاف سميـ األكؿ بعد سيطرتو عمي مصر ؟

إجراءات سميـ األكؿ في مصر
 أقاـ سميـ األكؿ في مصر ثمانية أشير إال أيامان قبلئؿّٖٓ كمف المؤكد أنو الحظ مدم ما كصمت إليومصر مف تقدـ كتطكر في جميع المجاالت مما يؤىميا إلي أف تصبح قكة عظمي لكال الفساد الذم

انتشر بيف حكاميا ،

 يبدك أف سميـ األكؿ نظر إلي مصر النظرة التي تكممنا عنيا مف قبؿ حيث عرؼ قدراتيا كعرؼ ما الذميمكف أف تقدمو لمف يحكميا مف إمكانيات جبارة

 بالتأكيد كلذلؾ قرر بعض اإلجراءات تجاىيا كأىميا تكزيع السمطة بيف عدة جيات بحيث ال يسيطرشخص كاحد عمي السمطة كميا في يده

 طبعان مع فارؽ التشبيو تذكرنا ىذه اإلجراءات إلي حد كبير مع إجراءات اإلسكندر المقدكني عندما قاـبتكزيع السمطات في مصر كما تذكرنا أيضان بمكقؼ اإلمبراطكر أغسطس مف مصر كخكفو الشديد مف

تحقيؽ االستقبلؿ إذا استقر بيا حاكـ قكم طمكح

 -كقد كضع سميـ األكؿ قاعدة لنظاـ الحكـ في مصر ( كىي إيجاد سمطتيف تتنازعاف الحكـ كتراقب

كمتاىما األخرل  ،األكلي سمطة نائب السمطاف " الكالي " كالثانية سمطة رؤساء الجند ككضع أيضان نكاة

السمطة الثالثة كىي سمطة البككات المماليؾ الذم رجع إلييـ حكـ مديريات القطر المصرم )ْٖٓ

نفكذ المماليؾ مف سبلطيف إلي بككات
 -فماذا حدث لممماليؾ ؟

 يؤكد المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي أف ىذا النظاـ في الحكـ لـ يستمر كما كضعت قكاعده مفعيد الفتح العثماني ( كلـ يكف لمديكاف الكبير كال لمديكاف الصغير عمؿ منظـ في إدارة الحككمة بؿ

تركت الببلد تتقسميا رؤساء الجند كالكالة كانتيز المماليؾ فرصة استمرار التنازع كالحركب بيف الفريقيف

ِٖٓ نقبلن عف كتاب ( بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ) تأليؼ محمد بف أحمد بف إياس الحنفي

ّٖٓ
ْٖٓ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) جُ صفحة ِٖ
تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) جُ صفحة ِٗ

ِٖٗ

ِٗٗ
فأخذكا يعممكف عمي االنفراد بالحككمة فنظاـ الحكـ السياسي في مصر قد تطكر مع الزمف كانتيي

التنافس بيف السمطات الثبلث إلي تغمب البككات المماليؾ ،

 -كمتي حدث ذلؾ ؟

 حدث ىذا التطكر في النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر فاستأثر المماليؾ بالنفكذ كالحكـ كساعدىـعمي ذلؾ ما صارت إليو السمطنة العثمانية مف الضعؼ في أكاخر القرف السابع عشر كأكائؿ القرف

الثامف عشر بسبب حركبيا المتكاصمة كاختبلؿ شئكنيا الداخمية كفساد نظاـ الحكـ فييا كزاد في

نفكذىـ كثرة تغيير الكالة العثمانييف كعزليـ )ٖٓٓ

 -كمف ىنا عاد نفكذ المماليؾ مرة أخرم في مصر كلكف ليست في صكرة سبلطيف كلكف في صكرة بككات

 نعـ كجدير بالذكر أف مف أشير ىؤالء البككات المماليؾ عمي بؾ الكبير كمحمد بؾ أبك الذىب كابراىيـكمراد بؾ كمحمد بؾ األلفي  ،حيث كصؿ نفكذ المماليؾ إلي درجة مف القكة لـ تكف مكجكدة مع بداية

ضـ مص ر لمدكلة العثمانية ( قاؿ الرحالة فانسميب يصؼ ما شاىده في مصر سنة ُِٕٔ ـ مف
استئثار المماليؾ بالحكـ  " :إف كممة البككات في الديكاف كانت نافذة بحيث لـ يكف الباشا " الكالي

العثماني " يخالؼ ليـ أم ارن ككانكا يممككف عزلو )ٖٔٓ

 -ككيؼ استفاد السمطاف العثماني مف ثركات مصر ؟

 نقؿ سميـ األكؿ كؿ ما لو قيمة في مصر مف أمكاؿ ككنكز كأسمحة كخاصة ما كاف بالقمعة مف خزائفالماؿ كالكتب إلي اسطنبكؿٕٖٓ ( كحممو إلي اسطنبكؿ بالطريؽ البرم عمي آالؼ الجماؿ كفي أعداد ال
تحصي مف المراكب )ٖٖٓ كيقكؿ د عبد المنعـ ماجد عف سميـ األكؿ ( كفي سبيؿ القضاء عمي
مقكمات مصر الحضارية سعي سميـ إلي أف يفرغيا مف كؿ نابو فييا  ،فسحب منيا رجاليا الحاذقيف

في الميف كالحياة الحضارية ليحمميـ معو إلي اسطنبكؿ  ،فيذكر المؤرخ ابف إياس أسماء الذم تقرر

سفرىـ مف مصر إلي اسطنبكؿ حيث خصص فصبلن في كتابو لمف تكجو منيـ إلي القسطنطينية عمي
حد قكلو كىـ مف جميع نكاحي مصر مف المسمميف كالقبط كالييكد عمي السكاء منيـ أصحاب الحرؼ

كالصناعات كالميندسيف كالبنائيف كالنجاريف كالحداديف كالسباكيف كالفعمة حيث أخذ سميـ مف ىؤالء

جماعة كبيرة جدان ال يمكف حصر أعدادىـ كذلؾ أخذ سميـ الحذاؽ مف صناع الزردخانة أم السبلح
كالذيف يشتغمكف بصناعة النسيج  - -كما أخذ جماعة مف التجار )ٖٗٓ كمف ىنا يتضح أف إجراءات

ٖٓٓ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) جُ صفحة ّٓ

ٕٖٓ

طكماف بام ( د عبد المنعـ ماجد ) صفحة ُٖٗ

ٖٗٓ

طكماف بام ( د عبد المنعـ ماجد ) صفحة ُِٗ

ٖٔٓ

ٖٖٓ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) جُ صفحة ّٓ ّٔ ،
طكماف بام ( د عبد المنعـ ماجد ) صفحة ُٖٗ

ِٗٗ

ََّ
سميـ األكؿ التي اتخذىا نحك مصر كاف الغرض منيا إفقادىا أسباب القكة كالحضارة حتي ال تقكـ ليا

قائمة بعد ذلؾ قد تشكؿ خط ارن عمي دكلتو

 -أك قد يككف السبب ىك محاكلة نقؿ الحضارة المصرية إلي اسطنبكؿ كاهلل أعمـ

 المؤكد تاريخيان أف عدد المدارس كاالىتماـ بالعمـ كالتعميـ في مصر قد انخفض بشدة خبلؿ العصرالعثماني بعد أف كاف مزدى ارن في العصر المممككي  ،كأصبح الجامع األزىر ىك المصد الكحيد لمعمـ في

مصر تقريبان كاهلل أعمـ  ،ككانت المغة التركية في العصر العثماني ىي السائدة كانتشرت المصطمحات
التركية في مصر كاألمة اإلسبلمية بشكؿ كبير مما أدم إلي تيديد المغة العربية في الصميـ كلكف

كبحمد اهلل كفضمو سبحانو كتعالي كاف ىناؾ مف جعميـ اهلل أسبابان لحفظ المغة العربية المغة التي نزؿ

بيا القرآف الكريـ كالذم تعيد سبحانو كتعالي بحفظو  ،ككاف مف بيف األسباب التي جعميا اهلل لحفظ

ىذه المغة في ذلؾ الكقت كاهلل أعمـ الجامع األزىر الشريؼ كاليؾ بعض ما قرأت لؾ عف ىذا الجامع
العريؽ  ( :لكف األزىر استطاع في العصر العثماني أف يحتفظ بمكانتو العممية السامية كأف يقكـ بأعظـ

دكر في نشر الثقافة العربية اإلسبلمية كغدا األزىر أياـ العثمانييف مبلذان لعمكـ الديف كالمغة كمعقبلن

حصينان لمغة العربية في كسط المحيط التركي بؿ إنو مكف أبناء العركبة مف مغالبة لغة األتراؾ
كمقاكمتيا كردىا عف التغمغؿ في المجتمعات العربية  - -كتمتع األزىر في العصر العثماني بمركز
انفرادم أكد قيادتو كزعامتو لمحياة العقمية في مصر كفي العالـ اإلسبلمي )َٗٓ كىكذا أصبح يقاؿ منذ

ذلؾ الكقت ( كيتردد عمي األلسنة أف لممسمميف قبمتيف قبمة دينية ىي الكعبة الشريفة في مكة المكرمة

كقبمة عممية ىي األزىر الشريؼ في القاىرة )ُٗٓ

 إذا تأممنا ما يحدث اليكـ في العالـ في مجاؿ اإلعبلـ المسمكع كالمرئي سنجد العديد مف القنكاتالتميفزيكنية الناطقة بالمغة العربية الفصحى كالتي تبثيا دكؿ ذات كزف كبير في العالـ فكميـ حريصكف

عمي مخاطبة العرب ربما ألف العرب أىـ مما يظنكف بأنفسيـ كالطريؼ أف الطريقة الكحيدة كي يفيمؾ

العرب جميعان بمختمؼ ليجاتيـ أف تخاطبيـ جميعان بالمغة العربية الفصحى التي أىمؿ في حقيا العرب
أنفسيـ كلكف تـ حفظيا عمي يد غير العرب كاهلل أعمـ  ،بؿ المدىش أف ىؤالء يخاطبكف أطفاؿ العرب

أيضان بقنكات أطفاؿ ناطقة بالمغة العربية الفصحى مما يقكم ىذه المغة عند األطفاؿ

 -سبحاف اهلل

َٗٓ

تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية ( د عبد العظيـ رمضاف ) صفحة ٔٔ [ الجامع األزىر كدكره في نشر الثقافة العربية

اإلسبلمية – األستاذة الدكتكرة سيده إسماعيؿ كاشؼ ]

ُٗٓ

تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية ( د عبد العظيـ رمضاف ) صفحة ٔٔ [ الجامع األزىر كدكره في نشر الثقافة العربية

اإلسبلمية – األستاذة الدكتكرة سيده إسماعيؿ كاشؼ ] صفحة ٔٔ

ََّ

َُّ

انتقاؿ الخبلفة
 -كماذا حدث لمخميفة العباسي ؟

 -انتقمت الخبلفة مف العباسييف إلي العثمانييف ليتـ الجمع بيف السمطنة كالخبلفة

 بالرغـ مف أف الخبلفة كانت في ىذه الفترة مجرد رمز لتكحيد األمة كلـ يكف لمخميفة العباسي نفكذ مؤثرعمي السمطنة ؟

 بالتأكيد  ،بؿ إف تحكؿ الخبلفة إلي مجرد رمز قد حماىا مف اإللغاء لفترة طكيمة فقد تعاقبت الدكؿ التيسيطرت عمي األمة اإلسبلمية دكف أف تتأثر الخبلفة العباسية بيا فسيطرت عمي األمة لحيف مف الدىر

الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية ثـ األيكبية ثـ المماليؾ بؿ قامت أيضان الدكلة العثمانية كازدىرت في
عصر الخبلفة العباسية كلـ تتأثر الخبلفة العربية القريشية بكؿ ىذا التقمب بيف الدكؿ إلي أف تـ ضـ
مصر إلي الدكلة العثمانية فتحكلت الخبلفة إلييا كمف يدرم فربما كانت الخبلفة العباسية مكجكدة إلي

اآلف مستضافة في إحدم الدكؿ اإلسبلمية في حالة ما إذا اكتفي العثمانيكف بالسمطنة فقط دكف

الخبلفة كما فعؿ مف قبميـ مف سبلطيف غير عرب ،

 -كلكننا فقدنا مجرد ىذا الرمز بعد إلغاء الخبلفة تمامان عند قياـ الدكلة العممانية في تركيا

 -نعـ فمـ يتـ انتقاؿ الخبلفة إلي مكاف آخر كما كاف متبعان مع الخبلفة العباسية التي لـ تكف تتأثر بتحكؿ

مقاليد السمطة مف دكلة إلي أخرم كاهلل أعمـ  ،كاذا تذكرنا معان أحداث سقيفة بني ساعدة كالتي أقر فييا
األنصار أف الخبلفة البد أف تككف في قريش التي اصطفاىا المكلي عز كجؿ ليبعث منيا خاتـ

المرسميف صمي اهلل عميو كسمـ كأصبح بعد ذلؾ خميفة رسكؿ اهلل مف قريش عمي مر العصكر المختمفة
حتي انتقمت ألكؿ مرة إلي عنصر غير عربي قريشي مع ضـ مصر إلي الدكلة العثمانية كسبحاف الذم

أحاط بكؿ شئ عممان ( ما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمى العظيـ )

 إذف لقد فقد العرب آخر ما تبقي ليـ مف دكلتيـ التي أسسكىا لتككف دكلة إسبلمية كليست دكلة عربيةحسنا فمف ىـ أىـ الكالة خبلؿ العصر العثماني ؟

الكالي العثماني سناف باشا
 -كردت معمكمات عف سناف باشا كأحد أىـ كالة مصر في العصر العثماني في مكسكعة تاريخ مصر

ألحمد حسيف بالجزء الثالث  ،حيث تكلي ىذا الكالي العثماني حكـ مصر في سنة ُٖٔٓـ – ٕٓٗىػ

في عيد السمطاف العثماني سميـ خاف الثاني  ،ثـ شغؿ بعد ذلؾ كظيفة الصدر األعظـ

 -الصدر األعظـ ىك الرجؿ الثاني بالدكلة العثمانية أليس كذلؾ ؟

 -بالطبع  ،كأثناء تكلي سناف باشا حكـ مصر قامت الدكلة العثمانية بتكميفو بقيادة حممة لميمف

كاستخمؼ عمي مصر اسكندر الشركسي  ،كقد نجح سناف باشا في ميمتو في اليمف كاستطاع أف يدخؿ
َُّ

َِّ
صنعاء ألكؿ مرة  ،كأف يفتح جميع القبلع المستعصية  ،كقد ظؿ في اليمف ينظـ شئكنو كيقر األمف في

نصابو لمدة عاميف كبضعة شيكر  ،كأعيد سناف باشا إلي كالية مصر بعد نجاحو في اليمف في أكؿ
صفر مف سنة ٕٗٗىػ فخط في تاريخ الكالة العثمانييف في مصر أزىر صفحة إذ أعاد ترعة اإلسكندرية
التي كانت قد ردمت فحرمت اإلسكندرية معيف الحياة  ،كبني كعمر كأنشأ جكامع كشكارع كحمامات ،

كاختص بكالؽ باىتمامو فشؽ فييا شارعان كأنشأ ككاالت لمتجار  ،كشيد جامعو الشيير الذم ال يزاؿ

قائمان كمعركفان باسمو  ،كىك مف خير ما أنتج العيد العثماني كيعتبر ىذا المسجد مف التحؼ المعمارية

القميمة مف العصر العثماني

 -فيؿ لديؾ معمكمات عف ىذا الجامع ؟

 قد كردت أبعاد ىذا الجامع بمكسكعة كيكيبديا كاآلتي  :يبمغ طكؿ الجامع ّٓ متر كعرضو ِٕمتركقكاـ المسجد قبة مركزية كبيرة محاطة بثبلث أيكانات مف الجيات الشمالية كالجنكبية كالغربية كالجامع

ليس لو حرـ بمعنى أنو ال يتقدمو أم فناء مكشكؼ كالسبب في ذلؾ صغر المساحة حيث كاف الجامع
يطؿ مباشرة عمى ثغر النيؿ كقد أستعاض ميندس األثر عف الفناء باألركقة كقد كاف الجامع محاط مف

خارجو بأسكار كانت تحكم أبكاب  ،كيصؼ أميف باشا سامي عيد سناف باشا بقكلو إف الرخاء شمؿ

مصر في أيامو حتي كصؿ سعر اإلردب القمح عشرة أنصاؼ  ،كأعاد تكزيع المستحقات لمعمماء

كالفقراء كالمرضي

 -كماذا عف أبرز أمراء المماليؾ في العصر العثماني ؟

المؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ يصؼ بعض أمراء مف مماليؾ العصر العثماني
 ذكرنا أف المماليؾ في العصر العثماني تحكلكا إلي أمراء كبككات ككانكا قبؿ ذلؾ سبلطيف كممكؾ في أياـالمماليؾ البحرية كالمماليؾ البرجية  ،حتي خضعت مصر لمحكـ العثماني كأصبحت كالية تابعة بعد أف

كانت مممكة مستقمة  ،كبالرغـ مف ذلؾ قاـ مماليؾ العصر العثماني بمحاكاة سابقييـ مف سبلطيف
المماليؾ لينالكا المجد كالشرؼ كلكف كاف ىناؾ فرؽ كبير كعف ىذا المكضكع كتب المؤرخ كالباحث

البريطاني ستانمي ليف بكؿ ما يمي  - - ( :كالكاقع أنو يصعب عمينا كشؼ أم فارؽ جكىرم بيف

ىؤالء األمراء المتأخريف  ،كبيف أكلئؾ الذيف ظيركا خبلؿ العصر الذىبي لحضارة المماليؾ  ،حقيق نة أف
فرصيـ المكاتية كانت أقؿ  ،ألنيـ لـ يقككا عمي القتاؿ في سكريا أك آسيا الصغرم لمصمحتيـ الخاصة

 ،كذلؾ ألف الخطط التي كانت ترسـ في مصر عمي الدكاـ لبلستغبلؿ األجنبي  ،كانت تستخدـ كجانب

ضئيؿ لمجيكش العثمانية  ،إال أف مف الكاضح أف شخصياتيـ كأعماليـ كميكليـ كانت تشبو إلي أبعد

الحدكد ما كانكا عميو في القرنيف السابقيف ليـ  ،فقد كاف الفرؽ إذف في الحكـ ال في النكع  ،ذلؾ أنيـ

لـ يككنكا أناسان ذكم فرص عظيمة مثمما كاف أسبلفيـ  ،كانما كانكا يشبيكنيـ في الجنس كالخمؽ
كالعمؿ إلي حد بعيد  ،كالحقيقة أف بعضيـ كاف ذا شخصية قكية يمكف مقارنتيا بشخصيات المدرسة
َِّ

َّّ
القديمة  ،فعثماف بؾ ذك الفقار – عمي سبيؿ المثاؿ – في النصؼ األكؿ مف القرف الثامف عشر - -
 -في عاـ ُّٕٗـ أصبح أمي ارن لمحج كىك مف أشير المناصب في مصر  - - ،ككاف عثماف بؾ ىك

أكؿ أمير يجرؤ عمي دعكة باشا مصر "العثماني" لكليمة في قصره  ،كقد كاف خضع بسيطرتو بقية

نببلء مصر خضكعان تامان  ،كما أنو كاف يعقد مجمسان في قصره الخاص ليبحث أسباب الشككم  ،ككاف
يعاقب في صرامة كشدة كؿ حاالت االغتصاب كالظمـ  ،ألنو ىك نفسو كاف نقيان نزبيان  ،كذلؾ كاف يراقب

مفتش األسكاؽ عف كثب  ،كيحدد أسعا ارن ثابتة لمخبز كغيره مف ضركريات الحياة  ،كيتأكد مف أف أمكاؿ

البر تنفؽ في األكجو الصحيحة  ،كلقد كاف ساميان في خمقو  ،ذا أفكار كآراء نبيمة  ،عادالن  ،قكيان ،

نزييان  ،ذا حياة شريفة  ،أبيان كريمان  ،بحيث أنو خمؼ مف كرائو أث ارن  ،حينما تسببت مؤامرات خصكمو
في نفيو مف مصر  ،كاف مف نتيجتو أف كاف ينسب إليو عصر مف العصكر  ،فقد كاف القكـ يقكلكف

مثبلن  :إف ذلؾ الشئ حدث بعد رحيؿ عثماف بؾ ببضعة سنكات  ،أك لقد كاف عمرم كذا مف السنيف

حينما رحؿ عثماف بؾ  ،كلقد كاف رضكاف بؾ الجمفي  ،عممان بار ازن آخ ارن مف أعبلـ القرف الثامف عشر ،
فحينما كاف يتكلي السمطة ىك كنائب آخر يدعي إبراىيـ  ،كانت الببلد تتمتع بسبلـ شامؿ  ،ككاف

الط عاـ أرخص منو في أم كقت قبؿ ذلؾ  ،كعمي الجممة فإف جميع الطبقات كانت تعيش في يسر
كرخاء  ،ككاف كؿ رجؿ عظيـ في تمؾ األياـ يفتح منزلو مرتيف كؿ يكـ في الظير كالمساء لكؿ قاص

كداف  ،كذلؾ في بيك عظيـ االتساع  ،ككاف السيد كضيكفو يتصدركف المائدة  ،ثـ يمييـ المماليؾ

كاألتباع  ،ككاف مف العار اال يسمح ألم غريب بالدخكؿ ما داـ قد قدـ بنفسو إلي ىناؾ  ،أما أياـ
األعياد فكانت تكزع أطباؽ كبيرة مف األرز كعسؿ النحؿ أك المبف عمي الفقراء  ،كذلؾ كانت تكزع

الحمكم في أياـ الجمع كاالحتفاالت الرسمية  ،ككاف أحد منازؿ رضكاف األنيقة يقع عمي بركة األزبكية

التي كانت مكجكدة في ذلؾ الكقت  ،ككانت تعمك ردىاتو قباب بديعة الزينة  ،فييا نقكش عربية مف
الذىب عمي أرضية لكنيا أزرؽ كمرصعة بالزجاج بالمكف المتناسؽ الذم يكسبيا ركعة فكؽ الركعة ،

كذلؾ فإنو بني أكشاكان في حديقة بجكار قناة حيث كاف قد حفر بركة كأقاـ جندالن  ،كىناؾ كحينما خمدت
أطماعو كآمالو كاف ينغمس في الممذات التي كاف يسر منيا كثي ارن  ،كالحقيقة أف رضكاف لـ يكف ييتـ
باألخبلؽ مثمما كاف ييتـ عثماف بؾ )ِٗٓ

 -فما تفاصيؿ قصة عمي بؾ الكبير الشييرة ؟

عمي بؾ الكبير
 مف أبرز األحداث في العصر العثماني في مصر ما حدث في عيد األمير المممككي عمي بؾ الكبيرفأثناء قياـ الدكلة العثمانية بقتاؿ ركسيا كالنمسا خبلؿ القرف الثامف عشر كاف شيخ البمد في مصر
ِٗٓ

نقبلن باختصار عف كتاب سيرة القاىرة لممؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ صفحة ِّٕ ِّٖ ،

َّّ

َّْ
عمي بؾ الكبير الذم انتيز فرصة حركب العثمانييف الكثيرة كانشغاليـ بيا كأعمف استقبل ؿ مصر عف

الدكلة العثمانية كاليؾ بعض ما كتبو الرافعى عف ىذا المكضكع ( فمما نشبت الحرب بيف تركيا كالركسيا

سنة ُٖٕٔ جاىر بخمع يده مف طاعة الدكلة كأعمف استقبلؿ مصر كامتنع عف دفع الخراج سنة
ُٕٗٔـ "ُُّٖىػ" كعزؿ الكالي التركي كمنع كركد الكالة العثمانييف كضرب النقكد باسمو كدانت لو

مصر بحرييا كقبمييا ككاف مف مماليكو كأتباعو أحمد " باشا " الجزار كمحمد بؾ أبك الذىب كاسماعيؿ

بؾ كحسف بؾ الجداكم كابراىيـ بؾ كمراد بؾ كغيرىـ مما كانت ليـ األدكار الكبيرة عمي مسرح الحكادث

)ّٗٓ  ( ،ككاف عمي بؾ طمكح النفس كاسع المطامع فجرد الجيكش كفتح معظـ جزيرة العرب كنادم

بو شريؼ مكة " سمطاف مصر كخاقاف البحريف " كأكفد محمد بؾ أبا الذىب ليفتح باسمو سكريا ففتح
معظميا كلكنو لـ يكد يتـ لو فتح دمشؽ حتي انقمب عمي عمي بؾ الكبير كاتفؽ مع الباب العالي كعاد

إلي مصر ليستأثر بالحكـ فييا كقامت الحرب بينو كبيف سيده كانتيت بقتؿ عمي بؾ سنة ُّٕٕ

كعادت مصر كالية عثمانية كخمصت إمارتيا لمحمد بؾ أبك الذىب كاستقر شيخان لمبمد ككافأتو تركيا
بفرماف تثبيتو في مشيخة البمد كتكليتو حكـ مصر كصار لو األمر كالنيي في الببلد كرجعت تركيا إلي

إرساؿ الكالة كما كاف األمر قديمان غير أف الكالي كاف محجك ارن عميو مسمكبان حكلو كقكتو كمحمد بؾ أبك
الذىب يختار الكالي الذم يرتضيو كاألمراء كقكاد الجند كأعياف الدكلة ككافة مماليكو كأتباعو إلي أف

مات سنة ُٕٕٓ ـ "ُُٖٗىػ " فخمفو في مشيخة البمد إبراىيـ بؾ كقاسمو السمطة مراد بؾ )ْٗٓ
كمحمد بؾ أبك الذىب يكجد باسمو حاليان مسجد بجكار الجامع األزىر كقد كصؼ الجبرتي محمد بؾ

أبك الذىب عندما كتب عف حكادث سنة ُُٖٖ ىػ "ُْٕٕـ" فقاؿ  ( :استيمت ككالي مصر خميؿ باشا

محجكر عميو ليس لو في الكالية إال االسـ كالعبلمة عمي األكراؽ كالتصرؼ الكمي لؤلمير الكبير محمد

بؾ أبك الذىب كاألمراء كأعياف الدكلة مماليكو كاشراقاتو كالكقت في ىدكء كسككف كأمف كاألحكاـ في
الجممة مرضية كاألسعار رخية كفي الناس بقية كستائر الحياء عمييـ مرخية شعر :
كما الدىر في حاؿ السككف بساكف  - - -كلكنو مستجمع لكثكب )ٓٗٓ
 -فماذا عف أحكاؿ المصرييف في ذلؾ العصر ؟

 كتب الرافعى يصؼ أحكاؿ المصرييف قبؿ دخكؿ نابميكف ما يمي ( كاف المسممكف كاألقباط يشترككفعمي السكاء في احتماؿ ظمـ الحكاـ كسكء اإلدارة كشارؾ األقباط إخكانيـ المسمميف في الزراعة
كالصناعة كالتجارة كتخصص األقباط في األعماؿ الحسابية كالمالية فعيد إلييـ البككات المماليؾ

ّٗٓ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعى ) جُ صفحة ّٕ

ٓٗٓ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جِ صفحة َْٔ

ْٗٓ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعى ) جُ

َّْ

َّٓ
كالكشاؼ بتحصيؿ الضرائب كتقديرىا )ٔٗٓ كما كصؼ الرافعى القاىرة في ذلؾ الكقت بقكلو ( كانت

القاىرة كلـ تزؿ أكبر مدف القطر المصرم كعاصمتو كمقر حككمتو ككانت حدكد العمراف فييا تنتيي

شماالن مف الحسينية إلي باب الحديد كجنكبان مف القمعة إلي باب عرب اليسار إلي باب السيدة عائشة

إلي جامع السيدة نفيسة فباب طكلكف فباب البغالة فباب السيدة زينب  ،كشرقان مف القمعة فباب الكزير
فباب الغريب فالحسينية  ،كغربان مف باب الحديد إلي األزبكية فباب المكؽ فباب الشيخ ريحاف فباب
الناصرية فباب السيدة زينب  ،ككاف مكقع المدينة يبعد أكثر مف ألؼ متر عف شاطئ النيؿ كبينيا

كبينو مزارع كاذا أردت أف تعرؼ الفرؽ بيف عمرانيا في ذلؾ العصر كحدكده في العصر الحاضر
فحسبؾ مبلحظة بعض المعالـ المعركفة في العصريف فجامع الظاىر مثبلن كىك الكائف اآلف بميداف
الظاىر كاف خارج باب الحسينية كخارج مباني القاىرة ككاف باب الحديد نياية حدكد مباني القاىرة مف

الشماؿ الغربي كاألزبكية كالمباني التي حكليا نياية العمراف غربان كالطريؽ بينيا كبيف بكالؽ مقفرة
خالية مف العمراف لذلؾ كانت بكالؽ تعد مف ضكاحي العاصمة كما كانت مصر القديمة أيضان ككانت
الطريؽ بيف الناصرية كمصر القديمة مقفرة مف المساكف ليس بيا إال مزارع كحدائؽ كلـ يكف عمي

شاطئ النيؿ سكم بعض مباف قميمة كقصر إبراىيـ بؾ " قصر العيني " تجاه الركضة كبجكاره بيت

لمحمد كاشؼ األرناؤكطي كعف شمالو بيت لمصطفي بؾ  ،ككانت بكالؽ مرفأ القاىرة في الشماؿ

كمصر القديمة مرفأىا في الجنكب )ٕٗٓ

 -فيؿ ضاع سحر القاىرة القديـ ؟

 -يضيؼ الرافعى ( كبالرغـ مما أصاب الببلد كالعاصمة مف التأخر في خبلؿ العصكر فإف عظمتيا

القديمة قد تغمبت عمي عكامؿ الفناء كسكء اإلدارة فقد كانت أعظـ ببلد الشرؽ قاطب نة بعد األستانة
ككاف بيا كثير مف المساجد كالعمائر الجميمة ككثير مف القصكر كالمعاىد كدكر الكتب الممحقة بيا

كالحمامات كبيا كثير مف األسكاؽ التجارية الكبيرة كالخانات كالمخازف " الككائؿ " )ٖٗٓ كبالمناسبة
كاف ىناؾ أربعة مياديف رئيسية كبيرة منيا ميداف قراميداف تحت القمعة كميداف الرميمة المجاكر

لقراميداف كيفصميما باب اسمو قراميداف كميداف بركة الفيؿ كميداف األزبكية " بركة األزبكية " ( ككاف

ميداف األزبكية أك بركة األزبكية كما كانكا يسمكنيا أجمؿ المياديف األربعة تحيط بو القصكر البديعة

يسكنيا األمراء كاألعياف )ٗٗٓ ككاف تقدير عدد سكاف العاصمة القاىرة حكالي َََََّ نسمةََٔ
كفي تقدير آخر َََِّٔ نسمة ككانت اإلسكندرية كال زالت أىـ كأكبر مدينة بعد القاىرة
ٔٗٓ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة ٓٔ

ٖٗٓ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة ٗٔ

ََٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة َٕ

ٕٗٓ

ٗٗٓ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة ٕٔ ٖٔ ،
تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة ٗٔ

َّٓ

َّٔ
 -عفكان أريد المزيد مف المعمكمات عف بركة األزبكية

بركة األزبكية
 لقد أبدع المؤرخكف كالرحالة كالشعراء في كصؼ بركة األزبكية  ،فقاؿ عنيا األديب كالرحالة الفرنسيسافارم

C.E.Savary

كقد شيد بيا احتفاالت كسر الخميج إباف زيارتو لمصر عاـ ُٕٕٔ كاستقر بيا

ثبلث سنكات  ( : ،كاف أكثر االزدحاـ بطبيعة الحاؿ عند األزبكية كىي أكسع مناطؽ المدينة كيبمغ
محيطيا أكثر مف نصؼ فرسخ كتككف بحيرة رحبة محاطة بقصكر البككات كىي أجمؿ بيكت المدينة ،

كتضاء بأنكار مختمفة األلكاف كتسبح فكقيا آالؼ مف المراكب ذات سكار تتدلي منيا المصابيح

المضيئة  ،مككنة ىالة مف أضكاء متحركة تتغير مشاىدىا كؿ لحظة  ،كتنسب األزبكية إلي األمير

سيؼ الديف أزبؾ بف ططغ األشرفي الظاىرم الذم كاف يقطف بالقرب مف ىذه المنطقة  ،فأراد أف ينشئ

مناخان لخيكلو كجمالو  ،فميد ما كاف بيا مف كيماف  ،كحفر بيا البركة المنسكبة إليو كأجرم إلييا
الماء مف الخميج الناصرم  ،كجدد عمارة قنطرة خميج الذكر كبمغ ما أنفقو مائتي ألؼ دينار كشيد بيا

جامعان (بالقرب مف مدخؿ شارع األزىر حاليان ) باإلضافة إلي عدد مف القصكر كالربكع كالقياسر
كالحمامات كالحكانيت حتي صارت مدينة عمي انفرادىا كما قاؿ المؤرخ العبلمة ابف اياس  ،كذكر عمي

باشا مبارؾ أف مساحة البركة كانت ستيف فدانان  ،كما أشار الكاتب كالرحالة دم تيفينك الذم زار القاىرة

عاـ ُٔٓٔ كتحدث عف مشاىداتو القاىرية في كتابو (رحبلت في أكركبا كآسيا كأفريقيا) فبالقرب مف
الطريؽ المؤدية إلي بكالؽ استرعي انتباىو حي أسماه لزبيكة يقصد األزبكية كقاؿ إف الماء يبقي فيو
نحك أربعة أك خمسة أشير كؿ عاـ  ،كشيدت حكؿ البركة قصكر رائعة الجماؿ لمبككات كأمراء الببلد

ليمكثكا بيا بضعة أياـ مف حيف إلي آخر  ،طمبان لمراحة كاالستجماـ كقد أشار المؤرخ العظيـ الجبرتي
إلي شيرة األزبكية كمركز لمتنزه كالممذات كالمتع الميمية في كقت الفيضاف  ،كما أنيا كانت منطقة جذب

لمطبقة البرجكازية مف األمراء كالبككات ككبار التجار كاألعياف  ،كمف أشير القصكر كالدكر التي كانت

تشرؼ عمي بركة األزبكية دار السيد إبراىيـ بف سعكدم ككانت دار عظيمة عني بتشييدىا ثـ آلت إلي

األمير محمد بؾ األلفي سنة ُٕٔٗ فيدميا كتغالي في إعادة بنائيا كلـ يسكف بيا سكم أياـ حتي

اغتصبيا الفرنسيكف كأقاـ بيا نابميكف كاتخذىا مق ارن لقيادة الحممة  ،أيضان مف الدكر الشييرة التي
أكردىا الجبرتي دار الشيخ عبد اهلل الشبراكم كالسيد الدمرداش  - - -كذلؾ شيد عمي بؾ الكبير سنة

َُٕٕ قص ارن لزكجو الست نفيسة  ،كقصر رضكاف بؾ  ،كالدار العظيمة لمست خاتكف زكجة مراد بؾ
ككانت ذات ثراء كعز كسيادة ككممة نافذة كعمي الحافة كانت دكر الشربيني قاؿ عنيا الجبرتي  :إحدم

دكر المجد  ،ألحقت بيا مكتبة قيمة حافمة ككاف مسمكحان فييا باإلطبلع كاالستعارة خارجيا  ،ثـ انتقمت

ممكيتيا لؤلمير رضكاف كتخدا الجمفي فأدخؿ عمييا كثي ارن مف التعديبلت ككسع حدائقيا كأباحيا لمنزىة ،

  - -كعند الشركع في عممية تنظيـ ميداف العتبة كفتح شارع محمد عمي (القمعة) ىدـ جامع أزبؾَّٔ

َّٕ
ككثير مف البيكت كالزكايا كالحمامات كالربكع كالحكانيت كردمت البركة عاـ ُْٖٔ بعد أكثر مف أربعة

قركف مف حفرىا  ،كشيدت حديقة األزبكية كأقيمت بيا الجببلية الصناعية كزرعت بيا األشجار النادرة ،

أشرؼ عمي تصميـ الحديقة كتنفيذىا الميندس باريؿ بؾ كىك الذم نظـ حدائؽ األكرماف  ،كصمـ
سرام الجيزة  ،كأنشئ بالحديقة مسرح ككميدم في سنة ُٖٗٔ أنشئت دار األكب ار الخديكية ككانت

مساحة الحديقة نحك ُِ فداف  ،كفي ِٕ إبريؿ سنة ُْٓٗ امتد شارع ِٔيكليك ليخترؽ الحديقة
كيقسميا إلي شطريف كفتحت أبكابيا لجماىير الشعب  ،كأقيـ بيا مسرح لمعرائس كمسرح ِٔ يكليك ،

أما مسرح األزبكية (المسرح القكمي) فقد كاف مكجكدان مف قبؿ  ،ككانت تديره شركة مصر لمتمثيؿ
كالسينما إحدم شركات بنؾ مصر  ،ككاف بجكار المسرح داخؿ الحديقة مكاف يستخدـ سينما في اليكاء
َُٔ

الطمؽ صيفان كلمباتيناج شتاءان

 -إنيا معمكمات طريفة بالفعؿ  ،فماذا يمكف أف يقاؿ أيضان عف العصر العثماني ؟

 أعتقد أف ىناؾ الكثير الذم يمكف قكلو عف العصر العثماني قبؿ أف نتركو كنتحدث عف الحممةالفرنسية  ،فإذا ذكرنا العصر العثماني البد أف نذكر أمير البنائيف في ذلؾ العصر

 -كمف يككف ىذا األمير ؟

األمير عبد الرحمف كتخدا أمير البنائيف في العصر العثماني

 (عبد الرحمف كتخدا –مف مماليؾ العصر العثمانيَّ -بناء عظيـ عالي اليمة في أياـ العثمانييف ،يعتبر
في مقدمة الساعيف في تجميؿ القاىرة كترصيعيا بمبانيو .كاف صاحب نفكذ قبؿ أياـ عمي بؾ الكبير،

كقد كرث عبد الرحمف ميكلو الفنية عف أبيو الذم استطاع أف يشيد مما جمعو مف ثركة  -مدرسة

كمسجدان كسبيبلن بالقرب مف بركة األزبكية ،كفي يكـ افتتاحيا مؤل حكضان كبي ارن ككؿ ما كصمت إليو يده
مف األكاني بالشراب المحمى بالسكر ليسقي األىالي .كبنى منشئات خيرية أخرل.كاف األمير عبد الرحمف

كتخدا مصر (محافظان ليا) في عاـ ُْْٕ كقد عشؽ البناء ،فأنشأ كجدد كثي ارن مف المساجد كاألسبمة
كاألضرحة .كقد اشتير عبد الرحمف بما أدخمو مف زيادات في الجانب الشرقي مف األزىر ،كمف بينيا

ضريحو الخاص كجزء مف المدخؿ كخمسكف عمكدان مف ركاؽ القبمة كمنبر كمحراب جديداف كشيد
مئذنتيف كبابي الشكربة كالصعايدة كجمع عبد الرحمف كتخدا في أكثر مبانيو بيف الجماؿ كالفف ،كيتجمى
ذلؾ في سبيمو الرائع الكاقع عند ممتقى شارعي النحاسيف كالجمالية كالمعركؼ باسمو حتى اليكـ.

 -نعـ إنو مف أركع المباني األثرية في شارع المعز  ،فيؿ لديؾ معمكمات عنو ؟

َُٔ نقبلن باختصار عف كتاب – القاىرة رحمة في المكاف كالزماف – تأليؼ عرفو عبده عمي –تقديـ األديب الكبير جماؿ الغيطاني –
الييئة المصرية العامة لمكتاب ََِٗ

َّٕ

َّٖ
 ليذا السبيؿ ثبلث كاجيات بيا ثبلث فتحات عقكدىا مف الرخاـ الممكف ك "تكاشيحيا" مف الرخاـ الدقيؽمكضكع عمييا شبابيؾ نحاسية ،كيعمك السبيؿ يكتَّاب ذك مظبلت كحكاجز مف خشب الخرط .كيتضمف
السبيؿ كتابات تحتكم عمى اسـ المنشئ كتاريخ اإلنشاء (ُُٕٓىػ )ُْْٕ/أما حجرة السبيؿ فقد
غشيت جدرانيا بالقاشاني ،كعمى جزء مف جداره الشرقي رسـ صكرة الكعبة الشريفة .كأنشأ األمير عبد

الرحمف عند باب الفتكح مسجدان كصيريجان ككتابان ،كفي مدخؿ األزىر أعاد بناء المدرسة الطبرسية
كجعميا مع مدرسة األقبغاكية المقابمة ليا مف داخؿ الباب الكبير مف أحسف المباني فخامة كبياء ،كما

أنو بنى المشيد الحسيني ،كأنشأ عند باب البرقية المعركؼ بالغريب مسجدان كصيريجان كحكضان كسقاي نة
كمكتبان ،كشيد مسجدان بجية األزبكية كمكتبان كحكضان .كبنى مشيد السيدة زينب ،كمشيد السيدة سكينة
كالمشيد المعركؼ بالسيدة عائشة بالقرب مف باب القرافة ،كالسيدة فاطمة كالسيدة رقية ،كعمر

المدرسة السيكفية كما جدد المارستاف المنصكرم كغير ذلؾ مف المساجد كاألسبمة.كمف أجمؿ عمائره-
دار سكنو بحارة عابديف ككانت مف الدكر العظيمة المحكمة اإلتقاف كالبناء ،لـ تماثميا دار بمصر في

حسنيا كزخرؼ مجالسيا كبابيا مف النقكش كالرخاـ كالقاشاني ،كغرس بيا بستانان بديعان بداخمو قاعة
متسعة بكسطيا نافكرة مفركشة بالرخاـ .كمكجز القكؿ أف عدد المساجد التي بناىا أك جددىا عبد

الرحمف كتخدا بمغ ثمانية عشر مسجدان ،يضاؼ إلييا الزكايا كاألسبمة كالسقايات كالمكاتب كالقناطر

..الخ.

 -فماذا حدث ليذا األمير ؟

 عظـ شأف عبد الرحمف حتى استفحؿ أمر عمي بؾ الكبير ،فأخرجو منفيان إلى الحجاز كذلؾ في أكؿ ذمالقعدة عاـ ُُٖٕىػ (ُْٕٔ) فأقاـ بالحجاز اثنتي عشرة سنة حتى أحضره يكسؼ بؾ أمير الحج في

عاـ َُُٗىػ (ُٕٕٔ) بعد أف استكلى عميو اليرـ ،فدخؿ إلى بيتو مريضان ،فأقاـ فيو أحد عشر يكمان
ثـ مات ،كدفف بالمدفف الذم أعده لجثمانو بجكار باب الصعايدة

باألزىر)َِٔ.

 -رحمو اهلل كرحـ جميع مكتي المسمميف  ،فيؿ ىناؾ شخصيات أخرم شييرة في العصر العثماني

 ىناؾ شخص ليس مف األمراء كلكف كانت لو مكانة خاصة  ،كاسمو اسماعيؿ أبك طاقية شيبندرالتجار

 -لكـ كنت أتمني أف أسمع أم معمكمات عف شيبندر التجار كىك المقب الذم لو سحر خاص

اسماعيؿ أبك طاقية شاىبندر التجار في العصر العثماني
 اتخذت الحياة العممية إلسماعيؿ أبك طاقية في مجاؿ التجارة الدكلية أبعادان كثيرة منذ مطمع التسعينياتمف القرف السادس عشر  ،فعمي الصعيد الجغرافي ظؿ البحر األحمر يمثؿ القطاع األكبر لنشاطو
َِٔ

نقبلن عف كتاب عبد الرحمف زكي ،بناة القاىرة في ألؼ عاـ ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ُٖٗٔ ،ص َٖٕٖ -

َّٖ

َّٗ
التجارم  ،كلكنو ما لبث أف امتد شرقان إلي مخا باليمف  ،ثـ إلي اليند  ،ككانت الشبكة التجارية التي
أقاميا تضـ شركاء كككبلء يسافركف بيف القاىرة كاليند  ،أك إلي مكة كجدة  ،حيث ينتدبكف شريكان مف

الشركاء ىناؾ لمسفر إلي اليند نيابة عنيـ  ،كىك ما كاف يفعمو غيره مف تجار ذلؾ الزماف  ،ككانت

اليند عندئذ أقصي مركز تجارم في الشرؽ يتعامؿ معو تجار القاىرة  ،كاضافة إلي ذلؾ  ،أقاـ
إسماعيؿ أبك طاقية شبكة تجارية أخرم ضمت بعض مدف البحر المتكسط كامتدت إلي استانبكؿ
كسالكنيؾ كالبندقية  ،فكاف يصدر نسبة كبيرة مف البضائع التي يجمبيا مف اليند إلي بعض مكانئ

الدكلة العثمانية كأكركبا عف طريؽ اإلسكندرية كرشيد كدمياط  ،ككاف لو ككيؿ تجارم في أفريقيا ،

مصدر تجارة الذىب كريش النعاـ كالعاج  ،كبمغ نشاطو مدينة كانك في نيجيريا

 -سبحاف اهلل  ،كؿ ىذه الببلد يتعامؿ معيا ىذا الرجؿ بدكف انترنت أك تميفكنات اك اتصاالت مف ام نكع؟

 كفكؽ كؿ ذلؾ  ،اىتـ اسماعيؿ أبك طاقية بالتجارة المحمية  ،كخاصة تجارة منطقة الدلتا  ،كتنكعتالبضائع التي أتجر بيا تنكعان كبي ارن كاألحجار الكريمة كخاصة ياقكت سرنديب كالذىب الذم جمبو مف

كانك  ،كعند نياية القرف السادس عشر كانت التكابؿ السمعة الغالبة في التجارة كليس األحجار الكريمة
كاحتؿ البف منزلة تقع بيف النكعيف كينسحب نفس الشئ عمي السكر الذم كاف اسماعيؿ أبك طاقية

يصدره بكميات متزايدة في مطمع القرف السابع عشر  ،كما أتجر بالمنسكجات عمي نطاؽ كاسع

 -كمتي أصبح شيبندر التجار ؟

 تكجت حياة إسماعيؿ أبك طاقية العممية عندما أصبح شاىبندر التجار عاـ َُِِىػ ُُّٔ/ـ كاحتفظاسماعيؿ بالمنصب حتي كفاتو عاـ َُّْىػ ُِْٔ /ـ  ،كقد مارس اسماعيؿ أبك طاقية مياـ

الشاىبندر باىتماـ كبير  ،فكاف يتدخؿ في المسائؿ التي تيـ التجار كيتكسط في المنازعات التي تنشب

بينيـ كيشيد عمي معامبلتيـ  ،فكاف حاض ارن دائمان عند الحاجة إليو ككانكا يتكقعكف مساعدتو دائمان عند

األزمات

 -فكيؼ كانت مظاىر سمككو كشيبندر التجار ؟

 مف الطريؼ أف نرم كيؼ كاف الشاىبندر ييستقبؿ عند قدكمو إلي السكؽ كؿ صباح لممارسة عممو ،فقد جرت العادة أف يصحبو التجار إلي مقر الشاىبندر كيقرأكف الفاتحة أمامو كيتمنكف عميو يكمان طيبان
ثـ ينصرؼ كؿ منيـ إلي متجره  ،كتدؿ الحكاية عمي أف الشاىبندر كاف يتمتع بقدر كبير مف التبجيؿ

 -كىؿ كاف كثير السفر كالتنقبلت خارج مصر ؟

 ال فقد أدار أبك طاقية تمؾ الشبكة التجارية مف مقره بالقاىرة دكف أف يضطر إلي مغادرتيا  ،سكاءلمسفر خارج الببلد أك إلي األقاليـ الداخمية التي تعامؿ معيا

 -إف ذلؾ كاهلل عجيب

َّٗ

َُّ
 بؿ األعجب مف ذلؾ أنو لـ يزد المجاؿ المكاني الذم تحرؾ فيو إسماعيؿ أبك طاقية خبل ؿ ممارستوالعمؿ الركتيني اليكمي عف مسافة بمغت حكالي كيمكمتر كاحد

 -كيمكمتر كاحد ؟؟

 فكاف يخرج مف بيتو الكائف بالقرب مف سكؽ أمير الجيكش  ،شمالي المدينة  ،متخذا طريقو فيما كراءجامع األقمر الفاطمي  ،كالمجمكعة المعمارية لمسمطاف قبلككف في قمب المدينة  ،حتي يصؿ إلي أحد

حكانيتو بسكؽ الكراقيف  ،أك بعض حكاصمو بككالة الحمزاكم  ،كقد يذىب مف حيف آلخر إلي الككالة
الكبرم كالككالة الصغرم كراء مجمكعة قبلككف المعمارية  ،كمف تمؾ المكاقع زاكؿ إسماعيؿ أبك طاقية

نشاطو  ،كارتبط بيذا الركتيف اليكمي ارتباطان كثيقان زياراتو المتفرقة لممحاكـ  ،حيث كاف يسجؿ

الصفقات التي أبرميا في السكؽ أك الككالة عمي أكراؽ رسمية في سجبلت المحكمة  ،كىكذا كاف أبك

طاقية يدير شبكة تجارية امتدت عبر ثبلث قارات  ،لقد حدثت تطكرات عمرانية ممحكظة في زمف أبك

طاقية  ،كنظ ارن ألف معظـ تمؾ التطكرات حدثت عمي يد التجار  ،كتؤكد االنطباعات التي نخرج بيا مف
كتابات الرحالة األكركبييف الذيف زاركا مصر  ،كيذكر مايكؿ ىيببرر فكف بريتف في ُٖٓٓـ أف المدينة

كانت كبيرة كمزدحمة بالناس  ،كال شؾ أف انطباعاتو جاءت عمي كسط المدينة الذم كاف أكثر أنحاء

القاىرة ازدحامان  ،كبعد ذلؾ ببضع سنكات  ،يذكر الرحالة األلماني يكىاف فيمد الذم اقاـ بالمدينة فيما
بيف ََُُُٔٔٔ-ـ أف التجارة كانت بالغة االزدىار  ،كأنو انبير بالحكانيت المميئة بالتكابؿ كاألحجار

الكريمة كاألخشاب الثمينة ذات الركائح الذكية كالقبلنس الجميمة كالمنسكجات القطنية الرفيعة التي
جاءت مف الشرؽ كما شاىد المرجاف كالمنسكجات الصكفية التي جمبيا البنادقة

َّٔ

 إذف لـ يكف العصر العثماني بكؿ ىذا السكء الذم نسمعو عنو ؟ -بالتأكيد كؿ عصر لو إيجابياتو كسمبياتو

 -كلكف عمي أم حاؿ كاف المماليؾ في مكقؼ أقكم مف الكالي العثماني أليس كذلؾ ؟

 ىذا صحيح فمع الكقت ازداد نفكذ المماليؾ حتي أصبحكا قادريف عمي عزؿ الكالي العثماني كاإلرساؿلمسمطاف بطمب تغييره حيث يقكـ شخص يطمقكف عميو األكدة باشا بالذىاب إلي الكالي في القمعة مقر
الحكـ كيقكؿ لو الكممة الشييرة (انزؿ يا باشا) كيتـ تعييف قائمقاـ لحيف حضكر كالي جديد  ،كأصبح
منصب شيخ البمد ىك أىـ منصب في مصر كالذم يشغمو أحد أمراء المماليؾ (البككات)  ،كأصبحكا

يتنافسكف فيما بينيـ لمكصكؿ ليذا المنصب

 كمف كاف شيخ البمد قبؿ كصكؿ نابميكف بكنابرت كمعو الحممة الفرنسية عمي مصر ؟ لقد كاف ىذا المنصب يشترؾ فيو اثناف مف األمراء كىما إبراىيـ بؾ كمراد بؾ-

َّٔ

مقتطفات مختصرة نقبلن كتاب تجار القاىرة في العصر العثماني – سيرة أبك طاقية شاىبندر التجار – تأليؼ د نممي حنا – ترجمة كتقديـ د

رءكؼ عباس – الناشر الدار المصرية المبنانية – الطبعة األكلي ُٕٗٗـ

َُّ

ُُّ
 -فمف المؤرخ الذم أرخ لتمؾ الفترة مف تاريخ مصر ؟

 إنو عبد الرحمف الجبرتي رحمو اهلل  ،كقد كصؼ األسعار كاألحكاؿ في العاـ الذم يكلًد فيو كما سمعيامف مشايخو في ذلؾ الكقت
 -فماذا قاؿ ؟

الجبرتي يصؼ أسعار السمع سنة ُُٕٔ ق ُْٕٓ /ـ كىك العاـ الذم كلد فيو
 كتب الجبرتي في كتابو الشيير عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار عف ىذا المكضكع ما يمي - -، :  ،كمصر في تمؾ المدة ىادية مف الفتف كالشركر كاإلقميـ القبمي كالبحرم أمف كأماف كاألسعار رخيةكاألحكاؿ مرضية  ،كالمحـ الضاني المجركـ مف عظمو رطمو بنصفيف كالجامكسي بنصؼ كالسمف البقرم
عشرتو بأربعيف نصؼ فضة  ،المبف المنعاد كذلؾ كالمكرر قنطاره بألؼ نصؼ كالعسؿ القطر قنطاره

بمائة كعشريف نصفان كأقؿ  ،كالرطؿ البف القيكة بأثني عشر نصفان كالتمر يجمب مف الصعيد في المراكب
الكبار كيصب عمي ساحؿ بكالؽ مثؿ عرـ الغبلؿ كيباع بالكيؿ كاألردب  ،كاألرز أردبو بأربعمائة نصؼ ،

كالعسؿ النحؿ قنطاره بخمسمائة نصؼ كشمع العسؿ رطمو بخمسة كعشريف نصفان كشمع الدىف بأربعة

أنصاؼ كالفحـ قنطاره بأربعيف نصفان كالبصؿ قنطاره بسبعة أنصاؼ كفسر عمي ذلؾ  ،يقكؿ جامعو :
أني أدركت بقايا تمؾ األياـ كذلؾ أف مكلدم كاف في سنة ُُٕٔق كلما صرت في سف التمييز رأيت
األشياء عمي ما يذ ًك ر إال قميبل ككنت أسمع الناس يقكلكف الشئ الفبلني زاد سعره عما كاف في سنة كذا
 ،كذلؾ في مبادئ دكلة إبراىيـ كتخدا كحدكث االختبلؿ في األمكر  ،ككانت مصر إذ ذاؾ محاسنيا

باىرة كفضائميا ظاىرة كألعدائيا قاىرة  ،كيعيش رغدان بيا الفقير كتتسع لمجميؿ كالحقير  ،ككاف ألىؿ
مصر سنف كطرائؽ في مكارـ األخبلؽ ال تكجد في غيرىـ  ،أف في كؿ بيت مف بيكت جميع األعياف

مطبخيف أحدىما أسفؿ رجالي  ،كالثاني في الحريـ  ،فيكضع في بيكت األعياف السماط في كقتي

العشاء كالغداء مستطيبلن في المكاف الخارج مبذكالن لمناس  ،كيجمس بصدره أمير المجمس كحكلو
الضيفاف  ،كمف دكنيـ مماليكو كأتباعو  ،كيقؼ الفراشكف في كسطو يفرقكف عمي الجالسيف كيقربكف

إلييـ ما بعد عنيـ مف القبليا كالمحمرات  ،كال يمنعكف في كقت الطعاـ مف يريد الدخكؿ أصبلن كيركف

أف ذلؾ مف المعايب  ،حتي أف بعضي ذكم الحاجات عند األمراء إذا حجبيـ الخداـ أنتظركا كقت الطعاـ

كدخمكا فبل يمنعيـ الخدـ في ذلؾ الكقت  ،فيدخؿ صاحب الحاجة كيأكؿ كيناؿ غرضو مف مخاطبة

األمير  ،ألنو إذا نظر عمي سماطو شخصان لـ يكف رآه قبؿ ذلؾ كلـ يذىب بعد الطعاـ عرؼ أف لو
حاجة  ،فيطمبو كيسألو عف حاجتو فيقضييا لو  ،كاف كاف محتاجان كاساه بشئ  ،كليـ عادات كصدقات
في أياـ المكاسـ  ،مثؿ أياـ أكؿ رجب كالمعراج كنصؼ شعباف كليالي رمضاف كاألعياد كعاشكراء

كالمكلد الشريؼ  ،يطبخكف فييا األرز بالمبف كالزردة كيمؤلكف مف ذلؾ قصاعان كثيرة كيفرقكف منيا
عمي مف يعرفكنو مف المحتاجيف  ،كيجتمع في كؿ بيت الكثير مف الفقراء فيفرقكف عمييـ الخبز
ُُّ

ُِّ
كيأكمكف حتي يشبعكا مف ذلؾ المبف كالزردة  ،كيعطكنيـ بعد ذلؾ دراىـ كليـ غير ذلؾ صدقات كصبلت

لمف يمكذ بيـ  ،كيعرفكف منو اإلحتياج  ،كذلؾ خبلؼ ما يعمؿ كيفرؽ مف الكعؾ المحشك بالسكر

كالعجمية كالشريؾ عمي المدافف كالترب في الجمع كالمكاسـ  ،كذلؾ أىؿ القرم كاألرياؼ فييـ مف مكارـ

األخبلؽ ما ال يكجد في غيرىـ  ، - - -فإف أقؿ ما فييـ إذا نزؿ بو ضيؼ كلك لـ يعرفو أجتيد كبادر

بقراه في الحاؿ كبذؿ كسعو في إكرامو كذبح لو ذبيحة في العشاء  ،كذلؾ ما عدا مشايخ الببلد

كالمشاىير مف كبار العرب كالمقادـ  ،فإف ليـ مضايؼ كاستعدادات لمضيكؼ  ،كمف ينزؿ عمييـ مف

السفر كاألجناد  ،كليـ مساميح كأطياف في نظير ذلؾ خمفان عف سمؼ إلي غير ذلؾ مما يطكؿ شرحو

كيعسر استقصاؤه

 كؿ ىذا رائع كلكف ىؿ كاف المماليؾ في حالة تسمح ليـ بالدفاع عف مصر عند حضكر الحممةالفرنسية ؟

ُِّ

ُّّ

الفصؿ رقـ ( ُْ ) الحممة الفرنسية عمي مصر
المكاجية بيف المماليؾ كالجيش الفرنسي
 كاف المماليؾ كمف تكقؼ بيـ الزمف عند أياـ أسبلفيـ مف سبلطيف المماليؾ قبؿ خضكع مصر لمحكـالعثماني فكانكا يعيشكف عمي ذكريات أمجاد االنتصارات التاريخية القديمة عمي التتار كالصميبييف

كغيرىـ فمـ يدرككا حجـ التطكر اليائؿ الذم كصؿ إليو جيش نابميكف بكنابرت  ،فقد كصؼ الجبرتي
عدـ اىتماميـ عند سماعيـ خبر قدكـ الحممة الفرنسية عمي مصر  ،كلكي نحكـ عمي مدم التطكر
الذم حدث لمجيش الفرنسي سنذكر آخر مكاجية تمت بيف الجيشيف المممككي كالفرنسي في معركة

المنصكرة ككاف ما بيف معركتي المنصكرة (َُِٓـ) كامبابة (ُٖٕٗـ) حكالي ْٖٓ سنة

 الذم أعرفو أف المعركتيف كبلىما دارت بيف الجيش الفرنسي كالجيش المممككي كاف كاف الجيشالمممككي في معركة المنصكرة كاف بقيادة أيكبية  ،كانتصر المماليؾ في معركة المنصكرة عمي الجيش

الفرنسي كتـ أسر الممؾ لكيس التاسع كاحتجازه بدار ابف لقماف بالمنصكرة ،

 بينما انتصر الجيش الفرنسي في معركة إمبابة عمي المماليؾ  ،كالفرؽ ىائؿ بيف المعركتيف  ،إنو فرؽيكضح مستكم التدىكر في أحكاؿ مصر كأحكاؿ المماليؾ أنفسيـ  ،كلقد ذكرنا العديد مف االنتصارات

الساحقة التي قاـ بيا المماليؾ البحرية كالمعارؾ الشرسة التي قاـ بيا المماليؾ البرجية  ،فمماذا لـ

يتمكف مماليؾ العصر العثماني مف تحقيؽ بعض ىذه االنتصارات  ،كاف كاف المؤرخ الذم كصؼ معركة
األىراـ لـ ينكر عمييـ الشجاعة كالبسالة  ،كمف ىنا يتضح أف صفة الشجاعة في القتاؿ لـ تتأثر مع

الزمف كلكف الذم اختمؼ ىك الجيؿ كالتخمؼ

َْٔ

 قبؿ أف نستمر في الحديث عف المعارؾ التي نشبت بيف الحممة الفرنسية كالمماليؾ أريد أف أعرؼخمفيات ىذه الحممة إف أمكف

 أعتقد أف ىذه الحممة في األساس كانت أحد مراحؿ الصراع بيف بريطانيا كفرنسا فعندما نتأمؿ الص ارعالمسمح الذم كاف دائ ارن بيف بريطانيا كفرنسا لتحقيؽ المصالح الخاصة لكؿ منيما في الفترة التي سبقت
الحممة الفرنسية عمي مصر سنجد أف كبل مف الدكلتيف الكبيرتيف كانت حريصة عمي أف تقع المعركة

في المكاف المفضؿ بالنسبة ليا  ،فكانت فرنسا ىي األقكم في البر كبريطانيا ىي األقكم في البحر ،
بحكـ مكقعيا كجزيرة فيي أمة بحرية في األساس تيتـ بالسفف كالمبلحة البحرية  ،ككاف لدييا أسطكؿ

قكم يسيطر تمامان عمي معظـ بحار العالـ  ،أما فرنسا في ذلؾ الكقت فقد كاف بيا جنراالت عمي أعمي
مستكم مف الكفاءة كالجنراؿ نابميكف بكنابرت الذم كاف بارعا في قيادة الجيكش البرية كتحقيؽ

َْٔ

تأمبلت عصرية في الحممة الفرنسية – محمد عرمكش

ُّّ

ُّْ
االنتصارات تمك االنتصارات كالذم تـ اختياره لقيادة الحممة الفرنسية عمي مصر كالتي كاف ليا العديد

مف األىداؼ التي كردت في كتب التاريخ كسكؼ نذكرىا كنتأمميا أيضان في ىذا الحكار إف شاء اهلل ،

 إذف فالمطمكب بالنسبة لفرنسا أف يصؿ جيش نابميكف إلي مصر كبمجرد تكاجده عمي أرضيا فمف يممؾاإلنجميز القدرة عمي مكاجيتو ب ارن

 كلكف كانت المشكمة الكبرم ىي كيؼ يصؿ إلي مصر بح ارن كيتعرض في الطريؽ إلي أسطكؿ بريطانياالرىيب  ،فيضيع كتضيع معو أحبلـ فرنسا بؿ كأحبلـ نابميكف نفسو  ،كبالتالي كاف التخطيط لمحممة

يتسـ بسرية غير مسبكقة حتي أف جنكد الحممة أنفسيـ لـ يعرفكا كجية الحممة  ،كلتكضيح ذلؾ سأتمك

عميؾ بعض ما كتبو أحد ضباط الحممة في مذكراتو لندرؾ مدم السرية التي اتسمت بيا ىذه الحممة

أثناء تكجييا مف ميناء طكلكف إلي مصر

 -كىؿ كتب ىذا الضابط مذكراتو حتي نياية الحممة ؟

 نعـ لحسف الحظ فقد استمر عمي قيد الحياة حتي عاد إلي فرنسا كقد تـ نشر مذكراتو بعد ذلؾ -فماذا كتب كىك في طريقو إلي مصر ؟

عمي متف السفينة كال يعرفكف إلي أيف تتجو
 -في مذكرات ىذا الضابط كرد ما يمي  - - ( :كقد خيبت الطرؽ التي سمكناىا كافة تكينات بحارتنا ،

كغيبت عنيـ الغاية التي نستيدفيا  ،فإذا سرنا بمحاذاة الشاطئ قالكا إنيا جنكة  ،كاذا نأينا عنو
فالذىاب إلي سردينيا  ،ىكذا راحت المزاعـ تختمؼ في كؿ لحظة بيد أف كؿ ىذا المغط ما لبث أف تكقؼ

حينما صدر لنا أمر باالتجاه صكب سردينيا كراح الجميع إثر ىذا يتصايحكف ( :إذان ستتـ عممية اإلنزاؿ
ىذا المساء كمع صباح الغد سنككف أسياد ىذه الجزيرة)

 -أسياد ىذه الجزيرة  ،يا لو مف غركر  ،عفكان استمر كال تمقي باالن لما أردده مف كممات

 -ككـ كانت دىشة ىؤالء العرافيف حينما صدر أمر بالمضي صكب عرض البحر بعد عدة أياـ أمضيناىا

في تمؾ المحطة كما لبثت اليابسة أف غابت مف جديد عف ناظرينا كعاد ضباط البحرية يصيحكف
(:اآلف لـ يعد ثمة شؾ نحف نتجو إلي صقمية)  ،ما لبثت أف سرت أنباء تفيد رؤية قمكع إنجميزية في

األفؽ كسرعاف ما انتشر ىذا الخبر كراحت تتناقمو األفكاه ىمسان حتي خشينا أف تككف قافمة (سيفيتا
فيشيا) التي كاف مقر ارن أف تمحؽ بنا عند سردينا قد سقطت في أيدم العدك كقد أدم ظيكر تمؾ األشرعة
في األفؽ إلي تدعيـ مخاكفنا كصدر أمر ألسطكلنا بتفقد األمر فانطمقت السفينة سبارسيات كاكتشفت

أف األمر ال يعدك أف يككف مجرد مراكب شراعية فصمتيا بعض الرياح عف األسطكؿ كمع ىذا داـ القمؽ

كتزايدت المخاكؼ  ،بعد حيف بمغنا مشارؼ صقمية كقد ظنيا البحارة محطة الرسك نظ ارن لمسرعة التي كنا
نسير بيا كراحكا يقكلكف ( :اآلف تأكد األمر البد أننا ذاىبكف إلي مالطا )  ،ربما تصدؽ تكيناتيـ ىذه

المرة سكؼ نرم  ،كبينما نحف نسير كيفما شاءت الرياح كآلية البحار لمحنا مرة أخرم في األفؽ سفنان
ُّْ

ُّٓ
لـ تبد لنا فرنسية البد أنيا المفرزة اإلنجميزية المتقدمة  ،أصدر األميراالم أم ارن باالستكشاؼ فاطمقت

سفينتنا مف جديد كلمحت أربع سفف دنمركية تحمؿ القمح لجزيرة مالطا فاعترضنا مسيرتيا مما جعمنا
نعتقد أف تمؾ الجزيرة ىي غايتنا بؿ أصبحنا شبو متأكديف مف ىذا  ،ىيأت لنا الرياح االقتراب مف ىذه

الجزيرة الشييرة التي رحنا ننظر إلييا ككأنيا األرض المكعكدة كخاتمة مشكارنا  ،في ىذه األثناء لمحنا
مراكب شراعية كثيرة  ،قاؿ أحدىـ ( :إنو األسطكؿ اإلنجميزم) بينما طمأنو آخر بأنيا سفف فرنسية كما

لبثت شكككنا أف تبددت بعد أف تعرفنا عمي السفينة الككراجكز المكمفة بحراسة قافمة سيفيتا فيشيا التي

ظمت محط اىتمامنا الدائـ منذ أف ارتحمنا  ،أخي ارن وَ لحقت بنا كىي في خير حاؿ دكف التعرض ألم
ىجكـ أك تكبد أم خسائر فكانت سعادتنا غامرة كعمي الرغـ مف الكجكد القكم لئلنجميز في البحر

األبيض إال أف الحظ حالفنا كلـ نمقيـ )َٓٔ

 -كىؿ كاف األسطكؿ اإلنجميزم بالفعؿ يبحث عف ىذه الحممة ؟

نمسكف يبحث عف الفرنسييف في البحر
 بالتأكيد كاف األسطكؿ اإلنجميزم بقيادة نمسكف يبحث عف العمارة البحرية الفرنسية في البحر المتكسطكلـ يتمكف مف العثكر عمييا لمحافظة نابميكف عمي أسرار الحممة كقد كصؿ نمسكف بالفعؿ إلي

اإلسكندرية قبؿ كصكؿ الحممة الفرنسية كلـ ّْ
يمكنو المصريكف مف االنتظار بيا ثـ غادرىا كعاد بعد أف
تمكنت الحممة الفرنسية مف احتبلؿ مصر

 -فقاـ األسطكؿ اإلنجميزم بتدمير األسطكؿ الفرنسي في معركة أبي قير البحرية الشييرة كما نعرؼ

جميعان كلكف قبؿ أف نتحدث عف ىذه األحداث دعنا نتأمؿ أكالن ما كرد في ىذه المذكرات فيي تتضمف

العديد مف المعاني

 بالطبع كالثقة الغير عادية في القائد  ،كىي الثقة التي تتأكد عندما يتكاجد الجنكد في عرض البحرمعرضيف ليجكـ مف أقكم أساطيؿ العالـ في ذلؾ الكقت  ،كلكنيـ يعرفكف أف ليـ قائد عمي أعمي

مستكم

 كما يتضح مف ىذه المذكرات أف البحارة أنفسيـ لـ تكف لدييـ أدني فكرة عف اتجاه الرحمة البحرية  ،ياليا مف سرية  ،نابميكف فقط ىك الذم يعرؼ

 كقائد األسطكؿ بالطبع  ،كما يتضح أيضان بقميؿ مف التأمؿ أف العمارة البحرية الفرنسية لـ تكف تبحرفي خط مستقيـ إلي كجيتيا بؿ كانت متعددة المناكرات إلي الشماؿ أحيانا ثـ إلي الجنكب أحيانان أخرم

حتي أف األسطكؿ البريطاني الذم كاف يبحث عنيا كصؿ إلي اإلسكندرية قبؿ كصكليا كما سنرم ،

َٓٔ

مذكرات ضابط في الحممة الفرنسية عمي مصر – ترجمة كتقديـ كاميميا صبحي

ُّٓ

ُّٔ
كىذا يدؿ عمي تسرب خبر إبحار السفف الفرنسية إلي اإلنجميز  ،كىك أمر طبيعي نظ ارن لضخامة العمارة

البحرية الفرنسية ككثرة السفف التجارية كغيرىا في البحر كتداكؿ األخبار كحركة السفر ،

 -فكـ بمغ عدد سفف ىذه الحممة ؟

 -كاف جيش نابميكف البرم بالكامؿ بكؿ معداتو كأسمحتو محمكؿ عمي ىذه السفف ككاف جيش نابميكف

مككف مف ّٔ ألؼ مقاتؿَٔٔ كعدد السفف التي نقمتيـ حكالي ( ثبلثمائة سفينة يحرسيا أسطكؿ

مؤلؼ مف ٓٓ سفينة حربية )َٕٔ فتأمؿ معي عزيزم القارئ كؿ ىذا العدد مف السفف يصؿ سالمان

كفي سرية تامة إلي مصر ،

 ياليا مف عبقرية مف قائد عسكرم محنؾ يصطحب معو قائد اسطكؿ خبير  ،فماذا حدث عند كصكؿاألسطكؿ اإلنجميزم إلي االسكندرية قبؿ كصكؿ حممة نابميكف ؟

كصؼ الجبرتي لكصكؿ اإلنجميز إلي اإلسكندرية
 سجؿ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي أحداث الحممة الفرنسية عمي مصر بأسمكب ممتع لمغاية كقدكصؼ لحظة كصكؿ األسطكؿ اإلنجميزم إلي اإلسكندرية قبؿ كصكؿ نابميكف ككيؼ استقبمو أىؿ

اإلسكندرية كدعنا نستمتع معان بما كتبو الجبرتي ثـ نتأممو  ،كقد تضمف ىذا الكصؼ أيضان استياء
الجبرتي مف سنكات الحممة بشكؿ عاـ ألف ىذا الكصؼ كرد مع بداية سرده ألحداث أكؿ سنة مف

سنكات الحممة الثبلث حيث كتب الجبرتي يصؼَٖٔ سنة ُُِّ ىػ (  - -كىي أكلي سني المبلحـ
العظيمة كالحكادث الجسيمة كالكقائع النازلة كالنكازؿ اليائمة كتضاعؼ الشركر كترادؼ األمكر كتكالي

المحف كاختبلؿ الزمف كانعكاس المطبكع كانقبلب المكضكع كتتابع األىكاؿ كاختبلؼ األحكاؿ كفساد
ىىمي ىيا
اف ىرب ى
ُّؾ لً يي ٍيمً ىؾ ا ٍلقيىرل ًبظي ٍموـ ىكأ ٍ
{ك ىما ىك ى
التدبير كحصكؿ التدمير كعمكـ الخراب كتكاتر األسباب ى
كف} (ُُٕ) سكرة ىكد  ،كفي يكـ األحد العاشر مف شير محرـ الحراـ مف ىذه السنة "ِْ
صمً يح ى
يم ٍ
يكنيك ُٖٕٗـ" كردت مكاتبات عمي يد السعاة مف ثغر اإلسكندرية كمضمكنيا :أف في يكـ الخميس
ثامنو حضر إلي الثغر عشرة مراكب مف مراكب اإلنكميز ككقفت عمي البعد بحيث يراىا أىؿ الثغر كبعد

قميؿ حضر خمسة عشر مركبان أيضان فانتظر أىؿ الثغر ما يريدكف كاذا بقايؽ كاصؿ مف عندىـ كفيو
عشرة أنفار فكصمكا البر ،كاجتمعكا بكبار البمد كالرئيس إذ ذاؾ فييا كالمشار إليو باإلبراـ كالنقض،

السيد محمد كريـ اآلتي ذكره ،فكممكىـ كاستخبركىـ عف غرضيـ فأخبركا :أنيـ إنكميز حضركا لمتفتيش

عمي الفرنسيس ألنيـ خرجكا بعمارة عظيمة يريدكف جية مف الجيات كال ندرل أيف قصدىـ فربما

دىمككـ فبل تقدركف عمي دفعيـ كال تتمكنكف مف منعيـ ،فمـ يقبؿ السيد محمد كريـ منيـ ىذا القكؿ
َٔٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ِٖ

َٖٔ

قد يككف بعض كبلـ الجبرتي غير مفيكـ لمبعض حاليان كلكف تأكد أف الذم لف تفيمو ستشعر بمعناه كبمعني كؿ حرؼ فيو

َٕٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ْٖ

ُّٔ

ُّٕ
كظف أنيا مكيدة كجاكبيـ بكبلـ خشف فقالت رسؿ اإلنكميز :نحف نقؼ بمراكبنا في البحر محافظيف عمي

الثغر ال نحتاج منكـ إال اإلمداد بالماء كالزاد بثمنو ،فمـ يجيبكىـ لذلؾ كقالكا :ىذه ببلد السمطاف كليس
لمفرنسيس كال لغيرىـ عمييا سبيؿ فاذىبكا عنا ،فعندىا عادت رسؿ اإلنكميز كأقمعكا في البحر ليمتاركا

مف غير اإلسكندرية كليقضي اهلل أم ارن كاف مفعكال )َٗٔ

 -إذا تأممنا كبلـ الجبرتي سنجده يحمؿ العديد مف المعاني  ،منيا جيؿ المصرييف التاـ بالمكقؼ الدكلي

كطبيعة الصراع بيف بريطانيا كفرنسا  ،كمنيا أيضان مدم اعتزاز المصرييف في ذلؾ الكقت بانتمائيـ
لمدكلة العثمانية كالسمطاف العثماني  ،ككذلؾ عدـ إدراكيـ بمقدار تطكر الجيكش العالمية في ذلؾ الكقت

كاالنخفاض الكبير في مستكم جيكش المماليؾ كالدكلة العثمانية مقارنة بجيكش بريطانيا كفرنسا  ،كما

يتضح مف كبلـ الجبرتي مدم إيمانو بقضاء اهلل كقدره كالصبغة الدينية في سرده لؤلحداث كاستشياده

بآيات مف القرآف الكريـ

 -أما ىذه األخبار فعندما كصمت إلي القاىرة انتشر القيؿ كالقاؿ بيف الناس أما المماليؾ فمـ ييتمكا بشئ

مف ذلؾ عمي حد تعبير الجبرتي ( كلـ يكترثكا بو اعتمادان عمي قكتيـ كزعميـ أنو إذا جاءت جميع

الفرنج ال يقفكف في مقابمتيـ كأنيـ يدكسكنيـ بخيكليـ )َُٔ

 كطبعان ىذا الكبلـ كمو غركر كليس لو أساس مف الصحة ألف المماليؾ كانكا أضعؼ مف أف يكاجيكاجيشان حضاريان قكيان مؤسس عمي أسس عممية كأسمحة حديثة متطكرة

 فضبلن عف أف المماليؾ لـ يككنكا في حالة مف قكة اإليماف عمي ما يبدك لتجعميـ يثقكف بالنصر فمـ يكفليـ الحؽ في النصر سكاء بأسباب الدنيا أك أسباب السماء كاهلل أعمـ

 فماذا كاف سيحدث لك سمح محمد كريـ رحمو اهلل لؤلسطكؿ البريطاني بأف يبقي في اإلسكندرية ليدافععنيا ؟

كجية نظر قابمة لمتصحيح
 ىذا السؤاؿ لو عدة إجابات كتبيا بعض المؤرخيف بؿ ذكرىا األديب يحيي حقي كىك يكتب عف جيؿالمصرييف بالمكقؼ الدكلي حيث كتب تحت عنكاف (كجية نظر قابمة لمتصحيح) ما ممخصو

ُُٔ

:

السؤاؿ الذم يتردد في خاطرم كأنا أق أر تاريخ مصر الحديث ىك عف مدم إلماـ قادتيا بالمكقؼ الدكلي

 ،فإف الجيؿ بو كاف – فيما أعتقد – سبب كقكعيـ في أخطاء كثيرة كاصابتيـ بخيبة أمؿ مف جنس
كاحد  ،مرة بعد مرة دكف أف يتعظكا  ،لـ يتمثؿ الجيؿ المطبؽ بالمكقؼ الدكلي كما تمثؿ في إبراىيـ بؾ
كمراد بؾ حينما ظير أسطكؿ نمسكف أماـ الشكاطئ المصرية كأرسؿ إلييما يقكؿ إنو يطارد أسطكؿ
َٗٔ

عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ُ

ُُٔ

مف كتاب (صفحات مف تاريخ مصر) لمكاتب الكبير يحيي حقي

َُٔ

عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ِ

ُّٕ

ُّٖ
نابميكف الذم أبحر لغزك مصر  ،لـ يسأؿ أحد مف ىك نابميكف ؟ كلماذا يريد غزك مصر ؟ كلماذا

تطارده حضرتؾ ؟  ،قاال لو إف مصر كنانة اهلل في أرضو كىي منيعة ألنيا مف ببلد الدكلة العمية ،
حسباىا زعقة أك كرشة بيف اثنيف مف العصبجية ال شأف لمصر بيما  ،كمع أف مصمحة المماليؾ
تكحدت كمصمحة إنجمت ار في صد عدكاف فرنسا عمي مصر  ،فإف مراد بؾ كزميمو لـ يحاكال أف يمعبا

كرقة نمسكف ضد نابميكف  ،كانا يجيبلف كؿ الجيؿ الصراع القائـ بيف إنجمت ار كفرنسا  ،كعاد نمسكف
مف حيث أتي دكف أف يظفر بإنساف يفيـ عنو

 -فيؿ فيـ المصريكف بعد ذلؾ ىذا الصراع ؟

 -يضيؼ يحيي حقي  - :ليس في الجبرتي أم دليؿ عمي أف مصر أدركت أف سبب غزك نابميكف ألرضيا

ىك –قبؿ كؿ شئ -لكسر شكيمة إنجمت ار في أكركبا كالمحيطات كذلؾ لـ ينطؽ نابميكف لممصرييف بكممة
كاحدة تعينيـ عمي فيـ المكقؼ الدكلي كدكر مصر فيو  ،لعمو كجدىـ دكف مستكم الفيـ  ،ىناؾ كتب

في التاريخ عنكانيا (لك أف  ، )......فمف الجائز أف يككف مف بيف فصكليا محاكلة اإلجابة عمي

السؤاؿ اآلتي ( :ماذا كاف سيحدث لك أف مراد بؾ كزميمو سمحا لنمسكف بانتظار نابميكف أماـ شكاطئ
مصر بحيث يتـ تحطيـ أسطكؿ نابميكف في مكقعة أبك قير قبؿ الغزك ال بعده؟)  ،لؾ أف تتخيؿ ما

تشاء فإني ال أحب ىذه التخمينات ألنيا سفسطة فارغة

 -إنو نفس السؤاؿ الذم يحيرني

 كيضيؼ أيضان فيقكؿ  :مف الخطأ إطبلؽ كصؼ (القادة) عمي إبراىيـ بؾ كمراد بؾ  ،لـ يكف كؿ منيمافي حقيقة األمر إال شيخ منصر ىمو السمب كالنيب كامتبلء جكفو كخزائنو  ،فميس بعجيب عمييما ىذا

الجيؿ المطبؽ بالمكقؼ الدكلي كدكر مصر فيو

 -فما اإلجابات األخرم التي ذكرت أنيا ترد عمي ىذا السؤاؿ ؟

 تكجد إجابة أخرم في كتاب آخر اسمو (تاريخ مصر الحديث كالمعاصرمف الحممة الفرنسية إلي ثكرةُِٓٗ) يؤكد فيو الكاتب عمي أف رفض محمد كريـ السماح لئلنجميز بالبقاء في اإلسكندرية لمدفاع
عف مصر قد تسبب في جبلء الحممة عف مصر بعد ثبلث سنكات فقط

 ككيؼ ذلؾ ؟ كماذا كتب ؟ -لقد كتب ما ممخصو

ُِٔ

 :المبلحظة األكلي التي تفرض نفسيا عمي أم قارئ لجياد الشعب المسمـ في

مصر ضد الحممة الفرنسية ىك أف جياد الشعب المسمـ كاف مف القكة كاالستمرار كالدأب كالشمكؿ

بطريقة فذة كمذىمة  ،كاذا قمنا إف جياد الشعب المسمـ في مصر ضد الحممة الفرنسية كاف فريدان - -

لما كاف ذلؾ افتنانان كاعجابان زاد عمي الحدكد التي تقتضييا دكاعي البحث العممي  ،فصحيح أف حيكية
الشعب المسمـ في مصر كانت دائمان متقدة لمكفاح ضد كؿ تدخؿ أجنبي قبؿ الحممة الفرنسية كبعد
ُِٔ

نقبلن عف كتاب (تاريخ مصر الحديث كالمعاصرمف الحممة الفرنسية إلي ثكرة ُِٓٗ) -د محمد مكرك

ُّٖ

ُّٗ
الحممة الفرنسية  ،كذلؾ بحكـ تكقد ركح الجياد اإلسبلمي داخؿ النفكس كبحكـ العقمية اإلسبلمية التي

كان ت ال تزاؿ سائدة  ،كبرغـ فترات الحكـ الفاسد الطكيمة  ،إف الكفاح الشعبي في مصر ضد الحممة

الفرنسية كاف رائعان  ،بؿ إنو نجح في طرد تمؾ الحممة نيائيان في غضكف ثبلث سنكات لـ ينقطع فييا

الكفاح يكمان  ،ذلؾ الكفاح الذم شارؾ فيو الفبلحكف كاتجار كعمماء األزىر كالحرفيكف كأكالد البمد

كالمجاذيب  ،بؿ كالمسممكف مف غير المصرييف الذيف كجدكا في مصر كقتيا  ،أك كفدكا إلييا خصيصان

لممارسة الجياد في سبيؿ اهلل

 أنا ال أريد أف أقطع الحديث كلكف لـ أجد حتي اآلف اإلجابة الشافية عمي سؤالي  ،استمر في القراءةعمي أم حاؿ فيي كجية نظر تستحؽ التأمؿ

أسباب اندحار الحممة في ثبلث سنكات بينما استمر اإلنجميز سبعيف سنة
 اندحرت الحممة الفرنسية عف مصر في ثبلث سنكات كاستمر االحتبلؿ اإلنجميزم لمصر سبعيف عامانكتزيد  - - ،إف القراءة العممية كالمكضكعية ألكراؽ الكفاح الشعبي المصرم ضد الحممة الفرنسية

تعطينا األسباب لذلؾ النجاح كالتنكع كاإلبداع في عممية الكفاح الشعبي  ،فمف ناحية  ،كىذا أكؿ
األسباب كاف العمماء كعمكـ األمة في حالة مف التكحد مذىمة كخطيرة كانت عمكـ األمة تعرؼ قيادتيا

الشرعية كىي العمماء  ،فكاف األزىر رم ازن لقيادة األمة  ،ككانت تركيبة السمطة في مصر كالتكازنات
كقتيا تجعؿ العمماء كالعامة في خندؽ كاحد بالتكازم أك في مكاجية الحككمة (الكالي –المماليؾ-حسب

األحكاؿ)  ،كلقد حاكؿ المستعمر دائمان  ،عف طريؽ مباشر  ،أك عف طريؽ حكاـ محمييف مغفميف أك
عمبلء أف يقصـ ىذه الرابطة بيف العمماء كاألمة ألنو أدرؾ أنو بدكف فصـ ىذه العبلقة ال أمؿ لو في

احتبلؿ الببلد  ،كمف ناحية ثانية  ،كىك سبب أيضان ىاـ جدان  ،كانت الصيغة المصرية لمحكـ تجعؿ مف
الكالي كالمماليؾ طبقة منفصمة تمامان كمنعزلة عف الجماىير  ،كال يمكف ليا بحكـ تراثيا كنكاميسيا أف

تتدخؿ في حياة العامة  ،كأف عمكـ األمة كالعمماء كانكا في حالة شبو مستقمة فيما عدا ما يؤدم مف
ضرائب  ،بمعني أف السمطة الحاكمة لـ يكف ليا برنامج ثقافي تقدمو أك قدرة عمي فذلكة برامج سياسية

 -بالفعؿ أعتقد أف أمراء المماليؾ في ذلؾ الكقت لـ يككنكا عمماء أك فبلسفة أك مفكريف أك دعاة ألم

فكرة  ،بؿ يحكمكف كيجمعكف الضرائب فقط كاهلل أعمـ  ،إنيا رؤية جديدة تمامان لذلؾ العصر أىـ مف

اإلجابة عمي سؤالي  ،استمر في القراءة جزاؾ اهلل خي ارن

 بؿ العكس كانت تخضع لمتكجيو الثقافي لمعمماء كبالتالي فقد كاف العقد الشعبي سميمان لـ يعاف مفالقمع الثقافي السمطكم

 -لـ تكف ىناؾ قنكات إذاعية أك تميفزيكنية أك إعبلـ مكجو مف أم نكع

 -كىك ما جعؿ استجابة –الشعب -سريعة ضد الغزك األجنبي  ،أضؼ إلي ذلؾ أف تركيب السمطة جعميا

غير قادرة عمي منع الناس مف المقاكمة ألنيا لـ تكف سمطة تتدخؿ في الصغيرة كالكبيرة أك تحاكؿ كما
ُّٗ

َِّ
فعمت الحككمات العممانية بعدىا أف تصكغ عقؿ األمة كحركتيا  ،كىناؾ العامؿ األىـ كىك أف تمؾ الفترة

كانت المماليؾ فييا في حالة ضعؼ  ،ألف قيادتيـ تمثمت في مممككيف شقييف متفككيف ىما مراد بؾ

كابراىيـ بؾ  ،كضعؼ السمطة المركزية ىنا جاء لصالح حركات المقاكمة  ،ألنو دائمان كانت السمطة
القكية تمنع الناس مف المقاكمة بدعكم أنيا ستقكـ بيا  ،كمف ناحية ثالثة فإف العقمية اإلسبلمية التي

كانت تحكـ األمة  ،برغـ فساد السمطة  ،لـ تكف قد تعرضت لتمؾ الحممة البشعة التي قاـ بيا االستعمار

كمدارس التغريب العميمة التي تـ زرعيا فينا لتؤدم ميمتيا في تغريب األمة كافقادىا ىكيتيا  ،كانت

األمة ما زالت تممؾ ىكيتيا ككاف عمماؤىا كمثقفكىا لـ يتـ تغريبيـ بعد

 لذلؾ استمر اإلنجميز في مصر أكثر مف سبعيف عامان بعد أف عبثكا بعقكؿ المصرييف كأنشأكا نخبةمثقفة طبقان ألغراضيـ كأفقدكا الناس ىكيتيـ  ،فسبحاف اهلل  ،كاف المصريكف أثناء الحممة الفرنسية
عمي فطرتيـ السكية رغـ تخمفيـ كمحتفظكف بيكيتيـ رغـ ضعفيـ فتعاممكا مع الفرنسييف كما ينبغي ،

يا لو مف تحميؿ  ،كنحف نحاكؿ ربما إلي اآلف البحث عف ىكيتنا  ،عفكان استمر

 كانت ركح الجياد ما زالت متقدة  ،كركح اإلسبلـ البسيطة تعمؿ  ،كاف الفبلح البسيط يعرؼ أف ىذاالفرنسي كافر -معتدم -إذف البد مف قتالو  ،ككانت كممات الفرنسييف الكفرة  ،الفرنجة األجانب ،
كممات ذات مضاميف كمدلكالت كلعؿ ىذا يكضح الفرؽ بيف حركة الكفاح اليكمي إباف الحممة الفرنسية

كحركة السككف المؤقتة التي شيدتيا فترات أخرم في تاريخنا المعاصر  - - -قبيؿ كصكؿ الحممة
الفرنسية إلي اإلسكندرية جاء نمسكف قائد األسطكؿ اإلنجميزم إلي المدينة كحذر حاكميا السيد محمد
كريـ مف أف ىناؾ حممة فرنسية كبيرة في الطريؽ كعرض حمايتو عمي المدينة كلكف السيد محمد كريـ

 ،أحد نماذج أمتنا األفذاذ  ،رفض العرض اإلنجميزم  ،كبدييي أف ىذا المكقؼ لمسيد محمد كريـ كاف

مكقفان صحيحان  ،ككاف مكقفان يعبر عف الكعي كالكطنية  ،لقد فيـ السيد محمد كريـ قبؿ افتتاح جامعات

تدريس االستراتيجيات كالتكتيؾ  ،أف الصراع بيف مستعمريف لف يككف أبدان لصالحو  ،كأنو لك سمح

لئلنجميز بدخكؿ اإلسكندرية لما خرجكا منيا  ،ككفر السيد محمد كريـ بكعي فذ استعما ارن مبك ارن  ،لقد
كعي السيد محمد كريـ أف اإلنجميز كالفرنسييف ما ىـ إال شكبلف مف أشكاؿ السيطرة االستعمارية كأف
التناقض بينيما لف يككف لصالحنا و
يكما  ،كأف كعكد أمثاؿ ىؤالء ال يمكف االعتماد عمييا كىك درس لـ

يستكعبو معظـ حكامنا حتي اآلف

 -نحف ال نستكعب أم دركس مف أم نكع عمي أم حاؿ إال مف رحـ ربي

 -كقد يقكؿ قائؿ  :كىؿ أفاد ىذا المكقؼ في منع اإلسكندرية مف السقكط في يد الفرنسييف ؟ كىؿ كاف

محمد كريـ أصبلن يممؾ القكة ما يسمح لو باالعتماد عمي قكاه الذاتية في صد الفرنسييف ؟  ،كلكف
العقمية اإلسبلمية كركح الشرؼ كالمبادئ كالنظرة االستراتيجية  ،ال تتعجب  ،فيي كذلؾ بالفعؿ  ،جعمت

السيد محمد كريـ يدرؾ أف ركح المقاكمة ىي األىـ كأف المحافظة عمي ركح المقاكمة ىي الكفيمة
َِّ

ُِّ
بإخراج الفرنسييف في النياية حتي كلك احتمكا في البداية مدينة االسكندرية  ،كلكف االعتماد عمي قكة

خارجية سيضعؼ كثي ارن مف ركح المقاكمة التي ىي األىـ  ،كسيجعمنا نكسب مكسبان سريعان ثـ نقع أسرم

احتبلؿ انجميزم في النياية  ،كلعؿ ىذا يككف درسان لمذيف يراىنكف عمي أمريكا كركسيا في أيامنا ىذه
إلخراج إسرائيؿ مف فمسطيف المحتمة  ،كصؿ الفرنسيكف إلي اإلسكندرية ككاف ىناؾ عدـ تكافؤ كاضح

في القكم بيف الطرفيف  ،فعدد المقاتميف الفرنسييف كاف َٓ ألفان  ،كعدد المدينة كميا لـ يتعد َُ آالؼ
نسمة  ،أما اإلمكانات العسكرية عمي مستكم التسميح فقد كانت اليكة شاسعة  - -كمع ىذا قرر

محمد كريـ أف يقاكـ كقررت جماىير اإلسكندرية أف تقاكـ  ،كيمكننا أف نفيـ مدم عمؽ المقاكمة إذا

ما قرأنا ىيركلد ( :أنو مف النادر أف يصاب قائداف ىذه اإلصابات في الدقائؽ الخمس األكلي ألية حممة

حربية  ،المقصكد كميبر كمينك كىما مف كبار قكاد الحممة كقد قادا الحممة فيما بعد عقب رحيؿ

نابميكف) كقد تعرض نابميكف ذاتو لمقتؿ كما أف نابميكف نفسو يصؼ المقاكمة بقكلو ( :إف كؿ بيت كاف

قمعة)  ،كتب الجنراؿ مينك ( :إف األعداء قد دافعكا عف المدينة بشجاعة كبيرة كثبات عظيـ) - -

كخرج الرصاص مف المساجد خرج الرصاص كخرجت األحجار كخرجت ركح المقاكمة مف كؿ شبر في

المدينة  ،كمع ىذا سقطت المدينة كلكف ركح المقاكمة لـ تسقط

 إف كؿ مف مات شييدان في اإلسكندرية لـ يعرؼ ماذا حدث بعد ذلؾ كلكنو قد سجؿ مكقفو قبؿ أف يمكتدكف أف ييتـ بأف يعرؼ نتيجة القتاؿ

 -قاـ الفرنسيكف عقب سقكط المدينة بعمميات الذبح كالقتؿ كعادة الحضارة الغربية  ،يقكؿ أدجكتاتف

جنراؿ بكابية أحد ىيئة أركاف الحرب العامة  - - -ذبحنا الرجاؿ كالنساء كالكبار كالصغار كحتي
األطفاؿ عف بكرة أبييـ كبعد نحك أربع ساعات ىدأت ثكرة جنكدنا في النياية  - - ،قاكمت المدينة
كانيزمت فاستمرت مصر تقاكـ إلي أف انتصرت  ،كلك لـ تقاكـ المدينة لسقطت إرادة القتاؿ  ،كاستمرت

بعد ذلؾ المقاكمة السرية  - - - ،كتـ اتياـ محمد كريـ بقيادة ىذه المقاكمة كتـ إرسالو إلي نابميكف

لمحاكمتو  ،كأصدر نابميكف أم ارن بإعدامو كسمح لو بأف يفتدم نفسو بدفع غرامة مالية فمـ يقبؿ السيد
محمد كريـ كقد نصحو المستشرؽ فانتكر كبير تراجمة الحممة الفرنسية بأف يدفع الغرامة كقاؿ لو :
(إنؾ رجؿ غني فماذا يضيرؾ أف تفتدم نفسؾ بيذا المبمغ ؟)  ،فأجابو السيد محمد كريـ ( :إذا كاف

مقد ار عمي أف أمكت فبل يعصمني مف المكت أف أدفع ىذا المبمغ كاذا كاف مقد ار لي الحياة فعبلـ أدفعو)

 ،كظؿ عمي إصراره إلي أف ينفّْذ فيو الحكـ رميان بالرصاص كىكذا يككف الشمكخ كىكذا تككف صبلبة
المجاىديف  ،المكت مرفكع الرأس كالتسميـ بقضاء اهلل تعالي  - -كلـ يقتصر بالطبع جياد الشعب
المسمـ ضد الحممة الفرنسية عمي اإلسكندرية كلكف أينما صارت الحممة ظيرت المقاكمة

 -ىذا عف الشعب فماذا عف إبراىيـ بؾ كمراد بؾ كسط كؿ ىذا ؟

ُِّ

ِِّ

إبراىيـ بؾ كمراد بؾ مف كجية نظر األستاذ جماؿ بدكم
 -ننتقؿ إلي ما كتبو األستاذ جماؿ بدكم عنيما  ،فقد كتب تحت عنكاف كذاب الزفة يصؼ إبراىيـ بؾ

كمراد بؾ آخر مف سيطر مف بككات المماليؾ عمي حكـ مصر في العصر العثماني ما ممخصو  ( :كاف

ىذاف المممككاف الغاصباف – إبراىيـ بؾ كمراد بؾ – يتمتعاف بكمية ىائمة مف السفالة كقمة الحياء فيما
أسداف جسكراف عمي الشعب المصرم المسالـ المستكيف كال يتكرعاف عف حرؽ القرل كتدمير

المزركعات كىتؾ األعراض كسبي النساء كسفؾ الدماء كتشريد الناس في الفمكات مف أجؿ حفنة
رياالت كلكنيما كانا أرنبيف ىزيميف في ساحة الكغى فما إف يبدأ كطيس القتاؿ حتي يطمقا سيقانيما

لمريح تاركيف المصرييف العزؿ كاأليتاـ عمي مائدة المئاـ  ،فإذا زاؿ الخطر كانقشع العدك عاد المماليؾ

ليستأنفكا مظالميـ كجبركتيـ بعد أف يقسمكا بأغمظ األيماف أنيـ تابكا كأنابكا كلف يعكدكا سيرتيـ األكلي
كالمؤسؼ أف المصرييف كانكا يصدقكنيـ  ،فيسممكف إلييـ رقابيـ مرة أخرم  ،كاف إبراىيـ بؾ أكثرىما

دىاء كمك ارن كلذلؾ لـ يكرط نفسو في معركة غير محسكبة  ،أما مراد بؾ فكاف كما كصفو الجبرتي "
يغمب عميو طبعو الخكؼ كالجبف مع التيكر كالطيش كالتكرط في اإلقداـ مع عدـ الشجاعة  ،كلـ يعيد

عنو أنو انتصر في حرب باشرىا أبدان عمي ما فيو مف اإلدعاء كالغركر كالكبر كالخيبلء كالصمؼ كالظمـ

كالجكر " كلقد دلت جميع األحداث عمي أف ىذا األمير المتسمط كاف مغرك ارن إلي حد الببلىة " ىمباكان "

إلي درجة العبط " جعجاعان " في تقدير بطكلتو كقدرتو عمي سحؽ األلكؼ بضربة كاحدة مف سيفو - -
 -كلذلؾ تشاءـ المصريكف عندما عممكا أنو سكؼ يتصدم لمبلقاة جيش نابميكف أثناء زحفو عمي

-

القاىرة قادمان مف اإلسكندرية ألنيـ كانكا يعرفكف أف قائدىـ " كذاب زفة " كلف يصمد طكيبلن في المعركة

ككاف مراد بؾ قد صرح قبؿ خركجو إلي المعمعة بأف الفرنسييف مثؿ حبات الفستؽ ال يصمحكف إال

لمكسر كاألكؿ )ُّٔ

 ىؿ يمكف قبؿ أف نستمر في سرد أحداث الحممة المثيرة كنترؾ مراد بؾ ليستمتع بأكؿ الفستؽ أف نتكقؼقميبلن لنستعرض ما كتبو المؤرخكف عف األسباب الحقيقية لمحممة الفرنسية عمي مصر ؟

كلكف ما ىي األسباب الحقيقية ليذه الحممة ؟
 ال مانع عمي اإلطبلؽ  ،لنق أر كتب التاريخ كنتأمؿ معان أىـ األسباب التي أدت إلي شف ىذه الحممة عميمصر كىذه األسباب قد تبدك مختمفة ككثيرة كمف كجيات نظر عديدة

 -أعشؽ تعدد كجيات النظر حكؿ مكضكع كاحد

 عمكمان سكؼ أذكر لؾ كجيات النظر كأنا أقؼ عمي الحياد تمامان كأترؾ لؾ تأمميا بنفسؾ فمثبلن ذكرالرافعى عف ىذه األسباب ما يمي ( الحممة الفرنسية ىي دكر مف أدكار التنازع الذم قاـ بيف فرنسا
ُّٔ

مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ِّ ِْ ،

ِِّ

ِّّ
كانجمت ار عمي الفتح كاالستعمار ذلؾ التنازع الذم يرجع عيده إلي القرف السابع عشر كاستمر خبلؿ

القرف الثامف عشر ثـ اتخذ طك ارن جديدان بعد االنقبلب العظيـ المعركؼ بالثكرة الفرنسية  ،إف الثكرة

الفرنسية قد دكت معالـ النظاـ القديـ في فرنسا ككاف مف نتائجيا سقكط الممكية كاعبلف الجميكرية

سنة ُِٕٗ ـ )ُْٔ كأكد الرافعى أف أكركبا تحالفت ضد فرنسا حتي تمنع ىذا الزحؼ الثكرم مف

الحدكث في باقي الدكؿ األكركبية

 -تمنع ىذا الزحؼ الثكرم مف الحدكث في باقي الدكؿ إف ىذا المعني يذكرني بالكثير

 -كلكنيا لـ تتمكف مف الكقكؼ أماـ قائد عسكرم بارع مف الطراز األكؿ كىك نابميكف بكنابرت الذم

استطاع ىزيمة الدكؿ األكركبية ( لكف انجمت ار التي كانت أقكم الحمفاء شكيمة كأشدىـ مراسان بقيت
بحكـ مكقعيا الجغرافي كسيادتيا في البحار بمأمف مف ضربات نابميكف كانتصاراتو ففكر في ميداف حرب

يقير فيو انجمت ار فكجد أف مصر ىي ذلؾ الميداف  - - -ف يخّْيؿ إليو أف يي ّْ
شيد عمي ضفاؼ النيؿ دكلة
شرقية ع ظيمة تحقؽ ما كاف يجيش في صدره مف اآلماؿ الكبار كيصؿ منيا إلي ضرب إنجمت ار عدكة
فرنسا المدكد في ذلؾ الحيف )ُٓٔ

 -إنو رأم منطقي فماذا عف اآلراء األخرم ؟

 أما الدكتكر عمي الصبلبي فمو رأم آخر فيك يضيؼ إلي ىذه األسباب سبب آخر ميـ كىك أف ىذهالحممة ىي أحد الضربات المكجية إلي األمة اإلسبلمية بشكؿ عاـ حيث كتب ما يمي ( انتيز أعداء
اإلسبلـ تدىكر الدكلة العثمانية فاستغمت فرنسا ذلؾ الضعؼ كأرسمت حممتيا المشيكرة بقيادة القائد

المشيكر نابميكف بكنابرت  ،كانت تمؾ الحممة صدم لمثكرة الفرنسية كمتأثرة بأفكارىا الثكرية كقد

اصطحب نابميكف معو مجمكعة كبيرة مف العمماء الفرنسييف في حممتو ىذه بمغ عددىـ ُِِ

عالمان)ُٔٔ

 -يبدك أف الدكلة العثمانية قد تركت فراغان كسيسعي األقكياء إليو

 بالتأكيد إف ىذا ىك نامكس الحياة منذ نشأة الحياة  ..فطالما أف ىناؾ فراغان في جية ما  ..فبل تمكـمف يمؤله

 -حتي إذا كاف ىذا الفراغ ىك مكاف انتظار سيارتؾ أماـ منزلؾ  ،أعتذر عما قمت  ،استمر

 -كيؤكد الدكتكر الصبلبي أف ىؤالء العمماء قد تأثركا بأفكار ركسك كفكلتير كمنتسكيك أبرز مفكرم الثكرة

الفرنسية كالمعركفكف بانتمائيـ لممحافؿ الماسكنية الييكدية مف خبلؿ ما رفعكه مف شعارات كأفكار
تعادم في مجمكعيا الديف فيـ ضد أم دكلة تقكـ عمي مبادئ دينية ( كبالتالي فإنو مف السذاجة أف
ُْٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة ُٕ

ُٔٔ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ّٖٖ

ُٓٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعى ) جُ صفحة ّٕ

ِّّ

ِّْ
نقبؿ ما يركجو كتاب التاريخ مف أف اليدؼ الرئيسي ليذه الحممة كاف قاص ارن عمي ضرب المصالح

البريطانية في الشرؽ )ُٕٔ كيؤكد أيضان أف اليدؼ ليس عسكريان فقط كأف ىناؾ أسبابان أخرم فيقكؿ

(كمف ىنا كانت أىداؼ الحممة خميطان مف أىداؼ اقتصادية كتكسعية كسياسية كدينية أك باألحرل غزك
عسكرم كفكرم كليذا اصطحب نابميكف معو في حممتو ىذا الحشد اليائؿ مف العمماء )

 -فيؿ ىناؾ آراء أخرم ؟

 أما رأم الكاتب الكبير جماؿ بدكم فكتب ما يمي عف ىذا المكضكع  ( :لـ تكف الحممة الفرنسية عميمصر بقيادة نابميكف بكنابرت عاـ ُٖٕٗ ـ تحمؿ الصبغة الصميبية التي كانت لمحمبلت السابقة التي
اجتاحت الشرؽ اإلسبلمي في القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر بؿ يمكف كصؼ حممة نابميكف بأنيا

كانت " ال دينية " إذا قكرنت بحممة سمفو لكيس التاسع  - -لقد جاء نابميكف إلي مصر باسـ الثكرة
الفرنسية الكبرل المناىضة لمديف كالتي ثارت في كجو الكنيسة كرجاليا بنفس العنؼ الذم كاجيت بو

طبقة النببلء كاإلقطاع )ُٖٔ

 -كمف ىنا نفيـ أف نابميكف ىاجـ الكنيسة فيؿ مف المعقكؿ أف يحترـ اإلسبلـ ؟

  ،كىكذا كعمي أم حاؿ بدأت الحممة الفرنسية عمي مصر بقيادة نابميكف كقد تخمميا العديد مف األحداثالمثيرة التي أرجك أف نتأمميا معان برؤية عصرية لنتابع الصداـ الحضارم بيف شعب متخمؼ بائس
كجيش متقدـ قكم كنذكر ما حدث بيف المماليؾ كالجيش الفرنسي

 بمناسبة الحديث عف الممؾ لكيس التاسع كحممتو  ،تذكرت ما قالو الشاعر الذم ىدد الفرنسييف بعدفشميـ كعكدتيـ لببلدىـ ميزكميف كحذرىـ مف كجكد دار بف لقماف عمي حاليا كالقيد باؽ كالطكاشي

صبيح  ،فيؿ تذكر ىذه األبيات

 بالتأكيد كلكف يبدك أف الذم بقي عمي حالو ىك جيش المماليؾ نفسو فيك لـ يتطكر كظؿ منتظر عكدةالفرنسييف كمعيـ أرقي ما كصؿ إلي العمـ مف سبلح كعتاد في ذلؾ الكقت

 -نعكد لما تكقفنا عنده  ،كىك سقكط اإلسكندرية

التعميؽ عمي سقكط االسكندرية في يد نابميكف
 نعـ تـ احتبلليا كلكنيا لـ تسقط بسيكلة كما ذكرنا فقد كانت اإلسكندرية في أسكأ حاالتيا مف ناحيةالدفاعات العسكرية بؿ مف جميع النكاحي نتيجة إلىماؿ القبلع كالحصكف كالمدافع التي بيا حتي أف

قنصؿ فرنسا في مصر أرسؿ قبؿ ذلؾ تقري ارن عف حالة اإلسكندرية العسكرية كذكر فيو ( إف مرافئ
اإلسكندرية خالية مف القبلع كالمدفعية كالذخائر  - -أما قمعة المنارة " قمعة قايتبام " في ظاىرىا

ُٕٔ
ُٖٔ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ّٖٖ
مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ِٕ

ِّْ

ِّٓ
فخمة كلكنيا تكاد تككف خالية مف الحامية كمف الذخائر كالمدفعية ،كالمدفعية الباقية ال تصمح لمضرب

كال تستعمؿ إال في أياـ األعياد )ُٗٔ كمف ىذا التقرير يتضح مدم ضعؼ اإلسكندرية قبؿ كصكؿ

نابميكف ( ،كىكذا شاءت األقدار أف ينجك نابميكف كجنكده مف أسطكؿ األميراؿ نمسف فاقتربت العمارة "

البحرية " مف مياه اإلسكندرية يكـ َّ يكنيك ُٖٕٗ )َِٔ

 -كبالطبع عمـ نابميكف بأف اإلنجميز كانكا في اإلسكندرية قبؿ كصكلو

 نعـ  ( ،فخشي عكدة األميراؿ نمسف كمباغتتو بأسطكلو في عرض البحر فأمر بالمبادرة إلي إنزاؿالجنكد لمبر كاختار لمرسي عمارتو كنزكؿ جنكده جية العجمي التي تبعد عف اإلسكندرية غربان نحك

اثني عشر كيمكمت ارن )ُِٔ كاستمر إنزاؿ القكات طكؿ الميؿ ثـ في الصباح قامكا بمحاصرة المدينة
كاليجكـ عمييا بقسكة كلـ تستسمـ المدينة بسيكلة بؿ كاف القتاؿ شرس كعنيؼ كالمقاكمة عمي أشدىا

حتي أف نابميكف نفسو كاد أف يمقي مصرعو كما ذكرنا  ،كقد ( كتب الجنراؿ برتييو في رسالتو إلي كزارة

الخارجية الفرنسية بتاريخ ٔ يكليك سنة ُٖٕٗ ـ يصؼ احتبلؿ الفرنسييف لئلسكندرية فقاؿ  :إف

األىالي دافعكا عف أسكار المدينة دفاع المستميت كقد أصيب في ىذه المكقعة الجنراؿ كميبر بعيار نارم

في جبيتو فجرح جرحان بميغان كأصيب الجنراؿ منك بضربة حجر أسقطتو مف أعمي السكر فنالتو رضكض

شديدة  - -كقتؿ المكاء ماس كخمسة ضباط آخركف ،كقدر نابميكف خسائر الجيش الفرنسي في
مياجمة اإلسكندرية في رسالتو إلي حككمة الديركتكار " الحككمة الفرنسية في ذلؾ الكقت " بثبلثيف إلي

أربعيف قتيبلن كثمانيف إلي مائة جريح كقدرىا بعد ذلؾ في مذكراتو بثبلثمائة بيف قتيؿ كجريح )ِِٔ

 -أتعجب مف كثرة المعمكمات التي كردت عف الحممة عمي لساف الفرنسييف أنفسيـ

 ىذا صحيح فقد كاف الكثير منيـ يكتب مذكرات كيكميات لكؿ ما يحدث كما لـ تنقطع الرسائؿ بينيـكبيف فرنسا كمما أتيحت الفرصة لذلؾ  ،كاألعجب أف كميبر نفسو قبؿ مقتمو كاف يكتب يكمياتو كقد تـ

استخداميا أيضان في التأريخ لمحممة

 -كلكف لماذا كانكا يحرصكف عمي عممية التدكيف ؟

 ال أعرؼ كلكني أعتقد أف حممة كيذه إلي ببلد الشرؽ الساحر الذم طالما ق أركا عنو األساطير كانتتمثؿ ليـ مغامرة كبرم مثيرة تستحؽ التسجيؿ كالتدكيف كاهلل أعمـ

 أتخيؿ لك كاف في تمؾ االياـ أجيزة تميفكف محمكؿ مزكدة بكاميرات تصكير لكانكا قد عادكا بالعديد مفالصكر كمقاطع الفيديك كألمتبل االنترنت بجميع تفاصيؿ الحممة

ُٗٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُِٔ

َِٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُٕٔ

ِِٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُُٕ

ُِٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُٗٔ

ِّٓ

ِّٔ
 ال أعتقد أنيـ كانكا سيصكركف ما يرتكبكنو مف فظائع كجرائـ بشعة تكضح مدم ىمجيتيـ ككحشيتيـكحضارتيـ المادية الزائفة التي تخمك مف القيـ كالمبادئ كتاريخيـ الدمكم معركؼ في الجزائر المعركؼ

بببلد المميكف شييد

 -فماذا كتب الجبرتي عف احتبلؿ اإلسكندرية فمف المؤكد أف أسمكبو كاف ممتعان في الكصؼ ؟

ركاية الجبرتي عف احتبلؿ اإلسكندرية
 -كصؼ الجبرتي كصكؿ الفرنسييف كمراكبيـ فقاؿ ( فمما دخؿ الميؿ تحكلت منيـ مراكب إلي جية

العجمي كطمعكا إلي البر كمعيـ آالت الحرب كالعساكر فمـ يشعر أىؿ الثغر كقت الصباح إال كىـ

كالجراد المنتشر حكؿ البمد فعندىا خرج أىؿ الثغر  - -فمـ يستطيعكا مدافعتيـ كال أمكنيـ ممانعتيـ

كلـ يثبتكا لحربيـ  - -كرجع أىؿ الثغر إلي التترس في البيكت كالحيطاف كدخمت الفرنج البمد كانبث

فييا الكثير مف ذلؾ العدد كؿ ذلؾ كأىؿ البمد ليـ بالرمي يدافعكف كعف أنفسيـ كأىمييـ يقاتمكف

كيمانعكف فمما أعياىـ الحاؿ كعممكا أنيـ مأخكذكف بكؿ حاؿ كليس ثـ عندىـ لمقتاؿ استعداد لخمك

األبراج مف آالت الحرب كالباركد ككثرة العدك كغمبتو طمب أىؿ الثغر األماف )ِّٔ

 -يا لو مف كصؼ يدعك إلي التأمؿ

 -كىكذا تـ احتبلؿ اإلسكندرية كترؾ نابميكف بيا الجنراؿ كميبر الجريح كمعو قكة مف الجيش لتأمينيا

كاخضاع ما حكليا مف قرل كبمداف  ،كزحؼ نابميكف بجيشو في اتجاه القاىرة ليكاجو جيش المماليؾ

كيحتؿ باقي مصر

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 لقد نشر نابميكف أكؿ منشكر إلي الشعب المصرم -فماذا كتب فيو ؟

المنشكر الفرنسي لمشعب المصرم
 درس نابميكف مصر كأحكاليا جيدان قبؿ حضكره كأحضر معو مطبعة عربية كمترجميف عمي أعميمستكم كاستخدـ المطبعة كىك ال زاؿ في البحر في طريقو إلي مصر كطبع نسخ عديدة مف أكؿ منشكر

لتكزيعو بمجرد الكصكؿ إلي مصر حتي ال يضيع الكقت في الطباعة كحتي ال تحكؿ أعماؿ القتاؿ دكف
تنفيذىا ،ككاف ىذا المنشكر يؤكد أف نابميكف قد أتي إلي مصر لقتاؿ المماليؾ فقط ألنيـ يسيئكف

معاممة التجار الفرنسييف كأعمف أنو لـ يأتي لقتاؿ الشعب المصرم نفسو كحاكؿ في ىذا المنشكر أف

يستثير القكمية المصرية لفصؿ الشعب المصرم عف األمة اإلسبلمية كما أثار فييـ الحقد عمي

ِّٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ِ

ِّٔ

ِّٕ
المماليؾ لما يتمتعكف بو مف رفاىية الدنيا كنعيميا كشمؿ المنشكر أيضان تيديد كاضح بحرؽ أم قرية
تقؼ في طريقو كما تكدد في ىذا المنشكر لمسمطاف العثماني كيعتبر ىذا المنشكر أكبر دليؿ عمي أف

نابميكف كاف معتقد بؿ متأكد مف مدم سذاجة كتخمؼ الشعب المصرم

 -لقد اشتقت ألعرؼ ما جاء في ىذا المنشكر العجيب

 إليؾ مقتطفات مف ىذا المنشكر لتتأمؿ ما جاء فيو كلكف أرجك عدـ المقاطعة حتي نناقشو معان (:بسـاهلل الرحمف الرحيـ ال إلو إال اهلل ال كلد لو كال شريؾ لو في ممكو ،مف طرؼ الفرنساكية المبني عمي

أساس الحرية كالتسكية السر عسكر الكبير أمير الجيكش الفرنساكية بكنابرتو يعرؼ أىالي مصر جميعان
أف مف زماف مديد الصناجؽ الذيف يتسمطكف في الببلد المصرية ،يتعاممكف بالذؿ كاالحتقار في حؽ
الممة الفرنساكية كيظممكف تجارىا بأنكاع اإليذاء كالتعدم فحضر اآلف ساعة عقكبتيـ  - -ىذه الزمرة

المماليؾ يفسدكف في اإلقميـ الحسف األحسف الذم ال يكجد في كرة األرض كميا فأما رب العالميف
القادر عمي كؿ شئ فإنو قد حكـ عمي انقضاء دكلتيـ ،يا أييا المصريكف قد قيؿ لكـ إنني ما نزلت

بيذا الطرؼ إال بقصد إزالة دينكـ فذلؾ كذب صريح فبل تصدقكه كقكلكا لممفتريف إنني ما قدمت إليكـ إال
ألخمص حقكـ مف يد الظالميف كأنني أكثر مف المماليؾ أعبد اهلل سبحانو كتعالي كأحترـ نبيو كالقرآف

العظيـ كقكلكا أيضان ليـ  :إف جميع الناس متساككف عند اهلل كأف الشئ الذم يفرقيـ عف بعضيـ ىك
العقؿ كالفضائؿ كالعمكـ فقط كبيف المماليؾ كالعقؿ كالفضائؿ تضارب ماذا يميزىـ عف غيرىـ حتي
يستكجبكا أف يتممككا مصر كحدىـ كيختصكا بكؿ شئ أحسف فييا مف الجكارم الحساف كالخيؿ العتاؽ

كالمساكف المفرحة فإف كانت األرض المصرية التزامان لممماليؾ فميركنا الحجة التي كتبيا اهلل ليـ كلكف

رب العالميف رءكؼ كعادؿ كحميـ كلكف بعكنو تعالي مف اآلف فصاعدان ال ييأس أحد مف أىالي مصر
عف الدخكؿ في المناصب السامية كعف اكتساب المراتب العالية فالعمماء كالفضبلء كالعقبلء بينيـ

سيدبركف األمكر كبذلؾ يصمح حاؿ األمة كميا كسابقان كاف في األراضي المصرية المدف العظيمة
كالخمجاف الكاسعة كالمتجر المتكاثر كما أزاؿ ذلؾ كمو إال الظمـ كالطمع مف المماليؾ  ،أييا المشايخ

كالقضاة كاألئمة كأعياف البمد قكلكا ألمتكـ إف الفرنساكية ىـ أيضان مسممكف مخمصكف كاثبات ذلؾ أنيـ

قد نزلكا في ركمية الكبرم كخربكا فييا كرسي البابا الذم كاف دائمان يحث النصارم عمي محاربة اإلسبلـ
 - -كمع ذلؾ الفرنساكية في كؿ كقت مف األكقات صاركا محبيف مخمصيف لحضرة السمطاف العثماني

كأعداء أعدائو أداـ اهلل ممكو  - -طكبي ثـ طكبي ألىالي مصر الذيف يتفقكف معنا ببل تأخير فيصمح

حاليـ كتعمي مراتبيـ طكبي أيضان لمذيف يقعدكف في مساكنيـ غير مائميف ألحد مف الفريقيف المتحاربيف

كلكف الكيؿ ثـ الكيؿ لمذيف يعتمدكف عمي المماليؾ في محاربتنا فبل يجدكف بعد ذلؾ طريقان إلي الخبلص
كال يبقي منيـ أثر – المادة األكلي  :جميع القرل الكاقعة في دائرة قريبة بثبلث ساعات عف المكاضع

التي يمر بيا عسكر الفرنساكية فكاجب عمييا أف ترسؿ لمسر عسكر مف عندىا ككبلء كيما يعرؼ
ِّٕ

ِّٖ
المشار إليو أنيـ أطاعكا كأنيـ نصبكا عمـ الفرنساكية الذم ىك أبيض ككحمي كأحمر ،المادة الثانية :

كؿ قرية تقكـ عمي العسكر الفرنسي تحرؽ بالنار )ِْٔ ىذا المنشكر بو مكاد أخرم كفي نيايتو يطمب

نابميكف مف الشعب المصرم أف يشكركا اهلل النقضاء دكلة المماليؾ

 -لقد لعب نابميكف عمي الكتر الحساس كذكر عدة حقائؽ في ىذا المنشكر كلكنيا كممة حؽ يراد بيا

باطؿ  ،كالحظ أيضان أف الدكلة العثمانية رغـ كؿ شئ كانت ال زالت مرىكبة الجانب ككاف لمسمطاف خميفة

المسمميف مكانتو أيضان

 -كقد عمؽ األستاذ جماؿ بدكم عمي ىذا المنشكر فقاؿ  - -( :كلـ يكف المصريكف كحدىـ ىـ الذيف

فضحكا زيؼ نابميكف  ،فالعمماء كالقادة ككبار الضباط الذيف صحبكه في حممتو كانكا يعممكف مدم كذبو
 ،ككانكا يسخركف منو كىك عاكؼ عمي ظير األسطكؿ يدبج صيغة المنشكر قبؿ أف يدفع بو إلي

المطبعة العسكرية لتطبعو بالعربية كالتركية كالفرنسية  ،كتحفظ السجبلت الفرنسية رسالة القائد البحرم

" جكبير " إلي كزير بحرية فرنسا كالتي يقكؿ فييا  " :لعمكـ أييا الباريسيكف تضحككف حيف تقرءكف

ىذا المنشكر اإلسبلمي الذم كضعو قائدنا األعمي كلكنو لـ يعبأ بكؿ سخريتنا مف المنشكر "  ،بؿ إف
نابميكف نفسو  ،اعترؼ في أخريات أيامو  ،بأف ىذا المنشكر كاف قطعة مف الدجؿ " كلكنو دجؿ مف

أعمي طراز " كعندما كاف يجتر ذكرياتو كىك سجيف في سانت ىيبلنة  ،اعترؼ ألحد أخصائو بما فعؿ ،

كبرر سمككو بأف " عمي اإلنساف أف يصطنع الدجؿ في ىذه الدنيا ألنو السبيؿ الكحيد إلي النجاح "
كتمؾ طبيعة الطغاة الذيف يستخفكف بالشعكب  ،كال يدرككف الحقيقة إال بعد أف يزكؿ عنيـ السمطاف

فيمكتكا كمدا )ِٓٔ

 -إذا تأممنا ىذا المنشكر مرة أخرم سندرؾ حقيقة ذكرىا نابميكف ربما بقصد أك بدكف قصد عندما قاؿ عف

مصر أنيا اإلقميـ الحسف األحسف الذم ال يكجد في كرة األرض كميا مثمو كما أشار أيضان في منشكره

إلي عظمة التاريخ المصرم عندما قاؿ  :كسابقان كاف في األراضي المصرية المدف العظيمة كالخمجاف
الكاسعة كالمتجر المتكاثر كما أزاؿ ذلؾ كمو إال الظمـ كالطمع

 أعتقد أنو محؽ تمامان في ىذا كلكف النكايا تختمؼ بالطبع -فماذا حدث عندما كاجو نابميكف المماليؾ ؟

معركة إمبابة
 قد كردت تفاصيؿ عجيبة عف المعركة التي دارت بيف المماليؾ كالفرنسييف في الكتاب الخامس مفسمسمة كتب –صفحات مف تاريخ مصر -كىك بعنكاف تاريخ مصر مف عيد المماليؾ إلي نياية حكـ

ِْٔ
ِٓٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ْ ٔ ، ٓ ،
مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة َّ

ِّٖ

ِّٗ
اسماعيؿ – تأليؼ المستر جكرج يانج – تعريب  :عمي أحمد شكرم – الطبعة الثانية ُٔٗٗ – مكتبة

مدبكلي – كيؤكد المؤرخ جكرج يانج في ىذا الكتاب أف فف المماليؾ العسكرم قد صار عتيقان كيقكؿ :
كقد نشعر بالعطؼ عمي ما أظيره المماليؾ مف اإلقداـ كالبسالة عند مياجمتيـ لنابميكف  ،كقد رأم

نابميكف أف احتبلؿ مصر عسكريان لف يكمفو متاعب كبيرة ألف الجيش الفرنسي كعدده حكالي ََََْ

زحؼ بطريؽ الصحراء بشكؿ مربع مجكؼ عمي القاىرة ككاف رسؿ المدنية الحديثة –عمماء الحممة-

المائة كاالثناف كالعشركف في قمب الجيش بينما جيش المماليؾ في عرض األفؽ ككقؼ المماليؾ

يرمقكف العدك بنظرة االحتقار كاإلزدراء ،

 -حتي ىذه المحظة لـ يكتشؼ المماليؾ مدم تفكؽ جيش نابميكف ؟

 األعجب مف ذلؾ أنيـ كانكا يعيشكف في الماضي قمبان كقالبان حتي أف أحدىـ تقدـ لممبارزة بالسيؼ (ىؿمف مبارز ؟)

 كىؿ ييعقؿ ىذا ؟ نعـ  ،فقد كتب المستر جكرج يانج في كتابو  - - :كأخي ارن برز أحدىـ ظانان أف عصر الفركسية مايزاؿ باقيان كقد لبس عدة الحرب الكاممة المطرزة بالحرير كتقدـ إلي الفرنسييف حتي صار عمي بضع

خطكات منيـ  ،كىنالؾ طمب مبارزة الككلكنيؿ  ،كلكف الفرنسييف كقد أضناىـ الحر كالجكع كالعطش –

أجابكا عمي طمب المبارزة بإطبلؽ الرصاص مف بنادقيـ فترككا صاحبنا نصير الفركسية مجرد سمب

ممطخ بالدماء  ،كما كانت معركة األىراـ التي نشبت عمي أثر ذلؾ كحاكؿ فييا المماليؾ منع دخكؿ
الفرنسييف إلي القاىرة سكم تكرار ليذا الحادث كلكف عمي مقياس أكبر  ،فقد اشترؾ فييا نحك

ََََُ مف فرساف المماليؾ كبضعة آالؼ مف المشاه اإلنكشارية كعدد مف المقاتميف المصرييف كلكف

كاف نصيبيـ جميعان اليزيمة ثـ الغرؽ في مياه النيؿ  ،ىذا في حيف أف خسائر الفرنسييف لـ تتجاكز

المائة  ،عمي أف بككات المماليؾ لـ يجيدكا الكر كالفر فقط بؿ كثي ارن ما اقتحمكا مربعات القادة الفرنسييف
– ديزيو كرينييو كلكف ىذا االستبساؿ كانت نتيجتو الفناء األكيد ،

 الفناء األكيد سبحاف اهلل  ،فقد كانكا يقكلكف قديماي الكثرة تغمب الشجاعة  ،أما اآلف فالتكنكلكجيا تغمبالشجاعة  ،الميـ إال إذا نصرت اهلل كأخذت باألسباب فيك سبحانو سينصر مف ينصره

 -بالت أكيد فقد قاؿ أحد العمماء أف المكلي عز كجؿ قد أعطي أسباب الدنيا لمجميع  ،فمف يأخذ بيا

سيحقؽ نتائج سكاء كاف مؤمف أك كافر  ،أما أسباب السماء فبل يعطييا سبحانو إال لممؤمنيف فقط بعد

أف يعدكا كؿ ما يستطيعكنو مف أسباب الدنيا

 -ىؿ كانت ىذه المعركة ىي أكؿ مكاجية بيف الجيشيف ؟

 -ال بؿ التقكا في شبراخيت قبؿ ذلؾ كانيزـ مراد بؾ كمف معو كحترقت مراكبو في النيؿ

 لقد قرأت أف ىذه المعركة تسمي معركة األىراـ كليس معركة إمبابة فما حقيقة ذلؾ كمتي تمت ؟ِّٗ

َّّ
 -جدير بالذكر أف ىذه المعركة المعركفة باسـ معركة األىراـ أك معركة إمبابة تمت في يكـ ُِ يكليك

سنة ُٖٕٗ نزؿ الفرنسيكف عمي بعد ميميف مف إمبابة فكانكا بيف النيؿ كاألىراـ كامبابة أماميـ ،
كفييا مراد بؾ كجنكده كىـ بدركعيـ البراقة كمبلبسيـ الزاىية  ،فمما رأم بكنابرت حسف استعدادىـ

التفت إلي جنكده كقاؿ جممتو المأثكرة  :اعممكا أف خمسيف قرنان تنظر إليكـ مف قمـ ىذه األىرامات
كتراقب حركاتكـ تنظر ما سيصبح عميو أمركـ مع ىؤالء المماليؾ - -

 -يبدك أف مبلبس المماليؾ قد جعؿ نابميكف يتذكر كتب التاريخ

 -ثـ أمر فرقة الجنراؿ ديزيو بالتقدـ نحك اليميف كالفرؽ األخرم نحك اليسار  - -لكف مراد بؾ أدرؾ سر

ىذه المناكرة فأمر أيكب بؾ الدفتردار باليجكـ  ،فيجـ أيكب بؾ كىك يصيح  :كيؿ لكـ أييا المبلعيف ،
قد ساقكـ كبرياؤكـ إلي أرضنا  - -إننا سنمؤل القبكر بأجسادكـ كنجعؿ ىذا اليكـ يكمان تذكره أعقابكـ

مف بعدكـ  - - - -كدارت المعركة إلي أف تقيقر المماليؾ كقتؿ أيكب بؾ كفر مراد بؾ إلي الصعيد
كاستكلي بكنابرت عمي إمبابة

 -كسقطت إمبابة كما سقطت اإلسكندرية

 ال فيناؾ فرؽ كبير فاإلسكندرية كاف يدافع عنيا الشعب المصرم بقيادة مصرية خالصة ككانت ركحالجياد كالمقاكمة في أكجيا كلـ تسقط ىذه الركح بسقكط المدينة كتكبد الفرنسيكف معاناة كمشقة حتي

سقطت اإلسكندرية  ،أما معركة األىراـ كامبابة فقد كانت بيف الحممة كبيف المماليؾ بقيادة مراد بؾ
كليس محمد كريـ كأترؾ لؾ التأمؿ عندما تعمـ بعد ذلؾ أف مراد بؾ قد كقع اتفاقية دفاع مشترؾ مع

الجنراؿ كميبر بعد رحيؿ نابميكف

 -فماذا كتب الجبرتي عف المكاجية التي تمت بيف المماليؾ كالحممة الفرنسية ؟

كصؼ الجبرتي الحتبلؿ العاصمة :
 كصؼ الجبرتي القتاؿ بيف الفرنسييف كالمماليؾ فقاؿ ( كفي يكـ األحد غرة شير صفر "ُصفرُُِّىػ ُٓ/يكليك ُٖٕٗـ" كردت األخبار بأف في يكـ الجمعة التاسع كالعشريف مف شير محرـ
التقي العسكر المصرم مع الفرنسيس فمـ تكف إال ساعة كانيزـ مراد بيؾ كمف معو كلـ يقع قتاؿ صحيح

كانما ىي مناكشة مف طبلئع العسكريف بحيث لـ يقتؿ إال القميؿ مف الفريقيف كاحترقت مراكب مراد بؾ
بما فييا مف الجبخانة كاآلالت الحربية  - -فمما عايف ذلؾ مراد بؾ داخمو الرعب ككلي منيزمان كترؾ

األثقاؿ كالمدافع كتبعتو عساكره كرجعكا طالبيف مصر ككصمت األخبار بذلؾ إلي مصر فاشتد انزعاج
الناس كركب ابراىيـ بؾ إلي ساحؿ بكالؽ )ِٔٔ

 الجبرتي رحمو اهلل يقصد بكممة مصر العاصمة ؟ِٔٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ٕ

َّّ

ُّّ
-

نعـ فقد كاف يتحدث عف أكؿ مكاجية بيف مراد بؾ كالجيش الفرنسي في النيؿ بالقرب مف شبراخيت

ككانت عبارة عف تبادؿ إلطبلؽ القنابؿ بيف المراكب ككاد أف ينيزـ األسطكؿ الفرنسي " النيرم" لشدة

المقاكمة مف األىالي المسمحيف عمي شاطئ النيؿ مف الجانبيف

 -إذف فقد اشترؾ الشعب في ىذه المعركة ؟

 نعـ فقد كانكا أكثر خطكرة عمي الفرنسييف مف المماليؾ  ،لكال دقة اإلصابة لممدافع الفرنسية التيأصابت السفينة التي تحمؿ مستكدع الباركد فتـ نسفيا بشكؿ بشع أثار رعب المماليؾ كأدم إلي

انسحابيـ،

 ثـ كقعت المعركة الثانية كىي التي تسمي معركة إمبابة أك األىراـ بعد ذلؾ ؟-

نعـ كقد سميت كذلؾ كما ذكرنا ألف جيش مراد بؾ كاف ممتد مف إمبابة إلي األىراـ غرب النيؿ أما

ابراىيـ بؾ فكاف مع جيشو كباقي أىؿ العاصمة في ساحؿ بكالؽ عمي الشاطئ الشرقي لمنيؿ يراقبكف ما

يحدث في الغرب كتمت ىزيمة المماليؾ كانسحابيـ بعد أف أحرقكا مراكبيـ الممتمئة بالذخائر كي ال تقع

في يد الفرنسييف كشعر مف في شرؽ النيؿ بالرعب لسببيف أكالن ليزيمة المماليؾ كثانيان لظنيـ أف حريؽ

المراكب عبارة عف حريؽ أشعمو الفرنسيكف في المساكف المكجكدة غرب النيؿ

 -فماذا كتب الجبرتي عف ذلؾ ؟

 -إليؾ بعض ما كصفو الجبرتي عف ىذا الحدث ( ثـ إف الطابكر الذم تقدـ لقتاؿ مراد بؾ انقسـ عمي

كيفية معمكمة عندىـ في الحرب كتقارب مف المتاريس بحيث صار محيطان بالعسكر مف خمفو كأمامو
كدؽ طبكلو كأرسؿ بنادقو المتتالية كالمدافع كاشتد ىبكب الريح كانعقد الغبار كأظممت الدنيا مف دخاف

الباركد كغبار الريح كصمت األسماع مف تكالي الضرب بحيث خيؿ لمناس أف األرض تزلزلت كالسماء
عمييا سقطت )ِٕٔ

 -كفر الناس كفر المماليؾ

 كالمشكمة الكبرم أف كؿ مف خرج مف القاىرة كقع في مصيبة كبرم كتـ نيبو كسرقة كؿ ما يممؾ حتيمبلبسو بكاسطة العرباف  ،يضيؼ الجبرتي  ( :ككانت ليمة كصباحيا في غاية الشناعة جرم فييا ما لـ

يتفؽ مثمو في مصر كال سمعنا بما شابو بعضو في تكاريخ المتقدميف  - -كلما أصبح يكـ األحد

المذككر "ِِيكليكُٖٕٗـ" كالمقيمكف ال يدركف ما ييفعؿ بيـ كمتكقعكف حمكؿ الفرنسيس ككقكع
المكركه كرجع الكثير مف الفاريف كىـ في أسكأ حاؿ مف العرم كالفزع فتبيف أف اإلفرنج لـ يعدك إلي البر
الشرقي كأف الحريؽ كاف في المراكب المتقدـ ذكرىا فاجتمع في األزىر بعض العمماء كالمشايخ )ِٖٔ

 فماذا كاف قرار المشايخ كىـ زعماء الشعب بعد تكلييـ المسئكلية عقب انسحاب المماليؾ مف المشيد؟ِٕٔ
ِٖٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ُُ
عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ُْ

ُّّ

ِّّ

رسالة مشايخ األزىر لنابميكف
 اجتمع عمماء األزىر كأرسمكا رسالة إلي الجيش الفرنسي فرحب بيا نابميكف كأرسؿ إلييـ يطمئنيـكيتكدد إلييـ كبيذا تـ عبكر الجيش الفرنسي نير النيؿ كاستمـ العاصمة كسكف نابميكف في بيت محمد

بؾ األلفي باألزبكية كقد كاف خاليان بالطبع كىرب مراد بؾ إلي الصعيد كأصبح بعد ذلؾ يسبب متاعب

كثيرة لمجيش الفرنسي في الجنكب ،

 -فماذا فعؿ نابميكف في القاىرة بعد احتبلليا ؟

 أسس نابميكف ديكاف مف المشايخ كاألعياف في مصر كحككمة كطنية كلكف لـ يكف ليا سكم الرأماالستشارم الذم ال يؤخذ بو عمي أم حاؿ ككاف الغرض الحقيقي منيا أف تككف حمقة االتصاؿ مع

الشعب المصرم  ،كما أسس نابميكف المجمع العممي الذم ضـ عمماء الحممة ككانت ميمتو األساسية
ىي الرد عمي أسئمة نابميكف كحؿ مشاكؿ الحممة بأساليب عممية كدراسة المكاقؼ المختمفة بأسمكب
دقيؽ مبني عمي حقائؽ كمعمكمات دقيقة كبدأ يجمع معمكمات عف كؿ شئ في مصر ككاف الجيش

الفرنسي أثناء تقدمو في اتجاه العاصمة يكاجو مف األىالي أنفسيـ مقاكمة أشرس مف مقاكمة المماليؾ
 ،ككصؼ الجبرتي كفاح الشعب المصرم كبذلو األمكاؿ لتمكيؿ الحرب ضد الفرنسييف فقاؿ  ( :بحيث
أف جميع الناس بذلكا كسعيـ كفعمكا ما في قكتيـ كطاقتيـ كسمحت أنفسيـ بإنفاؽ أمكاليـ فمـ يشح

في ذلؾ الكقت أحد بشئ يممكو كلكف لـ يسعفيـ الدىر )ِٗٔ

 إذف فقد استقرت األمكر لنابميكف فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ لقد حدثت كارثة لمحممة الفرنسية في أبي قير -تقصد تدمير األسطكؿ الفرنسي ؟

معركة أبك قير البحرية
 نعـ  ،قاؿ الرافعي  ( :عمي مقربة مف اإلسكندرية كفي منتصؼ المسافة تقريبان بينيا كبيف رشيد فيخميج أبك قير كقعت يكـ أكؿ أغسطس سنة ُٖٕٗـ الكاقعة البحرية الشييرة بكاقعة أبك قير بيف
األسطكؿ اإلنجميزم بقيادة األمير نمسف كاألسطكؿ الفرنسي بقيادة األميراؿ بركيس كانتيت بتحطيـ

األسطكؿ الفرنسي كتدمير معظـ سفنو كأسر الباقي كمقتؿ أميرالو كخيرة رجالو كنحك أربعة آالؼ مف
بحارتو فكانت ىذه الكاقعة كارثة عظمي أصابت البحرية الفرنسية كقضت عمي آماؿ فرنسا في بسط
سيادتيا عمي البحر المتكسط ككانت في الكقت نفسو أشد ضربة أصابت الحممة الفرنسية في

مصر)َّٔ
ِٗٔ
َّٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ٖ
تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُِٓ

ِّّ

ّّّ
 -كأخي ارن استطاع نمسف أف يمتقي بأسطكؿ فرنسا كتدميره

 بؿ كالقياـ بحصار بحرم لمصر بحيث يقطع صمة الحممة الفرنسية عف كطنيا في فرنسا كقد أضعؼذلؾ بالطبع مف الركح المعنكية لمجنكد لكال أف معيـ قائد مف نكع خاص يمكنو التغمب عمي الصعكبات

كالمحف كلديو مكاىب خاصة ال تتكفر في الكثير مف القادة

 فماذا فعؿ نابميكف بعد ىذه الكارثة التي حمت باألسطكؿ الفرنسي ؟ لقد حاكؿ التكدد كالتقرب مف الشعب المصرم كشغمو عما حدث -فماذا فعؿ ؟

نابميكف كاالحتفاالت الدينية في مصر
 -مف الثابت تاريخيان أف نابميكف اىتـ بإحياء المكالد كاالحتفاالت الدينية كلكف السبب في ذلؾ يختمؼ مف

كجية نظر كؿ مؤرخ كطبقان لرؤيتو فمثبلن يقكؿ الرافعي  ( :كاف نابميكف يسعى بكؿ الكسائؿ إلي كسب
قمكب المصرييف كاستبلؿ الضغينة منيا كتخفيؼ حدة النفرة كالكراىية التي كانت تبدك عمييـ منذ

احتبلؿ الفرنسييف لمببلد كمف الكسائؿ التي ابتكرىا إقامتو الحفبلت كاألفراح إلدخاؿ السركر إلي قمكبيـ

كلعمو كاف يدرؾ ميؿ المصرييف الفطرم إلي االبتياج كاالنشراح  - --فأراد أف يصؿ إلي قمكبيـ عف
طريؽ التفريج ككاف لو غرض آخر مف إقامة الميرجانات كالحفبلت ذلؾ حيف أراد أف يحجب عف

الشعب أثر النكبة التي حمت بأسطكلو في كاقعة أبك قير البحرية كيتظاىر بأنو ال يكترث ليا كيتكدد إلي

زعماء الشعب ليكسب ثقتيـ في تمؾ األكقات العصيبة بعد أف أصبح محصك ارن في القارة األفريقية

)ُّٔ

 -كاف ىذا رأم الرافعي فماذا كاف رأم الجبرتي شاىد العياف ؟

 -لقد كاف لو رأم آخر فعندما تكمـ عف أحد المكالد قاؿ  ( :فمما فتح أمر المكالد كالجمعيات كرخص

الفرنساكية ذلؾ لمناس لما أركا منو مف الخركج عف الشرائع كاجتماع النساء كاتباع الشيكات كالتبلىي
كفعؿ المحرمات أعيد ىذا المكلد مع جممة ما أعيد )ِّٔ

 -فقد عادت إذف ىذه المكالد بقرار فرنسي

 نعـ ككاف ىناؾ إصرار عجيب مف نابميكف عمي إحياء ىذه المكالد كيدعميا بالماؿ -كيؼ ؟

 -فمثبلن يقكؿ الجبرتي  ( :سأؿ صارم عسكر عف المكلد النبكم كلماذا لـ يعممكه كعادتيـ ؟ فاعتذر

الشيخ البكرم بتعطيؿ األمكر كتكقؼ األحكاؿ فمـ يقبؿ كقاؿ " البد مف ذلؾ " كأعطي لو ثمثمائة ّٓ

ُّٔ
ِّٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ِّٓ
عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ُّٖ

ّّّ

ّّْ
فرانسة معاكنة كأمر بتعميؽ تعاليؽ كأحباؿ كقناديؿ كاجتمع الفرنساكية يكـ المكلد كلعبكا ميادينيـ

كضربكا طبكليـ كدبادبيـ  - -كعدة آالت كمزامير مختمفة األصكات مطربة كعممكا في الميؿ حراقة
نفكط كسكاريخ تصعد في اليكاء )ّّٔ كما كصؼ الجبرتي أيضان ما كاف يحدث في مكلد الحسيف

رضي اهلل عنو فقاؿ  ( :كيكـ األحد سادسو نادم القبطاف الفرنساكم الساكف بالمشيد الحسيني عمي

أىؿ تمؾ الخطة كما جاكرىا بفتح الحكانيت كاألسكاؽ ألجؿ مكلد الحسيف كشدد في ذلؾ كأكعد مف أغمؽ

حانكتو بتسميره كتغريمو عشرة ّٓ فرانسة )ّْٔ كيضيؼ الجبرتي متأسفا ( فيصفكف أكتافيـ في

أكتاؼ بعض  - -كيمتككف كينتصبكف كيرتفعكف كينخفضكف كيضربكف األرض بأرجميـ كؿ ذلؾ مع

الحركة العنيفة كالقكة الزائدة  - -فيقع في المسجد دكم عظيـ  ،ىذا مع ما ينضـ إلي ذلؾ مف جمع
العكاـ كتحمقيـ بالمسجد لمحديث كاليذياف ككثرة المغط كالحكايات كاألضاحيؾ كالتمفت إلي حساف

الغمماف الذيف يحضركف لمتفرج كالسعي خمفيـ كاالفتناف بيـ كرمي قشكر المعب كالمكسرات كالمأككالت

في المسجد  - -فيصير المسجد بما اجتمع فيو مف ىذه القاذكرات كالعفكش ممتحقان باألسكاؽ الممتينة

كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمى العظيـ )ّٓٔ

 كىؿ نجح نابميكف في استمالة المصرييف بعد كؿ ىذا ؟-

قاؿ الرافعي  ( :أراد نابميكف إذف أف يجتذب إليو قمكب المصرييف كيتكدد إلييـ كيكسب ثقتيـ ألنو كاف

عمي يقيف أنو ما لـ يفز بثقتيـ كميميـ فبل يستطيع أف ينشئ عمي ضفاؼ النيؿ دكلة عربية تخضع

لحكمو ميما أكتي مف قكة الجند كالسبلح لكف نابميكف قد خاب في تحقيؽ ىذا األمؿ ككاف إخفاقو راجعان
إلي أف األمة المصرية لـ تذعف لمحكـ الفرنسي كلـ تطمئف إليو بحاؿ مف األحكاؿ كلـ تيخدع في حقيقة
األغراض التي كاف يرمي إلييا نابميكف مف الحممة كتمؾ فضيمة تدؿ عمي مبمغ الحيكية الكامنة في

األمة كالكاقع أف نابميكف مع تمؾ الكعكد التي كاف يمني بيا المصرييف في منشكراتو كبياناتو لـ يكف
يقصد في الحقيقة إال فتح مصر كاخضاعيا لتككف أداة لتحقيؽ أطماعو في الشرؽ كالغرب  - -كلقد

دؿ تاريخ ىذا الفاتح العظيـ عمي أنو لـ يبر بكعده ألمة مف األمـ التي فتح ببلدىا بؿ كاف يي أز بحرية

األمـ كيتخذ مف الشعكب سمعة يساكـ بيا تحقيقان ألطماعو في الفتح كالسمطاف  - -كقد كاجيت
الحممة مقاكمة عنيدة اعترؼ بيا مؤرخك الحممة مف الفرنسييف أنفسيـ كفي ىذا الصدد يقكؿ المسيك

مارتاف أحد ميندسي الحممة كأحد أعضاء لجنة العمكـ كالفنكف الذيف صحبكا نابميكف إلي مصر :
بالرغـ مف احتبلؿ الفرنسييف لعاصمة مصر فإنيـ لـ يستقر ليـ قرار في الببلد ككاف مركزىـ فييا

مزعزعان كمحفكفان بالمتاعب كلـ يترؾ األىالي كسيمة لمقاكمة السمطة الفرنسية إال اتبعكىا كقد ذىب كثير
ّّٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ِِْٓ ،

ّٓٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ٕٔ

ّْٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ٕٔ

ّّْ

ّّٓ
مف الفرنسييف ضحية ىذه المقاكمة )ّٔٔ كيمكف القكؿ أف المصرم آنذاؾ كاف ال يمكنو الثقة بأم

شخص ال يؤمف باهلل ميما كانت القكانيف البشرية التي يخضع ليا كيعمؿ ليا ألؼ حساب كميما كانت
المبادئ التي يؤمف بيا فيك عندما يطبؽ القانكف يطبقو عمي بني جنسو فقط في أغمب األحياف كلف

يتكرع عف فعؿ األفعاؿ القبيحة كالبشعة بضحاياه أما الذم يخاؼ اهلل فإنو يتقي اهلل في جميع الظركؼ

كمع جميع البشر كيطبؽ منيج اهلل كأكامره حتي عمي ألد أعداءه ألف مراقبة المكلي عز كجؿ لمعبد
كر} (ُٗ) سكرة غافر فبل يستطيع اليرب مف رقابتو
ىع يي ًف ىك ىما تي ٍخ ًفي ُّ
{ي ٍعمى يـ ىخ ًائ ىن ىة ٍاأل ٍ
دائمة كمؤكدة ى
الص يد ي
عز كجؿ كما يتيرب غير المؤمف مف رقابة البشر كقكانينيـ كمما أتيحت لو الفرصة

 ىؿ يمكف أف تعطيني مثبلن عمي مقاكمة المصرييف لمحممة بعيدان عف اإلسكندرية كالقاىرة حتي كلك كاففي تاريخ خارج سياؽ تسمسؿ األحداث ؟

 بالتأكيد يمكف أف أق أر لؾ مكقؼ عجيب مف مكاقؼ المقاكمة كمجرد نمكذج بعيدان عف العاصمة -كمف أم الكتب اخترت ىذا النمكذج ؟

نمكذج مف نماذج المقاكمة بعيدان عف العاصمة

 مف كتاب (كدخمت الخيؿ األزىر) كىك مف أركع الكتب التي أرخت لمحممة الفرنسية حيث كرد بو ما يمي - -( :كالذم حدث أنو لما سقط المماليؾ كأفاقت الجماىير عمي انييارىـ حممت ىي مسئكلية الدفاع

عف كطنيا ككجكدىا  ،كفي بني عدم كصؿ (داؼ) إلييا في ُٖ أبريؿ ُٕٗٗ ألفي أىميا جميعان
يحممكف السبلح كيتحضركف لمكثبة كالقتاؿ  ،فاشتبؾ الفريقاف في معركة حامية دارت رحاىا في طرقات

بني عدم كبيكتيا التي حصنيا األىالي كجعمكا منيا شبو قبلع كاف الرصاص ينياؿ منيا عمي الجنكد
فمقي الجيش الفرنسي ببني عدم مف المقاكمة ما لـ يمؽ مثمو في كثير مف الببلد  ،كاستمر القتاؿ إلي

الميؿ  ،كانتيت المعركة بغمبة المدافع كالنيراف الفرنسية عمي مقاكمة األىالي  ،ذلؾ أف الفرنسييف لما

عجزكا عف االستيبلء عمي بني عدم لجأكا إلي كسيمة الحريؽ التي اتبعكىا في ابنكد كغيرىا فأضرمكا
النار فييا  ،فامتدت إلي بيكتيا كافة كأصبحت البمدة كأتكف مف نار  ،كبيذه الكسيمة تغمب الجيش

الفرنسي عمي مقاكمة بني عدم كاحتميا الجنكد كأمعنكا في أىميا قتبلن كنيبان

 -يبدك أف أسمكب الحممة لـ يتغير في قمع أم قرية أك مدينة

 قاؿ الجنراؿ برتييو رئيس أركاف حرب الحممة الفرنسية في مذكراتو (أصبحت بني عدم أككامان مفالخرائب كتكدست جثث القتمي في شكارعيا  ،كلـ تقع مجزرة أشد ىكالن مما حؿ ببني عدم كقدر الجنراؿ

دافك عدد القتمي مف األىالي بألفي قتيؿ كيقدرىـ ديزيو في تقريره إلي نابميكف بنحك ثبلثة آالؼ ) ،
كىناؾ كاقعة شييرة ينتبو ليا دائمان المؤرخكف الغربيكف كبعض المصرييف  ،كلك أف االىتماـ بيا كقؼ
ّٔٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُِٓ ُّٓ ،

ّّٓ

ّّٔ
عند حد اإلعجاب بغبلـ فبلح مصرم يسرؽ بنادؽ الجيش الفرنسي كيرفض االعتراؼ عمي محرضيو

كيتحمؿ الضرب بصبر عجيب ففي (الفقاعي) –قرية تابعة لمركز ببا في مديرية بني سكيؼ عمي
الضفة الغربية لمنيؿ بالصعيد -تقدـ أحد غمماف القرية كتغفؿ جنكد الجنراؿ ديزيو كما تغفؿ جكاسيسو

بقيادة يعقكب كاستكلي عمي بنادقيـ  ،فرآه جندم آخر كتعقبو كىك يحمؿ بندقية إلي أف أدركو كضربو

بالسيؼ عمي ذراعو  ،كساقو جريحان إلي الجنراؿ ديزيو لبلقتصاص منو  ،كىنا تسجؿ المصادر

الفرنسية (كىي كحدىا التي سجمت الكاقعة) حكا ارن يبدك أنو أذىؿ قادة جيش االحتبلؿ مف غبلـ لـ
تتجاكز سنو الثانية عشرة  ،عارم الجسد تقريبان  ،حافي القدميف عمي بعد مئات األمياؿ مف الشاطئ

األكركبي جريحان مضركبان بالسيؼ في ذراعو كساقو  ،يمسؾ بو جندم فرنسي ككسط معسكر كامؿ مف
المقاتميف المسمحيف بأسمحة أكركبا الحديثة  ،فعندما سألو الجنراؿ عما دعاه إلي إرتكاب ىذا العمؿ ،

أجاب الغبلـ رابط الجأش ناظ ارن إلي السماء  :إف اهلل القادر عمي كؿ شئ قد أمره بذلؾ  ،فسألو الجنراؿ
عمف حرضو عمي فعمتو ؟ فقاؿ لـ يحرضني أحد كانما أليمني اهلل أف أفعؿ ما فعمت  ،ثـ رفع رأسو
كنظر إليو كقاؿ في ىدكء كثبات  :دكنؾ رأسي فاقطعكه  ،فدىش الجنراؿ مف شجاعتو  ،كاكتفي بأف

فجمد الغبلـ ال يتأكه كال يتمممؿ  ،كقد قص الجنراؿ بميار حكايتو في
يجمده بالسكط ثبلثيف جمدة  - -ي
يكمياتو قائبلن  :إف ىذا الغبلـ إذا يعني بتربيتو كاف ذا شخصية نادرة المثاؿ  ،كركم المسيك فيفاف
دينكف حكاية ىذا الغبلـ في رحمتو - - ،كنرجح أف الغبلـ كاف يتبع تنظيمان ما إذ ال ييعقؿ أنو كاف
يسرؽ البنادؽ لحسابو الخاص كال شؾ أف أىـ ما كاف يعنيو كنجح فيو ىك عدـ إفشاء سر ىذا

التنظيـ

ّٕٔ

 إف ما ذكرتو يغني بالفعؿ عف الكثير مف األمثمة الخاصة بالمقاكمة  ،فكيؼ قامت ثكرة القاىرة ضدالحممة الفرنسية كالمعركفة تاريخيان بثكرة القاىرة األكلي ؟

ثكرة القاىرة األكلي ضد الحممة الفرنسية
 يقكؿ الرافعي  ( :إف سمكؾ نابميكف مع المصرييف خالؼ في كثير مف المكاطف ما كعدىـ بو فيمنشكراتو كبياناتو لقد كاف ينعى عمي المماليؾ ظمميـ فانظر ماذا فعؿ ىك في إرىاؽ األىالي بالضرائب

كالمغارـ )ّٖٔ لقد فرض نابميكف عمي المصرييف ضرائب فكؽ طاقتيـ ( كقد تفنف الفرنسيكف في
ابتزاز األمكاؿ كمصادرة الممتمكات بمختمؼ الكسائؿ )ّٗٔ كما فرض ضريبة لـ تكف معركفة مف قبؿ

في مصر كىي الضريبة العقارية ( كمف مظالـ الفرنسييف التي أحرجت الصدكر أنيـ أخرجكا كثي ارن مف

ّٕٔ

نقبلن باختصار عف كتاب كدخمت الخيؿ األزىر – محمد جبلؿ كشؾ

ّٗٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُِٔ

ّٖٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة َِٔ

ّّٔ

ّّٕ
أصحاب البيكت مف بيكتيـ بحجة حاجتيـ إلييا كىدمكا كثي ارن مف المباني كاآلثار كالمساجد بحجة
تحصيف القاىرة )َْٔ

 -فماذا كاف دكر الديكاف الذم أسسو نابميكف مف المشايخ كالعمماء ؟

 حاكؿ الديكاف الذم أسسو نابميكف مف المشايخ إلغاء ىذه الضرائب أك حتي تخفيفيا كلكنو فشؿ ( كمفالمظالـ التي أثارت نقمة الناس اعتقاؿ الفرنسييف لمسيد محمد كريـ حاكـ اإلسكندرية الكطني كالحكـ

عميو باإلعداـ  ،كالكاقع أف الفرنسييف كانكا يسرفكف في قتؿ الناس ليدخمكا الرىبة في قمكب األىالي

كيحممكىـ عمي الخضكع كاإلذعاف )ُْٔ كنتيجة لكؿ ىذا كغيره قامت الثكرة في القاىرة ككاف الجامع

األزىر ىك المكاف الرئيس ليا كمصدرىا كتـ قتؿ الجنراؿ ديبكم حاكـ القاىرة كالعديد مف الجنكد

الفرنسييف كسيطر الثكار عمي أبكاب القاىرة الرئيسية مثؿ باب زكيمة كباب الفتكح كيقكؿ الرافعي (

أسمفنا أف عدد مف قتميـ الفرنسيكف مف سكاف العاصمة في إخماد الثكرة بمغ عمي أرجح الركايات أربعة
آالؼ كال جداؿ في أف قمع الثكرة في مدينة اشتير أىميا بالكداعة كالسكينة ما كاف يدعكا إلي إفناء

ىذا العدد الكبير مف السكاف  - -عمي أنؾ إذا تأممت في الفظائع التي ارتكبيا الفرنسيكف بعد تسميـ

المدينة كاخبلدىا إلي السكينة كجدتيا أبعد ما تككف عف مقتضيات الحرب كالقتاؿ كليي أجدر أف تعتبر
مف ضركب التنكيؿ كاالنتقاـ )ِْٔ

 -فماذا كتب الجبرتي عف ىذا ؟

 إليؾ بعض ما كتبو الجبرتي عف ىذه األحداث ( :كتتابع الرمي مف القمعة كالكيماف حتى تزعزعتاالركاف كىدمت في مركرىا حيطاف الدكر كسقطت في بعض القصكر كنزلت في البيكت كالككائؿ

كأصمت اآلذاف بصكتيا اليائؿ  ،فمما عظـ ىذا الخطب كزاد الحاؿ كالكرب ركب المشايخ الى كبير
الفرنسيس ليرفع عنيـ ىذا النازؿ كيمنع عسكره مف الرمي المتراسؿ كيكفيـ كما تكؼ المسممكف عف

القتاؿ كالحرب خدعة كسجاؿ فمما ذىبكا اليو كاجتمعكا عميو عاتبيـ في التأخير كأتيميـ بالتقصير

فاعتذركا اليو فقبؿ عذرىـ كأمر برفع الرمي عنيـ كقامكا مف عنده كىـ ينادكف باالماف في المسالؾ

كتسامع الناس بذلؾ فردت فييـ الحرارة كتسابقكا لبعضيـ بالبشارة كاطمأنت منيـ القمكب ككاف الكقت

قبؿ الغركب  : ،كأما أىؿ الحسينية كالعطكؼ البرانية فانيـ لـ يزالكا مستمريف كعمى الرمي كالقتاؿ
مبلزميف كلكف خانيـ المقصكد كفرغ منيـ الباركد كاالفرنج اثخنكىـ بالرمي المتتابع بالقنابر كالمدافع
الى اف مضى مف الميؿ نحك ثبلث ساعات كفرغت مف عندىـ االدكات فعجزكا عف ذلؾ كانصرفكا ككؼ

عنيـ القكـ كانحرفكا
َْٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ِٓٔ

ِْٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ُِٖ

ُْٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جُ صفحة ِٕٔ

ّّٕ

ّّٖ
 -فماذا فعمكا مع الجامع األزىر مركز المقاكمة األكؿ ؟

 -يقكؿ الجبرتي  :كبعد ىجعة مف الميؿ دخؿ االفرنج المدينة كالسيؿ كمركا في االزقة كالشكارع ال يجدكف

ليـ ممانع كأنيـ الشياطيف أك جند ابميس كىدمكا ما كجدكه مف المتاريس كدخؿ طائفة مف باب البرقية
كمشكا الى الغكرية ككركا كرجعكا كترددكا كما ىجعكا كعممكا باليقيف اف ال دافع ليـ كال كميف كتراسمكا

ارساال ركبانا كرجاال ثـ دخمكا الى الجامع االزىر كىـ راكبكف الخيكؿ كبينيـ المشاة كالكعكؿ كتفرقكا

بصحنو كمقصكرتو كربطكا خيكليـ بقبمتو كعاثكا باألركقة كالحارات ككسركا القناديؿ كالسيارات كىشمكا
خزائف الطمبة كالمجاكريف كالكتبة كنيبكا ما كجدكه مف المتاع كاالكاني كالقصاع كالكدائع كالمخبآت
بالدكاليب كالخزانات كدشتكا الكتب كالمصاحؼ كعمى االرض طرحكىا كبأرجميـ كنعاليـ داسكىا كأحدثكا

فيو كتغكطكا كبالكا كتمخطكا كشربكا الشراب ككسركا أكانيو كألقكىا بصحنو كنكاحيو ككؿ مف صادفكه بو

عركه كمف ثيابو أخرجكه كأصبح يكـ الثبلثاء فأصطؼ منيـ حزب بباب الجامع فكؿ مف حضر لمصبلة
يراىـ فيكر راجعا كيسارع كتفرقت طكائفيـ بتمؾ النكاحي افكاجا كاتخذكا السعي كالطكاؼ بيا منياجا

كأحاطكا بيا احاطة السكار كنيبكا بعض الديار بحجة التفتيش عمى النيب كآلة السبلح كالضرب

كخرجت سكاف تمؾ الجية ييرعكف كلمنجاة بأنفسيـ طالبكف كانتيكت حرمة تمؾ البقعة بعد اف كانت

أشرؼ البقاع ككثير مف الناس ذبحكىـ كفي بحر النيؿ قذفكىـ كمات في ىذيف اليكميف كما بعدىما أمـ
كثيرة ال يحصى عددىا اال اهلل

 -إنا هلل كانا إليو راجعكف فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 يقكؿ الجبرتي  :فركب المشايخ أجمع كذىبكا لبيت صارل عسكر كقابمكه كخاطبكه في العفك كالطفكهكالتمسكا منو أمانا كافيا كعفكا ينادكف بو بالمغتيف شافيا لتطمئف بذلؾ قمكب الرعية كيسكف ركعيـ مف

ىذه الرزية فكعدىـ كعدا مشكبا بالتسكيؼ كطالبيـ بالتبييف كالتعريؼ عمف تسبب مف المتعمميف في

اثارة العكاـ كحرضيـ عمى الخبلؼ كالقياـ فغالطكه عف تمؾ المقاصد فقاؿ عمى لساف الترجماف نحف
نعرفيـ بالكاحد فترجكا عنده في اخراج العسكر مف الجامع األزىر فأجابيـ لذلؾ السؤاؿ كأمر باخراجيـ

في الحاؿ

 -كاضح أف نابميكف كاف يعرؼ أف ىناؾ مف يقكد المقاكمة مف المشايخ

 بالطبع فقد كاف ىناؾ مشايخ يتحدثكف معو كىناؾ مف يقاكمو في السر  ،لذلؾ قاؿ نحف نعرفيـ بالكاحدثـ أف نابميكف قاـ بتكزيع منشكر عمي لساف المشايخ إلي الشعب المصرم

 -ماذا تقصد بكممة عمي لساف المشايخ  ،ألـ يكتبكه بالفعؿ أـ أنو قد كتبو كنسبو إلييـ

 أعتقد أف ىناؾ مف كاف يتعاكف معو في صياغتو كلكف ال أعتقد أف جميع المشايخ كافقكا أك حتيعممكا بكتابة ىذا المنشكر

 عمي أم حاؿ ماذا جاء في ىذا المنشكر ؟ّّٖ

ّّٗ

رسالة إلي الشعب عمي لساف المشايخ
 قاؿ الجبرتي  :كاستيؿ شير جمادل الثانية بيكـ السبت سنة ُُِّ فيو كتبكا عدة اكراؽ عمى لسافالمشايخّْٔ كارسمكىا الى الببلد كالصقكا منيا نسخا باالسكاؽ كالشكارع كصكرتيا  :نصيحة مف
كافة عمماء اإلسبلـ بمصر المحركسة  ،نعكذ باهلل مف الفتف ما ظير منيا كما بطف كنب أر إلي اهلل مف

الساعيف في األرض بالفساد  ،نعرؼ أىؿ مصر المحركسة مف طرؼ الجعيدية كأشرار الناس حرككا

الشركر بيف الرعية كبيف العساكر الفرنساكية بعدما كانكا أصحابان كأحبابان بالسكية  ،كترتب عمي ذلؾ

قتؿ جممة مف المسمميف كنيبت بعض البيكت  ،كلكف حصمت ألطاؼ اهلل الخفية كسكنت الفتنة بسبب

شفاعتنا عند أمير الجيكش بكنابرتو  ،كارتفعت ىذه البمية ألنو رجؿ كامؿ العقؿ عنده رحمة كشفقة

عمي المسمميف كمحبة إلي الفقراء كالمساكيف كلكاله لكانت العساكر – الفرنساكية  -أحرقت جميع
المدينة كنيبت جميع األمكاؿ كقتمكا كامؿ أىؿ مصر  ،فعميكـ أف ال تحرككا الفتف كال تطيعكا أمر

المفسديف كال تسمعكا كبلـ المنافقيف كال تتبعكا األشرار كال تككنكا مف الخاسريف سفياء العقكؿ الذيف ال

يقرأكف العكاقب ألجؿ أف تحفظكا أكطانكـ كتطمئنكا عمي عيالكـ كأديانكـ  ،فإف اهلل سبحانو كتعالي يؤتي
ممكو مف يشاء كيحكـ ما يريد  ،كنخبركـ أف كؿ مف تسبب في تحريؾ ىذه الفتنة قيًتمكا عف آخرىـ كأراح
اهلل منيـ العباد كالببلد  ،كنصيحتنا لكـ أف ال تمقكا بأيديكـ إلي التيمكة كاشتغمكا بأسباب معيشتكـ

كأمكر دينكـ كادفعكا الخراج الذم عميكـ كالديف النصيحة كالسبلـ

 -ىؿ مف الممكف أف أراجع معؾ بعض ما يمفت النظر في ىذا المنشكر الذم جاء عمي لساف المشايخ ؟

 اهلل كحده يعمـ إذا كانكا قد كتبكه فعبلن أـ كتبو أحد عمماء الحممة المستشرقيف أـ صاغو أحد المشايخالمكاليف لمحممة

 عمي أم حاؿ أريد أف أسأؿ عف بعض المكضكعات التي جاءت في ىذا المنشكر أيان كاف مف كتبو ، -ال مانع عمي اإلطبلؽ

 قد كرد بالمنشكر االستعاذة باهلل مف الفتف ما ظير منيا كما بطف  ،فيؿ ىذه كانت فتنة ؟ أك بعبارةأخرم ىؿ مقاكمة الحممة الفرنسية محؿ اجتياد كبحث كالذيف ماتكا فييا ماتكا عمي طريؽ الحؽ دكف

اف يشاىدكا أم نتائج لما فعمكه ؟

 -إف مقاكمة المحتؿ مشركعة بالفعؿ كليس في اإلسبلـ فقط بؿ أعتقد أنيا مشركعو دكليان كانسانيان ،

كفي العالـ كمو  ،فبل يمكـ أحد شعب يقاكـ المحتميف كالمغتصبيف لببلده  ،كلقد فعميا الفرنسيكف أنفسيـ

خبلؿ احتبلؿ ألمانيا لببلدىـ في الحرب العالمية الثانية

 -فعمي مف تجب المقاكمة ككيؼ تتـ ؟

ّْٔ

قد يقصد الجبرتي بتعبير عمي لساف المشايخ أنيا في األساس مف قيادة الحممة الفرنسية كزعمكا أنيا مف عمماء المسمميف

ّّٗ

َّْ
 ىذا ىك محؿ االجتياد كاهلل أعمـ كليس مبدأ المقاكمة في حد ذاتو  ،فكؿ شخص يقاكـ بما يستطيعدكف أف يعرض نفسو لما ىك فكؽ طاقتو كطبقان لمدم ضعؼ أك قكة إيمانو  ،فتبدأ مف اإلنكار بالقمب

كعدـ التيميؿ لمباطؿ كنصره ثـ الدعاء عمي المحتميف في السر ثـ في العمف ثـ الكممة كنشر الكعي

كتتدرج حتي تصؿ لمقتاؿ

 -كمف الذم يحدد مدم استطاعة كؿ فرد في المقاكمة ؟

 إف اهلل كحده ىك الذم يعمـ مدم استطاعة كؿ إنساف في فعؿ أك عدـ فعؿ أم شئ في الحياة  ،فأنامثبلن قد أقكؿ لؾ أنني ال أستطيع أف أفعؿ شئ معيف كقد أككف أستطيع فبل يعمـ سرائر األنفس

كامكانياتيا إال اهلل  ،أما أنت فعميؾ أف تصدؽ ما أقكلو لؾ كتأخذ بظاىر أقكالي كتترؾ سريرتي إلي اهلل

سبحانو كتعالي كاهلل أعمـ

 إذف إنيا لـ تكف فتنة عمي اإلطبلؽ كلـ يمتبس فييا الحؽ بالباطؿ فكاف الحؽ كاضحان كضكح الشمس ،كلكف ردكد األفعاؿ قد اختمفت طبقان الجتياد كؿ فرد عمي حدة  ،كلكف ما رأيؾ في كصؼ نابميكف في
ىذا المنشكر بأنو رجؿ كامؿ العقؿ عنده رحمة كشفقة عمي المسمميف كمحبة إلي الفقراء كالمساكيف

كلكاله لكانت العساكر – الفرنساكية  -أحرقت جميع المدينة كنيبت جميع األمكاؿ كقتمكا كامؿ أىؿ

مصر ؟

 إنو كبلـ مبالغ فيو جدان كاف كاف مف كتبو أحد عمماء المسمميف فقد يككف قد تعرض لما ال يمكف أفيطيقو مف تيديدات لو كلعائمتو أك تيديدات عامة تمس الشعب  ،كاما أف يككف منافقان خالصان يريد أف

يحصؿ عمي منافع دنيكية كاهلل أعمـ

 -لماذا تفترض حسف النية أكالن قبؿ سكء النية

 يجب أف يحسف المسمـ الظف بالمسمميف كيفترض حسف النية دائمان كيمتمس األعذار ليـ فاهلل كحدهيعمـ ما ىـ فيو مف ابتبلء فمف اجتيد منيـ كأخطأ أك أصاب فأجره عمي اهلل

 فيؿ تعرؼ نماذج لمقاكمة الفرنسييف لؤللماف أثناء االحتبلؿ األلماني لفرنسا ؟ رغـ أف ىذا خارجمكضكعنا كسياؽ األحداث التي تسردىا

 لقد شاىدت العديد مف األفبلـ الكثائقية عف ىذا المكضكع فضبلن عف األفبلـ العادية التي تكثؽ أحداثالحرب العالمية الثانية كلكنني لؤلسؼ لـ أق أر سكم مكقؼ كاحد فقط صادفني أثناء مطالعتي لكتاب بعيد

تمامان عف ىذا المكضكع  ،كىك مكقؼ مف خياؿ الكاتب كلكنو يدؿ عمي الكثير مف المعاني كىك كتاب
لؤلستاذ العقاد رحمو اهلل ككتب ىذا المكقؼ في سياؽ سرده لبعض المكاقؼ الطريفة فقد كاف الكتاب

يتحدث عف النكادر كالطرائؼ في األساس

 -فماذا كاف اسـ ىذا الكتاب كما المكقؼ الذم كرد فيو ؟

َّْ

ُّْ
 الكتاب اسمو جحا الضاحؾ المضحؾ كعنكاف القصة أربعة في مقصكرة قطار  :فتاة حسناء كامرأةفس ًمع في
عجكز  ،ككيؿ فرنسي كضابط ألماني  ،أثناء احتبلؿ األلماف باريس  ،كدخؿ القطار نفقان ي
المقصكرة صكت قبمة كصفعة  ،فقالت المرأة العجكز لنفسيا  :ما أطيرىا مف فتاة  ،كقالت الفتاة
يقبمني ؟  ،كقاؿ الضابط األلماني  :يا لو مف فرنسي
قبؿ العجكز كال ٌ
الحسناء لنفسيا  :عجبان لو يي ٌ
قبمت ظاىر كفي  ،كصفعت
خبيث  ،غنـ القبمة كغنمت أنا الصفعة  ،كقاؿ الفرنسي  :لقد نجكت بيا ٌ ،
األلماني  ،كلـ يتيمني أحد

 إنيا قصة طريفة بالفعؿ كاف كاف صفع األلماني عمي كجيو ىك غاية ما يتمناه الفرنسي في ذلؾ الكقتحتي في قصة خيالية  ،كعمي أم حاؿ فيي قصة جعمتنا نسترخي قميبلن

 المقصكد ىنا أف جميع القصص كالركايات كاألفبلـ التي كثقت لبلحتبلؿ األلماني لفرنسا كانت تؤكد أفالشعب الفرنسي لـ يكؼ عف المقاكمة كلـ يتيمو أحد أف المقاكمة عمؿ غير مشركع

محاكلة إثارة أكؿ فتنة طائفية في مصر
 -فماذا كاف مكقؼ المسيحييف في مصر مف كؿ ىذه األحداث ؟

 -استطاع الفرنسيكف أف يخمقكا العداكة بيف المسمميف كالمسيحييف بالرغـ مف أف المسيحييف كالييكد

كانكا يعيشكف في أماف مع المسمميف في مصر منذ قركف طكيمة كاليؾ بعض مقتطفات مما قرأت عف
ىذا المكضكع ( نجح الفرنسيكف في استثارة العناصر القبطية المسيحية عمي معاكنة الحممة بمختمؼ

الكسائؿ )ْْٔ  ( ،أسرفت بعض الطكائؼ غير اإلسبلمية في مصر في تأييد الفرنسييف إسرافان كصؿ
إلي حد تككيف فرقة عسكرية مف أبناء ىذه الطكائؼ كقاـ الضباط كالجنكد الفرنسيكف بتدريبيـ عمي
النظـ العسكرية األكركبية كتزكيدىـ باألسمحة الحديثة ثـ ألحقت ىذه الفرؽ بجيش االحتبلؿ الفرنسي

لسد النقص في عدده  - -كقد نظر الشعب المصرم إلي ىذه الفرؽ عمي أنيا أدكات لدعـ االحتبلؿ

الفرنسي لمصر كتزعـ ىذه الفرؽ المعمـ يعقكب حنا إذ ككف فرقان عسكرية مف األقباط ككانكا يرتدكف زيان
مشابيان لزل الجنكد الفرنسييف )ْٓٔ

 المعمـ يعقكب  ،أعتقد أنو أشير خائف في تاريخ مصر  ،كلكف بالطبع ال يعبر مكقفو كمكقؼ كفرقتوعف مكقؼ باقي المسيحييف في ذلؾ الكقت

 ككاف سبب لجكء الفرنسيكف ليذا األسمكب ىك محاكلة تمزيؽ النسيج المصرم المترابط -فماذا فعمكا أيضان ؟

ْْٔ
ْٓٔ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة َّٗ
الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُّٗ

ُّْ

ِّْ
 كما سعي رجاؿ الحممة إلي زعزعة الديف في نفكس الشيكخ كالعمماء المسمميف بعرض نماذج مفالحضارة الغربية عمييـ ،

 -كىؿ قامكا بإلغاء تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في مصر ؟

 -ألكؿ مرة في تاريخ مصر اإلسبلمية يتـ حكـ المصرييف بقانكف كضعي مف صنع البشر ( فقد كضع

نابميكف في فترة إقامتو في مصر قانكنان جديدان يحكـ بو المسممكف غير شريعة اهلل قانكنان مستمدان مف
التشريع الفرنسي كحصر تشريع اهلل في أمكر األحكاؿ الشخصية مف زكاج كطبلؽ كميراث ككانت تمؾ
ىي المرة األكلي في تاريخ المسمميف التي يحكميـ فييا قانكف غير قانكف اهلل يضعو كينفذه قكـ غير

المسمميف  - -ككاف ىذا بدء اليزيمة الحقيقية  ،ىزيمة العقيدة كبدء انحسارىا في عالـ الكاقع الذم
أحدثتو الحممة الفرنسية في نفكس المصرييف  ،انبيا ارن بقكة السبلح أكالن  ،كانبيا ارن بالمطبعة التي جاء
بيا نابميكف إلي مصر كانبيا ارن بالتنظيمات التي أحدثيا كفي كممة كاحدة انبيا ارن بكؿ ما جاء مف الغرب

ككؿ ما ليس بإسبلـ ككانت ىذه ىي اليزيمة الحقيقية الكاممة التي ميدت لكؿ ما أحدثو االستعمار -

 -بعد ذلؾ مف تدمير مخرب في حياة المسمميف كعقيدتيـ كأفكارىـ كمشاعرىـ كسمككيـ في كاقع

الحياة لذلؾ لـ يكف طرد الفرنسييف مف مصر أك انسحابيـ حدثان حقيقيان في عالـ الكاقع بعد ىذه
اليزيمة الداخمية التي خمفتيا الحممة الفرنسية في نفكس المسمميف )ْٔٔ

 -أعتقد أف ىذا ىك الذم يمثؿ الفتنة الحقيقية  ،فماذا كاف مكقؼ الخميفة العثماني ؟

الخميفة العثماني يدعك لمجياد
 ( كاف اليجكـ الفرنسي عمي مصر يعتبر أكؿ ىجكـ صميبي عمي كالية عربية مف كاليات الدكلةالعثمانية في التاريخ الحديث  ،كعمي الفكر أعمف السمطاف سميـ الثالث الجياد عمي الفرنسييف

الصميبييف " ُُِّ ىػ ُٕٖٗ /ـ" كاستجاب لدعكتو المسممكف في الحجاز كالشاـ كشماؿ أفريقيا

)ْٕٔ كلـ يكف مكقؼ األمة اإلسبلمية عمي ما يبدك في ذلؾ الكقت مثؿ ما كاف مف قبؿ فدعكة الجياد

كاف يقابميا استجابة كاسعة النطاؽ كثيرة العدد كالعدة كأياـ المسمميف األكائؿ فقد كانت االستجابة تكفي

لتككيف جيكش جرارة مف المجاىديف كما كاف يحدث كأقرب مثاؿ عمي ذلؾ عندما اجتمع المجاىديف مثبلن
حكؿ صبلح الديف أك حكؿ السمطاف األشرؼ خميؿ بف قبلككف كغيرىـ مف السبلطيف أما عندما كجو

الدعكة لمجياد الخميفة العثماني السمطاف سميـ الثالث فمـ تكف االستجابة برغـ حدكثيا ترقي لنفس
مستكم االستجابة التي كانت تحدث مف قبؿ  ،بؿ كفقدت التنسيؽ فيما بينيا عند احتداـ القتاؿ

كاألغرب مف ذلؾ أف الجيكش العثمانية نفسيا كانت تفقد القيادة العسكرية الناجحة فنرم الجيكش التي

ْٔٔ
ْٕٔ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة َُْ
الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ِّٗ

ِّْ

ّّْ
تنقؿ ب ارن تأتي في تكقيت مختمؼ عف الجيكش التي تنقؿ بح ارن ككؿ قكة منيـ تكاجو الفرنسييف كحدىا

دكف حشد لجميع القكم ،

 -فكيؼ حدثت حركة الجياد ضد الحممة الفرنسية ؟

 خرج مف الحجاز حكالي ستمائة مجاىد بقيادة شخص ييدعي محمد الكيبلني كركبكا البحر إلي القصيركانضمكا إلي جيش مراد بؾ كتسببكا في خسائر لمجيش الفرنسي في صعيد مصر كما خرج مف ليبيا

مجمكعة مف المجاىديف بقيادة الميدم الدرناكم ( كضـ إليو رجاؿ القبائؿ مف أكالد عمي كالينادم
كغيرىـ  ،كانحاز إليو سكاف القرل التي مر بيا فسار بيذه الجمكع المسمحة حتي كصؿ إلي دمنيكر

)ْٖٔ كقد انتصر انتصار كبير عمي الحامية الفرنسية بدمنيكر ثـ كصمت إمدادات مف الجيش

الفرنسي لمدفاع عف دمنيكر كمكاجية المجاىديف ككقعت معركة شرسة كعنيفة كصفيا أحد مؤرخي
الحممة الفرنسية نفسيا فكتب ( إف عدد رجاؿ الميدم كانكا خمسة عشر ألؼ مقاتؿ مف المشاة كأربعة

آالؼ مف الفرساف  ،كاف القتاؿ استمر سبع ساعات كاف فييا أشبو بمجزرة فظيعة كىذه الكاقعة مف
أشد الكقائع التي كاجييا الفرنسيكف في القطر المصرم ،أظير فييا أتباع الميدم مف الفبلحيف كالعرب

شجاعة كبيرة كاستخفافان بالمكت ال نظير لو )ْٗٔ

 -فماذا كاف رد فعؿ الحممة الفرنسية ؟

 كاجو الفرنسيكف ىذه األزمة باىتماـ بالغ كحشد غير عادم لمقكات كاإلمدادات حتي استطاعكا اجتيازىابصعكبة شديدة  ،كمف ىنا يتضح أف الجيكش العثمانية كالمجاىديف لـ تكف تجمعيـ قيادة كاحدة أك

حتي تنسيؽ أك تزامف في القتاؿ

 -كمتي قرر نابميكف الزحؼ بالجيش في اتجاه فمسطيف ؟

 ( كاف نابميكف يعمؿ جيده لتجنب الحرب مع تركيا كسعي بكؿ الكسائؿ في مكدتيا كالتفاىـ كاياىا)َٓٔ كلكنو فشؿ في إقناع الدكلة العثمانية بالغرض مف حممتو عمي مصر كعندما شعر بخطر الجيش

العثماني كزحفو في اتجاه مصر ب ارن كبح ارن قرر أف يبادر ىك باحتبلؿ سكريا كمبلقاة أم تيديدات
عثمانية قبؿ كصكليا كبالفعؿ قاـ بحممة كبيرة عمي سكريا كفمسطيف كاستمر يقاتؿ كيحقؽ انتصارات

كيكسب أراضي جديدة كحدثت مذبحة يافا ثـ الفشؿ في اقتحاـ عكا
 -كما تفاصيؿ ما حدث في يافا ؟

ْٖٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة ِٓ

َٓٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة َِ

ْٗٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة ّٓ ْٓ ،

ّّْ

ّْْ

نابميكف كمذبحة يافا ُٕٗٗـ
 كرد عف ىذا المكضكع في كتاب كدخمت الخيؿ األزىر – لؤلستاذ محمد جبلؿ كشؾ ما ممخصو  :كحالمااستكلي ىؤالء الجنكد (البكاسؿ) عمي المدينة كدخمكىا  ،أعممكا السيؼ في نحك َََِ جندم مف
الحامية كانكا يحاكلكف التسميـ  ،كراح الفرنسيكف يقتمكف أعداءىـ كالمجانيف طكاؿ ذلؾ المساء كمو
كالميؿ كمو كفي صباح الغد  ،فالرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ كالمسيحيكف كالمسممكف  ،ككؿ مف لو كجو

انساف سقط صريع جنكنيـ  ،كما قاؿ (مالك)  ،الذم ما زالت الصفحات التي كتبيا في كصؼ ىذا

المشيد البشع تتجاكب بشعكر الفزع كالخزم  - - :كفي يافا كاف النيب كالسمب شؽ البطكف كىتؾ

أعراض البنات كىف مازلف في أحضاف أمياتيف المائتات  - -كؿ ىذا كشر مف ىذا كقع في يافا في ٕ

 ٖ ،مارس ُٕٗٗـ أما نابميكف فكاف تعميقو اليادئ (بمغت سكرة الجند قمتيا فأعممكا السيؼ في كؿ
إنساف كقاست المدينة بعد نيبيا جميع األىكاؿ التي تقاسييا مدينة مقتحمة )

 -كىؿ ىذا طبيعي أف يحدث عند اقتحاـ أم مدينة مف كجية نظر نابميكف ؟

 يقكؿ الكاتب  - - :كنابميكف لـ يخطئ في اعتبار ما جرم في يافا قانكنان عامان بالنسبة لسمكؾالحضارة الغربية  ،كلكننا –كبكؿ تكاضع -نرفض اعتبار ذلؾ السمكؾ البربرم قانكنان عامان لمسمكؾ
البشرم  ،كبالذات  ،فإف حضارتنا أثبتت العكس  - -حضارتنا عندما دخمت ذات المدف لـ ترتكب ىذه

األعماؿ  ،ككاف الفارؽ مجرد ُِ قرنان إلي الكراء  ،كاذا كاف ذبح أىؿ يافا بالسيؼ ال يستكقؼ

المؤرخيف الغربييف كثي ارن  ،النشغاليـ بما يسمكنو (مذبحة يافا) فإف ىذه المذبحة بدأت باثنيف مف

ياكراف بكنابرت ىما (بكىارنييو) ك (كركازييو) أرسميما نابميكف إلي المدينة ليريا ما الذم يمكف عممو

إلعادة النظاـ إلي ربكعيا  ،كناداىما الجنكد كالترؾ مف نكافذ القمعة بعد أف تبينكىما مف حزامييما

العسكرييف  ،كصاح الترؾ بأنيما عمي استعداد لمتسميـ إذا يكعدكا بأال ييعاممكا كما عكمؿ بقية أىؿ يافا ،
كأعطي الشاباف عمي مسئكليتيما تأكيدات شفكية بأف رجاؿ الحامية لف ييقتمكا  ،كعمي ىذا الكعد خرج

الجنكد كسممكا سبلحيـ  ،فمما رأم بكنابرتو ياكريو يعكداف مع بضعة آالؼ مف األسرم اصفر كجيو

كقاؿ ساخطان ( :ماذا يريدانني أف أفعؿ بيـ ؟ ما ىذا الذم صنعاه )  ،كبقية القصة معركفة كشائعة إذ

العزؿ الذيف يمنحكا أمانان باسـ الشرؼ الفرنسي  ،كلكف
أمر أمر نابميكف بذبح الثبلثة آالؼ  - -األسرم ٌ
في حضارة ال تؤمف بأف أفرادىا سكاسية كأسناف المشط يسعي بذمتيـ أدناىـ  ،ين ًفذ اإلعداـ بدقة تامة ،
كمف المسمـ بو أف ََِٓ شخص قيتمكا ال لضركرة قاىرة بؿ تحقيقان لراحة كاحداثان لتأثير متعمد  ،كيترؾ
لنا الميجكر (ديتركف) كشؼ حساب كذلؾ الذم نجده في أكراؽ ربة بيت مدبرة  ،أك في دفتر تكفير
طالب نجيب  ،ففي حساب الميجكر الفرنسي نجد ىذه األرقاـ  :في ٕ مارس مات أثناء اليجكـ أكثر

مف َََِ تركي  ،في ٖ مارس رمي بالرصاص ََٖ تركي  ،كفي ٗ مارس رمي بالرصاص ََٔ
تركي  ،كفي َُ مارس رمي بالرصاص َُُْ تركيان  ،الجممة ُْْْ تركيان
ّْْ

ّْٓ
 -إنيا مجرد أرقاـ بالنسبة لو

 -ككتب المكاطف (بيركس) إلي أمو ( :إف قياـ الجنكد الحانقيف بعد اقتحاـ مدينة كاالستيبلء عمييا عنكة

بأعماؿ السمب كالنيب كالحرؽ كالتقتيؿ كيفما اتفؽ أمر تقتضيو قكانيف الحرب  ،كاإلنسانية تسدؿ قناعان

عمي ىذه الفظائع  ،كلكف صدكر األمر بعد انقضاء يكميف أك ثبلثة عمي اليجكـ كبعد أف تيدأ سكرة
الغضب  ،في كحشية ىادئة بقتؿ َََّ رجؿ استسممكا لنا بسبلمة نية تمؾ جريمة بشعة ستشجبيا
األجياؿ القادمة ما في ذلؾ ريب  - -أف نحك َََّ رجؿ ألقكا سبلحيـ فسيقكا عمي الفكر إلي

معسكرنا  - - -كصدرت التعميمات المشددة لمجنكد بأال يسرفكا في الذخيرة فبمغت بيـ الكحشية أف

أعممكا فييـ الطعف بالسنكي كقد كجدنا بيف الضحايا أطفاالن كثيريف تشبثكا –كىـ يمكتكف -بآبائيـ

كسيعمٌـ ىذا المثاؿ أعداءنا أنيـ ال يستطيعكف الرككف إلي صدؽ نية الفرنسييف )  ،كفي يكـ ٖ مارس
ي
كىك اليكـ الثاني مف أياـ المذبحة أرسؿ اهلل الطاعكف عمي الجيش الفرنسي كصبو عمي رءكسيـ ،
كيتساءؿ مؤرخ سيرة نابميكف عف نكعية ىذا الرجؿ الذم أمر بالقتؿ في ىدكء بالسناكي كقاـ في اليكـ

التالي بنفس اليدكء بزيارة مستشفي الجنكد الفرنسييف المصابيف بالطاعكف  ،أما نحف فبل نجد أم

حيرة  - -إف ممثمي الحضارة الغربية لـ يحسكا أبدان بأف الكائف الممكف مكتمؿ اإلنسانية  ،كمف ثـ
فذبحو لـ يشكؿ أبدان جريمة إنسانية  ،كال نفي عف الذابحيف رقة مشاعرىـ كال شكؾ في حسف سمككيـ
البشرم  ،بؿ إننا نجد صكرة مثالية ليذا التفكير الذم يديف قتؿ اليمج لمبشر كيفخر بإبادة المتمدينيف

لميمج الذيف ىـ نحف  ،أبك عبيدة قائد الجيش العربي في الشاـ لـ يقتؿ أسي ارن كاحدان كال أعمؿ السيؼ
في المدنييف

 ربما يفسر ذلؾ صمكد حامية عكا كأىميا بعد ذلؾ أماـ الجيش الفرنسي كفشمو في اقتحاميا رغـ كعكدهليـ باألماف  ،كلكف أكثر ما لفت نظرم فيما سبؽ عندما قاؿ ( :الكائف الممكف مكتمؿ اإلنسانية)  ،فكما

لك كاف يقكؿ  :ال تنخدع في مظيره فيك كائف يشبو اإلنساف كلكنو ليس كذلؾ عمي اإلطبلؽ كمف ثـ

قتمو ليس جريمة إنسانية

 -ىذا صحيح  ،كقد استمر نابميكف في تقدمو إلي أف تكقؼ أماـ عكا ككالييا في ذلؾ الكقت أحمد باشا

الجزار  ،حيث قاـ نابميكف بفرض حصار عمي عكا كلكنو فشؿ في اقتحاميا كما نعمـ جميعان كبدكف

الخكض في التفاصيؿ ارتد نابميكف إلي مصر بعد أف فقد خيرة رجالو تحت أسكار عكا

 -فماذا كانت خسائر الحممة ؟

 (بمغ عدد القتمى الفرنسييف ََِِ قتيؿ منيـ ََُِ قهتمكا في المعارؾ كخاصة في حصار عكا كَََُ ماتكا مف األمراض كبمغ عدد الجرحى ََِٓ جريح كمريض )ُٓٔ ككعادتو كقائد ناجح لـ

ييتز نابميكف ليذه الكارثة عمي األقؿ أماـ جنكده كبرر جميع المكاقؼ لصالحو كأرسؿ رسالة لمشعب
ُٓٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة ّّ

ّْٓ

ّْٔ
المصرم يكضح فييا أسباب عكدتو إلي مصر  ،كقد قاـ نابميكف بتسميـ عدد مف جنكده المرضي حتي

ال يشكمكف عبئان عمي الحممة كحتي ال يقعكا في األسر

 -كبالطبع أثار ذلؾ الكثير مف الجدؿ بيف الفرنسييف

 بالتأكيد كاليؾ بعض ما جاء عف ىذا المكضكع بنفس الكتاب حيث كتب المؤلؼ ما يمي  :بؿ لعؿ ىذهالتفرقة بيف مشاعر اإلنساف شماؿ البحر األبيض  ،كآالـ اإلنساف جنكبو  ،ىذه التفرقة التي تميز

الحضارة الغربية  ،تحمؿ الجكاب عمي سؤاؿ ىيركلد  ،الذم يبدك في تساؤلو أكثر سذاجة مف سذاجة

شيكخ األزىر المزعكمة  ، ،فيك عندما يناقش كاقعة أمر نابميكف بتسميـ حكالي خمسيف جنديان فرنسيان
كانكا مصابيف بالطاعكف كميئكسان مف شفائيـ كذلؾ قبيؿ إخبلء يافا  ،كلعجز الجيش المنسحب أك عدـ

استعداده لحمميـ كىـ يحممكف ىذا المرض المرعب كتجنبان لكقكعيـ في يد ((اليمج))  ، ،يتساءؿ

ىيركلد دىشان عف أسباب اختبلؼ المؤرخيف حكؿ قرار اإلعداـ ىذا  ،كاستنكار أنصار نابميكف إقداـ
البطؿ عمي اتخاذ مثؿ ىذا القرار  ، ،يقكؿ ىيركلد ( :مف الصعب أف نفيـ لماذا أثارت ىذه المسألة كؿ

ىذا الجدؿ المشبكب  ،فحتي لك كاف بكنابرت قد أمر بقتؿ بضع عشرات مف مرضي الطاعكف الميئكس

مف شفائيـ رحمة بيـ  ،فبل ريب في أف عمبلن كيذا يمكف تبريره أكثر مف ذبح آالؼ مف أسرم الحرب

كىك ما أمر بو في يافا قبؿ ذلؾ بعشرة أسابيع ) ، ، ،كال مجاؿ لمدىشة فالجدؿ مفيكـ جدان كاالستنكار
طبيعي مف جانب المعمقيف الغربييف  ،فقرار نابميكف المستنكر مكجو ضد ((اإلنساف)) الغربي  ،كلذلؾ

يتعرض لنقد شديد لتحديد مدم انطباقو عمي المفاىيـ اإلنسانية  ،أما القرار اآلخر الصادر بذبح
َََّ مسمـ فيك يتناكؿ ((اليمج)) (( ،الكائنات التي يخمًقت عمي ىيئة إنساف لتسييؿ ميمة اإلنساف

الغربي ))  ،اإلنساف الحقيقي المكمؼ باستغبلؿ ىذه الكائنات كحسف االنتفاع بيا

 في الحقيقة ال أجد بالفعؿ تعبير أفضؿ مما قالو ىذا المؤلؼ عف الحضارة الغربية  ،كلكف لماذا تـاستخداـ السناكي كالسيكؼ في قتؿ معظـ األسرم ؟

 -لتكفير الذخيرة

 نعـ فسكؼ يحتاجكنيا بالطبع عند عكدتيـ إلي مصر لقتؿ المزيد مف الشعب المصرم فيؿ لديؾ نصالرسالة التي أرسميا نابميكف إلي مصر مف أماـ عكا ؟

رسالة نابميكف مف أماـ عكا
 -لقد كردت رسالة نابميكف إلي الشعب المصرم بعد فشمو في اقتحاـ عكا سنة ُُِْ ىجريان يعمميـ

فييا بقرار عكدتو مف أماـ عكا إلي مصر في كتاب عجائب اآلثار لمجبرتي حيث كتب ما يمي  :ثـ

دخمت سنة أربع عشر كمائتيف كألؼ  ،استيؿ شير المحرـ بيكـ األربعاء فيو حضر جماعة مف
الفرنسيس إلي العادلية فضربكا خمسة مدافع لقدكميـ  ،فمما كاف في ثاني يكـ عممكا الديكاف كأبرزكا
ّْٔ

ّْٕ
مكتكبان مترجمان كنسختو  :صكرة جكاب مف العرضيِٓٔ قداـ عكا  ،كفي سابع عشريف فريباؿ المكافؽ

لحادم عشر شير الحجة ُُِّ (ُٓمايكُٕٗٗ) مف بكنابرتو سارم عسكر أمير الجيكش
الفرنساكية إلي محفؿ ديكاف مصر  ،نخبركـ عف سفره مف بر الشاـ إلي مصر  ،فإني بغاية العجمة

بحضكرم لطرفكـ نسافر بعد ثبلثة أياـ تمضي مف تاريخو كنصؿ عندكـ بعد خمسة عشر يكمان كجائب
معي جممة محابيس بكثرة كبيارؽ كمحقت سراية الجزار (أحمد باشا الجزار كالي عكا في ذلؾ الكقت)

كسكر عكا كبالقنبر ىدمت البمد ما أبقيت فييا حج ارن عمي حجر كجميع سكانيا انيزمكا مف البمد إلي
طريؽ البحر كالجزار مجركح كدخؿ بجماعتو داخؿ برج مف ناحية البحر كجرحو يبمغ لخطر المكت ،

كمف جممة ثبلثيف مركبان مكسكقة عساكر الذيف حضركا يساعدكف الجزار ثبلثة غرقت مف كثرة مدافع
مراكبنا كأخذنا منيا أربعة مكقرة مدافع كالذم أخذ ىذه األربعة فرقاطة مف بتكعنا كالباقي تمؼ كتبيدؿ

كالغالب منيـ عدـ كاني بغاية الشكؽ إلي مشاىدتكـ  ،ألني بشكؼ أنكـ عممتـ غاية جيدكـ مف كؿ
قمبكـ لكف جممة فبلتية دائركف بالفتنة ألجؿ ما يحرككف الشر في كقت دخكلي  ،كؿ ىذا يزكؿ مثؿ ما

يزكؿ الغيـ عند شركؽ الشمس  ،كمنتكره مات مف تشكيش ىذا الرجؿ صعب عمينا جدان كالسبلـ ،

منتكره ىذا ترجماف سارم عسكر ككاف لبيبان متبح ارن كيعرؼ بالمغة التركية كالعربية كالركمية كالطمياني
كالفرنساكم  ،كلما عجز الفرنساكية عف أخذ عكا كعزمكا عمي الرجكع إلي مصر أرسؿ بكنابرتو مكاتبة

إلي الفرنساكية المقيميف بمصر يقكؿ فييا إف األمر المكجب لبلنتقاؿ عف محاصرة عكا خمسة عشر

سببان :
األكؿ

االفرنج

اإلقامة تجاه البمدة كعدـ الحرب ستة أياـ إلي أف جاءت االنكميز كحصنكا عكا باصطبلح

الثاني الستة مراكب التي تكجيت مف االسكندرية فييا المدافع الكبار أخذىا االنكميز قداـ يافا

الثالث الطاعكف الذم كقع في العسكر كيمكت كؿ يكـ خمسكف كستكف عسكريان

الرابع عدـ الميرة لخراب الببلد قريب عكا

الخامس كقعة مراد بؾ مع الفرنساكية في الصعيد مات فييا مقدار ثمثمائة فرنساكم

السادس بمغنا تكجو أىؿ الحجاز صحبة الجيبلني لناحية الصعيد

السابع المغربي محمد الذم صار لو جيش كبير كادعي أنو مف سبلطيف المغرب

الثامف كركد االنكميز تجاه االسكندرية كدمياط
التاسع كركد عمارة المكسقك قداـ ركدس

العاشر كركد خبر نقض الصمح بيف الفرنساكية كالنيمساء

الحادم عشر كركد جكاب مكتكب منا لتيبك أحد ممكؾ اليند كنا أرسمناه قبؿ تكجينا لعكا
ِٓٔ

المعسكر

ّْٕ

ّْٖ
الثاني عشر مكت كفرلمي الذم عممت المتاريس بمقتضي رأيو كاذا تكلي أمرىا غيره يمزـ نقضيا

كيطكؿ األمر ككفرلمي ىذا ىك المعركؼ بأبي خشبة الميندس

الثالث عشر سماع أف رجبلن يقاؿ لو مصطفي باشا أخذه االنكميز مف اسبلمبكؿ كمرادىـ أف يرمكه عمي
بر مصر

الرابع عشر أف الجزار أنزؿ ثقمو بمراكب االنكميز كعزـ عمي أنو عندما تممؾ البمد ينزؿ في مراكبيـ

كييرب معيـ

الخامس عشر لزكـ كمحاصرة عكا ثبلثة شيكر أك أربعة كىك مضر لكؿ ما ذكرناه مف األسباب انتيي

كفي يكـ الثبلثاء سابعو حضر جماعة أيضان مف العسكر بأثقاليـ كحضرت مكاتبة مف كبير الفرنساكية
أنو كصؿ إلي الصالحية كأرسؿ دكجا الككيؿ كنبو عمي الناس بالخركج لمبلقاتو بمكجب كرقو حضرت

مف عنده يأمر بذلؾ

 كاضح أف الجبرتي قد نقؿ بأمانة كؿ ما استطاع أف يصؿ إليو مف محتكيات الرسالة  ،كلكف يبدك أفنابميكف كاف متأث اري بما حدث أماـ عكا  ،فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

معركة أبك قير البرية كرحيؿ نابميكف
 كصؿ جيش عثماني بح ارن إلي أبي قير كقاـ باحتبلؿ قمعتيا يكـ ُٕ يكليك سنة ُٕٗٗ ـ مما اضطرنابميكف إلي التكجو إلي اإلسكندرية كىاجـ الجيش العثماني بشراسة ك ( كانت ىزيمة العثمانييف في

ىذه المكقعة أشبو بكارثة فقد فقدكا مف القتمى كالغرقى كالجرحى نحك ثمانية آالؼ كبمغ عدد األسرم

نحك ثبلثة آالؼ كغنـ الفرنسيكف مدافع الجيش العثماني كذخائره كفقد الفرنسيكف َِٓ قتيبلن كجرح

منيـ سبعمائة كخمسكف )ّٓٔ كبعد ىذه المعركة قرر نابميكف السفر إلي فرنسا نظ ارن الضطراب

األحكاؿ بيا كترؾ قيادة الحممة إلي الجنراؿ كميبر كما أعطاه اإلذف لمتفاكض مع العثمانييف كاتخاذ القرار
المناسب بؿ إف نابميكف نفسو عرض الصمح عمي العثمانييف قبؿ سفره كترؾ رسالة بمثابة شرح كافي

لجميع التفاصيؿ لكميبر كما ترؾ رسائؿ أخرم لعدة جيات منيا الجنراالت كالمشايخ

 -ككؿ رسالة بالطبع ليا مضمكف يتناسب مع المرسؿ إليو ،

 -أما أىـ ىذه الرسائؿ فتمؾ التي تركيا لكميبر ككاف سفر نابميكف في البحر بمثابة مخاطرة كبيرة بحياتو

نظ ارن لكجكد األسطكؿ اإلنجميزم في البحر المتكسط حيث ذكر لكميبر في نياية رسالتو ( أما أنا فإني

أغادر مصر كاألسؼ يمؤل قمبي  - -كاف مصمحة الكطف كمجده ككاجب الطاعة لندائو كالحكادث

ّٓٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة ٖٔ

ّْٖ

ّْٗ
المحزنة التي كقعت أخي ارن كؿ ذلؾ يمجئني إلي أف أغامر بنفسي كسط أساطيؿ األعداء ألصؿ إلي
أكركبا عمي أني سأككف معؾ بقمبي كفكرم )ْٓٔ

 مف الكاضح جدان أف الدكلة العثمانية قد فشمت فشؿ ذريع في طرد الحممة الفرنسية مف مصر-

بالتأكيد كقد أدركت أف ذلؾ البد أف يتـ بمساعدة بريطانيا كىذا ما حدث بالفعؿ كما سنرم

 لقد أشار نابميكف بالفعؿ إلي تحصيف عكا باصطبلح اإلنجميز كىك ما يؤكد كجكد دعـ بريطاني لعكا مفاتجاه البحر كبالتالي كاف الحصار مف البر فقط

 نعـ ككاضح في رسالتو مف أماـ عكا أيضان ركاكة أسمكب الرسالة كسكء مستكم الترجمة نظ ارن لمقتؿالمترجـ الخاص بنابميكف كالذم أشار إلي مقتمو في أسؼ (منتكرة مات)  ،كما أف ىزيمة الجيش

العثماني في معركة أبي قير البرية كأسر قائده كمقابمتو لنابميكف أتاح لؤلخير معرفة المكقؼ الدكلي

الذم ىك معزكؿ عنو تمامان كاألحكاؿ في أكركبا بشكؿ عاـ كشعر بأىمية سفره إلنقاذ المكقؼ ىناؾ

 إذف فقد كاف لقاء نابميكف بالقائد العثماني الميزكـ في أبي قير ىك الكسيمة الكحيدة التي عرؼ مفخبلليا المكقؼ الدكلي في أكركبا ككضع فرنسا بالنسبة لو كأدرؾ أىمية سفره إلنقاذ المكقؼ مف كجية

نظره  ،فماذا كتب الجبرتي عف سفر نابميكف ؟

 لقد تعجب الجبرتي مف سفر نابميكف في البحر مع تربص األسطكؿ اإلنجميزم فقد ذكرنا أف األسطكؿالبريطاني قاـ بتدمير أسطكؿ كسفف الحممة الفرنسية في معركة أبي قير البحرية الشييرة كبالتالي تـ

عزؿ الحممة تمامان عف الكطف األـ في فرنسا  ،كبالرغـ مف ذلؾ سافر نابميكف عندما شعر بضركرة
تكجيو إلي فرنسا في ذلؾ الكقت فقاـ بترؾ عدة رسائؿ أىميا بالطبع لمجنراؿ كميبر الذم قرر أف يخمفو

في قيادة الحممة  ،كسافر في سرية تامة إلي فرنسا  ،كقد حاكؿ الجبرتي الكقكؼ عمي مبلبسات ىذا

المكضكع كمؤرخ كلكنو لـ يتمكف مف ذلؾ  ،كفيما يمي ركاية الجبرتي كىك يكتب عف أحداث ىذا اليكـ

فيقكؿ  :كفيو كرد مف بكنابارتو سارم عسكر الفرنساكية كتاب مف اإلسكندرية خطابان ألىؿ مصر

كسكانيا  ،فأحضر قائمقاـ دكجا الرؤساء المصرية كق أر عمييـ الكتاب  ،مضمكنو أنو سافر يكـ الجمعة
حادم عشريف الشير المذككر إلي ببلد الفرنساكية ألجؿ راحة أىؿ مصر كتسميؾ البحر فيغيب نحك

ثبلثة أشير  ،كيقدـ مع عساكره فإنو بمغو خركج عمارتيـ ليصفكا لو ممؾ مصر كيقطع دابر المفسديف

 ،كأف المكلي عمي أىؿ مصر كعمي رياسة الفرنساكية جميعان كميبر سارم عسكر دمياط  ،فتحير الناس
كتعجبكا في كيفية سفره كنزكلو البحر مع كجكد مراكب االنكميز ككقكفيـ بالثغر كرصدىـ الفرنساكية

مف كقت قدكميـ الديار المصرية صيفان كشتاء  ،كلكيفية خمكصو كذىابو أنباء كحيؿ لـ أقؼ عمي

حقيقتيا

 يا لو مف مؤرخ أميف ال يريد أف يكتب إال ما ىك متأكد مف صحتو  ،فماذا كتب عف كميبر ؟ْٓٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة ٕٖ

ّْٗ

َّٓ
 كتب ما يمي  - - :كفي يكـ السبت تاسع عشرينو قدـ سارم عسكر كميبر صبيحة ذلؾ اليكـ فضربكالقدكمو المدافع مف جميع القبلع كتمقتو كبار الفرنساكية كأصاغرىـ كذىب إلي بيت بكنابرتو الذم كاف

ساكنان بو كىك بيت األلفي باألزبكية كسكف مكانو  ،كفيو ذىب أكابر البمد مف المشايخ كاألعياف لمقابمة

سارم عسكر الجديد لمسبلـ عميو فمـ يجتمعكا بو ذلؾ اليكـ ككعدكا إلي الغد  ،فانصرفكا كحضركا في

ثاني يكـ فقابمكه فمـ يركا منو بشاشة كال طبلقة كجو مثؿ بكنابرتو  ،فإنو كاف بشكشان كيباسط الجمساء

كيضحؾ معيـ ٓٓٔ

 -فيؿ لديؾ معمكمات عف الجنراؿ كميبر ؟

الحممة تحت قيادة الجنراؿ كميبر
 ىكالجنراؿ جاف باتيست كميبر -يكنيك1800

Jean-Baptiste Kléber
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 ،كقد أيقف كميبر أف احتبلؿ مصر كالبقاء بيا شبو مستحيؿ مع انقطاع االتصاؿ مع فرنسا

فبل يكجد أسطكؿ قكم يؤمنو ىك كجنكده كما أف ىناؾ عداء شديد بيف الشعب المصرم كبيف الحممة

الفرنسية

 بالتأكيد فمـ تعد تنجح محاكالت الخداع كالتكدد لمشعب فقد ظير الكجو القبيح لمحممة الفرنسية كلـ يعدممكنان كضع أم نكع مف أنكاع األقنعة الزائفة ،

 -كبالتالي قرر الصمح مع الدكلة العثمانية التي فشمت في إخراج الحممة الفرنسية مف مصر كحدىا

كقررت التحالؼ مع اإلنجميز لطرد الفرنسييف مف مصر ككاف ىذا التحالؼ بطبيعة الحاؿ مف أشد ما

يقمؽ كميبر ،

 -فماذا فعؿ كميبر ؟

 -أرسؿ كميبر رسالة إلي الصدر األعظـ يكسؼ باشا الذم جاء عمي رأس جيش ضخـ  ،كبالفعؿ تـ

االتفاؽ عمي ما يسمي بمعاىدة العريش التي كانت تنص عمي أف يغادر الجيش الفرنسي مصر سالمان
بسفف يتـ تكفيرىا مف الجانب العثماني كبتكاليؼ يتـ دفعيا كجمعيا مف الشعب المصرم

 -يا لو مف شعب مسكيف

 لقد كاف شعب مصر سعيدان بجمع أمكاؿ ترحيؿ الفرنسييف  ،كلكف لـ تتـ ىذه المعاىدة بسبب اإلنجميزحيث كانكا يريدكف أف يقكـ الجيش الفرنسي بتسميـ نفسو كأسرم حرب كال يريدكف لو الرحيؿ بيذا

األسمكب كنجح اإلنجميز بالفعؿ في إفشاؿ المعاىدة مما أدم إلي حدكث معركة بيف الجيش العثماني

ٓٓٔ نقبلن عف كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار – عبد الرحمف الجبرتي – صفحة ِّٓ

َّٓ

ُّٓ
كالجيش الفرنسي في منطقة عيف شمس حيث كاف الجيش العثماني قد اقترب كثي ارن مف العاصمة كفي

انتظار استبلميا مف الفرنسييف

 تسميـ أنفسيـ كأسرم حرب  ،يا لو مف شرط مييف ينـ عف مدم العداء الشديد بيف الدكلتيف  ،فماذاحدث في عيف شمس ؟

معركة عيف شمس كثكرة القاىرة الثانية
 انتصر كميبر عمي الجيش العثماني في معركة عيف شمس انتصار ساحؽ كقاـ بمطاردتو في اتجاهالشرؽ غير أف مجمكعة مف الجيش العثماني بقيادة نصكح باشا تركت ساحة القتاؿ كتكجيت إلي
القاىرة حيث أثار نصكح باشا الشعب ضد الفرنسييف  ،فعندما عاد كميبر إلي القاىرة بعد مطاردتو

لمجيش العثماني كجد القاىرة كميا في حالة ثكرة عارمة

 -ىؿ ىي المعركفة بثكرة القاىرة الثانية ؟

 نعـ  ،كالتي كانت بمساعدة العثمانييف كتحريضيـ  ،حيث قاـ كميبر بقمع الثكرة بشكؿ كحشي كاستخدـما أعده نابميكف مف قبلع كتجييزات حكؿ العاصمة بعد ثكرة القاىرة األكلي  ،كجدير بالذكر أف الثكرة

لـ تكف بالقاىرة كحدىا بؿ امتدت إلي عدة مدف كقرم بطكؿ مصر كعرضيا كبالتالي كانت في منتيي
الخطكرة مما أدم إلي رد فعؿ فرنسي عنيؼ كقاسي ،

 -كتـ قمع الثكرة بالطبع كالمبالغة في القتؿ أليس كذلؾ ؟

 استطاع كميبر إخضاع الكجو البحرم بالكامؿ أما الكجو القبمي بقيادة مراد بؾ فقد يأس تمامان مفإخضاعو كلذلؾ قاـ بعقد اتفاقية مع مراد بؾ بحيث يتكلي مراد حكـ الصعيد كيأمف جانبو بؿ كاتفقا عمي

الدفاع المشترؾ ضد أم عدكاف عمي أم منيما

 الدفاع المشترؾ يا لمميزلة-

كىكذا اتضحت حقيقة مراد بؾ الذم اتفؽ مع الفرنسييف عمي أف يقكـ بإمداد الفرنسييف بالكميات

البلزمة مف القمح كالشعير كالحبكب مف الجنكب ككاف قبؿ ذلؾ يمنع كصكليا إلييـ ،

 -كىكذا قاـ كميبر بتحييد مراد بؾ تمامان فماذا حدث خبلؿ ىذه الثكرة ؟

الفظائع الفرنسية في قمع ثكرة القاىرة الثانية
 ال بد ىنا أف نذكر بعض ما ارتكبو الفرنسيكف مف جرائـ ال تمت لئلنسانية بصمة بؿ كتزيد بشكؿ مبالغفيو عف متطمبات قمع الثكرة ،

 -لقد قمنا أف ما يفعمو الفرنسيكف ليس لو عبلقة باإلنسانية  ،فماذا كتب المؤرخكف عف قمع ىذه الثكرة؟

 لقد كصفيا الجبرتي باستفاضة ممخصيا ما يمي  ( :كجرم عمي الناس ماال ييسطر في كتاب كلـ يكفألحد في حساب )
ُّٓ

ِّٓ
 -يا لو مف كصؼ معبر

 -ككتب الرافعي  ( :أسرؼ الفرنسيكف في ارتكاب الفظائع إلخماد الثكرة كلجأكا إلي الطريقة الكحشية التي

اتبعكىا في كثير مف المكاطف كىي إضراـ النار في األحياء اآلىمة بالسكاف كارساليا عمي المدينة
كأىميا مكتان أحمر فأحدثت الحرائؽ تخريبان فظيعان في القاىرة كاحترقت أحياء برمتيا كتيدمت بيكت عامرة

كدفنت تحت أنقاضيا عائبلت بأكمميا )ٔٓٔ كىكذا تـ إخماد الثكرة ( كأصبح الجنراؿ كميبر حاكمان بأمره
في الببلد كىك الذم كاف قبؿ شيريف يعد معدات الرحيؿ عنيا كلكف السياسة اإلنجميزية ىي التي غيرت

سير األمكر كتسببت في نقض معاىدة العريش كمنعت الجنكد الفرنسية مف السفر إلي فرنسا فأشعمت

نار الحرب ثانية )ٕٓٔ

 كاضح أف اإلنجميز حتي اآلف لـ يشترككا في قتاؿ حقيقي مع العثمانييف ضد الفرنسييف عمي أرضمصر كلكنيـ كانكا يكتفكف بتحريؾ األحداث كالمراقبة ،

 نعـ  ،كسكؼ تبلحظ بعد ذلؾ أف ىناؾ فرؽ كبير بيف قتاؿ العثمانييف كحدىـ ضد الفرنسييف كبيفالقتاؿ المشترؾ مع اإلنجميز ضد الفرنسييف حيث كانت المعارؾ تدكر بقيادة إنجميزية تساعد الدكلة

العثمانية التي أصبح يطمؽ عمييا الرجؿ المريض

 إذف فقد كافقت في النياية الدكلة العثمانية عمي ما لـ يكافؽ عميو السيد محمد كريـ رحمو اهلل نعـ فقد أدركت أف اإلستعانة باإلنجميز ضركرية لطرد الحممة الفرنسية مف مصر -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

مقتؿ كميبر كتكلية الجنراؿ مينك القيادة
 -كاف البد مف اإلطاحة بالطاغية الذم ال ييتـ بإراقة دماء اآلالؼ مف اآلمنيف في بيكتيـ كالذيف حتي لـ

يشترككا في أم ثكرة مف أم نكع كتـ قتميـ بدـ بارد  ،كقد استطاع أحد طمبة األزىر الشريؼ كىك

سميماف الحمبي أف يقتؿ رأس "األفعى الفرنسية" الجنراؿ كميبر

 كبالطبع كاف ىذا العمؿ البطكلي الرائع مف األعماؿ التي ىزت كياف الجيش الفرنسي بالكامؿ في مصر بالتأكيد  ،بؿ ككاف ذلؾ تمييدان لنيايتيـ في مصر -كيؼ ؟

 لـ يجد الفرنسيكف قيادة بعد ذلؾ عمي نفس مستكم نابميكف ككميبر مما أدم إلي فشؿ الحممة فيمصر  ،ألف نابميكف قد اختار كميبر لقيادة الحممة كلكف لـ يتمكف كميبر مف اختيار مف يصمح لخبلفتو

ٔٓٔ
ٕٓٔ
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فقاـ الجنراالت باختيار أقدميـ  ،بينما قيادة حممة كيذه يجب أف ال تخضع لؤلقدمية كلكف لمكفاءة كقد

فشمت الحممة بالفعؿ كما سنرم

 -ككيؼ كقع ىذا الحدث ؟

 كقع ىذا الحدث في حديقة منزؿ القائد العاـ باألزبكية كتـ محاكمة سميماف الحمبي كبعض طمبة األزىرالذيف اتيميـ الفرنسيكف بأنيـ عممكا نية سميماف الحمبي كلـ يقكمكا باإلببلغ عنو ،

 -كتكلي الجنراؿ مينك القيادة العامة لمجيش الفرنسي في مصر

 -نعـ  ،كلكف ليس بسبب كفاءتو كلكف لمجرد أنو أقدـ الجنراالت المتبقيف في مصر  ،كقبؿ أف نترؾ

مسألة مقتؿ كميبر كاعداـ سميماف الحمبي كبعض طمبة األزىر ،أريد أف أذكر لؾ نص الحكـ الذم
أصدرتو المحكمة فقد ( حكمت بإحراؽ يد سميماف الحمبي اليمني ثـ إعدامو عمي الخازكؽ كترؾ جثتو

تأكميا الطير كاعداـ شركائو األربعة بقطع رءكسيـ كاحراؽ جثثيـ بعد اإلعداـ مع مصادرة أمكاؿ المتيـ

الغائب عبد القادر الغزم" كلـ يكف لو ماؿ")ٖٓٔ كاعتبر الفرنسيكف الجامع األزىر مصد ارن لمعنؼ

 ليس الفرنسيكف فقط الذيف يعتبركف الجامع األزىر مصدر لمعنؼ  ،فكؿ مف احتؿ مصر رأم ذلؾ ،كلكف أال يستحؽ التأمؿ في أف قاتؿ كميبر طالب أزىرم كلكنو ليس مصريان ؟

 لقد كانت أمة كاحدة في ذلؾ الكقت كأكجاعيا كاحدة ككانت كالجسد الكاحد الذم كرد في الحديثالشريؼ لنبي ىذه األمة صمي اهلل عميو كسمـ

 -فماذا حدث لؤلزىر الشريؼ ؟

 كاف الفرنسيكف كؿ فترة يفتشكف األزىر كينتيككف حرمتو كيضيقكف الخناؽ عمي مف فيو بحجةالتفتيش عمي األسمحة  ،مما أدم إلي اتخاذ المشايخ قرار بإغبلؽ الجامع األزىر ك أركا أف ىذا القرار

سيحمي األزىر مف ىذه االنتياكات التي ال تميؽ بو كيمنع الريبة التي كانت في نفكس الفرنسييف في

كؿ ما ىك أزىرم  ،كقدـ العمماء ىذا االقتراح لمفرنسييف كبالطبع كافؽ الفرنسيكف عمي طمبيـ كتـ

إغبلؽ األزىر مف ُِ يكنيك ََُٖ ـ إلي أف صدر قرار بفتحو في يكنيك سنة َُُٖ في نياية

الحممة الفرنسية

 -ككما يقاؿ بيدم ال بيد عمرك  ،حسنان  ،فقد كصمنا إلي الجنراؿ مينك آخر قادة الحممة

الجنراؿ مينك كنياية الحممة الفرنسية عمي مصر
 -تكلي الجنراؿ مينك قيادة الحممة الفرنسية

Jacques François Menou

ككاف مينك قد أعمف إسبلمو

كتزكج مف مسممة مف رشيد أثناء كجكده كحاكـ لرشيد كتظاىر بتمسكو بشعائر الديف اإلسبلمي كأطمؽ

عمي نفسو اسـ " عبد اهلل جاؾ مينك "
ٖٓٔ
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 -الجنراؿ عبد اهلل جاؾ مينك يا ليا مف سخرية مف الشعب

 -ككاف مينك بعد تكليو حكـ مصر يعتقد أف الفرنسييف البد أف يقيمكا في مصر بشكؿ دائـ فقد كاف ( مف

دعاة اتخاذ مصر مستعمرة فرنسية )ٗٓٔ  ،كفرض مينك عمي المصرييف ضرائب كاتاكات فادحة كذاؽ

الشعب المصرم المرار ك ىكثيىرت ىجرة المصرييف مف ببلدىـ ىربان مف كثرة المظالـ كالنيب كاإلرىاؽ
كالتخريب ككانت سياسة مينك بصفة عامة تنـ عف أنو قائد فاشؿ بالرغـ مف أنو حاكؿ القياـ بعدة
مشركعات في مصر

 -ىؿ لديؾ أمثمة عمي ىذه المشركعات ؟

 سكؼ أذكر لؾ مثاؿ كاحد فقط قد يككف فيو الكفاية فقد ( فكر في إنشاء مصنع لمجكخ في القاىرة لسدالحاجة الماسة إلي األجكاخ التي انقطع كركدىا مف أكركبا بسبب الحصار البحرم لكف أعضاء المجنة
اإلدارية عارضكا في قبكؿ العماؿ المصرييف في ىذا المصنع بحجة الضرر الذم يمحؽ الصناعة

الفرنسية إذا عرؼ المصريكف أسرارىا ككتبت المجنة رسالة في ىذا الصدد قالت فييا  :إف مقدرة

المصرييف في تقميد المبتكرات الصناعية مف شأنيا أف تضر بالمصانع الفرنسية )َٔٔ

 -مصمحة فرنسا بالنسبة ليـ مقدمة عمي مصمحة الحممة نفسيا  ،فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 تـ إجراء استعدادات ضخمة عثمانية إنجميزية لطرد الفرنسييف مف مصر ككصمت بالفعؿ قكات إنجميزيةإلي أبى قير كاستطاعت ىزيمة مف بيا مف الفرنسييف ككاصمت الزحؼ ككقعت معركة شرسة في

المنطقة المعركفة حاليان بسيدم جابر باإلسكندرية كانتيت بيزيمة الفرنسييف ىزيمة قاسية عمي الرغـ
مف كثرة عدد القتمى اإلنجميز

 -أخي ارن تمت المكاجية ب ارن اإلنجميز كالحممة الفرنسية

 نعـ كلكف بمساعدة العثمانييف ككذلؾ لـ يمتقكا بقائد فرنسي مف كزف نابميكف ككميبر فماذا كاف رد فعؿ مينك؟-

ظؿ الصراع دائر بيف اإلنجميز كالفرنسييف في اإلسكندرية مما أدم إلي ارتباؾ الجنراؿ مينك بالقاىرة

ككاف مينك كما ذكرنا أقؿ كفاءة بكثير مف نابميكف ككميبر في القيادة فقاـ بإصدار أكامر متضاربة
كتشتت جيشو في عدة مكاقع كمدف ( فكانت القكات الفرنسية مكزعة بيف القاىرة كالجيزة كالصالحيو

كالمنصكرة كميت غمر كمنكؼ كالبرلس كالرحمانية كالكجو القبمي كلما تحقؽ مينك مف نزكؿ اإلنجميز

إلي البر عزـ آخر األمر عمي السير لمبلقاتيـ )ُٔٔ ككصؿ مينك كمعو نصؼ الجيش الفرنسي إلي

اإلسكندرية كلكف بعد أف تـ ىزيمة الفرنسييف بمعركة سيدم جابر
ٗٓٔ
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 -فمف تكلي قيادة الحممة في القاىرة ؟

 -انقسـ الفرنسييف تحت قيادتيف أحدىما الجنراؿ مينك في اإلسكندرية كالثاني الجنراؿ بميار في القاىرة

كبيرن  ،ككاف العثمانيكف قد ىزمكا جيش بميار بالقرب مف بمبيس فعاد
ا
ككاف كؿ منيـ يكاجو جيشان
منسحبان كتحصف بالقاىرة بينما كاف مينك يكاجو التحالؼ العثماني اإلنجميزم في اإلسكندرية  ،كجدير
بالذكر أف بميار أرسؿ إلي مراد بؾ يستنجد بو كيطمب منو تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترؾ التي كقعيا مع

كميبر ،

 -كىؿ قاـ مراد بؾ بمساعدتو ؟

 كاف مراد بؾ في ذلؾ الكقت قد أصابو الطاعكف كمات ككاف مكت مراد بؾ ضربة كبيرة أصابت آماؿالفرنسييف عمي حد تعبير الرافعي ألنيـ فقدكا بمكتو حميفان قكيان كاف يمكف أف يمدىـ بالقكة البلزمة

 -فمماذا لـ يتحالفكا مع مف جاء بعد مراد بؾ مف أمراء المماليؾ

 لـ يتمكف الفرنسييف مف التحالؼ مع خميفة مراد بؾ ككاف اسمو عثماف بؾ الطنبكرجي الذم رأم أفكفة العثمانييف كاإلنجميز ىي األرجح

 -إنيا نياية الحممة بالفعؿ

 نعـ فقد اجتمع الجنراؿ بميار مع مجمس الحرب ليتشاكركا في المكقؼ الحرج الذم تكرطكا فيو كقرركاالتفاكض مع العثمانييف كاإلنجميز كتـ بالفعؿ تكقيع اتفاقية الجبلء في ِٕ يكنيك َُُٖ بعد مفاكضات
استمرت أربعة أياـ ( كأف يككف جبلء الجنكد بأسمحتيـ كأمتعتيـ كمدافعيـ كذخائرىـ بطريؽ فرع رشيد

كمف رشيد كأبك قير يبحركف إلي فرنسا عمي نفقة الحمفاء )ِٔٔ كقاـ العثمانيكف كاإلنجميز بتكفير
المراكب كالسفف البلزمة لرحيميـ  ،عمي أف يسرم ىذا االتفاؽ بيف بميار كالحمفاء عمي الجنراؿ مينك

كجيشو باإلسكندرية في حالة مكافقتو عمي بنكده ،

 -كىؿ كافؽ مينك عمي ىذا االتفاؽ ؟

 ال بؿ رفضو تمامان كاتيـ بميار بالتفريط في الشرؼ الحربي  ،كاستمر مينك في عناده كقتالو لمحمفاء (عمي أنو لـ يمض خمسكف يكمان عمي تسميـ القاىرة حتي أذعف الجنراؿ مينك لمتسميـ بشركط أسكأ مف

الشركط التي قبميا الجنراؿ بميار )ّٔٔ كىكذا غادرت الحممة الفرنسية مصر بغير رجعة كلكف بعد أف

لفتت نظر بريطانيا العظمي لمكقع مصر الذم أصبح حممان لبريطانيا قامت بتحقيقو بعد ذلؾ في سنة
ُِٖٖ ـ

 -بؿ كلفتت نظرىا أيضان إلي مدم ضعؼ الدكلة العثمانية فيما أعتقد

 بالتأكيد  ،كلكف ىؿ تسمح لي أف أسألؾ أنا عف الحممة الفرنسية ؟ِٔٔ
ّٔٔ
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 ال مانع  ،فيؿ ىك امتحاف لتطمئف عمي مجيكدؾ في الحكار ؟ -ليس امتحاف بؿ أكد أف تحدثني عف ممخص عاـ لمحممة الفرنسية حتي استمر في الحكار كأنا مطمئف

ممخص عاـ لمحممة الفرنسية
 تبلحقت األحداث في مصر خبلؿ الحممة الفرنسية كتطكرت الحممة كتكجيت إلي الشاـ كفشمت فياحتبلؿ عكا كعادت إلي مصر ثـ كقعت معركة أبي قير البرية بيف نابميكف كالجيش العثماني كانتيت
بيزيمة العثمانييف ثـ غادر نابميكف مصر كترؾ القيادة لمجنراؿ كميبر الذم حاكؿ التفاكض مع

العثمانييف النسحاب الحممة مف مصر دكف خسائر كلـ يرغب اإلنجميز في مغادرة الحممة بيذا األسمكب

حيث رغبت في استسبلـ الجيش الفرنسي كأسرم حرب فقامت بإفشاؿ المفاكضات بيف الفرنسييف
كالعثمانييف ككقع الصداـ بيف كميبر كالعثمانييف في معركة عيف شمس كانتيت بيزيمة العثمانييف ثـ

قامت ثكرة القاىرة الثانية بمساعدة العثمانييف كقاـ كميبر بقمعيا بقسكة أشد مف قمع الثكرة األكلي التي

كانت في عيد نابميكف  ،ككقٌع كميبر معاىدة مع مراد بؾ لما كاف يسببو مف مشاكؿ كخسائر لمجيش

الفرنسي في صعيد مصر كلتحييده أثناء قتاؿ العثمانييف  ،ثـ تـ قتؿ كميبر عمي يد سميماف الحمبي أحد

طمبة األزىر كتـ تكلي الجنراؿ مينك قيادة الحممة كأعمف إسبلمو كتزكج مف فتاة مف رشيد ثـ كاجو

التحالؼ الذم تـ بيف العثمانييف كاإلنجميز لطرد الفرنسييف مف مصر كاستمر الصراع إلي أف قاـ

اإلنجميز كالعثمانييف بيزيمة الفرنسييف في اإلسكندرية كفي الكقت الذم استسمـ فيو القائد الفرنسي

في القاىرة كانسحب بالقكات الفرنسية تاركان مينك في اإلسكندرية يكاجو قكات التحالؼ اإلنجميزم
-

العثماني ثـ أجبرتو اليزيمة عمي تكقيع معاىدة استسبلـ كتـ مغادرة الحممة بالكامؿ إلي فرنسا

إنو تمخيص رائع بالفعؿ  ،كاذا استكممنا ىذا العرض الممخص سنقكؿ أف الحممة قد غادرت مصر تاركة

عدة قكم تتصارع عمي السمطة  ،كىكذا انتيت الحممة الفرنسية عمي مصر

 ال شؾ أف الحممة الفرنسية كاف ليا دكر كبير في إيقاظ قكة الشعب  ،فما ىي القكم األخرم التيتصارعت عمي السمطة ؟

 ( -جبل الفرنسيكف عف مصر بعد احتبلؿ ثبلثة أعكاـ كشيريف فتنازع السمطة في الببلد ثبلث قكات

مختمفة المصالح متباينة األغراض  ،اتحدت كقتان ما عمي محاربة الفرنسييف كلما تـ ليا النصر عمييـ
بدأت كؿ قكة تعمؿ عمي تحقيؽ أطماعيا في كادم النيؿ ىذه القكات الثبلث ىي األتراؾ كاإلنجميز

كالمماليؾ )ْٔٔ

 -األتراؾ كاإلنجميز كالمماليؾ  ،مف صنفيـ ىذا التصنيؼ ؟

ْٔٔ
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 ىذا ما ذكره الرافعي في كتابو كما ذكر أيضان ما يمي  ( :تمؾ القكات التي تنازعت النفكذ كالسمطة فيمصر كىناؾ قكة رابعة ظيرت عمي مسرح النضاؿ السياسي كأخذت تنمك كيشتد ساعدىا دكف أف تأبو
ليا تمؾ القكات الثبلث أك تحسب ليا حساب عمي أنيا القكة الثابتة الخالدة المؤيدة بحقيا الشرعي في

تقرير مصير الببلد كتمؾ ىي قكة الشعب المصرم )ٓٔٔ

 -الرافعي ىنا يؤكد عمي القكمية المصرية بالتحديد كىذا مفيكـ طبقان لتكجياتو القكمية

 عمي أم حاؿ كاف بالطبع عمي رأس ىذا الشعب مجمكعة مف الزعماء البارزيف مثؿ السيد عمر مكرـكالسيد محمد السادات كالشيخ عبد اهلل الشرقاكل كالشيخ محمد األمير كالشيخ سميماف الفيكمي كالشيخ

مصطفي الصاكم كالشيخ محمد الميدم كالسيد أحمد المحركقى  ،أما الشخص الكحيد الذم استطاع

أف يكسب ثقة الشعب المصرم متمثبلن في زعماءه كاستطاع بيذه القكة الرابعة التي راىف عمييا أف
يكاجو باقي القكم األخرم كيفكز بحكـ مصر ىذا الشخص ىك محمد عمي باشا

 -محمد عمي باشا  ،ىكذا كصؿ الحكار إلي عصر أسرة محمد عمي  ،فكيؼ حضر إلي مصر ؟

 حضر محمد عمي إلي مصر عندما قاـ السمطاف العثماني بتجميع جيش كبير لقتاؿ الحممة الفرنسية فيمصر كطمب مف كؿ حاكـ كالية أف يرسؿ قكة لتنضـ إلي ىذا الجيش ( صدر األمر إلي متصرؼ قكلة

بتقديـ ما لديو مف الجنكد فألؼ كتيبة مف ثمثمائة جندم انضـ محمد عمي في سمكيا )ٔٔٔ ككصمت
ىذه القكة مع مثيبلتيا تحت قيادة حسيف قبطاف باشا إلي أبي قير في شير مارس سنة َُُٖ ـ عمي
متف السفف العثمانية كقد عاصر محمد عمي عندما حضر إلي مصر كؿ األحداث التي تكممنا عنيا

كحتي جبلء الحممة الفرنسية كالفترة التي تمت رحيؿ الحممة الفرنسية مباشرة كحتي كصكلو لمحكـ لتبدأ

مصر فترة جديدة مف تاريخيا

 -دعنا قبؿ أف نتحدث عف محمد عمي ككيؼ كصؿ لمحكـ نمقي نظرة عمي تأثير الحممة الفرنسية عمي

الشعب المصرم مف حيث انبياره بما شاىده مف حضارة مادية قد تككف عرضتو لفتنة مف نكع خاص
 أنا أفيـ تمامان ما تعنيو  ،كسكؼ أحاكؿ أف أكضح لؾ ما أعرفو عف ىذا المكضكع  ،كالذم أيطمًؽ عميو(لطمة حضارية عمي كجو الشعب المصرم)

لطمة حضارية عمي كجو مصر
 بالتأكيد إف االنبيار بالحضارة الغربية قد يزعزع الثقة في النفس لدم البعض  ،خاصة إذا كانت الفجكةالحضارية ىائمة

ٓٔٔ
ٔٔٔ

تاريخ الحركة القكمية ( الرافعي ) جِ صفحة ِِّ
تاريخ الحركة القكمية جِ ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ِٖٓ

ّٕٓ

ّٖٓ
 سنستعرض معان كنتأمؿ حجـ الفجكة الحضارية بيف مصر كفرنسا في ذلؾ الكقت ككيؼ أف مصر كشعبلـ يكف لو أم ذنب في ذلؾ  ،كسكؼ أكضح مدم انبيار المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي بما

شاىده مف أمكر جعمتو يعترؼ كيقكؿ عف بعض ما شاىده أنيا أمكر ال تسعيا عقكؿ أمثالنا ،

 الحظ أف الجبرتي لـ يكف مف طبقة العامة كالغكغاء كلكنو يعتبر محسكب عمي النخبة المثقفة في مصرفإذا حدث لو ىذا االنبيار كتمؾ الدىشة فما الذم حدث لباقي البسطاء مف الشعب المصرم ؟

 -سأتمك عميؾ ما كتبو الكاتب الكبير يحيي حقي ٕٔٔ عف المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي  ،في

كتابو الممتع صفحات مف تاريخ مصر فتحت عنكاف ٓديسمبر سنة ُٖٕٗـ  ،كتب ما ممخصو - ، :
 -مف حسف الحظ أف كاف يعيش في مصر حينئذ رجؿ  ،ال أعرؼ مف أجدادنا أحدان يفكقو في قدرتو

عمي تممؾ حبي كاعجابي كعمي تثبيت اإلعتزاز ببمدم في قمبي  ،ىذا ىك الجبرتي مؤرخ مصر العظيـ ،
كمف حسف الحظ أيضان أنو كاف يمثؿ أرقي ما كصمت إليو الحضارة الشرقية  - - - - -بؿ إف الميـ

أف ذىنو كاف متفتحان ال يشمو الغركر أك التعصب  ،فنحف بإزاء شيادة رجؿ مثقؼ متزف حكيـ نشأ في
بيت مف أرقي بيكت القاىرة في ذلؾ العيد  ،إنني اعتبر يكـ ٓديسمبر سنة ُٖٕٗـ مف أىـ أياـ مصر

الحديثة كليذا اتخذتو عنكانان ليذه الكممة  ،ففي ذلؾ اليكـ خرج الجبرتي مف داره ليتفرج عمي ما يفعمو
الفرنسيكف في ىدـ المباني لشؽ طرؽ حديثة في قمب العاصمة  - - - - ،فمما رجع لداره كتب لنا

ما يمي  - -:فعمكا ىذا الشغؿ الكبير كالفعؿ العظيـ في أقرب زمف  ،كانكا يصرفكف الرجاؿ مف بعد

الظييرة كيستعينكف في األشغاؿ كسرعة العمؿ باآلالت القريبة المأخذ السيمة التناكؿ  ،المساعدة في

العمؿ كقمة الكمفة  ،كانكا يجعمكف بدؿ الغمقاف كالقصاع عربات صغيرة كيداىا ممتدتاف مف الخمؼ
يممؤىا الفاعؿ ترابان أك طينان أك حجارة مف مقدميا بسيكلة  ،بحيث تسع مقدار خمسة غمقاف  ،ثـ
يقبض عمي خشبتييا المذككرتيف كيدفعيا أمامو فتجرم عمي عجمتيا بأدني مساعدة إلي محؿ العمؿ

فيميميا بإحدم يدي و كيفرغ ما فييا مف غير تعب كال مشقة ككذلؾ ليـ فئكس كقزـ محكمة الصنعة
متقنة الكضع  ،غالب الصناع مف جنسيـ كال يقطعكف األحجار كاألخشاب إال بالطرؽ اليندسية عمي

الزكايا القائمة كالخطكط المستقيمة

 -عربة يد ذات عجمة أمامية كاحدة تبير الجبرتي

 -نعـ بالفعؿ فقد عمؽ الكاتب الكبير يحيي حقي عمي ما كتبو الجبرتي فقاؿ  :ىكذا كانت تعيش مصر في

عالميا المقفؿ إلي حد أف عربة نقؿ صغيرة بعجمة أمامية كاحدة بدت لمجبرتي كأنيا معجزة شيطانية ،
ينبغي أال نقتصر عمي االبتساـ بمحبة لسذاجة الجبرتي  ،بؿ نتأمؿ قكلو بإمعاف  ،ففي كصفو داللة

بينة عمي الفركؽ العميقة بيف عقمية الشرقي كعقمية الغربي  ،فمك كاف محمو رجؿ أكركبي كشاىد مثبلن
ٕٔٔ

نقبل عف كتاب صفحات مف تاريخ مصر -طبعة يناير ََِٖ – نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع -مف صفحة ّٓ كما بعدىا كتحت

عنكاف ٓديسمبر سنة ُٖٕٗـ

ّٖٓ

ّٗٓ
عمي تفكؽ اإلنتاج لما انشغؿ حتي ذلؾ الكقت إال بحساب الفرؽ بيف أجر العمؿ اليدكم كالعمؿ اآللي ،

كقاس ىذا الفرؽ بمقياس الفائدة المئكية لقرض يستدينو لشراء اآللة الحديثة كال يعكر مزاجو في
التفكير في مصير العامؿ الذم ستكفره اآللة  ،ىذه ىي العقمية التي قامت عمييا عظمة النظاـ

الرأسمالي  ،كأما الجبرتي فإف أكرد لفظ الكمفة في كبلمو  ،فمف الكاضح أنو لـ يكف معنيان إال بأثر اآللة
في التخفيؼ مف سخرة اإلنساف في العمؿ الجسماني

 إنيا الرحمة التي تعتبر الفرؽ بيف الحضارة الشرقية كالحضارة الغربية في العديد مف األمكر-

يضيؼ الكاتب فيقكؿ  - - :لـ يكتؼ الجبرتي بالفرجة عمي شؽ الطرؽ يكـ ٓديسمبرسنة ُٖٕٗ

فيك قد ذىب أيضان في اليكـ ذاتو –يالو مف يكـ عظيـ -إلي المجمع العممي الفرنسي  - - -ثـ عاد

لداره ككصؼ لنا ما شاىده بدىشة طفؿ ساذج كما سنرم  ،فيؿ أنا مبالغ إذا قمت إف الصدمة العقمية

العنيفة بيف الشرؽ كالغرب حدثت يكـ ٓديسمبرُٖٕٗ  ،استيقظت مصر كأدركت أف ىناؾ عممان حديثان
غير عمميا القديـ كأف ىذا العمـ الحديث  - -ىك سر غمبة الغرب عمي الشرؽ  ،مصر في ذلؾ اليكـ

ىي الجبرتي

 مصر في ذلؾ اليكـ ىي الجبرتي  ،يا لو مف تعبير رائع مف أديب مبدع  ،فيؿ لديؾ ما حدث لمجبرتيفي المجمع العممي ؟ ألنني أعتقد أف زيارة الجبرتي ليذا المجمع جاءت إطار حرصو عمي كتابة تاريخ

مصر كشاىد عياف فرأم أف ىذا يتطمب زيارتو لكؿ األماكف المسمكح لو بزيارتيا حتى يسجؿ كؿ ما يراه

كيسمعو مف باب األمانة العممية كاهلل أعمـ

 بالفعؿ قاـ الجبرتي بزيارة المجمع العممي الفرنسي كتـ استقبالو بحفاكة بالغة كترحاب ألف عمماء فرنساكانكا يرحبكف بزيارة أم مصرم يريد أف يتعرؼ عمي المجمع العممي

 -حتي يصاب ب يذؿ الجيؿ كخضكع التخمؼ لمتقدـ عمي ما يبدك فاإلبيار العممي مف أقكم كسائؿ إخضاع

الشعكب كتحطيـ أم أمؿ ليـ في المقاكمة فعندما تشاىد بعينيؾ أمك ارن عممية تفكؽ إمكانياتؾ العقمية
بكثير فبالتأكيد سكؼ ترىب فاعمييا،

 -أك قد يككف السبب في الترحيب مختمؼ ألف العمماء ييتمكف بالعمـ أكثر مف أم شئ آخر كال يكظفكنو

سياسيان أك عسكريان  ،أما الجبرتي فعندما كصؼ ما رآه في ىذا المجمع ككتبو في كتابو الشيير كاف
في حالة مف التعجب ال مثيؿ ليا كسكؼ أتمك عميؾ مقتطفات قصيرة مما كتبو الجبرتي عف ىذا المجمع

لتحكـ بنفسؾ عمي قكة المطمة الحضارية التي تعرضت ليا مصر عمي كجييا المتخمؼ في ذلؾ الكقت

 ،يقكؿ الجبرتي  ( :كاذا حضر إلييـ بعض "المسمميف" ممف يريد الفرجة ال يمنعكنو الدخكؿ إلي أعز

أماكنيـ كيتمقكنو بالبشاشة كالضحؾ كاظيار السركر بمجيئو إلييـ كخصكصان إذا أركا فيو قابمية أك
معرفة أك تطمعان لمنظر في المعارؼ بذلكا لو مكدتيـ كمحبتيـ كيحضركف لو أنكاع الكتب المطبكع بيا

أنكاع التصاكير ككرات الببلد كاألقاليـ كالحيكانات كالطيكر كالنباتات كتكاريخ القدماء كسير األمـ
ّٗٓ

َّٔ
كقصص األنبياء بتصاكيرىـ كآياتيـ كمعجزاتيـ مما يحير األفكار )ٖٔٔ  ( ،كمف أغرب ما رأيتو في

ذلؾ المكاف أف بعض المتقيديف لذلؾ أخذ زجاجة مف الزجاجات المكضكع فييا بعض المياه

المستخرجة ،فصب منيا شيئان في كأس ثـ صب عمييا شيئان مف زجاجة أخرم فعبل الماءاف كصعد منو
دخاف ممكف حتي انقطع كجؼ ما في الكأس كصار حج ارن أصفر فقمبو عمي البرجات حج ارن يابسان أخذناه

بأيدينا كنظرناه ثـ فعؿ كذلؾ بمياه أخرم فجمد حجر أزرؽ كبأخرم فجمد حجر أحمر ياقكتيان كأخذ مرة

شيئان قميبلن جدان مف غبار أبيض ككضعو عمي السنداؿ كضربو بالمطرقة بمطؼ فخرج لو صكت ىائؿ
كصكت القرابانة انزعجنا منو فضحككا منا  ،كغير ذلؾ مف أمكر كثيرة كبراىيف حكيمة تتكلد مف اجتماع

العناصر كمبلقاة الطبائع

 (براىيف حكيمة تتكلد مف اجتماع العناصر كمبلقاة الطبائع)  ،يا لو مف تحميؿ ينـ عف كعي كرقي فيالفكر

 -يضيؼ الجبرتي  - - - :كمثؿ الفمكة المستديرة التي يديركف بيا الزجاجة فيتكلد مف حركتيا شرر

يطير بمبلقاة أدني شئ كثيؼ كيظير لو صكت كطقطقة كاذا مسؾ عبلقتيا شخص كلك خيطان لطيفان
متصبلن بيا كلمس آخر الزجاجة الدائرة أك ما قرب منيا بيده األخرم ارتج بدنو كارتعد جسمو كطقطقت
عظاـ أكتافو كسكاعده في الحاؿ برجة سريعة ،كليـ فييا أمكر كأحكاؿ كتراكيب غريبة ينتج منيا نتائج

ال يسعيا عقكؿ أمثالنا )ٗٔٔ

 -ال أجد ما أقكؿ بعد كبلـ الجبرتي إال رحـ اهلل عمماء اإلسبلـ في فترة ازدىار الحضارة اإلسبلمية رحـ

اهلل جابر بف حياف أستاذ الكيمياء األكؿ في الكقت الذم لـ يعرؼ فيو العالـ شيئان عف الكيمياء  ،كرحـ
اهلل ابف خمدكف أستاذ عمـ االجتماع كرحـ اهلل الخكارزمي أبك عمـ الجبر كغيرىـ مف عمماء بغداد
كالقاىرة في نياية القرف الثاني اليجرم كبداية القرف الثالث اليجرم كال حكؿ كال قكة إال باهلل

 ىذا صحيح فمبادئ كأسس معظـ العمكـ الحديثة قد كضعيا عمماء مسممكف -ىؿ قاـ عمماء الحممة بحصر تعداد سكاف مصر في تمؾ الفترة ؟

تعداد سكاف مصر طبقان لتقدير عمماء الحممة الفرنسية َٕٔ

 يقكؿ العالـ الفرنسي ج دم شابركؿ  ( :كاف تقدير عدد سكاف مصر عمي الدكاـ عرضة ألخطاء خطيرة ،كقد كقع أغمب المؤرخيف المحدثيف كالقدامي في مبالغات كبيرة يمكف ألم تكصيؼ بسيط لؤلماكف أف

ٖٔٔ
ٗٔٔ
َٕٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة ٕٓ
عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٓ صفحة َٔ

مف كتاب مكسكعة كصؼ مصر – المصريكف المحدثكف – الجزء األكؿ –الطبعة الثالثة – ُِٗٗ تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  -ترجمة

زىير الشايب  -الكتاب األكؿ – دراسة في عادات كتقاليد سكاف مصر المحدثكف – تأليؼ ج دم شابركؿ الفصؿ األكؿ – لمحة عامة عف الطقس
كالسكاف كعف تقاليد كعادات المصرييف – 2عف السكاف كطبقاتيـ المختمفة  ،باختصار مف صفحة ِِ إلي صفحة

َّٔ

ِْ :- - - - - -

ُّٔ
يدحضيا كالي جانب الخدمات التي قدمتيا الحممة الفرنسية لمعمكـ كالفنكف كاآلثار في مصر  ،فإنيا قد
حثت كذلؾ عمي استخداـ اإلحصاء في األبحاث كالدراسات التي تتخذ مكضكعا ليا أحد األمكر اليامة

 ،كىكذا أمكف التكصؿ ليس فقط إلي تحديد مساحة األراضي المنزرعة كالقابمة لمزراعة بطريقة أقرب إلي
المكضكعية  ،بؿ ككذلؾ عدد القرم كالكفكر التي تغطي كادم النيؿ كما أمكف بالمثؿ تقدير تعداد السكاف

في مصر  ،ككذا تعداد سكاف مدنيا اليامة  ،كبخبلؼ ما جمعتو أثناء كجكدم في مصر مف معمكمات
فقد استعرت ىنا بعض التفاصيؿ مف الدراسة التي كتبيا جكمار  Jomardعف تعداد السكاف في مصر

الحديثة مقارنان بتعداد السكاف في مصر القديمة  ،كحيث أف جكمار قد أقاـ حساباتو عمي معطيات أكثر
دقة عف تمؾ التي جمعت حتي اآلف  ،كحيث أنو أباف عدد المكتي كخصكبة السيدات كمقدار الضرائب

كاستيبلؾ الحبكب باإلضافة إلي أمكر أخرم ىامة ذات طابع اقتصادم كسياسي فإنو قد تكصؿ بذلؾ

إلي نتائج نعتبرىا قريبة مف الحقيقة - - - ،كسكؼ أكتفي ىنا بإيراد فقرة مف ممخصو تضـ نتيجتيف
متقاربتيف كصؿ إلييما عف طريقيف مختمفيف :إف تحديد المساحة الحقيقية لؤلرض المزركعة ثـ حصر

عدد السكاف في جزء محدد مف مساحة الببلد يؤدم  ،بعد تعميـ ىذه النسبة كاضافة الناتج اإلجمالي
إلي عدد سكاف القاىرة  ،إلي نتيجة شبو مؤكدة كىي أف تعداد سكاف مصر يبمغ ََِِِْْ نسمة

 ،أما الطريقة الثانية فقد بنيت أف عدد قرم مصر يبمغ ََّٔ قرية كأف متكسط سكانيا ىك ّْٓ

شخصا لكؿ قرية  ،أم أف تعداد سكاف القرم يبمغ َََُِِْ نسمة  ،كبإضافة سكاف المدف إلي ذلؾ

الرقـ فإف تعداد مصر يبمغ ََُِْٕٔكحسب ما سبؽ فقد تحدد تعداد سكاف مصر بحكالي ِٓ.
مميكف مف السكاف كال يدخؿ ضمف ذلؾ مطمقان عدد العرباف الذيف يعمركف الصح اركات كالذيف ال يمكف
إخضاعيـ لتعداد دقيؽ  ،لكف مسيك جكبير  Jaubertمف جية أخرم يقدر عدد الفرساف العرباف حسب

اإلحصاء الذم قاـ بو بػػ َََِٕ فارس  ،فإذا ما أضفنا إلييـ نفس العدد ألشخاص راجميف كعددان
يتناسب مع ذلؾ مف السيدات كاألطفاؿ فإف مجمكع تعداد أبناء قبائؿ العرباف سكؼ يرتفع إلي

ََََُّ نفس - - ،كانت القاىرة في عاـ ُٖٕٗ تضـ ما بيف َِٓ َِٔ-ألفان مف األشخاص بما
في ذلكالمماليؾ كالتجار األجانب  ،كقد قدر تعدادىا بحسب إحصاء تـ قبؿ مجئ الحممة الفرنسية بػػ

ََََّ نسمة )

 إف أكثر ما لفت نظرم في ما قمت ليس األعداد كاألرقاـ كلكف قكؿ ىذا العالـ  (، :كحيث أف جكمار قدأقاـ حساباتو عمي معطيات أكثر دقة عف تمؾ التي جمعت حتي اآلف)  ،مما يدؿ عمي اعترافو بكجكد

حسابات أكثر دقة مف حساباتو  ،ففضؿ كتابة نتائج تختمؼ عف حساباتو  ،كىي تعتبر أمانة عممية

 -ببل شؾ أف ىناؾ مف العمماء مف ينسب لنفسو حسابات كدراسات كأبحاث لـ يقـ بيا  ،بؿ قاـ بنقميا

بالكامؿ بنتائجيا دكف اإلشارة إلي صاحب الفضؿ الحقيقي فييا  ،كأخشي أف يتحكؿ البحث العممي في

مصر حاليان لمجرد نقؿ أبحاث عمماء الخارج بنتائجيا لمحصكؿ عمي درجات عممية غير مستحقة
ُّٔ

ِّٔ
 -ىؿ تخشي أـ أف ذلؾ قد حدث بالفعؿ ؟

 اهلل أعمـ  ،إذا كاف ىذا قد أصبح ظاىرة عامة أـ ال  ،كلكنني سمعت عف حدكث بعضو أحيانان كليستلدم مصادر مكثكقة بحدكثو فبل أستطيع الجزـ بحدكث ذلؾ

 بمناسبة الدراسات كاألبحاث العممية  ،ىؿ أطمع في اإللماـ ببعض ما كتبو عمماء الحممة عف مصركشعبيا كآثارىا كما إلي ذلؾ مما درسكه في مصر ؟

 بالتأكيد يمكف أف سنستعرض كنتأمؿ معان بعض ما كتبو عمماء الحممة الفرنسية في كتابيـ المكسكعيالضخـ (كصؼ مصر) لنعرؼ حجـ المجيكد في ىذا الكتاب كمدم تعمؽ ىؤالء العمماء في تفاصيؿ

الشئكف المصرية في كافة المجاالت  ،فبالرغـ مف أف نابميكف قد أحضرىـ في األساس لحؿ مشاكؿ
الحممة  ،كلكنيـ كتبكه بدافع حب العمـ لدراسة كؿ شئ في مصر كتسجيمو  ،كقد تمت ترجمة ىذا

الكتاب إلي المغة العربية بكاسطة األستاذ زىير الشايب ثـ استكممت العمؿ فيو ابنتو مني زىير الشايب
 -سأككف سعيد جدان إف قرأت لي بعض ما كرد في ىذا الكتاب الشيير

مقتطفات مف كتاب كصؼ مصر
 إليؾ أكالن بعض ما كرد في مقدمة ىذا الكتاب ثـ بعد ذلؾ سنق أر بعض فقرات قميمة مف الكتاب دكفترتيب معيف لنتأمميا معان

 كمي آذاف صاغية  ،كلكف اسمح لي أثناء القراءة بترديد أم عبارة تعجبني فيك أمر ال إرادم  ،كمايمكنني التعميؽ أك االستفسار  ،كمف المؤكد أنؾ ستفيـ الفرؽ بيف الترديد كالتعميؽ كاالستفسار

 عمي أم حاؿ  ،كتبت االستاذة مني زىير الشايب في مقدمة الطبعة الثالثة مف كتاب كصؼ مصر فيأكتكبر ُِٗٗ ما ممخصو  :لقد مضي عمي صدكر ىذا الكتاب في طبعتو األكلي مف الترجمة العربية
أكثر مف خمسة عشر عامان  ،القي خبلليا –كال يزاؿ -االىتماـ المتزايد مف القارئيف كالمتخصصيف ،

كلعؿ السبب كراء ىذا االىتماـ يتضح لنا مما ذكره فكرييو في مقدمة الطبعة الفرنسية حيث يقكؿ ( :

لـ يسبؽ ألم بمد آخر أف خضع ألبحاث بمثؿ ىذا الشمكؿ كىذا التنكع  ،كفضبلن عف ذلؾ فميست ىناؾ
ببلد أخرم جديرة بأف تككف مكضكعان ألبحاث كيذه  ،فمعرفة مصر أمر ييـ في الحقيقة كؿ األمـ

المتحضرة )  ،كاذا كاف لعمماء الحممة الفضؿ كالتقدير لتأليؼ ىذا الصرح الفريد  ،فقد أتاح المترجـ
الفرصة ألناس كثيريف –ال سيما المصرييف -كي يعرفكا قدر ىذا الكطف العظيـ  ،الشامخ عمي مر

العصكر  ،انتيي كبلـ أك بعض كبلـ األستاذة مني زىير الشايب

 -أكثر ما لفت نظرم في كبلمو عبارة (فميست ىناؾ ببلد أخرم جديرة بأف تككف مكضكعان ألبحاث كيذه)

 أما ما كتبو األستاذ زىير الشايب نفسو في مقدمة كتابو في فبراير ُٕٔٗ فقد اخترت لؾ منو ما يتعمؽبما ذكره عمماء الحممة عف الديف اإلسبلمي مف كجية نظرىـ ككيؼ عالج المترجـ ىذا األمر حيث كتب

ما يمي  :كلقد آثرت ىنا أف أقدـ ترجمة كاممة أمينة نصان كركحان لكؿ ما ذكره المؤلؼ خاصان بنا
ِّٔ

ّّٔ
كبمعتقداتنا  ،كسكؼ يبلحظ القارئ أنني قد آثرت عدـ التدخؿ إال في أضيؽ نطاؽ ممكف العتبارات ال

بأس مف طرح بعضيا  – ُ :أننا ىنا بصدد أثر عممي ىاـ ينبغي أف يحظي باالحتراـ  – ِ ،أنو ليس

كؿ ما يقاؿ عنا صحيحان عمي إطبلقو  ،كاف كاف ينبغي عمينا في كؿ األحكاؿ أال نخشي أية فكرة

صحيحة  – ّ ،أنو قد آف األكاف لنكاجو بشجاعة ما يقاؿ عنا  ،فتجاىؿ ذلؾ أك الصمت عنو ليس ىك

الكس يمة المثمي  ،فذلؾ المكقؼ لف يعني إال تسميمنا كلك بشكؿ سمبي بصحتو  ،كمعرفة ما يقاؿ عنا

ىي أفضؿ كسيمة لمكاجيتو بؿ كدحضو  – ْ ،أف األقكياء ال يخافكف معرفة ما يقاؿ بشأنيـ  ،كال أظف

أحدا يجادؿ في قكة عقيدتنا  ،كأنني فيما فعمت إنما كنت أصدر عف تقديس كبير لئلسبلـ كلنبيو الكريـ
صمي اهلل عميو كسمـ  ،كما أنني كاثؽ أنني فيما التزمت بو مف أمانة في النقؿ كنت أقرب ما يككف إلي
ركح اإلسبلـ  ،الذم ينيض أكؿ ما ينيض عمي اإلقناع العقمي  ،كالذم كانت أكؿ آية في كتابو الكريـ

تدعك إلي القراءة كالفيـ كالذم ال يستكم –بنص آياتو -الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف ،

 مف كبلـ األستاذ زىير الشايب يتضح مدم ىجكـ عمماء الحممة عمي اإلسبلـ كاال لما كتب كؿ ىذهالتبريرات في مقدمة كتابو

 كأضاؼ األستاذ زىير الشايب في نياية مقدمتو ما يمي  :كبرغـ كؿ شئ فإف كاجب األمانة يقتضي بأفأعترؼ بما يأتي  – ُ :أنني قد حذفت مف الجزء الخاص باألقباط نصؼ جممة كجدت أف المياقة

تقتضي حذفيا  – ِ ،أنني حذفت ىامشاى كامبلى أثار –عند نشره بمجمة الثقافة -ردكد فعؿ لـ أكف
أتكقعيا  ،كال يتجاكز ىذا اليامش أربعة سطكر  – ّ ،أنني حذفت آخر عبارة في الكتاب (حكالي سطر

كنصؼ) إذ كجدت مف األفضؿ أال تترؾ ىذه الجممة طعمان مري ارن في حمؽ القارئ  ،بعد صحبة ممتعة مع
مؤلؼ حاكؿ جيده أف ينصفنا طيمة مؤلفو

 -تعتقد ما ىي العبارة األخيرة في الكتاب الذم قاـ بحذفيا ؟

 مف المؤكد أنيا تسئ بشكؿ عاـ لمشعب المصرم  ،كال سبيؿ لمعرفة ىذه العبارة إال إذا عدنا لمنسخةاألصمية مف الكتاب بالمغة الفرنسية

 عمي أم حاؿ لقد عرفنا مف خبلؿ أحداث الحممة كما فعمكه بمصر كالمصرييف كجية نظرىـ الحقيقيةعف الشعب المصرم أك دعنا نقكؿ الشعكب المسممة بشكؿ عاـ  ،كما كتبكه عف مذبحة يافا فيو

-

الكفاية  ،فما ىي أكؿ فقرة ستختارىا لنستعرضيا معان

كرد في كتاب كصؼ مصر كصؼ لمصناعة المصرية كاآلتي  ( :كقبؿ الدخكؿ في تفاصيؿ فنكف

الصناعة  ،ينبغي أف أنكه بالمقدرة المتميزة لمغاية لدم الصناع المصرييف  ،فيـ يممككف عمي كجو

الخصكص تمؾ المكىبة التي تثير إعجابنا لدم الصينييف  ،مكىبة المحاكاة المتقنة ألعماؿ اآلخريف إلي

درجة ينتج عنيا في بعض األحياف عدـ القدرة عمي التمييز بيف التقميد كاألصؿ  ،كمف ناحية أخرم

ّّٔ

ّْٔ
فنحف نعرؼ أيضان أف المصرييف يعتادكف العمؿ كىـ جالسكف  ،كىـ في نفس الكقت يعممكف بخفة في
صناعات مما ال يستطيع صناعنا أف يقكمكا بو في أكضاع مماثمة )ُٕٔ

 ىذه شيادة مف عمماء الحممة الفرنسية تؤكد أف المصرييف كانكا عمي أتـ االستعداد لمتقدـ في مجاؿالصناعة إذا اتيحت ليـ الفرصة لذلؾ كلكف لـ تكف ىناؾ قيادة كاعية تكجييـ  ،أك قؿ ال تكجد إرادة

سياسية لتحقيؽ ذلؾ  ،فماذا كرد أيضان بكتاب كصؼ مصر بدكف ترتيب ؟

 لقد كردت فقرة عف اندىاش عمماء الحممة الفرنسية مف التسامح بيف األدياف في مصر عمي عكس ماكانكا يعتقدكف – كما ما يمي  ----- ( :كسنعجب ألف العامة الجاىمة المكسكمة بالتعصب ال تمعف

الييكد  ،أك المسيحييف مف الكاثكليؾ كاألقباط كاألرمف كالسكرييف كالركـ  ..إلخ  ،ألنيا ألفت

مشاىدتيـ في جميع األياـ منتشريف بأعداد كبيرة  ،يتاجركف بحرية في الشكارع كاألسكاؽ كاألماكف

العامة  ،كتنتشر األحياء التي يسكنيا األقباط كاإلفرنج كالركـ كالييكد في كؿ أجزاء المدينة  ،دكف أف
تحمييا أية أسكار خاصة  ،ككؿ طائفة ليا كنائسيا التي تمارس فييا شعائرىا في سبلـ  ،كدكف أم

نكع مف المضايقات  ،كىذه أيضان مسألة لدينا عنيا في أكركبا تصكرات قؿ أف تطابؽ الكاقع  - -كتقع

حارة النصارل – أحد أحياء األقباط – جنكب ميداف األزبكية أما أكبر أحيائيـ التي تحمؿ ىذا االسـ

فيقع شماؿ ىذا الميداف نفسو  - -كلممسيحييف الركـ كنيستيـ قرب الحم ازكل في الغرب  ،كليـ أيضان
حي يسمي حارة الركـ إلي الشرؽ مف السكرية  - -كالحي الييكدم – حارة الييكد – شديد االتساع

كاالزدحاـ  -كمف البلفت لمنظر بدرجة كبيرة أف يكجد مسجد في قمب ىذا التجمع الييكدم الكثيؼ

كيكجد بالحي الييكدم عشرة معابد ِٕٔ)-

 كىؿ كانكا يعتقدكف أف كؿ أىؿ ديف مف األدياف يتحمييـ أسكار خاصة ؟  ، ،يبدك أنيـ ال يعرفكف شيئانعف اإلسبلـ كعبلقتو بباقي األدياف السماكية  ،كلكف ىؿ ىناؾ كصؼ لمتجارة في ذلؾ الكقت ؟

 بالطبع فقد كرد بالجزء األكؿ مف مكسكعة كصؼ مصر  -صفحة ِٔٓ  ِٕٓ ،ما ممخصو كاآلتي :( - - -كتشتمؿ تجارة التصدير المصرية أساسان عمي  :األرز كالبف كجمكد الماعز كاألقمشة كالقطف
كالسكر كالقمح كالعقاقير الطبية كالخضركات الجافة  ،ككانت الحنة مرغكبة بكثرة في كؿ الببلد  ،ككاف

جزء مف مالية مصر يذىب إلي تركيا لتسديد الجزية التي يدفعيا الباشا لمسمطاف  ،مع ما يرسؿ مف

ىدايا كاف يقدميا لمكزراء كالمقربيف مف السمطاف  ،حتي يثبت في مكانو  - - - ،ككاف ميزاف

العبلقات التجارية بيف مصر كأكركبا لصالح مصر بشكؿ كبير

ُٕٔ

صفحة ِْٗ مكسكعة كصؼ مصر – الجزء العاشر -تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية – ترجمة كتحقيؽ زىير الشايب كمني زىير الشايب –

ِٕٔ

مكسكعة كصؼ مصر – مقتطفات مختارة مف الجزء العاشر -تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية – ترجمة كتحقيؽ زىير الشايب كمني زىير

مكتبة األسرة ََِِ

الشايب – مكتبة األسرة ََِِ

ّْٔ

ّٓٔ
 أرجك أف تتأمؿ معي ىذه الجممة (ككاف ميزاف العبلقات التجارية بيف مصر كأكركبا لصالح مصر)-

سبحاف مغير األحكاؿ

إذ لـ تكف مصر تدفع أمكاالن عمي اإلطبلؽ  ،ككاف المقابؿ دائمان يتـ في صكرة بضائع  ،بينما كانت

أكركبا مضطرة في معظـ األحياف إلي دفع األمكاؿ  ،ككانت فرنسا ترسؿ األصكاؼ كصبغة النيمة

كاألسمحة كمختمؼ المكاد البلزمة لصناعة الحدايد كالنحاس  ،أما البندقية فكانت تصدر لمصر العمبلت

الذىبية اإليطالية كالخرز كالمرايا  ،أما ألمانيا فكانت ترسؿ البكرسميف كاألكاني الزجاجية كالمكاد البلزمة

لصناعة الحدايد كالنحاس  - - ،أما تجارة اليند كمكة – عمي العكس مف ذلؾ – مكمفة لمصر - -
كلكي نعطي لمقارئ فكرة مكضكعية عف تجارة مصر  ،نضع تحت يده جداكؿ مختمفة  ،نكضح فييا
بالتفصيؿ كؿ مكاد االستيراد كالتصدير التي تغذم ىذه التجارة  ،كتعكد ىذه األرقاـ إلي عاـ ُٕٕٓـ ،

 - - - -كقد أكرد عمماء الحممة الفرنسية ىذه الجداكؿ مف صفحة ِٖٓ إلي صفحة ِّٔ بالجزء

األكؿ مف المكسكعة ّٕٔ)-

 -ال داعي لقراءة كؿ ىذه الجداكؿ كلكف يكفي أىـ ما جاء فييا

 -أىـ ما جاء في ىذه الجداكؿ ىك أف فرنسا كانت تستكرد القمح المصرم  ،فقد كرد في الجزء الرابع

الذم يصؼ الزراعة كالصناعات كالحرؼ كالتجارة في مصر  ،بياف ما تقكـ مصر بتصديره كاستيراده مف

أصناؼ كأنكاع التجارة المختمفة  ،كمما يمفت النظر ما جاء تحت عنكاف ( تجارة مصر مع فرنسا ) فقد

كتب عمماء الحممة الفرنسية ما يمي  :الكاردات  :كاف يصدر مف فرنسا إلي القاىرة سمع مختمفة تنتجيا
المصانع الكطنية باإلضافة إلي بضائع متنكعة  ،قادمة مف ببلد أجنبية  ،كخزنت في مرسيميا  ،ككانت

أىـ البضائع الفرنسية تشتمؿ عمي أجكاخ النجدكؽ المعركفة باسـ لندراف درجة أكلي كثانية  ،ككذلؾ
عمي أجكاخ مف سيداف كمف لكفييو كآب فيؿ  ،كمنسكجات مف ليكف محبلة بجالكنات ذىبية كفضية ،

 - - - -ثـ يستمر المؤلؼ الفرنسي في كصؼ المنتجات التي تقكـ مصر باستيرادىا مف فرنسا إلي

أف يصؿ إلي بند الصادرات المصرية إلي فرنسا فيقكؿ  :الصادرات  :تصدر مصر إلي فرنسا  :األرز
كالقمح كالزعفراف كممح النشادر كالنطركف كالصكدا كالقطف المغزكؿ كاألقمشة القطنية كالكتانية مف

مختمؼ األصناؼ كالسنامكي كجمكد الجامكس كاألبقار كالجماؿ  ،كبخبلؼ ىذه السمع المنتجة أك

المصنكعة في مصر كانت األخيرة تصدر إلي فرنسا أيضان السمع اآلتية كالتي كانت تعد مستكدعان ليا ،
كىي تشتمؿ عمي السمع القادمة مف أكاسط أفريقيا  ،عف طريؽ دارفكر كسنار  :الصمغ  ،التمر ىندم

 ،العاج  ،ريش النعاـ  ،ككمية ضئيمة مف تراب الذىب ( التبر )  - -ككاف األرز يصدر في العادة عف

طريؽ دمياط - - -أما القمح الذم يصدر إلي فرنسا فكاف يخزف أكالن في رشيد  ،كمف ىناؾ يرسؿ في

ّٕٔ نقبلن باختصار عف الجزء األكؿ مف كتاب مكسكعة كصؼ مصر – تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية – ترجمة زىير الشايب

ّٓٔ

ّٔٔ
مراكب إلي أبي قير كاإلسكندرية  ،كمنيا يبحر القمح في السفف التي تشكؿ قافمة المشرؽ - - -

ككانت السفف اليكنانية عمي كجو الخصكص  ،كمف مختمؼ جزر األرخبيؿ  ،ىي التي تستخدـ في نقؿ

القمح مف فرنسا حيف عانت إيطاليا مف نقص الغبلؿ  - -في منتصؼ القرف الماضي  ،كتقدر الكمية
التي صدرت مف القمح خبلؿ سنكات القحط الثبلث  ،كالتي أصابت ىذه المناطؽ  ،بنحك ثمانيف ألؼ

أردب  ،كفرض مراد بؾ  ،كىك الذم كاف يحصؿ عمي عائد جمرؾ رشيد  ،رسـ خركج قدره َُٖ مديني

عف كؿ أردب مف القمحْٕٔ

 -أعتقد أف مصر لـ تعاني طكاؿ تاريخيا مف الحاجة لمقمح إال في العصر الحديث  ،كسبحاف اهلل

 كمف أىـ ما كرد مف فقرات في ىذا الكتاب الضخـ كصؼ عمماء الحممة الفرنسية لمشعب المصرم فيذلؾ الكقت كقد ذكرتو لؾ في بداية حكارنا

 -فماذا عف كصفيـ لممماليؾ  ،أـ أف كؿ كبلميـ كاف عف الشعب المصرم فقط ؟

 لقد قاـ عمماء الحممة الفرنسية بتكضيح أسباب عدـ تكاثر المماليؾ في مصر كاليؾ بعض ما كرد فيكتاب كصؼ مصر عف ىذا المكضكع  - - - - :يمكف لمزكجة المصرية أف تصبح أمان فيي سف
الثانية عشرة  ،لكنيا تصؿ لذلؾ في العادة في سف الرابعة عشرة ػ كتظؿ في سنكاتيا المقبمة تقدـ األدلة

عمي خصكبتيا المذىمة  - -كلكننا نستطيع القكؿ – لكي نقدـ نسبة دقيقة – بأف كؿ مصرية تتزكج
تنجب طفبلن كؿ ثبلثة أعكاـ  ،كيقيـ ذلؾ نكعان مف التعكيض بالنسبة لمسيدات البلتي يمرضف  ،أك

البلتي يتميزف بخصكبة قميمة  ، ، ،كالعقـ التاـ شديد الندرة في ىذه الببلد - - - - ،كتتـ الكالدة عف

طريؽ القاببلت كىي عمي الدكاـ حكادث سعيدة  ،كعندما ال تستطيع امرأة – بعد أف تككف استنفذت كؿ

الكسائؿ – أف تتمتع بسعادتيا في أف تككف أمان  ،أك أف تحتفظ باألبناء الذيف أتت بيـ إلي ىذا العالـ ،
فإف التبني يعكضيا عف ذلؾ الحرماف  - - -كيقكـ المكت بحصد أطفاؿ العائبلت األجنبية عمي كجو
الخصكص  ،فالمماليؾ كاليكنانيكف كالعثمانيكف كاألكركبيكف ككافة أبناء األجناس التي ال تنتمي ليذا

الكطف يمكتكف في العادة دكف ذرية تخمفيـ  ،كذلؾ إذا ما تناسمكا فيما بينيـ  ،أما عندما يتزكجكف
مف سيدات ىذا البمد فإف بمقدكرىـ أف يتمتعكا بمباىج األبكة  ،دكف أف يستطيعكا مع ذلؾ أف يتطمعكا

إلي أف ينالكا نعمة أف يترككا بعدىـ ذرية كبيرة العدد  - - - ، ،كىكذا يمكف القكؿ بأف ىذا الشعب
يديف بكجكده لخصكبة نسائو  ،بينما يصعب عمي األجناس األخرم أف تستمر عمي قيد الحياة في ىذه

الببلد  ، ،كسكؼ نقدـ الدليؿ عمي ذلؾ في الجدكؿ اآلتي عف حالة أىـ األسر المممككية  :اسماعيؿ بؾ

 :لـ يترؾ إال بنتان كاحدة  ،إبراىيـ بؾ  :لو طفبلف عمي قيد الحياة  ،قاضي أغا  :أنجب أحد عشر طفبلن
 ،بقي منيـ أربعة عمي قيد الحياة  ،مراد بؾ  ،أيكب بؾ الصغير كأيكب بؾ الكبير  ،األلفي بؾ  ،محمد
ْٕٔ

نقبلن عف كتاب ( مكسكعة كصؼ مصر -جزء الزراعة كالصناعة كالتجارة ) تأليؼ ب س جيرار مف عمماء الحممة الفرنسية –

ترجمة زىير الشايب – الجزء الرابع -مكتبة األسرة ََِِ  -مقتطفات مف صفحة َّْ إلي صفحة َُّ

ّٔٔ

ّٕٔ
بؾ المنفكخ  ،عثماف بؾ تباس  ،عثماف بؾ الشرقاكم  ،عثماف بؾ األشقر  ،عبد الرحمف بؾ  ،عثماف

بؾ البرديسي  ،عثماف بؾ الطمبكرجي  ،حسف بؾ الجداكم  ،صالح بؾ  ،إبراىيـ بؾ الكالي  ،محمد بؾ
العبدكلي  ،كؿ ىؤالء ببل أطفاؿ  ، ،محركؽ بؾ بف إبراىيـ بؾ  :لو طفمة كاحدة عمي قيد الحياة  ،عمي

بؾ الكخيا  :لو طفمة كاحدة عمي قيد الحياة ككذلؾ سميماف بؾ  ،أحمد بؾ الكرارجي  :لـ ينجب أطفاؿ

عمي اإلطبلؽ  ،كنفس الشئ بالنسبة لعثماف بؾ حسف  ،ككذلؾ سميـ بؾ أبك دياب  ،كقاسـ بؾ  ،حسف

كاشؼ الشركسي لـ يخمؼ سكم طفؿ أعمي  ،محمد أغا  :أنجب اثنيف كعشريف طفبلن لـ يبؽ منيـ

عمي قيد الحياة سكم طفؿ كاحد ضعيؼ البنية

 -يا ليا مف إحصائية عجيبة بالفعؿ

 كمف ىذه اإلحصائية نرم كيؼ كاف عدد أطفاؿ المماليؾ الذيف يبقكف عمي قيد الحياة ضئيبلن  ،كيمكننامف جية أخرم أف نعد أس ارن أجنبية أخرم كثيرة لـ تكف بأسعد حظان مف ذلؾ  ،كىذا دليؿ عمي أف
الكطنييف كحدىـ في مصر ىـ الذيف لدييـ فرصة البقاء عف طريؽ التناسؿ  ،كيبدك أف طبيعة المناخ

تمفظ بعناد بذكر األجناس الغريبة

 ربما يفسر ذلؾ قياـ المماليؾ بشراء المزيد مف المماليؾ بصفة مستمرة مف أسكاؽ الرقيؽ في ذلؾالكقت  ،كماذا كرد أيضان في ىذا الكتاب مف مكضكعات ؟

 لقد كردت فقرة عف إعجاب عمماء الحممة الفرنسية باحتراـ الشيخكخة في مصر  ،فقد كرد في الجزءاألكؿ مف كتاب كصؼ مصر عف ىذا المكضكع ما ممخصو  :قد ال يككف مف المناسب أف نبحث عف

ممارسة الفضائؿ الطبيعية عند الشعكب المتحضرة  ،حيث تتكافؽ األنانية كالمصالح – كىما أبناء

الحضارة الشرعييف -مع أضكاء المعرفة  ،إذا صح القكؿ  ،ذلؾ أف أفؽ المعارؼ عند الشعكب كمما
اتسع كمما ابتعدت ىذه الشعكب عف حياة الطبيعة  ،كال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

 ،كمع أننا ال ننتكم ىنا أف نعقد مقارنة متعسفة  ،فإنو ينبغي عمينا القكؿ بأف الشرقييف كاف كانكا قد
أىممكا تعمـ العمكـ كاآلداب  ،فقد استطاعكا عمي األقؿ أف يحتفظكا ببعض آثار مف العادات كالفضائؿ

البدائية  ،كاال  ،فيؿ ثمة عند أمـ الشرؽ ما يستكجب المديح أكثر مف ذلؾ االحتراـ العميؽ الذم

يكنكنو نحك الشيخكخة ؟  ،كيتميز المصرم عمي كجو الخصكص بيذا الشعكر النبيؿ - - -- - - ،
كفي مقابؿ ذلؾ  ،فإف المفكر يستطيع أف ينعي عمي الشعكب األكركبية – التي تطكرت صناعاتيا

كمعارفيا لحد مذىؿ – ىذه البلمباالة الشديدة نحك الشيخكخة  - - -كنستعير ىنا  ،حكؿ ىذا
المكضكع  ،بعض االفكار التي كردت عمي لساف مؤلؼ كتاب رسائؿ عف مصر

Lettres sur L’Egypte

الذم انتقدنا بمرارة كأحيانان تحامؿ صارـ  ،كترسـ أقكالو بدقة ذلؾ الفرؽ الكائف بيف أفكار كعادات
شعكب الشرؽ  ،كبيف مثيبلتيا عند شعكب الغرب  ،بخصكص الشيخكخة  :إف الشيخكخة عند كؿ
الشعكب المتحضرة  ،حيث يعيش اإلنساف كسط عائمتو فترة أقؿ  ،ال تمقي مف االحتراـ نفس ما تمقاه
ّٕٔ

ّٖٔ
في مصر  ،بؿ إنيا تكاد تككف في معظـ األحياف نقيصة  ،حيث ينبغي عمي ذم الشعيرات البيضاء أف
يصمت أماـ غركر الشباب كمباىاتو  ،كأف يمعب دكر طفؿ حتي يمكف تحممو في داخؿ نطاؽ العائمة ،

فما أف يحس اإلنساف عندنا بأف سنكات العمر قد بدأت تثقؿ كاىمو  ،حتي يرم نفسو كقد أصبح عبئان

ثقيبلن عمي أكلئؾ الذيف يدينكف بكجكدىـ لو  ،يرم نفسو كقد أنكر عميو حؽ الرعاية كأغمقت دكنو
القمكب  ،كترتجؼ مف بركدة الكحدة ركحو  ،أما المشاىد التي كنت أراىا ىنا في مصر قد اضطرتني أف

أقدـ لكـ النقيض المقابؿ  ،فينا في مصر  ،يبتسـ العجكز كىك يمقي االحتراـ  ،يبتسـ برغـ كطأة

كضعؼ ىذه الشيخكخة – ألحفاده كىـ يأتكف لمداعبتو  ،كينشرح صدره كىك يرم أربعة أجياؿ تيرع
نحكه لتقدـ إليو ما تفرضو عمييا الشفقة الحنكف  ،فيتذكؽ بذلؾ بيجة الحياة حتي آخر لحظة مف

لحظات عمره  ،كفي كاقع األمر فإف األكركبييف ال يمكنيـ أف يرضكا عف أنفسيـ بثقة كاعجاب عندما
يركف ىذا االحتراـ الذم يبمغ مرتبة التقديس - - - ،فيؤالء الناس الذيف نطمؽ عمييـ ذلؾ النعت

المقزز المرعب  :المتكحشكف البرابرة  ،يقدمكف لنا في ىذا الخصكص مثاالن يجدر باالحتزاء  ،عمي
أجمؿ الفضائؿ  ،فكؿ شئ في كبار السف يفصح عف الميابة كاألىمية  ،فإذا تكممكا أنصت الجميع لما

يقكلكف في احتراـ شديد  ،كيترجـ العرب كممة

Vieillard

(مسف-عجكز) بكممة  :شيخ  ،كىك لقب شرؼ

يكحي بمعني التشريؼ كالسيادة  ،كالكممة األكلي في كؿ العائبلت المصرية لؤلكبر سنان - - - ،

كفضبلن عف ذلؾ فإف الشرؽ – الذم نتفؽ عمي أنو ميد الحضارات – كاف مسرحان لمتقاليد األبكية

القديمة  - - ،كاذا كانت أكركبا ىي كطف الفنكف كمسرح ممذات الشباب كمغامراتو  ،فإف الشرؽ - ،
كمصر بكجو خاص – ىك عمي نحك ما  ،جنة الشيكخ

 ألـ يعمـ ىؤالء معني بر الكالديف في اإلسبلـ كالعطؼ عمي الصغير كتكقير الكبير  ،لماذا لـ يفسرعمماء الحممة كؿ ىذه السمككيات تفسي ارن دينيان  ،ألـ تقؿ أنيـ قد درسكا ديننا كتعاليمو ،

 -ربما كاف يمنعيـ مف ذلؾ المكابرة كانكار األدياف بشكؿ عاـ

 -عمي أم حاؿ تكفي ىذه الفقرات مف كتاب كصؼ كلنبدأ الحديث عف محمد عمي باشا

 كلكف ىناؾ مكضكعات أخرم طريفة يمكف أف تناؿ إعجابؾ عف أحكاؿ مصر كالمصرييف في ذلؾ الكقت -مثؿ ماذا؟

 -مثؿ كصؼ عمماء الحممة لحمامات الساكنا عمي الطريقة المصرية فتحت عنكاف الحمامات العامة كتب

عمماء الحممة الفرنسية ما يمي  :يمكف أف نحصي أكثر مف مائة حماـ بالقاىرة  ،يكاظب السكاف عمي

الذىاب إلييا  ،كبخاصة في الشتاء  - - ،إذ يسمح الصيؼ لمطبقة الدنيا منيـ بالتطير كاالغتساؿ في
النير حيث تككف مياىو شبو فاترة  ،أما الشتاء ببرده فإنو يحرميـ مف ىذه الكسيمة االقتصادية  ،كىنا
يتكجو إلي الحمامات  ،حكالي مرة كؿ أسبكع  ،أكلئؾ القادركف منيـ  ،ليحصمكا بمصاريؼ زىيدة عمي

متعة يطمح إلييا الفقراء كاألغنياء معان  ،أما رجاؿ الطبقة الممتازة  ،أك باألحرم أكلئؾ الذيف يحكزكف
ّٖٔ

ّٗٔ
ثركة كبيرة ػ فإنيـ يمتمككف في بيكتيـ حمامات خاصة  ،كبرغـ ذلؾ فإف ىذا ال يمنعيـ مف أف يمتقكا

بيف الحيف كالحيف في الحمامات العامة  ،ليركحكا عف أنفسيـ فيما بينيـ  - - - - ،كيكجد بكؿ

حماـ مغطس ممئ بمياه شديدة السخكنة  ،كبعد أف ينتيي المرء مف استحمامو يغطس فيو لمحظات ،
كطريقة االستحماـ التي تتبع ىناؾ تختمؼ عف طريقتنا نحف في ذلؾ  ،فبعد أف يدخؿ المرء  ،يستقبمو

الخدـ في الحجرة األكلي حيث يكدع مبلبسو  ،كيعقد حكؿ جسمو فكطة بسيطة  ،ثـ يقاد إلي ممر

يشعر كىك سائر فيو بكىج الحرارة يشتد شيئان فشيئان لتصبح قكية عند اقترابو مف الحجرة الثانية ،
كىناؾ يجد نفسو كسط سحابة مف بخار ساخف معطر يخترؽ مساـ كؿ جسمو  ،كيرقد عمي قطعة مف
قماش صكفي فيقترب منو عمي الفكر خادـ يمبس في يده قفاز  ،أك يمسؾ بفكطو مف صكؼ ناعـ ،

كعندما يتأكد أف البخار قد اخترؽ كؿ المساـ بشكؿ كاؼ  ،يبدأ بأف يطقطؽ كؿ مفاصؿ الكافد كتكاد
ىذه العممية ال تسبب سكم ألـ خفيؼ تعكضو تمؾ الميكنة التي تحدثيا بعد ذلؾ في حركة الجسـ ،

كيستطيع األكركبيكف الذيف لـ يعتادكا مثؿ ىذه العممية كيخشكف نتائجيا  ،أف يرفضكىا بمطمؽ حريتيـ

 ،كبعد ذلؾ يدلؾ الخادـ الجسـ بالقفاز أك قطعة الصكؼ التي بيده  ،كيككف التدليؾ قكيان لحد يظف معو

المرء أف جمده سينفصؿ عف جسمو  ،كيتكالي سقكط خيكط سكداء  ،إذ يتخمص الجسـ مف كؿ

الكساخات التي كانت عالقة بو  ،بؿ إف المساـ نفسيا تتخمص مف أقؿ شئ يمكف أف يسدىا  ،كفي

أثناء ىذه العممية يككف النزيؿ الصبكر غارقان في عرقو  ،ثـ يقتاد بعد ذلؾ إلي حجرة مجاكرة ليبقي

كحده  ،كيغتسؿ بمياه تأتي مف عيني مياه إحداىما ساخنة كمياه األخرم باردة  ،ثـ يرتدم قميصان

ليعكد في النياية إلي الحجرة األكلي  ،حيث يقدـ لو الخادـ كىك جالس عمي أريكتو النارجيمة كفنجانان
مف القيكة  ،كعندما يحيف خركجو تككف مبلبسو قد تعطرت بدخاف خشب الصبر  ،كترش رأسو ككؿ

جسمو برغاكم صابكف معطر - - - - ،كيقكـ مدير الحماـ بتعطير الحجرات كاعداد ماء الكرد ،
كيحصؿ عادةن مقابؿ كؿ ىذه الخدمات عمي ما يكفيو  ،إذا كاف ركاده مف األثرياء  ،كناد ارن ما يككف

مكاف االستحماـ كاحدان بالنسبة لمجنسيف  ،إذ ينقسـ المبني إلي قسميف لكؿ منيما مدخؿ مستقؿ  ،كفي

الحالة األكلي يخصص لكؿ مف الجنسيف مكعد خاص  ،كتذىب النساء عادةن إلي الحماـ في كقت
متأخر  ،كما إف يدخمف حتي تعمؽ قطعة مف قماش مطرزة أك سجادة لتنبو الجميكر إلي حضكرىف ،
كمنذ ذلؾ الكقت ال يمكف ألم رجؿ أف يدخؿ  ،كيستبدؿ بكافة الخدـ الذككر عمي الفكر كبدكف استثناء

خادمات ٕٔٓ - -

 -إنيا معمكمات طريفة بالفعؿ لـ أكف أعرؼ عنيا شيئان  ،فماذا كتبكا أيضان

 -لقد قاـ عمماء الحممة الفرنسية بكصؼ األسبمة في القاىرة  :بالجزء العاشر مف مكسكعة كصؼ مصر

كفي صفحة ُِِ كما بعدىا كتحت عنكاف الكتاتيب  ،األسبمة  ،كاألحكاض العامة كرد ما ممخصو - :
ٕٓٔ

ّٗٔ

نقبلن با ختصار عف كتاب مكسكعة كصؼ مصر تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية ترجمة زىير الشايب الجزء األكؿ مف صفحة ُْٖ َُٓ ، ُْٗ ،

َّٕ
  - -ذكرت مف قبؿ أف األسبمة كالكتاتيب العامة بالقاىرة  ،قد نتجت معظميا عف منشآت  --ألمراءكأثرياء كرسكىا لصالح سكاف ىذه المدينة الكبيرة كراحتيـ  ،كقد ال تككف ىناؾ مدينة في أكركبا تضـ
ىذا العدد مف األسبمة  ،كنبلحظ في ىذه األبنية أعمدة الرخاـ كالنقكش الرائعة  ،ككذلؾ حميات مف

الحجر كالبركنز  ،كمنيا يحصؿ الناس في جميع الفصكؿ كمجانان عمي احتياجاتيـ مف الماء الذم
يحمؿ إلييا بمشقة بالغة مف الفرع األقرب مف النيؿ  ،حيث تصادفنا في الشكارع الجماؿ المخصصة

ليذه الخدمة بدكف انقطاع  ،كفضبلن عف األحكاض التي يغترؼ منيا الماء بكفرة يكجد في خارج ىذه
األبنية سبيؿ مصاصة يرتشؼ المارة منو الماء لتخفيؼ ظمئيـ  ،أما األعمدة التي تزداف بيا كاجيات

ىذه األسبمة فمف المألكؼ أف تككف قطعان مف الرخاـ األبيض نفذت في أيطاليا  ،كىي ممساء أحيانان ،
كقد تككف حمزكنية الشكؿ أحيانان  ،أك ذات شكؿ مضمع أحيانان أخرم  ،ككثي ارن ما يجمع بيف ىذه األشكاؿ
 ،مع حميات مف البركنز الذىبي المكف  ،كما أف نكافذ السبيؿ نفسيا مزكدة بقضباف مف البركنز
مشغكلة بميارة  ،كعمي الجدراف نقكش محفكرة تخمد اسـ صاحب السبيؿ  ،كاألسبمة عبارة عف ثبلثة

طكابؽ  ،أكليا المكجكد تحت سطح األرض  ،كىك عبارة عف خزاف كاسع تصب فيو قرب المياه التي

تحمميا الجماؿ  ،أما الطابؽ العمكم فيرفعو عدد مف الدعامات أك األعمدة  ،كىكذا تضـ ىذه األقبية

عددان ضخمان مف األعمدة الجرانيتية كالحجرية جمعت مف المباني القديمة  ،كلست أشؾ في أننا لك قمنا

بفحصيا لكجدنا مف بينيا قطعان قديمة بالغة األىمية  ،كعدد ىذه المنشآت النافعة كبير كىك يبرىف

عمي أف ركح اإلحساف في الشرؽ أكثر انتشا ارن مف تصكرنا المعتاد  ،كسيككف تعداد ىذه األسبمة إطالة

مفرطة  ،كسأقتصر عمي ذكر أىميا كأكثرىا فخامة فيما يتصؿ بالعمارة  - -- - - ،كيبمغ العدد

اإلجمالي لؤلسبمة  ،أك تمؾ التي قمت بزيارتيا عمي األقؿ  ،مائتيف كخمسة كأربعيف سبيبلن  ،تتميز
ببنائيا الرائع  ،كغالبان ما يعمك السبيؿ طابؽ يضـ مدرسة مجانية (كتاب) أسسيا رجؿ اإلحساف نفسو

الذم أنشأ السبيؿ  ،كتحمؿ اسمو أيضان ،

 مف حسف الحظ أف ىناؾ العديد مف األسبمة مكجكدة حتي اآلف كتشيد بعظمة كرقي فف البناء في تمؾالعصكر  ،فيؿ ىناؾ مكضكعات أخرم تريدني أف أعرفيا مف كتاب أك مكسكعة كصؼ مصر ؟

 يمكف أف نكتفي بيذا القدر كنبدأ في الحديث عف أحداث ما بعد رحيؿ الحممة الفرنسية -ال مانع عمي اإلطبلؽ  ،فماذا حدث بعد رحيؿ الحممة ؟

َّٕ

ُّٕ

الفصؿ رقـ ( ُٓ ) عصر أسرة محمد عمي
عندما تكلي محمد عمي باشا حكـ مصر
 خمس سنكات تقريبان ( ََُُُٖٖٓ-ـ ) ىي الفترة بيف جبلء الحممة الفرنسية كبيف تكلي محمد عميباشا حكـ مصر ككانت أحكاؿ مصر خبلؿ ىذه السنكات الخمسة في غاية االضطراب فقد تصارعت عدة

قكم عمي الحكـ كالطريؼ أف محمد عمي شخصيان كاف كراء ىذه االضطرابات كالعقؿ المدبر ليا أك عمي

األقؿ لمعظميا فكاف يستخدـ جميع الكسائؿ المتاحة مف قكة كدىاء ليضمف عدـ سيطرة أحد الفرؽ
المتصارعة كعدـ استقرار األمكر ألم فريؽ منيـ في مصر كما كاف يتقرب مف الزعامة الشعبية كيراىف

عمييا فالشعب ىك القكة الباقية التي يمكف أف تمنحو حكـ مصر كسط كؿ ىذه الصراعات ككانت الحممة

الفرنسية قد أشعمت ركح الجياد في الشعب المصرم كتسببت في إفاقتو مف سباتو العميؽ ربما دكف أف
تقصد

 كلكف مف ىك محمد عمي كما ىي األساليب التي استخدميا ليصؿ إلي حكـ مصر كما الذم دار خبلؿىذه السنكات الخمسة ؟

 كلد محمد عمي سنة ُٕٗٔ ـٕٔٔ كنشأ بمدينة قكلة مف ثغكر مقدكنيا ككاف منذ صغره يبدك عميوالنبكغ كالجرأة كاقتحاـ المخاطر كركح المغامرة منذ التحؽ بالجيش ككاف يميؿ إلي حؿ المكاقؼ
كالمشاكؿ الصعبة بطرؽ غير تقميدية تعتمد عمي الذكاء الحاد كسرعة البديية كانتياز الفرص المناسبة

بغض النظر عف أم اعتبارات أخرم  ،كمارس محمد عمي لفترة تجارة الدخاف مما جعمو يكتسب خبرة
كبيرة في المسائؿ التجارية كاالقتصادية ككاف ال يعرؼ القراءة كالكتابة  ،ثـ ترؾ محمد عمي تجارة
الدخاف كعاد مرة أخرم إلي الحياة العسكرية كعندما قاـ السمطاف العثماني بتجميع جيش كبير لقتاؿ

الحمم ة الفرنسية في مصر طمب مف كؿ حاكـ كالية أف يرسؿ قكة لتنضـ إلي ىذا الجيش ( صدر األمر
إلي متصرؼ قكلة بتقديـ ما لديو مف الجنكد فألؼ كتيبة مف ثمثمائة جندم انضـ محمد عمي في سمكيا

)ٕٕٔ ككصمت ىذه القكة مع مثيبلتيا تحت قيادة حسيف قبطاف باشا إلي أبي قير في شير مارس
سنة َُُٖ ـ عمي متف السفف العثمانية كمنذ ذلؾ التاريخ شيد محمد عمي كؿ األحداث كحتي جبلء

الحممة الفرنسية ككاف محمد عمي مف ذلؾ الطراز مف القادة الذيف عرفكا إمكانيات مصر جيدان كعمي حد
تعبير األستاذ جماؿ بدكم عنيـ ( كضعكا أيدييـ عمي مفتاح شخصيتيا فباحت ليـ بسرىا كجعمت

منيـ حكامان يميج بذكرىـ التاريخ )ٖٕٔ  ،كعندما تق أر عف األحداث التي مرت بيا مصر خبلؿ السنكات

الخمسة التي أعقبت جبلء الفرنسييف عف مصر تشعر أف محمد عمي كاف يمعب بالنار في جرأة
ٕٔٔ

تاريخ الحركة القكمية جِ ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ِٔٓ [ كىذه السنة كلد بيا نابميكف أيضان ]

ٖٕٔ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ّّ

ٕٕٔ

تاريخ الحركة القكمية جِ ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ِٖٓ

ُّٕ

ِّٕ
كشجاعة يحسد عمييا  ،ككاف الرجؿ الثاني في القكة األلبانية المكجكدة بمصر ضمف قكات الجيش

العثماني ،

 -فيؿ قاـ السمطاف العثماني بتعييف كالي عمي مصر بعد جبلء الحممة الفرنسية ؟

 نعـ لقد قاـ السمطاف العثماني بتعييف عدة كالة عمي مصر خبلؿ ىذه الفترة كاحدان تمك اآلخر كلكف لـيصمد أحد منيـ كسط الظركؼ التي كانت تحيط بو  ،ككاف أكؿ كالي بعد جبلء الحممة الفرنسية
مباشرة ىك خسرك باشا ثـ أحمد باشا ثـ عمي باشا الجزائرلي أما آخر كالي فكاف اسمو خكرشيد باشا

ككؿ ىؤالء لـ يتمكنكا مف فرض سيطرتيـ عمي مصر كقد يككف السبب في ذلؾ ىك محمد عمي نفسو

 -فماذا كتب المؤرخكف عف ىذا المكضكع ؟

 -يقكؿ عف ىذه الفترة المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ( كاف محمد عمي ىك الرأس المدبر لمحممة

عمي خسرك باشا ثـ عمي أحمد باشا ثـ عمي عمي باشا الجزائرلي  ،كلكنو ظؿ بعيدان عف الميداف كترؾ
عثماف بؾ البرديسي " مف زعماء المماليؾ " يأتمر بعمي باشا الجزائرلي كيتكلي أمر قتمو ليحتمؿ تبعة

ىذا العصياف ال خطير في نظر الباب العالي إذا ما جاء كقت الحساب  ،كالكاقع أف مقتؿ الجزائرلي كاف
فيو القضاء عمي مظير السمطة العثمانية في مصر كبذلؾ تخمص محمد عمي مف إحدم القكتيف المتيف

كاف يعمؿ عمي سحقيما كلـ يبؽ أمامو إال قكة المماليؾ فبدأ العمؿ عمي التخمص منيا كتمييدان ليذه

الغاية ترؾ لزعماء المماليؾ السمطة ظاى ارن حتي يحمميـ تبعة الحكـ كمساكئو كيجعميـ ىدفان لسخط

الشعب )ٕٗٔ

 -يا لو مف داىية

كيؼ تبلعب محمد عمي باشا بعثماف بؾ البرديسي ؟
 يكجد كتاب اسمو (الفرعكف األخير محمد عمي) لكاتب ييدعي جيمبرت سينكيو كترجمة عبد السبلـالمكدني كقد تناكؿ الكاتب في كتابو العديد مف األمثمة عمي مكر كدىاء محمد عمي فيقكؿ مثبلن عما
فعمو محمد عمي بعثماف بؾ البرديسي أحد أمراء المماليؾ عندما طالبو الجند بركاتبيـ كحدثت

اضطرابات عديدة بسبب ذلؾ  - - ( :كفي ظؿ ىذا الجك المأساكم  ،يدفع محمد عمي بالبرديسي

التعيس إلي الكاجية  ،كيكاد يصير حاكمان لمببلد  ،ففي السابع مف شير ربيع األكؿ أم الثاني
كالعشريف مف شير أيمكؿ لسنة َُْٖ يدخؿ الشريكاف إلي العاصمة  ،فتستقبميما الجمكع الغاضبة

التي تشتكي الفاقة كالعكز  ،كأماـ حالة اليأس الكبيرة ىذه  ،يأمر البرديسي محمد عمي بفتح مخازف
الغبلؿ مف تكه كتكزيع الحبكب المخزكنة فييا  ،ىمف ًمف الرجميف سيستفيد مف ىذا القرار ؟ البرديسي
بحسب جبارتي  ،لكف ما مف شؾ أف محمد عمي سيحظي بحصة ىامة مف رضي الشعب  ،ألـ يكف ىك
ٕٗٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) جِ صفحة ِٖٓ

ِّٕ

ّّٕ
مف يكزع القمح في النياية ؟ لكف كميما يكف األمر  ،فمحد الساعة لـ تحؿ المشاكؿ بعد  ،فعمي

البرديسي أف يستجيب لمطالب الجنكد المتعددة كالمتكررة بتأدية ركاتبيـ المتأخرة  ،كىكذا يجتمع مجمس

لدم إبراىيـ بام  ،كيتـ اتخاذ قرار بتقسيـ المبالغ المستحقة بيف األمراء بحسب مكاردىـ  ،كلكف ىذا لـ

يكف كافيان أيضان  ،فيرغـ البرديسي عمي الرفع مف ضريبة عمي تجار القاىرة  ،كأيضان عمي تجار
العاصمة مف األجانب كبالتالي ستسبب اإلذاية لمقناصمة –  - -كىكذا فقد كاف يتـ االستيبلء عمي

بضائع التجار تحت أنظارىـ الحزينة كتباع بأبخس األثماف  - - - - ،كالستدرار دعـ الجيش يعمد

البرديسي إلي إضافة ضريبة جديدة عمي المكاطنيف  ،كىي النقطة التي أفاضت الكأس  ،كتحكلت

القاىرة في األياـ التي أعقبت ذلؾ  ،إلي بركاف يغمي فاندلعت المكاجيات في كؿ مكاف فييا تقريبان
كارتفعت األصكات المتكحدة مف المآذف تعمف "ما الذم تريد إضافتو إلي شقائنا يا برديسي" (إيش تاخد

مف تفميسي يا برديسي) كقاـ الرجاؿ كالنساء عمي السكاء بطبلء أيدييـ بطبلء أزرؽ عبلمة عمي
الحداد  ،كأغمقت الدكاكيف  ،كزاد نيب المرتزقة أكثر مف أم كقت مضي  ،كاالستيبلء عمي البراجي

القادمة مف مصر العميا أك السفمي  ،كتكجيت الجمكع إلي األزىر  ،مكاف تجمع الشعب في األزمات

العظمي  ،كتأىبت األيادم لبلنقضاض لكف لـ يحدث أبدان  ،كىك ما يثبت حسف تدبير محمد عمي ،
كتحت تأثير مكجة الغضب العارمة  ،أف تكجو أحد بالمكـ إلي الباشا القادـ الذم كاف يفرؾ يديو خمؼ

الككاليس  ،فقد حانت لحظة إلقاء البرديسي في الجحيـ  ،كىكذا قاـ بتكزيع األلباف التابعيف لو في
العاصمة ككمفيـ بميمة منع المماليؾ مف إيذاء الجماىير  ،كبدأ الشعب الصغير ييتـ مف قريب بيذا

الحامي الذم أرسمتو العناية اإلليية  ،كيستدعي البرديسي المستشيط غضبان العمماء ككجياء العاصمة

كيحمميـ شاتمان مسئكلية ما يقع مف أحداث  ،فيدافع محمد عمي عف العمماء كيعمف بحسـ عف أف
الحككمة ىي مف عمييا تحمؿ أداء ركاتب الجنكد كليس الشعب المصرم كبيذا المكقؼ يبرىف لمكجياء

أنو ال يخشي أف يعارض المماليؾ في سبيؿ الدفاع عف مصالح الشعب  ،كبطريقة غير محسكسة ال

يمنح لمشعب صكرة المنقذ فقط بؿ كالمنقذ ببل طمكح )

َٖٔ

 -أعتقد إنو ليس مف المركءة أف تككف لديؾ رؤية لحؿ مشاكؿ كأزمات شعب مطحكف كال تقدـ الحمكؿ أك

حتي مقترحات لمحمكؿ بؿ كتفتعؿ أزمات غير مكجكدة ،لمجرد أف تثبت فشؿ مف في السمطة  ،كي

تتكلي أنت السمطة بدالن منو  ،فمصالحؾ الشخصية أىـ مف الصالح العاـ الذم يمكف أف ترعاه كأنت

خارج السمطة أيضان  ،كعمي أم حاؿ لقد قمت باختيار فقرة مف كتاب يكضح تمامان ما كنت استفسر عنو

 ،فماذا حدث لمتعيس البرديس بعد ذلؾ كابراىيـ بؾ ؟

َٖٔ

(الفرعكف األخير محمد عمي) تأليؼ جيمبرت سينكيو –تقديـ ديركش نكبمككر-ترجمة عبد السبلـ المكدني

ّّٕ

ّْٕ
 لقد الذكا بالفرار بعد أف أرسؿ إلييـ محمد عمي جنكده األ لباف لمضغط عمييـ كالمطالبة بركاتبيـالمتأخرة ىـ أيضان ( كأي ً
سقط في أيدم المماليؾ ك أركا أنفسيـ حياؿ قكتيف ثكرة األىالي مف جية كجنكد
محمد عمي مف جية أخرم فمـ يجدكا سبيبلن لمنجاة سكم الفرار مف القاىرة )ُٖٔ

 -إذف فقد خبل الجك تمامان لمحمد عمي

 بالتأكيد  ( ،كانت الفرصة سانحة ليحقؽ محمد عمي آمالو كيتكلي سمطة الحكـ في مصر فالمماليؾ قددالت دكلتيـ كالقكة التركية قد تبلشت مف الببلد كالكالي التركي في القمعة سجيف كليس ثمة قكة حربية

سكم األلبانييف " األرناؤكط " الذيف تحت قيادتو كلكف محمد عمي كاف طكيؿ األناة بعيد النظر ف أرم أال
يصؿ إلي سمطة الحكـ بقكة الجند كآثر أف ينتظر حتي يصؿ إلي تمؾ الغاية بإرادة الشعب كبذلؾ يبرىف

أنو لـ يناكئ المماليؾ لمطامع شخصية بؿ لمحض الصالح العاـ فيزداد الشعب تعمقان بو )ِٖٔ

 -كمف أصبح كاليان رسميان عمي مصر كسط كؿ ىذا ؟

 ( كصؿ خكرشيد باشا إلي بكالؽ في أكاخر مارس سنة َُْٖ كىك خامس مف تقمد كالية مصر - -فأكليـ خسرك باشا كقد خمع  ،ثـ طاىر باشا كقد قتؿ ثـ أحمد باشا كقد طرد ثـ عمي باشا الجزائرلي

كقد قتؿ  ،ثـ خكرشيد باشا كفي عيده قامت الثكرة )ّٖٔ  ( ،ككاف خكرشيد باشا سئ الرأم فاسد

التدبير مياالن إلي الظمـ غير مكترث بميكؿ الشعب معتمدان عمي القكة الغشكـ  - -تعددت مظالمو
فتدخؿ العمماء غير مرة لرفعيا عف الناس – ففي عيده قكم سمطاف العمماء كبمغ نفكذىـ أقصي مداه
حتي أثاركا الشعب كاقتمعكا بقكتو الكالي عف كرسي كاليتو كأجمسكا محمد عمي مكانو كلـ يسبؽ ليـ

ىذا النفكذ مف قبؿ )ْٖٔ كىكذا ثار الشعب عمي الكالي خكرشيد باشا بالقكة ككاف زعيـ الثكرة كقائدىا
ىك السيد عمر مكرـ الذم أعطي السمطة لمحمد عمي بعد أف أخذ منو العيكد كالمكاثيؽ أف يعدؿ بيف

الناس كأف يحكـ الببلد بما يرضي اهلل ،

 -فماذا كاف رد فعؿ السمطاف العثماني

 لقد أرسؿ الشعب المصرم إلي السمطاف العثماني يطمب منو تعييف محمد عمي كاليان عمي مصركاستجاب السمطاف لرغبة الشعب كأرسؿ فرمانان بتكلية محمد عمي حكـ مصر ،

 -كنزؿ خكرشيد باشا أخي ارن مف القمعة ؟

 لـ تتكقؼ الحرب بيف الشعب كالكالي إال عند كصكؿ ىذا الفرماف مف األستانة يكـ ٗ يكليك سنةَُٖٓ ـٖٓٔ كنزؿ خكرشيد باشا مف القمعة كىك يعتبر آخر كالي تـ تعيينو بإرادة السمطاف العثماني
ُٖٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ِّٗ

ّٖٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ِْٗ

ٖٓٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ُّْ

ِٖٔ

ْٖٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ِّٗ
تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ِٔٗ

ّْٕ

ّٕٓ
قبؿ تكلي محمد عمي  ،أما محمد عمي فكاف تعيينو بإرادة الشعب كقبؿ كؿ ىذا كبعده إرادة المكلي عز

كجؿ

 -إذف فقد كصؿ محمد عمي باشا لمحكـ في مصر كالتقت مصر بشخصية بارزة غير عادية

 ىذا صحيح فقد تكممنا مف قبؿ عف كبار القادة عندما يحضركف إلي مصر عمي اختبلؼ دياناتيـكمذاىبيـ ككيؼ ينظركف إلي مصر نظرة خاصة كيركف بيا ما ال يراه اآلخركف إنيا الشخصيات البارزة

التي تكممنا عنيا مف قبؿ مثؿ مينا كمنتكحتب الثاني كأحمس األكؿ كاإلسكندر المقدكني كبطميمكس
األكؿ كاإلمبراطكر أغسطس الركماني كسيدنا عمرك بف العاص رضي اهلل عنو كأحمد بف طكلكف كأبك
بكر اإلخشيد كالمعز لديف اهلل الفاطمي كصبلح الديف األيكبي كسيؼ الديف قطز كالظاىر بيبرس

كاألشرؼ خميؿ بف قبلككف كالسمطاف سميـ األكؿ العثماني كنابميكف بكنابرت كغيرىـ مف القادة الذيف

-

عرفكا إمكانيات مصر جيدان

كؿ قائد مف ىؤالء القادة نظر إلي مصر نظرة مختمفة مع اختبلؼ نية كؿ منيـ تجاىيا فمنيـ مف

اتخذىا عاصمة لممكو كاستغؿ إمكانياتيا كمنيـ مف قاـ بتقميـ أظافرىا كتجريدىا مف مقكماتيا قبؿ أف

يعكد إلي عاصمة ممكو لتصبح كالية تابعة لو  ،كمنيـ مف سخرىا لخدمة اإلسبلـ كالمسمميف لتصبح

عضكان قكيان في جسد األمة اإلسبلمية المترابطة كمنيـ مف حقؽ بيا مجد شخصي كجعميا عزبة خاصة

لو كألكالده مف بعده ،

 بالطبع ككؿ كاحد منيـ أحبيا كقٌدر ليا قدرىا كلكف ىناؾ فرؽ بيف مف يحب حب صاحب العزبة لعزبتوكمف يحبيا لكجو اهلل كابتغاء مرضاتو ،

 كالسؤاؿ ىك أيف محمد عمي مف كؿ ىؤالء كما ىي الغاية التي كاف يحمـ بتحقيقيا كاذا كاف محمد عميقد نفذ مبدأ الغاية تبرر الكسيمة فماذا كانت غايتو كما ىي الكسائؿ التي استخدميا لتحقيؽ غايتو ؟

 -عندما تق أر عف األحداث التي مرت بيا مصر خبلؿ السنكات الخمسة التي أعقبت جبلء الفرنسييف عف

مصر تجد أف محمد عمي كاف يمعب بالنار في جرأة كشجاعة يحسد عمييا  ،ككاف قد تـ جبلء اإلنجميز

عف مصر كلكف ليس بسبب ما يحدث بيا كلكف بسبب ما يحدث في أكركبا فقد أجبرتيـ الظركؼ

الدكلية في أكركبا كفعاليات االتفاؽ مع فرنسا عمي مغادرة مصر كلكف بعد أف عرفت قيمة مكقعيا جيدان
 ،ككاف اإلنجميز يرغبكف في تكلي محمد بؾ األلفي حكـ مصر ككاف األلفي العدك المدكد لمحمد عمي

ككاف يعمؿ لو ألؼ حساب
 -لماذا األلفي تحديدان ؟

محمد عمي باشا كمحمد بؾ األلفي
 -كاف محمد عمي يكره المماليؾ بشدة كيعمؿ عمي سحقيـ تارة كميادنتيـ تارة أخرم ككاف أخطرىـ

بالنسبة لو محمد بؾ األلفي الذم كاف قد غادر مصر مع اإلنجميز كعاش فترة في لندف كاتفؽ معيـ
ّٕٓ

ّٕٔ
عمي حكـ الببلد بدعـ منيـ كعاد إلي مصر ليكاجو محمد عمي ككاف محمد عمي يعتبره أصعب عقبة في
طريقو لمحكـ بؿ كاف يتفادل الصداـ بو في أم مكاجيو عسكرية بقدر اإلمكاف  ،ككاف األلفي يمتاز

بالذكاء الحاد كالشجاعة كحسف القيادة كربما كاف سينيض بمصر عمي الطريقة اإلنجميزية في حالة ما

كاف قد كصؿ إليو الحكـ كما نيض بيا محمد عمي كلكف عمي الطريقة الفرنسية كما سنرم ،

 أم أف محمد عمي رجؿ فرنسا كاأللفي رجؿ بريطانيا في مصر فيؿ دعمت فرنسا محمد عمي ليصؿلمحكـ ؟

 ( كىنا البد أف نعرض لركاية ذكرىا بعض المؤلفيف الفرنسييف كالييا يرجعكف صعكد نجـ محمد عميكتقمده كالية مصر فيقكلكف أف المسيك ماسيك دلسبس لما عيف قنصبل لفرنسا في مصر أخذ يبحث عف

رجؿ تؤيده فرنسا كتشد أزره كتساعده عمي تقمده حكـ مصر كانو لـ يكف يعرؼ أحدا في مصر فسأؿ
قكاس القنصمية كاسمو عمر أغا عف الرجؿ المنشكد فدلو عمي محمد عمي ألنو يعرفو مف قبؿ فكتب

دلسبس إلي حككمتو يكصييا بشد أزر محمد عمي كمساعدتو عمي تقمده كالية مصر  ٖٔٔ) -كينفي

المؤرخ الرافعي ىذه القصة تمامان كيقكؿ أنيا غير صحيحة بالرغـ مف أنو ال ينفي أف فرنسا كانت تقؼ
مع محمد عمي بعد تكليو الحكـ  ،فيقكؿ ( أما ككف فرنسا رأت مف مصمحتيا السياسية أف تشد أزر

محمد عمي بعد تقمده الكالية كتؤيده ضد دسائس السياسة اإلنجميزية فيذه مسألة أخرم ال عبلقة بينيا

كبيف حكاية عمر أغا )ٕٖٔ ،

 -فما المشاكؿ التي كاجيت محمد عمي ؟

 كاف المماليؾ يسيطركف عمي صعيد مصر ككانت الحرب تدكر بينيـ كبيف قكات محمد عمي كمف ناحيةأخرم حاكؿ اإلنجميز بالتنسيؽ مع الدكلة العثمانية إعادة المماليؾ لمحكـ كتكلية محمد بؾ األلفي الذم
كاف قد عاد إلي مصر كسيطر عمي الفيكـ كبالفعؿ كصؿ أسطكؿ عثماني إلي اإلسكندرية في أكؿ يكليك

سنة َُٖٔ كمعو كالي جديد عمي مصر اسمو مكسي باشا ليقكـ بالدكر الذم كاف يقكـ بو الكالة قبؿ
الحممة الفرنسية أياـ حكـ زعيـ المماليؾ كشيخ لمبمد ،

 فماذا فعؿ محمد عمي ليحؿ ىذه المشكمة ؟-

لجأ محمد عمي إلي زعماء الشعب مرة أخرم  ،كبدكف الدخكؿ في التفاصيؿ استطاع زعماء الشعب

إلغاء قرار السمطاف كتثبيت محمد عمي في حكـ مصر  ،كتفرغ محمد عمي لممماليؾ حيث لجأ معيـ إلي

أسمكبو الذم برع فيو كىك الدىاء كالحيمة ( فأخذ يعمؿ عمي فصـ عراىـ مستخدمان التنافس القديـ بيف

زعماءىـ )ٖٖٔ كاستمرت المشاكؿ كالحركب كالحيؿ كالمكر بيف محمد عمي كالمماليؾ ككاف أخطرىـ
ٖٔٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ِّٗ

ٖٖٔ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ّْ

ٕٖٔ

تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي ) ج ِ صفحة ِْٗ

ّٕٔ

ّٕٕ
عثماف بؾ البرديسي كمحمد بؾ األلفي  ،ككاف األلفي قد حاصر دمنيكر كاقترب مف رشيد كاإلسكندرية

في انتظار كصكؿ الحممة اإلنجميزية لتتعاكف معو كي يصؿ لحكـ مصر كالتي جاءت بالفعؿ سنة

َُٕٖ ـ ( حممة فريزر ) كلكنيا كجدتو قد مات كفشمت الحممة كتـ مقاكمتيا ببسالة ال نظير ليا ككاف
األلفي قد مات بعد مكت عثماف بؾ البرديسي بحكالي شيريف ،

 -فماذا كاف رد فعؿ محمد عمي عندما عمـ بكفاة األلفي ؟

 -إليؾ بعض ما ركاه الجبرتي عندما كصؼ مكت األلفي ( مف تماـ سعد محمد عمي باشا الدنيكم حتي

أنو قاؿ في مجمس خاصتو " اآلف ممكت مصر " كلما مات األلفي ارتحمت أجناده كمماليكو كأمراؤه

كارتفعكا ناحية قبمي فسبحاف الحي الذم ال يمكت )ٖٗٔ

 عجيب أمر ىؤالء المماليؾ إنيـ يمتفكف حكؿ شخص كليس دعمان لفكرة أك سياسة محددة فإذا اختفيىذا الشخص أك مات تفرقكا في الحاؿ

 كاف محمد األلفي ىك الكحيد تقريبان الذم لـ يجرؤ محمد عمي عمى مكاجيتو عسكريان في مياديف القتاؿكسبب سعادة محمد عمي بمكتو أف مف تبقي مف أمراء كزعماء المماليؾ لـ يكف عمي نفس مستكم

األلفي ككاف مف السيؿ عمي محمد عمي أف يستقطبيـ لصالحو بإعطاء كؿ أمير منيـ األماف عمي
نفسو كعمي ممتمكاتو كأف يسكف معزز مكرـ في العاصمة كلو مكانتو مف التقدير كاالحتراـ طالما أنو ال

يسعي لمكصكؿ لمحكـ كال يبغي سكم الحياة الكريمة اآلمنة ،

 كلكنو تخمص مف ىؤالء أيضان بعد ذلؾ في مذبحة القمعة الشييرة كما ىك معركؼ-

لـ يبؽ أماـ محمد عمي سكم التخمص مف الجنكد األرناءكط الذيف زاد تمردىـ ككادكا أف يقتمكه عندما

ثاركا عميو لتأخر ركاتبيـ حتي أف محمد عمي انتقؿ مف سرام األزبكية س ارن إلي القمعة بحيث لـ يشعر
بو الجنكد المتمرديف كلجأ محمد عمي لزعماء الشعب كي يحمكف لو مشكمة تأخر ركاتب الجنكد

 سبحاف اهلل  ،إف محمد عمي يمجأ إلي الشعب كمما كاجيتو مشكمة غير قادر عمي حميا  ،فميتو التزـ-

بما كعدىـ بو بعد ذلؾ

( كلما كانت خزانة الحككمة خالية مف الماؿ قرركا " أم زعماء الشعب " أف يتحمؿ األىالي ىذه اإلتاكة

الجديدة  - -فجبيت اإلتاكة كدفعت لمجنكد كاستتبت السكينة مؤقتان عمي حساب األىالي )َٗٔ

 -ما أنكر فعمو أماـ زعماء الشعب أياـ البرديسي قاـ بو كبكاسطة نفس الزعامة الشعبية

 كانت ىذه المشكمة التي أثارىا الجند مف األسباب الرئيسية التي جعمت محمد عمي يفكر جديان فيتأسيس جيش نظامي كالتخمص مف ىؤالء الجنكد غير النظامييف في المعارؾ التي سنذكرىا إف شاء اهلل
في الحجاز كالسكداف كما يقكؿ الرافعي ( كأخذ يتحيف الفرص إلنفاذ فكرتو فكاف مف كسائؿ تحقيقيا
ٖٗٔ
َٗٔ

عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار ( الجبرتي ) ج ٕ صفحة ّٖ
عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ٕٗ

ّٕٕ

ّٖٕ
إرساؿ أخبلط الجيش غير النظامي إلي الحمبلت البعيدة في الحجاز كالسكداف كبذلؾ أخذ يتخمص منيا

تدريجيان تمييدان لتأسيس الجيش المصرم )ُٗٔ

 -إذف فقد كاف الشعب المصرم كزعماءه يقفكف مع محمد عمي في كؿ مشكمة بداية مف تكليتو حكـ

مصر رسميان بعد عزؿ خكرشيد باشا بالقكة  ،مرك ارن بمقاكمة فرماف تعييف مكسي باشا ثـ قتاؿ حممة

اإلنجميز في رشيد كالحماد ثـ حؿ مشكمة ثكرة الجند

 كؿ ىذا قاـ بو الشعب مف أجؿ محمد عمي ككاف زعماء الشعب يقفكف مع محمد عمي باشا في كؿ شئعدا ظمـ الشعب مما كاف يسبب لو اإلزعاج أحيانان

محمد عمي يتخمص مف الزعامة الشعبية كالمماليؾ المكاليف لو
 -إذف فقد كانت الزعامة الشعبية صداع في رأس الباشا فكيؼ تخمص منيا ؟

 -يقكؿ عبد الرحمف الرافعي  ( :مف الراجح أف محمد عمي باشا كاف يميؿ في ذات نفسو إلي التخمص

مف الزعامة الشعبية التي أجمستو عمي قمة المجد  ،ألف ىذه الزعامة كانت في ىذه السنكات األكلي

مف حكمو بمثابة سمطة ذات شأف تستقصي عميو كتراقب أعمالو مراقبة مستمرة ككانت ممجأ الشاكيف

ممف يناليـ الظمـ  - -كلئف كاف محمد عمي مدينان لمزعامة الشعبية بكالية الحكـ كتثبيتو كتذليؿ

العقبات التي اعترضتو كاحباط الدسائس كالمؤامرات التي تدبر لو فإف السمطة في ذاتيا مف شأنيا أف
تطغي صاحبيا كتنزع بو إلي االستبداد باألمر  ،فمحمد عمي بعد أف استقر في الحكـ كثبتت أقدامو

طمحت نفسو إلي االستبداد باألمر كبدأ يشعر بالغضاضة مف تدخؿ العمماء كأىؿ الرأم في شئكف الحكـ

كسعييـ في دفع المظالـ عف الناس )ِٗٔ ،

 -ىذا ما كتبو الرافعي فماذا كتب الجبرتي عف ىذا المكضكع ؟

 يقكؿ الجبرتي  ( :كلما انقضي ىذا األمر كاستقر الباشا كأطمأف خاطره كخمص لو اإلقميـ المصرم - -فأكؿ ما بدأ بو أنو أبطؿ مسمكح المشايخ كالفقياء كمعافي الببلد التي التزمكا بيا  - -كاغتركا بذلؾ

كاعتقدكا دكامو كأكثركا مف شراء الحصص مف أصحابيا بدكف القيمة كافتتنكا بالدنيا كىجركا مذاكرة

المسائؿ كمدارسة العمـ إال بمقدار حفظ النامكس مع ترؾ العمؿ بالكمية كصار بيت أحدىـ مثؿ بيت أحد

األمراء  - -كاتخذكا الخدـ كاألعكاف  - -كانقمب الكضع فييـ بضده كصار ديدنيـ كاجتماعيـ ذكر
األمكر الدنيكية كالحصص كااللتزاـ  - -كأكقع مع ذلؾ زيادة عما ىك بينيـ مف التنافر كالتحاسد

كالتحاقد عمي الرياسة )ّٗٔ ،

 إذف فقد شغميـ بالدنياُٗٔ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ٕٗ

ّٗٔ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) جٕ صفحة ُُّ ُُْ ،

ِٗٔ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ُٖ

ّٖٕ

ّٕٗ
 ليس كميـ بالطبع ف يؤكد الرافعي أف السيد عمر مكرـ لـ يخضع لمغريات محمد عمي باشا ( فمـ تمفقناتو لممنافع كالمغريات كلـ تزعزعو الككارث كالتيديدات كقد ظؿ يمثؿ النزاىة كاالستقامة حتي آخر
نسمة مف حياتو كأيده في مسمكو بعض الشيكخ كلكف أغمبيتيـ قد انصرؼ إلي أسباب المنافع

كاالستكثار مف األمكاؿ كالضياع كالدكر كالقصكر )ْٗٔ ،

 -يا لو مف أسمكب خبيث بالفعؿ

 أما المؤرخ جماؿ بدكم فكتب يقكؿ عف ىذا المكقؼ ما يمي ( فبعد تكلية محمد عمي كانفراده بالحكـكنككصو عف العيكد كالمكاثيؽ التي أقسـ عمي احتراميا كاف عميو أف يزيح عمر مكرـ ثـ ينفيو إلي

دمياط كطنطا تنفيذان لتعميمات مكيافيممي التي تنصح األمير بأف يطيح بكؿ الذيف ساعدكه عمي الكصكؿ

إلي الحكـ ككجد محمد عمي تشجيعان كتأييدان – بؿ تحريضان – مف مشايخ األزىر لمخبلص مف عمر
مكرـ مقابؿ انعامات رخيصة أغدقيا عمييـ ثـ استردىا منيـ بعد أف استخدميـ في التآمر عمي زعيميـ
كعندما ذىبكا إليو محتجيف عمي إلغاء امتيازاتيـ لـ يجدكا منو سكم أقذع العبارات كىي نتيجة طبيعية

لمف يبيع نفسو ثـ يعجز عف استردادىا مرة أخرم بعد أف تككف النفس قد تمكثت كفسدت )ٓٗٔ

 -لقد عبر األستاذ جماؿ بدكم عف كؿ ما كنت أريد قكلو بأسمكبو الرائع  ،فيؿ ىناؾ آراء أخرم ؟

 ىناؾ تعميؽ عمي ىذا المكضكع كاآلتي  - - ( :ىناؾ عددان مف العبر كالدركس التاريخية التي يجب أفيعييا كؿ مسمـ في تمؾ الحادثة  ،أكليا أنو كاف مف الطبيعي أف يتجو محمد عمي إلي محاكلة التخمص

مف زعماء األمة الذيف جاءكا بو كي يسيؿ عميو أف يجمع مف الضرائب ما شاء كأف ينفذ سياساتو

بدكف حساب لمعارضة لمجماىير  ،كأف ينفرد بالسمطة  ،كبدييي أف زعماء األمة الشرفاء كعمي رأسيـ

السيد عمر مكرـ لـ يحسبكا حسابات لذلؾ اليكـ اعتمادان عمي الجماىير أك استنادان إلي ثقتيـ في حسف
نية محمد عمي  ،كنحف ىنا البد أف نقرر حقيقتيف  ،أكليما  :أنو ال يمكف في الحياة السياسية

االعتماد عمي حسف نية الحكاـ  ،فالسمطة في حد ذاتيا مفسدة كميما كاف كرع الشخص فإف السمطة

ربما تفسده  ،ككاف مف الضركرم تطكير النظاـ السياسي بشكؿ يحمي األمة مف تقمبات النفكس أماـ

خمر السمطة  ،كاغراء القكة  ،ككاف الزعماء في ذلؾ الكقت بالذات يمتمككف حركة جماىيرية حققت مف
القكة كاالتساع ما يكفؿ ليا ذلؾ لك أرادت  ،كالحقيقة الثانية  :أنو كاف البد مف تحكيؿ الحركة
الجماىيرية إلي مؤسسة ذات تنظيـ يكفؿ ليا االستمرار كال يجعميا عرضة لممؤامرات كتقمبات بعض

المشايخ تحت إغراء الماؿ أك الحسد  - - - ،كبتمؾ المؤامرات الدنيئة استطاع محمد عمي أف يتخمص
مف السيد عمر مكرـ  ،ليس ىذا فحسب  ،بؿ إنو باستخداـ بعض المشايخ في اإليقاع بالسيد عمر
مكرـ كاف قد أجيز عمي المؤسسة األزىرية بكامميا  ،فالجميكر رأم في عمميـ معني الخيانة كالغدر ،
ْٗٔ
ٓٗٔ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ّٖ
محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ُّ ُْ ،

ّٕٗ

َّٖ
محمد عمي نفسو احتقرىـ بعد ما قبضكا الماؿ لقاء عمميـ ىذا  ،كىكذا استطاع محمد عمي الداىية أف

يتخمص مف الزعيـ كأف يسقط ىيبة العمماء أماـ الجماىير  - - - ،كربما يككف ىذا العمؿ قد أفاد

محمد عمي عمي المستكم الشخصي  ،كلكف ىذا العمؿ كاف التكطئة األكلي لمقابمية لبلستعمار  ،ففصـ

العبلقة بيف العمماء كبيف الجماىير قد أفقد الطرفيف إيجابيتيما  ،كباتت الجماىير ببل قيادة شرعية

تعمؿ مف خبلليا في التصدم لبلستعمار أك االستبداد  ،كبيذا العمؿ حقؽ محمد عمي لبلستعمار ىدفان
كاف مف الصعب تحقيقو ككضع المبنة األكلي في القابمية لبلستعمار  ،فمك كاف محمد عمي قد اغتاؿ

عمر مكرـ أك اعتقمو أك قتؿ العمماء أك سجنيـ لكاف تخمص مف العمماء  ،كلكنو لـ يكف قد قضي عمي

كياف ىاـ كاف ضركريان لمصمكد في ذلؾ الكقت العصيب أماـ العدك التاريخي المتربص بنا  ،كسكاء
قصد محمد عمي ذلؾ أـ لـ يقصد فإف النتيجة كانت مركعة عمي أمتنا كعمي استقبللنا )ٔٗٔ

 إنيا كارثة بالفعؿ أف يفقد الناس الثقة بالمشايخ كالعمماء  ،فسكؼ يترككف فراغان في حياة الناسكسيشغمو غيرىـ كما أدراؾ مف ىـ غيرىـ  ،فبالفعؿ لك كاف قتميـ كاف سيتخمص منيـ دكف أف تيتز
الثقة في األزىر  ،كلكنو قاـ بتشكيو صكرتيـ أماـ الناس كأخرج أسكأ ما فييـ فتخمص منيـ كمف

مؤسسة األزىر ككؿ  ،إنو تعميؽ ميـ كمؤثر أيضان  ،كبالطبع لـ يحدث ىذا مع المماليؾ فقد قتميـ دكف

الحاجة لتشكيو سمعتيـ فيك ليس في حاجة لذلؾ فقد فعؿ ذلؾ أياـ عثماف بؾ البرديسي

مذبحة القمعة
 بالفعؿ فبعد أف كسر محمد عمي شككة المشايخ كقاـ بنفي كبيرىـ السيد عمر مكرـ خارج القاىرة بعيدانعف األحداث قرر أف يتخمص مف األمراء كالقادة المماليؾ الذيف أعطاىـ األماف كجعميـ يترككف ساحات

القتاؿ كسكنكا بالقاىرة كعاشكا حياة كريمة غير متطمعيف لمحكـ فقاـ بدعكتيـ لحضكر احتفاؿ ضخـ

كفخـ بالقمعة لكداع ابنو أحمد طكسكف باشا الذم كاف متكجيان عمي رأس جيش لميمة خارج الببلد
ككاف يكـ الجمعة أكؿ مارس سنة ُُُٖـٕٗٔ ( كقبؿ ابتداء الحفمة دخؿ البككات المماليؾ عمي
محمد عمي باشا في قاعة االستقباؿ الكبرم فتمقاىـ بالبشر كالحفاكة كقدمت ليـ القيكة كشكرىـ الباشا

عمي إجابتيـ دعكتو كألمع إلي ما يناؿ ابنو مف التكريـ إذا ما ساركا معو في مككبو فأجابكه بالشكر -

 -كعندئذ نيض المماليؾ كساركا إلي حيث يأخذكف مكانيـ في المككب الفخـ )ٖٗٔ ككاف المككبيتكاجد بو مجمكعات مف الجنكد تسير أماـ كخمؼ مجمكعة المماليؾ  ،ككاف يمر بمنطقة شديدة

الضيؽ بالقمعة كفي نيايتيا باب خرج منو مقدمة المككب ثـ تـ إغبلقو عمي المماليؾ كالجنكد كانياؿ

عمييـ ضرب النار مف أعمي األماكف المجاكرة ليذا الممر الضيؽ
ٔٗٔٔٗٔ
ٕٗٔ
ٖٗٔ

نقبلن عف كتاب تاريخ مصر الحديث – ُٖٕٗ -ُِٗٓ-صفحات مف كفاح الشعب المسمـ في مصر – د محمد مكرك

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة َُٖ
عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة َُٗ

َّٖ

ُّٖ
 -فماذا فعؿ المماليؾ عندما كقعكا في ىذا الكميف ؟

 ( لـ يستطع المماليؾ دفاعان عف أنفسيـ كلـ يكف لدييـ الكقت كال القدرة عمي الحركة أك الرجكعالقيقرل أك النزكؿ عف جيادىـ لضيؽ المكاف الذم حصركا فيو كألنيـ جاءكا االحتفاؿ مف غير بنادؽ

كال رصاص كلـ يككنكا يحممكف سكم سيكفيـ كىييات أف تعمؿ السيكؼ في ذلؾ المكقؼ شيئان فانصب

عمييـ الرصاص كحصدىـ حصدان كجاءىـ المكت مف كؿ مكاف )ٗٗٔ ،

 -فكـ كاف عددىـ تقريبان ؟

 ( كىكذا دخؿ القمعة في صبيحة ذلؾ اليكـ أربعمائة كسبعكف مف المماليؾ كأتباعيـ قيًتمكا جميعان كلـ ينجمنيـ إال كاحد اسمو أميف بؾ فإنو كاف في مؤخرة الصفكؼ )ََٕ كقفز بجكاده مف فكؽ سكر القمعة

كتمقي الجكاد الصدمة كنجا ىك كفر متنك ارن إلي أف كصؿ سكريا فيما بعد  ،ككانت المذبحة مؤامرة

محكمة مف محمد عمي استطاع أف يقتؿ فييا مف لـ يستطع أف يقتمو في ساحات القتاؿ حيث األماكف

-

المخصصة لمقتؿ الشريؼ ،

أف ما فعمو الباشا ىك غدر بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معاني

 -بالتأكيد  ،كقد عمؽ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي عمي ىذه المذبحة فكتب اآلتي  ( :تمؾ ىي

الكاقعة الشييرة بمذبحة القمعة كنحف ىنا ال نريد أف ندافع عف المماليؾ  - -كلكف ميما بمغت سيئاتيـ
فإف القضاء عمييـ بكسيمة الغدر أمر تأباه اإلنسانية كلك أف محمد عمي باشا استمر في محاربتيـ

كجيان لكجو حتي تخمص منيـ في مياديف القتاؿ لكاف ذلؾ خي ارن لو كلسمعتو )َُٕ  ،كيقكؿ المسيك

جكمار كىك الذم جعمو محمد عمي باشا مدي ارن ألكؿ بعثة مدرسية مصرية في فرنسا ( لك أمكف محك
تمؾ الصحيفة الدمكية مف تاريخ مصر لما صار محمد عمي ىدفان ألحكاـ التاريخ القاسية - -

 -فماذا كاف تأثير ىذه المذبحة عمي الشعب المصرم ؟

 -يقكؿ الرافعي :كمف جية أخرم فإف الفتؾ بالمماليؾ عمي ىذه الصكرة الرىيبة قد كاف لو أثر عميؽ في

حالة الشعب النفسية ألف مذبحة القمعة أدخمت الرعب في قمكب الناس ككاف مف نتائجيا أف استكلت

الرىبة عمي القمكب فمـ يعد ممكنان إلي زمف طكيؿ أف تعكد الشجاعة كالطمأنينة إلي نفكس الناس)َِٕ

 -ككيؼ استطاع الجبرتي رحمو اهلل أف يؤرخ ليذه األحداث في ظؿ سيطرة الباشا؟

ٗٗٔ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة َُُ

ََٕ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ُُُ

َِٕ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ُُْصفحة ُُٓ

َُٕ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ُُْ

ُّٖ

ِّٖ

محمد عمي كالجبرتي
 يقكؿ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم  ( :لـ يكف عبد الرحمف الجبرتي مؤرخان حككميان يكتب ما يرضي الحاكـكلكنو كاف مؤرخان شعبيان مف الطراز األكؿ يسجؿ ما يراه في أمانة كدقة دكف ابتغاء مرضاة السمطة أك

خكفان مف سخطيا كمثؿ ىذا المسمؾ األخبلقي لـ يكف مما يعجب الحكاـ ألف الحاكـ يريد مف المؤرخيف

المعاصريف لو أف يحرقكا لو البخكر كينتحمكا البطكالت كيزيفكا الحقائؽ فيجعمكا مف مخازيو مجدان كمف
سكءاتو ع ازن فإف لـ يفعمكا سخط عمييـ كعصؼ بيـ كىذا ما فعمو محمد عمي الكبير عندما نمي إلي
عممو ما كتبو الجبرتي عنو في صفحات ذاعت كشاعت كتداكلتيا أيدم الناس فمـ يرحـ شيخكختو
كأكعز إلي أعكانو فاغتالكا ابنو خميؿ أثناء سيره في شارع شب ار كارتاع الرجؿ كىك يتمقي جثماف ابنو

الصريع كفيـ بذكائو دكافع الجريمة فامتؤلت نفسو ىمان ككمدان كظؿ البقية الباقية مف أيامو يبكي ابنو
حتي أبيضت عيناه مف الحزف فكؼ بصره كما كفت يده عف الكتابة إلي أف كافاه األجؿ فغادر الدنيا

حزينان مكمكمان عاـ ُِٖٓـ )َّٕ ،

 -لقد كنت أتكقع بالفعؿ أف الجبرتي رحمو اهلل ليس لف يككف لو مكاف في دكلة محمد عمي

 ( لقد ساء الجبرتي أف يرم محمد عمي كقد تممكتو نزعة الشره إلي األمكاؿ فيصادرىا دكف سند مفالشريعة ثـ ىك ال يتكرع عف جمع األمكاؿ بأخس الكسائؿ حتي لك تطمب األمر شراء المحاصيؿ مف
الفبلحيف بأسعار زىيدة كفرضيا عمي الناس بأسعار باىظة )َْٕ ،

 -فيؿ كاف الجبرتي ضد محمد عمي دائماى ؟

 -الطريؼ أف الجبرتي لـ يكف ضد محمد عمي باستمرار بؿ إنو كاف يذكر أعمالو النشيطة كيصفو باليمة

العالية في المشاريع الكبرم التي كاف يقكـ بتأسيسيا فمثبلن ذكر اآلتي عف أحد مشاريع محمد عمي :
(ككاف لو مندكحة لـ تكف لغيره مف ممكؾ ىذه األزماف فمك كفقو اهلل لشئ مف العدالة عمي ما فيو مف

العزـ كالرياسة كالشيامة كالتدبير كالمطاكلة لكاف أعجكبة زمانو كفريد أكانو )َٕٓ

 أعجكبة زمانو كفريد أكانو  ،يا لو مف تعبير  ،عمي أم حاؿ لقد حاف الكقت لنتحدث عف عصر محمدعمي باشا ككيؼ قاـ بتأسيس مصر الحديثة كما يقكلكف  ،فأم الكتب ستختارىا لنق أر منيا عف ىذا

العصر المثير ؟

 في الكاقع أف في حيرة شديدة لكثرة الكتب التي تؤرخ لعصر محمد عمي  ،فكيؼ أختار منيا ما يناسبؾ ال داعي لمحيرة فنحف عمي أم حاؿ لف نتمكف مف قراءة كؿ ما يك ًتب عف محمد عمي في ىذا الحكاركبالتالي يكفي أف نق أر فقرة كاحدة مف كؿ كتاب متكفر معؾ حاليان
َّٕ

مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ّٗ

َٕٓ

عجائب اآلثار ( الجبرتي ) صفحة َُْ

َْٕ

مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة َْ

ِّٖ

ّّٖ
 ال مانع كاذا تذكرنا أم نقطة ميمة أخرم خبلؿ الحكار فسكؼ نبحث عنيا  ،أما أىـ ما يجب أف تعرفوعف تأسيس مصر الحديثة في عصر محمد عمي فيك السبب الرئيس الذم كاف كراء كؿ ىذه النيضة

في كافة المجاالت كناؿ عناية فائقة مف محمد عمي
 -كما ىك ؟

محمد عمي كتأسيس مصر الحديثة
 إنو الجيش كال شؾ فعف ىذا المكضكع يقكؿ الرافعي  - - -( :ليس في منشآت محمد عمي باشا ماناؿ عنايتو مثؿ الجيش المصرم  ،كيكفيؾ دليبلن عمي مبمغ تمؾ العناية أف منشآتو األخرم متفرعة عنو
كالفكرة في تأسيسيا أك استحداثيا إنما ىي استكماؿ حاجات الجيش فيك األصؿ كىي التبع فتقرير

محمد عمي باشا إنشاء مدرسة الطب مثبلن يرجع في األصؿ إلي تخريج األطباء الذيف يحتاج إلييـ
الجيش ككذلؾ دكر الصناعة كمصانع الغزؿ كالنسيج كاف غرضو األكؿ منيا تكفير حاجات الجيش

كالجنكد مف السبلح كالذخيرة )َٕٔ  ،كمف ىنا يتضح أف المدارس كالبعثات العممية إلي الخارج كبناء

المصانع كاالىتماـ بالنكاحي االقتصادية بشكؿ عاـ كاف بسبب الجيش فيك الدافع كراء معظـ ىذه

اإلنجازات إف لـ يكف كميا  ( ،كقد ساعد تككيف طبقة تعممت تعممان عاليان قبؿ إنشاء المدارس االبتدائية
كالثانكية أف األزىر كفؿ إمداد المدارس العالية كالبعثات بالشباف المتعمميف الذيف حازكا مف الثقافة

قسطان يؤىميـ لتفيـ دركس المدارس العالية في مصر أك في أكركبا فكاف األزىر خير عضد لمتعميـ

العالي )َٕٕ

 -إذف فقد كاف األزىر األساس في نيضة مصر في عيد محمد عمي

 -بالتأكيد  ،ألف محمد عمي لـ يجد غير األزىر كنكاة لتنفيذ مشركعو الكبير كأساس متيف يبني عميو ،

ككانت أكؿ مدرسة عالية أنشئت في عصر محمد عمي ىي مدرسة اليندسة بالقمعة سنة ُُٖٔـ ثـ
تكالت بعد ذلؾ المدارس عمي كافة مستكياتيا كانتشرت في أنحاء الببلد ( كالظاىر أف مدرسة القمعة لـ

تؼ عمي مر السنيف بحاجات الببلد إلي الميندسيف أك أف برنامجيا لـ يكف كافيان بالم ارـ  ،فأنشأ محمد

عمي في سنة ُّْٖـ مدرسة أخرم لمميندسخانة في بكالؽ كعيف أرتيف أفندم أحد خريجي البعثات

العممية ككيبلن ليا  - -كفي سنة ُّٖٖـ أسندت نظارتيا إلي المسيك المبير بؾ " الفرنسي " لغاية
سنة ُْٖٗـ  - ، -كأسس محمد عمي مدرسة الطب سنة ُِٕٖ إجابة القتراح الدكتكر كمكت بؾ "
الفرنسي " ككاف مقرىا في أكؿ عيدىا بأبي زعبؿ لكجكد المستشفي العسكرم بيا مف قبؿ )َٖٕ كما

تـ إنشاء مدرسة لمصيدلة كالكالدة كمدرسة األلسف ىذا باإلضافة إلي المدارس الحربية كالبحرية ( لما
َٕٔ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ُِّ

َٖٕ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ََْ

َٕٕ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ّٕٗ

ّّٖ

ّْٖ
تقدمت المدارس العالية كالخصكصية التي أنشأىا محمد عمي كاتسع نطاقيا رأم أف ينشئ ليا إدارة

خاصة سميت " ديكاف المدارس " سنة ُّٕٖـ ككاف مكجكدان مف قبؿ باسـ مجمس شكرم المدارس
كقد ساعد عمي تنظيـ ىذه اإلدارة تخرج نكابغ أعضاء البعثات كعكدتيـ إلي مصر )َٕٗ

 -ىذا عف التعميـ فماذا عف الصناعة ؟

 اىتـ محمد عمي باشا بالصناعة الحربية فأسس مصانع لؤلسمحة كالمدافع بالقمعة كمخازف باركدكقنابؿ كمصنع بنادؽ بالحكض المرصكد كأقاـ معمؿ لمباركد في المقياس بطرؽ جزيرة الركضة ككذلؾ

في أماكف أخرم عديدة  ،كما اىتـ محمد عمي بمبلبس الجند كتصنيعيا كميمات الجيش بشكؿ عاـ ،

كجدير بالذكر أف محمد عمي أنشأ األسطكؿ المصرم كاىتـ بصناعة السفف الحربية في ترسانة بكالؽ

كدار الصناعة الكبرم باإلسكندرية كما اىتـ اىتمامان بالغان بإقامة القبلع كاالستحكامات لمدفاع عف مصر
( فأصمح قمعة صبلح الديف بالقاىرة كشحنيا بالمدافع كبني عمي مقربة منيا قمعة أخرم عمي ذركة

جبؿ المقطـ تعرؼ بقمعة محمد عمي كتشرؼ عمي األكلي كأصمح قبلع اإلسكندرية كأنشأ غيرىا

كاستدعي مف فرنسا ليذا الغرض ميندسان حربيان في فف االستحكامات يسمي المسيك " جميس " كأنعـ

عميو برتبة البككية  ،كجعمو باشميندس االستحكامات )َُٕ

 -لقد كاف اعتماده عمي الخبراء الفرنسييف كاضحان جدان  ،فماذا عف اإلنجازات في مجاؿ الرم كالزراعة ؟

 مف إنجازات محمد عمي أيضان ترعة المحمكدية " نسبة لمسمطاف محمكد " كغيرىا مف الترع في شماؿكجنكب مصر كما أنشأ الجسكر العديدة كالقناطر كما أنو قاـ بتحكيؿ نظاـ الرم مف رم باألحكاض إلي

رم دائـ بعد أف أنشأ القناطر الخيرية ( كانت أراضي الكجو البحرم  - -تركم بطريؽ الحياض كرم
الكجو القبمي فبل يزرع فييا إال الشتكم كال يزرع الصيفي إال عمي شكاطئ النيؿ أك الترع القميمة

المشتقة منو كقد أخذ محمد عمي في تغيير ىذا النظاـ تدريجيان إذ أخذ في شؽ الترع كتطييرىا كاقامة

الجسكر عمي شاطئ النيؿ ليضمف تكفير مياه الرم في معظـ السنة كصارت الترع تركم األراضي في
غير أكقات الفيضاف جيد المستطاع كالسيما بعد إقامة القناطر عمييا  - -كقد تكج محمد عمي أعماؿ
الرم التي أقاميا بإنشاء القناطر الخيرية كاسميا يغني عف التعريؼ فإنيا قكاـ الرم الصيفي في الكجو

البحرم كىي كاف كانت آخر أعمالو في الرم إال أنيا أعظميا نفعان كأجميا شأنان كأبقاىا عمي الدىر أث ارن
)ُُٕ  ،كما قاـ محمد عمي بتكسيع نطاؽ الزراعة كغرس األشجار كاىتـ بتحسيف زراعة القطف كأدخؿ
أنكاعان جديدة تصمح لمنسيج كاستقدـ خبير فرنسي لتنظيـ مصانع النسيج ككاف اسمو المسيك " جكمؿ "

َٕٗ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة َْْ

ُُٕ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ّْٗ

َُٕ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة َّٓ

ّْٖ

ّٖٓ
 أما عف صناعة النسيج فحدث كال حرج فقد أنشأ العديد مف المصانع مثؿ مصنع الخرنفش كمصنعأمشاط الغزؿ بحي السيدة زينب كمصنع الجكخ ببكالؽ كمصنع الحرير كمصنع الحباؿ كنسيج الصكؼ

كالعديد كالعديد مف المصانع في عدة مدف كقرم مصرية  ،كباإلضافة إلي مصانع النسيج أنشأ محمد
عمي مصانع أخرم مثؿ معمؿ سبؾ الحديد في بكالؽ كمصانع ألكاح النحاس كمعامؿ السكر في الكجو

القبمي كمصانع النيمة كغيرىا  ،ككاف يشرؼ عمي معظـ ىذه المصانع خبراء أجانب ،

 -إنيا إنجازات ضخمة ببل شؾ فماذا عف المنشآت المعمارية ؟

 اىتـ محمد عمي بتشييد المباني العامة كالقصكر كالمصانع كدكر الحككمة كما إلييا ( فمف ذلؾ أنشأبالقمعة قصره الشيير " قصر الجكىرة " الذم كاف مقر الحكـ في عيده كقصر شب ار كسرام رأس التيف

باإلسكندرية )ُِٕ  ،كبني جامع كبير بالقمعة الذم تـ دفنو فيو بعد ذلؾ  ( ،كأنشأ مدينة الزقازيؽ

لمناسبة بناء قناطر بحر مكيس كعني بشئكف الببلد الصحية  - -كأنشأ المستشفيات كالمحاجر
الصحية عمي النظاـ األكركبي )ُّٕ  ،كجدير بالذكر أف محمد عمي أنشأ مطبعة كبيرة في بكالؽ
ككانت تطبع بيا الجريدة الرسمية " الكقائع المصرية " ككانت تصدر بالعربية كالتركية ثـ بالعربية فقط

كما كانت ىناؾ مطابع أخرم صغيرة في أماكف متفرقة

 -يتضح مف كؿ ىذا أف محمد عمي قد قاـ بإنشاء العديد كالعديد مف المشاريع الضخمة كالتي تنـ عف

مدم مثابرتو كاجتياده كىمتو العالية كما كاف يعتمد عمي الخبراء األجانب كخاصة الفرنسييف في معظـ

ىذه المشاريع كما ساعده في ذلؾ خريجي البعثات مف المصرييف ببل شؾ  ،فماذا كتبكا أيضان عف

محمد عمي كانجازاتو ؟

 في الحقيقة ىناؾ كتاب عف محمد عمي كتبو األديب كالمؤرخ إلياس االيكبي (ُْٕٖ )ُِٕٗ-يصؼبإيجاز بميغ أىـ إنجازات محمد عمي حيث كتب ما ممخصو  :أما ما كاف مف نقمو مصر إلي بيئة غير

البيئة التي كجدىا فييا فقد عمؿ ذلؾ :أكالن بأف أقمع عف طريقة الحكـ التي سبقت عيده فاحتاط بديكاف

مؤلؼ مف نخبة الرجاؿ المحنكيف دعاه الديكاف الخديكم  ،ثانيان أنشأ مف أبناء البمد جيشان زاى ارن مدربان

عمي الطريقة الغربية  ،بالرغـ مف صعاب كانت الكاحدة منيا كافية لتفؿ الحديد كتدؾ الجباؿ  - -كأنشأ

بجانب ىذا الجيش عمارة بحرية فخمة جكلت الراية المصرية ميابة معظمة في مياه البحر المتكسط

كمياه البحر األحمر كأنشأىا مف العدـ كبالرغـ مف مف عدـ كجكد مادة كاحدة لديو مف المكاد البلزمة

لبنائيا  ،ثالثان بأف جدد بجدة المعارؼ بتغييره ب ارمج التعميـ كطرقو  ،ففتح محمد عمي المدارس تترم ،

ابتدائية كثانكية كعالية  ،فالمدارس االبتدائية كانت سبعان كأربعكف  ،كالمدارس الثانكية كالعالية
كالخصكصية كانت أربعان كعشريف  ،منيا مدرسة القصر العيني كمدرسة المغات كمدرسة المعادف
ُِٕ
ُّٕ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة َُٓ ُُٓ ،
عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ُُٓ

ّٖٓ

ّٖٔ
كمدرسة الطب البيطرم كمدرسة الطب كالتكليد كمدرسة المكسيقي إلخ  ،كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ أرسؿ

البعثات تمك البعثات إلي المعاىد األكركبية  ،كاضافة إلي المدارس إقامة المعامؿ كالمصانع في طكؿ
الببلد كعرضيا  ،لتتمكف الببلد مف االستغناء جؿ االستطاعة عف الكاردات األجنبية  ،رابعان بأف غطي

كجو القطر باألشغاؿ كاألعماؿ المفيدة فمف سد أبي قير إلي سد الترعة الفرعكنية إلي سد فتحة بحيرة
المنزلة إلي تقكية جسر قشيش كىك الذم كاف يصكف مديرية الجيزة مف الغرؽ إلي بناء جسر لسد

قطع في البحر اليكسفي  ،إلي تعزيز قنطرة البلىكف  ،إلي حفر الترع العديدة كأىميا المحمكدية

كالخطاطبة كمسد الخضراء كالنعناعية كالسرساكية كالباجكرية كالبكىية كالمنصكرية كالشرقاكية إلي
إقامة قناطر حاجزة عمييا كمسيمة لمرم  ،إلي بناء الترسانة كحكض تصميح السفف  ،كتشييد قناطر

بحر شبيف  ،كالقناطر الخيرية الكبرم كىي معجزة أعمالو  ،إلي ابتناء الحصكف كالقبلع عمي السكاحؿ

المصرية كابتناء السرايات العديدة  ،كأىميا سرام رأس التيف  ،كسرام شب ار  ،كسرام قصر النيؿ  ،إلي
الشركع في تحكيؿ األزبكية إلي منتزه عمكمي إلي غير ذلؾ مف األعماؿ العظيمة التي غيرت كجو

القطر تغيي ارن محسكسان  ،خامسان بأف ىدـ الحكاجز التي كانت العصكر السالفة قد أقامتيا بيف تعامؿ

الغرب كالشرؽ كمكف العالميف مف االختبلط معان ال باإلتجار الكاسع فحسب بؿ باالحتكاؾ اليكمي ،
فحبب إلي الغربييف المجئ إلي القطر كاستغبلؿ رؤكس أمكاليـ في أرضو  ،كانشاء مدارس ألكالىـ
عمي سطحو  ،كفتح أماـ قكمو أبكاب السفر إلي الغرب  ،كالتعرؼ بحالو كاالقتباس عنو  ،سادسان بأف

سف قانكنان لمبمد كؿ مكاده متشربو بالرغبة في فتح عصر جديد لؤلمو

ُْٕ

 أكثر ما لفت نظرم في كؿ ىذه البنكد أنو قاؿ أف محمد عمي فتح أماـ قكمو أبكاب السفر إلي الغرب ،-

كالتعرؼ بحالو كاالقتباس عنو  ،فكيؼ سمح لو الغرب بكؿ ىذا ؟
لقد اتضح بعد ذلؾ نكاياىـ كما سنرم

 -حسنان فمنتحدث عف البعثات في عصر محمد عمي ككيؼ تابعيا ككيؼ تأثر المصريكف بالغرب

البعثات العممية في عيد محمد عمي
 -قاـ محمد عمي بإرساؿ العديد مف البعثات العممية إلي أكركبا بشكؿ عاـ كفرنسا بشكؿ خاص ككانت

ىذه البعثات تنقؿ العمكـ الحديثة كاألفكار الجديدة مف أكركبا إلي مصر ( كقد بمغ عدد الطمبة جميعان
الذيف أكفدىـ محمد عمي إلي أكركبا مف سنة ُُّٖـ إلي سنة ُْٕٖـ ُّٗ تمميذان منيـ ِٖ في

الرساالت الثبلث األكلي ابتداء مف سنة ُُّٖـ إلي سنة ُِٖٓـ ك ُِٗ في البعثات الكبرم ابتداء

مف سنة ُِٖٔ فيككف مجمكعيـ ُّٗ تمميذان كىك عدد عظيـ إذا قيس بدرجة الثقافة التي بمغتيا
مصر في ذلؾ العصر كعظيـ في نتائجو ألف ىذه البعثات كاف ليا أكفر قسط في نيضة مصر
ُْٕ

مقتطفات مختصرة جداي نقبلن عف كتاب محمد عمي سيرتو كأعمالو كآثاره بقمـ إلياس االيكبي

ّٖٔ

ّٕٖ
اإلجتماعية كالعممية كاالقتصادية كالحربية كالسياسية )ُٕٓ ككاف محمد عمي يتابع بنفسو أخبار

المبعكثيف في الخارج بؿ كيرسؿ إلييـ الرسائؿ التي تحفزىـ عمي اكتساب العمكـ ،

 -كىؿ لديؾ نص أحد ىذه الرسائؿ ؟

 -إليؾ مقدمة أحد ىذه الرسائؿ  ( :قدكة األماثؿ الكراـ األفندية المقيميف في باريس لتحصيؿ العمكـ

كالفنكف زيد قدرىـ ننيي إليكـ أنو قد كصمنا أخباركـ الشيرية كالجداكؿ المكتكب فييا مدة تحصيمكـ
ككانت ىذه الجداكؿ المشتممة عمي شغمكـ ثبلثة أشير مبيمة لـ يفيـ منيا ما حصمتمكه في ىذه المدة

 ُٕٔ) - -كمف البعثات التي أرسميا محمد عمي إلي فرنسا بعثة مشيكرة باسـ بعثة األنجاؿ ألنيا

كانت تضـ عددان مف أبناء كأحفاد محمد عمي منيـ األمير اسماعيؿ ابف ابراىيـ باشا كالذم أصبح بعد

ذلؾ خديكم مصر الشيير الذم كاف متأث ارن بكؿ ما ىك فرنسي خبلؿ فترة حكمو كما سنرم إف شاء اهلل

 -فماذا عف الشيخ رفاعة الطيطاكم ؟

 ( -يقكؿ عمي باشا مبارؾ " إف محمد عمي باشا طمب إلي الشيخ العطار – شيخ الجامع األزىر – أف

ينتخب مف عمماء األزىر إمامان لمبعثة األكلي يرم فيو األىمية كالمياقة  ،فاختار الشيخ رفاعة لتمؾ

الكظيفة )ُٕٕ

 -أم أف الشيخ رفاعة لـ يذىب ليتمقى العمكـ كلكنو ذىب في كظيفة محددة ؟

 ىذا صحيح كلكنو استطاع أف يغترؼ مف مناىؿ العمـ في فرنسا عمي حد تعبير الرافعي كتعمـ المغةالفرنسية كدرس التاريخ كالجغرافية كالفمسفة كاآلداب الفرنسية

 -الحظ معي أف الذم درسو الشيخ رفاعة يتعمؽ بتككيف األفكار أكثر منو تعمقان بالعمكـ الحديثة

 نعـ كقد تأثر بمفكرم فرنسا كانبير انبيا ارن شديدان بالحضارة الغربية كتعجب كيؼ كصؿ ىؤالء إلي ىذهالمستكيات العممية الراقية كق أر مؤلفات فكلتير كجاف جاؾ ركسك كمكنتسكيك كراسيف

 -أعتقد أنو قد تعرض لفتنة مف نكع خاص جدان

 نعـ فقد  ،كاف مفكرك أكركبا متحرريف مف تعاليـ األدياف السماكية كاعتمدكا عمي العقؿ فقط فيصياغة منيج الحياة في أكركبا ككاف ذلؾ رد فعؿ عنيؼ عمي سيطرة الكنيسة في العصكر الكسطي

كالتي كانت تحرـ العمـ كالبحث العممي كالتفكير عمكمان ككانت لفترة كبيرة سببان في تخمؼ أكركبا عف
العالـ كمو في الكقت الذم كانت فيو األمة اإلسبلمية عمي أعمي مستكم مف التقدـ العممي في جميع
المجاالت ألف الديف اإلسبلمي ال يعكؽ العمـ كالبحث العممي أك كما يقكؿ الدكتكر محمد عمارة  ( :ذلؾ

أف اإلسبلـ قد تميز عف غيره بأنو " ديف " ال يقكـ بغير " دنيا " كشريعة ال تكتمؿ إال في مجتمع ككطف
ُٕٓ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة َْٗ

ُٕٕ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة ُّْ

ُٕٔ

عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي ) صفحة َُْ

ّٕٖ

ّٖٖ
كنظاـ كعمراف  ،فالكثير مف فرائضو الكفائية كاالجتماعية ال تقاـ إذا نحف اكتفينا بالمساجد كالمحاريب
 ،فالعمـ باإلسبلـ يقتضي كيستكجب تحصيؿ العمـ المدني الشرعي  ،كفريضة عمي األمة اإلسبلمية

إقامة مؤسسات العمـ  ،التي بدكنيا ال تكتمؿ إقامة الديف  - - - ،كاذا كنا مكمفيف بإقامة الديف فإف
إقامة كامؿ اإلسبلـ ال تتأتي إال في مجتمع مستكمؿ لشرائط العمراف  ،المادية منيا كالركحية كاألدبية ،

بؿ إف إقامة الشعائر كالمناسؾ كالعبادات عمي النحك األمثؿ  ،كفي حضكر قمبي يجعميا خالصة هلل  ،ال

يتأتي إال إذا انتظمت شئكف الدنيا  ،كتحققت شركط األمف المادم كالمعنكم لمعابديف العاكفيف الراكعيف

الساجديف  ،كذلؾ حتي يتمكنكا مف إفراد المعبكد بالعبادة  ،كاستخبلص القمكب العابدة مف المعكقات

الدنيكية التي تحكؿ دكف الحضكر في العبادات ) ُٖٕ

 -فيؿ تأثر الطيطاكم باألفكار األكركبية ؟

 مف أفضؿ ما قرأت لتكضيح مدم تأثر الشيخ رفاعة باألفكار األكركبية ما كرد في كتاب " محمد عميكأكالده " لؤلستاذ جماؿ بدكم عندما تكمـ عف فشؿ الحممة الفرنسية في نقؿ األفكار األكركبية إلي
الشعب المصرم بينما نجح في ذلؾ رفاعة بؾ فيقكؿ جماؿ بدكم ( كلك دققنا في طبيعة السنكات األربع

التي تمت الحممة الفرنسية لف نجد أث ارن كاحدان يدؿ عمي تغمغؿ األفكار األكركبية بيف المصرييف كلف
نسمع عف فكلتير أك ركسك أك مكليير أك نظـ االنتخابات كالعقد االجتماعي كارادة األمة إال بعد أف يعكد
الشيخ رفاعة الطيطاكم مف رحمتو الميمكنة إلي باريس في عاـ ُُّٖـ أم بعد ثبلثيف عامان بالتماـ

كالكماؿ مف رحيؿ الحممة )ُٕٗ

 إذف فقد كاف عصر محمد عمي –عمي نحك ما -امتداد ثقافي لعصر الحممة الفرنسية  ،حيث قبؿالمسممكف مف حاكـ مسمـ ما لـ يقبمكه مف بكنابرت

 بالفعؿ يمكف اعتبار أف عصر محمد عمي كاف بمثابة بداية لحممة فرنسية جديدة عمي مصر كلكنياحممة ثقافية فيي استكماؿ لمحممة العسكرية التي شنيا نابميكف عمي مصر فقد كاف ىناؾ خبراء في
عدة مجاالت مف فرنسا في مصر كما كاف ىناؾ مبعكثيف مف مصر إلي فرنسا كلـ تكف العمكـ الطبيعية
فقط ىي التي يتـ نقميا كلكف كانت عممية تغيير األفكار بشكؿ كاضح مما يؤثر عمي بعض الثكابت

اإلسبلمية الراسخة  ،فقد كاف كؿ ما تحتاجو مصر ىك العمـ الطبيعي فقط مثؿ اليندسة كالطب - -
إلخ أما اليكية كالتاريخ كالمعتقدات فمـ نكف في حاجة ألف نتعمميا مف أحد

 جدير بالذكر أف أكركبا عندما نقمت العمكـ الطبيعية عف العمماء المسمميف قبؿ ذلؾ لـ تنقؿ معيااألفكار اإلسبلمية كلكنيا اكتفت بالعمكـ الطبيعية فقط
ُٖٕ

مف كتاب العطاء الحضارم لئلسبلـ لمدكتكر محمد عمارة صفحة ٕٗ  ( ٖٗ ،سمسمة اق أر – دار المعارؼ – العدد ِٔٔ -سنة

ُٕٗ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ٗ

ُٕٗٗ)

ّٖٖ

ّٖٗ
 عمي أم حاؿ فإف الشيخ رفاعة قد عاد مف فرنسا كقاـ بحركة ترجمة كاسعة كمؤلفات كثيرة ،كبالمناسبة كاف لو كتاب شيير يصؼ فيو عاصمة فرنسا " تخميص اإلبريز في كصؼ باريس " ( كالذم
ميز فيو بيف "الكضعية الغربية " البلدينية  ،كبيف " عمكـ التمدف المدني " المكضكعية كالمحايدة ،

فقاؿ عف باريس كببلد الفرنجة :

أيكجػػد مثؿ باريس ديار

كليؿ الكفر ليس لو صباح

شمكس العمـ فييا ال تغيب
أمػا ىػػذا كحقكـ عجيب

 -إنو يتعجب مف كجكد شمكس العمـ مع ليؿ الكفر  ،فيا ليا مف صدمة مربكة بالفعؿ

 -كيستكمؿ الشيخ رفاعة الطيطاكم كصفو فيقكؿ  - - ( :فيذه المدينة  ،كباقي مدف فرنسا كببلد

اإلفرنج العظيمة  ،مشحكنة بكثير مف الفكاحش كالبدع كالضبلالت  ،كاف كانت مف أحكـ ببلد الدنيا
كديار العمكـ البرانية  ،إف أكثر أىؿ ىذه المدينة إنما لو مف ديف النصرانية االسـ فقط  ،حيث ال يتبع
دينو  ،كال غيرة لو عميو  ،بؿ ىك مف الفرؽ المحسنة كالمقبحة بالعقؿ  ،أك فرقة مف اإلباحييف الذيف

يقكلكف  ،إف كؿ عمؿ يأذف فيو العقؿ صكاب  ،كلذلؾ فيك ال يصدؽ شئ مما في كتب أىؿ الكتاب

لخركجو عف األمكر الطبيعية )َِٕ

 -كيستنكر الشيخ رفاعة بالطبع ىذه األفكار

 نعـ  ،كيؤكد أف ( الذيف ح ٌكمكا عقكليـ بما اكتسبكه مف الخكاطر التي ركنكا إلييا تحسينا كتقبيحان ،كظنكا أنيـ فازكا بالمقصكد بتعدم الحدكد  ،فينبغي تعميـ النفكس السياسة بطرؽ الشرع  ،ال بطرؽ

العقكؿ المجردة  ،كمعمكـ أف الشرع الشريؼ ال يحظر جمب المنافع كال درء المفاسد  ،كال ينافي في

المتجددات المستحسنة التي يخترعيا مف منحيـ اهلل تعالي العقؿ كأليميـ الصناعة ) - -

 أعتقد أنو يرم أنو ال يصح االعتماد فقط عمي العقؿ لكضع منيج حياة لئلنساف عمي األرض دكفالرجكع إلي تعاليـ كمنيج المكلي عز كجؿ الخالؽ الحكيـ فيك سبحانو سيد ىذا الككف كليس البشر

فميس مف حؽ البشر أف يفعمكا ما يعتقدكف أنو صكاب إذا تعارض مع أكامر المكلي عز كجؿ ألف العقؿ

البشرم لو حدكد يجب أف يقؼ عندىا ،

 بالتأكيد كيثؽ ثقة مطمقة في أكامر المكلي عز كجؿ كينفذىا ببل تردد حتى إذا لـ يعرؼ الحكمة مف{كلى ًك اتَّىبعى ا ٍل ىح ُّ
اىـ ًب ًذ ٍك ًرًى ٍـ فى يي ٍـ ىعف
س ىد ًت َّ
ؽ أٍ
ض ىك ىمف ًفي ًي َّف ىب ٍؿ أىتى ٍي ىن ي
ىى ىك ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ي
الس ىم ىاك ي
اءى ٍـ لىفى ى
كراءىا  ،ى
كف} (ُٕ) سكرة المؤمنكف
ض ى
ًذ ٍك ًرًىـ ُّم ٍع ًر ي
َِٕ

الثكابت كالمتغيرات في اليقظة اإلسبلمية الحديثة – لمدكتكر محمد عمارة – صفحة ِٖ  - ِٗ ،دار نيضة مصر – سمسمة

التنكير العدد ُٖ ( نقبلن عف األعماؿ الكاممة لمشيخ رفاعة الطيطاكم – جِ – صفحة ُٗٓ كما بعدىا – طبعة بيركت سنة

ُّٕٗ)

ّٖٗ

َّٗ
 كىكذا قامت النيضة األكربية عمي مجمكعة مف أفكار المفكريف الذيف كضعكا منيج بشرم لمحياة عميىع ىمالى يي ٍـ} (ٗ)
ىح ىب ى
األرض كتحرركا مف تعاليـ األدياف السماكية  { ،ىذًل ىؾ ًبأ َّىن يي ٍـ ىك ًريىكا ىما أ ى
ط أٍ
ىنز ىؿ المَّ يو فىأ ٍ
سكرة محمد
 الطريؼ أنو كسط كؿ ىذا حضر إلي مصر في عيد محمد عمي أتباع ساف سيمكف -كمف ىك ساف سيمكف ؟

الساف سيمكنية في مصر
 ( -نشأ ساف سيمكف منذ طفكلتو متمردان عمي تعاليـ الكنيسة الكاثكليكية ثائ ارن عمي الظمـ االجتماعي

الذم تفشي بعد سقكط الثكرة " الفرنسية " في أحابيؿ الدكتاتكرية فعكؼ عمي دراسة العمكـ البحتة - -

كتكقؼ مبيك ارن أماـ إنجازات العبلمة اإلنجميزم نيكتف فاتخذ منو نبيان لديف جديد ىك ديف العمـ أك ديف
نيكتف كدعا إلي نبذ العقائد كاألخبلؽ الكاثكليكية لتحؿ محميا عبادة العمـ كدعا إلي قياـ مجتمع تككف

السمطة العميا فيو لمعمماء كالفنانيف كرجاؿ الصناعة  ،كالصناعة عنده ال تعني الميكنة كاستخداـ اآللة

كانما تعني العمؿ المنتج في كافة صكره  - -كدعا إلي استخداـ المكسيقي ككسيمة مف كسائؿ التثقيؼ
الخمقي كالصناعي )ُِٕ كقد حاكؿ االنتحار مرة كفشؿ ( كفي زعمو أف اهلل قد أكجد نيكتف بجانبو
كأسند إليو إدارة شئكف البرية كاستغرؽ في تأمبلتو كشطحاتو حتي خيؿ إليو أف اهلل يحدثو كيكحي إليو

بفكرة الديانة الجديدة )ِِٕ

 -يبدك أف األمكر ستزداد سكءان  ،فإلي ماذا يدعك أيضان ؟

 كاف ساف سيمكف يدعكا إلي حككمة كاحدة لمعالـ كمو كيريد تكصيؿ العالـ كمو كربطو بقنكات مائيةمنيا قناة السكيس بمعني أف ساف سيمكف كأتباعو كانكا يحممكف بقناة السكيس قبؿ أف يتـ حفرىا
بفترة كبيرة  ،كقد مات ساف سيمكف مات سنة ُِٖٓـ كحاكؿ أتباعو نشر أفكاره ككانكا يحممكف
بالسفر إلي الشرؽ كالشرؽ بالنسبة ليـ ىك مصر ككاف محمد عمي عمي ما يبدك قد فتح أبكابيا أماـ

الغرب كبالتالي كاف ىذا تشجيعان ألتباع ساف سيمكف عمي السفر إلي مصر

 -فمتي حضركا إلي مصر ؟

 ( -كصمت الدفعة األكلي مف أتباع ساف سيمكف إلي اإلسكندرية في شير سبتمبر ُّّٖـ كعمي رأسيا

األب انفانتاف عمي ظير سفينة ترفع عمي ساريتيا عمـ مدرسة ساف سيمكف كتضـ عددان مف الخبراء
كالمتخصصيف في كافة العمكـ كلدم كصكؿ السفينة إلي ميناء اإلسكندرية أعمف انفانتاف  :نعـ إنني
جئت إلي مصر ألقكـ بتكصيؿ البحريف بعضيما ببعض كتدعيـ اتجاه عزيز مصر " محمد عمي "

ُِٕ
ِِٕ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ْٕ
محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ٕٓ

َّٗ

ُّٗ
الدكتاتكرم في إلغاء الممكية الكراثية في األرض الزراعية )ِّٕ كعندما تـ عرض فكرة مشركع قناة

السكيس عمي محمد عمي رفضو تمامان ألف المشركع يتطمب الحصكؿ عمي قركض مف البنكؾ األجنبية
كىك يخشي أف تخضع مصر لضغكط الديكف الخارجية ألف محمد عمي كاف يريد تأسيس دكلة مستقمة
قكية عمي أسس عممية ال تخضع ألم جية خارجية كليس معني أنو أراد أف يؤسس دكلتو عمي

الطريقة األكربية كعمي المنيج كالفكر األكركبي ليس معناه الخضكع ألكركبا ماليان أك عسكريان كما فعؿ
أحفاده فيما بعد كما سنرم  ،كعمي أم حاؿ كاف محمد عمي في ذلؾ الكقت يفكر في إقامة القناطر

الخيرية  ،كلكف لـ ييأس أتباع ساف سيمكف كقرركا تنفيذ مشاريع أخرم في المجاؿ الزراعي كالصناعي

" كاالجتماعي " كالجدير بالذكر أف دليسبس الكبير " كالد فرديناد دليسبس " قد تقدـ بمشركع قناة

السكيس لمحمد عمي كرفضو أيضان  ،ثـ تـ عرض المشركع بعد ذلؾ عمي سعيد باشا عندما تكلي حكـ
مصر ككافؽ عميو كتـ افتتاح قناة السكيس في عيد الخديكم اسماعيؿ كما نعرؼ ،

 -كلكف دليسبس نسب ىذا المشركع لنفسو

 -نعـ نسبو لنفسو كتنكر لدكر أتباع ساف سيمكف كما كرد في كتاب األستاذ جماؿ بدكم " محمد عمي

كأكالده " نقبلن عف كتاب آخر اسمو " أتباع ساف سيمكف كفمسفتيـ االجتماعية كتطبيقيا في مصر "

الذم ألفو عالـ االجتماع المصرم الدكتكر محمد طمعت عيسي
 -كلكف كيؼ أسس محمد عمي الجيش المصرم ؟

تأسيس الجيش المصرم
 -ذكرنا أف الجيش المصرم كاف السبب كالدافع الرئيس كراء كؿ ىذه اإلنجازات كالبعثات كالمدارس ،

فكيؼ تـ تجنيد الفبلحيف المصرييف في جيش محمد عمي عفكان أقصد في جيش مصر  ،حيث اضطر

محمد عمي لتجنيد الفبلحيف المصرييف

 -اضطر ؟

 نعـ كأكرر مرة أخرم " اضطر " محمد عمي لتجنيد المصرييف في الجيش النظامي الذم قرر تأسيسوكالذم يؤكد ىذا االضطرار ما كرد في كتاب الرافعي عف عصر محمد عمي فقد ذكر محاكالت محمد عمي

لتأسيس جيش نظامي مف غير المصرييف ففي سنة ُُٖٓـ حاكؿ محمد عمي تحكيؿ الجنكد الغير
نظامييف " الباشبكزؽ " إلي جنكد نظامييف كلكنو فشؿ بسبب تمردىـ كعصيانيـ لؤل كامر كعدـ تعكدىـ

أجؿ محمد عمي مشركعو لتأسيس الجيش النظامي
عمي النظاـ كالطاعة ككادكا اف يطيحكا بو  ،ثـ ٌ
لكقت آخر  ،ثـ حاكؿ تجنيد عددان كبي ارن مف السكدانييف كلكف لـ تنجح المحاكلة مرة أخرم بسبب كفاة
معظميـ بسبب األمراض ربما لتغيير الجك الذم اعتادكا عميو كاختبلؼ أحكاؿ المعيشة كأخي ارن قرر محمد
ِّٕ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ٕٕ

ُّٗ

ِّٗ
عمي تجنيد الفبلحيف المصرييف كلكف لـ يبدأ التجنيد إال بعد أف قاـ بإعداد النكاة األكلي مف الضباط

بمساعدة سميماف باشا الفرنساكم ( كبدأ في العمؿ بأف قدـ إليو خمسمائة مف خاصة مماليكو ليدربيـ

عمي أف يككنكا ضباطان في النظاـ الحديث كطمب إلي بعض رجالو أف يحذكا حذكه كيقدمكا مف عندىـ
مف المماليؾ  ،فاجتمع لدم الككلكنيؿ " سيؼ " – سميماف باشا الفرنساكم – ألؼ مف ىؤالء كأكلئؾ

أخذ يدربيـ مدة ثبلث سنكات عمي فنكف الحرب كأساليبيا الحديثة فصاركا نكاة الجيش النظامي إذ

تككنت منيـ الطائفة األكلي مف الضباط )ِْٕ

 -فأيف تمت ىذه التدريبات ؟

 اختار محمد عمي مدينة أسكاف لتككف مكاف التدريب بعيدان عف األنظار كالدسائس كحتي إذا فشمتالتجربة ال يشمت فيو أحد كاهلل أعمـ ( كقد عني محمد عمي بأمر ىذه المدرسة كتنظيميا كامدادىا بما

تحتاجو مف األدكات كاألسباب فيي أكؿ مدرسة حربية أنشأىا لتككيف الجيش المصرم النظامي )ِٕٓ
كقد كاجو بالطبع سميماف باشا الفرنساكم صعكبات كثيرة حتي استطاع أف يحقؽ اليدؼ المرجك مف

ىؤالء الضباط  ،كبعد أف تككنت طبقة الضباط بدأ في تجنيد السكدانييف في ثكنات في بني عدم
بالقرب مف منفمكط كقد تكمـ عمي باشا مبارؾ عف أحد ىذه الثكنات في كتابو الشيير " الخطط التكفيقية
" التي يكضح تاريخ جميع المنشآت كالمباني كاآلثار اليامة في مصر كمما ذكره عف بني عدم ما

أكرده الرافعي ( كقد أشار عمي باشا مبارؾ إلي ىذه الثكنات في كبلمو عف بني عدم بقكلو  " :كبيا

أثر قصر كاف بناه محمد الظ أكغمي مدة إقامتو ىناؾ بالعساكر بعد قياميـ مف ناحية أسكاف " فبلبد أف
يككف ىذا القصر الذم بقي أثره إلي حيف تأليؼ الخطط التكفيقية أحد المباني التي أقيمت في بني

عدم حينما شرع محمد عمي في اتخاذىا مكانان لتدريب الجنكد عمي النظاـ الحديث )ِٕٔ كبعد أف مات
معظـ المجنديف السكدانييف كما سبؽ القكؿ شرع محمد عمي في تجنيد المصرييف

 -فمف يككف محمد الظ أكغمي ؟

 كاف محمد الظ أكغمي الشيير باسـ الظكغمي كلو تمثاؿ في أحد مياديف القاىرة حاليان كاف يشغؿمن صب نائب محمد عمي كككيمو كىذا المنصب كاف يسمي الكتخدا كلذلؾ كاف الجبرتي عندما يتكمـ عف

الظكغمي يقكؿ كتخدا بؾ كىناؾ لقب آخر مرادؼ لكممة كتخدا كىك لقب الكخيا فيك يعني أيضان النائب

أك الككيؿ ككاف الظكغمي مف أشد الرجاؿ إخبلصان كمعاكنة لمحمد عمي كخاصة في بداية حكمو لمصر

 -ىؿ كاف محمد عمي يحتقر المصرييف ؟

ِْٕ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ِّٕ

ِٕٔ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ِّٗ َّّ ،

ِٕٓ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ِّٕ

ِّٗ

ّّٗ
 يقكؿ األستاذ جماؿ بدكم  ( :كاذا كنا – نحف المصرييف – نحمد لمحمد عمي ىذه الخطكة " تجنيدالمصرييف " التي كاف ليا ما ليا في ترسيخ الحس القكمي إال أف األمانة التاريخية تقتضينا أف نسجؿ

لمحمد عمي قسكتو في تجنيد الفبلحيف المصرييف كانتياجو طرقان غير إنسانية في جمع الفبلحيف قس ارن
كقي ارن كتقييدىـ في الحباؿ كسكقيـ كالدكاب إلي معسكرات التجنيد  ،يقكؿ المؤرخ العسكرم محمد فيصؿ
عبد المنعـ في كتابو " مصر تحت السبلح " إف المتتبع لمطريقة التي اتبعيا محمد عمي لتجنيد

المصرييف يبلحظ بجبلء مدم احتقاره لممصرييف الذيف كاف يدعكىـ بالفبلحيف كامتيانو آلدميتيـ رغـ

أف ىذا الشعب بذاتو ىك الذم اختاره كانتخبو لحكمو )ِٕٕ

 -فماذا كاف تأثير قرار تجنيد المصرييف عمي مف حكؿ محمد عمي مف أتراؾ ؟

 أثار قرار تجنيد المصرييف قمؽ القادة األتراؾ كتحدثكا مع محمد عمي في ذلؾ ( كصارحكه بمخاكفيـ مفاإلقداـ عمي ىذه الخطكة التي ال تحمد عقباىا كلكنو طمأف خكاطرىـ بأف تجنيد المصرييف يقتصر عمي

مستكم " األنفار " أم الجنكد فقط أما رتب الضباط كالقادة فستبقي حك ارن عمي األتراؾ كمف معيـ مف

الشركس كاأللباف كاألكراد ككؿ الفئات التي كرثت االمتيازات مف المماليؾ )ِٖٕ

 -فيؿ نجح المصريكف كجنكد في الجيش المصرم ؟

 -لقد أثبت الجنكد المصرييف كفاءة ال نظير ليا في حركب حقيقية تحت قيادة ابراىيـ باشا خارج القطر

المصرم ( كقاؿ كمكت بؾ في كتابو  :ربما ييعد المصريكف أصمح األمـ ألف يككنكا مف خيرة الجنكد
ألنيـ عمي الجممة يمتازكف بقكة األجساـ كتناسب األعضاء كالقناعة كالقدرة عمي العمؿ كاحتماؿ

المشاؽ كمف أخص مزاياىـ العسكرية كصفاتيـ الحربية االمتثاؿ لؤل كامر كالشجاعة كالثبات عند

الخطر كالتذرع بالصبر في مقابمة الخطكب كالمحف كاإلقداـ عمي المخاطر كاالتجاه إلي خط النار )ِٕٗ

كذكر كمكت بؾ حكادث عدة تأييدان ليذا الكصؼ  ،كلكف كمكت بؾ لـ يعتبر المصرييف أىبلن لمقيادة

كا عتبر ككنيـ جنكد فقط ىك األفضؿ كبرر عمؿ محمد عمي في إقصائيـ عف المراتب السامية في

الجندية كاسنادىا إلي األتراؾ كالمماليؾ بينما رأم المارشاؿ مارمكف الذم زار مصر في رحمتو أف

المصرييف يصمحكف لمقيادة كلكف خكؼ محمد عمي في البداية مف زيادة نفكذىـ ىك الذم جعمو لـ يبدأ

بيـ كضباط في الجيش كلكنو اكتفي بككنيـ جنكد فقط

 فمتي كانت أكؿ مرة يصبح فييا المصريكف ضباط بالجيش المصرم ؟ -في عيد سعيد باشا ابف محمد عمي

 كلكنو لـ يصؿ لمحكـ بعد إبراىيـ باشا أليس كذلؾ ؟ِٕٕ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ّٗ ْٗ ،

ِٕٗ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ّْٔ

ِٖٕ

المرجع السابؽ صفحة ُُّ

ّّٗ

ّْٗ
 نعـ فقد تكلي عباس األكؿ الحكـ قبؿ عمو سعيد لفرؽ السف بينيما فقد كانت الكالية ألكبر أبناءاألسرة العمكية سنان كليس أكبر أبناء محمد عمي

 فيؿ تسمح بأف تمخص بياف حكاـ مصر مف أسرة محمد عمي طبقان لترتيب كصكليـ لمحكـ قبؿ أفنخكض في سرد األحداث التي تمت في عصر ىذه األسرة ؟

بياف أسماء حكاـ مصر مف أسرة محمد عمي باشا
 -ال مانع عمي اإلطبلؽ  ،كفيما يمي األسماء بالترتيب  - ُ :كالي مصر ( محمد عمي ) باشا فترة الحكـ

حكالي ّْ سنة مفُٕ َُٖٓ/ٓ/إليُ ُْٖٖ/ٗ/تكفي في ِ - ِ ،ُْٖٗ/ٖ/كالي مصر (ابراىيـ)
باشا ابف (محمد عمي) فترة الحكـ حكالي شيريف مف ُِْٖٖ/ٗ/إليَُُْٖٖ/ُُ/تكفي في

َُ - ّ ، ُْٖٖ/ُُ/كالي مصر (عباس حممي) األكؿ ابف (أحمد طكسكف) باشا ابف (محمد عمي)
فترة الحكـ حكالي ٔ سنكات مف َُ ُْٖٖ/ُُ/إلي ُُّْٖٓ/ٕ/

اغتيؿ في يكليك ُْٖٓ

تكفي كالده أحمد طكسكف باشا في حياة محمد عمي  - ْ ،كالي مصر (محمد سعيد) باشا ابف (محمد

عمي) كاف أصغر مف عباس األكؿ ابف اخيو كحكـ مصر حكالي ٓ ٖ.سنة مف ُُْْٖٓ/ٕ/إلي

ُٖ ُّٖٔ/ُ/تكفي في يناير ُّٖٔ  - ٓ ،كالي ثـ خديكم مصر

الخديكم (اسماعيؿ) ابف

(ابراىيـ) باشا ابف (محمد عمي ) حكـ مصر حكالي ٔ ُٓ.سنة مف ُٗ ُّٖٔ/ُ/إلي أف تـ عزلو

سنة ِٔ ُٖٕٗ/ٔ/تكفي سنة ُٖٓٗ باآلستانة كدفف بالقاىرة كفي عيده تـ افتتاح قناة السكيس

 ٔ  -خديكم مصر الخديكم (محمد تكفيؽ) ابف الخديكم (اسماعيؿ) ابف (ابراىيـ) باشا ابف (محمدعمي) حكـ مصر حكالي ٓ َُ.سنة مف ِٔ ُٖٕٗ/ٔ/إلي ٕ ُِٖٗ/ُ/تكفي سنة ُِٖٗ كفي
عيده قامت الثكرة العرابية كاحتمت بريطانيا مصر سنة ُِٖٖ  - ٕ ،خديكم مصر الخديكم (عباس

حممي) الثاني ابف الخديكم (محمد تكفيؽ) ابف الخديكم (اسماعيؿ) ابف (ابراىيـ) باشا ابف (محمد

عمي) حكـ مصر حكالي ِِ سنة مف ٖ ُِٖٗ/ُ/إلي ُٗ ُُْٗ/ٗ/تكفي سنة ُْْٗ عزلو
اإلنجميز مع بداية الحرب العالمية األكلي  - ٖ ،سمطاف مصر السمطاف (حسيف كامؿ) ابف الخديكم

(اسماعيؿ) ابف (ابراىيـ) باشا ابف (محمد عمي) حكـ مصر حكالي ّ سنكات مف ُُُْٗٗ/ُِ/

إلي ٗ ُُٕٗ/َُ/أعمنو اإلنجميز سمطانان لتستقؿ مصر رسميان عف الدكلة العثمانية تمامان كفرضكا

الحماية عمي مصر كتكفي سنة ُُٕٗ  - ٗ ،سمطاف ثـ ممؾ مصر الممؾ (فؤاد) األكؿ ابف الخديكم
(اسماعيؿ) ابف (ابراىيـ) باشا ابف (محمد عمي) حكـ مصر حكالي ُٗ سنة مف ٗ ُُٕٗ/َُ/إلي

ِٖ ُّٗٔ/ْ/قامت في عيده ثكرة ُُٗٗ كفي عيده تـ رفع الحماية اإلنجميزية عف مصر كتكفي

سنة ُّٔٗ  - َُ ،ممؾ مصر الممؾ (فاركؽ) األكؿ ابف الممؾ (فؤاد) األكؿ ابف الخديكم (اسماعيؿ)
ابف (ابراىيـ) باشا ابف (محمد عمي) حكـ مصر

حكالي ُٔ سنة مف

ِٖ ُّٗٔ/ْ/إلي

ِٔ ُِٗٓ/ٕ/تنازؿ عف العرش البنو تحت ضغط ثكرة ِّ يكليك سنة ُِٓٗ كتكفي في إيطاليا سنة
ّْٗ

ّٓٗ
ُٓٔٗ كدفف في مصر بمسجد الرفاعي ُّٔٗ - ُُ ،ممؾ مصر تحت الكصاية الممؾ (أحمد فؤاد)
الثاني ابف الممؾ (فاركؽ) األكؿ ابف الممؾ (فؤاد) األكؿ ابف الخديكم (اسماعيؿ) ابف (ابراىيـ) باشا

ابف (محمد عمي) حكـ مصر تحت كالكصاية سنة كاحدة تقريبان مف ِٔ ُِٗٓ/ٕ/إلي ُُّٖٗٓ/ٔ/

تـ إعبلف الجميكرية يكـ ُٖ ُّٗٓ/ٔ/ككاف الممؾ طفبلن صغي ارن تحت الكصاية

 بالتأكيد ىذا البياف مف مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم -ىذا صحيح

 -مف الكاضح كجكد العديد مف األسماء المركبة في ىذه األسرة مثؿ محمد تكفيؽ أك أحمد فؤاد

 نعـ فقد كاف ذلؾ معركؼ عف أسرة محمد عمي  ،كاآلف حاف الكقت كي نتحدث عف حركب محمد عميفي المنطقة فما ىي أكؿ حرب سنتحدث عنيا مف حركب محمد عمي باشا ؟

 -فمنتحدث عف الحرب الكىابية

 -فما سببيا ككيؼ بدأت ككيؼ انتيت ؟

الدكلة السعكدية األكلي كالدعكة الكىابية
 فشمت الدكلة العثمانية في السيطرة عمي الحجاز بعد أف قكيت شككة الدكلة السعكدية األكلي التي تبنتالدعكة الكىابية مما جعؿ الدكلة العثمانية تطمب مف محمد عمي إرساؿ جيش لمسيطرة عمي مكة

كالمدينة كاخضاع الكىابييف ككاف محمد عمي مشغكؿ بمشاكمو الداخمية في مصر لفترة ليست بالقصيرة
فكاف يعتذر لمسمطاف العثماني عف عدـ إمكانية دفع حممة إلي األراضي الحجازية إلي أف أتيحت لو

الفرصة إلرساؿ حممتو الشييرة بقيادة ابنو طكسكف باشا ،

 -كلكف ما ىك مكضكع الدعكة الكىابية كما ىك أصؿ الحكاية ؟

 ىذا ما سأحاكؿ أف أقصو عميؾ باختصار شديد مف المراجع التي تتناكلو  ،فمثبلن يقكؿ الدكتكر عميالصبلبي  ( :كلد الشيخ محمد بف عبد الكىاب بف سميماف بف عمي بف محمد بف أحمد بف راشد

التميمي سنة ُُُٓىػ َُّٕ /ـ في بمدة العيينة الكاقعة شماؿ الرياض  - -كنشأ عمي حب العمـ

فطمبو منذ صغره كأظير نبكغان كتمي ازن فحفظ القرآف الكريـ كدرس الفقو الحنبمي كالتفسير كالحديث - -

كرحؿ في طمب العمـ – كعندما رجع إلي حريمبلء بببلد نجد بدأ دعكتو باألمر بالمعركؼ كالنيي عف

المنكر كاالشتغاؿ بالعمـ كالتعميـ كالدعكة إلي عقيدة التكحيد الصافية كحذر مف الشرؾ كمخاطره كأنكاعو

كأشكالو )َّٕ  ( ،استطاع محمد بف عبد الكىاب أف يتحالؼ مع األمير محمد بف سعكد الذم قاـ
بمالو كرجالو مف أجؿ دعكة التكحيد ككاف ىذا التحالؼ عمي أسس متينة كاستطاع الشيخ أف يكاصؿ

دعكتو لمناس بالتعميـ كالرسائؿ كالكعظ  ،يدعك إلي إزالة المنكر كىدـ قباب القبكر كسد ذرائع الشرؾ
َّٕ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُْٔ

ّٓٗ

ّٔٗ
كتحقيؽ العبكدية هلل كحده كظمت الدعكة مسالمة متأنية تطرؽ القمكب برفؽ كأناة كتدعك إلي اهلل

بالحكمة كالمكعظة الحسنة  - -كلكنو رأم أف الميف يقابؿ بالشدة كأف الصدؽ يقابؿ بالكذب كالمكعظة

الحسنة يرد عمييا بالمؤامرات )ُّٕ كىكذا قرر الشيخ بمعاكنة األمير محمد بف سعكد أمير الدرعية أف

يدافع عف دعكتو بالقكة  ،كحققت الدعكة نجاحان كبي ارن ( كبعد كفاة الشيخ محمد بف عبد الكىاب كاصمت
الدعكة مسيرىا كساندىا آؿ سعكد بقكة السمطاف كتحكلكا إلي الحجاز )ِّٕ كفي عاـ َُّٖ ـ دخؿ

السعكديكف مكة كبعدىا بعاميف ضـ السعكديكف المدينة المنكرة كقامت بالفعؿ الدكلة السعكدية األكلي
التي تأسست عمي أسس سمفية كبمغت الدكلة في زمف سعكد بف عبد العزيز منتيي القكة كخضع ليا
معظـ شبو الجزيرة العربية  ،كيقكؿ الدكتكر عمي الصبلبي عف أعداء الدعكة الكىابية  (:فقاـ الذيف

اعتقدكا بالبدع كالخرافات عمي أنيا مف ديف اإلسبلـ بالتصدم لدعكة الشيخ كمقاكمتيا كليست ىذه
المقاكمة مف جية كاحدة أك مف طرؼ معيف بؿ مف كؿ الجيات كمف كؿ األطراؼ  ،أتت مف قبؿ

المشايخ الذيف يتمسككف بالنفكذ الذم يعطييـ إياه العامة كأىؿ الجيالة  ،كيبغكف المحافظة عمي ما
ىـ عميو مف البدع كالخرافات ظانيف أنيا مف الديف  ،أتت مف سدنة القبكر  ،أتت مف المستفيديف مف

صناديؽ النذكر  ،أتت مف الذيف يعيشكف عمي األطعمة كاألمكاؿ التي تقدـ ليـ في مكالد األمكات

كالزيارات كأتت أيضان مف الذيف يعتقدكف أف الشيخ محمد بف عبد الكىاب قد أتي بديف جديد يخالؼ ما
اعتادكا عميو كأكلئؾ كانكا منتشريف بأنحاء الدكلة العثمانية كميا كفي العالـ اإلسبلمي أجمع )ّّٕ

 -فيؿ منع الكىابيكف الناس مف الحج كما يقاؿ ؟

 كاف الكىابيكف يمنعكف أم كفد مف كفكد الحجيج يأتي بالطبؿ كالزمر كالمكسيقي فقد كانت ىذهالسمككيات منتشرة في ذلؾ الكقت  ،أما مف يأتي لمحج بأسمكب عادم كطبيعي فبل يمنعكنو مف الحج
كأشيع في ذلؾ الكقت أف الكىابييف قد منعكا الناس مف الحج

 -كبالطبع عندما فشمت الدكلة العثمانية في القضاء عمي ىذه الدعكة بالقكة أمرت محمد عمي بقتاليـ

محمد عمي يقضي عمي الدكلة السعكدية األكلي
 كىكذا قامت الحرب بيف محمد عمي كالكىابييف كدارت معارؾ عديدة تخمص فييا محمد عمي مف معظـالجنكد الغير نظامييف كسافر بنفسو في أحد مراحؿ الحرب إلي الحجاز كبالمناسبة لقد بدأ ىذه الحرب

طكسكف باشا كاستكمميا بعد ذلؾ ابراىيـ باشا ككبلىما مف أبناء محمد عمي

 -طكسكف باشا ىك الذم كاف سفره ذريعة لدعكة المماليؾ بمذبحة القمعة ؟

ُّٕ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُْٕ

ّّٕ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُْٗ

ِّٕ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُْٖ

ّٔٗ

ّٕٗ
 نعـ كلكنو لـ يسافر في ذلؾ الكقت الذم حدثت فيو المذبحة كسافر بعد ذلؾ بفترة ثـ عاد كمات فيحياة أبيو

 -مف المؤكد أف مكتو كاف صدمة كبيرة لمباشا أليس كذلؾ ؟

 ىذا صحيح حتي أف أحدان لـ يجرؤ أف يبمغو الخبر عندما حدث كما يقكؿ عمي باشا مبارؾ في كتابوالممتع الخطط التكفيقية في سياؽ حديثو عف السبيؿ الذم أقامو محمد عمي كصدقة جارية عمي ركح

ابنو طكسكف كىذا السبيؿ مكجكد حتي اآلف بشارع المعز كيقع عند ناصية حارة الركـ

 لقد شاىدتو بالفعؿ مف قبؿ كأعجبني جدان فيك تحفة معمارية بحؽ كلـ أكف أعرؼ مبلبسات بناءه ،فيؿ يمكف أف تق أر لي ما كتبو عمي باشا مبارؾ عف ىذا الحدث ؟

 -كلكننا نتحدث عف الحرب الكىابية

 -ال تكجد مشكمة سكؼ نستكمؿ الحديث عنيا بعد ذلؾ  ،كما أف طكسكف باشا كاف قائد ىذه الحرب

عمي مبارؾ يكضح سبب بناء سبيؿ محمد عمي المكجكد بالغكرية

ّْٕ

 -يقكؿ عمي مبارؾ في خططو التكفيقية كىك يصؼ منطقة الغكرية  - - - :ثـ بعد مسافة صغيرة يجد

باب حارة الركـ بجكار سبيؿ الباشا المعركؼ بسبيؿ العقاديف أنشأه العزيز محمد عمي باشا سنة ست
كثبلثيف كمائتيف كألؼ عمي ركح ابنو طكسكف باشا كىك سبيؿ كبير مبني بالرخاـ كفكقو مكتب يج ًعؿ
مدرسة لتعميـ األطفاؿ القرآف كالخط كالنحك كالرياضة كاأللسف كليـ خدمة كخكجات كامتحاف سنكم مثؿ
المدارس الممكية كالصرؼ عميو مف جية ديكاف األكقاؼ العمكمية كغيره مف باقي المكاتب األىمية ،

كطكسكف باشا المذككر ىك كما في الجبرتي المقر الكريـ المخدكـ أحمد باشا الشيير بطكسكف ابف

حضرة الكزير محمد عمي باشا مالؾ األقاليـ المصرية كاألقطار الحجازية كالثغكر كما أضيؼ إلييا

 يبدك أنني سأستمتع بأسمكب عمي باشا مبارؾ كسأطمب منؾ قراءة المزيد مف كتابو  ،عفكان لممقاطعةاستمر في القراءة مف فضمؾ

 -سافر المترجـ إلي الببلد الحجازية كحارب الكىابية فكانت النصرة لو كلما عاد إلي مصر أراد أف يسافر

إلي جية رشيد فأخذ العساكر كسافر إلي جية الحماد كجعؿ عرضي خيامو ىناؾ  ،كصار يتنقؿ مف

العرضي إلي رشيد ثـ إلي برنباؿ كأبي منضكر كالعزب ككاف صحبتو مف مصر أرباب اآلالت المطربة
المغنيف كىـ إبراىيـ الكراؽ كالحبابي كقشكة كمف يصحبيـ مف باقي رفقائيـ ثـ ذىب ببعض خكاصو

إلي رشيد كمعو الجماعة المذككركف فأقاـ أيامان كحضر إليو مف جية الركـ جكار كغمماف قاصكف
فانتقؿ بيـ إلي قصر برنباؿ  ،ففي ليمة حمكلو بيا نزؿ بو ما نزؿ مف المقدكر فتمرض بالطاعكف

كتمممؿ بو نحك العشر ساعات كانقضي نحبو كذلؾ ليمة األحد سابع شير القعدة سنة احدم كثبلثيف
ّْٕ

مف كتاب الخطط التكفيقية –عمي باشا مبارؾ – الجزء الثاني – صفحة ِٖ ِٗ ،

ّٕٗ

ّٖٗ
كمائتيف كألؼ كحضر خميؿ أفندم قكلمي حاكـ رشيد كعندما خرجت ركحو انتفخ جسمو كتغير لكنو

فغسمكه ككفنكه ككضعكه في صندكؽ ككصمكا بو في السفينة منتصؼ ليمة األربعاء عاشره ككاف كالده

بالجيزة فمـ يتجاسركا عمي إخباره فذىب إليو أحمد أغا أخك كتخدا بيؾ فمما عمـ بكصكلو ليبلن استنكر

حضكره في ذلؾ الكقت فأخبره عنو أنو كرد إلي شب ار متكعكان فركب في الحيف القنجة كانحدر إلي شب ار
كطمع إلي القصر كصار يمر بالمخادع كيقكؿ أيف ىك فمـ يتجاسر أحد أف يخبره بمكتو

 إنو مكقؼ صعب بالفعؿ أف تكاجو الباشا بخبر مكت ابنو بالطاعكف  ،كلكف أعتقد أنو مف السيؿ أفتخبره بمكت العديد مف أبناء الشعب المصرم بالطاعكف دكف أف تخاؼ مف رد فعمو كاهلل أعمـ كعمي أم

-

حاؿ رحـ اهلل الباشا كابنو كجميع مكتي المسمميف

ككانكا ذىبكا بو كىك في السفينة إلي بكالؽ كرسكا بو عند الترسخانة كأقبؿ كتخدا بيؾ عمي الباشا فرآه

يبكي فانزعج انزعاجان شديدان كنزؿ السفينة فأتي بكالؽ آخر الميؿ كانطمقت الرسؿ إلخبار األعياف فركبكا
بأجمعيـ إلي بكالؽ كحضر القاضي كاألشياخ كالسيد المحركقي ثـ نصبكا تظمكان سات ارن عمي السفينة

كأخرجكا الناركس كنصبكا عكدان عند رأسو كضعكا عميو تاج الكزراة المسمي بالطمخاف كانجركا بالجنازة
مف غير ترتيب كالجميع مشاه أمامو كخمفو كليس فييا مف جكقات الجنائز المعتادة كالفقياء كأكالد

المكاتب كاألحزاب شئ  ،مف ساحؿ بكالؽ عمي طريؽ المدابغ كباب الخرؽ عمي الدرب األحمر عمي
التبانة إلي الرميمة فصمكا عميو بمصمي المؤمنيف كذىبكا بو إلي المدفف الذم أعده الباشا لنفسو

ّٕٓ

كلمكتاه كؿ ىذه المسافة ككالده خمؼ نعشو ينظر إليو كيبكي

 -سبحاف الحي الذم ال يمكت  ،محمد عمي باشا يبكي

 كمع الجنازة أربعة حمير تحمؿ القركش كربعيات الذىب كدراىـ أنصاؼ عددية ينثركف منيا عمياألرض كساقكا أماـ الجنازة ستة رؤكس مف الجكاميس الكبار كأخرجكا السقاط صبلتو خمسة كأربعيف

كيسان تناكليا فقراء األزىر  ،كلما كصمكا إلي المدفف ىدمكا التربة كأنزلكه فييا بتابكتو الخشب لتعسر

كتيريو حتي أنيـ كانكا يطمقكف حكؿ تابكتو البخكر كالرائحة غالبة عمي
إخراجو منو بسبب انتفاخو
ٌ
ذلؾ  ،كامتنع الناس باألمر عمييـ مف عمؿ األفراح كدؽ الطبكؿ كنكبة الباشا كاسماعيؿ باشا كطاىر
باشا  ،كأقامكا عميو العزاء عند القبر مدة أربعيف يكمان كمات كىك مقبؿ الشبيبة لـ يبمغ العشريف ككاف

أبيض جسيمان بطبلن شجاعان جكاد لو ميؿ ألكالد العرب منقادان لممة اإلسبلـ ككاف يعترض عمي أبيو في
أفعالو تخافو العسكر كتيابو رحمو اهلل تعالي

 رحـ اهلل جميع مكتي المسمميف  ،إذف فقد استكمؿ إبراىيـ باشا الحرب الكىابية بعد عكدة طكسكف ثـكفاتو

ّٕٓ

مف المعركؼ أف محمد عمي باشا عندما مات تـ دفنو في الجامع الذم أقامو في قمعة صبلح الديف بالقاىرة

ّٖٗ

ّٗٗ

كيؼ كصؼ الجبرتي كالرافعي الحرب الكىابية بقيادة إبراىيـ باشا
 قد كصؼ الرافعي ىذه الحرب بالتفصيؿ كذكر في نياية كصفو ليذه الحرب ما يمي ( انتيت الحربالكىابية بانتصار الجيش المصرم كبسط نفكذ مصر في ببلد العرب ككانت ىذه الحرب مف أشؽ حركب

مصر في عيد محمد عمي كأكثرىا ضحايا كأعظميا نفقات كقد تخمميا ىزائـ كمكاقؼ عصيبة كادت
تقضي عمي الحممة المصرية فإف الجيكش التي جردىا محمد عمي استيدفت لمخطر في مكاطف عدة

كخاصة في ىزيمة " الصفراء " األكلي كحصار "الرس" عندما استعصت عمي ابراىيـ باشا كفي حصار

الدرعية كعندما التيمت النار ذخائر الحممة تحت أسكارىا ففي تمؾ المرات األربع كادت الحممة المصرية
تقع في األسر لكال أف القيادة الكىابية كاف يعكزىا الحزـ كالكفاية كالنظاـ كمف األسباب التي أدت إلي

اضمحبلؿ قكة الكىابية ضعؼ عبد اهلل بف سعكد " الذم تكلي القيادة بعد كالده أثناء الحرب " كاألمكاؿ

التي بذليا طكسكف كابراىيـ كمحمد عمي كاشتركا بيا ذمـ البدك فإف القبائؿ التي انحازت إلي جانب
الجيش المصرم قد عاكنتو معاكنة كبيرة )ّٕٔ

 لـ يختمؼ أسمكب إبراىيـ باشا كطكسكف باشا عف أسمكب كالدىما فيك يعتمد عادةن عمي األمكاؿكالتفرقة بيف الصفكؼ
 كىكذا باختصار شديد تـ تكضيح ممخص ما حدث كبالمناسبة كاف مف شركط استسبلـ الدرعية عاصمةالسعكدييف في ذلؾ الكقت أف يتـ المحافظة عمييا كتأمينيا

 -كىؿ تـ ذلؾ بعد استسبلميا ؟ عفكان لقد سألت ىذا السؤاؿ كأنا أتكقع إجابتو بالطبع

 -يقكؿ الرافعي  ( :لـ يؼ محمد عمي بعيكد ابنو ابراىيـ في شركط الصمح فأرسؿ إليو قبؿ مغادرتو

الحجاز يأمره بيدـ حصكف الدرعية كأسكارىا كتخريب منازليا كأف يرسؿ إلي القاىرة أخكة عبد اهلل بف
سعكد " الذم تـ قتمو باألستانة " فنزؿ ابراىيـ عمي أمر أبيو كأرسؿ أخكة ابف سعكد كخرب الدرعية

كأحرقيا )ّٕٕ كقد استمرت الحرب الكىابية مف سنة ُُُٖـ إلي سنة ُُٖٗـ

 -كىؿ ىناؾ آراء أخرم عف ىذه الحرب تكد أف تقرأىا قبؿ أف ننتقؿ لمكضكع آخر؟

 ىناؾ رأم يقكؿ  - -( :ماذا كاف يمكف أف يحدث لك اقتصرت الحركة الكىابية عمي الدعكة السمميةدكف شؽ عصا الطاعة كالخركج عمي الخبلفة  ،ألـ يكف ذلؾ يدعـ مكقؼ الخبلفة في مكاجية األخطار

المحيطة بيا مف أكركبا  ،كخاصة الركس  ،كماذا لك كفر المسممكف "الخبلفة-محمد عمي-الكىابيكف"

عمي حد سكاء األمكاؿ كالدماء كالسنكات التي أىدرت في تمؾ الحرب ككجيت تمؾ المجيكدات إلي

تكسيع رقعة اإلسبلـ جنكبان  ،أك لحمايتو شماالن  ،تخيؿ لك كانت الجيكش التي جردىا محمد عمي في

تمؾ الحممة قد تكجيت جنكبان إلي أفريقيا  - - -ككاف عمي الخبلفة العثمانية أف تدرؾ أف الدعكات ال
ّٕٔ
ّٕٕ

عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ُْٗ
عصر محمد عمي ( الرافعي )صفحة ُُٓ

ّٗٗ

ََْ
تيقمع بالسبلح  ،فصحيح أف محمد عمي قد استطاع أف ي ً
خمد الحركة الكىابية بعد ثماف سنكات مف
ي
القتاؿ إال أف الحركة ظمت كامنة إلي أف ظيرت مف جديد فيما بعد  - - -ماذا كاف يحدث لك أف محمد

بف عبد الكىاب اقتصر عمي الدعكة السممية ككفر عمي المسمميف كؿ ىذه الدماء كاألمكاؿ  ،كاذا
افترضنا صحة اجتياداتو فيما يخص البدع  ،أليس دعـ كحدة المسمميف أىـ  ،أليس دعـ دكلة الخبلفة

في مكاجية األخطار الخارجية أكثر شرعية كاسبلمية في ىذا الصدد  ،ماذا لك أنو استخدـ إمكانياتو في
الدعكة كالحث عمي القتاؿ كتحفيز الرجاؿ في استنفار قكم المسمميف كتجنيدىـ لمكاجية األخطار
المحيطة بالخبلفة أك صد الغزكات التي كاف المسممكف يكاجيكنيا في أكثر مف مكاف أك حتي تكسيع

رقعة دار اإلسبلـ  ،كاذا كانت إقامة الم ازرات كزيارة القبكر كشرب الدخاف كلبس الحرير بدعان  ،أليس
تيديد كحدة المسمميف كاستنفاذ طاقة الخبلفة اإلسبلمية كاضعافيا في مكاجية الدكؿ الصميبية

المتربصة  ،كاراقة دماء المسمميف فيما بينيـ بدعان أشد  ،بؿ جرائـ ألنيا ال تيدد صحة أك عدـ صحة
ممارسة تعبدية أك عقائدية معينة  ،بؿ تيدد مستقبؿ األمة اإلسبلمية ككحدتيا ككجكدىا ذاتو  ،كىكذا
فإف الحممة عمي الجزيرة العربية كاف ليا بعض اإليجابيات  ،كلكف كاف مف الممكف عبلج تمؾ الحركة

بالحكار أك حتي باإلىماؿ كتكجيو طاقة الجيش المصرم إلي الجنكب  - -ماذا لك  ،ماذا لك  ،كلك

تفتح عمؿ الشيطاف)

ّٖٕ

 يا ليا مف حرب  ،استفاد منيا محمد عمي عمي جميع األصعدة بما في ذلؾ تخمصو مف عدد ال بأس بومف الجنكد الغير نظامييف فماذا عف باقي حركب محمد عمي باشا ؟

حركب محمد عمي األخرم بعد الحرب في الحجاز
 -في الحقيقة حدثت حركب أخرم في عيد محمد عمي منيا حرب السكداف التي استمرت مف سنة

َُِٖ ـ إلي سنة ُِِٖـّٕٗ ككانت بقيادة اسماعيؿ باشا كابراىيـ باشا أبناء محمد عمي ألف ابنو
طكسكف باشا كاف قد مات كما سافر محمد عمي أيضان إلي السكداف في أحد مراحؿ الحرب كقد قيًتؿ

اسماعيؿ باشا أثناء ىذه الحرب

 -كىؿ أقاـ محمد عمي سبيؿ آخر صدقة البنو اسماعيؿ كما فعؿ مع طكسكف ؟

 بالتأكيد كيمكنؾ مشاىدتو أيضان في شارع المعز أماـ مجمكعة قبلككف كمجمكعة برقكؽ -كخضعت السكداف لمحمد عمي

ّٖٕ
ّٕٗ

تاريخ مصر الحديث ُٖٕٗ ُِٗٓ-صفحات مف كفاح الشعب المسمـ في مصر – د محمد مكرك – ص ُٓٔ
عصر محمد عمي ( الرافعي )صفحة ُٓٓ

ََْ

َُْ
 -نعـ كبدكف الخكض في تفاصيؿ تـ خضكع السكداف لسيطرة محمد عمي باشا  ،ألف أساليبو قد تكررت

في معظـ حركبو  ،كما أف إبراىيـ باشا قد أثبت كفاءة عالية في ىذه الحركب  ،فضبلن عف تفكؽ

الجنكد المصريكف في القتاؿ فإنيـ يتميزكف بمزايا عديدة

 -كيؼ ؟

 إف أكثر ما يميز الجندم المصرم طاعتو لؤل كامر كصبره كجمده كتحممو لممشاؽ  ،كفكؽ كؿ ىذا اليكمفؾ كثي ارن فيك يأكؿ المتكفر مف الطعاـ دكف تبرـ كيناـ في أم مكاف متاح كيتكيؼ مع الظركؼ

كالبيئة المحيطة بو كما أف مف السيؿ جدان رفع ركحو المعنكية

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 -بعد ذلؾ أمر السمطاف العثماني محمد عمي بإخماد ثكرة أىمية كبيرة في اليكناف فقاـ محمد عمي بإرساؿ

قكات برية كبحرية ككادت أف تحقؽ نجاحان كبي ارن لكال تدخؿ الدكؿ الغربية إلنقاذ ثكرة اليكنانييف ضد
الدكلة العثمانية مما تسبب في غرؽ األسطكؿ المصرم في مكقعة تسمي كاقعة نافاريف

 -أكركبا تنقذ اليكناف دائمان عندما تقع في أم كرطة

 بالتأكيد فيـ يعتبركنيـ مف البشر كليسكا كائنات عمي ىيئة بشر  ،فمميكنانييف كافة حقكؽ اإلنسافعمي عكس مف يسمكنيـ اليمج

 -إف غرؽ األسطكؿ المصرم كاف رسالة قكية لمحمد عمي مف الغرب أليس كذلؾ ؟

 ىذا صحيح كمع ذلؾ فقد تسببت ىذه الحرب في رفع شأف كسمعة الجيش المصرم عالميان كأصبحيقاتؿ قتاؿ عمي أعمي مستكم ليس في الحجاز كالسكداف فقط كلكف في أكركبا نفسيا كيعمؽ عمي ذلؾ

الرافعي بقكلو ( كال يخفي مف جية أخرم أف الحرب اليكنانية كانت خير إعبلف عف قكة الجيش المصرم

كحسف نظامو ككفاءة قكاده كشجاعة جنكده كلقد ظير في تمؾ الحرب أرفع شأنان كأشد بأسان مف الجيش

التركي فكاف ليذه الميزة أثرىا في تكطيد دعائـ الدكلة المصرية الفتية كاعبلء شأنيا حياؿ تركيا بحيث
لـ يعد يسيؿ عمي السمطاف أف ينظر إلي محمد عمي ككالي مف كالة السمطنة العثمانية بؿ جعمتو الحرب

ندان لو كممكان مييب الجانب قكم البأس كالسمطاف فبل غرك أف قكيت في نفس محمد عمي بعد ذلؾ فكرة

إعبلف االستقبلؿ )َْٕ

 -كاضح مف كبلـ الرافعي أنو يفضؿ القكمية المصرية كيتمني استقبلؿ مصر بالمفيكـ الحالي لبلستقبلؿ

محمد عمي يتحدم الدكلة العثمانية
 كاف محمد عمي قد أنفؽ أمكاالن طائمة كبذؿ مجيكد جبار مف أجؿ تأسيس جيش قكم بؿ تكاد تككفالنيضة التي أحدثيا في مصر بسبب النيكض بالجيش المصرم كحده لتحقيؽ طمكحاتو فكاف ينفذ
َْٕ

عصر محمد عمي ( الرافعي )صفحة ُِٓ

َُْ

َِْ
أكامر السمطاف العثماني كيرسؿ الجيكش حيث يريد السمطاف  ،حتي شعر بمدم ضعؼ الدكلة العثمانية

كمدم قكة الجيش المصرم الذم كاف يقاتؿ بالنيابة عف الدكلة العثمانية كينجح في ما يفشؿ فيو

الجيش العثماني ،

 -كبالتالي قرر أف يقاتؿ الدكلة العثمانية كيعمف استقبلؿ مصر

 بالفعؿ استطاع الجيش المصرم بقيادة ابراىيـ باشا التقدـ نحك سكريا كفمسطيف كلبناف كسيطر عميمساحات شاسعة مف األراضي حيت كاد يزحؼ نحك األناضكؿ في اتجاه عاصمة الدكلة العثمانية

نفسيا  ،كطبعان كاف ابراىيـ باشا عبقرم مف عباقرة القيادة العسكرية كالخطط الحربية حتي أنو استطاع

أف يفتح عكا التي لـ يتمكف نابميكف مف فتحيا منذ سنكات قميمة

 بمناسبة نابميكف  ،ىؿ الحظت معي أف محمد عمي استطاع أف يحقؽ حمـ نابميكف في تككيفإمبراطكرية في الشرؽ تككف قاعدتيا مصر ،

 بالتأكبد كقد فرح الرافعي جدان بانتصارات إبراىيـ باشا ككتب عف فتحو لعكا كعف كنجاحو فيما فشؿ فيونابميكف بكنابرت

 -فماذا كتب ؟

أماـ أسكار عكا فشؿ الجيش الفرنسي بقيادة نابميكف كانتصر الجيش المصرم
بقيادة إبراىيـ باشا
 يقكؿ الرافعي عف حصار إبراىيـ باشا لعكا الذم بدأ في نكفمبر سنة ُُّٖ  ( :كانت عكا عمي جانبعظيـ مف المنعة  ،كال غرك فيي التي أعجزت نابميكف منذ نيؼ كثبلثيف سنة عف فتحيا  ) ،كحدث أف

كصؿ جيش عثماني إلنقاذ عكا فترؾ إبراىيـ باشا قكة الستمرار حصارىا كقاـ إبراىيـ باشا بمبلقاة
الجيش العثماني قبؿ أف يصؿ إلي عكا كبعد أف تأكد إبراىيـ باشا مف تماـ ىزيمة الجيش العثماني عاد

بقكاتو إلي عكا كفتحيا في ِٕ مايك ُِّٖ  ،كيضيؼ الرافعي  ( :فبل غرك أف كاف لفتح عكا دكم

عظيـ تجاكب في الخافقيف  ،فإف عكا ىي التي امتنعت عمي نابميكف كعجز عف فتحيا كارتد عنيا
خائبان  ،فانتصار إبراىيـ باشا في فتحيا ىك صفحة مجد كفخار لمجيش المصرم  -- -كقد كاف
لسقكط عكا تأثير ابتياج عظيـ في مصر فأقيمت الزينات في القاىرة ثبلثة أياـ متكاليات )

ُْٕ

 -كؿ ىذه االنتصارات تتابعيا بريطانيا كفرنسا بالطبع

ُْٕ

مف كتاب ( تاريخ الحركة القكمية ) الجزء الثاني – عبد الرحمف الرافعي – صفحة ّّ ككتاب عصر ( محمد عمي ) تأليؼ عبد الرحمف

الرافعي – دار المعارؼ – الطبعة الخامسة ُٖٗٗ  ،بتصرؼ مف صفحة ِِْ ِِٖ ،

َِْ

َّْ
 -بالتأكبد  ،فبعد انتصارات جيشو المتبلحقة عمي الجيش العثماني حيث تعتبر معركة نصيبيف ىي

المعركة الكبرم التي انتصر فييا الجيش المصرم عمي الجيش العثماني ككانت في ِْ يكليك ُّٖٗ

كبعد كؿ ىذا النجاح كاتساع رقعة ممكو كاجو خط ارن كبي ارن لـ يتمكف مف مكاجيتو

 -أعتقد أنو قد تعدم المسمكح بو  ،كلكف كيؼ سمحت أقكم دكلتيف في العالـ في ذلؾ الكقت بنجاحات

محمد عمي إلي ىذا الحد كتككيف ىذه الدكلة المصرية القكية الناىضة كىؿ كاف صعكد دكلة محمد

عمي تحت مراقبة الدكؿ الكبرم كبحساب بحيث يتـ إيقافو في أم كقت ؟ كىؿ كاف يجيؿ المكقؼ

الدكلي ؟

 كاإلجابة عمي ىذا السؤاؿ محيرة بالطبع كقد حاكؿ األستاذ يحيي حقي اإلجابة في معرض حديثو عفالجيؿ بالمكقؼ الدكلي

 -فماذا قاؿ ؟

ىؿ كاف محمد عمي يجيؿ المكقؼ الدكلي ؟
 -يقكؿ األديب الكبير يحيي حقي بعد أف تحدث عف جيؿ إبراىيـ بؾ كمراد بؾ بالمكقؼ الدكلي

ِْٕ

--:

 -ننتقؿ اآلف إلي محمد عمي  ،ال يمكف لعصامي مثمو الجمع بيف طغياف الشخصية كشدة الدىاء إال

أف يككف –رغـ أميتو( -رجؿ دكلة) بالمعني الحديث ليذا التعبير  ،أراد مف أكؿ يكـ أف يستأثر ىك
كأبناؤه بحكـ مصر ألنو أحبيا كما يحب األككؿ البطني أكمة شيية  ،ىي جنتو في األرض ينعـ بيا قبؿ
أف يأذف لو سيدنا رضكاف بدخكؿ جنة السماء  ،عممي عممؾ  ،فكاف البد لو أف يفيـ سياسة الباب
العالي في استنبكؿ كىي في ذاتيا عقدة العقد  ،كأف يظؿ متسمعا لكؿ ىمس يدكر في سرام (خكلمة

باغجة) أك (يمديز) كعف طريؽ سياسة الباب العالي نفذ محمد عمي إلي فيـ المكقؼ الدكلي في أكركبا

 ،مف الممكف الدفاع عف الرأم القائؿ أف محمد عمي لـ يفيـ ىذا المكقؼ الدكلي حؽ الفيـ كأنو ظؿ
حبيس أفقو المحمي الدائر حكؿ محكر (رأس التيف-خكلمة باغجة) لعؿ السبب أف أطماعو كانت أقكم

مف ذكائو  ،كالطمع يعمي كيصـ  ،فقد أخطأ في تقدير أف أكركبا ستقؼ مكتكفة األيدم تشيده ينشئ

أمبراطكرية عربية تغير عمي الدكلة العثمانية فإما أف تحتميا كاما أف تقص جناحيا عمي األقؿ كتنتزع
منيا الخبلفة  - - - -كأخطأ في تقدير مدم مساعدة فرنسا لو حسبيا أنيا –كىي مرضعتو -ستقؼ

إلي جانبو عمي طكؿ الخط  ،لـ يفيـ أف تركة الرجؿ المريض (الدكلة العثمانية) معدة لمتكزيع عمي

دكؿ أكركبا ال عمي ببلد أسيا كأفريقيا  ،كميا في نظر أكركبا ببلد نياـ نياـ  ،كأف أكركبا كاف اختمفت
فيي متفقة عمي منع قياـ دكلة عظيمة في ىذا المكقع الذم تحتمو مصر

ِْٕ

نقبلن عف كتاب (صفحات مف تاريخ مصر) لمكاتب الكبير يحيي حقي

َّْ

َْْ
 -اتفقكا عمي منع قياـ دكلة عظيمة في ىذا المكقع  ،ىذا كبلـ يدعك لمتأمؿ بالفعؿ  ،فقد كانت ىناؾ

دائمان دكلة إسبلمية كبرم في ىذه المنطقة مف العالـ  ،كيتغير اسميا فقط مف دكلة الراشديف إلي
الدكلة األمكية إلي العباسية ثـ تأسست دكؿ كبرم في ظؿ الخبلفة العباسية مثؿ الطكلكنية كاإلخشيدية

ثـ سيطر الفاطميكف لفترة ثـ جاءت األيكبية فالمممككية فالعثمانية  ،ككانت كؿ دكلة تمتيـ سابقتيا
عندما تضعؼ كتفسد  ،ككاف قد جاء الدكر عمي محمد عمي ليؤسس دكلتو كتدكر عجمة التاريخ مرة

أخرم كيمتيـ الدكلة العثمانية الضعيفة كيؤسس دكلة مرىكبة الجانب عمي أنقاضيا كما فعؿ سابقيو ،

كلكف يبدك أف ىذه المرة قد فيـ األكركبيكف التاريخ جيدان ككقفكا إلي جانب محمد عمي بحساب كحذر
كتحت السيطرة ليقضي عمي العثمانييف ثـ يمتيمكه لمنع كجكد مارد جديد في المنطقة

 يبدك أف حكارم معؾ قد أثمر بالفعؿ  ،فقد قمت بتحميؿ لممكقؼ بإيجاز رائع كمركز -أشكرؾ  ،فيذا بعض ما عندكـ  ،فماذا أضاؼ أيضان األستاذ يحيي حقي ؟

 -يضيؼ فيقكؿ  - - - :فمما تكغؿ إبراىيـ باشا في األناضكؿ كأصبح قاب قكسيف أك أدني مف

استانبكؿ اشتركت أكركبا –في مقدمتيا فرنسا -في تكجيو إنذارىا لمحمد عمي بالرجكع إلي جحره

كاالنكماش فيو  ،ككاف تحطيـ أسطكؿ مصر غد ارن في مكقعة نافاريف مثبلن آخر عمي اتحاد أكركبا كفي
مقدمتيا فرنسا عمي كبح جماح مصر  ،مف السيؿ ربط خيبة أمؿ محمد عمي ببكادر إصابتو بالجنكف ،

ال شؾ أف اإلنذار األكركبي كاف صدمة شديدة لو  ،كالجاىؿ ال العالـ ىك الذم يصاب بمثؿ ىذه
الصدمة حيف يستيقظ عمي الحقيقة المرة التي كانت خافيو عميو

 ىذا الرأم األكؿ الذم يفترض أف محمد عمي كاف ال يفيـ المكقؼ الدكلي  ،فماذا قاؿ يحيي حقي عفالرأم اآلخر ؟

 يقكؿ  - - :كمف الجائز الدفاع عف الرأم المضاد القائؿ أف محمد عمي لـ يكف غ ار حتي يتصكر أنويستطيع إقامة إمبراطكرية بمشيد  - -مف أكركبا التفسير المعقكؿ لسياستو ىك أنو أراد أف تكثر في
يده أكراؽ المعب كلك ضحي في سبيؿ ذلؾ بالجيكش كاألساطيؿ كؿ ىذه األكراؽ ال تمزمو كال يطمع في

الربح منيا إال كرقة كاحدة  ،كانما البد لو أف يحتاؿ المتبلكيا ليساكـ بيا فيتنازؿ عنيا جميعان مف أجؿ
استبقاء ىذه الكرقة الكاحدة في يده  ،إنيا كرقة استيبلئو عمي عرش مصر حقا لو كلذريتو مف بعده ،

  -إذا كاف محمد عمي قد انسحب مف الحجاز كاليمف كسكريا كاألناضكؿ كاذا كاف اسطكلو قد تحطـفإف ىذا كمو كاف الثمف الذم البد مف دفعو لحصكلو عمي عرش مصر كاف محمد عمي يعمـ ىذا الثمف

ككاف مستعدان لدفعو كمما يؤيد ىذا الرأم أف مكدتو كمكدة خمفائو مف بعده لفرنسا لـ تتغير رغـ كؿ

الذم فعمتو ،

 -إذف فقد انسحب محمد عمي مف كؿ ىذه الببلد التي انتصرت فييا جيكشو

َْْ

َْٓ
 ليس ىذا فحسب بؿ إف الدكؿ الكبرل بعد أف أجبرت محمد عمي عمى االنسحاب مف كافة األراضي التيدخميا الجيش المصرم عدا السكداف قامت بإجباره عمي تخفيض عدد الجيش المصرم كتـ إجباره عمي

عدـ تصنيع سفف حربية كتككيف أسطكؿ مصرم أم بمعني أصح تـ تقميـ أظافره

 في الحقيقة أنا مع الرأم الذم يقكؿ أف محمد عمي تـ استغبللو لتحقيؽ أىداؼ معينة كبعد أف تـتحقيؽ المطمكب منو قامكا بتقميـ أظافره

 -كىناؾ رأم آخر يقكؿ أف الدكؿ الكبرم ساعدت محمد عمي في البداية عندما أيقنت أف البعد الديني

لديو ليس لو حساب كأنو مف السيؿ عممنة الدكلة عمي يديو كانياؾ آخر دكلة إسبلمية كبرم متمثمة
في الدكلة العثمانية لتقسيميا فيما بينيـ كما حدث بعد ذلؾ كىناؾ آراء عديدة مختمفة حكؿ شخصية

محمد عمي التي حيرت المؤرخيف فمثبلن يقكؿ الدكتكر عمي الصبلبي ( لقد كاف الجبرتي معاص ارن لسياسة

الظمـ التي مارسيا محمد عمي عمى الشعب المسمـ في مصر الذم امتص حقكقو كخيراتو كفتح لمتجار
األكركبييف الباب عمي مصراعيو لدخكؿ مصر كالييمنة عمي اقتصادىا  ،كأصبحت مصر ىي المزرعة

التي تعتمد عمييا أسكاؽ أكركبا مف المنتجات الزراعية كارتبطت مصر بأكركبا ارتباطان حضاريان كتجاريان

كأصبح اعت ماد طبقة التجار الناشئة في مصر عمي األسكاؽ األكربية مف الناحية اإلقتصادية كبالتالي
السياسية إلي جانب تمكيف دعاة الثقافة األكركبية مف السيطرة عمي الحياة الفكرية بعد أف شؿ دعاة

االتجاه اإلسبلمي كأكقؼ مناىج التعميـ القائمة عمي الديف تنفيذان لسياسة نابميكف الماسكنية كىك أمر

أكده المؤرخ اإلنجميزم أرنكلد تكيني في قكلو " كاف محمد عمي ديكتاتك ارن أمكنو تحكيؿ اآلراء النابميكنية
إلي حقائؽ فعالة في مصر )ّْٕ كقد كرد أيضان عف محمد عمي أنو قاؿ لمفرنسييف كىك يفاكضيـ
عمي مسألة احتبلليـ لمجزائر ( ثقكا أف قرارم  - -ال ينبع مف عاطفة دينية فأنتـ تعرفكنني أنني
متحرر مف ىذه االعتبارات التي يتقيد بيا قكمي )ْْٕ

 -فما رأيؾ أنت في كؿ ما فعمو محمد عمي ؟

 -ال أيخفي عميؾ  ،لقد كنت أتمني أف ينجح محمد عمي في تككيف دكلة إسبلمية كبرم مرىكبة الجانب

عمي أنقاض الدكلة العثمانية  ،فميما يكف مف أمر كانت المنطقة ستظؿ في مأمف مف االستعمار

األكركبي الذم أنيكيا فكريان كأفقدىا ىكيتيا كزرع داخميا الكياف الصييكني إلي اآلف كقاـ برسـ
حدكدىا بالمسطرة كفتتيا إلي عدة قكميات تكره كؿ منيا األخرم كأمدىـ بالسبلح ليتقاتمكا كقاـ بنيب

ثركاتيـ كنشر عمبلءه بينيـ كلكف أمنيتي ىذه بالطبع تنتج عف تفكير بشرم محدكد كيتسـ بقصكر
شديد فكميا أمكر كأسباب يسببيا المكلي عز كجؿ  ،بحكمتو التي الف ندركيا فقد تككف فتف تخكضيا

األمة كابتبلء يميز بو المكلي عز كجؿ الخبيث مف الطيب كاهلل أعمـ  ،كميما كاف تفكيرنا فمف نصؿ أبدان
ّْٕ
ْْٕ

الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة ُْْ
الدكلة العثمانية ( د عمي الصبلبي ) صفحة َْٗ

َْٓ

َْٔ
إلي الحكمة مف كؿ ىذا كلكننا نثؽ في اهلل كنتب أر مف حكلنا كقكتنا إلي حكلو كقكتو كانا هلل كانا إليو
ش ٍي نئا ىكٰلى ًك َّف َّ
راجعكف  ،كقد قاؿ سبحانو ( :إً َّف المَّ ىو ىال ىي ٍظمًـ َّ
كف) ْْ سكرة
اس ى
س يي ٍـ ىي ٍظًم يم ى
اس أىنفي ى
الن ى
الن ى
ي
يكنس

كف) ِّ سكرة األنبياء
سأىلي ى
سأى يؿ ىع َّما ىي ٍف ىع يؿ ىك يى ٍـ يي ٍ
 سبحانو كتعاؿ (ىال يي ٍ إف كؿ ىذا يؤكد ما سبؽ أف قمتو لؾ  ،أنؾ لف تعرؼ ما سيحدث  ،فافعؿ ما يجب عميؾ فعمو كسرعمي طريؽ الحؽ دكف أف تشغؿ نفسؾ بمعرفة نتائج ما تفعمو  ،أما دراستنا لمتاريخ فتأتي في إطار

معرفة كيؼ تطكر الصراع بيف الحؽ كالباطؿ لنتسعد لمكاجية أعداء األمة كمما قامكا بتغيير أساليبيـ

القذرة في محاربة اإلسبلـ

 بالتأكيد إف مرحمة محمد عمي كما تبلىا كانت مرحمة جديدة في الصراع لـ تكف القكة كحدىا المستخدمةفيو  ،فقد أصبحت ىناؾ كسائؿ أخرم لتدمير عقكؿ المسمميف أك تغييبيا كالسيطرة عمييا حتي شعركا

بما يسمي باليزيمة النفسية التي ىي أشد تأثي ارن مف اليزائـ العسكرية  ،فماذا بعد محمد عمي ؟

 تكلي إبراىيـ باشا حكـ مصر في حياة أبيو محمد عمي الذم لـ يكف يعي ما يدكر حكلو حتي ماتإبراىيـ نفسو قبؿ أف يمكت محمد عمي

 -كىؿ كافؽ السمطاف العثماني عمي تكلي إبراىيـ باشا حكـ مصر

 بالتأكيد فقد كاف كؿ ما كسبو محمد عمي مف كؿ إنجازاتو كمعاركو أف يظؿ حكـ مصر في األسرةالعمكية كما نصت عمي ذلؾ معاىدة لندف سنة َُْٖ  ،فمما مرض محمد عمي (  - -عقد ابراىيـ

باشا مجمسان خاصان برئاستو كاستقر رأم المجمس عمي أف يتكلي إدارة شئكف الحككمة بدؿ أبيو فتكلي

الحكـ في إبريؿ سنة ُْٕٖـ كأبمغ األمر إلي الباب العالي

ْٕٓ

فأرسؿ إليو في يكليك فرماف التقميد ،

كقد عني ابراىيـ باشا مدة حكمو القصير بتقكية ثغكر الببلد كحصكنيا كتجديد قكتيا الحربية كلكف

عاجمتو المنية في َُ نكفمبر سنة ُْٖٖـ  ،تكفي كلو مف العمر ستكف سنة ىبل لية  - -كبعد كفاة

إبراىيـ كلي الحكـ عباس باشا األكؿ  ،كمازاؿ محمد عمي مصابان بمرضو العضاؿ إلي أف تكفي يكـ ُّ
رمضاف سنة ُِٓٔ ىػ " ِ أغسطس سنة ُْٖٗ " بسرام رأس التيف باإلسكندرية كنقمت جثتو إلي
القاىرة كشيعت جنازتو باحتفاؿ مييب كدفف بمسجده بالقمعة حيث يرقد رقدتو األبدية ) - -

ْٕٔ

كىكذا

مات الرجؿ الذم صنع مف مصر دكلة مستقمة ذات سيادة كبعد أف أسس بيا مشاريع عمبلقة كىك ببل

شؾ شخصية فذة يندر أف تتكرر في التاريخ ( عمي أف مف الكاجب أف نقرر إثباتان لمحقيقة مف جميع
نكاحييا أف الشعب لـ يتحرر مف الشقاء في عصر محمد عمي  ،فقد كقع عميو إرىاؽ كمظالـ كثيرة
كيحؽ لنا مف ىذه الناحية أف نقكؿ إف أعماؿ اإلصبلح التي تمت في عصر محمد عمي لـ ينتفع بيا
ْٕٓ
ْٕٔ

الباب العالي مقصكد بو السمطاف العثماني كحككمتو كىك مجرد إجراء شكمي ال يؤثر في تكلية ابراىيـ باشا حكـ الببلد كاهلل أعمـ
عصر محمد عمي ( الرافعي ) صفحة ّٕٓ ْٕٓ ،

َْٔ

َْٕ
الجيؿ الذم عاش في ذلؾ العصر بؿ انتفعت منيا األجياؿ التي تكالت مف بعده  ،أما جيؿ محمد عمي

فقد فدحتو أعماؿ السخرة كاإلرىاؽ كلـ يتذكؽ طعـ الحرية الشخصية كال حؽ الممكية فمعمؾ تذكر أف
محمد عمي قد تممؾ كؿ أراضي مصر ككضع نظاـ احتكار الحاصبلت الزراعية كبيعيا  ،كما احتكر

التجارة كالصناعة كقد أساء ىذا النظاـ إلي الشعب إساءة كبرم ألنو ضرب عميو حجابان مف الفقر

كالجمكد  - -كاذ تكممنا عف المظالـ التي أرىقت الشعب في عيده فمف الحؽ أف نقكؿ أنيا أخؼ كطأة
مف المظالـ التي كانت تقع في عصر المماليؾ )

ْٕٕ

كاف ىذا جزء مف رأم المؤرخ الكبير عبد الرحمف

الرافعي في محمد عمي كأضاؼ أيضان ( فإذا نحف نظرنا إلي تاريخ محمد عمي في مجمكعو حكمنا مف
غير تردد أنو مؤسس الدكلة المصرية الحديثة كمحقؽ االستقبلؿ القكمي كباعث نيضة اإلصبلح

كالعمراف في مصر كأنو مف ىذه الناحية أكبر َّ
بناء في صرح القكمية المصرية  - -فمك لـ يتكلي محمد
عمي حكـ الببلد لبقيت رازحة تحت حكـ التقيقر كالفكضي كما بقيت سائر كاليات السمطنة العثمانية

كالعراؽ كسكرية كفمسطيف أك الحتمتيا دكلة مف دكؿ االستعمار كما احتمت فرنسا الجزائر سنة

َُّٖـ)

 -عمي العمكـ االحتبلؿ تـ عمي أم حاؿ في عيد أحد أحفاد محمد عمي

 كيمكف اآلف أف نتكقؼ عف الحديث عف محمد عمي باشا كابراىيـ باشا كنبدأ الحديث عف عباس األكؿ ىذا الذم ييسمي حي العباسية نسبة السمو ؟ -نعـ  ،كىذا الكالي ال تتكفر لدم الكثيريف معمكمات عنو ،

 -فكيؼ حكـ مصر بعد إبراىيـ باشا  ،كما أىـ ما ميز عصره ؟

 سكؼ تندىش إذا قمت لؾ أف عصر عباس األكؿ كاف عصر رفاىية لمفبلح المصرم -ككيؼ ذلؾ ؟

 ألف أكثر ما ييرىؽ الفبلح كينغص عميو حياتو ىك أعماؿ السخرة كالتجنيد كاالستدانة مف دكؿ أخرمكالتدخؿ األجنبي في الببلد كالضرائب كجمع األمكاؿ كىجمات البدك كأعماؿ النيب كالسمب  ،ككؿ ما
سبؽ لـ يحدث في عيد عباس األكؿ

 -ال ضرائب كال سخرة ؟

 -إف الضرائب كأعماؿ السخرة كاالستدانة كالتدخؿ األجنبي ككؿ ما ذكرتو لؾ مف إجراءات يمجأ إلييا

الحاكـ عندما تككف لديو مشركعات كبرم كطمكحات كحركب كثيرة كأعماؿ بناء كبرم كأىداؼ يريد

تحقيقيا ككؿ ىذا لـ يكف يحتاجو عباس األكؿ كبالتالي لـ يمجأ إلي ىذه األساليب  ،كاليؾ بعض

المعمكمات عف عباس األكؿ كماتـ في عصره
 لقد اشتقت ألعرؼ ذلؾ بالفعؿْٕٕ

عصر محمد عمي (الرافعي) -صفحة ِٔٓ ّٓٔ ،

َْٕ

َْٖ

عباس األكؿ ُْٖٖ ُْٖٓ-كرفاىية الفبلح المصرم

ْٖٕ

 كلي عباس الحكـ بعد كفاة عمو إبراىيـ كفي حياة جده محمد عمي إذ كاف أكبر أفراد األسرة العمكية سنانكبالتالي أحقيـ بكالية الحكـ بعد إبراىيـ  ،كىك ابف طكسكف ابف محمد عمي  ،كلـ يرث عباس عف جده

مكاىبو كعبقريتو كلـ يشبو عمو إبراىيـ في عظمتو  - - -ككاف محمد عمي قد تكفي في ِ أغسطس

ُْٖٗ بسرام رأس التيف كنقؿ جثمانو إلي القاىرة كدفف بمسجده في القمعة  ،ككاف في استقباؿ
جثمانو جميع أفراد األسرة الباقيف عمي قيد الحياة كلـ يتخمؼ سكم عباس  ،كخبلؿ الفترة التي حكـ

فييا عباس كالتي استمرت خمس سنكات كنصؼ غدا عباس غريب األطكار  - - -سيئ الظف بالناس

كليذا كاف كثي ارن ما يأكم إلي العزلة كيحتجب بيف جدراف قصكره التي كاف يتخير لبنائيا الجيات

المكغمة في الصحراء أك البعيدة عف العمراف  ،مف ىذه القصكر البعيدة عف العمراف القصر الضخـ

الذم شيده في صحراء الريدانية التي سميت منذ ذلؾ الحيف باسـ العباسية نسبة إليو  - - - -كفي

عيد عباس أصبح الفبلح آمنان في حقمو مف المصكص  ،ذلؾ أف عباس قد عني باستتباب األمف
فضرب عمي أيدم األشقياء كقطاع الطرؽ كطاردىـ كعامميـ بقسكة فخشكا بأسو كانقطع دابرىـ كأمف

الناس شركرىـ  ،كما أصبح الفبلح آمنان مف تصرفات رجاؿ الجندية كأعماؿ السخرة كذلؾ لقمة عدد
الجيش كلعدـ كجكد أشغاؿ عامة كحفر القناطر  ،كترتب عمي قمة المصركفات بسبب ىذه الخطة التي

اتبعيا عباس أف خفت الضرائب  - - ،كلـ يفرض عباس أم ضرائب جديدة عمي الفبلحيف  ،كفي ذلؾ
يذكر نكبار في مذكراتو أف ناظر المالية اقترح عميو فرض ضريبة جديدة كقد سألو عباس  :ىؿ
ميزانيتنا متكازنة ؟ كجاء الرد أف الميزانية متكازنة بؿ كىناؾ فائض في اإليراد كعندئذ قاؿ لو عباس :

إذف في ىذه الحالة ما ضركرة فرض عبء جديد إنيا جريمة كخطيئة ،حذار مف اآلف ال تطرح أمامي

مثؿ ىذه االقتراحات  ،كفي عيد عباس ألغي نظاـ االحتكار  ،فعـ الرخاء كاغتبط الفبلح بثمرة كده

كعممو  ،ففي سنة ُْٖٗ أصدر عباس ق ار ارن بإلغاء احتكار شراء الكتاف مف الفبلحيف كقد جاء في ىذا

القرار (طمبان لرفاىية األىالي كفائدتيـ كاف محصكؿ الكتاف بمديرية المنكفية يكرد لؤلشكاف األميرية
بسعره المعمكـ كلكف ظير بعد البحث كالتنقيب أف ىذا الصنؼ إذا لـ يكرد في األشكاف كيباع بيد

أصحابو يككف أفيد كأكلي لراحتيـ كلرفاىية الرعية كلذلؾ قرر المجمس المنعقد يكـ األربعاء ِٔ ذم

الحجة ُِْٔىػ في القمعة أف يرخص لؤلىالي في بيع محصكليـ كما يريدكف كقد كافؽ لدينا اتباع

ذلؾ)  ،كأعقب إلغاء نظاـ االحتكار في عيد عباس أف انطمؽ التجار الشكاـ كاليكنانيكف إلي أنحاء

الريؼ المصرم سعيان كراء شراء المحاصيؿ مف الفبلحيف  ،ككجد الفبلحكف المجاؿ أماميـ كاسعان لبيع

حاصبلتيـ كتسمـ الثمف نقدان
ْٖٕ

نقبلن باختصار عف كتاب (المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر) -د يكناف لبيب رزؽ -المجمس األعمي لمثقافة – الفصؿ

الرابع (مصر بيف عيدم محمد عمي كاسماعيؿ) -عبد اهلل محمد عزباكم

َْٖ

َْٗ
 التجار الشكاـ كاليكنانيكف شغمكا الفراغ الذم تركتو الحككمة  ،عمي أم حاؿ لقد كاف ذلؾ في صالحالفبلح المصرم  ،فأنا أعتقد أنو لـ يكف يعرؼ كيؼ يتصرؼ في إنتاجو كلمف يمكف بيعو كاهلل أعمـ

 كشيد عيد عباس تقدمان مف ناحية اإلدارة لـ يعرفو عيد محمد عمي  ،فقد انتظمت مرتبات المكظفيفبفضؿ سياسة صارمة في التدبير كالتكفير كأصبح المكظفكف يتقاضكف مرتباتيـ في مكعدىا بعد أف
كانكا في أياـ محمد عمي ينتظركف ُٓ أك َِ شي ارن لتسمـ ىذه المرتبات  ،كفي عاـ ُِٖٓ شرع

عباس في مد السكة الحديدية بيف اإلسكندرية كالقاىرة ،

 -كنت أعتقد أف أكؿ مف شرع في مد خط سكة حديد في مصر ىك سعيد باشا كالخديك اسماعيؿ فقط

 اعتقد عباس أف جده محمد عمي قد أفسح المجاؿ لمنفكذ األكركبي في مصر كلذا فقد مضي فيسياسة الحذر مف الغرب  ،فعمؿ عمي ىدـ النفكذ األكربي في مصر  ،إذ كاف يعتقد أنو إذا ما تحتـ

عميو الخضكع ألحد فميكف لمخميفة العثماني كليس لؤلكركبييف ككاف يرم أف النضاؿ بيف السمطاف
كالكالي لف يفيد سكم األكركبييف كلف يؤدم إال إلي االنييار التاـ لئلمبراطكرية العثمانية بما فييا مصر

 ،كقد نشبت الحرب بيف الدكلة العثمانية كركسيا سنة ُّٖٓ فطمب السمطاف عبد المجيد مف عباس
أف يمده بالجيش كاألسطكؿ فمبي عباس طمبو  ،كقد أبمي المصريكف ببلء حسنا في ىذه الحرب التي
استمرت إلي عيد سعيد فقد استطاع الجيش المصرم أف يكسر ىجمات الركس في سنة ُْٖٓ

 -كلكف الجميع تقريبان يتيـ عباس األكؿ كعصره بالعديد مف السمبيات

 عمي الرغـ مف السمبيات التي شيدىا عصر عباس األكؿ مف إىماؿ لمتعميـ كاغبلؽ لممصانع كانحطاطالجيش كالبحرية فإف عصره قد تميز بعدـ التدخؿ األجنبي في الببلد  ،كعدـ المجكء إلي االستدانة  ،كلـ

يترؾ أم ديف عمي حككمة الببلد  ،كلـ يثقؿ خزانة الببلد بالديكف األجنبية التي كبميا خمفاؤه مف بعده

ككاف يجتيد دائمان في سد عجز الميزانية دكف أف يمجأ إلي القركض

 كمات عباس دكف أف يعرؼ أف مصر ستكبميا الديكف كيرتع فييا حثالة أكركبا بعد ذلؾ في الحقيقة إف عباس األكؿ قد مات مقتكالن -إف ىذا ليس بمستغرب بالنسبة لي

 -كقد كصؿ لمحكـ بعده عمو سعيد الذم كاف أصغر منو سنان  ،كلقد تميز عصره بأف أصبح المصريكف

ضباطان في الجيش المصرم كليس جنكدان فقط كما قاـ بفتح المجاؿ أماـ الغرب كخاصة فرنسا لتطكير
الببلد  ،كقاـ بالطبع بمنح فرديناند دليسبس امتياز حفر قناة السكيس حيث قاـ بتكقيع عقد شركة قناة

السكيس كالذم كاف يحتكم عمي شركط مجحفة تجبر الجانب المصرم عمي تكفير عماؿ بالسخرة بدكف

أجر

 -فما أبرز األحداث التي كقعت في عيده غير عقد شركة قناة السكيس ؟

َْٗ

َُْ

الجيش المصرم كشجاعة فائقة في المكسيؾ
 -تحت عنكاف ( مف أجؿ عيكف فرنسا )  ،كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم ما يمي

ْٕٗ

؛ مف الجائز أف

تجامؿ صديقؾ في أفراحو فترسؿ إليو بككيو كرد أك بطاقة تينئة  ،كمف الكاجب أف تجاممو في أحزانو

كأزماتو بعبارات تنـ عف المشاركة الكجدانية  ،أما أف تجاممو بإرساؿ الجيش ليحارب معو في ببلد بعيدة

 ،فيذا أغرب أنكاع المجاممة التي سجميا تاريخ مصر الحديث  ،عندما بعث الكالي سعيد باشا بكتيبة

مف الجيش المصرم لتخكض حربان مع المكسيؾ مجاممة إلمبراطكر فرنسا نابميكف الثالث كفاء لركابط

الصداقة بينيما

 -كما أسباب ىذه الحرب ؟

 كاف نابميكف الثالث يحمـ بإقامة إمبراطكرية فرنسية في العالـ الجديد  ،فانتيز فرصة قياـ ثكرة فيالمكسيؾ ضد نظاميا الجميكرم كعمؿ عمي إذكاء نارىا  ،كحاكؿ تحريض إنجمت ار كأسبانيا لتدخؿ بحجة
حماية الرعايا األكركبييف  ،فمـ تأبو الدكلتاف لتحريضو  ،فتحمؿ كحده مسئكلية التدخؿ  ،بعث بقكات
فرنسية تعرضت ليزائـ متكالية  ،فمما تحرج مكقفو لـ يجد مف ينقذه مف كرطتو سكم صديقو الحميـ

سعيد باشا  ،كأبت شيامة الكالي المصرم أف يعتذر لصديقو بأف مف غير المنطقي أف يذىب الجيش

المصرم ليحارب في ببلد ال تربطيا بمصر صداقة أك عداء مف بعيد أك مف قريب  ،كانما استجاب

لبلعتبارات الشخصية كقاـ بتجييز كتيبة قكاميا ََُِ جندم كضابط تحت قيادة البكباشي السكداني
خيرة اهلل محمد  ،كأبحرت الكتيبة إلي المكسيؾ في عاـ ُّٖٔ كخاضت المعارؾ التي فرضت عمييا في

شجاعة تحسد عمييا حتي أف القائد الفرنسي كصؼ أفرادىا بأنيـ أسكد كليسكا جنكدان كبعد أربع سنكات
مف الحرب اليائسة كانت الكتيبة قد فقدت معظـ أفرادىا بمف فييـ قائدىا  ،كلـ يبؽ منيـ سكم ََّ

جندم عادكا إلي باريس في صحبة الجيش الفرنسي الميزكـ  ،فاستعرضيا اإلمبراطكر كأشاد بشجاعة

أفرادىا كخمع عمييـ األكسمة  ،كبعد كصكليـ إلي اإلسكندرية استعرضيـ الخديكم اسماعيؿ – بعد كفاة

سعيد – في قصر رأس التيف كأمر بترقية بعض رجاليا اعترافان بشجاعتيـ

 -ىؿ كاف ىناؾ شبو بيف سعيد باشا كالخديك اسماعيؿ في أسمكب الحكـ ؟

عقد شركة قناة السكيس كعندما يككف الخصـ ىك الحكـ
 في الحقيقة أف كبلىما كاف يثؽ في فرنسا إلي درجة غير طبيعية  ،فعف ىذا المكضكع يقكؿ األستاذجماؿ بدكم

َٕٓ

 :كاف سعيد كمف بعده اسماعيؿ يثقاف ثقة عمياء في نزاىة ممكؾ أكركبا كفرنسا بالذات

 ،عمي عكس مؤسس األسرة العمكية محمد عمي باشا الذم كاف شديد الحذر مف ناحية األطماع
ْٕٗ
َٕٓ

نقبلن عف كتاب ( محمد عمي كأكالده ) تأليؼ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم
نقبل عف كتاب – محمد عمي كأكالده – لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم

َُْ

ُُْ
األكركبية  ،كلـ يكف يحسف الظف بيـ  ،كال يسمح ليـ بالتغمغؿ في شئكف الببلد تحت ستار

المشركعات كالمصالح المشتركة  ،كعمؿ عمي حماية االستقبلؿ الكطني مف الكقكع في براثف النفكذ

األكركبي  ،كاف كاف المكقؼ الرافض لمييمنة األكركبية لـ يمنع محمد عمي مف اقتباس أساليب
النيضة األكركبية في تأسيس مشركعو الكبير  ،فبعث البعثات إلي ىناؾ  ،كاستقدـ العمماء كالخبراء

إلي مصر ليعممكا تحت عينو الثاقبة  ،كمضي كريثو عباس األكؿ عمي ىديو في مقاكمة النفكذ

األكركبي  ،كاذا كاف عيد عباس يتميز بالجيالة كالتخمؼ كالرجعية إال أف استمساكو باالستقبلؿ
الكطني ىك الحسنة الكحيدة التي تذكر لو  ،فسمـ الببلد بعد أربع سنكات شداد إلي مف جاء بعده كىي
خالية مف النفكذ األجنبي  ،فمما كاف عصر سعيد نجح دليسبس فيما فشؿ فيو أياـ أبيو  ،كاستغؿ

ضعؼ شخصية الكالي الجديد كانبياره الشديد بالحضارة الفرنسية كصداقتو الحميمة مع اإلمبراطكر

نابميكف الثالث  ،في الحصكؿ عمي امتياز شؽ قناة السكيس كابراـ عقد يمزـ الحككمة المصرية بأعباء
فادحة  ،كلـ يتريث سعيد في دراسة بنكد العقد كتمحيص ما يحتكيو مف مظالـ  ،كأسرع بتكقيع العقد

ثقة منو في سبلمة النكايا الفرنسية

 -سبلمة النكايا الفرنسية  ،كـ فقدنا مف أنفس كأمكاؿ بسبب تمؾ النكايا

 -ككاف اسماعيؿ أكركبي النزعة  ،مما جعمو يثؽ في ساستيا كرجاؿ الماؿ فييا  ،كيعتقد فييـ حسف

النية  ،كلـ يفطف إلي مطامعيـ االستعمارية  ،كبمغت بو السذاجة أف لجأ إلي صديقو اإلمبراطكر

نابميكف الثالث ليككف حكما في النزاع بينو كبيف شركة قناة السكيس حكؿ االمتيازات الظالمة التي نص

عمييا العقد في عيد سمفو سعيد باشا

 -فيؾ الخصاـ كأنت الخصـ كالحكـ

 -كقد شعر اسماعيؿ في بداية حكمو بفظاعة االلتزامات التي كبمت مصر بأعباء جسيمة فأزمع إلغاءىا

إنطبلقا مف الشعار الذم أعمنو بأف تككف القناة ممؾ مصر ال أف تككف مصر ممكا لمقناة  ،فاعترض
عمي البنكد التي تمزـ الحككمة المصرية بتقديـ عشركف ألؼ عامؿ لحفر القناة بالسخرة كتفرض عمي

مصر أف تدفع لمشركة تعكيضات في حالة تقصيرىا عف تكفير ىذا العدد  ،كاعترض عمي إعطاء

الشركة حؽ تممؾ جميع األراضي الكاقعة عمي ضفتي القناة كاعفائيا مف الض ارئب  ،كرفضت الشركة
الفرنسية التنازؿ عف ىذه االمتيازات  ،كحرضت الصحؼ الفرنسية عمي شف حممة ضد حككمة مصر ،
كتعضيد حؽ الشركة في ىذه المكتسبات  ،ككاف مف الطبيعي أف ينحاز الرأم العاـ الفرنسي إلي جانب

مصالحو االستعمارية كمف خمفو دكائر الماؿ كالبنكؾ كالحككمة فماذا يعمؿ خديك مصر إزاء ىذا التكتؿ

االستعمارم ؟  ،لجأ إلي صديقو الحميـ نابميكف الثالث ليككف حكماي في النزاع دكف أف يدرؾ بأف
امبراطكر فرنسا ال يمكف أف يتخذ مكقفا محايدا يعارض المصالح االستعمارية لببلده  ،كتجاىؿ اسماعيؿ
الحقيقة البدييية بأف الخصـ ال يمكف أف يككف حكما عادال  ،كأف سياسات الدكؿ االستعمارية ال تعرؼ
ُُْ

ُِْ
الصداقة الشخصية  ،كفي عاـ ُْٖٔ أصدر اإلمبراطكر حكمو كيقضي بإلزاـ الحككمة المصرية دفع

تعكيضات باىظة إلي الشركة الفرنسية مقابؿ تعديؿ بعض بنكد العقد  ،كبمغت ىذه التعكيضات ْٖ

مميكف فرنؾ أم ما يعادؿ ثبلثة مبلييف ك َّٔ ألؼ جنيو مصر في ذلؾ الكقت  ،كاذا عممت أف كؿ
رأس ماؿ الشركة ىك ثمانية مبلييف جنيو  ،أمكنؾ أف تقدر فداحة التعكيضات التي حكـ بيا اإلمبراطكر

كأنيا تقارب نصؼ رأس ماؿ الشركة

 -أف تككف القناة ممؾ مصر ال أف تككف مصر ممكا لمقناة  ،ليت الخديك اسماعيؿ قد التزـ بيذا الشعار

الذم أعمنو  ،عمي أم حاؿ دعنا نتحدث عف الخديك اسماعيؿ  ،ىذه الشخصية الثرية التي اختمفت

حكليا اآلراء

 ال مانع كلكف المكضكعات المتكفرة عنو كثيرة إلي حد ما كال أدرم مف أيف أبدأ -يمكنؾ أف تبدأ بأم مكضكع كسكؼ يسممنا إلي مكضكع آخر التأكيد

 -عمي أم حاؿ يمكف أف نبدأ بما كرد عنو في كتاب ىؤالء حكمكا مصر لؤلستاذ حمدم عثماف

عندما جمس الخديك اسماعيؿ عمي عرش مصر
 -فماذا كرد عنو في ذلؾ الكتاب ؟

 كرد ما يمي  :تكلي اسماعيؿ باشا ابف ابراىيـ باشا ابف محمد عمي باشا حكـ مصر سنة ُّٖٔـبتقميد مف السمطاف العثماني عبد العزيز  ،كلقد كجو اسماعيؿ باشا (الخديك اسماعيؿ) عنايتو الفائقة
إلي جيش مصر  ،فعمؿ عمي رفع مستكاه العممي كأنشأ لو المدارس الكبيرة كاستقدـ بعض الخبراء

العسكرييف  ،كذلؾ نالت البحرية قسطان كبي ارن مف اىتماـ الخديك اسماعيؿ فأخذ في أكائؿ حكمو يعتني
بتجديد األسطكؿ فبعث النشاط في ترسانة اإلسكندرية  ،ككاف اسماعيؿ باشا يعمؿ عمي تككيف

إمبراطكرية مصرية عظيمة بالتكسع جية الجنكب في أفريقيا بعيدان عف حكض البحر المتكسط كالمنطقة
العربية  ،حتي ال تعارضو الدكؿ األكركبية كما عارضت جده محمد عمي باشا مف قبؿ  ،كفي طميعة

حمبلت الجيش المصرم فتح دارفكر كالتكسع في السكداف الشرقي  ،كما أتـ تكسيع أمبلكو السكدانية
مف الجنكب  ،كعيف الككلكنيؿ شارلز جكردكف حاكمان لمديرية خط األستكاء سنة ُْٕٖـ كمف قبمو
صمكيؿ بيكر الذم مد نفكذ مصر حتي بحيرة فيكتكريا سنة ُُٕٖـ  ،كفي عيد الخديك اسماعيؿ

استقرت السيادة المصرية عمي جميع شاطئ البحر األحمر الغربي إلي بربرة في الصكماؿ ،

 كؿ ىذا رائع كبداية قكية كلكف المدىش ىك تعييف أجانب في مناصب حساسة  ،فماذا فعؿ داخؿ مصر؟-

أما عمي النطاؽ الداخمي في مصر فقد نيض الخديك اسماعيؿ بالتعميـ مف أجؿ التعميـ  ،فأنشئت

مدارس الحقكؽ كدار العمكـ بجانب مدرسة الميندسخانة كالطب البيطرم كالفنكف كالصنائع كاأللسف
كاآلثار  ،كأنشئت الجمعية الجغرافية كظيرت العديد مف الصحؼ العممية كاألدبية  ،كفي أيامو أنشئت

مئات مف منشآت الرم أىميا ترعة اإلبراىيمية كاإلسماعيمية ك ََِ ترعة أخرم تقريبان  ،أما في مجاؿ
ُِْ

ُّْ
الزراعة فاىتـ الخديك اسماعيؿ بزراعة القطف كقصب السكر لسد حاجة أكركبا منيما  ،كزادت األراضي

الزراعية في عيده مع إصبلح القناطر الخيرية  ،كمدت خطكط السكؾ الحديدية في الكجييف القبمي

كالبحرم كأنشأ ما يزيد عمي َََٓ ميؿ مف األسبلؾ التمغرافية  ،كفي عيده استخدمت الطكابع لتكضع

عمي خطابات البريد بؿ أنشأ ىيئة البريد رسميان  ،أما في مجاؿ العمراف فقد أنشئ ككبرم قصر النيؿ
كككبرم الجبلء كدار األكب ار كدار اآلثار المصرية كدار الكتب المصرية  ،كتـ تمييد شارع اليرـ كشارع

محمد عمي كبناء جامع الرفاعي كافتتحت المبلحة في قناة السكيس رسميان في حفؿ بييج سنة

ُٖٗٔـ  ،كازدىرت المدف بالمباني الحديثة كازدانت بالقصكر  ،مثؿ سرام عابديف  ،كسرام

اإلسماعيمية  ،كسرام الجزيرة كسرام الجيزة كالقصر العالي كسرام الزعفراف كسرام رأس التيف كسرايات

أخرم  ،مع حبو الشديد لبناء الحدائؽ كالبساتيف مثؿ بستاف الجيزة كبستاف الجزيرة كبستاف األكرماف
كبستاف األزبكية  ،كما دعا اسماعيؿ باشا السمطاف عبد العزيز لزيارة مصر كىك أكؿ سمطاف عثماني

يأتي لمصر منذ فتح السمطاف سميـ األكؿ ليا سنة ُُٕٓـ  ،كاستغؿ اسماعيؿ باشا كجكد السمطاف

كأغدؽ عميو العديد مف اليدايا حتي حصؿ منو عمي فرماف سنة ُٖٔٔـ بتعديؿ نظاـ الكراثة في حكـ
مصر ليككف في أكبر أبناء اسماعيؿ – ككاف مف قبؿ في أكبر أبناء أسرة محمد عمي بشكؿ عاـ – كما

منح اسماعيؿ لقب خديك سنة ُٕٖٔـ

 -كبالطبع قاـ بإطبلؽ اسـ عبد العزيز عمي الشارع الشيير إلي اآلف في القاىرة

 كيعتبر اسماعيؿ ىك أكؿ مف كضع تماثيؿ العظماء في الشكارع مثؿ تمثاؿ كالده إبراىيـ باشا  ،كأنشأالمحاكـ المختمطة يشترؾ في الجمكس عمي منصاتيا مع المصرييف رجاؿ القانكف األجانب  ،كقد أصدر

الخديك اسماعيؿ سنة ُْٖٔـ ق ار ارن بتككيف مجمس شكرم النكاب كقد افتتحو سنة ُٖٔٔـ ككاف عدد

أعضائو ٕٓ عضكان كيعد ىذا المجمس أكؿ خطكة في سبيؿ إشراؾ المصرييف في شئكف الببلد ،

 -ككيؼ قاـ بكؿ ىذه األعماؿ الضخمة كمف أم مصدر صرؼ عمييا ؟

 -لتحقيؽ كؿ ما سبؽ كاف البد مف تكفير األمكاؿ البلزمة فأقدـ عمي اقتراض الماؿ بدكف حساب  ،ككاف

الخديك يعقد القركض بفكائد باىظة كيدفع عمكلة لمكسطاء  ،كفي سنة ُٕٖٓـ بيعت أسيـ مصر في
قناة السكيس (ككانت حصتيا ْْ%مف األسيـ) بثمف بخس كىك ْ مبلييف جنيو في كقت كانت

تساكم فيو أكثر مف َْ مميكف جنيو كلجأ إلي بيع بعض المصالح الحككمية كرىف البعض اآلخر ،
كمف ىنا بدأ القمؽ يساكر حممة سندات الديكف المصرية كراجت حقيقة سكء أحكاؿ مصر المالية األمر
الذم أدم إلي كثكب األجانب  ،فاضطر اسماعيؿ لتيدئة خكاطر دائنيو كتأمينيـ عمي أمكاليـ إلي أف

يحني رأسو لمعاصفة كيتنازؿ عف كثير مف سمطاتو كنفكذه كيستدعي الخبراء كالبعثات األجنبية لفحص

الحالة المالية في الببلد كطرؽ إصبلحيا  ،مثؿ بعثة كييؼ كبعثة جكشف كجكبير كصندكؽ الديف
كلجنة التحقيؽ حتي فرض األجانب عمي الخديك التنازؿ عف أمبلكو كتخصيص مرتب سنكم لو كتعييف
ُّْ

ُْْ
كزارة مسئكلة برئاسة نكبار باشا نكبرياف األرمني كعضكية السير رفرز كلسف لممالية كمسيك دم بمنيير

لؤلشغاؿ  ،كرأم األجانب –اقتصادان في المصركفات -تكقؼ المشركعات كاإلصبلحات لسداد الديكف
كأرباحيا مع زيادة الضرائب عمي األىالي ،

 -ككاف ىذا بالطبع أكؿ تحكؿ سمبي في مسار الخديكم

 تقدـ األعياف كأعضاء مجمس شكرم النكاب إلي الخديك اسماعيؿ يطمبكف كضع حد لمتدخؿ األجنبيمطالبيف بتعييف حككمة كطنية ككانت استجابة الخديك اسماعيؿ لذلؾ الطمب حجر الزاكية في ضغط

الدكؿ األكركبية عمي السمطاف لعزلو  ،خاصة أف ألمانيا عمي غير انتظار تدخمت  ،متيمة الخديك

اسماعيؿ بخرؽ االتفاقات الدكلية  ،كخكفان مف إعطاء بسمارؾ مستشار ألمانيا ذريعة لمتدخؿ في مصر
بجانب اشتداد التيار الكطني حممت إنجمت ار كفرنسا السمطاف العثماني عمي عزؿ الخديك سنة

ُٕٖٗـ

ُٕٓ

 ،كما سبؽ كاف ممخص عاـ لعصر اسماعيؿ  ،كلكف يمكف أف نتناكؿ بعض المكضكعات

التي تخصو كتكضح بعض تفاصيؿ عف عصره  ،كلنبدأ مثبلن بشغفو ببناء القصكر

 -فماذا كرد عف ىذا المكضكع في الكتب ؟

الخديكم اسماعيؿ كشغفو بتشييد القصكر
 كرد بكتاب (القاىرة رحمة في المكاف كالزماف) – تأليؼ عرفو عبده عمي –تقديـ األديب جماؿ الغيطانيما ممخصو  :كانت عناية الخديك إسماعيؿ بتشييد القصكر تفكؽ ما شيده أسبلفو مف الكاله كالسبلطيف

كأعظميا ركعة كجبلالن سرام عابديف كسرام الجزيرة كسرام الجيزة كفي عاـ َُٖٗ أقيمت حديقة
الحيكاف عمي جزء مف حدائؽ سرام الجيزة كىدمت سرام الجيزة عاـ َُّٗ كتجدر اإلشارة إلي أف

الممؾ فؤاد األكؿ قد كلد بيذه السرام في ِٔمارس عاـ ُٖٖٔـ  ،كيقكؿ محمد بؾ المكيمحي في

كتابو حديث عيسي بف ىشاـ عف ىذه السرام  :ككصمنا إلي قصر الجيزة كمتحؼ اآلثار كممتقي
السيارة مف سائر األقطار فدخمنا ركضة تجرم مف بينيا األنيار كأنيا الجنة بعينيا تحسب أرضيا

مفركشة ببسط منقكشة  ،ثـ شاىدنا قص ارن يكؿ عنو الطرؼ كيقصر دكنو الكصؼ فسرنا نرتاد خبللو

كنتفيأ ظبللو فإذا األسكد مقصكرات في المقاصير  ،فقمت سبحاف اهلل القادر العظيـ  ،ىذا بيت
اسماعيؿ بف إبراىيـ  ،طالما كانت حجراتو مطالع لؤلقمار كدرجاتو منازؿ لؤلقدار  ،كاف إذا نادم

صاحبو  :يا غبلـ – شقيت أقكاـ كسعدت أقكاـ

 -كاف إذا نادم صاحبو  :يا غبلـ – شقيت أقكاـ كسعدت أقكاـ

ُٕٓ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم – الييئة المصرية

العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ

ُْْ

ُْٓ
 -كمف طريؼ ما يركم أف كلي عيد بركسيا أحد ضيكؼ إسماعيؿ باشا في االحتفاالت األسطكرية عاـ

ُٖٗٔ قد أبدم رغبتو في مشاىدة قصكر الخديكم  ،فسأؿ الخديكم أحد ندمائو الشيخ عمي الميثي

قائبلن  :يا شيخ عمي  ،إذا أمرتؾ بمصاحبة كلي عيد مممكة بركسيا فعمي أم القصكر تفرجو ؟ فرد

الشيخ عمي قائبلن  :عمي قصر الجيزة  ،فسألو الخديك  :كبعديف تفرجو عمي أم قصر ؟  ،فأجاب  :عمي
قصر الجزيرة  ،فقاؿ الخديك  :كبعديف ؟  ،فأجاب  :كبعديف أكديو عمي السرايا الصف ار مباشرةن ،
فاندىش الخديك مف اإلجابة كقاؿ  :أنت اتجننت يا شيخ عمي ؟ فقاؿ الشيخ عمي  :ىك فيو حد يتفرج
عمي السرايتيف دكؿ كال يتجننش يا أفندينا  ،فمـ يتمالؾ إسماعيؿ باشا نفسو مف الضحؾ كأمر لو

بجائزة

ِٕٓ

 إنيا قصة طريفة بالفعؿ كتؤكد العديد مف المعاني منيا فف مسامرة الممكؾ كأساليب الندماء  ،كلكف ىؿلديؾ كصفان لشخص الخديك نفسو ؟

 إف مف أفضؿ األكصاؼ لشخص الخديك ما كتبو قنصؿ أمريكا في مصر في كتابو عف مصر -فمف يككف ىذا القنصؿ كماذا كتب عف الخديك اسماعيؿ ؟

الخديكم اسماعيؿ كتعاممو مع األجانب
 -قنصؿ أمريكا في مصر في الفترة الكاقعة بيف ُٕٖٔ حتى ُُٖٖ ىك "ألبرت لي فارماف" ،المعاصر

لمسنكات األخيرة مف عيد الخديك إسماعيؿ؛ الذم إستمر مف ُٖ يناير ُّٖٔ حتى عزلو كنفيو خارج

الببلد ِٔ يكنيك ُٕٖٗ ،كمف اآلثار المفيدة ليذا القنصؿ كتابو بعنكاف ،Egypt and its betrayal :
ترجمو األستاذ عبد الفتاح عنايت بعنكاف "مصر ككيؼ يغدر بيا"؛ كيقع الكتاب في ّٕٕ صفحة ك ِْ
فصبل يصؼ القنصؿ األمريكي "فارماف" بالتفصيؿ أكؿ كاجب قاـ بو في القاىرة ،عند كصكلو إلييا

ُٕٖٗ  ،كىك زيارة الخديك إسماعيؿ ،في "قصر الجزيرة" الكاقع عمى الشاطئ الغربي لمنيؿ في مكاجية

المدينة  ،بالقرب مف حديقة الحيكانات كحدائؽ النباتات ،كيسيب في كصؼ الخديك إسماعيؿ..." :
رحب بي الخديك في ببلده كلما كاف ال يتكمـ اإلنجميزية فقد كانت محادثاتنا بالمغة الفرنسية التي كاف

يتكمميا بطبلقة .لـ يكف إسماعيؿ باشا جذابا مف الناحية الجسمانية ،كاف يبمغ مف العمر حكالي

السابعة كاألربعيف ،قصير القامة ،عريض المنكبيف ،ضخـ الجثة ،كلكف بشرتو أكثر سمرة مف بشرة
األكركبييف ،أما جفكنو فكانت مرتخية ،ككانت اليسرل أكثر إرتخاء مف اليمنى،كعندما تككف مبلمحو

ساكنة تبدك عيناه ككأنيا نصؼ مغمقة ،ككانت حكاجبو فاحمة المكف ،خشنة ،كثة الشعر كبارزة إلى

األماـ ،أما لحيتو البنية الداكنة فكانت قصيرة ،كأذناه كبيرتاف كليست مف الحسف بمكاف" ػ

ِٕٓ

مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب – القاىرة رحمة في المكاف كالزماف – تأليؼ عرفو عبده عمي –تقديـ األديب جماؿ الغيطاني –

الييئة المصرية العامة لمكتاب ََِٗ

ُْٓ

ُْٔ
 لـ يكف كسيمان إذف-

محدثا
لكنو في محاكلة إلنصاؼ إسماعيؿ يشيد بأنو ..." :رغـ كؿ نقائصو ك مساكئو الجسمانية كاف ٌ

كمثي ار لئلىتماـ .كاف صكتو ىادئا يبعث عمى السركر
ممتعا ،يبتسـ في كثير مف األحياف ،بشكشا دائما ي
عبرة ،فائؽ الذكاء كلديو معمكمات دقيقة حتى عف التفاصيؿ التي تخص حككمتو
كم ٌ
كألفاظو يمنتقاه ي
كشئكنو الخاصة الشاسعة ،كتبرىف نظراتو الحادة الثاقبة ،حينما تككف عيناه مفتكحتيف مف أثر حديث

شائؽ ،كاجابتو السريعة الدقيقة ،كمعمكماتو الخاصة بمكضكعات ليس مف المفركض أصبل أف يككف

ممما ب يا ،تبرىف لكؿ ىؤالء الذيف استمتعكا بالحديث معو أنو رجؿ يمتاز بقدرة غير عادية  ، ....أضؼ
إلى ذلؾ أنو كاف يممؾ القدرة النادرة عمى أف يكتسب ثقة زائره بأف يزيح عف كاىمو كؿ حرج ممكف

كيجعمو عمى طبيعتو تماما

 -كاف ىذا سمككو مع األجانب كاهلل أعمـ بسمككو مع المصرييف

 -في نياية ىذا الفصؿ يقكؿ فارماف ..." :قبؿ حفؿ اإلستقباؿ الرسمي الذم أقيـ لي ،كثي ار ماقمت بزيارة

مرة أف أقكـ بكاجب
الخديك الذم أشعرني بأني عمى صمة كثيقة
ٌ
عمى أكثر مف ٌ
بسمكه  ....ككاف ينبغي ٌ
محة ،بدفع التعكيضات األمريكية ضد
غير سار كىك المطالبة غير الرسمية ،كاف كانت بطريقة يم ٌ
الحككمة المصرية ،ككانت الحككمة المصرية في ضائقة مالية شديدة كلذا كاف مجرد ذكر أم تعكيض

مالي البد كأف يسبب بعض الضيؽ

 -ىذا عندما كاف يأتي األجانب لزيارتو في مصر  ،فماذا كاف يفعؿ عندما يسافر خارج الببلد ؟

 ( -ذىب الخديك -اسماعيؿ -لحضكر المعرض الدكلي في باريس كصدرت الصحؼ الباريسية تبشر

بكصكؿ خديك مصر إلي عاصمة اإلمبراطكرية الفرنساكية كلما كاف ىذا المقب جديدان عمي المسامع ،

أقبؿ الناس يتساءلكف  :خديك ؟ ما ىك الخديك ؟  - -ككاف اسماعيؿ قد ذىب إلي باريس كجيكبو
مؤلم بالنقكد كخزائف المصارؼ بباريس كلندف تحت أمره كتصرفو ففتح يده بسخاء كبذخ لـ يعيدىما

العالـ الغربي مف عاىؿ مف العكاىؿ الذيف زاركا المعرض فبات أحدكثة إعجاب الجميع  - -ككقع في
خمد العامة أف الخديك إنما ىك أحد ممكؾ ألؼ ليمة كليمة بعث إلي الحياة ثانية كأنو خميفة الفراعيف

عمي عرش القطريف أكبر ممؾ حمت قدماه أرض فرنسا )ّٕٓ

 -كما أىـ ما يمفت النظر مف أحداث تمت في ىذه الزيارة ؟

 -تحت عنكاف فتاة القصر كتب األستاذ جماؿ بدكم  ( :كمف األحداث التي كقعت خبلؿ زيارة الخديك

لباريس  ،تمؾ القصة التي ركاىا الككنت دم الفيزكف في مذكراتو كىي أف أحد كبار النببلء دعا الخديك

اسماعيؿ إلي كليمو في قصره بضكاحي باريس فأجاب الخديك دعكتو كاذا بو يرم قص ارن بمغ مف الجماؿ
كالجبلؿ كفاخر الرياش ما لـ يكف أحد يتكقع كجكد مثمو أبدان في حكزة غير الممكؾ فأعجب اسماعيؿ بو
ّٕٓ

المرجع السابؽ صفحة َِّ

ُْٔ

ُْٕ
أيما إعجاب كبعد تناكؿ الغداء كبينما المحادثة دائرة في قاعة التدخيف أبدم لمضيفو استحسانو العظيـ

لقصره فشكره النبيؿ عمي تمطفو ككاف قد قيؿ إلسماعيؿ إف النبيؿ في ضيؽ مالي شديد فأحب مساعدتو

بشكؿ ال يتحرج لو إحساسوْٕٓ فسألو عما إذا كاف يريد بيع قصره ككاف الرجؿ عمي شدة احتياجو
إلي النقكد ال يرم في استطاعتو التجرد مف ممكية ذلؾ البناء الفخيـ  ،كتحرج أف يقابؿ لطؼ الخديك
بخشكنة الرفض فخطر لو أف يبالغ في تقدير الثمف ليحممو عمي العدكؿ عف رغبتو في المشترم ،

فأجاب  :إني قد أبيعو يا مكالم مقابؿ خمسة مبلييف مف الفرنكات – كلـ يكف القصر يساكم أكثر مف

مميكف كنصؼ مميكف فرنؾ  ،كلكف اسماعيؿ التقط الكممة مف فـ الرجؿ كىي طائرة كقاؿ  :إني اشتريتو

منؾ بيذا المبمغ كحرر لو في الحاؿ حكالة بثمنو عمي أحد البنكؾ بباريس كلـ يجد الرجؿ مف ارن مف قبكؿ

البيع غير أف اسماعيؿ التفت فكجد فتاة ىيفاء ال تتجاكز الخامسة عشر ربيعان كعرؼ أنيا ابنة النبيؿ
فقاؿ بابتساـ جميؿ مخاطبان كالدىا  " :عمي أني ال أحسبؾ تمانع في تحرير عقد البيع لآلنسة ابنتؾ

ىذه المطيفة تخميدان لذكرم استحساف خديك مصر ظرفيا كآدابيا كلكيبل يقاؿ أني زرتؾ ألجردؾ مف

قصرؾ " )ٕٓٓ

 يا ليا مف مشاعر رقيقة كاف المصريكف أكلي الناس بيا  ،عمي أم حاؿ كـ كنت أتمني معرفة بعضالمعمكمات عف حفؿ افتتاح قناة السكيس بمناسبة الحديث عف الخديك اسماعيؿ

افتتاح قناة السكيس لممبلحة في عيد الخديكم اسماعيؿ
 -ىذه ىي البيانات الرسمية المصرية عف سير العمؿ في قناة السكيس إلي يكـ افتتاحيا كما جاءت في

تقكيـ النيؿ لصاحبو أميف سامي باشا المؤرخ المشيكر كقد أكردىا األستاذ العقاد في كتابو ضرب

اإلسكندرية الذم نشرتو دار المعارؼ  - ُ :كاف مبدأ العمؿ في حفر قناؿ السكيس حصؿ في
بكرسعيد يكـ ِٓ أبريؿ سنة ُٖٗٓ المكافؽ ُِ رمضاف سنة ُِٕٓ ىػ  - ِ ،صرفت شركة
مساىمة القناؿ في برزخ السكيس َْٖ مميكنان مف الفرنكات بما في ذلؾ أماكف العماؿ كبناء مدينتي
بكرسعيد كاإلسماعيمية كالمحاط كالمكافآت التي كانت تعطي زيادة عمي المرتبات - ّ ،

بمغ عدد

العماؿ الكطنييف الذيف أعدتيـ الحككمة ليذا العمؿ بدكف أجرة ( سخرة ) َََِٕ نفس  ،كأما عدد

المستأجريف كالمستخدميف فبمغ خمسة آالؼ نفس تقريبان  - ْ ،بمغ طكؿ القناؿ مف بكرسعيد إلي

السكيس ( محطة تكفيؽ ) ٕٖ ميبلن  - ٓ ،حصؿ االحتفاؿ بالسفر فيو يكـ ُٕ نكفمبر سنة ُٖٗٔ
 ،كقد حضر ىذا االحتفاؿ كؿ مف جبللة إمبراطكرة فرنسا  ،كجبللة إمبراطكر النمسا كالمجر  ،األمراء

أكلياء عيد الركسيا كبركسيا كىكلندة  ،كحضر أيضان بالنيابة عف دكلة إنجمت ار رئيس عمارة حربية ،

ْٕٓ
ٕٓٓ

الحظ مراعاة إحساس كاحد فرنسي نبيؿ كعدـ مراعاة الحياة الكريمة لمفبلحيف المصرييف عمي كثرتيـ
محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ُِّ

ُْٕ

ُْٖ
ٔ -كأكؿ سفينة تجارية مرت بالقناؿ بعد االحتفاؿ بافتتاحو دافعة عكائد المركر باعتبار عشرة فرنكات
-

عف كؿ طكنكالتو ىي السفينة المسماة " أمبيراتريس " ٕٔٓ

إنيا معمكمات طريفة كجديدة بالنسبة لي كما أنيا تتسـ بدقة األرقاـ كالتفاصيؿ  ،كلكف لـ تكف ىذه

المرة األكلي التي تق أر لي مف ىذا الكتاب الممتع لمعقاد

 نعـ إنو كتاب ممتع جدان كالطريؼ أنو يتناكؿ قناة السكيس كأسرة محمد عمي كاالحتبلؿ البريطانيلمصر كما إلي ذلؾ مف مكضكعات شيقة ،

 فماذا عف االحتفاالت األخرم التي اشتير الخديك اسماعيؿ بإقامتيا ىناؾ بالطبع االحتفاالت الشييرة التي أقاميا بمناسبة زكاج أنجالو -مف المؤكد أنيا كانت رائعة  ،فيؿ لديؾ كصؼ ليا ؟

أفراح األنجاؿ
 عف ىذا المكضكع كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم رحمو اهلل في كتابو الممتع أنا المصرم ما ممخصو :مف األقكاؿ المأثكرة عف الخديك تكفيؽ في كصؼ أبيو إسماعيؿ  :لف يأتي الزمف بمثمو في أبية الممؾ

كفخفختو السنية  -كىك كصؼ صحيح يمثؿ شخصية إسماعيؿ أصدؽ تمثيؿ  ،ككؿ ما تسمعو مف
أكصاؼ خيالية عف ألؼ ليمة كليمة تتكاضع إلي جانب ليالي إسماعيؿ كحفبلتو الصاخبة كسيراتو

المخممية ،

 -ليالي اسماعيؿ تشبو ليالي ألؼ ليمة كليمة  ،سبحاف اهلل

 كاف إسماعيؿ يمتمس – بؿ يفتعؿ – المناسبات السعيدة إلقامة الحفبلت  ،كاذا كانت احتفاالت افتتاحقناة السكيس قد بيرت ممكؾ أكركبا كأميراتيا فإف أفراح األنجاؿ فاقت األكلي في بذخيا كاسرافيا

كتكاصميا أربعيف يكمان بميالييا  ،كال ننسي أف أفراح األنجاؿ أقيمت بعد أربع سنكات مف حفمة القناة ،

 -كـ كاف عددىـ ؟

 األنجاؿ األربعة كانكا ثبلثة ذككر كفتاة  ،أكليـ كلي العيد تكفيؽ كعركسو األميرة أمينة كالثاني األميرحسيف كامؿ كعركسو األميرة عيف الحياة كالثالث األمير حسف كاختار لو أبكه عركسو األميرة خديجة

كفاء لكعد قطعو ليا  ،كليذا الكعد قصة طريفة ،

 -كما ىي قصة ىذا الكعد ؟

 بدأت القصة عندما كاف الخديك يتفقد الدراسة في مدرسة الببلط التي أنشأىا لتعميـ األميرات  ،كلما كجدالتمميذة خديجة أخذ يحثيا عمي االجتياد في تحصيؿ العمـ كحفظ القرآف كبعد سنكات ذىب الخديك

ٕٔٓ

المعارؼ

ُْٖ

نقبلن عف كتاب ( ضرب اإلسكندرية في ُُ يكليك ) بقمـ عباس محمكد العقاد – صفحة ِٖ  – ّٖ ،طبعة الثانية ُّٖٗ – دار

ُْٗ
لزيارة المدرسة كسأؿ خديجة عما حفظتو مف القرآف الكريـ فأجابت عمي الفكر  :كاذكر في الكتاب

اسماعيؿ إنو كاف صادؽ الكعد  ،كانبسطت أسارير الخديك لذكائيا كحسف تصرفيا  ،كضحؾ قائبلن :
أجؿ أجؿ لف أنسي كعدم كاختارىا زكجة البنو حسف ،

 -كاضح أنيا كانت فتاة ذكية

 أما االبنة الكحيدة التي احتفؿ الخديك بزكاجيا فيي األميرة فاطمة كىي التي سجمت اسميا في التاريخبسبب التبرعات القيمة التي قدمتيا إلنشاء الجامعة المصرية  ،ككقائع أفراح األنجاؿ ركاىا مؤرخ

عصر إسماعيؿ إلياس األيكبي نقبلن عف الكتاب األكركبييف الذيف شاىدكا األفراح ،

 -الكتاب األكركبيكف ىـ مف كتبكا عف ىذه اإلحتفاالت شئ عجيب جدان

 بدأت االحتفاالت يكـ ُٓ يناير ُّٕٖ كاستمرت أربعيف يكمان بمعدؿ عشرة أياـ لكؿ كاحد مف األنجاؿ ،كزينت الشكارع الممتدة مف القصر العالي إلي قصر الجزيرة  ،إلي سرام القبة  ،بالنجؼ كالفكانيس

المختمفة األلكاف  ،كفي نياياتيا أقيمت أقكاس النصر تعمكىا الشمكع  ،فسطعت األضكاء حتي جعمت
القاىرة شعمة مف النكر  ،كفي أىـ المياديف أقيمت المسارح لمفرؽ المكسيقية كالغنائية كأىميا فرقة
عبده الحامكلي  ،كفي اليكـ الخامس عشر بدأ خركج اليدايا المقدمة مف الكالدة باشا كزكجات الخديك

إلي العرائس مف القصر العالي كبدأ مككب شكار عركس كلي العيد في حراسة صفكؼ الفرساف كآالم
مف المشاة في مبلبس بيضاء ناصعة  ،ككانت اليدايا عبارة عف مجكىرات كقبلئد مف الماس مف نكع
البرلنتي كمناطؽ مف الذىب الخالص كأقمشة مطرزة بالمؤلؤ كزمرد في حجـ البيض كآنية متنكعة مف

الفضة الصب ككاف مف بيف اليدايا المقدمة مف الخديك لكلي عيده سرير مف الفضة الصب الخالصة

محبله بماء الذىب األبريز كعكاميده الضخمة مرصعة بالماس كالياقكت األحمر النادر كالزمرد كالفيركز
كاجتاز المككب شكارع العاصمة كلـ يختمؼ شكار األميرات عيف الحياة كخديجة كفاطمة عف شكار

األميرة أمينة

ٕٕٓ

 ال أستطيع التعميؽ عمي كؿ ىذا البذخ  ،كلكف لماذا يتـ استعراض اليدايا في مككب أماـ عامة الشعب ،أال يكفيو أف يرم الزينة كاألنكار ؟

 -لديؾ كؿ الحؽ فمـ يكف ىناؾ داعي ألف يرم الناس كؿ ىذه اليدايا الثمينة

 -ألـ يكف ىناؾ شخص كاحد في مصر قادر عمي أف يقكؿ رأيو بصراحة لمخديك اسماعيؿ ؟

 أعتقد أف الخديك اسماعيؿ كاف آخر مف حكـ مصر حكـ مطمؽ دكف مراعاة ألم ضغكط داخمية أكخارجية  ،كذلؾ عمي األقؿ إلي أف تـ التدخؿ األجنبي في مصر بسبب استفحاؿ الديكف  ،كحتي السيادة
العثمانية كانت شكمية إلي حد كبير  ،فكاف يفعؿ ما يشاء في مصر دكف أف يحاسبو أحد في الداخؿ
ٕٕٓ

نقبلن باختصار عف كتاب –أنا المصرم -لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم – ىيئة الكتاب  -مكتبة األسرة َََِ – مقتطفات مختصرة

مف صفحة َُُ كما بعدىا

ُْٗ

َِْ
كالخارج  ،أما بعد انتياء عصر اسماعيؿ كاالحتبلؿ البريطاني فقد أصبحت مصر مقيدة بقكم خارجية
تعمؿ ليا مصر ألؼ حساب ربما إلي اآلف

 -إذف فقد كاف اسماعيؿ ىك مف يصح أف نطمؽ عميو الفرعكف األخير بالفعؿ

 كمع ذلؾ فقد أحرجو أحد شيكخ األزىر أماـ الجميع  ،كىي قصة طريفة كردت في أكثر مف مرجع -ككيؼ حدث ذلؾ كمف ىك ىذا الشيخ ؟

البتشتي ..القناكم األزىرم الجرمء الذم تحدل الخديكم إسماعيؿ
 إنو الشيخ تكفيؽ محمد خميفة ،الذم يعرؼ بػ――تكفيؽ البتشتي‖‖ ،كينسب إسمو إلى مسقط رأسو مركزأبك تشت ،أكؿ مراكز محافظو قنا ُٕٕٖ ،كقد كاف الشيخ تكفيؽ البتشتي ،مف الطراز المتميز في
تفكيره كطريقة تعبيره كأسمكبو في عرض المسائؿ العممية ،مما حبب الطبلب فيو ،فاتسعت حمقات

دركسو ،كضاؽ المكاف بالراغبيف في عممو ،كانفرد برقعة شاسعة مف األزىر ،ساعده فييا صكتو

حاكما ،كال يتممؽ سمطانا ،فحيف
الجيكرم كحنجرتو القكية  ،ك يعرؼ عنو أنو يرفع راية الحؽ ال يخشى
ن
كقعت الحرب بيف مصر كالحبشة ،في عيد الخديكم إسماعيؿ ،كتكالت اليزائـ ،كضاؽ صدر الخديكم،
فقاؿ لو شريؼ باشا رئيس النظار :إذا لجأت إلي عمماء األزىر األطيار كق أركا البخارم يفرج اهلل الكرب

كينتصر الجيش ،فكمـ الخديكم الشيخ العركسي ،شيخ األ زىر ،فجمع لو مف العمماء الصالحيف ،كأخذكا

يتمكف البخارم أماـ القبمة القديمة في األزىر ،كلكف أخبار اليزائـ ظمت تتكالى كانتصارات العدك تتعاظـ،

فرجع الخديكم إلي العمماء كاتيميـ بأف ما قرأكه إما ليس صحيح البخارم ،أك إنيـ ليسكا عمي مستكل

سمفيـ الصالح ،فسكت العمماء كصرخ البتشتي مف آخر الصؼ ―― يىزمنا منؾ يا إسماعيؿ ،فإنا ركينا
عف النبي (ص) إنو قاؿ :لتأمركف بالمعركؼ كلتنيكف عف المنكر أك ليسمطف اهلل عميكـ شراركـ فيدعكا
خياركـ فبل يستجاب

ليـ’’.

 -يا لو مف شيخ جرئ حقان  ،فماذا كاف رد فعؿ الخديكم ؟

 أطرؽ الخديكم ،كانصرؼ كمعو شريؼ باشا ،ثـ رجع أحد مماليكو يطمب الشيخ المتحدث كاصطحبومعو إلي القصر ،كطمب منو الخديكم أف يعيد ما قالو ،فأعاد الشيخ حديثو كشرحو ،فتساءؿ الخديكم:

ماذا صنعنا حتى ينزؿ بنا الببلء؟ فأجابو الشيخ بأف قكانينو تبيح الزنا كتر ٌخصو ككذلؾ الخمر ،فبرر

الخديكم بأف تمؾ العادات ينقمت ليـ مف -أكركبا ،-فرد الشيخ ――إذف فما ذنب البخارم كما حيمة
كصدؽ عمى كبلمو ككافأه عمى جرأتوٖٕٓ.
العمماء‖‖ ،فصمت الخديكم
ٌ

ٖٕٓ

نقبلن باختصار عف مكقع حكاية الجنكب – تحت عنكاف البتشتي ..القناكم األزىرم الجرمء الذم تحدل الخديكم إسماعيؿ– بقمـ سعيد عطية

َِْ

ُِْ
 إف ىناؾ فرؽ كبير بيف أحكاؿ مصر قبؿ عصر اسماعيؿ كأحكالو بعد عصره  ،كلقد اعترؼ بنفسو أنوقاـ بنقؿ عادات أكركبا إلي مصر بحمكىا كمرىا حتي كصؿ الحاؿ لما كصفو الشيخ بقكلو أف القكانيف

تبيح الزنا كترخصو ككذلؾ الخمر كىك لـ يكف مقننان أبدان في مصر قبؿ ذلؾ

 لقد كاف ىناؾ فرؽ كبير جدان بيف مف أحضرىـ محمد عمي باشا مف أكركبا إلي مصر كبيف مف حضركافي عصر اسماعيؿ  ،فقد كاف محمد عمي ينقؿ الخبرات كالحضارة كالعمـ ككؿ ما ينفع مصر أيان كانت
نكاياه كأىدافو  ،أما اسماعيؿ فقد حضر في عيده المرابيف كتجار األعراض كحثالة أكركبا  ،كشتاف

بينيـ كبيف سميماف باشا الفرنساكم ككمكت بؾ كغيرىـ ممف أفاد مصر في عصر محمد عمي

 -إنو شئ محزف بالفعؿ ألف عصر اسماعيؿ أثر عمي مصر كشعبيا كترؾ عادات نعاني منيا حتي اآلف

الخديكم اسماعيؿ يقمد أكركبا
 لقد كتب األستاذ جماؿ بدكم عف ىذا المعني فقاؿ ما ممخصو  ( :كاف أقصي ما يريده اسماعيؿ أفيبدك أماـ ممكؾ أكركبا في صكرة الفنجرم القاعد عمي أمكاؿ قاركف ثـ ينثرىا ذات اليميف كذات الشماؿ

كلك عف طريؽ السمؼ مف بيكت الربا كالبنكؾ األكركبية ككاف ىؤالء الممكؾ يعرفكف الحقيقة المفزعة
كىي أف ىذه األمكاؿ ىي مف خزائف بنككيـ كىي بضاعتيـ ردت إلييـ في أشكاؿ مف السفو كالبذخ

كالفشخرة الكدابة لـ يعرؼ ليا التاريخ مثيبلن )ٕٗٓ  ( ،كمضي اسماعيؿ في تقميد األكركبييف في

عاداتيـ كسمككياتيـ كمبلبسيـ كسيراتيـ متناسيان أنو حاكـ مسمـ يحكـ شعبان مسممان لو مكركثاتو
كعاداتو كتقاليده كأف تبديؿ العادات كالتقاليد عف طريؽ الصدمات كالطفرات يؤدم إلي نتائج عكسية

ألف عممية التطكر االجتماعي تتطمب تييئة ذىنية كثقافية طكيمة المدل كلـ يمتفت إلي مبلحظات
كانتقادات رجاؿ الديف لمظاىر التفرنج بؿ بطش بمشايخ األزىر عندما عارضكه كانتشي بمدائح الكتاب

األكركبييف الذيف بارككا سياستو كانيالت مقاالتيـ بنزعتو التحررية كمسايرتو لركح العصر كلـ تكف

ىذه المقاالت لكجو اهلل كانما مقابؿ األعطيات التي كاف يغدقيا عمييـ الخديك كالتي بمغت خمسة مبلييف

جنيو في تقدير بعض المؤرخيف )َٕٔ

 سبحاف اهلل  ،منذ ذلؾ العصر كانت ىناؾ مقاالت مدفكعة األجر  ،فما قصة مجمس النكاب الذم تـتأسيسو في عصر اسماعيؿ ؟

 لقد كاف يريد اسماعيؿ أف يتباىي أماـ ممكؾ أكركبا بأف لديو برلماف مثميـ كلكف حدث ما لـ يكفيتكقعو مف ىذا البرلماف  ،فكأنما قاـ بتحضير عفريت كلـ يتمكف مف صرفو كما يقكلكف

 -فماذا حدث ؟

ٕٗٓ
َٕٔ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ِِٗ
محمد عمي كأكالده( جماؿ بدكم ) صفحة ِِٗ

ُِْ

ِِْ
 لقد كتب األستاذ جماؿ بدكم عف ىذا المكضكع ما ممخصو  ( :ىؿ كاف اسماعيؿ كىك يضع لبناتمجمس شكرم النكاب يتكقع أف ينقمب اليزار إلي جد ؟ كأف يتحكؿ ىذا المجمس الضعيؼ المسالـ إلي

شريؾ مخالؼ شرس ؟ كأف يصيح أحدىـ في كجو الطاغية حيف أراد فض المجمس دكف النظر في

الميزانية  :أننا ىنا سمطة األمة كلف نخرج مف ىنا إال بقكة الحراب (!!) قاليا عبد السبلـ المكيمحي في

صباح يكـ الخميس ِٕ مارس ُٕٖٗ ـ عندما تكجو رياض باشا كزير الداخمية كرمز االستبداد كىك
منتفخ الصدر إلي قاعة مجمس النكاب بالقمعة ليتمك قرار فض الدكرة حتي تكتمؿ المؤامرة التي دبرىا

رئيس الكزراء نكبار باشا مع الكزيريف الدخيميف – اإلنجميزم كالفرنسي – إلعبلف إفبلس مصر كحؿ
أخير ألزمة الديكف األجنبية كعممت العناصر الكطنية في المجمس بما تدبره الحككمة في الخفاء ،

فأعدكا مشركعان مضادان يقضي أف يمتزـ المصريكف بتسديد الديكف مف دخميـ القكمي بشرط تنظيـ

الشئكف المالية كاصبلح مفاسد اإلدارة بعيدان عف الكزيريف األجنبييف )ُٕٔ كبالرغـ مف مغادرة رياض

باشا المجمس غاضبان ظؿ المجمس في حالة انعقاد كتناكب األعضاء عمي المبيت في القاعة حتي

استقالت الحككمة

 -لـ أكف أعرؼ شيئان عف ىذا االعتصاـ الذم قاـ بو النكاب في عصر اسماعيؿ

 -لقد كاف ىذا درسان لمحكاـ بع د ذلؾ كما سنرم في عيد الممؾ فؤاد  ،فقد كاف عندما يحؿ المجمس يقكـ

بإرساؿ قكات تحاصره حتي يمنع األعضاء مف االجتماع كاالعتصاـ بو  ،كمع ذلؾ كانكا يجتمعكف في

أماكف أخرم  ،كاآلف لقد حاف الكقت لنترؾ الحديث عف الخديكم اسماعيؿ كنتحدث عف عصر ابنو

تكفيؽ

 ال مانع كلكف أريد أف نتكقؼ قميبلن عند التكغؿ األجنبي في مصر في عصر أبناء محمد عمي  ،ألنومكضكع خطير أدم إلي كجكد محاكـ خاصة بيـ كامتيازات خاصة بيـ في مصر

 إف ما حدث يسمي االستعمار اإلستيطاني كقد كتب عنو الدكتكر جماؿ حمداف -فماذا كتب عنو ؟

 -كرد عف ىذا المكضكع في كتاب مختارات مف شخصية مصر لمدكتكر جماؿ حمداف ما ممخصو  :كانت

خطكط المبلحة  ،ككؿ أنكاع السفف تنقؿ حمكالتو البشرية النيمة  ،لتمقي بيا عمي أرصفة اإلسكندرية

 ،التي أصبحت بكابة االستيطاف كأكبر مراكزه  - ،كذلؾ فمعؿ منيا عناصر طيبة صالحة بالمستكم

العممي كالفني أك بالمقياس األخبلقي  ،لكف تمؾ ىي األقمية النادرة  ،االستثناء الشاذ  ،فالمسمـ بو
حتي بإجماع المؤرخيف األكركبييف أنفسيـ  ،أنيا في معظميما تمثؿ مجاج الشماؿ كنفاية أكركبا

كحثالة البحر المتكسط  ،فتقريبان معظـ ىؤالء المياجريف األكركبييف كانكا مف المغامريف كاألفاقيف ،

كأصحاب السكابؽ كالمزكريف كالمصكص كالمجرميف كالياربيف مف يد العدالة مف كؿ صنؼ ببل تعميـ أك
ُٕٔ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة َُٓ

ِِْ

ِّْ
حرفة أك مينة غالبان كببل أخبلؽ عمي األغمب كعمي األفضؿ مف المرابيف كالسماسرة كأصحاب األعماؿ

المشبكىة كالكؿ تقريبان ال ىدؼ لو إال أف يصنع ثركة بالحبلؿ أك الحراـ  ،كالحراـ بالدرجة األكلي  ،كذلؾ
في ظؿ االمتيازات األجنبية كعصر القناصؿ أك العصر الذىبي لمقناصؿ

 -يا ليا مف كارثة حمت بمصر

 كمما لو داللتو أف بعضيـ كاف يغير اسمو في مصر كمعظميـ يخفي اسـ عائمتو كحتي أكثرىـ احترامانبيف المستعمرة األكركبية لـ يكف فكؽ الشبيات ككاف مف أصؿ مشككؾ فيو  - - -كيكاد المرء يخمص

مف ىذا كمو إلي أننا إلي حد بعيد إزاء مافيا عظمي  ،إال أنيا لمتناقض كاألسؼ مافيا فكقية ال سفمية ،

عمي قمة المجتمع الضحية  ،ال في قاعو كما ينبغي عمي األقؿ  ،كىذا بدكره ما يضع أيدينا عمي

خبلصة االستعمار االستيطاني في مصر  ، - - ،كعمي الجممة يمكف القكؿ إف الجاليات األكركبية

في مصر كانت تمثؿ كجو أكركبا القبيح بمثؿ ما أف االستعمار عمكمان ىك الكجو القبيح لمحضارة
األكركبية الحديثة  ،كاذا صح أف االمتيازات األجنبية كانت جديرة بأف تفسد رجاالن أفضؿ منيـ ،

فالصحيح أيضان أنيـ كانكا عناصر فاسدة باألصؿ  ،كاذا كاف البعض يزعـ أنو لـ يكف بديؿ ليذه

الجاليات كأداة لمتحضير كاالحتكاؾ الحضارم كاألكربة فإنو حقان لثمف باىظ جدان بؿ كرىيب ذلؾ الذم
دفعتو مصر ماديان كمعنكيان  ،إنسانيان كبشريان في سبيؿ الحصكؿ عمي الحضارة الحديثة  ،فعمي المستكم

المعنكم كاالجتماعي فإف المستعمرة األكركبية رغـ أصكليا االجتماعية السفمي جاءت لتفرض نفسيا
في مصر أرستقراطية طبقية دخيمة عمي قمة اليرـ االجتماعي الكطني  ،كمجتمع فكؽ المجتمع  ،بؿ

كلتتحكؿ بفضؿ االمتيازات األجنبية كنظاـ الحماية كالمحاكـ المختمطة إلي دكلة داخؿ الدكلة تكاد تمثؿ

في مكاطنيا الجديدة نكعان مف االمتيازات اإلقميمية التي عرفتيا مكاني الشرؽ األقصي في كقت معاصر
 - -مف ناحية أخرم  ،كبحكـ الحاجز الديني فإنيـ كانكا كظمكا أيضان مجتمعان معزكالن مغمقان عمي نفسو

 ،أشبو بالمعسكرات  ،غير قابمة لبلختبلط -التزاكج -أك الذكباف في المجتمع الكطني حتي مع األقباط ،

كالنتيجة الصافية ىي مجتمع منقكؿ بكامؿ جذكره كبيئتو كمناخو الحضارم كاالجتماعي باختصار جزر
أكركبية فرضت عمي األرض المصرية  ،قطعة مف أكركبا في مصر  ،التي لـ تصبح بيـ عمي أية حاؿ

قطعة مف أكركبا

 إف ما كتبو د جماؿ حمداف يعبر عف مأساة كبرم عاشتيا مصر بعد انتياء عصر محمد عمي كابراىيـكعباس األكؿ ببل شؾ كتزايدت كتعاظمت في عيد اسماعيؿ ،

 بالفعؿ لقد أصبحت ىذه األمكر في نياية عصر أسرة محمد عمي مف المسممات كخاصة في عصر فؤادكفاركؽ بعد ذلؾ كما سنرم إف شاء اهلل

 حسنان يمكننا اآلف أف نبدأ الحديث عف الخديكم تكفيؽ الذم قاـ السمطاف العثماني بتعيينو بعد أف عزؿاباه  ،كالذم في عيده تـ االحتبلؿ البريطاني لمصر إثر قياـ الثكرة العرابية كما ىك معركؼ
ِّْ

ِْْ

عندما تكلي الخديكم تكفيؽ حكـ مصر
 ىك محمد تكفيؽ بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف محمد عمي  ،كلد يكـ الخميس َُ رجب سنة ُِٖٔ ىػالمكافؽ َّ ابريؿ سنة ُِٖٓ ـ  ،كلما شب كترعرع ألحقو كالده بمدرسة المنيؿ فتمقي فييا العمكـ
األكلية  ،ثـ انتقؿ إلي المدرسة التجييزية فتمقي فييا عمكميا  ،كدرس المغات العربية كالفرنسية

كاإلنجميزية كالتركية كالفارسية كتزكج سنة ُّٕٖ باألميرة أمينة إليامي كريمة األمير إبراىيـ إليامي

نجؿ عباس باشا األكؿ  ،كلـ يتزكج مف غيرىا  ،كرزؽ منيا سنة ُْٕٖ باألمير عباس حممي –

الخديك عباس حممي الثاني – كفي سنة ُٕٖٔ باألمير محمد عمي

 -األمير محمد عمي صاحب القصر الشيير في المنيؿ بجزيرة الركضة ؟

 -نعـ  ،ثـ رزؽ منيا باألميرتيف خديجة كنعمت  ،كلما بمغ التاسعة عشرة مف عمره قمده أبكه رياسة

المجمس الخصكصي الذم كاف بمثابة مجمس الكزراء  ،ثـ كلي كزارتي الداخمية كاألشغاؿ كمرف قميبلن
عمي أحكاـ اإلدارات كالدكاكيف  ،ثـ قمد رئاسة الكزراء في َُ مارس سنة ُٕٖٗ عقب سقكط كزارة
نكبار باشا حيف اشتد النزاع بيف اسماعيؿ كالدكؿ األكركبية  ،ككانت ىذه الكزارة تضـ كزيريف

أكركبييف  ،أحدىما إنجميزم كاآلخر فرنسي  ،كلـ تدـ طكيبل إذ قاـ الخبلؼ بينيا كبيف مجمس شكرم
النكاب  ،كاستيدفت لحركة معارضة قكية انتيت بسقكطيا كتأليؼ كزارة محمد شريؼ باشا األكلي في

سنة ُٕٖٗ  ،كىي الكزارة التي بقيت تتكلي الحكـ إلي أف خمع اسماعيؿ  ،فمما كرد النبأ البرقي بخمعو
يكـ الخميس ِٔ يكنيو سنة ُٕٖٗ تمقي تكفيؽ باشا في اليكـ ذاتو نبأ إسناد منصب الخديكية إليو ،
ككانت سنو إذ ذاؾ ثماني كعشريف سنة ىجرية إال ثبلثة أياـ  ،فأقيمت حفمة تنصيب في مساء ذلؾ

اليكـ بالقمعة  ،ككاف يكمان مشيكدان  ،فتكجو مف سرام اإلسماعيمية إلي القمعة يصحبو في عربتو أخكاه
األمير حسيف كامؿ باشا – السمطاف فيما بعد – كاألمير حسف باشا  ،كشريؼ باشا رئيس مجمس

الكزراء  ،تتبعو عربات األعياف كالكبراء كقناصؿ الدكؿ  ،كابتدأ إطبلؽ المدافع إيذانان بتحرؾ المككب مف

سرام اإلسماعيمية  ،كأطمقت مائة مرة كمرة  ،اتباعان لمرسكـ المعتادة كلما بمغ سرام القمعة جمس في
قاعة التشريفات ككاف بيا كبار العمماء كالمكظفيف كالقناصؿ كاألعياف  ،كتمقي تياني المينئيف بجمكسو

عمي العرش  ،كبعد الفراغ مف الحفمة أطمقت المدافع ثانية مائة مرة كمرة  ،كعاد الخديك إلي سرام

اإلسماعيمية  ،كلـ يكف في ماضي تكفيؽ قبؿ كاليتو الحكـ ما يسترعي النظر أك يدؿ عمي اتجاه معيف

في سياستو  ،عمي أف ىذا الماضي كاف يبعث األمؿ في أف يككف عيده خي ار مف عيد اسماعيؿ  ،فقد

شيد المتاعب التي استيدفت ليا الببلد بسبب إسراؼ أبيو كتكرطو في القركض  ،كتكلي الكزارة في
ظركؼ اشتد فييا نفكذ الدكؿ األكركبية بسبب ىذا اإلسراؼ  ،كرأم بعينو ما فرضتو إنجمت ار كفرنسا

عمي أبيو مف أف يككف ليما كزيراف يمثبلنيما كيحمياف مصالح الدائنيف مف األكركبييف  ،ككاف لو في

استقامتو الشخصية كميمو إلي االقتصاد ما يجعمو بمنأم عف أخطاء أبيو
ِْْ

ِْٓ
 -فما ىي مشكمتو إذف ؟

 عمي أف ثمة ناحية ضعؼ في شخصيتو  ،كىي أنو كاف ضعيؼ الرأم مترددا  ،قميؿ الشجاعة كالحزـ ،فاستشعر الخكؼ مف النفكذ األكركبي مف يكـ تكليتو الحكـ  ،ككاف ىمو األكؿ طكاؿ عيده النزكؿ عمي

إرادة الدكؿ األكركبية  ،كلـ يكف مؤمنان بالنظاـ الدستكرم  ،بؿ كاف في خاصة نفسو مف أنصار الحكـ
المطمؽ  ،كمف ذلؾ كمو تكلدت في عيده األزمات كالمشاكؿ التي جاكزت في خطكرتيا كعكاقبيا ما

حدث في عيد أبيو  ،كفي الحؽ أف اسماعيؿ كاف أكثر شجاعة كاقداما مف تكفيؽ  ،كلك كاف تكفيؽ

يجمع إلي خصالو الطيبة شجاعة أبيو  ،كجرأتو كعمك ىمتو لنجت الببلد مف الككارث التي كقعت في

عيده  ،كلتغير مجرم التاريخ القكمي إلي خير مما كاف كأقكـ ،

 كاف اسماعيؿ حاكـ قكم كلكف لو تجاكزات خطيرة  ،أما تكفيؽ فقد لو خصاؿ طيبة لكنو كاف حاكـضعيؼ  ،،سبحاف اهلل

 كاف محمد شريؼ باشا  ،الكزير المشيكر رئيسا لمكزارة حيف كلي تكفيؽ باشا الحكـ  ،فقدـ استقالتوجريا عمي العادة المتبعة عند تغيير كلي األمر  ،كلكف تكفيؽ باشا رغب إليو في البقاء كتأليؼ الكزارة

مرة أخرم  ،ككتب إليو في ىذا الصدد بتاريخ ِ يكليو سنة ُٕٖٗ كتابا رقيقا يؤكد فيو ثقتو كيعرب

عف آمالو في اإلصبلح  ،قاؿ فيو  :يا كزيرم العزيز  ،،،،،لقد استعفت الكزارة فأكمفؾ بتشكيؿ كزارة

جديدة  ،كال أزيدؾ بحقيقة الحاؿ عممان  ،كلما قضت العناية األ زلية بتكليتي أمر ببلدم جعمت عمي
كاجبات ليس مف ىمي إال النيكض بيا بأمانة كشيامة عمي عممي بمقدار صعكبتيا كجسامة المطاليب
المتراكمة عمي مع االرتباؾ كالفترة المالية التي انزعجت منيا الخكاطر إذ كقفت حركة التجارة كأكجدت
فترة في الببلد لـ تقع في مصر مف قبؿ  ،عمي أني عظيـ الميؿ إلي ببلدم شديد الرغبة في تحقيؽ

آماؿ األمة التي أظيرت السركر بكاليتي كفي إخراجيا مف ىذه الحاؿ السيئة  ،كمع ىذه العكاطؼ فإني
عازـ عزما أكيدا عمي بذؿ الجيد كصرؼ اليمة إلي التماس أحسف الكسائؿ إل زالة ىذا االختبلؿ المفسد

لكثير مف المصالح  ،كذلؾ بتقرير االقتصاد الحؽ القانكني في نفقات الحككمة كرعاية األمانة

كاالستقامة في الخدمة العمكمية كاصبلح شئكف الييئة القضائية كالييئة اإلدارية  ،تمؾ ىي الكسائؿ

األكلي التي ييمني اتخاذىا لتقكم بيا المممكة عمي استرجاع قكتيا كتكسيع مكارد ثركتيا كانجاز
كعكدىا ككفاء عيكدىا  ،إال أف إدراكي ليذه الغاية التي ىي مكضكع آمالي يتكقؼ عمي مساعدة األمة
بجممتيا ككجكد الغيرة الكطنية في قمكب مأمكرم الحككمة كصدؽ العزيمة في الذيف يساعدكنني عمي

إدارة األعماؿ مسئكليف عما يفعمكف  ،كيقيني أف ال أفقد ىاتو المساعدات كال أعدـ مف اهلل الكريـ مددان
كأنؾ ستنيض بما كمفتؾ بو عمي الكجو المكافؽ لنيتي كلمغاية التي أسعي إلييا  ،فاقبؿ يا كزيرم

العزيز تأييد مكدتي الصادقة ،،،،،،،،،،
ِٕٔ

محمد تكفيؽ

ِٕٔ

نقبل عف كتاب  -الثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم – تأليؼ عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ

ِْٓ

ِْٔ
 إنيا رسالة رقيقة بالفعؿ كلكف ال أدرم لماذا أشعر مف كبلمو بمدم قمقو مما ىك قادـ عميو  ،كلكف قبؿأف نستكمؿ الحديث عف أىـ األحداث في عيده  ،ىؿ تكجد أم مكاقؼ طريفة حدثت في عيده تشبو ما

كاف يحدث في عيد أبيو

 يحضرني مكقؼ طريؼ كتبو األستاذ يحيي حقي كاآلتي  - - :مر الخديك تكفيؽ بالقطار الممكي عميمنفمكط ذات يكـ كخرج األعياف الستقبالو بالمحطة كتقدـ إليو شاعر منفمكط حينئذ الشيخ أبك النصر

كاستأذف أف يمقي بيف يديو قصيدة لمترحيب  ،فتنازؿ الخديك كأذف لو  ،كربما فعؿ لعممو بأف القطار لف
يقؼ بالمحطة إال دقائؽ معدكدة  ،كلعمو كاف يعرؼ الشاعر إذ كانت لو شيرة مستفيضة في خفة الدـ

كالظرؼ كالفكاىة  ،كبدأ الشاعر تبلكة قصيدتو  ،بيتان بعد بيت  ،كالخديكم ييز رأسو بالرضي كاإلعجاب

 ،ثـ يصبر  ،كا لشاعر ماض ال يفتر عف التبلكة  ،تتبلحؽ األبيات  ،دكف أف تممع بارقة أمؿ في قرب

الختاـ  ،فتمممؿ الخديكم كانتقؿ غمياف القاطرة كضجرىا إليو بالعدكم  ،فقاطع الشاعر قائبلن بضيؽ
يقنعو بابتساـ  - :ىي القصيدة كاـ بيت يا شيخ أبك النصر ؟  ،فأجابو كممح البرؽ  ٗٗ - :يا أفندينا

 ،ىذا جكاب ال يمكف السككت عميو بؿ يثير ببل تردد سؤاالن ال مفر منو كال يختمؼ فيو اثناف  ،فارتفع
حاجب الخديكم كاختمجت عينو كقاؿ بعجب  - :طب كماخمتياش ََُ ليو ؟  ،فكاف الرد أسرع مف

سابقو  - :أصمي ناقصني بيت يا أفندينا  ،ففيـ الخديكم  - -ىذه التكرية كابتسـ ليا كأقطعو بيتان في
منفمكط  ،مكافأة لمشاعر عمي لباقتو كظرفو  ،كلينقذ نفسو –عمي األقؿ -مف قصيدة ال تنتيئّٕ

 أقطعو بيت في منفمكط  ،إف ىذا المكقؼ يجعمؾ تشعر بأنو قد كرث مصر عف أبيو كأجداده  ،فماذاحدث بعد ذلؾ ؟

 يقكؿ األستاذ محمكد السعدني في كتابو الرائع ( مصر مف تاني )  ( :كفي ىذه األثناء مر عمي مصررجؿ كاألنبياء  ،قاطع كالسيؼ كاضح كالشمس ىك جماؿ الديف األفغاني كتعجب مف الحاؿ التي كصمت

إلييا مصر شعب صابر كمسالـ كحاكـ فاجر كعصابة مف المصكص األجانب كجمس الرجؿ الذم كانت

الثكرة حرفتو عمي مقيى متاتيا بميداف العتبة الخضراء يبث تعاليمو في تبلميذه الذيف التفكا حكلو
يعدكف أنفاسو  ،كيسجمكف كؿ حرؼ يخرج مف بيف شفتيو ككاف الرجؿ يصرخ في كجو تبلميذه عجبي

عمي ىؤالء المصرييف يجرم النيؿ في ببلدىـ بينما أبدانيـ المتسخة تفكح برائحة العفف إنكـ تعيشكف

عيشة البيائـ بينما جبلدككـ يعيشكف عيشة الممكؾ إنو خير لكـ لك تكقفتـ عف شؽ بطف األرض

لتزرعكىا كتشقكا صدكر أعدائكـ  ،كلك انتصرتـ لغنمتيـ كؿ شئ كلك خسرتـ فمف تخسركا إال البؤس

كالفاقة  ،ككانت دائرة التبلميذ تتسع كؿ يكـ حتي ضاؽ المقيى بالرجؿ كتبلميذه ككانكا خميطان مف أنكاع

شتي  ،طالب الديف محمد عبده  - - ،كالشاعر محمكد سامي الباركدم  ،كالفبلح محمد عبد العاؿ

ّٕٔ

ِْٔ

نقبلن عف كتاب خمييا عمي اهلل لمكاتب الكبير يحيي حقي – مكتبة األسرة ََِِ – صفحة ُِِّّّ-

ِْٕ
الصعيدم  ،كالصعمكؾ الظريؼ عبد اهلل النديـ كلفتت الندكة انتباه السمطة كجذبت رائحتيا جكاسيس

الحككمة )ْٕٔ كتـ القبض عمي األفغاني كابعاده عف مصر

 إف كممات األفغاني فيما أعتقد كانت تعبر أبمغ تعبير عف ما يحدث في مصر  ،كطالما كصمنا لمحديثعف عرابي  ،فقد حاف الكقت لمحديث عف الثكرة العرابية  ،فماذا لديؾ عنيا ؟

ْٕٔ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ُُُ

ِْٕ

ِْٖ

الفصؿ رقـ ( ُٔ ) االحتبلؿ البريطاني لمصر
الثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم
 أعتقد أف ىناؾ تمخيص بميغ ألحداث الثكرة العرابية كرد في مقدمة كتاب عبد الرحمف الرافعي  ،كىذاالتمخيص قد يغنينا عف الكثير مف الكبلـ عف ىذه الثكرة  ،حيث كتب ما يمي  - - - :لمثكرة العرابية

كما لكؿ ثكرة أنصار كخصكـ  ،فميا أنصار يتحيزكف إلييا كيسكغكف مكاقفيا كميا عمي السكاء ،

كيدافعكف عف رجاليا في كؿ ما عممكا  ،كأنيـ عمي حؽ في الخطأ كالصكاب جميعان  ،كليا خصكـ
يتحاممكف عمييا فينكركف حسناتيا كيعدكف عمييا السيئات  ،كانؾ لتممح ىذا التحامؿ أك ذلؾ التحيز
فيما تطالع مف مختمؼ المؤلفات كالمذكرات عف الثكرة العرابية  ،كلقد بدا لي إزاء ىذه اآلراء المتباينة
أف أدرس الثكرة مف غير سابؽ حكـ عمييا  ،ألنتيي إلي رأم ييدم إليو البحث كالتمحيص  ،كىذا ما

أدعك إليو كؿ محب لمحقيقة  ،كبذلؾ نجمي الغمكض الذم يبلبس كثي ارن مف حكادث الثكرة  ،كنجعؿ منيا
صفحة كاضحة مف عبر الماضي  ،فإف التجارب خير ىاد إلي ما ينفع األمـ في حياتيا القكمية  ،كىي
العمـ الذم ال يعممو إال الزمف  ،عمي أني حيف أخذت في دراسة الثكرة قد اختمج في نفسي شعكر مبلزـ

مف العطؼ عمييا  ،ألنيا عمي ما كاف مف نيايتيا فإنما قامت في األصؿ لغرض نبيؿ ىك إنقاذ األمة

مف مظالـ االستبداد  ،كاقامة قكاعد الحكـ الدستكرم  ،كتحرير الببلد مف التدخؿ األجنبي  ،لكف ىذا

الشعكر لـ يصرفني عف تعرؼ أخطائيا كزالتيا  ،كبخاصة أخطاء زعمائيا كأقطابيا  ،ألف ىذه األخطاء

كاف ليا دخؿ أيما دخؿ فيما صارت إليو مف الحبكط كاإلخفاؽ  ،كخبلصة ما انتييت إليو في ىذه

الناحية أف لمثكرة مرحمتيف مختمفتيف  ،فالمرحمة األكلي تبدأ بظيكرىا عمي عيد كزارة رياض باشا في

فبراير ُُٖٖ ذلؾ حيف اعتقمت الحككمة أحمد عرابي كصاحبيو عمي فيمي كعبد العاؿ حممي  --فثار

زمبلؤىـ  --كأطمقكا سراحيـ  ،فاضطربت الكزارة ليذا الحادث الجمؿ  ،كاضطر الخديك تكفيؽ باشا إلي
اإلذعاف لمطالب الثكار  ،فاستقاؿ عثماف رفقي باشا كزير الحربية  ،كعيف بدلو محمكد باشا سامي
الباركدم الذم كاف مكضع ثقة العرابييف  ،فكاف ذلؾ أكؿ انتصار لمثكرة  ،كبعد فترة مف اليدكء

الظاىرم عادت الحرب سجاالن بيف الخديك  - -كالعرابييف فكانت الكقفة الشييرة لمثكرة العرابية - -
في ميداف عابديف يكـ ٗ سبتمبر سنة ُُٖٖ  ،كقدمكا لمخديك مطالبيـ  ، - -كأىـ ىذه المطالب

سقكط كزارة رياض باشا  ،كتأليؼ مجمس النكاب  ،فاضطر الخديك إلي النزكؿ عمي حكميـ  ،كاستقالت

كزارة رياض  ،ثـ عيد الخديك إلي شريؼ باشا تأليؼ الكزارة تحقيقان إلرادة العرابييف  ،فألؼ شريؼ
كزارتو الدستكرية  ،كدعا إلي إنشاء مجمس نيابي كامؿ السمطة  ،فاستجاب لو الخديك كأمر بإجراء

االنتخابات العامة  ،كانتخب مجمس النكاب

 تـ انتخاب مجمس نكاب ؟ِْٖ

ِْٗ
 نعـ  ،كافتتحو الخديك يكـ ِٔ ديسمبر سنة ُُٖٖ فكاف افتتاحو يكمان مشيكدان في تاريخ الحركةالقكمية  ،كأخذ يضطمع بميمتو  ،تتعمؽ بو اآلماؿ كترنك إليو األبصار  ،كعرض عميو شريؼ باشا

الدستكر الذم كضعو سنة ُٕٖٗ ليقر ما رآه في شأنو  ،أم أنو جعؿ مف المجمس جمعية تأسيسية
تضع الدستكر كتقره  ،كبذلؾ نالت الببلد مجمسان نيابيان تتمثؿ فيو سمطتيا الدستكرية كالتشريعية

 -رائع

 إلي ىنا سارت األمكر سي ارن حسنان  ،فكانت عمي صراطيا المستقيـ  ،كانتصرت الثكرة عمي طكؿ الخط ،كحققت أماؿ الببلد  ،كلكنيا استيدفت لدسائس السياسة االستعمارية التي لـ تكف تنظر بعيف الرضا

إلي قياـ النظاـ الدستكرم في مصر ،

 -بالتأكيد فالنظاـ الدستكرم في مصر لف يككف في صالح إنجمت ار كفرنسا

 -فأخذت الدكلتاف اإلنجميزية كالفرنسية تمقياف العقبات كالعراقيؿ في سبيؿ استقرار ىذا النظاـ  ،كتنتحبلف

ألنفسيا التدخؿ في شئكف الببلد  ،ككاف أكؿ مظير ليذا التدخؿ مذكرة ٕ يناير سنة ُِٖٖ التي

قدمتيا الدكلتاف كقكاميا أنيما حياؿ الحكادث األخيرة قد أجمعتا عمي تأييد سمطة الخديك  ،ثـ عارضتا

في تخكيؿ مجمس النكاب حؽ تقرير الميزانية  ،بحجة أف تقريرىا يمس حقكؽ الدائنيف أك يناؿ منيا ،

كىي حجة كاىية ظاىرة البطبلف  ،لما تضمنو الدستكر مف أف المجمس يراعي في تقرير الميزانية

العيكد كاالتفاقات المالية التي ارتبطت بيا الحككمة إزاء الدكؿ ،

 بالتأكيد كاف بقاء الميزانية في يد الخديكم مف مطالب انجمت ار كفرنسا  ،فمف السيؿ السيطرة عميو كلكفمف المستحيؿ السيطرة عمي مجمس نكاب منتخب يعمؿ لصالح الببلد

 -كاجيت الببلد أزمة سياسية خطيرة نشأت عف تقديـ مطالب الدكلتيف  ،ككاف مجمس النكاب ينظر كقتئذ

في الدستكر الذم عرضو عميو شريؼ باشا تمييدا إلقراره  ،فرأم شريؼ باشا  ،درءان لؤلزمة أف يؤجؿ
مجمس النكاب قراره النيائي في المادة المتعمقة بالميزانية  ،كيرجئيا إلي حيف  ،حتي تنجمي الغمة

كيفاكض الدكلتيف في مطالبيما  ،كالتأجيؿ في ذاتو لـ يكف مضيعان لحقكؽ األمة في الدستكر كال مخبلن
بو  ،ألف كضع الدستكر في صيغتو النيائية قد يستغرؽ كقتا يطكؿ أك يقصر عمي حسب األحكاؿ

كالمبلبسات  ،فكاف مف المستطاع اتقاء األزمة بتأجيؿ البت في ىذه المادة  ،كلكف ظير في الميداف

عامؿ جديد كاف لو أثره في تطكر األحداث ،

 -كما ىك ىذا العامؿ مف كجية نظر الرافعي ؟

 -ىك طمكح محمكد باشا سامي الباركدم في رئاسة الكزراء  ،كرغبة العرابييف في التخمص مف شريؼ

باشا ليجعمكا الكزارة مؤلفة مف خاصة رجاليـ  ،فاتخذكا مف طمبو تأجيؿ البت في مادة الميزانية كسيمة
لتكىيف مركزه  ،كبدت منيـ الرغبة في إقصائو عف الحكـ  ، - - ،مما دعاه إلي تقديـ استقالتو ،

فقبميا الخديك كتألفت كزارة الباركدم  ،كمف ثـ ابتدأت المرحمة الثانية لمثكرة
ِْٗ

َّْ
 -فترة اضمحبلؿ الثكرة

 -كمف رأيي أف الثكرة أخذت تتعثر في سيرىا منذ بدء ىذه المرحمة  ،كأف زعماءىا أخطأكا في تنحية

شريؼ باشا عف الحكـ ألنو كاف أقدر مف سكاه عمي معالجة األزمات كاحباط الدسائس كالمؤامرات التي
كانت تدبرىا السياسة االستعمارية اإلنجميزية  ،كانت ىذه الدسائس كالمؤامرات أىـ العكامؿ في إخفاؽ

الثكرة العرابية  ،إذ ال نزاع في أف الحككمة اإلنجميزية قد انطكت عمي نية نمت عمييا الحكادث التي

تعاقبت في ذلؾ العيد كىي خمؽ األسباب كالذرائع الباطمة الحتبلؿ الببلد  ،عمي أف مصر كانت تستطيع

أف تحبط ىذه المؤامرات كتنجك مف أشراكيا أك عمي األقؿ تخفؼ مف عكاقبيا  ،كلك أنيا عرفت كيؼ

تكاجييا  ،فإنو ما مف أمة إال كىي عرضة لمؤامرات خصكميا المتربصيف بيا  ،كليست تخمك أمة مف

أحداث تستيدؼ ليا في حياتيا السياسية كالقكمية  ،كأنما يختمؼ مصير األمـ تبعان لمقدرة كؿ منيا
عمي مكاجية األزمات كالتغمب عمييا  ،كعندم أف أكؿ ما استعانت بو السياسة اإلنجميزية في تدابيرىا

ىك كقكع االنقساـ بيف الخديك كالعرابييف ،

 االنقساـ  ،ىذه الكممة مف أكثر الكممات كركدان في تاريخ مصر-

إف ىذا االنقساـ قد فتح الثغرات لتدخؿ اإلنجميز  ،كما أنو أضعؼ قكة المقاكمة في الببلد  ،إذ

انقسمت إلي معسكريف كبلىما يبغي الكيد لآلخر كيضمر لو  ،في كقت كاف اإلنجميز يعدكف فيو العدة

لمقضاء عمي المعسكريف معان

 القضاء عمي المعسكريف معان-

يضيؼ الرافعي  - - :كال تتسع مقدمة الكتاب لئلسياب في تفاصيؿ ىذا االنقساـ ف كلكني أذكر ىنا

خبلصة رأيي في ىذا الصدد  ،كىك أف العرابييف كالخديك كبلىما لـ يقدر مضار االنقساـ كلـ يتبيف

عكاقبو  ،ككبلىما يتحمؿ تبعتو كمسئكليتو  ،ففي الحؽ أف تبعاتيما مف ىذه الناحية تكاد تككف متعادلة

متكافئة  ،كلكف مف الحؽ أيضان أف نقكؿ أف المكقؼ قد تغير منذ ضرب اإلسكندرية

 -يقصد بداية االحتبلؿ البريطاني لمصر ؟

 نعـ  - -إذ انحاز الخديك إلي الجيش اإلنجميزم كساعده عمي التغمغؿ في الببلد  ،فيك المسئكؿ عفىذا المكقؼ  ،عمي أف الذم يؤخذ عمي العرابييف في مدة الحرب أنيـ لـ يبذلكا مف المدافعة كاالستبساؿ
فييا ما يثير في األمة ركح اإلقداـ كالتضحية مما ىك أخص كاجبات زعماء الثكرة في ساعة الخطر

 -كما األسباب التي جعمت العربييف ال يكافقكف عمي شريؼ باشا  ،ىؿ كانكا بالفعؿ يطمعكف في السمطة؟

 طمكح العرابيكف إلي السمطة كاف رأم الرافعي كلكف ىناؾ رأم آخر يقكؿ ( :أدركت القكم االستعماريةمدم اتساع كعمؽ كقكة الثكرة ككاف عمييا أف تناكر الثكرة لتطكيقيا كىي خطة استعمارية تقميدية ،

أم أف تقبؿ تمؾ القكم المطالب الشكمية لمثكرة في سبيؿ ضرب الثكرة كاليائيا عف مطالبيا الجكىرية ،

كالمطمكب الجكىرم لمثكرة كاف تصفية النفكذ األجنبي  - - ،كما داـ مد الثكرة قد أصبح عاليان جدان
َّْ

ُّْ
فبلبد مف تقديـ حككمة كطنية كلكف غير ثكرية  ،أم تقديـ حككمة ال يرفضيا الثكار كلكنيا حككمة

عاجزة عف إدارة الصراع مع النفكذ األجنبي باألسمكب الثكرم أم باألسمكب القادر عمي إنياء ىذا النفكذ

كىكذا جاءت كزارة شريؼ باشا  ،شريؼ باشا يمثؿ قطاع مف الكجياء يؤمف بالحياة النيابية كيؤمف

بالدستكر كيحاكؿ أف يحقؽ نكعان مف االستقبلؿ كلكف عف طريؽ المناكرات السياسية كالنضاؿ القانكني

كالمعب عمي التناقضات الدكلية

 كأعتقد أف ىذا أسمكب الرافعي نفسو كسياسي لذلؾ كاف مع استمرار شريؼ باشا في الكزارة-

كاذا كانت القكم االستعمارية بداىة لـ ترد كلف تريد لمشعكب المسممة أك المستضعفة شيئان مف الحرية

كال الحياة النيابية فإنيا في ظركؼ المد الثكرم يمكف أف تقبؿ بيذه األشياء بيدؼ كسب الكقت كتيدئة

الثكار تمييدان لتصفيتيا فيما بعد  ،ككانت كزارة شريؼ ىي النمكذج األمثؿ ليذا األمر في ذلؾ الكقت ،
كىذا األسمكب كاف ىك الشئ الكحيد المتاح إليقاؼ عجمة الثكرة  - - -كاف شريؼ باشا ىنا ىك نقطة

التكازف بيف جميع القكم فيك أكالن يمثؿ طائفة مف الكجياء كالمثقفيف ال ترتبط بمصالح مع الشعب

الثائر كىي أيضان أكركبية الثقافة كاألساليب  ،كىي ثالثان ال تممؾ كال ترغب في إثارة الجماىير كدفعيا
لمثكرة أك حتي المشاركة في الحياة السياسية كىي رابعان بحكـ ما ليا مف رصيد كطني أقدر عمي تطكيؽ

الثكرة  ،ثـ ىي خامسان يسيؿ فيما بعد تصفيتيا أك رشكتيا بحكـ ما ليا مف مصالح  ،كىكذا نجد مثبلن

أف جميع القكم رحبت بيا  - -كالخديكم رحب بيا عمي أساس أنيا األقدر عمي تخميصو مف عرابي
كقكم الثكرة  ،كالجاليات األجنبية كقناصؿ الدكؿ رحبت بيا ألنيا تعرؼ أنيا ال خطر منيا )

ٕٓٔ

 كقد كافؽ بالطبع الثكار عمي شريؼ باشا حتي بدأ أكلي مناكراتو السياسية بشأف الدستكر كقرركا أفيككف الحؿ ثكرم كليس سياسي فضغطكا عميو حتي استقاؿ

 نعـ كباستقالتو تأكد لئلنجميز أنو ال بديؿ عف الحؿ العسكرم في مكاجية الثكرة -فكيؼ تـ ضرب اإلسكندرية ؟

كيؼ قاـ اإلنجميز بضرب اإلسكندرية عند احتبلليـ لمصر سنة ُِٖٖ
 يقكؿ األستاذ جماؿ بدكم  ---- ( :في الساعة السابعة مف صبيحة الثبلثاء ُُ يكليك ُِٖٖأعطي األميراؿ سيمكر إشارة الضرب فانيالت قذائؼ األسطكؿ البريطاني عمي مدينة اإلسكندرية  ،كانت

القنابؿ تنطمؽ بدقة كاحكاـ  ،فتصيب أىدافيا إصابات مباشرة أما مدافع الحصكف كالطكابي المصرية ،
فكانت ضعيفة خائرة متراخية فتسقط قنابميا في مياه البحر  ،دكف أف تصؿ إلي البكارج اإلنجميزية
كاستمر إطبلؽ الحمـ حتي قبيؿ غركب الشمس  ،كىي فترة كانت كافية لتدمير المدينة كتحكيؿ أحيائيا

اآلىمة إلي أطبلؿ تتراكـ فييا الجثث كتنعؽ البكـ بعد أف فر سكانيا كىامكا عمي كجكىيـ نحك الريؼ
ٕٓٔ

نقبلن باختصار عف كتاب تاريخ مصر الحديث –د محمد مكرك

ُّْ

ِّْ
بحثان عف مأكم بقييـ نار الجحيـ  ،كانت مجزرة بشرية رىيبة  ،ارتكبتيا بريطانيا العظمي عقابان
لمشعب المصرم ألنو رفض االستسبلـ لمنفكذ األكركبي الذم تغمغؿ في أنحاء الديار المصرية كبات

يشكؿ خط ارن عمي ركحيا كشخصيتيا كأخبلقيا كاستقبلىا الكطني  ،كاف حكاـ مصر مف سبللة محمد

عمي قد فتحكا أبكاب الببلد عمي مصاريعيا أماـ األجانب كمنحكىـ امتيازات كحصانات جعمتيـ بمنأل

عف المساءلة إذا ارتكبكا أحط الجرائـ كلـ يكف ىؤالء األجانب في مستكم الطبيب الشيير كمكت بؾ أك

القائد العسكرم الككلكنيؿ سيؼ كانما كاف معظميـ مف حثاالت البشر المكدسيف في المكانئ األكربية

مف األفاقيف كالمرابيف كتجار األعراض فمما تسامعكا عف الخير الكفير في مصر المحركسة شدكا إلييا

الرحاؿ طمعان في الثراء الرخيص كامتينكا أحقر الميف كانتشركا في خدمة الحانات كالخمارات كبيكت
الدعارة فمما كثرت النقكد في أيدييـ كظفكىا في الربا كاستطاعكا تممؾ األراضي الشاسعة كالعقارات

الثمينة  - - - ، ٕٔٔ) - -كىناؾ تعميؽ لممسيك جكف نينيو السكيسرم عف ىذه المجزرة البشعة

حيث قاؿ ( كيجب أف نعترؼ بأف ىذه مجزرة ىمجية لـ يكف ليا أم مسكغ كليس الباعث عمييا سكم

الشيكة الكحشية المتعطشة إلي القتؿ كسفؾ الدماء )ٕٕٔ

 -دائمان يقتمكف أكثر مما تستدعي الحاجة لمقتؿ

 -كما أف األستاذ جماؿ بدكم عمؽ عمي مكقؼ فرنسا مف ىذه المجزرة ( فقد اعتبرت الحككمة الفرنسية

مجزرة اإلسكندرية كما تبعيا مف احتبلؿ عسكرم عمبلن مف أعماؿ البطكلة تستحؽ عميو بريطانيا
التينئة الحارة ككاف جكاب حككمة لندف عمي التينئة  " :إف انتصارنا ىك انتصار أكركبي كلك انيزـ

اإلنجميزم لكاف ذلؾ كارثة عمي كؿ الدكؿ التي تحسب حسابان لمتعصب اإلسبلمي " )ٖٕٔ

 -التعصب اإلسبلمي  ،سبحاف اهلل

 يضيؼ األستاذ جماؿ بدكم في استنكار كاضح ( التعصب اإلسبلمي !! أنعـ النظر في ىذه العبارةالغريبة حتي يتممكؾ الغيظ  ،بريطانيا العظمي تحرؾ في نفس شريكاتيا النعرة الصميبية المقيتة كترم

في دفاع أمة صغيرة عف حريتيا كاستقبلليا ككرامتيا مظي ارن لمتعصب الديني أما امتصاص دماء

المصرييف كنيب ثركاتيـ كاذالؿ كرامتيـ فيك عيف التسامح الديني الذم تريده الدكؿ العظمي !! ،
منطؽ غريب جدان كلكنو منطؽ الذئاب الضارية مع الحمؿ الكديع في كؿ عصر )ٕٗٔ

 -كتـ احتبلؿ مصر برعاية أحد أحفاد محمد عمي باشا

 (لـ تكف ميمة جيش االحتبلؿ اإلنجميزم ميمة سيمة كلـ يكف احتبللو لمصر نزىة عسكرية  ،كانتىناؾ معارؾ حقيقية ككبيرة ككانت ىناؾ بطكالت ككاف ىناؾ جنكد كضباط شجعاف فعمكا كؿ ما في
ٕٔٔ مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ٖٗ مكتبة األسرة طبعة ُٓٗٗ

ٕٕٔ
ٖٕٔ

مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ٗٗ

مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ََُ

مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم ) صفحة ََُ

ِّْ

ّّْ
طاقتيـ ككاف ىناؾ شعب عظيـ قدـ كؿ ما يمكنو مف الدعـ  ،،كاف الجيش اإلنجميزم يتككف مف

َََٔٓجندم مسمحيف بأحدث األسمحة كأسطكؿ ضخـ في مكاجية جيش مككف مف ُّ ألؼ جندم

كعدد مف االستحكامات كالطكابي متخمفة عف العصر في تسميحيا كعدد مف الخكنة يعممكف داخؿ
صفكؼ الجيش لحساب الخديكم كاإلنجميز  ،كمع ذلؾ أك قؿ كرغـ ذلؾ  ،صمد الجيش في حدكد

المستطاع  - - - ،كيقكؿ ككيؿ القنصؿ اليكناني باإلسكندرية  :أنني ال أممؾ سكم اإلعجاب بما أبداه
جنكد المدفعية المصرية مف البطكلة كالبسالة كالثبات في مكاقعيـ  ،كانكا شجعاف يصمدكف لغارات

جبارة  ،كبالقرب مف اإلسكندرية كانت معارؾ صمد فييا الجيش المصرم صمكدان مذىبلن  ،ففي كاقعة
الرمؿ بالقرب مف كفر الدكار صد المصريكف ثبلثة ىجمات إنجميزية يصفيا الرافعي بقكلو  :كىجـ

المصريكف عمي اإلنجميز ىجكمان شديدان كاضطركىـ إلي التقيقر إذ كلكا األدبار منيزميف بعد أف داـ

القتاؿ ثبلث ساعات كنصؼ  ،كفي كاقعة عزبة خكرشيد ٕ أغسطس ُِٖٖ صمد المصريكف صمكدان

باسبلن كدافعكا دفاعا مجيدا  ،ككانت خسائر اإلنجميز أكثر عددان مف خسائر المصرييف كاضطر اإلنجميز
في النياية إلي التقيقر بعد قتاؿ استمر أربع ساعات  ، ،كفي أياـ ُٗ  ِِ ، ُِ ، َِ ،أغسطس

ُِٖٖ نجح المصريكف في صد اليجمات اإلنجميزية المتكررة كتكبيدىـ أفدح الخسائر كيقكؿ الرافعي

معمقان عمي ذلؾ  : ،كتعتبر معارؾ الميداف الغربي في جممتيا فك ازن لمعرابييف ألف اإلنجميز ارتدكا عف
خطكط الدفاع المصرية في كفر الدكار  ، ،كىكذا صمد الجيش المصرم أماـ الغزك اإلنجميزم  ،بؿ
كأنزؿ بقكات الغزك أفدح الخسائر مما جعؿ اإلنجميز يفكركف في تغيير مسار الغزك  ،فقرركا نقؿ

المعارؾ إلي منطقة قناة السكيس  ،أم غزك مصر مف الشرؽ  ،كىك األمر الذم لـ يكف أحد يفكر فيو

بفضؿ كجكد قناة السكيس  ،ألف معني الغزك عف طريؽ القناة أف تحدث تعقيدات دكلية شديدة كلكف

متي كانت المعاىدات كالتعيدات حائبلن أماـ المستعمر فيذا المستعمر ال يرعي حرمة كال يحترـ عيكدان

أك معاىدات عمي أف المسألة كانت أيضان أكبر مف مجرد معاىدات دكلية كانت المسألة أف الغرب كؿ
الغرب يدعـ اإلحتبلؿ اإلنجميزم لمصر  - - ،كىكذا لـ يكف غريبان عمي دليسبس الفرنسي أف يخدع
عرابي كلكف الغريب أف عرابي انخدع  ،كاف المجمس العسكرم بقيادة عرابي قد انعقد في شير يكليك

لمنظر في أمر القناة كاجتمع رأم المجمس عمي كجكب تعطيميا بحيث ال يستطيع الجيش اإلنجميزم

اجتيازىا كالكصكؿ إلي الشاطئ الغربي منيا كلكف دليسبس أرسؿ إلي عرابي في أف يمتنع عف قطع
القناة كأكد ليا أف اإلنجميز يستحيؿ أف يدخمكا القناة كحتي بعد أف كصمت البكارج اإلنجميزية إلي

بكرسعيد استمر دليسبس في خداعو مؤكدان استحالة دخكؿ اإلنجميز لمقناة كأنو مسئكؿ عف ذلؾ

شخصيان  ،كاذا كاف مف الطبيعي أف يدعـ الغرب كالفرنسييف بالذات االحتبلؿ اإلنجميزم لمصر لذبح

ّّْ

ّْْ
الثكرة  ،كاذا كاف مف الطبيعي أف يساىـ دليسبس الفرنسي في تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ الخداع كلك عمي
حساب شرفو الشخصي ففي مكاجية اإلسبلـ فالجميع مستعد لعمؿ أم شئ)

َٕٕ

 -الغريب فعبلن أف يتحد أعداء األمس بريطانيا كفرنسا عمي مصالح مشتركة

 -بالفعؿ لقد كاف ىناؾ عداء شديد بيف الدكلتيف  ،كلكف ما حدث في الحممة الفرنسية عمي مصر كما

بعدىا مف أحداث في عيد محمد عمي جعؿ الدكلتيف يتأكداف مف مدم ضعؼ الدكلة العثمانية فقر ار

التحالؼ معان ضدىا مع إفشاؿ مشركع محمد عمي حتي ال يككف بديبلن ليا في المنطقة  ،عمي أف يقكمكا
بتقسيميا فيما بينيـ كما سنرم في اتفاقية سايكس بيكك الشييرة

 نجح اإلنجميز إذف بعد ىزيمتيـ في كفر الدكار في نقؿ المعارؾ إلي الشرؽ كىزمكا الجيش المصرم فيالتؿ الكبير كما ىك معركؼ نتيجة لتعرض عرابي لمخيانة

 نعـ لقد كانت خطة العرابييف تعتمد عمي حشد القكات في اإلسكندرية ككفر الدكار كرشيد عمي اعتبارأف بريطانيا ستحترـ حياد القناة  ،كعندما انتقؿ القتاؿ إلي الشرؽ كقاـ اإلنجميز باحتبلؿ بكرسعيد ثـ

اإلسماعيمية كقعت معارؾ طاحنة في القصاصيف كالتؿ الكبير كقاـ عرابي بكضع خطة جديدة لمتغمب

عمي اإلنجميز طبقان لؤلكضاع الجديدة لمقكات كلكف أحد الخكنة قاـ بتسريب الخطة لئلنجميز مما كاف
سببان رئيسيان في ىزيمة عرابي باإلضافة لؤلسباب األخرم كخداع دليسبس كعدـ التزاـ اإلنجميز بحياد

القناة كال يسعنا إال أف نذكر ما قالو األستاذ يحيي حقي عندما تحدث عف الجيؿ بالمكقؼ الدكؿ فقاؿ

عف عرابي  :كاذا جئنا لعرابي كجدناه ىك أيضان لسكء الحظ غير ممـ بالمكقؼ الدكلي اإللماـ الكاجب
لرجؿ مثمو يقكد أمتو كسط األعاصير ليس ىناؾ دليؿ قاطع عمي أنو فيـ سياسة إنجمت ار نحك قناة

السكيس ككيؼ تحكلت مف معارضتيا إلي الطمع فييا ثـ إلي اتخاذ العدة لبلستيبلء عمييا  ،لـ يمد

بصره إلي أكركبا ليعرؼ كيؼ تقؼ مف إنجمت ار إذا أزمعت غزك مصر منفردة  ،لـ يحاكؿ البحث عف

نصير حتي لك حكـ مف أكؿ األمر أف ال نصير لو -- -كاف ينبغي اف يككف ممما كؿ اإللماـ بالمكقؼ

الداخمي في فرنسا ليزف بميزاف صحيح قيمة كعد دم ليسبس لو بأف انجمت ار لف تخرؽ حياد القناة مف

أجؿ ذلؾ كقع في خطأ عسكرم جسيـ ىك عدكلو عف ردميا  ،لـ تجد إنجمت ار في عرابي خصمان ذا دىاء
يجيد المناكرة  ،بؿ رجبلن طيبان يؤمف بأف االعتداء جريمة كبأف الشجاعة تغمب المدفع  ،فمما كقعت

النكبة فسرىا بأنيا مف تصاريؼ القدر  - -كلـ يتزلزؿ اعتقاده في أنو قاـ بكاجبو في الدفاع عف كرامة
شعبو كحقكؽ ببلده  ،كاذا كانت حكمتو مكضع درس فإف إخبلصو فكؽ الشبيات

 -إذا كانت حكمتو مكضع درس فإف إخبلصو فكؽ الشبيات  ،حقان كـ مف المخمصيف في التاريخ كانت

تنقصيـ الحكمة كاعتقدكا أف كممة الشرؼ ال يمكف أف تيتز كسمحكا لمخبثاء بخداعيـ  ،كبعد كؿ ىذا

أصبحت مصر مستعمرة بريطانية برعاية حاكميا
َٕٕ

نقبلن باختصار عف كتاب تاريخ مصر الحديث –د محمد مكرك

ّْْ

ّْٓ

مصر تحت االحتبلؿ البريطاني
 نعـ كىكذا ( سمح الخديكم تكفيؽ لمجيش البريطاني باحتبلؿ مصر كالقضاء عمي الثكرة العرابية كلـيكف يعرؼ أف دكره سينتيي بدخكؿ اإلنجميز كستصدر جميع الق اررات بكاسطة االحتبلؿ فمـ يتحمؿ

القير كمات كعمره أربعيف عامان فقط كعف ىذا المكضكع يقكؿ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم رحمو اهلل كىك
يصؼ عكدة الخديكم تكفيؽ مف اإلسكندرية عاد الخديك الخائف تكفيؽ بالقطار مف الثغر المحترؽ إلي

القاىرة المحتمة ككاف في استقبالو بمحطة العاصمة قادة الجيش البريطاني الذيف سبقكه إلي القاىرة

كميدكا لو طريؽ العكدة كانطمؽ مككب الخديك إلي قصر عابديف عبر الشكارع التي خمت مف الجماىير
كازدحمت بجيكش االحتبلؿ لقد خسر الشعب معركتو بفعؿ الخيانة كبفعؿ القير المسمح كأضحي

الكطنيكف بيف طريد تتعقبو عيكف العمبلء كالخكنة كسجيف ينتظر النفي كالتشريد كالكطف كمو ينزؼ دمان
مف جراح اليزيمة كبدأ الظبلـ ينشر أعبلمو السكداء عمي مصر المحركسة ككاف عمي المصرييف أف
يعيشكا مرحمة الضياع كاأليتاـ عمي مأدبة المئاـ لقد مضي ذلؾ العصر الذم جمجمت فيو صيحات النديـ
كاألفغاني كمحمد عبده كصرخة عرابي في كقفة عابديف كانطكت تمؾ الصفحة المجيدة مف كفاح الشعب

كبدأت مرحمة االنحطاط كاليبكط إلي أسفؿ السافميف  ،بات قصر الدكبارة – مقر المعتمد البريطاني –
قبمة الكبراء كالكجياء الباحثيف عف األسبلب كالمغانـ بيف حطاـ المعركة  ،كأصبحت مصر نيبان لكؿ

خكاف أثيـ  ،كبمركر الكقت تعاظـ دكر بريطانيا في مصر في الكقت الذم تضاءلت فيو سمطة الخديك
الفعمية حتي أصبح مف المبلئـ تتكيج المكرد كركمر  - -فإذا كاف عيد اسماعيؿ ىك عصر األحبلـ

الكردية فإف حكـ تكفيؽ جسد الككابيس االستعمارية التي أفزعتو أيضان كلـ يحتمميا كثي ارن ككافتو المنية

عاـ ُِٖٗـ عف عمر يناىز أربعيف عامان)

ُٕٕ

 -يا ليا مف نياية حزينة بالفعؿ لكفاح شعب حاكؿ أف يناؿ حريتو ككرامتو فضاعت حريتو كأيىينت كرامتو

 في الحقيقة لقد كاف عرابي آخر زعيـ مصرم قاتؿ االحتبلؿ في معارؾ حربية حقيقية (كفر الدكار ثـالتؿ الكبير) ،أما بعد ذلؾ فكانت مقاكمة شعبية كليست حركب حقيقية  ،كتفرغ زعماء الشعب

لممفاكضات فقط مع االحتبلؿ

 المشكمة ليست فقط في ىزيمة عرابي كاحتبلؿ مصر بؿ في تشكيو تاريخو كتاريخ ثكرتو حتي أنو كافيقاؿ عنيا ىكجة عرابي عمي ما أعرؼ

 لقد كاف عرابي بالفعؿ زعيـ مظمكـ تاريخياي لفترة كبيرة كلعؿ أكبر طعنة كاجيتو صدكر تصريح مفالسمطاف العثماني بخركج عرابي عف الطاعة  ،مما كاف لو أثر سئ جدان في سير األحداث ،كقد كاف
ىذا خطأ سياسي فادح مف السمطاف كقد اتخذه بعد مكائمات سياسية أعتقد صحتيا لتفكيت الفرصة

عمي تدخؿ الغرب ،كىكذا كجد عرابي نفسو بيف ضغط السمطاف كمؤامرات الخديكم كالقكات البريطانية
ُٕٕ

نقبلن عف كتاب ( مصر مف نافذة التاريخ ) تأليؼ جماؿ بدكم صفحة ُُِ  ،ككتاب ( أسرة محمد عمي ) تأليؼ (سيير حممي ) صفحة ِْٔ

ّْٓ

ّْٔ
كخداع دليسبس كسأتمك عميؾ بعض ما جاء في مقدمة كتاب دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ

العصر المممككي تأليؼ فكزم جرجس تقديـ جبلؿ السيد حيث كرد ما يمي ( :رأيت أف أكتب لمناس كتابان
ييتدكف بو إلي تمؾ الحقيقة المرمكقة  ،تمحيصان لمتاريخ مف دكف األىكاء الفاسدة كالمفتريات الباطمة

كسميتو  :كشؼ الستار عف سر األسرار في النيضة المصرية المشيكرة بالثكرة العرابية – قيامان

بالكاجب عمي ألبناء كطني األعزاء كتصحيحان لمتاريخ) بيذه الكممات صدر الزعيـ أحمد عرابي مذكراتو
التي انتيي مف كتابتيا عاـ َُُٗ أم قبؿ كفاتو بعاـ  ،ككاف قد أدرؾ منذ عكدتو مف المنفي إلي

أرض الكطف استمرار المؤامرة عمي الثكرة العرابية  ،فمـ يكف كافيان لبلحتبلؿ البريطاني كالعائمة الخديكية
ما حدث مف دمار كخراب لمصر كلـ يأبيكا بآالؼ الشيداء كالضحايا كال بآالؼ المكاطنيف الذيف قدمكا

لممحاكمة في أعقاب االحتبلؿ البريطاني  ،بؿ كانكا يبحثكف عف المسببات التي تحكؿ بيف المصرييف

كتطمعيـ نحك الثكرة  ،كما حدث في الثكرة العرابية  ،كالتي كاف مف بينيا (التاريخ) فعممكا عمي تشكيو

التاريخ المصرم خاصة الثكرة العرابية كقادتيا  ،كحاكلكا أف يكىمكا المصرييف أف الفتنة كالتمرد
كالعصياف كما قاـ بو عرابي كرفاقو ىـ سبب الببلء بؿ بمغ األمر بأحد كتابيـ بأف حمؿ الزعيـ أحمد

عرابي جريمة االحتبلؿ كبمغت الدعاية مداىا مف كتاب االحتبلؿ كشعراء القصر حتي أثرت في أحد

الشباف المصرييف المضمميف الذم ما رأم عرابي حتي بصؽ في كجيو

 -بالتأكيد إف تشكيو األحداث التاريخية يؤدم إلي نتائج كارثية

 -كقد أدرؾ المستعمركف – منذ فترة طكيمة – خطكرة (التاريخ) كأىميتو بالنسبة لمشعكب كحركتيا

الجماىيرية  ،فنجد أف مع جماعات االستطبلع لغزك المنطقة العربية بدأت عمميات النيب كالسرقة
لآلثار القديمة كالمخطكطات العربية كالتي مازالت في العكاصـ األكركبية شاىدة عمي جرائميـ ككانت

تنفذ ىذه العمميات طبقان لتقارير الرحالة كالمستشرقيف الذيف ىجمكا عمي المنطقة منذ القرف السابع

عشر  ،كأصبح في جامعتي أكسفكرد ككمبردح أقسامان لدراسة المغة العربية كآدابيا – منذ القرف الثامف

عشر – ىذا إلي جانب حركة االستشراؽ في ىكلندا كألمانيا كغيرىما  ،كنحف نعرؼ أف الحممة الفرنسية

عاـ ُٖٕٗ لـ تقتصر عمي الجنكد كالمدافع كالذخيرة  ،بؿ كاف ضمف أفرادىا العمماء كالمستشرقيف
كالميتميف بالتاريخ كىـ الذيف أعدكا المنشكرات لنابميكف  ،كأنتجت ىذه البعثة العممية التي كانت ضمف
الحممة الكتاب الشيير كالميـ (كصؼ مصر)  ،كفي ظؿ االحتبلؿ البريطاني دأب رجاؿ االحتبلؿ عمي
تشكيو تاريخنا مف خبلؿ ما كتبو المبشركف كالتجار كعمبلء المخابرات البريطانية كالمعتمديف

البريطانييف ككانت الثكرة في رأييـ تمرد كعصياف كفتنة كالجماىير تعني الغكغاء أما أبناء الشعب فيـ

الرعاع كلـ تكف ىذه النظرة قاصرة عمي االحتبلؿ كمكظفييـ بؿ شاركيـ فييا السياسيكف كالكتاب

كالصحفيكف الذيف كانكا يدكركف في فمكيـ  ،كأصبح مف بينيـ مف يدافع عف االحتبلؿ – صراحة –

كعف أعمالو (العظيمة)
ّْٔ

ّْٕ
 السياسيكف كالكتاب كالصحفيكف الذيف كانكا يدكركف في فمؾ االحتبلؿ  ،يككف تأثيرىـ أسكأ مفاالحتبلؿ  ،فيـ بني جمدتنا كمحؿ ثقة الكثيريف منا  ،فقد نقبؿ منيـ ما نتحرج أف نقبمو مف األعداء

 لؤلسؼ لقد أصبح ىناؾ أجياؿ كاممة مف ىؤالء الميزكميف نفسيان أماـ الغرب كأصبح يتكفر ليـ منابرإعبلمية كأدبية كفكرية كسياسية يبثكف مف خبلليا سمكميـ التي تدعك إلي الثقة في كؿ ما ىك غربي

كاحتقار كؿ ما ىك إسبلمي كأصبحت كتبيـ تنتشر في ربكع مصر تحت رعاية االحتبلؿ البريطاني

 لقد قرر اإلنجميز طمس ىكيتنا كتاريخنا كزعزعة الثقة في ثكابتنا الراسخة  ،كساعدىـ عمي ذلؾ بالطبعما حدث في عيد سعيد كاسماعيؿ كتكفيؽ بالتأكيد كما حدث بعد ذلؾ كاف أسكأ بالطبع

 -بالتأكيد كاف أسكأ ألنيـ شجعكا انتشار الرزيمة في المجتمع أما األسكأ مف الرزيمة فاألفكار المسمكمة

 -إف ما ذكرتو لي عف معارؾ عرابي كأحداث الثكرة العرابية كاالحتبلؿ البريطاني كما تبعو مف مكاقؼ

تاريخية كؿ ىذا تنقصو الكثير جدان مف التفاصيؿ عمي ما أعتقد عمي أم حاؿ دعؾ مف التفاصيؿ

كلتذكر لي ماذا حدث بعد أف تـ احتبلؿ مصر

 مات الخديكم تكفيؽ كلـ ينعـ بحكـ مصر في ظؿ االحتبلؿ البريطاني الذم تسبب في حدكثو كباركوفسمب منو السمطة كقاـ بإىمالو  ،ككاف مكتو سنة ُِٖٗـ كتكلي الحكـ بعده في ظؿ االحتبلؿ

البريطاني الخديكم عباس حممي الثاني ابنو

الخديكم عباس حممي الثاني الكالي األخير
 -عباس حممي الثاني الكالي السابع في أسرة محمد عمي

 -نعـ  ،كىك ابف الخديكم تكفيؽ كتكلي الحكـ مف بعده كلكف في كجكد اإلنجميز ككاف عباس عمي عبلقة

بمصطفي كامؿ الذم أسس الحزب الكطني كجريدة المكاء كقاـ بتعبئة الرأم االمعاـ ضد االحتبلؿ ككانت

حادثة دنشكام الشييرة مف األعماؿ التي فضحيا كأشعؿ الحماس ( بيف الطبلب كالمكظفكف كالتجار
كاألفندية ذكم الياقات البيضاء أما الفبلحكف كالمشايخ كاألعياف فكانكا عمي مكعد مع حزب األمة الذم

تأسس عاـ َُٕٗـ كتزعمو سعد باشا زغمكؿ كأصدر جريدة "الجريدة " التي رأس تحريرىا أحمد لطفي

السيد ككانت مصرية مستقمة تمامان عف الخديكم كاإلنجميز كالباب العالي الذم كاف الحزب الكطني

ينظر إليو نظرة كالء كتبعية )ِٕٕ  ،كبدخكؿ اإلنجميز مصر ظؿ ظمـ الشعب مستمر كلكف بصكر

أخرم أك عمي رأم شاعر النيؿ حافظ ابراىيـ :
لقد كاف فينا الظمـ فكضي فيذبت

حكاشيو حتي بات ظممان منظما

إذا شئت أف تمقي السعادة بينيـ

فبل تؾ مصريا كال تؾ مسمما

كقاؿ الشاعر عف اإلنجميز :

ِٕٕ

أسرة محمد عمي ( سيير حممي ) صفحة ِْٓ

ّْٕ

ّْٖ
 -فما أىـ األحداث التي كقعت في عيد عباس حممي الثاني ؟

 -خبلؿ فترة حكـ الخديكم عباس حممي الثاني بدأت أحداث الحرب العالمية األكلي كأعمف الجنراؿ

ماكسكيؿ قائد جيكش االحتبلؿ في مصر األحكاـ العرفية كتـ كضع الرقابة عمي الصحؼ ( كأصدر

الجنراؿ ماكسكيؿ إعبلنان آخر  ،حذر فيو اآلىميف مف تكدير السبلـ العاـ كمساعدة أعداء انجمت ار
كحمفائيا  ،كدعاىـ إلي اتباع األكامر التي تصدرىا السمطة العسكرية  ّٕٕ) --كبدأت انجمت ار تستعد

لمحرب كتحاكؿ أف تضمف حياد الشعب المصرم خبلؿ ىذه الحرب  ،كما يعتبر ظيكر الزعيـ الكطني
مصطفي كامؿ عمي مسرح األحداث كتأسيسو لمحزب الكطني مف أىـ أحداث تمؾ الفترة فقد سبب ىذا

الحزب العديد مف المتاعب لبلحتبلؿ البريطاني كانبثقت منو جمعيات سرية قاكمت االحتبلؿ بالقكة ككاف

الحزب الكطني ال يعترؼ بأم مفاكضات مع االحتبلؿ كيسعي لبلستقبلؿ أكالن كجبلء القكات البريطانية
عف مصر قبؿ أم حكار مف أم نكع مع سمطات االحتبلؿ كاستمر ىذا الكفاح حتي بعد كفاة مصطفي

كامؿ كتكلي محمد فريد رئاسة الحزب

 مف المعركؼ بالطبع دكر مصطفي كامؿ في فضح اإلنجميز عالميان بعد حادثة دنشكام الشييرة ،كلنستكمؿ الحديث عف الحرب كنتأمؿ تأثيرىا عمي مصر كالمصرييف

 -كلكف قبؿ أف نخكض في مكضكع الحرب العالمية األكلي كماذا دار في مصر مف أحداث بعد ذلؾ في

إيجاز اسمح لي أف نترؾ مصر قميبلن لنتحدث عف الثكرة العربية الكبرل ضد الدكلة العثمانية كالذم
ساعد عمي انييارىا كاختفاءىا بعد ذلؾ مف مسرح األحداث كآخر دكلة إسبلمية كبرم  ،كيعتبر عباس

حممي الثاني ىك الكالي اآلخير عمي مصر

 كلماذا أطمقت عميو الكالي األخير ؟-

ذكرنا أف مصر كجزء مف الدكلة العثمانية قد كقعت تحت االحتبلؿ البريطاني منذ عاـ ُِٖٖ في عيد

الخديكم تكفيؽ  ،كظؿ ىذا االحتبلؿ مستمر بيذا الشكؿ حتي قررت بريطانيا تغيير المسميات بشكؿ
يجعؿ مف مصر كياف مستقؿ كليس جزء مف دكلة كبرم  ،كبالرغـ مف أف االحتبلؿ لـ يتغير إال أف

المسمي تغير ككأنيا خطكة في طريؽ تفتيت الدكلة الكبرم إلي عدة دكؿ تحت الحماية البريطانية ،كقد

يككف السبب في ذلؾ ىك ترؾ ىذه الدكؿ كالكيانات المستقمة عند انتياء االحتبلؿ بحيث ال يتـ جمعيا

بأم رابطة مف أم نكع تحت أم مسمي بعد ذلؾ  ،كيعتبر الخديكم عباس حممي الثاني ىك آخر كالي

في تاريخ مصر يتبع الخبلفة اإلسبلمية ( العثمانية آنذاؾ ) حيث تـ عزلو ثـ أصبح السمطاف حسيف

كامؿ ىك أكؿ حاكـ لمصر ال يتبع الخبلفة بتاريخ ُٗ ديسمبر ُُْٗ ككانت بريطانيا قد أعمنت
الحماية عمي مصر في اليكـ السابؽ لعزؿ الخديكم بتاريخ ُٖ ديسمبر ُُْٗ قبؿ الحرب العالمية

األكلي  ،ككاف الخديكم عباس حممي في ذلؾ الكقت في اآلستانة عاصمة الدكلة العثمانية التي
ّٕٕ

مف كتاب ثكرة ُُٗٗ لعبد الرحمف الرافعي صفحة ِٕ

ّْٖ

ّْٗ
أصبحت في حالة حرب مع بريطانيا  ، ،كفيما يمي نص قرار عزؿ الخديكم عباس كما كرد في كتاب (

ثكرة ُُٗٗ) لممؤرخ عبد الرحمف الرافعي صفحة ِّ  ( :يعمف ناظر الخارجية لدم جبللة ممؾ

بريطانيا العظمي أنو بالنظر إلقداـ سمك عباس حممي باشا خديك مصر السابؽ عمي االنضماـ ألعداء

الممؾ قد رأت حككمة جبللتو خمعو مف منصب الخديكية  ،كقد عرض ىذا المنصب السامي مع لقب

سمطاف مصر عمي سمك األمير حسيف كامؿ باشا أكبر األمراء المكجكديف مف سبللة محمد عمي فقبمو)

القاىرة في ُٗديسمبر ُُْٗ

 -ىكذا ببساطة لـ تعد مصر كالية تابعة لمخبلفة كأصبح حاكميا سمطانان

 نعـ كجدير بالذكر أف أكؿ كالي تابع لمخبلفة اإلسبلمية كاف عمرك بف العاص كآخر كالي تابع لمخبلفةاإلسبلمية ىك عباس حممي الثاني حيث تكالت الخبلفة عمي مصر مع اختبلؼ المسميات مف عصر

الراشديف ثـ األمكييف ثـ العباسييف إلي أف انتيت بالعثمانييف كىي آخر خبلفة كانت مصر كالية تابعة

ليا ككاف عباس حممي آخر كالي في ىذه الخبلفة

 إف ما فعمو اإلنجميز بمصر كالمصرييف يفكؽ بمراحؿ ما فعمتو الحممة الفرنسية  ،فقد ىزت كؿ ما لوعبلقة بالخبلفة كاألمة اإلسبلمية في مصر

 -لقد قامت بتشجيع الزعماء الكطنييف القكمييف في مصر كجعمت منيـ أبطاؿ بخبث شديد حتي أصبحكا

رمك ازن جديدة لقكمية جديدة ىي القكمية المصرية كبديؿ لمقكمية اإلسبلمية  ،كما اتبع االحتبلؿ
البريطاني سياسة االحتكاء كذلؾ بإنشاء شبكة سكؾ حديد ككبارم كمحالج كمطاحف كمشركعات بنية

تحتية كبرم ليشعر الشعب بفكائد االحتبلؿ كما حاربت األزىر بأسمكب ماكر جدان حيث لـ تياجمو كما
فعؿ االحتبلؿ الفرنسي مف قبؿ بؿ تركتو كشأنو كقامت بتأسيس مدارس أخرم كأصبح مف يتخرج منيا

لو أفضمية التعييف في المصالح الحككمية كضماف مستقبمو الكظيفي مع إىماؿ خريجي األزىر مما أدم

إلي إقباؿ الطمبة عمي الدراسة بعيدان عف األزىر  ،فكانت سياسة اإلنجميز تعتمد دائمان عمي العمؿ
لتحقيؽ أم ىدؼ ببطء كلكف بشكؿ مؤكد حدكثو عمي المدم الطكيؿ ككما يقاؿ  :بطئ لكف مؤكد

( )Slow but sureكلـ تكف القكمية المصرية فقط ىي التي قامت برعايتيا كتشجيعيا بؿ شجعت أيضان
القكمية العربية ضد الدكلة العثمانية حتي قاـ العرب بثكرة كبرم ضد الخبلفة  ،ثـ بعد ىزيمة الدكلة
العثمانية قامت بتشجيع القكمية التركية نفسيا لتتفتت القكمية اإلسبلمية إلي العديد مف القكميات
كالدكؿ بحيث يصعب تجميعيـ مرة أخرم كاألسكأ مف التيار القكمي ما صاحبو مف تيار عمماني يكره

الديف كخاصة مع كبعد نشكب الحرب العالمية األكلي

 -كما مظاىر صعكد التيار العمماني في مصر كمف أىـ رمكزه في ظؿ رعاية االحتبلؿ ؟

 يقكؿ د يكناف لبيب رزؽ ( :أكالن بالنسبة لمفكر العمماني فقد بدأ حتي قبؿ الحرب مف الناحية السياسيةبدعكة أحمد لطفي السيد برفض فكرة الجامعة اإلسبلمية كأساس مف أسس الحركة الكطنية المصرية ،
ّْٗ

َْْ
كأداف ىذه الفكرة كاعتبرىا نكع مف التخمؼ  ،،يزداد ىذا االتجاه كضكحان خبلؿ الحرب بانتشار أفكار
النشكء كاالرتقاء كالنظرية الداكرينية التي لعبت مجمة المتقطؼ كما لعب شبمي شميؿ دك ار كبي ار في

نشرىا  ،كعندما تكفي ىذا الكاتب عاـ ُُٕٗ أقاـ لو المعجبكف حفؿ تأبيف كبير دؿ عمي مدم انتشار
دعكتو  ،كفي نفس الكقت ظيرت جرائد غير المقتطؼ تغمب عمييا الصبغة العممانية كتناقش األمكر
بفكر متجرد مف التأثيرات الغيبية بقيكدىا كأشير ىذه الجرائد كانت صحيفة السفكر التي كتب فييا

منصكر فيمي عدة مقاالت عف االتجاه الجديد قاؿ في أحدىا " :إنو ال يطمئف إال لكؿ عقيدة يتـ اإلقناع

بيا بكاسطة المنطؽ "  - - -كما شف الدكتكر محمد حسيف ىيكؿ حممة شعكاء اتيـ فييا أصحاب

االتجاه الديني بالنفاؽ كالكذب كاالتجار بالديف  - - -ثانيان بالنسبة لمفكر االشتراكي فقد أخذ يكتسب

األصالة كأحد تيارات الفكر المصرم فقد ألؼ حسيف المنصكرم كتابان عف االشتراكية نشره أكائؿ عاـ
ُُٓٗ تحت عنكاف تاريخ المذاىب االشتراكية )

ْٕٕ

 -فماذا عف السمطاف حسيف كظركؼ تكليو الحكـ في مصر ؟

السمطاف حسيف كامؿ
 قد يردد البعض اسـ السمطاف حسيف دكف أف يعرؼ مف ىك  ،كاسمو بالكامؿ ىك السمطاف حسيفكامؿ ابف الخديكم (اسماعيؿ) ابف (ابراىيـ) باشا ابف (محمد عمي) باشا كقد حكـ مصر كسمطاف تحت

الحماية البريطانية مف ُٗ ُُْٗ/ُِ/إلي ٗ ُُٕٗ/َُ/حكالي ثبلث سنكات  ،كبدأت القصة قبؿ

بدء الحرب العالمية األكلي عندما أعمنت بريطانيا الحرب عمي الدكلة العثمانية  ،فأعمف السمطاف
العثماني الجياد في سبيؿ اهلل لجميع المسمميف في العالـ ضد بريطانيا  ،فشعرت بريطانيا بخطكرة

شديدة حيث ستككف حربيا مع كؿ مسممي العالـ في كقت كاحد  ،فقررت فصؿ القكميات المختمفة داخؿ

الدكلة العثمانية ككانت أىـ القكميات داخميا ىي القكمية التركية كالقكمية العربية كالقكمية المصرية ،
فكعدت العرب بدكلة عربية كبرم في حالة كقكفيـ في الحرب ضد الدكلة العثمانية ( تركيا )  ،كما

نجح اإلنجميز في تنمية القكمية المصرية لتفصميا عف القكمية اإلسبلمية كالقكمية العربية  ،فقررت

عزؿ الخديك عباس حممي الثاني الكالي األخير المنتمي لمدكلة العثمانية  ،كأعمنت الحماية البريطانية
عمي مصر كدكلة مستقمة  ،كعرضت منصب سمطاف مصر عمي أكبر أبناء أسرة محمد عمي في ذلؾ

الكقت األمير حسيف كامؿ فكافؽ عمي ذلؾ  ،كالجدير بالذكر أف السمطاف حسيف قد تكفي في أكتكبر

ُُٕٗ  ،عف ابف كاحد ىك األمير كماؿ الديف حسيف كقد تنازؿ ىذا االبف عف حقكقو في تكلي
السمطنة فحكـ مصر الممؾ فؤاد األكؿ ابف اسماعيؿ كالشقيؽ األصغر لمسمطاف حسيف مف ٗ أكتكبر

ُُٕٗ إلي أف تكفي في ِٖ إبريؿ ُّٔٗ ( سمطاف ثـ ممؾ )
ْٕٕ

نقبلن عف المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر الجزء األكؿ تقديـ كمراجعة د يكناف لبيب رزؽ صفحة ُْْ

َْْ

ُْْ
 قد يككف األمير كماؿ الديف حسيف شعر بمدم خطكرة الدكر الذم سيمعبو إذا كافؽ اإلنجميز عمي تحدمالخبلفة كتفتيت األمة فاعتذر عف قبكؿ المنصب رغـ كجاىتو كاهلل أعمـ

 عمي أم حاؿ لقد سجؿ مكقفو مف األحداث قبؿ أف يمكت كلـ يتكرط في ما تكرط فيو كالده فالجميع قدماتكا كلـ يعرفكا ما حدث كلـ يبؽ إال مكقؼ كؿ منيـ مما حدث

 -كلكف ماذا كاف رد فعؿ الشارع المصرم مما فعمو السمطاف حسيف ؟

 -بالطبع لـ يمر حدث كيذا مركر الكراـ فقد قكبؿ بالسخط كالرفض مف كؿ مسمـ غيكر عمي كحدة األمة

كعمي الخبلفة كمما أثار المصرييف عمكمان أف عزؿ الخديكم عباس حممي الثاني كتعييف حسيف كامؿ

سمطانان عمي مصر صاحبو إعبلف الحماية البريطانية عمي مصر بعد زكاؿ السيادة العثمانية  ،كما تـ
فرض األحكاـ العرفية في الببلد كالرقابة عمي الصحؼ بحجة نشكب الحرب العالمية األكلي  ،كأدم

انتشار القكات في أنحاء الببلد لمحد مف االحتجاجات كعدـ التجمير كقد أطمؽ المؤرخ عبد الرحمف

الرافعي عمي ما حدث كممة انقبلب لمعارضتو الشديدة عمي الحماية البريطانية

 يبدك أف رفض البعض جاء بدافع إسبلمي كالبعض اآلخر جاء بدافع قكمي  ،لنجاح األفكار األكركبيةفي تنمية القكمية المصرية كفصميا عف القكمية اإلسبلمية

 -لؤلسؼ لقد حقؽ الغرب نجاحان كبي ارن في ذلؾ االتجاه مع الطبقة ((المثقفة)) مف الشعب المصرم حتي

يمكنؾ أف تبلحظ ذلؾ في مقكلة مصطفي كامؿ الشييرة لك لـ أكف مصريان لكددت أف أككف مصريان
كالشعارات التي تـ رفعيا في إطار بعيد عف إطار األمة اإلسبلمية كشعار مصر لممصرييف

 -كىؿ ذكر الرافعي شيئان عف أم مظير مف مظاىر االحتجاج كالرفض أيان كاف دافعو ؟

 يمكف أف أق أر لؾ بعض األمثمة مما كتبو الرافعي عف ىذا المكضكع فمثبلن كتب الرافعي تحت عنكافمظاىرة طمبة الحقكؽ يكـ زيارة السمطاف حسيف ما ممخصو  - - -( :اعتزـ السمطاف حسيف كامؿ

زيارة معاىد العمـ  ،كزار بعضيا  ،ككاف مف مظاىر سخط الشباب عمي الحماية كاالنقبلب الذم

استتبعو أنو لما جاء دكر زيارتو لمدرسة الحقكؽ اتفؽ معظـ طمبتيا عمي االمتناع عف الحضكر في

اليكـ المحدد ليذه الزيارة السمطانية ُٖفبراير سنة ُُٓٗ كأنفذكا عزميـ كتغيبكا عف الحضكر في ذلؾ
اليكـ  ،فمما جاء السمطاف لكحظ فراغ كبير في صفكؼ الطمبة  ،فكاف ىذا اإلضراب شبو مظاىرة صامتة
ضد الحماية كاالنقبلب كقد اىتمت الكزارة لؤلمر)

ٕٕٓ

كأجرت تحقيقا ككقعت عقكبات عمي الطمبة

المسئكليف عف ما حدث كقد ذكر الرافعي أسمائيـ ألنيا أصبحت أسماء المعة فيما بعد

 -كستعتبر أنت أنيا تفاصيؿ بالطبع

 -إنيا بالطبع تفاصيؿ كلكنيا ميمة  ،كلكنني أريد أف استكمؿ معؾ بعض ما كتبو الرافعي عف رفض

الشعب لما حدث كىك يعتبر ذلؾ بالطبع كمؤرخ قكمي أف ذلؾ الرفض بسبب إعبلف الحماية كليس
ٕٕٓ

نقبلن عف كتاب ثكرة ُُٗٗ-عبد الرحمف الرافعي صفحة ْٓ

ُْْ

ِْْ
بسبب تحدم الخبلفة كتمزيؽ األمة  ،فيقكؿ في مكضع آخر تحت عنكاف االعتداء عمي السمطاف

حسيف كامؿ ( :تجاكز سخط الشعب عمي الحماية إلي السخط عمي المغفكر لو السمطاف حسيف الذم

ارتضي ىذا النظاـ  - - ،كلقد كاف مف مظاىر ىذا السخط أف أيعتدم عميو مرتيف  ،األكلي بالقاىرة
يكـ الخميس ٖأبريؿ سنة ُُٖٓ  ،إذ أطمؽ عميو شاب يدعي محمد خميؿ تاجر خردكات مف المنصكرة

عيا ارن ناريان حيف مركر مككبو بشارع عابديف فأخطأه كأصاب العربة التي كانت تقمو كلـ يحدث بيا سكم
كح ًكـ عميو باإلعداـ شنقان
ثقكب في جمدىا  ،كقيبض عمي الجاني كحككـ أماـ مجمس عسكرم بريطاني ي
كينفّْذ فيو الحكـ يكـ ِْأبريؿ سنة ُُٓٗ  ،كبعد مركر شيريف عمي ىذا الحادث كقع اعتداء آخر ال
يقؿ شططان كنك ارن عف االعتداء األكؿ  ،ففي يكـ الجمعة ٗيكليك سنة ُُٓٗ بينما كاف السمطاف سائ ارن
بمككبو باإلسكندرية قبيؿ ظير ذلؾ اليكـ مف قصر رأس التيف إلي مسجد سيدم عبد الرحمف بف ىرمز

ألداء فريضة الجمعة  ،أيلقيت عميو قنبمة مف نافذة أحد المنازؿ المطمة عمي شارع رأس التيف فسقطت

القنبمة عمي ظير جكاد مف جكادم المركبة السمطانية ثـ تدحرجت عمي األرض كلـ تنفجر كقد استغرؽ

التحقيؽ في ىذه الحادثة زمنان طكيبلن لغمكضيا كصعكبة الكشؼ عف المتآمريف فييا كأسفر عف اتياـ
تسعة مف الشباف بتدبير الحادث  ،ثـ استقر رأم النيابة عمي إدانة اثنيف منيـ كحككما أماـ مجمس

عسكرم بريطاني فحكـ عمييما باإلعداـ شنقان كصدؽ القائد العاـ لمقكات البريطانية عمي الحكـ  ،كلكف
السمطاف حسيف طمب تخفيفو فأبدلو القائد العاـ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة )

ٕٕٔ

 -أليس مف العجيب أف يستغرؽ التحقيؽ كقتان طكيبلن في مثؿ ىذه القضايا ؟

 ليس بعجيب إذا كنت تريد أف تصؿ لمفاعؿ الحقيقي أما إذا كنت أف تنيي القضية عمي أم حاؿ فمفالسيؿ القبض عمي بعض األشخاص كالضغط عمييـ إلي أف يعترفكا بجرائـ لـ يرتكبكىا كتنتيي القضية

 -فمماذا لـ يفعمكا ذلؾ فكؿ المصرييف بالنسبة ليـ عبيد كىمج كقتميـ ال يعني شئ ؟

 ألنيـ لك فعمكا ذلؾ سيظؿ الفاعؿ الحقيؽ طميقان كقد يعيد جريمتو مرة أخرم كلذلؾ كانكا حريصيف فيكؿ مرة عمي الكصكؿ لمفاعؿ الحقيقي  ،كيضيؼ الرافعي في مكضع آخر مف كتابو ما يمي (كيدخؿ في

ىذا السياؽ حادث االعتداء عمي إبراىيـ فتحي باشا كزير األكقاؼ ففي مساء ْسبتمبر سنة ُُٓٗ

بينما كاف كاقفان عمي رصيؼ محطة القاىرة مزمعان السفر بقطار الكجو القبمي اعتدم عمي شاب يدعي

صالح عبد المطيؼ كىك مكظؼ بكزارة المالية بأف طعنو بخنجر ثبلث طعنات جرحو جركحان بميغة في

كتفو كلكنو شفي منيا بعد حيف كحككـ الجاني أماـ مجمس عسكرم بريطاني كحكـ عميو باإلعداـ شنقان

كنفذ فيو الحكـ يكـ ّأكتكبر)

 -فيؿ كاف ىناؾ أم تمثيؿ مف أم نكع لنكاب الشعب مثبلن أك ديكاف أك خبلفو ؟

ٕٕٔ

نقبلن عف كتاب ثكرة ُُٗٗ-عبد الرحمف الرافعي صفحة ْٖ

ِْْ

ّْْ
 نعـ كانت ىناؾ جمعية منتخبة تسمي الجميعة التشريعية كقاؿ الرافعي أف السياسة البريطانية رأتتعطيميا بمجرد نشكب الحرب حتي ال تتخذ ق اررات قد يككف فييا معني االحتجاج عمي االنقبلب كما

أسماه

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 يؤكد الرافعي أف بريطانيا قد جعمت مف مصر قاعدة حربية عامة لمحمفاء في الشرؽ األكسط كلذلؾ كثرتدفؽ الجيكش مف مختمؼ أنحاء اإلمبراطكرية عمي مصر كيؤكد الرافعي أف ىذا اإلجراء قد أفاد الحمفاء

في القتاؿ نظ ارن لمكقع مصر الفريد الذم يتيح التدخؿ في عدة جبيات قريبة كالشاـ كغيرىا  ،كقد

استنكر الرافعي تصرفات الجنكد الذيف كفدكا عمي مصر لكثرة االعتداءات التي كقعت منيـ عمي الناس

في أمكاليـ كأرزاقيـ التي كصمت أحيانان لمضرب كالقتؿ  ،فكره الناس االحتبلؿ كالحماية البريطانية بشدة
 ،،كمما زاد الطيف بمو قياـ اإلنجميز بتشكيؿ ما سمكه بفيالؽ العماؿ المصرية أثناء الحرب كالتي تـ

استغبلليا أسكأ استغبلؿ ككانت تتعرض لؤلخطار بنفس الدرجة التي يتعرض ليا المقاتمكف

 -كما المكاجيات الحربية التي تمت عمي أرض مصر ؟

 لقد حاكلت بالطبع الدكلة العثمانية اليجكـ عمي القكات البريطانية كما أكد الرافعي كلكف تصدم لياالجيش البريطاني بمعاكنة كتيبة مف الجيش المصرم بقيادة المبلزـ أكؿ أحمد أفندم حممي عمي حد
تعبير الرافعي كقد ذكر الرافعي مكاقع أخرم حدثت بيا اشتباكات بؿ إف المسمميف في ليبيا كالسكداف

استجابكا لدعكة الجياد مف السمطاف العثماني كجاءت حممة السنكسي مف ليبيا لقتاؿ اإلنجميز كحدث

أيضان قتاؿ في دارفكر كلكف جميع ىذه المحاكالت باءت بالفشؿ أماـ القكات البريطانية كالجيش المصرم
كاألعجب مف كؿ ىذا أف الممؾ جكرج الخامس ممؾ بريطانيا في ذلؾ الكقت أرسؿ رسالة تينئة جاء

فييا ( - -تناكلت بمزيد االرتياح األنباء السارة عف احتبلؿ جنكد الجيش المصرم الفاشر عاصمة

دارفكر بقيادة المفتننت ككلكنيؿ كمي فأىنئ جميع صفكؼ الجيش عمي نجاح حركاتيـ رغـ المصاعب
كالمشقات التي حالت في سبيميـ )

ٕٕٕ

 يا لمعار إنيا لمأساة أف يساعد الجيش المصرم الجيش البريطاني في مكاجية الجيش العثماني األسكأ مف ذلؾ ىك ىجكـ القكات العربية عمي الجيش العثماني بعد تحالفيـ مع اإل نجميز -فكيؼ تكاصؿ الغرب مع العرب ؟ ككيؼ قامكا بتنمية القكمية العربية كدعميا ؟

 في الحقيقة مكضكع القكمية العربية مكضكع كبيركقد يستغرؽ كقتان طكيبلن نسبيان في ىذا الحكار  ،ألفالقكمية العربية الحديثة كانت صناعة غربية بامتياز

 -ككيؼ حدث ذلؾ ؟

ٕٕٕ

نقبلن عف كتاب ثكرة ُُٗٗ-عبد الرحمف الرافعي صفحة ّٓ

ّْْ

ْْْ

القكمية العربية الحديثة ىؿ ىي صناعة غربية ؟
 تحدثنا معان في ىذا الحكار عف العرب ككيؼ تراجع دكرىـ في إطار الدكلة اإلسبلمية الكبرم إلي أفضاعت منيـ الخبلفة نفسيا  ،كأصبحت الدكلة العثمانية ىي الدكلة المسئكلة عف العالـ اإلسبلمي كمو

بما فيو مف جنسيات مختمفة كمنيـ بالطبع العرب ككانت الدكلة العثمانية ىي آخر دكلة إسبلمية ذات
سيادة عمي المستكم العالمي ككانت آخر دكلة إسبلمية مرىكبة الجانب كيعمؿ ليا العالـ ألؼ حساب
إلي أف قرر الغرب القضاء عمييا باستخداـ العرب أنفسيـ كأحد كسائؿ الضغط عمييا كبالتالي قاـ

الغرب بتنمية القكمية العربية لتكاجو الدكلة العثمانية كتككف طعنة في ظيرىا أثناء الحرب

 مستغمة بالطبع أف حكـ األتراؾ في ذلؾ الكقت كاف قاسيان كال ييرضي الشعكب العربية -بالتأكيد ككانت الشعكب العربية ال تدرؾ طبيعة المخطط ليا

 كىك ببساطة شديدة استبداؿ حكـ الدكلة العثمانية باحتبلؿ إنجميزم كفرنسي لمدكؿ العربية التابعة ليا ،-

بالطبع  ،كقد أدركت الدكلة العثمانية ىذا المخطط كعممت عمي إجياضو كتعاممت بكؿ حسـ مع جميع

األنشطة التي تدعك لمقكمية العربية كالتي ستؤدم إلي انقساـ األمة اإلسبلمية  ،ككانت الدكلة العثمانية

عمي دراية تامة بأنيا في حالة التنازؿ عف األراضي العربية فإف العرب لف يتمكنكا مف إيقاؼ الزحؼ
االستعمارم الذم يستيدؼ ببلدىـ كبالتالي عممت الدكلة العثمانية عمي كقؼ ىذه المحاكالت بكؿ قكة

كلكف لؤلسؼ كاف العرب قد تأثركا بالفعؿ بيذه المحاكالت حتي قامكا بثكرة ضد الدكلة العثمانية

 -ثـ سقطكا بعد ذلؾ في مستنقع االحتبلؿ الغربي

 بالفعؿ كقد قاـ ىذا االستعمار بالتعامؿ معيـ بشكؿ مختمؼ تمامان عف الدكلة العثمانية كيقكؿ الدكتكرطو حسيف عف ىذا المكضكع (  ----ثـ جاء المستعمركف فكجدكا كؿ شئ قد ميد لبلستعمار .

ففتحكا كاستعمركا  ،كفتحكا أبكابان مف اآلماؿ الكاذبة أماـ ىذه الشعكب البائسة  ،حتي إذا استقرت ليـ
األمكر تبيف اليائسكف البائسكف أنيـ لـ يخرجكا مف بؤسيـ ذاؾ إال ليفرض عمييـ بؤس أشد منو ،

كأم بؤس أشد نك ارن مف أف يتحكـ األجنبي في حياة الناس كأرزاقيـ كمصالحيـ  ،كفي آماليـ

كمستقبميـ  ،كانكا عبيد أك كالعبيد لقكـ يمتكف ليـ ببعض األسباب  ،فأصبحكا عبيد أك كالعبيد لقكـ
ليسكا منيـ في قميؿ كال كثير  ،يختمفكف عنيـ في كؿ شئ كال يقاربكنيـ في شئ )ٖٕٕ ،

 ربما كاف يقصد الدكتكر طو حسيف ىنا الرابطة اإلسبلمية التي كانت تربط العثمانييف بالعرب  ،ثـ لـتعد ىناؾ أم رابطة مف أم نكع بيف االحتبلؿ الغربي كالعرب .فما الذم حدث في تمؾ الفترة  ،ككيؼ
قامت فكرة إحياء القكمية العربية ككيؼ تـ تغيير كممة "الدكلة العثمانية" ( آخر دكلة إسبلمية ذات كزف

في العالـ ) كاستبداليا بكممة "االحتبلؿ التركي" ؟

ٖٕٕ

" مرآة اإلسبلـ " طو حسيف صفحة َّْ – دار المعارؼ – طبعة ُٗٓٗ

ْْْ

ْْٓ

بداية فكرة القكمية العربية
 قامت اإلرساليات التبشيرية المسيحية باإلضافة إلي عمميا في نشر الديانة المسيحية في القرف التاسععشر في الشاـ بعمؿ آخر ييدؼ إلي الكقيعة بيف العرب كالدكلة العثمانية ( كقد بدأت اإلرسالية

األمريكية عمميا في الشاـ قبيؿ فتح محمد عمي لو  ،ثـ استكممت عمميا أثناء الحكـ المصرم لمشاـ

(ُِّٖ --- )َُْٖ-كقد كضعت نصب عينييا – إلي جانب نشر البركتستانتية – ىدفان كاف لو
مغزل عميؽ  ،كىك إحياء المغة العربية ،

إحياء المغة العربية ؟
 نعـ  - - -كتنمية الشعكر القكمي لدم العرب  ،بيدؼ إضعاؼ الرابطة العربية التركية  ،كقد أنشأتاإلرسالية األمريكية العديد مف المدارس في الشاـ كانت المغة العربية ىي لغة التدريس فييا  ،ككاف مف

أىميا عمي اإلطبلؽ "الكمية اإلنجيمية السكرية" التي عرفت فيما بعد باسـ "الجامعة األمريكية ببيركت"

كالتي ساىمت في تخريج جيؿ مف ركاد القكمية العربية كاف ليـ أثر ال يينكر في خمؽ فكرة القكمية
العربية بمفيكميا السياسي الحديث  .كقد أدم النشاط الكبير لئلرسالية األمريكية البركتستانتية إلي
غيرة شديدة في اإلرساليات الكاثكليكية كبصفة خاصة الجزكيت فبدأ التنافس بيف الفريقيف عمي إنشاء

المدارس  - -فأنشأ الجزكيت مدارس في بيركت كدمشؽ كحمب كزحمة  ،ثـ أنشأكا لمنافسة الكمية
السكرية البركتستانتية " جامعة ساف جكزيؼ" كبذلؾ أتيح لممسيحييف فرصة اإلطبلع كالتنقيب في

تاريخ العرب كآدابيـ كلغتيـ )ٕٕٗ ،

 يبدك أف المكضكع أكبر كأخطر مما كنت أتخيؿ  ،فيؿ كقؼ السمطاف العثماني مكتكؼ األيدم ؟كبالمناسبة ىؿ يمكف إلقاء الضكء عمي شخصية الخميفة العثماني األخير ؟

السمطاف عبد الحميد الثاني

َٖٕ

( الخميفة األخير )

ُٖٕ

 يعتبر السمطاف عبد الحميد الثاني (مجا ازن) ىك آخر الخمفاء الحقيقييف في الدكلة العثمانية كقد بذؿجيكدان ضخمة في سبيؿ الحفاظ عمي تماسؾ األمة اإلسبلمية كقد كاجو العديد مف المشاكؿ داخؿ
كخارج الدكلة  ،ففي داخؿ الدكلة كاف ىناؾ مف يرمي نفسو في أحضاف الغرب كيعمؿ عمي نشر كؿ ما

ىك غربي في الدكلة العثمانية كتحكيميا إلي دكلة عممانية ذات قكانيف كضعية غربية كنشر الثقافة
ٕٕٗ
َٖٕ
ُٖٕ

"الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ" – د عماد أحمد ىبلؿ – صفحة ٖٓ – الطبعة الثانية ََِٔ
(ىك السمطاف الرابع كالثبلثيف مف سبلطيف الدكلة العثمانية كىك مف مكاليد ُِْٖ ) الدكلة العثمانية –د عمي

الصبلبي صفحةْٗٔ

لـ يكف السمطاف عبد الحميد الثاني آخر خميفة في الدكلة العثمانية كلكف بعد أف تعرض لمؤامرات أدت إلي خمعو مف السمطنة

كالخبلفة ( تكلي السمطنة كالخبلفة بعد السمطاف عبد الحميد الثاني أخكه محمد رشاد  ،إال أنو في الحقيقة لـ يممؾ أم سمطة فعمية

 ،كانما السمطة أصبحت بيد جمعية االتحاد كالترقي  ،كغدت الحككمة العثمانية تركية في مضمكنيا  ،قكمية في عصبيتيا  ،بينما
كانت مف قبؿ عثمانية في مضمكنيا كاسبلمية في رابطتيا ) الدكلة العثمانية -د عمي الصبلبي صفحة ّْٓ

ْْٓ

ْْٔ
الغربية ككذلؾ جعؿ المغة التركية ىي المغة الرسمية في الدكلة كمحك المغة العربية التي ىي لغة القرآف
كالعالـ اإلسبلمي ،بينما كاف السمطاف عبد الحميد يسعي إلي التعريب لكعيو بأىمية المغة في الحفاظ

عمي تراث ككياف األمة كما كاف حريص عمي تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كقاكـ كافة االتجاىات الغربية

المخالفة لمحضارة اإلسبلمية

 -فما نكعية المشاكؿ التي كانت تكاجيو ؟

 يقكؿ الكاتب التركي األستاذ نجيب فضؿ  "----( :كلخمك اإلمبراطكرية العثمانية طيمة ثبلثة قركف أكأربعة قركف مف زعيـ فكرم أك مصمح اجتماعي كبير كأصيؿ  ،فقد ترؾ المجاؿ لمدبمكماسييف السطحييف

المنبيريف بالغرب كالمقمديف لو  ،ككانت النتيجة فقداف الركح  ،كضمكر العقؿ كذبكؿ اإلرادة كعمكـ

الشمؿ"  ، ----كقد انتشرت أفكار الغزك الفكرم بيف الجميكر األعظـ مف ساسة الترؾ ككالتيـ كركبكا
متف التفرنج كالتحمؿ مف الديف )ِٖٕ  ،كىكذا نجد أف السمطاف عبد الحميد قد كاجو مشاكؿ بالجممة

مف الداخؿ ككذلؾ محاكالت فصؿ القكميات المختمفة المكجكدة داخؿ الدكلة العثمانية كمف بينيا القكمية

المصرية كالقكمية العربية  ،ككاف األتراؾ الذيف يريدكف تقميد الغرب في كؿ شئ يسمكف أنفسيـ

باإلصبلحييف

 -اإلصبلح  ،كـ مف الجرائـ ترتكب باسمؾ

 -كيقكؿ عف ذلؾ السمطاف عبد الحميد في مذكراتو ( التجديد الذم يطالبكف بو تحت اسـ اإلصبلح

سيككف سبب في اضمحبللنا  ،تيرم لماذا يكصي أعداؤنا الذيف عاىدكا الشيطاف بيذه الكصية بالذات ،
ال شؾ أنيـ يعممكف عمـ اليقيف أف اإلصبلح ىك الداء كليس الدكاء  ،كأنو كفيؿ بالقضاء عمي ىذه
اإلمبراطكرية  ،إذا أردنا أف نتبنى بعض اإلصبلحات  ،فعمينا أف نأخذ بالحسباف الظركؼ السائدة في
الببلد  ،كأال نقيس األكضاع عمي أساس المستكم الفكرم لحفنة قميمة مف المكظفيف  ،كيجب أف يككف

في الحسباف شككؾ طبقة العمماء في كؿ ما ىك أكركبي  ،األكركبيكف يتكىمكف أف السبيؿ الكحيد في

الخبلص ىك األخذ بحضارتيـ جممة كتفصيبلن  ،الشؾ أف طراز التطكر عندنا ىك غير ما عند
األكركبييف  ،عمينا أف نتطكر تحت ظركؼ طبيعية  ،كمف تمقاء أنفسنا  ،كأف نستفيد مف الظركؼ

الخارجية في حاالت خاصةّٖٕ  ،كمف الظمـ الفادح أف نتيـ بمعاداة كؿ شئ يأتي مف الغرب )ْٖٕ

 -إنو يقصد عمي ما أعتقد أف الحؿ في التحديث ال التغريب

 -كمف المكاقؼ التي حدثت أيضان أف زعيـ الحركة الييكدية الصييكنية العالمية تيكدر ىرتزؿ كاف يحاكؿ

الحصكؿ مف السمطاف عبد الحميد عمي فمسطيف لمييكد كبذؿ عدة محاكالت إلغراء السمطاف بالماؿ
ِٖٕ
ّٖٕ
ْٖٕ

الدكلة العثمانية – د عمي الصبلبي صفحة ْْٖ
الحاالت الخاصة قد يككف مقصكد بيا التقدـ العممي في مجاؿ الكيمياء كالفيزياء كاليندسة كما إلي ذلؾ كليس فمسفة كمنيج الحياة نفسيا

الدكلة العثمانية – د عمي الصبلبي صفحة ُْٓ

ْْٔ

ْْٕ
الكفير كالمساعدات الدبمكماسية المختمفة التي يمكف لمييكد أف يقدمكىا لمدكلة العثمانية كلكف كاف
إصرار السمطاف عمي عدـ المكافقة ( كقاـ السمطاف عبد الحميد بإرساؿ رسالة إلي ىرتزؿ بكاسطة

صديقو نيكلنسكي جاء فييا  ":انصح صديقؾ ىرتزؿ أال يتخذ خطكات جديدة حكؿ ىذا المكضكع  ،ألني

ال أستطيع التنازؿ عف شبر كاحد مف األ ارضي المقدسة  ،ألنيا ليست ممكي  ،بؿ ىي ممؾ شعبي ،
كقد قاتؿ أسبلفي مف أجؿ ىذه األرض  ،كرككىا بدمائيـ  ،فميحتفظ الييكد بمبليينيـ  ،إذا مزقت دكلتي

مف الممكف الحصكؿ عمي فمسطيف بدكف مقابؿ  ،كلكف لزـ أف يبدأ التمزيؽ أكالن بجثتنا  ،كلكف ال أكافؽ

عمي تشريح جثتي كأنا عمي قيد الحياة " )ٖٕٓ ،

 نتيجة ليذا المكقؼ مف السمطاف كاف مف الطبيعي أف يعمؿ الييكد عمي اإلطاحة بالسمطاف أكالن كخطكةميمة في تحقيؽ ىدفيـ كىذا ما حدث بالفعؿ بعد ذلؾ

 ( -كيعزز ىذا القكؿ ىرتزؿ عندما قاؿ ":إني أفقد األمؿ في تحقيؽ أماني الييكد في فمسطيف  ،كاف

الييكد لف يستطيعكا دخكؿ األرض المكعكدة  ،ماداـ السمطاف عبد الحميد قائمان في الحكـ  ،مستم ارن
فيو")ٖٕٔ

 -فما الذم قاـ بو السمطاف مف إجراءات ؟

 -كانت الدعكة لمجامعة اإلسبلمية مف األىداؼ التي يتمني السمطاف عبد الحميد الثاني تحقيقيا لدعـ

ترابط العالـ اإلسبلمي قبؿ أف تذىب بو القكميات المختمفة المنتشرة في الدكلة العثمانية كمف بينيا
القكمية العربية إلي تفكؾ يؤدم إلي الضعؼ كاالضمحبلؿ كبالتالي التعرض ليجمة استعمارية شرسة ،

ك( بالرغـ مف أف حركة الجامعة اإلسبلمية كانت تيدؼ – ضمف ما تيدؼ – إلي إضعاؼ فكرة القكمية

العربية  ،إال أف فشؿ المشركع اإلسبلمي كاف مف عكامؿ قكة الفكرة العربية كاستمرارىا  ،بؿ كتحكليا
إلي حركة سياسية ليا برامج كأحزاب كجمعيات )ٕٖٕ  --- ( ،كبالرغـ مف أف األفغاني كمحمد عبده

كانا يعمماف أف الدكلة العثمانيةٖٖٕ في حالة مف الضعؼ تجعميا غير مؤىمة لقيادة الجامعة اإلسبلمية
إال أنيما كجدا فييا أفضؿ ما ىك مكجكد عمي الساحة اإلسبلمية  ،يظير ذلؾ مف قكؿ محمد عبده ":

إف العرب أىؿ لبلستقبلؿ عف الترؾ  ،كلكف الترؾ ال يمكنكنيـ منو  ،كعندىـ مف القكة العسكرية
المنظمة ما ليس عند العرب  ،فإذا شعركا بذلؾ أك أركا بكادره قاتمكىـ  ،حتي إذا كىنت قكة الفريقيف

ٖٕٓ

الدكلة العثمانية – د عمي الصبلبي صفحة ُِٓ

ٖٕٔ

الدكلة العثمانية – د عمي الصبلبي صفحة ِٔٓ

ٖٖٕ

( بالمناسبة عندما سألكا فؤاد باشا الصدر األعظـ في الدكلة العث مانية أثناء زيارتو ألحد الدكؿ األكركبية قبؿ أف يتمكنكا مف

ٕٖٕ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ٗٓ– الطبعة الثانية ََِٔ

ىزيمة الدكلة العثمانية بعد كقالكا لو  :ما ىي أقكم دكلة في العالـ اآلف  ،فرد قائبلن  :أقكم دكلة اآلف ىي الدكلة العثمانية  ،ذلؾ
ألنكـ تيدمكنيا مف الخارج  ،كنحف نيدميا مف الداخؿ  ،كلـ يستطع كبلنا ىدميا ) الدكلة العثمانية د عمي الصبلبي صفحة ُْٕ

ْْٕ

ْْٖ
كثبت دكؿ أكركبا الكاقفة ليما بالمرصاد  ،فاستكلكا عمي الفريقيف  ،أك عمي أضعفيما  ،كىذاف

الشعباف ىما أقكم شعكب اإلسبلـ  ،فتككف العاقبة إضعاؼ اإلسبلـ كقطع الطريؽ عمي حياتو )ٖٕٗ

 حتي إذا كىنت قكة الفريقيف كثبت دكؿ أكركبا الكاقفة ليما بالمرصاد  ،فاستكلكا عمي الفريقيف  ،أال-

تذكرؾ ىذه المقكلة بمكاقؼ تاريخية أخرم  ،فماذا كاف مكقؼ الغرب مف الجامعة اإلسبلمية ؟

( إف االستعمار قد عمؿ بكؿ قكة لمنع ىذه الحركة اإلسبلمية مف الظيكر كالنجاح  ،حيث كجد فييا

اإلنجميز خط ارن شديدان عمي إمبراطكريتيـ التي تمتد إلي اليند كتسيطر عمي ما يقرب مف خمسيف مميكف

مسمـ لك اتحدكا ألطاحكا بالجيكش البريطانية إلي المحيط اليندم  ،كقد كجد اإلنجميز كالفرنسيكف أيضان

في فكرة القكمية العربية قطبان مضادان لحركة الجامعة اإلسبلميةَٕٗ  ،فتبنكىا كشجعكىا كغذكىا بالماؿ
كاألفكار كالتأييد  ،مما جعميا تقكم كتنشط بعد أف كادت أف تختفي في مكاجية التيار اإلسبلمي

الجارؼ)ُٕٗ

ً ً
 {كالى تى ٍحسب َّف المٌ ىو ىغ ًص يار} (ِْ) سكرة
كف إً َّن ىما يي ىؤ ّْخ يريى ٍـ لً ىي ٍكوـ تى ٍ
افبلن ىع َّما ىي ٍع ىم يؿ الظَّالً يم ى
ىى
ص فيو األ ٍىب ى
ش ىخ ي
ى
إبراىيـ
 -كحدث أف (تـ إنشاء جمعية بيركت السرية عاـ ُٕٖٓ  ،عمي يد خمسة شباف مف خريجي الكمية

السكرية البركتستانتية ىـ  :فارس نمر  ،كيعقكب صركؼ كشاىيف مكاريكس  ،كابراىيـ اليازجي
كابراىيـ الحكراني ككاف بينيـ كليـ فاندايؾ  ،مما يؤكد ما سبؽ أف أشرنا إليو مف دكر اإلرساليات

التبشي رية في ىذه المرحمة  ،كقد تبنت جمعية بيركت السرية حركة قكمية عربية في نطاؽ ضيؽ ىك
سكريا كلبناف فقط  ،متأثرة في ذلؾ بكتابات بطرس البستاني التي كانت تسعي إلي إيجاد صيغة مف

التعايش بيف مسممي كمسيحي الشاـ في إطار دكلة عربية مستقمة عف حكـ الترؾ كليا طابع

عمماني)ِٕٗ  ،كىكذا تكالت الجمعيات كاليؾ بعد األمثمة عمي ىذه الجمعيات ليس عمي سبيؿ الحصر
(تشكمت في باريس جامعة الكطف العربي َُْٗ مف خبلؿ تجمع المنفييف العرب تحت زعامة نجيب

عازكرم )ّٕٗ  ( ،الجمعية القحطانية سنة َُٗٗ ) ( ،جمعية العربية الفتاة سنة ُُُٗ ) ،
(جمعية البلمركزية سنة ُُِٗ) ( جمعية العيد سنة ُُْٗ) ككاف لكؿ جمعية منيـ أىدافيا فمنيا ما

ٖٕٗ
َٕٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ِٔ –ّٔ-الطبعة الثانية ََِٔ

( يقكؿ المؤرخ البريطاني أرنكلد تكينبي " إف السمطاف عبد الحميد  ،كاف ييدؼ مف سياستو اإلسبلمية  ،تجميع مسممي العالـ

تحت راية كاحدة  ،كىذا ال يعني إال ىجمة مضادة  ،يقكـ بيا المسممكف ضد ىجمة العالـ الغربي التي استيدفت عالـ المسمميف )

الدكلة العثمانية – د عمي الصبلبي صفحة ُْٗ

ُٕٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ْٔ– الطبعة الثانية ََِٔ

ّٕٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُٗ– الطبعة الثانية ََِٔ

ِٕٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ٖٕ– الطبعة الثانية ََِٔ

ْْٖ

ْْٗ
كاف يطالب بالحكـ الذاتي لمعرب في ظؿ الدكلة العثمانية كمنيا مف كاف يطالب باستقبلؿ العرب في
إطار ضكابط محددة كلكنيا جميعان كانت تنادم بالقكمية العربية .

بريطانيا تبحث عف رمز إسبلمي بديؿ لمخميفة لتحقيؽ أىدافيا
 -فماذا كاف مكقؼ بريطانيا مف الدعكة لمجياد التي أطمقيا الخميفة العثماني ؟

 عندما دخمت الدكلة العثمانية الحرب العالمية األكلي كأعمنت الجياد في سبيؿ اهلل لجميع المسمميف فيالعالـ ( كجدت إنجمت ار أف في األمر خطكرة قد تيددىا بدخكؿ حرب كاسعة ضد المسمميف في جميع
أرجاء المعمكرة  ،خاصة كأف ىناؾ نحك خمسيف مميكف مسمـ تحت حكـ إنجمت ار في اليند فقط  ،أضؼ

إلي ذلؾ مسممي مصر كالسكداف كالخميج العربي كغيرىا مف البمداف التي تحت سيطرتيا  ،كلذلؾ أخذ

اإلنجميز األمر عمي محمؿ الجد  ،كبعد بحث كتدقيؽ كجد اإلنجميز أنو مف الممكف إبطاؿ مفعكؿ تمؾ

الفتكل المتضمنة إعبلف الجياد مف سمطاف كمفتي تركيا عف طريؽ الحصكؿ عمي فتكل معارضة مف

شخصية إسبلمية يكف ليا العالـ اإلسبلمي كؿ االحتراـ كالتقدير  ،كقد كجد اإلنجميز ضالتيـ في شريؼ

مكة الحسيف بف عمي  ،كما كجدكا أف تشجيع العرب عمي الثكرة ضد األتراؾ سكؼ يؤدم إلي نفس

النتائج )ْٕٗ

 -كأيف كاف الشريؼ حسيف مف قبؿ ؟

 كانت ىناؾ شخصيات معينة في الدكلة العثمانية تقمؽ الخميفة كيشعر بأنيـ ال يدينكف لمدكلة العثمانيةبأم كالء كلذلؾ كاف يجعميـ يقيمكف بجكاره في عاصمة الدكلة كال يسمح ليـ بمغادرتيا حتي يأمنيـ
كمف ىؤالء شريؼ مكة الحسيف بف عمي ( كقد عبر السمطاف عبد الحميد عف رأيو في الشريؼ حسيف

أثناء حديثو مع الصدر األعظـ فريد باشا  ،قاؿ السمطاف  ":إف الشريؼ حسيف ال يحبنا  ،إنو اآلف

ىادئ كساكف  ،كلكف اهلل كحده يعمـ ماذا يمكف أف يفعمو الشريؼ غدان "  - -لذلؾ تأخر قياـ الثكرة
العربية بقيادة الشريؼ حسيف إلي ما بعد خمع االتحادييف لمسمطاف عبد الحميد  ،فمما حكـ حزب
االتحاد كالترقي الماسكني  ،أعاد الشريؼ حسيف إلي مكة  ،كاستطاع بعد ذلؾ أف يتحالؼ مع

اإلنجميز) ٕٓٗ

االتصاالت بيف اإلنجميز كالشريؼ حسيف
 -ككيؼ تكاصؿ اإلنجميز مع الشريؼ حسيف ؟

 قاـ كزير الحربية البريطاني كتشنر بإرساؿ عرض لمشريؼ حسيف لمتعاكف معان كحمؼ ضد الدكلةالعثمانية (  ---كقد كصمو عرض كتشنر في ُّ أكتكبر ُُْٗ عف طريؽ المندكب السامي
ْٕٗ
ٕٓٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُِّ– الطبعة الثانية ََِٔ
الدكلة العثمانية – د عمي الصبلبي صفحة َٗٓ

ْْٗ

َْٓ
البريطاني في مصر آرثر ىنرم مكماىكف  ،الذم حثو عمي الخركج عف سمطة األتراؾ  ،كعمي اإلبقاء

عمي سبلمة الحج لمرعايا المسمميف التابعيف لمحمفاء كذلؾ بتقديـ المعكنة لو  ،كبضمانة استقبللو

كسيادتو في المستقبؿ )ٕٔٗ كعندما طمبت منو الدكلة العثمانية تحديد مكقفو مف إعبلف الجياد
استطاع الشريؼ حسيف المماطمة حتي يعيد ترتيب أكضاعو كيستعد لمثكرة ( كلما أحس القكميكف
العرب بمماطمة الحسيف لؤلتراؾ كتيقنكا عدـ نيتو دخكؿ الحرب إلي جانبيـ  ،سارعت جمعية العربية

الفتاة بدعكتو لمتنسيؽ معيا مف أجؿ القياـ بثكرة عربية مستغميف انشغاؿ تركيا في الحرب  ،كقد
كصمتو الرسالة بالفعؿ في األسبكع األخير مف يناير ُُٓٗ  ----كالحقيقة أف الرسالة قد لفتت نظر

الحسيف إلي محكر ميـ يعطي مكقفو ثقبلن كبي ارن عند التفاكض مع مكماىكف كلذلؾ قرر االتصاؿ
بالقكمييف العرب في الشاـ كالعراؽ قبؿ أف يرد عمي رسالة مكماىكف )ٕٕٗ

 -فكيؼ تكاصؿ الشريؼ حسيف مع القكمييف العرب ؟

 قاـ األمير فيصؿ بف الحسيف بالتنسيؽ مع القكمييف العرب حيث قامكا بإعداد مخطط باسـ بركتكككؿدمشؽ كتـ فيو تكضيح حدكد الدكلة العربية التي يجب أف تعترؼ بيا إنجمت ار خبلؿ المفاكضات ( كفي

ُْ يكليك ُُٓٗ أرسؿ الشريؼ حسيف رسالتو األكؿ إلي مكماىكف  - -كالتي جاء فييا المطالبة
باعتراؼ بريطانيا بدكلة عربية بالحدكد المذككرة في بركتكككؿ دمشؽ  ،كالمكافقة عمي إعبلف خميفة

عربي لممسمميف  ،مقابؿ أف تعترؼ حككمة الشريؼ العربية بأفضمية بريطانيا في كؿ المشركعات

االقتصادية في الببلد العربية ) ككانت في ىذه الفترة انجمت ار كفرنسا لـ تصؿ إلي اتفاؽ نيائي بعد حكؿ

تقسيـ الدكؿ العربية بينيما ( كبذلؾ كجد مكماىكف أنو ال يستطيع تقديـ كعكد لمحسيف قبؿ أف تتضح

الصكرة في المفاكضات التي كانت ال تزاؿ مستمرة بيف انجمت ار كفرنسا )ٖٕٗ كبالتالي قاـ مكماىكف برد

غير حاسـ كبكعكد تشجيعية كلكنيا غير محددة  ،كقد أصر الحسيف في رسالة بتاريخ ٗ سبتمبر
ُُٓٗ إلي مكماىكف عمي أف مسألة الحدكد ال تحتمؿ المراكغة مما اضطر مكماىكف إلي أف يكذب

عميو كيعده في ُٓ أكتكبر ُُٓٗ باالعتراؼ باستقبلؿ العرب طبقا لمحدكد الكاردة في رسالة الحسيف
مع بعض التعديبلت البسيطة كبعض قميؿ مف المفاكضات بخصكص حدكد الدكلة العربية التي كاف

يحمـ بيا الحسيف تمت المكافقة بيف الطرفيف (كعمي ىذا األساس دخؿ العرب الحرب العالمية األكلي ،

عندما أعمف الشريؼ الحسيف بف عمي الثكرة في َُ يكنيك ُُٔٗ )ٕٗٗ

 -إذف فقد نجحت بريطانيا في اإليقاع بيف العرب كالدكلة العثمانية

ٕٔٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُِٕ– الطبعة الثانية ََِٔ

ٕٕٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُِٗ– الطبعة الثانية ََِٔ

ٕٗٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُّٔ– الطبعة الثانية ََِٔ

ٖٕٗ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُّّ– الطبعة الثانية ََِٔ

َْٓ

ُْٓ
 ككانت إنجمت ار كفرنسا قد كقعتا اتفاقية سايكس-بيككََٖ التي قسمت فييا الدكلة العثمانية فيما بينيا-

بدكف عمـ الشريؼ حسيف

كىكذا أكقع اإلنجميز بيف العرب كالترؾ الذيف كانا يمثبلف معان الدكلة اإلسبلمية الكبرم في ذلؾ الكقت ،

كيمكننا اآلف إعادة تأمؿ ما قالو الشيخ محمد عبده ( :حتي إذا كىنت قكة الفريقيف كثبت دكؿ أكركبا
الكاقفة ليما بالمرصاد  ،فاستكلكا عمي الفريقيف  ،أك عمي أضعفيما)

الثكرة العربية ضد الدكلة العثمانية
 -كما الذم قاـ بو العرب بعد ذلؾ ؟

 ( ىاجمت القكات العربية ثكنات الجيش التركي في كؿ مدف الحجاز كفي أقؿ مف ثبلثة أشير نجحالجيش العربي في االستيبلء عمي مدف الحجاز جميعيا  ،ما عدا المدينة المنكرة التي استماتت الحامية

التركية في الدفاع عنيا  ----كبعد أف تمت السيطرة عمي معظـ المدف الرئيسية في الحجاز تدعـ
الجيش العربي نتيجة لفرار كثير مف الضباط العرب مف الجيش العثماني كانضماميـ إلي الجيش العربي
 ،كنجحكا في إعادة تنظيمو عمي أسس الجيكش النظامية  ،كما أمدتيـ إنجمت ار باألسمحة كالمعدات ،

كفي يناير ُُٕٗ بدأت القكات العربية تتقدـ شماالن نحك الشاـ  ----كبعد أف تأكدت إنجمت ار مف
اشتراؾ العرب في الثكرة كمف تكرط الشريؼ حسيف في الحرب ضد األتراؾ بحيث انقطع عميو خط

الرجعة  ،سارعت بتكجيو الطعنة الثانية – بعد سايكس بيكك – إلي العرب فأصدرت في ِ نكفمبر

ُُٕٗ تصريح بالفكر الذم ينص عمي إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف )َُٖ كالجدير بالذكر
أف بريطانيا قامت بإرساؿ ضابط مخابرات لتنسيؽ تحركات العرب الحربية لتخدـ معارؾ الجيش

اإلنجميزم ككاف يرتدم زم العرب كأطمقكا عميو لكرانس العرب

 -يا ليا مف أحداث مؤثرة بالفعؿ

 كاستمرت الحرب ككاف القائد العثماني في الشاـ ييدعي جماؿ باشا كقد حاكؿ جماؿ باشا أف يكضحلمعرب الخدعة التي قاـ بيا اإلنجميز ضدىـ كلكف دكف جدكل ( حيث كجد نفسو معرضان لخطر مكاجية
جيشيف في كقت كاحد  :الجيش العربي يقكده فيصؿ بف الحسيف كيتقدـ مف شرؽ األردف نحك دمشؽ ،

كالجيش البريطاني يقكده الجنراؿ المنبي كيتقدـ مف القدس –بعد أف نجح في احتبلليا – فأرسؿ جماؿ

باشا إلي فيصؿ برسالة في ُِ ديسمبر ُُٕٗ تحتكم عمي نص اتفاقية سايكس بيكك التي نشرت في
الصحؼ الركسية  ،كيكضح لو أف التعاكف مع الحمفاء لف يؤدم إلي استقبلؿ العرب كما يعرض عميو

عقد الصمح بيف العرب كاألتراؾ  ،لمكاجية أطماع الحمفاء التي أصبحت مكشكفة لمعياف كيطمب مف

ََٖ
َُٖ

نسبة إلي أسماء المفاكضيف  :اإلنجميزم مارؾ سايكس كالفرنسي جكرج بيكك
(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُّْ

ُْٓ

ِْٓ
فيصؿ الحضكر إلي دمشؽ لمتفاكض عمي أساس منح الكاليات العربية حكمان ذاتيان كامبلن تتحقؽ بو

جميع أمانييـ القكمية )َِٖ

 -كبالتأكيد كانت ىذه الرسالة صدمة لفيصؿ

 بالطبع  ،فقاـ بإرساليا إلي كالده الحسيف فقاـ الحسيف بإرساؿ ىذه الرسائؿ إلي المندكب الساميالبريطاني في مصر في ذلؾ الكقت ريجنالد كينجت يطمب منو تفسير ليا ،

 -يطمب تفسير مف اإلنجميز  ،ما ىذا التصرؼ العجيب ؟

 كقد شكره كينجت عمي أنو أطمعو عمي ىذه الرسائؿ كأكد لو أنيا كانت مجرد محادثات مؤقتة لـ تتـ كأفجماؿ باشا قاـ بتعديميا فبل تجعمو يخدعؾ

 -ال تجعمو يخدعؾ فيذه ميمتنا نحف فقط

 ( -كتقبؿ الممؾ حسيف الرسالة كالمذكرة عمي ظاىرىما كقعد مستريح الباؿ ألف إيمانو بالمعاممة النظيفة

في مقاييس الخمؽ اإلنجميزم لـ يكف قد تزعزع بعد)َّٖ ككما حدث مع سايكس بيكك حدث بعد ذلؾ

عندما عمـ الحسيف بكعد بالفكر لمييكد كقاـ أيضان باالستعبلـ عف حقيقة األمر مف الحككمة البريطانية
( كقد أرسمت الحككمة البريطانية القائد ىكجارث ليقابؿ الممؾ حسيف في جدة كيشرح لو اليدؼ مف

التصريح  ،كقابمو بالفعؿ مرتيف في يناير ُُٖٗ  ،كأكد لو باسـ الحككمة البريطانية أف االستيطاف

الييكدم في فمسطيف لف يككف مسمكحان بو إال بقدر ما يتفؽ ذلؾ مع حرية السكاف العرب مف
الناحيتيف االقتصادية كالسياسية  ،كعمي ىذا األساس كافؽ الحسيف عمي أف يييئ لمييكد في فمسطيف

ممجأ آمنان مف االضطياد  ،كلكنو أكد عمي أف مسألة التنازؿ عف مطالب السيادة لمعرب لف تككف
مكضع بحث أبدان )َْٖ

 -إلي ىذا الحد تبلعب اإلنجميز بالعرب ؟

 -كبالمصرييف أيضان فقد تـ احتبلؿ القدس بكاسطة ما يسمي بالتجريدة المصرية بقيادة المكرد المنبي

 البد أف نعكد إف شاء اهلل ليذا المكضكع كما حدث في مصر أثناء ذلؾ كلكف بعد أف ننتيي مف الحديث-

عف المكاجيات التي حدثت بيف العرب كالدكلة العثمانية

عمي أم حاؿ ( لـ تشيد البمداف العربية األفريقية تغيي ارن كبي ارن عما كاف عميو الحاؿ قبؿ الحرب  ،فقد

احتفظت فرنسا بتكنس كالجزائر كمراكش كاحتفظت أسبانيا بالريؼ  ،أما إيطاليا فاحتفظت بالساحؿ

الميبي  ،في حيف ظمت داخمية ليبيا تحت حكـ السنكسييف  ،كمصر كالسكداف تحت االحتبلؿ البريطاني
المباشر  ،كلـ يكف لمحركة العربية صدم كبير في تمؾ البمداف  ،فقد كانت ميكؿ معظـ العرب األفارقة
َِٖ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُْْ

َْٖ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُْٕ

َّٖ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُْٔ

ِْٓ

ّْٓ
مع الدكلة العثمانية  ،حيث كاف ىدفيـ التخمص مف االستعمار األكركبي عف طريؽ التمسؾ بفكرة
الجامعة اإلسبلمية  ،كما سعي السنكسيكف إلي التحالؼ مع األتراؾ كىاجمكا مصر مف ناحية الغرب

كشغمكا جزءان كبي ارن مف جيد كتركيز القكات البريطانية في مصر حينما كاف األتراؾ يياجمكف قناة
السكيس  ،كفي مصر نفسيا  ،كانت قمكب المصرييف مع األتراؾ  ،بينما كانت أجسادىـ مع اإلنجميز ،
فقد نجح اإلنجميز في حشد فيالؽ العماؿ كالجنكد المصرييف لممشاركة بجيكدىـ في مياديف القتاؿ

المختمفة خاصة في حممة الدردنيؿ  ،كحممة المنبي عمي الشاـ  ،كفي بداية الحرب نجح اإلنجميز في

تنمية العامؿ الكطني المصرم  ،ليمعب دك ارن مضادان لمحركتيف اإلسبلمية كالعربية  ،فأزاحكا الخديك عباس
حممي عف أريكة الخديكية لميكلو العثمانية كأعمنكا مصر محمية بريطانية  ،كنصبكا عمييا حسيف

كامؿ سمطانان  ،كتتالت كعكدىـ لممصرييف – كما كاف الحاؿ لمعرب – بحصكليـ عمي حؽ تقرير

المصير بعد الحرب – كبعد الحرب كنتيجة ليزيمة الدكلة العثمانية  ،ثـ اختفائيا مف الكجكد بعد قميؿ ،

تكارت فكرة التحالؼ مع الدكلة العثمانية  ،كظير التيار الكطني يطالب باستقبلؿ مصر  ،ال عكدتيا إلي

تركيا  ،كال اندماجيا في كحدة مع الببلد العربية األسيكية التي كانت الحركة العربية فييا في ذركة

نشاطيا - ،كلكف تيار الكطنية المصرية كاف ىك اآلخر في ذركة نشاطو متمثبلن في ثكرة ُُٗٗ )َٖٓ

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 لف أشغؿ بالؾ بتفاصيؿ ما تـ لكعكد اإلنجميز لمعرب بعد انتياء الحرب فقد حصمكا عمي ال شئباختصار شديد كحتي ال أجرح مشاعرؾ بأحداث مثيرة لؤلعصاب كخصكصا تفاصيؿ طرد فيصؿ بف
الحسيف مف دمشؽ بشكؿ مييف بكاسطة القكات الفرنسية  ،كبشكؿ عاـ أصبحت سكريا كلبناف مف

نصيب فرنسا كفمسطيف كالعراؽ مف نصيب إنجمت ار ( كفي فبراير ُُِٗ ظير في شرؽ األردف فجأة

األمير عبد اهلل بف الحسيف الذم أخذ يحشد قكاتو في عماف كيجمع القبائؿ التي حكليا لمياجمة
دمشؽ كاالنتقاـ لطرد أخيو فيصؿ  ،كقد اتصمت بو الحككمة البريطانية كشجعتو عمي البقاء في عماف

كاالعتراؼ بو حاكمان عمي شرؽ األردف عمي أف تقدـ لو مساعدات مادية كيخضع لمرقابة كالمشكرة
البريطانية مف خبلؿ مندكب بريطاني يقيـ في عماف كتـ االتفاؽ عمي ذلؾ فعبلن في لقاء عقد في

القدس بيف األمير عبد اهلل ككزير الخارجية البريطاني في ذلؾ الكقت كنستكف تشرشؿ)َٖٔ

 لقد استطاع األمير عبد اهلل الحصكؿ عمي عرش األردف عندما أظير ليـ بعض القكة  ،كقد أصبح ممكانتحت رقابة بريطانيا كلكف أفضؿ مف الشئ

َٖٓ
َٖٔ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُِٓ
(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُِٕ

ّْٓ

ْْٓ

تقسيـ الدكلة العثمانية

َٕٖ

 الدكلة اإلسبلمية أصبحت مستعمرات أكركبية كأصبح بينيا ألكؿ مرة حدكد مرسكمة بالمسطرة عميخرائط سايكس بيكك لؤلسؼ إلي اآلف

 األسكأ مف ذلؾ ىك أف الغرب قد عمؿ عمي ما يضمف عدـ تكحيدىا مرة أخرم تحت أم مسمي فقد (فرض االستعمار عمي العالـ العربي نكعا مف التجزئة األرضية ال تقبؿ الكحدة  ،كعمؿ عمي إقامة

الحكاجز بيف العرب كمنع االتصاؿ كتبادؿ األفكار  ،فقامت فرنسا بفصؿ لبناف عف سكريا كضـ جبؿ
لبناف إليو ليصبح لبناف الكبير بحدكده الحالية  ،ثـ عمدت إلي سكريا فقسمتيا إلي أربعة دكيبلت :

دمشؽ كحمب كالدركز كالعمكييف كقامت بريطانيا بفصؿ شرؽ األردف عف فمسطيف  ،كسعت لخمؽ دكلة
صييكنية في فمسطيف  ،ككاف مف أىـ أىداؼ التجزئة فصؿ المناطؽ الداخمية مف العالـ العربي عف

سكاحميا  ،ثـ االستيبلء عمي النقاط اإلستراتيجية الميمة في تمؾ السكاحؿ  ،فقامت إنجمت ار بفصؿ عدف

كحضرمكت كالمحميات عف قمب الجزيرة العربية  ،كما حرمت الجزيرة مف ساحميا الشرقي بتمسكيـ
بحماية إمارات الخميج مثؿ الككيت كالبحريف كقطر كعماف ككذلؾ حرمكا شرؽ األردف مف ساحميا عمي

البحر المتكسط بفصميا عف فمسطيف  ،كما حرمت سكريا مف جزء كبير مف ساحميا بفصؿ لبناف  ،كما

تـ فصؿ إقميـ الريؼ كمنحو ألسبانيا ليصبح معزكالن عف بقية المغرب كحتي ساحؿ الصكماؿ كانت
تتقاسمو ثبلث دكؿ أكركبية ىي  :إنجمت ار كفرنسا كايطاليا  ،كعندما عجز االستعمار عف إيجاد حدكد
طبيعية لتمزيؽ أكصاؿ الكطف العربي لجأ إلي الحدكد المصطنعة أك الفمكية التي ال كجكد ليا عمي

الط بيعة  ،فالحد الفاصؿ بيف مصر كليبيا ىك مجرد خط مرسكـ عمي الخريطة يتماشي مع خط طكؿ
ِٓ شرقان ككذلؾ خط الحدكد بيف مصر كالسكداف يتماشي مع دائرة عرض ِِ شماالن )َٖٖ

 األرض المجزئة يمكف أف تعكد مرة أخرم بطريقة أك بأخرل كلذلؾ لجأ االستعمار إلي طريقة أكثر خبثانكمك ارن لتمزيؽ الدكلة اإلسبلمية العربية كذلؾ بإدخاؿ العامؿ البشرم في المكضكع بحيث يجعؿ عمي كؿ
منطقة منيـ ممؾ لو عرش كبالتالي عندما يقترح أم شخص أف تتـ الكحدة فسيتساءؿ الجميع مف مف

الممكؾ سكؼ يككف ممكا عمي الجميع ؟

 -بالفعؿ إنيا خطة خبيثة كمحكمة كعف ىذا المكضكع يقكؿ الدكتكر عماد أحمد ىبلؿ مدرس التاريخ

الحديث كالمعاصر بكمية التربية جامعة قناة السكيس في كتابو الممتع "الحركة القكمية العربية –

األسس كالتاريخ " كالذم قاـ بفضح جميع المخططات االستعمارية ضد العرب  ( :لـ يكتؼ االستعمار

بتجزئة العالـ العربي إلي دكيبلت منفصمة  ،كانما عمؿ عمي خمؽ أسر حاكمة لتمؾ الدكيبلت  ،كاليائيا
بعركش كىمية  ،كتشجيع ركح التنافس كالعداء بيف تمؾ األسر  ،فمف ذلؾ أف إنجمت ار  - - -عممت
َٕٖ
َٖٖ

الدكلة اإلسبلمية كانت قبؿ االستعمار رقعة كاحدة ببل حدكد عمي اإلطبلؽ كال قكميات كال جنسيات
(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُُّْٕٕ -

ْْٓ

ْٓٓ
عمي خداع الشعب العراقي باستدعاء فيصؿ بف الحسيف الذم كاف قد طرد مف سكريا كجعمتو ممكا عمي

العراؽ تحت كصايتيا  ،فكاف مجرد ألعكبة في أيدم البريطانييف  ،كما جعمت مف أخيو عبد اهلل ممكا

عمي شرؽ األردف  ،كعممت عمي استحكاـ العداء بيف الياشمييف " أبناء الشريؼ حسيف" كبيف

السعكدييف  ،كشجعت عبد العزيز بف سعكد عمي اليجكـ عمي الحجاز كطرد الممؾ حسيف منيا - - -

كفي ىذا اإلطار اشتعمت ركح التنافس بيف األسرة السعكدية كاألسرة العمكية في مصر  ،كىي منافسات
قديمة ترجع إلي عصر محمد عمي الذم قضي عمي الدكلة السعكدية األكلي  ،كلكنيا تجددت بفعؿ

رفض السعكدييف العادات المصرية في الحج كالتي كانت تتمثؿ في المحمؿ كالصرة كما كاف يأتي معيما

مف مكسيقي كاحتفاالت  ،كقد أدم ذلؾ إلي قطع العبلقات السياسية بيف مصر كالسعكدية )َٖٗ

 كىكذا استطاع االستعمار أك ما يمكف أف نسميو االستخراب تقطيع أكصاؿ األمة بعد أف كانت قطعةكاحدة بحاكـ كاحد فأصبحت قطع كثيرة بحكاـ متنافريف

 -كمما فعمو الغرب أيضان إثارة النعرات الطائفية  (:لـ يترؾ االستعمار تمؾ الكحدات المجزأة لتعيش في

سبلـ  ،بؿ عمؿ عمي خمؽ المشكبلت ليا  ،مف خبلؿ إثارة النعرات الطائفية كاستثارة األقميات المكجكدة

في داخؿ الكطف العربي  ،ففي العراؽ لعب البريطانيكف دك ارن كبي ارن في إثارة المشكمة الكردية كتجسيدىا

لتظؿ شككة في جانب الكحدة القكمية لسكاف العراؽ  ،كاألكراد  - - -كلقد ظؿ سبلح األقميات مف
أقكم األسمحة التي كانت بريطانيا تشيرىا في كجو الكطنية العراقية  ،فيناؾ إلي جانب األكراد أقميات

أخرم كثيرة كانت بريطانيا تدعميا مثؿ اإليرانييف كاألتراؾ كاألشكرييف كالتركماف كالييكد كغيرىـ - - -

كاذا كاف اإلنجميز قد نجحكا في إعاقة الحركة الكطنية العراقية  - -بكرقة األقميات  ،فإنيـ قد فشمكا
في المعب بتمؾ الكرقة في مصر  ،حيث باءت محاكلتيـ اإليقاع بيف المسمميف كالمسيحييف بالفشؿ

الذريع  - -كقد اتخذ المصريكف مف اليبلؿ كالصميب شعا ارن لثكرتيـ في عاـ ُُٗٗ  - -كفي
السكداف سعي اإلنجميز إلي عزؿ الجنكب  ،كأغمقكا حدكده كمنعكا التجار الشمالييف مف السفر إلي

الجنكب أك تجار الجنكب مف السفر إلي الشماؿ إال بتصريح خاص  ،كأحاطكا المنطقة بسياج مف

العزلة لمنع تكغؿ التأثيرات اإلسبلمية كالعربية إلي الجنكب  ،ثـ ترككىا مجاالن مفتكحان لئلرساليات

التبشيرية األكركبية  ،فكانت النتيجة أف خمقت بريطانيا لمسكداف مشكمة عاني منيا كثي ارن كال يزاؿ يعاني

)َُٖ كتحكلت السكداف إلي دكلتيف حاليان منفصمتيف تمامان  ،كأصبح الجنكب دكلة مسيحية خالصة

 -كماذا حدث لمقكمية العربية بعد ذلؾ ؟

 قاـ الغرب بتنمية الركح القكمية عند العرب كأثاركا النعرة العربية كالقكمية العربية إلي أف قامت بتحقيؽأىدافيا كالمساعدة الضخمة في القضاء عمي آخر دكلة إسبلمية في تاريخ اإلسبلـ كىي الدكلة
َٖٗ
َُٖ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُُْٕٕٓ-
مقتطفات مف صفحتي ُٕٔ  ُٕٕ ،مف كتاب (الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ

ْٓٓ

ْٔٓ
العثمانية  ،كبيذا انتيي دكر القكمية العربية كحاف الكقت لمقضاء عمي اليكية الثقافية العربية ( عممت

القكم االستعمارية المختمفة عمي القضاء عمي اليكية الثقافية العربية كطمسيا  ،لمحك كاحد مف أىـ
أسس القكمية العربية عف طريؽ التيجـ عمي التراث الثقافي العربي  ،كقطع الصمة بيف العرب

كماضييـ كالتقميؿ مف إضافات العرب إلي التراث اإلنساني  ،فحاكلكا رد الحضارة العربية " اإلسبلمية"

إلي أصكؿ يكنانية كفارسية كىندية  ،كأخذت الدكائر التعميمية المتأثرة باالستعمار تركج ليذه الفكرة ،

كتابع االستعمار ىجكمو عمي األدب العربي  - -كانقض المستعمركف عمي المغة العربية كأداة اتصاؿ

كتفاىـ بيف العرب ككعاء لفظ تراثيـ الثقافي  ،فنادم دعاة االستعمار باستخداـ الحركؼ البلتينية في
الكتابة العربية مثمما حدث في تركيا  ،كما ارتفعت أصكات تطالب بنبذ العربية الفصحى كجعؿ الميجة

العامية لغة التعميـ كالصحافة  ،محاكليف بذلؾ قطع الصمة بيف العرب كتراثيـ  ،كفي نفس الكقت حاربكا

التعميـ كحد دكا مناىجو  ،كقصركه عمي فئة قميمة  ،كما سيطركا عمي كسائؿ الثقافة العامة كالصحافة
كالطباعة كاإلذاعة  ،كظيرت دعكات إلحياء ثقافات ماتت كانقرضت  ،فبث المستعمر الدعكة إلي

الفرعكنية في مصر كالفينيقية في الشاـ كاآلشكرية في العراؽ )ُُٖ

 -كبعد كؿ ىذا يزعـ البعض أنو ال كجكد لنظرية المؤامرة عمي العالـ اإلسبلمي ،

 أما بالنسبة لمغة كأىميتيا في تكحيد أم أمة فيقكؿ الدكتكر عماد ىبلؿ (المغة ىي الركح بالنسبة لؤلمة ،فيي كسيمتيا لمحفاظ عمي تراثيا  ،كأداة التكاصؿ بيف األجياؿ  ،كما تدعـ الديمقراطية في المجتمع

بفضؿ كحدة أداة التعبير كلذلؾ كاف المستعمر يسعي دائمان لمحاربة المغة كفرض لغتو عمي األمـ التي
يفرض سيطرتو عمييا  ،فقد عمؿ اإلنجميز ذلؾ في اليند  ،كاليكلنديكف في اندكنيسيا  ،كالفرنسيكف في

الجزائر كاإليطاليكف في ليبيا  ،كىكذا كؿ دكلة استعمارية كاف أكؿ ىميا اليجكـ عمي القمعة األكلي في
كياف أم قكمية مف القكميات الخاضعة لنفكذىا  ،كىي المغة  ،بيدؼ إضعاؼ الكحدة الفكرية بيف أبناء

القكمية الكاحدة كربطيـ فكريا كثقافيا بالمستعمر )ُِٖ

 -فماذا كانت عبلقة مصر بالقكمية العربية في ذلؾ الكقت؟

 يقكؿ الدكتكر عماد ىبلؿ  ( :ال تكجد أية شكاىد تؤكد أف مصر كاف ليا دكر إيجابي مممكس فيالحركة القكمية العربية في مراحميا األكلي  ،فمـ تظير جمعيات مصرية سرية أك عمنية ذات طابع

قكمي عربي  - -كاقتصر دكر مصر عمي استضافة الزعماء العرب المنفييف كالياربيف مف بطش

األتراؾ  ،كلـ تكف مصر تفعؿ ذلؾ بدافع مف العركبة أك القكمية العربية  ،كانما كانت تفعؿ ذلؾ بتكجيو
مف سمطات االحتبلؿ البريطاني الذم كاف يحتضف الجمعيات العربية بيدؼ ضرب تركيا  ،كقد أدم ذلؾ

إلي معارضة كثير مف المصرييف لمحركة القكمية العربية التي كانت تنادم باالنفصاؿ عف تركيا ،
ُُٖ
ُِٖ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُُٖٕٕٗ-
(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ِْ– الطبعة الثانية ََِٔ

ْٔٓ

ْٕٓ
خاصة كأف مصر كانت تعقد حباؿ األمؿ عمي الدكلة العثمانية لتخمصيا مف نير االحتبلؿ البريطاني ،

كفي ىذا الطريؽ سار مصطفي كامؿ كمف بعده محمد فريد  ،كبالتالي كاف صدم نداء الجياد الذم

أعمنو السمطاف العثماني أكثر تأثي ارن في المصرييف مف نداء الثكرة العربية التي أعمنيا الشريؼ حسيف ،
كما نظر المصريكف إلي الزعماء العرب البلجئيف إلي مصر نظرة ريب كتشكيؾ  ،باعتبارىـ متمرديف
عمي دكلة الخبلفة كعمبلء لبلستعمار  ،كيعيشكف في حمايتو  ،خاصة كأف بعض ىؤالء الزعماء
اضطركا إلي منافقة سمطات االحتبلؿ البريطاني التي تأكييـ كتكفر ليـ مجاؿ العمؿ بحرية ضد األتراؾ

 ،كخير مثاؿ عمي ذلؾ جمعية بيركت السرية الذيف ىربكا إلي مصر كأسسكا فييا جريدة المقطـ التي
كانت لساف حاؿ االحتبلؿ البريطاني في مصر لسنكات عديدة  ،كلكف ىزيمة تركيا في الحرب العالمية

األكلي  ،كمف ثـ انتيت نظرة المصرييف ليا كمخمص مف االحتبلؿ البريطاني  ،ثـ نجاح الثكرة

المصرية في سنة ُُٗٗ في تحقيؽ ذلؾ اليدؼ بجيكد أبناء مصر  ،عندما اضطرت إنجمت ار إلي
إصدار تصريح ِٖ فبراير ُِِٗ  ،الذم منحت مصر بمقتضاه استقبلالن مشركطان  ،كمف ثـ تكلي دفة
الحكـ ك ازرات مصرية منتخبة  ،ثـ تدعيـ ذلؾ االستقبلؿ باعتراؼ انجمت ار باستقبلؿ مصر كتكقيع معاىدة

صداقة كتحالؼ معيا في عاـ ُّٔٗ )ُّٖ

كيؼ قاـ اإلنجميز بالسيطرة عمي الجيش المصرم كاستخدامو في الحرب العالمية
األكلي لصالحيـ؟
 أعتذر لممقاطعة كلكف ىناؾ سؤاؿ يحيرني كال أستطيع أف أتفيمو كأرجك أف تحاكؿ اإلجابة عميو  ،ممالديؾ مف كتب كمراجع  ،كىك كيؼ سيطر اإلنجميز بعد احتبلؿ مصر عمي الجيش المصرم ليذا الحد

الذم الحظتو خبلؿ حديثؾ عف الحرب العالمية األكلي لدرجة قيامو بأعماؿ قتالية ناجحة ضد الدكلة

العثمانية ؟ ألـ يكف يقاتميـ مع عرابي ؟

 -أنا أفيـ سر حيرتؾ تمامان  ،فمقد عرفنا كيؼ تشكمت الطبقة المثقفة في مصر عمي الطريقة األكركبية

كطبقان ألفكارىا حتي أنيا فقدت ىكيتيا اإلسبلمية كاىتزت ثكابتيا  ،أما الجيش نفسو فمـ يكف معرضان
لما تعرضت لو ىذه النخبة المثقفة فكيؼ تـ استخداـ ىذا الجيش ضد دكلة الخبلفة ؟ أليس ىذا

تحديدان ما تقصده مف سؤالؾ ؟

 -بالضبط  ،لقد قمت بإعادة السؤاؿ بشكؿ دقيؽ ككاضح

 حسنان  ،سكؼ أتمك عميؾ بعض ما جاء عف ىذا المكضكع بالمرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصرالجزء األكؿ تقديـ كمراجعة د يكناف لبيب رزؽ صفحة ّٕٓ حيث كرد تحت عنكاف سياسة االحتبلؿ
الداخمية ما يمي ( :في أعقاب سيطرة القكات البريطانية عمي الببلد أرسمت حككمة لندف المكرد دفرف
ُّٖ

(الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ ) د عماد أحمد ىبلؿ صفحة ُٖٔ –ُٖٕ-الطبعة الثانية ََِٔ

ْٕٓ

ْٖٓ
DUFFRIN

السفير البريطاني في استانبكؿ إلي مصر في نكفمبر مف نفس السنة لدراسة أحكاليا كتقديـ

االقتراحات البلزمة إلدارة الشئكف المصرية في المستقبؿ ،

 -الدراسة قبؿ اتخاذ القرار

 كأغمب ما تقدـ بو المكرد دفرف مف مقترحات ىك الذم تحكؿ بعد ذلؾ إلي ما يع ًرؼ بالقانكف األساسيالصادر في أكؿ مايك عاـ ُّٖٖ كالذم نظـ اإلدارة المصرية خبلؿ سنكات طكيمة في أعقاب االحتبلؿ
 ، ،كال شؾ أف أكؿ ميمة رأم دفرف كجكب عبلجيا ىي ميمة إعادة االستقرار كاألمف إلي الببلد كىي

الميمة األساسية التي تكاجو أية سمطة تتكلي شئكف بمد خرج مؤخ ارن مف أحداث ثكرة عارمة كمف ىذا

الفيـ جاءت أكلي تكصيات المكرد بإعادة تككيف الجيش المصرم بعد أف تـ تسريح الجيش القديـ الذم

قاـ بالدكر األساسي في الثكرة العرابية كذلؾ بمقتضي مرسكـ خديكم

 -تـ تسريح جيش عرابي  ،لقد فيمت اآلف  ،فما حاجتيـ لجيش مصرم جديد ؟

 كبالطبع ركعي في تككيف الجيش الجديد تكافر مقتضيات األمف بالنسبة لمنشئيو كمف ثـ اتخذ اتخذأكثر مف قرار في ىذا الشأف  ،أكؿ ىذه القرارت كأىميا أف تتركز قيادة ىذا الجيش في أيدم ضباط مف

البريطانييف  ،كقد عني بذلؾ أف ىذه القيادات إنما تككف في النياية حاج ازن يمنع الرابطة العضكية التي
يجب أف تتكفر في العبلقة بيف أم شعب كجيشو  ،كما أنيا في نفس الكقت تمنع تنفيذ أم ق اررات قد

تصدر مف السمطة المصرية العميا –كاف كاف ىذا االحتماؿ يكاد يككف معدكمان في ظؿ الكجكد االحتبللي

في الببلد -إنما مف الكجية النظرية عمي األقؿ فإف كجكد ىذه القيادات يمنع تنفيذ أم ق اررات قد تتنافي
مع سياسة االحتبلؿ العامة  ، ،مبلحظة أخرم تتعمؽ بتركيب الجيش المصرم الجديد  ،فالكظائؼ

الصغيرة التي يشغميا ضباط جيش مصريكف اشترط لشغميـ إياىا أف يككنكا متخرجيف في مدرسة الدكلة

 ،كاذا قارنا ىذا أيضان بما كاف قائمان بالفعؿ قبؿ االحتبلؿ مف ترقية الجنكد إلي رتب الضباط  ،فيما كاف
معركفان بالترقية مف تحت السبلح  ،لخرجنا بنتيجة ميمة كىي أف الضباط المصرييف في جيش ما قبؿ
االحتبلؿ قد أتكا مف الطبقات الفقيرة كفي كثير مف األحكاؿ مف أبناء الفبلحيف الذيف دخمكا سمؾ الجندية

أما الضباط المصريكف في الجيش الجديد فقد كانت ليـ مف البداية انتماءات طبقية كاضحة كخصصكان
كأنو قد فرضت مصركفات عالية عمي طمبة المدرسة الحربية التي لـ يكف االلتحاؽ بيا إال لمف يقدركف

عمي أداء مثؿ ىذه المصركفات  ، ،ترتب عمي ذلؾ أف نبعت القيادات المصرية في ىذا الجيش أساسان

مف أبناء األعياف المصرييف كيتضح ذلؾ مف أنو حتي قبؿ ثكرة يكليك ُِٓٗ كانت تتـ تحريات كاسعة

عف كؿ مف يرغب في االلتحاؽ بالكميات العسكرية ككاف اليدؼ مف كراء ذلؾ التثبت مف المكانة
الطبقية لكؿ مف ىؤالء المتقدميف كالتي كاف يقبؿ الطالب أك ال يقبؿ بناء عمي نتائج ىذه التحريات ،،

فضبل عما سعت إليو سمطات االحتبلؿ مف تناقض التركيب الطبقي داخؿ الجيش المصرم الجديد كما

ْٖٓ

ْٗٓ
يترتب عمي ذلؾ مف استحالة التحاـ الضباط بجنكدىـ فقد راعت ىذه السمطات أيضان  - -ذلؾ أنو في

الكقت الذم تشكمت فيو فرؽ بأكمميا مف المصرييف تشكمت فرؽ بأكمميا مف السكدانييف )

ُْٖ

 كؿ ىذا كاضح كمفيكـ كلكف ما ال أستطيع استيعابو ىك أف يخرج جيش مف مصر الحتبلؿ القدس التيكانت مصر عمي مر التاريخ المدافع األكؿ عنيا ضد الصميبييف كخاصة أياـ األيكبييف كالمماليؾ

 بالفعؿ إنيا مأساة بالفعؿ أف يشترؾ المصريكف في حممة مع اإلنجميز الحتبلؿ فمسطيف كقد سميت ىذهالحممة التجريدة المصرية ككانت بقيادة المكرد المنبي

التجريدة المصرية في فمسطيف
 -فما معمكماتؾ عف المكرد المنبي كعف ىذه التجريدة ؟

 أعتقد أف أفضؿ ما يمكف أف أقكلو لؾ عف ىذا المكضكع ىك ما قالو الفمسطينكف أنفسيـ عنو فقد كردفي أحد المكاقع االلكتركنية الفمسطينية ما يمي  - - - :المنبي ىك ذلؾ الجنراؿ االنجميزل الذل قاد
قكات الجيش المصرم لحرب العثمانييف فى فمسطيف كقاـ بيزيمتيـ فى الحرب العالمية االكلى كقاـ

باحتبلؿ فمسطيف.في معركة غزة كاسمو بالكامؿ ىك ادمكند ىنرم ىاينماف إلنبي (ِّ ابريؿ ُُٖٔ -

ُْ مايك ُّٔٗ) كقد أرسمتو بريطانيا ليككف القائد األعمى لقكة التجريدة المصرية في ِٕ يكنيك
ُُٕٗ ،ليحؿ محؿ السير أرشيبكلد مارم .ك بعد اعادة ىيكمة قكاتو النظامية استطاع المنبي أف ييزـ
القكات التركية في معركة غزة الثالثة (ُّ أكتكبر  ٕ -نكفمبر ُُٕٗ) ك ذلؾ بمفاجأة المدافعيف عنيا

بيجمة عمى بير سبع  ،ك حالت إرادة اهلل ثـ شجاعة الخطكط الخمفية لمجيش العثماني دكف تدمير

كامؿ الجيش المدافع .في التاسع مف ديسمبر سنة ُُٕٗ دخمت الجيكش اإلنجميزية مدينة بيت

المقدس بعد انسحاب العثمانيكف منيا  ..ك لـ يستطع الجنراؿ المنبي الذم كاف عمى رأس الجيش
اإلنجميزم أف يخفي مشاعره فقاؿ قكلتو الشييرة التي تنـ عف التعصب ك الغركر ك الجيؿ :اليكـ انتيت

الحركب

الصميبية .

 -الجممة كاضحة جدان كال تحتاج إلي شرح أك تعميؽ

 كىكذا انتصرت التجريدة ((التي لؤلسؼ تسمي مصرية)) بقيادة المنبي عمى العثمانييف في معركةمجدك

ُٖٓ

في سبتمبر ُُٖٗ .ك كاف االنتصار قاصمان لمعثمانييف كحاسمان لمجبية الجنكبية في الحرب

العالمية األكلى .ككاف ىذا اإلنتصار ىك القكة العسكرية التي مكنت إنجمت ار مف إىداء األراضي

الفمسطينية لمييكد بما يسمى "كعد بمفكر" عقب ىزيمة العثمانييف بشير كاحد كاياـ قبلئؿ .ككاف الشعب

عـ مصر
المصرم كظؿ رافضا لخكض ببلده ىذه الحرب ،بؿ ال يختمؼ المؤرخكف في أف السخط الذم ٌ
ُْٖ
ُٖٓ

نقبلن عف المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر الجزء األكؿ تقديـ كمراجعة د يكناف لبيب رزؽ صفحة ّٕٓ
ىك نفس المكقع الذم شيد االنتصار الساحؽ لمممؾ تحتمس الثالث في العصر الفرعكني

ْٗٓ

َْٔ
بعد ىذه الحرب كاف مف أسباب ثكرة ُُٗٗ ،كأنو لـ يكف أحد ليجادؿ كقتيا في ىذا الرفض حتى أف

بريطانيا -دكلة االحتبلؿ -لـ تكف تطمع في أكثر مف بقاء ىذا االعتراض "سمميا" بؿ إف القائد العاـ
اإلنجميزم كقتيا ،الجنراؿ ماكسكيؿ ،ختـ إعبلنو الرسمي لمحرب مع العثمانييف بيذه الفقرة" :كلعمـ
بريطانيا العظمى بما لمسمطاف (العثماني) بصفتو الدينية مف االحتراـ كاالعتبار عند مسممي القطر

المصرم فقد أخذت بريطانيا العظمى عمى عاتقيا جميع أعباء ىذه الحرب بدكف أف تطمب مف الشعب
المصرم أية مساعدة ،كلكنيا مقابؿ ذلؾ تنتظر مف األىالي كتطمب إلييـ االمتناع عف أم عمؿ مف

شأنو عرقمة حركات جيكشيا الحربية أك أداء أم مساعدة ألعدائيا".كجاء في بياف إعبلف الحماية

(االحتبل ؿ) اإلنجميزية عمى مصر "تاريخ مصر السابؽ يدؿ في الكاقع عمى إف إخبلص المسمميف
المصرييف لمخبلفة ال عبلقة لو البتة بالركابط السياسية التي بيف مصر كاآلستانة" كلذلؾ كاف أمؿ

االحتبلؿ مف المصرييف "منع كؿ عكف لمعدك"كقد جرت محاكلتي اغتياؿ لمسمطاف حسيف كامؿ الذم
كح ًكـ عمى مرتكبييا
جاء بو اإلنجميز ليحكـ مصر بعدما خمعكا الخديك عباس حممي ،كلبعض الكزراء ي
باإلعداـ رحميـ اهلل كقد عطؿ اإلنجميز انعقاد الجمعية التشريعية (البرلماف) خشية مف أم مقاكمة
سياسية لبلحتبلؿ ،برغـ أف برلماف ذلؾ الزماف كاف مقصكص الجناحيف( ،فالمحتمكف كعمبلؤىـ ال

يحبكف الييئات المنتخبة!!) كظؿ معطبل لعشر سنكات فيما بعد .أف المصرييف كانكا يي ٍج ىمعكف باإلكراه
الع ىمد كمشايخ القرل كالمحافظيف
لممشاركة في ىذا المجيكد الحربي ،كلـ يكف ىذا برضاىـ ،بؿ إف ي
كانكا ينتيزكنيا كسيمة لمدفع بأعدائيـ عبر التجنيد في ىذه الحرب ،ككاف المصريكف يدفعكف الرشاكل

لمخبلص مف ىذا التجنيد ليؤالء العمد كالمشايخ كحكاـ اإلدارات أف المصرييف لـ ينظركا إلى اشتراؾ
الجيش المصرم في ذلؾ الكقت إال عمى أنو خيانة بريطانية لتعيدىا السابؽ بأنيا ستحمؿ العبء

كامبل ،كال يرل أحد مف المؤرخيف -فيما أعمـ -أف اليجكـ العثماني كاف عمى مصر ،بؿ حتى أرباب

حممكف اإلنجميز مسؤكلية تقدـ القكات التركية نحك مصر ،كأنيا لـ تكف
المدرسة الكطنية كالرافعي ،يي ّْ
مكجية إلى مصر أك المصرييف بؿ كانت ضد القكات اإلنجميزية .كمثؿ ىذا كاف تقدـ الشريؼ أحمد

السنكسي الكبير مف الغرب.كأما "النصر" الذم حققو الجيش المصرم في دارفكر ،فكاف ذلؾ ضد ثكرة
مف سمطاف دارفكر ضد حككمة السكداف (كالسكداف تحت االحتبلؿ اإلنجميزم) فاستي ٍع ًمؿ الجيش المصرم
لمقضاء عمى ىذه الثكرة ،كفعميا بأسمكب قذر ،كىك السيطرة عمى آبار المياه ،كتمقى السمطاف حسيف
كامؿ تينئة مف الممؾ جكرج الخامس كأف ىذه الحرب لـ تكمؼ مصر رجاال فقط (نحك مميكف كنصؼ
مصرم أجبركا عمى العمؿ في المجيكد الحربي) بؿ كثركات ،فقد استكلى اإلنجميز عمى ما شاءكا مف

الجماؿ كالبغاؿ كالخيكؿ كالحمير بأبخس األثماف كبالمصادرات حتى لـ يبؽ لممصرييف إال ما ال يصمح

لقتاؿ لمرض أك ضعؼ أك عيب ،كأنقصكا المساحات المزركعة مف القطف (الذىب المصرم الذم كاف

َْٔ

ُْٔ
يساكم أىمية النيؿ بالنسبة لمزراعة) لزراعة الحبكب لتغطية أغذية الجنكد ،بؿ كقطعت ما ال يحصى

مف األشجار الستعماؿ الخشب ..حتى بمغ الشعب درجة منيكة مف الفقر كالعكز كالحاجة

ُٖٔ

 مف الكاضح أف الذم كتب ما سبؽ يحترـ تمامان الشعب المصرم كينفي عنو ما حدث في ىذه التجريدة ،كينسب كؿ ذلؾ لمكرد المنبي  ،كلكف ىؿ مف الممكف أف نترؾ الحديث عف كؿ ىذا كنبدأ الحكار عف

ثكرة سنة ُُٗٗ ككيؼ بدأت أحداثيا كمقدماتيا ؟

 ال مانع بالطبع فثكرة ُُٗٗ مف أىـ األحداث التي كقعت في مصر بعد انتياء الحرب العالمية األكليحيث قرر المنتصركف في ىذه الحرب عقد مؤتمر دكلي لتقنيف كترتيب األكضاع العالمية بعد انتياء

الحرب كاالتفاؽ عمي تكزيع المكاسب طبقان لما حققو كؿ منيـ مف انتصارات كقد ذكرنا ما حدث لمعرب
مف بريطانيا كفرنسا كتداعيات تطبيؽ اتفاقية سايكس بيكك  ،كقد حاكؿ المصريكف أف يككف ليـ دكر

أك حتي كجكد في ىذا المؤتمر لعرض قضيتيـ كالحصكؿ عمي االستقبلؿ

مقدمات ثكرة ُُٗٗ بعد انتياء الحرب العالمية األكلي
 -ككيؼ تمت ىذه المحاكلة بعد انتياء الحرب كمف الذم قاـ بيا مف المصرييف ؟

 يقكؿ الدكتكر حسيف مؤنس في كتابو عف ثكرة ُُٗٗ ما يمي  :ال شؾ في أف مصر كعالـ العرب كاناقبؿ سنة ُُٗٗـ يختمفاف كؿ االختبلؼ عف مصر كعالـ العرب بعدىا  ،قبؿ ُُٗٗ كاف االستعمار
كالذؿ كاالستسبلـ  ،كالمحاكالت الضعيفة لمخركج مف قبضة اليأس المحتكـ كالقدر  ،كبعد ُُٗٗ يبدأ

السير الحثيث الكاعي في طريؽ النيكض كاألمؿ  - - -كيجرؤ الناس عمي االحتبلؿ اإلنجميزم بعد أف

تحدكه في قكة - - - -كالذم حدث أف ثبلثة مف أىؿ مصر  -سعد زغمكؿ كعبد العزيز فيمي كعمي

شعراكم – تكجيكا إلي دار المعتمد البريطاني السير ريجينالد كينجت في صباح ُّ نكفمبر ُُٖٗ
كقالكا لو إف األكاف قد آف لمبحث في مصير مصر  - - -كفيـ الرجؿ أنيـ يطمبكف االستقبلؿ لكطنيـ
كأنيـ يريدكف أف يسافركا إلي أكركبا لعرض قضية ببلدىـ عمي مؤتمرات الصمح التي كاف االستعداد

ليا يجرم عمي قدـ كساؽ – بعد انتياء الحرب العالمية األكلي – ككاف يرم اف مصير مصر مسألة

تخص اإلمبراطكرية البريطانية كحدىا فيي بمد تحت الحماية اإلنجميزية أم جزء مف أمبلكيا كأراضييا

 -كليذا رفض السماح ليـ بالسفر كقاؿ إنو ليس ليـ الحؽ في الكبلـ باسـ مصر  - - -فسارع الثبلثة

إلي أخذ تككيؿ مف الشعب ليتكممكا باسمو كسارع الشعب فأعطاىـ التككيؿ باإلجماع كاعتبرىـ – كفدان –

مككبلن منو لمكبلـ باسمو كالمطالبة بحريتو  - - -كفي ٔ مارس ُُٗٗ تمقي الكفد إنذا ارن مف المعتمد

البريطاني يطمب إلي رجالو أف يكفكا عف سعييـ لبلستقبلؿ  - -كفي ٖ مارس اعتقؿ اإلنجميز سعدان

كثبلثة مف صحبو  - - -كفي اليكـ التالي أرسمكىـ منفييف إلي مالطة  ،كما إف عمـ الشعب باعتقاؿ
ُٖٔ

نقبلن عف صفحة التراث الفمسطيف بمكقع التكاصؿ االجتماعي فيس بكؾ

ُْٔ

ِْٔ
رجالو حتي انفجر بركاف الثكرة في ٗ مارس ُُٗٗـ  ،كبدأ اإلنجميز في التراجع فأفرجكا عف سعد

كأصحابو يكـ ٕ ابريؿ ُُٗٗ  ،كبدأ الكفاح المرير في سبيؿ الحرية  ،كفاح شاؽ حافؿ بالتضحيات

كلكنو كفاح رجاؿ يشحذ اليمـ كيقكم النفكس كيزيد العيكف بص ارن كالقمكب كعيان ػ كىذه أىمية ثكرة

ُُٗٗ كذلؾ ىك دكرىا في تاريخنا  ،فقبؿ ثكرة ُُٗٗ كانت مصر كأمة العرب تسيراف سي ارن بطيئان
ىادئان نحك المكت  ،كبعد ثكرة ُُٗٗ انفتح أماـ مصر ثـ أمة العرب طريؽ الحياة كىك طريؽ طكيؿ
عسير حافؿ بالنكبات كالمآسي  ، ،مآسي تنفع كتعمـ كاف كانت تؤلـ كتعطؿ المسير  ،،قبؿ ُُٗٗ كنا

نجاىد لكي نكجد  ،كانت إنجمت ار صاحبة السيادة عمي ببلدنا  ،تقكؿ أننا غير مكجكديف منذ االحتبلؿ

البريطاني في سبتمبر ُِٖٖ  ،ككانت مشكمة المعتمديف البريطانييف ىي  :كيؼ يمكف االحتفاظ بمصر
بدكف المصرييف ؟  ،بعد مكت مصطفي كامؿ سنة َُٖٗ كخركج محمد فريد مف مصر كاضطراره إلي

حياة النفي في أكركبا بعيدان عف كطنو كعقابان لو عمي حبو إياه  ،خيؿ إلي اإلنجميز أنيـ نجحكا أخي ارن
في إخراج المصرييف مف الميداف حتي كاف يكـ ُّ نكفمبر ُُٖٗ كالحديث التاريخي الذم دار بيف

ممثمي مصر كممثؿ االحتبلؿ البريطاني في الببلد  ،لقد كانت دىشة السير كينجت كبيرة كىك يصغي
إلي سعد زغمكؿ كعبد العزيز فيمي كعمي شعراكم كىـ يتحدثكف إليو عف مصر كحقكقيا  ،كتستكقؼ

النظر في ذلؾ الحديث السطكر التالية  :عمي شعراكم  :إننا نريد أف نككف أصدقاء لئلنجميز صداقة

الحر لمحر ال صداقة العبد لمحر ---- ،كينجت :إذف فأنتـ تطمبكف االستقبلؿ ؟ ----سعد :كنحف
أىؿ لو  ،كماذا ينقصنا ليككف لنا االستقبلؿ مثؿ باقي األمـ المستقمة ؟  ----كينجت  :كلكف الطفؿ

إذا أعطي مف الغذاء أزيد مما يمزمو أصيب بالتخمة  ،،،، ،ىنا – في ىذه السطكر القميمة مف الحكار ،

نرم الفرؽ اليائؿ بيف مصر كما كاف يريدىا اإلنجميز كمصر كما أرادىا أىميا  ،ىذه السطكر تعيف لنا
نقطة النياية لقركف طكيمة مف ضياع مصر كالمصرييف  ،كنقطة البداية لكجكدىا ككجكدىـ

ُٕٖ

،

 -إف ىذا الكبلـ إذا تأممناه سنشعر بمدم تأثر جيؿ سعد زغمكؿ كرفاقو باألفكار األكركبية كانبيارىـ بيا

حتي يمكنؾ أف تبلحظ شعكرىـ بالدكنية أماـ مف يتحدثكف معو كنسكا أنيـ ينتمكف إلي األمة اإلسبلمية

التي ىي أفضؿ األمـ عمي األرض

كتب التاريخ بعد ثكرة ُُٗٗ تتناكؿ تاريخ مصر أـ تاريخ األمة اإلسبلمية ؟
 -بالفعؿ يؤسفني أف أقكؿ لؾ أف تاريخ مصر سينحصر بعد ذلؾ في ما يخص مصر فقط في معظـ

المراجع كستصبح القضية الكطنية ىي كيؼ تستقؿ مصر كتتخمص مف االحتبلؿ البريطاني  ،كستصبح

ثكرة ُُٗٗ ىي مفترؽ الطرؽ بيف تاريخ مصر كجزء مف األمة اإلسبلمية كتاريخ مصر كدكلة ليا
ىكيتيا الخاصة ككيانيا المستقؿ كتيارىا القكمي الذم ال يعبأ بأخبار أم مسمـ طالما أنو ليس مصريان
ُٕٖ

نقبلن باختصار عف كتاب – دراسات في ثكرة ُُٗٗ -لمدكتكر حسيف مؤنس – دار الرشاد -الطبعة الثانية سنة ََِٓ

ِْٔ

ّْٔ
 إف ما تقكؿ لؤلسؼ مستمر حتي اآلف فاألمة اإلسبلمية التي كانت تتسـ بالسيكلة السياسية كما تحدثعنيا د جماؿ حمداف كمفيكـ االستقبلؿ في المصطمح اإلسبلمي الذم تحدث عنو د محمكد الحكيرم
أصبحت مقسمة إلي قكميات مختمفة فأنا مصرم كىذا ليبي كىذا مغربي كىذا سكرم كىذا يمني إلخ فبل

ييتـ أحد بما يحدث لآلخريف

 ىذا صحيح بؿ إف الرابطة العربية التي حاكؿ البعض أف يجمع بيا العرب تحت مظمة كاحدة قد فشمتفشؿ ذريع كلـ تنجح في تكحيد أىدافيـ

 -ال تكجد مثؿ الرابطة اإلسبلمية ميما حاكلكا أف يستبدلكىا برابطة أخرم

 لقد استبدلكىا بالفعؿ كلقد ذكرت لؾ ىذه النقطة كي تعذرني عندما أتمك عميؾ تاريخ مصر مف الكتبكالمراجع مف بعد ىذه الثكرة فمف تجدني أشير مف قريب أك بعيد لما يحدث في العالـ اإلسبلمي كما كنا

نفعؿ قبؿ ىذه الثكرة فميس ىناؾ دكلة عثمانية أك مممككية أك أيكبية كال حتي دكلة محمد عمي كي
تجمع المسمميف تحت قيادة كاحدة  ،ككؿ ما ىنالؾ مصر فقط منفصمة معزكلة عف العالـ اإلسبلمي ألـ

يقكلكا مصر لممصرييف

 المدىش فيما تقكؿ أنيـ نجحكا في تفتيت العالـ اإلسبلمي ككضعكا فيما بينو الحدكد كأصبح لكؿ دكلةإسبلمية كزارة خارجية كعممة خاصة كتأشيرات دخكؿ فيما بينيا كرحـ اهلل الرحالة ابف بطكطة الذم

تجكؿ في العالـ اإلسبلمي كمو ببل حرج  ،كبعد أف نجحكا في تفتيتنا أقامكا لدييـ االتحاد األكركبي حيث

عممة كاحدة كسياسة خارجية كاحدة كحرية حركة ببل تأشيرات فيما بينيـ كما لك كانكا أمة كاألمة

اإلسبلمية التي دمركىا

 الغريب حقان أنيـ نجحكا في ذلؾ رغـ تعدد المغات التي يتحدثكف بيا كتعدد عاداتيـ كتقاليدىـكتكاريخيـ  ،أما نحف فأكلي بكؿ ىذا منيـ فنحف لغة كاحدة كتاريخ كاحد كديف كاحد كال حكؿ كال قكة إال

باهلل

 عمي أم حاؿ لقد كصمت رسالتؾ كأنا متفيـ تمامان لما ستقكلو عف تاريخ مصر القكمي الذم كتبومؤرخكف قكميكف  ،كمع ذلؾ لف يخمك األمر مف الحديث عف أم حدث عمي مستكم المسمميف بشكؿ

عاـ إذا تكفر لديؾ

 بالتأكيد  ،كلنستكمؿ الحديث عف ثكرة سنة ُُٗٗ إذا لـ يكف لديؾ مانع -كمي آذاف صاغية

ّْٔ

ْْٔ

اإلنجميز يفضمكف التعامؿ مع زعماء لمشعب أكثر مركنة مف مصطفي كامؿ كمحمد
فريد
 (كانت سمطات االحتبلؿ تدرؾ تمامان أف الثكرة الشاممة ستنفجر حتمان كخاصة بعد انتياء الحرب كاعادةترتيب مناطؽ النفكذ في العالـ كتطمع الشعكب المختمفة إلي انتزاع استقبلليا ككانت تدرؾ أنيا طالما

أصرت عمي استمرارىا في احتبلؿ مصر كفرض الحماية عمييا كالغاء حؽ السيادة الشكمية التركية
عمييا  ،فإف ذلؾ كمو سيجعؿ الشعب المصرم يمجأ إلي الطريؽ الكحيد المتاح أمامو النتزاع استقبللو

كىك طريؽ الثكرة بعد نفاذ صبره كضياع أممو في أف يمنحو مؤتمر الصمح ىذا االستقبلؿ  ،كانت
سمطات االحتبلؿ تدرؾ أف التراكمات الثكرية الطكيمة التي زرعيا مصطفي كامؿ كمحمد فريد كغيرىما

البد ستنفجر يكمان كحاف ىذا اليكـ بعد الحرب العالمية األكلي  ،كتجاىؿ مطالب مصر في مؤتمر الصمح
ككاف البد مف تطكيؽ ىذا األمر كمحاكلة احتكاء الثكرة المرتقبة أك استنفاذىا في متاىات كركافد
جانبية كىكذا كاف البد مف قكة جديدة تككف بديمة لمحزب الكطني الذم ىك القيادة الطبيعية كالصمبة

لمجماىير كالتي لـ تعرؼ التنازؿ عف مطالبيا يكمان ككانت تمؾ القكة الجديدة ىك ظيكر حزب الكفد
بحيث تككف قيادتو مف المعركفيف بمكاالة االحتبلؿ أك مداىنتو أك عدـ الصبر الطكيؿ عمي النضاؿ
الجماىيرم ضد االحتبلؿ كعمي أساس أف يرفع ىذا الحزب مطمب الجبلء بشرط استبعاد الحزب الكطني

مف المسألة ثـ الكصكؿ مع حزب الكفد إلي حمكؿ جزئية كجانبية  ،،إذا كانت الثكرة كانت مسألة

حتمية بفعؿ الجياد الطكيؿ كالتراكـ الثكرم الذم تركو الحزب الكطني في الكاقع المصرم كبفعؿ كصكؿ
الشعب المصرم إلي قناعة أنو ال أمؿ في االستقبلؿ عف طريؽ مؤتمر الصمح فإف ذلؾ كمو كاف كمع

نياية الحرب العالمية األكلي قد كجد أسبابان أخرم  ،كاف ىناؾ إعبلف الحماية البريطانية عمي مصر

كالغاء السيادة التركية االسمية عمييا ككاف ىناؾ خمع الخديكم عباس كتعييف السمطاف حسيف  ،كأيان
كاف الرأم في ىذا الخديكم أك ذاؾ السمطاف  ،فإف مجرد التبلعب بالعرش كجعؿ أمره في يد اإلنجميز
يعني إىدار كامؿ لقيمة الشعب كىيئاتو التشريعية ميما كانت ضعيفة أك شكمية  ،،ككاف ىناؾ تكريط
مصر في الحرب عمي الرغـ مف قناعتيا الدينية كالمصمحية التي تحتـ كقكفيا مع تركيا أك عمي األقؿ

عدـ الكقكؼ ضدىا  ،كلكف اإلنجميز زجكا بمصر كمرافقيا كشعبيا لدعـ المجيكد الحربي لمحمفاء
كساعدىـ عمي ذلؾ سمطاف ضعيؼ كحككمة خائنة "حككمة حسيف رشدم" حيث تركت لئلنجميز إجبار
المصرييف عمي العمؿ في ببلد الحمفاء أك في معسكراتيـ  ،بؿ كساىمت في الحرب بثبلثة مبلييف جنيو
تبرعت بيا لصالح إنجمت ار بدعكم أف إنجمت ار تحمي مصر  ،بؿ كصؿ األمر إلي حد جمع الدكاب كبيعيا

بثمف بخس لئلنجميز لدعـ المجيكد الحربي لمحمفاء  ،ككصؿ األمر أيضان إلي حد الزج بالجيش المصرم
لقتاؿ األتراؾ في سيناء كالقناة كالسنكسييف عمي حدكد مصر الغربية  ،مساعدة اإلنجميز عمي السيطرة

عمي السكداف  ،ككانت ىناؾ المظالـ اإلدارية التي مارستيا السمطات لحساب اإلنجميز كالتي تعسفت
ْْٔ

ْٓٔ
في قير الشعب سكاء باألحكاـ العرفية  ،أك تعطيؿ الجمعية التشريعية أك إلغاء كزارة الخارجية أك كضع
الرقابة عمي الصحؼ أك باعتقاؿ األىالي بسبب أك بدكف سبب أك ممارسة أقسي أنكاع الظمـ في جمع

الرديؼ أك العماؿ المطمكبيف لخدمة المجيكد الحربي لمحمفاء  ،،ككانت ىناؾ عمميات مصادرة األرزاؽ

كالحاصبلت الزراعية كالمكاشي كالدكاب مما جعؿ حياة األىالي عسيرة جدا كأصيبكا بالفقر كالجكع كعانكا
مف الغبلء  - - ،،ككاف المخطط االستعمارم اإلنجميزم الخبيث يدرؾ أنو لف يستطيع منع انفجار
الثكرة كبالتالي عمؿ عمي تطكيقيا قبؿ أف تبدأ  ،ككضع عمي رأسيا بالخداع كالقسر كاإلجراءات

زعامات يمكف ليا أف تتفاىـ مع اإلنجميز  ،كأف تمتؼ حكؿ الجماىير كتميييا بمكاسب جزئية مؤقتة

 -كىذا ما لف يقبؿ بو الحزب الكطني بالطبع

 ككانت سمطات االحتبلؿ تعمؿ منذ كقت مبكر ككانت تدرؾ أف التراث السياسي كالمبدئي لمحزب الكطنيكالخبرة التاريخية التي امتمكيا ستجعمو متمسؾ بالمبادئ الجكىرية لمشعب في الجبلء العاجؿ كالدستكر

كبالتالي فبلبد مف إزاحة ىذا الحزب جانبان كالتخمص مف قيادات الحركة الكطنية التي ترفض الحمكؿ
الكسط كالمفاكضات كالمناكرات كىكذا كجدنا سمطات االحتبلؿ تحرص عمي ضرب الحزب الكطني

ضربات متبلحقة كعنيفة كصمت إلي حد القضاء عمي صحافتو تمامان كالتخمص مف شخصيات الحزب
المخمصة كالثكرية فتـ اعتقاؿ البعض كتـ نفي البعض اآلخر  ،كما مارست سمطات االحتبلؿ أقصي
قدر مف القمع كاالعتقاؿ كالمطاردة كالتفتيش لككادر الحزب كمنظماتو العمنية كالسرية  ،،كفي نفس

الكقت عممت سمطات االحتبلؿ عمي التفاىـ كالمناقشة مع قطاع مف األعياف المصرييف كخاصة الكزراء

الحالييف كالسابقيف حكؿ ما يسمي بالمسألة المصرية كمف الطبيعي أف ىذا القطاع مف األعياف

كالكجياء كاف يسعي النتزاع استقبلؿ مصر كلكف في إطار السيطرة اإلنجميزية عمي األماكف الحيكية في

مصر مثؿ قناة السكيس  ،كفي إطار السعي لدم مؤتمر الصمح أك مناشدة الضمير اإلنجميزم أك غيرىا

مف الكسائؿ التي لـ كلف تجدم نفعان

 بالتأكيد لف تجدم نفعان طالما أنيا ليست في إطار ثكرم  ،فيؿ معني ىذا أف سعد زغمكؿ كرفاقو أقركافي لقاء ُّنكفمبر ُُٖٗ مع السير كنجت أحقية بريطانيا في السيطرة عمي القناة ؟

 لقد طمب ىؤالء الثبلثة استقبلؿ مصر في مقابؿ ضمانات إلنجمت ار بأف تككف صاحبة كضع خاص فيمصر كأف يككف مف حقيا احتبلؿ قناة السكيس عند اإلقتضاء  ،كقارف بيف ىذا كبيف المطمب التقميدم

كالدائـ لمحزب الكطني في الجبلء التاـ دكف قيد أك شرط  ،،اعترؼ الثبلثة أف لئلنجميز فضؿ كبير عمي
مصر كأف المطالبة المصرية يجب أف تككف محؿ مداكلة بيف مصر كأنجمت ار مباشرة دكف إشراؾ غيرىا

في ىذا األمر كفي ىذا اعتراؼ ضمني بشرعية االحتبلؿ  ،ىاجـ المستر كنجت الحزب الكطني كمحمد

فريد كاصفان إياه بالتطرؼ  ،كقد نفي الثبلثة صمتيـ بالحزب الكطني كأعمنكا عدـ تطرفيـ كاستعدادىـ
حتي لمقبكؿ بمستشار انجميزم دائـ لممالية لتطمئف أصحاب الديكف  ،،أصر المستر كنجت عمي أف
ْٓٔ

ْٔٔ
تمؾ المحادثات كدية كليست ذات صفة رسمية كما ألمح لمثبلثة عف عدـ حقيـ بالحديث باسـ مصر

كبالطبع لـ يكف المستر كنجت يميك أك يمعب كىك الخبير بالشئكف المصرية  ،كقد قبؿ الحديث مع

ىؤالء الثبلثة ليحقؽ أكثر مف ىدؼ  ،كىك الذم يعرؼ جيدان أف جميع األحكاؿ في مصر تبشر بانفجار

الثكرة  ،ككاف كنجت يستيدؼ تخدير الجماىير بمثؿ تمؾ المحادثات كييدؼ أيضان إلي إظيار زعامة
أخرم لمجماىير غير زعامة الحزب الكطني المتشددة كالمتطرفة مف كجية نظره طبعان  ،أم أف اليدؼ
ىك منع انفجار الثكرة أك كضع زعامة فكؽ رأسيا تككف أكثر استعدادا لمتفاىـ  ،،عمي كؿ حاؿ ابتمع

الثبلثة الطعـ إلي آخره  ،أك قؿ حاكلكا تبميعو لمشعب المصرم

 لذلؾ لـ تكف الثكرة دمكية عنيفة ككانت سممية كتحت السيطرة كيمكف تيدئتيا أك إشعاليا طبقان لممخطط-

فاتفؽ سعد زغمكؿ مع حسيف رشدم باشا عمي تأليؼ ىيئة تسمي الكفد المصرم كأف تحصؿ ىذه

الييئة عمي تككيبلت مف األمة تخكليا ىذه الصفة أم ظيكر قكة شعبية أخرم كبديؿ عف الحزب

الكطني )

ُٖٖ

 معني ىذا أف نكاة حزب الكفد كانت مف رحـ ىذا االتفاؽ الذم يقبؿ بالحمكؿ الكسط كبالمساراتالتفاكضية كالقانكنية كيعتمد عمي الخمؽ اإلنجميزم الرفيع مف كجية نظرىـ

 -بالتأكيد ألف حسيف رشدم باشا عمؿ في الكزارة مدة طكيمة في ظؿ االحتبلؿ البريطاني ككزير ككرئيس

كزراء ككانت سياساتو كميا تخدـ مصالح بريطانيا كالحمفاء كىك محؿ ثقة اإلنجميز ( - -أما سعد
زغمكؿ فيك كزير المعارؼ في حككمة مصطفي فيمي منذ َُٔٗ كقد كقؼ مف خبلؿ ذلؾ المنصب

مكقفان مريبان كقمعيان مف الحركة الطبلبية كشيد الطمبة عمي يديو كثير مف االضطياد كالعنت  ،ككقؼ
سعد زغمكؿ ضد اقتراح الجمعية العمكمية بجعؿ التعميـ في المدارس األميرية بالمغة العربية بدالن مف

اإلنجميزية "مارسَُٕٗ" كقد كتب مصطفي كامؿ تعميقان عمي ىذا األمر ":إف الناس قد فيمكا اآلف
بأكضح مما كانكا يفيمكف مف قبؿ لماذا اختار المكرد كركمر لكزارة المعارؼ العمكمية صير رئيس

الكزراء مصطفي فيمي باشا األميف عمي كحيو الخادـ لسياستو كفيمت الناس اآلف أف سعد زغمكؿ
شديد الميؿ إلي السمطة "  - - -ككقؼ سعد زغمكؿ مع كزارة بطرس غالي ضد األمة المطالبة
لمدستكر بدعكم أف األمة لـ تنضج بعد ليذا األمر  ،كما دافع عف مشركع مد امتياز القناة  - -ككاف

سعد زغمكؿ ال ينكر عبلقتو الكدية بالمكرد كركمر )

ُٖٗ

 إف ما ذكرتو عف سعد باشا زغمكؿ يعتبر سباحة ضد التيار لذلؾ يذكرني بما كرد في مقدمة كتاب كنتمحتفظ بو كتبتو الكاتبة سيير حممي كاسمو أسرة محمد عمي حيث كتبت ما يمي ( - - -فالمعضمة

التي تكاجو أم كاتب يتطرؽ لمكتابة عف الشخصيات التاريخية  ،أف شبح الكتابة األكلي يظؿ يطارده
ُٖٖ
ُٖٗ

نقبلن باختصار عف كتاب تاريخ مصر الحديث –د محمد مكرك
نقبلن باختصار عف كتاب تاريخ مصر الحديث –د محمد مكرك

ْٔٔ

ْٕٔ
بعد أف تككف الشخصية قد كصمت بكشـ يدخميا بحيرة التاريخ الراكدة  ،كتككف الكتابة عنيا بعد ذلؾ

مف كجية نظر مخالفة  ،نكعان مف السباحة ضد التيار  ،كالسباحة ضد التيار ترسك بصاحبيا إلي بر

األماف في تعب كاعياء لكنيا ال تغير اتجاه التيار  ،إال لمف أراد أف يبذؿ مجيكدان خاصان لكي يصؿ إلي
قناعة ذاتية ترضيو  ،مف ىذا المنطمؽ طالت إقامتي بيف المكسكعات كالكثائؽ كالدراسات التاريخية

لكبار مؤرخينا  ،حتي كدت أصاب بداء التاريخ الذم تحدث عنو نيتشو)

َِٖ

 ،كلنعكد لمحديث عف

أحداث الثكرة التي مف الكاضح أنيا كانت سممية أك ىكذا بدأت عمي األقؿ ثـ تطكرت فيما بعد

 ىذا صحيح فأىـ ما يمفت النظر في أحداث ىذه الثكرة أنيا بدأت كمظاىرات سممية كحاكؿ المتظاىركفأف تظؿ الثكرة محتفظة بسمميتيا كلذلؾ قامكا بتشكيؿ ما نسميو اليكـ لجاف شعبية لممحافظة عمي

النظاـ

 بالطبع سنتكمـ عف أىـ أحداث الثكرة كلكنني أحتاج أف أعرؼ ما حدث يكـ ُّ نكفمبر كما دار مفحديث بيف السير كنجت كسعد زغمكؿ كرفاقو مف كتاب الرافعي عف الثكرة ألنني مع االعتذار الشديد ال
يطمئف قمبي لما ذكره الكتاب اآلخر عف مكافقة سعد زغمكؿ عمي احتبلؿ بريطانيا لمصر عند الحاجة ،

فإذا قرأت ىذا الكبلـ مف كتاب الرافعي سيككف أكثر إقناعا بأنو حدث

 -كلكنني قد ذكرت لؾ أىـ ما دار في ذلؾ المقاء كاذا ذكرتو مرة أخرم سيككف تكرار ممؿ

 ال بؿ سيككف تكرار محمكد كما يقاؿ كخاصة أف النقطة التي أريد معرفتيا لـ تذكرىا فيما ذكرت عندحديثؾ عف ىذا المقاء

 ال مانع عمي اإلطبلؽ كسأتمك عميؾ إف شاء اهلل ما كرد عف ىذا المقاء في كتاب الرافعي كسنتكقؼعندما تأتي النقطة التي تنتظرىا الخاصة بمكافقة سعد كرفاقو عمي إعادة احتبلؿ بريطانيا لمصر ثـ بعد

ذلؾ سكؼ نستعرض فقرات أخرم مف كتاب الرافعي
 -كمي آذاف صاغية

جانب مف حكار ُّ نكفمبر مف كتاب ثكرة سنة ُُٗٗ لعبد الرحمف الرافعي
 -يقكؿ الرافعي في كتابوُِٖ  :بدأ السير كنجت الحديث بقكلو  :إف الصمح اقترب مكعده  ،كاف العالـ

يفيؽ بعد غمرات الحرب التي شغمتو زمنان طكيبلن  ،كاف مصر سيناليا خير كثير  ،كاف اهلل مع الصابريف

 ،كاف المصرييف ىـ أقؿ األمـ تألمان مف أضرار الحرب  ،كانيـ مع ذلؾ استفادكا منيا أمكالن طائمة  ،كاف
عمييـ أف يشكركا دكلة بريطانيا العظمي التي كانت سببان في قمة ضررىـ ككثرة فائدتيـ  ،،فأجابو سعد

باشا  :ما تككف إنجمت ار فعمتو خي ارن لمصر فإف المصرييف بالبداىة يذكركنو ليا مع الشكر  ،كخرج مف

َِٖ
ُِٖ

مف مقدمة كتاب أسرة محمد عمي – تأليؼ سيير حممي – باختصار
نقبلن عف كتاب ثكرة ُُٗٗ –عبد الرحمف الرافعي = دار المعارؼ=الطبعة الرابعة-مف صفحة ُُُ كما بعدىا

ْٕٔ

ْٖٔ
ذلؾ إلي القكؿ بأف الحرب كانت كحريؽ انطفأ كلـ يبؽ إال تنظيؼ آثاره كأنو يظف أف ال محؿ لدكاـ

األحكاـ العرفية كال لمراقبة الجرائد كالمطبكعات  ،كأف الناس ينتظركف بفركغ الصبر زكاؿ ىذه المراقبة
كي ينفسكا عف أنفسيـ كيخففكا عف صدكرىـ الضيؽ الذم تكالىـ أكثر مف أربع سنيف  ،،فقاؿ السير

كنجت  :حقان أنو مياؿ إل زالة المراقبة المذككرة  ،كأنو تخابر فعبلن مع القائد العاـ لمجيكش البريطانية في
ىذا الصدد  ،كلما كانت ىذه المسألة عسكرية فإنو بعد تماـ المخابرة كاالتفاؽ مع القائد سيكتب

لمحككمة البريطانية  ،كيأمؿ الكصكؿ إلي ما يرضي  ،ثـ استمر قائبلن  :يجب عمي المصرييف أف
يطمئنكا كيصبركا كيعممكا أنو منذ فرغت إنجمت ار مف مؤتمر الصمح فإنيا تمتفت لمصر كما يمزميا كلف

يككف األمر إال خي ارن  ،،فقاؿ سعد باشا  :إف اليدنة قد عقدت  ،كالمصريكف ليـ الحؽ أف يككنكا قمقيف
عمي مستقبميـ  ،كال مانع يمنع اآلف مف أف يعرفكا ما ىك الخير الذم تريده إنجمت ار ليـ  ،،فقاؿ  :يجب

أال تتعجمكا كأف تككنكا متبصريف في سمكككـ  ،فإف المصرييف في الحقيقة ال ينظركف لمعكاقب البعيدة

 ،،فقاؿ سعد باشا  :إف ىذه العبارة مبيمة المعني  ،كال أفيـ المراد منيا  ،،فقاؿ  :أريد أف أقكؿ إف
المصرييف ليس ليـ رأم عاـ بعيد النظر  ،،فقاؿ سعد باشا :ال أستطيع المكافقة عمي ذلؾ فإني إف

كافقت أنكرت صفتي  ،فإنني منتخب في الجمعية التشريعية عف قسميف مف أقساـ القاىرة  ،ككاف
انتخابي بمحض إرادة الرأم العاـ مع معارضة الحككمة كالمكرد كتشنر في انتخابي  ،ككذلؾ كاف األمر

مع زميمي عمي شعراكم باشا كعبد العزيز بؾ فيمي  ،،فقاؿ السير كنجت :إنو قبؿ الحرب كثي ارن ما
حصؿ مف الحركات كالكتابات مف محمد فريد كأمثالو مف الحزب الكطني  ،ككاف ذلؾ ببل تعقؿ كال ركية

 ،فأضرت مصر كلـ تنفعيا فما ىي أغراض المصرييف ؟  ،،فقاؿ عمي شعراكم باشا :إننا نريد أف نككف

أصدقاء لئلنجميز صداقة الحر لمحر ال العبد لمحر  ،،فقاؿ السير كنجت  :إذان أنتـ تطمبكف االستقبلؿ ؟

 ،،فقاؿ سعد باشا :كنحف لو أىؿ  ،كماذا ينقصنا ليككف لنا االستقبلؿ كباقي األمـ المستقمة ؟  ،،فقاؿ
السير كنجت :كلكف الطفؿ إذا أعطي مف الغذاء أزيد مما يمزـ تخـ  ،،فقاؿ عبد العزيز بؾ فيمي :نحف

نطمب االستقبلؿ التاـ كقد ذكرتـ جنابكـ إف الحزب الكطني أتي مف الحركات كالكتابات بما أضر كلـ يفد
 ،فأقكؿ لجنابكـ إف الحزب الكطني كاف يطمب االستقبلؿ  ،ككؿ البمد كانت تطمب االستقبلؿ  ،كغاية
األمر إف طريقة الطمب التي سار عمييا الحزب الكطني في تنفيذ مبدئو األساسي الذم ىك مبدأ كؿ

األمـ  ،كىك االستقبلؿ التاـ  ،قاـ جماعة مف الشيكخ الذيف ال يظف فييـ التطرؼ في اإلجراءات كأسسكا

حزب األمة كأنشأكا صحيفة "الجريدة" ككاف مقصدىـ ىـ أيضان االستقبلؿ التاـ  ،كطريقتيـ أخؼ في
الحدة مف طريقة الحزب الكطني  ،كذلؾ معركؼ عند الجميع  ،كالغرض منو خدمة نفس المبدأ

المشترؾ بطريقة تمنع االعتراض  ،كنحف في طمبنا االستقبلؿ التاـ لسنا مبالغيف فيو فإف أمتنا أرقي

مف البمغار كالصرب كالجبؿ األسكد كغيرىا ممف نالكا االستقبلؿ قديمان كحديثان  ،،فقاؿ السير كنجت :

كلكف نسبة األمييف في مصر كبيرة ال كما في الببلد التي ذكرتيا إال الجبؿ األسكد كاأللباف عمي ما أظف
ْٖٔ

ْٗٔ
 ،،فقاؿ عبد العزيز بؾ فيمي :إف ىذه النسبة مسألة ثانكية فيما يتعمؽ باستقبلؿ األمـ  ،فإف لمصر

تاريخان قديمان باى ارن كسكابؽ في االستقبلؿ التاـ كىي قائمة بذاتيا كسكانيا عنصر كاحد ذك لغة كاحدة
كىـ كثيرك العدد كببلدىـ غنية  ،كيالجممة فشركط االستقبلؿ التاـ متكفرة في مصر  ،كمف جية نسبة

األمييف لممتعمميف  ،فيذه مسألة ال دخؿ ليا في االستقبلؿ كما قدمت  ،ألف الذيف يقكدكف الببلد في كؿ
األمـ أفراد قبلئؿ  ،فإني أعرؼ أف إلنجمت ار كىي ببلد العظمة كالحرية عند أىميا ثقة كبرم بحككمتيا

فأرباب الحككمة كىـ أفراد قبلئؿ ىـ الذيف يقكدكنيا كىي تتبعيـ ببل مناقشة في كثير مف األحكاؿ لشدة

ثقتيا بيـ كتسميميا ليـ  ،كلذلؾ فمجمس نكابيا ليس كؿ أفرادىـ العامميف  ،كانما العامؿ منيـ فئة

قميمة  ،فببلد مصر يكفي أف يككف فييا ألؼ متعمـ ليقكمكا بإدارتيا كما ينبغي  ،كىي مستقمة استقبلالن

تامان – كنحف عندنا كثير مف المتعمميف  ،بدليؿ أف أكلي الحؿ كالعقد نسمع منيـ في كثير مف األحياف

أف التعميـ زاد في البمد حتي صار طائفة مف المتعمميف العاطميف  ،كأما مف جية تشبيينا بالطفؿ يتخـ

إذا غذم بأزيد مف البلزـ فاسمحكا لي أف أقكؿ إف حالنا ليست مما ينطبؽ عمييا ىذا الشبو  ،بؿ الكاقع

أننا كالمريض ميما أتيت لو مف نطس األطباء استحاؿ عمييـ أف يعرفكا مف أنفسيـ مكقع دائو  ،بؿ
ىك نفسو الذم يحس بألـ الداء كيرشد إليو  ،فالمصرم كحده ىك الذم يشعر بما ينقصو مف أنكاع

المعارؼ كما يفيده في األشغاؿ العمكمية كفي القضاء كغير ذلؾ  ،فاالستقبلؿ التاـ ضركرم لرقينا ،،

فقاؿ السير كنجت :أتظنكف أف ببلد العرب كقد أخذت استقبلليا ستعرؼ كيؼ تسير بنفسيا ؟  ،،فقاؿ
عبد العزيز بؾ :إف معرفة ذلؾ راجع إلي المستقبؿ  ،كمع ذلؾ فإذا كانت ببلد العرب كىي دكف مصر

بمراحؿ أخذت استقبلليا فمصر أجدر بذلؾ  ،،فقاؿ السير كنجت :قد كانت مصر عبدان لتركيا  ،أفتككف

أحط منيا لك كانت عبدان إلنجمت ار ؟فقاؿ شعراكم باشا :قد أككف عبدان لرجؿ مف الجعمييف كقد أككف عبدان
لمسير كنجت الذم ال مناسبة بينو كبيف الرجؿ الجعمي  ،كمع ذلؾ ال تسرني كمتا الحالتيف  ،ألف

العبكدية ال أرضاىا كال تحب نفسي أف تبقي تحت ذليا  ،كنحف كما قدمت نريد أف نككف أصدقاء

إلنجمت ار صداقة األحرار ال صداقة العبيد ،،فقاؿ السير كنجت :كلكف مركز مصر حربيان كجغرافيان يجعميا

عرضة الستيبلء كؿ دكلة قكية عمييا كقد تككف غير إنجمت ار  ،،فقاؿ سعد باشا :متي ساعدتنا إنجمت ار

عمي استقبللنا التاـ  ،فإننا نعطييا ضمانة معقكلة عمي عدـ تمكيف أم دكلة مف استقبللنا كالمساس
بمصمحة إنجمت ار فنعطييا ضمانة في طريقيا لميند كىي قناة السكيس  ،بأف نجعؿ ليا دكف غيرىا حؽ

احتبلليا عند االقتضاء  ،بؿ نحالفيا عمي غيرىا كنقدـ ليا عند االقتضاء ما تستمزمو المحالفة مف

جنكد  -- -- - -- - -كبقية الحديث بكتاب ثكرة ُُٗٗ لعبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ

 لـ أكف أتخيؿ أف ىذا الحديث قد دار عمي ىذا النحك  ،كأعتقد أف التعميؽ الكحيد الذم يناسبو ىك أفاإلنجميز قد نجحكا في تككيف عقميات مصرية قد فقدت اعتزازىا بقكميتيا اإلسبلمية كتستجدم حقكقيا

ْٗٔ

َْٕ
مف دكلة تعتقد أنيا عظمي كقد فقدكا شعكرىـ بأنيـ كانكا جزء مف كياف إسبلمي ضخـ ساد العالـ لفترة

طكيمة  ،إنو حقان حكار يحمؿ مف الميانة كالذؿ ما يحمؿ

 األىـ مف كؿ ىذا أف اإلنجميز نجحكا في تككيف زعامة شعبية غير ثكرية كتشعر بالدكنية تجاىيـكتتمسؾ بالقانكف البريطاني كالمناكرات السياسية التي ال تجدم مع أمثاؿ ىؤالء لتحصؿ عمي حقكؽ
الشعب المصرم كسكؼ يكتشؼ سعد زغمكؿ فيما بعد كما سنرم أف المؤامرات االستعمارية أقكم مف

مبادئ الديمكقراطية التي تدعي بريطانيا أنيا ترفع رايتيا في العالـ

 إف بريطانيا بالفعؿ ترفع راية الديمكقراطية كلكف ليس في عالمنا نحف فنحف بالنسبة ليـ كائنات عميىيئة بشر كليس لنا أم حقكؽ مف حقكؽ اإلنساف  ،عمي أم حاؿ دعنا نعكد لما قد ذكرتو عف ما

يسمي لجاف شعبية خبلؿ ىذه الثكرة لممحافظة عمي سمميتيا طبقا لما يريده قادة الثكرة  ،السمميكف

السياسيكف الذيف يرفضكف استخداـ العنؼ

لجاف شعبية أثناء ثكرة ُُٗٗ لممحافظة عمي سمميتيا
 يقكؿ الرافعي عف ىذا المكضكع  :ألؼ المتظاىركف جماعة منيـ يتكلكف حفظ النظاـ في أثناء سيرالمظاىرات كفي االجتماعات التي كانت تعقد لسماع الخطب أك لتنظيـ المظاىرات  ،سميت (الشرطة

الكطنية) جعؿ ألفرادىا شارات خاصة تميزىـ عف سكاىـ  ،كىي شريط مف القماش األحمر يحيط بالذراع

األيسر  ،كقد كتب عميو بالقماش األبيض (بكليس كطني) ككانكا يحممكف العصي ليقصكا عف
المتظاىريف مف يندس فييـ مف الغكغاء  ،كمنيـ مف كاف يحمؿ القرب كقمؿ الماء لسقيا مف يظمأ مف
المتظاىريف  ،ككاف الجميكر يستجيب لنداء الشرطة الكطنية  ،كيعمؿ بإرشاداتيـ عف طكاعية كاختيار

 ،فكاف ليذه الجماعة فضؿ كبير في تنظيـ المظاىرات كالبعد بيا عف االعتداء عمي الممتمكات كاألنفس
 ،كقد أسندت رئاستيا إلي الشيخ مصطفي القاياتي  ،ككاف يصدر تعميماتو إلي أفرادىا مف منزلو
بالسكرية  ،كبالرغـ مف أف ىذه الجماعة قد أفادت في حفظ النظاـ كمنع اندساس الغكغاء في

المظاىرات فإف السمطة العسكرية البريطانية أصدرت أم ارن في ُٖ إبريؿ سنة ُُٗٗ بمنعيا  ،كتكعدت
مف ينتمي إلييا باالعتقاؿ كالمحاكمةِِٖ كىك ما كرد في كتاب ثكرة ُُٗٗ لمرافعي

 -كماذا كرد أيضان في ىذا الكتاب عف ىذه الثكرة ؟

شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ يصؼ مظاىرات النساء خبلؿ ثكرة ُُٗٗ
 -بالطبع لف نستطيع في ىذا الحكار أف نق أر كؿ ما جاء في ىذا الكتاب كلكف يمكننا أف نختار بعض

الفقرات التي تساعدنا بشكؿ عاـ عمي فيـ أحداث الثكرة دكف الخكض في التفاصيؿ  ،فمما كرد أيضان

ِِٖ

نقبلن عف كتاب ( ثكرة ُُٗٗ) لعبد الرحمف الرافعي – صفحة ِّٓ

َْٕ

ُْٕ
في ىذا الكتاب قصيدة طريفة لشاعر النيؿ حافظ إبراىيـ يصؼ فييا مظاىرات النساء خبل ؿ الثكرة
فأنشد يقكؿ :
خرج الغكاني يحتججف  ...كرحت أرقب جمعينو

فإذا بيف تىخذف مف  ...سكد الثياب شعارىنو
فطمعف مثؿ ككاكب  ...يسطعف في كسط الدجنو
كاذا بجيش مقبؿ  ...كالخيؿ مطمقة األعنة

كاذا الجنكد سيكفيا  ...قد صكبت لنحكرىنو
كاذا المدافع كالبنادؽ  ...كالصكارـ كاألسنو

كالخيؿ كالفرساف قد  ...ضربت نطاقان حكلينو
كالكرد كالريحاف في  ...ذاؾ النيار سبلحينو

فتطاحف الجيشاف  ...ساعات تشيب ليا األجنة

ثـ انيزمف مشتتات  ...الشمؿ نحك قصكرىنو

ِّٖ

 إنيا قصيدة طريفة بالفعؿ فيؿ كرد في ىذا الكتاب شئ عف ما يسمي بجميكرية زفتي في ذلؾالكقت عندما رفض أىؿ زفتي الخضكع لمحكـ البريطاني ؟

جميكرية زفتي
 -نعـ لقد كرد ىذا المكضكع في كتاب الرافعي كاآلتي  :ألؼ طمبة المدرسة الثانكية ( مدرسة السيد بؾ

كشؾ ) بزفتي مظاىرة طافت في المدينة كانضـ إلييا األىمكف  ،فبعثت في المدينة كما حكليا ركح

الثكرة  ،كتألفت لجنة لمثكرة برئاسة المرحكـ األستاذ يكسؼ أحمد الجندم  ،أعمنت االستقبلؿ عف -

الحكـ البريطاني – كأنزلت العمـ الذم كاف يرفع عمي المركز  ،كرفعت بدلو عممان آخر كطنيان  ،إيذانان
بإعبلف االستقبلؿ  ،كأذاعت في منشكر طبعتو ككزعتو في المدينة أف إلييا يرجع األمر كالنيي  ،ككاف

مأمكر المركز مف خيار الرجاؿ  ،كىك المرحكـ اسماعيؿ بؾ حمد  ،فتعاكف مع المجنة بصفة غير

رسمية  ،كشاركيا شعكرىا كميكليا  ،إذ كانت ميكلو كطنية  ،كتركيا تباشر سمطة اإلدارة  ،فألفت لجانان
فرعية  ،إحداىا لممحافظة عمي األمف كأخرم لتحصيؿ عكائد البمدية كرسكـ شركة األسكاؽ  ،كأخذت
تنفؽ ما حصمتو في مرافؽ المدينة  ،كردمت بعض المستنقعات كأصمحت الشكارع  ،كشغمت في ذلؾ

العم اؿ العاطميف  ،ككاف اسماعيؿ بؾ حمد يجتمع كأعضاء المجنة في مقرىا بأعمي قيكة ( مستككمي )
كأصدرت جريدة اسمتيا ( الجميكر ) كانت تطبع بمطبعة محمد أفندم عجينة  ،كلما ترامي نبأ ىذه

ِّٖ مف كتاب ( ثكرة ُُٗٗ – تاريخ مصر القكمي مف سنة ُُْٗ إلي سنة ُُِٗ ) تأليؼ عبد الرحمف الرافعي – صفحة ُِْ – الطبعة
الرابعة ُٕٖٗ– دار المعارؼ

ُْٕ

ِْٕ
المجنة كبخاصة إعبلنيا االستقبلؿ إلي السمطة العسكرية البريطانية  ،أنفذت إلييا قكة مف االسترالييف

لقمع الثكرة  ،كحيف اقتربت القكة مف المدينة أخذ األىالي يحفركف الخنادؽ العميقة في الطرؽ الزراعية
المكصمة إلييا  ،فاستعدت القكة لمياجمة المدينة  ،كصكبت إلييا المدافع  ،فتدخؿ اسماعيؿ بؾ حمد

في األمر كتكسط بيف القكة كلجنة الثكرة كنصح ىذه بالكؼ عف المقاكمة إبقاء عمي المدينة  ،كأذف
لمقكة بدخكليا عمي أف ال تتدخؿ في شئكف اإلدارة  ،إذ احتمؿ ىك مسئكليتيا  ،فدخؿ الجند المدينة ،

كعسكركا في بحرييا كقبمييا  ،كأخذكا يبحثكف عف أعضاء لجنة الثكرة  ،فمـ يرشد إلييـ أحد  ،كحظرت

القكة عمي اآلىميف التجكؿ في المدينة مف غركب الشمس إلي مطمع الفجرِْٖ

 -فيؿ استمرت الثكرة سممية بالفعؿ إلي النياية أـ حدثت تجاكزات ؟

 بالتأكيد قد حدثت تجاكزات  ،فبل يمكنؾ السيطرة عمي حراؾ شعبي ضخـ قد تجاكز حدكد العاصمة إليسائر مدف مصر فكاف مف الطبيعي أف يقكـ المتحمسكف مف الشباب بأعماؿ عنؼ كقطع لمسكة الحديد

كاألعتداء عمي بعض الممتمكات العامة كخاصة بعد أف استخدـ اإلنجميز القكة المفرطة في فض

المظاىرات كسقكط شيداء كجرحي فيك رد فعؿ طبيعي

 أم أف الثكرة قد تطكرت رغما عف الجميع كحدثت أعماؿ عنؼ  ،كسقط شيداء كجرحي  ،كلف أسألؾعف رد فعؿ قكات االحتبلؿ البريطاني ألنو سيككف سؤاؿ ساذج كمعركؼ إجابتو مسبقان  ،كلكف ماذا كاف
رد فعؿ قادة الثكرة كزعماء الشعب إلحتكاء ىذه األحداث كالذيف كانكا يفضمكف السممية بالطبع ؟

نداء إلي الشعب خبلؿ ثكرة ُُٗٗ لبللتزاـ بالسممية
 كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي عف ىذا المكضكع ما يمي  :اجتمع أعضاء الكفد ككبار العمماءكبعض الكزراء السابقيف كاألعياف كاتفقكا عمي إصدار نداء إلي األمة يدعكنيا فيو إلي اإلخبلد لميدكء

كالسكينة  ،قالكا  :أصدرت السمطة العسكرية – البريطانية  -إنذا ارن بأنيا ستتخذ أقسي ما يككف مف

الكسائؿ الحربية عقابان عمي ما يقع مف االعتداء عمي طرؽ المكاصبلت كاألمبلؾ العمكمية  ،كال يخفي
عمي أحد أف االعتداء سكاء كاف عمي األنفس أك عمي األمبلؾ محرـ بالشرائع اإلليية كالقكانيف

الكضعية  ،كاف قطع طرؽ المكاصبلت يضر أىؿ الببلد ضر ارن كاضحان إذ ىك يحكؿ بينيـ كبيف مباشرة

مصالحيـ  ،كيكقؼ حركة نقؿ المحاصيؿ كاألرزاؽ  ،كيعطؿ المعامبلت كاألخذ كالعطاء  ،كيسبب العسر
كسكء الحاؿ  ،عمي أف العقاب عميو يعرض بعض القرم لمتخريب كيعرض األنفس البريئة إلي أف تؤخذ

بما لـ ترتكب مف الذنكب  ،كينبغي أف يبلحظ أف مثؿ ىذا االعتداء يضيع عمي المصرييف ما ينتظركنو

مف العطؼ عمييـ بما يسبب مف ركاج إشاعات السكء عنيـ  ،مف أجؿ ذلؾ رأم المكقعكف عمي ىذا

ِْٖ

مف كتاب ( ثكرة ُُٗٗ – تاريخ مصر القكمي مف سنة ُُْٗ إلي سنة ُُِٗ ) تأليؼ عبد الرحمف الرافعي – صفحة ِْٓ ،

ِْٔ – الطبعة الرابعة ُٕٖٗ– دار المعارؼ

ِْٕ

ّْٕ
مف أقدس الكاجبات الكطنية أف يناشدكا الشعب المصرم باسـ مصمحة الكطف أف يتجنب كؿ اعتداء كأف
ال يخرج أحد في أعمالو عف حدكد القكانيف حتي ال يسد الطريؽ في كجو كؿ الذيف يخدمكف الكطف

بالطرؽ المشركعة  ،كما أننا ندعك أعياف الببلد كأرباب النفكذ فييا أف يقكمكا بالكاجب عمييـ مف األمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فيسارعكا إلي اتخاذ جميع ما لدييـ مف مف الكسائؿ لمنع كقكع كؿ ما

ينجـ عنو ضرر لمببلد كانا شديدك الرجاء في أف األمة المصرية بما عرفت بو مف التعقؿ كالركية
تصغي إلي ىذا النداء  ،كتمزـ طريؽ الحكمة في سمككيا  ،كاهلل اليادم إلي سكاء السبيؿ  ِْ ،مف

مارس سنة ُُٗٗ ِٖٓ

 ال أدرم لماذا يذكرني ىذا النداء بالمنشكر الذم كزعتو الحممة الفرنسية عمي الشعب المصرم أثناءالثكرة آنذاؾ كأدعت أنو عمي لساف المشايخ ككانكا يستعيذكف فيو مف الفتف ما ظير منيا كما بطف
كيطمبكف مف الناس أف ييتمكا بأسباب معيشتيـ كيكفكا عف مقاكمة الحممة الفرنسية

 بالفعؿ ىناؾ شبو بيف النداء كالمنشكر الذم تذكرتو كالفرؽ ىك أف المنشكر جاء عمي لساف المشايخالذيف ىـ كانكا بطبيعة الحاؿ زعماء الشعب  ،أما النداء الذم نحف بصدد الحديث عنو فقد جاء عمي

لساف زعماء األمة عمي أختبلؼ تكجياتيـ كدياناتيـ فمنيـ رجؿ الديف المسمـ كمنيـ أيضان رجؿ الديف
المسيحي ككذلؾ منيـ سياسييف مسمميف كمسيحييف

 -فيؿ ذكر الرافعي أسماء مف قاـ بالتكقيع عمي ىذا النداء ؟

 بالتأكيد فيك كمؤرخ أميف يذكر أم حدث بجميع التفاصيؿ المتيسرة لديو -فيؿ ممكف أف تق أر بعض األسماء المكقعة عمي ىذا النداء ؟

 بالتأكيد كلكف أريد قبؿ ذلؾ أف أكضح نقطة ميمة ذكرىا الرافعي عف استبداؿ السير كنجت بشخصآخر رأت بريطانيا أنو أكثر شكيمة منو لقمع ىذه الثكرة كىك المكرد المنبي

 -ىذا الجنراؿ الذم قاد التجريدة المصرية الحتبلؿ فمسطيف ؟

 نعـ  ،كقد ذكر الرافعي عف ىذا المكضكع ما يمي  :أسمفنا القكؿ بأف الحككمة اإلنجميزية استدعتالسير كنجت إلي لندف لتقؼ منو عمي تطكر األحداث في مصر  ،فمما تفاقمت الحكادث بعد رحيمو

كشبت الثكرة رأت أف تستبدؿ بو مندكبان آخر أكثر شكيمة كأقكم بأسان  ،كأقدر عمي مكاجية الثكرة

كقمعيا  ،،بتعييف الجنراؿ المنبي مندكبان ساميان فكؽ العادة في مصر كالسكداف  ،أما أسماء المكقعكف
عمي النداء فكاف منيـ  :شيخ الجامع األزىر محمد أبك الفضؿ الجيزاكم  ،مفتي الديار المصرية محمد

بخيب  ،بطريرؾ األقباط كيرلس  ،شيخ مشايخ الطرؽ الصكفية عبد الحميد البكرم  ،رئيس المحكمة

ِٖٓ

مف كتاب ( ثكرة ُُٗٗ – تاريخ مصر القكمي مف سنة ُُْٗ إلي سنة ُُِٗ ) تأليؼ عبد الرحمف الرافعي – صفحة ِٕٕ ، ِٕٖ ،

ِٕٗ – الطبعة الرابعة ُٕٖٗ– دار المعارؼ

ّْٕ

ْْٕ
الشرعية العميا محمد ناجي  ،نقيب األشراؼ عمر مكرـ

ِٖٔ

 ،حسيف رشدم باشا  ،عدلي يكف باشا ،

أحمد مظمكـ باشا  ،إسماعيؿ سرم باشا  ،يكسؼ كىبو باشا  ،عبد الخالؽ ثركت باشا  ،أحمد حممي

باشا  ،يكسؼ سابا باشا  ،أحمد زيكر باشا  ،نجيب بطرس غالي باشا  ،عمي شعراكم باشا  ،عبد
العزيز فيمي بؾ  ،أحمد لطفي السيد بؾ  ،جكرج خياط بؾ  ،سينكت حنا بؾ  ،كغيرىـ  ،كقد ذكر

الرافعي أسمائيـ بالكامؿ في كتابو بعد أف أكرد نص النداء

 كاضح مف ىذه األسماء أنيـ ينتمكف إلي طبقة مختمفة عف عمكـ الشعب المصرم فيما أظف  ،فيؿلديؾ معمكمات أكثر تفصيبلن عنيـ أك عف بعضيـ

 -ىناؾ كتاب طريؼ اسمو (في المرآة) كتبو الشيخ عبد العزيز البشرم ككاف يتناكؿ كؿ أسبكع شخصية

عامة في جريدة السياسة األسبكعية بأسمكب ساخر كقد ذكر بعض المذككرة أسمائيـ كعدلي يكف كعبد

الخالؽ ثركت كأحمد زيكر كالشيخ أبك الفضؿ الجيزاكم كأحمد مظمكـ باشا كغيرىـ باإلضافة إلي سعد

زغمكؿ بالطبع

 -كىؿ متكفر لديؾ اآلف ىذا الكتاب لتق أر منو ؟

 -بالتأكيد كلكف ىذا سيأخذنا بعيدان عف مكضكعنا كعف سرد أحداث الثكرة

 -ال تكجد مشكمة بؿ بالعكس فإف إلقاء الضكء عمي بعض شخصيات ذلؾ العصر سيكضح الكثير

بعض ما كرد في كتاب(في المرآة) لعبد العزيز البشرم عف شخصيات ذلؾ العصر
 ال مانع كلنبدأ مثبلن بالشيخ أبك الفضؿ الجيزاكم أكؿ المكقعيف عمي ىذا النداء حيث كتب عف الشيخالبشرم ما يمي  :أال مف شاء أف يقدر مبمغ التطكر الذم دخؿ عمي رجاؿ الديف عندنا  ،كيعرؼ مدم
الطفرة العظيمة التي طفركىا فميسمع القصة التالية  :كاف في األزىر مف ستيف أك سبعيف سنة عالـ

جميؿ المقدار ييدعي الشيخ االسماعيمي  ،ككاف يسكف الجامع المؤيد كلو تمميذ خاص عمي عادة كبار
العمماء في ذلؾ الزماف يق أر بيف يديو درسو إذا أقبؿ عمي حمقتو كيتمكه عميو إذا خبل لمذاكرتو كيعينو إذا

سعي كيصب لو ماء كضكئو  - -إلخ  ،كىذا التمميذ كاف ييدعي الشيخ حسنان  ،ككاف الشيخ
االسماعيمي رجبلن شديد الزىد في الدنيا قكم الرغبة عنيا  ،ال يتعمؽ منيا بسبب إال ما كاف مف شأف

دينو كتعميـ طمبتو  ،ككانت كظيفتو كؿ يكـ بضعة يرغفاف يتبمغ بيا كتمميذه  ،كفي كؿ شير ثبلثيف
قرشان يأتىًدـ بيا كصاحبو  ،كيتجمؿ بما فضؿ منيا لسائر حاجاتيما  ،كيدعك أحد التجار ذلؾ الشيخ

ليتغدم عنده التماساى لبركتو فيأبي الشيخ كيعتذر  ،كيمح الرجؿ في الدعكة فيمح الشيخ في إبائو
كاعتذاره  ،فمما أيس الرجؿ مف إسبلس الشيخ  ،طمب كجو الحيمة في األمر فاختمي بالشيخ حسف كقاؿ

ضت لي نفس الشيخ كقدتو إلي دارم ليفطر عندم في رمضاف  ،كقد أصبحكا مف رمضاف
لو  :إذا ير ى
ِٖٔ

الحظ كجكد تشابو أسماء بيف نقيب األشراؼ كالسيد عمر مكرـ نقيب األشراؼ في عيد محمد عمي باشا

ْْٕ

ْٕٓ
عمي أياـ  ،اجتعمت لؾ عمي ىذا ًنحييف مف السمف ً ،
كغرارتيف مف القمح  ،كأربعة أعداؿ مف السكر
كالصابكف كالشمع كالبف  ،فجمع الشيخ حسف كؿ عزمو كانصب عمي شيخو يقبؿ يديو كرجميو كيسألو

يخيب رجاء داعيو  ،إذ الشيخ ما يزاؿ في نفكره كابائو  ،كالشيخ يمح في االعتذار محتجاى بأنو ما
أال ٌ
زاؿ في خزانتو خبز كثير  ،كلما طاؿ إلحاح التمميذ فطف األستاذ إلي أف في األمر شيئان فقاؿ لو  :ىؿ
اجتعؿ لؾ الرجؿ عمي ىذا يجعبلن ؟ فقاؿ  :بمي يا مكالم لقد جعؿ لي كيت ككيت  ،كأنا رجؿ كما تعمـ ذك
زكجة كأكالد  ،كاني أرجك أف أعكد بيذا عمي شممي كأكسع في النفقة دى ارن عمي عيالي  ،،كحينئذ طابت
نفس الشيخ األكبر بإجابة الدعكة رحم نة بعياؿ الشيخ األصغر  ،كعيَّف يكمان مف أياـ رمضاف ليفطر فيو
عند ذلؾ التاجر  ،كيطير عـ الشيخ حسف إليو يبشره بقبكؿ الشيخ  ،كيحتفؿ الرجؿ لؤلمر فيدعك بأجكد
الطياة كيتقدـ إلييـ بطيي أزكي األطعمة  ،كما يدعك لميكـ المعيف أعياف التجار كالسراة ككؿ ذم خطر

في الحي لينعمكا بطمعة الشيخ كيتشرفكا بمؤاكمتو  ،حتي إذا كاف عصر ذلؾ اليكـ الحظ الشيخ حسف

عمي أستاذه فتك ارى كاغضاء كتربُّد كجو كانقباضان عف الحديث حتي إذا تييأت الشمس لمنزكؿ قاؿ
لصاحبو  :ىمـ بنا  ،كانطمقا يطمباف حي الجمالية مثكم الداعي كما كادا يتشرفاف عمي حارتو حتي

أبص ار عبلئـ الزينة مف بنكد خافقة كثريات آلقة ترتجؼ أثناء ذلؾ بطاطيخ الزجاج في ألكانيا  ،كرأيا

كبار األعياف كىـ ميممكف دار الداعي عمي أيتينيـ كبراذينيـ الفارىة  ،فجمد الشيخ كاصفر كجيو
كتيدلت شفتو كأرعشت يداه كصاح في تمميذه  :كـ اجتعؿ لؾ الرجؿ يا شيخ ؟ فقاؿ  :جعؿ لي كيت

عمي كؿ شير ثبلثيف
ككيت  ،قاؿ  :فكـ يبمغ ثمنيا ؟ قاؿ  :حكؿ األثني عشر جنييان  ،قاؿ ُّ :
فقسطيا َّ
يبسط ًخكانو مما ادخر مف الخبز
شي ارن  ،كدار عمي محكره كجرم طمقان إلي مثكاه في جامع المؤيد حيث ي
في خزانتو  ،كفينا اليكـ عمماء كبار  ،كلنا اليكـ شيخ إسبلـ جميؿ المقدار  ،لـ يمنعيـ عمميـ كال

دينيـ كال شدة كرعيـ عف أف يفقيكا الدنيا كيجاكركىا في مظاىر حضارتيا حتي ال يطمقكا فينا القالة

كال يبعثكا األلسف بتنقُّص الديف كالقكؿ بأنو يدعك إلي الجمكد  ،كذكرت مرجع ذلؾ الشيخ الجامد كىربو
مف تناكؿ طعاـ لعمو قد دخمو ما ال يحؿ  ،كالشيخ أبك الفضؿ الجيزاكم رجؿ عصامي حقان فقد خرج مف

الكراؽ مف أعماؿ مركز إنبابة إلي األزىر كجد في طمب العمـ ككدح في ذلؾ كدحاى عنيفان قاـ عنده
بمدتو َّ
مقاـ شدة الذكاء كقكة االستعداد  ،كانتيي أمره ال أدرم بأية كسيمة إلي المرحكـ الشيخ العباسي

الميدم الذم كره لو لقبو فدعاه (أبا الفضؿ) فذىب لو ىذا المقب مف ذلؾ اليكـ كلما استكم عالما

مدرسا كاف المرحكـ العباسي يعتمد عميو في بعض كسائؿ امتحاف العالمية في األزىر  ،كرأم الشيخ
أبك الفضؿ أف يعمؿ لدنياه كأنو يعيش أبدا كما يعمؿ آلخرتو كأنو يمكت غدا  ،فحرص عمي جمع الماؿ

 ،ككـ كاسي بو عاتيا ككـ فرج بو كربة محتاج  ،عمي أف اهلل تعالي قد أنعـ عميو كجازاه فيما أعطي

أضعافان مضاعفة  ،كظؿ الشيخ مدرسان في األزىر معركفان بشدة االجتياد كالمطاكلة في الدرس كقكة
الصبر عمي التفيـ عمي عادة األكثريف مف عمماء األزىر في عيده فكاف درسو مف أحفؿ الدركس
ْٕٓ

ْٕٔ
بطمبة ىذا النكع مف التعميـ  ،كىك رجؿ معركؼ بحب القرآف كتبلكة القرآف فمـ يتبطر كىك عالـ كبير

عمي أف يمي مقرأة السمطاف الحنفي لقاء ّٓ في كؿ شير كعشريف رغيفا في كؿ أسبكع  ،ثـ كلي
مشيخة معيد اإلسكندرية كظؿ فييا إلي أف أفضت إلي مشيخة اإلسبلـ في سنة ُُٔٗ أك ُُٕٗ ـ ،

كيأبي اهلل إال أف يفسح لو في الخير كيبسط لو في الرزؽ  - - -إلي ما أضيؼ إلي ذلؾ مف كظائؼ

عدة تجرم عمي مكالنا الشيخ األكبر في كؿ شير مكافأة عمي حضكر مجمس إدارة مدرسة القضاء

الشرعي كأخرم لمدرسة دار العمكـ  ،كثالثة عمي حضكر مجمس األكقاؼ األعمي  ،كرابعة لمجمس
الببلط كخامسة كسادسة  ، ،،إلي تمؾ األكقاؼ الكاسعة التي دخمت عمي مشيخة األزىر كالتي ال يعمـ

حسابيا إال اهلل تعالي كما شاء اهلل كاف  ،كقد أصبح مف المرض كتزاحـ السنيف أشبو بمكمياء حتي لك
قد استدرجتو إلي يكمان إلي دار اآلثار ما استطعت أف تستخرجو منيا إال بعد جداؿ كجيد في اإلثبات

ِٕٖ

 كاضح أف أسمكب الشيخ عبد العزيز البشرم أسمكب رشيؽ كممتع كقد خفؼ كثي ارن مف جدية الحكار ،كلنعد مرة أخرم لمحديث عف الثكرة

 إف المكضكع باختصار شديد أف الثكرة استمرت في جميع أنحاء مصر إلي أف قاـ اإلنجميز بميادنتياكالسماح لمكفد المصرم أف يتكجو إلي مؤتمر الصمح في باريس حيث أعادكا سعد زغمكؿ كرفاقو مف

منفاىـ كسمحكا ليـ بالسفر كلحؽ بيـ باقي أعضاء الكفد مف مصر

 -فماذا حدث لمكفد المصرم في أكركبا ؟

 -اكتشؼ سعد زغمكؿ في أكركبا أف المؤامرات االستعمارية أقكم مف مبادئ الديمكقراطية كما ذكرت لؾ

مف قبؿ كلقد أعرب سعد زغمكؿ عف خيبة األمؿ في السياسة األكركبية في رسالة بعث بيا إلي محمكد
باشا سميماف رئيس حزب األمة كككيؿ الكفد يقكؿ فييا  :منذ كصكلنا باريس كجدنا جميع األبكاب
مكصدة في كجكىنا ككؿ الجيكد كالمساعي لـ تؤد إلي نتيجة  ،إف ميمة الكفد قد انتيت كلـ يبؽ أمؿ

في الحصكؿ عمي االستقبلؿ التاـ  ،كاف كؿ قكؿ عدا ذلؾ يعد مغالطة كأف عمؿ الكفد اآلف ما ىك إال

تنظيـ لميزيمة

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 عاد الكفد إلي مصر كقاـ الشعب باستقباؿ سعد باشا زغمكؿ استقباؿ كصفو األستاذ العقاد كصفان بميغان -فكيؼ كصؼ العقاد استقباؿ الشعب لسعد زغمكؿ عند عكدتو مف أكركبا ؟

 كيؼ كصؼ العقاد استقباؿ الشعب لسعد زغمكؿ عند عكدتو مف أكركبا بعد فشؿ الكفد في مفاكضاتاالستقبلؿ

ِٕٖ

نقبلن باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشرم رحمو اهلل كرحـ اهلل كؿ مف أدرجيـ في مرآتو كجميع مكتي

المسمميف كرحـ اهلل الشيخ أبك الفضؿ الجيزاكم كغفر ليـ أجمعيف

ْٕٔ

ْٕٕ

استقباؿ سعد زغمكؿ عند عكدتو بعد فشؿ الكفد في مفاكضات االستقبلؿ
 يقكؿ العقاد  - - - :ممؾ سعد ناصية المكقؼ مف ساعة كصكلو إلي شاطئ اإلسكندرية  ،كثبت فيعالـ العياف لمف كاف في شؾ مف األمر إف ىذا الرجؿ أقكم قكة في سياسة مصر القكمية كأف كؿ

اتفاؽ بيف مصر كانجمت ار يتـ عمي الرغـ مف ىذا الرجؿ أك مع إغفاؿ شأنو كتيكيف خطره مستحيؿ  ،لقد

كاف اليكـ الرابع مف إبريؿ –يكـ كصكلو إلي اإلسكندرية -يكـ الجيؿ بأسره في العالـ بأسره كلؾ أف
تقكؿ كأنت آمف مف الغمك أف استقباؿ سعد في ذلؾ اليكـ كفي اليكـ الذم بعده كاف أفخـ استقباؿ لرجؿ

مف الرجاؿ في أكائؿ القرف العشريف  ،فقد انتظمت مصر مككبان كاحدان لمحفاكة بو مف شاطئ البحر بؿ
مف مدخؿ الميناء إلي عاصمة الديار المصرية كارتفعت الزينات كأقكاس النصر مف سمـ الباخرة إلي

حجرتو في فندؽ كبلردج الذم نزؿ فيو ككاف الناظر ال يرم في كؿ مكاف إال صكرة سعد كال يسمع إال
اليتاؼ باسمو كأناشيد المترنميف بذكره  ،كانقضي اسبكع قبؿ كصكلو كالكفكد تتزاحـ عمي االسكندرية

مف أقصي القطر إلي أقصاه حتي تعذر المبيت في الفنادؽ كلجأ الناس إلي البيكت يسألكف أصحابيا

أف يؤكىـ إلي مكاف يسكنكف إليو ريثما يحيف اليكـ المكعكد  ،كلـ تبؽ شرفة في الطريؽ إال غالي
المستأجركف بثمف الكقفة فييا بضع ساعات حتي نيفت أجرة الشرفة عمي أجرة البيت  ،كضاقت

الطرقات عف مسير المركبات كأكشكت أف تضيؽ عف مسير األقداـ مف مجاز إلي مجاز  ،كلما استقؿ

القطار مف اإلسكندرية إلي القاىرة تبلحقت الجمكع عمي طكؿ الطريؽ تأبي إال أف تستكقفو مرات في
غير مكاضع الكقكؼ كمنيـ مف كانكا يترامكف عمي القضباف في بعض القرم الصغيرة ليغتنمكا لحظة
مف الكقت يقؼ فييا القطار كيطؿ فييا الزعيـ عمي المستقبميف  ،كخرج كؿ مستطيع الخركج في مدينة

القاىرة إلي الطريؽ ما بيف باب الحديد إلي بيت األمة يترقبكف مف الصباح ساعة قدكـ الرئيس في نحك

الخامسة مف المساء فمما الح ليـ في سيارتو نسكا أنفسيـ أفرادان كذكركا أنفسيـ قكمان كاحدان ال اختبلؼ

فيو بيف صكت كصكت كال بيف دعاء كدعاء  ،كبمغ مف نسياف النفس كغمبة الكجداف عمي اإلرادة أف

أناسان كانكا يتسمقكف األشجار كاألسكار أرسمكا أيدييـ ليصفقكا كىـ ال يدركف أنيـ معتصمكف بتمؾ
األيدم مف خطر الكقكع  ،كال خطر في الحقيقة مف الكقكع حيث ال أرض في طكؿ الطريؽ إال كقد

غشاىا ألكؼ الكاقفيف  ،كتمشت السيارة اليكينا كىي تكاد تزحؼ مف بطء المشية بيف الصفكؼ ،
كسعد كاقؼ عمييا بقامتو المديدة كطمعتو المييبة كمحضره المأنكس يحيي المحييف بكمتا يديو
كتسترسؿ الدمكع مف عينيو  ،كتمؾ طبيعة فيو إذا جاشت نفسو بالشعكر كاىتزت أريحيتو بيزة

الجميكر  ،كال نطيؿ في سرد أسماء المستقبميف ككصؼ معالـ االستقباؿ فإنما أردنا األثر الطبيعي
المفاجئ الذم كاف الستقباؿ سعد في ضمير األمة مما لو داللة قكمية  ،كلـ نرد المراسـ كاألشكاؿ التي

قد تتكرر في كؿ يكـ بغير داللة  ،كيكفي أف نقكؿ اف مصر لـ تتمثؿ تمثبلن في مككب االحتفاؿ بعكدة
زعيميا الراجع إلييا كلكنيا كانت كميا مككب احتفاؿ كاحد لـ يتخمؼ عنو مصرم كاحد قادر عمي
ْٕٕ

ْٖٕ
حضكره أك المشاركو فيو  ،كانقضي يكـ الكصكؿ إلي اإلسكندرية كيكـ الكصكؿ إلي القاىرة كلـ يحدث
في المدينتيف الحافمتيف بألكؼ األلكؼ مف أىميما كالكافديف إلييما كال في طكؿ الطريؽ بينيما حادث

كاحد مما يسجمو المككمكف باألمف في سائر األياـ  ،كأنما غاب األفراد في غمار (أمة كاحدة) فمـ يبؽ
بينيـ ما يككف بيف األفراد مف نزاع كاعتداء  - - - - -فمـ يخرج الشعب لفرجة  - -كلكنيا قكة

أحسيا الشعب فانبعث بيا إلي حيث تتبلقي أفكاجو كتتزخر أمكاجو  ،كذلؾ الرجؿ ىك عنكاف تمؾ القكة

أك لساف تمؾ القكة أك مناط األمؿ المرجك مف تمؾ القكة  ،كاذا كجدت الشعكب نفكسيا كاىتدت إلي
سريرتيا فإنما تجدىا كتيتدم إليو في لحظة مف لحظات النشكة الكطنية كتمؾ المحظة التي استثارىا

فييا حب الزعيـ كالشكؽ إلي مرآهِٖٖ

 -إف ىذا االستقباؿ يؤكد بما ال يدع مجاال لمشؾ نجاح اإلنجميز في صناعة زعيـ شعبي عمي أعمي

مستكم ليككف بديبلن رائعان لمحزب الكطني المتشدد كما يقكلكف  ،فيك رجؿ سياسة كليس رجؿ حرب
كعرابي كىك يفضؿ المفاكضات كليس المكاجيات كمصطفي كامؿ كال مانع مف أف يتكلي الكزارة كيسيطر

عمي مصر نيابة عنيـ بؿ كيحممكنو مسئكلية تأميف قكاتيـ كمنشآتيـ كرعاياىـ دكف أف يسبب ليـ أم
مشاكؿ مف أم نكع فيك زعيـ قكمي كليس إسبلمي كبيتو أصبح ىك بيت األمة كزكجتو أصبحت أـ

المصرييف كليس معني ىذا أنو ال يريد االستقبلؿ أك ال يعمؿ لصالح مصر بؿ إنو يبذؿ أقصي مجيكد

لتحقيؽ مصالح الشعب المصرم كلمحصكؿ عمي االستقبلؿ كلكف بأسمكب غير مزعج

 أعتقد أنؾ قد كقفت عمي المخطط البريطاني لتركيض الشعب المصرم كافقاده ليكيتو اإلسبلمية كدعـقكميتو المصرية كما فعمكا مع القكمية العربية كالقكمية التركية

 يبدك أف ثكرة ُُٗٗ كانت بالفعؿ نقطة تحكؿ في تاريخ الشعب المصرم حيث جعمتو ييتـ بقضاياهالكطنية أكثر مف أم شئ آخر في العالـ اإلسبلمي كفصمتو عنو بشكؿ كبير  ،فأصبح لو زعماءه
كرمكزه كقكميتو الخاصة  ،فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 استمرت مقاكمة االحتبلؿ البريطاني رغـ كؿ جيكد رجاؿ السياسة في مصر الستبداؿ العنؼبالمفاكضات  ،مما أزعج اإلنجميز

 إف الذيف قاكمكا االحتبلؿ البريطاني بعيدان عف المناكرات كالمفاكضات السياسية كانكا فيما أعتقديفيمكف طبيعة التعامؿ مع اإلنجميز باألسمكب الذم يميؽ بيـ فيك األسمكب الكحيد الذم يمكنو تغيير

المكقؼ في مصر  ،فالمستعمركف ال يفيمكف إال لغة القكة فيؿ لديؾ معمكمات عف االنقساـ التاريخي

الشيير الذم حدث بيف سعد زغمكؿ كعدلي يكف ؟

ِٖٖ

نقبلن عف كتاب سعد زغمكؿ سيرة كتحية لعباس محمكد العقاد

ْٖٕ

ْٕٗ
 كاف قد حدث انقساـ بيف صفكؼ الشعب كاختبلؼ عمي مف سيقكـ بتمثيؿ الشعب في المفاكضات بعدذلؾ ىؿ سعد زغمكؿ الزعيـ الشعبي أـ عدلي يكف الذم تكلي رئاسة الكزارة ؟ ككؿ ىذه األحداث بالطبع

تمت في عيد تكلي السمطاف فؤاد األكؿ عرش مصر بعد كفاة السمطاف حسيف كامؿ
 -فيؿ لديؾ معمكمات عف ىذا االنقساـ ؟

انقساـ الشعب بيف عدلي كسعد سنة ُُِٗ
 كاف عدلي باشا يكف يتكلي رئاسة الكزراء كقاـ بتشكيؿ كفد رسمي الستئناؼ المفاكضات مع االحتبلؿاإلنجميزم كعرض عمي سعد باشا زغمكؿ كمف معو المشاركة فيو ليصبح الكفد الشعبي جزء مف الكفد

الرسمي مما أغضب سعد زغمكؿ كمؤيديو كالذم كاف يرأس الكفد الشعبي الذم سافر إلي أكركبا مف

قبؿ بعد ثكرة ُُٗٗ كسدت جميع األبكاب في كجيو  ،فانقسمت الببلد بيف مؤيد لمكفد الرسمي كمؤيد

لمكفد الشعبي  ،ثـ تطكرت إلي أحداث مؤسفة

 -فماذا كتب الرافعي عف ىذا االنقساـ ؟

 إليؾ بعض مما كتبو عبد الرحمف الرافعي عف ىذا المكضكع  - - - :كقد زادت المظاىرات عنفان بعدتأليؼ الكفد الرسمي سكاء في القاىرة أك االسكندرية كفي كثير مف المدف األخرم كاتخذت طابع العداء

لكؿ مف خالؼ سعدان في رأيو  ،كالنداء بسقكطيـ كاالعتداء عمي منازليـ بالطكب كالحجارة  ،ككاف ىذا
مف الظكاىر األليمة لبلنقساـ  ،كمف األسمحة الممقكتة في الخصكمة السياسية ألف النضاؿ السياسي

بيف المختمفيف في الرأم مف أبناء األمة يجب أف يككف مقصك ارن عمي نضاؿ اآلراء كمقارعة الحجة
بالحجة كبذلؾ ينضج الشعب كترقي أفكاره كمداركو  ،أما تحريض الجماىير عمي الخصكـ السياسييف
كاتخاذ االعتداء كسيمة إلكراىيـ عمي تغيير آرائيـ فيك كسيمة تفسد الحياة السياسية كتيدـ حرية الرأم

نداء بتاريخ ُِمايك سنة ُُِٗ يستنكر فيو ىذا االعتداء
كالعقيدة  ،كلقد نشر األمير عمر طكسكف ن
قاؿ فيو  ( :يا أبناء بمدم األعزاء  ،بمغني مع أشد األسؼ ما حدث مف بعض أشخاص غير مسئكليف
في أثناء المظاىرات السممية مثؿ مياجمة بيكت بعض المخالفيف لكـ في الرأم كالتقاذؼ باألحجار في

الشكارع األمر الذم ما كنا ننتظر صدكره مف أم مصرم كنحف قكـ نريد االستقبلؿ كنطمب الحرية

كأساس ىذا المبدأ احتراـ كؿ فريؽ رأم اآلخر كعدـ الحظر عمي أحد كاف شذ في رأيو  ،كاذا لـ نحترـ
ىذا المبدأ فمماذا نشكك مف ضغط اإلنجميز عمي حريتنا كمصادرتيـ لنا في آرائنا ككيؼ بعد ىذا تريد
طائفة منا إرغاـ مخالفييا عمي اتباع رأييا بالقكة ؟  ،فأرجككـ أشد الرجاء اإلقبلع عف ىذه الخطة التي

تضر قضيتنا المقدسة أكبر ضرر كتشيف سمعتنا كتحط مف كرامتنا  ،كأناشد كؿ مخمص لكطنو محب
لببلده أف يجتيد في منع ما يثير شبو األجانب فينا كيبعد عطفيـ كيخمؽ التيـ بالباطمة لنا  ،إنني

ألقكؿ ىذا ال انحيا ازن إلي جانب الكزارة ألني غير مكافؽ عمي خطتيا كما أظيرت في اقتراحي كلكف
ْٕٗ

َْٖ
الكاجب ىك الذم دفعني أف أبيف لكـ الخطر الذم ينجـ عف سمكؾ طائفة منا غير المسمؾ القكيـ ،

ىدانا اهلل جميعان إلي الصكاب )

 إف أكثر ما لفت انتباىي في بياف األمير عمر طكسكف ىك جممة (ما يثير شبو األجانب فينا يبعدعطفيـ) فإلي ىذا الحد كاف النظر إلي رأم ألد األعداء كالخكؼ مف اتياماتيـ لنا كاستدرار عطفيـ كىـ

مف يريدكف لنا الشر دائمان  ،كاألعجب مف كؿ ىذا أنيـ السبب في كؿ ما أحدثكه في مصر مف أفكار
ىدامة أبعدت الشعب عف الترابط كاالعتصاـ بحبؿ اهلل  ،كجعمتيـ يفيمكف الديمكقراطية فيـ خاطئ

 ىذا صحيح فالغرب ال يريد لنا النجاح كالنيكض ال بثكابتنا اإلسبلمية كال حتي بتطبيؽ النمكذج الغربيكما يدعكف  ،فيـ يريدكف لنا الضياع في اليـ بيف النمكذجيف دكف الكصكؿ إلي بر األماف بحيث ال

نصؿ إلي البر الخاص بيـ كال نتمكف مف العكدة إلي البر الخاص بنا

 -فماذا حدث لبياف األمير ؟

 يضيؼ الرافعي  :كلكف ىذا النداء الحكيـ ذىب عبثان في تيار الفتنة التي فرقت بيف الناس كألقت بينيـالعداكة كالبغضاء كازدادت المظاىرات عنفان في االسكندرية  ،كاشتبؾ المتظاىركف يكـ األحد ِِ مايك
سنة ُُِٗ مع بعض األجانب مف الطبقات المتأخرة في حي اليماميؿ كتبادؿ الفريقاف إطبلؽ

ال رصاص كاشتعمت النار في عدة منازؿ كنيبت بعض المحاؿ التجارية األجنبية  ،كبالجممة تحكلت ىذه

المظاىرات إلي اضطرابات ألقت الفزع في النفكس  ،كقد تدخؿ البكليس ثـ الجيش المصرم لقمعيا ،

كلـ يعد النظاـ إال في نحك الساعة الثالثة صباحان  ،كاستمرت االضطرابات الدامية يكـ االثنيف ِّ مايك
كتبكدلت العيارات النارية مف جديد بيف الكطنييف كاألجانب  ،فتدخؿ جيش االحتبلؿ كتكلي قكمنداف

القكة البريطانية المرابطة في االسكندرية قيادة المدينة  ،كأصدر أم ارن عسكريان بمنع المركر في الشكارع
بيف الساعة التاسعة كالنصؼ مساءان إلي الساعة الرابعة صباحان ما لـ يكف بيد الشخص إذف بالمركر ،
كبغمؽ جميع المحاؿ العمكمية في الساعة التاسعة مساء  ،كقد عاد اليدكء إلي المدينة منذ مساء ذلؾ

اليكـ

 مف الممفت أف يدفع اإلنجميز أكالن بقكات األمف المصرية فإذا فشمت في السيطرة عمي األمكر يقكمكفبالميمة بأنفسيـ  ،كعمي أم حاؿ إنيا أحداث مؤسفة بالفعؿ  ،كالسياسيكف المصريكف يتحممكف مع

اإلنجميز مسئكلية ما حدث  ،لقد كاف يجب عمي أم سياسي كطني كما يدعي أف يكضح لمشعب أف

ىناؾ انقسامات عديدة تحدث في جميع ببلد العالـ كتمجأ الشعكب المتحضرة كما يدعكف إلي الصناديؽ

لحسـ ىذه االنقسامات  ،أما في الشعكب المتخمفة التي فقدت ىكيتيا كثقتيا بنفسيا فتتحكؿ
االنقسامات إلي اضطرابات كقد تصؿ إلي حركب أىمية  ،فكـ بمغ عدد الضحايا في ىذه األحداث ؟

 يقكؿ الرافعي  :بمغ عدد ضحايا تمؾ االضطرابات الممقكتة ّْ قتيبلن ك ُِٗ جريحان مف المصرييف كُٓ قتيبلن ك ُٕ جريحان مف األكركبييف فكاف ليذه المأساة كقع أليـ في النفكس كرأم سعد أف
َْٖ

ُْٖ
المظاىرات قد تعدت إلي األجانب كتحكلت إلي اضطرابات ىي أبعد ما تككف عف التظاىر كأدرؾ خطكرة

العكاقب السيئة التي نجمت عنيا فنشر نداء ِْمايك بالحث عمي اليدكء كالسكينة كحسف معاممة

األجانبِٖٗ  ،كجدير بالذكر اف مفاكضات الكفد الرسمي برئاسة عدلي باشا يكف قد باءت بالفشؿ

أيضان كمفاكضات الكفد الشعبي برئاسة سعد زغمكؿ ثـ استقالت الكزارة  ،كعندما أدرؾ اإلنجميز عدـ
جدكم المفاكضات قامكا بإعبلف تصريح ِٖ فبراير سنة ُِِٗ مف جانب كاحد كفرضكا فيو ما رفضو

المصريكف في المفاكضات كىك كجكد قاعدة عسكرية بريطانية في مصر كاعبلف االستقبلؿ كقياـ
حككمة دستكرية في الببلد مع كجكد مندكب لبريطانيا يتمتع بنفكذ خاص

إعبلف بريطانيا تصريح ِٖفبراير ُِِٗ مف جانب كاحد
 بالطبع لف يقبؿ أم مفاكض مصرم بما جاء بيذا التصريح فاضطر اإلنجميز إلعبل نو مف جانب كاحد ،كىؿ صدؽ المصريكف أف ىذا التصريح قد أعطي لمصر االستقبلؿ ؟

 عمي أم حاؿ لقد تـ كضع التصريح مكضع التنفيذ كعمؿ عمي تفعيمو رئيس الكزراء عبد الخالؽ ثركتباشا الذم كاف يرفض قبكؿ الكزارة إال بعد أف تـ صدكر ىذا التصريح كقاـ السمطاف فؤاد بإصدار أكامره
لمحككمة بإعداد الدستكر كقانكف لبلنتخابات لبدء حياة سياسية جديدة  ،كمنذ ذلؾ الحيف أصبح فؤاد

ممكان عمي الببلد بدؿ مف لقب سمطاف  ،كأصبح لمصر كزير لمخارجية بعد أف كانت شأف مف شئكف
بريطانيا  ،كأىـ ما يميز ىذا التصريح أف اإلنجميز قد حممكا الحككمة المصرية مسئكلية تأميف الجيش

البريطاني كالرعايا األجانب بدالن منيـ  ،أم جعؿ المصرييف يكاجيكف بعضيـ بعضان

 -فما أبرز أحداث المقاكمة التي تمت ضد االحتبلؿ البريطاني ؟

 -حدثت ىذه االعتداءات في عيد المكرد ألمنبي ككزارة عبد الخالؽ ثركت باشا كعف ىذا المكضكع كتب

المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ما ممخصو :كتعددت حكادث اغتياؿ المكظفيف البريطانييف كلـ يعرؼ

الفاعمكف في معظميا كتحرج ليا مكقؼ الكزارة  ،ففي مارس ُِِٗ أطمؽ مجيكالف الرصاص عمي
المستر مكنتكش بؾ مدير قسـ القطارات بالسكؾ الحديدية بالقرب مف منزلو بالزيتكف فأصيب بإصابات
بميغة كفي مايك أطمؽ مجيكؿ الرصاص عمي البكباشي كيؼ مساعد حكمدار فرقة ب بشارع الفمكي

فمات مف جراء إصابتو  ،كبمغت ىذه الحكادث سبعان كلـ تيتد الحككمة إلي الجناة فييا  ،كتـ احتجاج

الحككمة البريطانية عمي حكادث االغتياؿ فقد أدم تكرار ىذه الحكادث كعدـ ظيكر الفاعميف فييا إلي

انزعاج الحككمة البريطانية فاحتجت رسميان لدم الحككمة المصرية  ،كأبمغ ىذا االحتجاج كتابة إلي
ثركت باشا رئيس الكزراء في مايك سنة ُِِٗ عمي يد المكرد المنبي المندكب السامي البريطاني كقد

جاء فيو  ":إف عدـ االىتداء إلي مرتكبي تمؾ الجرائـ كبقاءىـ بعيدان عف طائمة القانكف يدؿ اكضح
ِٖٗ

نقبلن عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)  -الجزء األكؿ  -عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعة ُٕٖٗ

ُْٖ

ِْٖ
الداللة عمي عدـ كفاية التدابير التي اتخذت لمنع كقكع تمؾ االعتداءات  ،كاف الحككمة البريطانية تجد
نفسيا تمقاء ىذه الحالة مضطرة ألف تعتبر الحككمة المصرية مسئكلة عف تعكيض مف يقع عميو

اعتداء مف األجانب أك تعكيض كرثتو إف أدركتو الكفاة  ،كما أنيا تحتفظ بحؽ تقدير كفاية التعكيض
الذم تمنحو الحككمة المصرية أك عدـ كفايتو"  ،كرد ثركت باشا عمي ىذا االحتجاج بأف الحككمة

المصرية أكؿ مف يأسؼ لكقكع تمؾ االعتداءات التي تنكرىا كينكرىا الشعب المصرم  ،كأنيا اتخذت

التدابير األدبية كالمادية لمنع كقكعيا كىي ال تتأخر عف التشديد عمي جيات البكليس بمضاعفة اليقظة
كاالنتباه مبالغة في العمؿ عمي زيادة تأثير التدابير التي سبؽ اتخاذىا  ،كأما عف التعكيض فمع أف

الحككمة ال ترم بأنيا مسئكلة بأكثر مف تكفير شرطة تقكـ بأداء كاجباتيا قيامان حسنان  ،إال أف ما

تعكدتو مف حسف الضيافة نحك األجانب يجعميا ال تتردد في أف تمنح ب ارن منيا ككرمان مف كقع بو أمثاؿ
ىذه االعتداءات السياسية ما ترم أف الظركؼ تقضي بو مف التعكيضات كأف الحككمة أظيرت
استعدادىا لمجرم عمي ىذه الخطة في أحكاؿ سابقة كأنيا ستظير مثؿ ىذا االستعداد كمما رأت الظركؼ

تدعك إلي ذلؾ  ،كيضيؼ الرافعي فيقكؿ :كفي الحؽ أف الرد صيغ في قالب مممكء حكمة ككرامة كاتزانان
 ،كلـ تقؼ حكادث االعتداء إثر ىذا االحتجاج كالرد عميو  ،ففي ّ يكليو اكتشؼ مؤامرة الغتياؿ

المستر برت المفتش بالسكة الحديدية  ،كفي ُٓ يكليو أطمؽ بعض المتآمريف الرصاص عمي

الككلكنيؿ بيجكت المكظؼ بالمصمحة المالية التابعة لمجيش البريطاني فاصيب بإصابات بميغة  ،فأرسؿ

المكرد ألمنبي إلي ثركت باشا كتابان في َِ يكليو يبمغو فيو أف الحككمة البريطانية تنظر بقمؽ متزايد
إلي االعتداءات المتكررة التي لـ يتكصؿ إلي معاقبة مرتكبييا كآخر مثؿ منيا محاكلة أغتياؿ الككلكنيؿ
بيجكت كاف الحككمة المصرية يتعمؽ بيا أف تتخذ إجراءات شديدة الكتشاؼ الجناة كمعاقبتيـ  ،كأف

تضع حدان قاطعان لحممة الجرائـ السياسية  ،عمي أنو كمؼ بأف يخبره بأنو إف لـ يتـ ذلؾ فإف الحككمة

البريطانية ستعتبر أف المسألة ذات خطكرة كبرم  ،فرد عميو ثركت باشا بأف المندكب السامي ال يجيؿ

أف الحككمة المصرية لـ تقصر في اتخاذ تدابير خاصة في ىذا الشأف كأخصيا زيادة عدد القكات

األكركبية في البكليس لكي يتيسر لو زيادة عدد دكرياتو

كاذا كانت ىذه التدابير لـ تؤد إلي منع

كقكع تمؾ الجرائـ كتعرؼ مرتكبييا فإف الحككمة المصرية أكؿ مف يأسؼ عمي ذلؾ عمي أنيا ستثابر

عمي الخطة التي أبمغيا في رده السابؽ كأنيا عمبلن بيذه الخطة لف تألك جيدان في أف تزيد عمي قدر
المستطاع أشد التدابير المتخذة لمنع كقكع ىذه الجرائـ كالبحث عف فاعمييا كأنيا تنكم أف تنشئ في

كزارة الداخمية فرعان خاصان تحصر في يده التحقيقات الخاصة باالعتداءات السياسية كاإلشراؼ عمي

األبحاث المتعمقة بياَّٖ كجدير بالذكر أف عبد الخالؽ ثركت باشا) ، (1873 - 1928كاف رئيس

َّٖ

نقبلن عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)  -الجزء األكؿ  -عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعة ُٕٖٗ

ِْٖ

ّْٖ
كزراء مصر في عيد الممؾ فؤاد األكؿ .كقد تكلى رئاسة الكزراء لفترتيف مف  1مارس  1922إلى
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كمف  26أبريؿ  1927إلى  16مارس1928.

عبلقة الممؾ فؤاد بعبد الخالؽ ثركت باشا رئيس الكزراء
 إف أكثر يمفت النظر فيما ذكرت ىك تكلي اإلنجميز كظائؼ دقيقة في مصر كأف الكزارة تشعر بأنيا فيكضع تحتاج فيو لمدفاع عف نفسيا كتعمف أسفيا عمي الضحايا اإلنجميز بصدؽ  ،فكيؼ كانت عبلقة

الممؾ فؤاد بعبد الخالؽ ثركت باشا رئيس الكزراء ؟

 -يقكؿ الرافعي  :الكاقع أف المغفكر لو الممؾ فؤاد لـ يكف يميؿ إلي بقاء ثركت باشا في الحكـ بؿ لـ يكف

مياالن في األصؿ إلي إسناد الكزارة إليو كلكف ضغط الحكادث كاف فكؽ إرادتو فاحتمؿ ثركت باشا عمي

كره منو  ،مضم ارن انتياز الفرص إلسقاطو  ،ىذا إلي أنو لـ يكف يميؿ إيضان إلي صدكر الدستكر  ،أما

عدـ ميمو إلي ثركت فؤلنو كاف ذا شخصية كبيرة ال تخضع في كؿ األمكر لما يطمب الممؾ  ،كليس ىذا
ىك الطراز الذم يرتضيو  ،بؿ كاف يؤثر الرؤساء كالكزراء الذيف ال شخصية كال إراده ليـ  - - ،كلذلؾ

كاف يضمر إسقاط ثركت مف اليكـ الذم ألؼ فيو كزارتو  ،كلـ يشفع لو أنو كاف لو الفضؿ بحسف

مسعاه في التعظيـ مف شأنو  ،إذ صار صاحب الجبللة الممؾ بعد أف كاف سمطانان تحت الحماية
البريطانية  ،لـ يكف ليذا الفضؿ أثر في نفسو بؿ كاف لو فييا أثر عكسي  ،ألف مف خصائص الممكؾ

الحاكميف بأمرىـ أف يحقدكا عمي مف لو فضؿ عمييـ  ،كمف ناحية أخرم فقد كاف ثركت باشا جادان في
كضع الدستكر كاستصدار المرسكـ الممكي بو ككاف يستحث لجنة الدستكر عمي إنجازه حتي يصدر كىك

ال يزاؿ في الكزارة  - -كلكف الممؾ فؤاد لـ يكف يميؿ إلي إصداره  ،ألنو رأه كما يقكؿ يغؿ سمطتو

كيجعؿ الحكـ مرجعو إلي الشعب كىذا ما ال يبغيو الممؾ - -مع أنو قبؿ إعبلف االستقبلؿ (بتصريح

ِٖفبرايرُِِٗ) لـ يكف يممؾ سمطة ما  ،بؿ كاف سمطانان تحت الحماية ال يصدر عنو إال ما يأمره بو
عماؿ الحماية  ،كلكف ىكذا شأف الممكؾ الحاكميف بأمرىـ  ،يتناسكف الحقائؽ إذا كاف في ذكرىا ما
يتعارض مع أىكائيـ  ،كال يفكركف إال في االستزادة مف سمطتيـ عمي حساب سمطة الشعب  ،كاف البد

إذف لمممؾ مف تنحية ثركت عف الحكـ  ،لكي تغير مجرم األمكر مف بعده فيتعطؿ صدكر الدستكر كقد

يقبر قبؿ أف يكلد

ُّٖ

كجدير بالذكر أف عبد الخالؽ ثركت باشا ىك أكؿ مف تكلي رئاسة الكزارة بعد

تصريح ِٖ فبراير الذم صدر مف بريطانيا مف جانب كاحد إللغاء الحماية عمي مصر كاقامة حككمة
دستكرية في الببلد مع كجكد قاعدة عسكرية بريطانية بيا  ،كقد حاكؿ ثركت باشا كما ذكرنا تفعيؿ ىذا

التصريح فيما يخص صدكر الدستكر كلكف مف المعركؼ أف الدستكر صدر سنة ُِّٗ

ُّٖ

نقبلن باختصار عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)-الجزء األكؿ -عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعة ُٕٖٗ

ّْٖ

ْْٖ

دستكر ُِّٗ كقياـ أكؿ حككمة منتخبة دستكرية في الببلد برئاسة سعد زغمكؿ
 -كىؿ تـ عمؿ دستكر لمببلد ؟

 بالطبع إنو دستكر ُِّٗ الذم ييعتبر منحة مف الممؾ لمشعب بناء عمي تصريح فبراير الذم كاف منحةمف اإلنجميز أيضان كتـ عمؿ انتخابات لمنكاب لتشكيؿ الحككمة كقد فاز الكفد بالطبع باألغمبية
 كىؿ كافؽ الزعيـ الشعبي سعد زغمكؿ عمي االشتراؾ في عممية انتخابية في ظؿ االحتبلؿ كطبقان لشركطتصريحيـ كدستكر الممؾ فؤاد ؟ ألف ىناؾ فرؽ كبير بيف الدستكر الذم انتزعو الشعب بالثكرة العرابية

في عيد الخديكم تكفيؽ كبيف دستكر جاء بتعميمات مف الممؾ تحت إشراؼ االحتبلؿ

 نعـ لقد اشترؾ سعد كحزبو في االنتخابات كأصبح أكؿ رئيس لمكزراء بعد دستكر ُِّٗ كقاـ الممؾفؤاد بإرساؿ خطاب يكمؼ فيو سعد زغمكؿ باشا بتأليؼ الكزارة بناءان عمي حصكؿ الكفد عمي األغمبية

 -فيؿ لديؾ نص ىذا الخطاب ؟

 نعـ لقد أكرده الرافعي كاآلتي  -- :عزيزم سعد باشا  ،،،،لما كانت أمالنا كرغائبنا متجية دائمان نحكسعادة شعبنا العزيز كرفاىتو كبما أف ببلدنا تستقبؿ اآلف عيدان جديدان مف أسمي أمانينا أف تبمغ فيو ما
نرجك ليا مف رفعة الشأف كسمك المكانة كلما أنتـ عميو مف الصدؽ كالكالء كما تحققناه فيكـ مف عظيـ

الخبرة كالحكمة كسداد الرأم في تصريؼ األمكر كبما لنا فيكـ مف الثقة التامة قد اقتضت إرادتنا تكجيو

مسند رياسة مجمس كزرائنا مع رتبة الرياسة الجميمة لعيدتكـ  ،كأصدرنا أمرنا ىذا لدكلتكـ لؤلخذ في

تأليؼ ىيئة الكزارة كعرض مشركع ىذا التأليؼ عمينا لصدكر مرسكمنا العالي بو  ،كنسأؿ اهلل جمت

قدرتو أف يجعؿ التكفيؽ رائدنا فيما يعكد عمي ببلدنا بالخير كالسعادة إنو سميع مجيب  ،،صدر بسرام

عابديف في ِِ جمادم الثانية سنة ُِّْ (ِٖيناير سنة ُِْٗ)

 -إف ىذا الخطاب لـ ترد فيو أم إشارة لفكز سعد باألغمبية

 نعـ كقد قاؿ الرافعي عف ذلؾ  - - :كمما يبلحظ في كتاب الممؾ أنو لـ يجعؿ مف أسباب تكميفو سعدانبتأليؼ الكزارة أنو ناؿ ثقة األمة في االنتخابات  ،بؿ لـ يشر إلييا إطبلقان كاقتصر الكتاب عمي العبارات
التقميدية التي تكتب لمف يختاره كلي األمر لتأليؼ الكزارة كلعؿ الممؾ أراد بيذا اإلغفاؿ المتعمد أف ال
يعترؼ باألساس الدستكرم لقياـ الك ازرات كسقكطيا كال يعترؼ بسمطة األمة كبحقيا في اختيار حكاميا

 ،كقد أكمؿ سعد ىذا النص في جكابو إلي الممؾ  ،إذ جعؿ أكؿ سبب لكاليتو الحكـ احترامو إرادة األمة

كارتكاز الحككمة عمي ثقة ككبلئيا

 -فكيؼ كاف رد سعد زغمكؿ عمي خطاب الممؾ ؟

 -إليؾ بعض مما جاء في جكاب سعد زغمكؿ إلي الممؾ فؤاد ردان عمي جكاب تكميفو بتأليؼ الكزارة ،،، :

مكالم صاحب الجبللة  ،،،إف الرعاية السامية التي قابمت بيا جبللتكـ ثقة األمة كنكابيا بشخصي
الضعيؼ تكجب عمي كالببلد داخمة في نظاـ نيابي يقضي باحتراـ إرادتيا كارتكاز حككمتيا عمي ثقة
ْْٖ

ْٖٓ
ككبلئيا أال أتنحي عف مسئكلية الحكـ التي طالما تييبتيا في ظركؼ أخرم كأف أشكؿ الكزارة التي

شاءت جبللتكـ تكميفي بتشكيميا مف غير أف يعتبر قبكلي لتحمؿ أعبائيا اعترافان بأية حالة أك حؽ

استنكره الكفد المصرم الذم ال أزاؿ متشرفان برياستو  ،إف االنتخابات ألعضاء مجمس النكاب أظيرت
بكؿ جبلء إجماع األمة عمي تمسكيا بمبادئ الكفد التي ترمي إلي ضركرة تمتع الببلد بحقيا الطبيعي

في االستقبلؿ الحقيقي لمصر كالسكداف مع احتراـ المصالح األجنبية التي ال تتعارض مع ىذا االستقبلؿ

كما أظيرت شدة ميميا لمعفك عف المحككـ عمييـ سياسيان كنفكرىا مف كثير مف التعيدات كالقكانيف التي
صدرت بعد إيقاؼ الجمعية التشريعية كنقصت مف حقكؽ الببلد كحدت مف حرية أفرادىا كشككاىا مف
سكء التصرفات المالية كاإلدارية كمف عدـ االىتماـ بتعميـ التعميـ كحفظ األمف كتحسيف األحكاؿ

الصحية كاالقتصادية كغير ذلؾ مف كسائؿ التقدـ كالعمراف  ،فكاف حقان عمي الكزارة التي ىي كليدة تمؾ
االنتخابات كعيدان مسئكالن منيا أف تكجو عنايتيا إلي ىذه المسائؿ األىـ فالميـ منيا - - - - -كلقد

لبثت األمة زمانان طكيبلن كىي تنظر إلي الحككمة نظر الطير لمصائد ال الجيش لمقائد  ،كترم فييا خصمان

قدي ارن يدبر الكيد ليا ال ككيبلن أمينان أمينان يسعي لخيرىا  ،كتكلد عف ىذا الشعكر سكء تفاىـ أثر تأثي ارن

سيئان في إدارة الببلد كعاؽ كثي ارن مف تقدميا  ،فكاف عمي الكزارة الجديدة أف تعمؿ عمي استبداؿ سكء
ىذا الظف بحسف الثقة في الحككمة  ،كعمي إقناع الكافة بأنيا ليست إال قسمان مف األمة تخصص

لقيادتيا كالدفاع عنيا كتدبير شئكنيا بحسب ما يقتضيو صالحيا العاـ - - - ،ىذا ىك بركجراـ

كزارتي كضعتو طبقان لما أراه كتريده األمة - - -فأرجك إذا صادؼ استحساف جبللتكـ أف يصدر

المرسكـ السامي بتشكيؿ الكزراة عمي الكجو اآلتي مع تقميدم كزارة الداخمية  :محمد سعيد باشا لكزارة

المعارؼ العمكمية  ،محمد تكفيؽ نسيـ باشا لكزارة المالية  ،أحمد مظمكـ باشا لكزارة األكقاؼ - ،،،،

 - - - -كأدعك اهلل أف يطيؿ في أيامكـ كيمد في ظبللكـ حتي تناؿ الببلد في عيدكـ كؿ ما تتمناه مف

التقدـ كاالرتقاء كاني عمي الدكاـ شاكر نعمتكـ كخادـ سدتكـ ، ،

سعد زغمكؿ

ِّٖ

 إف أكثر ما يمفت النظر في كتاب سعد باشا ىك مقكلتو الشييرة (كلقد لبثت األمة زمانان طكيبلن كىيتنظر إلي الحككمة نظر الطير لمصائد ال الجيش لمقائد)  ،كلعمو بالفعؿ قد صحح لمممؾ مفيكمو عف

تكميؼ زعيـ األغمبية بتشكيؿ الكزارة ألنو اختيار الشعب كليس اختيار الممؾ

 عمي أم حاؿ فإف بقبكؿ سعد االشتراؾ في االنتخابات ثـ قبكلو الكزارة قد أصبح مسئكؿ عف تأميفالببلد في ظؿ االحتبلؿ البريطاني كعندما فشؿ في ذلؾ تمت اإلطاحة بو

 -كىؿ تمت اإلطاحة بو بانتخابات أخرم ؟

 ال بؿ تـ استغبلؿ حادث مقتؿ السير لي ستاؾ في ذلؾ كما سنرم بعد ذلؾ فما أىـ ما كقع مف أحداث بيف سعد باشا زغمكؿ كالممؾ ؟ِّٖ

نقبلن عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)  -الجزء األكؿ  -عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعة ُٕٖٗ

ْٖٓ

ْٖٔ
 لقد حدث أف سعد باشا زغمكؿ كالممؾ فؤاد قر ار يكمان أف يحتكما لباركف بمجيكي كىذا المكقؼ ركاهالباركف البمجيكي فيرميف فاف دف بكش في مذكراتو التي كتبيا بعنكاف عشركف عاما في مصر حيث

كاف يشغؿ منصب النائب العاـ في المحاكـ المختمطة في مصر  ،كقد تدخؿ لحؿ النزاع الذم نشب بيف

الممؾ كالكزارة بشأف تفسير مادة في الدستكر حيث كاف ىذا الدستكر مستمدان في كثير مف نصكصو مف

الدستكر البمجيكي

 -فماذا حدث بعد ذلؾ

حادث مقتؿ السير لي ستاؾ كتأثيره عمي الحياة السياسية في مصر
 لقد حدث حادث أثر عمي الحياة السياسية في مصر كىذا الحادث ىك مقتؿ السير لي ستاؾ باشا(1868-1924) Stack

Lee

سردار الجيش المصرم كحاكـ السكداف العاـ

 -فماذا كتب الرافعي عف الحادث ؟

 -يقكؿ الرافعي  - - - - :ففي نحك الساعة الثانية بعد الظير مف يكـ األربعاء ُٗ نكفمبر سنة

ُِْٗ بينما كاف السردار عائدان في سيارتو مف مكتبو بكزارة الحربية إلي داره بالزمالؾ  ،أطمؽ عميو
الرصاص خمسة أشخاص كانكا متربصيف في سيارة  - -فأصيب السردار إصابات خطرة  - -كقد

تكفي متأث اري مف جراحو يكـ َِ نكفمبر حكالي منتصؼ الميؿ  ، ،شيعت جنازة السردار باحتفاؿ مييب
في صباح السبت ِِ نكفمبر  ،كفي الساعة الخامسة مف مساء ىذا اليكـ ذىب المكرد ألمنبي المندكب

السامي البريطاني إلي رئاسة مجمس الكزراء في مظاىرة عسكرية يتقدمو مائتاف كخمسكف جنديان
بريطانيان مف حممة الرماح  ،كيتبعو مثؿ ىذا العدد  ،كقابؿ سعدان في مكتبو مقابمة جافة  ،كقدـ إليو
ببلغيف (إنذاريف) محرريف بالمغة اإلنجميزية بعد أف تبل عميو نصيما - - - ،إلي حضرة صاحب

الدكلة سعد زغمكؿ باشا رئيس مجمس الكزراء  ،يا صاحب الدكلة  ،أقدـ لدكلتكـ مف قبؿ حككمة حضرة

صاحب الجبللة البريطانية الببلغ التالي  :أف الحاكـ العاـ لمسكداف كسردار الجيش المصرم الذم كاف
أيضان ضابطان ممتا ازن في الجيش البريطاني قد قيًتؿ قتبلن فظيعان في القاىرة - - - -فبناء عمي ذلؾ تطمب
حككمة صاحب الجبللة مف الحككمة المصرية  - ُ :أف تقدـ اعتذا ارن كافيان كافيان عف الجنايةِ  -أف

تتابع بأعظـ نشاط كبدكف مراعاة لؤلشخاص البحث عف الجناة كأف تنزؿ بالمجرميف أيان كانكا كميما

تكف سنيـ أشد العقكبات  - ّ ،أف تمنع مف اآلف فصاعدان كتقمع بشدة كؿ مظاىرة شعبية سياسية ،

ْ  -أف تدفع في الحاؿ إلي حككمة حضرة صاحب الجبللة غرامة قدرىا نصؼ مميكف جنيو - ٓ ،
أف تصدر خبلؿ أربع كعشريف ساعة األكامر بإرجاع جميع الضباط المصرييف ككحدات الجيش المصرم

البحتة مف السكداف - - - - ٔ- -كاذا لـ تمب ىذه المطالب في الحاؿ تتخذ حككمة حضرة صاحب
الجبللة عمي الفكر التدابير المناسبة لصيانة مصالحيا في مصر كالسكداف - - - - - - -كفي

اليكـ التالي ِّ نكفمبر ذىب كاصؼ بطرس غالي باشا كزير الخارجية إلي دار المندكب السامي
ْٖٔ

ْٕٖ
البريطاني كقدـ رد الحككمة عمي ىذيف اإلنذاريف كيتمخص في نفي المسئكلية عف الحككمة المصرية

كقبكؿ المطالب األربعة األكلي - - - - -لـ يرض ىذا الرد الحككمة البريطانية - - -أكؿ تدبير

اتخذه –المندكب السامي البريطاني – ىك صدكر التعميمات إلي الجنكد البريطانية باحتبلؿ جمارؾ
اإلسكندرية - -ككاف مفيكمان مف المراسبلت التي تبكدلت بيف المكرد ألمنبي كسعد باشا أف الحككمة
البريطانية ال تريد بقاء سعد في الكزارة بعد مقتؿ السردار كأنيا اعتبرت كزارتو مسئكلة عف الحادث ،

فعرض سعد عمي الممؾ استقالة الكزارة - -كتـ قبكؿ االستقالة يكـ ِْ نكفمبر ُِْٗ ،كيضيؼ

الرافعي  :إف نظرة فاحصة إلي الببلغات البريطانية في حادث مقتؿ السردار يتبيف منيا مبمغ الظمـ
كالعسؼ الذم بدا مف الجانب البريطاني إثر ىذا الحادث  ،فإف االعتداء عمي السردار كاف كال شؾ

حادثاي فرديان فمف الظمـ أف تحمؿ الحككمة كالببلد مسئكليتو  ،كمف أفظع مظاىر الظمـ أف ترتب عميو

الحككمة البريطانية إقصاء الجيش المصرم عف السكداف كاطبلؽ يد اإلدارة اإلنجميزية فيو - - -
الببلغات الجائرة كالمطالب الظالمة التي تكجيت بيا إنجمت ار إلي مصر في أعقاب حادثة السردار لـ تكف

إال مظي ارن لسياسة العدكاف التي درجت عمييا بإزاء مصر مف قبؿ كمف بعد كىي منطؽ القكة الغشكـ في

االعتداء عمي الحؽ  ،كما كانت حادثة السردار إال فرصة سنحت فاتخذتيا ذريعة لتحقيؽ أغراضيا

كبعبارة أخرم كانت ىذه المطالب برنامجان سابقان إلنجمت ار حياؿ مصر  ،تمؾ حقيقة دلت عمييا الحكادث

المترادفة كقد أيدىا الكاتب الفرنسي مكريس برنك في كتابو (قمؽ الشرؽ-أك عمي طريؽ اليند) الذم

ظير في منتصؼ سنة ُِٕٗ  ،فقد ذكر صفحة ِٓ  ،أنو قابؿ المكرد ألمنبي بعد مقتؿ السردار كسألو

عف كجية نظره  ،فأجابو في صراحة  :إف كؿ ما حدث كاف متكقعان كقد كاف الببلغ النيائي في درج
مكتبي قبؿ أف يقتؿ السردار بكقت طكيؿ  ،كلكني غيرت فقط صيغتو التي جعمتيا أكثر شدة  ،اجتمع

مجمس النكاب كالشيكخ في جك مضطرب مكفير  - -كقرر باإلجماع االحتجاج عمي تصرؼ الحككمة

البريطانية - - -فمذلؾ يعمف مجمس النكاب المصرم عمي مؤل العالـ شديد احتجاجو عمي ىذه
التصرفات الجائرة الباطمة  ،كيشيد األمـ المتمدينة عمي فداحة تمؾ المطامع االستعمارية التي ال تتفؽ
مع ركح ىذا العصر كحقكؽ األمـ المقدسة  ،كيبمغ احتجاجو إلي برلمانات العالـ كيرفع األمر إلي

مجمس عصبة األمـ طالبان إليو التدخؿ في األمر لرفع الحيؼ عف أمة بريئة تتمسؾ بحقكقيا المقدسة

في الحياة كالحرية كال تبغي عف استقبلليا بديبلن  ،، - -كلـ تبد أية دكلة عطفان ما عمي مصر في
محنتيا بؿ إف معظميا أيد الحككمة البريطانية في مطالبيا  - - -فاستقبلؿ الدكؿ الشرقية جريمة في

نظر أكلئؾ االستعمارييف الذيف ال يريدكف لمشرؽ إال أف يككف حقبلن الستعمارىـ كبغييـ  ،كيخشكف مف

نزعاتو االستقبللية كيركنيا خط ارن عمي مطامعيـ فما أشد ما في ىذه السياسة مف ظمـ كبغي كعدكاف ،

تألفت الكزارة الجديدة برئاسة أحمد زيكر باشا في نفس اليكـ الذم قبمت فيو استقالة سعد باشا ككأف

األمر مبيتاي مف قبؿ  - -كلقد سممت كزارتو ببقية المطالب البريطانية التي كردت في إنذار ِِ نكفمبر
ْٕٖ

ْٖٖ
 - - -فكاف ليذا التسميـ الشائف كقع أليـ في أرجاء الببلد - -استصدرت كزارة زيكر في ِٓ نكفمبر

سنة ُِْٗ مرسكمان بتأجيؿ انعقاد البرلماف شي ارن ككاف ىذا التأجيؿ نذي ارن بما سيعقبو مف حؿ مجمس

النكاب

ّّٖ

 -إذف فقد استغؿ االحتبلؿ البريطاني ىذا الحادث الفردم لتحقيؽ ما كاف ييدؼ إليو

 ليس ىذا فحسب بؿ إف ىذا الحادث قد أدم إلي حؿ البرلماف كتغيير الكزارة كفقان ليكم الممؾ كىي كزارةزيكر باشا الذم أجؿ عقد البرلماف ثـ حمو  ،كىذه اإلجراءات تيعد انقبلب عمي الحياة الدستكرية  ،كىك
ما أدم إلي تكررىا بعد ذلؾ فأصبحت الحياة الدستكرية في مصر تحت رحمة الممؾ كاالحتبلؿ يعبثكف
بيا كما يشاءكف فتارة يقؼ االحتبلؿ مع الكفد ضد الممؾ كتارة أخرم يقؼ مع الممؾ ضد الكفد

كأصبحت مسألة حؿ البرلمانات المنتخبة لعبة في أيدييـ

 إذف لـ تتمكف مصر مف تجربة حياة دستكرية حقيقية في ظؿ االحتبلؿ البريطاني كممؾ مف سبللةمحمد عمي كقادة سياسيكف انفصمكا عف قكميتيـ الحقيقية كبحثكا عف ىكية أخرم

إلغاء الخبلفة العثمانية في ّ مارس ُِْٗـ
 -عمي أم حاؿ اسمح لي أف نترؾ زيكر باشا ككزارتو كالممؾ فؤاد كعبثو بالدستكر كالبرلمانات

كالحككمات كالمندكب السامي الذم يتبلعب بالجميع عمي أف نعكد إلييـ بعد أف نقؼ معان عند حادث
جمؿ في تاريخ األمة اإلسبلمية أال كىك إلغاء الخبلفة العثمانية كذلؾ بعد أف تمكف االتجاه القكمي

العمماني في تركيا مف السيطرة عمي األمكر بمساعدة الغرب كتصعيد مصطفي كماؿ أتاتكرؾ كزعيـ
قكمي تركي كقد قاـ أتاتكرؾ بتحكيؿ تركيا إلي دكلة عممانية كالغاء الخبلفة العثمانية ككاف ىذا مف
شركط بريطانيا لبلعتراؼ بجميكرية تركيا برئاسة أتاتكرؾ كقد كردت ىذه الشركط في مؤتمر لكزاف

الشيير

 -فما قصة ىذا المكضكع الخطير ؟

 دعني أبحث عف معمكمات عف ىذا المكضكع في أحد االلكتركنية عمي شبكة المعمكمات الدكليةاالنترنت لعمي أجد تمخيصان بميغان لما حدث ليغنيني عف اختيار كممات مناسبة ليذه المأساة

 -ال مانع  ،،فمنبحث معان عف أكثر المكاقع مصداقية

 لقد كجدت المكضكع تحت عنكاف إلغاء الخبلفة ..كانفراط عقد المسمميف في ذكرل إلغاء الخبلفةالعثمانية ِٕ :رجب ُِّْىػّْٖ

 -حسنان فمنق أر مقتطفات مف ىذا المكقع

ّّٖ
ّْٖ

نقبلن باختصار عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)  -الجزء األكؿ # -عبد_الرحمف_الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعة ُٕٖٗ

نقبلن عف مكقع islamonline.net

ْٖٖ

ْٖٗ
بدءا مف
 يقكؿ المكقع  - - - :كلـ يدخر الغرب في معركتو ضد الخبلفةن
سبلحا إال استخدمو ،ن
اإلرساليات التبشيرية كالغزك الفكرم ،كاشعاؿ الثكرات كالفتف الطائفية كالمذىبية ،كاصطناع الجكاسيس
كاألعكاف كشراء الذمـ بالماؿ ،حتى تـ تقكيض الخبلفة عمى يد مصطفى كماؿ .كيذكر المؤرخ الفرنسي

عاما ،بدأت
“ديف جركسيو” في كتابو “كجو آسيا” أف عممية تصفية الخبلفة العثمانية استغرقت َِِ ن
بمعاىدة “كارلكفجة” سنة (ُُُُ ىػ = ُٗٗٔـ) ،تضافرت فييا جيكد الدكؿ الكبرل عبر السنيف

سببا في
الطكاؿ ،إال أف اختبلؼ أطماع ىذه الدكؿ كتضارب مصالحيا في تركة الدكلة العثمانية كاف ن
إطالة عمرىا ،، .دكر “االتحاد كالترقي” :كانت الحرب العالمية األكلى سنة (ُّّّىػ = ُُْٗـ)
حربا ال دخؿ ليا بيا كأجيضت قكتيا
انضمت حككمة االتحاد كالترقي إلى جانب ألمانيا ،كدخمت تركيا ن
البشرية كاالقتصادية كالعسكرية ،حيث تمزؽ الجيش التركي عمى جميع الحدكد كالجبيات نتيجة لمقيادة
الفاشمة كالعميمة ،كانتيت الحرب سنة (ُّّٕىػ = ُُٖٗـ) بيزيمة ألمانيا كتركيا ،كتحطُّـ دكلة

الخبلفة كتمزؽ أكصاليا ،حيث استكلى اإلنجميز عمى قبلع الدرنديؿ ،كاحتمت الجيكش الفرنسية
كاإلنجميزية مدينة إستانبكؿ ،كاحتمت اليكناف أزمير ،ككقعت ىدنة “مدركز” التي نصت عمى استسبلـ

الدكلة العثمانية دكف قيد أك شرط ،كبدأت القكات العثمانية تمقي سبلحيا ،كاستعد الحمفاء الحتبلؿ
األستانة كغيرىا مف المدف التركية ،كأدت ركح التشفي التي صدرت عف الحمفاء كاألقميات الدينية إلى

نمك ركح المقاكمة لدل األتراؾ ، .أما كبار رجاؿ حزب االتحاد كالترقي الذيف كانت في أيدييـ مقدرات
الببلد فقد فركا مف الببلد ،ككاف السمطاف العثماني الجديد “محمد كحيد الديف” يدرؾ أف كجكد تركيا

قضاء
الزـ لدكؿ الغرب إلقامة التكازف بينيا ،كما أف بريطانيا كفرنسا لف تسمحا بالقضاء عمى تركيا
ن
مبرما؛ ألف ذلؾ يفسح المجاؿ أماـ ركسيا الشيكعية لبلستيبلء عمى األناضكؿ ،كبالتالي عمى مضيؽ
ن
البكسفكر كالدرنديؿ ،بؿ كؿ ما تريدانو ىك جعؿ الدكلة العثمانية دكلة صغيرة مثؿ الدكؿ التي ستقكـ

عمى أنقاضيا؛ لذا رأل السمطاف أف ما أيخذ مف الدكلة العثمانية ال يسترد إال بالقتاؿ ،كبالتالي فبل بد

مف القياـ بثكرة في الببلد؛ لذلؾ استعاف بمصطفى كماؿ ،كعيد إليو بأف يقكـ بثكرة في شرقي

األناضكؿ حتى يتسنى لرجاؿ السياسة أف يستخدمكا ىذه الثكرة ككرقة ضغط أثناء عقد الصمح مع

الحمفاء حتى يحصمكا عمى أكثر ما يمكف مف المكسب ،كلمتغطية عمى ىذه الثكرة خاصة مف اإلنجميز

الذيف كانكا يسيطركف عمى إستانبكؿ ،عيف السمطاف “كحيد” “مصطفى كماؿ” مفتشا لجيكش

األناضكؿ بصبلحيات كاسعة ،كزكده بمبمغ كبير مف الماؿ ،ككضع فيو ثقتو ،لكنو خاف األمانة كغدر
بالسمطاف كعمؿ

 -مف ىك أتاتكرؾ؟

لنفسو.

 -كلد مصطفى كماؿ سنة (ُِٗٗىػ = َُٖٖـ) بمدينة “سالكنيؾ” التي كانت خاضعة لمدكلة

حارسا في الجمرؾ ،كقد كثرت الشككؾ حكؿ
العثمانية ،أما أبكه فيك “عمي رضا أفندم” الذم كاف يعمؿ
ن
ْٖٗ

َْٗ
نسب مصطفى ،كقيؿ إنو ابف غير شرعي ألب صربي ،أما لقب “كماؿ” الذم لحؽ باسمو فقد أطمقو

عميو أستاذه لمرياضيات في المدرسة الثانية ،كيذكر الكاتب اإلنجميزم “ىػ.س .أرمستركنج” في كتابو:

“الذئب األغبر” أف أجداد مصطفى كماؿ مف الييكد الذيف نزحكا مف إسبانيا إلى سالكنيؾ ككاف يطمؽ

عمييـ ييكد الدكنمة ،الذيف ادعكا الدخكؿ في اإلسبلـ .كبعد تخرجو في الكمية العسكرية في إستانبكؿ

معاديا لمخبلفة ،كلئلسبلـ ،كما
عيف ضابطنا في الجيش الثالث في “سالكنيؾ” كبدأت أفكاره تأخذ منحنى
ن
قائدا
لبث أف انضـ إلى جمعية “االتحاد كالترقي” ،كاشتير بعد نشكب الحرب العالمية األكلى حيف عيف ن

كىزـ أمامو البريطانيكف مرتيف في شبو جزيرة “غاليبكلي” بالبمقاف رغـ قدرتيـ عمى
لمفرقة ُٗ ،ي
ىزيمتو،

 -ىكذا يصنعكف األبطاؿ عمي أيدييـ

 كبيذا النصر المزيؼ يرقٌي إلى رتبة عقيد ثـ عميد ،كفي سنة (ُّّٕىػ = ُُٖٗ )/تكلى قيادة أحدالجيكش في فمسطيف ،فقاـ بإنياء القتاؿ مع اإلنجميز – أعداء الدكلة العثمانية – كسمح ليـ بالتقدـ
شماالن دكف مقاكمة ،كأصدر أكامره بالكؼ عف االصطداـ مع

 -فكيؼ كانت عبلقة السمطاف مع أتاتكرؾ ؟

اإلنجميز.

 غادر مصطفى كماؿ إستانبكؿ في (شعباف ُّّٕىػ = مايك ُُٗٗ) بعدما عيد إليو السمطافعددا مف المدنييف كالعسكرييف لمساعدتو ،كبعدما
العثماني بالقياـ بالثكرة في األناضكؿ ،كاختار معو ن
استطاع جمع فمكؿ الجيش حكلو ىناؾ بدأ في ثكرتو ،فاحتج الحمفاء عمى ىذا األمر لدل الكزارة
القائمة في إستانبكؿ المحتمة ،كىددكا بالحرب ،فاضطرت الكزارة إلى إقالتو ،كعرضت األمر عمى

السمطاف ،الذم أكصى باالكتفاء بدعكتو إلى العاصمة ،لكنو اضطر بعد ذلؾ إلى إقالتو فمـ يمتثؿ

أتاتكرؾ لذلؾ كقاؿ في برقية أرسميا لمخميفة“ :سأبقى في األناضكؿ إلى أف يتحقؽ استقبلؿ

 -انتصار مزيؼ كثكرة كاذبة

الببلد”.

 كبدأ يشعؿ ثكرتو التي يحمييا اإلنجميز ،كانضـ إليو بعض رجاؿ الفكر كشباب القادة الذيف اشترطكاعدـ المساس بالخبلفة ،كاستمر القتاؿ عاما كنصؼ العاـ ضد اليكنانييف ،استعار خبلليا أتاتكرؾ

الشعار اإلسبلمي كرفع المصحؼ ،كأعمف الحمفاء أثناءىا حيادىـ ،أما اإلنجميز فكانكا يعممكف جيدىـ
إلنجاح ىذه الثكرة ،فبعد تجدد القتاؿ بيف أتاتكرؾ كاليكنانييف في (َُّْىػ = ُُِٗـ) انسحبت

اليكناف مف أزمير كدخميا العثمانيكف دكف إطبلؽ رصاصة ،كضخمت الدعاية الغربية االنتصارات

المزعكمة ألتاتكرؾ ،فانخدع بو المسممكف كتعمقت بو اآلماؿ إلحياء الخبلفة ،ككصفو الشاعر أحمد
الكليد.

تشبييا لو بخالد بف
شكقي بأنو “خالد الترؾ”
ن
ً
ً
العرب
عجب يا خالد الترؾ جدد خالد
 -أنا أعرؼ مطمع ىذه القصيدة  :اهلل أكبر كـ في الفتح مف

َْٗ

ُْٗ
 كعاد مصطفى كماؿ إلى أنقرة حيث خمع عميو المجمس الكطني الكبير رتبة “غازم” ،كمعناه الظافر فيحرب مقدسة ،كىك لقب كاف ينفرد بو سبلطيف آؿ عثماف ،فتعزز مكقفو الدكلي كالشعبي ،ككردت عميو

فخكر
نا
برقيات التياني مف ركسيا كأفغانستاف كاليند كالبمداف اإلسبلمية المختمفة ،كسار العالـ اإلسبلمي
باسا
بثكرة مصطفى كماؿ سنكات عدة ،استغميا في كسب عكاطؼ المسمميف كأمكاليـ بعدما كسا ثكرتو ل ن

اء في أحاديثو أك في معاممتو لمزعماء المسمميف مثؿ الزعيـ الميبي أحمد
ن
إسبلميا سك ن
 -فمتي قاـ بإلغاء الخبلفة العثمانية ؟

السنكسي.

عيا لمحككمة ،فأرسؿ مبعكثو
 كبعد انتصارات مصطفى كماؿ انتخبتو الجمعية الكطنية الكبرلرئيسا شر ن
ن
“عصمت باشا” إلى بريطانيا (َُّْىػ = ُُِٗـ) لمفاكضة اإلنجميز عمى استقبلؿ تركيا ،فكضع
المكرد كيرزكف – كزير خارجية بريطانيا – شركطو عمى ىذا االستقبلؿ كىي :أف تقطع تركيا صمتيا
بالعالـ اإلسبلمي ،كأف تمغي الخبلفة اإلسبلمية ،كأف تتعيد تركيا بإخماد كؿ حركة يقكـ بيا أنصار

مدنيا بدالن مف الدستكر العثماني المستمدة أحكامو مف الشريعة
الخبلفة ،كأف تختار تركيا ليا دستك ار ن
اإلسبلمية، ، .نفذ أتاتكرؾ ما أممتو عميو بريطانيا ،كاختارت تركيا دستكر سكيس ار المدني ،كفي (ربيع

أكؿ ُُّْىػ = نكفمبر ُِِٗـ) نجح في إلغاء السمطنة ،كفصميا عف الخبلفة ،كبذلؾ لـ يعد الخميفة

يتمتع بسمطات دنيكية أك ركحية ،كفرض أتاتكرؾ آرائو باإلرىاب رغـ المعارضة العمنية لو ،فنشر أجكاء
مف الرعب كاالضطياد لمعارضيو ،كاستغؿ أزمة كزارية أسندت خبلليا الجمعية الكطنية لو تشكيؿ

حككمة ،فاستغؿ ذلؾ كجعؿ نفسو أكؿ رئيس لمجميكرية التركية في (ُٖربيع أكؿ ُِّْىػ = ِٗ

أكتكبر ُِّٗـ) كأصبح سيد المكقؼ في الببلد .كفي (ِٕ رجب ُِّْىػ = ّ مارس ُِْٗـ) ألغى

مصطفى كماؿ الممقب بأتاتكرؾ الخبلفة العثمانية ،كطرد الخميفة كأسرتو مف الببلد ،كألغى كزارتي

كحكؿ المدارس الدينية إلى مدنية ،كأعمف أف تركيا دكلة عممانية ،كأغمؽ
األكقاؼ كالمحاكـ الشرعيةٌ ،
كحكؿ مسجد آيا صكفيا الشيير إلى كنيسة ،كجعؿ األذاف بالمغة التركية ،كاستخدـ
نا
كثير مف المساجدٌ ،

األبجدية البلتينية في كتابة المغة التركية بدالن مف األبجدية

 -كؿ ىذه اإلجراءات دفعة كاحدة ؟

العربية.

 -ككانت ىذه اإلجراءات المتتابعة منذ إسقاط الخبلفة تيدؼ إلى قطع صمة تركيا بالعالـ اإلسبلمي بؿ

كصمتيا باإلسبلـ ،كلـ يقبؿ المسممكف قرار أتاتكرؾ بإلغاء الخبلفة؛ حيث قامت المظاىرات العنيفة التي

تنادم ببقاء ىذا الرباط الركحي بيف المسمميف ،لكف دكف

جدكل.

 -ألـ يقـ أحد مف المسمميف بتنصيب نفسو خميفة عكضان عف الخميفة العثماني ؟

 -حاكؿ “حسيف بف عمي” حاكـ الحجاز تنصيب نفسو خميفة لممسمميف ،لكف اإلنجميز حبسكه في

قبرص ،كما عمؿ اإلنجميز عمى فض مؤتمر الخبلفة بالقاىرة ،كالغاء جمعية الخبلفة باليند ..كىكذا
نجحت أحقاد الغرب في إلغاء الخبلفة اإلسبلمية التي لـ تنقطع منذ كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ
ُْٗ

ِْٗ
 -فيؿ ذكر ىذا المكقع مصادر ىذه المعمكمات ؟

 -نعـ لقد كتب أف مف مصادر الدراسة :محمد فريد كجدم :تاريخ الدكلة العمية العثمانية – تحقيؽ إحساف

حنفي – دار النفائس – بيركت – الطبعة السادسة َُْٖ ىػ = ُٖٖٗـ ، .أحمد عبد الرحيـ

مصطفى :في أصكؿ التاريخ العثماني – دار الشركؽ – القاىرة – الطبعة الثالثة – ُُْٖىػ –

ُٖٗٗـ ،، .مكفؽ بني المرجة :صحكة الرجؿ المريض – مؤسسة صقر الخميج لمطباعة كالنشر –

الككيت مايك

ُْٖٗ.

 -فماذا عف مؤتمر لكزاف ؟

 لقد كردت معمكمات عف ىذا المؤتمر في مكقع آخر عمي االنترنت حيث كتب ما يمي عف سقكط الدكلةالعثمانية

ّٖٓ

 :أدل إلغاء الخبلفة اإلسبلمية إلى سقكط اإلمبراطكرية العثمانية ،حيث تكلى السمطاف

ً
يمض
محمد كحيد الديف الخبلفة العثمانية عاـ ُُٖٗ ،كذلؾ بعد كفاة أخيو السمطاف محمد رشاد ،كلـ

عمى حكمو ٌإال أشير معدكدة حتٌى تعرضت الببلد لمغزك كالنيب الغربي ،كفي ظؿ ىذه األحداث
السياسية قاـ السمطاف محمد باالستعانة بمصطفى كماؿ أتاتكرؾ ،كذلؾ إلنقاذ الببلد مف الغزك الغربي

كلكف مصطفى كماؿ خاف األمانة ،كبدأ يعمؿ عمى إخضاع األمكر لصالحو ،كليس
لببلد المسمميف،
ٌ
لمصمحة الببلد ،ككسب الجماىير إليو مف خبلؿ خطبو الحماسية ،كبالتالي قاد حرب االستقبلؿ ،كآمف
ثـ تأسس الحزب الكطني ،كنكدم بمصطفى كماؿ رئيسان لو،
بو الكثير مف أىؿ تركيا كمف خارجياٌ ،
كىكذا قكيت شككتو ،كأصبح يتمادل عمى السمطاف محمد كحيد الديف ،كبعد مركر فتروة مف الكقت ،عقد

مؤتمر لكزاف ،ككضع رئيس الكفد اإلنجميزم شركطان الستقبلؿ تركيا ،كبات نجاح المؤتمر معتمدان عمى
و
بشكؿ نيائي .إعبلف تركيا دكلة عممانية،
تحقيؽ ىذه الشركط ،كىي كاآلتي :إلغاء الخبلفة اإلسبلمية
كانياء عبلقتيا باإلسبلـ .طرد الخميفة العثماني ،كجميع آؿ عثماف خارج حدكد تركيا .إلغاء الدستكر

و
دستكر مدني .كقد قاـ مصطفى كماؿ كأتباعو بتنفيذ جميع ىذه الشركط ،بؿ كزادكا
العثماني ،كاعداد
عمييا ،كبذلؾ انتيت الدكلة العثمانية ،كحمٌت مكانيا دكلة تركيا.

 -فيؿ ذكر ىذا المكقع أسباب سقكط الدكلة العثمانية مف كجية نظره ؟

أدت إلى
 أما عف أسباب سقكط اإلمبراطكرية العثمانية فكتب ما يمي  :ىناؾ العديد مف األسباب التي ٌسقكط اإلمبراطكرية العثمانية ،كمنيا ما يأتي :كراثة المنصب العممي :أصبحت المناصب العممية في

يكرث لؤل كالد أك األخكة أك
كرث؛ فأصبح التدريس ،كالفتكل ،كاإلمامة كالقضاء ٌ
أكاخر الخبلفة العثمانية تي ٌ
أحد األقارب حتٌى لك كاف ىؤالء الكرثة ليسك أكفياء في كظائفيـ ،.رفض فتح باب االجتياد :أصبحت
دعكل فتح باب االجتياد في أكاخر الخبلفة العثمانية مف التيـ الكبيرة التي تصؿ عند بعض المقمٌديف

حد الكفر ،كاقفاؿ باب االجتياد يعني تكقٌؼ الحياة عف النمك؛ كذلؾ ككنيا محصكرةن في قكالب لـ
إلى ٌ
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ِْٗ

ّْٗ
تعد تناسبيا ،كيعني أيضان خركج الحياة في و
كقت الحؽ عمى ىذه القكالب لتخرج في الكقت ذاتو عف

مد الحياة بو .،.انتشار الظمـ في
ألف الشريعة تفتقد االجتياد كبالتالي تعجز عف ٌ
الشريعة؛ ٌ
يدد بزكاؿ الدكلة عاجبلن أـ آجبلن؛ كقد انتشر الظمـ في
أم نظاـ حكـ يي ٌ
اإلمبراطكريةٌ :
إف كجكد الظمـ في ٌ
اإلمبراطكرية العثمانية؛ فقد اقترؼ بعض الباشاكات أفعاالن قبيحة ،كسفككا الدماء ،كنيبكا األمكاؿ،
اشتد ظمميـ ليـ بمجيء
كاعتدكا عمى األعراض ،كما ظمـ بعضيـ أىؿ مصر كأىؿ الشاـ كالحجاز ،كقد
ٌ
تركيا كخارجيا ،.الترؼ كالغرؽ في
االتحاد كالترقي لمحكـ ،فقامت تمؾ المجمكعة بظمـ الناس داخؿ ٌ
كعزىا بعيدةن عف ىذا االنحراؼ؛
قكتيا ٌ
الشيكات :كانت اإلمبراطكرية العثمانية في بداياتيا كفي أكج ٌ
التبدد ،كنياه عف صرؼ أمكاؿ
كلي عيده بالحفاظ عمى أمكاؿ بيت الماؿ مف ٌ
حتٌى أكصى محمد الفاتح ٌ

أف اإلمبراطكرية انغمست في
أف الترؼ مف أسباب اليبلؾٌ ،إال ٌ
الدكلة في الميك كالترؼ ،كأخبره ٌ
مقكمات بقائيا ،.االختبلؼ كالفيرقة :يكجدت العديد مف
الشيكات في أكاخر عيدىا؛ األمر الذم أضاع ٌ
الفرؽ في أكاخر اإلمبراطكرية العثمانية ،كك ٌؿ و
لمحؽ
كتدعي امتبلكيا
ٌ
فرقة كانت تعيب عمى األخرل ٌ
تكرر ذات األفعاؿ ،كقد
ثـ يزكؿ تأثير ىذه الجماعة في المجتمع كتندثر؛ لتظير جماعة جديدة ٌ
كحدىاٌ ،
أدل الصراع بيف
تفرؽ بيف الزعماء كالسبلطيف ،كقد ٌ
أصبحت اإلمبراطكرية العثمانية في أكاخر عيدىا ٌ

ثـ سقكطيا ،.كقد أضاؼ المكقع أيضا ما يمي تحت عنكاف :
الح ٌكاـ المحمٌييف إلى إضعاؼ الدكلة كمف ٌ
و
أخطاء عديدة ،كمنيا ما يأتي:
أخطاء اإلمبراطكرية العثمانية  :كقعت اإلمبراطكرية العثمانية في
اعتمادىا نظاـ و
يد السمطاف كحده،
حكـ مطمؽ؛ حيث كاف يضع مصير كامكانيات اإلمبراطكرية كامم نة في ٌ
ككاف يمتمؾ سمطانان ال حدكد لو .فساد مالية الدكلة ،كانعداـ كجكد الميزانية كاإلصبلحات ،كشيكع

فتـ عزليـ
الرشكة ،كضياع ٌ
الحرية ،كانتشار الجكاسيس في ك ٌؿ مكاف .إضعاؼ العرب خشية بركزىـ؛ ٌ
أدل إلى انتشار الجيؿ ،كالمرض ،كالتخمٌؼ كالفقر
مما ٌ
عف الكظائؼ ذات المكانة العالية ،كأىممكىـ؛ ٌ
مما دفعيـ لمفساد كالطغياف ،كالتسمٌط كالتد ٌخؿ في
مما يستحقٌكف؛ ٌ
بينيـ .إعطاء العسكرييف أكثر ٌ

شؤكف الحكـ.

 -فما تعميقؾ عمي ما كرد في تمؾ المكاقع ؟

 ال شؾ أف الدكلة العثمانية قد كقعت في العديد مف األخطاء كلكف المؤكد أنيا قد تعرضت أيضانلمؤامرات كمكائد كتـ اختراقيا  ،كالعمؿ عمي فصؿ القكميات داخميا كما ذكرنا

 -فماذا قاؿ الرافعي عف االتجاه القكمي داخؿ تركيا ؟

 لقد كاف الرافعي ببل شؾ ككاتب قكمي معجب بما صنعو القكميكف األتراؾ  ،كاليؾ مقتطفات مما كتبوعف ىذا المكضكع  :نفضت تركيا عف نفسيا أكفاف االنحبلؿ الذم أصابيا في نياية الحرب العالمية

األكلي كبعثت الحياة مف جديد عمي يد زعيميا مصطفي كماؿ كصحبو كأنصاره بالرغـ مف اليزائـ التي

حاقت بيا في تمؾ الحرب  - - -انبعثت الحركة الكطنية في األناضكؿ عقب احتبلؿ أزمير  ،كأنشئت
ّْٗ

ْْٗ
الجمعية الكطنية (المجمس الكطني الكبير ) في أنقره كتكلت تنظيـ الجياد الكطني كادارة شئكف الببلد
كقطعت صمتيا بحككمة اآلستانة  ،كنشبت الحرب بيف القكات الكطنية التركية كالجيش اليكناني فظفر
الترؾ باليكناف في معارؾ عدة كاضطرت اليكناف لعقد اليدنة مع الترؾ  ،كعمي أثر ىذه االنتصارات

الحاسمة تغير كجو المسألة الشرقية كاتفؽ الحمفاء مع الحككمة الكطنية التركية عمي عقد مؤتمر دكلي

في لكزاف إلبراـ الصمح مع تركيا الجديدة ككاف البد أف يتناكؿ ىذا المؤتمر المسألة المصرية

ّٖٔ

 -بالطبع أكثر ما ييـ الرافعي في مؤتمر لكزاف المسألة المصرية

 بالتأكيد فقد قامت القكم السياسية في ذلؾ الكقت المتمثمة في حزب الكفد كالحزب الكطني بإرساؿ كفدغير حككمي لتعذر إرساؿ كقد رسمي لعدـ استقرار الكزارة في ذلؾ الكقت ككانت ميمة ىذا الكفد أف
تنازؿ تركيا عف سيادتيا عمي مصر يككف لمصر ال لبريطانيا  ،كلـ يصؿ الكفد إلي نتيجة مرضية

 -فما تعميقؾ عمي رأم الرافعي في االتجاه القكمي الجديد الذم سيطر عمي تركيا ؟

 ال أريدؾ أف تقسك في الحكـ عمي الرافعي فأنت إذا نشأت في األكساط السياسية التي نشأ فييا كالبيئةالفكرية التي عاصرىا قد يؤدم بؾ الحاؿ إلي تبني نفس أفكاره كآراءه كال تنسي أف التيار القكمي في

ذلؾ الكقت كاف قكيان جدان كاالنبيار بالحضارة الغربية كاف سائدان كخاصة مع التراجع الحضارم اإلسبلمي
كحتي اآلف ىناؾ المفتكنيف بالغرب كيقمدكنيـ في كؿ شئ إال مف رحـ ربي  ،كلقد عاش الرافعي رحمو

اهلل حياتو كميا مدافعان عف القضية الكطنية ككاف شديد اإلخبلص ليا كأفني حياتو كميا مف أجؿ

االستقبلؿ مستخدمان جميع األساليب التي كاف يعتقد صحتيا كيؤمف بيا كحسابو عمي اهلل كحده

 -لديؾ كؿ الحؽ لقد تعرض جيؿ الرافعي كما تبله مف أجياؿ لمكجة تغريب قؿ مف صمد أماميا كلكننا

تركم كتفكير إال مف رحـ ربي  ،فيؿ
لؤلسؼ حاليان قد أصابنا داء الحكـ المسبؽ عمي أم شخص دكف ٌ
شعر أحد بمدم خطكرة سقكط الخبلؼ اإلسبلمية ؟

فقرة مف كتاب (ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف)
 بالتأكيد  ،فقد كانت الرابطة اإلسبلمية ىي أساس قياـ الخبلفة فيي ال تعتمد عمي جنس أك قكميةمعينة فالعرب كما قمنا لـ يؤسسكا دكلة عربية كدعني أق أر لؾ فقرة مف كتاب ممتع قاـ بتأليفو عالـ

مسمـ مف اليند اسمو أبك الحسف الندكم كىذا الكتاب اسمو ماذا خسر العالـ مف انحطاط المسمميف ،

يقكؿ في أحد فقراتو عف المسمميف ما يمي - -( :أنيـ لـ يككنكا خدمة جنس كرسؿ شعب أك كطف
يسعكف لرفاىيتو كمصمحتو كحده كيؤمنكف بفضمو كشرفو عمي جميع الشعكب كاألكطاف  ،لـ يخمقكا إال

ليككنكا حكامان كلـ تخمؽ إال لتككف محككمة ليـ  ،كلـ يخرجكا ليؤسسكا إمبراطكرية عربية ينعمكف
كيرتعكف في ظميا كيشمخكف كيتكبركف تحت حمايتيا كيخرجكف الناس مف حكـ الركـ كالفرس إلي
ّٖٔ

نقبلن باختصار عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)  -الجزء األكؿ # -عبد_الرحمف_الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعة ُٕٖٗ

ْْٗ

ْٓٗ
حكـ العرب كالي حكميـ أنفسيـ  ،إنما قامكا ليخرجكا الناس مف عبادة العباد جميعان إلي عبادة اهلل
كحده كما قاؿ ربعي بف عامر رسكؿ المسمميف في مجمس يزدجرد " :اهلل ابتعثنا لنخرج الناس مف

عبادة العباد إلي عبادة اهلل كحده كمف ضيؽ الدنيا إلي سعتيا كمف جكر األدياف إلي عدؿ اإلسبلـ "

فاألمـ عندىـ سكاء  ،الناس كميـ مف آدـ  ،كآدـ مف تراب  ،ال فضؿ لعربي عمي عجمي كال لعجمي
ُّيا َّ
كبا ىكقى ىب ًائ ىؿ لًتى ىع ىارفيكا ۚ
اس إً َّنا ىخمى ٍق ىنا يكـ ّْمف ىذ ىك ور ىكأينثى ٰى ىك ىج ىع ٍم ىنا يك ٍـ ي
ش يع ن
عمي عربي إال بالتقكم "" ىيا أىي ى
الن ي
ً َّ ً
إً َّف أى ٍكرم يكـ ًع ى َّ ً
ير ""ُّالحجرات  ،كقد قاؿ عمر بف الخطاب لعمرك بف
يـ ىخ ًب ه
ىى ٍ
ند المو أىتٍقىا يك ٍـ ۚ إ َّف الم ىو ىعم ه

العاص –كقد ضرب ابنو مصريان كافتخر بآبائو – قائبلن  :خذىا مف ابف األكرميف فاقتص منو عمر: -
متي استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أح ار ارن  ،،فمـ يبخؿ ىؤالء عمي ما عندىـ مف ديف كعمـ

كتيذيب عمي أحد  ،كلـ يراعكا في الحكـ كاإلمارة كالفضؿ نسبان كلكنان ككطنان بؿ كانكا سحابة انتظمت
الببلد كعمت العباد  ،كغكادم مزنة أثني عمييا السيؿ كالكعر كانتفعت بيا الببلد كالعباد عمي قدرقبكليا

كصبلحيا  ،،،في ظؿ ىؤالء كتحت حكميـ استطاعت األمـ كالشعكب –حتي المضطيدة منيا في

القديـ -أف تناؿ نصيبيا مف الديف كالعمـ كالتيذيب كالحككمة  ،أف تساىـ العرب في بناء العالـ الجديد
 ،بؿ إف كثي ارن مف أفرادىا فاقكا العرب في بعض الفضائؿ ككاف منيـ أئمة ىـ تيجاف مفارؽ العرب
كسادة المسمميف مف األئمة كالفقياء كالمحدثيف حتي قاؿ ابف خمدكف " :مف الغريب الكاقع أف حممة

العمـ في الممة اإلسبلمية أكثرىـ العجـ ال مف العمكـ الشرعية كال مف العمكـ العقمية إال في القميؿ النادر

كاف كاف منيـ العربي في نسبتو فيك عجمي في لغتو كمرباه كمشيختو مع أف الممة عربية كصاحب
شريعتيا عربي " كنبغ مف ىذه األمـ في عصكر اإلسبلـ قادة كممكؾ ككزراء كفضبلء ىـ نجكـ األرض

كنجباء اإلنسانية كحسنات العالـ فضيمة كمركءة كعبقرية كدينان كعمبلن ال يحصييـ إال اهلل )-

ّٕٖ

 -إنو كبلـ رائع بالفعؿ  ،فماذا كاف كقع سقكط الخبلفة عمي المصرييف ؟

 ىناؾ قصيدة رثاء ألمير الشعراء أحمد شكقي ينعي الخبلفة كتتضمف ىذه القصيدة اإلجابة التي تنتظرىا فيؿ ممكف أف تتمك مقتطفات منيا ؟ -أنشد أمير الشعراء أحمد شكقي :

العرس ر ٍجع نيكاح  ...كين ً
عيت بيف معالـ األىف ار ًح
عادت أىغاني
ً ى ى
كد ً
يكفّْ ً
نت في ً
فنت عند تبمُّج ً
اإلصباح
ليؿ الزفاؼ بثكبو  ...ي

و
و
ي ً
ناحية ،كسكرًة صاح
ضاحؾ  ...في ك ٌؿ
بع ٍبرًة
ش ّْيعت مف ىىمى وع ى
َّت ً
مآذف ،كمنابر  ...كبكت عميؾ ممال هؾ ،كنكاح
عميؾ
ضج ٍ
ه
س ٌحا ًح
كمصر حزين هة  ...تبكي عميؾ
اليند كالي هة،
و
ي
بمدمع ى
ي

ىم ىحا مف األىرض الخبلف ىة ماح؟
الشاـ تسأى يؿ ،كالعراؽ،
ه
كفارس  ...أ ى
ك ي
ّٕٖ

نقبلن عف كتاب ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف تأليؼ العبلمة أبك الحسف الندكم صفحة ََُُٕٔ،

ْٓٗ

ْٔٗ
قاعد األىنكاح
الج ىمعي الجبلئ يؿ مأٍتمان  ...فقعدف فيو ىم ى
كأىتت لؾ ي
كجناح
كءكدة  ...قيتمت بغير جريرة ي
يا لى ٌمرجاؿ ي
لحرة ىم ي
إً َّف الَّذيف أىس ٍت جر ً
سميـ بغير ًجراح
حربيـ  ...قتمتٍ ًؾ
احؾ ي
ى
ى
ي
بلءةى فخرًىـ  ...ىم ٍك ًش َّي نة بمكاىب الفتاح
ىتككا بأىيدييـ يم ى
ض ٍكا عف األىعطاؼ خير ًكشاح
خير ًقبلدة  ...كىن ى
نزعكا عف األىعناؽ ى
و
عشية كصباح
ب أىتى طك يؿ الميالي دكىنو  ...قد طاح بيف
سه
ىح ى
كعبلقى هة في ً
ىبر عبلئ ً
ؽ األىركاح
ص ىمت يع ىرل أىسبابيا  ...كانت أ َّ
ى
عت عميو سرائر ُّ
الن َّزاح
ىج ىم ىعت عمى ّْ
جم ٍ
البر ي
ى
الح ى
ضكر ،كربما  ...ى
كخ ٍط ىكىـ  ...في ّْ
كؿ يغدكًة يجمعة كركاح
نظمت
صفكؼ المسمميف ى
ى
ً
عابث  ...بالشرعً ،عر ً
و
القضاء ،ىكقاح
بيد
بكت الصبلةي ،كتمؾ فتن ية
ٍ
أىفتى يخ ىز ٍع ًبمى نة ،كقاؿ ضبلل نة  ...كأىتى بكفر في الببلد بكاح
فقي يو  ...يخمقكا لًفقو كتيبة كسبلح
إً َّف الذيف جرل عمييـ ي
ً
و
حدثكا نطقكا ب يخ ٍر ً
بص ّْـ ًرماح
س
إًف ٌ
كتائب  ...أىك خكطبكا سمعكا ي
و
كنت أىدفعي دكىنو كأالحي
لست
بجاحد  ...مف ي
ىخبلؽ ،ي
استغفر األ ى
ي
َّ
ٍثكر مف أىمداحي
يطكقي يو
ما لي أ ٌ
المبلـ كطالما  ...قمدتيو المأ ى
ى
و
و
ككبش ًنطاح
شيباء،
ي
ىك ي
ركف مممكة ،كحائطي يدكلة  ...كقريعي
أىأىقك يؿ مف أىحيا الجماع ىة م ً
الحقكؽ إباحي
مح هد  ...كأىقكؿ ىمف رد
ى
ي
ى
ىحؽ منؾ بنصروة ً
كليؾ حرم نة  ...كأ ُّ
ُّ
ككفاح
الحؽ أىكلى مف ّْ

اقؼ النصاح
الحؽ
فامدح عمى
ّْ
ى
الرجاؿ كلي ٍم ييـ  ...أىك ىخ ّْؿ عنؾ ىمك ى
انبريت ليدميـ  ...ىرـ غميظي ً
ً
اح
الرجاؿ إًذا
ك ًمف
الصفٌ ً
مناك ًب ُّ
ى
ه

ض ىع األلكاح
فًإذا
قذفت الحؽ في أىجبلده  ...ترؾ الصر ى
ى
ضع ى
اع يم ٍ
يثكب بعد ًجماح
اد
أ ُّىدكا إًلى الغازم النصيح ىة ىي
نتصح  ...إًف الجك ى
ٍ
ي
إًف الغركر سقى الرئيس ًبر ً
احو  ...كيؼ احتياليؾ في صريع الراح
ى
ى
و
كتائب في الساح
نقؿ
ائع ،ك
الناس ى
ى
نقؿ الشر ى
العقائد ،كالقرل  ...ك ى
بعد عباد األشباح
تركتٍو كالشبح المؤلَّ ًو أ َّ
س يؿ ي
يم هة  ...لـ تى ٍ
كقيصر فييـ  ...حتى تناكؿ َّ
كؿ ً
غير مباح
يىـ أىطمقكا يده
ى
المرتاح
َّ
الجمكًع ،كدكل هة  ...كجد السك ي
غرتو ط ي
اعات ي
اد ليا ىى ىكل ي
المجد مف أ ّْ و
س ارًبو المٌماح
ىخذت
ى
كًاذا أ ى
غير ى
يمية  ...لـ تيعطى ى
ٍ ً
غير النصيحة كاح؟
مف قائ هؿ لممسمميف مقال نة  ...لـ يكحيا ى

ْٔٗ

ْٕٗ
ذائد  ...عف حكضيا ببر و
الخبلفة ًف َّي أىك يؿ و
ً
اعة نضَّاح
عيد
ي
ٌ
لذات المَّ ًو كاف ،كلـ يزؿ  ...كىكل ً
حب ً
الحؽ ك ً
اإلصبلح
لذات
ّْ
ّّ
ن
إًني أىنا ً
ىككف فراش ىة المصباح
الم
صباح ،لست بضائع  ...حتى أ ى
ي
صمت ًبصفاح
ات أىدىـ يكمّْمىت بذكا ًب وؿ ...
ىنكر في ّْ
غزك ي
ي
كفتكح أ ى
قناىما  ...كشبا يراعي غير ً
ذات ىبراح
كلَّ ٍت سيكفييما ،كباف ي
ى
ي
ال تىبذلكا يب ىرىد النبي لً و
عاجز  ...يع يز وؿ ،يدافىعي دكىنو بالراح

الجراح
باألىمس أىكىى المسمميف جراح نة  ...كاليكـ ٌ
مد ليـ ىي ىد ٌ
ىرض داعيان  ...يدعك إًلى الك ٌذ ً
سم يع ٌف بكؿ أ و
لسجاح
اب أىك ى
فمتى ى
ً
سماح
ي
كلتشيد ٌف بكؿ أىرض فتن نة  ...فييا يباعي الدّْيف ى
بيع ى
كسيفو  ...كىكل النفكسً ،
ً
ً
الم ّْ
كح ٍق ًدىا الممحاح
عز
ييفتىى عمى ذىب ي

ىم ىحا
الشاـ تسأى يؿ ،كالعراؽ،
كمصر حزين هة  ...تبكي عميؾ
اليند كالي هة،
س ٌح ً
و
ي
ه
بمدمع ى
ي
كفارس  ...أ ى
اح  ،،،ك ي
مف األىرض الخبلف ىة ماح؟ يا ليا مف كممات مؤثرة بالفعؿ
 -لقد كانت مأساة بالفعؿ لـ يشعر بيا إال كؿ مسمـ غيكر عمي أمتو

 كىكذا عبثت بريطانيا باألتراؾ كما عبثت بالعرب كبالمصرييف  ،كىا نحف سنعكد لمحديث عف مصركالمصرييف في ظؿ االحتبلؿ البريطاني البغيض الماكر

 حسنان فمنكمؿ الحديث عف الحياة الدستكرية المزعكمة في مصر في ظؿ االحتبلؿ البريطاني كعبثالممؾ فؤاد بالبرلماف

 -فيؿ لديؾ نماذج مف الحياة الدستكرية في مصر في ظؿ االحتبلؿ البريطاني ؟

 بالتأكيد سكؼ أذكر لؾ بعض المكاقؼ التي أكردىا الرافعي في كتابو كالتي تكضح كيؼ كاف يتـ العبثبالحياة النيابية في مصر

 -كمي آذاف صاغية

مجمس نكاب لمدة تسع ساعات يكـ ِّمارس سنة ُِٓٗ
 يقكؿ الرافعي  - - :استقالت كزارة سعد زغمكؿ بعد حادث مقتؿ السير لي ستاؾ كتكلي أحمد زيكررئاسة الكزارة كتـ حؿ مجمس النكاب ثـ تـ الدعكة النتخاب مجمس جديد ثـ تـ حمو في نفس يكـ

انعقاده ،

 -تـ حمو في نفس يكـ انعقاده يا لمعجب

 كعف ىذا المكضكع كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ما ممخصو  :افتتح البرلماف بمجمسيو فيىيئة مؤتمر صبيحة يكـ االثنيف ِّ مارس سنة ُِٓٗ برئاسة محمد تكفيؽ نسيـ باشا رئيس مجمس
الشيكخ كحضر #الممؾ_فؤاد جمسة االفتتاح كتبل زيكر باشا خطاب العرش ثـ انفض المؤتمر  ،كاجتمع
ْٕٗ

ْٖٗ
مجمس النكاب في نحك الساعة الحادية عشرة قبؿ الظير كبدأ في انتخاب رئيسو  ،فظير مف نتيجة

االنتخاب أف أغمبية النكاب مف الكفدييف إذ كاف التنافس عمي الرآسة بيف سعد زغمكؿ كعبد الخالؽ

ثركت  ،فناؿ سعد ُِّ صكتان كناؿ ثركت ٖٓ صكتان فقط فظيرت بذلؾ النتيجة التي ال شؾ فييا في

االنتخابات العامة لمجمس النكاب الجديد  ،كأنيا أسفرت عف أغمبية كفدية خبلفان لما زعمتو الحككمة في
ببلغيا يكـ ُّ مارس  ،كظير أف الكزارة ال تحكز ثقة المجمس الجديد  ،فكانت ىذه النتيجة صدمة
شديدة لمكزارة  ،كتأجؿ اجتماع المجمس إلي الساعة الخامسة مف مساء ذلؾ اليكـ لمتابعة أعمالو

كأكليا انتخاب ككيمي المجمس كالسكرتيريف كالمراقبيف (أعضاء مكتب المجمس)  ،كلك اتبعت أحكاـ

الدستكر ككاف الغرض مف حؿ مجمس النكاب األكؿ ىك الرجكع إلي األمة لكاف كاجبان عمي الكزارة أف
تستقيؿ  ،كقد أعدت استقالتيا فعبلن عقب انتخاب سعد لرآسة المجمس كلكف كاف األمر مبيتان عمي أف
تككف االستقالة صكرية كأف تككف اتيامان لؤلغمبية كأف ال يقبؿ الممؾ ىذه االستقالة  ،فرفع زيكر باشا
كتاب االستقالة إلي الممؾ  ،كمما جاء فيو قكلو " :بمجرد انعقاد المجمس كقبؿ بحث برنامج الكزارة

الذم تضمنو خطاب العرش ظيرت في المجمس ركح عدائية عمي اإلصرار عمي تمؾ السياسة التي كانت

سببان لتمؾ النكبات التي لـ تنتو الببلد مف معالجتيا كقد بدت تمؾ الركح جمية في أف المجمس اختار
لرياستو زعيـ تمؾ السياسة كالمسئكؿ األكؿ عنيا" ، ،كالسياسة التي أشار إلييا زيكر في ىذا الكتاب

ىي سياسة البرلماف األكؿ

ّٖٖ

التي أغضبت الحككمة البريطانية إذ رفض مطالبيا الجائرة  ،لـ يقبؿ

الممؾ استقالة الكزارة كجدد ثقتو فييا عمي الرغـ مف خذالف مجمس النكاب الجديد ليا  ،فرفع زيكر إلي

الممؾ كتابان آخر عرض فيو حؿ ىذا المجمس فأصدر الممؾ عمي الفكر مرسكمان بحمو  ،استأنؼ
المجمس اجتماعو في الساعة الخامسة مف مساء ىذا اليكـ كرأس الجمسة سعد باشا  ،كأخذ األعضاء

في انتخاب الككيميف  - - -كفيما كانت األكراؽ تفرز دخؿ زيكر باشا كمعو الكزراء كخاطب األعضاء

قائبلي  :أتشرؼ بإخبار المجمس أف الكزارة رفعت استقالتيا إلي جبللة الممؾ فأبي قبكليا  ،فأشارت
الكزارة عمي جبللتو بحؿ المجمس فأصدر المرسكـ اآلتي نصو كتبله كىك يقضي بحؿ المجمس كبدعكة

المندكبيف إلجراء انتخابات جديدة في ِّ مايك سنة ُِٓٗ كأف مجمس النكاب الجديد سيجتمع أكؿ

يكنيو  ، ،كانت تبلكة مرسكـ الحؿ قبيؿ الساعة الثامنة مساءان  ،فمـ يعش ذلؾ المجمس سكم تسع

ساعات  ،ألنو انعقد في الساعة الحادية عشرة صباحان  ،كحؿ في الثامنة مساءان فكاف أقصر المجالس

النيابية عم ارن

 -فماذا كاف رد فعؿ النكاب عمي ىذا القرار ؟

 يضيؼ الرافعي قائبلن  :قكبؿ حؿ مجمس النكاب بالدىشة كاأللـ ألنو كاف مفيكمان أف يبقي كتستقيؿالكزارة  ،ككاف ىناؾ طرائؽ كثيرة لمعالجة ىذه األزمة باف تؤلؼ كزارة جديدة مف حزب األغمبية أك
ّٖٖ

جدير بالذكر أف المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي كاف عضكان في ىذا البرلماف عف الحزب الكطني

ْٖٗ

ْٗٗ
مكالية ليا كتناؿ ثقة المجمس كتسير األمكر طبقاي ألحكاـ الدستكر كلكف العناد الذم يشبو عناد األطفاؿ
جعؿ الكزارة باتفاقيا مع السرام كاإلنجميز تستصدر المرسكـ بحؿ مجمس النكاب  ،منتيكة بذلؾ حرمة

الدستكر كارادة األمة  ،ككاف الباعث عمي ىذا الذم كقع ىك تعمؽ بضعة نفر مف الكصكلييف بكراسي
الكزارة فحسب كرغبتيـ الجامحة في أال تفمت ىذه الكراسي مف أيدييـ  ،صار الحكـ منذ تأليؼ كزارة

زيكر باشا حكمان غير دستكرم ألف الكزارة بدالن مف أف تكاجو البرلماف لكي تناؿ ثقتو كبدالن مف أف تنزؿ
عمي إرادتو حمت مجمس النكاب األكؿ ثـ حمت مجمس النكاب الثاني حيف آنست أف األغمبية ليست في

جانبيا كبذلؾ حؿ مجمس النكاب لسبب كاحد مرتيف كىذا نقض ألحكاـ الدستكر  - - -كاستفحؿ نفكذ

السرام في ظؿ ىذا النظاـ ألف الكزارة لـ يكف ليا سند غير السرام  ،بعد أف أىدرت إرادة األمة - - -

كىكذا عطؿ الدستكر  ،كمف عجب أف مف ىؤالء السادة مف صبركا عمي حكـ االحتبلؿ السنيف الطكاؿ
كلـ يتبرمكا بو أك يقاكمكه أك يعارضكه ثـ ىـ أكالء لـ يصطبركا عمي حكـ الشعب أشير معدكدات

ّٖٗ

 يبدك أف أحمد زيكر باشا كاف محؿ ثقة الممؾ كاإلنجميز كيفعؿ ما يتفؽ مع سياساتيـ  ،فيؿ لديؾمعمكمات عف ىذا الرجؿ عدك الدستكر ؟

 بالطبع إف خير ما يمكف أف يقاؿ عنو ما كتبو الشيخ عبد العزيز البشرم في كتابو -فماذا كتب عنو بأسمكبو الساخر الطريؼ ؟

أحمد زيكر باشا في مرآة عبد العزيز البشرم
 -أما شكمو الخارجي كأكضاعو اليندسية كرسـ قطاعاتو كمساقطو األفقية فذلؾ كمو يحتاج في كصفو

كضبط مساحاتو إلي فف دقيؽ كىندسة بارعة  ،كالكاقع أف زيكر باشا رجؿ –إذا صح ىذا التعبير-
يمتاز عف سائر الناس في كؿ شئ  ،كلست أعني بامتيازه في شكمو الميكؿ طكلو كال عرضو كال بعد

مداه  ،فإف في الناس مف ىـ أبدف منو كأبعد طكالن كأكفر لحمان  ،إال أف لكؿ منيـ ىيكبلن كاحدان  ،أما
صاحبنا فإذا اطمعت عميو أدركت ألكؿ كىمة أنو مؤلؼ مف عدة مخمكقات ال تدرم كيؼ اتصمت كال كيؼ

تعمؽ بعضيا ببعض  ،كانؾ لترم بينيا الثابت كبينيا المختمج  ،كمنيا ما يدكر حكؿ نفسو  ،كمنيا ما

يدكر حكؿ غيره كفييا المتيبس المتحجر كفييا المسترخي المترىؿ  - - - ،كانؾ لتجد ناسان يصفكف
زيكر بالدىاء كسعة الحيمة بينما ترم آخريف ينعتكنو بالبساطة كقد يتدلكف بو إلي حد الغفمة  ،كما تجد

خمقان يتحدثكف بارتفاع خمقو كتنزىو عف النقائص  ،إذ غيرىـ ينحطكف بو إلي ما ال تجاكره مكرمة  ،كال

يسكف إليو خمؽ محمكد  ،كذلؾ زيكر عند الناس مجمكعة متباينة متناقضة متشاكسة  - - -كاذا كاف

ىذا مما ال يمكف في الطبيعة أف يستقيـ لرجؿ كاحد فقد غمط الناس إذ حسبكا زيكر رجبلن كاحدان - - ،
فإذا أدىشؾ التبايف في أخبلقو – فذلؾ أف ىذا الجرـ العظيـ مؤلؼ في الحقيقة مف عدة مناطؽ لكؿ
ّٖٗ

نقبلن عف كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية ) الجزء األكؿ – لعبد الرحمف الرافعي

ْٗٗ

ََٓ
منيا شكمو كطبعو كتصكره كحظو مف التربية كالتيذيب  - - ،كالظاىر أف زيكر باشا برغـ حرصو
عمي كؿ ىذه الممتمكات الكاسعة عاجز تماـ العجز عف إدارتيا كتكلييا بالمراقبة كاإلشراؼ  ،كما دامت

اإلدارة المركزيو فيو قد فشمت كؿ ىذا الفشؿ  ،فأحرم بو أف يبادر فيعمف إعطاء كؿ منيا الحكـ الذاتي

عمي أف تعمؿ مستقمة بنفسيا عمي التدرج في سبيؿ الرقي كالكماؿ  - - - ،تمؾ بعض آثار ىؤالء

الذيف يدعكنيـ زيكر باشا فإذا تمثمكا شخصان كبدكا لمعيكف رجبلن كاحدان فذلؾ مصداؽ قكؿ أبي نكاس :

ليس عمي اهلل بمستكثر أف يجمع العالـ في كاحد  ،كاف أىؿ مصر ليأخذكف زيكر باشا كمو بما ال
يحصي مف الجرائـ عمي القضية الكطنية  ،كانيـ ليعدكف عميو سفيو في أمكاؿ الدكلة كاستيتاره

بمصالحيا  ،كانيـ ليحسبكف عميو إيثاره األىؿ كاألقربيف كاألصحاب كالمحبيف كذكم أرحاميـ بمناصب

الدكلة كمنافعيا  ،كقد يككف لمجمس النكاب مع ىؤالء الرجؿ شأف إذا أقبؿ يكـ الحساب  ،كاف ظممان أف
يؤخذ البرئ بجريرة اآلثـ  ،فقد يككف الذم اقترؼ كؿ ىذه اآلثاـ ككع زيكر باشا األيسر  ،أك القسـ

األسفؿ مف لغده أك المنطقة الكسطي مف فخذه اليمني  ،أك غيرىا مف تمؾ الكائنات التي تجمعت في

ىيكمو العظيـ  - -إف الحؽ كالعدؿ ليقضياف أف يؤلؼ مجمس النكاب إف شاء اهلل لجنة تقكـ بعمؿ
التحقيؽ في جسـ صاحب الدكلة فتسأؿ أعضاءه عضكا عضكا كتحقؽ مع أشبلئو شمكا شمكا حتي

يفرؽ منيا بيف المحسف كالمسئ  - -كلعؿ العضك الكحيد المقطكع ببراءتو مف كؿ ما ايرتكب مف اآلثاـ
ىك مخ زيكر باشا  ،فما أحسبو شارؾ كال دخؿ في شئ مف كؿ ما حصؿ  - - - -كفي –زيكر

باشا -صفة جامعة ىي شدة احترامو لمبرنيطة كعممو عمي إرضائيا بكؿ الكسائؿ فما يع ًرؼ أف زيكر رد
في حياتو طمبان لبرنيطة ميما كاف حامميا في الناسَْٖ

 -كماذا كاف رد فعؿ زيكر باشا عمي ما كتبو البشرم ؟

 -لقد كاف يضحؾ مف مثؿ ىذه األمكر كيأخذىا ببساطة شديدة

 حسنان  ،فيؿ مف الممكف أف نختصر الحديث عف الحكـ الدستكرم في مصر ألف الخكض في التفاصيؿلف يككف مجديان  ،ألف الممؾ كاإلنجميز يتبلعبكف بالك ازرات كمجالس النكاب فميس مف الضركرم أف
نتحدث عف ىذه األالعيب كيكفي أف نتحدث بشكؿ عاـ عنيا

 -بالفعؿ لقد كاف الممؾ يتبلعب بالدستكر كبالحككمات المنتخبة كيقكـ اإلنجميز بدعـ المكقؼ الذم

يتماشي مع سياساتيـ كيحقؽ أىدافيـ كمع ذلؾ ال يعمنكف ذلؾ صراح نة بؿ كاف مكقفيـ الرسمي ىك
الحياد بيف الممؾ كالقكم السياسية كلكنو كاف حياد كاذب كما كصفو شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ رحمو

اهلل

 -فماذا قاؿ حافظ إبراىيـ عف ىذا الحياد الكاذب كمتي كاف ذلؾ ؟

َْٖ ممحكظة  :نشرت ىذه المرآة في جريدة السياسة األسبكعية كزيكر باشا في رياسة الكزراء نقبلن باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشرم

رحمو اهلل – الناشر مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة – تصميـ غبلؼ الكتاب محمد الطكبجي

ََٓ

َُٓ

شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ يصؼ حياد بريطانيا سنة َُّٗ بالحياد الكاذب
 كانت األفكار تتناقؿ اإلشاعات المختمفة عما تبيتو الحككمة لمحياة الدستكرية ككاف الظف أف تمجأ إليتعديؿ قانكف االنتخاب لتضمف تدخميا كضغطيا عمي حرية الناخبيف أك تكقؼ الحياة الدستكرية كما
فعمت كزارة محمد محمكد كلكف كزارة اسماعيؿ صدقي كانت أمعف في العدكاف مما ظنو الناس إذ استقر

عزميا عمي إلغاء الدستكر ككضع دستكر آخر يضيؽ مف سمطة األمة  ،صدر األمر الممكي في ِِ

أكتكبر سنة َُّٗ بإلغاء دستكر ُِّٗ كبحؿ مجمسي النكاب كالشيكخ كاعبلف الدستكر الجديد ككقع
الممؾ فؤاد عمي ىذا األمر كعمي الدستكر الجديد ككقع مع الكزراء اسماعيؿ صدقي ---كصدر في

نفس اليكـ قانكف االنتخاب الجديد منسجمان مع الدستكر الذم ابتدعتو الكزارة  ،كعرضت الكزارة خفية

أمر ىذا الدستكر عمي الحككمة البريطانية قبؿ إصداره كأطمعت كزارة الخارجية البريطانية عمي نصكصو

ككانت ىذه عمي عمـ باليكـ المحدد لصدكره  ،فكاف جكابيا أف ىذه مف المسائؿ الداخمية التي ال شأف

ليا بيا كمدلكؿ الجكاب مكافقتيا عمي ىذا االعتداء فمضت الكزارة مطمئنة إلي إنفاذه ككاف مكقؼ

الحككمة البريطانية تحت ستار الحياد ينطكم عمي االنتقاـ مف األمة لعدـ قبكؿ حككمتيا البرلمانية

مشركع المعاىدة  ،فسياستيا ىي إما قبكؿ السيطرة البريطانية كاما حرماف األمة حقكقيا الدستكرية
بكاسطة الك ازرات الرجعية  - - ،أشارت جريدة الديمي ميؿ اإلنجميزية بقكليا قبيؿ صدكر الدستكر

الجديد  ( :تدبر أزمة جديدة في سرام عابديف  - -الممؾ فؤاد بمعاكنة صدقي باشا قد سنا دستك ارن

جديدان تمامان  - -إلي أف قالت كمعني ىذا أف الحككمة تككف حككمة السرام كأف الحككمة ىي الممؾ

نفسو كستككف نتيجة ىذا التغيير المنتظر نقؿ السيطرة البرلمانية مف الكفدييف المضاديف لمبريطانييف

إلي الممؾ الذم يتسني لو إذ ذاؾ أف يحكـ الببلد حكمان مطمقان  ،أما الذيف يعممكف طريقة سير الحكادث
في مصر فيقكلكف إنو مف المستحيؿ عمميان أف تتبع بريطانيا سياسة عدـ التدخؿ في الشئكف المصرية

 ،فما دامت بريطانيا كاضعة جنكدىا في القاىرة كأسطكليا عمي مقربة مف اإلسكندرية فإف عدـ تدخميا

يعتبر عمي األقؿ معادالن لمتأييد السمبي )- - - -قاؿ شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ مخاطبان اإلنجميز منددان
بسياسة الحياد ناعيان عمييـ ظمميـ كاخبلفيـ كعكدىـ لؤلمة :
بنيتـ عمي األخبلؽ أساس ممككـ
أخاؼ عميكـ عثرة بعد نيضة

أضعتـ كدادان لك رعيتـ عيكده

أبعد حياد ال رعي اهلل عيده

فكاف لكـ بيف الشعكب ذماـ

فميس لممؾ الظالميف دكاـ

لما قاـ بيف األمتيف خصاـ

كبعد الجركح الناغرات كئاـ ؟

كقاؿ في ىذا المعني :

ال تذكركا األخبلؽ بعد حيادكـ
حاربتمك أخبلقكـ لتحاربكا

َُٓ

فمصابكـ كمصابنا سياف

أخبلقنا فتألـ الشعباف

َِٓ
كقاؿ عف الحياد الكاذب :

قصر الدكبارة قد نقضت العيد نقض الغاصب
أخفيت ما أضمرتو كأبنت كد الصاحب

الحرب أركح لمنفكس مف الحياد الكاذب

كقاؿ مخاطبان المندكب السامي البريطاني منددان بحياد اإلنجميز المصطنع :
ألـ تر في الطريؽ إلي كياد

الـ تممح دمكع الناس تجرم

الـ تخبر بني التايمز عنا

بأنا قد لمسنا الغدر لمسان

كشفنا عف نكاياكـ فمستـ

سنجمع أمرنا فتركف منا

تصيد البط بؤس العالمينا

مف البمكم – ألـ تسمع أنينا
كقد بعثكؾ مندكبان أمينا
كأصبح ظننا فيكـ يقينا

كقد برح الخفاء محايدينا

لدم الجمي كرامان صابرينا

فيؿ يجديكـ األسطكؿ نفعان إذا ما نازؿ الحؽ المبينا ؟

كقاؿ أيضان  :أمحايد أـ حائد عف منيج الحؽ المبيف ؟
نازلت شعبان أعزالن بمدرعيف مدججيف

كأمنت عقبي الظالميف كبئس عقبي الظالميف
ميما تصب منا فمسنا الجازعيف اليائسيف
إنا بجبار السماء كبالعقيدة نستعيف

إف العقيدة ال تزلزليا حراب الغاصبيف
فمئف ممكتـ يكمكـ لغد لرب العالميف

أأمنتمك صرؼ الزماف كفتكو بالغاشميف
كقاؿ مخاطبان اسماعيؿ باشا صدقي :

قد مر عاـ يا سعاد كعاـ

كابف الكنانة في حماه يضاـ

صبكا الببلء عمي العباد فنصفيـ يجبي الببلد كنصفيـ حكاـ
أشكك إلي قصر الدبارة ماجني صدقي الكزير كماجبي عبلـ
ُْٖ

كدعا عميؾ اهلل في محرابو الشيخ كالقسيس كالحاخاـ

 كؿ ما سبؽ بالطبع كاف مجرد أمثمة فقط عمي العبث بالحياة الدستكرية في مصر  ،فيؿ ىناؾ أمثمةأخرم ؟

ُْٖ

نقبلن باختصار عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية – ثكرة ُُٗٗ – لعبد الرحمف الرافعي الجزء الثاني –دار المعارؼ

َِٓ

َّٓ
 بالتأكيد فقد كاف تصريح فبراير ُِِٗ منحة مف اإلنجميز ككاف الدستكر ُِّٗ منحة مف الممؾكبالتالي فقد كانكا يعتقدكف أف ليـ الحؽ في تعطيؿ أك تفعيؿ ما منحكه لمشعب في أم كقت  ،بؿ إف

مف األمثمة الكاضحة جدان عمي ذلؾ أف القكم السياسية في أحد ىذه المراحؿ أرسمت خطاب إلي الممؾ

تستجدم منو العكدة لمدستكر كاجراء انتخابات
 -كىؿ لديؾ نص ىذا الخطاب ؟

كتاب الجبية الكطنية إلي الممؾ_فؤاد – ُِ ديسمبر سنة ُّٓٗ
 -بالتأكيد فقد كرد بو ما يمي  :نقبلن عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية – ثكرة ُُٗٗ – لعبد الرحمف

الرافعي – الجزء الثاني –دار المعارؼ  :حضرة صاحب الجبللة مكالنا الممؾ  ،،،نتشرؼ نحف المكقعيف
عمي ىذا بأف نرفع إلي سدتكـ الرفيعة ىذا الممتمس الذم تتمثؿ فيو إرادة الشعب المصرم مجتمعة

كممتو منيعة جبيتو  ،فمقد حمت بالببلد أزمة سياسية خطيرة اجتمع فييا الخطر الخارجي الذم ييدد

الببلد بحرب جائحة إلي الخطر الداخمي الذم ييدد حريتيا كطمأنينتيا كيمس حقيا المعترؼ بو في

تصريؼ أمكرىا كاالستمتاع بدستكرىا مما دعا إلي انتشار ركح القمؽ في الببلد كاضطراب المصالح

العامة كالخاصة معان  ،،كاننا لنرم بكؿ احتراـ أنو ما مف مخرج مف ىذه المحنة أك عبلج حاسـ ليا إال

أف يعكد إلي األمة فك ارن دستكرىا الصادر في سنة ُِّٗ  ،كما كنا فيما نرم صادريف إال عف الرأم
الذم ارتضتو حكمة جبللتكـ السامية في كتابكـ الممكي الصادر إلي مجمس الكزراء بتاريخ َِ إبريؿ

سنة ُّٓٗ  ،كالذم كرد فيو ما يأتي بحركفو ( :إف أعز أمانينا كما تعممكف ىك أف تحيا الببلد الحياة
الدستكرية التي ترضاىا  ،سكاء بإعادة دستكر سنة ُِّٗ معدالن عمي النحك يرتئيو حسب المقتضيات

نكاب األمة طبقان ألحكاـ المكاد ُٔٓ  ُٓٗ ، ُٖٓ ، ُٕٓ ،مف ذلؾ الدستكر أك كضع دستكر

تصدؽ عميو جمعية تمثيمية كطنية كانا مع ذلؾ نفضؿ الطريقة األكلي )  ( ،،يا صاحب الجبللة ) ،،

 (،إذا كاف الشعب ممثبلن في ىيئاتو كأحزابو السياسية قد أجمع ىذا اإلجماع الرائع عمي كجكب عكدة

دستكر األمة منذ اآلف فإنو إنما يقصد إلي استقرار نظاـ الحكـ عمي أساس سمطة األمة تكصبلن إليجاد
حككمة دستكرية تعمؿ إلصبلح ما فسد كتحقؽ استقبلؿ الببلد )  ،،كلما كاف الدستكر مف حؽ جبللتكـ

كالشعب المصرم  ،،كلما كنا نعمـ أف أسمي رغبات جبللتكـ أف تطمئف األمة إلي صيانة حقكقيا
كمرافقيا فتييأ لنفسيا المصير الذم ينتظرىا كالمكاف البلئؽ بيا بيف األمـ ،،،

لذلؾ  ،،نمتمس مف

جبللتكـ  ،،،التعطؼ بإصدار أمركـ الكريـ بإعادة دستكر سنة ُِّٗ فك ارن كنرفع إلي سدتكـ مع ىذا
االلتماس أسمي فركض الكالء لعرشكـ كاإلخبلص لذاتكـ  ،،،كال زلنا يا صاحب الجبللة لمقامكـ العالي

المطيعيف المخمصيف  ُِ ،،،ديسمبر ُّٓٗ كيقكؿ الرافعي  :كقد كقع عمي ىذا الكتاب كؿ مف :

َّٓ

َْٓ
مصطفي النحاس رئيس الكفد المصرم

ِْٖ

 ،محمد محمكد رئيس حزب األحرار الدستكرييف  ،اسماعيؿ

صدقي رئيس حزب الشعب  ،يحيي إبراىيـ رئيس حزب االتحاد  ،حافظ رمضاف رئيس الحزب الكطني ،

عبد الفتاح يحيي  ،حمد الباسؿ كحافظ عفيفي عف المستقميف كتسممو عمي ماىر رئيس الديكاف الممكي

كرفعو إلي الممؾ

 يا ليا مف صيغة ميينة أكثر ما لفت نظرم فييا قكليـ نمتمس مف جبللتكـ التعطؼ بإصدار أمركـالكريـ بإعادة دستكر سنة ُِّٗ حقان لقد كاف منحة مف الممؾ

 أما عف ممخص عبلقة الممؾ فؤاد بالحياة الدستكرية في مصر فقد كتب عنيا الرافعي في مكضع آخرمف كتابو في معرض حديثو عف مراحؿ حياة الممؾ فؤاد ما يمي  :كمف ىنا صارت المرحمة الثالثة مف

حياة الممؾ فؤاد –كىي معظـ سني حكمو -نضاالن مستم ارن بينو كبيف األمة كقعت فييا ثبلثة انقبلبات
حطمت الحياة الدستكرية  ،كىذا لعمرم مما ال يشرؼ صفحة الممؾ  ،كخاصة إذا الحظنا أنو لـ يبذؿ

مثؿ ىذا النضاؿ كال أقؿ من و في ميداف آخر كاف ىك الجدير بو  ،كنعني بو ميداف النضاؿ ضد الجانب

البريطاني جانب االحتبلؿ كالعدكاف عمي االستقبلؿ  - -بؿ كاف يعمؿ عمي مسايرة السياسة البريطانية

كتفادم الصداـ بيا اعتبر ذلؾ قبؿ ثكرة ُُٗٗ كفي خبلليا كفي أعقابيا  ،كمف المحقؽ أيضان أف

ىاتيؾ االنقبلبات الثبلثة التي كقعت في عيده كانت تتـ باتفاؽ بينو كبيف الجانب البريطاني مع
اختبلؼ في المقاصد كاألغراض  ،فالجانب البريطاني كاف يرم فييا عقكبة لمصر عمي عدـ إذعانيا

لسياستو  ،كالممؾ كالمستكزركف يركف فييا استردادان لمحكـ المطمؽ عمي حساب سمطة األمة  ،كال

ينيض عذ ارن لمممؾ فؤاد في مناكأتو لمدستكر ما يدعيو بعض الرجعييف مف أف األمة لـ تنضج ليذا
النظاـ  ،فإف ىذه الدعاية إنما ابتدعيا االحتبلؿ منذ سنة ُِٖٖ ليسكغ بيا عدكانو عمي استقبلؿ

الببلد إلغاء دستكرىا سنة ُّٖٖ - -كيكفيؾ لمتحقؽ مف بطبلنيا أف تقارف بيف الك ازرات التي اختارىا

الشعب كالك ازرات التي اختارىا الممؾ فؤاد كفرضيا عمي الشعب فرضان  ،سكاء في عيد الحماية أك في

عيد ثكرة ُُٗٗ أك في أعقابيا فإنؾ مف غير تردد أك تحيز تقطع بأف اختيار الشعب في مجمكعو
كاف خي ارن مف اختيار الممؾ فيذا دليؿ ناطؽ عمي أف الشعب ناضج لمحياة الدستكرية كؼء ألف يختار

الحككمة التي يرضاىا

 ىؿ مف الممكف أف تذكر لي أسماء جميع رؤساء الحككمات في عيد الممؾ فؤاد كالممؾ فاركؽ بالترتيبكممخص عاـ لمعصر الممكي ؟

ِْٖ

كاف قد خمؼ مصطفي النحاس باشا سعد زغمكؿ في رئاسة الكفد بعد كفاتو

َْٓ

َٓٓ

بياف أسماء رؤساء كزراء مصر في العصر الممكي
 كاف أكؿ رئيس كزراء في عيد فؤاد ىك حسيف رشدم باشا كفي عيده قامت ثكرة ُُٗٗ ككاف قدتكلي الكزارة مف قبؿ تعييف فؤاد سمطاف عمي مصر ثـ تكلي رئاسة الكزراء بعده بفترة محمد سعيد باشا

ثـ يكسؼ كىبة باشا  ،ثـ محمد نسيـ باشا  ،ثـ عدلي يكف باشا  ،ثـ عبد الخالؽ ثركت باشا بعد

تصريح ِٖفبراير ُِِٗ كفي عيده أصبح فؤاد ممؾ بدال مف سمطاف  ،ثـ تكلي محمد تكفيؽ نسيـ
باشا الكزارة  ،ثـ يحيي إبراىيـ باشا كفي عيده صدر دستكر ُِّٗ ثـ تـ عمؿ انتخابات كأصبح سعد

زغمكؿ باشا رئيسان لمكزراء كىي أكؿ حككمة منتخبة بعد الدستكر  ،ثـ حدث انقبلب عمي الدستكر بعد
مقتؿ السير لي ستاؾ كتـ تعييف أحمد زيكر باشا رئيسان لمكزارة  ،ثـ عدلي يكف باشا  ،ثـ عبد الخالؽ

ثركت باشا  ،كفي عيده تكفي سعد باشا زغمكؿ  ،مصطفي النحاس باشا  ،محمد محمكد باشا  ،عدلي

يكف باشا  ،مصطفي النحاس باشا  ،اسماعيؿ صدقي باشا  ،عبد الفتاح يحيي باشا  ،محمد نسيـ

باشا  ،عمي ماىر باشا كفي عيده تكفي الممؾ فؤاد كتـ ارتقاء الممؾ فاركؽ عرش مصر كفي عيده

تكلي رئاسة الكزراء عمي الترتيب كؿ مف  :مصطفي النحاس باشا كفي عيده تـ تكقيع معاىدة ُّٔٗ

 ،محمد محمكد باشا  ،عمي ماىر باشا  ،حسف صبرم باشا  ،حسيف سرم باشا  ،مصطفي النحاس

باشا بضغط مف اإلنجميز في حادث ْ فب ارير ُِْٗ كفي عيده كانت أحداث الحرب العالمية الثانية
كمعركة العمميف ،أحمد ماىر باشا  ،النقراشي باشا كفي عيده انتيت الحرب العالمية الثانية كتـ

تأسيس ىيئة األمـ المتحدة كتكقيع ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية  ،اسماعيؿ صدقي باشا  ،محمكد

فيمي النقراشي باشا كفي عيده كقعت حرب فمسطيف سنة ُْٖٗ  ،إبراىيـ عبد اليادم باشا  ،حسيف

سرم باشا  ،مصطفي النحاس باشا كقاـ بإلغاء معاىدة ُّٔٗ كبدء المقاكمة في القناة كحدكث

مجزرة لمشرطة المصرية في االسماعيمية كاستبساليا في قتاؿ اإلنجميز كىك اليكـ الذم أصبح عيدان

لمشرطة في ِٓيناير ُِٓٗ كحدث حريؽ القاىرة كاقالة كزارة الكفد كتعييف عمي ماىر باشا  ،أحمد
نجيب اليبللي باشا  ،حسيف سرم باشا  ،اليبللي باشا كفي عيده قامت ثكرة يكليك ُِٓٗ

 مف الكاضح بالفعؿ أف كؿ ىذه الحككمات كانت نتيجة لعدـ استقرار الحياة الدستكرية كتدخؿ اإلنجميزكالممؾ في إقالة كتعييف مف يريدكف ككاف حادث ْ فبراير بالطبع مثاؿ صارخ عمي نفكذ االحتبلؿ

كسيطرتو عمي األمكر  ،كلكف ما عرضتو ال يشبع الظمأ بؿ يزيد األمكر غمكضان فيؿ مف الممكف أف
نمقي الضكء عمي بعض ما ذكرتو مف نقاط ميمة كحادث ْ فبراير ُِْٗ كحرب فمسطيف كغيرىا مف

أحداث مثيرة كعيد الشرطة كحريؽ القاىرة كلنبدأ مثبلن بحادث ْ فبرام

 معؾ كؿ الحؽ كسكؼ نعكد لمحديث عف كؿ النقاط الميمة التي كردت أثناء عرض أسماء رؤساءالحككمات  ،أما حادث ْ فبراير فسببو يرجع إلي أف اإلنجميز كانكا بالطبع يخكضكف معارؾ الحرب
العالمية الثانية ككاف النحاس باشا أثناء تكليو الكزارة قد كقع معيـ معاىدة سنة ُّٔٗ كالتي تفرض
َٓٓ

َٔٓ
عمي مصر مساعدة بريطانيا في ىذه الحرب مقابؿ حصكليا عمي االستقبلؿ ،لذلؾ أصر اإلنجميز عمي

تكلي النحاس باشا السمطة أثناء الحرب لينفذ ما كقع عميو مف التزامات  ،كاليؾ ما كتبو الرافعي عف

ىذا الحادث

 -كمي آذاف صاغية

حادث ْ فبراير سنة ُِْٗ كاصرار النحاس باشا عمي كزارة كفدية خالصة بضغط
عمي الممؾ فاركؽ مف اإلنجميز بالقكة

 نقبلن عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية – ثكرة ُُٗٗ – لعبد الرحمف الرافعي – الجزء الثالث –دارالمعارؼ  -حيث كتب ما ممخصو  :اتجيت نية اإلنجميز خبلؿ الحرب العالمية الثانية إلي إسناد الكزارة
إلي النحاس أك اشتراؾ حزبو (الكفد) في الكزارة  ،كأبمغكا ىذه الرغبة إلي جبللة الممؾ  - - ،فمما

تحرجت األمكر في أكاخر عيد كزارة حسيف سرم جدد السفير البريطاني (لكرد كيمرف) إبداء ىذه الرغبة

إلي جبللة الممؾ فاستدعي النحاس كحدد لو يكـ ّ فبراير سنة ُِْٗ لممقابمة الممكية كعرض عميو
جبللة الممؾ أف يؤلؼ كزارة قكمية برآ ستو  ،ككاف مف الممكف أف يتـ األمر في ىدكء كبغير حاجة إلي

التدخؿ البريطاني المسمح الذم حدث يكـ ْ فبراير  ،لك أف النحاس قبؿ أف يؤلؼ كزارة قكمية  ،كلكنو

أبي ذلؾ استجابة ألنانيتو كاتباعان لعادتو في رفض االئتبلؼ إال مكرىان  ،كاعتذر لجبللة الممؾ مف عدـ

إجابتو ىذا الطمب مستندان إلي عدـ استطاعتو االشتراؾ في الحكـ مع رجاؿ االنقبلب –عمي الدستكر-
 - - -كلما عمـ السفير البريطاني عمي أثر ىذه المقابمة بأف النحاس رفض تأليؼ كزارة قكمية برآستو

قابؿ رئيس الديكاف الممكي (أحمد محمد حسنيف) كأخبره بأنو عمـ برفض النحاس تأليؼ كزارة قكمية –

مف جميع األحزاب ،-كطمب إليو أف يرفع إلي جبللة الممؾ نصيحة السفير أف يكمؼ النحاس بتأليؼ
كزارة كفدية  ،فرد عميو رئيس الديكاف بأف المسألة بيف الممؾ كرؤساء األحزاب  ،كفي اليكـ التالي

(ْفبراير) دعي رؤساء األحزاب كبعض الشخصيات البارزة  - -فاجتمعكا بالقصر في نحك الساعة

الرابعة مساء كرأس جبللة الممؾ االجتماع كتبل أحمد محمد حسنيف رئيس الديكاف بيانان باسـ جبللتو
أشاد فيو بفضؿ االتحاد كنكه إلي أف جبللتو بدأ منذ أمس يستدعي بعض المجتمعيف ليدعكىـ إلي

تأليؼ كزارة قكمية كلكف قبؿ أف تبدأ المشاكرات طمب إلي السفير البريطاني استدعاء النحاس باشا

كتكميفو بتشكيؿ الكزارة  - - -كأف السفير طمب اليكـ ْ فبراير مقابمة رئيس الديكاف كسممو إنذا ارن ىذا

نصو ( :إذا لـ أسمع قبؿ الساعة السادسة مساءان أف النحاس باشا قد دعي لتأليؼ كزارة فإف جبللة

الممؾ فاركؽ يجب أف يتحمؿ ما يترتب عمي ذلؾ مف نتائج) ،

 إن و تيديد مييف يدؿ عمي الحجـ الحقيقي لمممؾ كلمحياة الدستكرية في مصر في ظؿ االحتبلؿ فماصيغة النص بالمغة اإلنجميزية ؟
َٔٓ

َٕٓ
-

Unless I hear by 6 p.m. that Nahas Pasha has been asked to form a

cabinet His Majesty King Farouk must accept the consequences.

 -فماذا كاف رد فعؿ الممؾ ؟

 -يضيؼ الرافعي  :كختـ البياف بدعكة المجتمعيف إلي تبادؿ الرأم في ىذا المكقؼ كانصرؼ جبللة الممؾ

تاركان ليـ حرية التشاكر في األمر  ،تشاكر المجتمعكف فيما ذا يككف الرد عمي اإلنذار ككانت الفكرة
الغالبة أف تؤلؼ كزارة قكمية برآسة النحاس كلكف النحاس رفض فكرة الكزارة القكمية ككانت عاقبة ىذا
الرفض أف كقع ىذا الحادث الذم يعد مف األحداث الخطيرة في تاريخ مصر الحديث  ،كانتيي

المجتمعكف إلي االحتجاج عمي اإلنذار ككتب االحتجاج ككقعكا عميو جميعان كىذا نصو (:أف في تكجيو
التبميغ البريطاني اعتداء عمي استقبلؿ الببلد كيخؿ بأحكاـ المعاىدة )  ،كعاد جبللة الممؾ إلي

االجتماع كعمـ بما تـ عميو االتفاؽ مف االحتجاج فأقره  ،حمؿ رئيس الديكاف إلي السفير البريطاني

نص االحتجاج  ،فأجاب أف ىذا ليس ردان كأنو سيحضر لمقابمة جبللة الممؾ في الساعة التاسعة مساء

 ،كقبيؿ ىذا المكعد جاءت دبابات بريطانية مسمحة بالمدافع كرابطت أماـ القصر  ،ثـ حضر السفير
البريطاني بصحبة الجنراؿ استكف قائد القكات البريطانية في مصر كقتئذ كبعض الضباط مسمحيف
بالمسدسات كدخؿ السفير كالجنراؿ استكف إلي غرفة جبللة الممؾ كاجتمعا بو بحضكر رئيس الديكاف

ككاف السفير يحمؿ كرقة بالتنازؿ عف العرش فاختمي رئيس الديكاف بالممؾ كأسدم إليو النصيحة بقبكؿ

اإلنذار فقبمو

 -كبالطبع قاـ النحاس بتنفيذ كؿ ما تعيد بو لئلنجميز أثناء الحرب

 بالطبع كلكنو قد فقد الكثير مف شعبيتو كىك كحزبو بعد ىذا الحادث ببل شؾ  ،كىكذا قامت مصربتسخير كؿ إمكانياتيا لدعـ الجيش البريطاني خبلؿ الحرب كخاصة عندما تقدـ القائد األلماني الشيير
ركميؿ كحقؽ انتصارات ساحقة ككصؿ إلي العمميف  ،كالطريؼ أف بعض المصرييف كانكا يتمنكف

كصكلو لمقاىرة كانياء االحتبلؿ البريطاني كانتشرت مقكلة (إلي األماـ يا ركميؿ) نكاية في اإلنجميز ،

كلكف أكضاع القتاؿ تغيرت عندما كصؿ القائد البريطاني مكنتجمرم كاستمـ قيادة الجيش البريطاني

 عجباي لمف يريد استبداؿ احتبلؿ باحتبلؿ آخر  ،ألـ يدرؾ المصريكف حتي ذلؾ الكقت العبث الذم يتـمف االحتبلؿ كالسرام بحياتيـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ،ألـ يفيـ حتي أحد

المثقفيف مف النخبة كؿ ىذا  ،فماذا كتب الرافعي عما فعمو االحتبلؿ البريطاني بمصر كالمصرييف ؟

كيؼ تدىكرت الحالة االجتماعية في ظؿ االحتبلؿ البريطاني ؟
 لقد قاـ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي بتكضيح كيؼ تدىكرت الحالة االجتماعية في ظؿ االحتبلؿالبريطاني حيث كتب ما يمي  ، ، ، :كالطبقة الفقيرة مف الفبلحيف كالعماؿ كىـ أغمبية الشعب قد

ساءت حالتيـ في عيد االحتبلؿ  ،فيك المسئكؿ األكؿ عف انتشار الجيؿ كاألمية بينيـ  - -كىك
َٕٓ

َٖٓ
بسياستو التعميمية قد حاؿ دكف تعميميـ كتيذيبيـ كتثقيفيـ  ،فحرمكا نكر العمـ كالتربية األخبلقية
كالدينية كساءت حالتيـ المادية كالمعنكية كأىمؿ االحتبلؿ حالتيـ المادية كالصحية كالمعنكية كانتشرت

فييـ األمراض  ،كاجتمعت إلي ذلؾ رعاية الحككمة لآلفات االجتماعية التي جاءت مف أكركبا كرعاىا

االحتبلؿ كحماىا  ،فعمت طبقات الشعب عمي السكاء  ،كبيرىا كمتكسطيا كصغيرىا  ،كأكلي ىذه اآلفات

الربا  ،فقد انتشر انتشا ارن ذريعان  ،كساعد عمي ذيكعو ما فطر عميو معظـ الطبقات في ببلدنا مف قصر
النظر كعدـ تقدير العكاقب كحب الظيكر كاإلسراؼ  ،ككجد المرابكف مف ىذا الضعؼ كمف النظـ

كالقكانيف كرعاية المحاكـ المختمطة ما جعميـ يتغمغكف في مختمؼ األكساط في العكاصـ كالبنادر كالقرم
القريبة كالبعيدة فكبمكا األىميف بالديكف  ،مما أفضي إلي ضياع ثركات الكثيريف منيـ  ،كانتشار الفقر

كالبؤس في الطبقات الكبيرة  ،ثـ المتكسطة كالصغيرة  ،كانتشرت الخمكر الفتاكة بيف سكاف المدف  ،ثـ

سكاف الريؼ  ،كصارت محبلت المسكرات تفتح عمنان في القرم بيف الفبلحيف  ،كفي األحياء اآلىمة

بالعماؿ في المدف  ،برعاية الحككمة كحمايتيا  ،كفي كنؼ االمتيازات األجنبية  ،ففتكت بيـ فتكان ذريعان
 ،كأفسدت عمييـ صحتيـ كدينيـ كأخبلقيـ  ،كنقصت مقدرتيـ عمي العمؿ كاإلنتاج  ،كساعدت عمي

ازدياد حكادث اإلجراـ كاإلخبلؿ باألمف العاـ  ،فبينما الحككمات األكركبية كاألمريكية التي ال تحرـ

الخمكر تحاربيا كتمنع انتشارىا كبخاصة بيف الفبلحيف كالعماؿ كتعقد المؤتمرات الدكلية كتنشئ المجاف
كالنظـ لمكافحتيا كالحد مف أضرارىا  ،كانت ىذه اآلفة تمقي مف الحككمة الرعاية كالتنشيط  ،كصار

تجار الخمكر في المدف كاألرياؼ ذرائع لمتسميؼ بالربا الفاحش كاستبلب أمكاؿ األىميف كافساد أخبلقيـ

 ،كانتشرت أيضان آفة الميسر إلي جانب آفة الخمر فساءت حالة الشعب االجتماعية تبعان لذلؾ  ،لـ

تتقدـ إذف حالة الشعب االجتماعية في عيد االحتبلؿ بؿ ساءت كصارت كباالن كزادتو ىذه اآلفات بؤسان

كانحبلالن كفي ذلؾ يقكؿ األمير (السمطاف) حسيف كامؿ في حديث لو نشرتو جريدة ذم إجبشياف

استاندرد – المكاء المصرم – (عدد َِ أكتكبر سنة َُٖٗ) يصؼ بؤس الفبلح  :إف الفبلح يقضي
حياتو مثقبلن بالديف  ،ال يزيد إيراده عمي الضرائب المفركضة عميو كفكائد الديكف المطمكبة منو كىك

لكي يسد حاجات زراعتو في مكاعيدىا مضطر دائمان إلي االستدانة بالربا الفاحش  ،فميذا العسر مف
جية  ،كلخمكه مف الماؿ مف جية أخرم  ،كلكثرة مف يعكليـ مف جية ثالثة قد بقي الفبلح غريقان في

بحار الضنؾ ال يعرؼ لنفسو مخمصان منيا  ،كصفكة القكؿ أف سياسة االحتبلؿ كانت مف أىـ أسباب
تأخر الببلد االجتماعي كتشاركو في حمؿ ىذه المسئكلية الحككمات األىمية كالبيئات المصرية

 -يا ليا مف مأساة

ّْٖ

نقبلن عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية – ثكرة ُُٗٗ – لعبد الرحمف الرافعي – الجزء الثاني –دار المعارؼ

َٖٓ

ّْٖ

َٗٓ

بيرـ التكنسي يسخر مف الممؾ كاالحتبلؿ البريطاني كالقكم السياسية
 -لقد كانت فترة االحتبلؿ البريطاني ككصكؿ أحفاد محمد عمي باشا لمحكـ فترة مف أحمؾ الفترات في

تاريخ مصر خاصة بعد استطاع اإلنجميز استبداؿ الزعامة الشعبية الحقيقية بزعامات تتسـ بالميادنة
كالمركنة كاستخدمكىـ في تيدئة الشعب عندما يثكر أك يقاكـ بؿ جعمكا منيـ حككمات تساعدىـ عمي

القمع كالظمـ كنشر الجيؿ كالفجكر بيف طبقات الشعب المختمفة ككاف بيرـ التكنسي الشاعر الشعبي

المعركؼ في تمؾ الفترة دائمان ما كاف يسخر مف ىؤالء السياسييف كمفاكضاتيـ العقيمة مع االحتبلؿ
حتي أنو أنشد يقكؿ :

الحماس ما تبط مف أياـ عرابي
لنجميز شالكا المدافع كالطكابي

كانتيينا
كاتميينا

الخازكؽ ماسؾ متيف كالفرقة تبني بالمدافع

كالحقكؽ تطمبيا بالركب كالجكانتي كابقي رافع
لمبمد جايبيف حكمدار مف جبلسكك كاستمميا

متحمص لك كاف في مدريد كال مسكك كاف ىدميا
في الفكتيؿ قاعد أمير كالشغؿ داير حمرم جمرم

كف زغر العظـ كزير بردكف يا ماىر بطنو تجرم
مشركعات اتنفذت كسيادنا تنيب في الفكايد

مف سكات كف كنت تزعؿ يمبل ىبيب في الجرايد
المعسكر ينبني يكـ المفاكضة كنت مالؾ

دم األكامر  ،كالمرافعات كالمعارضة خمكىا لؾ
كقت ما ييؼ الغراـ قكؿ يالبلبينا عالمراتب

ستميت كبتف يجكلؾ ع المدينة

ـ المراكب

كالنشاف الحمك في صدرؾ بيممع

كانت باشا

نتفؽ أك نختمؼ برضو انت تطمع بالبشاشة

يالمي قصر الزعفراف

ْْٖ

مقفكؿ عميكـ

سممتكـ مصر ركحيا بيف يديكـ

كممكنا

طمنكنا

 إف ىذه القصيدة تعبر تعبير ساخر كعميؽ عف الفرؽ بيف زعامة عرابي كزعامة مف جاء بعده  ،فيؿكتب بيرـ التكنسي أشعار أخرم في ىذا السياؽ ؟

ْْٖ

كاف قصر الزعفراف أحد األماكف التي كاف تتـ فييا المفاكضات

َٗٓ

َُٓ
 بالتأكيد كاليؾ قصيدة يسخر فييا مف اىتماـ الممؾ بأحياء األجانب في الكقت الذم ال يبالي باألحياءالشعبية حيث أنشد يقكؿ تحت عنكاف أىؿ الكطف كالغرباء :
كحكؿ منازؿ الغرباء عنا غرست الكرد ثـ الياسمينا

كأخضمت الغصكف ليـ سماء كميدت الرخاـ الجذع حينا
كما قرمكا لمحـ الطير حتي منحتيـ األكز العائمينا
تفجر تحت أرجميـ عيكنا كتفقأ كسط أعيننا عيكنا

كترضي عنيمك كتصد عنا كقد سخطكا كنحف الشاكركنا
فمر بيا عمينا كؿ عاـ بحي األشقياء البائسينا

ترم الكحبلت جاثم ىة كفييا بنات قد تعممف العجينا

إذا كنت الطبيب كنحف مرضي فأكص الناس خي ارى بالبنينا

 -فيؿ شارؾ شعراء آخريف في كصؼ األحكاؿ في ظؿ االحتبلؿ ؟

 بالتأكيد فالشعر يعبر عف األحكاؿ خير تعبير كيغني عف العديد مف المقاالت بؿ كالكتب أيضان  ،كمفخير األمثمة عمي ذلؾ ما كاف يكتبو شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ كخاصة عندما كجد انتشار اال نحبلؿ في

عدة مناطؽ بالقاىرة كاألزبكية كشارع عماد الديف كغيرىا

 -فماذا كتب ؟

 -لقد أنشد يقكؿ :

اعْٖٓ فبل تى ٍع ىج ًبي ً
ياف فبل تىعتيبي
ىح ى
كع ي
الير ى
ط ٍم ي
الب ى
فت ى
ت ى
ً
فما ً
ً
بالبمىًد الطَّ ّْي ًب
دار
أنت يا
األديب كال أنت ى
مصر ى
ي
ككـ ً
فيؾ ىيا مصر ًم ٍف و
اع كلـ ىيكتي ًب
كاتب ى
الير ى
أقاؿ ى
ي
ٍ
ضاؽ بي ً
ضاؽ بي
منؾ ما
فبل تيع يذليني ليذا السككت فقد
ى
ى
ً
لس ً
الحقك ً
نغض ًب
ككـ ىغضب
كلـ ى
مب ي
الناس مف قبمنا ى
ي
ؽ ٍ
ً
بمصر فبل تمعبي
الغريب يم ًج ّّد
إف
أنابتى ىة
العصر ٌ
ى
ى
الن ٍ ً
يقكلكف :في َّ
شر مف األجنبي
ش يء ّّ
خير لنا كلى َّمن ٍ
شء ه
ً
البنيف كبيف المساجد مثكل األب؟
(األزبكية) مثكل
أفي
ٌ
ً
الطيب
بمصر مف
ككـ ذا
المضحكات كما قاؿ فييا أبك ّْ
ى
كعيش يي ًم ُّر كنحف مف المَّيك في ممعب
تمر
أمكر ُّ
ه
ه
ً
السميـ مف األجرب
يفر مف
الصالحات فرىار َّ
كشعب ُّ
كقالكا :دخي هؿ عميو العفاء كنعـ الدَّخي يؿ عمى مذىبي!

ْٖٓ

القمـ

َُٓ

ُُٓ
لمسعي كالمكسب
فشم ىر َّ
ؽ َّ
رآنا نيامان كلما ين ًف ٍ
كماذا عميو إذا فاتنا كنحف عمى العيش لـ ندأب؟
الخمكؿ! كلـ نكذب!
الخمكؿ كيا ليتنا ألفنا
ألفنا
ى
ى
ىخطى ًب
ناف
أم نة
َّ
المفكًه كاأل ٍ
ى
ضاؽ عف كصفيا ىج ي
فيا ٌ

مء مع المذنب
تضيعي الحقيق ية ما بيننا ى
كيصمى البر ي
كي ٍك ىرـ فينا الجيك يؿ ال ىغ ًبي
كي ى
يض يـ فينا اإلماـ الحكيـ ي
ي

الشرؽ ّْ
سبلـ الكدكد كا ٍف طأطأ َّ
عمى َّ
رؽ لممغرب
مني
الش ي
ي
الزمف الم ٍخ ً
فأجدب في َّ
الز ً
صب!
ماف
لقد كاف ًخصبان بجدب ٌ
ى
ي

ما قدمتو مصر لبريطانيا مف دعـ خبلؿ الحرب العالمية الثانية
 ىؿ مف الممكف أف تكضح لي بشئ مف التفصيؿ ما قدمتو مصر لبريطانيا مف دعـ خبلؿ الحربالعالمية الثانية بعد أف فرض اإلنجميز النحاس باشا عمي الممؾ لينفذ معاىدة ُّٔٗ ؟

 لقد التزـ النحاس باشا بتمؾ المعاىدة نصان كركحان كما قيؿ  ،كاليؾ بعض ما كرد عف ىذا المكضكعبكتاب "المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر" –تقديـ كمراجعة يكناف لبيب رزؽ  ،كتحديدان في

الفصؿ العاشر بعنكاف فاركؽ كنياية العصر الممكي –أحمد زكريا الشمؽ حيث كتب ما ممخصو ---( :
كعمي الرغـ أف مصر لـ تعمف الحرب عمي ألمانيا كايطاليا فقد ساىمت بنصيب كبير في العمميات

الحربية منذ بدأت عاـ ُّٗٗ مما ساىـ في انتصار بريطانيا كحمفائيا  ،فقامت بتمكيف جيكش

شح السمع  ،كما تكلت
الحمفاء بالمنتجات الغذائية كالصناعية  ،كعاني المصريكف مف غبلء األسعار ك ي
مدفعيتيا المضادة لمطائرات صد غارات طائرات المحكر عمي منطقة القناة  ،فضبلن عف حراسة المنشآت
كالمرافؽ العامة مما سيؿ ميمة قكات الحمفاء  ،كذلؾ جعمت مصر خطكطيا الحديدية كطرؽ ككسائؿ

مكاصبلتيا جميعان تحت تصرؼ قكات الحمفاء

 كؿ ىذا قدمتو مصر مف أجؿ استقبلليا الذم لـ يتـ بسبب تمؾ التضحيات عمي أم حاؿ  ،سبحاف اهلل ،لـ يتعمـ العرب مف دركس التاريخ كظمكا يثقكف في كعكد الغرب كيمبكف جميع طمباتيـ كما حدث في

الحرب العالمية األكلي مف أجؿ ال شئ دائمان  ،كربما إلي اآلف

 كعمكمان تكبدت مصر خسائر جسيمة في األمكاؿ كاألركاح ككانت سنكات الحرب مف أقسي السنكات التيمرت عمي مصر كالمصرييف حيث شيدت الببلد خبلليا أزمات اقتصادية طاحنة نتج عنيا صراع

اجتماعي كحالة مف الغمياف الثكرم خبلؿ السنكات التي أعقبت الحرب)

ْٖٔ

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ْٖٔ

المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر –المجمس األعمي لمثقافةََِٗ-لجنة التاريخ– تقديـ كمراجعة يكناف لبيب رزؽ – الفصؿ العاشر

شمؽ – مقتطفات مف صفحةّٕٓ كما بعدىا
–عيد الممكية(ِ) -فاركؽ كنياية العصر الممكي –(ُّٔٗ– )ُّٗٓ-أحمد زكريا ال ٌ

ُُٓ

ُِٓ
 خطب النحاس باشا خطبة في أغسطس ُْْٗ بمناسبة مركر ثمانية أعكاـ عمي تكقيع معاىدةُّٔٗ كأبرز خبلليا ما قدمتو مصر مف تضحيات كدعـ لمحمفاء خبلؿ الحرب كطالب بريطانيا بتنفيذ

كعكدىا لمصر كاستقبلؿ الببلد كلكف لـ يحدث ذلؾ االستقبلؿ بالطبع  ،ككؿ ما حدث أف الممؾ قاـ

بإقالة كزارة النحاس الكفدية في أكتكبر ُْْٗ كالتي كاف يريد إقالتيا قبؿ ذلؾ كلـ يتمكف بسبب رفض

اإلنجميز ،

 -كلكف لـ يمانع اإلنجميز في إقالة النحاس ىذه المرة بعد انتياء الحرب

 بالفعؿ لقد تـ تشكيؿ حككمة ائتبلفية مف مختمؼ األحزاب عدا الكفد برئاسة أحمد ماىر باشا كقد أجرتىذه الحككمة انتخابات قاطعيا حزب الكفد  ،كظؿ أحمد ماىر رئيسان لمكزراء حتي تـ اغتيالو في فبراير

ُْٓٗ كتكلي بعده محمكد فيمي النقراشي باشا رئاسة الحككمة

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 كاف أحمد ماىر باشا قد أرسؿ مذكرة لمزعماء الثبلثة لمحمفاء أثناء اجتماعيـ في القاىرة ليضعكاترتيبات ما بعد الحرب كطمب في ىذه المذكرة جبلء القكات البريطانية عف مصر

 -كمف ىـ الزعماء الثبلثة كمتي اجتمعكا في القاىرة ؟

 الزعماء ىـ ركزفمت كتشرشؿ كشيانج كام شيؾ كقد عقدكا مؤتمرىـ في القاىرة في أكتكبر ُْْٗ -كلماذا اجتمعكا في القاىرة تحديدان ؟

 إنيـ القادة المنتصركف في حرب عالمية  ،فيؿ يصح أف تسأؿ لماذا اجتمعكا في مكاف معيف  ،إف ليـالحؽ أف يختاركا أم مكاف في العالـ ليجتمعكا فيو

 عفكان لـ أكف أدرؾ حجـ المأساة التي كصمنا إلييا منذ تفككت أمتنا كتعامؿ كؿ منا منفردان مع الطكاغيتكاألقكياء في العالـ كمو ػ فماذا قرر المنتصركف ؟

 قرر المنتصركف عقد مؤتمر مكسع في ساف فرانسيسكك بالكاليات المتحدة األمريكية في أبريؿ سنةُْٓٗ لتأسيس ىيئة األمـ المتحدة كبديؿ لعصبة األمـ  ،كاشترطكا عمي أم دكلة تريد أف تشترؾ في
ىذا المؤتمر أف تعمف الحرب رسميان عمي دكؿ المحكر قبؿ بداية مارس ُْٓٗ ككاف رئيس الحككمة

المصرية قد تمقي ببلغان بيذا المعني مف الحككمة األمريكية  ،ككاف أحمد ماىر باشا مف دعاة إعبلف

الحرب عمي ألمانيا منذ بداية الحرب

 -كلكف الحرب كانت قد انتيت بالفعؿ كىذا مجرد إجراء شكمي

 نعـ كرغـ ذلؾ شف حزب الكفد ىجكمان عنيفان عمي أحمد ماىر باشا إلتخاذه قرار إعبلف الحرب عميألمانيا كالياباف حتي أف أحد الشباب المتحمسيف في ىذا الجك المشحكف اغتاؿ أحمد ماىر باشا بعد

ُِٓ

ُّٓ
إعبلنو الحرب رسميان في مجمس النكاب كأثناء انتقالو مف مجمس النكاب إلي مجمس الشيكخ  ،كىذا
الشاب كاف يعتقد أف أحمد ماىر قد ضحي بمصالح مصر

ْٕٖ

 ألـ يكف يعرؼ النحاس باشا أف ىذه الخبلفات السياسية قد يتأثر بيا الشباب المتحمس فيصؿ األمرالتياـ بعض السياسييف بالخيانة

 -لؤلسؼ كانت االغتياالت السياسية ظاىرة قد انتشرت في تمؾ الفترة كالسبب فييا عمي ما أعتقد تخبط

السياسييف كفشؿ المفاكضات كحالة االختناؽ كالقير الذم كاف يعيش فييا الشعب كخاص نة الشباب كاهلل

أعمـ

 إذف فقد مات أحمد ماىر باشا دكف أف يعرؼ ما حدث في ساف فرانسيسكك نعـ كقد تـ في ىذا المؤتمر ما تـ مف قبؿ في مؤتمر باريس الذم يع ًقد بعد انتياء الحرب العالميةاألكلي كىك ترتيب أكضاع العالـ بعد الحرب طبقا لما يراه المنتصركف
 كما كاف تحتمس الثالث يرتب أكضاع العالـ قديمان ككذلؾ اإلسكندر المقدكني كاإلمبراطكر أغسطسكىاركف الرشيد كالظاىر بيبرس كسميـ األكؿ كغيرىـ ممف زحفت جيكشيـ لتفرض سيطرتيـ كارادتيـ

 نعـ كيمكنؾ اآلف إضافة ركزفمت كتشرشؿ إلي ىذه القائمة كقادة الحرب العالمية الثانية المنتصركف ،كقد تـ بالفعؿ عقد المؤتمر ثـ بعد ذلؾ تـ تأسيس ىيئة األمـ المتحدة كمجمس األمف كحؽ الفيتك كما

إلي ذلؾ مف إجراءات يسيطر بيا المنتصركف عمي باقي دكؿ العالـ

عندما تـ عرض قضية مصر عمي مجمس األمف الدكلي
 إذا سمحت لي أف أسأؿ عف تأثير مؤتمر ساف فرانسيسكك كتأسيس ىيئة األمـ المتحدة كمجمس األمفعمي حالة مصر السياسية بشكؿ عاـ كىؿ استفادت مف ىذه التطكرات العالمية كىؿ تـ حؿ مشكمة
قضيتيا الكطنية؟

 بالفعؿ لقد عرضت مصر قضيتيا عمي مجمس األمف كلكف لؤلسؼ فشمت المحاكلة  ،كقد كرد عف ىذاالمكضكع ما يمي  ---( :بعد فشؿ مفاكضات صدقي كاستقالتو كتكلية محمكد فيمي النقراشي رئاسة

الكزراء "ديسمبرُْٔٗ-ديسمبرُْٖٗ" التي تقاسميا السعديكف كالدستكريكف  ،كاف البد مف الخركج
بالقضية الكطنية مف طكر العبلقات الثنائية إلي المجاؿ الدكلي  ،أم بعرضيا عمي ىيئة األمـ المتحدة

 ،خصكصان بعد أف حاكؿ رئيس الكزراء الجديد استئناؼ المفاكضات مع السفير البريطاني في القاىرة ،
ككجد إص ار ارن مف الحككمة البريطانية عمي مكقفيا  ،لذلؾ قرر مجمس الكزراء في يناير ُْٕٗ عرض

القضية عمي مجمس األمف  ،كترأس النقراشي كفد ببلده خبلؿ الفترة بيف أغسطس كسبتمبر ُْٕٗ

ْٕٖ

نقبل عف كتاب -المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر –تقديـ كمراجعة -يكناف لبيب رزؽ –صفحة ّٖٓ

ُّٓ

ُْٓ
 ألـ يق أر ىؤالء التاريخ ليعرفكا ماذا حدث لمحمد عمي كلعرابي كلسعد زغمكؿ مف المجتمع الدكلي أـ أفعمينا أف نكرر نفس المقدمات دائمان لنحصؿ عمي نفس النتائج ؟ سبحاف اهلل

 كقدـ رئيس الكزراء عريضة دعكم مصر التي تحدثت عف احتبلؿ القكات البريطانية لمصر احتبلالن غيرمشركع منذ عاـ ُِٖٖ مما يعد امتيانان لكرامة دكلة عضكة في األمـ المتحدة  ،كما احتمت الجزء
الجنكبي مف كادم النيؿ أم السكداف كاتبعت سياسة ترمي إلي فصمو عف مصر  ،كاف ىذا االحتبلؿ يعد

تيديدان غير مشركع ألمة مستقمة كلكحدتيا  ،كما أثار نزاعان بيف الحككمة المصرية كالحككمة البريطانية

مف شأنو استمرار تعريض السمـ العاـ كاألمف الدكلييف لمخطر

 -إنني أشعر باإلشفاؽ عمي ىؤالء الذيف يعتقدكف أنيـ أعضاء في ىيئة األمـ المتحدة كىـ في الكاقع

ليسكا كذلؾ  ،كخاصة بعد أف تفرقكا كأصبح كؿ منيـ كحيدان ضعيفان محتبلن يستجدم االستقبلؿ  ،بعد أف
كانكا أمة كبيرة مرىكبة الجانب كاف مف الممكف تقكيـ أحكاليا كحؿ مشاكميا بنفسيا دكف تدخؿ سافر

مف دكؿ لـ تكف تحمـ بالتكاجد في ىذه المنطقة  ،ككـ حاكلت كفشمت بالقكة  ،ثـ نجحت بسبب تشرذمنا

كاختبلفاتنا كبحث كؿ منا عف ىكيتو كىي كاضحة أمامو  ،كانني أعتذر النفعالي كلكنني شعرت بغيظ
شديد عندما تخيمت مصر كأحد الدكؿ اإلسبلمية أصبحت تقؼ عمي أبكاب الطغاة تتسكؿ استقبلليا

 شعرت بالغيظ كلـ تعرؼ بعد ماذا كاف رد فعؿ مجمس األمف مف الدعكم المقدمة مف مصر -لـ أعرؼ كلكنني أتكقع ماحدث بالتأكيد  ،فماذا حدث عمي أم حاؿ ؟

 يضيؼ الكاتب  :طالب ألكسندر كادكجاف مندكب بريطانيا بشطب القضية المصرية مف جدكؿ أعماؿمجمس األمف متذرعان بأف معاىدة ُّٔٗ خكلت ببلده إبقاء قكاتيا في مصر كالسكداف حتي عاـ
ُٔٓٗ  ،ككذلؾ اتفاقية ُٖٗٗ التي أقرت ليا المشاركة في إدارة السكداف

 -يريد شطب القضية المصرية مف جدكؿ األعماؿ دكف حتي مناقشتيا ؟ فماذا فعؿ النقراشي ؟

 كقد رد عميو النقراشي في مساجمة تاريخية دمغ فييا خطاب المندكب البريطاني بأنو يدافع عفاالستعمار ككصؼ اإلنجميز بأنيـ "ضيكؼ طفيميكف" كأف كجكدىـ يثير مشاعر المصرييف كسخطيـ

كأف الزماـ سيفمت إذا فشمت المساعي السممية  ،كعبثان حاكلت مصر إثبات بطبلف المعاىدة كاالتفاقية

لمخالفتيما أحكاـ ميثاؽ ا ألمـ المتحدة  ،كرغـ كضكح حؽ مصر  ،فقد امتنع مجمس األمف عف أف

يصدر ق ار ارن بجبلء القكات البريطانية كتركيا مدرجة في جدكؿ األعماؿ دكنما قرار ،

 -كبالطبع لـ يعجب ذلؾ حزب الكفد

 يضاؼ إلي ذلؾ إحراج حزب الكفد لمنقراشي بإرسالو برقيات إلي مجمس األمف يذكر فييا أف رئيسالكزراء المصرم  ،مما أساء إلي سمعة المصرييف أماـ المحفؿ الدكلي )

ْٖٖ

ْٖٖ

شمؽ – مقتطفات مف صفحة
المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر– تقديـ كمراجعة يكناف لبيب رزؽ – الفصؿ العاشر ––أحمد زكريا ال ٌ

ْٓٓ كما بعدىا

ُْٓ

ُٓٓ
 لقد أراد الكفد أف يزيد الفشؿ فشبلن كيزيد الطيف بمة كما يقاؿ  ،فكيؼ لكطني مخمص كما يدعي أفيعكؽ محاكلة لتحقيؽ مصالح الكطف حتي كلك كانت فاشمة  ،كأنا أسأؿ  :في حالة حدكث حريؽ داخؿ

مقر حزب الكفد ىؿ سيسمح لمجميع بالمشاركة في محاكالت اإلطفاء أـ سيسمحكف لمكفدييف فقط ؟

 -في الحقيقة إنيا مأساة تكررت لؤلسؼ في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر ،فأم حؿ أك حتي اقتراح حؿ

ألم مشكمة مف أم فصيؿ سياسي هيقابؿ بالرفض مف باقي الفصائؿ السياسية  ،بؿ قد يحاكلكف إفشالو
إلثبات عدـ جدكاه  ،لقد غابت معاني المصمحة العامة كسط الصراعات السياسية  ،كىك نمكذج لمغباء
الجماعي في أكضح صكره كاهلل أعمـ

 -فماذا قرر النقراشي بعد عكدتو مف مجمس األمف ؟

( -قبؿ أف يعكد النقراشي إلي مصر صرح في نيكيكرؾ بأف مصر لف ترضي باستئناؼ المفاكضات مع

إنجمت ار إال بعد جبلء قكاتيا عف الببلد  ،كعند عكدتو ايستقبؿ استقباالن كطنيان باعتباره كقؼ مكقفان كطنيان
رفع صكت مصر عاليان كتمسؾ بمطالبو الكطنية كخاصـ بريطانيا عمنان أماـ الييئة الدكلية  ،كفي مصر

أعمف أف خطة حككمتو تتمخص في تجاىؿ إنجمت ار تجاىبلن تامان  ،كأنيا في خصكمة سافرة معيا  ،كأننا

سنكلي كجينا شطر الجيش المصرم سياج الكطف فنقكيو بزيادة عدده كاالستعانة بالدكؿ األخرم لجمب
ْٖٗ
ًعدده كالخبراء كالمستشاريف البلزميف لو  ،كسندعـ اإلصبلح الداخمي بكؿ ما في كسعنا ) ،،

 -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ كنشكب حرب ُْٖٗ
 ( - -بعد أف خذؿ مجمس األمف القضية الكطنية المصرية  ،أصدر ق ار ارن آخر في أكاخر نكفمبر ُْٕٗبتقسيـ فمسطيف إلي دكلتيف :دكلة عربية كدكلة ييكدية صييكنية  ،كأعمنت بريطانيا أنيا ستنيي

انتدابيا عمي فمسطيف في ُٓ مايك ُْٖٗ ككاف كاضحان أنيا كانت متفقة مع الييكد عمي أف يحمكا

محميا في فمسطيف  ،كساعدتيـ عمي إعداد قكاتيـ لتحقيؽ أىدافيـ كفي المقابؿ اتفقت الدكؿ العربية

عمي أف تدخؿ فمسطيف بجيكشيا بمجرد خركج القكات البريطانية منيا  ،لكي يعيدكىا إلي أىميا

 -ىؿ سيدخمكنيا بجيكشيـ كىي دكؿ تحت االحتبلؿ ؟ ،كىؿ سيدخمكنيا تحت راية العركبة كليس راية

يككنكا جيشان إسبلميان كاحدان قبؿ أف يتقاتمكا عرب كأتراؾ كمصريكف
اإلسبلـ  ،كىؿ دعا أحد لمجياد ؟ ألـ ٌ
 ،يا ليا مف ميزلة أف تقكـ دكلة تحت االحتبلؿ بإرساؿ جيشيا لتحرير دكلة أخرم تحت نفس االحتبلؿ
 ،كاألعجب مف كؿ ىذا أف ما يسمي بالتجريدة المصرية ىي التي قامت باحتبلؿ فمسطيف سنة ُُٕٗ

بقيادة المكرد المنبي ليرفرؼ عمييا العمـ البريطاني  ،فماذا كتب أيضان عف ىذا المكضكع ؟

ْٖٗ

شمؽ – صفحة ْٕٓ
المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر– تقديـ كمراجعة يكناف لبيب رزؽ – الفصؿ العاشر ––أحمد زكريا ال ٌ

ُٓٓ

ُٔٓ
 كثبت أف سياسة الدكؿ العربية بيذا الشأف لـ تكف مدركسة كأنيا سايرت مقاصد السياسة البريطانيةإلي حد كبير  ،فضبلن عف افتقارىا إلي العتاد كالسبلح كالقيادة المخمصة  ،كلـ يكف الجيش المصرم
بالذات  ،الذم كقع عميو العبء األكبر في ىذه الحرب  ،عمي استعداد كاؼ لممعركة  ،عمي الرغـ مف

أنو أدم دكره كامبلن في ميداف القتاؿ  ،كبطبيعة الحاؿ فإف الكاليات المتحدة األمريكية كانت أكؿ دكلة

اعترفت بالدكلة الصييكنية في ُْ مايك ُْٖٗ ) - ،

َٖٓ

كعمي أم حاؿ تـ ىزيمة الجيكش العربية

مجتمعة في ىذه الحرب التي تـ كقؼ إطبلؽ النار خبلليا مرتيف بق اررات مف مجمس األمف ككاف الييكد

ىـ المستفيدكف في المرتيف مف كقؼ إطبلؽ النار  ،كالجدير بالذكر أف الكثير مف المتطكعيف

المصرييف قد شارؾ في ىذه الحرب مع الجيش المصرم كتـ ضرب مصالح الييكد كاإلنجميز كعمبلئيـ
في مصر

 -فماذا حدث داخؿ مصر خبلؿ تمؾ الفترة ؟

( -شيدت مصر خبلؿ نفس الفترة مكجة مف عمميات االغتياؿ السياسي  ،كتكلي الكزارة أحد أبرز أعضاء

الييئة السعدية كرئيس الديكاف الممكي "إبراىيـ عبد اليادم" الذم استمر في الحكـ لنحك سبعة أشير ،
لتنتيي كزارتو بعد عجزىا عف تكحيد الصفكؼ  ،ليؤلؼ حسيف سرم باشا كزارة ائتبلفية في يكليك

ُْٗٗ )

ُٖٓ

 ،كتـ إجراء انتخابات حصؿ فييا الكفد بالطبع عمي األغمبية فقاـ النحاس باشا بتأليؼ

الكزارة كىي آخر كزارة كفدية قبؿ ثكرة يكليك كاستمرت حكالي عاميف  ،حتي ِٕ يناير ُِٓٗ

 كطبعان عادت المفاكضات مع اإلنجميز أليس كذلؾ ؟ -بالتأكيد فحيث يكجد الكفد تكجد المفاكضات

 أرجكؾ ال تخبرني بأم تفاصيؿ عف ىذه المفاكضات  ،ألف األمر أصبح ال ييحتمؿ  ،كما أنو ال جدكممف الحديث عف مفاكضات عقيمة تكررت كثي ارن
يعد محتمؿ أيضان بالنسبة لمنحاس باشا نفسو فقاـ بإلغاء معاىدة ُّٔٗ مف
 ىذا صحيح  ،فاألمر لـ يجانب كاحد  ،بعد أف شعر بعدـ جدكم المفاكضات

إلغاء معاىدة ُّٔٗ
 أخي ارن فيـ النحاس ما فيمو سعد زغمكؿ مف قبؿ كلكف بعد فكات األكاف  ،كىؿ اتخذ إجراءات مناسبةقبؿ أف يمغي المعاىدة الحتكاء أم رد فعؿ قد يحدث كخاصة في منطقة القناة ؟

 كؿ ما فعمو أنو قاـ بإلغاء المعاىدة كقاؿ قكلتو الشييرة  :مف أجؿ مصر كقعنا معاىدة ُّٔٗ كمفأجؿ مصر ألغينا معاىدة ُّٔٗ  ،يقكؿ الرافعي  ( :كانت كزارة الكفد بعد إلغاء المعاىدة تعمف عمي

َٖٓ
ُٖٓ

شمؽ – صفحة ْٕٓ
المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر– تقديـ كمراجعة يكناف لبيب رزؽ – الفصؿ العاشر ––أحمد زكريا ال ٌ
شمؽ – صفحة ْٖٓ
المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر– تقديـ كمراجعة يكناف لبيب رزؽ – الفصؿ العاشر ––أحمد زكريا ال ٌ

ُٔٓ

ُٕٓ
لساف النحاس كغيره مف الكزراء أنيا أعدت لكؿ شئ عدتو فيما ستكاجيو مصر مف مشاؽ الجياد --
  ، -ككاف الجميع يعتقدكف بعد ىذه التصريحات المتكررة أف الكزارة قد قدرت جميع االحتماالت التيستعقب اإللغاء  ،كاتخذت لكؿ احتماؿ عدتو ،كالخطكات العممية التي ستكاجييا بيا  ،كلكف تبيف مع

الزم ف أنيا لـ تتخذ أية عدة لمكاجية المكقؼ  ،فبل ىي نظمت المقاكمة  ،سمبية أك إيجابية  ،كال ىي
دربت المتطكعيف عمي حرب العصابات  ،كال سمحتيـ أك أعدت تنظيمات الكفاح  ،كال زكدت رجاؿ

البكليس في مدف القناؿ بالسبلح كالذخيرة الكافييف لمكاجية المكقؼ  ،بؿ لـ تزكد ىذه المدف بالتمكيف
الكافي قبؿ الكفاح أك في خبللو  ،كخاصة بعد أف تعطمت المكاصبلت إلييا  ،ككؿ ما عنيت بو إعداد

خطبة مستفيضة ألقاىا النحاس في البرلماف ---كأذيعت في الراديك غير مرة )-

ِٖٓ

 -فماذا كرد عف مكضكع إلغاء المعاىدة في كتاب المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر ؟

 -أرجك أف تسمح لي أف ننتقؿ إلي كتاب آخر كي نكسر حدة الممؿ كنغير في األسمكب ،كخاصة أننا

سنقترب مف ثكرة يكليك المثيرة لمجدؿ كالتي تعددت الكتب كاآلراء التي تتناكليا ككثرت المذكرات التي
دكنيا بعض قادتيا

 -ال مانع بالطبع مف تغيير المرجع كلك مؤقتان  ،فأم الكتب سكؼ نطالعيا ؟

 إنو كتاب بعنكاف "سقط النظاـ في أربعة أياـ-ثكرة ِّيكليك بالكثائؽ السرية" لؤلستاذ محسف محمد -كلماذا كتب "بالكثائؽ السرية " في عنكاف الكتاب ؟ كعف أم الكثائؽ يتكمـ ؟

 -الكثائؽ التي يعنييا األستاذ محسف محمد عبارة عف كثائؽ تـ اإلفراج عنيا في المركز المختص بحفظ

الكثائؽ في إنجمت ار  ،كىك مركز يحتفظ بالعديد مف الكثائؽ القديمة  ،كال ينشرىا إال إذا مر عمييا فترة
مف الزمف تتناسب مع محتكم الكثيقة  ،فقد يتـ اإلفراج عف كثيقة ما بعد َٓ سنة أك بعد ََُ سنة

أك أكثر ،

 -كما معايير تحديد ىذه الفترة ؟

 -بالتأكيد يتـ اإلف ارج عف أم كثيقة عندما ال يؤثر نشرىا عمي األمف القكمي البريطاني أك عمي أمف أم

دكلة حميفة ليا  ،أما إذا كانت الكثيقة مثبلن عبارة عف رسالة سرية أرسميا أحد ممكؾ إنجمت ار في

العصكر الكسطي مثبلن إلي أحد ممكؾ أكركبا كاذا تـ كشفيا في عصره كانت ستحدث اضطرابات كحركب

بسببيا  ،كلكف حاليان ىي مجرد تاريخ يستفيد منو المؤرخكف  ،كبالتالي يذىب المؤرخكف كالميتمكف
بالتاريخ إلي ىذا المركز بصفة شبو دكرية كيتابعكف أخباره ليقفكا عمي ما يتـ نشره أكالن بأكؿ

 -كما المقصكد بنشر الكثيقة أك اإلفراج عنيا ؟ أك ما الذم يحدث ؟

 -يقكـ المركز بتسميـ الباحث نسخة مصكرة منيا معتمدة مف المركز  ،مقابؿ رسكـ معينة عمي ما أعتقد

 ،كلقد استطاع األستاذ محسف محمد الحصكؿ عمي مجمكعة مف البرقيات تخص مصر كتـ اإلفراج
ِٖٓ

نقبلن عف كتاب –مقدمات ثكرة ِّ يكليك ُِٓٗ-عبد الرحمف الرافعي-دار المعارؼ –الطبعة الثالثة ُٕٖٗ-صفحة ِٕ

ُٕٓ

ُٖٓ
عنيا مؤخ ارن ككميا تمت خبلؿ أىـ األحداث التي عاشتيا مصر سنة ُِٓٗ  ،فقاـ بنشرىا في ىذا

الكتاب

 -كىؿ كانت ىذه البرقيات تحتكم عمي أسماء مصرية سكاء راسؿ أك مرسؿ إليو ؟

 -ليس معني أنيا تخص مصر أف الذم أرسميا أك استقبميا مصريكف  ،بؿ بالعكس إف جميع ىذه

البرقيات كانت بيف أشخاص بريطانييف بالكامؿ  ،فمثبلن برقيات مف السفير البريطاني بالقاىرة إلي قائد

القاعدة البريطانية في القناة  ،كالعكس  ،كبرقيات مف السفير نفسو إلي كزارة الخارجية البريطانية
كمنيا إلي السفير البريطاني في كاشنطف كىكذا

 -ككميا تخص مصر بالطبع ؟

 بالتأكيد كقد تجد في أحد ىذه البرقيات مثبلن ما يكضح طمبات الممؾ فاركؽ مف السفير كغير ذلؾ مفمكاقؼ خاصة باألياـ األكلي لحركة الجيش المصرم  ،كبالتالي فإنيا برقيات مثيرة جدان كتحتكم عمي

الكثير مف األسرار

 -كأكيد تـ حدكث ضجة كبرم عند نشر ىذا الكتاب

 لقد استفاد منو الميتمكف بالتاريخ فقط عمي ما أعتقد كعدا ذلؾ فالكتاب مكجكد عمي رفكؼ المكتباتالعامة كالخاصة  ،فالقميؿ في مصر مف يق أر التاريخ أك ييتـ بو كاهلل أعمـ

 أفيـ ما تعنيو بالطبع  ،كلكف أال يكجد في ىذا الكتاب سكم الكثائؽ فقط  ،أقصد ماذا عف باقياألحداث التي لـ ترد عنيا كثائؽ سرية ؟

 -بالطبع لقد كتب المؤرخ تاريخ تمؾ الفترة مف المصادر المصرية المتاحة لمجميع عف ثكرة يكليك ،كأكرد

كؿ كثيقة في مكانيا كطبقان لتسمسميا الزمني مف األحداث  ،فيك كتاب تاريخ كأم كتاب آخر كلكنو
يتميز إلي حد ما عف غيره بنشر تمؾ الكثائؽ في سياؽ سرده لؤلحداث

 -فماذا كرد في ىذا الكتاب عف مكضكع إلغاء معاىدة ُّٔٗ ؟

 -لقد كرد ما يمي ( :أعمف مصطفي النحاس باشا رئيس الكزراء كرئيس حزب الكفد يكـ ٖ مف أكتكبر

ُُٓٗ إلغاء معاىدة عاـ ُّٔٗ بيف مصر كانجمت ار كمعاىدة الحكـ الثنائي المصرم البريطاني

لمسكداف التي عقدت بيف مصر كانجمت ار أيضان عاـ ُٖٗٗ ػ كنادم بفاركؽ ممكان عمي مصر كالسكداف ،
كافؽ الممؾ فاركؽ كصدر قانكف إلغاء المعاىدتيف في ُٓ مف أكتكبر ُُٓٗ  ،كرفض اإلنجميز ذلؾ

كأعمنكا أنو ال يجكز إلغاء ىذه المعاىدة مف طرؼ كاحد  ----أخذت الحككمة المصرية تشجع العماؿ

المصرييف عمي ترؾ العمؿ في المعسكرات البريطانية كبدأت أعماؿ الفدائييف ضد اإلنجميز بتشجيع مف
حككمة الكفد  ،احتج اإلنجميز كقدـ السفير البريطاني أكؿ مذكرة احتجاج كتابية إلي الحككمة المصرية

في ِْ مف نكفمبر عاـ ُُٓٗ  ،بدأ صاحب الجبللة يتآمر مع اإلنجميز ضد رئيس كزرائو الذم ألغي

المعاىدة فأكفد ادجار جبلد صاحب جريدتي "الزماف" ك "الجكرناؿ ديجيبت" كأحد رجاؿ القصر إلي كريز
ُٖٓ

ُٗٓ
كيؿ الكزير البريطاني المفكض –يكـ ُُ مف ديسمبر ُُٓٗ -إلببلغو أف عمي ماىر سيعيف رئيسان
لمكزارة بعد إقالة النحاس  ،كطمب جبلد مف كريزكيؿ التفاىـ مع عمي ماىر  ،كيمتقي الرجبلف  ،رئيس
كزراء مصر السابؽ  ،كالكزير البريطاني المفكض  ،قاؿ عمي ماىر أنو يكافؽ عمي تكلي الكزارة
كستككف كزارة ائتبلفية تضـ عناصر قكية  ،كطمب مف بريطانيا أمريف  :أال يقدـ أنتكني ايدف كزير

خارجية بريطانيا أية تنازالت إلي الدكتكر محمد صبلح الديف كزير خارجية مصر عند لقائيما - -
أثناء اجتماع الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كأف تتخذ السمطات البريطانية إجراءات في منطقة القناة

ضد اإلرىابييف-يقصد الفدائييف ،، -تتابعت مذكرات االحتجاج مف السفير البريطاني بشأف أعماؿ

الفدائييف فاكتمؿ عددىا إلي ْ مذكرات آخرىا بتاريخ ُٗ مف يناير عاـ ُِٓٗ --- ،كيقرر اإلنجميز

يكـ ِٓ مف يناير ُِٓٗ نزع سبلح قكات الشرطة في منطقة القناة –كتمقت كاشنطف مف الحككمة

البريطانية تفصيبلت العممية قبؿ بدئيا بنصؼ ساعة  ،رفض قائد القكة المصرية التسميـ فأطمؽ عمييـ
اإلنجميز النار  ،بعد الحصار فقتؿ ِٓ مف رجاؿ بمكؾ النظاـ كأصيب ِٕ  ،كقهًتؿ في ىذه المذبحة مف
اإلنجميز ضابط كثبلثة جنكد  ،استسمـ البكليس المصرم بعد نصؼ ساعة مف المقاكمة الباسمة ،

كتبمغ بريطانيا كاشنطف بأف ىذا اإلجراء كاف ضركريان ألمف القكات البريطانية في منطقة القناة

 يبدك أف بريطانيا قد عرفت حجميا الحقيقي بعد الحرب العالمية الثانية كاختبلؿ ميزاف القكم في العالـفبريطانيا العظمي لـ تعد عظمي ككذلؾ فرنسا  ،بؿ أصبح ىناؾ قكم عظمي جديدة في العالـ تتمثؿ في

الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفييتي  ،كالبد مف الحصكؿ عمي إذف مف أحدىما قبؿ التكرط

في أعماؿ قتاؿ  ،فماذا كاف رد أمريكا عمي ما فعمتو بريطانيا مع الشرطة المصرية ؟

 يضيؼ الكاتب  :كلكف الكزير األمريكي أبدم أسفو لمسفير البريطاني  ،ألف العممية لـ تتـ كما كعدتبريطانيا ككانت عنيفة كسيئة  ،كعد انتكني ايدف كزير خارجية بريطانيا القياـ بالمصالحة مع مصر

 -فماذا حدث لقكات الشرطة بعد انتياء المذبحة ؟

حريؽ القاىرة في اليكـ التالي لمعركة الشرطة
 -زحؼ جنكد بمككات النظاـ عمي القاىرة في صباح اليكـ التالي  ،كينفجر الشعب في القاىرة-يكـ ِٔ

مف يناير -كتحترؽ المدينة كيدمر أكثر مف ََٕ مف المحبلت كالمنشآت أغمبيا مممكؾ لؤلجانب
كييدد ُِ ألفان مف المصرييف بالتشرد  ،كيقتؿ في ىذه األحداث ِٔ شخصان كيصاب ِٓٓ آخركف
منيـ ٗ قتمي مف البريطانييف كالمفكض التجارم لحككمة كندا في مصر  .... ،ككاف المصريكف ىـ

الذيف أحرقكا القاىرة

 -كأيف كاف الممؾ في ذلؾ الكقت ؟

 كاف الممؾ يقيـ مأدبة غداء لضباط الجيش احتفاالن بميبلد كلي عيده أحمد فؤاد  ،كظؿ صاحب الجبللةيرحب بضيكفة الستمائة  ،كبينيـ ضابط ال يعرفو صاحب الجبللة ىك البكباشي -المقدـ -جماؿ عبد
ُٗٓ

َِٓ
الناصر  ،استمر تقديـ األطباؽ الثمانية كاحدان بعد اآلخر بينما يرم ضباط الجيش الدخاف يتصاعد مف
العاصمة المحترقة  ،قيؿ إف فاركؽ تأخر في استدعاء الجيش ألنو أراد جعؿ الكفد يحترؽ بالنار ،
كليتخمص مف ىذا الحزب إلي األبد

 ىؿ مف المعقكؿ أف يترؾ العاصمة تحترؽ ليتخمص مف خصكمو السياسييف ؟ ،ال أستطيع أف أتخيؿىذا  ،فماذا أيضان مكتكب في ىذه السطكر ؟

 كتبعث أيضان كزارة الخارجية البريطانية "برقية" إلي سفيرىا في القاىرة  ،في الثالثة كالنصؼ مف بعدالظير تقكؿ " :إذا عجز الجيش المصرم عف حفظ النظاـ  ،كطمب مساعدتنا عبر الممؾ  ،أك قائد

الجيش  ،فإف ىذا أفضؿ حؿ لمتدخؿ  ،كىك الحؿ الذم نرحب بو  ،كاذا تمقينا طمبان مسئكالن بشركط ،
تعتبرىا مرضية  ،فأنت مفكض لئلجابة بالتشاكر مع القائد العاـ البريطاني " .

 -فمف كاف السفير البريطاني في ذلؾ الكقت كماذا فعؿ بعد كصكؿ ىذه البرقية ؟

 -حاكؿ السفير البريطاني السير رالؼ ستيفنسكف أكثر مف مرة االتصاؿ بأم كزير مصرم دكف جدكم فمـ

يكف بيف كزراء مصر مف يرغب في الحديث إلي السفير البريطاني  .كاف السفير حائ ارن  ،ىؿ يتصؿ
بالجنراؿ ارسكيف قائد القكات البريطانية في منطقة القناة  ،كيطمب منو التدخؿ كالزحؼ بقكاتو إلي

القاىرة  ،إف قكات ارسكيف كانت مستعدة  ،الفرقة األكلي ككتيبة المظبلت رقـ ُٔ  ،ككاف ارسكيف قد

أبمغ السفير بأنو يستطيع الكصكؿ إلي القاىرة خبلؿ ست ساعات إذا قاكمو الجيش المصرم أما إذا لـ
يجد مقاكمة فإنو سيقتحـ القاىرة خبلؿ ُِ ساعة ألنو سيتقدـ بحذر  ،كقاؿ أف المقاكمة العمنية مف
المصرييف تجعؿ عممية الزحؼ أيسر  ،أما إذا اتبعكا اسمكب حرب العصابات فإف ذلؾ يجعؿ عممية

الزحؼ تستغرؽ كقتان أطكؿ  ،في الثالثة بعد الظير أبمغ إبراىيـ فرج باشا "كزير الخارجية المصرم

بالنيابة" فإف محمد صبلح الديف باشا كزير الخارجية كاف في الخارج ،السفير البريطاني ،بأف السمطات

المصرية تستطيع حفظ األمف كالنظاـ كأنيا مسئكلة عف حماية أركاح األجانب  ،فإف صاحب الجبللة

أمر الجيش بالتدخؿ )

ّٖٓ

كطمب الممؾ مف النحاس إعبلف األحكاـ العرفية فأعمنيا

 -كتـ إقالة النحاس باشا ككزارتو كتعييف عمي ماىر باشا ؟

 نعـ كلكف لـ يحدث ذلؾ بسيكلة نظ ارن لتحذير الفريؽ محمد حيدر باشا قائد الجيش بأف ىناؾ العديد مفالضباط الكفدييف في الجيش قد يغضبكا مف إقالة النحاس  ،فقاـ الممؾ بإجراء مشاكرات بالقصر أدت
إلي تأليؼ كزارة عمي ماىر

 -كلكف كيؼ يككف ىناؾ ضباط في الجيش ليـ ميكؿ حزبية ؟

ّٖٓ

نقبلن عف كتاب –سقط النظاـ في أربعة أياـ – ثكرة ِّيكليك بالكثائؽ السرية –محسف محمد-دار الشركؽ–الطبعة األكلي

ُِٗٗ-مقتطفات مف صفحة ٕ كما بعدىا

َِٓ

ُِٓ
-

في ذلؾ الكقت كاف ىناؾ ضباط ينتمكف إلي كافة القكم السياسية كالكفد كالشيكعييف بؿ كاإلخكاف

أيضان كىذا لـ يعد مكجكد بعد ذلؾ  ،كالعجيب أف عمي ماىر عندما قاـ بتشكيؿ الكزارة رشح المكاء محمد

نجيب ليككف كزي ارن لمحربية نظ ارن لشعبيتو داخؿ الجيش كلكف الممؾ رفض ذلؾ  ،فتكلي أحمد مرتضي

المراغي كزارتي الحربية كالداخمية

 -كبالطبع كاف الممؾ سعيدان بتخمصو مف الكفد كالنحاس  ،كبكقكؼ الجيش إلي جانبو

 يضيؼ األستاذ محسف محمد في كتابو (--كيصبح فاركؽ-كما تقكؿ برقيات السفير البريطاني-كاثقانمف نفسو لتخمصو مف الكفد في لحظة تدىكر فييا نفكذ الحزب إلي درجة الصفر كخاصة بعد إعبلنو

األحكاـ العرفية  ،كيكتب ايدف في مذكراتو  :ترؾ الخكؼ مف أف قكاتنا ستأتي لمقاىرة أث ار عندما أقاؿ

الممؾ النحاس باشا بعد مناقشة طكيمة دارت في القصر )

ْٖٓ

 -فمف تـ اتيامو بإشعاؿ الحريؽ في القاىرة ؟

 طمب الممؾ كاإلنجميز مف عمي ماىر اتياـ كزارة الكفد بالمسئكلية عف الحريؽ كالفكضي كمحاكمةالمسئكليف عف ىذا الحريؽ كحؿ البرلماف الكفدم كلكف عمي ماىر كاف يريد تيدئة األمكر كرفض

الدخكؿ في معركة مع حزب الكفد مما أثار غضب الممؾ كاإلنجميز عميو  ،ككاف عمي ماىر في السبعيف

مف عمره كىك سياسي محنؾ أراد أف ييادف الجميع ليككف مرضي عنو مف كافة األطراؼ حتي تمر

األزمة بسبلـ ،

 -كلكف مف المسئكؿ فعبلن عف الحريؽ ؟

 -في رأم الرافعي أف كؿ مف اإلنجميز كالممؾ كحككمة الكفد مسئكليف عف عدـ السيطرة عمي الحريؽ بعد

حدكثو كعف عدـ منع السمب كالنيب الذم صاحبو كلكف الذم بدأ الحريؽ ىـ جمكع الشعب الغاضب
بسبب ما حدث لقكات الشرطة في االسماعيمية  ،كما أف تأخر الممؾ في استدعاء الجيش زاد المكقؼ

سكءان ببل شؾ كلذلؾ أشارت أصابع االتياـ إلي عدة أطراؼ منيا الممؾ نفسو  ،كتطكرت األحداث ( أراد
الممؾ أف يحطـ عمي ماىر الكفد كأف يقدـ رجالو إلي القضاء بتيمة إحراؽ القاىرة  ..أما عمي ماىر

فظف أنو يستطيع أف يناكر الممؾ  ،كالكفد  ،كاإلنجميز  ،كأف يككف الرجؿ الذم يثؽ بو كؿ الزعماء ألنو
أعاد لمصر األماف  ،كانت لئلنجميز في منطقة القناة قاعدة تقدر قيمتيا بػػ ٓ ُ.بميكف دكالر كفييا

نحك ٕٓ ألؼ جندم بريطاني كىي أكبر قاعدة غربية خارج بريطانيا كالكاليات المتحدة  ،كتعتبر نقطة
قكية في سمسمة الحمقات الدفاعية اإلقميمية كالعالمية التي أنشأىا الغرب .

ْٖٓ
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ُِٗٗ-صفحة ُُ

ُِٓ

ِِٓ
 -طبيعي أف تيتـ الكاليات المتحدة بيذه القاعدة عمي األقؿ إلي أف تعد البديؿ كتعيد ترتيب كتكزيع قكاتيا

في العالـ طبقان لترتيبات الحرب الباردة مع االتحاد السكفييتي  ،كلكف دع الحديث عف القكم العظمي

مؤقتان  ،كحدثني عف المشاكؿ التي كاجييا عمي ماىر كىك يقكـ بالمناكرات كالميادنات ؟
ً
الصمباف الحمراء كالسكداء بأعداد كثيرة عمي شقؽ  ،كمنازؿ ،
  --بعد تشكيؿ الكزارة يرسمت يالمسيحييف كاألجانب المعركفيف في مصر  ،كتسممت المتاجر الكبرم تحذيرات مجيكلة تقكؿ " :غفمنا
عنكـ في المرة السابقة –أم أثناء الحريؽ -كلكننا سنصؿ إليكـ في المرة القادمة " قاؿ السفير
األمريكي ":ىذه عممية شيكعية" كأعمف مدير األمف العاـ المصرم عف اتخاذ إجراءات مشددة لكضع

نياية لحرب األعصاب كأذاع عمي ماىر بيانان أشار فيو إلي أف الكاجب األساسي لمحككمة ىك استقرار

السبلـ كاليدكء تأكيدان لحقكؽ المصرييف كاألجانب كاعادة الثقة في اإلدارة  ،ككاف كاضحان أف رئيس
الكزراء يعتمد في تأييده عمي حزب األحرار الدستكرييف كالسعدييف  ،كأعمف اإلخكاف  ،كارتباطيـ قديـ

بعمي ماىر  ،تأييدىـ لحككمتو كأدانكا أعماؿ السمب كالنيب التي جرت يكـ حريؽ القاىرة  ،قاؿ حسف

اليضي بي المرشد العاـ لمجماعة " :إحراؽ مميي ال يمحك الشر كاالنتيازية ماداـ القانكف يسمح
بكجكده" كطالب المرشد العاـ بمقاطعة منظمة لمبضائع اإلنجميزية بدالن مف تحطيـ المنشآت  ،أما الكفد
كلو أغمبية في مجمس النكاب  ،فقد أحس باإلىانة ألف ىذه ىي المرة الرابعة التي يقاؿ فييا  ،كما أف
عممية اإلقالة تمت بعد إعبلف األحكاـ العرفية  ،كبذلؾ ال يستطيع الكفد أف ينتقدىا فقد أعمنيا

بنفسو)

ٖٓٓ

الممؾ كاإلنجميز يتآمركف عمي رئيس الكزراء كيتـ تعييف نجيب اليبللي بدالن منو

 -كالي متي صبر الممؾ كاإلنجميز عمي مناكرات عمي ماىر بشأف ميادنة الكفد كعدـ محاسبتو ؟

 -لقد قرر الممؾ التخمص مف عمي ماىر بافتعاؿ أزمة كزارية حيث قدـ اثناف مف الكزراء استقالتيما مما

كضع عمي ماىر في مأزؽ فقدـ استقالتو بعد أف أمضي أقؿ مف خمسة أسابيع في منصبو  ،كقاـ

الممؾ بتعييف أحمد نجيب اليبللي باشا رئيسان لمكزراء كبالطبع تـ تعييف الكزيريف المستقيميف بالكزارة
مرة أخرم مكافأة لما فعمكه مف أزمة كزارية

 -اليبللي ىذا ىك مف تحرؾ الجيش في عيده ؟

 نعـ فقد كاف آخر رئيس حككمة في عيد الممؾ فاركؽ قبؿ أف يختار الضباط األحرار عمي ماىر ليعكدلمحكـ مرة أخرم ليطمب مف الممؾ التنازؿ عف العرش

ٖٓٓ
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ُِٗٗ-صفحة ُِ

ِِٓ

ِّٓ
 لقد تعرض عمي ماىر لمؤامرة كلـ يتـ إقالتو بشكؿ مباشر ألنو شخصية ليا كزنيا كمف الصعبالتخمص منيا  ،كالعجيب أف يتآمر اإلنجميز مع الممؾ ضد عمي ماىر كالكفد  ،مع أف اإلنجميز قد كقفكا

مف قبؿ إلي جانب الكفد ضد الممؾ في حادث ْ فبراير الشيير  ،إنيـ قكـ ال تحركيـ سكم مصالحيـ

 (إف عمي ماىر فشؿ في مكاجية المؤامرات  ،متعددة األطراؼ مف الجميع  ،ككاف ىك نفسو أكؿالمتآمريف  ،بريطانيا كالكاليات المتحدة تريد انضماـ مصر التفاقية الدفاع المشترؾ  .كبريطانيا

كصاحب الجبللة يسعياف ليدـ الكفد نيائيان بينما يرغب الحزب في عدـ المساس بو أك إلقاء مسئكلية

حريؽ القاىرة فكؽ أكتافو  .كلـ يفطف كؿ المتآمريف إلي أف الحريؽ عصؼ بأسمكب الحكـ القديـ في
مصر فإف الجيش أصبح العنصر الحاسـ في المكقؼ )-

ٖٔٓ

 -يبدك أننا كصمنا في الحديث إلي ما حدث في ِّ يكليك ُِٓٗ فيؿ كانت ثكرة فعبلن أـ انقبلب ؟

 عندما بدأت قيؿ عنيا أنيا حركة الجيش  ،ثـ تـ تسميتيا بالحركة المباركة  ،ثـ أصبحت تسمي ثكرةبعد أف نالت تأييد الشعب

 -كىؿ لديؾ كتب كمراجع كافية لنعرؼ منيا ما حدث في تمؾ الفترة ؟

 -أحيانان تككف كثرة الكتب كالمذكرات حكؿ حدث كاحد مشكمة ألم مؤرخ خاصة عندما تتناقض الركايات

 يمكف لنا أف نختار مرجع أساس لمحكار ثـ نقارنو بما كرد في كؿ المذكرات لنحاكؿ الكصكؿ لمحقيقةبقدر اإلمكاف  ،فما ىي المراجع كما ىي المذكرات المتكفرة عف الثكرة لديؾ ؟

 لدينا اآلف كتاب األستاذ محسف محمد (سقط النظاـ في أربعة أياـ) كلدينا كتاب (مقدمات ثكرة ِّيكليك) ككتاب (ثكرة ِّ يكليك) لؤلستاذ عبد الرحمف الرافعي ككتاب (المرجع في تاريخ مصر الحديث
كالمعاصر) لؤلستاذ يكناف لبيب رزؽ  ،كيمكف االستعانة بكتب أخرم تناكلت أحداث الثكرة  ،أما

المذكرات فمدينا مذكرات الرئيس جماؿ عبد الناصر في كتابو (فمسفة الثكرة) كمذكرات الرئيس محمد

نجيب في كتابو (كنت رئيسا لمصر)  ،كمذكرات الرئيس محمد أنكر السادات في كتابو (البحث عف

الذات)  ،كمذكرات األستاذ خالد محيي الديف في كتابو (كاآلف أتكمـ) كيمكف إذا دعت الحاجة أف

نستعرض أم معمكمات مف عمي شبكة االنترنت عف أم حدث مف أحداث الثكرة

 -بالفعؿ إف كثرة الكتب كالمذكرات أصابتني بالحيرة قبؿ حتي أف تق أر منيا حرفان كاحدان

 -عمي أم حاؿ لف نقع فيما يقع فيو البعض كتستغرقنا التفاصيؿ فالحدث كاضح عندما نراه بشكؿ عاـ

كالتفاصيؿ قد تدكر بنا في دكائر ال نيائية دكف الحصكؿ عمي العبرة مما حدث  ،كلذلؾ أرجك أف

تساعدني عمي تناكؿ أحداث الثكرة دكف االستفسار كثي ارن عف أحداث جانبية تأخذنا بعيدان عف سياؽ

الحديث

ٖٔٓ

سقط النظاـ في أربعة أياـ – ثكرة ِّيكليك بالكثائؽ السرية –محسف محمد-دار الشركؽ–الطبعة األكلي ُِٗٗ-صفحة ِِ

ِّٓ

ِْٓ
 ال مانع  ،كلكف قبؿ أف نتحدث عف الثكرة أريد أف أعرؼ متي بدأ زيادة اىتماـ الكاليات المتحدةاألمريكية بمصر كبما يحدث بيا بشكؿ خاص أكثر مف االىتماـ الطبيعي ؟

تاريخ بدء االىتماـ األمريكي بمصر خبلؿ فترة الحرب الباردة
 (زاد االىتماـ االمريكي بمصر خبلؿ الحرب العالمية الثانية  - - -ككانت مصر تأمؿ مساعدة أمريكافي الضغط عمي بريطانيا لتحقيؽ جبلء القكات األجنبية عف مصر بغير قيد كال شرط  - - -كرغـ أف

مصر تقع جنكب الخط الذم حددتو الكاليات المتحدة الحتكاء االتحاد السكفييتي فإف كاشنطف رأت أف

القاعدة البريطانية في منطقة السكيس استطاعت تمكيف ُْ فرقة محاربة أثناء الحرب العالمية الثانية

كما أف القناة تمثؿ شريانان حيكيان لمتجارة العالمية  ،كفي تقرير لمجمس األمف القكمي األمريكي تاريخو

ِّ مف نكفمبر عاـ ُْٖٗ كآخر عاـ َُٓٗ تنبأ المجمس بأف الجيش األحمر –السكفييتي – يمكنو
في حالة الحرب الكصكؿ إلي القاىرة كمحك أكبر قاعدة عسكرية غربية في الشرؽ األكسط  ،كأجرم

السكفييت تجربتيـ النككية األكلي في سبتمبر ُْٗٗ مما غير المكازيف االستراتيجية بيف كاشنطف
كمكسكك  ،كيجتمع رؤساء البعثات األميريكية في الشرؽ األكسط  ، ،اعترؼ الحاضركف بانتشار
الفساد في ىذه الدكؿ كلكنيـ كجدكا أف االستقرار في مصر كدكؿ الشرؽ األكسط أىـ مف اإلصبلح

االقتصادم كاالجتماعي  ،كخافكا مف معارضة الفساد كما قد تؤدم إليو  ،كعمي ىذا األساس انتيي

قرار الدبمكماسييف إلي ضركرة مساعدة نظاـ حكـ الممؾ فاركؽ اقتصاديا ميما كانت درجة فساد ىذا
النظاـ  ،كقاؿ الدبمكماسيكف إف النظاـ السياسي فاسد كال يمكف إصبلحو كلكف مف مصمحة الكاليات

المتحدة المحافظة عميو  - - -ألف أم تغيير سريع في النظاـ القائـ في مصر سيستغمو الشيكعيكف ،

ككجدت الكاليات المتحدة أف بقاء بريطانيا في مصر أمر ضركرم ألف مصر ال تستطيع الدفاع عف
نفسيا كما حدث في حرب فمسطيف يؤكد عجز القكات المصرية كما أف ميثاؽ الضماف الجماعي العربي

يعتبر نم ارن مف كرؽ  ،كقاؿ لكيس جكنز مدير قسـ الشرؽ األدني بكزارة الخارجية أف النزاع المصرم

البريطاني لف ييحؿ بشركط مصر أك بريطانيا  ،كفي يكليك ُِٓٗ حذر ىنرم بايركد ككيؿ الخارجية
األمريكية مف أف الفشؿ في إيجاد مخرج لمنزاع المصرم البريطاني سيفضي إلي اندالع المظاىرات
كالقبلقؿ التي قد ال تستطيع الحككمة المصرية السيطرة عمييا  ،كلذلؾ ظؿ األمريكيكف يتابعكف المكقؼ

بعناية  ،كبعد نجاح حركة الضباط قاؿ مايمز ككببلند  :غمرت المسئكلكف في كاشنطف مكجة مف

السركر كأدرككا جميعان أنيـ أصبح في حكزتيـ عمي المسرح العالمي العب جديد مف الطراز الذم بذلكا

قصارم جيدىـ لمعثكر عميو كأف كؿ ما سيضعكنو معان مف الخطط سيحظي بنسبة عالية مف التعاكف

ِْٓ

ِٓٓ
المثمر  ،كأجمع كؿ المراقبيف عمي أف األمريكييف ساعدكا الثكرة في أياميا األكلي بإقناع الممؾ

باالستسبلـ كاقناع اإلنجميز بعدـ التدخؿ)ٕٖٓ

 -إنو كبلـ في منتيي األىمية  ،كلكف أكثر ما لفت نظرم فيو ىك ما قالو الدبمكماسيكف إف النظاـ

السياسي فاسد كال يمكف إصبلحو كلكف مف مصمحة الكاليات المتحدة المحافظة عميو  ،فإلي ىذا الحد
كاف ال يعنييـ ما تعانيو شعكب المنطقة في ظؿ أنظمة حاكمة فاسدة ؟

 -بالتأكيد فالمصالح ىي األساس

 كاضح أف ىناؾ فرؽ كبير بيف مكقؼ بريطانيا مف ثكرة الجيش في عيد تكفيؽ كمكقفيا مف ثكرةالجيش في عيد فاركؽ

بريطانيا أياـ فاركؽ كنجيب تختمؼ عف بريطانيا أياـ تكفيؽ كعرابي
( -كاف فاركؽ يستغيث بالسفير األمريكي إلقناع زميمو البريطاني كقائد القكات البريطانية بالتدخؿ

العسكرم لصالحو بكاسطة القكات البريطانية في منطقة القناة كىي تفكؽ جيش مصر عددا كعتادان ،
كلـ يكف فاركؽ يعرؼ مكقؼ الحككمة األمريكية منو  ،،في الساعة الكاحدة ك ْٔ دقيقة بتكقيت

كاشنطف أم السادسة ك ْٔ دقيقة صباحان بتكقيت لندف بعث السير أكليفر فرانكس السفير البريطاني
في الكاليات المتحدة ببرقية إلي كزارة الخارجية حسمت المكقؼ بالنسبة لمتدخؿ البريطاني في مصر ،

قاؿ السير ف رانكس " :ترم كزارة الخارجية األمريكية أال نتدخؿ بقكات بريطانية إلي جانب فاركؽ" ،

كصمت ىذه البرقية إلي لندف كلـ يعمـ بيا الممؾ فاركؽ  ،كلـ يعرؼ فاركؽ أبدان أف الحككمة األمريكية
طمبت مف الحككمة البريطانية أال تتدخؿ لصالحو  ،اجتمع مجمس الكزراء البريطاني بعد كصكؿ برقية
كاشنطف برئاسة رئيس الكزراء كنستكف تشرشؿ في الساعة الحادية عشرة كالنصؼ بتكقيت بريطانيا

الصيفي  ،منتصؼ الكاحدة ظي ارن بتكقيت القاىرة يكـ ِّ يكليك ُِٓٗ  ،ككانت مصر ىي المادة
األكلي في جدكؿ األعماؿ  ،قاؿ انتكني ناتنج كزير الدكلة البريطاني إف طمب فاركؽ بتدخؿ بريطانيا

يرًفض بعد مشاكرات عاجمة بيف لندف ككاشنطف  ،كفي كتاب (كاشنطف تخرج مف الظؿ ) قاؿ المؤلؼ
جيفرم أركنسكف  :نقؿ قائد القكات البريطانية في مصر إلي ايدف طمب الممؾ فاركؽ بالتدخؿ فأبمغو

ايدف إلي كاشنطف  ،ككاف رد الرئيس األمريكي ىارم تركماف سمبيان فإف الكاليات المتحدة ال تقر أم

تدخؿ أجنبي إلنقاذ فاركؽ  ،كجدير بالذكر أف المكقؼ الدكلي اختمؼ تمامان عف المكقؼ أثناء الثكرة

العرابية فقد كانت بريطانيا العظمي ال تحتاج إلي تأييد مف أم دكلة أخرم كي تتدخؿ عسكريان لصالح
الخديكم تكفيؽ كتقضي عمي الثكرة العرابية كتحتؿ مصر كتمقي القبض عمي الزعيـ أحمد عرابي

ٕٖٓ مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب سقط النظاـ في ْ أياـ – ثكرة ِّ يكليك بالكثائؽ السرية – محسف محمد – دار الشركؽ
– تحت عنكاف الدكر األمريكي مف صفحة ُٓٗ كما بعدىا

ِٓٓ

ِٔٓ
كتحاكمو بتيمة الخيانة العظمي  ،أما المكقؼ الدكلي أثناء ثكرة يكليك فمـ يسمح لبريطانيا أف تتدخؿ

عسكريان لصالح الممؾ فاركؽ لتراجع قكم عظمي كصعكد قكم عظمي جديدة بعد الحرب العالمية الثانية
كاختبلؼ ميزاف القكم العالمية ككؿ ذلؾ كاف مف أىـ عكامؿ نجاح ثكرة يكليك  ،فإف الممؾ فاركؽ

عندما طمب تدخؿ بريطانيا عسكريان لـ تكافؽ الكاليات المتحدة ربما ليعمـ الجميع أف دكر بريطانيا قد

انتيي  ،كعندما حاكلت بريطانيا التدخؿ عسكريان مرة أخرم سنة ُٔٓٗ بعد تأميـ قناة السكيس
كتزعمت العدكاف الثبل ثي عمي مصر جاء الرفض ىذه المرة مف القكة العظمي الثانية في العالـ كىك
االتحاد السكفييتي كأرسؿ إنذار شديد الميجة لكقؼ ىذا العدكاف  ،كمنذ ذلؾ الحيف عرؼ الجميع أف

لمعالـ سادة جدد يديركف األمكر طبقان لمصالحيـ)ٖٖٓ

 كلكف بالرغـ مف رفض الكاليات المتحدة تدخؿ بريطانيا لصالح الممؾ إال أنيا كانت حريصة عمياستمرار كجكد القاعدة العسكرية البريطانية كقاعدة غربية لمحمفاء في مصر إلي أف يتـ تدبير البديؿ

كما أنيا طمبت مف الضباط المصرييف المحافظة عمي حياة الممؾ كما عرفت كاهلل أعمـ

 بالفعؿ لقد قاـ الضباط بالمحافظة عمي حياة الممؾ كلكف لست متأكد ىؿ كاف قرار خاص بيـ كما كردعف المحاكمة التي عقدكىا لمممؾ فيما بينيـ بيف مؤيدم إعدامو كمؤيدم المحافظة عمي حياتو كالتي
تمت في اإلسكندرية ككردت في بعض الكتب  ،أـ كاف ذلؾ بناء عمي طمب مف السفير األمريكي  ،عمي

أم حاؿ سكؼ نناقش ذلؾ أثناء الحكار

 -كلكف ىؿ يمكف عمي أم حاؿ أف نمقي الضكء عمي أحداث الثكرة كلك في عجالة ؟

ٖٖٓ مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب سقط النظاـ في ْ أياـ – ثكرة ِّ يكليك بالكثائؽ السرية – محسف محمد – دار الشركؽ
– مف صفحة ُٓٓ كما بعدىا تحت عنكاف البرقية الحاسمة

ِٔٓ

ِٕٓ

الفصؿ رقـ ( ُٕ ) العصر الجميكرم
الرافعي يكتب عف بدء أحداث ثكرة يكليك ُِٓٗ
 يقكؿ المؤرخ عبد الرحمف الرافعي عف بداية أحداث الثكرة ما يمي ---( :كفي صباح يكـ ِِ يكليكاجتمعكا في مصر الجديدة  ،كقرركا أف تككف ساعة الصفر "بدء الثكرة" الميمة –ليمة األربعاء ِّيكليك

سنة ُِٓٗ-كاتفقكا عمي أف يككف مركز شبكب الثكرة في منطقة ثكنات الجيش مف نياية شارع
العباسية إلي مصر الجديدة  ،ككضعت الخطة بحيث يشترؾ في تنفيذىا كحدات مف جميع أسمحة

الجيش  ،كاتفقكا عمي الترتيبات األخيرة لمثكرة  ،ككانكا مف قبؿ قد حددكا ساعة الصفر بالساعة

الكاحدة كالنصؼ مف صباح يكـ الخميس ِْ يكليك سنة ُِٓٗ  ،كلكف كانت الشائعات قد كصمت إلي
بعض األسماع بأف التذمر في صفكؼ الجيش آخذ في االزدياد  ،فقررت المجنة تقديـ مكعد التنفيذ

أربعان كعشريف ساعة  ،أم في الساعة الكاحدة كالنصؼ مف صبيحة يكـ ِّ يكليك سنة ُِٓٗ ،
كأصدرت الييئة أمرىا إلي جميع الضباط في الجيش أف يككنكا عمي استعداد لمبدء بالثكرة في ىذا

المكعد  ،كالتأىب ليا قبؿ المكعد المذككر بكقت كاؼ  ،كاجتمع فريؽ مف الييئة التأسيسية في مساء

ِِ يكليك ث ـ انصرفكا مف االجتماع في نحك الساعة التاسعة مساء إلي منازليـ ثـ إلي ثكناتيـ متفقيف
عمي خطكات التنفيذ  ،ككانت خطة الثكرة تقضي باحتبلؿ المراكز اليامة ألسمحة الجيش ككضع ضباط

مف األحرار عمي رأس ىذه المراكز  ،كبذلؾ يتـ االستيبلء عمي الجياز الحربي الذم تتركز فيو قكة

الجيش  ،كقسمت القاىرة إلي أربعة قطاعات  ،كانتدبت الييئة التأسيسية لكؿ قطاع بعض الضباط

األحرار  ،تصحبيـ قكة مف الجند بأسمحتيـ كمصفحاتيـ لمسيطرة عمييا  ،كقضت تعميمات قيادة الثكرة
باعتقاؿ كبار الضباط القدامي مف قكاد األسمحة كمف في حكميـ قبؿ ساعة الصفر بكقت مناسب  ،ألف

قيادة الثكرة خشيت أف يككف كجكدىـ أح ار ارن سببان في فشؿ الحركة  ،كقد ينفذت ىذه التعميمات منذ
منتصؼ الميؿ  ،كاعتقؿ أكلئؾ الضباط الكبار في منازليـ أك مراكزىـ أك في الطريؽ إلييا  ،دكف أف

يعرفكا سبب اعتقاليـ  ،كنقمكا مع االحتراـ الكاجب إلي الكمية الحربية  ،كحجز كؿ منيـ في غرفة بيا ،

ككاف الفريؽ حسيف فريد رئيس ىيئة أركاف حرب الجيش مكجكدان كقتئذ في مبني رآسة الجيش بككبرم
القبة  ،إذ كاف قد بمغتو أنباء غامضة عف كجكد تذمر بيف بعض ضباط الجيش أك حركة يريدكف القياـ

بيا  ،فاجتمع عند منتصؼ ليمة ِّ يكليك بمقر رآسة الجيش ببعض كبار المكاءات مف قكاد األسمحة ،

فكانت فرصة سانحة العتقاليـ ىناؾ  ،فذىب إلييـ بعض الضباط األحرار كمعيـ قكة مف جنكد الثكرة ،

كاعتقمكا حسيف فريد كما اعتقمكا مف معو مف كبار المكاءات كأرسمكىـ مخفكريف إلي الغرؼ التي أعدت

العتقاليـ في الكمية الحربية  ،كاحتمكا مبني رآسة الجيش  ،فكاف ذلؾ انتصا ارن لمثكرة  ،كحدثت ىناؾ
مقاكمة يسيرة  ،إذ أطمؽ الحرس المعيف أماـ الرآسة النار دفاعان عف الدار  ،فرد الضباط األحرار
ِٕٓ

ِٖٓ
بإطبلؽ النار  ،كقيًتؿ في ىذه الحركة اثناف مف الجنكد  ،أحدىما مف حرس حسيف فريد كىك األكنباشي

عطي ة سيد أحمد دراج مف نيطام مركز زفتي غربية مف قكة رآسة الجيش  ،ككاحد مف جنكد الثكرة
كىك المرحكـ األكنباشي عبد الحميـ محمد الشرفي مف الكتيبة األكلي مف قكة مدافع الماكينة كمف

كج ًرح اثناف آخراف  ،كىي المقاكمة الكحيدة التي حصمت لمثكرة في تمؾ الميمة ،
مكاليد منقباد بأسيكط  ،ي
 -إذف فمـ تكف ثكرة بيضاء تمامان بنسبة ََُ%

 -كلما تمقت كحدات الجيش المكالية لمحركة األكامر بالتحرؾ مف ثكناتيا بادرت بتنفيذ ىذه األكامر ،

كبمغت قكتيا في بداية الحركة نحك ثبلثة آالؼ جندم يقكدىـ نحك مائتيف مف الضباط األحرار  ،ككاف

الضباط عمي استعداد لمتحرؾ منذ الساعة العاشرة كالنصؼ مف مساء ذلؾ اليكـ  ،كمف الساعة الحادية
عشرة بدأت الحركة  ،كأخذت القكات الثائرة تعززىا الدبابات كالمصفحات كالسيارات تحتؿ المراكز اليامة

في منطقة الثكنات  ،كاستمرت إلي الساعة الثانية مف صبيحة يكـ األربعاء ِّيكليك حيث استكلت

عمي جميع ىذه المراكز ،

 -مف الكاضح أنو كاف تخطيطان محكمان كتـ تنفيذه بدقة كحسـ

 -كحينما بدأ تنفيذ الخطة المرسكمة سد رجاؿ الجيش الطريؽ بيف العباسية مف أكؿ شارع الخميفة

المأمكف إلي منشية البكرم كمعيـ الدبابات كالمصفحات كالمدافع الرشاشة  ،كحاصركا ىذه المنطقة ،

ككاف الضباط األحرار يكقفكف السيارات في طريؽ مصر الجديدة كيتحققكف مف شخصية أصحابيا  ،كلـ

يسمحكا بالمركر ألحد مف المدنييف  ،أما الضباط فكانكا يعتقمكف منيـ مف لـ يكف مكاليان لمثكرة ،
 كاضح أف الرافعي رحمو اهلل م ًصر عمي تسميتيا ثكرة كىذا شئ عجيب فعبلن
ي
 -كأرسمت قيادة الثكرة عدة قكات إلي أماكف مختمفة لبلستيبلء عمييا  ،فحاصرت إحداىا سبلح الحدكد ،

كحاصرت قكة أخرم المطارات لمراقبة الداخميف كالخارجيف  ،كاحتمت سرايا مف الجيش حديقة األزبكية

كالمرافؽ العامة بالمدينة مثؿ محطة القاىرة كمصمحة التمغرافات كالتميفكنات  ،كالكبارم اليامة عند
مداخؿ العاصمة  ،كسارت فصائؿ أخرم إلي بعض المياديف العامة في العاصمة فعسكرت فييا ،

كسيطر الضباط األحرار عمي العاصمة في مختمؼ نكاحييا  ،كتكمـ الفريؽ محمد حيدر القائد العاـ

لمقكات المسمحة كقتئذ بالتميفكف مف اإلسكندرية

ٖٗٓ

في حكالي الساعة الكاحدة بعد منتصؼ الميؿ

"صبيحة يكـ ِّيكليك" كطمب التحدث إلي المكاء حافظ بكرم مدير سبلح المدفعية  ،إذ بمغو أف ىناؾ

حركة تمرد  ،ككاف حافظ بكرم في تمؾ المحظة معتقبلن  ،فرد عميو أحد الضباط األحرار كطمأنو عمي
الحالة  ،ككانت الساعة كقتئذ الكاحدة كالربع  ،ككانت المدافع قد أخذت تغادر الثكنات ككراءىا عربات
ٖٗٓ

كانت الكزارة بالكامؿ تنتقؿ إلي اإلسكندرية في الصيؼ كتعكد إلي القاىرة في الشتاء ككذلؾ الممؾ بطبيعة الحاؿ  ،كتكجد إلي

اآلف مباني الكزارة التي كانت تستخدـ في اإلسكندرية صيفان  ،كلـ تعد تستخدـ حاليان  ،كقد ساعد ذلؾ بالطبع عمي نجاح الحركة
نسبيان إلي حد ما

ِٖٓ

ِٗٓ
الجنكد بأسمحتيـ كذخائرىـ  .كتحدث حيدر بالتميفكف مف اإلسكندرية مرة ثانية بعد ثمث ساعة كطمب

حافظ بكرم فرد عميو الضابط الحر –ككاف برتبة يكزباشي – كقاؿ حيدر لمحدثو إف األخبار التي كصمتو

مف البكليس السياسي تقكؿ إف بعض الدبابات كالمدافع نزلت فعبلن إلي الشكارع ليبلن  ،فقاؿ اليكزباشي
الذم مثؿ دكر حافظ بكرم إف ىذه مجرد إشاعات كطمأنو مف جديد  ،كاتجيت قكة مصفحة في قمب

العاصمة  ،فاحتمت دار اإلذاعة المصرية كمقر شركة مارككني بشارع عمكم  ،كاحتمت قكة أخرم دار

اإلذاعة في أبي زعبؿ  ،كتـ احتبلؿ دار اإلذاعة في الساعة الرابعة مف صبيحة يكـ ِّ يكليك  ،كفي
الصباح الباكر دخؿ البكباشي أنكر السادات أحد قادة الثكرة غرفة المذيع التي تتمي فييا نشرة األخبار

الصباحية كأذاع بنفسو عمي الشعب البياف األكؿ لمثكرة

الساعة السابعة كالنصؼ مف صبيحة ِّ يكليك)

َٖٔ

ُٖٔ

بمساف القائد العاـ لمقكات المسمحة في

 -السيطرة عمي اإلعبلـ تعني السيطرة عمي الدكلة بالكامؿ

سيطرة الضباط األحرار عمي الدكلة بعد نجاح حركتيـ
 -بالفعؿ لقد قاـ تنظيـ الضباط األحرار بقيادة البكباشي جماؿ عبد الناصر في ذلؾ الكقت بحركة الجيش

سميت ىذه الحركة بالحركة المباركة ثـ استقر اسميا ثكرة ِّ يكليك لما
في ِّ يكليك ُِٓٗ كقد ي
القتو مف ترحيب كاسع مف كافة طكائؼ الشعب المصرم كقد اختار الضباط األحرار المكاء محمد

نجيبِٖٔ لقيادة ىذه الحركة
َٖٔ

كتب ىذا البياف المؤرخ العسكرم المكاء جماؿ حماد الذم كاف في ذلؾ الكقت أحد الضباط األحرار  ،كقد قاـ المكاء نجيب بإضافة

ُٖٔ

نقبلن عف كتاب –ثكرة ِّ يكليك سنة ُِٓٗ-تاريخنا القكمي في سبع سنكات ُِٓٗ –ُٗٓٗ-بقمـ عبد الرحمف الرافعي –

ِٖٔ

المكاء أركاف حرب محمد نجيب  1984 - 1901 -سياسي كعسكرم مصرم ،أكؿ رئيس لجميكرية مصر بعد إنياء الممكية

تعديؿ عمي البياف كأضاؼ عبارة (في ظؿ الدستكر)

الناشر دار المعارؼ –الطبعة الثانية ُٖٗٗ-مف صفحة ِٖ كما بعدىا

كاعبلف الجميكرية في  18يكنيك  ، 1953كما يعد قائد ثكرة ِّ يكليك  1952التي انتيت بعزؿ الممؾ فاركؽ كرحيمو عف مصر،
تكلى منصب رئيس الكزراء في مصر خبلؿ الفترة مف  8مارس  1954ػ 18أبريؿ  ، 1954كتكلى أيضان منصب القائد العاـ لمقكات

المسمحة المصرية ثـ كزير الحربية عاـ ُِٓٗ .كلد محمد نجيب بالسكداف ،كالتحؽ بػكمية غردكف ثـ بالمدرسة الحربية كتخرج فييا
عاـ ُُٖٗ ،ثـ التحؽ بالحرس الممكي عاـ ُِّٗ .حصؿ عمى ليسانس الحقكؽ في عاـ 1927ككاف أكؿ ضابط في الجيش
المصرم يحصؿ عمييا  .حصؿ عمى دبمكـ الدراسات العميا في االقتصاد السياسي عاـ  1929كدبمكـ آخر في الدراسات العميا

في القانكف الخاص عاـ .1931في ديسمبر  1931رقي إلى رتبة اليكزباشي نقيب كنقؿ إلى سبلح الحدكد عاـ  1934في العريش ،ثـ
أصبح ضمف المجنة التي أشرفت عمى تنظيـ الجيش المصرم في الخرطكـ بعدمعاىدة ُّٔٗ ،كقد أسس مجمة الجيش

المصرم عاـ  1937كرقي لرتبة الصاغ رائد في  6مايك  1938.قدـ محمد نجيب استقالتو عقب حادث  4فبراير  1942الذم حاصرت
فيو الدبابات البريطانية قصر الممؾ فاركؽ إلجباره عمى إعادة مصطفى النحاس إلى رئاسة الكزراء ،كقد جاءت استقالتو احتجاجان
النو لـ يتمكف مف حماية ممكو الذم أقسـ لو يميف الكالء ،إال أف المسؤكليف في قصر عابديف شكركه بإمتناف كرفضكا قبكؿ

استقالتو .رقي إلى رتبة القائمقاـ عقيد في يكنيك  1944.كفي تمؾ السنة عيف حاكمان إقميميان لسيناء ،كفي عاـ 1947كاف مسؤكال عف

مدافع الماكينة في العريش .كرقي لرتبة األميراالم عميد عاـ  1948.شارؾ في حرب فمسطيف عاـ ُْٖٗ كأصيب ٕ مرات ،فمنح
نجمة فؤاد العسكرية األكلى تقديران لشجاعتو باإلضافة إلى رتبة البككية ،كعقب الحرب عيف مديرا لمدرسة الضباط ،كتعرؼ عمى تنظيـ

ِٗٓ

َّٓ
 -كلماذا تـ اختيار المكاء نجيب ليككف قائدان لمحركة أماـ الممؾ كالكزارة كالشعب ؟

 لقد كاف اختيا ارن مكفقان بكؿ تأكيد لما لو مف شعبية كبيرة داخؿ الجيش المصرم ككاف ينافس مرشحالممؾ عمي رئاسة نادم الضباط فكاف الضباط يحبكنو كيحترمكنو ،

 -فيؿ تعد مجرد مكافقتو عمي قيادة ىذه الحركة مف عكامؿ نجاحيا ؟

 -أعتقد ذلؾ ألف الضباط األحرار بالتأكيد ليسكا جميع ضباط الجيش المصرم فكاف الضباط الذيف ليسكا

أعضاء في ىذا التنظيـ يؤيدكف الحركة لمجرد معرفتيـ بأف قائدىا ىك المكاء نجيب فسيؿ ذلؾ عمي ما

يبدك مف سرعة انتشار التأييد داخؿ الجيش  ،كما أف المكاء نجيب كاف رجبلن ناضجان كلو كزنو كمعركؼ

 ،كبالتالي فإف التفاكض معو مف جانب القصر كمجمس الكزراء سيككف أفضؿ لمعرفة أىداؼ الحركة

 كماذا كانت أىداؼ الحركة في بدايتيا ؟-

لقد تدرجت األىداؼ مف إصبلحات داخؿ الجيش إلي تنازؿ الممؾ عف العرش كمغادرة الببلد إلي أف

انتيت باإلطاحة بحكـ أسرة محمد عمي بالكامؿ  ،ككما ذكرنا أف بريطانيا لـ تعد أقكم دكلة في العالـ

بعد الحرب الثانيةّٖٔ كبالتالي لـ تتمكف مف إنقاذ الممؾ كالسيطرة عمي العاصمة كما فعمت مف قبؿ
مع الثكرة العرابية كالخديكم تكفيؽ  ،كقد كاف لبريطانيا قاعدة عسكرية ضخمة في قناة السكيس تضـ

أكثر مف سبعيف ألؼ مقاتؿ بريطاني مزكديف بأحدث األسمحة كلكنيا رأت أف تستشير الكاليات المتحدة
األمريكية قبؿ أف تحرؾ جندم كاحد في اتجاه القاىرة  ،كاليؾ نص البياف األكؿ لثكرة يكليك ُِٓٗ مف

المكاء محمد نجيب إلي الشعب المصرم كقد ألقي ىذا البياف الرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات الذم

كاف برتبة بكباشي في ذلؾ الكقت كعضك مجمس قيادة الثكرة ( :اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخيا
األخير مف الرشكة كالفساد كعدـ استقرار الحكـ  ،كقد كاف لكؿ ىذه العكامؿ تأثير كبير عمي الجيش

كتسبب المرتشكف كالمغرضكف في ىزيمتنا في حرب فمسطيف  ،كأما فترة ما بعد ىذه الحرب فقد
الضباط األحرار مف خبلؿ الصاغ عبد الحكيـ عامر ،كفي ِّ يكليك عاـ ُِٓٗ نفذت الحركة خطة يكليك كالتي سميت بػ(الحركة
التصحيحة) كانتيت بتنازؿ الممؾ فاركؽ عف العرش لكريثو كمغادرة الببلد ،كفي عاـ ُّٓٗ أصبح نجيب أكؿ رئيس لمببلد بعد

إنياء الممكية كاعبلف الجميكرية  .أعمف مبادلء الثكرة الستة ،كحدد الممكية الزراعية ،لكنو كاف عمى خبلؼ مع ضباط مجمس قيادة
الثكرة بسبب رغبتو في إرجاع الجيش لثكناتو كعكدة الحياة النيابية ال مدنية ،كنتيجة لذلؾ قدـ استقالتو في فبراير ،ثـ عاد مرة ثانية
بعد أزمة مارس ،لكف في  14نكفمبر  1954أجبره مجمس قيادة الثكرة عمى االستقالة،ككضعو تحت اإلقامة الجبرية مع أسرتو في

قصر زينب الككيؿ بعيدان عف الحياة السياسية كمنع أم زيارات لو  ،حتى عاـ ُُٕٗ حينما قرر الرئيس السادات إنياء اإلقامة
الجبرية المفركضة عميو  ،لكنو ظؿ ممنكعان مف الظيكر االعبلمي حتى كفاتو في  28أغسطس  ، 1984بالرغـ مف الدكر السياسي
شطب أسمو مف الكثائؽ ككافة السجبلت كالكتب كمنع ظيكره أك
كالتاريخي البارز لمحمد نجيب ،إال أنو بعد اإلطاحة بو مف الرئاسة ي
ظيكر أسمو تماما طكاؿ ثبلثيف عاـ حتى اعتقد الكثير مف المصرييف أنو قد تكفي ،ككاف يذكر في الكثائؽ كالكتب اف عبد

الناصر ىك أكؿ رئيس لمصر ،كأستمر ىذا األمر حتى أكاخر الثمانينيات عندما عاد اسمو لمظيكر مف جديد كأعيدت األكسمة
ألسرتة ،كأطمؽ اسمو عمى بعض المنشآت كالشكارع

ّٖٔ

كقت

ب عد الحرب العالمية الثانية تغيرت خريطة القكم العظمي في العالـ كأصبح انسحاب بريطانيا كفرنسا مف الشرؽ األكسط مسألة

َّٓ

ُّٓ
تضافرت فييا عكامؿ الفساد كتآمر الخكنة عمي الجيش كتكلي أمره إما جاىؿ أك فاسد حتي تصبح
مصر ببل جيش يحمييا  ،كعمي ذلؾ فقد قمنا بتطيير أنفسنا كتكلي أمرنا في داخؿ الجيش رجاؿ نثؽ
في قدرتيـ كفي خمقيـ كفي كطنيتيـ كالبد أف مصر كميا ستتمقي ىذا الخبر باالبتياج كالترحيب  ،أما

مف رأينا اعتقاليـ مف رجاؿ الجيش السابقيف فيؤالء لف يناليـ ضرر  ،كسيطمؽ سراحيـ في الكقت

المناسب  ،كاني أؤكد لمشعب المصرم أف الجيش اليكـ كمو أصبح يعمؿ لصالح الكطف في ظؿ الدستكر
 ،مجردان مف أم غاية  ،كأنتيز ىذه الفرصة فأطمب مف الشعب أال يسمح ألحد مف الخكنة بأف يمجأ

ألعماؿ التخريب أك العنؼ  ،ألف ىذا ليس مف صالح مصر  ،كاف أم عمؿ مف ىذا القبيؿ سيقابؿ

بشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ  ،كسيمقي فاعمو جزاء الخائف في الحاؿ  ،كسيقكـ الجيش بكاجبو ىذا متعاكنان
مع البكليس  ،كاني أطمئف إخكاننا األجانب عمي مصالحيـ كأركاحيـ كأمكاليـ  ،كيعتبر الجيش نفسو

مسئكالن عنيـ  ،كاهلل كلي التكفيؽ)ْٖٔ

 كمما سبؽ يتضح أف قادة الثكرة حرصكا حرصان شديدان عمي أركاح األجانب حتي يفكتكا الفرصة عميبريطانيا إذا أرادت التدخؿ لحمايتيـ كسيككف ذلؾ مبر ارن قكيان ليا  ،كلكف أكثر ما لفت نظرم في ىذا

البياف قكلو  :كاف أم عمؿ مف ىذا القبيؿ سيقابؿ بشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ  ،كسيمقي فاعمو جزاء

الخائف في الحاؿ

 بالتأكيد فيك تيديد كاضح كحاسـ لمف يفكر في إثارة االضطرابات -كىكذا بدأت مرحمة جديدة في تاريخ مصر حكـ فييا العسكريكف

 -نعـ لقد عاد الحكـ لممصرييف رسميان بعد سنة مف قياـ الثكرة كانتيي حكـ أسرة محمد عمي

 -كلكننا ال نريد أف ننساؽ كراء تفاصيؿ أكثر مف ذلؾ عف أحداث الثكرة  ،ألف ما ييمنا ىك معرفة ما

األسباب التي أدت إلي عدـ عكدة الضباط إلي ثكناتيـ بعد نجاح حركتيـ كسيطرتيـ عمي الحكـ كانياء

العصر الممكي  ،فمماذا مثبلن لـ يتـ عكدة الحياة السياسية كما كانت كعكدة البرلماف كانتخاب جمعية
تأسيسية لكضع دستكر جديد لمببلد كخاصة أف الببلد كانت تمارس ىذه الحياة بالفعؿ ككانت ىناؾ

أحزاب كقكم سياسية كبنية تحتية لمديمقراطية إذا جاز التعبير ؟

بداية التأسيس لحكـ المؤسسة العسكرية
 -أال تريد أف تعرؼ ماحدث عندما حكمكا الببلد ؟

 -قد أىتـ بمعرفة بعض األحداث الميمة كلكف ىذا ال يعنيني اآلف  ،فالذم أعرفو جيدان أف الجيش لـ

يترؾ الحكـ منذ ذلؾ الحيف  ،كتحكمت المؤسسة العسكرية في كؿ مفاصؿ الدكلة إلي اآلف كأصبح حكـ

الفرد المطمؽ ىك السائد كبالتالي فإف الشعب قد اختفي مف المشيد تمامان  ،ألف المؤسسة العسكرية
ْٖٔ

نقبلن عف كتاب –مقدمات ثكرة يكليك سنة ُِٓٗ -عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ

ُّٓ

ِّٓ
مؤسسة ليا أقداـ ثقيمة كال تسمح بتداكؿ السمطة خارجيا إال ناد ارن كفي حاالت خاصة جدان  ،فماذا
تريدني أف أعرؼ  ،فكؿ اإلنجازات ىي مف شخص كاحد ككؿ اإلخفاقات كاليزائـ ىي مسئكلية شخص

كاحد أيضان فتاريخ مصر أصبح ىك السيرة الذاتية لمحاكـ نفسو  ،فالحكـ أصبح لو طابع شخصي بحت

 -ىذا صحيح إلي حد ما كيذكرني بما كتبو د جماؿ حمداف عف االستمرارية كاالنقطاع في مصر حيث قاؿ

 ( :لـ تكد مصر السياسية تتغير أك تعرؼ التغير  ،فيي إف لـ تكف بعيدة تمامان عف التغير فإنيا ببل نزاع
آخر كأقؿ ما يتغير في مصر  ،إنيا قمة االستمرارية كالثكابت كقاع االنقطاع كالمتغيرات في مصر  ،لكنيا

لؤلسؼ كاألسي بالطبع أسكأ استمرارية كشر الثكابت عمي كجو اليقيف كاإلطبلؽ  ،ذلؾ أنيا النقطة السكداء
كالشكىاء في االستمرارية المصرية جميعان  ،مثمما ىي الكحيدة التي لـ تعرؼ االنقطاع أك التغير قبؿ

العصر الحديث كبعده  ،إنيا االستمرارية السمبية بامتياز  ،مثمما ىي قمة سمبيات االستمرارية بيقيف ،
كالسؤاؿ ببساطة ىؿ تغيرت مصر المعاصرة عف مصر الحديثة  ،كالحديثة عف القديمة  ،في قضية التركيب

االجتماعي – السياسي كنظاـ الحكـ كالسمطة  ،كالي أم حد ؟  ،التغير الجكىرم في الشكؿ  ،أما الجكىر
فمـ يكد يتغير  ،كىذا الجكىر ىك الطغياف الشرقي  ،الطغياف الفرعكني  ،بكؿ أعمدتو التقميدية  ،فيك الخط

المستمر كالقاسـ المشترؾ األعظـ  ،الذم يجرم خبلؿ تاريخ مصر كمو منذ مينا  ،المتغير الكحيد ىك

الشكؿ  - - ،فقديما كاف الفبلحكف عبيد فرعكف ثـ عبيد السمطاف  ،كحديثان فإذا لـ نكف قد صرنا حقان أك
نكعان عبيد الرئيس  ،فنحف يقينان مازلنا بيف فراعنة كفبلحيف  ،كرعايا ال مكاطنيف  - - - ،كبمزيد مف

التكضيح  ،فنحف في مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية العصرية باألخذ بالنمكذج الغربي الديمكقراطي
البكرجكازم الميبرالي المتعدد األحزاب  ،بؿ كذلؾ منذ كقت مبكر نسبيان تحت – الخديك اسماعيؿ – كقبؿ
كثير مف الدكؿ األخرم  ،غير أف ذلؾ لـ يكف لؤلسؼ إال كقشرة كطبلء ككاجية ديمكقراطية شكمية بحتة

لخمفية اجتماعية محض إقطاعية طبقية رجعية  ،كألرضية استبدادية غاشمة مف الحكـ المطمؽ كالطغياف

المعيكد  ،فالحرية كممة مستكردة لـ تدخؿ قامكس السياسة المصرية إال منذ الطيطاكم كالمثؿ الفرنسي ،
كلكف كأسـ ال كفعؿ  ،فالقاعدة األصكلية في مصر  ،كالتي ال تزاؿ مرعية بأمانة  - -ىي أف كؿ مف
يختمؼ مع الحاكـ فيك خائف بطريقة أك بأخرم  ،أك عمي األقؿ فإنو ىك الحقد الذم لـ يجد لو قط عبلجان ،

ذلؾ أف الرأم – كالقكة ككالفعؿ – ممؾ لمحاكـ فقط كحكر عميو كحده  ،أما المعارضة فمـ تعرفيا مصر منذ

الفرعكنية  - -إال رم ازن كاال شكبلن كالرأم اآلخر لـ يكجد إال في نفس صاحبو فقط  - -مف ىنا جميعان فإف
ىذه الديمكقراطية البرلمانية المستكردة ليست إال غبلفان جذابان كقناعان براقان لمديكتاتكرية األصيمة كاألصمية ،

لذا يمكننا – كالديمكقراطية أكثر شئ نسبية إف لـ تكف أكثر شئ مطاطان – أف نسمييا بحؽ الديمكقراطية

الشرقية كمرادؼ محمي أك عصرم لمطغياف الشرقي كيمكنؾ أيضان أف تسمييا ديمكقراطية العالـ الثالث - -
 -كما ىي إال الغراب يقمد مشية الطاككس - -ككما في دكؿ الشرؽ األكسط كالعالـ المتخمؼ ليس ثمة

شئ في سياسة مصر الخارجية اسمو الشعب مف الكجية العممية  ،كال أكىاـ في ىذا أك انفعاؿ  ،فصناعة
ِّٓ

ّّٓ
السياسة الخارجية كتشكيميا كتكجيييا ىي عمميان ككاقعيان بغض النظر عف الشكميات السطحية الممكىة
حكر لرجؿ كاحد ىك الحاكـ  - - -كأنو حاكـ مطمؽ خارجيان كما ىك داخميان  ،كال يكاد يكجد حاكـ في العالـ

القديـ أك الحديث ينفرد بكضع سياسة بمده الخارجية كحاكـ مصر  ،كقد عبر بعض المعمقيف األمريكييف
مؤخ ارن عمي ىذه الظاىرة بقكليـ إف السياسة الخارجية في ىذا الجزء مف العالـ سياسة شخصية أساسان ،

الدكر الشخصي لمحاكـ ىك الدكر المحكرم إف لـ يكف األكحد فييا  ،كفي ىذا بالدقة تكمف جذكر المأساة
العظمي  ،فمكاف مصر كمكانتيا الدكلية كقكة سياسية  ،انتصارىا كىزيمتيا مصيرىا كبقاؤىا  - -إلخ كؿ
أكلئؾ بيف يدم شخص كاحد  - - - -لقد تغيرت مصر الحديثة كالمعاصرة في جميع نكاحي الحضارة

المادية كالبلمادية كالحياة االقتصادية كاالجتماعية بدرجات متفاكتات  ،كذلؾ عمي األقؿ بحكـ العصر
المعدية  ،تمامان مثمما تغير كؿ العالـ الثالث كلربما تفكقت مصر في مدم ىذا التغيير ،
كالحضارة الحديثة ي

غير أنيا مف أسؼ لـ تكد تتغير مف ناحية نظاـ الحكـ  ،ففي ىذا ال جديد تحت الشمس )

ٖٓٔ

 إف كؿ ىذا الكبلـ الذم ذكره د جماؿ حمداف ىك الذم يجعمني ألح في السؤاؿ  ،لماذا لـ يعكد الجيشإلي ثكناتو بعد نجاح حركتو ؟

 في الحقيقة إف اإلجابة عمي ىذا السؤاؿ يجب أف تككف مف الضباط األحرار أنفسيـ -ككيؼ سنعرؼ آراءىـ في ىذا المكضكع ؟

 مف مذكراتيـ بالطبع  ،فدعنا نستعرض ما كتبكه في كتبيـ ثـ نعمؽ عميو -ال مانع  ،فمف الذم سنبدأ باستعراض ما كتبو ؟

 فمنبدأ بالعقؿ المدبر ليذه الحركة كقائدىا الحقيقي الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر -فماذا كتب ؟

 سأق أر لؾ مف كتاب فمسفة الثكرة الذم كتبو الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر كلكف أرجك أف تستمعلمنياية حتي انتيي مف القراءة ثـ اسأؿ عما تريد

 -كمي آذاف صاغية

الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر يكضح في كتابو فمسفة الثكرة أسباب عدـ عكدة
الجيش لمثكنات
 -لقد كتب ما يمي  - - -( :لقد كنت أتصكر قبؿ ِّيكليك أف األمة كميا متحفزة متأىبة كأنيا ال تنتظر

إال طميعة تقتحـ أماميا السكر فتندفع األمة كراءىا صفكفان متراصة منتظمة تزحؼ زحفان مقدسان إلي
اليدؼ الكبير  ،،ككنت أتصكر دكرنا عمي أنو دكر طميعة الفدائييف  ،ككنت أظف أف دكرنا ىذا ال
ٖٓٔ

مقتطفات مختصرة مف الجزء الرابع مف كتاب -شخصية مصر – دراسة في عبقرية المكاف –د جماؿ حمداف -كالكتاب صادر عف

دار اليبلؿ – كىذه الفقرة في الباب العاشر تحت عنكاف (آفاؽ الزماف كأبعاد المكاف) كبالفصؿ الثاني كاألربعيف  ،تحت عنكاف
االستمرارية كاالنقطاع  ،مف صفحة َْٔ كما بعدىا

ّّٓ

ّْٓ
يستغرؽ أكثر مف بضع ساعات  ،كيأتي بعدىا الزحؼ المقدس لمصفكؼ المتراصة المنتظمة إلي

اليدؼ الكبير  ،بؿ قد كاف الخياؿ يشط بي أحيانان فيخيؿ إلي أني أسمع صميؿ الصفكؼ المتراصة
كأسمع ىدير الكقع الرىيب لزحفيا المنظـ إلي اليدؼ الكبير  ،أسمع ىذا كمو كيبدك في سمعي مف فرط
إيماني بو حقيقة مادية  ،كليس مجرد تصكرات خياؿ  ،،ثـ فاجأني الكاقع بعد ِّ يكليك  ،،،،قامت

الطميعة بميمتيا  ،كاقتحمت سكر الطغياف  ،كخمعت الطاغية  ،ككقفت تنتظر كصكؿ الزحؼ المقدس

لمصفكؼ المتراصة المنظمة إلي اليدؼ الكبير  ،، ،،كطاؿ انتظارىا  ،، ،،لقد جاءتيا جمكع ليس ليا

آخر  ،،،كلكف ما أبعد الحقيقة عف الخياؿ  ،،كانت الجمكع التي جاءت أشياعان متفرقة  ،كفمكالن متناثرة
 ،كتعطؿ الزحؼ المقدس إلي اليدؼ الكبير  ،كبدت الصكرة يكميا قاتمة مخيفة تنذر بالخطر ،،

كساعتيا أحسست كقمبي يممؤه الحزف كتقطر منو المرارة  ،أف ميمة الطميعة لـ تنتو في ىذه الساعة ،

بؿ إنيا مف ىذه الساعة بدأت  ، ،كنا في حاجة إلي النظاـ فمـ نجد كراءنا إال الفكضي  ،،،ككنا في

حاجة إلي االتحاد فمـ نجد كراءنا إال الخبلؼ  ،،،ككنا في حاجة إلي العمؿ فمـ نجد كراءنا إال الخنكع

كالتكاسؿ  ،،،كمف ىنا كليس مف أم شئ أخذت الثكرة شعارىا  ،،كلـ نكف عمي استعداد  ،،كذىبنا

نمتمس الرأم مف ذكم الرأم  ،كالخبرة مف أصحابيا  ،،كمف سكء حظنا لـ نعثر عمي الشئ الكثير ،،
كؿ رجؿ قابمناه لـ يكف ييدؼ إال إلي قتؿ رجؿ آخر  ،ككؿ فكرة سمعناىا لـ تكف تيدؼ إال إلي ىدـ

فكرة أخرم كلك أننا أطعنا كؿ ما سمعناه  ،لقتمنا جميع الرجاؿ كىدمنا جميع األفكار  ،كلما كاف لنا
بعدىا ما نفعمو  ،إال أف نجمس بيف األشبلء كاألنقاض نندب الحظ البائس كنمكـ القدر التعس  ،كانيالت
عمينا الشكاكم كالعرائض باأللكؼ كمئات األلكؼ  ،كلك أف ىذه الشكاكم كالعرائض كانت تركم لنا

حاالت تستحؽ االنصاؼ أك مظالـ يجب أف يعكد إلييا العدؿ  ،لكاف األمر منطقيان كمفيكمان  ،كلكف

معظـ ما كاف يرد إلينا لـ يزد أك ينقص عف أف يككف طمبات انتقاـ  ،كأف الثكرة قامت لتككف سبلحان

في يد الحاقديف كالمبغضيف  ،كلك أف أحدان سألني في تمؾ األياـ  ،ما أعز أمانيؾ ؟ لقمت لو عمي الفكر

 :أف أسمع مصريان يقكؿ كممة انصاؼ في حؽ مصرم آخر  ،،كأف أحس أف مصريان قد فتح قمبو

لمصفح كالغفراف كالحب الخكانو المصرييف  ،،كأف أرم مصريان ال يكرس كقتو لتسفيو آراء مصرم آخر ،
كأف ال أرم ىناؾ بعد ذلؾ كمو أنانية فردية مستحكمة  ،كانت كممة أنا عمي كؿ لساف  ،،كانت ىي الحؿ

لكؿ مشكمة  ،،ككانت الدكاء لكؿ داء  ،،ككثي ارن ما كنت أقابؿ كبراء –أك ىكذا تسمييـ الصحؼ – مف

كؿ االتجاىات كاأللكاف  ،ككنت أسأؿ الكاحد منيـ عف مشكمة ألتمس عنده حبلن ليا كلـ أكف أسمع إال

"أنا"  ،مشاكؿ االقتصاد ىك كحده يفيميا أما الباقكف جميعان فيـ في العمـ بيا أطفاؿ يحبكف  ،،كمشاكؿ
السياسة ىك كحده الخبير بيا أما الباقكف جميعان فما زالكا في ألؼ باء لـ يتقدمكا بعدىا حرفان كاحدان ،،،

 - - - - - -كاف المكقؼ يتطمب أف تقكـ قكة يقرب ما بيف أفرادىا إطار كاحد يبعد عنيـ إلي حد ما

ّْٓ

ّٓٓ
صراع األفراد كالطبقات  ،،كأف تككف ىذه القكة مف صميـ الشعب كأف يككف في استطاعة أفرادىا أف

يثؽ بعضيـ ببعض  ،كأف يككف في يدىـ مف عناصر القكة المادية ما يكفؿ ليـ عمبلن سريعان حاسمان ،،

 -كلـ تكف ىذه الشركط تنطبؽ إال عمي الجيش )ٖٔٔ

 ال تنطبؽ ىذه الشركط إال عمي الجيش  ،سبحاف اهلل  ،ىؿ اعتقد أف اختبلؼ اآلراء كالتنكع مشكمة فيالمجتمع كأف أىؿ الثقة أىـ مف أىؿ الخبرة  ،أـ كاف يريد أف تتحد جميع القكم السياسية مع اختبلؼ

مشاربيا كتكجياتيا في حزب كاحد كرؤية كاحدة لحؿ جميع المشاكؿ كتخطي العقبات

 إف ىذا ما حدث بالفعؿ فقد تـ إلغاء جميع األحزاب كتـ القضاء عمي جميع القكم السياسية كتـتأسيس ما يسمي باالتحاد القكمي –االتحاد االشتراكي -ليككف المنبر الكحيد لممارسة السياسة في

مصر

 -فيؿ ذكر ما ىك اليدؼ الكبير الذم تكمـ عنو ؟

 -لقد كانت ىناؾ بالطبع أىداؼ ستة معمنة لمثكرة درسناىا جميعان في كتب التاريخ في المدارس كىي :

(ُ -القضاء عمى اإلقطاع -ِ .القضاء عمى االستعمار -ّ .القضاء عمى سيطرة رأس الماؿ عمى
الحكـ -ْ .إقامة جيش كطني قكم -ٓ .إقامة عدالة اجتماعية -ٔ .إقامة حياة ديمقراطية

سميمة.

 إنيا أىداؼ كبيرة فعبلن ببل شؾ  ،كلكف ألـ يكف القضاء عمي االستعمار سيتحقؽ عمي أم حاؿ بعدسيطرة قكم عظمي جديدة عمي العالـ ككاف انسحاب بريطانيا كفرنسا مف الشرؽ األكسط أمر حتمي

كبالتالي مغادرة االحتبلؿ البريطاني لـ تجد نتيجة مف نتائج مفاكضات الثكرة مع اإلنجميز فقط بؿ كانت
ىناؾ عكامؿ أخرم أدت إلي ذلؾ  ،أما عف القضاء عمي اإلقطاع كسيطرة رأس الماؿ عمي الحكـ فأعتقد

أنو لـ يحدث جديد في ىذا الشأف فرجاؿ األعماؿ الجدد أصبحكا يشكمكف بديبلن لمبشكات كسيطركا بالفعؿ

عمي الحكـ  ،أما عف الحياة الديمقراطية فحدث كال حرج  ،كأما عف الجيش القكم فقد تكلي أمره عبد

الحكيـ عامر المنعدـ الخبرة تقريبان كأثبت فشبلن ذريعان في حرب ُٕٔٗ كانتحر كما يقكلكف  ،ككؿ ما
يمكف أف نتناكلو مف إنجازات الثكرة إذا جاز التعبير ىك قانكف اإلصبلح الزراعي كىك عميو تحفظات

كثيرة كما أعمـ

 لقد اعتبر الضباط األحرار في ذلؾ الكقت أف قانكف اإلصبلح الزراعي أىـ إنجاز لحركتيـ  ،كاعتبركا كؿمف يعارضو ىك عدك لمثكرة

 عمي أم حاؿ ىذا عف ما كتبو جماؿ عبد الناصر فماذا كتب السادات مع االحتفاظ باأللقاب عف تطكربالسمطة ؟
عبلقة الضباط األحرار ي

ٖٔٔ نقبلن عف كتاب –فمسفة الثكرة -تأليؼ الرئيس جماؿ عبد الناصر - ،بيت العرب لمتكثيؽ العصرم –طبعة ُٔٗٗ -مقتطفات مف صفحة ِٔ
كما بعدىا

ّٓٓ

ّٔٓ

فقرة مف كتاب (البحث عف الذات) لمرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات
 لقد كتب السادات في كتابو الشيير "البحث عف الذات" ما يمي ( :في ٗ سبتمبر سنة ُِٓٗ  ،كانتالصكرة قد اتضحت أمامنا  ،،فقانكف اإلصبلح الزراعي مرفكض مف رئيس كزراء الثكرة عمي ماىر

ٕٖٔ

كمف األحزاب جميعان  ،كتطيير األحزاب لـ يكف تطيي ارن إال باالسـ فقط  ،يجب إذف أف نتكلي السمطة ،
كىذا فعبلن ما كاف  ،فذىبت مع عبد الناصر كجماؿ سالـ إلي عمي ماىر في مكتبو في رئاسة مجمس

الكزراء كقمنا لو شك ارن  ،لقد أديت ميمتؾ عمي أحسف كجو  ،فقدـ استقالتو  ،كعينا المكاء محمد نجيب

رئيسان لمكزارة عمي أف يككف الكزراء كميـ مف المدنييف  ،ىكذا كاف بدء اتجاىنا نحك السمطة  ،كاف

األصؿ في تعييف محمد نجيب رئيسان لمجمس قيادة الثكرة أف كجكده سكؼ يضع حدان لمصراعات داخؿ

المجمس نظ ارن ألننا جميعان مف أعمار متقاربة  ،أما ىك فيكبرنا بكثير  ،كلكف لؤلسؼ فإف الذم حدث ىك

العكس  ،فقد بدأت صراعات جديدة دخميا نجيب  ،كفكجئت أنا بحممة اشاعات ضدم يقكدىا محمد

نجيب كصبلح سالـ

ٖٖٔ

كما أخبرني عبد الناصر في ذلؾ الكقت  ،لـ يكف ىذا باألمر الذم ييمني أك

يشغؿ بالي  ،كلكف المسائؿ تطكرت بعد ستة شيكر فقط مف قياـ الثكرة أم ديسمبر سنة ُِٓٗ ،

فإذا بنا نفاجأ باتصاؿ بعض رجاؿ األحزاب ببعض ضباط القكات المسمحة ككاف تفسير ىذا األمر بسيطان
ٕٖٔ كاف عمي ماىر باشا ىك مف كقع عميو اختيار الضباط األحرار ليتكلي رئاسة الكزراء مؤقتان فكر نجاح حركتيـ كبداية سيطرتيـ عمي السمطة
كقد كرد عنو في مكسكعة كيكيبيديا ما يمي  :عمي ماىر باشا ) (1881 - 1960مف أعياف الشراكسة في مصر ،كالده محمد ماىر باشا ككيؿ

كزارة البحرية كمحافظ القاىرة .سياسي مصرم بارز شارؾ في ثكرة ُُٗٗ .تسمـ كزارة المعارؼ عاـ ُِٓٗ كشغؿ منصب رئيس كزراء
مصر أربعة مرات كاف أكليا في  30يناير  1936كآخرىا عند قياـ ثكرة  ،يكليك  1952حيث يعيد إليو برئاسة أكؿ كزارة مصرية في عيد الثكرة

المصرية .اعتقمو مصطفى النحاس باشا في أثناء الحرب العالمية الثانية بتيمة مكاالتو لممحكر حاكؿ اليركب لكف البكليس المصرم قبض
عميو ،كىك األخ الشقيؽ لرئيس الكزراء الدكتكر أحمد ماىر باشا .شغؿ منصب رئيس الديكاف الممكى المصرم في عيد الممؾ فؤاد كحصؿ عمى

فسمي برجؿ األزمات ،كرجؿ الساعة تقدي ار لحنكتو كمياراتو
نيشاف فؤاد األكؿ أيضا .عرؼ بحنكتو السياسية كدىائو في معالجة الميمات الصعبة ٌ
السياسية .تكفي في  25أغسطس 1960ـ في مدينة جنيؼ كدفف بالقاىرة.
ٖٖٔ صبلح مصطفى سالـ َُِٗ  ُِٗٔ-ضابط مصرم ،كلد في سبتمبر  1920في مدينة سنكات شرؽ السكداف ،حيث كاف كالده مكظفا
ىناؾ .أمضى طفكلتو ىناؾ ،كتعمـ في كتاتيب السكداف .كىك األخ األصغر لجماؿ سالـ عندما عاد إلى القاىرة مع كالده تمقى تعميمو االبتدائي ،ثـ

حصؿ عمى البكالكريا ،كتخرج في الكمية الحربية سنة  1940.تخرج في كمية أركاف الحرب سنة ، 1948كشارؾ مع قكات الفدائييف التي كاف يقكدىا

الشييد أحمد عبد العزيز  ،تعرؼ عمى جماؿ عبد الناصر أثناء حصاره في الفالكجة ،كانضـ إلى الضباط األحرار ،ككاف عضكا في المجنة التنفيذية
ليذا التنظيـ ،كعندما قاـ الضباط األحرار بحركتيـ في يكليك  1952كاف صبلح في العريش ،كسيطر عمى القكات المكجكدة ىناؾ .كمما عرؼ عف
صبلح سالـ شدتو كحزمو في ام قضيو تخص الثكرة ، .تكلى كزارة اإلرشاد القكمي (اإلعبلـ) في الفترة مف ُٖ يكنيك ُّٓٗ كحتى ٕ أكتكبر

ُٖٓٗ ، .كاف عضكا في المجمس األعمى لييئة التحرير .مف الضباط األحرار الذيف قامكا بثكرة يكليك حيث كاف عضكان بمجمس قيادة الثكرة .اشتغؿ
بالصحافة حيث تكلى االشراؼ عمى صحيفتى الشعب كالجميكرية .أكؿ مسئكؿ مصرم سافر إلى جنكب السكداف عاـ ُْٓٗ لتحقيؽ المصالحة
الكطنية بيف الشمالييف كالجنكبييف قبؿ انسحاب بريطانيا مف مصر عاـ ُْٓٗ كمف السكداف عاـ ُٔٓٗ .اشتغؿ بالصحافة كتكلى رئاسة مجمس

إدارة دار التحرير لمطباعة كالنشر .أرس تحرير جريدة الجميكرية  .كاف صبلح سالـ أكؿ مف تكفى مف أعضاء مجمس قيادة الثكرة ،حيث تكفي في
سف صغيرة عف عمر ُْ عاما في  18فبراير  1962بمرض السرطاف .كقد شيع جثمانو في جنازة مييبة تقدميا جماؿ عبد الناصر كجميع زمبلئو
كالكزراء ،حيث بدأت الجنازة مف جامع شركس بجكار كزارة األكقاؼ الي ميداف إبراىيـ باشا .كىنا تجدر اإلشارة إلى أف عبد المطيؼ البغدادم كحينما

كاف يقكـ باالنتياء مف أحد أعمالو االنشائية العظيمة كاشيرىا طريؽ الككرنيش كالطريؽ الجديد الذم استقطع جزءا مف المقطـ كامتد في أرض
صحراكية أصبحت بعد ذلؾ مدينة نصر ؛ قد تصادؼ مع مكعد كفاة صبلح سالـ ،فاطمؽ اسمو عمى ىذا الطريؽ الطكيؿ شارع صبلح سالـ الذم
أصبح مف أشير شكارع مصر .نقبلن عف مكسكعة كيكيبيديا

ّٔٓ

ّٕٓ
 ،،كىك أف األحزاب التي كانت تتصارع عمي الحكـ بالتقرب إلي الممؾ تارة كالي اإلنجميز تارة أخرم أك

إلي االثنيف تارة ثالثة كجدت فجأة أف الثكرة في األياـ الثبلثة األكلي ليا قد عزلت الممؾ كعزلت أيضان
في نفس الكقت نفكذ بريطانيا اإلمبراطكرية العتيدة كأصبحت سمطة السيادة في مجمس قيادة الثكرة

الذم يتككف مف ضباط مصرييف في القكات المسمحة المصرية  ،أك بمعني آخر أصبحت القكات

المسمحة ىي مصدر السمطات فمماذا ال تحاكؿ االتصاؿ بيا كما كاف الحاؿ مع الممؾ كمع اإلنجميز ؟ ،
كعندما عرفنا ذلؾ في مجمس قيادة الثكرة كاف البد مف مكاجية الكضع الجديد لكي نفيـ السياسييف

كاألحزاب أف القكات المسمحة ليست لحزب كال لفئة معينة كال لطائفة كانما ىي لمكطف  ،ككاف البد مف

اتخاذ إجراء فكرم لتأكيد ىذا المعني  ،،كضعنا السياسييف في المعتقؿ  ،أما الضباط الذيف حاكلكا
التآمر مع ىؤالء السياسييف مف األحزاب فحككمكا محاكمة عسكرية  ،كفي ُٔ يناير ُّٓٗ  ،ألغينا

األحزاب  ،كصدر قرار مجمس الثكرة بالغاء األحزاب ككضع السمطة التنفيذية كالتشريعية في مجمس

الثكرة لمدة ثبلث سنكات تنتيي في ُٔ يناير سنة ُٔٓٗ  ،ىنا بدأ اإلخكاف المسمميف الصراع المفتكح
 ، ،فصدر قرار مف مجمس الثكرة بحؿ الجماعة  ،كلكنيـ ظمكا عمي نشاطيـ إلي مارس ْٓ  ،ثـ إلي

أكتكبر ْٓ عندما حاكلكا قتؿ جماؿ عبد الناصر في ميداف المنشية باإلسكندرية  ،الميـ أف األحزاب
كميا ألغيت كأخذنا سمطة السيادة كلكنا كعدنا بالدستكر في نياية الثبلث سنكات  ،،كقد كاف  ،،ففي

ُٔ يناير سنة ُٔٓٗ أعمنا الدستكر المؤقت  ،كال أعرؼ لماذا اخترنا أف يككف مؤقتان ----كفي يكـ

كاحد مف شير مارس سنة ُّٓٗ يرقي عبد الحكيـ عامر مف رتبة صاغ إلي رتبة لكاء كعيف قائدان
عامان لمقكات المسمحة كفي نفس اليكـ أعمنا الجميكرية فتخمصنا مف مجمس الكصاية كصادرنا أمكاؿ

العائمة المالكة كقررنا تعييف محمد نجيب رئيسان لمجميكرية بعد أف أيرغـ عمي ترؾ القيادة العامة لمقكات
المسمحة في ذلؾ اليكـ كطمب مجمس قيادة الثكرة  ، ،كدخؿ عبد الناصر الكزارة كنائب رئيس كزراء

ككزير داخمية  ،كإلنياء كؿ الصراعات كخاصة بعد تعييف عامر قائدان عامان لمقكات المسمحة دخؿ بعضنا

الك ازرات  ،ىذا كمو مجتمعان كاف الحدث األكؿ الميـ في عاـ ُّٓٗ كفيو نرم أنو في أقؿ مف سنة مف
بداية الثكرة  ،اتضح الصراع بيف محمد نجيب كبقية األعضاء  ،كما اتضحت حقيقة لـ أكف أنا عمي

األقؿ أدركيا مف قبؿ  ،كىي أف لمحكـ بريقان يمكف أف يخمب لب الثكار كيمعب برؤكسيـ  ،،ىذا أمر
بشرم عمي ما أعتقد  ،كلكف أحمد اهلل أف ىذا لـ يكف شأني فاإلنساف عندما يككف في دخيمة نفسو

أكبر مف أم شئ يصبح في غني عف كؿ شئ)-

ٖٗٔ

 -إف أكثر ما لفت نظرم في ىذا الكبلـ أف مجمس قيادة الثكرة كانت بو صراعات كىك ما يتناقض مع ما

كتبو عبد الناصر في كتابو عندما قاؿ بالحرؼ (كاف المكقؼ يتطمب أف تقكـ قكة يقرب ما بيف أفرادىا
ٖٗٔ

نقبلن عف كتاب –البحث عف الذات-قصة حياتي-تأليؼ الرئيس محمد أنكر السادات –المكتب المصرم الحديث -مقتطفات مف صفحة ُّٔ

كما بعدىا

ّٕٓ

ّٖٓ
إطار كاحد يبعد عنيـ إلي حد ما صراع األفراد كالطبقات  ،،كأف تككف ىذه القكة مف صميـ الشعب كأف
يككف في استطاعة أفرادىا أف يثؽ بعضيـ ببعض  ،كأف يككف في يدىـ مف عناصر القكة المادية ما

يكفؿ ليـ عمبلن سريعان حاسمان  ،،كلـ تكف ىذه الشركط تنطبؽ إال عمي الجيش)

 -ال أعتقد أف أم مجمس أيان كاف يخمك مف الخبلفات عمي أم حاؿ كلعمو يقصد الثقة المتبادلة

 كما لفت نظرم أيضان بؿ كأعجبني في كبلـ السادات قكلو (أف لمحكـ بريقان يمكف أف يخمب لب الثكاركيمعب برؤكسيـ  ،،ىذا أمر بشرم عمي ما أعتقد)

 -بالفعؿ إنيا كممات معبرة جدان عف الحقيقة

 -كلكنني اشتقت ألسمع ما قالو محمد نجيب في كتابو الشيير (كنت رئيسان لمصر)

مقتطفات مف كتاب كنت رئيسان لمصر – مذكرات المكاء محمد نجيب

 في الحقيقة إف ما كتبو كاف قاسيان جدان عمي مجمس قيادة الثكرة كقد يككف ذلؾ بسبب ما القاه منيـمف تعنت كاعتقاؿ  ،فقد ىاجميـ رحمو اهلل في كتابو الذم كتبو في آخر أيامو ىجكمان شديدان كاتيميـ

بالعداء لمديمقراطية

 -عمي أم حاؿ ال مانع مف قراءة بعض الفقرات مف كتابو إف أمكف  ،فكؿ فقرة مف أم كتاب يمكف

تجميعيا مع زميبلتيا كجزء صغير مف صكرة كبيرة ككمما كثرت األجزاء الصغيرة ككضعت في مكانيا

الصحيح تتضح الصكرة الكبيرة كالمعبة المعركؼ

 ال مانع  ،كلكف الميـ أف تضع كؿ صكرة في مكانيا الصحيح -كمي آذاف صاغية كالعادة

 -إليؾ بعض مما كتبو المكاء نجيب  ( :كاف لمثكرة أعداء  ،ككنا نحف أشدىـ خطكرة  ،كاف كؿ ضابط مف

ضباط الثكرة يريد أف يممؾ  ..يممؾ مثؿ الممؾ  ..كيحكـ مثؿ رئيس الحككمة  ،لذلؾ فيـ كانكا يسمكف

الكزراء بالسعاة  ،أك بالطراطير  ،أك بالمحضريف  ،ككاف زمبلئيـ الضباط يقكلكف عنيـ  :طردنا ممكان
كجئنا بثبلثة عشر ممكان آخر

َٕٖ

 ،ىذا حدث بعد أياـ قميمة مف الثكرة  ،ىذا حدث منذ أكثر مف َّ

سنة  ،كأنا اليكـ أشعر أف الثكرة  ،تحكلت بتصرفاتيـ إلي عكرة  ،كأشعر أف ما كنت أنظر إلييـ عمي

أنيـ أكالدم  ،أصبحكا بعد ذلؾ مثؿ زبانية جينـ  ،كمف كنت أتصكرىـ ثكا ارن  ،أصبحكا أش ار ارن  ،فيا رب
ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا  - - - ،لقد خرج الجيش مف الثكنات  ،كانتشر في كؿ المصالح

كالك ازرات المدنية  ،فكقعت الكارثة التي النزاؿ نعاني منيا إلي اآلف في مصر  ،كاف كؿ ضابط مف

ضباط القيادة يريد أف يككف قكيان فأصبح لكؿ منيـ "شمة" ككانت ىذه الشمة غالبان مف المنافقيف الذيف
َٕٖ

أسماء أعضاء مجمس قيادة الثكرة كاآلتي مع حفظ األلقاب ُ :محمد نجيبِ-جماؿ عبد الناصرّ-محمد أنكر السادات-

ْعبد الحكيـ عامر  ٓ-جماؿ سالـ=ٔصبلح سالـ=ٕزكريا محيي الديف= ٖ حسيف الشافعيٗ-عبد المطيؼ البغدادمَُ-كماؿ
الديف حسيف ُُ-خالد محيي الديفُِ-حسف إبراىيـُّ-يكسؼ صديؽ ػ عبد المنعـ أميف

ّٖٓ

ّٗٓ
لـ يمعبكا دك ارن ال في التحضير لمثكرة  ،كال في القياـ بيا  ،كالمنافؽ دائمان مثؿ العسؿ عمي قمب صاحب
النفكذ  ،لذلؾ فيك يحبو كيقربو  ،كيتخمص بسببو مف المخمصيف الحقيقييف  ،الذيف راحكا كراء الشمس

 ،ألف إخبلصيـ كاف ىمان كحج ارن ثقيبلن عمي قمكب الضباط مف أصحاب الجبللة  ،تعددت الشمؿ
كالتنظيمات داخؿ الجيش  ،كحكؿ ضباط القيادة  ،كبدأ الصراع بيف ىذه الشمؿ  ،بعد أياـ مف نجاح

الثكرة  ،كتحكؿ مف يكميا إلي قتاؿ يكمي شرس  ،كظيرت مراكز القكم  ،بعد شيكر قميمة  ،مف قياـ

الثكرة  ،داخؿ مجمس القيادة كخارجو  ،كمما ال شؾ فيو أف جماؿ عبد الناصر كاف أكبر مركز قكة

داخؿ المجمس  ،كعندما ساعده اآلخركف في التخمص مني  ،استدار إلييـ  ،كتخمص منيـ كاحدان بعد

اآلخر  .كقكة عبد الناصر في شخصيتو  ،كشخصيتو مف النكع الذم يتكيؼ كيتغير حسب الظركؼ ،
فيك مرة مع الشيكعييف كمرة مع اإلخكاف  ،كعشرات المرات ضد الجميع كمع نفسو  ،لقد خمصتيـ مف

فاركؽ  ،كخمصيـ سميماف حافظ

ُٕٖ

مف كبار السياسييف كاألحزاب  ،كخمصيـ يكسؼ صديؽ

ِٕٖ

ُٕٖ سميماف حافظ ُٖٔٗ  ُٖٗٔ -نائب رئيس مجمس الدكلة المصرل عند قياـ ثكرة ِّ يكليك .كىك الرجؿ الذل اقترح عمى الضباط طرد
الممؾ كأفتى ليـ بالكصاية المؤقتة ىربا مف دعكة مجمس األمة الكفدل المنحؿ حيث كاف مناكئا صريحا لمكفد مما أدل في النياية الى تثبيت أركاف
الحكـ العسكرل في الببلد .كلـ يقؿ جزاؤه عف جزاء رئيسو المباشر عبد الرزاؽ السنيكرم رئيس مجمس الدكلة ،فقد اعتقؿ لفترة ثـ أفرج عنو كلمحؽ

لـ يضرب بالحذاء مثؿ اآلخر .كلد سميماف حافظ في اإلسكندرية عاـ ُٖٔٗ في عائمة نكبية .كحصؿ عمى شيادة اتماـ الدراسة الثانكية قسـ أدبي
عاـ ُُّٗ  ،مف اإلسكندرية .كحصؿ عمى ليسانس الحقكؽ مف مدرسة الحقكؽ بالجامعة المصرية .كاف متطرفان في كطنيتو ،شديد الشجاعة

مقدامان ،رم ازن لمجرأة كالتضحية كالكفاء .كفي العشرينات كاف عضكان بار ازن في جماعة كطنية تناضؿ ضد اإلنجميز ،كقد افمت مف حبؿ المشنقة
بأعجكبة خبلؿ نضالو ضد اإلنجميز ضمف مجمكعة تابعة لتمؾ الجمعية الكطنية السرية .كعمؿ بالمحاماة فترة مف الكقت ،ثـ عيف في سمؾ

القضاء ،ككاف مستشا ارن بالنقض حيف نقؿ ليعمؿ ككيبلن لكزارة العدؿ .ككاف بطبيعتو ال يستطيع العيش إال في مجاؿ المحاماة الحر أك في صكمعة
القضاء .فانتقؿ في أكائؿ عاـ ُْٗٗ إلى مجمس الدكلة نائبان لرئيس المجمس لقسمي الرأم كالتشريع .ككاف يرأس المجمس آنذاؾ زميؿ صباه

الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم باشا .نقبلن عف مكسكعة كيكيبيديا

ِٕٖ بدأت قصة يكسؼ صديؽ مع الثكرة قبؿ ليمة  23يكليك في أحد اياـ أكتكبر سنة ُُٓٗ حينما زاره الضابط كحيد رمضاف الذم عرض عميو
االنضماـ لمضباط االحرار كاطمعو عمى برامجيـ كالتي كانت تدعك لمتخمص مف الفساد كارساء حياة ديمقراطية سميمة فكافؽ كاسندت اليو مف قبؿ
تنظيـ الثكرة قيادة الكتيبة األكلى مدافع ماكينة ،كقبؿ المكعد المحدد بقميؿ تحرؾ البكباشي يكسؼ صديؽ مع مقدمة كتيبتو مدافع الماكينة

مف العريش إلي مقر الكتيبة الجديد في معسكر ىايكستب قرب مدينة العبكر كمعو معاكنو عبد المجيد شديد .كيركم أحمد حمركش في كتابو "قصة
ثكرة يكليك ،فيقكؿ :اجتمعت المجنة القيادية لمثكرة كقررت أف تككف ليمة ِِ ِّ-يكليك  1952ىي ليمة التحرؾ كأعطيت الخطة اسمان ككديان(نصر)

كتحددت ساعة الصفر في الثانية عشرة مساء إال أف جماؿ عبد الناصر عاد كعدؿ ىذ المكعد إلى الكاحدة صباحان كابمغ جميع ضباط الحركة عدا
يكسؼ صديؽ لككف معسكره في الياكستيب بعيد جدا عف مدم تحركو ذلؾ اليكـ فآثر انتظاره بالطريؽ العاـ ليقكـ برده إلى الثكنات ككاف ليذا

الخطأ البسيط عمى العكس أعظـ األثر في نجاح الثكرة .فقد كاف تـ اببلغ يكسؼ صديؽ (بكاسطة رسكؿ قيادة الحركة الضابط زغمكؿ عبد الرحمف
كما كرد عمي لساف يكسؼ صديؽ نفسو في مذكراتو التي نشرىا الدكتكر عبد العظيـ رمضاف باسـ أكراؽ يكسؼ صديؽ عف الييئة المصرية
لمكتاب عاـ ُٗٗٗـ  -صََُ) ككفقا لذلؾ فقد تـ اببلغ يكسؼ صديؽ أف ساعة الصفر ىي ََِْ أم منتصؼ الميؿ كليست الكاحدة صباحا

كىك المكعد الذم تـ التعديؿ لو (دكف إمكانية تبميغ يكسؼ بالتعديؿ) ،ككاف يكسؼ قائدان ثانيان لمكتيبة مدافع الماكينة كلـ يخؼ المكقؼ عمى

ضباطو كجنكده ،كخطب فييـ قبؿ التحرؾ كقاؿ ليـ إنيـ مقدمكف ىذه الميمة عمى عمؿ مف أجؿ األعماؿ في التاريخ المصرم كسيظمكف يفتخركف
بما سيقكمكف بو تمؾ الميمة ىـ كأبناؤىـ كاحفادىـ كاحفاد احفادىـ .تحركت القكة مف معسكر اليايكستب دكف أف تدرم ما يدبر في مركز القيادة،

ككاف يكسؼ صديؽ راكبان عربة جيب في مقدمة طابكر عربات الكتيبة المميء بالجنكد كما أف خرجت القكة مف المعسكر حتى فكجئت بالمكاء عبد

الرحمف مكي قائد الفرقة يقترب مف المعسكر فإعتقتمو القكة بأكامر مف يكسؼ صديؽ كتـ اقتياده بصحبة طابكر القكة بسيارتو التي يرفرؼ عمييا
عمـ القيادة محصك ار بيف عربة الجيب التي يركب بيا يكسؼ في المقدمة كالطابكر كعند اقتراب القكة مف مصر الجديدة صادفت أيضان

األميراالم عبد الرؤكؼ عابديف قائد ثاني الفرقة الذم كاف يسرع بدكره لمسيطرة عمي معسكر ىايكستب فأمر يكسؼ صديؽ أيضا باعتقالو كأركبو
إلى جانب المكاء ال معتقؿ مف قبؿ بنفس سيارة المكاء كساركا مع القكة كالمدافع مكجية عمييما مف العربات األخرل .كلـ تقؼ االعتقاالت عند ىذا
الحد ،فقد فكجيء يكسؼ ببعض جنكده يمتفكف حكؿ رجميف تبيف أنيما جماؿ عبد الناصر كعبد الحكيـ عامر ،ككانا حسبما ركم يكسؼ في مبلبس

ّٗٓ

مف

َْٓ
نفسو  ،كخمصيـ ضباط المدفعية مف عبد المنعـ أميف

ّٕٖ

كخمصيـ ضباط الفرساف مف خالد محيي

الديف كتخمصكا مني ثـ تخمص عبد الناصر مف أغمبيـ  ،كبقي ىك كعبد الحكيـ عامر كأنكر السادات

كحسيف الشافعي  ،أما ىك كعامر فقد تخمص منيما الييكد في حرب يكنيك ُٕٔٗ  ،كتخمص حسيف

الشافعي مف متاعبيـ كبقي في بيتو  ،كلـ يبؽ مف ضباط الثكرة سكم أنكر السادات الذم كاف يعرؼ

بدىاء الفبلح المصرم  ،كيؼ يتجنب األىكاء كالعكاصؼ  ،ككاف يقكؿ عف كؿ شئ "صح" ككانت ىذه

الكممة ال تعني أنو مكافؽ أك غير مكافؽ  ،دائمان كانت تعني أنو يفكر كينتظر الفرصة  ،ىذا ىك أسرع

ممخص لسينا ريك الثكرة  ،لكف لقطات ىذا السيناريك التفصيمية أىـ كأمتع بكثير مف ىذا التمخيص
مدنية ،كلما استفسر يكسؼ عف سر كجكدىما حدث جدؿ بيف جماؿ عبد الناصر كيكسؼ صديؽ حيث رأل جماؿ خطكرة تحرؾ يكسؼ قبؿ المكعد

المحدد ضمف الخطة المكضكعة سابقا لمثكرة عمى أمف ضباط الحركة األحرار كعمى إمكانية نجاح الثكرة كرأل رجكعو إلى الثكنات لكف يكسؼ
صرح لو انو لـ يعد يستطيع العكدة مرة ثانية دكف اتماـ العمؿ (الثكرة) كاف الثكرة قد بدأت بالفعؿ حينما قامت قكة يكسؼ بالقبض عمى قائده
المكاء عبد الرحمف مكي ثـ األميراالم عبد الرؤكؼ عابديف (قائده الثاني) كقرر انو مستمر في طريقو إلى مبني قيادة الجيش الحتبللو كلـ يكف

أحد يعمـ عمى كجو اليقيف مايتـ فػي رئاسة الجيش (حيث كاف خبر الثكرة قد تسرب إلى الممؾ الذم ابمغ األمر لمقيادة إلتخاذ إجراء مضاد عمى

كجو السرعة ككانت قيادة الجيش -التابع لمممؾ -مجتمعة في ساعتو كتاريخو تمييدا لسحؽ الثكرة أك االنقبلب بقيادة الفريؽ حسيف فريد قائد
الجيش قبؿ الثكرة) (كقد حسـ يكسؼ صديؽ الجدؿ بينو كبيف جماؿ حينما أصر عمى مكاصمة طريقو الحتبلؿ القيادة كأغمب الظف اتفاؽ الرجميف

عمى ذلؾ ألف جماؿ عبد الناصر الذم استمر يراقب التحركات عف كثب كجو بعد ذلؾ بقميؿ بارساؿ تعزيزات مف أكؿ األجنحة التابعة لمثكرة التي

تحركت في المكعد األصمي البلحؽ لمساندة يكسؼ بعد أف قاـ يكسؼ صديؽ مع جنكده باقتحاـ مبنى القيادة العامة لمجيش كالسيطرة عميو
بالفعؿ ).بعد ىذا المقاء كفي الطريؽ أعد يكسؼ خطة بسيطة تقضي بمياجمة مبنى قيادة الجيش كبالفعؿ كصؿ يكسؼ إلى المبنى كقاـ يكسؼ

صديؽ كجنكده باقتحاـ مبنى القيادة بعد معركة قصيرة مع الحرس سقط خبلليا اثناف مف جنكد الثكرة كاثناف مف قكات الحرس ثـ استسمـ بقية

الحرس فدخؿ يكسؼ مع جنكده مبنى القيادة كفتشكا الدكر األرضي ككاف خاليان ،كعندما أراد الصعكد إلى الطابؽ األعمى اعترض طريقيـ شاكيش

حذره يكسؼ لكنو أصر عمى مكقفو فأطمؽ عميو طمقة أصابتو في قدمو ،كعندما حاكؿ فتح غرفة القادة كجد خمؼ بابيا مقاكمة فأطمؽ جنكده

الرصاص عمي الباب ثـ اقتحمكا الغرفة ،كىناؾ كاف يقؼ الفريؽ حسيف فريد قائد الجيش ،كاألميراالم حمدم ىيبة كضباطان آخريف أحدىـ برتبة
عقيد كآخر غير معركؼ رافعيف منديبلن أبيضان ،فتـ القبض عمييـ حيث سمميـ لميكزباشي عبد المجيد شديد ليذىب بيـ إلى معسكر االعتقاؿ المعد

حسب الخطة في مبنى الكمية الحربية .كبذلؾ يعتبر يكسؼ صديؽ ىك بطؿ الثكرة الحقيقي الذم أنقذ ثكرة يكليك مف االنتكاسة في المحظة األخيرة

كىك ال ذم نفذ خطة االستيبلء عمى قيادة الجيش كمف ثـ السمطة بأسرىا في مصر في ذلؾ التاريخ (الساعة الثانية عشرة مساء ِِ ِّ/يكليك

ُِٓٗ).كفي فجر  25يكليك تحرؾ عدد مف قادة الثكرة كمنيـ يكسؼ صديؽ كحسيف الشافعي كعبد المنعـ أميف ليكاجيكا الممؾ فاركؽ الذم كاف
متمرك ازن مع أعكانو .ثـ عاد الشافعي كيكسؼ إلى اإلسكندرية في طائرة ىميككبتر مع أنكر السادات كجماؿ سالـ كمحمد نجيب كزكريا محي الديف .
كفي أغسطس  1952دخؿ يكسؼ الييئة التأسيسية لمضباط األحرار مع محمد نجيب كزكريا محي الديف ،، .عقب نجاح حركة الضباط األحرار دعا
يكسؼ صديؽ لعكدة الحياة النيابية ،كخاض مناقشات عنيفة مف أجؿ الديمكقراطية داخؿ مجمس قيادة الثكرة .كيقكؿ يكسؼ عف تمؾ الخبلفات في

مذكراتو" :كاف طبيعيان أف أككف عضكان في مجمس قيا دة الثكرة ،كبقيت كذلؾ حتي أعمنت الثكرة أنيا ستجرم االنتخابات في فبراير ، 1953غير أف

مجمس الثكرة بدأ بعد ذلؾ يتجاىؿ ىذه األىداؼ ،فحاكلت أكثر مف مرة أف أترؾ المجمس كأعكد لمجيش فمـ ييسمح لي بذلؾ ،حتي ثار فريؽ مف
الضباط األحرار عمي مجمس قيادة الثكرة يتزعمو اليكزباشي محسف عبد الخالؽ كقاـ المجمس باعتقاؿ ىؤالء الثائريف كمحاكمتيـ ،فإتصمت

بالبكباشي جماؿ عبد الناصر كأخبرتو أنني اليمكف أف أبقي عضكان في مجمس الثكرة كطمبت منو أف يعتبرني مستقيبلن ،فاستدعاني لمقاىرة ،كنصحني
بالسفر لمعبلج في سكيس ار في مارس 1953".كعندما كقعت أزمة فبراير كمارس عاـ ، 1954طالب يكسؼ صديؽ في مقاالتو كرسائمو لمحمد نجيب
بضركرة دعكة البرلماف المنحؿ ليمارس حقكقو الشرعية ،كتأليؼ كزارة ائتبلفية مف قبؿ التيارات السياسية المختمفة مف الكفد كاإلخكاف

المسممكف كاالشتراكييف كالشيكعييف ،كعمى أثر ذلؾ اعتقؿ ىك كأسرتو ،كأكدع في السجف الحربي في أبريؿ ، 1954ثـ أيفرج عنو في
مايك  1955كحددت إقامتو بقريتو بقية عمره إلى أف تكفي في ُّ مارس 1975.نقبلن عف مكسكعة كيكيبيديا

ّٕٖ أحمد أحمد أميف كشيرتو عبد المنعـ أميف ،قائد سبلح الفرساف ك رئيس حرس الحدكد كمحافظ سابؽ لمحافظة أسكاف ،انضـ إلى

حركة الضباط األحرار قبؿ ثكرة ِّ يكليك مباشرةن كرشح لرئاسة الجميكرية ]ُ[.يكجد لو تمثاؿ في المتحؼ الحربي .كلد في قرية محمة ديام بمركز
دسكؽ  ،تعمـ في كتاب القرية كحفظ القرآف بيا .كاصؿ تعميمو حتى التحؽ بالكمية الحربية عاـ ُِّٗـ كتخرج برتبة مبلزـ أكؿ ثـ تدرج في
الترقيات العسكرية المختمفة كعاش بالقاىرة .تكفي في عاـ 1978ـ ك دفف بقرية محمة ديام كما كصى بذلؾ.

َْٓ

ُْٓ
المبتكر  ،كألنني ال أريد التشيير بأحد  ،كألنني ال أحمؿ في صدرم أم حقد أك كراىية أك بغض أك

ضغينة ألحد منيـ  ،كألنني أقكؿ ىذا الكبلـ كأنا عمي بعد سنتيمترات قميمة مف لقاء ربي  ،فإنني

سأتعرض لبعض الكقائع كاالنحرافات التي نتجت عف استيبلء الضباط عمي السمطة  ،دكف أسماء كال
تكاريخ محددة  ،كقد ال يحب التاريخ عدـ فضح األشخاص  ،لكف اإلنسانية بالتأكيد معي في ذلؾ  ،إف

أكؿ شئ فعمو ضباط القيادة بعد أف استقرت األمكر ىك أنيـ غيركا سياراتيـ الجيب كركبكا سيارات

الصالكف الفاخرة  ،لمتمييز بينيـ كبيف باقي الضباط األحرار  ،أكحي جماؿ عبد الناصر لمصطفي أميف

بكتابة مقالة بعنكاف "سر الضباط التسعة" نشرت ىذه المقالة في جريدة األخبار  ،في سبتمبر ُِٓٗ ،

في الصفحة األكلي بجانب صكرة كبيرة لجماؿ عبد الناصر كمع بقية المقاؿ في الصفحة الثالثة نشرت

صكر باقي ضباط القيادة مف أعضاء المجمس  ،كفي ىذه المقالة طمب جماؿ عبد الناصر مف مصطفي
أميف أف يكحي لمقارئ بأنو بطؿ الثكرة كرئيسيا الذم يختفي في الظؿ  ،كأنا لـ أىتـ بيذا الكبلـ  ،لكف

الذم اىتـ بو باقي الضباط األحرار الذيف غضبكا مف نشره  ،خاصة كاف ىناؾ اتفاؽ قديـ فيما بينيـ

بعدـ نشر صكرىـ في الجرائد  ،كرفض الدعاية  ،كانكار الذات  ،كأثارت مقالة مصطفي أميف الفتنة
بيف صفكؼ الضباط األحرار  ،كحرضت بعض منيـ عمي التمرد كاإلنقبلب  ،كما حدث مع ضباط

المدفعية  ،ككاف ضباط المدفعية قد بدأكا في رصد انحرافات ضباط القيادة  ،ككانت فضائحيـ في
الحقيقة كثيرة  ،فقد ترؾ أحدىـ شقتو المتكاضعة كاستكلي عمي قصر مف قصكر األمراء في جاردف

سيتي  ،حتي يككف قريبان مف إحدم األميرات التي كاف قصرىا قريبان مف ذلؾ القصر الذم استكلي عميو
)--

ْٕٖ

 عفكان لممقاطعة كلكني ال أريد أف نسترسؿ في سرد مثؿ ىذه األمكر كأكد أف ننتقؿ لما كتبو عفالخبلفات التي حدثت بيف المؤيديف كالمعارضيف مف ضباط القيادة لتطبيؽ الديمقراطية بعد نجاح

حركتيـ في السيطرة عمي السمطة

 إنؾ محؽ ببل شؾ في طمبؾ حتي ال نسيب في مثؿ ىذه األحاديث  ،كعمي أم حاؿ لقد كصمت رسالةالمكاء نجيب بطريقة أك بأخرم  ،كلننتقؿ إلي صفحة ِْٓ كما بعدىا مف كتابو المثير لنق أر ما حدث
لمديمقراطية عمي أيدم قادة الثكرة حيث كتب ما ممخصو --( :طبيعة األحزاب كانت قد تغيرت ،

كاالنتخابات الديمقراطية التي نطمبيا لـ تكف خطكة لمخمؼ  ،كانما كانت خطكة إلي األماـ ألنيا تحمؿ

تعبي ارن عف إرادة الجماىير في الرقابة الشعبية كالمشاركة الفعمية في شئكف الحكـ  ،ىذا ما كنت أؤمف
بو  ،كىذا ما كنت سأطالب بو الحككمة كالمجمس في أكؿ اجتماع مشترؾ ككاف مكعد ىذا االجتماع في

َِ مارس لكف قبؿ يكـ كاحد مف ىذا المكعد كقعت مفاجأة مذىمة غيرت خطتي  ،كقعت ستة انفجارات
ْٕٖ

نقبلن عف كتاب (مذكرات محمد نجيب-كنت رئيسان لمصر) -الطبعة الثانية ُْٖٗ -الناشر  :المكتب المصرم الحديث -مقتطفات مف صفحة

َُِ كما بعدىا

ُْٓ

ِْٓ
في ذلؾ اليكـ  ،لكف في أماكف متفرقة  ،منيا السكة الحديد  ،كالجامعة  ،كجركبي  ،كلـ يقبض عمي

الفاعؿ  ،كقد عرفت بعد سنكات أف ىذه االنفجارات كانت بتدبير مف جماؿ عبد الناصر  ،كما اعترؼ

البغدادم في مذكراتو  ،كذلؾ إلثبات أف األمف غير مستقر  ،كالبد مف العكدة بالببلد إلي الحالة غير
العادية  ،كأنا في الحقيقة شممت ىذه الرائحة القذرة في اجتماع اليكـ التالي  ،فقد تعالت الصيحات

التي تطالب بالضرب عمي أيدم المخربيف  ،كقمت ليـ في صراحة أقرب لبلتياـ  :ال يكجد صاحب

مصمحة في التخريب إال ىؤالء الذيف يبتغكف تعطيؿ مسار الشعب إلي الديمقراطية  ،كعندما أحس

البعض بالبطحة التي فكؽ رؤكسيـ  ،طالبكا بتخمي أعضاء المجمس عف السمطة كانسحابيـ مف

الميداف  ،كتكيرب الجك  ،كنت أريد أف تمر ىذه األياـ في سبلـ حتي مكعد االنتخابات الذم فتحنا لو

القيد في جداكؿ الناخبيف في ُٓمارس  ،ككانكا ىـ يضعكف األمكر عمي طرؼ نقيض  ،كعمي كؼ

عفريت  ،كأدركت أنيـ يسعكف لتفجير المكقؼ  ،كالي ىدـ المعبد  ،كفي مساء نفس اليكـ كنت أنا
كعبد الناصر في قصر عابديف  ،في انتظار حضكر الممؾ سعكد لدخكؿ مأدبة العشاء الرسمية المقامة

عمي شرفو  ،عندما لمح جماؿ عبد الناصر  ،سميماف حافظ قادمان  ،فناداه  ،كسألو  :ىؿ مف الضركرم
دستكريان أف تعكد األحزاب المنحمة قبؿ انتخابات الجمعية التأسيسية ؟  ،فقاؿ سميماف حافظ  :ال بؿ
كاألكلي لخير الببلد كمصمحتيا أال تككف كذلؾ  . ،ككدت أف أضحؾ مف ىذه المسرحية الساذجة  ،فأم

دستكر يتحدثاف عنو ؟ الدستكر الذم سقط ؟ أـ الدستكر الذم ييعد ؟ ثـ إنني أنظر مف كجية النظر
السياسية  ،أليس مف األفضؿ أف تككف األحزاب مكجكدة قبؿ االنتخابات ؟ مف يختمؼ عمي ذلؾ  ،إال
مف يريد الديكتاتكرية كيخشي عمي نفسو مف الديمقراطية ؟ كألنني أعرؼ أف الحكار بيف عبد الناصر
كسميماف حافظ كاف مسرحية أمامي  ،كألنني أردت أف أحرؽ عمييما ما يرمياف إليو  ،حكلت الحكار

إلي اتجاه آخر مفاجئ  ،قمت لسميماف حافظ  :البد اآلف مف إجراء استفتاء شعبي عمي رئاستي
لمجميكرية  ،كنت أريد أف أحصؿ عمي تفكيض مف الشعب بكؿ اإلجراءات الديمقراطية كالشرعية التي
كنت أسعي إلي المضي فييا  ،فقاؿ سميماف حافظ  :ال مبرر لذلؾ  ،كيمكننا االستفتاء مع انتخابات

الجمعية التأسيسية في نفس الكقت  ،كجاء الممؾ سعكد ليفض ىذا الحكار العابر )

ٕٖٓ

 -عمي أم حاؿ أنا أعرؼ أف ىناؾ مف مجمس الثكرة مف كاف مع الديمقراطية كىناؾ مف كاف ضدىا

كلكنني أريد أف أعرؼ تحديدان ما الذم حسـ المكقؼ ضد التحكؿ الديمقراطي بالرغـ مف أف االتفاؽ كاف

عمي إجراء انتخابات ؟

ٕٖٓ

نقبلن عف كتاب (مذكرات محمد نجيب-كنت رئيسان لمصر) -الطبعة الثانية ُْٖٗ -الناشر  :المكتب المصرم الحديث -مقتطفات مف صفحة

ِْٓ كما بعدىا

ِْٓ

ّْٓ
 الذم حدث أف ىناؾ مظاىرات قد قامت لتأييد الثكرة ككانت تيتؼ ضد الحزبية كالديمقراطية  ،كما حدثعدة إضرابات عمالية كبيرة لنفس السبب  ،كقد أكد المكاء نجيب أف كؿ ىذا كاف مف تدبير أعداء

الديمقراطية بمجمس قيادة الثكرة كعمي رأسيـ عبد الناصر بالطبع

 -كلكف ىؿ أيد أحد كبلـ المكاء نجيب في مذكراتو لنحسـ ىذا األمر ؟

 -يمكننا أف ننتقؿ لمذكرات خالد محيي الديف لنحاكؿ مقارنة ما جاء بيا مع كبلـ عبد الناصر كالسادات

كمحمد نجيب مع حفظ األلقاب  ،بالرغـ مف أف ىذا المكضكع قد استغرؽ منا الكثير مف الكقت في ىذا

الحكار

 -كما المانع مف اإلطالة فيك مكضكع خطير  ،كمرحمة حرجة في تاريخ مصر

 عمي أم حاؿ يمكننا أف نتصفح كتاب "كاآلف أتكمـ" لخالد محيي الديف عمي أف نترؾ الحديث عفالمذكرات الخاصة بالثكرة كنتحكؿ لمحديث عف فترة حكـ جماؿ عبد الناصر  ،كي نستمر في سرد تاريخ

مصر  ،الذم تعممنا مف دراستو الكثير مف الدركس  ،التي أىميا ىك درس

 أعرؼ أىـ درس كىك أنني لف أعرؼ ما سيحدث فبل داعي ألف اىتـ بو كأف اكتفي بفعؿ ما يجب أفأفعمو دكف انتظار مشاىدة النتائج

 بالتأكيد فكؿ ىذه األسماء التي ذكرناىا ألشخاص قد رحمكا عف الدنيا دكف أف يعرفكا ما حدث بعدمكتيـ كلـ يبؽ ليـ إال ما سجمكه مف مكاقؼ

فقرة مف كتاب (كاآلف أتكمـ) لخالد محيي الديف
-

فما الذم سجمو خالد محيي الديف في مذكراتو عف ىذا المكضكع ؟

 -إليؾ بعض ما كتبو  ---( :فبرغـ ق اررات ٓ مارس ُْٓٗ

ٕٖٔ

الباعثة عمي البيجة  ،كاف االرتباؾ

يغمؼ كؿ المكاقؼ  ،ككؿ التصرفات  ،كمع صدكر ىذه القرارت اشتعمت حممة في جريدة "المصرم"

كغيرىا مف الصحؼ ضد الثكرة كالضباط  ،كارتفعت المطالبة بعكدة الجيش لثكناتو  ،كمحاكمة

المسئكليف عف كؿ ما ارتكب مف أخطاء  ،كلعؿ ىذه المقاالت قد أفزعت العديد مف الضباط  ،كمارست

ضغطان نفسيان عمييـ  ،أخافيـ مف مكاصمة السير عمي درب الديمقراطية  ،كميد ليـ سبيؿ التراجع عنيا
 ،كلعمو ميد السبيؿ لمبعض الذم تقبؿ ق اررات ٓ مارس أك صاغيا كمحاكلة لكسب الكقت  ،أك كخطكة

لمتمكيو  ،كي يستجمع نفكذان بيف الزمبلء في المجمس كبيف ضباط الجيش يمكنو مف التراجع عف
الق اررات  ،كفي اجتماع مجمس قيادة الثكرة "األحد ُْمارس" كاف كاضحان أف الكثيريف يستشعركف كطأة

ىذه الق اررات

 (كطأة ىذه القرارت)؟  ،يا لو مف تعبيرٕٖٔ

كانت ىذه القرارت خاصة بإجراء االنتخابات كالتحكؿ إلي المسار الديمقراطي كعكدة الجيش إلي الثكنات

ّْٓ

ْْٓ
-

كاف أكثر الجميع فزعان جماؿ سالـ كصبلح سالـ  ،قاؿ صبلح بصراحة  :أنا ال أستطيع أف أمارس

سمطاتي اآلف  ،الناس لف تستمع إلي كبلمي أك ق ارراتي  ،أما جماؿ سالـ فقاؿ  :كيؼ سأكاصؿ
اصطدامي مع كبار المبلؾ خبلؿ عممية تطبيؽ قانكف اإلصبلح الزراعي  ،األفضؿ أف انسحب  ،كأكد

صبلح سالـ أيضان فكرة االنسحاب  .كاف كؿ منيما يشعر أف نفكذه كىيبتو مستمدة مف ىيبة السمطة ،
فإذا فقد السمطة فبل ىيبة كال نفكذ  ،كبدأ بغدادم ىك أيضان يتراجع  ،فأخذ يردد أف الديمقراطية سابقة
ألكانيا  ،ككانت الحالة النفسية لكماؿ الديف حسيف سيئة لمغاية  ،كتقدـ عبد الناصر بعدة اقتراحات :

طرد أفراد أسرة محمد عمي كاسقاط الجنسية المصرية عنيـ  ،إغبلؽ نادم الجزيرة الذم تحكؿ إلي
نقطة ارتكاز كتجمع لمعناصر اال رستقراطية المعادية لمثكرة كأصبح مصد ارن لمعديد مف الشائعات ،
محاكمة الطبلب الذيف نظمكا مظاىرات ضد الثكرة  ،ككانكا مف اإلخكاف المسمميف كالشيكعييف  ،كطمب

محمد نجيب تأجيؿ المناقشة في ىذه االقتراحات  ،كىنا بدأ جماؿ عبد الناصر في ترديد مقكلة ظؿ

متمسكان بيا طكاؿ األياـ التالية " :إما ديمقراطية مطمقة  ،كاما سياسة الحزـ كاستمرار الثكرة إما حريات
كاممة كتخمينا عف دكرنا  ،كاما أف يعكد مجمس الثكرة ليمارس كؿ سمطاتو بحزـ"  .ككاف كاضحان مف
ىذه العبارة

أنيا تحاكؿ عمؿ استقطاب داخؿ المجمس  ،كبطبيعة الحاؿ كاف االستقطاب لصالح

استمرار سمطة مجمس قيادة الثكرة  ،ككنت أحاكؿ القكؿ بأنو ال ضركرة لكضع االختياريف كجيان لكجو ،
كأنو باإلمكاف استمرار الثكرة في ظؿ الديمقراطية  ،لكف عبد الناصر تمسؾ بمقكلة "إما...كاما"  ،كبدأ
صبلح سالـ يقكؿ  :إذا كنتـ عايزيزف انتخابات كديمقراطية  ،كأف نظؿ نمعب دكرنا كنرشح نفسنا في
االنتخابات  ،فبلبد أف نقدـ تنازالت كي نكسب أصكات الناخبيف  ،فما ىي التنازالت التي يجب أف
نقدميا ؟  ،كتحدث عبد الحكيـ عامر فقاؿ  :إف الثكرة تخكض معركة ضد اإلخكاف كالشيكعييف

كاألحزاب القديمة  ،كؿ منيـ يريد أف يفرض إرادتو كرؤيتو  ،كنحف لنا مكقؼ كرؤية اشتراكية " ،ككانت

أكؿ مرة تينطؽ فييا كممة اشتراكية في اجتماعاتنا كاالشتراكية ال تأتي بالديمقراطية  ،كانما تيفرض فرضاى"
 ،كىنا عاد عبد الناصر ليقكؿ  :ليذا أنا أؤكد إما سياسة الحزـ كفرض إرادة الثكرة  ،أك الديمقراطية

الكاممة  ،كمرة أخرم تيطؿ االقتراحات غير الناضجة)-

ٕٕٖ

 -فيؿ ذكر خالد محيي الديف شيئانعف االنفجارات التي ذكرىا المكاء نجيب في مذكراتو ؟

 -نعـ في صفحة َّْ كما بعدىا كتب ما يمي  --( :كثمة كاقعة أخرم البد مف كضعيا في االعتبار ،

فقبؿ زيارة الممؾ سعكد مباشرة كقعت ستة انفجارات دفعة كاحدة في مدينة القاىرة  - -صحيح أنيا لـ
تتسبب في خسائر مادية لكنيا أثارت ىكاجس شديدة كسط الجميع حكؿ مخاطر انفبلت الكضع ،
كمخاطر إطبلؽ العناف دكف قبضة حازمة لمدكلة  ،كبدأ البعض يستشعر أف الزماـ يفمت  ،كأف األمف
ٕٕٖ

نقبلن عف كتاب –كاآلف أتكمـ-خالد محيي الديف-الناشر  :مركز األىراـ لمترجمة كالنشر –مؤسسة األىراـ-الطبعة األكلي

ُِٗٗ-مقتطفات مف صفحة َُّ كما بعدىا

ْْٓ

ْٓٓ
غير مستقر  ،كأنو مف الضركرم إحكاـ قبضة النظاـ كاال سادت الفكضي  ،كقد ركم لي بغدادم "كعاد
فأكد ذلؾ في مذكراتو" أنو في أعقاب ىذه االنفجارات زار جماؿ عبد الناصر في منزلو ىك ككماؿ الديف

حسيف كحسف إبراىيـ ليناقشكا معو تطكرات األكضاع  ،كأبمغيـ عبد الناصر أنو ىك الذم دبر ىذه

االنفجارات إلثارة مخاكؼ الناس مف االندفاع في طريؽ الديمقراطية  ،كاإليحاء بأف األمف قد ييتز كأف

الفكضي ستسكد )

 -أنا أك الفكضي

 كأضاؼ خالد محيي الديف --( :كبطبيعة الحاؿ فإف الكثيريف مف المصرييف ال يقبمكف أف تسكدالفكضي بصكرة تؤدم إلي كقكع مثؿ ىذه االنفجارات  ، ) ، .كاستمر خالد محيي الديف في سرد ما

يحدث في اجتماعات الضباط بمجمس قيادة الثكرة ككتابة االقتراحات كاالقتراحات المضادة إلي أف قاؿ :

(---فجأة انبثقت في عقمي فكرة لست أدرم كيؼ غابت عف ذىني طكاؿ األياـ السابقة  ،لقد
أحسست أف ثمة مؤامرة تحاؾ  ،كأف االقتراحات كاالقتراحات المضادة ىدفيا الحقيقي إرباؾ كؿ األطراؼ

 ،كتمييع المكقؼ  ،كأدركت أف ثمة شيئان ما يجرم إعداده في الخفاء  ،كأدركت أف الزمبلء يرتبكف
أمكرىـ فيما بينيـ كعمي غير عمـ مني  ،كأف االقتراحات غير الناضجة كاف المقصكد بيا إحباط عممية

االستمرار في تنفيذ الق اررات  ،كتمييع المكاقؼ حتي تنضج لمتنفيذ العممي فكرة عبد الناصر التي ظؿ

يرددىا في حماس مثير لمدىشة "إما الثكرة كاما الديمقراطية" ) .

ٖٕٖ

 -فماذا كتب عف المظاىرات المعادية لمديمقراطية ؟

 -كتب عف ىذا المكضكع ما يمي ( :كاف الممؾ سعكد لـ يزؿ في مصر  ،ككنا ممزقيف بيف متابعة زيارتو

كاالحتفاء بو  ،كبيف محاكلة حؿ خبلفاتنا كايجاد مخرج ليذه األزمة الخانقة  ،كفي ِٕمارس ُْٓٗ
ككاف يكـ سبت حدثني نجيب تميفكنيا ليدعكني لمسفر معو كمع الممؾ سعكد بالقطار إلي اإلسكندرية ،

ككاف ىناؾ أيضان كماؿ الديف حسيف  ،كما إف تحرؾ القطار نحك أكؿ محطة في الطريؽ حتي أحسست

عمي في الجمسة السابقة لمجمس الثكرة كانت صائبة  ،كأف شعكرم بأف
بأف ىكاجسي التي سيطرت ٌ
ىناؾ ترتيبان خفيان يجرم إعداده كاف صحيحان  ،فعمي كؿ محطة كاف ىناؾ حشد مف الناس ييتؼ بحياة
نجيب كحياة الممؾ سعكد ثـ ييتؼ " :تحيا الثكرة" " ،ال حزبية"  ،كأحسست أف ثمة ترتيبان ليذا األمر
كمو  ،كانت الحشكد متكسطة الحجـ  ،حكالي مائتيف في كؿ محطة  ،لكف الذم يؤكد الترتيب أف

الشعارات كانت مكحدة  ،فكيؼ يمكف التصديؽ أنو دكف ترتيب خاص سرت ىذه الشعارات كسط جميع
المحتشديف في كؿ المحطات عمي طكؿ الطريؽ مف القاىرة إلي اإلسكندرية ؟  ،كأعتقد أف "ىيئة
التحرير" كأجيزة الدكلة كاألمف كانت كراء ىذه الحشكد  .كتغير المكقؼ عندما كصمنا إلي اإلسكندرية ،
ٖٕٖ

نقبلن عف كتاب –كاآلف أتكمـ-خالد محيي الديف-الناشر  :مركز األىراـ لمترجمة كالنشر –مؤسسة األىراـ-الطبعة األكلي

ُِٗٗ-مقتطفات مف صفحة َّٗ كما بعدىا

ْٓٓ

ْٔٓ
فقد كاف ىناؾ حشداف  ،حشد ييتؼ لمنحاس كفؤاد سراج الديف  ،كحشد ييتؼ "تحيا الثكرة" " ،كال

لمحزبية" --------- ،كالي ىنا فإنني أكد أف أكضح نقطة بالغة األىمية  ،صحيح أف عبد الناصر
رتب األمر كحشد المظاىرات  ،ثـ حشد بعد ذلؾ بعض قطاعات العماؿ كدفعيـ لئلضراب  ،كخاصة

عماؿ النقؿ العاـ  ،كقد اعترؼ لي عبد الناصر صراحة –كما قمت في السابؽ -بأنو أنفؽ أربعة آالؼ

جنيو عمي ىذه الترتيبات  ،كبعد عكدتي مف المنفي عاد فاعترؼ لي أنو رتب "حركة ِٕ-ِٖ-

ِٗمارس" كرد عمي حركة الفرساف كاجتماع "الميس األخضر" كقاؿ باسمان  :كاحدة بكاحدة  ،كنبقي
خالصيف  ،لكف ىذه الترتيبات ما كاف ليا أف تنجح لك لـ تجد صدم ليا كسط الجماىير  ،،فالطبقي

الكسطي مثبلن كانت تخشي مف عكدة الحياة النيابية كاألحزاب  ،خاصة كأف أحزاب ما قبؿ الثكرة كانت
قد كسبت احتقار الجماىير سكاء بتصرفاتيا السابقة عمي الثكرة  ،أك بسبب الحممة اإلعبلمية الضارية

التي شنتيا الصحؼ كأجيزة اإلعبلـ ضدىا  ،كالفبلحكف كانكا يكشككف أف يستمتعكا بثمار اإلصبلح
الزراعي  ،كبدأكا يشعركف أف تراجع الثكرة يعني إلغاء اإلصبلح الزراعي كانتزاع األرض منيـ  ،كعكدة

القير كالنفكذ اإلقطاعي الظالـ  ،كالعماؿ بدأكا يستمتعكف  ،كخاصة النقابييف منيـ بنص قانكني –كنت

أنا الذم صممت عمي إصداره  ،كاستقمت فعبلن مف مجمس الثكرة كلـ أعد إال بعد صدكره – يحمييـ مف
الفصؿ التعسفي  ،كىناؾ فكؽ ىذا كقبؿ ىذا كمو ضباط الجيش الذيف فزعكا مف الحممة الضارية التي

شنتيا جريدة "المصرم" ك "الجميكر المصرم" ك "ركز اليكسؼ" لممطالبة بعكدة الجيش إلي ثكناتو ،

كمحاكمة المسئكليف عما أيرتكب مف أخطاء  ،كبدأكا يشعركف أف مصيرىـ كجماعة امتمكت نفكذا

كسطكة ىائمة بعد ليمة ِّيكليك ككأفراد حصمكا عمي مكقع ممتاز  ،كميابة اجتماعية ذات كزف  ،أف

ىذا كمو ميدد  ،كأف الثكرة التي حققكىا ميددة أيضان  ،كىكذا فإف عبد الناصر إذ رتب ليذا الرجكع عف
الق اررات الديمقراطية  ،كاف يستند إلي ميزاف قكم لصالحو  ،فمعو أغمبية ضباط الجيش  ،كمعو قطاع

كبير مف الجماىير الشعبية  ،كمعو قطاع ىاـ مف الطبقة الكسطي  ،كمعو أيضان الصحؼ كاإلذاعة
كاألمف كالمخابرات ك "ىيئة التحرير"  .كالبد مف اإلشارة ىنا إلي أف مصطفي كعمي أميف كغيرىما مف

كبار الكتاب في "األىراـ" ك "األخبار" ك "الجميكرية" كانكا يؤيدكف مكاقؼ عبد الناصر  ،ككانكا يركجكف

لفكرة "إما ...كاما" كمف ثـ فقد كانكا رافدان ىامان مف ركافد التفكير المعادم لمديمقراطية )-

ٕٖٗ

 -أعتقد أننا قد أسيبنا كثي ارن في تفاصيؿ كصكؿ عبد الناصر لمسمطة كانفراده بيا

 ىذا صحيح  ،كعمي أم حاؿ كبدكف تفاصيؿ ال طائؿ مف كراءىا  ،تكلي عبد الناصر حكـ مصر فيالنياية

 -دعنا إذف نتحدث عف العصر الناصرم

ٕٖٗ

نقبلن عف كتاب –كاآلف أتكمـ-خالد محيي الديف-صفحة ُِّ

ْٔٓ

ْٕٓ
 ال مانع كلكف عف أم المجاالت سنتحدث فقد شيدت مصر في عيده تطكرات كتغيرات في جميعالمجاالت  ،سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان كاف شئت فقؿ دينيان كثقافيان كفنيان  ،كما تغيرت الظركؼ

العالمية أيضان كأصبح ىناؾ معسكر شرقي كمعسكر غربي كعدـ انحيار  ،كما شيدت مصر في عيده
العديد مف األحداث كالمعارؾ كالجبلء كتأميـ قناة السكيس كالعدكاف الثبلثي  ،كالكحدة مع سكريا كحرب

اليمف كحرب ُٔٓٗ كحرب االستنزاؼ فضبلن عف الحرب الباردة كغيرىا مف األحداث الساخنة في مصر

كالعالـ  ،كىي مكضكعات كثيرة كتحتكم عمي العديد مف التفاصيؿ  ،فكيؼ لنا أف نتناكليا جميعان في

ىذا الحكار دكف أف نغفؿ إحداىا ؟

 إف كؿ ما ذكرتو مف أحداث معركؼ كمشيكر كمتكفر في جميع المراجع تقريبان كقد نتطرؽ لمحديثعنيا كلكف أىـ ما يعنيني حاليان ىك ما حدث لئلنساف المصرم نفسو في عيد عبد الناصر كىؿ تغيرت
شخصيتو كثكابتو كما تأثير عصر عبد الناصر عمي اليكية اإلسبلمية كالثكابت الدينية كما فعمو اإلعبلـ

كالفف في عصره في تغيير ثقافة المجتمع كأسمكب تفكيره  ،كماذا حدث لمحريات في عيده كىؿ نجا في

عيده أم صاحب رأم أك فكر يخالؼ أفكاره ؟  ،أما األحداث بشكؿ عاـ فيي ال تعدك أف تككف نتائج
حكـ رئيس ديكتاتكر ال يراجعو أحد في ق ارراتو فيخطئ كيصيب  ،كبالتالي فيك الكحيد المسئكؿ عف كؿ

ما حدث مف إنجازات كاخفاقات

 أنا أفيـ تمامان ما تعنيو  ،كلكف عمي األقؿ يجب أف نذكر فكرة عامة كنبذة مختصرة عف السيرة الذاتيةلو  ،لندرؾ ما حدث في عصره بشكؿ أفضؿ  ،حتي أننا يمكف أف نبحث عف ذلؾ عمي شبكة المعمكمات
االنترنت  ،كنق أر عنو مف خبلؿ مكقع مف المكاقع اإللكتركنية  ،ثـ بعد ذلؾ نتحاكر في ما ذكرتو مف

مكضكعات
 -ال مانع

جماؿ عبد الناصر يتكلي حكـ مصر كينفرد بالسمطة
 إليؾ ما كرد عف الرئيس جماؿ عبد الناصر في دراسةَٖٖ أعدىا أحد المكاقع اإللكتركنية تحت عنكاف :جماؿ عبد الناصر ..طريؽ اآلماؿ كاآلالـ  -في ذكرل مكلده ِ :ربيع اآلخر ُّّٔىػ  ،حيث كتب
َٖٖ أىـ مصادر الدراسة :أبطاؿ الفالكجا في األراضي المقدسة بفمسطيف :أميف الحسيف غانـ -مطبعة الرياض -القاىرة
(ُّٖٔىػ = ُْٗٗـ)-.ثكرة الجنراؿ “جماؿ عبد الناصر” :د .رفعت سيد أحمد -دار اليدل لمنشر كالتكزيع -القاىرة
(ُُّْىػ = ُّٗٗـ)-.ثكرة الضباط األحرار في مصر :أ .ؼ .ككفتك نكفيتش -ترجمة عزة الخميسي -حزب التجمع الكطني

التقدمي الكحدكم -القاىرة (ُُُْ ىػ = ُُٗٗـ) -.ثكرة يكليك األمريكية :محمد جبلؿ كشؾ -الزىراء لئلعبلـ العربي-

القاىرة (َُْٖىػ = ُٖٖٗـ) -.الديمقراطية كنظاـ ِّ يكليك (َُُِٕٓٗٗ -ـ) :طارؽ البشرم (كتاب اليبلؿ-)ِْٗ :

دار اليبلؿ – القاىرة (ُُُْىػ = ُُٗٗـ) -.عبد الناصر :فتحي رضكاف (كتاب اليبلؿ  -)ْٖٕ:دار اليبلؿ -القاىرة

(ُُُْىػ = ُُٗٗـ) - .المرأة التي أحبيا عبد الناصر :شفيؽ أحمد عمي -دار نكبار لمطباعة -القاىرة (َُْٗىػ =

ُٖٗٗـ) .نقبلن عف مكقع ( https://archive.islamonline.net/?p=8982رابط الدراسة عمي االنترنت)

ْٕٓ

ْٖٓ
ما يمي  :لـ تحظى شخصية كطنية أك قيادة شعبية في تاريخ مصر الحديثة بقدر مف الجدؿ كاالىتماـ
مثمما حظيت شخصية جماؿ عبد الناصر .فالبرغـ مما أيشيع حكؿ ديكتاتكرية عبد الناصر كبطشو
بمعارضيو ،فإنو ظؿ يحظى بجماىيرية غير مسبكقة كشعبية جارفة حتى بيف الجيؿ الذم لـ يعاصره،

كينسبت إليو بطكالت كأمجاد ،كينسجت حكلو ركايات تصؿ إلى حد األساطير؛ حتى صار ككأنو أحد أبطاؿ
التراث الشعبي ،ال في كجداف المصرييف فحسب؛ كانما في كعي ككجداف األمة العربية عمى امتداد

-

أقطارىا مف الخميج إلى المحيط .كبالرغـ مف يمضي نحك نصؼ قرف عمى قياـ الثكرة ،كأكثر مف ثبلثيف
عاماُٖٖ عمى رحيمو ،فإنو يظؿ دائما الغائب الحاضر بكؿ إيجابياتو كسمبياتو.
فماذا كرد في ىذه الدراسة عف ميبلد “ناصر” كنشأتو ؟

ىزت مصر،
 يكلد “جماؿ عبد الناصر” باإلسكندرية قبيؿ أحداث ثكرة ُّّٓىػ = ُُٗٗـ ،التي ٌكحركت كجداف المصرييف ،كأليبت مشاعر الثكرة كالكطنية في قمكبيـ ،كبعثت ركح المقاكمة ضد
المستعمريف .ككاف أبكه “عبد الناصر حسيف خميؿ سمطاف” قد انتقؿ مف قريتو “بني مر” بمحافظة
أسيكط؛ ليعمؿ ككيبل لمكتب بريد باككس باإلسكندرية ،كقد تزكج مف السيدة “فييمة” ابنة “محمد

حماد” تاجر الفحـ المعركؼ في اإلسكندرية .كفي منزؿ كالده -رقـ ُِ شاعر الدكتكر قنكاتي -بحي
باككس يكلد في (ِ مف ربيع اآلخر ُّّٔىػ = ُٔ مف يناير ُُٖٗـ) .ككاف كالده دائـ الترحاؿ
نظر لطبيعة كظيفتو التي كانت تجعمو ال يستقر كثي ار في مكاف .كلـ يكد
كاالنتقاؿ مف بمدة إلى أخرل؛ نا

يبمغ الثامنة مف عمره حتى تيكفيت أمو في (ُٖ مف رمضاف ُّْْىػ = ِ مف إبريؿ ُِٔٗـ) كىي
متزكجا منذ
تضع مكلكدىا الرابع “شكقي” ،ككاف عمو “خميؿ” ،الذم يعمؿ مكظفا باألكقاؼ في القاىرة
ن
فترة ،كلكنو لـ ييرزؽ بأبناء ،فكجد في أبناء أخيو أبكتو المفتقدة كحنينو الدائـ إلى األبناء؛ فأخذىـ معو
إلى القاىرة؛ ليقيمكا معو حيث يكفر ليـ الرعاية كاالستقرار بعد كفاة أميـ .كبعد أكثر مف سبع سنكات

عمى كفاة السيدة “فييمة” تزكج عبد الناصر مف السيدة “عنايات مصطفى” في مدينة السكيس سنة

(ُِّٓ ىػ =ُّّٗـ) ،ثـ ما لبث أف تـ نقمو إلى القاىرة ليصبح مأمك ار لمبريد في حي “الخرنفش”
بيف األزبكية كالعباسية؛ حيث استأجر بيتا يممكو أحد الييكد المصرييف ،فانتقؿ “جماؿ” كاخكتو لمعيش

طالبا في
مع أبييـ ،بعد أف تـ نقؿ عمو “خميؿ” إلى إحدل القرل بالمحمة الكبرل ،ككاف في ذلؾ الكقت ن
الصؼ األكؿ الثانكم.

 -فماذا عف حياتو العسكرية ؟

 كعندما حصؿ جماؿ عمى شيادة البكالكريا مف مدرسة النيضة المصرية بالقاىرة في عاـ (ُّٔٓىػ =ُّٕٗـ) ،كاف يتكؽ إلى دراسة الحقكؽ ،كلكنو ما لبث أف قرر دخكؿ الكمية الحربية ،بعد أف قضى

كعرؼ
بضعة أشير في دراسة الحقكؽ .دخؿ الكمية الحربية ،كلـ يكف طبلب الكمية يتجاكزف َٗ طالبا ،ي
ُٖٖ

بالنسبة لتكقيت إعداد الدراسة

ْٖٓ

ْٗٓ
بيف زمبلئو كأساتذتو باستقامتو كاعتزازه بنفسو كميمو إلى حياة الجد .كبعد تخرجو في الكمية الحربية

عاـ (ُّٕٓىػ = ُّٖٗـ) التحؽ بالكتيبة الثالثة بنادؽ ،كتـ نقمو إلى “منقباد” بأسيكط؛ حيث التقى
بأنكر السادات كزكريا محيي الديف .كفي سنة (ُّٖٓ ىػ = ُّٗٗـ) تـ نقمو إلى اإلسكندرية ،كىناؾ
تعرؼ بعبد الحكيـ عامر ،الذم كاف قد تخرج في الدفعة التالية لو مف الكمية الحربية ،كفي عاـ

(ُُّٔىػ = ُِْٗـ) تـ نقمو إلى معسكر العمميف ،كما لبث أف ينقؿ إلى السكداف كمعو عامر.
كعندما عاد مف السكداف تـ تعيينو مدرسا بالكمية الحربية ،كالتحؽ بكمية أركاف الحرب؛ فالتقى خبلؿ

دراستو بزمبلئو الذيف أسس معيـ تنظيـ “الضباط األحرار”.

 -فماذا عف حرب فمسطيف ؟

 كانت الفترة ما بيف (ُّْٔىػ = ُْٓٗـ) ك(ُّٔٔىػ= ُْٕٗـ) ىي البداية الحقيقية لتككيف نكاةتنظيـ الضباط األحرار؛ فقد كاف معظـ الضباط ،الذيف أصبحكا -فيما بعد -المجنة التنفيذية لمضباط

األحرار ،يعممكف في العديد مف الكحدات القريبة مف القاىرة ،ككانت تربطيـ عبلقات قكية بزمبلئيـ؛

فجرت عزـ ىؤالء
فكسبكا مف بينيـ مؤيديف ليـ .ككانت حرب (ُّٕٔىػ = ُْٖٗـ) ىي الشرارة التي ٌ
الضباط عمى الثكرة ضد الفساد ،بعد النكبة التي يم ًن ىي بيا العالـ العربي في فمسطيف .كفي تمؾ األثناء
كاف كثير مف ىؤالء الضباط منخرطيف بالفعؿ في صفكؼ “اإلخكاف المسمميف” ،الذيف كاف ليـ دكر
بارز في حرب فمسطيف ،كمف ىنا تكطدت العبلقة بيف “اإلخكاف المسمميف” كضباط الجيش ،كبخاصة

الضباط األحرار.

 -فماذا عف نشأة تنظيـ الضباط األحرار ؟

 كفي صيؼ ُّٖٔىػ= ُْٗٗـ نضجت فكرة إنشاء تنظيـ ثكرم سرم في الجيش ،كتشكمت لجنةتأسيسية ضمت في بدايتيا خمسة أعضاء فقط ،ىـ :جماؿ عبد الناصر ،ككماؿ الديف حسيف ،كحسف

إبراىيـ ،كخالد محيي الديف ،كعبد المنعـ عبد الرءكؼ ،ثـ زيدت بعد ذلؾ إلى عشرة ،بعد أف انضـ إلييا

كؿ مف :أنكر السادات ،كعبد الحكيـ عامر ،كعبد المطيؼ بغدادم ،كزكريا محيي الديف ،كجماؿ سالـ.
كظؿ خارج المجنة كؿ مف :ثركت عكاشة ،كعمي صبرم ،كيكسؼ منصكر صديؽ .كفي ذلؾ الكقت تـ

نح يو رتبة البكباشي (مقدـ) ،بعد حصكلو
كم ي
تعييف جماؿ عبد الناصر مدرسا في كمية أركاف الحرب ،ى
عمى دبمكـ أركاف الحرب عاـ (َُّٕىػ = ُُٓٗـ) في أعقاب عكدتو مف حرب فمسطيف ،ككاف قد
حكصر ىك كمجمكعة مف رفاقو في “الفالكجا” أكثر مف أربعة أشير ،كبمغ عدد الغارات الجكية عمييا

أثناء الحصار َِِ غارة .عاد بعد أف رأل بعينو المكت يحصد أركاح جنكده كزمبلئو ،الذيف رفضكا

االستسبلـ لمييكد ،كقاكمكا برغـ الحصار العنيؼ كاإلمكانات المحدكدة ،كقاتمكا بفدائية نادرة كبطكلة
فريدة؛ حتى تـ رفع الحصار في (جمادل اآلخرة ُّٖٔىػ = مارس ُْٗٗـ).

 فماذا كرد بالدراسة عف الكصكؿ إلى السمطة ؟ْٗٓ

َٓٓ
تمؽ مقاكمة
 كفي (أكؿ ليمة مف ذم القعدة ُُّٕىػ = ِّ مف يكليك ُِٓٗـ) ،قامت الثكرة؛ فمـ ىتيذكر ،كلـ يسقط في تمؾ الميمة سكل ضحيتيف فقط ،ىما الجندياف المذاف قيتبل عند اقتحاـ مبنى القيادة
العامة .ككاف الضباط األحرار قد اختاركا “محمد نجيب” رئيسا لحركتيـ ،كذلؾ لً ىما يتمتع بو مف احتراـ
كتقدير ضباط الجيش؛ لسمعتو الطيبة كحسو الكطني ،فضبل عف ككنو يمثؿ رتبة عالية في الجيش،
كىك ما يدعـ الثكرة كيكسبيا تأييدا كبيرا؛ سكاء مف جانب الضباط ،أك مف جانب جماىير الشعب.

 ككاف عبد الناصر ىك الرئيس الفعمي لمجنة التأسيسية لمضباط األحرار؛ كمف ثـ فقد نشأ صراع شديدعمى السمطة بينو كبيف محمد نجيب ،ما لبث أف أنياه عبد الناصر لصالحو في (ُٕ مف ربيع األكؿ

ُّْٕىػ = ُْ مف نكفمبر ُْٓٗـ) ،بعد أف اعتقؿ محمد نجيب ،كحدد إقامتو في منزلو عمى نحك

مييف ،كانفرد كحده بالسمطة .كاستطاع أف يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجبلء قكاتيا عف مصر في (ُِ

مف صفر ُّْٕىػ = ُٗ مف أكتكبر ُْٓٗـ) .كما لبث أف اصطدـ بجماعة “اإلخكاف المسمميف”
(حمفاء األمس) ،الذيف ساىمكا بقدر كبير في إنجاح الثكرة كتكطيد دعائميا ،لما كانكا يتمتعكف بو مف

قاعدة شعبية كبيرة كتأثير جماىيرم قكم .كاعتقؿ عبد الناصر اآلالؼ مف أعضاء تمؾ الجماعة؛ فبلقكا

صنكؼ التنكيؿ كالتعذيب ،كعقدت ليـ محاكمات صكرية ،انتيت بإعداـ عدد مف رمكز التيار اإلسبلمي،

مثؿ :عبد القادر عكدة ،كمحمد فرغمي ،كسيد قطب…كبدأت حممة تصفية أخرل لممعارضيف شممت

الشيكعييف ،كامتدت إلى النقابات المختمفة؛ فقد تـ ح ٌؿ مجمس نقابة المحاميف في (أكؿ جمادل األكلى
ُّْٕىػ = ِٔ مف ديسمبر ُْٓٗـ) ،ثـ تمتيا نقابة الصحفييف في عاـ (ُّٕٓىػ = ُٓٓٗـ).

 -فماذا عف مساندة حركات التحرر في الكطف العربي ؟

 كاتجو عبد الناصر ،بعد أف استقرت لو األمكر ،إلى تحقيؽ المزيد مف المكاسب السياسية عمىالصعيديف العربي كالعالمي؛ فساىـ بدكر كبير في مساندة كتأييد حركات التحرر الكطني ،كدعا إلى

كحدة الصؼ العربي في مكاجية التحالفات كالتكتبلت الغربية ،ككاف مؤتمر “باندكنج” سنة (ُّٕٓىػ=

ُٓٓٗـ) نقطة انطبلقو إلى العالـ الخارجي كانتياجو سياسة عدـ االنحياز ،كرفع شعار الحياد

اإليجابي ،كرفض التبعية السياسية لمدكؿ الكبرل ،كما دعا إلى مقاكمة التحالفات التي تيدؼ إلى

السيطرة عمى الببلد العربية .ككاف لعبد الناصر دكر بارز في مساندة ثكرة الجزائر كتبني قضية تحرير
الشعب الجزائرم في المحافؿ الدكلية ،كسعى كذلؾ إلى تحقيؽ الكحدة العربية؛ فكانت تجربة الكحدة بيف

مصر كسكريا في (شعباف ُّٕٕىػ = فبراير ُٖٓٗـ) تحت اسـ “الجميكرية العربية المتحدة” ،كقد
تكلى ىك رئاستيا بعد أف تنازؿ الرئيس السكرم “شكرل القكتمي” لو عف الحكـ ،إال أنيا لـ تستمر

أكثر مف ثبلث سنكات .كما ساند عبد الناصر االنقبلب الذم قاـ بو “عبد اهلل السبل ؿ” في اليمف سنة

(ُِّٖىػ = ُِٔٗـ) ،كأرسؿ نحك َٕ ألؼ جندم إلى اليمف ،كىك ما أدل إلى تكتر العبلقات

المصرية السعكدية ،ككاف لو أثره السيئ في استنزاؼ مكارد مصر كاضعاؼ قكتيا العسكرية ،ككانت
َٓٓ

ُٓٓ
أبرز عكاقبو الكخيمة تمؾ اليزيمة العسكرية الفادحة التي يم ًن ىيت بيا القكات المسمحة في حرب
(ُّٕٖىػ = ُٕٔٗـ).

 -فماذا كرد عف االتجاه نحك التصنيع ؟

 شيدت مصر في الفترة مف مطمع الستينيات إلى ما قبؿ النكسة نيضة اقتصادية كصناعية كبيرة ،بعدأف بدأت الدكلة اتجاىا جديدا نحك السيطرة عمى مصادر اإلنتاج ككسائمو ،مف خبلؿ التكسع في تأميـ

البنكؾ كالشركات كالمصانع الكبرل ،كانشاء عدد مف المشركعات الصناعية الضخمة ،كقد اىتـ عبد
كتكج ذلؾ كمو ببناء السد
الناصر بإنشاء المدارس كالمستشفيات ،كتكفير فرص العمؿ ألبناء الشعبَّ ،

العالي الذم ييعد أىـ كأعظـ إنجازاتو عمى اإلطبلؽ؛ حيث حمى مصر مف أخطار الفيضانات ،كما أدل
إلى زيادة الرقعة الزراعية بنحك مميكف فداف ،باإلضافة إلى ما تميز بو باعتباره المصدر األكؿ لتكليد
الكيرباء في مصر ،كىك ما يكفر الطاقة البل زمة لممصانع كالمشركعات الصناعية الكبرل.

 -فماذا عف الحرية كالحياة السياسية في عيد عبد الناصر ؟

 كبالرغـ مف حالة االستقرار التي مرت بيا الببلد ،كتعاظـ النفكذ السياسي كالدكر القيادم كالشعبي لعبدتكسع في البطش بمعارضيو ،كتمادل في التنكيؿ بيـ ،كبالغ مف قمعو كعدائو لصفكة
الناصر ،فإنو ٌ
المجتمع مف المفكريف كالسياسييف حتى األدباء كالمبدعيف ،الذيف كجد في أفكارىـ خركجا عف
المنظكمة التي اختارىا ليسير عمييا الجميع كالنيج الذم رسمو ليمتزمو الكافة؛ فمـ يكف يؤمف

بالتعددية ،أك الرأم اآلخر ،كلـ يكف ليسمح أف يرتفع صكت آخر سكاه .اختزؿ كؿ الرمكز كالمسميات
في ذاتو كشخصو ،كطغت ديكتاتكريتو عمى الجميع؛ فأصبحت مصر ىي عبد الناصر ،كما صار عبد

الناصر ىك الثكرة كىك رمز الحرية كالنضاؿ.

تعاظـ دكره بقدر ما تقمصت مساحة الحرية المتاحة،

كلـ تعد الثكرة كليدة تحتاج الحماية كالرعاية حتى ال ينقض عمييا المتآمركف كالمتربصكف ،كلـ يعد

كبت الحريات مف أجؿ المحافظة عمى الثكرة كمكاسبيا االشتراكية ،كانما صار ذلؾ سمت العصر كسمة

الحكـ .كبالرغـ مف اتساع قاعدة االنتخاب كالتشدؽ بمقكالت االشتراكية كحكـ الشعب كالممارسات
السياسية ،فإف المجالس النيابية شيدت قصك ار شديدا ككاضحا في أدائيا؛ فقد سيطر الحزب السياسي

الم ٍع ىبر الكحيد لدخكؿ
الحاكـ كىك “االتحاد االشتراكي” عمى مقاليد األمكر ،كأصبح االنتماء إليو ىك ى
البرلماف ،كما فقد القضاء استقبللو في تمؾ الفترة ،بعد تشكيؿ عدد مف المحاكـ الخاصة لمنظر في
قضايا معينة؛ فتـ تشكيؿ محكمة الثكرة ،كمحكمة الغدر ،كمحكمة الشعب كغيرىا ،كقد خضعت السمطة

التشريعية لمسمطة التنفيذية تماما .كحاكؿ عبد الناصر إدخاؿ القضاء في التنظيـ السياسي ،كاعادة
صياغة الييكمة القضائية مف خبلؿ إدخاؿ عناصر مف غير أعضائو ،كعندما تصدل لو رجاؿ القضاء؛

رافضيف ذلؾ االتجاه ،قاـ بمذبحة القضاء الشييرة؛ فحؿ رجاليا ،كفي الكقت نفسو أنشأ المحكمة

الدستكرية العميا لمراقبة دستكرية القكانيف ،كالغاء ما يصدر غير متفؽ مع مبادئ الدستكر.
ُٓٓ

ِٓٓ
 -فيؿ كرد شئ عف عبد الناصر في حياتو الخاصة ؟

حريصا
 كاف بشيادة معارضيو متصفنا بالنزاىة كعمك اليمة كالبعد عف المحاباة أك استغبلؿ النفكذ ،ككافن
عمى أال يميز أحدا مف أفراد أسرتو عف بقية أبناء الشعب .كما كاف متمسكا بالقيـ كالمبادئ ،محافظا

عمى التقاليد؛ فحينما زار اليكناف سنة (َُّٖٗىػ َُٔٗـ) رفض أف يضع يديو في يد ممكة اليكناف؛
حتى ال تضطر زكجتو إلى أف تمتزـ ىي األخرل بالبركتكككؿ ،كتفعؿ مثؿ ذلؾ مع ممؾ اليكناف .كلـ

تظير زكجتو السيدة “تحية كاظـ” في الحياة العامة إال في كقت متأخر؛ فحتى عاـ (ُّٕٗىػ =

ُٗٓٗـ) لـ تظير إال في حفميف رسمييف .ككاف يفزع مف حياة القصكر ،كيبرر ذلؾ دائما بقكلو“ :في
القصر سكؼ يعيش كؿ منا في جناحو الخاص ،كبالتالي سكؼ نصبح أسرة مفككة ،أما ىنا في منزلنا
فإننا جميعا نعيش معا كنأكؿ معا كيطمئف كؿ منا عمى اآلخر” .كيظؿ يعمؿ في مكتبو حتى الساعات

األكلى مف الفجر ،بينما تجمس السيدة قرينتو في ركف حجرة مكتبو تشغؿ نفسيا بالتطريز أك شغؿ

اإلبرة؛ حتى ال تفارقو كىي معو في البيت نفسو.

 -فماذا كرد بالدراسة عف عبد الناصر مف اليزيمة إلى التنحي ؟

 -كانت ىزيمة (ُّٕٖىػ = ُٕٔٗـ) بمثابة الزلزاؿ الذم ىز مصر كميا ،فقد كانت تمؾ اليزيمة أكبر

ىزيمة عسكرية تمحؽ بمصر في تاريخيا الحديث .كلـ تكف تمؾ الحرب ىي أكلى حمقات الصراع

المصرم اإلسرائيمي؛ فقد سبقتيا عدة جكالت ،كانت أكليا حرب فمسطيف التي حسـ الغدر كالعمالة

كالخيانة نتائجيا لصالح العدك الصييكني الطامع في أرض فمسطيف العربية المسممة ،ثـ كاف حادث

غزة في (ٓ مف رجب ُّْٕ ىػ = ِٖ مف فبراير ُٓٓٗـ) حينما قتمت إسرائيؿ ِْ جنديا مصريا ،ثـ

أسفرت إسرائيؿ عف كجييا القبيح كعداكتيا السافرة في العدكاف الثبلثي عمى مصر سنة (ُّٖٔىػ =
ُٔٓٗـ) .كفي حرب (ُّٕٖىػ = ُٕٔٗـ) فقدت مصر َُ آالؼ مقاتؿ كََُٓ ضابط ،كنحك

َٖ %مف قكاتيا العسكرية ،كتـ تدمير سبلح الطيراف المصرم كاحتبلؿ سيناء .كدفعت تمؾ اليزيمة
القاسية عبد الناصر إلى إعبلف تنح ً
يو عف الحكـ ،كاستعداده لتحمؿ التبعات؛ ألنو يعتبر نفسو
ٌ
المسؤكؿ األكؿ عما حؿ بالببلد؛ فخرجت الجماىير تطالبو بالبقاء كتدعكه إلى التراجع عف قراره
بالتنحي .كسرعاف ما عدؿ عف فكرة تنحيو ،كاتخذ خطكات سريعة نحك تصفية مراكز القكل كاعادة بناء

الجيش الذم دمرتو اليزيمة ،كبدأ مرحمة جدية مف حرب االستنزاؼ ضد إسرائيؿ ،كاف يسعى مف كرائيا
إلى تكجيو ضربات مكجعة إلسرائيؿ؛ بيدؼ استنزاؼ قكتيا ،كمحاكلة إعادة بناء الثقة في نفكس

المصرييف ،كاستمرت تمؾ الحرب حتى (جمادل اآلخرة َُّٗىػ = أغسطس َُٕٗـ) بعد مبادرة

“ركجرز”ِٖٖ .كما لبثت األمة العربية أف عصفت بيا رياح الحرب مف جديد ،كلكنيا ىذه المرة كانت
ِٖٖ مبادرة ركجرز باإلنگميزية  ، Rogers Planىى مبادرة قدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية عمى لساف كلياـ ركجرز كزير الخارجية األمريكي
في عيد ريتشارد نيكسكف  ،كقد جاءت ىذه المبادرة لعمؿ فترة كقؼ إطبلؽ النار بيف القكات اإلسرائيمية كالقكات المصرية .أكؿ ما ظيرت المبادرة

ِٓٓ

ّٓٓ
حربا بيف األشقاء؛ فقد اندلعت الحرب بيف األردف كالفمسطينييف في (صفر َُّٗىػ = إبريؿ
ن
َُٕٗـ) .كبذؿ عبد الناصر جيكدا كبيرة الحتكاء المكقؼ ،كتدارؾ تمؾ الكارثة؛ فدعا إلى عقد مؤتمر

ككضع حد لمحرب كالصراع ،كتنقية األجكاء بيف العرب .كفي
قمة عربي؛ لكقؼ نزيؼ الدـ بيف األشقاء،
ٍ
كدع آخر ضيكؼ مصر المشاركيف في
اليكـ الذم انتيى فيو المؤتمر تيكفٌي عبد الناصر فجأة ،بعد أف ٌ
ىذا المؤتمر في (ِٕ مف رجب َُّٗىػ = ِٖ مف سبتمبر َُٕٗـ) .كالي ىنا انتيت الدراسة بكفاة

جماؿ عبد الناصر

 لقد كانت دراسة مركزة  ،ككاضح وجدا الجيد المبذكؿ فييا  ،كلكنيا لـ تذكر تفاصيؿ مكضكع تأميـ قناة
السكيس

ّٖٖ

الذم أعقبو العدكاف الثبلثي  ،كعمي أم حاؿ دعنا نتحدث عف النقاط التي تعنينا أكالن حكؿ

العصر الناصرم ثـ نعمؽ عمي بعض األحداث التي تمت فيو

كانت مشركع حؿ أمريكي لمصراع اإلسرائيمي-العربي في 9ديسمبر  1969.عبدالناصر لـ يرد ،كاسرائيؿ  -كيسنجر  -تأخرت بالرفض .ثـ أعمنيا
ركجرز كمبادرة بصفة رسمية في 19يكنيك  1970ككانت مف شقيف :كقؼ اطبلؽ النار لمدة ثبلثة أشير ،كتطبيؽ القرار ِِْ  ،،جاءت مبادرة
ركجرز بعد اف تبيف اف اليزيمة رغـ مرارتيا كقسكتيا لـ تجبر العرب عمى رفع اعبلـ االستسبلـ البيضاء ،كانما تكاصؿ القتاؿ تعبي ار عف رفض

اليزيمة ،ككاف شير سبتمبر ىك البداية الحقيقية لعكدة القتاؿ عندما قامت معركة بالمدفعية في منطقة القنطرة خسر فييا االسرائيميكف حكالي َٖ

قتيبل ك 250جريحا مما جعؿ يكثانت أميف عاـ األمـ المتحدة في ذلؾ الكقت يطمب مف( أكدبكؿ )كبير المراقبيف الدكلييف قطع اجازتو كالعكدة فك ار
الى القاىرة ،كفي ِٓ اكتكبر ،أغرقت البحرية المصرية المدمرة االسرائيمية إيبلت  ،كرغـ صدكر قرار مجمس االمف في ِٓ نكفمبر عاـ ُٕٔٗ
بكقؼ اطبلؽ النار ،فقد قاؿ جماؿ عبد الناصر اف ما يفعمو االسرائيميكف في االرض المحتمة يؤكد انيـ لف يخرجكا منيا اال اذا اجبركا عمى ذلؾ،

كقاؿ قكلتو المشيكرة (إف ما اخذ بالقكة ال يسترد اال بالقكة) ،كىكذا تكاصؿ القتاؿ كتصاعد حتى دخؿ حرب االستنزاؼ التي كثفت فييا اسرائيؿ
غاراتيا الجكية بغية اصابة النظاـ بالشمؿ كما صرحت رئيسة الكزراء (جكلدا مائير) ،ككضحت في نفس الكقت ركح المقاكمة كالبسالة المعبرة عف

االصرار عمى تحرير الكطف كزادت خسائر اسرائيؿ بشكؿ ممحكظ دفع جكلدامائير الى القكؿ اف «كتائب الصكاريخ المصرية كعش الغراب كمما دمرنا
احداىا نبتت بدليا اخرل» كدفعت أبا إيباف كزير الخارجية الى القكؿ «لقد بدأ الطيراف االسرائيمي يتآكؿ ».كانت الكاليات المتحدة ىي التي طرحت
ىذه ا لمبادرة ،إليقاؼ القتاؿ مدة ثبلثة أشير ،نتيجة المعارؾ الجكية التي دارت بيف القكات المسمحة المصرية كالقكات اإلسرائيمية المعادية ،كأسقط
فييا طائرات حديثة جدان -أمريكية الصنع -تابعة لسبلح الجك اإلسرائيمي .كأيضان كقكع إسرائيؿ في مأزؽ عسكرم داخمي كبير جدان ،بسبب الخسائر
البشرية اليكمية في صفكؼ قكاتو المسمحة .كافقت مصر بقيادة جماؿ عبد الناصر عمى ىذه المبادرة  ،كمف ثـ األردف بقيادة الممؾ حسيف .لكف

منظمة التحرير الفمسطينية رفضت االلتزاـ بيا .نقبلن عف مكقع المعرفة :
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%
B1%D8%B2
ّٖٖ تأميـ قناة السكيس أم نقؿ الممكية مف الحككمة الفرنسية إلى الحككمة المصرية مقابؿ تعكيضات تمنح لؤلجانب .كقد تـ ذلؾ في عيد
الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر كذلؾ في 26يكليك عاـ ُٔٓٗ .كذلؾ بسبب رفض البنؾ الدكلي تمكيؿ الحككمة المصرية لبناء السد العالي .
ككاف تأميـ قناة السكيس سببان لمعدكاف الثبلثي الذم قامت بو بريطانيا كفرنسا كاسرائيؿ عمى مصر .ككانت قد بدأت محادثات تمكيؿ السد العالي،

في أكاخر سنة ُٓٓٗ ـ ،مع البنؾ الدكلي كالكاليات المتحدة كبريطانيا ،كأعمف التكصؿ إلى اتفاؽ مف حيث المبدأ في ُٔ ديسمبر ُٓٓٗـ،
يقضي أف يتكلى البنؾ الدكلي ،كالكاليات المتحدة ،كبريطانيا ،تمكيؿ مشركع السد العالي بتكمفة تقديرية قدرىا ّ ُ.مميار دكالر ،عمى مرحمتيف.

المرحمة األكلى تقدر نفقاتيا بنحك َٕ مميكف دكالر ،تتحمؿ بريطانيا منيا مبمغ ُْ مميكف دكالر ،كتتحمؿ الكاليات المتحدة ٔٓ مميكف دكالر .
كالمرحمة الثانية :اقتراض مبمغ ََِ مميكف دكالر مف البنؾ الدكلي ،كَٖ مميكف دكالر مف بريطانيا ،كَُّ مميكف دكالر مف الكاليات المتحدة

أما باقي مبمغ تكمفة إنشاء السد فتتحممو مصر
األمريكية ،كتستحؽ فكائد عف ىذه القركض بنسبة (ٓ )%سنكيان كعمى فترة سداد ْ سنكاتٌ ،
بالعممة المحمية ،إضافة إلى منحتيف ،األكلى مف الكاليات المتحدة كقدرىا َِ مميكف جنيو ،كالثانية مف بريطانيا بمبمغ خمسة كنصؼ مميكف جنيو.
كعندما عمـ االتحاد السكفيتي بذلؾ ،أعمف سفيره لدل مصر ،في ُٖ ديسمبر ُٔٓٗـ ،عف رغبة ببلدة في المساىمة في المشركع .كفي ٖ فبراير

ُٔٓٗـ ،تـ االتفاؽ بيف مصر كالبنؾ الدكلي عمى تقديـ القرض ،لـ تألك الصحؼ كاإلذاعة البريطانية جيدان ،في مياجمة عبدالناصر كالدعكة إلى
كقؼ أم تعاكف مع مصر ،كتأليب الشعب السكداني كحككمتو ضد مشركع السد العالي .كما أبمغت كزارة الخارجية البريطانية سفيرىا في القاىرة

التميؿ في المفاكضات مع مصر ،في شأف المشركع مدعي نة أ ف لدييا نقص في العممة اإلسترلينية .اتفقت بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية

ّٓٓ

ْٓٓ
 -حسنان فما ىي النقطة التي تريد أف نبدأ حكارنا حكليا ؟

 ىناؾ فكرة تحيرني  ،أريد أف أطرحيا لمنقاش معؾ إف أمكف -كما ىي ؟

 الفكرة عبارة عف مدم تأثير اتفاؽ أك اختبلؼ القكم العظمي عمي أكضاع الدكؿ الصغيرة  ،بمعني  ،ىؿاتفاؽ القكم العظمي يككف في صالح الدكؿ الصغرم أـ في غير صالحيا ؟ ككذلؾ العكس  ،ىؿ عدـ
اتفاؽ القكم العظمي ىك الذم يككف في صالح الدكؿ الصغرم أـ في غير صالحيا ؟  ،مع تحفظي

الشديد عمي كممة الدكؿ الصغرم  ،ألف األمة اإلسبلمية لـ تكف أبدان دكلة صغرم منذ نشأتيا  ،كانما
نجح أعداءىا في تفتيتيا إلي مجمكعة دكؿ صغرم قد ال تقكم عمي مكاجية التحديات التي تفرضيا
عمييا الظركؼ العالمية الجديدة  ،أما السؤاؿ الميـ الذم يعنينا مف كؿ ىذا ىك ماذا فعؿ عبد الناصر

بمصر كالمصرييف في ظؿ الظركؼ العالمية الجديدة التي عاصرىا ؟

كضع مصر في العصر الناصرم بيف تكازنات القكم العظمي العالمية
 لقد فيمت ما تعنيو تمامان  ،كأعتقد أف اتفاؽ الدكؿ الكبرم كتحالفيا ال يككف في صالح الدكؿ الصغرم ،فعمي سبيؿ المثاؿ عندما تحالفت بريطانيا العظمي مع فرنسا ككقعتا اتفاقية سايكس بيكك المعركفة ،

تـ استغبلؿ الدكؿ التي شممتيا حدكد خرائط سايكس بيكك كتـ استعمارىا جميعان كاستنزاؼ ثركاتيا
كالعبث بمقدراتيا كىكيتيا بؿ كتـ تغيير ثقافاتيا كلغاتيا كما حدث في بعض الدكؿ التي أصبحت تتحدث
المغة الفرنسية حتي بعد مغادرة االحتبلؿ الفرنسي ليا  ،كبالتالي فإف اتفاؽ األقكياء ال يأتي بأم فائدة

عمي الضعفاء في ىذا العالـ  ،أما عندما يختمؼ األقكياء في العالـ كما حدث بعد الحرب العالمية

الثانية كتحكؿ العالـ إلي معسكريف كبيريف كحمفيف رئيسييف  ،تككف ىنا فرصة رائعة لباقي الدكؿ كي

تتنفس كتحاكؿ تحقيؽ كؿ ما يمكف تحقيقو مف إنجازات في جميع المجاالت نظ ارن النشغاؿ القكم

العظمي بعضيا ببعض  ،فنرم االتحاد السكفييتي كالكاليات المتحدة األمريكية قد حدث بينيما ما يسمي
بالحرب الباردة  ،كقامت كؿ قكة عظمي منيما بإجراء تجارب نككية لتحقيؽ سياسة الردع  ،فكانت

حركة عدـ االنحياز الذم ساىـ فييا جماؿ عبد الناصر حركة إيجابية في ذلؾ الكقت لتساعد الدكؿ

عمى كأد المشركع ،كذلؾ بسحب عرض تمكيؿ مشركع السد العالي .فأعمف (جكف فكستر داالس) كزير الخارجية األمريكي ،في ُٗ يكليك
ُٔٓٗ ـ ،سحب العرض األمريكي لتمكيؿ مشركع السد العالي ،كتبعتو بريطانيا كسحبت ىي األخرل عرضيا ،كتبل ذلؾ البنؾ الدكلي الرتباطو في

تقديـ القرض بكؿ مف الدكلتيف .اتخذ جماؿ عبدالناصر قرار تأميـ قناة السكيس ظير يكـ السبت ُِ ،يكليك 1956ـ المكافؽ ُّ ذم الحجة سنة

ُّٕٓىػ ،ثالث أياـ عيد األضحى المبارؾ ،ردان عمى قرار البنؾ الدكلي كا لكاليات المتحدة كبريطانيا بسحب تمكيميـ لبناء السد العالي ،كالذم عمـ

بو جماؿ عبد الناصر يكـ الخميس ُٗ يكليك ُٔٓٗـ- .خطة تنفيذ قرار تأميـ القناة كاالستيبلء عمي مرافقيا :كاف عبدالناصر يحرص عمي أف
يحقؽ السرية التامة كالمفاجأة ،لذا لـ يصرح بقرار تأميـ قناة السكيس إالٌ عندما استدعى الميندس محمكد يكنس ،رئيس الييئة العامة لمبتركؿ،

في ذلؾ الكقت ،في يكـ ِْ يكليك ُٔٓٗ ـ ،إلى مقر مجمس الكزراء كأبمغو بعزمو عمى تأميـ قناة السكيس ،كأنو سيصدر قرار بذلؾ مساء يكـ
ِٔ يكليك ُٔٓٗـ أثناء خطبتو في اإلسكندرية ،ككمفو بتنفيذ ىذه الميمة .

ْٓٓ

ٓٓٓ
الصغرم في النيكض بعيدان عف الصراعات الدكلية  ،كلكف لؤلسؼ لـ ييحسف جماؿ عبد الناصر
استغبلليا لمنيكض بمصر كما حدث لمعديد مف الدكؿ

 -كىؿ ىناؾ دكؿ استفادت مف فترة الحرب الباردة ؟

 بالتأكيد  ،فقد استمر التكازف الدكلي بيف االتحاد السكفييتي كالكاليات المتحدة األمريكية حتي عاـَُٗٗـ  ،كىك العاـ الذم انيار فيو االتحاد السكفييتي كانفردت فيو الكاليات المتحدة األمريكية بقيادة
العالـ  ،كخبلؿ الفترة التي سبقت تغير المكقؼ الدكلي لصالح الكاليات المتحدة نيضت العديد مف دكؿ

العالـ كتفرغت لبناء اإلنساف كاالىتماـ بالتعميـ كالبحث العممي كالصحة فكصمت بعض الدكؿ إلي أعمي

المستكيات كالياباف كألمانيا كدكؿ شرؽ آسيا التي تسمي بالنمكر اآلسيكية  ،كأصبحت اليند دكلة

نككية كباكستاف أيضان كغيرىا  ،كمما ال شؾ فيو أف أم دكلة لـ تنيض قبؿ عاـ َُٗٗ لف تتمكف مف

ذلؾ إال إذا تغير المكقؼ الدكلي مرة أخرم

 -فماذا حدث لمصر خبلؿ تمؾ الفترة ؟

 مصر خبلؿ تمؾ الفترة لـ تمتمؾ إرادتيا  ،كلـ يتمكف شعبيا مف تحديد مصيره كاستغبلؿ الفرص المتاحةلمنيكض  ،فقد سيطر عمي مصر حكـ مطمؽ لجماؿ عبد الناصر  ،فقاـ بالعديد مف المغامرات الدكلية

كاىتـ باىتمامات كثيرة خارج حدكد مصر كأقحـ مصر كجيشيا في مشاكؿ دكلية كأحداث إقميمية لـ تكف

مصر عمي استعداد لمتدخؿ فييا  ،مما أضعؼ جيشيا كأنيؾ اقتصادىا كدمر مكاردىا  ،كالطريؼ أف

االستعمار البريطاني كالفرنسي كاف سيغادر المنطقة عمي أم حاؿ في ظؿ التكازنات الدكلية الجديدة ،

فمف تسمح ركسيا كأمريكا باستمرار الكجكد البريطاني الفرنسي في الشرؽ األكسط بأم حاؿ مف األحكاؿ

 ،ككؿ ما فعمو عبد الناصر مستغبلن المكقؼ الدكلي أنو قاـ بتأميـ قناة السكيس التي كانت ستؤكؿ

ممكيتيا لمصر سنة ُٖٔٗ بعد انتياء فترة االمتياز  ،كلـ تتمكف بالطبع بريطانيا كفرنسا مف الرد عمي
ىذه الصفعة التي كجييا ليـ جماؿ عبد الناصر في ظؿ األكضاع الدكلية الجديدة حيث فشؿ العدكاف

الثبلثي فشؿ ذريع

ْٖٖ

كما نعرؼ كىذا بالتأكيد ال يقمؿ أبدان مف الدكر البطكلي الرائع الذم قامت بو

ْٖٖ ن ص االنذار السكفيتي الصريح ك الشيير ك الذم تـ تكجييو مف المارشاؿ السكفييتي بكلجانيف الي دكؿ العدكاف الثبلثي بريطانيا ك فرنسا ك
الي الكياف الصييكني ك الذم صدر بعد الصمكد األسطكرم لشعب بكرسعيد الباسؿ أثناء العدكاف الثبلثي عمي مصر ك الذم بدأ في في ِٗ أكتكبر
عاـ ُٔٓٗ ك انتيي بيزيمة دكؿ العدكاف ك انسحابيـ في ِّ ديسمبر ُٔٓٗ السيد /دافيد بف جكريكف إف الحككمة اإلسرائيمية المجرمة التي
تفتقر إلى الشعكر بالمسئكلية ،تتبلعب اآلف بأقدار العالـ كبمستقبؿ شعبيا بالذات .السير /انتكني ايدف المسيك  /جي مكلية ترم الحككمة
السكفيتية أنيا مضطرة إلى لفت نظركـ إلى الحرب العدكانية ،التي تشنيا بريطانيا كفرنسا ضد مصر ،كالتي ليا أكخـ العكاقب عمى قضية
السبلـ .كيؼ كانت بريطانيا تجد نفسيا إذا ما ىاجمتيا دكلة أكثر قكة ،تممؾ كؿ أنكاع أسمحة التدمير الحديثة؟ إف ىناؾ دكلة اآلف ال يمزميا إرساؿ

أسطكؿ أك قكة جكية إلى سكاحؿ بريطانيا ،كلكف يمكنيا استخداـ كسائؿ أخرل مثؿ الصكاريخ.إننا مصممكف عمى سحؽ المعتديف ،كاعادة السبلـ
إلى نصابو في الشرؽ األكسط ،عف طريؽ استخداـ القكة .إننا نأمؿ في ىذه المحظة الحاسمة أف تأخذكا حذركـ ،كتفكركا في العكاقب المترتبة عمى

ذلؾ--.مارشاؿ بكلجانيف  ،نقبلن عف مكقع :
https://www.youm7.com/story/2014/11/7/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85-7-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1956-%D8%AF%D9%88%D9%84( %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/1940657رابط المكضكع عمي االنترنت)

ٓٓٓ

ٔٓٓ
المقاكمة الشعبية خبلؿ العدكاف الثبلثي  ،كما يعتبر بناء السد العالي مف أىـ إنجازات عبد الناصر
خبلؿ تمؾ الفترة

عصر الفرص الضائعة
 كلكف كقبؿ أف أنسي  ،إف مسألة تفكيت الفرصة عمي مصر في فترة التكازف الدكلي قد استمرت بعدعبد الناصر كحتي عاـ َُٗٗ كما ذكرت  ،فيؿ استمر عدـ استغبل ؿ المكقؼ الدكلي حتي ذلؾ

التاريخ؟

 -نعـ لؤلسؼ فمـ يتغير أسمكب الحكـ كما سنرم كلـ يحصؿ الشعب عمي إرادتو  ،كبالتالي لـ يتـ استغبلؿ

ىذه الفترة في النيكض الحقيقي  ،بؿ تـ اعتبار ىذا اإلنساف عبئان ثقيبلن عمي الدكلة كأف الزيادة
السكانية ىي التي تعطؿ التقدـ كالتنمية فمـ يتـ االستفادة منيا بأم أسمكب  ،بؿ ساىـ اإلعبلـ كالفف

في تشكيو ثقافة العمؿ في المجتمع فتـ احتقار العديد مف الميف  ،فييرب الشباب إلي الخارج ليمارس
أعماؿ يخجؿ أف يمارسيا في بمده  ،لنظرة المجتمع لو بشكؿ مختمؼ

 -كتـ تفكيت الفرصة عمي مصر بسبب الحكـ المطمؽ كاالنفراد بالسمطة مرة أخرم كحتي عاـ َُٗٗ ؟

 ىذا صحيح كلكنني أعتقد أف فرصة النيكض في عصر عبد الناصر بالذات كانت متاحة بشكؿ كبيربالنسبة لمعصكر التي تمتو

 -ككيؼ ذلؾ؟

 لقد كاف الشعب المصرم في عصر عبد الناصر مستعد لتحقيؽ الكثير كالكثير ألسباب عديدة  ،منيا أنوكجد أمامو حاكـ كطني بعد فترة استعمار كحكـ ممكي اشتير بالفساد  ،كتـ إلغاء األلقاب كالبشكات

كالبككات كتكجد عممة محمية ليا سعر صرؼ محترـ كظركؼ دكلية مثالية كما قمنا فضبلن عف أف عبد
الناصر كاف يتسـ بشخصية ليا جاذبية خاصة كخطبو كانت تميب الحماس ككاف يياجـ بريطانيا
العظمي دكف أف يدرؾ الكثيريف أنيا لـ تعد عظمي  ،ككانت الركح المعنكية لمعظـ أفراد الشعب عالية

فيما أظف  ،كلـ تكف ىناؾ أم مصادر لممعمكمات أك إعبلـ إال ما تريده السمطة فقط  ،كغير ذلؾ مف

العكامؿ التي لـ تجتمع مف قبؿ  ،كلكف لؤلسؼ الشديد لقد ساؽ عبد الناصر الكطف في طريقو ىك

كطبقان ألكلكياتو ىك ال طبقان ألكلكيات الكطف دكف أف يستطيع أف يراجعو أحد في ق ارراتو  ،فمـ يحسف
استثمار الفرصة لمنيكض بمصر فأخذ يكجو كؿ طاقات الشعب كالكطف في اتجاىات رأم أنيا أىـ مف
بناء اإلنساف نفسو  ،فترؾ لمف بعده كطف قد خسر الكثير مف أراضيو كجيش منيؾ القكم

 -أعتقد أف ما ذكرتو أىـ بكثير مف تحميؿ أحداث تمؾ الفترة فنقع في خطأ عدـ تقدير المكقؼ بشكؿ

إجمالي  ،فيسكقنا الحديث إلي تفاصيؿ كثيرة عقيمة لعنكاف كبير ىك حكـ شخص كاحد أخطأ كأصاب
فنراجع كؿ مكقؼ كقرار لو كنحكـ عميو ىؿ ىك صكاب أـ خطأ  ،فنغفؿ عف حقيقة تاريخية كاضحة

كضكح الشمس  ،كىي أف عصر عبد الناصر كاف مف الفرص الضائعة عمي الكطف كاهلل أعمـ
ٔٓٓ

ٕٓٓ
 بكؿ تأكيد  ،بؿ كأضؼ إلي كؿ ىذا ما فعمو بالحياة السياسية في مصر  ،كبجميع القكم السياسية عمياختبلؼ تكجياتيا كمذاىبيا  ،فقضي عمي الحياة السياسة كأطاح بمعارضيو

 أعتقد أف ىذا ال يقؿ خطكرة عف باقي األخطاء التي كقع فييا  ،حتي أف الشعب المصرم قد فقد الكثيرمف ثقافة الديمقراطية مع الزمف  ،فمـ يتمكف مف ممارستيا بعد ذلؾ بشكؿ صحيح عندما أتيحت لو

الفرصة  ،فكيؼ استطاع جماؿ عبد الناصر تدمير الحياة السياسية في مصر ؟

أحكاؿ أصحاب الرأم في عصر عبد الناصر
 إذا تحدثنا عف أصحاب الرأم أك إف شئت فقؿ سجناء الرأم في عيد عبد الناصر فحدث كال حرج ،كيمكف أف نستعرض معان نماذج أك أمثمة عمي عبلقة عبد الناصر بأصحاب الرأم مف سياسييف

كصحفييف  ،كلنبدأ بذكر ما كتبو الكاتب الصحفي الشيير أنيس منصكر رحمو اهلل شارحان مياـ الرقيب
عمي الصحؼ في عصر عبد الناصر كيركم مكقؼ حدث في أحد المقاءات التي جمعت عبد الناصر
بالصحفييف حيث كتب ما يمي ( :ال أزاؿ أقكؿ "عندنا" في أخبار اليكـ –رغـ أنني تركت العمؿ بيا مف

عشر سنكات رئيسا لدار المعارؼ كمجمة أكتكبر -كلكف ألنني أمضيت بيا ِْ عامان محر ارن كعضك
مجمس إدارة كرئيسان لتحرير مجبلت  :الجيؿ كىي كآخر ساعة  ،فمـ تنقطع صمتي العاطفية بيا
كالعامميف فييا  ،فعندنا في أخبار اليكـ رأينا عجائب المخمكقات كغرائب العادات بعد تأميـ الصحافة

سنة ُُٔٗ  ،رأينا الكزراء كالمديريف كالسكرتيريف كالسعاة ليـ القدرة جميعان عمي عمؿ أم شئ ألم
أحد في أم كقت  ،يكفي أف نتذكر أف أحد رجاؿ األمف بدرجة صكؿ كاف يستطيع أف يحذؼ كيضيؼ

ألم مقاؿ ألم كاتب ابتداء مف األستاذ محمد التابعي كانتياء بصحفي تخرج لتكه في الجامعة  ،حدث
كقراره نيائي  ،كفي أخبار اليكـ مف عايش ىذه الفترة السكداء في تاريخ الصحافة في مصر  .كجاء

أخبار اليكـ عف طريؽ المخابرات صحفيكف أجانب يعممكننا كيؼ نحب مصر كنحتقر أنفسنا  ،كنكره

الصحافة  ،كتيكف عمينا أخبار اليكـ ككرامة اإلنساف  ،ال يعرؼ الصحفيكف الشباف مف ىك "الرقيب" كال
يعرفكف بالضبط ما ىي ميمة ىذا الرقيب  ،كقد اختمفت التعريفات ليذا المكظؼ سيئ السمعة  ،فيك

شخص غمباف يجئ غالبان مف كزارة التمكيف  ،ليضاعؼ دخمو  ،أم إنيا خدمة لو  ،كيجمس في صالة

التحرير كتتكدس عنده كؿ مكاد التحرير  :إعبلنات ككفيات كأخبار كمكضكعات كصكر كمقاالت  ،يق أر
كيحذؼ كيصحح كيق أر كيحذؼ  ،كال يقبؿ المناقشة  ،فإذا ناقشناه كطاؿ النقاش ىدد بمنع الصحيفة مف

الصدكر  .كيممؾ ذلؾ  ،فيك "غرباؿ" كاسع الفتحات كأحيانان ضيؽ الفتحات  ،كأحيانان غرباؿ مسدكد
يرفض السماح بأم شئ  ..كىي قصة طكيمة  ،كالبد أف تشغؿ مف تاريخ الصحافة فصكالن كثيرة ،
كضحايا أكثر  ،أما عبلقتو بكزارة التأميف –فاهلل أعمـ -ربما كاف الشبو ىك أف الصحفييف باعة سريحة
 ،أك أنو ال فرؽ بيف الطماطـ كالمقاالت  ،كبيف النقاشات كالنداء الصارخ عمي الخيار كالباذنجاف  ،أك

أنو إىانة لمصحفييف  :فمف يظنكف أنفسيـ ؟ فأم مكظؼ جاىؿ بالقراءة كالكتابة في استطاعتو أف
ٕٓٓ

ٖٓٓ
يمسح بيـ ببلط صاحبة الجبللة -الصحافة -إف كانت ليا جبللة  ،،كيكـ اجتمع الرئيس جماؿ عبد

الناصر برؤساء تحرير الصحؼ  ،ذىبنا كجمسنا نتكارم بعضنا في بعض كأننا مجمكعة مف المجرميف ،
كجريمتنا أننا نرفض اليكاف كلكف ال نممؾ أف ندفعو عنا  ،كمف الذم يممؾ أك يجاىر بذلؾ ؟ لقد كاف

اليمس أعمي درجات الثكرة  ،ككاف الدعاء إلي اهلل أف تنفتح األرض كتبتمع السيد الرئيس كالذيف حكلو

كسأىلىنا الرئيس عبد الناصر إف كنا نضيؽ بالرقابة فيك عمي استعداد ألف
مف زبانية الحكـ كالثكرة  ،ى
يرفعيا فك ارن –أم إف كنا ال نحب الرقابة فمنكف نحف الرقباء  ،نحذؼ كنترؾ ما نريد –أم نركح في داىية
 ،كتككف الداىية مف المكف كالحجـ الذم يعجبنا  ،ألنو ال تعميمات لدينا  ،كال نعرؼ ماذا يريد أك ماذا ال
يريد  .كتعالت األصكات  :ربنا يخميؾ يا ريس دع الرقابة كالرقيب  ،كأسعده أف يرم التكسؿ في عيكف

رؤساء التحرير  ،كضايقو أنيـ كشفكا المقمب الذم دبره ليـ  ،فأعاد عمينا إف كنا نريد الرقابة أك ال

نريدىا  ،ككاف الجكاب  :بؿ نريدىا كنمكت في سبيميا )-

ٖٖٓ

 -إنو أمر عجيب بالفعؿ  ،فماذا كتب أيضان األستاذ أنيس منصكر ؟

 لقد كتب في مكضع أخر مف نفس الكتاب مكقؼ فصمو مف العمؿ بسبب أحد مقاالتو  ،فقاؿ (--كفيذلؾ الكقت كاف الرئيس جماؿ عبد الناصر يعتز بعبارة مشيكرة لو كىي  :إف اشتراكيتنا نابعة مف ذاتنا

 ،،أم أنيا اشتراكية جديدة  ،ال ىي ركسية كال ىي صينية كال ىي أمريكية كال ىي يكغسبلفية ،

كبحثت أنا في قامكس العمكـ السياسية  ،كدائرة معارؼ العمكـ االجتماعية بحثان عف حرؼ النكف
المكجكد في كممة "اشتراكيتنا" أك في "نابعة" أك في "ذاتنا" فمـ أجد ليذه االشتراكية أم كجكد  ،كلكف

ماداـ الرئيس قد قاؿ إنيا نابعة مف ذاتنا  ،فمف الكاجب أف تككف كذلؾ  ،كأف تككف أخبار اليكـ إحدم
محطات التشكيش عمي االشتراكية  :انظر ماذا نشرت مجمة الجيؿ كماذا نشرت األخبار في صفحاتيا
األكلي  ،إذف ىي نابعة مف ذاتنا مثؿ العرؽ كالسعاؿ كأشياء أخرم  ،خرجت منا كيجب أف نيسر ليا

الخركج إلي الكجكد – ىذا قرار ككاجب خبراء الماركسية الذيف تسمطنكا في أخبار اليكـ أف يشيعكا ىذه
المعاني في الشعب – فبل أفمح كال أفمحكا  ،في ىذا الجك المريب الرىيب في أخبار اليكـ عشنا ال نعرؼ

لنا رأسان كال قدمان كال طريقان كال ىدفان  ،كلكف كاف لدينا شعكر مؤكد أننا كحدنا القادركف عمي أف نعمؿ
فتبقي صحؼ أخبار اليكـ عمي قيد الحياة  ..أم أننا أصحاب التجربة كالخبرة كالمكىبة  ،أما ىؤالء

التتار مف كزراء كمديريف فمثؿ كؿ الغزاة الذيف دخمكا مصر كلـ يخرجكا  ،فكما كانت مصر مقبرة الغزاة

فأخبار اليكـ أيضان  ،،دعاني أك استدعاني السيد عمي إسماعيؿ اإلمبابي  ،مدير مكتب الكزير كماؿ
رفعت المشرؼ عمي أخبار اليكـ  .كىذا االستدعاء حدث مرمكؽ  ،يركيو عامؿ األسانسير كالساعي

الكاقؼ أماـ مكتبي كأماـ مكتبو  ،كفرصة ليعرؼ العاممكف في أخبار اليكـ نكع المقاء مف النظر إلي
ٖٖٓ
الم ً
فترم عمينا-كخطاب مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر-أنيس منصكر-
الم ى
فترم عميو ك ي
نقبلن عف كتاب –عبد الناصر ي
نيضة مصر لمطباعة كالنشر-صفحةُٔ

ٖٓٓ

ٗٓٓ
كجيي ذىابان كأيابان  ،كأككف أك يجب أف أككف ضاحكان  ،ألعطي انطباعان أنو لقاء كدم كأف نتائجو مثمرة

 ،كقد ناقشنا األكضاع بكؿ تفاصيميا  ،كأف نتائج ىذا المقاء سكؼ سكؼ تظير قريبان - ،كما يقكؿ

كزراء الخارجية عادةن -كيككف كبلميـ ال معني لو ألنو كميشيو كاحد يجئ قبؿ كبعد أم لقاء مف ىذا
النكع ----- ،كتكممنا في كؿ شئ  ..في تخمؼ كؿ الصحؼ كتقدـ صحؼ أخبار اليكـ  ،كفي لعف
أجداد المحرريف المنافقيف الذيف ينقمكف إليو أخبار السخط كالغضب في صحؼ أخبار اليكـ  ،كينقمكف

إليو ما قالو مصطفي أميف كعمي أميف كغيرىما ------كقبؿ أف أبدم دىشتي أك أناقش أك أعترض

يككف كبلـ السيد عمي اسماعيؿ اإلمبابي  :طبيعي أف تغضب لما أصاب الدار  ..لكننا لسنا بيذا السكء

كال بيذا الجيؿ  ،ثـ أننا ننفذ األكامر الصادرة إلينا  ،ال رأم لنا في شئ  ،افعؿ ىذا  ..تماـ يا فندـ ..

فقط  ..فنحف عبد المأمكر --------- ..كشربت اليانسكف كشكرتو كمددت يدم أصافحو  ،فكقؼ

لتحيتي كقبؿ أف أغادر المكتب –قاؿ لي  :عمي البيت  ،تخرج مف ىنا إلي البيت  ..فقد صدر قرار

بكقفؾ عف العمؿ  ..كال أعرؼ لماذا ؟ كاف ذلؾ يكـ ِٕ ديسمبر ُُٔٗ -------- .كبعد ذلؾ

عرفت السبب فقد كتبت مقاالي بعنكاف " :حمار الشيخ عبد السبلـ" كفي المقاؿ غمز كلمز كايماءات
كاسقاطات كاضحة  ،فقد كانت صكرة ألعماقي الغاضبة الساخطة عمي الذم أصابنا جميعان ) ..

ٖٖٔ

 -كلكف ألـ يذكر أنيس منصكر شيئان في كتابو عف مفيكـ الناصرية في ذلؾ الكقت ؟

 لقد أشار إلييا إشارة غامضة في مقدمة الكتاب أثناء تعميقو السريع عمي العدكاف الثبلثي كىزيمة حربُٕٖٖٕٔٗ بعد حديثو كانفصاؿ الكحدة مع سكريا---( :ككما أف الخطكات أطكاؿ كسرعات  .فكذلؾ

حركبو انتصارات بدرجات متفاكتة ككانت الثكرة انتصا ارن لو كلزمبلئو  ..انتصا ارن كبي ارن لو كصغي ارن لزمبلئو

 ،كالعدكاف الثبلثي كاف انتصا ارن شخصيان لو  ..فالعدكاف الثبلثي لـ يستيدؼ جيش مصر كال شعب مصر

ٖٖٔ
الم ً
فترم عمينا-كخطاب مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر-أنيس منصكر-
الم ى
فترم عميو ك ي
نقبلن عف كتاب –عبد الناصر ي
نيضة مصر لمطباعة كالنشر-صفحةُٗ

ٕٖٖ حرب ُٕٔٗ كتيعرؼ أيضان في كؿ مف سكريا كاألردف باسـ نكسة حزيراف كفي مصر باسـ نكسة ٕٔ كتسمى في إسرائيؿ حرب
األياـ الستة  ،ىي الحرب التي نشبت بيف إسرائيؿ ككؿ مف مصر كسكريا كاألردف بيف  5حزيراف/يكنيك ُٕٔٗ كالعاشر مف الشير
نفسو ،كأدت إلى احتبلؿ إسرائيؿ لسيناء كقطاع غزة كالضفة الغربية كالجكالف كتعتبر ثالث حرب ضمف الصراع العربي
اإلسرائيمي كقد أدت الحرب لمقتؿ َََ ِٓ0ََََ - ُٓ0شخص في الدكؿ العربية مقابؿ ََٖ في إسرائيؿ ،كتدمير َٕ -
َٖ %مف العتاد الحربي في الدكؿ العربية مقابؿ ِ  % ٓٓ -في إسرائيؿ ،إلى جانب تفاكت مشابو في عدد الجرحى كاألسرل كما

العربية في الخرطكـ كتيجير معظـ سكاف مدف قناة
كاف مف نتائجيا صدكر قرار مجمس األمف رقـ ِِْ كانعقاد قمة البلءات الثبلثة
ٌ
السكيس ككذلؾ تيجير معظـ مدنيي محافظة القنيطرة في سكريا ،كتيجير عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف مف الضفة بما فييا
محك قرل بأكمميا ،كفتح باب االستيطاف في القدس الشرقية كالضفة الغربية .لـ تنتو تبعات حرب ُٕٔٗ حتى اليكـ ،إذ ال
أيضا نشكب حرب
تىزاؿ إسرائيؿ تحت ٌؿ الضفة الغربية ،كما أنيا قامت بضـ القدس كالجكالف لحدكدىا ،ككاف مف تبعاتيا
ن
األردنية ،كقبكؿ العرب منذ مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ ُُٗٗ بمبدأ «األرض
الغربية عف السيادة
أكتكبر عاـ 1973كفصؿ الضفة
ٌ
ٌ

عربية
ينص عمى العكدة لما قبؿ حدكد الحرب لقاء اعتراؼ العرب بإسرائيؿ ،كمسالمتيـ إياىا رغـ أف دكؿ
ٌ
مقابؿ السبلـ» الذم ٌ
سياسية أك اقتصادية – .نقبلن عف مكسكعة كيكيبيديا
عديدة باتت تقيـ عبلقات منفردة مع إسرائيؿ
ٌ

ٗٓٓ

َٔٓ
 ،كانما زعيـ مصر  ..كايو يعني الجيش المصرم نعمؿ غيره –كممات الرئيس عبد الناصر -كايو يعني
الشعب المصرم  ..ماىك عمي قفا مف يشيؿ –كممات الرئيس عبد الناصر -كلكف ىك شخصيان المقصكد

بالعدكاف الثبلثي –كممات شيخ مشايخ الطرؽ الناصرية -فماذا حدث؟ لـ يحدث شئ  ،فالرئيس ظؿ

حيان يرزؽ بعد العدكاف الثبلثي  ..كالنطاـ قائـ عمي أربع  ..كىزيمة ُٕٔٗ  ،لـ تكف ىزيمة  ،كانما
ىي "كعكة" عسكرية  ..عطس أك زكاـ  ..سعاؿ ديكي خفيؼ  ..كبقي الرئيس جماؿ عبد الناصر ..

كجاءت الجماىير تطالب بعكدتو كفداؾ ألؼ جيش كجيش يا ريس  ،كراحت الجماىير التي ساقيا
النظاـ تبكس القدـ كتبدم الندـ عمي غمطتيا في حؽ زعيـ الغنـ  ،أما ممثمك الغنـ فيـ يرقصكف
كيطبمكف في مجمس الشعب  ...ىذه النكعية مف التراتيؿ الكينكتية التي يرددىا مشايخ الطرؽ

الناصرية استفزازية  ،ألنيا إىانة لئلنساف كتجاىؿ لكيبلت مبلييف المصرييف كالعرب  ،كصفعات

كركبلت لنصؼ مميكف جندم  ،كانكا يمحسكف الرماؿ  ،كيعتصركف الماء مف عمب الصفيح بحثان عف
قطرة ماء  .كمئات األلكؼ مف الضحايا ذىبكا في "نزىة عسكرية" كلـ يعكدكا  ،لقد ماتكا بحسرتيـ ،

كعاش بغيظيـ  :آباء كأميات كزكجات كأكالد كبنات  ،كعندما أفاؽ المدنيكف كالعسكريكف مف ىكؿ
المصيبة تساءلكا  :مف فعميا ؟ مف ارتكبيا ؟ مف أجرـ ؟ مف خاف ؟ مف ضرب مصر كميا ؟ لـ يجدكا

البطؿ صاحب القرار  .كانما سمعكا مف يقكؿ عمي لسانو  :كىك مالو ؟ أماؿ ميف ؟ بطكلة مف ؟ ،

سمعكه يقكؿ  :لست أنا كانما ىك ؟ كمف ىك ؟  ...المشير عبد الحكيـ عامر الذم صكركه غائبان عف
الكعي  ..فغاب الجيش كمو  ..كضاع الطريؽ إلي الحدكد المصرية  ..كقالكا احتقا ارن لشأف عبد الحكيـ

عامر  ،ليس ىك  ..بؿ ىناؾ طراز مف القادة مف نكعية عبد الحكيـ عامر  ..مائة  ..ألؼ  ..عشرة

آالؼ  ..الجيش كمو  ..الميـ إنو ليس ىك الذم فعؿ  ..إنما ىك مظمكـ فقد اعتدم عبد الحكيـ عامر
عمي قداستو  ،كلكف ما السبب ؟  .إنيا الصداقة  ،الرئيس كثؽ في المشير إلي أقصي درجة  ..أعطاه

مفتاح مصر  ..فأضاع مصر  ..لماذا ؟ ألف الرئيس لك كاف ىك الذم في يده مفتاح كؿ شئ ،

النتصرنا في كؿ الجبيات  ..كلدخمنا القدس صباحان كتؿ أبيب ظي ارن  ،كتكقؼ القتاؿ ليبلن  :فقد انتحر
الييكد في البحر  ...كلكف عبد الحكيـ عامر قد خاف األمانة كفضح قداسة الزعيـ فحقت عميو المعنة

حيان كميتان  ،كالسبب الثاني  :أف ىناؾ قضايا كثيرة لـ نصؿ فييا إلي حؿ ----قضايا الحرب –كؿ

قضايا االشتراكية ---قضايا اليمف ---كالكحدة –مع سكريا -ثـ االنفصاؿ---كادارة طكاحيف اليكاء

في الميكرفكف كعمي الشاشة كفي الصحؼ كتخبط االجتيادات  ---ثـ جاءت اليزيمة العسكرية --،

آه لك اعترؼ أحد باليزيمة كأخطائيا  ..آه لك قاؿ أحد  :أخطأ الرئيس خطأ فادحان كيطمب الصفح

كالعفك  ،كلكف أحدان لـ يقؿ  ،كانما دركايش الناصرية –التي لـ يعرؼ أحد ما ىي بالضبط – يؤكدكف

أف ُٕٔٗ كانت النصر ،كاف الضحايا قد تشرفكا بذلؾ  ..كعمي آبائيـ كأبنائيـ أف يرقصكا فرحان )-
ٖٖٖ

الم ً
فترم عمينا-كخطاب مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر-أنيس منصكر-
الم ى
فترم عميو ك ي
نقبلن عف كتاب –عبد الناصر ي

َٔٓ

ٖٖٖ

ُٔٓ
 -الناصرية ىي أف يككف الزعيـ ليس فقط ىك مصر بؿ أىـ مف مصر  ،سبحاف اهلل

 ما ذكرتو كاف مقتطفات فقط مما كتبو األستاذ أنيس منصكر لعدـ اإلطالة كلقد كتب كبلـ أكثر مف ذلؾبكثير كيمكنؾ مراجعة الكتاب إف شئت

 -حسنان فيؿ ىناؾ مف كتب أيضان عف سجناء الرأم في عصر عبد الناصر ؟

 سأق أر لؾ ما كتبو أحد ىؤالء السجناء  ،كالطريؼ أنو كاف مف أكثر المعجبيف بجماؿ عبد الناصر ،كلكنو دخؿ السجف نتيجة لسكء تفاىـ أك خطأ في تقدير المكقؼ

 -كمف يككف ىذا السجيف الذم سيشترؾ معنا في الحكار ؟ ككيؼ حدث ىذا الخطأ ؟

 إنو الكاتب الصحفي الساخر الشيير محمكد السعدني رحمو اهلل  ،كالخطأ حدث عندما قرر عبد الناصراعتقاؿ جميع الشيكعييف في مصر كما حدث مع اإلخكاف المسمميف  ،كبالطبع لـ يكف األستاذ السعدني

مف الشيكعييف كال مف اإلخكاف المسمميف  ،كلكف تـ اعتقالو عف طريؽ الخطأ كبقرار جميكرم ،

كسأتركو يركم لؾ ما حدث بنفسو بأسمكبو الممتع الذم يتسـ بخفة الظؿ حتي في أحمؾ األكقات داخؿ
المعتقؿ كما سترم  ،حيث ركم القصة كاآلتي  ( :كىكذا بدأت رحمة الضني كالعذاب  ..كأصؿ الحكاية

أف العبد هلل

ٖٖٗ

كاف في دمشؽ في شتاء عاـ ُٕٓٗ  ،ككانت دمشؽ كقتئذ كاحة الديمقراطية كالحرية

كحمبة اآلراء المتصارعة في العالـ العربي  ،كاف فييا الحزب الشيكعي السكرم برئاسة بكداش
الحزب الشيكعي العربي الكحيد المعترؼ بو في الكرمميف

ُٖٗ

َٖٗ

 ،ىك

 ---في تمؾ األثناء كاف زعماء الحزب

الشيكعي العراقي يعيشكف في دمشؽ ىربا مف جحيـ نكرم السعيد

ِٖٗ

 ،كقدر لمعبد هلل أف يجتمع بيـ

عدة مرات مع سياسي مصرم تكفاه اهلل ىك المرحكـ الدكتكر فؤاد جبلؿ ككاف رجبلن مف أخيار الناس
نيضة مصر لمطباعة كالنشر-صفحة ٖ

ٖٖٗ

يقصد نفسو  ،كىك تعبير شائع في ذلؾ الكقت عندما يتحدث شخص عف نفسو يقكؿ العبد هلل

َٖٗ خالد بكداش ِْ تمكزُُِٗ  ، ُٗٗٓ-سياسي سكرم كلد ألبكيف كردييف ،انتسب إلى الحزب الشيكعي عاـ َُّٗ عمى يد فكزم
الزعيـ . 1931كاف مسؤكؿ الحزب في دمشؽ كفي عاـ ُّّٗ سمي األميف العاـ لمحزب الشيكعي السكرم المبناني .كىك أكؿ نائب
كبرلماني شيكعي عربي ،كمؤسس جريدة صكت الشعب عاـ  1937.كىك أكؿ مف ترجـ بياف الحزب الشيكعي لمعربية .بقي أمينان عامان لمحزب

الشيكعي السكرم حتى كفاتو ،ككاف أحد أعضاء الجبية الكطنية التقدمية السكرية .كبقي صامدان عمى النيج الماركسي المينيني حتى كفاتو رغـ

األزمات التي تعرض ليا الحزب الشيكعي السكرم كخصكصان تميزه بمكقؼ رافض لمبيركستركيكا التي أسسيا غكرباتشكؼ في اإلتحاد

السكفيتي السابؽ .كما رفض حؿ الحزب في فترة خراتشكؼ الذم حاكؿ طرح نظرية التخمي عف الحزب الشيكعي كدمجو بحزب البعث ،ككاف يعتبر
مف أبرز الشخصياتالشيكعية العربية كقد سمي بعميد الشيكعييف العرب .نقبلن عف كيكيبيديا

ُٖٗ الكرمميف( بالركسية ): Кремльكممة ركسية معناىا القمعة أك الحصف كتطمؽ ىذة الكممة اليكـ عمي مركز مكسكك القديـ بمبانيو كىك محاط
بجدار ضخـ طكلو ميبلف كنصؼ كارتفاعو ٓٓٔ قدما ،كيضـ الكرمميف عدة قصكر فاخرة كانت قديما ممكا لمقيصر كرجالو قبؿ أف تتحكؿ إلی
متاحؼ .يقع الكرمميف مكسكك عمى تؿ "بكركفيتسكي" كذلؾ عمى الطرؼ األيسر لنير مكسككفا حيث يصب فيو نير نيغمينايا .كيبمغ ارتفاعا نحك

ِٓ مترا .نقبلن عف كيكيبيديا – ككاف الكرمميف الرمز األكؿ لمشيكعية في العالـ كمو قبؿ أف ينيار االتحاد السكفييتي كيتفكؾ سنة َُٗٗ

ِٖٗ نكرم باشا السعيد) ، (1888 - 1958سياسي عراقي شغؿ منصب رئاسة الكزراء في المممكة العراقية  14مرة مف كزارة  23مارس  1930إلى
كزارة  1مايك  1958.كاف نكرم السعيد كلـ يزؿ شخصية سياسية ىكثير الجدؿ حكليا كلقد اختمفت اآلراء عنو .كلقد اضطر إلى اليركب مرتيف مف
العراؽ بسبب انقبلبات حيكت ضده .كلد في بغداد كتخرج مف المدرسة الحربية في إسطنبكؿ ،حيث خدـ في الجيش العثماني كساىـ في الثكرة
العربية كانضـ إلى األمير فيصؿ في سكريا ،كبعد فشؿ تأسيس مممكة األمير فيصؿ فيسكريا عمى يد الجيش الفرنسي ،عاد إلى العراؽ كساىـ في
تأسيس المممكة العراقية كالجيش العراقي .نقبلن عف كيكيبيديا

ُٔٓ

ِٔٓ
ككاف أكؿ كزير لئلرشاد في حككمة الثكرة -----ك-ألف الشيكعييف العرب كانت لدييـ ىكاية التحميؿ
فقد حممكا مسألة العبد هلل  ،خرجك بنتيجة تقكؿ  :إنني مف كبار المسئكليف في مصر ----فكجئت

باألستاذ عامر عبد اهلل كاألستاذ عزيز شريؼ كالدكتكر صفاء كىـ مف قادة الشيكعييف العراقييف

المقيميف في دمشؽ يتصمكف بالعبد هلل كيدعكنني إلي سيرة سياسية في منزؿ أحدىـ  ،كألف العبد هلل

ىميمي كعمي بركة الكريـ فقد تصكرت أنيا دعكة لمسير كالسمر فمبيت الدعكة كبالفعؿ قضيت سيرة

ممتعة-----كفي نياية السيرة قاؿ لي عزيز شريؼ  :نريد منؾ طمبان كنرجك أف نجد استجابة لديؾ ،

كتصكرت أنيـ يريدكف اقتراض بعض النقكد  ،أك شيئان اشتريو ليـ مف القاىرة  ،فقمت سأفعؿ عمي قدر

ما أستطيع  ،كلكني فكجئت بو ييخرج مظركفان كبي ارن كقاؿ لي في ىذا المظركؼ رسالة كنريد تكصيميا
لمرئيس عبد الناصر  ،كفي براءة منقطعة النظير قمت لعزيز شريؼ  :إذف سأسمميا في الصباح لمسفير

محمكد رياض  ،كرد عامر عبد اهلل  :نحف نعرؼ محمكد رياض كنتصؿ بو دائمان كلك أردنا تكصيميا

عف طريقو لفعمنا  ،كلكف اخترناؾ أنت أل ننا ندرؾ كنعمـ أنؾ تستطيع أف تفعؿ ذلؾ فبل تقع الرسالة في
يد إنساف آخر  ،ألف اليدؼ أف يسمع عبد الناصر صكتنا كأف تصؿ الرسالة إليو  ،كببراءة أشد قمت :

كلكني ال أعرؼ عبد الناصر كلـ أقابمو مف قبؿ  ،كارتسمت ابتسامة عمي شفاه الجميع  ،لقد تصكركا

أنني باعتبارم مف كبار المسئكليف ال ينبغي لمثمي أف يكشؼ سره --- ،كلما ابتسمكا عممت بنصيحة
ساـ ٍ ً
ت عمى ٍاب ًت و
ص ىار يكٌد ال ٌن ً
س ًاـ " كانتيت
اس ًخ ٌبان ىج ىزٍي ي
بابت ى
لما ى
عمنا المتنبي فابتسمت أنا اآلخر  " :ىك ٌ
السيرة عمي خير ما يراـ كذىبت إلي الفندؽ كقد نسيت األمر كمو  ،كلكف الرسالة ال تزاؿ في جيبي

كمرت ثبلثة أياـ كاذا بالعبد هلل يتمقي برقية مف جريدة الجميكرية تدعكني لمعكدة بسرعة إلي القاىرة ،
كتصكرت أف ىذه البرقية نتيجة منافسة بيف بعض الزمبلء في الجريدة كاف البعض يريد ايفاد أحد

غيرم لينقؿ لمجريدة أخبار دمشؽ  ،كلذلؾ قرأت البرقية كصيينت  ،كلكني تمقيت برقية بعدىا بيكميف

تدعكني لمعكدة ثانيان كبعد فترة أصبحت عادة أف استيقظ كؿ يكـ مف النكـ فأتمقي مع اإلفطار برقية مف

القاىرة تدعكني إلي العكدة-----كبعد اسبكعيف مف تسممي رسالة الحزب الشيكعي العراقي كصمت
إلي القاىرة  ،ككاف أكؿ مف التقيت بو ىك السيد أنكر السادات رئيس تحرير الجميكرية كقتئذ كىك
المسئكؿ الكحيد مف رجاؿ الثكرة الذم أعرفو  ،كما أنو رئيسي المباشر  ،كأخبرتو بالرسالة التي في
جيبي  ،كسممتو الرسالة كعندما كجدىا مغمقة لـ يحاكؿ فتحيا  ،كلكنو اتصؿ تميفكنيا بجية مجيكلة

كطمب منيا ايفاد مندكب لتسمـ الرسالة التي جاء بيا السعدني مف دمشؽ ،

 -يبدك أنو قد تكرط في مكقؼ خطير أدم إلي اعتقالو  ،فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ فيي قصة مثيرة لمغاية ؟

 كبعد دقائؽ قميمة حضر رجؿ دخؿ الغرفة كسمـ عمي رئيس التحرير كصافح العبد هلل أيضان ثـ تسمـالرسالة كمضي  ،كجمست مع الرئيس أنكر السادات يرحمو اهلل أحكي لو عما شاىدتو في دمشؽ كعف
آخر التطكرات ىناؾ  ،ثـ قاؿ لي كأنا أغادر مكتبو  :يبل بقي ركح استمـ شغمؾ كعاكزؾ تشد حيمؾ ،
ِٔٓ

ّٔٓ
كقضيت شير ابريؿ كمو أشد حيمي ---ككما تصكر الشيكعيكف العراقيكف الذيف يقيمكف في دمشؽ

أنني مف كبار المسئكليف في مصر  ،تصكرت األجيزة في مصر أنني مف كبار الشيكعييف في العالـ

العربي  ،كاال فمماذا اختارني الحزب الشيكعي العراقي دكف بقية خمؽ اهلل لكي أحمؿ الرسالة كأذىب بيا
إلي الرئيس عبد الناصر ---كفي أكؿ شير مايك ذىبت إلي خزينة جريدة الجميكرية لتسمـ المرتب ،

كلكف مسئكؿ الخزينة الطيب انتحي بي جانبان كراح يعتذر لمعبد هلل عما حدث  ،كلـ أكف قد فيمت بعد

ما ىك الذم حدث  ،ثـ قدـ لي كرقة لكي أكقع عمييا  ،ثـ قدـ لي خطابان فإذا بو فصؿ مف الجريدة - ،

--فسألت رئيس الخزينة  ،ىؿ ىناؾ كثيركف ؟ قاؿ  :حكالي َٔ شخصان ----كبعد شير مف فصمي

اتصؿ ب ي األستاذ كامؿ الشناكم كطمب مني الذىاب إلي األستاذ إحساف عبد القدكس في ركز اليكسؼ
 ،فذىبت كعرض عمي العمؿ كسكرتير تحرير لركز اليكسؼ فكافقت عمي الفكر -- ،كتصكرت أف

الحياة صفت لمعبد هلل كلـ أكف أدرؾ أف المصائب الحقيقية لـ تبدأ بعد  ،كىي مصائب كنكائب كككارث

كسرت ظيرم كلكنت حياتي بعد ذلؾ بمكف اليباب )-

ّٖٗ

 -بالطبع يقصد االعتقاؿ

 بالتأكيد  ،فقد تـ اعتقالو مع مجمكعة كبيرة مف الشيكعييف كبدأ االعتقاؿ في سجف القمعة ثـ تـ ترحيموبعد ذلؾ ألكثر مف معتقؿ في الفيكـ كالكاحات

 -فما ىك أصعب يكـ مر عميو في ىذه المعتقبلت ؟

 -لقد كاف األستاذ السعدني يسخر مف المكاقؼ التي تمر بيا كيمكف أف يضحؾ حتي في أصعب الظركؼ

فيك يتكيؼ مع األحكاؿ كما يبدك في كتابو  ،كىناؾ مكقؼ قد اندىشت كثي ارن عندما ذكر أنو ضحؾ فيو

 ،كىك مكقؼ كاف المعتقميف عراة تمامان كفي كضع السجكد طبقان لؤل كامر التي صدرت إلييـ  ،كاليؾ
بعض ما كتبو باختصار شديد ----( :كمر الشاكيش  --عمي جمكع الساجديف في خشكع
كمؤخراتيـ في مكاجية الباشا

ْٖٗ

ىمت  ،كراح يكزع ضرباتو بالشكمة عمي رؤكس كظيكر كمؤخرات

المعتقميف بكحشية كبضراكة  ،بينما كاف الباشا ىمت يقيقو عاليان  ،كزيادة في جمب السركر عمي قمب

الباشا  ،اختاركا بعض المعتقميف كربطكىـ عمي العركسة كجمدكىـ ببل رحمة ككاف الجمد يتكقؼ اذا فقد
المعتقؿ كعيو  ،عندئذ يفككف كثاقو كيرشكنو بعدة جرادؿ مف الماء

 -أعتقد أف ىذا النكع مف رجاؿ األمف الذيف يقكمكف بتعذيب المعتقميف بكحشية يتـ اختيارىـ بأسمكب

خاص فبل يمكف أف يقكـ إنساف عادم باالستمتاع بيذه المشاىد  ،كلكف عمي أم شئ ضحؾ األستاذ

السعدني كسط كؿ ىذا ؟
ّٖٗ

نقبلن باختصار عف كتاب –الطريؽ إلي زمش -بقمـ محمكد السعدني -مف سمسمة كتاب اليكـ التي تصدر عف أخبار اليكـ-مقتطفات مف بداية

الكتاب – ككممة زمش عبارة عف أربعة حركؼ ز ـ ش كمقصكد بيا (زم ما انت شايؼ) كقد اعتقد بعض رجاؿ األمف أنو تنظيـ سرم عمي عكس

الحقيقة

ْٖٗ

لقب باشا ىنا لمسخرية فقط مف األكضاع كليس لقب حقيقي لمضابط المشرؼ عمي التعذيب

ّٔٓ

ْٔٓ
 -كبعد أف ناؿ الباشا كفايتو مف المذة كالسركر  ،كزعكا عمينا بدؿ السجف  ،كىي بدؿ مف باب الدلع ،

بنطمكف كقميص مف الدمكر المصبكغ بالنيمة  ،كاكتشفنا أنيا مستعممة كأنيا ممزقة ال تستر عكرة كال

تحمي مف تقمبات الجك  ،كعدنا عرايا إلي العنبر نحمؿ ىبليمنا بيف أيدينا  ،كعندما ألقيت نظرة عمي

القطيع البائس كىك يقطع فناء السجف  ،انتابتني نكبة ضحؾ لـ استطع مقاكمتيا  ،كاف بينيـ
المحامي كالصحفي كالميندس كالطبيب كالكاتب كاألديب كالمثقؼ كالمفكر كالعامؿ النقابي الذم يقكد

األلكؼ  ،كىزني منظر معتقؿ طكيؿ كمكح الخشب  ،كاف يدب عمي األ رض في خيبلء كقد قبض عمي

بدلة السجف باصابعو ------ ،ككاف يعمؿ مدرسان إلزاميان عمي ما اعتقد  ،كلكنو كاف يشغؿ منصبان
ىامان داخؿ سجف الكاحات  ،فقد كاف مسئكؿ المنطقة كىك الذم يقكد الحزب الشيكعي المصرم داخؿ

سجف الكاحات –ككاف شديد البراعة في عمـ الحنجكرم  ،ككاف يحفظ المنافستك كما يحفظ الطالب
األزىرم النشيط ألفية ابف مالؾ  ،كلكف خارج ىذه الدائرة كاف يبدك قميؿ الحيمة  ،فمـ يسبؽ لو في
حياتو قراءة كتاب خارج نطاؽ الكتب الشيكعية ككاف ال يق أر الجرائد  ،ألنيا لساف حاؿ البرجكازية

كاالمبريالية كالكمبرادكية كيفضؿ عمييا قراءة المنشكرات خصكصان المنشكرات المكتكبة عمي كرؽ بفرة
 ،كاف منظره كىك يمشي في فناء السجف مشية األكزة كقد أمسؾ بمبلبسو بيده  ،بينما ىك نفسو

يمضي زلط ممط كما كلدتو أمو منظ ارن ينتزع الضحؾ---لقد كاف يقكـ بدكر ستاليف

ٖٓٗ

الكاحات  ،ككاف

يحمـ أف يككف ستاليف مصر كميا يكمان ما  ،كلقد تحققت أحبلمو كميا بعد ذلؾ  ،فأصبح ستاليف مصر

أخي ارن  ،كلكف بعد أف أفمس الحزب الشيكعي السكفييتي كانيارت األحزاب الشيكعية الكرقية في شرؽ
أكركبا  ،كاضطرت األحزاب الشيكعية األكركبية إلي التبرؤ مف تيمة الشيكعية  ،ككانت قمة المأساة

عندما حؿ الحزب الشيكعي البريطاني نفسو كىجر السياسة الي االبد كاختفي عف األنظار )--

ٖٔٗ

 حسنان  ،كانت ىذه نماذج لما حدث في العصر الناصرم ألصحاب الرأم كالسياسييف كالصحفييف كغيرىـمف المعارضيف لسياسات عبد الناصر  ،كلكنني أريد أف أسألؾ سؤاؿ بسيط كمباشر حتي نحسـ ىذا

األمر عمي األقؿ بالنسبة لي

 -فما ىك السؤاؿ ؟

 ىؿ كاف جماؿ عبد الناصر متدينا أـ عممانيا ؟ٖٓٗ جكزيؼ فيساريكنكفيتش ستاليف ُٖٕٖ  ُّٗٓ -كاف القائد الثاني لبلتحاد السكفييتي ،فحكـ مف منتصؼ عشرينيات القرف العشريف حتى
كفاتو عاـ ُّٓٗ كىك مف إثنية جكرجية ،كشغؿ منصب السكرتير العاـ لمجنة المركزية لمحزب الشيكعي السكفييتي مف ُِِٗ حتى ُِٓٗ،
كمنصب رئيس مجمس الدكلة مف ُُْٗ حتى ُّٓٗ .ترأس في بادئ األمر حككمة جماعية قائمة عمى نظاـ الحزب الكاحد كأصبح بحمكؿ

ثبلثينيات القرف العشريف دكتاتك ارن بحكـ األمر الكاقع .يتبع ستاليف أيديكلكجيان لمتفسير المينيني .كأسيـ ستاليف في كضع أفكار الماركسية

المينينية كييطمؽ عمى مجمكع السياسات التي انتيجيا" الستالينية ".يعرؼ بسمطكيتو كقسكتو إلى درجة أنو أطمقت عميو ألقاب مثؿ "الرجؿ
الحديدم" ،حيث أدت سياساتو االستبدادية إلى قتؿ المبلييف مف مكاطنيو ،كفي المقابؿ قاـ بنقؿ االتحاد السكفييتي مف مجتمع زراعي إلى مجتمع
صناعي ،مما مكف االتحاد السكفييتي مف االنتصار عمى دكؿ المحكر في الحرب العالمية الثانية كالصعكد إلى مرتبة القكل العظمى التي نافست

الكاليات المتحدة خبلؿ الحرب الباردة كالتي انتيت بفكز األمريكييف كالى انييار كتفكؾ االتحاد السكفيتي عاـ ُُٗٗ.نقبلن عف كيكيبيديا

ٖٔٗ

نقبلن باختصار عف كتاب –الطريؽ إلي زمش -بقمـ محمكد السعدني -مف سمسمة كتاب اليكـ التي تصدر عف أخبار اليكـ –صفحة ِٗ

ْٔٓ

ٓٔٓ
 -أعتقد أف اهلل كحده سبحانو كتعالي ىك الذم سيحاسب الخمؽ كليس لنا أف نحاسب أحد

 أنا لـ أقصد بسؤالي أف نحاسب أحد  ،كلكننا بصدد دراسة كبحث عف مراحؿ تطكر الشخصية المصريةعبر العصكر التاريخي ة حتي كصمت إلي ما ىي عميو اآلف  ،كال شؾ أف فترة حكـ عبد الناصر كانت

مف أكثر الفترات تأثي ارن عمي عقؿ اإلنساف المصرم  ،كبما أف عبد الناصر كما اجتمعت اآلراء قد انفرد
بالسمطة كسيطر عمي كؿ شئ في الدكلة كخاصة اإلعبلـ كالفف فقد ساىـ في تشكيؿ الشخصية

المصرية طبقان لتصكره الشخصي الذم يقتنع بو  ،فإذا فيمنا تصكر عبد الناصر لمديف كالحياة سيتيسر

لنا فيـ ما أحدثو مف تغيير في الشخصية المصرية  ،كانني أعتقد أيضان أف المصرييف قد تقبمكا مف

عبد الناصر ما لـ يتقبمكه مف قبؿ  ،فمثبلن لعمؾ الحظت معي أف المسمميف في مصر تقبمكا مف محمد
عمي كحاكـ مسمـ ما لـ يتقبمكه مف نابميكف  ،ثـ تقبمكا مف أكالد محمد عمي بعد ذلؾ بمساعدة االحتبلؿ

ما لـ يتقبمكه أياـ محمدعمي نفسو كىكذا تدرجت درجة القبكؿ لؤلفكار الجديدة عمي المجتمع بما

يتناسب مع قرب الحاكـ مف الشعب كمدم ثقتو بو  ،فما بالؾ بحاكـ مسمـ مصرم كطني جاء بعد

عصر اتسـ بالفساد كاالستعمار

 في الكاقع إف جيمنا لـ يعاصر حكـ جماؿ عبد الناصر كلكنو شاىد الكثير مف األعماؿ الفنية التي تـإنتاجيا في تمؾ الفترة كىي بالكامؿ تقريبان سكاء كانت مسرحية أك سينمائية أك تميفزيكنية  ،معظـ

النساء فييا غير محجبات كعاريات األكتاؼ كاألظير  ،كقد استمر ىذا الكضع حتي أصبح مألكفان
لمكثير مف الناس فيتـ تركيزىـ عمي قصة العمؿ الفني نفسو دكف االلتفات لما أصاب فطرتيـ كثكابتيـ

مف تغير كما يقكـ أبطاؿ ىذه األعماؿ أحيانان في بعض المشاىد باحتساء الخمر كلعب الميسر كغير

ذلؾ مف المحرمات  ،كقد قاـ العديد مف الرجاؿ كالنساء في مصر بتقميد ىؤالء الممثميف في ما يرتدكنو

مف مبلبس ؛ حتي أنؾ ناد ارن ما تجد أم إمرأة محجبة بيف جميكر أم حفمة مف الحفبلت الفنية التي

كانت تذاع في ذلؾ الكقت  ،ككأف مصر لـ تكف يكمان بيا إمرأة كاحدة محجبة

 بالفعؿ فقد كاف جميع رجاؿ مصر ممتحيف كجميع نساء مصر محجبات كيضعف البراقع عمي كجكىيفحتي عصر اسماعيؿ ثـ تراجع ذلؾ تدريجيان بعد ثكرة سنة ُُٗٗ ثـ انحدر الكضع في ظؿ االحتبلؿ
حتي جاء العصر الناصرم الذم تحكؿ فيو الممثؿ إلي نجـ مف نجكـ المجتمع بعد أف كاف يسمي

بالمشخصاتي ككانت ال تيقبؿ شيادتو في المحاكـ  ،كما تبلحظ سخرية ىذه األعماؿ الفنية مف رجاؿ
الديف

 المؤسؼ حقان أف ىناؾ اليكـ مف يعتبر أف زمف عبد الناصر ىك القاعدة كأف الحجاب ىك االستثناء معأف زمف عبد الناصر كما بعده كاف ىك االستثناء الكحيد في تاريخ مصر اإلسبلمية

ٓٔٓ

ٔٔٓ
 سيدفعنا ذلؾ لنتحدث كلك بإيجاز عف عبلقة عبد الناصر بالفف كالفنانيف كعف حجـ اإلنتاج الفني فيذلؾ العصر  ،فمف الكاضح أنو كاف ييتـ بشكؿ خاص بالفف كيعتمد عميو بدرجة كبيرة في تحقيؽ

أىدافو

 العجيب أف ىناؾ مف يفخر بيذا النكع مف اإلنتاج الفني الذم يسمح باالختبلط كالتغني بكممات تثيرالغرائز  ،بؿ إف البعض يعتبر التعرم لمفنانة نكع مف أنكاع الجرأة فيقكلكف عنيا الفنانة الجريئة  ،أك

التي قامت بمشيد جرئ  ،كترتدم مبلبس جريئة كما إلي ذلؾ  ،كال أدرم جرأة عمي ماذا  ،ىؿ ىي جرأة

عمي تعاليـ الديف  ،أـ جرأة عمي قيـ المجتمع كثكابتو  ،كقد انطمؽ الفنانكف ببل شؾ في العصر
الناصرم في ىذا االتجاه ألف السمطة قد سمحت بذلؾ كىك ما اعتبركه حرية إبداع  ،فحرية اإلبداع

التي أتاحيا عبد الناصر تسمح بالتحرر مف ىذه الثكابت كالقيـ الدينية كتستبدليا بقيـ كثكابت الغرب

 -فيؿ ىناؾ إحصائية لحجـ اإلنتاج الفني في العصر الناصرم ؟

 لقد كرد بالفعؿ عدد األعماؿ الفنية في عصر عبد الناصر في أحد المكاقع االكتركنية فكانت ََٕ فيمـك ُٓ ألؼ أغنية عاطفيةٕٖٗ كعدد ال بأس بو مف األغاني الكطنية

 -كبالطبع تـ مف خبلؿ ىذه األعماؿ الفنية نشر األفكار األكركبية المتحررة مف تعاليـ الديف

 األمر لـ يعد يحتاج أفكار مف أكركبا  ،فبل تنس أنو قد أصبح في مصر مفكريف كأدباء أكثر تأثي ارن مفالغرب  ،كىذه النخبة التي تـ انتاجيا عمي المدم الطكيؿ خبلؿ فترة حكـ أسرة محمد عمي كبمساعدة
البعثات لمخارج كتأثير االحتبلؿ البريطاني  ،ككميا عكامؿ أدت إلي تبني فكر الغرب عف قناعة تامة

 أعتقد أننا تحدثنا عف الرئيس جماؿ عبد الناصر بما فيو الكفاية بالنسبة لسياؽ الحديث  ،كيمكف أفننتقؿ إلي الحديث عف العصر الذم يميو  ،كىك عصر الرئيس أنكر السادات

 حسنان لقد انتيي عصر عبد الناصر بعد أف أحدث تغييرات ممحكظة في شخصية اإلنساف المصرم  ،كقدانتيي عصره بكفاتو بالطبع  ،كاف كاف ىناؾ مف يؤكد أف كفاتو كانت غامضة

ٖٖٗ

ككانت يكـ ِٖ سبتمبر َُٕٗ كقيؿ أنيا بسبب نكبة قمبية

كمفاجأة لمجميع

 مات إذف عبد الناصر بعد أف قضي عمي القكم السياسية في مصر كترؾ مصر كليا حدكد مختمفة عفحدكدىا قبؿ تكليو الحكـ  ،كبني السد العالي كأمـ قناة السكيس كدفع الجيش إلي حرب غير محسكبة
فانيزـ  ،كلست أستطيع تخيؿ كيؼ كاف سينتيي عصره إال بمكتو  ،فقد كاف فيما أعتقد سيظؿ رئيسا

لمصر مدم الحياة

 كال تنسي أيضان أنو قد مات بعد أف جعؿ الفف لو مكانو غير عادية في نفكس الكثيريف  ،كأصبحتاألغاني كالشعارات أىـ ما يميز سمككيات المجتمع

ٕٖٗ نقبلن عف مكقع ( http://gate.ahram.org.eg/News/1371253.aspx :رابط المكضكع عمي شبكة االنترنت)
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ترددت بعض الشائعات بأف الرئيس عبد الناصر قد مات مسمكمان كليس بأزمة قمبية كلكف ليس ىناؾ ما يؤكد ذلؾ

ٔٔٓ

ٕٔٓ
 -فيؿ يمكف أف نمقي الضكء عمي مسألة كفاتو كلك في إيجاز قبؿ أف ننتقؿ لمحديث عف عصر الرئيس

السادات ؟ فقد سمعت أف جنازتو كانت تاريخية كارتدت النساء السكاد في معظـ أنحاء مصر كانتشر

الحزف كالبكاء كالحداد بيف جمكع الشعب المصرم كالعربي كبعض الدكؿ األخرم

كفاة الزعيـ جماؿ عبد الناصر
 ال مانع بالطبع مف الحديث عف ذلؾ  ،فكفاتو كجنازتو تعتبر حدث تاريخي  ،كلكي تدرؾ ما أحدثو خبركفاتو في مصر كالعالـ سأتمك عميؾ جزء مف مقاؿ بعنكاف يكـ رحيؿ االب بقمـ محمد شكقى السيد كقد
كجدتو في نتائج البحث عمي أحد مكاقع االنترنتٖٗٗ حيث كرد ما يمي  :خبر كفاة عبد الناصر

باإلعبلـ العربى كالعالمى كصكرة مف بيركت  ،أكالن  :الصحافة العربية  :خرجت جريدة األىراـ القاىرية

الثبلثاء ِٗ سبتمبر َُٕٗ ككتبت تحت عنكاف كبير "" عبد الناصر فى رحاب اهلل "" كأعمنت مصر

الحداد الرسمى أربعيف يكما كتعطيؿ المصالح كالشركات كالمدارس كالجيات الحككمية ثبلثة أياـ
كاىتمت الصحافة الككيتية اىتماـ بالغ بالخبر أل ثر كداع الرئيس لسمك أمير الككيت كآخر مسئكؿ

يكدعو فنشرت "جريدة الرأل العاـ " بعنكاف ""مات جماؿ عبد الناصر"" مع صكرة ضخمة عمى خمسة
أعمدة كىك يكدع الشيخ صباح السالـ كافتتاحية يشرح فييا تكديع الرئيس ألمير الككيت كمشاركتو فى

مؤتمر القمة العربى كمجيكدات الزعيـ لحؿ أزمة كنزيؼ الدـ العربى بيف السمطة األ ردنية كالفمسطينية

 ،جريدة "اليدؼ" كىى جريدة أسبكعية عربية نشرت بالعدد رقـ ْٖٓ أكؿ أكتكبر َُٕٗ ككضعت
عنكانان ""أدفنكنى معو "" كىى كممة كردت عمى لساف زكجتو السيدة تحية مع صكرة لجماؿ عبد الناصر
كسط حشكد الشعب الككيتى الذل خرج متأث ارن كحزينان كفى الصفحة األ كلى بياف الديكاف األميرل الككيتى
كالنعى الرسمى كأيعمف الحداد أربعيف يكما كقرر مجمس الكزراء بتنكيس األعبلـ كاغبلؽ المدارس

كالمسارح كالسينما ثبلثة أياـ  ،جريدة األ نكار المبنانية كالصادرة ِٗ سبتمبر كتبت فى االفتتاحية بقمـ
رئيس التحرير سعيد فريحة مع صكرة كبيرة لعبد الناصر بعنكاف "" كداعان يابطؿ العركبة الخالد"  ،جريدة

البعث السكرل نشرت بعنكاف فاجعة األمة العربية بكفاة الرئيس عبد الناصر كعنكاف إعبلف الحداد

بسكريا أربعيف يكمان  ،ثانيان  :األعبلـ العالمى  :نقمت ككالة ركيترز لؤلنباء األخبار التالية أف اآلالؼ مف

الناس طافت فى شكارع القاىرة أمس كىى تغنى نشيد ببلدل ببلدل لؾ حبى كفؤادل كأف حكالى ََِٓ

شخصا قد أغمى عمييـ لدل سماعيـ نبأ كفاة الرئيس كقد نقؿ أف امرأة قد ماتت بنكبة قمبية كنقمت
أيضا أف أحد االشخاص حرؽ نفسو كني ًقؿ إلى أحد مستشفيات اإلسكندرية  ،كنقمت ركيترز أف السيدة
تحية قرينة الرئيس ىرعت مع ابنتييا ىدل كمنى كابنيا عبد الحكيـ عندما شعرت بكفاة زكجيا كأخذت

يد زكجيا كقبمتيا كقالت ال أريد شيئا لـ اكف اريد فى حياتى غير زكجى  ،كنقمت ركيترز عف القدس أف
ٖٗٗ

نقبلن عف مكقع https://www.facebook.com/NasserNewsNetwork3n/posts/813396195414052:0 :
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اآلالؼ مف الفمسطينييف طافت شكارع القدس فى أكبر مسيرة حزف عمى كفاة الرئيس جماؿ عبد الناصر

كأف القكات المحتمة منعت المسيرة مف دخكؿ الحى الصييكنى فى المدينة كأضافت أف المحبلت فى

القطاع العربى فى المدينة قد أغمقت أبكابيا كأكتظت المساجد لسماع القرآف الكريـ كأشارت الككالة إلى
أف قكات الشرطة دخمت مدف الضفة الغربية أمس حيث أغمقت معظـ المدارس أبكابيا كبدأ الطبلب

العرب مسيرات حزف عمى كفاة قائدىـ العربى الكبير كفى مكسكك مسيرة حداد فى شكارع مكسكك :ذكرت

ككالة تاس أنو أخترقت شكارع مكسكك الرئيسية مسيرة ضخمة مف الطبلب العرب كمف الركس المحبيف

لمرئيس عبد الناصر كذكرت الككالة أف المسيرة كانت صامتة كتحت شعار ذكرل القائد العربى ستبقى
حية فى نفكسنا كانتيت المسيرة أماـ مبنى المكتب الثقافى لمجميكرية العربية المتحدة  ،جريدة التايمز
البريطانية نشرت بعنكاف " أنو أضخـ تجمع بشرل فى التاريخ "  ،كفى تعميؽ مجمة نيكزكيؾ عمى جنازة

الرئيس عبد الناصر قالت  :لـ يشيد العالـ جنازة تماثؿ فى ضخامتيا جنازة عبد الناصر كسط مشاىد

مف عكيؿ المصرييف كالعرب عميو بمغت حد التخمى عف المككب الجنائزل عندما ضغطت األلكؼ

المؤلفة عمى المككب فى محاكلة إللقاء نظرة أخيرة عمى النعش الذل يحمؿ جثماف بطميـ الراحؿ  ،إف

جنازات كيندل كستاليف ككماؿ أتاتكرؾ تبدك كصكر فكتكغرافية إذا ما قكرنت بجنازة عبد الناصر لقد

أحس العرب أنيـ فقدكا األب كالحامى ليـ  ،،جريدة الكفيجارك الفرنسية معمقة عمى خبر كفاة الرئيس
عبد الناصر " لك أف كفاة جماؿ عبد الناصر حدثت فى ظركؼ سياسية عادية لكاف ليا أثر عميؽ فى

أبعاده فى العالـ أما أنيا حدثت فى الكقت الحاضر كفى ىذه المحظة الحرجة التى يجتازىا الشرؽ

األ كسط منذ أكثر مف ثبلث سنكات فإنيا مأساة حقيقية ال يمكف حساب نتائجيا كتقكؿ ككالة الصحافة

الفرنسية أف الصحافة اعتبرت أف فقد عبد الناصر ىك فقد عنصر كبير األىمية فى المأساة التى
يعيشيا الشرؽ األكسط أما صحيفة بارل جكر فقالت أف خمفاء عبد الناصر سيمقكف إرثان ثقيبلن  ،أما

المدف االلمانية فيذكر الدكتكر لطفى ناصؼ أف مدينة ليبزج األ لمانية شيدت أكبر جنازة شيدتيا

المدينة أك فى أل مدينة أكركبية أخرل مف الطبلب العرب إلى جانب المبعكثيف األجانب كشارؾ معيـ

المسئكليف بالمدينة كفى الجامعة فى تمؾ الجنازة الرمزية التى خرجت مف الجامعة مارة بالشكارع
الرئيسية إلى أف كصمت إلى إحدم القاعات الكبرل بالمدينة كىـ يمسككف بالعمـ المصرل كيرفعكف
صكرة كبيرة لعبد الناصر رسميا أحد الطمبة الفمسطينييف مف عرب ْٖ كالذيف يحممكف جنسية اسرائيؿ
كقاـ ممثمكف لكؿ الركابط الطبلبية بالقاء كممات بعد القاء محافظ المدينة كممتو لرثاء عبد الناصر كقبؿ

انتياء العزاء كقؼ طالب كردل يمثؿ اتحاد الطبلب األ كراد فى أكركبا ليعبر عف حزف األ كراد عمى كفاة
الرئيس جماؿ الذل كاف يمثؿ ليـ األمؿ فى الحصكؿ عمى حقكقيـ المشركعة  ،كفى تقرير لكاحدة مف

الصحؼ األ لمانية حكؿ جنازة ناصر كتبت تقكؿ " لقد شيد العالـ كثي ار مف المكاكب الجنائزية ابتداء مف
جنكيز خاف إلى لينيف كأتاتكرؾ كغاندم ككينيدل كلكف مف المؤكد أف أكبر جنازة فى تاريخ العصر
ٖٔٓ

ٗٔٓ
الحديث قد سارت بالعاصمة المصرية القاىرة يكـ األ كؿ مف أكتكبر َُٕٗ فى كداع ناصر  ،كفى عدد

السبت ْ أكتكبر

أعادت صحيفة «الجاردياف» البريطانية نشر تقريرىا عف جنازة الرئيس جماؿ

عبدالناصر أمس األكؿ ،تحت عنكاف «جنازة ناصر اكتظت بالحشكد الباكية ».ككصفت الصحيفة في
تقريرىا ،الذم أعده كؿ مف ىاركلد جاكسكف كديفيد ىيرست ،جنازة عبدالناصر في الثاني مف أكتكبر

عاـ َُٕٗ بأنيا الجنازة الرسمية المذىمة كاألكثر إثارة في العصر الحديث ،مشيرة إلي أف مبلييف

المصرييف «المتكاضعيف» خرجكا لتكديع زعيميـ «الذم عبدكه طكاؿ ُٖ عامان» عمي حد قكليا ،إلي

جكار حشكد مف القادة كزعماء العالـ  ،أما «جاف الككتير» الكاتب كالمؤرخ كاألديب الفرنسي فقد
كصؼ أحداث تشييع جنازة جماؿ عبدالناصر في كتابو «ناصر» بقكلو «إف ىذه الجمكع الغفيرة في
تدافعيا اليائؿ نحك الجثماف إلي مثكاه األخير لـ تكف تشارؾ في تشييع الجثماف إلي مثكاه األخير،

لكنيا كانت في الحقيقة تسعي في تدفقيا المتبلطـ لبلتصاؿ بجماؿ عبدالناصر الذم كانت صكرتو ىي

التجسيد المطمؽ لكينكنتيا ذاتيا .لقد قفمت اآلف الدائرة كلكف ماذا تحكم في داخميا ؟ انقبلب ِّ
يكليك ..باندكنج ..السكيس ..السد العالي ..دمشؽ ..الجزائر ..قكانيف ُُٔٗ .إف كؿ ذلؾ قد أصبح

اآلف تاريخان ،لقد مضت فترة االنتقاؿ مف عيد الممؾ الدمية إلي الجميكرية كالعركبة كاالشتراكية ،لكف

ما ىك باؽ ىك صكرة عبد الناصر كما أصبحت ترمز إليو مف اإلحساس بالكرامة كركح التحديث

كالشعكر باألىمية الدكلية» ..ىؿ عرفت اآلف لماذا كانت جنازة عبد الناصر ىي األعظـ في التاريخ

الحديث؟ (انتيي المقاؿ)

 -لقد شاىدت بالفعؿ صكر ليذه الجنازة تؤكد الكثير مما جاء في ىذا المقاؿ  ،كسرح بي خيالي فقمت ما

الذم كاف مف الممكف أف يصنعو رجؿ مثؿ ىذا إذا قاد قكمو إلي نيضة حقيقية يستثمر فييا اإلنساف
المصرم خير استثمار ليحيا حياة أفضؿ  ،كتحتؿ مصر مكانتيا الحقيقية بيف الدكؿ عمي أسس حقيقية

كليس عمي شعارات كأكىاـ ال زلنا نعاني منيا حتي اآلف

 عمي أم حاؿ لقد مات الزعيـ دكف أف يعرؼ ما حدث لبلشتراكية كالناصرية في مصر كبعد أف فقدالشعب ثقافة الديمقراطية كحرية الرأم كما تـ تركيضو ليستسمـ لمديكتاتكرية العسكرية

 ىؿ يمكف أف تق أر نعي الرئيس السادات لمرئيس عبد الناصر الذم تـ إذاعتو في ذلؾ الكقت  ،حيث كافالسادات يشغؿ منصب نائب الرئيس ؟

القبة كتـ سريعا اتخاذ
 ( ىك بياف تمت صياغتو مف قبؿ محمد حسنيف ىيكؿ الذم أنيى كتابتو بقصر ٌالقرار بإخبار كزير اإلعبلـ بقطع كافة البرامج العادية كاذاعة القرآف الكريـ بصفة مستمرة بعد أف تـ
صياغة بياف النعي الذم سيذاع عمى الشعب المصرم ككاف كالتالي:«.....فقدت الجميكرية

العربية المتحدة كفقدت األمة العربية كفقدت اإلنسانية كميا رجبل مف أغمى الرجاؿ ،كأشجع الرجاؿ
كأخمص الرجاؿ كىك الرئيس جماؿ عبد الناصر الذل جاد بأنفاسو األخيرة فى الساعة السادسة كالربع
ٗٔٓ

َٕٓ
مف مساء يكـ ِٕ رجب َُّٗ المكافؽ ِٖ سبتمبرَُٕٗ ،بينما ىك كاقؼ فى ساحة القتاؿ يكافح

تعرض البطؿ الذل سيبقى ذكره خالدا
مف أجؿ كحدة األمة العربية كمف أجؿ يكـ انتصارىا. ،.....لقد ٌ
إلى األبد فى كجداف األمة كاإلنسانية لنكبة قمبية حادة بدت أعراضيا عميو فى الساعة الثالثة كالربع
بعد الظير ،ككاف قد عاد إلى بيتو بعد انتيائو مف مراسـ اجتماع مؤتمر الممكؾ كالرؤساء العرب الذل

مركعة
كرس لو القائد كالبطؿ كؿ جيده كأعصابو ليحكؿ دكف مأساة ٌ
انتيى باألمس فى القاىرة كالذل ٌ
دىمت األمة العربية  ،....إف المجنة التنفيذية العميا لبلتحاد االشتراكى العربى كمجمس الكزراء ال
ألـ بالجميكرية العربية المتحدة كبالكطف
يجداف الكممات التى يمكف بيا تصكير الحزف العميؽ الذل ٌ
العربى كاإلنسانى إزاء ما أراد اهلل امتحانيا بو فى كقت مف أخطر األكقات  ،....إف جماؿ عبد الناصر

كاف أكبر مف الكممات كىك أبقى مف كؿ الكممات ،كال يستطيع أف يقكؿ عنو غير سجمٌو فى خدمة شعبو
كأمتو كاإلنسانية مجاىدا عف الحرية كمناضبل مف أجؿ الحؽ كالعدؿ كمقاتبل مف أجؿ الشرؼ إلى آخر

لحظة مف العمر  ،..كلع ٌؿ ىذه الكممات ال تكفي لعزاء جماؿ عبد الناصر رغـ أف الشيء الكحيد الذم
يمكف أف يفي بحقو كبقدره ىك أف تقؼ األمة العربية كميا اآلف كقفة صابرة صامدة ،شجاعة ،قادرة
حتى تحقؽ النصر الذل عاش كأستشيد مف اجمو إبف مصر العظيـ كبطؿ ىذه األمة كرجميا كقائدىا

حيث يقكؿ تعالى « .....يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعى إلى ربؾ راضية مرضية فادخمى فى عبادل
-

كادخمي جنتي .»...كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو )ََٗ

.حسنان ىا نحف قد انتيينا مف الحديث عف عصر جماؿ عبد الناصر في عجالة  ،كاآلف فمنبدأ الحديث

عف عصر الرئيس أنكر السادات

 -ال مانع بالطبع كلكف بدكف تفاصيؿ كما اتفقنا

 يكفي أف تمقي الضكء عمي طبيعة عصره بشكؿ عاـ كأىـ األحداث التي كقعت فيو كمدم تأثيرىا عميالمصرييف  ،كالتركيز عمي ما حدث لشخصية اإلنساف المصرم في عيده لنتابع تطكرىا كتطكر

سمككيات المجتمع في ظؿ حكمو

السادات يتكلي حكـ مصر
 لقد كاف السادات كما ىك معركؼ عضك في مجمس قيادة الثكرة كأصبح بعد ذلؾ نائبان لمرئيس جماؿعبد الناصر أم الرجؿ الثاني في الدكلة  ،كبالتالي فقد شارؾ في جميع األحداث التي شيدتيا مصر في
فترة عبد الناصر  ،فبل شؾ أنو يتحمؿ الكثير مف المسئكلية عف جميع ما تـ مف إخفاقات سكاء

بالمكافقة أك الصمت  ،أك عدـ االنسحاب كاالستقالة مثبلن عند تعقد األمكر كما فعؿ غيره

ََٗ

نقبلن عف مكقع https://www.maghress.com/almassae/161764 :

َٕٓ

ُٕٓ
 العجيب حقان أف ىذه الحقيقة رغـ كضكحيا كضكح الشمس إال أف البعض يتجاىميا تمامان كيعتبر أف ماحدث في عصر عبد الناصر مسئكليتو كحده

 نعـ فبالرغـ مف انفراد عبد الناصر بالسمطة المطمقة كعدـ إمكانية معارضتو إال أف ىناؾ مف انسحبمف الحياة السياسية بالكامؿ عندما تعارض مكقفو مع مكقؼ عبد الناصر كقد ذكرنا بالفعؿ أمثمة عمي

ذلؾ مف أعضاء مجمس قيادة الثكرة  ،كىك ما لـ يفعمو السادات

 لقد كاف بالطبع عصر السادات امتداد لعصر االنفراد بالسمطة المطمقة-

بالتأكيد فقد تخمص السادات مف رجاؿ عبد الناصر في ما يسمي بثكرة التصحيح

َُٗ

ككاف قد أطمؽ

عمييـ مراكز القكم  ،كالشؾ أنو كاف أكثر دىاءان كقكة مف الجميع  ،ككضع الدستكر كالقكانيف التي
تناسبو  ،فكما تعرؼ أف مف يتكلي حكـ مصر يصبح ىك القانكف بؿ كيصبح ىك نفسو مصر  ،كلـ

يجرؤ السادات أف يقدـ نفسو كبديؿ لعبد الناصر في البداية بؿ جعؿ صكرتو تكضع بجكار صكرة عبد

الناصر  ،إلي أف استطاع بعد ذلؾ تشكيو عصر عبد الناصر باستخداـ الفف أيضان

 -فما ىي أبرز األحداث التي كقعت في عصره ؟

َُٗ تحؿ اليكـ الذكرل ْٓ عمى يكـ عالؽ في ذاكرة التاريخ كعقؿ الناصرييف سطر مبلمحو الرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات ،عندما أطاح بمف
بعيدا
أطمؽ عمييـ اسـ مراكز القكل ،في مثؿ ىذا اليكـ ُٓمايك مف عاـ ُُٕٗ كأطمؽ السادات عمى اطاحتو بأتباع الفكر الناصرم كاليسارييف ن

عف الحكـ كالسمطة ،مصطمح «ثكرة التصحيح» ،لتمثؿ ىذه الكاقعة أكبر أزمة كاجييا منذ تكليو الرئاسة ،بعد كفاة الرئيس الراحؿ جماؿ عبدالناصر

في َُٕٗ كجاءت ثكرة تصحيح السادات ،لمتخمص مف رجاؿ عبد الناصر الذيف كانكا يحيطكف بو في الحكـ ،كمف بينيـ عمى صبرل نائب رئيس
الجميكرية كشعراكل جمعة كزير الداخمية ،كمحمد فايؽ كزير اإلعبلـ ،كمحمد لبيب شقير رئيس البرلماف ،كسامى شرؼ سكرتير رئيس الجميكرية
كاتخذ السادات ىذه الخطكة ،بعد أف حضر إليو ضابط شرطة يعمؿ فى إدارة الرقابة عمى الياتؼ فى كزارة الداخمية في منزلو ،مساء ُُ مايك مف

عاـ ُُٕٗ  ،كقدـ لو مجمكعة تسجيبلت ،بينيا شريط يحمؿ مكالمة بيف اثنيف مف مراكز القكل يتآمراف عميو كيخططاف الغتيالو فقرر السادات
إقالة كزير الداخمية شعراكم جمعة ،األمر الذم لـ يمرره اليسارييف ،فتقدمت مراكز القكل باستقاالت جماعية ،في محاكلة منيـ لبلنقبلب عمى نظاـ

الحكـ كاحداث فراغ دستكرم ،ففاجئيـ السادات بقبكؿ االستقالة كفي ُٓ مايك ُُٕٗ تـ إذاعة خبر استقالة ٓ مف أىـ الكزراء أبرزىـ كزراء
الحربية كالداخمية كاإلعبلـ ،لتتشكؿ أكؿ كزارة تخمك مف مراكز القكل منذ ثكرة يكليك ُِٓٗ ،ليستعيف السادات بعدد ممف كاف يثؽ بيـ ،عمى
تاريخيا لؤلمة أعمف فيو اعتقاؿ مف أطمؽ عمييـ مراكز القكل ،كسرد
خطابا
رأسيـ قائد الحرس الجميكرل الميثى ناصؼ كألقى السادات كقتيا
ن
ن
تفاصيؿ المؤامرة التى تعرض ليا ،كمحاكلة الكزراء المستقيميف إحداث فراغ سياسى فى الببلد ،كقياـ أعكانيـ بالتجسس عميو إلحراجو كالتطاكؿ
عميو ،كأنو ألقى القبض عمييـ داخؿ مبنى اإلذاعة كالتميفزيكف كقاؿ السادات في خطابو الشيير«:أنا ىسيب لكـ كشعب ،تفاصيميا كاممة ،ىسيبمكـ

كشعب تستنتجكف منيا ما تستنتجكف ،لكف ىقرر أمامكـ إحقاقنا لمحؽ كلمسئكليتى التاريخية جممة أمكر ،أكليا أنني لف أفرط في المسئكلية
أبدا كتابع« :لف أفرط في األمانة ،كلف أسمح بقياـ مراكز
إطبلقنا ،كلف أسمح بقياـ أم مركز مف مراكز القكل ،ميما كاف مكانو ،كميما كانت قكتو ن
أبدا ،سأتقدـ لمشعب إلجراء انتخابات حرة مف القاعدة إلى القمة لبلتحاد االشتراكى ،كسأشرؼ بنفسى كلجنة قضائية في مكتبى ،كمستشاركف
قكل ن

شعبا صنع ىذا
بدءا بتكزيع التذاكر مف الكحدة األساسية ،لكى نأتى باتحاد ىك الذم يمثؿ ن
مف كزارة العدؿ ،لئلشراؼ عمى كؿ صغيرة ككبيرة ،ن
التاريخ ».كفي المقابؿ ،يرم بعض المؤرخيف أف المكضكع لـ يكف ثكرة تصحيح ،بقدر ماكاف صراعا عمى السمطة بسب الخبلفات السياسية
المتعددة---- .نقبل عف مكقع  :الكفد  ،في ذكرم ثكرة التصحيح ُٓمايك  ،كالجدير بالذكر أف نتائج المحاكمات كانت كاآلتي  :يحكـ عمى الفريؽ
أكؿ محمد فكزم باألشغاؿ الشاقة ،ك يخفؼ إلى ُٓ عاما ،كما تـ الحكـ باألشغاؿ الشاقة عمى محمد فائؽ كزير اإلعبلـ ،بينما أصدرت المحكمة

أحكاما قاسية باإلعداـ شنقا ،عمى شعراكم جمعة ،كعمي صبرم ،كسامي شرؼ ،كجرل تخفيؼ األحكاـ إلى األشغاؿ الشاقة بقرار مف الرئيس،
لتنتيي أسطكرة مراكز القكل ،حسب ركاية السادات ،كلكف كما ىك الحاؿ في كافة األحداث التاريخية ،دائما ىناؾ ركايات أخرل
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ُٕٓ

ِٕٓ
 الشؾ أف حرب أكتكبر ُّٕٗ كعبكر القكات المسمحة قناة السكيس كاف أىـ حدث في عصره  ،كقد تـأيضان االنفتاح االقتصادم كعكدة المنابر ثـ األحزاب تحت سيطرتو  ،كمعاىدة كامب ديفيد كىناؾ أحداث
أخرم بالطبع سكؼ تأتي في سياؽ الحديث

 حسنان فمنبدأ الحديث عف عصره المثير -فمف أيف نبدأ ؟

 نبدأ بحرب أكتكبر بالطبع  ،ألنو الحدث األبرز في عصر السادات  ،فأنا ال تعنيني كثي ارن تفاصيؿ كصكلولمسمطة كانفراده بيا  ،فقد فعؿ ذلؾ الكثيركف قبمو  ،كتاريخ مصر شاىد عمي ذلؾ  ،أما نصر أكتكبر

فسيظؿ مقركنان باسـ الرئيس السادات ؟

 -إذا تحدثنا عف حرب أكتكبر البد أف نذكر مقدمات ىذه الحرب  ،فقد أعد ليا جماؿ عبد الناصر ثـ

استكمؿ السادات الطريؽ إلييا  ،كقد قرر السادات قرار الحرب بعد أف حاكؿ حؿ المكضكع سياسيان كقد
سجؿ األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ مكقؼ قياـ السادات بإرساؿ مبعكث إلي الرئيس األمريكي لتحريؾ

القضية كلكف المحاكلة لـ تنجح  ،فقد صرح الرئيس األمريكي أنو يتدخؿ في المناطؽ الساخنة في

العالـ  ،كحيث أف األكضاع مستقرة بيف مصر كاسرائيؿ فبل كجكد مبرر لمتدخؿ

 -فاضطر السادات لتنفيذ خطة الحرب أليس كذلؾ ؟

 ىذا صحيح  ،فقد تأكد أنو يستطيع أف يحرؾ القضية سياسيان كلكف بعد إشعاؿ المنطقة عسكريانكخاصة أف الجيش المصرم كاف قد تـ حشده كتسميحو كتدريبو عمي ىذه الخطة كمنتظر أف ينفذىا ،

ككاف الشخص الكحيد الذم يمكف أف يتخذ قرار الحرب ىك السادات
 -فماذا كتب ىيكؿ عف مقدمات حرب أكتكبر ؟

مقدمات حرب أكتكبر ُّٕٗ
 -يقكؿ ىيكؿ في كتابو  --( :كالحقيقة أف السادات كاف يبحث عف أعذار في سنة ُُٕٗ كاف قد أعمف

سنة الحسـ التي سكؼ تشيد المعركة ال محالة  ،كلكف شيئان لـ يحدث  ،ككاف عذره الذم تذرع بو ىك

األكلكية التي أخذتيا الحرب في شبو القارة اليندية بيف اليند كباكستاف  ،كجاءت سنة ُِٕٗ كلـ تقع
المعركة  .ككاف يمكف أف يككف العذر ىك تأخر السكفييت في إمدادات السبلح  ،األمر الذم لـ يترؾ لو

خيا ارن سكم أف يطرد خبراءىـ مف مصر  ،كسارع السكفييت إلي تقديـ إمدادات مف السبلح لـ يسبؽ ليا

مثيؿ  ،خصكصاى عقب زيارة قاـ بيا لمكسكك الفريؽ "أحمد اسماعيؿ عمي" الذم خمؼ الفريؽ :صادؽ"

ككزير لمحربية  ،كجاءت سنة ُّٕٗ معبأة باالحتماالت  ،ككانت الشكاىد حافمة بالنذر الخطيرة

بالنسبة لجيش طالت تعبئتو كتزايد استعداده كاستكماؿ تدريبو عمي عممية العبكر إلي درجة أف مناكرات

ليذه العممية المعقدة عبر مانع مائي جرت عشرات المرات كعمي مستكم الفرؽ ---- ،كلـ تكف

القكات المسمحة كحدىا ىي التي بدأت تظير فييا عبلمات التمممؿ  ،كلكف األمة كميا بدت فعبلن في
ِٕٓ

ّٕٓ
حالة تمممؿ  ،كاف شحنيا تزداد طاقتو كؿ يكـ مف أجؿ ىدؼ ال يبدك أنو سيتحقؽ  ،ككاف ذلؾ يخمؽ

نكعان مف االحباط شعر بو أنكر السادات كاف راح ينسبو لغير أسبابو الحقيقية  .ككاف الطبلب قد قامكا

بمظاىرات تعبي ارن عف ىذا اإلحباط  ،كاعتقمت أعداد كبيرة منيـ  ،كأغمقت الجامعات

 -فماذا عف ما قالو األمريكيكف لمبعكث السادات ؟

 -في فبراير سنة ُّٕٗ كاف "السادات" قد أرسؿ مستشاره لؤلمف القكمي "حافظ اسماعيؿ" إلي كاشنطف

لمقاء رسمي أحيط بكؿ أضكاء الدعاية البلزمة مع "ريتشارد نيكسكف" رئيس الكاليات المتحدة –ثـ لقاء

سرم مع نظيره األمريكي "ىنرم كيسنجر" في مزرعة يممكيا "دكنالد كندؿ" –رئيس مجمس إدارة "بيبسي

ككال" كالذم كاف صديقان شخصيان لمرئيس "نيكسكف" كلـ يسفر ىذا االجتماع السرم بيف "حافظ اسماعيؿ"
ك "ىنرم كيسنجر" عف شئ يذكر  .كفي الحقيقة فإف "كيسنجر" لـ يكف تحت ضغط يفرض عميو أف

يقترب بتناكؿ أزمة الشرؽ األكسط  ،فقد كاف يراىا أزمة خامدة  ،كىك ال يقترب إال مف األزمات

الساخنة  ،كقد عبر عف مبلحظتو تمؾ أكثر مف مرة  ،ليس فقط أثناء لقائو السرم مع "حافظ رمضاف" ،

كلكف أيضان خبلؿ تصريحات صحفية نقمت عنو أكثر مف مرة  ،كما نقميا عنو إلي الرئيس "السادات"
عديدكف ممف قابمكه ثـ قابمكا الرئيس "السادات" بعده  ،كبينيـ "أرنك دم بكرشجراؼ" مندكب مجمة
"نيكزكيؾ" في الشرؽ األكسط  ،ككاف مف المراسميف األجانب المقربيف في ذلؾ الكقت لدم الرئيس

"السادات"  ،كاف االلحاح مف دكائر عديدة عمي ضركرة الحركة كالتسخيف  ،كاف مطمب الحركة الحقيقية

مطمبان كطنيان مصريان كقكميان عربيان ----مف الصعب عمي أم إنساف أف يتصكر المشاعر التي كانت
تعتمؿ في أعماؽ أنكر السادات في تمؾ األياـ الحاسمة  ،كاف قد استقر عمي الحركة  ،فمـ يكف أمامو

سبيؿ غير ذلؾ  ،ككاف أكثر ما يضغط عميو كجكد جيش ضخـ يج ُّيز كأيعد ليدؼ كاحد ال بديؿ لو كىك
دخكؿ معركة  .كما لـ يصدر إليو أمر البدء فإف العكاقب يمكف أف تككف كخيمة

 مشكمة كبرم عندما يككف شخص كاحد مسئكؿ عف اتخاذ القرارت دكف الرجكع إلي الشعب نفسو مفخبلؿ نكابو كممثميو  ،ككؿ ما ييـ الحاكـ ىك عدـ استفزاز القكم العظمي  ،كالحصكؿ عمي إشارة ما

تفيد بأنو ال مانع مف دخكؿ حرب محدكدة لتحريؾ القضية

 كاف السادات ييدفع دفعان بفعؿ عكامؿ كثيرة إلي دخكؿ المعركة – كربما يمكف لبلنصاؼ فيـ بعضأسباب تردده بسبب ضخامة القرار كفداحة العكاقب التي يمكف أف تترتب عمي أم خطأ في الحساب ،
فالمسؤكلية التي كاف يتحمميا ىائمة كالمخاطر عمي كؿ خطكة مف الطريؽ

 فيؿ تـ تنسيؽ بيف مصر كسكريا قبؿ الحرب  ،عفكان أقصد التنسيؽ بيف الرئيس السادات كالرئيسالسكرم حافظ األسد ؟

 -عمي أم حاؿ فقد كاف لمحالة النفسية لمسادات في تمؾ الفترة آثار جانبية بالغة الحساسية  .فمـ يكف

قاد ارن عمي الصراحة حتي مع حمفائو  ،كحينما أتـ اتفاقو النيائي مع الرئيس "حافظ األسد" عمي المعركة
ّٕٓ

ْٕٓ
كتكقيتاتيا كخططيا  ،فإنو أخطر السكرييف بأنو سينفذ خطة "جرانيت ِ" التي كانت تقتضي الكصكؿ
إلي المضايؽ في سيناء لكنو في أمره لبدء العمميات لمفريؽ "أحمد اسماعيؿ" طمب إليو في الكاقع تنفيذ

خطة "جرانيت ُ" التي كانت تقتضي مجرد عبكر قناة السكيس كاالحتفاظ بخمسة رؤكس كبارم عمي
الضفة الشرقية لقناة السكيس  ،إف ذلؾ لـ يؤد فقط إلي سكء فيـ بينو كبيف السكرييف في المراحؿ

الحساسة لممعركة  ،لكنو أدم أيضان إلي نتيجة أخرم أكثر خطكرة )--- ،

َِٗ

 عمي أم حاؿ قاـ الرئيس السادات بشجاعة باتخاذ قرار الحرب كتـ العبكر العظيـ لقناة السكيس  ،فيؿلديؾ كتاب عف الحرب نفسيا كتطكراتيا  ،أقصد أف يككف كتاب لمؤرخ عسكرم ؟

 -بالتأكيد  ،فيناؾ كتاب

َّٗ

عف ىذه الحرب كتبو المؤرخ العسكرم المكاء جماؿ حماد كقد كردت فيو

تفاصيؿ الحرب كىك كتاب ممتع كمزكد بصكر كخرائط أيضان

 -حسنان فمننتقؿ إلي كتاب المكاء جماؿ حماد ليشترؾ معنا في ىذا الحكار

 يقكؿ المكاء جماؿ حماد في مقدمة كتابو  -(:لقد نشبت أربع حركب بيف العرب كاسرائيؿ خبلؿ ربعالقرف الذم أعقب إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ في ُٓ مايك ُْٖٗ  ،كبسبب سياسة دكلية مناكئة لمصر
كأكضاع داخمية سيئة  ،كأخطاء عسكرية فادحة ارتكبتيا قيادات غير كاعية  ،لـ يتمكف الجيش
المصرم مف إثبات جدارتو كاستعادة أمجاده كانتصاراتو في الحركب الثبلث األكلي التي خاضيا  ،إذ لـ

تتييأ أمامو الفرصة التي كاف ينشدىا  ،كي يخكض غمار القتاؿ بعد إتماـ استعداداتو  ،كلمكاجية

عدكه كجيان لكجو تحت قيادة عسكرية كاعية بأصكؿ الفف الحربي  ،لقد كانت حرب فمسطيف في ُٓ
ٌ
مايك ُْٖٗ حربان قديمة الطراز في معظـ مراحميا كاف كانت قد كقعت في زماف حديث  ،كرغـ األطراؼ
العديدة التي اشتركت فييا فمـ يكف ضمنيا ما يستحؽ أف يطمؽ عميو جيش عصرم  ،كبسبب االحتبلؿ

البريطاني الذم كاف ما يزاؿ مسيط ارن عمي الدكؿ العربية التي قامت جيكشيا

َْٗ

بأدكار رئيسة في ىذه

الحرب  ،فقد دخمت القكات العربية أرض فمسطيف دكف تدريب جيد أك تسميح كاؼ أك إعداد مسبؽ ،

كلعبت السياسة البريطانية المتكاطئة مع الصييكنية كالتي كانت تؤازرىا معظـ القكم الغربية كقتئذ

كبخاصة الكاليات المتحدة  ،دك ارن ميمان في إلحاؽ اليزيمة بالعرب  .فمـ تكد الجيكش العربية تقترب –
رغـ كؿ ما صادفيا مف عقبات كمؤامرات -مف تؿ أبيب حتي تـ الضغط عمي الحككمات العربية
َِٗ نقبلن عف كتاب –خريؼ الغضب-قصة بداية كنياية عصر أنكر السادات =محمد حسنيف ىيكؿ –الناشر :سمسمة جدراف

المعرفة ََِٔ-صفحة ُُْ

َّٗ كتاب المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية لمكاء جماؿ حماد دار الشركؽ  -الطبعة األكلي ََِِ
َْٗ شارؾ في ىذه الحرب جيكش كؿ مف  :مصر كاألردف كالعراؽ كسكريا كلبناف كالسعكدية ضد المميشيات الصييكنية المسمحة
في فمسطيف كالتي تشكمت مف البمماخ كاإلرجكف كالياجاناه كالشتيرف كالمتطكعيف الييكد مف خارج حدكد االنتداب البريطاني عمى

فمسطيف .ككانت المممكة المتحدة قد أعمنت إنياء انتدابيا عمى فمسطيف كغادرت تبعا لذلؾ القكات البريطانية مف منطقة االنتداب،
كأصدرت األمـ المتحدة ق ار ار بتقسيـ فمسطيف لدكلتيف ييكدية كعربية األمر الذم عارضتو الدكؿ العربية كشنت ىجكما عسكريا لطرد
المميشيات الييكدية مف فمسطيف في مايك  1948استمر حتى مارس1949.

ْٕٓ

ٕٓٓ
الخاضعة كقتذاؾ لسطكة االستعمار لممكافقة عمي كقؼ القتاؿ كقبكؿ اليدنة األكلي في ُُ يكنيك ثـ

اليدنة الثانية في ُٖ يكليك ُْٖٗ  ،كتحت ستار اليدنة  ،تدفقت األسمحة كالمعدات كاإلمدادات

العسكرية كالمساعدات المادية عمي إسرائيؿ  ،في الكقت الذم تـ فيو حرماف العرب مف أم إمدادات أك

مساعدات خارجية  ،كفي ظؿ كقؼ إطبلؽ النار قامت إسرائيؿ-كما اعتادت بعد ذلؾ في جميع

حركبيا-بخرؽ اليدنة كفاجأت القكات العربية باليجكـ كتمكنت عف طريؽ الغدر مف احتبلؿ القسـ

األكبر مف األراضي الفمسطينية  .كقد اتضح أف إسرائيؿ قد قامت دكلتيا عمي مساحة مف األرض

تتجاكز كثي ارن المساحة التي خصصت لمدكلة الييكدية  ،كفقان لقرار التقسيـ الذم أصدرتو األمـ المتحدة

في ِٗ نكفمبر عاـ ُْٕٗ  ،إذ زادت مف ٓ %ٓٔ.مف المساحة الكمية لفمسطيف إلي ْ %ٕٕ.كلـ
يبؽ لمعرب بعد انتياء الحرب سكم أراضي الضفة الغربية لنير األردف كقطاع غزة ،

 -ىذا عف حرب ُْٖٗ فماذا كتب عف حرب ُٔٓٗ ؟

 -نشبت الحرب الثانية في ِٗ أكتكبر ُٔٓٗ في ظؿ التكاطؤ البريطاني الفرنسي مع إسرائيؿ  ،ردان عمي

القرار الذم أصدره الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر بتأميـ شركة قناة السكيس في ِٔ يكليك ُٔٓٗ
كلـ تقع خبلؿ ىذه الحرب معارؾ كاسعة النطاؽ مع إسرائيؿ عمي أرض سيناء  ،فقد صدرت األكامر قبؿ

نشكب الحرب بسحب القكات المصرية الرئيسية مف شبو جزيرة سيناء انتظا ارن لمغزك البريطاني الفرنسي
المتكقع في اتجاه اإلسكندرية أك بكرسعيد  ،كلـ تبؽ في سيناء سكم ثماني كتائب مشاه  ،كزع سبع

منيا عمي مثمث أبك عجيمة-رفح-العريش كتمركزت الكتيبة الثامنة في شرـ الشيخ  ،كعندما بدأ
اليجكـ اإلسرائيمي بإسقاط كتيبة مف رجاؿ المظبلت في الساعة الخامسة مساء يكـ ِٗ أكتكبر بالقرب

مف المدخؿ الشرقي لممر متبل عمي مسافة ٓٔ كيمكمت ارن مف قناة السكيس ثـ تسممت مصر في اليكـ

التالي َّأكتكبر إنذا ارن بريطانيان فرنسيان بطمب انسحاب القكات المصرية عشرة أمياؿ غرب قناة السكيس
 ،كأف تقبؿ االحتبلؿ المؤقت مف قكات الدكلتيف لبكرسعيد كاإلسماعيمية كالسكيس  ،ليتسني الفصؿ بيف

الطرفيف المتحاربيف كضماف حرية مركر السفف بالقناة كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي  ،عندئذ انكشفت
بجبلء أبعاد المؤامرة الثبلثية  ،فأصدرت القيادة السياسية أمرىا باالنسحاب العاـ لجميع القكات

المصرية في سيناء إلي غرب القناة إلفساد المخطط المكضكع لقطع خط الرجعة عمي ىذه القكات

تمييدان إلبادتيا

 -فماذا عف حرب ُٕٔٗ (الحرب الثالثة) ؟

 -كفي الحرب الثالثة التي بدأت في ٓ يكنيك ُٕٔٗ  ،لـ تسنح الفرصة لمقكات المصرية لمقتاؿ  ،فقد تـ

حشد ىذه القكات في سيناء بطريقة مظيرية كبعيدة عف أم أصكؿ حربية  ،كما لـ تكضع ليا أم خطة
أك تحدد ليا أم أىداؼ استراتيجية  ،بؿ فرضت عمييا أكضاع خاطئة تخالؼ كؿ المبادئ كاألصكؿ

التكتيكية  ،كنتيجة الرتباؾ القيادة العسكرية كاىتزاز أعصابيا في إثر ضربة الطيراف اإلسرائيمي صباح
ٕٓٓ

ٕٔٓ
ٓ يكنيك  ،صدر أمر االنسحاب المشئكـ مساء يكـ ٔ يكنيك بدكف كضع أم خطة أك تنظيـ لبلنسحاب
 ،األمر الذم أدم إلي تحكيؿ االنسحاب مف عممية حربية إلي حالة شاممة مف الفكضي كاالضطراب ،

انتيت بإخبلء سيناء كفقد القكات المسمحة المصرية بصفة عامة ما يعادؿ َٖ %مف أسمحتيا

كمعداتيا  .ككصمت القكات اإلسرائيمية يكـ ٖ يكنيك إلي الضفة الشرقية لقناة السكيس  ،ككقعت أرض

سيناء العزيزة في قبضة الغزاة  ،ككاف لبلنتصار الخاطؼ الذم أحرزتو إسرائيؿ في حرب يكنيك ُٕٔٗ

تأثير كبير عمي كؿ مف العرب كاإلسرائيمييف  .كرغـ أف ىذا االنتصار كاف يرجع في الدرجة األكلي إلي
األخطاء التي ارتكبتيا بعض القيادات العسكرية العربية كليس إلي مقدرة الجيش اإلسرائيمي كبراعتو ،
فإف إسرائيؿ أثمميا النصر بعد أف استطاع جيشيا إلحاؽ اليزيمة بثبلثة جيكش عربية في ستة أياـ ،

كأف يضـ إلييا مف األراضي العربية ما يزيد عف ثبلثة أمثاؿ مساحتيا  ،كليذا انتاب إسرائيؿ الصمؼ
كالغركر  ،كآمنت بأكىاـ لـ تمبث أف أصبحت بالنسبة ليا حقائؽ ثابتة كمعتقدات راسخة  ،مف بينيا

أسطكرة التفكؽ النكعي اإلسرائيمي عمي العرب كجيشيا الذم ال ييقير  ،كذراع إسرائيؿ الطكيمة القادرة
عم ي سحؽ أعدائيا العرب في أم مكاف ميما نأت ديارىـ  ،فضبل عما كانت تردده عف تمؾ الفجكة
الحضارية الكاسعة التي تفصؿ بينيا كبيف العرب كالتي تحتاج لعدة قركف حتي يستطيع العرب االقتراب

منيا  ،كنتيجة لضـ األراضي العربية الشاسعة إلييا  ،آمنت إسرائيؿ بنظرية حاكلت إقناع العالـ كقتئذ
بيا  ،كىي نظرية األمف اإلسرائيمي  ،التي تقكـ عمي أساس ارتكاز قكاتيا خمؼ مكانع طبيعية كاالحتفاظ

باألراضي المحتمة التي تكفر ليا العمؽ االستراتيجي  ،كتبعد مياديف العمميات الحربية عف قمب إسرائيؿ

كاألماكف ذات الكثافة السكانية فييا  ،كتكفر لقكاتيا مجاؿ التعبئة كحرية العمؿ كالمناكرة  ،كتيدد

عمؽ الدكؿ العربية المجاكرة  ،كرغـ الجيكد العربية كالدكلية التي بذلت لتسكية النزاع العربي

اإلسرائيمي بطريقة سممية  ،فإف إسرائيؿ رفضت في عناد كاصرار أم تسكية سممية  ،كما رفضت
االلتزاـ بقرار مجمس األمف رقـ ِِْ َٓٗالصادر في ِِ نكفمبر ُٕٔٗ كالذم ينص عمي االنسحاب

اإلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة في حرب يكنيك ُٕٔٗ  ،فقد كانت عمي يقيف مف عجز العرب

عسكريان عف التحرؾ ضدىا  ،ككانت عمي ثقة تامة بعدـ مقدرة مصر  ،كىي الجبية العربية الرئيسية
مف جبيات دكؿ المكاجية  ،عمي القياـ بأم ىجكـ شامؿ ضدىا  ،كأف أم محاكلة مصرية لعبكر القناة

َٓٗ القرار رقـ ِِْ ىك قرار أصدره مجمس األمف الدكلي التابع لمنظمة األمـ المتحدة في  22نكفمبر ، 1967كجاء في

أعقاب الحرب العربية اإلسرائيمية الثالثة كالتي كقعت في يكنيك ُٕٔٗ كالتي أسفرت عف ىزيمة الجيكش العربية
كاحتبلؿ إسرائيؿ لمناطؽ عربية جديدة .كقد جاء ىذا القرار كحؿ كسط بيف عدة مشاريع ق اررات طرحت لمنقاش بعد الحرب .ككرد في
المادة األكلى ،الفقرة أ«  :انسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمت في النزاع األخير ».كقد حذفت "أؿ" التعريؼ مف كممة
"األراضي" في النص اإلنجميزم بيدؼ المحافظة عمى الغمكض في تفسير ىذا القرار .كاضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار

عمى إنياء حالة الحرب كاالعتراؼ ضمنا بإسرائيؿ دكف ربط ذلؾ بحؿ قضية فمسطيف التي اعتبرىا القرار مشكمة الجئيف .كيشكؿ ىذا

صمب كؿ المفاكضات كالمساعي الدكلية العربية إليجاد حؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي.
القرار منذ صدكره ي

ٕٔٓ

ٕٕٓ
لمحصكؿ كلك عمي مكطئ قدـ عمي ضفتيا الشرقية  ،سكؼ تقضي عمييا قكاتيا في ساعات معدكدة ،
كما رسخ في أذىاف قادتيا استحالة تسيؽ أم ىجكـ عربي ضدىا عمي أكثر مف جبية  ،بسبب عدـ

مقدرة القيادات العسكرية العربية عمي التخطيط  ،كضعؼ شأف القكات العربية كعجزىا عف مكاجية
جيش إسرائيؿ الذم ال يقير  ،كنتيجة ليذا الغركر القاتؿ  ،آمف القادة اإلسرائيميكف بأنيـ يممككف

التفكؽ التاـ  ،كأنو ليس أماـ العرب سكم االستسبلـ لشركط إسرائيؿ كالسككت المطمؽ عف المطالبة

بأراضييـ التي احتمتيا في حرب يكنيك ُٕٔٗ  ،كلكف مصر عمي خبلؼ ما كانت إسرائيؿ تتكقع لـ

تستسمـ لميأس  ،كلـ يكف ىناؾ مصرم كاحد يقبؿ أف يبقي جزء مف تراب الكطف –كىك سيناء -خاضعان

لبلحتبلؿ اإلسرائيمي البغيض  ،كبدأت مصر عمي الفكر في إعادة بناء قكاتيا المسمحة بمعاكنة االتحاد

السكفييتي  ،الذم أمدىا باألسمحة كالمعدات عكضان عما فقدتو في حرب يكنيك ُٕٔٗ  ،فضبلن عف
إمدادىا بالخبراء كالمستشاريف السكفييت  ،ىذا كلـ تيدأ الجبية المصرية عسكريان كما كانت إسرائيؿ
تتكقع  ،فما كادت الدفاعات تقكم كتتماسؾ عمي طكؿ مكاجية قناة السكيس حتي بدأت حرب

االستن ازؼ في سبتمبر ٖٔ  ،كالتي استمرت لمدة عاميف  .كبرزت خبلؿ ىذه الحرب قكة نيراف المدفعية
المصرية  ،كتكبدت إسرائيؿ خسائر كبيرة في األركاح كاألسمحة كالمعدات  ،مما دفعيا إلي إقامة خط

مف الدفاعات كالتحصينات كالمكانع كالسكاتر الترابية العالية أطمقت عميو اسـ خط بارليؼ  .كقد أنفقت

إسرائيؿ عمي نظاميا الدفاعي الذم أنشأتو في سيناء حكالي ََٓ مميكف دكالر  ،أنفؽ منيا عمي

تحصينات خط بارليؼ كحدىا ََِ مميكف دكالر  ،ككانت مصر عمي يقيف مف أف استرداد أرضيا
السميبة ال يمكف أف يتـ إال عف طريؽ حرب تحرير شاممة مع إسرائيؿ  ،كلكف كاف مف الكاجب كضع

استراتيجية عميا ليذه الحرب  ،فإف سياسة الكفاؽ بيف القكتيف العظمييف كالتي كانت تدعك إلي
االسترخاء العسكرم في المنطقة  ،لـ تكف تتقبؿ نشكب حرب جديدة في الشرؽ األكسط  ،ككاف المكقؼ

الدكلي يتطمب أسمكبان خاصان في إدارة الصراع المسمح في المنطقة .

 -فماذا فعمت مصر مع كجكد كؿ ىذه التغييرات كالتحديات ؟

 -كازاء ىذه الحقائؽ  ،تـ التخطيط لحرب أكتكبر عمي أنيا حرب محدكدة " "local conflictال تستخدـ فييا

تقكض نظرية الحدكد اآلمنة
سكم األسمحة التقميدية  ،كيككف ليا أىداؼ استراتيجية حاسمة بحيث ٌ
اإلسرائيمية  ،كتيدـ أسس اس تراتيجية إسرائيؿ القائمة عمي أساس التفكؽ العسكرم كالسبؽ في تكجيو
الضربة األكلي  ،لمحصكؿ عمي المبادأة ككسيمة إلحراز المفاجأة االستراتيجية  ،كىي االستراتيجية التي
تدعك إلي تكجيو ضربة إجياض ضد أم تحضيرات ىجكمية عربية  ،كأف تككف الحرب قصيرة كحاسمة

مع نقؿ المعركة إلي األراضي العربية فكر بدء أم اشتباكات  ،ككاف التغمب عمي ىذه االستراتيجية
اإلسرائيمية يتطمب تحدم نظرية األمف اإلسرائيمي عف طريؽ عمؿ عسكرم يككف ىدفو إلحاؽ أكبر قدر

مف الخسائر بإسرائيؿ  ،كاقناعيا بأف مكاصمة احتبلليا لؤل راضي المصرية يفرض عمييا ثمنان باىظان ال
ٕٕٓ

ٖٕٓ
تستطيع تحممو  ،عمي أف يمتد ىذا العمؿ العسكرم لفترة زمنية طكيمة مما يكبد إسرائيؿ خسائر مادية

كمعنكية ال قبؿ ليا باحتماليا

َٔٗ

كفرض تأثيرىا عمي نتائج الحرب)-

 ،كيتيح الفرصة في الكقت نفسو لمطاقات العربية األخرم لمتدخؿ

َٕٗ

 -كلكف أال تستطيع الكاليات المتحدة األمريكية أف تمد إسرائيؿ بما تحتاجو خبلؿ الحرب ؟

 يمكنيا بالطبع إمداد إسرائيؿ باألسمحة كالمعدات كلكنيا ال تستطيع أف تمدىا بمكظفيف كعماؿ ليعممكافي الشركات كالمصانع المتكقفة  ،كىناؾ طرفة تقكؿ أف جكلدا مائير رئيسة كزراء إسرائيؿ في ذلؾ

الكقت إذا تـ عمؿ تعبئة لمجيش ال تجد مف يصنع ليا فنجاف مف القيكة  ،ألف الذم يقكـ بذلؾ متكاجد
عمي جبية القتاؿ

العبكر العظيـ
 -إذف فقد تـ التخطيط لمحرب جيدان  ،كبدأت بالفعؿ  ،فكيؼ كاف رد الفعؿ ؟

 (كعندما بدأت الحرب في الساعة الثانية مف بعد ظير يكـ ٔ أكتكبر ُّٕٗ كانت إسرائيؿ ما تزاؿ تبدكأماـ العالـ قمعة عسكرية منيعة ال يمكف اقتحاميا  .ككصؿ الغركر باإلسرائيمييف إلي االعتقاد بأف ىذه

الحرب ما ىي إال اليكـ السابع مف حرب األياـ الستة السابقة  .كمف قاعة دار "سكككلكؼ" التي شيدت

المؤتمرات الصحفية الخاصة بأنباء االنتصارات اإلسرائيمية الباىرة في حرب يكنيك ٕٔ  ،أعمف مكشي

دياف كزير الدفاع مساء ٔ أكتكبر في مؤتمر صحفي "سكؼ يدحر جيش الدفاع اإلسرائيمي المصرييف

بضربة شديدة في سيناء  ،كسكؼ ينتيي القتاؿ بانتصارنا في األياـ القادمة"  ،،كصرح الجنراؿ دافيد

أليعازر رئيس األركاف في مؤتمر صحفي يكـ ٖ أكتكبر كسط تصفيؽ الحاضريف " ،بأف الجيش

اإلسرائيمي سيكاصؿ ضرب العدك كتحطيـ عظامو "  .كلكف ىذه األكىاـ اإلسرائيمية لـ تمبث أف تبددت
منذ الساعات األكلي مف القتاؿ  ،فقد نجحت القكات المصرية في اقتحاـ قناة السكيس كاجتياح حصكف

خط بارليؼ  ،كبدأت في إنشاء منطقة رءكس الكبارم –كفقان لمخطة المكضكعة -عمي الضفة الشرقية

لمقناة  ،كما تمكنت مف تدمير ثبلثة ألكية مدرعة إسرائيمية تدمي ارن يكاد يككف كامبلن  ،كعمي الجبية
السكرية  ،نجحت القكات السكرية في عبكر الخندؽ الصناعي الذم أقامتو إسرائيؿ  ،كاندفعت كالسيؿ

الجارؼ تشؽ طريقيا في مرتفعات الجكالف مف الشرؽ إلي الغرب  ،عمي ثبلثة محاكر رئيسية  ،كىكذا
انيارت نظرية األمف اإلسرائيمي بكؿ أسسيا كمقكماتيا  ،كتقكضت سمعة الجيش اإلسرائيمي الذم
ََٔٗٔٗ

كانت إسرائيؿ في ذلؾ الكقت تعاني نقصان حادان في التعداد السكاني  ،فمـ تكف تستطيع أف تحشد جيشان دكف أف يتأثر

اقتصادىا  ،فالشعب يتحكؿ بالتعبئة إلي جيش كبالتالي يتكقؼ العمؿ كاإلنتاج حتي تنتيي المعركة كيعكد المكظفكف كالعماؿ إلي
مصانعيـ كشركاتيـ ليستأنفكا العمؿ كاإلنتاج  ،كبالتالي فإسرائيؿ ال تتحمؿ طكؿ فترة الحرب ألنيا تصاب بشمؿ تاـ في جميع مناحي

الحياة  ،لذلؾ تعتمد عمي الخطكط الدفاعية كالمكانع كالتحصينات بحيث يككف أقؿ عدد مف المقاتميف يدافعكف عف مساحات كبيرة

مف األرض  ،كحركبيا خاطفة كقصيرة المدة ( ،ذات نفس قصير كما يقاؿ)

َٕٗ

نقبلن عف كتاب – المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية-المكاء جماؿ حماد-دار الشركؽ طبعة ََِِ –صفحة ٕ

ٖٕٓ

ٕٗٓ
ذاعت شيرتو في اآلفاؽ بأنو الجيش الذم ال ييقير  ،كأصيب الشعب اإلسرائيمي بصدمة عنيفة كصفيا
بعض المحمميف العسكرييف بالعبارة الشييرة "زلزاؿ في إسرائيؿ"  .لقد كانت حرب أكتكبر حدثان فريدان ببل
شؾ  ،بؿ نقطة تحكؿ " "turning pointفي مسار الصراع العربي اإلسرائيمي فقد تعرضت إسرائيؿ كدكلة

لمفاجأة استراتيجية كاممة أفقدت اإلسرائيمييف ثقتيـ في جيشيـ كفي جياز مخابراتيـ  ،الذم كاف

يدعي أنو أقدر جياز مخابرات في العالـ خبرة بشئكف الشرؽ األكسط  ،كما تعرضت القكات اإلسرائيمية
ٌ
عمي جبيتي سيناء كالجكالف لمفاجأة تكتيكية أفقدت أفرادىا تكازنيـ  ،كأجبرتيـ عمي االنسحاب مف
المكاقع األمامية  .ككاف األمر الذم أدىش العالـ ىك نجاح مصر كسكريا في تحقيؽ المفاجأة عمي

مستكييف االستراتيجي كالتكتيكي –رغـ التطكر اليائؿ في كسائؿ االستطبلع الحديثة – كقدرتيما عمي

خداع جيازم المخابرات اإلسرائيمية كالمخابرات األمريكية في كقت كاحد  .كلقد تمكنت القكات المصرية

مف تقكيض أسس العقيدة القتالية لمقكات اإلسرائيمية خبلؿ حرب أكتكبر  ،ففقدت بالتالي مميزاتيا

الرئيسية كأىميا خفة الحركة كالقدرة عمي المناكرة كتحقيؽ السيادة الجكية عمي ميداف المعركة  ،فقد
ىبطت قدرات كفعالية الدبابات اإلسرائيمية إلي درجة خطيرة عندما كاجيت القكاذؼ كالصكاريخ المضادة

لمدبابات المصرية  ،كما اضطرت الطائرات اإلسرائيمية إلي تجنب االقتراب مف قناة السكيس  ،حتي ال

تقع فريسة لشبكة الصكاريخ المصرية أرض جك ساـ المنتشرة غرب قناة السكيس  ،كازاء كثافة
الصكاريخ المصرية كفعاليتيا ضد كؿ مف الطائرات كالدبابات  ،كىما السبلحاف الرئيسياف إلسرائيؿ
المذاف كانا يييئاف ليا القدرة عمي شف الحرب الخاطفة القصيرة المدم فيما مضي  ،فقد ارتبكت خططيا

العسكرية كتجمدت عقيدتيا اليجكمية كعجزت عف إحراز التفكؽ الذم كانت تحصؿ عميو دائمان في
الحركب السابقة مع العرب  ،كفي الكقت نفسو استرد العرب كرامتيـ كثقتيـ في أنفسيـ كسمعتيـ أماـ

العالـ  ،كاسترد الجندم العربي ثقتو في نفسو كفي سبلحو كفي قياداتو  ،ككاف أحسف تعبير عما جرم

ىك أف العرب قد عبركا اليزيمة  ،ىذا كلـ تقدـ الخطكط الدفاعية كالتحصينات القكية عمي جبيتي

سيناء كالجكالف في بداية الحرب الكقاية التي كانت تنشدىا إسرائيؿ مف إقامتيا  ،فقد سقطت حصكف

خط بارليؼ الشامخة في ساعات معدكدة  ،كما تمكنت القكات العربية مف اقتحاـ ىذه التحصينات
كاكتساحيا عمي الجبيتيف  ،كثبت أف المكانع الطبيعية كالصناعية كالدفاعات الحصينة ال يمكنيا أف

تقؼ حائبلن أماـ الجيكش الحديثة  ،بما لدييا مف تجييزات كأسمحة كمعدات  ،كبخاصة إذا كاف لدييا

العزيمة كاإلرادة كالتصميـ عمي القتاؿ  ،كال شؾ في أف حرب أكتكبر قد قمبت مكازيف القكم في الشرؽ

األكسط رأسان عمي عقب

 -فكيؼ كاف ذلؾ ؟

 فقد كانت إسرائيؿ تركز بعد حرب يكنيك ُٕٔٗ عمي نغمة التفكؽ النكعي لمفرد اإلسرائيمي كمقدرتوعمي استخداـ التكنكلكجيا الحديثة  ،مما يقمؿ إلي حد كبير مف ميزة التفكؽ العددم العربي  ،كجاءت
ٕٗٓ

َٖٓ
حرب أكتكبر  ،فكاف مف أبرز سماتيا ظيكر كفاءة المقاتؿ العربي كمدم ارتفاع مستكم نكعيتو كقدرتو

عمي استيعاب كاستخداـ األسمحة الحديثة كالمعقدة بما فييا األسمحة اإللكتركنية  ،لقد أثبت كؿ مف
المخطط كالقائد كالمقاتؿ العربي كفاءتو كقدراتو الحقيقية في ميداف القتاؿ  ،كلذا فإنو بإضافة النكعية

العربية المتفكقة عمي الكـ العددم فسكؼ تككف لمعرب الكفة الراجحة في أم صراع مقبؿ في الشرؽ

األ كسط  ،كلقد أفرزت حرب أكتكبر العديد مف الدركس المستفادة

 -رائع  ،لقد كنت سأسأؿ عف الدركس المستفادة مف ىذه الحرب  ،فماذا كتب عنيا ؟

 الدركس المستفادة التي كاف ليا تأثير كبير في إعادة تقييـ النكاحي االستراتيجية كالسياسية بالنسبةلمشرؽ األكسط  ،كفرضت عمي العالـ أف يعيد حساباتو بالنسبة لمكقفو مف النزاع العربي اإلسرائيمي ،
----كقد أثبتت نتائج االشتباكات أف الحرب باىظة التكاليؼ فادحة الخسائر  ،كأف مف المستحيؿعمي أم دكلة صغيرة أف تستمر في القتاؿ لمدة طكيمة دكف أف تتمقي اإلمدادات مف دكلة عظمي

تساندىا  .كلكال اإلمدادات اإلمريكية التي زكدت بيا الكاليات المتحدة إسرائيؿ عف طريؽ الجسريف
البحرم كالجكم كلكال اإلمدادات السكفييتية التي أمد بيا االتحاد السكفييتي سكريا كمصر عف طريؽ

الجسريف البحرم كالجكم  ،لما كاف في اإلمكاف أف يكاصؿ الطرفاف ىذه الحرب طكاؿ المدة التي

استغرقتيا  ،إذ اف معدالت االستيبلؾ كانت عالية لمغاية  ،كبيذا لف تككف ىناؾ كسيمة لمتقميؿ مف

نفكذ الدكلة العظمي التي تكرد السبلح كالمعدات لمدكلة الصغرم  ،كالتي تتحكـ تبعان لذلؾ في فرض
كقؼ إطبلؽ النار في المكعد الذم يتمشي مع مصالحيا  ،إال بالمجكء إلي سياسة تنكيع مصادر

السبلح كالعمؿ عمي تكافر القدرة الذاتية عمي التصنيع الحربي

 أعتقد أف العمؿ عمي تكافر القدرة الذاتية عمي التصنيع الحربي ىك أىـ درس مستفاد مف ىذه الدركسفالقكم العظمي التي تمدنا بالسبلح ىي صاحبة النفكذ الحقيقي كال يمكف أف تستمر الدكؿ الصغرم في

القتاؿ بدكف مكافقتيا  ،كالتصنيع الحربي يحتاج إلي كجكد قاعدة صناعية كبيرة تعتمد عمي البحث
العممي كىك ما يتطمب االىتماـ بالتعميـ بشكؿ عاـ  ،فالتعميـ ىنا مسألة أمف قكمي ببل شؾ  ،فماذا

كتب أيضان مف الدركس المستفادة ؟

 كلقد أثارت حرب أكتكبر العديد مف التساؤالت حكؿ مستقبؿ بعض األسمحة الرئيسية في حركبالمستقبؿ  ،فقد صار التساؤؿ حكؿ مدم سيادة الدبابة لميداف القتاؿ كىؿ ستظؿ محتفظة بالمكانة
العالية التي تحتميا في المعركة اليجكمية ؟ لقد نجح المشاة المصريكف المجردكف مف أم تدريع كمف

مسافات قصيرة  ،في صد أقكم أنكاع الدبابات اإلسرائيمية  ،كفي إلحاؽ خسائر جسيمة بيا خاصة في

المرحمة األكلي مف الحرب ----- ،كقد أثبت الدفاع الجكم المصرم فعاليتو في الحد مف التفكؽ

الجكم اإلسرائيمي عمي أرض المعركة ---كبفضؿ شبكة الدفاع الجكم المشكمة أساسان مف الصكاريخ

َٖٓ

ُٖٓ
أرض جك ساـ  ،عجزت الطائرات اإلسرائيمية عف تدمير الكبارم التي أقامتيا القكات المصرية عمي قناة

السكيس  ،كبذا تـ تأميف تدفؽ القكات كاإلمدادات طكاؿ مراحؿ الحرب إلي الضفة الشرقية

 -فماذا كتب عف نتائج ىذه الحرب ؟

 كعف النتائج االستراتيجية لمحرب  ،يمكف التأكيد بأف مف أىـ النتائج ىك تحقيؽ اليدؼ الرئيسي الذمكاف ي نشده الرئيس الراحؿ أنكر السادات  ،كىك إنياء حالة البلسـ كالبلحرب التي كاف استمرارىا ال

يعني سكم انييار مصر كتعرضيا لدمار محقؽ  ،فقد أرغمت القكتاف العظمياف عمي التدخؿ المباشر

لمحاكلة إيجاد حؿ لمنزاع العربي اإلسرائيمي كعمي ممارسة تأثيرىما القكم إلنياء حالة الرككد الذم ساد

المكقؼ السياسي منذ انتياء حرب يكنيك ُٕٔٗ  ،كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلي إقرار السبلـ في الشرؽ

األكسط

 أعتقد أف السادات تأكد مف أف الحؿ السياسي لف يحدث إال إذا سبقو حؿ عسكرم  ،كالقكم العظميعمي أم حاؿ ىي التي يمكنيا تسكية األمكر طبقان لمصالحيا  ،كماذا كتب عف الدكر العربي في الحرب

 -كما أظيرت الحرب بجبلء مدم أىمية التضامف العربي في مكاجية الخطر اإلسرائيمي  ،فقد اتخذت

الدكؿ العربية جميعان خطكات عممية لتدعيـ مصر كسكريا  ،فقامت تسع دكؿ منيا بتقديـ الدعـ
العسكرم ليما بنسب متفاكتة  ،كىي العراؽ كالجزائر كليبيا كاألردف كالمغرب كالسعكدية كالسكداف
كالككيت كتكنس  ،كما قررت دكؿ الخميج كالمممكة السعكدية تقديـ الدعـ المالي ليما  ،فقدمت

السعكدية مائتي مميكف دكالر كقدمت اإلمارات مائة مميكف دكالر لمصر كخمسيف مميكف دكالر لسكريا ،

كأسيمت قطر بخمسة عشر مميكف دكالر كبمعكنات عينية مف األدكية كالقمح  ،ككضع الرئيس
الجزائرم بكمديف خبلؿ زيارتو لبلتحاد السكفييتي مائة مميكف دكالر تحت تصرؼ كؿ مف مصر كسكريا

لدم الحككمة السكفييتية لتدبير ما قد تحتاجو الدكلتاف مف تسميح

 سبحاف اهلل  ،كؿ ىذه الدكؿ في يكـ مف األياـ كانت دكلة كاحدة عظمي كقكية كغنية  ،ثـ تفككت إليمجمكعة مف الدكؿ التي تكصؼ بالدكؿ الصغرم الضعيفة  ،كتطمب حؿ لمشاكميا مف القكم العظمي

-

الجديدة في العالـ كتستجدم اىتماميا  ،كعفكان لممقاطعة

كعمي الجبية االقتصادية  ،اتخذت الدكؿ العربية المنتجة لمبتركؿ ق ار ارن بتخفيض إنتاجيا مف

البتركؿ

َٖٗ

 ،ثـ أعمنت تطبيؽ الحظر الكامؿ عمي صادراتيا إلي الكاليات المتحدة كبذلؾ تأكد دكر

َٖٗ كصرح الممؾ فيصؿ فى أعقاب اتخاذ قراره بحظر تصدير النفط إلى الكاليات المتحدة بأف الحظر لف يرفع قبؿ انسحاب إسرائيؿ مف كؿ

األراضى العربية التى احتمت عاـ ُٕٔٗ ـ.كعندما ظيرت آثار أزمة النفط فى الكاليات المتحدة ،كلدل حمفائيا كاضحة فى الطكابير عند محطات
التزكد بالكقكد ،ىرع ىنرل كيسنجر كزير الخارجية األمريكية لزيارة الرياض فى ٖ نكفمبر ُّٕٗـ ،عمَّو يحصؿ عمى كعد باستئناؼ تصدير النفط،

كطكاؿ نحك أربع ساعات قضاىا فى مباحثات مع الممؾ فيصؿ أكال ثـ مع عمر السقاؼ كزير الشئكف الخارجية السعكدية بعدىا ،كبدأ ىنرل

كيسنجر حديثو مع الممؾ فيصؿ بمداعبة قائبلن « إف طائرتى تقؼ ىامدة فى المطار بسبب نفاد الكقكد ،فيؿ تأمركف جبللتكـ بتمكينيا ،كأنا مستعد

لمدفع باألسعار الحرة» ،ككاف جكاب الممؾ لو محددان « كأنا رجؿ طاعف فى السف ،كأمنيتى أف أصمى ركعتيف فى المسجد األقصى قبؿ أف أمكت،

فيؿ تساعدنى عمى تحقيؽ ىذه األمنية « .كعندما ىددت الدكؿ الغربية باستخداـ القكة لمسيطرة عمى منابع البتركؿ ،قاؿ الممؾ فيصؿ« :ماذا

ُٖٓ

ِٖٓ
البتركؿ كسبلح فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ السياسية العربية  ،فقد ارتبط أماـ العالـ بإعادة اسرائيؿ إلي

حدكد ما قبؿ ٓ يكنيك ُٕٔٗ  ،كقد أثر الحظر البتركلي تأثي ارن فعاالن عمي دكؿ أكركبا الغربية كالياباف ،
مما جعميا تضغط بقكة عمي الكاليات المتحدة لبلستجابة إلي الحؽ العربي  ،كعمي المستكم السياسي

اتسع نطاؽ المعركة إلي آفاؽ بعيدة غير متكقعة  ،فقد أصيب حمؼ األطمنطي بشرخ كبير نظ ارن لغضب

األعضاء مف مكقؼ الكاليات المتحدة المتسمط تجاىيا  ،ككانت صدمة كبيرة ليذه الدكؿ عندما طمبت
منيا الكاليات المتحدة أف تقدـ لطائراتيا تسييبلت اليبكط كالتزكد بالكقكد في مطاراتيا كقكاعدىا الجكية

 ،لتمكينيا مف إقامة الجسر الجكم الطكيؿ لنقؿ اإلمدادات كاألسمحة كالذخائر مف القكاعد الجكية

األمريكية إلي إسرائيؿ  ،كقد اعتذرت بعض ىذه الدكؿ عف عدـ إمكانيا تقديـ ىذه التسييبلت

 بالطبع حدث كؿ ىذا قبؿ أف تصبح الكاليات المتحدة ىي القكة العظمي الكحيدة في العالـ كحامبلت-

الطائرات الخاصة بيا تجكب البحار كالمحيطات في العالـ دكف أف تحتاج مكافقة مف أحد

كرفضت بعض الدكؿ األخرم رفضان باتان صريحان حرصان عمي عدـ إثارة العرب ضدىا  ،كخشية رفض

إمدادىا بالبتركؿ مف جية  ،كإليماف معظميا بعدالة قضية العرب مف جية أخرم  ،كلـ تتمكف الطائرات

األمريكية إال مف استخداـ مطار كاحد فقط في جزر األزكر في محيط األطمنطي التابعة لمبرتغاؿ -- ،

كعمي المستكم اإلفريقي  ،قامت اثنتاف كعشركف دكلة بقطع عبلقاتيا الدبمكماسية بإسرائيؿ َٗٗ) ،

 -فكيؼ كصؼ السادات ىذا النصر كالعبكر العظيـ في خطابو الشيير بمجمس الشعب ؟

 بالفعؿ لقد كاف خطابان تاريخيان تمت كتابتو بأسمكب أدبي رائع  ،كما كاف إلقاء الخطاب أركع  ،فالرئيسالسادات كانت لديو قدرة خاصة عمي الخطابة  ،فكاف مما قاؿ ما يمي  ( :لست أظنكـ تتكقعكف مني أف

أقؼ أمامكـ لكي نتفاخر معان كنتباىي بما حققناه في أحد عشر يكمان مف أىـ كأخطر بؿ أعظـ كأمجد
أياـ تاريخنا  ،كربما جاء يكـ نجمس فيو معا ال لكى نتفاخر كنتباىى ،كلكف لكى نتذكر كندرس كنعمـ

أكالدنا كأحفادنا جيبل بعد جيؿ  ،قصة الكفاح كمشاقة ،كمرارة اليزيمة ك أالميا ،كحبلكه النصر
كآمالو ،نعـ سكؼ يجئ يكـ نجمس فيو لنقص كنركل ماذا فعؿ كؿ منا فى مكقعو  ....ككيؼ حمؿ كؿ

منا أمانتو كأدل دكره ،كيؼ خرج األبطاؿ مف ىذا الشعب كىذه االمة فى فترة حالكة ساد فييا الظبلـ،

ليحممكا مشاعؿ النكر كليضيئكا الطريؽ حتى تستطيع أمتيـ اف تعبر الجسر ما بيف اليأس كالرجاء

مجاىدا فى سبيؿ اهلل؟ أسأؿ اهلل سبحانو أف يكتب لى المكت شيي ندا
يخيفنا؟ ىؿ نخشى المكت؟ كىؿ ىناؾ مكت أفضؿ كأكرـ مف أف يمكت اإلنساف
ن
فى سبيؿ اهلل».كبعد نصر أكتكبر ،زار الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز مصر كطاؼ مككبو فى عدد مف المدف المصرية فى استقباؿ شعبى بييج ،كقد

(مرحبا ببطؿ معركة العبكر «السادات» كبطؿ معركة البتركؿ «فيصؿ»).كسيظؿ يذكر التاريخ لمممؾ فيصؿ
رفعت رايات ترحيب كاف مف ضمنيا الفتة
ن
جممتو تمؾ التى قاؿ فييا « إف ما نقدمو ىك أقؿ القميؿ مما تقدمو مصر كسكريا مف تقديـ أركاح جنكدىما فى معارؾ األمة المصيرية ،كاننا قد
تعكدنا عمى عيش الخياـ كنحف عمى استعداد الرجكع إلييا مرة أخرل كحرؽ آبار البتركؿ بأيدينا كأال تصؿ إلى أيد أعدائنا»

َٗٗ

نقبلن عف كتاب – المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية-المكاء جماؿ حماد-دار الشركؽ طبعة ََِِ –صفحة ُُ

ِٖٓ

ّٖٓ
 إف القكات المسمحة المصرية قامت بمعجزة عمي أم مقياس عسكرم  ،لقد أعطت نفسيا بالكامؿلكاجبيا  ،استكعبت العصر كمو تدريبان كسبلحان  ،كعممان كاقتدا ارن  ،كحيف أصدرت ليا األمر أف ترد عمي

استفزاز العدك كأف تكبح جماح غركره فإنيا أثبتت نفسيا  ،كأف ىذه القكات أخذت في يدىا بعد صدكر

األمر ليا زماـ المبادأة كحققت مفاجأة العدك كأفقدتو تكازنو بحركتيا السريعة  ،كلست أتجاكز إذا قمت

أف التاريخ العسكرم سكؼ يتكقؼ طكيبلن بالفحص كالدرس أماـ عممية السادس مف أكتكبر ُّٕٗ
حيف تمكنت القكات المسمحة المصرية مف اقتحاـ مانع قناة السكيس الصعب كاجتياح خط بارليؼ

المنيع كاقامة رؤكس جسكر ليا عمي الضفة الشرقية مف القناة بعد أف أفقدت العدك تكازنو كما قمت
في ست ساعات  ،إف ىذا الكطف يستطيع أف يطمئف كيأمف بعد خكؼ أنو قد أصبح لو درع كسيؼ ،
كقد كنا نطمئف بعطؼ العالـ كنحف االف نعتز باحترامو  ،كاقكؿ لكـ بصدؽ كأمانو أننى افضؿ احتراـ

العالـ كلك بغير عطؼ  ،عمى عطؼ العالـ اذا كاف بغير احتراـ  ،كأحمد اهلل ) ،

َُٗ

 -إنو خطاب رائع ببل شؾ  ،فماذا أنشد الشعراء بيذه المناسبة ؟

 لقد كاف ىناؾ العديد مف األشعار كاألغاني الكطنية في ذلؾ الكقت كسأق أر لؾ مقتطفات مف قصيدة -إلي أكؿ جندم رفع العمـ  -شعر صبلح عبد الصبكر

تمميناؾ  ،حيف َّ
أىؿ فكؽ الشاشة البيضاء ،
كجيؾ يمثـ العمما
كترفعو يداؾ ،

لكي يحمؽ في مدار الشمس ،
حر الكجو مقتحما

كلكف كاف ىذا الكجو يظير ،ثـ يستخفي.
كلـ ألمح سكم بسمتؾ الزىراء كالعينيف
كلـ تعمف لنا الشاشة نعتا لؾ أك إسما

كلكف ،كيؼ كاف اسـ ىنالؾ يحتكيؾ ؟
كأنت في لحظتؾ العظمي
تحكلت إلي معني

كمعني الحب  ،معني الخير  ،معني النكر  ،معني القدرة األسمي.
تراؾ ،

كأنت في ساح الخمكد  ،كبيف ظؿ اهلل كاألمبلؾ
تراؾ  ،كأنت تصنع آية  ،كتخط تاريخا

َُٗ

ّٖٓ

مقتطفات مف خطاب الرئيس محمد أنكر السادات بتاريخ ُٔ أكتكبر ُّٕٗ

ْٖٓ
تراؾ  ،كأنت أقرب ما تككف
إلي مدار الشمس كاألفبلؾ
تراؾ ذكرتني ،

كذكرت أمثالي مف الفانيف كالبسطاء

ككاف عذابيـ ىك حب ىذا العمـ اليائـ في األنكاء
كأضحى ظمؾ المرسكـ منبيما
رأيتؾ جذع جميز عمي ترعة

رأيتؾ قطعة مف صخرة األىراـ منتزعة
رأيتؾ حائطا مف جانب القمعة

رأيتؾ دفقة مف ماء نير النيؿ
كقد كقفت عمي قدميف
لترفع في المدم عمما

يحمؽ في مدار الشمس،
حر الكجو مبتسما.

 إنيا معاني جميمة بالفعؿ  ،كلكف ىؿ بالفعؿ تـ عبكر قكات إسرائيمية مف الشرؽ إلي الغرب فيما ييعرؼبالثغرة ؟

الثغرة
 -تبدأ قصة الثغرة عندما تكقؼ القتاؿ عمي الجبية المصرية كتكقفت القكات المصرية حكالي خمسة أياـ

داخؿ رؤكس الكبارم كاتخذت أكضاع دفاعية  ،بينما استمر القتاؿ عمي الجبية السكرية كتـ ضغط

الجيش اإلسرائيمي بعنؼ عمي الجبية السكرية فانسحبت القكات السكرية كتدىكر المكقؼ حتي اندفعت

القكات اإلسرائيمية داخؿ العمؽ السكرم كأصبحت عمي بعد َْكـ فقط مف العاصمة دمشؽ ( ،كعندما

الحظت القيادة السكرية أف القكات المصرية –ما تزاؿ رغـ كقكع ىذه التطكرات الخطيرة في سكريا-
باقية في أماكنيا شرؽ القناة دكف أف تبدك في األفؽ أم إشارات تدؿ عمي أف مف المنتظر صدكر

األمر ليا بالتحرؾ شرقان في اتجاه المضايؽ كفقان لمخطة المتفؽ عمييا بيف الجيشيف  ،أخذت القيادة
السكرية بدمشؽ تمطر ىيئة عمميات القيادة االتحادية بالقاىرة بسيؿ مف البرقيات تستفسر فييا عف

المكعد الذم سكؼ تقكـ فيو القكات المصرية بالتقدـ لؤلماـ لتخفيؼ الضغط عمي الجبية السكرية .
ككاف المكاء بيي الديف نكفؿ رئيس ىيئة العمميات االتحادية المشتركة يشعر بمزيد مف الحرج كىك

يعرض بيف ساعة كأخرم ما تمقاه مف ىذه البرقيات عمي الفريؽ أحمد اسماعيؿ قائد القيادة االتحادية .

كازاء ىذا الضغط السكرم المركز كاإللحاح المستمر اضطر الرئيس الراحؿ السادات إلي االستجابة
ْٖٓ

ٖٓٓ
لمطالب السكرييف  ،فاتخذ قراره السياسي الخطير بتطكير اليجكـ المصرم شرقان صباح ُّ أكتكبر

الذم تـ تأجيمو ِْساعة ليجرم صباح ُْأكتكبر  .كمما يؤسؼ لو أف ىذا القرار الصحيح قد صدر

في مكعد خاطئ فأصبح شأنو شأف القرار الخاطئ الذم يصدر في المكعد الصحيح سكاء بسكاء ،

ككاف لو أسكأ النتائج عمي مجرم الحرب .

 -فكيؼ صدر القرار السياسي بتطكير اليجكـ ؟

 أكضح الفريؽ سعد الشاذلي رئيس أركاف حرب القكات المسمحة خبلؿ حرب أكتكبر الظركؼ التي صدرفييا القرار السياسي بتطكير اليجكـ  ،فذكر في الصفحتيف ِْٓ ك ِْٔ مف مذكراتو ما يمي " :بعد

عكدتي مف الجبية يكـ الخميس ُُأكتكبر فاتحني الكزير –الفريؽ أحمد اسماعيؿ -في مكضكع
تطكير ىجكمنا نحك المضايؽ  ،كلكني عارضت الفكرة كأبديت لو األسباب  ،كبدا لي أنو اقتنع بيذا

كأغمؽ بذلؾ المكضكع  .كلكنو عاد كفاتحني بالمكضكع مرة أخرم في صباح اليكـ التالي –الجمعة

ُِأكتكبر -مدعيان ىذه المرة أف اليدؼ مف ىجكمنا ىك تخفيؼ الضغط عمي الجبية السكرية .
عارضت الفكرة عمي أساس أف ىجكمنا لف يخفؼ الضغط عمي الجبية السكرية إذ اف لدم العدك ٖ
ألكية مدرعة أمامنا  ،كلف يحتاج إلي سحب قكات إضافية مف الجبية السكرية  ،حيث أف ىذه القكات

قادرة عمي صد أم ىجكـ نقكـ بو  .كليس لدينا دفاع جكم متحرؾ إال أعدادان قميمة جدان ال تكفي لحماية
قكاتنا  .كقكاتنا البرية ستقع فريسة لمقكات الجكية اإلسرائيمية نظ ارن لتفكقيا بمجرد خركجيا مف تحت
مظمة الدفاع الجكم  ،أم بعد حكالي ُٓ كيمك متر شرؽ القناة  .إذا نحف قمنا بيذه العممية فإننا

سكؼ ندمر قكاتنا دكف أف نقدـ أم مساعدة لتخفيؼ الضغط عمي الجبية السكرية  .كحكالي الظير

تطرؽ الكزير ليذا المكضكع لممرة الثالثة خبلؿ ِْساعة  ،كقاؿ ىذه المرة  :القرار السياسي يحتـ

عمينا ضركرة تطكير اليجكـ نحك المضايؽ كيجب أف يبدأ ذلؾ صباح الغد ُّأكتكبر  .كبعد الظير

كانت التعميمات الخاصة بتطكير اليجكـ قد تـ إعدادىا  ،كتحرؾ المكاء محمد غنيـ إلي الجيش الثاني ،

كالمكاء طو المجدكب إلي الجيش الثالث حامميف معيما تمؾ األكامر إلي قائدم الجيشيف  ،كبمجرد

كصكؿ التعميمات كاف المكاء سعد مأمكف قائد الجيش الثاني يطمبني عمي الياتؼ  ،كقاؿ بغضب :
سيادة الفريؽ أنا ال أستطيع أف أقكـ بتنفيذ التعميمات التي أرسمتمكىا مع المكاء غنيـ  ،كلـ تمض بضع

دقائؽ حتي كاف المكاء عبد المنعـ كاصؿ قائد الجيش الثالث ىك اآلخر عمي الخط الياتفي كأبدم

معارضة شديدة لتمؾ التعميمات التي كصمتو مع المكاء طو المجدكب  .كفي محادثتي مع كؿ مف المكاء

سعد مأمكف كالمكاء عبد المنعـ كاصؿ لـ أخؼ عنيما أنني أنا أيضان قد عارضت ىذه التعميمات  ،كلكني
أيجبرت عمييا  .فاتحت الكزير مرة أخرم في المكضكع  ،كتقرر استدعاء سعد مأمكف كعبد المنعـ

كاصؿ لحضكر مؤتمر بالقيادة في مساء اليكـ نفسو  ،كفي خبلؿ ىذا المؤتمر الذم الذم امتد حتي

الساعة الحادية عشرة مساء كرر كؿ منا كجية نظره م ار ارن كتك ار ارن  ،كلكف كاف ىناؾ إصرار مف الكزير
ٖٓٓ

ٖٔٓ
عمي أف القرار سياسي  ،كيجب أف نمتزـ بو  ،ككؿ ما أمكف عممو ىك تأجيؿ اليجكـ إلي فجر يكـ ُْ

بدالن مف فجر يكـ ُّ كما كاف محددان لقد كاف ىذا القرار ىك أكؿ غمطة كبيرة ترتكبيا القيادة المصرية
خبلؿ الحرب  ،كقد جرتنا ىذه الغمطة إلي سمسمة أخرم مف األخطاء التي كاف ليا أثر كبير عمي سير

الحرب كنتائجيا  .كلكي نطكر ىجكمنا لمشرؽ مع المحافظة عمي رءكس الكبارم قكية كمؤمنة كاف البد
لنا مف أف ندفع األنساؽ الثانية إلي المعركة " انتيت أقكاؿ سعد الشاذلي  ،كىكذا أصبح مف الكاضح
بعد االطبلع عمي ما أكرده سعد الشاذلي في مذكراتو  ،كىك حقيقة يعمميا معظـ قادة حرب أكتكبر –أف

قرار تطكير اليجكـ شرقان الذم جرم صباح يكـ ُْأكتكبر كاف ق ار ارن سياسيان اتخذه الرئيس الراحؿ أنكر

السادات عمي مسئكليتو بكصفو رئيسان لمقيادة السياسية في الدكلة كقائدان أعمي لمقكات المسمحة )-

ُُٗ

 -كما ىي الخطكرة في تطكير اليجكـ ؟ كتسبب في قمؽ القادة ؟

 تطكير اليجكـ يعني عبكر القكات المدرعة المصرية مف غرب القناة إلي شرؽ القناة ثـ التقدـ شرقان فياتجاه المضايؽ  ،مما سيتسبب في خطريف  ،الخطر األكؿ ىك ترؾ فراغ في الغرب يسمح بعبكر قكات

العدك مف الشرؽ إلي الغرب دكف أف يكاجيكا أم تيديدات  ،كالخطر الثاني يتمثؿ في خركج القكات

القائمة بتطكير اليجكـ مف مظمة الدفاع الجكم فتتعرض لمتدمير مف طائرات العدك

 -كىؿ تـ ذلؾ بالفعؿ ؟

 نعـ لؤلسؼ فقد تعرضت القكات التي قامت بتطكير اليجكـ لخسائر فادحة كصدرت ليا األكامرباالنسحاب إلي داخؿ رءكس الكبارم الستعادة الكفاءة  ،كعبرت قكات إسرائيمية مف الشرؽ إلي الغرب

في منطقة الدفرسكار التي كانت أضعؼ نقطة عمي الجبية المصرية في الفاصؿ بيف الجيشيف الثاني

كالثالث كقامت بحصار مدينة السكيس لبلستيبلء عمييا كلكنيا فشمت في احتبلليا

 -معني ىذا أف أصبح لنا قكات في الشرؽ كأصبح لمعدك قكات في الغرب

 نعـ كحاكلت إسرائيؿ احتبلؿ مدينة السكيس قبؿ كقؼ إطبلؽ النار حتي تصبح كرقة ضغط تستخدميالتنسحب قكاتنا إلي الغرب كقد حاكؿ ىنرم كيسنجر كزير الخارجية األمريكي أف يساعد إسرائيؿ بتأجيؿ

كقؼ إطبلؽ النار ليمنحيا الفرصة الكافية الحتبلؿ مدينة السكيس  ،كقد فطف الرئيس السكفييتي

لمناكرات كيسنجر فأرسؿ لو رسالة مباشرة كي يفيـ أف أالعيبو مفضكحة لمسكفييت ،

 -ككيؼ حدث ىذا ؟

 كرد بكتاب المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية لممؤرخ العسكرم المكاء جماؿ حماد ما يمي  :كلكفكيسنجر في غمرة مناكراتو الممتكية نسي أف زعماء الكرمميف في مكسكك كانكا يدرككف جيدان حقيقة
أىدافو كمراميو في سبيؿ خدمة إسرائيؿ  ،كلذا أدركتو الدىشة حينما نقؿ إليو القائـ باألعماؿ
السكفييتي مذكرة عاجمة مكجية إليو مف الرئيس السكفييتي بريجينيؼ  ،إذ إف ذلؾ اإلجراء لـ يسبؽ
ُُٗ

نقبلن عف كتاب – المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية-المكاء جماؿ حماد-دار الشركؽ طبعة ََِِ –صفحة ِِْ

ٖٔٓ

ٕٖٓ
حدكثو مف قبؿ  ،فإف بريجينيؼ كفقا لؤلعراؼ الدبمكماسية ال يكجو رسائمو إال إلي الرئيس األمريكي

نيكسكف  ،كفيـ كيسنجر عمي الفكر أف الرئيس السكفييتي يريد أف يمفت نظره بيذه الرسالة المباشرة

المرسمة إليو  ،إلي أنو يدرؾ جيدان حقيقة الدكر الذم يمعبو في الخفاء لكي يخدـ إسرائيؿ  ،كسجؿ
بريجينيؼ في رسالتو أف القكات اإلسرائيمية تتحرؾ جنكبان بمحازاة الضفة الغربية لقناة السكيس كأف ىذه

األعماؿ اإلسرائيمية غير مقبكلة كتمثؿ خداعان كتحايبل فاضحا  ،كلذا فيك يقترح اجتماعان عاجبل لمجمس

األمف ظي ارن إلعادة تأكيد كقؼ إطبلؽ النار كاصدار األمر لمقكات اإلسرائيمية بالعكدة إلي المكاقع التي
كانت عمييا لحظة صدكر القرار رقـ ّّٖ في اليكـ السابؽ  ،كفكر تمقي كيسنجر رسالة بريجينيؼ
سارع باالتصاؿ بالسفير اإلسرائيمي في كاشنطف سيمحا دينتز إلببلغو بيذا التطكر  ،كخبلؿ دقائؽ
معدكدات كانت جكلدا مائير رئيسة كزراء إسرائيؿ عمي سماعة الياتؼ تطمب كيسنجر مف تؿ أبيب
كأخبرىا كيسنجر بأف الكاليات المتحدة لف تتمكف مف االعتراض عمي مشركع قرار يتقدـ بو االتحاد

السكفييتي إلي مجمس األمف لعكدة القكات المتحاربة إلي خط ِِ أكتكبر كفقا لقرار رقـ ّّٖ الذم

اشتركت الكاليات المتحدة نفسيا في صياغتو كتقديمو  ،كعندما الحظ كيسنجر قمقيا أخذ ييدئ مف

ركعيا فقاؿ ليا كفقا لما كرد في مذكراتو بالحرؼ (إنني اقترح عميؾ أف تنسحب قكات إسرائيؿ في ىذه
الحالة مئات قميمة مف الياردات مف أم مكاقع تككف قد كصمت إلييا اآلف  ،ثـ تقؼ كتقكؿ إف ىذا ىك

خط ِِ أكتكبر )  ،كأضاؼ كيسنجر متيكما لرئيسة كزراء إسرائيؿ ( :كيؼ يمكف ألم شخص أف

يعرؼ عمي اإلطبلؽ أيف كاف يكجد خط ِِ أكتكبر في الصحراء)  ،كىكذا أعطي كيسنجر الضكء
األخضر إلسرائيؿ لكي تمضي قكاتيا في عممياتيا الحربية منتيكة قرار كقؼ إطبلؽ النار دكف خكؼ
مف العقاب  ،إذ إف الحؿ بسيط فيما لك تأزمت األمكر  ،ىك أف تنسحب قكات إسرائيؿ بضع مئات مف

الياردات كتقكؿ  :ىذا ىك خط ِِ أكتكبر ،لقد كاف ىنرم كيسنجر ىك كزير خارجية إحدم القكتيف

العظمييف  ،كيمكنيا أف تعرؼ بسيكلة بكسائميا المتطكرة في االستطبلع الجكم أيف كاف يكجد خط ِِ

أكتكبرعمي كجو التحديد

 -فيؿ صمدت القكات اإلسرائيمية في مكاقعيا غرب القناة ؟

 -جدير بالذكر أف القكات اإلسرائيمية بعد حدكث الثغرة لـ تتمكف مف الصمكد غرب القناة لفترة طكيمة كتـ

انسحابيا بالكامؿ إلي شرؽ القناة بعد مباحثات الكيمك َُُ التي جرت بيف القادة المصرييف كالقادة
اإلسرائيمييف بينما استمرت القكات المصرية في مكاقعيا شرؽ القناة دكف انسحاب جندم كاحد بعد

العبكر العظيـ

 -ىؿ كانت لدينا قكات كافية قريبة لتصفية الثغرة كالتعامؿ معيا ؟

ٕٖٓ

ٖٖٓ
 لقد حدثت مناقشات كاختبلفات بيف كبار القادة حكؿ عكدة جزء مف قكاتنا مف الشرؽ لتتعامؿ معالقكات اإلسرائيمية غرب القناة كلكف الرئيس الراحؿ أنكر السادات حسـ المكقؼ كأصدر أكامره بعدـ

عكدة جندم كاحد

 -كلكف كيؼ صمدت السكيس كأفشمت محاكالت العدك

ُِٗ

الحتبلليا ؟

ممحمة السكيس الخالدة يكـ ِْ أكتكبر ُّٕٗ
 -عف ىذا المكضكع كرد بكتاب المكاء جماؿ حماد ما يمي  :كلـ تكتؼ القكات اإلسرائيمية بالحصار البرم

الذم ضربتو عمي السكيس بقطع كؿ الطرؽ المؤدية إلييا كال بالحصار البحرم بقطع الطريؽ المائي
المؤدم إلي الخميج كالبحر األحمر  ،بؿ عمدت إلي تكجيو أقسي أساليب الحرب النفسية ضد سكانيا
كبغير شفقة أك رحمة بقصد تركيعيـ كالضغط عمي أعصابيـ لحمميـ عمي التسميـ  ،كليذا تـ ليا قطع

ترعة السكيس المتفرعة مف ترعة االسماعيمية كالتي تغذم المدينة بالمياه الحمكة  ،كما دمرت شبكة

الضغط العالي التي تحمؿ التيار الكيربي مف القاىرة إلي السكيس  ،كقطعت بعد ذلؾ أسبلؾ الياتؼ

التي تربط المدينة بالعالـ الخارجي ككانت القيادة اإلسرائيمية عمي يقيف بأف أىؿ السكيس سكؼ

يقابمكف دباباتيـ كمدرعاتيـ باألعبلـ بالبيضاء حاؿ ظيكرىا في الشكارع بعد أف أصبحكا في ىذه
الظركؼ المعيشية التي ال يمكف لبشر أف يتحمميا فبل مياه كال طعاـ كال كيرباء كال معدات طبية أك

أدكية لممرضي كالمصابيف كال اتصاالت ىاتفية مع الخارج  ،كفضبلن عف ذلؾ ركزت مدفعيتيا قصفيا
العنيؼ عمي أحيائيا السكنية كانطمقت طائراتيا تمؤل سماء المدينة لتصب عمي مرافقيا كمنشآتيا

الحيكية كاببلن مف صكاريخيا لتشعؿ في المدينة النار كالدمار كليخر تحت قصفيا المدمر مئات مف
الشيداء كآالؼ مف الجرحي حتي ضاؽ المستشفي العاـ بالجرحي كالمصابيف كأصبحكا لفرط االزدحاـ

يكضعكف عمي األرض في طرقات المستشفي  ،ككاف اليدؼ مف ىذه الحرب النفسية الشرسة ىك إقناع
الجميع في السكيس بأنو ال جدكم مف المقاكمة كأف الحؿ الكحيد لمخبلص مف كؿ متاعبيـ ىك

االستسبلـ لمغزاة

 -فكيؼ تـ تنظيـ الدفاع عف المدينة ؟

 كاف أكؿ نبأ رسمي يصؿ إلي بدكم الخكلي محافظ السكيس كقتئذ عف التحركات اإلسرائيمية حكؿالمدينة ىك التبميغ الياتفي الذم تـ لو تمقيو عف طريؽ العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنكب القناة

في الساعة الخامسة كالنصؼ مساء يكـ ِّ أكتكبر فقد أبمغو أف الدبابات اإلسرائيمية كصمت إلي
منطقة شركات البتركؿ بالزيتية كأنيا في طريقيا إلي ميناء األدبية كبناء عمي دعكة المحافظ انعقد

مؤتمر عسكرم بالمحافظة  - -لبحث إجراءات الدفاع عف المدينة كتأميف مداخميا  - -كرغـ الظركؼ
ُِٗ

لـ تكف إسرائيؿ تتحمؿ أف تستمر الحرب لفترة طكيمة ألف تعبئة جيشيا يعني شؿ الحياة في إسرائيؿ

ٖٖٓ

ٖٗٓ
العصيبة التي كانت تكاجو السكيس كاف األمؿ ما يزاؿ قكيان في قير العدكاف الذم أكشؾ أف يطبؽ عمي

المدينة فمقد كاف مف بيف مكاطنييا فتية آمنكا بربيـ ككطنيـ كصممكا عمي الدفاع عف مدينتيـ الخالدة

حتي آخر رمؽ في حياتيـ  - - - ،ككاف العميد أح يكسؼ عفيفي يتكلي قيادة الفرقة ُٗ مشاة التي
كانت تحتؿ مساحة كبيرة مف رأس ككبرم الجيش الثالث شرؽ القناة  ،كعندما أدرؾ الخطر الذم باتت

تتعرض لو السكيس قرر بمبادرة شخصية منو ضركرة الدفاع عف المدينة التي ارتبطت بيا فرقتو بأكثؽ

الركابط منذ سنكات طكيمة  ،كفي يكـ ِّ أكتكبر أرسؿ سرية مقذكفات مكجية ضد الدبابات بقيادة
المقدـ حساـ عمارة لصد العدك عمي طريؽ المعاىدة كقد قامت السرية باالشتباؾ مع دبابات العدك ،
كباإلضافة إلي ىذه السرية أرسؿ قائد الفرقة إلي السكيس صباح يكـ المعركة طاقـ اقتناص دبابات

بقيادة المبلزـ أكؿ عبد الرحيـ السيد  - -كعمي الرغـ مف أف الدفاع عف السكيس كاف خارج ميمة

الفرقة القتالية فقد تـ لمفرقة ُٗ احتبلؿ السكاتر الترابية عمي ضفتي القناة كتـ تكجيو بعض مكاسير
مدافع الميداف لتغطية بعض القطاعات الحيكية غرب القناة  - - - ،كاستعدت الشرطة بأقساميا

ككحداتيا لممعركة كأصبحت غرفة عمميات الدفاع المدني بميداف األربعيف مق اري لقيادة أعماؿ الدفاع

الشعبي  ،كبذلت أجيزة اإلطفاء كاإلنقاذ جيكدا جبارة خبلؿ الغارات الجكية  ،كما فتحت الشرطة مخازف

السبلح إلمداد المتطكعيف باألسمحة كالذخائر  ،كأصبحت الشبكة البلسمكية الخاصة بشرطة النجدة ىي

حمقة االتصاؿ الكحيدة بيف السكيس كالقاىرة  ،لـ تنـ المدينة الباسمة كظؿ جميع أبنائيا ساىريف طكاؿ
الميؿ في انتظار كصكؿ األعداء كعندما نادم المؤذف لصبلة الفجر اكتظت المساجد بالناس كفي مسجد

الشيداء بجكار مبني المحافظة أـ المصميف الشيخ حافظ سبلمة كعقب الصبلة ألقي المحافظ كممة
قصيرة أكضح فييا لمناس أف العدك يستعد لدخكؿ السكيس كطالبيـ باليدكء كضبط األعصاب كأف
يسيـ كؿ فرد بما يستطيعو كاختتـ كممتو باليتاؼ (اهلل أكبر) كارتفع الدعاء مف أعماؽ القمكب إلي

السماء

 -فكيؼ بدأ اليجكـ عمي المدينة ؟

 كابتداء مف الساعة السادسة صباحان بدأت الطائرات االسرائيمية في قصؼ أحياء المدينة لمدة ثبلثساعات متكاصمة في مكجات متبلحقة كبشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ككاف الغرض ىك تحطيـ أم مراكز
لممقاكمة داخؿ المدينة كالقضاء عمي أم تصميـ عمي القتاؿ لدم أىؿ السكيس  - -كتنبو أفراد
المقاكمة إلي ظاىرة ميمة  ،كىي أف الطائرات في أثناء ىجماتيا الشرسة تتجنب إصابة الشكارع

الرئيسية في المدينة كالتي تمثؿ امتداد المحاكر الثبلثة التي اعتزـ العدك التقدـ عمييا بمدرعاتو ،

(محكر المثمث – محكر الجنايف – محكر الزيتية) - --كعبرت قكة مدرعة منطقة المثمث كأخذت
تجتاز الطريؽ في ثبات كتؤدة كقد بمغت ثقة اإلسرائيمييف بعدـ تجرؤ أحد مف أىؿ المدينة عمي

مقاكمتيـ إلي الحد الذم جعؿ قادة الدبابات يقفكف جميعان ليطمكا مف أبراج دباباتيـ المفتكحة لمفرجة
ٖٗٓ

َٗٓ
عمي الشكارع التي يمركف مف خبلليا ككصمت المكجة األكلي إلي ميداف األربعيف دكف أف تصطدـ بأم

مقاكمة  ،كأمسؾ البطؿ ابراىيـ سميماف بالقاذؼ أر بي جي ٕ كعندما أصبحت الدبابة األكلي التي

تتقدـ الرتؿ المدرع عمي بعد حكالي ُِ متر صكب بدقة نحكىا لتنطمؽ القذيفة كتستقر أسفؿ برج
الدبابة التي اختؿ تكازنيا كتكقفت كمالت ماسكرة مدفعيا إلي األرض  ،كفي الكقت الذم تكقفت فيو

مدرعات المكجو األكلي أماـ قسـ شرطة األربعيف بتأثير المفاجأة خرجت آالؼ حاشدة مف الجنكد

كالمكاطنيف إلي الميداف كالشكارع المحيطة بقسـ الشرطة كىـ ييتفكف في حماسة (اهلل أكبر  ،اهلل أكبر)
كأخذكا في إطبلؽ نيراف بنادقيـ كرشاشاتيـ عمي أطقـ الدبابات بينما ألقي البعض بقنابمو اليدكية داخؿ

ابراج الدبابات التي أخذت تنفجر كيشتعؿ بعضيا بالنار حتي تحكلت المنطقة إلي قطعة مف الجحيـ -

 -كعندما أبصرت دبابات المكجتيف الثانية كالثالثة ما لحؽ بمدرعات المكجة األكلي مف فتؾ كتدمير

حاكلت االستدارة إلي الخمؼ في ارتباؾ شديد لمعكدة إلي منطقة المثمث كنظ وار لضيؽ الشارع اصطدمت

بعضيا بالبعض كأثناء عكدتيا خرجت حشكد ضخمة مف البيكت الميدمة عمي طكؿ الشارع كأخذكا
يطمقكف النيراف كيقذفكف الدبابات بالقنابؿ اليدكية كىي تفر أماميـ كالفئراف المذعكرة

 إنيا ممحمة بالفعؿ جعمتني أتذكر كممات األغنية الجميمة (يا بيكت السكيس يا بيكت مدينتي  ،نستشيدتحتؾ كتعيشي إنتي)

 بالتأكيد فقد فشمت كؿ محاكالت احتبلؿ المدينة الباسمة -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 تـ كقؼ إطبلؽ النار كجرت مباحثات بيف الجانبيف عند عبلمة الكيمكمتر َُُ طريؽ القاىرة السكيس ،كاشتيرت باسـ مباحثات الكيمك َُُ بيف الطرفيف المصرم كاإلسرائيمي عاـ ُْٕٗ  ،كىي محادثات

ذات طابع عسكرم جرت بيف مصر كاسرائيؿ بإشراؼ األمـ المتحدة لمكصكؿ إلى تحديد خطكط كقؼ

إطبلؽ النار في أعقاب حرب أكتكبر ُّٕٗ تنفيذان لقرار مجمس األمف الدكلي رقـ ّّٖ في ىذا

الصدد.

 ،كاف االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة قد تقدما بمشركع قرار مشترؾ إلى مجمس األمف تضمف دعكة

جميع األطراؼ المشاركة في القتاؿ إلى كقؼ إطبلؽ النار بصكرة كاممة كانياء جميع األعماؿ العسكرية
في مدة ال تتجاكز ُِ ساعة مف لحظة اتخاذ ىذا القرار .كقد كافؽ مجمس األمف عمى القرار في ِِ

أكتكبر ُّٕٗ كصدر تحت رقـ ّّٖ فكافقت عميو مصر فكر صدكره ،ككافقت عميو سكريا بعد يكميف

(ِْ أكتكبر) ضمف شركط محددة كانت قد أعمنتيا ،في حيف لـ تحدد إسرائيؿ مكقفيا منو .كرغـ ذلؾ

فقد استمر كقؼ إطبلؽ النار عدة ساعات عمى الجبية المصرية ،ثـ عادت إسرائيؿ إلى مكاصمة

عدكانيا قاصفة مدينة السكيس كدافعة بقكات جديدة لتعزيز قكاتيا في ثغرة الدفرسكار .ازاء ىذا الكضع

عقد مجمس األمف اجتماعان ثانيان في ِّ أكتكبر ُّٕٗ كأصدر ق ار ارن جديدان حمؿ الرقـ  339دعا فيو
مجددان إلى كقؼ إطبلؽ النار كعكدة األطراؼ المتحاربة إلى المكاقع التي كانت تحتميا قبؿ ِِ أكتكبر
َٗٓ

ُٗٓ
ُّٕٗ .لـ ترضخ إسرائيؿ لقرار مجمس األمف الدكلي الجديد ،كاستمرت في إطبلؽ النار كالتقدـ داخؿ
األراضي المصرية بيدؼ حصار السكيس كالجيش الثالث الميداني .عندىا اجتمع مجمس األمف الدكلي

لممرة الثالثة في ِٓ أكتكبر ،كأصدر ق ار ارن ثالثان حمؿ الرقـ  340كرر فيو دعكتو لكقؼ النار فك ارن ،كقرر
إنشاء قكة طكارئ تابعة لؤلمـ المتحدة مؤلفة مف أفراد تقدميـ الدكؿ األعضاء في المنظمة الدكلية
باستثناء الدكؿ التي تتمتع بعضكية دائمة في مجمس األمف .إثر صدكر ىذا القرار تكقؼ إطبلؽ النار

عمى الجبية المصرية ،فدعا الجنراؿ إنزيك سيبلسڤك قائد قكة الطكارئ الدكلية مصر كاسرائيؿ إلى عقد
اجتماع يبحث في الترتيبات البلزمة لكقؼ إطبلؽ النار .عقد االجتماع األكؿ في خيمة تابعة لؤلمـ

المتحدة نصبت عند الكيمك َُُ عمى طريؽ القاىرة-السكيس .كقد تـ بإشراؼ الجنراؿ أنزيك سيبلسفيك
ممثبلن لؤلمـ المتحدة ،كحضكر كفد مصرم برئاسة الفريؽ محمد عبد الغني الجمسي ،ككفد إسرائيمي
برئاسة الجنراؿ أىاركف ياريؼ .تركزت النقاشات خبلؿ االجتماع الذم استمر طكاؿ ليمة ِٖ أكتكبر عمى

المسائؿ التالية :كضع األسرل كجرحى الطرفيف .تزكيد مدينة السكيس كالجيش المصرم الثالث بالمكاد

الغذائية كماء الشرب .تحديد المكاقع التي يمكف أف ترابط فييا قكات الطكارئ الدكلية .رسـ خطكط ِِ

أكتكبر لتنفيذ قرار مجمس األمف

الدكلي.

 -فماذا كانت البنكد التي تـ االتفاؽ كالتكقيع عمييا مف الجانبيف ؟

 تضمنت االتفاقية البنكد التالية -ُ :تراعي مصر كاسرائيؿ بكؿ دقة كقؼ إطبلؽ النار في األرض كالبحركالجك المنصكص عميو بقرار مجمس األمف كتمتنعاف منذ لحظة تكقيع االتفاقية عف جميع األعماؿ

العسكرية كشبو العسكرية التي يقكـ بيا طرؼ ضد اآلخر -ِ .يتـ الفصؿ بيف القكات المصرية

كاإلسرائيمية طبقان لممبادئ التالية- :جميع القكات المصرية المكجكدة عمى الجانب الشرقي لمقناة يعاد
تكزيعيا كانتشارىا غرب الخط المشار إليو بخط كالمحدد عمى الخريطة المرفقة- .جميع القكات

اإلسرائيمية بما فييا المكجكدة غرب القناة كالبحيرات المرة يعاد تكزيعيا شرؽ الخط المشار إليو بخط

عمى الخريطة المرفقة3- .المنطقة بيف الخط المصرم كاإلسرائيمي منطقة عازلة تتكاجد فييا قكات لؤلمـ
المتحدة تتألؼ مف كحدات لدكؿ غير أعضاء دائميف في مجمس

األمف.

-يتـ تحديد عدد األفراد

كاألسمحة بيف الخط المصرم كقناة السكيس .-يتـ تحديد عدد أفراد القكة كاألسمحة المكجكدة في المنطقة
بيف الخط اإلسرائيمي (خط ب) كالخط المرمز لو بالخط (ج) كالمحدد بالخريطة المرفقة كالذم يمتد

بامتداد السفكح الغربية لمجباؿ الكاقعة في ممرم الجدل كميتبل- .التحديد المشار إليو في البند ّ ْ،
يتـ التفتيش عميو بكاسطة قكات األمـ المتحدة مع استمرار استخداـ النظاـ السارم اآلف الذم يتضمف

كجكد ضباط اتصاؿ مصرييف كاسرائيمييف يتعاكنكف مع ضباط االتصاؿ التابعيف لمقكة الدكلية.-يسمح
بالطيراف فكؽ المناطؽ المحددة لكؿ جانب دكف اعتراض مف اآلخر ّ -يتـ االتفاؽ عمى تنفيذ مراحؿ

ُٗٓ

ِٗٓ
الفصؿ بيف القكات بكاسطة ممثميف لمجانبيف ْ -ىذه االتفاقية ال تعتبر اتفاؽ نيائي ،كتمثؿ خطكة

أكلى نحك سبلـ نيائي عادؿ كدائـ تنفيذان ألنحكاـ قرار مجمس األمف رقـ ّّٖ كفي إطار مؤتمر جنيؼ

 حسنان  ،لقد انتيت الحرب عمي أم حاؿ كبدكف تفاصيؿ تـ انسحاب القكات اإلسرائيمية  ،مف الغرب إليالشرؽ طبقان لمخطكط التي تـ تحديدىا في مباحثات الكيمك َُُ  ،كانتصرت مصر في النياية كأصبح
الجيش المصرم متكاجد شرؽ القناة

 ىذا صحيح  ،فإذا جادلؾ أحد عف نصر أكتكبر كالثغرة كما إلي ذلؾ فقؿ لو أف عبكر قكاتنا إلي شرؽالقناة قد نجح أما عبكر قكات العدك إلي غرب القناة فقد فشؿ كالدليؿ ىك كضع قكاتنا قبؿ كبعد الحرب
 ،فمـ يعد ىناؾ مانع مائي بيف الجيشيف المصرم كاإلسرائيمي بعد انتياء الحرب

 -أعتقد أف النصر الحقيقي ىك عندما قاـ الرئيس السادات بإعادة افتتاح قناة السكيس لممبلحة

 بالتأكيد فإف مركر السفف عبر قناة السكيس بعد إعادة افتتاحيا أكبر شيادة عمي نجاح العبكر كالثقةفي العسكرية المصرية التي أصبحت تؤمف استخداـ المجرم المبلحي لقناة السكيس  ،كقد اختار

الرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات يكـ ٓ يكنيك ُٕٓٗ ليمحك فيو ذكرل نكسة ُٕٔٗ ،عف طريؽ
إعادة افتتاح قناة السكيس البحرية أماـ حركة المبلحة العالمية بعد أف أغمقت لمدة ٖ سنكات كاممة،

بعد جبلء االحتبلؿ اإلسرائيمى منيا .كلـ يتكقؼ العمؿ ،منذ ذلؾ الحيف ،داخؿ غرفة التحكـ كمراقبة
المبلحة بالمجرل المبلحى لقناة السكيس ،ككاف عزـ كقكة المصرييف مف ميندسى الييئة كضباط
الييئة اليندسية لمقكات المسمحة كالقكات البحرية فى أف يككف إعادة افتتاح القناة فى نفس يكـ
إغبلقيا ،ليسطركا ممحمة جديدة بعد انتصار حرب أكتكبر ،كيتـ تطيير قناة السكيس كتعميقيا

كافتتاحيا لممبلحة الدكلية أماـ العالـ بعد انتصار عظيـ كارادة قكية.

 حسنان  ،لقد تحدثنا عف حرب أكتكبر كاعادة افتتاح قناة السكيس  ،فما األحداث الميمة األخرم التيكقعت في عصر السادات كي ننتقؿ لمحديث عنيا ؟

 إف مف أبرز األحداث أيضان في عيد السادات ما يسمي باالنفتاح اإلقتصادم -فما ىك االنفتاح اإلقتصادم ؟ كماذا تـ فيو ؟

االنفتاح اإلقتصادم في عيد السادات
 فمنبحث معان عف مكضكع االنفتاح االقتصادم في عيد السادات عمي شبكة االنترنت لمعرفة معمكماتعف ىذا المكضكع  ،حسنان  ،فماذا لدينا ىنا ؟

 ىناؾ مقاؿ بعنكاف االنفتاح االقتصادم لمسادات ..القطط السماف كفخ التبعية كحؿ برلماف ٕٔ ،تحرير:نجكل إبراىيـ ُٗ مارس َُِٓ  َٕ:ُٔ -ـ

 -فمنق أر ما جاء في ىذا المقاؿ  --( :لـ يكف يتكقع السادات أف تقابؿ ق ارراتو بكابؿ مف االعتراضات

أيضا أنو سيخمؽ كحش رأسمالي عرؼ كقتيا بمراكز القكل االقتصادية أك
كالتظاىرات ،كلـ يكف يعمـ ن
ِٗٓ

ّٗٓ
"القطط السماف ، ".جعؿ نصر أكتكبر مف السادات العبقرم االستراتيجي الذم حقؽ النصر ،كما جعؿ
منو بطؿ العبكر ،ككضعو في كضع سياسي مماثؿ لما كاف عميو عبد الناصر في أعقاب حرب السكيس

ُٔٓٗ  ،فقد بدأ بعد الحرب في إعادة تكجيو االقتصاد المصرم ،ككاف يأمؿ في جذب العممة األجنبية،

كتمكيف المساعدات األجنبية الخاصة بالتنمية مف خمؽ فرص جديدة لمعمؿ ،فيما عرؼ بسياسة

االنفتاح .أقر السادات حزمة مف القكانيف االقتصادية "القانكف ُُٖ لسنة ُٕٓٗ لبلستيراد كالتصدير،
كقانكف النقد األجنبي رقـ ٕٗ لسنة ُٕٔٗ ،كالقانكف رقـ ّْ لسنة ُْٕٗ كتعديبلتو الخاص بفتح

تقريبا"
باب االقتصاد المصرم لرأس الماؿ العربي كاألجنبي في شكؿ استثمار مباشر في كؿ المجاالت
ن
باإلضافة إلى نظاـ االستيراد دكف تحكيؿ عممة كانياء العمؿ باتفاقات التجارة كالدفع ،كالتي أدت إلى
االنتقاؿ لممارسة التجارة الخارجية عمى أساس المعامبلت الحرة كأصبح بذلؾ تخطيط التجارة الخارجية

مستحيبل ،كجعؿ تجارة مصر الخارجية عرضو لقكل السكؽ كتقمباتيا الحادة .أدت تمؾ السياسات إلى
ن
زعزعة االستقرار االجتماعي لممكاطف المصرم ،كزعزعة سيطرة القطاع العاـ عمى القطاعات االستراتجية

شا
كنمكا ى ن
لبلقتصاد القكمي كاضعافو ،كتجزئة االقتصاد المصرم ،كظيكر مراكز قكل اقتصادية جديدة ،ن
في االقتصاد المصرم؛ ألنو نمك خدمي بالدرجة األكلى لـ تكف األكلكية فيو لمقطاعات السمعية؛
كالزراعة كالصناعة ،كانما لمقطاعات غير السمعية؛ كالتجارة كالتكزيع كالماؿ كاإلسكاف الفاخر كالنقؿ

الخاص كسياحة

األغنياء.

 -فماذا كرد في المقاؿ عف رد فعؿ الشارع ؟

معترضا عمى عدـ الحصكؿ عمى
 كاف مف مردكد تمؾ السياسات كاإلجراءات ،انتفاضة المكاطف المصرمن
عائد ذلؾ النمك كسكء األحكاؿ المعيشية كرفع الدعـ .فقد كاف شعب مصر يحمـ بالرخاء االقتصادم
الذم كعد بو أنكر السادات ،بعد حرب ُّٕٗ كتحكلو مف االشتراكية لمرأسمالية كتقربو مف الكاليات

المتحدة األمريكيةٌ ،إال أنو في يكـ ُٕ يناير ُٕٕٗ ،أعمف نائب رئيس الكزراء لمشؤكف المالية
كاالقتصادية ،الدكتكر عبدالمنعـ القيسكني ،في بياف لو أماـ مجمس الشعب مجمكعة مف الق اررات

االقتصادية؛ منيا رفع الدعـ عف مجمكعة مف السمع األساسية ،كبذلؾ رفع أسعار الخبز كالسكر

كالشام كاألرز كالزيت كالبنزيف كِٓ سمعة أخرل مف السمع اليامة في حياة المكاطف البسيط .بدأت

كتحديدا داخؿ شركة مصر
االنتفاضة بعدد مف التجمعات العمالية الكبيرة في منطقة حمكاف بالقاىرة،
ن
حمكاف لمغزؿ كالنسيج كالمصانع الحربية ،كفي مصانع الغزؿ كالنسيج بشب ار الخيمة ،كعماؿ شركة
العماؿ يتجمعكف كيعمنكف رفضيـ لمق اررات
الترسانة البحرية في منطقة المكس باإلسكندرية ،كبدأ ٌ
االقتصادية ،كخرجكا إلى الشكارع في مظاىرات حاشدة تيتؼ ضد الجكع كالفقر ،كبسقكط الحككمة

كالنظاـ.

 ككـ مف الكقت استمرت ىذه المظاىرات ؟ّٗٓ

ْٗٓ
 استمرت االنتفاضة يكمي ُٖ ك ُٗ يناير كفي ُٗ يناير؛ حيث خرجت الصحؼ الثبلثة الكبرل فيمصر تتحدث عف مخطط شيكعي إلحداث بمبمة كاضطرابات في مصر كقمب نظاـ الحكـ ،كقامت الشرطة
كقتذاؾ بإلقاء القبض عمى الكثير مف النشطاء كزاد العنؼ في ذلؾ اليكـ ،ثـ أعمف في نشرة أخبار

الثانية كالنصؼ عف إلغاء الق اررات االقتصادية ،كنزؿ الجيش المصرم لقمع المظاىرات ،كأعمنت حالة

صباحا .كمع استمرار السياسات االقتصادية
مساء حتى السادسة
الطكارئ كحظر التجكؿ مف السادسة
ن
ٌ
المتبعة في تعميؽ االنقسامات االجتماعية في مصر ،كظيكر ما عرؼ بػ"القطط السماف" كىـ األثرياء
الجدد الذيف حققكا ثركاتيـ مف خبلؿ مشركعات االستيراد الخاص ،أك مف خبلؿ العمؿ كمقاكليف مف

الباطف لدل الحككمة ،أك استبداؿ العممة ،أك مف خبلؿ تمثيميـ لمصالح أمريكية ،كبحمكؿ نياية

تقرير أعده مجمس الشعب عف كجكد
نا
ُٕٓٗ كشؼ
االشتراكي -آنذاؾ -في مجمس ُٕٔٗ االعتراض عمى ما أنتجتو تمؾ السياسات؛ فبدأ نكاب التحالؼ
500

مميكنير بالفعؿ في مصر .تبنى نكاب المعسكر

العربي االشتراكي في شف ىجكـ عمي الحككمة كالسادات مف خبلؿ االستجكابات كطمبات اإلحاطة

كالتنديد بمراكز القكل االقتصادية التي أنتجتيا تمؾ السياسات كتضرر المكاطف البسيط ،فقد كقؼ النائب
محمكد القاضي ،كالمستشار ممتاز نصار ،كأبك العز الحريرم مع عدد مف نكاب المجمس في تمؾ الدكرة

ضد الرئيس أنكر السادات ،كضد سياسات االنفتاح ،كضد تصالحو مع إسرائيؿ ،كضد كامب ديفيد ،فمـ

ار بحؿ مجمس ٕٔ إلسقاط ىؤالء
يعجب األمر الرئيس السادات ،كأصدر قرنا
 -ما أسيؿ حؿ البرلماف في ظؿ الحكـ المطمؽ

النكاب.

 لقد كانت النتيجة النيائية لسياسة "االنفتاح االقتصادم" كقكع االقتصاد المصرم في فخ التبعية؛ فمـمحبل لمجدؿ أف مصر في عيد االنفتاح صارت تابعة تبعية كاممة لممركز الرأسمالي العالمي).
يعد ن

ُّٗ

 كيؼ يتـ التحكؿ مف االشتراكية إلي الرأسمالية بيذا الشكؿ المفاجئ ؟ كىؿ تـ دراسة ىذه الق اررات قبؿاتخاذىا ؟

 لنق أر عف نفس المكضكع في مكقع آخر لعمنا نفيـ ما حدث (------أكدت نانسى الشامى الباحثةبمركز دراسات الشرؽ األكسط كالتاريخ االقتصادل بجامعة ككلكمبيا أف االنفتاح االقتصادل لـ يحقؽ

أل شىء لمصر ،كلكنو كاف بمثابة مسكف لما كانت تعانى منو مصر فى فترة السبعينيات كالحككمة لـ

تركز عمى تطبيؽ سياسة االنفتاح لصالح البمد ،فكاف االنفتاح (سداح مداح) ،أما أفكار عبد الناصر

كانت تسعى إلصبلح القطاع العاـ كلكف فى عصره انتشر الفساد كالمركزية فى الحكـ مما أجيض
مشركعو القكمى كذلؾ فى مناقشة دراسة بعنكاف "مف القطاع العاـ إلى الخصخصة :الصناعة المصرية
ُّٗ

نقبل عف مكقع التحرير –رابط المكضكع عمي االنترنت :

https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8676/%D9%85%D8%B5%D8%B1

ْٗٓ

ٓٗٓ
بيف السياسات االقتصادية لناصر كالسادات "كالتى نكقشت عمى ىامش المنتدل السنكل السابع لمتكثيؽ

كالتأريخ االقتصادل بقاعو المجمس األعمى لمثقافة بدار األكب ار مساء أمس األحد .كأضافت نانسى
الشامى أف التغيير فى السياسات االقتصادية بيف نظاميف جماؿ عبد الناصر كأنكر السادات كاف لو
تأثير عميؽ عمى االتجاه الذل سمكو القطاع الصناعى المصرل فى بداية تطكره .كأكدت نانسى الشامى

أف السبب الذل دعا السادات إلى التخمى عف برنامج مصر إليجاد بدائؿ لمكاردات كالحرص عمى

التصنيع كالتخبط االقتصادل لمدكلة الذل بدأ فى عيد ناصر كاف لبلتجاه نحك االنفتاح ،كأضافت أف
أىداؼ كخطط الحككمة لبلنفتاح كانت لبلكتفاء الذاتى كالتقميؿ مف االستيراد كزيادة معدؿ الصناعة

لممنتج المصرل كالتشجيع عمى التصدير كتحكيؿ االقتصاد إلى اقتصاد كبير يعتمد عمى رأس الماؿ
كاالستفادة مف الثكرة التكنكلكجية ،فاالنفتاح جاء فى المقاـ األكؿ تشجيعا لجذب االستثمار كلكنو لـ

يسمح بزيادة الصادرات فالصناعة كانت تمثؿ ْْ  %فى عيد عبد الناصر كفى عيد السادات كانت

تمثؿ ِْ  %بسبب تكجو الدكلة إلى قطاع البتركؿ كاالستفادة مف قناة السكيس لجمب رأس

الماؿ.

كفى تعميقو عمى الدراسة ،أكد الدكتكر عادؿ جزاريف الرئيس الشرفى لجمعية رجاؿ األعماؿ المصرييف

كرئيس شركة النصر لمسيارات سابقا ،أف أكبر أخطاء عبد الناصر ىك تأميـ شركات القطاع الخاص،

فالحككمة أدخمت البيركقراطية الحككمية بالترقية باألقدمية كليس بالكفاءة كالضركرة االجتماعية فى
تشغيؿ العمالة الزائدة عف الحد كتشكيو المكائح الداخمية ،فالحككمة عجزت عف تدبير المكارد كالشركات

أصبحت تعانى مف نقص النقد العاـ ألف مفيكـ عبد الناصر لمصناعة كاف مف أجؿ االستقبلؿ الذاتى
كليس مف أجؿ التصدير ،أما فى عيد السادات فكانت ىناؾ ضركرة لمتكجو لبلنفتاح فاالقتصاد كاف

يعانى مف انييار بعد حرب ّٕ كاالقتصاد العالمى اتجو إلى العكلمة ككاف مف الصعب اإلبقاء عمى

النظـ االشتراكية.كلكف اإلشكالية تكمف فى أف االنفتاح أعمف قبؿ أف تككف الدكلة مؤىمة لو

 -لـ تكف الدكلة مؤىمة لو

 كلـ تكف ىناؾ رؤية كمفيكـ كاضح لماىية االنفتاح ،فكاف المفيكـ السائد أف االنفتاح ىك فتح الببلدلبلستثمار األجنبى .كما أف التخبط فى عممية الخصخصة كمعارضة العماؿ ليا كالحككمة ليس لدييا

رؤية كاضحة لمخصخصة كشركات القطاع العاـ بعد الخصخصة تحكلت إلى استثمار عقارل كحتى
عندما حاكلت شركات القطاع العاـ الشراكة مع الشركات األجنبية كانت الحككمة تطمب التدخؿ فى كؿ

صغيرة ككبيرة ،كما حدث عندما كنت رئيسا لشركة النصر لمسيارات عقدنا شراكة مع شركة فيات

العالمية ككانت شراكة ناجحة إلى أف بدأ الحصكؿ عمى المكافقات الحككمية كطالبت الحككمة بأف تسعر

السيارات كىك ما رفضتو الشركة األجنبية).
ُْٗ

ُْٗ

نقبلن عف مكقع اليكـ السابع – رابط المكضكع عمي االنترنت :

https://www.youm7.com/story/2010/5/24/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD/231608

ٓٗٓ

ٔٗٓ
 كفي النياية اجتمعت الرأسمالية مع االشتراكية في مكاف كاحد كلـ يعد أحد يفيـ ما نكع النظاـاالقتصادم في مصر

 طالما أف الرئيس يريد تطبيؽ االشتراكية فبل مانع مف تطبيقيا  ،ثـ يأتي رئيس آخر ليطبؽ الرأسمالية ،كاذا اعترض البرلماف يتـ حمو بسيكلة ،

 المؤكد في كؿ ما سبؽ ىك بالفعؿ عدـ كجكد رؤية اقتصادية كاضحة  ،ككؿ ما ىنالؾ عممية تجاربيمارسيا شخص كاحد كيفرضيا عمي الجميع  ،ككمما حدث خطأ يعالجو بنفس األسمكب الفردم فيي لـ

تكف دكلة مؤسسات كاهلل أعمـ

 -إف اجتماع النظاميف الرأسمالي كاالشتراكي في بمد كاحد دكف دراسة سيؤدم إلي أف الطبيب مثبلن الذم

يجرم الكشؼ الطبي عمي المرضي في المستشفيات العامة سيحصؿ عمي مرتب ثابت كؿ شير أيان كاف
عدد الحاالت المرضية التي كشؼ عمييا كعالجيا  ،فحالة كاحدة مثؿ مائة حالة  ،بينما يرم زميمو في

العيادات كالمستشفيات الخاصة يتغير دخمو طبقان لعدد الحاالت التي يكشؼ عمييا كبالقياس سنجد
الميندس كذلؾ كالمدرس كالمحاسب بؿ كباقي الميف كالحرؼ  ،فكيؼ يككف حاؿ الفرد المحدكد الدخؿ

بالقطاع العاـ كالحككمي عندما يرم زميمو في المينة في القطاع الخاص يحقؽ أرباح تتناسب مع حجـ

العمؿ الذم يقكـ بو ،

 ال يكجد أفضؿ مف االقتصاد اإلسبلمي الذم يسمح بتنافس رأس الماؿ كالسماح بالممكيات الخاصة دكفتأميـ  ،كفي نفس الكقت يجمع الزكاة مف األغنياء ليكفر حياة كريمة لمفقراء  ،ففيو كسطية بيف

النظاميف  ،فيك يتضمف أفضؿ ما في الرأسمالية كأفضؿ ما في االشتراكية  ،فالتنافس الحر مكجكد
كيستفيد منو الشعب لمحصكؿ عمي أفضؿ منتج بأقؿ األسعار  ،مع عدـ غياب دكر الدكلة في تحسيف

المعيشة لمفقراء

 ىذا صحيح تمامان  ،أما عف السادات فقد انخفضت شعبيتو كثي ارن بعد تطبيؽ االنفتاح االقتصادم  ،بعدأف كانت في السماء بعد حرب أكتكبر ُّٕٗ

 ىؿ لديؾ ما كتبو األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ عف أحداث ُٖ ُٗ-يناير ُٕٕٗ  ،لنعرؼ أكثر مفكجية نظر عف ىذا المكضكع ؟

أحداث ُٖ ُٗ-يناير ُٕٕٗ
 لقد كتب ىيكؿ عف ىذه األحداث في الفصؿ الخامس مف كتابو (خريؼ الغضب)  ،كعنكاف الفصؿ (شرخفي شرعية النظاـ) كبدأ القصة مف مقترحات صندكؽ النقد الدكلي كاآلتي ( :كىكذا مرة أخرم  ،ككما
حدث في عصر "اسماعيؿ"  ،كجدت مصر نفسيا غارقة في الديكف  .مرة أخرم فإف الدائنيف الذيف

تسابقكا في تقديـ الديكف إلييا كانكا ىـ أنفسيـ نفس الدائنيف الذيف بدأكا في إحكاـ الحصار كتشديد

الرقابة  .في ُٔ أكتكبر سنة ُٕٔٗ  ،بعث "بكؿ ديكي" –ممثؿ صندكؽ النقد الدكلي بالقاىرة -بمذكرة
ٔٗٓ

ٕٗٓ
سرية كشخصية إلي الدكتكر "زكي شافعي"-كزير االقتصاد –جعؿ عنكانيا "بعض األفكار حكؿ مسألة

اإلصبلح اإلقتصادم"  .كفي ىذه المذكرة أكضح "ديكي" أف الحاجة أصبحت ماسة –مف كجية نظره-

لبعض اإلجراءات الحازمة  ،كمف ضمنيا تخفيض سعر الجنيو المصرم "ما أصبح يسمي تأدبان تكحيد
سعر الصرؼ " إلي جانب رفع-أك تخفيض الدعـ -عمي بعض السمع الضركرية التي كانت الحككمة
لسنكات طكيمة تقكـ بدعميا لصالح سكاد الشعب "بيف ىذه السمع الخبز كالسكر كالكقكد كبعض أنكاع

األقمشة الشعبية"  ،كباختصار  ،كاف رفع الدعـ-أك تخفيضو -عف ىذه السمع مكضكعان حيكيان بالنسبة
لمعيشة مبلييف مف الناس العادييف في مصر  .كانت ىذه التكصيات االقتصادية ذات أبعاد سياسية

بالغة الخطكرة في نفس الكقت  .كمف ناحية أخرم فإف مصر التي كاف اقتصادىا مكجيان مف الخارج –

كبتعبير أدؽ مف كاشنطف -كاف يمكف عزليا ببساطة عف بقية العالـ العربي  ،كما أف أمكاؿ البتركؿ
يمكف أف تستخدـ ببساطة في إبقائيا طافية عمي السطح ال تغرؽ كفي نفس الكقت ال تقدر عمي

السباحة –كفي كؿ األحكاؿ فإف ذلؾ كاف يعرقؿ أداءىا لدكرىا كقيادة لمعالـ العربي – كلقد أدت
مقترحات "ديكي" إلي شعكر بالقمؽ العميؽ لدم الدكتكر "زكي شافعي" كزمبلئو في المجمكعة

االقتصادية  ،داخؿ مجمس الكزراء كأبدكا بعض االعتراضات ككاف بيف ما حاكلكا شرحو لممثؿ صندكؽ

النقد الدكلي أف مصر تحكلت في حقيقة األمر مف دكلة مصدرة إلي دكلة مستكردة  ،فإذا جرم تخفيض

قيمة الجنيو المصرم فمعني ذلؾ ببساطة أف فاتكرة الكاردات سكؼ ترتفع  ،كلقد كانت الرعشة تصيبيـ

حيف يتصكركف ما يمكف أف يترتب عمي إلغاء الدعـ مف آثار ---كلقد بذؿ الدكتكر القيسكني كؿ

جيده لكي يفند مقترحات صندكؽ النقد الدكلي  ،لكف الجميع ما لبثكا أف كجدكا أف ما قدمو ممثؿ
صندكؽ النقد الدكلي ىك في كاقع الحاؿ "طمبات" كليس مجرد اقتراحات -- ،كىكذا جرت المكافقة في

مجمس الكزراء عمي إلغاء الدعـ عف بعض السمع تحت شعار "ترشيد األسعار"  .كصدرت صحؼ يكـ

ُٕ يناير ُٕٕٗ تحمؿ عمي صفحاتيا األكلي قكائـ بخمس كعشريف سمعة ضركرية قفزت أسعارىا إلي

أعمي مرة كاحدة  ،كاف رئيس الكزراء في ذلؾ الكقت ىك ممدكح سالـ  .كاف بحكـ خبرتو الطكيمة في
مسائؿ األمف قد اتخذ بعض االحتياطات التي كجدىا ضركرية لتعزيز قكم األمف في العاصمة ،

خصكصان مف قكات األمف المركزم  ،كمع ذلؾ فقد شيد الصباح الباكر مف يكـ ُٖ يناير انفجا ارن شعبيان

ىائبلن ---اندفعت إلي الشكارع في كؿ مكاف كتؿ بشرية مف عشرات ألكؼ الرجاؿ كالنساء في مظاىرات
ساخطة صاخبة تعمف معارضتيا القكية لق اررات انقضت عمي رؤكسيـ مفاجئة كالصكاعؽ  ،ككاف مف

شأنيا أف تجعؿ الحياة مستحيمة بالنسبة ليـ كألسرىـ  ،كلـ يكد النيار ينتصؼ حتي كانت المظاىرات
تجتاح مصر مف أقصاىا إلي أقصاىا مف اإلسكندرية كحتي أسكاف ،

--ككاف المكقؼ يتطكر في

القاىرة فقد بدأ ممدكح سالـ إزاء حجـ ككثافة المظاىرات كعنفيا يشعر بالحاجة إلي تدخؿ الجيش –

كاتصؿ بالفريؽ محمد عبد الغني الجمسي كزير الحربية كالقائد العاـ لمقكات المسمحة  .كلكف الفريؽ
ٕٗٓ

ٖٗٓ
الجمسي بدا رافضان لفكرة اشتراؾ الجيش في قمع المظاىرات  .كلقد قاـ بتذكير رئيس الكزراء بأنو طمب
بعد حرب أكتكبر مف الرئيس السادات كعدا بأال يستعمؿ الجيش عمي اإلطبلؽ في أية عمميات ضد

جماىير الشعب ميما كانت الظركؼ  .كقاؿ كزير الحربية لرئيس الكزراء " :إنني اتفقت مع الرئيس

عمي أف حرب أكتكبر كضعت الجيش بالنسبة لمشعب في مكضع الئؽ كعزيز  ،كال ينبغي ليذه العبلقة

أف تشكىيا أم طكارئ سياسية  .كقد كافقني الرئيس كأعطاني ىذا الكعد" –كازاء الحاح رئيس الكزراء

فقد تصكر كزير الحربية أنو كجد لنفسو مخرجان حيف قاؿ إنو عمي أم حاؿ ال يستطيع أف يحرؾ أية
كحدات مف القكات المسمحة إلي الشكارع إال بأمر الرئيس بكصفو رئيسا لمدكلة كقائدا أعمي لمقكات

المسمحة  .كجاءه األمر بعد اتصاؿ بيف رئيس الكزراء كرئيس الجميكرية  ،كمع األمر بالتدخؿ صدر

قرار باعبلف األحكاـ العرفية كفرض حظر التجكؿ كتكميؼ الجيش بمسؤكلية السيطرة عمي المكقؼ - .

-كبدأ الجيش يتحرؾ مسبكقا باعبلنات متكررة في اإلذاعة كالتميفزيكف بأف الرئيس قد أمر بإلغاءتكصيات المجمكعة االقتصادية التي أدت إلي رفع األسعار )-

ُٓٗ

 كانتيت أزمة يناير ُٕٕٗ كلكنيا بالتأكيد قد تركت شرخان كبي ارن في عبلقة السادات بالشعب ىذا صحيح  ،لقد فقد جزء كبير مف شعبيتو بسبب ىذه األزمة -فماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 أبرز ما حدث بعد ذلؾ ىك ذىابو إلي فمسطيف المحتمة كالقاء خطاب في الكنيسيت اإلسرائيمي -بالتأكيد كانت زيارتو مفاجئة كصادمة كخاصة بالنسبة لمعرب

مبادرة السبلـ مع إسرائيؿ
 -يقكؿ ىيكؿ في كتابو عف ىذه الزيارة ما يمي (--كجاء المكعد المحدد لمرحمة المثيرة  .أكؿ رئيس

عربي يضع قدمو في القدس المحتمة  ،ثـ يككف ذلؾ في كقفة عرفات  .كاف العالـ كمو مشدكدان
باالنبيار  ،ككاف العالـ العربي عمي العكس مشدكىان بالصدمة  .حتي أف الممؾ خالد ممؾ المممكة

العربية السعكدية كقتيا  --- ،قاؿ "يكميا كنت ذاىبان ألغسؿ الكعبة الشريفة في كقفة عرفات كدخمت

البيت العتيؽ  .كلـ أتعكد في بيت اهلل أف أدعك عمي أحد  ،كانما تعكدت أف أدعك لكثيريف  .كبالرغـ
مني في ذلؾ اليكـ فقد كجدتني ابتيؿ إلي اهلل بأف تسقط الطائرة التي تقؿ السادات إلي القدس كتتحطـ

قبؿ أف يصؿ إلييا  ،كحتي ال يفضح المسمميف كالعرب بذىابو ىناؾ  .كلقد راعني أف أدعك عمي مسمـ

داخؿ الكعبة  ،لكف الرجؿ لـ يترؾ لي خيا ارن")--

ُٔٗ

 -فمتي كانت خطبة السادات التي أكد فييا استعداده لمذىاب إلي الكنيست اإلسرائيمي ؟

ُٓٗ
ُٔٗ

نقبلن عف كتاب –خريؼ الغضب –محمد حسنيف ىيكؿ-مقتطفات مختصرة مف صفحة ُٖٓ كما بعدىا

خريؼ الغضب –محمد حسنيف ىيكؿ-صفحة َُِ

ٖٗٓ

ٗٗٓ
 ىناؾ تحقيؽ صحفي عف مبادرة السبلـ في مكقع بكابة األىراـ عمي شبكة االنترنت سيساعدنا فيمعرفة ما حدث كقد جاء فيو ما يمي ( :فاجأ الرئيس محمد أنكر السادات الشعب المصرم كالكطف

العربي كالعالـ ،حيف قاؿ في خطابو أماـ مجمس الشعب في ٗ نكفمبر ُٕٕٗ "ستيدىش إسرائيؿ حينما
تسمعني اآلف أقكؿ أمامكـ إني مستعد إلى الذىاب لبيتيـ نفسو ،إلى الكنيست اإلسرائيمي ذاتو".

 -فماذا كاف رد فعؿ قادة إسرائيؿ ؟

رحب رئيس الكزراء اإلسرائيمي آنذاؾ مناحيـ بيجف كاألمريكيكف بإعبلف السادات ،كتحدد لزيارتو يكـ
ٌ
السبت المكافؽ ُٗ مف نكفمبر ُٕٕٗ.كبالرغـ مف إعبلف بيجف سياسة حككمتو حينيا ،كىي أف
إسرائيؿ ال يمكف أف تعكد إلى حدكد عاـ ُٕٔٗ ،كأنيا لف تعترؼ بالدكلة الفمسطينية ،كلف تقبؿ بإجراء

اتصاالت مع منظمة التحرير الفمسطينية ،لـ يتراجع الرئيس السادات عف القياـ برحمتو.كبالفعؿ في ُٗ

نكفمبر ُٕٕٗ ،ىبطت طائرة الرئيس السادات ،في مطار بف جكريكف في تؿ أبيب ،في لحظة أنيت

خطابا أكد فيو
صفحة الحرب بيف مصر كاسرائيؿ ،إلى اآلف ،كزار السادات البرلماف اإلسرائيمي ،كألقى
ن
أف السبلـ في الشرؽ األكسط ممكف ،لكنو بحاجة إلى زعماء شجعاف .كفي استقباؿ عسكرم حافؿ
رحب قادة إسرائيؿ كرؤساء حككماتيا السابقيف كزعماء طكائفيا بالسادات كقابمو الشعب اإلسرائيمي

بحفاكة شديدة.

 -فما أىـ ما جاء بالخطاب ؟

جميعا  ..عمى األرض العربية كفي إسرائيؿ ..كفي كؿ مكاف مف أرض العالـ الكبير
 قاؿ " :السبلـ لنان
المعقد بصراعاتو الدامية ،المضطرب بتناقضاتو الحادة ،كالميدد بيف الحيف كاآلخر بالحركب المدمرة،
تمؾ التي يصنعيا اإلنساف ليقضي بيا عمى أخيو اإلنساف ،كفي النياية ،كبيف أنقاض مابني اإلنساف

كبيف أشبلء الضحايا مف بني اإلنساف فبل غالب كال مغمكب ،بؿ إف المغمكب الحقيقي دائما ىك

اإلنساف" .كقاؿ " قد جئت إليكـ اليكـ عمى قدميف ثابتتيف ،لكي نبني حياة جديدة ،لكي نقيـ السبلـ

أحدا،
ككمنا عمى ىذه األرض ،أرض اهلل ،كمنا مسممكف كمسيحيكف كييكد ..نعبد اهلل كال نشرؾ بو ن
كتعاليـ اهلل ككصاياه ىي حب كصدؽ كطيارة كسبلـ" ..ىكذا بدأ الرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات

خطابو أماـ الكنيست اإلسرائيمي.

 -فيؿ اعترؼ السادات بدكلة إسرائيؿ ؟

مستعد لعقد تسكية معيا ،لكنو
 كما جاء في خطابو أنو يعترؼ بكجكد دكلة إسرائيؿ ككاقع ،كلذلؾ فيكٌ
لـ يعترؼ بيا كػ"دكلة ييكدية" .كقاؿ" :كلقد أعمنت أكثر مف مرة ،أف إسرائيؿ أصبحت حقيقة كاقعة،
العظمياف أمنيا كحماية كجكدىا ،كلما ك ٌنا نريد السبلـ ،فعبلن كحقِّا،
اعترؼ بيا العالـ ،كحممت َّ
القكتاف ي
المؤكؿ بإسرائيؿ ،كاف ما
فإننا نرحب بأف تعيشكا بيننا ،في أمف كسبلـ ،فعبلن كحقِّا" .كبرغـ االعتراؼ
ٌ
ٗٗٓ

ََٔ
كقاطعا "ىناؾ أرض عربية احتمتيا ،كال تزاؿ تحتميا،
اضحا
طمبو الرئيس المصرم أماـ اإلسرائيمييف ك ن
ن
نصر عمى تحقيؽ االنسحاب الكامؿ منيا ،بما فييا القدس العربية".
إسرائيؿ بالقكة المسمحة ،كنحف ٌ

 -فماذا كانت ردكد األفعاؿ العربية ؟

 كلـ تكف ردكد الفعؿ العربية جميعيا إيجابية عمى الزيارة ،حيث قاطعت الدكؿ العربية مصر ،معمقةعضكيتيا في الجامعة العربية التي نقؿ مقرىا الدائـ مف القاىرة إلى تكنس العاصمة ،بناء عمى قرار
اتخذ في القمة العربية التي عقدت في بغداد ،بدعكة مف الرئيس العراقي أحمد حسف البكر ،في نكفمبر

كقدـ كزير الخارجية المصرم الراحؿ إسماعيؿ فيمي ،استقالتو بعد تأكده مف زيارة السادات
ٌُٖٕٗ .
لمقدس ،كقاؿ إنيا "حطمت دكر مصر تجاه الفمسطينييف ،كعزلت مصر عربيان ،كما عزلت السادات داخؿ
ببلده" .ككانت ىناؾ بعض ردكد الفعؿ العنيفة ،إذ اندلعت المظاىرات المعارضة لو فى بيركت كالعديد

مف المدف المبنانية ،كما تـ تفجير مكاتب الخطكط الجكية المصرية فى بيركت كدمشؽ كفقا إلحدل

أيضا ،إذ أصدر الممؾ
كثائؽ المخابرات األمريكية التي تـ اإلفراج عنيا .كجاء مكقؼ السعكدية رافضا ن
خالد بيانان ينأل بببلده مف الزيارة كينتقدىا؛ ألنيا قسمت العرب ،فيما كصؼ الصحؼ الغربية الزيارة

بػ"المغامرة" .كنتيجة لزيارة السادات لمقدس ،تـ تكقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بيف الرئيس الراحؿ أنكر

السادات كرئيس الكزراء اإلسرائيمى "مناحيـ بيجف " فى ُٕ سبتمبر عاـ ُُٖٕٕٗٗ).

 -فما المعمكمات المتكفرة عف اتفاقية كامب ديفيد باختصار ؟

 (اتفاقية كامب ديفيد عبارة عف اتفاقية تـ التكقيع عمييا في  17سبتمبر  1978بيف الرئيس المصرم محمدأنكر السادات كرئيس كزراء إسرائيؿ مناحيـ بيغف بعد ُِ يكما مف المفاكضات في منتجع كامب
ديفيد الرئاسي في كالية ميريبلند القريب مف عاصمة الكاليات المتحدة كاشنطف .حيث كانت المفاكضات
كالتكقيع عمى االتفاقية تحت إشراؼ الرئيس األمريكي السابؽ جيمي كارتر .كنتج عف ىذه االتفاقية

حدكث تغييرات عمى سياسة العديد مف الدكؿ العربية تجاه مصر ،كتـ تعميؽ عضكية مصر في جامعة

الدكؿ العربية مف عاـ  1979إلى عاـ  1989نتيجة التكقيع عمى ىذه االتفاقية كمف جية أخرل حصؿ
الزعيماف مناصفة عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ عاـ ُٖٕٗ بعد االتفاقية حسب ما جاء في مبرر المنح
لمجيكد الحثيثة في تحقيؽ السبلـ في منطقة الشرؽ األكسط .كتكجد مطالب باإلفصاح عف تفاصيميا

التي تبقى سرية حتى اليكـ ،كما أ ٌنيا لـ تيعرض عمى البرلماف المصرمُٖٗ(.
 -فما ىي شركط اتفاقية كامب ديفيد ؟

ُٕٗ نقبلن عف مكقع بكابة األىراـ – مقاؿ ريـ مصطفي – رابط المكضكع

ُٖٗ

http://gate.ahram.org.eg/News/1643582.aspx

نقبلن عف مكسكعة كيكيبيديا –رابط المكضكع عمي شبكة االنترنت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A
8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF

ََٔ

َُٔ
 (شركط اتفاقية كامب ديفيد إنياء حالة الحرب بيف مصر كاسرائيؿ ،كالبدء في تطبيع العبلقات بيفالبمديف  .انسحاب القكات اإلسرائيمية مف سيناء المحتمة بعد حرب األياـ الستة عاـ ُٕٔٗـ ،مع تحديد
عدد القكات المصرية المكجكدة في سيناء ،كنكعية السبلح المسمكح حممو في ىذه المنطقة  .السماح

لمسفف اإلسرائيمية بالعبكر مف خبلؿ قناة السكيس  .اعتبار خميج العقبة كمضائؽ تيراف ممرات دكلية

لتجنيبيا الصراعات العسكرية .الدعكة إلى مباحثات بيف مصر ،كاسرائيؿ ،كاألردف ،كممثميف عف

الفمسطينييف لمبحث في منح حكـ ذاتي لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة)

ُٗٗ

.

 -إذف فقد عادت سيناء إلي مصر

 نعـ كلكف لـ تصبح لمصر سيادة كاممة عمييا -ككيؼ ذلؾ ؟

 إف السيادة الكاممة لمدكلة عمي أراضييا تعني أف تنشر قكاتيا في أم مكاف كفي أم كقت  ،أما السيادةالمنقكصة فتجعمؾ مقيد بأعداد محددة مف القكات كبتسميح محدد أيضان

 أعتقد أف إسرائيؿ طمبت ذلؾ طبقان لنظرية الحدكد اآلمنة التي تحرص عمي تنفيذىا  ،بحيث تحتؿ جزءمف أراضي دكؿ الجكار  ،حتي إذا نشبت أم حرب تككف في خارج حدكدىا اآلمنة  ،كيقع القتاؿ لدم

الدكلة المجاكرة ليا  ،كبالتالي عدـ كجكد قكات مصرية في سيناء بالكامؿ يؤدم إلي تحقيؽ ىذه

النظرية  ،فالحرب إذا كقعت ستقع في سيناء عمي أم حاؿ أليس كذلؾ ؟

 ىذا صحيح  ،كاألسكأ مف ذلؾ ىك عدـ كجكد قكات كافية لتتعامؿ مع أم تيديدات أخرم غير إسرائيميةقد تتعرض ليا سيناء

 أفيـ ما تقصده  ،فالجيش المصرم كالجيش اإلسرائيمي قد ترككا فراغان يمكف لطرؼ ثالث أف يحتموبسيكلة لعدـ كجكد قكات كافية مف أم جانب لتدافع عف سيناء

 إف أفضؿ كسيمة لمدفاع عف سيناء ىي التعمير كالتنمية  ،كاحتكاء أىميا كتمكينيـ مف األرض التييعيشكف عمييا  ،فقد يشعر المكاطف السيناكم بنكع مف الجفاء بينو كبيف كطنو  ،ألسباب كثيرة منيا
إصرار الحككمات المتعاقبة عمي الحمكؿ األمنية فقط في سيناء  ،كعدـ المجكء إلي حمكؿ أخرم
اقتصادية كسياسية كاجتماعية لتنمية الكالء كاالنتماء لمصر ككطف ألىالي سيناء الذيف قد يشعركف

بأنيـ غير مصرييف فيتكلد انعداـ الثقة بينيـ كبيف الحككمة المصرية

 حسنان لقد تحدثنا بإيجاز عف أبرز األحداث في عصر السادات  ،كانفراده بالسمطة كحرب أكتكبر كالثغرةكاالنفتاح االقتصادم كمظاىرات يناير ُٕٕٗ كمبادرة السبلـ  ،فماذا عف الفف في عصر السادات ؟

رابط المكضكع عمي االنترنت ُٗٗ:
https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D
8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF

َُٔ

َِٔ
 لقد كاف السادات نفسو فنانان كيحب التمثيؿ كما كاف لو خياؿ كاسع  ،كىناؾ مقاؿ يكضح ذلؾ بمكقعاألىراـ عمي شبكة المعمكمات الدكلية االنترنت

 -فماذا كرد عف ىذا المكضكع ؟

السادات كالفف
 -لقد كرد ما يمي  -- ( :كأنكر السادات ىك الكحيد مف رجاؿ مجمس قيادة الثكرة الذل نجا مف مصير

اإلبعاد ألنو كاف األىكف شأنان كاألقؿ خطكرة .لكف مف عجائب األقدار أف السادات ىك الذل قضى تماما
عمى أفكار كمشركعات عبد الناصر حتى قاؿ المصريكف ساخريف  :إنو يمشى عمى خطى عبد الناصر

بأستيكة .كىذه أىـ مشاكؿ الحكـ فى العالـ الثالث عندما يركف الحاكـ إلى شخص ضعيؼ فيسمـ لو
السمطة خكفا مف ذكاء األقكياء .لكف المفارقة أف الضعيؼ الذل كاف ينحنى لتمثاؿ الفرعكف بعد مكتو..

كما فعؿ السادات عندما انحنى لتمثاؿ عبد الناصر ،سريعان ما أصبح ىك الفرعكف الجديد .كلـ يتأخر

الكقت بالسادات حتى يصبح كذلؾ بعد أف منحو نصر أكتكبر القكة كالمجد المذيف كاف يبحث عنيما.
فراح يتقمص دكر الفرعكف باقتدار ..كقاؿ أنا كعبد الناصر آخر الفراعنة فى حكـ مصر .كساعد

السادات عمى ذلؾ مكىبتو الفنية المعركفة ،كاف يحب التمثيؿ حتى أنو شارؾ فى أحد األفبلـ ،كما كانت
قدرتو عمى التقميد كاإلضحاؾ ىى جكاز المركر لقمكب أصحابو ،كتجمت قدرتو التمثيمية عندما ظؿ يمثؿ

دكر الرجؿ الضعيؼ بجانب عبد الناصر لمدة ُٖ عاما حتى يحمى نفسو مف مصير الظؿ الذل أعده
عبد الناصر ألصحابو فى مجمس قيادة الثكرة .كحتى الذيف اسندكا لمسادات دكر البطكلة خمفا لعبد

الناصر ،كانكا يظنكف أنو ضعيؼ كيسيؿ السيطرة عميو ،لكنو بمجرد أف جمس عمى الكرسى تخمص

منيـ جميعان فى مايك ُُٕٗ كانفرد بالحكـ تمامان .قدرات السادات التمثيمية البارعة ،ساعدتو عمى أف
يقكـ بأكبر عممية خداع إلسرائيؿ فى حرب أكتكبر ُّٕٗ .حتى أف جكلدا مائير رئيسة كزراء إسرائيؿ

قالت أماـ لجنة أجرنات التى حققت معيا بعد النصر :إننى لـ آخذ تصرفات السادات أبدان عمى محمؿ
الجد ،كاف يقكؿ الشىء كيفعؿ عكسو ،كنت أقكؿ ىذا الرجؿ يجب أف يحاكمو شعبو عمى تصرفاتو ىذه،

لكنو كاف يخدعنا .بالفف كالخياؿ الجامح ،استطاع السادات أف يحكـ مصر كأف ينتصر فى حرب أكتكبر
كأف يقكـ بزيارة إسرائيؿ ،كيبرـ معاىدة كامب ديفيد ،ألنو لـ يكجد ىذا الخياؿ الذل يتصكر أف يقكـ

رئيس مصر بزيارة إسرائيؿ ،كالقاء خطاب فى الكنيست .ىنا البد أف يتكقؼ العقؿ ليبرز الفناف الجامح

أنكر السادات كىك يقكـ بأصعب أدكاره فى السياسة كالسينما كالحياة .كىك ينزؿ مطار بف جكريكف

مبتسما يسمـ عمى مف كاف يحاربيـ باألمس .ثـ كىك يخطب فى الكنيست اإلسرائيمى ،فأل إنساف كاف
ىذا الرجؿ ؟ ىذه قدرات ال يقكـ بيا إال فناف مكىكب جامح الخياؿ لرجؿ عاش الحياة كعرؼ الفقر

كالحرماف حتى أصبح ضابطان ،ثـ فصمكه كعرؼ السجف كالتشرد ،كعاد لمجيش مرة أخرل .كصعد مف
َِٔ

َّٔ
دكر الككمبارس إلى دكر البطكلة فى حكـ مصر ،ككاف فى الحالتيف بارعان كتمؾ عظمة الفف كعبقريتو،
فالفف يعصـ الناس مف الجنكف كالحكاـ مف السقكطَِٗ).

 -فماذا حدث لمتيار اإلسبلمي في عيد السادات ؟

السادات كالتيار اإلسبلمي
 (  --تغيير آخر قدمو السادات عف عصر عبد الناصر كاف اإلنحناء أماـ الصحكة اإلسبلمية .قمؿالسادات مف القيكد عمى اإلخكاف المسمميف ،سامحا ليـ بنشر مجمة شيرية "الدعكة" كالتي ظيرت بشكؿ
منتظـ حتى سبتمبر ُُٖٗ

رغـ أنو لـ يسمح بإعادة تأسيس الجماعة في ُُٕٗ ،تـ إغبلؽ

معسكرات اإلعتقاؿ التي كاف يتـ احتجاز اإلسبلمييف بيا ،كبدأ النظاـ تدريجيا في إطبلؽ سراح اإلخكاف

المسمميف المعتقميف ،إال أف التنظيـ نفسو ظؿ غير شرعي ،آخر مف ظؿ منيـ خمؼ القضباف حصؿ

عمى حريتو في العفك العاـ في ُٕٓٗ .اعتبر السادات اإلسبلمييف ،باألخص الجماعة اإلسبلمية" ،ثقؿ

مكازف مفيد" لمعارضتو الماركسية كاليسارية ،كالمجمكعات الطبلبية ككنيا نشطة كذات صكت مسمكع.

مف ُّٕٗ إلى ُٕٗٗ نمت الجماعة اإلسبلمية بمساعدة مف نظاـ السادات مف جماعة مف األقميات
إلى ككنيا "في تحكـ تاـ بالجامعات" فيما تـ دفع التنظيمات اليسارية إلى األرض

 -فمتي تـ تسميتو بالرئيس المؤمف محمد أنكر السادات ؟

 في نياية السبعينات ،بدأ بتسمية نفسو "الرئيس المؤمف" كالتكقيع باسـ "محمد أنكر السادات" .كأمرتميفزيكف الدكلة بقطع البرامح لعرض األذاف  5مرات في اليكـ كبزيادة البرامج الدينية .تحت حكمو ،منع

الحكاـ المحميكف بيع الكحكؿ إال في األماكف التي تقدمو لمسياح األجانب في أكثر مف نصؼ محافظات
الػِٔ

مصر

مع

ذلؾ،

تصادـ

اإلسبلميكف

مع

السادات

الذم

دعـ

حقكؽ

المرأة

كعارض الحجاب اإللزامي عارضكا باألخص ما سمكه "السبلـ المخزم مع الييكد" المعركؼ بمعاىدة

كامب ديفيد مع إسرائيؿ .بحمكؿ أكاخر السبعينات انقمبت الحككمة عمى اإلسبلـ السياسي .في يكنيك
ُُٖٗ ،بعد قتاؿ طائفي عنيؼ بيف المسمميف كاألقباط في حي الزاكية الحمراء الفقير في القاىرة ،تـ
حؿ الجماعة اإلسبلمية بكاسطة الدكلة كتدمير بنيتيـ التحتية كاعتقاؿ

قادتيـ ".

كفقنا لممقاببلت

كالمعمكمات التي جمعيا الصحفي لكرانس رايت ،كانت جماعة الجياد اإلسبلمي المصرية المتطرفة

تستدعي ضباط الجيش كتجمع األسمحة ،منتظرة المحظة المناسبة لشف حممة "إسقاط كامؿ لمنظاـ
الحالي" في مصر ،بقتؿ القادة الرئيسييف لمدكلة ،كاإلستيبلء عمى المقرات المصيرية لممؤسسات

النظامية ،كنشر أخبار عف انقبلب إسبلمي كانكا يأممكف بأنو سيطمؽ العناف النتفاضة شعبية ضد
َِٗ

نقبلن عف مكقع األىراـ  -رابط المكضكع عمي االنترنت :

 http://www.ahram.org.eg/News/202587/4/642063/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7 %D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA -%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx

َّٔ

َْٔ
السمطة العممانية في جميع أرجاء الببلد .في فبراير ُُٖٗ ،تـ تحذير السمطات المصرية مف خطة
جماعة الجياد عف طريؽ اعتقاؿ جاسكس يحمؿ معمكمات مصيرية .في سبتمبر ،أمر السادات بالقبض

عمى أكثر مف ََُٓ شخص ،مف بينيـ العديد مف أعضاء جماعة الجياد ،كأيضا بابا الكنيسة

 -بابا الكنيسة شخصيان ؟

 نعـ  ،كغيره مف رجاؿ الديف األقباط ،كمثقفيف كناشطيف مف جميع اإلتجاىات الفكرية .تـ منع كؿالكسائؿ الصحفية غير الحككمية كذلؾ .فكت االعتقاؿ الجماعي خمية جيادية في الجيش بقيادة

المبلزـ خالد اإلسبلمبكلي كالذم نجح في اغتياؿ أنكر السادات في أكتكبر .كقد خمؼ السادات في
منصبو نائب الرئيس حسني مبارؾ ، ُِٗ).فما الذم تريد معرفتو أيضان عف عصر السادات كلـ أحدثؾ

عنو ؟

 أريد أف أعرؼ كيؼ عادت األحزاب في عصره لتمارس نشاطيا الذم كاف قد تكقؼ في عصر عبدالناصر ؟

كيؼ نشأت األحزاب في عيد السادات
 يكجد مقاؿ عف ىذا المكضكع عمي االنترنت بعنكاف ( نشأة األحزاب في عيد السادات ..كيانات شكميةتكاكب االنفتاح كمستمرة حتى اليكـ جاء فيو ما يمي  :في يكـ ُُ نكفمبر ُٕٔٗ ألقى الرئيس الراحؿ

محمد أنكر السادات بيانان في مجمس الشعب بمناسبة افتتاح دكر انعقاده األكؿ ،كجاء فيو« :قد اتخذت

ق ار ارن سيظؿ تاريخيان يرتبط بكـ كبيكـ افتتاح مجمسكـ المكقر ،ىك أف تتحكؿ التنظيمات الثبلثة ابتداء مف

اليكـ إلى أحزاب».كانت ىذه الجممة بداية لتجربة جديدة سطرىا الرئيس الراحؿ بقرار منو لتحكيؿ ما كاف
يسمى بػ«المنابر» إلى أحزاب سياسية لـ ً
تأت في سياؽ تطكر تاريخي بقدر ما جاءت بقرار رئاسي ،ما
جعؿ كالدتيا مبتكرة كال تمبي أسباب كجكدىا.

 -فما ىي حكاية ىذا القرار؟ كما ىي المعطيات السياسية كاالقتصادية التي كقفت كراء اتخاذه؟

 فى مارس عاـ ُٕٔٗ كافؽ الرئيس السادات عمى تأسيس ثبلثة منابر ،تمثؿ اليميف «األحراراالشتراكيكف» ،كاليسار «التجمع الكطني الكحدكم» ،كالكسط «تنظيـ مصر العربي االشتراكي» ،ثـ

حزبا
أسس ىك ن
أصدر قراره في خطبة نكفمبر عاـ ُٕٔٗ بتحكيؿ ىذه المنابر إلى أحزاب سياسية ،ثـ ٌ
جديدا أيطمؽ عميو بعد ذلؾ اسـ الحزب الكطني الديمق ارطي ،كدعا أعضاء حزب مصر االشتراكي إلى
ن
االنضماـ إليو ،كتكلى رئاستو .كقتيا اشترط الرئيس السادات لتككيف أم حزب أف يتكافر فيو عددا مف
الشركط ،منيا «أف يتقدـ ببرنامج يختمؼ عف برامج األحزاب المكجكدة ،كأف تتكافؽ المبادئ كاألىداؼ

ُِٗ

نقبل عف مكسكعة كيكيبيديا – رابط المكضكع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D
9%83%D9%85_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

َْٔ

َٓٔ
كالبرامج كالسياسات مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية ،كمبادئ ثكرتي يكليك ُِٓٗ كثكرة التصحيح في

مايك ُُٕٗ ،كمقتضيات الحفاظ عمى النظاـ االشتراكي كالديمقراطي كالمكاسب االشتراكية».كما حظر

إقامة ٌأية أحزاب عمى أسس طبقية أك دينية ،أك إعادة الحياة لؤلحزاب السياسية التي تـ حمٌيا في عاـ
ُِٓٗ .بناء عمى ذلؾ ككفؽ ما تشير الدكتكرة ليمى عبدالكىاب في دراستيا «األحزاب السياسية
كعبلقتيا بالقكل االجتماعية في مصر» صدر القانكف رقـ َْ لسنة ُٕٕٗ ،كبمقتضاه تأسس عدد
مف األحزاب ىي :حزب مصر في عاـ ُٕٕٗ كالذم تحكؿ إلػى الحزب الكطني الديمكقراطي عاـ

ُٕٖٗ ،كحزب التجمػع الكطني التقدمػي الكحدكم عاـ ُٕٕٗ ،كحزب األحرار االشتراكييف عاـ
ُٕٕٗ ،كحزب العمؿ االشتراكي عاـ ُٖٕٗ ،كحزب الكفد الجديد عاـ ُٖٕٗ ،ثـ تكالى ظيكر
كتأسيس األحزاب حتى كصمت إلى ِِ حزبا في ََِٕ.كبأم حاؿ ال يمكف فصؿ ىذه التجربة عف

إطارىا السياسي الذم بدأ في التبمكر بتكلي السادات الحكـ بعد كفاة جماؿ عبد الناصر في سبتمبر

َُٕٗ ،كالتي خاض في بدايتيا صراعان سياسيان مع مف يعرفكا كقتيػا بمراكز القكل ،كانتيى بسيطرة
السادات كاحكاـ قبضتو عمى مقاليد الحكـ فيما أسماه بثكرة التصحيح في مايك ُُٕٗ .في نفس العاـ
صدر دستكر ُُٕٗ الذم احتفظ في مكاده بالمبادئ كاألسس التي تقكـ عمى االشتراكية كالعدالة
االجتماعية كحقكؽ العماؿ كالفبلحيف ،مع إضافة مكاد تحفظ لممكاطف حريتو كحقكقو العامة ،كاالستمرار

في الحفاظ عمى الصيغة السياسية لمتنظيـ السياسي الكاحد .إال أف الكاقع السياسي نحى منحى آخر

خاصة بعد حرب أكتكبر ُّٕٗ ،فبعد ّ سنكات مف صدكر دستكر ُُٕٗ ،صدر قانكف ّٕ لعاـ

ُْٕٗ المعركؼ باسـ «قانكف االستثمار لرأس الماؿ العربي كاألجنبي كالمناطؽ الحرة» كالذم سمح

لرأس الماؿ الخاص بالعكدة لمختمؼ مجاالت النشاط االقتصادم كالتصنيع ،كالتعديف ،كالطاقة،

كالسياحة ،كالنقؿ ،كاستصبلح األراضي ،كاإلسكاف ،كشركات كبنكؾ االستثمار ،إلى غير ذلؾ مف

المجاالت.مف ثـ لـ يعد المسار السياسي القديـ مبلئما لبلقتصاد الحر الذم بدأ نشاطو في ضكء قانكف
ُْٕٗ كالذم بدأ مرحمة جديدة مف التغييرات التنظيمية كاإلدارية أطيمؽ عمييا «الثكرة اإلدارية» ،كميد

ذلؾ لظيكر القانكف َْ لسنة ُٕٕٗ الذم يسمح بعكدة األحزاب ليككف مكاكبا لمنظاـ االقتصادم

الحر ،كالذم تأسس بناء عميو ٓ أحزاب ،يذكرت سمفان.لـ يتجو القطاع الخاص كالحر ،عمى غرار ما
حدث في المجتمعات الغربية مف تشجيع لمعمـ كالتكنكلكجيا ،كتكسيع كزيادة الطاقة اإلنتاجية لبلقتصاد

الرأسمالي ،كخمؽ سكؽ تنافسية عف حؽ

 -كىؿ تحققت ىذه األىداؼ بكاسطة القطاع الخاص كالحر ؟

 -عمى العكس اندفع بجنكف نحك استيراد السمع مف الخارج عمى حساب الصناعة المصرية كتطكيرىػا

كتحسينيا لتصبح مؤىمة لممنافسة في السكؽ العالمي ،كما حدث مع نماذج مف دكؿ شرؽ آسيا التي

تحكلت إلى نمكر اقتصادية .أما مف الناحية االجتماعية ،فقد تشكمت طبقة طفيمية سيطر نمط حياتيا
َٓٔ

َٔٔ
الترفي عمى المجتمع ،كما بدأ نسؽ جديد مف القيـ االستيبلكية يسكد مع ازدياد معدالت الفقر كاتساع

الفجكة بيف الطبقات ،كضعؼ في التعميـ النظامي مع زيادة االتجاه نحك التعميـ الخاص كاألجنبي ،كما

أخذت معدالت التضخـ كالبطالة في االزدياد .في ظؿ ىذه األزمات كجدت األحزاب السياسية الكليدة
فرصػة لمعمؿ كاالتصاؿ بالجماىير ،كزادت فرصتيا عند زيارة السادات لمقدس كتكقيع معاىدة سبلـ مع

إسرائيؿ ،كىك األمر الذم لـ يكف الشعب المصرم مستعدان لقبكلو .أخذت األزمة السياسية تزداد بيف

السادات كالمعارضة بعد أحداث انتفاضة الخبز عاـ ُٕٕٗ ،إلى أف جاءت أحداث سبتمبر ُُٖٗ
باعتقاؿ معظـ رمكز مصر مف الكتاب كالمفكريف كرجاؿ الديف كغيرىـ مف المثقفيف كطبلب الجامعات،

حتى انتيى األمر بحادث المنصة عمى يد أعضاء بػ«الجماعة اإلسبلمية» كقتؿ السادات في أكتكبر

ُُٖٗ .تكلى الرئيس األسبؽ حسني مبارؾ الحكـ في ظؿ أزمات اقتصادية كسياسية تنذر بحرب أىمية،

فكاف أكؿ قرار يصدره ىك اإلفراج عف جميع المعتقميف ،كما عقد مؤتم ارن اقتصاديان لبحث سبؿ حؿ األزمة

االقتصادية .كرغـ أف األحزاب قد كصمت إلى ِِ حزبان ،إال أنو مف المبلحظ أنيا عاشت أزمة حقيقية
ككانت في كاد كالجماىير في كاد آخر ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف النسب الضعيفة لممشاركة السياسية

في إطار ىذه التجربة التي سبقت ثكرة يناير َُُِ سكاء في االنتخابات البرلمانية أك المجالس

المحمية أك حتى في انتخابات النقابات ،ِِٗ).كعمي أم حاؿ لقد تكممنا عف محاكلة إعادة الحياة
الديمقراطية كالتعددية الحزبية في عيد السادات فيؿ ىناؾ مكضكعات أخرم تريد أف نذكرىا عف ذلؾ

العصر ؟

 -بقي فقط حادث المنصة الذم تـ فيو اغتياؿ الرئيس السادات أثناء العرض العسكرم

حادث المنصة كاغتياؿ السادات
 اغتياؿ الرئيس المصرم األسبؽ محمد أنكر السادات أك حادث المنصة كانت خبلؿ عرض عسكرمأقيـ بمدينة نصر بالقاىرة في  6أكتكبر 1981احتفاالن باالنتصار الذم تحقؽ خبلؿ حرب أكتكبر  1973.نفذ

عممية االغتياؿ المبلزـ أكؿ خالد اإلسبلمبكلي الذم حكـ عميو باإلعداـ رميان بالرصاص الحقان في

أبريؿ. 1982تكلى لفترة مؤقتو صكفي أبك طالب رئاسة الجميكرية لمدة ثمانية أياـ كذلؾ مف  6إلى ، 14

أكتكبر  1981حتى تـ انتخاب محمد حسني مبارؾ رئيسان لمجميكرية .بدأ العرض العسكرم في

6

أكتكبر 1981ـ الساعة ُُ كجمس الرئيس السادات كالى يمينو نائبو محمد حسني مبارؾ ،ثـ الكزير

العماني شبيب بف تيمكر مبعكث السمطاف قابكس ،كالى يساره المشير عبد الحميـ أبك غزالة كزير الدفاع
ي
ِِٗ نقبلن عف مكقع شبابيؾ –رابط المقاؿ عمي االنترنت http://shbabbek.com/show/136675:

َٔٔ

َٕٔ
ثـ سيد مرعي ،ثـ عبد الرحمف بيصار شيخ األزىر في ذلؾ الكقت .كاف الحاضركف يستمتعكف بمشاىدة

العرض ،خصكصان طائرات" الفانتكـ "كىي تمارس ألعابان بيمكانية في السماء ،ثـ انطمؽ صكت المذيع
الداخمي "اآلف تجيئ المدفعية" .كتقدـ قائد طابكر المدفعية لتحية المنصة ،كحكلو عدد مف

الدراجات بعد أف أصيبت بعطؿ مفاجئ ،كنزؿ قائدىا كراح
راكبي الدراجات النارية ،كفجأة تكقفت إحدل ٌ
الدراجة فكقو فتد ٌخؿ جندم كاف كاقفان
قدمو ،ككقع عمى األرض ،ك ٌ
يدفعيا أمامو ،لكف سرعاف ما انزلقت ى
إلى جكار المنصة ،كأسعفو بقميؿ مف الماء .كؿ ىذا حدث أماـ الرئيس كالجمع المحيط بو ،كأسيمت
تشكيبلت الفانتكـ كألعابيا في صرؼ نظر الحاضريف كاىتماميـ ،لذا عندما تكقفت سيارة خالد

الدراجة النارية .في تماـ الثانية عشرة كعشريف
اإلسبلمبكلي ،فيما بعد ظي َّف أنيا تعطٌمت ،كما تعطٌمت ٌ
تجر المدفع الككرم الصنع عيار َُّمـ ،كقد أصبحت أماـ
دقيقة ،كانت سيارة اإلسبلمبكلي ،كىي ٌ

المنصة تمامان ،كفي لحظات كقؼ القناص "حسيف عباس" ،كأطمؽ دفعة مف الطمقات ،استقرت في عنؽ

السادات ،بينما صرخ خالد اإلسبلمبكلي بالسائؽ يأمره بالتكقؼ ،كنزؿ مسرعان مف السيارة ،كألقى قنبمة
ثـ عاد كأخذ رشاش السائؽ كطار مسرعان إلى المنصة .كاف السادات قد نيض كاقفان بعد إصابتو في

كجو اإلسبلمبكلي
عنقو كىك يصرخ ،بينما اختفى جميع الحضكر أسفؿ كراسييـ .كتحت ستار الدخافٌ ،
دفعة طمقات جديدة إلى صدر السادات ،في الكقت الذم ألقى فيو كؿ مف عطا طايؿ بقنبمة ثانية ،لـ
تصؿ إلى المنصة ،كلـ تنفجر ،كعبدالحميد بقنبمة ثالثة نسي أف ينزع فتيميا فكصمت إلى الصؼ األكؿ

يصكبكف نيرانيـ نحك الرئيس .ككانكا يمتصقكف بالمنصة
كلـ تنفجر ىي اآلخرل .بعدىا قفز الثبلثة كىـ ٌ
يمطركنو بالرصاص .سقط السادات عمى كجيو مضرجان في دمائو ،بينما كاف سكرتيره الخاص فكزم

عبد الحافظ يحاكؿ حمايتو برفع كرسي ليقيو كابؿ الرصاص ،فيما كاف أقرب ضباط الحرس الجميكرم،
عميد يدعى "أحمد سرحاف" ،يصرخ بيستيريا" إنزؿ عمى األرض يا سيادة الرئيس" ،لكف صياحو جاء

كرىكمو
بعد فكات األكاف .صعد عبدالحميد سمـ المنصة مف اليسار،
ٌ
كتكجو إلى حيث ارتمى السادات ،ى
بقدمو ،ثـ طعنو بالسكنكي ،كأطمؽ عميو دفعة جديدة مف الطمقات ،فيما ارتفع صكت األسبلمبكلي يؤكد
ى

أنيـ ال يقصدكف أحدان إال السادات .بعدىا انطمقكا يركضكف عشكائيان ،تطاردىـ عناصر األمف المختمفة،
كىي تطمؽ النيراف .لـ يكف السادات ىك الضحية الكحيد لمحادث فقد سقط سبعة آخركف ىـ :المكاء

أركاف حرب حسف عبلـ .خمفاف ناصر محمد مف الكفد العماني -الميندس سمير حممي إبراىيـ-.األنبا

صمكئيؿ-.محمد يكسؼ رشكاف -المصكر الخاص بالرئيس-سعيد عبد الرؤكؼ بكر-.شانج لكم
صيني الجنسية

.

الناجيف مف الحادث :محمد حسني مبارؾ رئيس مصر ُُٖٗ – َُُِ -

المشير عبد الحميـ أبك غزالة كزير الدفاع ُُٖٗ – ُٖٗٗ

الرئيس مبارؾ يتكلي حكـ مصر
 ىا قد كصمنا ألي عصر مبارؾ فماذا تعرؼ عنو بشكؿ عاـ ؟َٕٔ

َٖٔ
 سأتمك عميؾ بعض المكتكب عنو عمي مكاقع االنترنت  --- :يمتد تاريخ مصر تحت حكـ حسني مبارؾ ،بدءا مف عاـ ُُٖٗ مع اغتياؿ الرئيس أنكر السادات حتى ثكرة "يناير عاـ

َُُِ "

ِّٗ

حيث تـ

اإلطاحة بمبارؾ في ثكرة شعبية كجزء مف الربيع العربي ِْٗفي ذلؾ الكقت .اتسمت فترة رئاستو
باستمرار السياسات المتبعة مف قبؿ الرؤساء السابقيف مثؿ ليبرالية االقتصاد المصرم كااللتزاـ

باتفاقية كامب ديفيد لعاـ ُٕٗٗ .كقد حافظت الحككمة المصرية برئاسة مبارؾ عمى عبلقات كثيقة مع

باقي الدكؿ العربية ككذلؾ مع الكاليات المتحدة كركسيا كاليند ككثير مف الدكؿ الغربية .كبالرغـ مف ذلؾ

فقد قامت المنظمات الدكلية غير الحككمية مثؿ منظمة العفك الدكلية كمنظمة حقكؽ اإلنساف بانتقاد
سجبلت حقكؽ اإلنساف تحت إدارتو م ار ار كتك اررا .كاف ىناؾ قمؽ بشأف الرقابة السياسية ككحشية

الشرطة كاالعتقاالت التعسفية كالتعذيب ،باإلضافة لقيكد عمى حرية الرأم كالتعبير كالتجمير .أثرت الفترة

الرئاسية لمبارؾ عمى المجتمع كالسياسات المصرية .كيعزل ذلؾ بشكؿ كبير إلى النظاـ السياسي

المصرم كالذم يقتضي مكافقة الرئيس عمى كافة التشريعات القانكنية كالنفقات الحككمية قبؿ إصدارىا ،

أصبح حسني مبارؾ رئيسا لمصر بعد اغتياؿ أنكر السادات  6أكتكبر ُُٖٗ ،كتـ تشريع ذلؾ القرار بعد

أسابيع عبر االستفتاء في مجمس الشعب كالذم يعد األىـ ضمف نظاـ التشريع المصرم الذم يقكـ عمى
مجمسيف تشريعييف .كاف مبارؾ قد تكلى منصب نائب الرئيس منذ عاـ ُٕٓٗ ،كقد كصؿ لذلؾ

ِّٗ انتشرت دعكات عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي لمتظاىر في عيد الشرطة ِٓ يناير َُُِ ،ثـ تحكلت بعد ذلؾ لثكرة شعبية أدت إلى تنحي
الرئيس األسبؽ محمد حسني مبارؾ.
ِْٗ الثكرات العربية ،أك الربيع العربي أك ثكرات الربيع العربي في اإلعبلـ ،ىي حركات احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في بعض البمداف

العربية خبلؿ أكخر عاـ  2010كمطمع ،2011متأثرة بالثكرة التكنسية التي اندلعت جراء إحراؽ محمد البكعزيزم نفسو كنجحت في اإلطاحة
المعيشية ،إضافة إلى
بالرئيس السابؽ زيف العابديف بف عمي ،ككاف مف أسبابيا األساسية انتشار الفساد كالرككد
ٌ
االقتصادم كسكء األحكاؿ ى
السياسي كاألمني كعدـ نزاىة االنتخابات في معظـ الببلد العربية .كال زالت ىذه الحركة مستمرة حتى ىذه المحظة .نجحت الثكرات
التضييؽ
ٌ

فبعد الثكرة التكنسية نجحت ثكرة ِٓ يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ ،ثـ ثكرة ُٕ
باإلطاحة بأربعة أنظمة حتى اآلف ،ى
فبراير الميبية بقتؿ معمر القذافي كاسقاط نظامو ،فالثكرة اليمنية التي أجبرت عمي عبد اهلل صالح عمى التنحي .كأما الحركات االحتجاجية فقد بمغت
عربي ظير ألكؿ مرة في تكنس ك
جميع أنحاء الكطف العربي ،ككانت أكبرىا ىي حركة االحتجاجات في سكريا .تميزت ىذه الثكرات بظيكر ىتاؼ
ٌ
شيير في كؿ الدكؿ العربية كىك" :الشعب يريد إسقاط النظاـ  ،".ثـ بعدىا كانت الثكرة في تكنس عندما أضرـ الشاب محمد البكعزيزم النار
نا
أصبح
في نفسو احتجاجان عمى األكضاع المعيشية كاالقتصادية المتردية ،كعدـ تمكنو مف تأميف قكت عائمتو ،فاندلعت بذلؾ الثكرة التكنسية ،كانتيت

في  14يناير عندما غادر زيف العابديف بف عمي الببلد بطائرة إلى مدينة جدة في السعكدية ،كاستمـ مف بعده السمطةمحمد الغنكشي الكزير األكؿ
السابؽ ،فالباجي قائد السبسي .كبعدىا بتسعة أياـ ،اندلعت ثكرة  25يناير المصرية تمييا بأياـ الثكرة اليمنية ،كفي  11فبراير التالي أعمف محمد
سجف كحككـ بتيمة قتؿ المتظاىريف خبلؿ الثكرة .كاثر نجاح الثكرتيف التكنسية كالمصرية بإسقاط نظاميف
حسني مبارؾ تنحيو عف السمطة ،ثـ ي
المطالبة بإنياء الفساد كتحسيف األكضاع المعيشية بؿ كأحيانان إسقاط األنظمة باالنتشار سريعان في أنحاء الكطف
بدأت االحتجاجات السمميَّة ي

سرعاف ما تحكلت إلى ثكرة مسمحة ،كبعد صراع طكيؿ تمكف الثكار مف السيطرة عمى
العربي األخرل ،كفي  17فبراير اندلعت الثكرة الميبية ،التي ي
العاصمة في أكاخر شير أغسطس عاـ ، 2011قبؿ مقتؿ معمر القذافي في  20أكتكبر خبلؿ معركة سرت ،كبعدىا تسمٌـ السمطة في

الببلد المجمس الكطني االنتقالي  .كقد أدت إلى مقتؿ أكثر مف خمسيف ألؼ شخص ،كبذلؾ فإنيا كانت أكثر الثكرات دمكية .كبعد بدء الثكرة الميبية
بشير تقريبان ،اندلعت حركة احتجاجات سممية كاسعة النطاؽ في سكريا في  15مارس ،كأدت إلى رفع حالة الطكارئ السارية منذ ْٖ عامان كاجراء

تعديبلت عمى الدستكر ،كما أنيا أكقعت أكثر مف ثمانية آالؼ قتيؿ كدفعت المجتمع الدكلي إلى يمطالبة الرئيس بشار األسد بالتنحي عف السمطة.
كفي أكاخر شير فبراير عاـ  2012أعمف الرئيس اليمني عمي عبد اهلل صالح تنحيو عف السمطة التزامان ببنكد المبادرة الخميجية لحؿ األزمة

عقب االحتجاجات العارمة التي عصفت بالببلد لعاـ كامؿ.
اليمنية ،التي كاف قد كقع عمييا قبؿ بضعة شيكر ى

َٖٔ

َٗٔ
المنصب بعدما ارتقى في رتب القكات الجكية المصرية خبلؿ العقديف السابقيف .كقد تكلى كذلؾ منصب

نائب كزير الدفاع خبلؿ حرب أكتكبر

ُّٕٗ.

 -ىؿ تمت أية محاكالت لئلصبلح السياسي ؟

 كاف اإلصبلح السياسي محدكدا خبلؿ ىذه الفترة ،فقبؿ عاـ ََِٓ لـ يكف مسمكحا ألطراؼ المعارضةبال ترشح لمرئاسة ،حيث كاف المنصب يككؿ لمرئيس بشكؿ منتظـ مف خبلؿ االستفتاء في مجمس الشعب
كؿ ست سنكات .كقد تغير ىذا النظاـ بعد التعديبلت الدستكرية في الخامس كالعشريف مف مايك عاـ

ََِٓ كالتي نصت عمى تعييف حككمة شرعية منتخبة تعبر عف المكاطنيف المصرييف.

عقدت االنتخابات الرئاسية بعد أربعة أشير ضد اثنيف مف المرشحيف كتحصؿ فييا مبارؾ عمى ٖٗ%
مف أصكات الناخبيف .كقد كاف مف شركط الترشح لممنصب أف يحصؿ المرشح عمى تأييد حزب سياسي

كمكافقة لجنة قكمية لبلنتخابات .كقد دعت األحزاب السياسية المعارضة لمقاطعة االستفتاء لفقدانو

المعنى ،كلكف تـ تمريره في النياية بنسبة مكافقة

َٖ%.

 ،بعد فترة كجيزة مف إطبلؽ حممة رئاسية غير

مسبكقة ،كانت األحزاب المعارضة ضعيفة كمنقسمة مقارنة بالحزب الكطني الديمكقراطي .كقد شيدت

انتخابات مجمس الشعب لعاـ َََِ فكز أفراد المعارضة بػّْ مقعدا مف إجمالي ْْٓ مف مقاعد

المجمس ،مقارنة بأغمبية عظمى مقدارىا ّٖٖ مقعد تابعيف بالكامؿ لمحزب الكطني الحاكـ.

 -فماذا عف السياسة الخارجية في عيد مبارؾ ؟

 لقد حافظ مبارؾ عمى إلتزاـ مصر بمعاىدة كامب ديفيد لمسبلـ في نفس الكقت الذم أعاد فيو العبلقاتمع الدكؿ العربية األخرل .كأحيا أيضا العبلقات مع االتحاد السكفييتي بعد طرد السادات لمخبراء

السكفيتييف  ،كانضمت مصر مف جديد لمنظمة التعاكف اإلسبلمي ،كفي نكفمبر ُٕٖٗ أتاح قرار القمة
العربية استئناؼ العبلقات الدبمكماسية بيف مصر كباقي الدكؿ العربية ،كفي ُٖٗٗ تـ إقرار مصر ثانية
في جامعة الدكؿ العربية .ككاف لمصر دكر معتدؿ في المنصات الدكلية كاألمـ المتحدة كحركة عدـ

االنحياز .ككانت مصر في ظؿ حكـ مبارؾ حميؼ قكم لمكاليات المتحدة ،كالتي بمغت إعاناتيا لمصر
متكسط ِ بميكف دكالر سنكيا منذ تكقيع اتفاؽ كامب ديفيد لمسبلـ عاـ ُٕٗٗ .كانت مصر عضكا في
تآلؼ الحمفاء في حرب الخميج عاـ ُُٗٗ حيث كانت قكات المشاة المصرية مف أكؿ مف كطأت

أقداميـ في المممكة العربية السعكدية إلجبلء القكات العراقية مف الككيت .كقد اعتبرت الحككمة األمريكية
دخكؿ مصر في التحالؼ مصيريا مف أجؿ جمع دعـ عربي أكسع لتحرير الككيت .عمى الرغـ مف عدـ
معرفة المصرييف بذلؾ ،إال أف مشاركة القكات المصرية ساىمت بفكائد مالية لمحككمة المصرية .فقد

نشرت تقارير في كسائؿ األخبار أف مبالغ كبيرة دفعت أك باألحرل محيت مف الديف العاـ .فطبقا لما

كرد في مجمة االقتصادم" ، :لقد كاف مفعكؿ األمر سحريا مثمما تنص عميو الكتب "كما كثؽ صندكؽ

النقد الدكلي ".فقد حالؼ الحظ حسني مبارؾ عندما كانت الكاليات المتحدة تبحث عف تحالؼ عسكرم
َٗٔ

َُٔ
إلجبار العراؽ عمى الخركج مف الككيت ،لـ يتردد الرئيس المصرم عف المشاركة .فكانت مكافأتو بعد

الحرب عفك أمريكا كالدكؿ العربية في الخميج العربي كأكركبا عف ما يقارب ُْ بميكف دكالر مف ديكف
مصر

".

كقد تكسطت مصر بيف سكريا كتركيا في نزاع حكؿ الحدكد عاـ ُٖٗٗ كتحكيؿ تركيا لمجرم

الماء كاالدعاء بدعـ سكريا لحركات التمرد الكردية .عمي الرغـ مف ذلؾ فإف مبارؾ لـ يدعـ الحرب عمي

العراؽ عاـ ََِّ مف قبؿ الكاليات المتحدة معمبل بأف النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني كاف يجب أف يحؿ
أكال

.

كفي ََِٗ كعندما لمحت إدارة الرئيس األميركي باراؾ أكباما إلى تفكيرىا في مد حمايتيا

لحمفائيا في الشرؽ األكسط "إذا استمرت إيراف في أنشطتيا النككية " ،أكد مبارؾ بأف "مصر لف تككف
جزءا مف أية مظمة نككية أمريكية عمى دكؿ

 -كماذا كرد عف االقتصاد ؟

الخميج ".

 -باشر مبارؾ بداية مف عاـ ُُٗٗ في تنفيذ برنامج إصبلح اقتصادم محمي طمكح لتقميؿ حجـ القطاع

العاـ كالتكسعة مف دكر القطاع الخاص .كفي خبلؿ التسعينات كاف ىناؾ سمسمة مف إجراءات صندكؽ
النقد الدكلي باإلضافة إلى التخفيؼ اليائؿ في ديكف مصر الخارجية بسبب مشاركتيا في تحالؼ حرب

الخميج كالذم ساعد مصر عمى تحسيف األداء االقتصادم الكمي .كفي خبلؿ آخر عقديف في عيد مبارؾ

تـ تقميؿ التضخـ .كفي الفترة مف ُُٖٗ إلى ََِٔ زاد نصيب الفرد مف الناتج المحمي أربعة أضعاؼ

استنادا عمى القكة الشرائية " مف ُّٓٓ دكالر عاـ ُُٖٗ إلى ّْٓٓ دكالر عاـ ََِٔ ك َُٖٔ

دكالر في ََُِ"  ،كبالرغـ مف ذلؾ كاف ىذا النمك بعيدا كؿ البعد عف عدالة التكزيع .حيث أف إعادة
الييكمة النقدية كخاصة تعكيـ الجنيو المصرم كتحرير سكؽ الماؿ المصرم كتعديؿ نظاـ الضرائب

كالتقميؿ االستراتيجي في اإلنفاؽ االجتماعي مف قبؿ الحككمة كاف سببا في "مصاعب ىائمة عمى أغمبية

الشعب المصرم" طبقا ألكثر مف مبلحظ .كقد أصبح الزكاج أصعب كثي ار عمى الشباب حيث قمت فرص

اإلسكاف كزاد سعرىا حتى أصبح مف الشائع أف تعيش أسرة مككنة مف ستة أفراد في غرفة كاحدة

".

كمنذ عاـ ُٖٗٗ في بداية حقبة مبارؾ ،استمر التكزيع غير العادؿ لمثركة في مصر ،حيث زاد الدخؿ

السنكم ؿ َََِ أسرة عف َََّٓ جنيو مصرم ،بينما كاف دخؿ أكثر مف ْ مميكف مكاطف يقؿ عف

ََِ جنيو .كقد بيف البنؾ الدكلي أنو "في الكقت الذم تحسف فيو الكضع االجتماعي في مصر لـ تنجح
الحداثة في الكصكؿ لمكتمة الحرجة مف المكاطنيف .كعبلكة عمى ذلؾ فقد انعكست بعض المكاسب

األخيرة نتيجة ألزمة أسعار الغذاء كالكقكد عاـ ََِٖ ككذلؾ األزمة االقتصادية العالمية كالتي بطأت

مف النشاط االقتصادم" قمت نسبة الكفيات في األطفاؿ الرضع ككذلؾ سكء التغذية في األطفاؿ األقؿ
مف خمس سنكات إلى النصؼ ،كزاد العمر االفتراضي مف ْٔ إؿ ُٕ عاـ  .كقد تحسف االقتصاد

كالمستكل المعيشي لمغالبية العظمى مف الشعب كاف كاف ذلؾ بشكؿ غير متساك .كبالرغـ مف أف ُٖ%

مف الشعب المصرم مازاؿ يعيش تحت خط الفقر ،فإف ىذه النسبة تزيد في قرل صعيد مصر إلى
َُٔ

ُُٔ
َْ ،%كباإلضافة إلى ذلؾ فقد عاش َِ %مف الشعب في حالة فقر في مرحمة ما خبلؿ العقد

األخير ،مما يعمؽ اإلحساس باليشاشة االجتماعية كعدـ األماف  .كفقا لمقاؿ نشر في صحيفة "سياتؿ

تايمز" في يناير َُُِ " :يعيش قرابة نصؼ الشعب المصرم يكميا عمى دكالريف أك

 -كماذا كرد عف المجتمع كالتعميـ ؟

أقؿ"

 في بداية رئاسة مبارؾ ُٖٔٗ قدر اإلحصاء الرسمي لمسكاف بػ ْ َٓ.مميكف مشتمبل عمى ِّ.مميكف مصرم يعممكف في دكؿ أخرل .أكثر مف ّْ %مف الشعب في عمر ُِ عاما أك أصغر ،ك

ٖٔ %أصغر مف ثبلثيف عاما .أقؿ مف ّ %مف المصرييف في عمر ٓٔ عاما أك أكبر .كأغمبية الدكؿ

النامية كاف ىناؾ تدفؽ ثابت لسكاف الريؼ لممناطؽ الحضرية ،كلكف عاش أكثر مف نصؼ السكاف في

القرم .في ُٖٗٗ كاف معدؿ العمر االفتراضي عند الكالدة لمذككر ٗٓ ك َٔ لئلناث .كمعدؿ كفيات
الرضع حكالي ْٗ كفاة لكؿ َََُ كالدة  .كفي ظؿ القانكف الذم تـ تمريره مباشرة قبؿ رئاسة مبارؾ،
تـ ىيكمة نظاـ التعميـ الحككمي قبؿ الجامعي في مصر الذم نص عمى تسع سنكات تعميـ إجبارية.
كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أخرج معظـ األىالي أكالدىـ مف الدراسة قبؿ اتماميـ الصؼ التاسع .كقد ضـ

النظاـ األساسي ست سنكات مف الدراسة االبتدائية تمييا ثبلث سنكات مف الدراسة اإلعدادية بعد

النجاح في اختبارات خاصة .كبعد اختبارات خاصة أخرم يتـ قبكؿ الطبلب في المرحمة الثانكية الغير

إجبارية "مف الصؼ العاشر لمثاني عشر" .يختار طبلب المرحمة الثانكية بيف النظاـ العاـ "قبؿ

الجامعي" كالذم يضـ منيجا مف العمكـ اإلنسانية كالرياضيات كالعمكـ ،كالنظاـ الفني مشتمبل الزراعي
كالتجارم كالصناعي .كينقؿ الطالب لمصفكؼ التالية بعد إحراز درجات كافية في االختبارات المكحدة

.

ككعديد مف الدكؿ النامية فقد تخمؼ معدؿ تسجيؿ الفتيات في المدارس عف الفتياف .حيث شكمت نسبة

الفتيات ْٓ %فقط مف التبلميذ في المرحمة االبتدائية عاـ ُٖٓٗ" ٖٔ-في بداية عصر مبارؾ".
كسجؿ في المرحمة االبتدائية نسبة تقدر ب ٕٓ %مف الفتيات تتفاكت أعمارىف بيف ست سنكات كاثنا

عشر سنة بينما كصمت تمؾ النسبة ؿ ْٗ %في البنيف .كفي الصعيد كاف أقؿ مف َّ %مف التبلميذ
فتيات .فكانت الفتيات تخرج مف الدراسة اإلبتدائية أكثر مف البنيف .شكمت الفتيات ُْ %مف تبلميذ

المرحمة اإلعدادية ك ّٗ %مف تبلميذ المرحمة الثانكية .كمف بيف كؿ الفتيات في سف ُِ ُٖ-عاـ

ُٖٓٗ ٖٔ-انضـ ْٔ %منيـ فقط

 -فكيؼ انتيي عيد مبارؾ ؟

لمدراسة .

 تـ خمع مبارؾ بعد ُٖ يكـ مف المظاىرات خبلؿ الثكرة المصرية عاـ َُُِ ،عندما أعمف نائبالرئيس عمر سميماف في ُُ فبراير أف مبارؾ قد استقاؿ مف منصبو كرئيس لمجميكرية مفكضا

صبلحياتو لممجمس األعمى لمقكات المسمحة .ك في ُّ أبريؿ ،أمر النائب العاـ بحجز مبارؾ كنجميو لمدة

ُُٔ

ُِٔ
ُٓ يكـ عمى ذمة التحقيؽ في مزاعـ فساد كاستغبلؿ لمسمطة .ثـ صدر األمر بمحاكمتو بتيمة القتؿ

المتعمد لممتظاىريف السممييف خبلؿ ثكرة يناير ).

ِٓٗ

 -ىؿ لديؾ آراء أك مقاالت عف تردم أحكاؿ الشعب في عصر مبارؾ ؟

 ىناؾ مقاالت قد تفي بالغرض كتبيا األستاذ فيمي ىكيدم  ،كيمكف اعتبارىا مرجع نعتمد عميو فيكصؼ تمؾ الفترة مف تاريخ مصر

ُ .مقاؿ تحت عنكاف (بشرل لمفقراء كالميمشيف) بقمـ األستاذ فيمي ىكيدم
 ، -فمتي كتب ىذه المقاالت كماذا كرد فييا ؟

 -يكجد في أرشيؼ مقاالت األستاذ فيمي ىكيدم عمي مكقع بكابة الشركؽ

ِٔٗ

مقاؿ تحت عنكاف (بشرل

لمفقراء كالميمشيف) نشر فى  :السبت ُّ نكفمبر ََُِ كرد فيو ما يمي  :يثير االىتماـ ال ريب
إعبلف الرئيس حسنى مبارؾ عف أف السنكات الخمس المقبمة ستككف مف أجؿ الفقراء كالميمشيف ،كقد
أدركت جريدة األىراـ أىمية ىذا الكبلـ فاختارت الجممة عنكانا نشر بالحبر األحمر عمى صدر صفحتيا

األكلى لعدد الخميس ُُ .ُُ/كقد ضاعؼ مف أىمية الكبلـ أنو قيؿ فى مناسبة إطبلؽ البرنامج

االنتخابى لمحزب الكطنى فى االنتخابات التشريعية التى تجرل ىذا األسبكع ،لتعقبيا االنتخابات

الرئاسية فى العاـ القادـ .كىك ما يعنى أف البرنامج المعمف ليس لمحزب الحاكـ فقط ،لكنو لمرئيس
أيضا ،الذل فيمنا أخي ار أنو سيرشح نفسو لكالية سادسة .كألف إشارتو تحدثت عف السنكات الخمس

القاد مة فقد طمأننا الرئيس أيضا إلى أف الفقراء كالميمشيف سيظمكف فى بؤرة اىتمامو إذا ما تحقؽ لو
الفكز فى االنتخابات الرئاسية المقبمة .صحيح أف كبلـ الرئيس صدر فى ذات اليكـ الذل نشرت فيو
صحؼ القاىرة صكر المظاىرات الغاضبة لمئات المكظفيف كالعماؿ الميمشيف مف مكظفى التربية
كالتعميـ كمراكز المعمكمات كالعامميف بالشركات البتركلية ،كقد انتشرت تمؾ المظاىرات فى محافظات
القاىرة كالمنكفية كأسيكط ،إال أف ذلؾ ال يتعارض أك يضعؼ الكبلـ الذل قيؿ ،ألف التعيد الرئاسى

انصب عمى السنكات الخمس المقبمة ،كليس فيو ما يدعك إلى االلتزاـ فى الكقت الراىف أك سريانو بأثر

رجعى  .كألننى أحد الذيف أدرككا أىمية الرسالة فى ىذا الكبلـ ،كالحظكا أف صدكره عف رئيس الجميكرية

يضاعؼ مف تمؾ األىمية كيكسبو كزنا أكبر ،يتجاكز ككنو كبلـ مناسبات أك كبلـ جرايد ،فقد ىع َّن ٍت لى
بعض األسئمة االستفسارية مف كحى المشيد ،أردت بيا االطمئناف عمى مصير أىمنا كمستقبميـ ..مف
ىذه األسئمة ما يمى :إذا كانت السنكات الخمس القادمة ستككف ألجؿ الفقراء كالميمشيف ،فيؿ معنى

ِٓٗ

رابط المكضكع عمي االنترنت :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8
%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
ِٔٗ

رابط مقاالت فيمي ىكيدم عمي مكقع بكابة الشركؽ :

ُِٔ

https://www.shorouknews.com/columns/fahmy-howaidy

ُّٔ
ذلؾ أف تمؾ الفئات لـ يكف ليا حظيا مف االىتماـ فى الثبلثيف سنة األخيرة؟ كىؿ صحيح ما يركج مف

أف فترة الثبلثيف سنة السابقة كانت حظكظ الميسكريف فييا أكبر ،كأف ىؤالء شبعكا كاستكفكا ،كمف ثـ

حؿ الدكر عمى الميمشيف كالمستضعفيف؟ كاذا صح أف السنكات التى خمت كانت لصالح الميسكريف
كالمحظكظيف ،فيؿ نتكقع أف يككنكا قد ترككا شيئا لممستضعفيف بعدما ظمكا ينعمكف بخيرات الببلد

كثركتيا العقارية كقركضيا كتسييبلتيا طكاؿ ثبلثيف عاما؟ .كاذا كاف إرضاء الميسكريف كاشباع
حاجاتيـ استغرؽ ثبلثيف عاما ،فما ىى المدة الكافية إلرضاء الميمشيف كالمستضعفيف؟ األمر ليس

سيبل كما رأيت ،مما قد يقتضى إطالة مدة السنكات الخمس المقترحة فى كبلـ الرئيس ،كيستدعى

تكثيؼ الدعاء إلى اهلل سبحانو كتعالى ػػ بحؽ األياـ المفترجة التى نحف بصددىا ػػ لكى يطيؿ فى عمره
لكى يفى بما كعد ،كيشبع رغبات عشرات المبلييف مف المصرييف الذيف انتعشت أحبلميـ كشاعت
الفرحة فى أكساطيـ حينما كجدكا أف الرئيس تذكرىـ كسط شكاغمو كىمكمو التى الحقتو طكاؿ الثبلثيف

عاما الماضية ،بحيث حؿ عمييـ الدكر أخي ار كأصبحكا يأممكف خي ار فى السنكات الخمس التالية .كحتى

إذا كانت الفترة محدكدة ،إال أف األىـ أنيـ استعادكا األمؿ أخيرا ،كالحت ليـ ابتسامة األقدار بعد طكؿ

انتظار ىذه التداعيات تكقفت عندل حيف لمحت فى القاعة التى ألقى فييا الرئيس خطابو الفتة عريضة

تطمف عمى مستقبؿ كالدؾ ػػ
طبعت عمييا صكر خمسة أطفاؿ ،كالى جانبيـ عبارة تقكؿ« :عمشاف ّْ
صكتؾ لمف يممؾ برنامج حقيقى ..كىاينفذك »..لـ أفيـ ما إذا كاف ىؤالء األطفاؿ مف خارج الميمشيف

المقصكديف أـ ال ،كصدمتنى ركاكة المغة كفضيحتيا فى الجممتيف المكتكبتيف .مما جعمنى أصدؽ ما
يقاؿ عف االستعانة بخبراء أجانب فى إخراج مثؿ ىذه المناسبات .األمر الذل دفعنى إلى التساؤؿ عما

إذا كاف أعضاء الفريؽ الذيف نظمكا العممية يعرفكف شيئا عف المغة الفصحى أك عف الفقراء

كالمستضعفيف فى مصر ،كلـ استبعد أف يككنكا قد شرعكا فكر انتياء الرئيس مف خطابو فى الدخكؿ

عمى محرؾ بحث «جكجؿ» لكى يعثركا عمى عناكيف المستضعفيف كأرقاـ ىكاتفيـ النقالة ،لكى يبعثكا

إلييـ بالبشارة المعمنة عبر «اإليميؿ

 إنو مقاؿ يصؼ األحكاؿ في تمؾ الفترة بأمانة كما ال يخمك مف السخرية كالتيكـ كيشير إلي كجكدمساحة حري ة سمح بيا مبارؾ لمتنفيس عف الغضب المكبكت ،فيؿ كتب فيمي ىكيدم عف مقدمات

ثكرة يناير َُُِ ؟

 ىناؾ مقاؿ يحذر فيو النظاـ مف احتماؿ قياـ ثكرة قريبة كىك تحت عنكاف (ال تدفنكا الرءكس فى الرماؿ) -فمتي تـ نشره كماذا كرد فيو ؟

ُّٔ

ُْٔ

ِ .فيمي ىكيدم يحذر كيكتب ال تدفنكا الرءكس فى الرماؿ
 تـ نشر المقاؿ يكـ  :الخميس َِ يناير َُُِ ككتب فيو ما يمي  :أصؿ الداء الذل ساعد عمى قتؿالنظاـ ،قمعو الشديد لحرية الرأل كالتعبير ،كتكميمو لكؿ األفكاه ،كسيطرتو عمى كؿ كسائؿ اإلعبلـ التى

لـ تكف تستطيع أف تكجو نقدا لحككمتو أك تصرفات بطانتو .ككانت نتيجة ىذه السياسات استمرار

الغمياف تحت السطح .بيذه القيكد التى كبمت حرية التعبير حرـ النظاـ نفسو مف فيـ أبعاد ما يجرل
تحت السطح ،الذل ازدحـ بمظاىر الزلفى كالنفاؽ كالحرص عمى أال يسمع سكل ما يرضيو ..مف ثـ

فإنو فقد جسكر التكاصؿ مع أجياؿ جديدة نيشت البطالة ركحيا ككرامتيا ،ككانت تمؾ األجياؿ قكاـ

الغضب العارـ الذل اجتاح المدف .قد يككف صحيحا أف النظاـ حمى الببلد مف أخطار تنظيمات متطرفة
عصفت بأمف الجيراف .لكف االستقطاب الحاد الذل عاشتو الببلد طيمة السنكات األخيرة ،كاالعتماد

بالكامؿ عمى قكل األمف فقط ،كالعداء الشديد لكؿ رأل مخالؼ حرـ النظاـ مف مساندة قكل عديدة كاف

يمكف أف تككف جزءا مف جبيتو فى الحرب عمى التطرؼ .حيف يق أر المرء الفقرات السابقة سيجد أنيا
تصؼ األكضاع فى أقطار عربية عدة .صحيح أف حالة تكنس التى تتصدر نشرات األخبار ىى أكؿ ما

يخطر عمى الباؿ ،لكف القارئ سيبلحظ أيضا أف تكنس ال تنفرد بتمؾ الصفات ،ألنيا تنطبؽ أيضا عمى

أقطار عربية أخرل مغربية كمشرقية .كالحؽ أف الفقرات كتبت فى التعقيب عمى ما جرل فى تكنس ،كال

غرابة فى ذلؾ ،حيث ال نكاد نجد فى الحيثيات التى أكردتيا أية مفاجأة .لكف المفاجأة الحقيقية أف تمؾ

الحيثيات تـ إيرادىا لمتدليؿ عمى أف ما حدث فى تكنس يمثؿ حالة متفردة خاصة ال تنطبؽ عمى غيرىا

مف الدكؿ .كالمفاجأة األخرل أف الذل كتب ىذا الكبلـ زميمنا األستاذ مكرـ محمد أحمد نقيب الصحفييف

المصرييف (األىراـ ُٕ .)َُُِ/ُ/لمدقة فإنو لـ ينفرد بيذا الخطاب ،ألف الصحؼ القكمية تضمنت
تعميقات أخرل عبرت عف نفس المكقؼ ،كبذلت جيدا ممحكظا إلقناعنا بأف ما حدث ىناؾ اليمكف أف

يتكرر فى مصر ،كاف الذيف يممحكف إلى احتماؿ انتقاؿ العدكل إلى مصر يعبركف عف تمنياتيـ
الخاصة ،بحيث إف أمميـ ذاؾ ال يختمؼ عف عشـ إبميس فى الجنة .ال أعرؼ إف كاف التركيج لفكرة

خصكصية كتفرد الحالة التكنسية تـ تطكعا مف جانب بعض كتاب الصحؼ القكمية الذيف التقكا عمييا
«مصادفة»  ،أـ أف ثمة تكجييا بذلؾ ،كلكف الذل أعرفو أف ىناؾ فرقا حقا بيف األكضاع فى تكنس

كنظائرىا فى مصر ،كلكنو بخبلؼ ما ادعى زمبلؤنا فرؽ فى الدرجة كليس فى النكع .أعنى أف ثمة

أزمة كاحدة فى البمديف ،كلكف تفاصيميا مختمفة فى كؿ منيما .أزمة الحريات كاقصاء الرأل المخالؼ

كاحدة ،كاالعتماد عمى األمف كاحد .كاحتكار السمطة كالتفاؼ المنافقيف كالميمميف حكؿ القائميف عمى

أمرىا مشيكد ىنا كىناؾ .أما الغبلء الذل طحف الناس كالبطالة التى أذلتيـ كدفعت بعضيـ إلى
االنتحار ،كالفساد الضارب أطنابو فى دكائر عدة ،ذلؾ كمو يكاد يككف كباء لـ يسمـ منو كؿ منيما .كال
أنكر أف ثمة فرقا البد مف االعتراؼ بو فى درجة تكميـ األفكاه كمصادرة اآلخريف كقمعيـ ،كربما كانت
ُْٔ

ُٓٔ
ىناؾ فركؽ مماثمة فى المجاالت األخرل ،كلكف تمؾ الفركؽ ال تمغى كجكد أصؿ األمراض .كتظؿ
محصكرة فى درجة اإلصابة بيا ،كلمعمـ فثمة أكضاع فى مصر أسكأ منيا فى تكنس ،أخص بالذكر

منيا حالة المجتمع المدنى ،الذل ىك فى تكنس أقكل كأصمب عكدا منو فى مصر .كنظرة عمى كضع

اتحادات العماؿ كالنقابات المينية فى البمد تشيد بذلؾ .إذ ىى حاضرة ىناؾ بقكة فى حيف أنيا غائبة

أك مغيبة تماما فى مصر .رغـ أل تشابو يمكف رصده بيف البمديف ،فالذل الشؾ فيو أف أحدا ال يتمنى
لمصر أف تكاجو ذات المصير الذل كاجيتو تكنس .لكف التمنى كحده ال يكفى ،كما أف دفف الرءكس فى

الرماؿ ال يفيد .كلمعمـ فإف تجنب ذلؾ المصير ليس فيو سر كال سحر ،حيث طريؽ االستقرار ككسب
رضى الناس معركؼ لمكافة .كىذا الطريؽ ال ينفع إال مف خبلؿ اإلصبلح السياسى الحقيقى كليس

المزكر ،كمف خبلؿ االلتزاـ بقيـ الممارسة الديمقراطية كليس غشيا أك االلتفاؼ عمييا .كالعبر فى ىذه

الحالة عديدة كماثمة بيف أيدينا .لكف المشكمة تكمف فى كثرة العبر كندرة المعتبريف .إف الذيف ال
يتعممكف مف دركس التاريخ ينبغى أال يمكمكا إال أنفسيـ إذا ما ضاقت بيـ الشعكب فانتفضت كألقت

بيـ فى مزبمة التاريخ

 -فيؿ ىناؾ كتب تتناكؿ مبارؾ كعصره ؟

ّ .فقرة مختصرة مف كتاب ىيكؿ عف مبارؾ
 نعـ ىناؾ كتاب اسمو (مبارؾ كزمانو –مف المنصة إلي الميداف) لمحمد حسنيف ىيكؿ فما المكضكعالذم تريد معرفتو مف ىذا الكتاب ؟

 -أريد أكالن معرفة رأم ىيكؿ في محاكمة مبارؾ

 يقكؿ ىيكؿ في كتابو ما يمي --( :كمع أف مبارؾ كصؿ إلي قاعة محكمة –ممددان عمي سرير طبيدخؿ بو إلي زنزانة حديدية – فإف التيـ التي يكجيت إليو لـ تكف ىي التيـ التي يمزـ تكجيييا  ،بؿ
لعميا األخيرة فيما يمكف أف يكجو إلي رئيس دكلة ثار شعبو عميو  ،كأسقط حكمو كأزاحو  .كالمنطؽ في
محاكمة أم رئيس دكلة أف تككف محاكمتو عمي التصرفات التي أخؿ فييا بالتزامو الكطني كالسياسي

كاألخ بلقي  ،كأساء بيا إلي شعبو  ،فتمؾ ىي التيـ التي أدت لمثكرة عميو  ،أم أف محاكمة رئيس

الدكلة –أم رئيس كأم دكلة -يجب أف تككف سياسية تثبت عميو –أك تنفي عنو -مسئكلية اإلخبلؿ

بعيده ككعده كشرعيتو  ،مما استكجب الثكرة عميو  ،أما بدكف ذلؾ فإف اختصار التيـ في التصدم

لممظاىرات –قمب لؤلكضاع يستعجؿ الخاتمة قبؿ المقدمة  ،كالنتائج قبؿ األسباب  ،ذلؾ أنو إذا لـ
يظير خركج "مبارؾ" عمي العيد كالكعد كالشرعية  ،إذف فقد كاف تصديو لممظاىرات ممارسة لسمطتو
في استعماؿ الكسائؿ الكفيمة لحفظ األمف العاـ لمناس  ،كالمحافظة عمي النظاـ العاـ لمدكلة  ،كعميو

ُٓٔ

ُٔٔ
يصبح التجاكز في إصدار األكامر أك تنفيذىا –رغبة في حسـ سريع  ،ربما تغفره ضركرات أكبر منو ،

أك في أسكأ األحكاؿ تزيُّدان في استعماؿ السمطة قد تتشفع لو مشركعية مقاصده

 -ال يكجد أم مبرر عمي اإلطبلؽ لقتؿ متظاىر سممي تحت أم مسمي  ،فماذا كتب أيضان

 -ككذلؾ فإنو بعد المحاكمة السياسية –كليس قبميا -يتسع المجاؿ لممحاكمة الجنائية  ،كمعيا القيد

كالقفص  ،بمعني أف المحاكمة السياسية ىي األساس الضركرم لممحاكمة الجنائية لرئيس الدكلة ،

ألنيا التصديؽ القانكني عمي مكجبات الثكرة ضده  ،كحينئذ يصبح أمره بإطبلؽ النار عمي المتظاىريف

جريمة يككف تكييفيا القانكني إصراره عمي استمرار عدكانو عمي الحؽ العاـ  ،كاصراره عمي خرقو

المستمر لعيده الدستكرم مع األمة )--

ِٕٗ

 -فيؿ ذكر ىيكؿ أسباب تأليفو كتاب عف مبارؾ كزمانو ؟

 يقكؿ ىيكؿ --( :لكني رحت أسأؿ نفسي عف اليدؼ مف جمع ىذا السجؿ  ،ثـ ما ىك النفع العاـ بعدجمعو ؟  -كبداية فقد كرد عمي بالي أف تسجيؿ ما جرم في حد ذاتو قد يككف كسيمة إلي فيـ مرحمة

مف التاريخ المصرم المعاصر مازالت تعيش فينا  ،كمازلنا نعيش فييا - ،ثـ كرد عمي بالي أف كثي ارن

مف قضايا ما جرم مازالت مطركحة لمحكار  ،كبالتالي فالتسجيؿ سند لمكصؿ كاالستمرار ،

 -فماذا كرد أيضان عمي بالو ؟

 يستطرد فيقكؿ  :ثـ كرد عمي بالي أف بعض المبلمح كاإلشارات في سياؽ ذلؾ الحكار ربما تككف مفيدةفي التعرؼ أكثر عمي لغز رجؿ حكـ مصر  ،كأمسؾ بالقمة فييا ثبلثيف سنة لـ يتزحزح  ،كتغيرت فييا

الدنيا  ،كظؿ ىك  ،حيث ىك ال يتأثر  ،كذلؾ البد لو مف فحص كدرس  .كتركت خكاطرم تطؿ عمي كؿ
النكاحي  ،ثـ اكتشفت أف االتجاىات تتفرع كتتمدد –لكف الطرؽ ال تصؿ إلي غاية يمكف اعتبارىا نقطة
تصؿ بالسؤاؿ إلي جكاب  ،كعدت إلي ممفاتي كأكراقي  ،كمذكراتي كذكرياتي  ،كبرغـ آثار كثيرة كجدتيا

إلي بأجكائيا كتفاصيميا  ،فقد طالعني مف كسط الزحاـ سؤاؿ آخر يصعب تفاديو –
 ،كمشاىد عادت ٌ
مجممو - :ماذا أعرؼ حقيقة كأكيدان عف ىذا الرجؿ الذم لقيتو قميبلن  ،كاشتبكت معو –كمع نظامو –
طكيبلن ؟ كاألىـ مف ذلؾ  :ماذا يعرؼ غيرم حقيقة كأكيدا عف الرجؿ ؟  ،كقد رأيت -كرءكا -صك ار لو

مف مكاقع كزكايا ببل عدد  ،لكنيا جميعان لـ تكف كافية لتؤكد لنا اقتناعان بالرجؿ  ،كال حتي انطباعان
يسيؿ االطمئناف إليو كالتعرؼ عميو  ،أك الثقة في قراره  ،بؿ لعؿ الصكر كقد زادت عف الحد  ،ضاعفت

مف حيرة الحائريف  ،أك عمي األقؿ أرىقتيـ  ،كأضعفت قدرة معظميـ عمي اختيار أقربيا صدقان في

التعبير عنو  ،كفي تقييـ شخصيتو  ،كبالتالي في الحكـ عميو ؟  ،كاذا أخذنا الصكرة األكلي لمرجؿ كما
شاعت أكؿ ظيكره  ،كىك تشبيو بػ "البقرة الضاحكة" –إذف فكيؼ استطاعت "بقرة ضاحكة" أف تحكـ
ِٕٗ

نقبلن عف كتاب –مبارؾ كزمانو –مف المنصة إلي الميداف-محمد حسنيف ىيكؿ –دار الشركؽ-الطبعة الرابعةَُِّ -مف

صفحة ٕ كما بعدىا

ُٔٔ

ُٕٔ
بياء  ،كالتي قدمت الرجؿ إلي الساحة المصرية
مصر ثبلثيف سنة ؟  ،كاذا أخذنا الصكرة األكثر
ن
كالعربية بعد حرب أكتكبر باعتباره قائدان لما أطمؽ عميو كصؼ "الضربة الجكية" إذف فكيؼ تنازلت
"األسطكرة" إلي تمؾ الصكرة التي رأيناىا في المشيد األخير لو عمي الساحة بظيكره ممددا عمي سرير

طبي كراء جدراف قفص في محكمة جنايات مصرية  ،مبالغان في إظيار ضعفو  ،يرخي جفنو بالكىف ،

ثـ يعكد إلي فتحو مرة ثانية يختمس نظرة بطرؼ عيف إلي ما يجرم مف حكلو  ،ناسيان -أنو حتي الكىف
لو كبرياء مف نكع ما  ،ألف إنسانية اإلنساف ممؾ لو في كافة أحكالو  ،كاحترامو ليذه اإلنسانية حؽ ال

تستطيع سمطة أف تنزعو منو –إال إذا تنازؿ عنو باليكاف  ،كالكىف مختمؼ عف اليكاف

 -فماذا عف الصكر األخرم لمبارؾ مف كجية نظر ىيكؿ ؟

 كاذا أخذنا صكرة الرجؿ كما حاكؿ بنفسو كصؼ عصره  ،زاعمان أنو زمف اإلنجاز األعظـ في التاريخالمصرم منذ "محمد عمي" إذف فكيؼ يمكف تفسير األحكاؿ التي ترؾ مصر عمييا  ،كىي أحكاؿ تفريط
كانفراط لممكارد كالرجاؿ  ،كتجريؼ كامؿ لمثقافة كالفكر  ،حتي أنو حيف أراد أف ينفي عزمو عمي تكريث

حكمو البنو رد بحدة عمي أحد سائميو كىك أمير سعكدم تكاصؿ معو مف قديـ  ،قائبلن بالنص تقريبان :
كرثو "خرابة" ؟!  ،كلـ يسألو سامعو متي ككيؼ تحكلت
أكرث ابني – أ ّْ
"يا راجؿ حراـ عميؾ"  ،ماذا ٌمصر إلي "خرابة" حسب كصفو !! كىؿ تكلي حكميا كىي عمي ىذا الحاؿ  ،كاذا كاف ذلؾ فماذا فعؿ
إلعادة تعميرىا طكاؿ ثبلثيف سنة  ،كىذه فترة تزيد مرتيف عما أخذتو ببلد مثؿ الصيف كاليند كالمبليك

لكي تنيض كتتقدـ !! ثـ إذا كاف قد حقؽ ما لـ يستطعو غيره منذ عصر "محمد عمي" إذف فأيف ذىب

ىذا اإلنجاز ؟!! –ككيؼ تحكؿ -تحت نظامو إلي "خرابة" ثـ لماذا كاف ىذا الجيد كمو مف أجؿ تكريث

"خرابة"  ،خصكصان كأف اإللحاح عميو كاف حقؿ األلغاـ الذم تفجر في كسطو نظاـ "األب" حطامان

كركامان  ،ما ازؿ يتساقط حتي ىذه المحظة بعد قرابة سنة مف تصدعو كتياكيو !! ِٖٗ)--

ِٖٗ

نقبلن عف كتاب –مبارؾ كزمانو –مف المنصة إلي الميداف-محمد حسنيف ىيكؿ –دار الشركؽ-صفحة ُُ

ُٕٔ

ُٖٔ

الفصؿ رقـ ( ُٖ ) الفصؿ األخير شاىد عمي العصر
كصؼ المجتمع :
 إلي ىنا يمكف أف نكتفي بسرد األحداث حتي ال نسيب في التفاصيؿ كننسي الغرض مف الفصؿ األخيركىك كصؼ المجتمع الذم نعيش فيو ألف ىذا سيككف أكثر فائدة كدقة مف كصؼ األحداث

 ال مانع فاألحداث سيتـ معرفتيا عمي أم حاؿ يكمان ما في المستقبؿ بشكؿ أكضح بعد أف تنجمي األمكر ،كلكف ما قد تحتاجو مني اآلف ىك كصؼ المجتمع بإيجابياتو كسمبياتو كالتي كعدتؾ بالكتابة عنيا

 -فكيؼ ترم الشعب المصرم حاليان

 ربما أىـ ما يميز المصرييف كما أراىـ حاليان أنيـ شعب عاطفي إلي أبعد الحدكد  ،فبل يجب أف تسأؿالمصرم عف رأيو في مكضكع ما أك في شخص ما كلكف يمكنؾ أف تسألو عف مشاعره تجاه ىذا

المكضكع أك ذلؾ الشخص  ،فالمصرم ال يؤيد كال يعارض كلكنو يحب كيكره فإذا أحب نسي أك تناسي

أم إساءة ممف يحب

 كعيف الرضا عف كؿ وعيب كميمة كما أف عيف السخط تبدم المساكيا

 كالعاطفة قد تككف مشكمة كبيرة جدان في بعض المجتمعات فيي قد تضع شخص في غير مكانوالصحيح كقد تزيح أيضان شخص مف المكاف الذم يناسبو فبل مكاف ىنا لمقياس المنطقي بؿ المشاعر

كحدىا ىي التي تتحكـ كتأمر بؿ ال أريد أف أبالغ كأقكؿ أف العاطفة قد تطيح أيضان بالفطرة السكية ،
فإذا فكر مجتمع عاطفي مثبلن في ممارسة الحياة السياسية عمي الطريقة الديمكقراطية فإف األحزاب التي
سيشكميا المجتمع ستتمخص في أشخاص فيذا حزب فبلف كىذا حزب عبلف فاجتماع الناس لف يككف

حكؿ مبادئ لمحزب بؿ حكؿ شخص يحبكنو فنحف كما يقكؿ الدكتكر جماؿ حمداف في كتابو الممتع

شخصية مصر ألفنا أف نككف رعايا ال مكاطنيف  ،فنحف نحب الشخص الذم نثؽ بو كنمتؼ حكلو كترنكا

إليو أبصارنا كتتعمؽ بو آمالنا كقمكبنا كننتظر تكجيياتو لنفعؿ أشياء نستطيع أف نفعميا بدكف تكجييات

كلكننا دائمان نحتاجيا كنحتاجو

 -فماذا عف العاطفة الكطنية أم حبنا لمكطف ؟

 -حبنا لمكطف قد يصؿ بنا إلي نتائج لف أستطيع أف أصفيا كما كصفيا المفكر الكبير د جماؿ حمداف في

كتابو المكسكعي الممتع شخصية مصر كتحديدان في الجزء األكؿ حيث يقكؿ  - - ( :فنحف كشعب –
البد لنا بصراحة أف نعترؼ – ال نحب فقط أف نمجد أنفسنا بحؽ كبغير حؽ  ،كلكننا أيضان نحب أف
نسمع عف أنفسنا ما يريضينا كيعجبنا أك يرضي إعجابنا بذاتنا الكطنية كبشخصيتنا القكمية  ،بؿ إننا

لنكره أشد الكره أف نسمع عف عيكبنا كشكائبنا  ،كنرفض بإباء أف نكاجييا أك نكاجو بيا  ،كال تكاد
تكجد فضيمة أك ميزة عمي كجو األرض إال كننسبيا إلي أنفسنا كنمصقيا بيا  ،كأيما رذيمة أك عيب فينا
ُٖٔ

ُٗٔ
– إف ىي كجدت عمي اإلطبلؽ – فبل محؿ ليا لدينا مف اإلعراب أك االعتراؼ  ،كاف اعترفنا بيا عمي
مضض كاستثناء فميا عندنا العذر الجاىز كالمبرر كالحجة المقنعة أك المق ٌنعة  ، ،كمف طريؼ ما

يبلحظ في ىذا الصدد أننا  ،حيف نرجع مثبلي فيما نكتب عف أنفسنا إلي كتابات الرحالة كالمؤرخيف
العرب في العصكر الكسطي أك الكتاب األجانب المعاصريف ننتخب منيا فقط تمؾ اإلشارات الطيبة

كالمرضية كنحشدىا حشداي كفضائؿ مصر ميمميف ببساطة شديدة كؿ اإلشارات العكسية أك المعاكسة

التي أكردىا الكاتب نفسو كالتي قد تككف أضعاؼ األكلي كماي ككيفان  ،ليس ىذا فحسب أك ليت ىذا

فحسب فما أكثر بعد ذلؾ ما نقمب عيكبنا عف عمد إلي مزايا كنقائصنا إلي محاسف  ،بؿ أسكأ مف ذلؾ

قد نتباىي كنتفاخر بعيكبنا كسمبياتنا ذاتيا  - - - ،كيبدك عمكمان أننا كمما زاد جيمنا بمصر كمما زاد

تعصبنا ليا  ،بؿ المبلحظ أننا كمما ازدادت أحكالنا سكءان كتدىك ارن كمما زاد تفاخرنا بمجدنا كعظمتنا  -أيان
ما كاف  ،فنحف معجبكف بأنفسنا أكثر مما ينبغي كالي درجة تتجاكز الكبرياء الصحي إلي الكبر
المرضي  ،كنحف نتمذذ بممارسة عبادة الذات في نرجسية تتجاكز العزة الكطنية المتزنة السمحاء إلي

النعرة الشكفينية الساذجة البمياء أك اليكجاء  ،كبدييي أف ىذا الشعكر يرجع في حالتنا إلي ميراث

القركف كاألجياؿ الكاتمة الكئيبة مف االستعمار كالتبعية كاالستبداد كالمذلة كالتخمؼ كالفقر  ،كمف ىنا

جميعان تبدك اليكة ىائمة كالتناقض فاحشان إلي حد السخرية بيف كاقعنا كحقيقتنا كبيف ادعاءاتنا

كطنطناتنا

 -فماذا كتب عف رؤيتنا لممستقبؿ ؟

 -حتي عف مستقبؿ مصر نحف إما متفائمكف بإسراؼ يدعك إلي السخرية كاإلشفاؽ أك متشائمكف إلي حد

متطرؼ قابض لمنفس  ،ففي النظر إلي مستقبمنا نبلحظ غالبان أف ىناؾ مف جية خطر المتفائميف إما
بسذاجة أك بخبث شديد أكلئؾ الذيف يفضمكف خداع النفس لراحة الباؿ عمي مكاجية الحقيقة المرة (في

عينيا)  ،كمف جية أخرم خطر المتشائميف المنذريف الذيف أفقدىـ التكتر حس النسبية الصحيح ىـ

أيضان  ،باختصار مصر إما بخير دائمان  ،أك في خطر أبدان  ،ككبل الحكميف ال يرم أك يضع الحقائؽ في

حجميا الطبيعي السميـ  ،ال غرابة بعد ىذا كمو أف نجد معظـ ما ييكتب عف مصر غالبان ما يجنح إلي
المغاالة كالتطرؼ إما نحك التيكيؿ أك التكىيف  ،التمجيد أك التنديد  ،ال يمكف لكاتب أك عالـ أك مفكر

كعد عمي التك كالفكر كلمغرابة كالدىشة
أف يكجو إلي مصر نقدان مكضكعيان ب ٌناء صادقان كمخمصان إال ي
عدكان بغيضان أك حاقدان مكتك ارن إف كاف أجنبيان  ،كخائنان أعظـ أك أحقر إف كاف مصريان  ،كىذا كذاؾ إنما

افتراءات عمي مصر كالمصرييف أك أكاذيب كأباطيؿ  ، ،إلخ  ،كباالختصار فنحف المصريكف أكبر جدان

مف النصح  ،كمصر فكؽ النقد

 الحقيقة أف ابف مصر البار الغيكر عمي أمو الكبرم إنما ىك كحده الذم – لصالحيا – ينقدىا بقكةكبقسكة إذا لزـ األمر كببل مداراة أك مداكرة
ُٗٔ

َِٔ
 القاعدة تقريبان عند كؿ حاكـ أننا – بزعمو – نعيش دائمان في عصره أركع كأمجد فترة في تاريخناكحياتنا ببل استثناء  ،كؿ عصر عند صاحبو ىك  ،كىك كحده  ،عصر مصر الذىبي  ،تمؾ نغمة أزلية
كبضاعة مزجاة يكررىا كؿ حاكـ منذ الفراعنة في نقكشيـ كسجبلتيـ الييركغمكفية عمي جدراف اآلثار ،

كألف الحاكـ بالنظرية كالتطبيؽ بالكراثة أك بالممارسة  ،يتكىـ مصر دائماي ممكان لو  ،ىك الدكلة كىك
الكطف  ،كالكالء لمكطف ىك كحده الكالء لمنظاـ  ،فإنو يعتبر أف كؿ نقد مكجو لمصر إنما ىك مكجو إليو

شخصيان  ،كبالتالي فيك خيانة كطنية

أخبلؽ الشعكب كأخبلؽ الدكؿ :
 ىؿ ىناؾ فرؽ بيف أخبلؽ الشعكب كأخبلؽ الدكؿ ؟ أك يمكف إعادة السؤاؿ بطريقة أخرم  ،ىؿالضكابط كالقيـ كالمبادئ التي تحكـ العبلقات بيف األفراد كالصدؽ كاألمانة كالشفافية كاإليثار كما إلي

ذلؾ مف الصفات الجميمة  ،ىؿ يمكف أف تنطبؽ عمي العبلقات بيف الدكؿ بعضيا ببعض؟

 -المصالح القكمية لكؿ دكلة تفرض نفسيا عمي عبلقاتيا مع باقي دكؿ العالـ فقد تكذب كتماطؿ كتجند

العمبلء كتتآمر بؿ كقد تعمف الحرب أيضان كخاصة فيما يتعمؽ بأمنيا القكمي  ،فبل مكاف ىنا لممبادئ
كانما تتحكـ المصالح دائمان أك غالبان  ،الطريؼ أف الدكؿ الكبرم التي طالما تتحدث عف الديمكقراطية
كاحتراـ إرادة الشعكب تنسي كؿ ىذا عندما يتعمؽ األمر بمصالحيا  ،فيي تفضؿ التعامؿ مع األنظمة

الديكتاتكرية لتضمف ليا تحقيؽ مصالحيا أما إرادة الشعكب فحتمان ستتعارض مع مصالحيا أك عمي
األقؿ ستطالب شعكب ىذه الدكؿ بحقكقيا المشركعة عند كؿ تعامؿ مع الدكؿ الكبرم أما األنظمة

الديكتاتكرية فيي أقؿ كمفة في التعامؿ فمصالحيا مقدمة عمي مصالح شعكبيا كمصالحيا مرتبطة عادةن
بمصالح الدكؿ العظمي بؿ ليس مصالحيا فقط بؿ كجكدىا مف األساس في السمطة مرتبط بالدكؿ

الكبرم  ،كمف السيؿ أف ترضي شخصان كاحدان عف أف ترضي شعبان كامبلن فتحقيؽ رغبات فرد أىكف كثي ارن
مف تحقيؽ إرادة شعب ،

المطرقة كالسنداف :
 -فما رأيؾ في ما يسمي بنظرية المؤامرة ؟

 -تعيش بعض شعكب العالـ الثالث أك معظميا بيف المطرقة كالسنداف  ،كىما قكتاف تعتمد كؿ كاحدة

منيما عمي األخرم في كجكدىا كاستمرارىا  ،كىما قكم المؤامرات الخارجية كقكم االستبداد الداخمي
كىما حقيقتاف ال يمكف تجاىميما أك التيكيف مف شأف أم منيما فمف المستحيؿ أف تنجح المؤامرة مف

الخارج في إثارة أم شعب عمي النظاـ الحاكـ إال إذا كاف ىذا الشعب يعاني مف االستبداد الداخمي ،

ككذلؾ مف الصعب جدان أف يجد االستبداد الداخمي مبر ارن لكجكده كاستمراره دكف أف يحذر الشعب مف
كجكد مؤامرة خارجية قد تؤدم إلي ضياع ىذا الشعب  ،كالطريؼ أف كبلىما صادؽ بالفعؿ فكبلىما
َِٔ

ُِٔ
حقيقة ال مفر منيا  ،كيككف الشعب بيف مطرقة االستبداد الداخمي كسنداف المؤامرة الخارجية فيستسمـ

ألحدىما كغالبان ما يككف تمسكو باالستبداد الداخمي كأىكف الخياريف الذم أحبلىما مر  ،كخاصة عندما
يرم تأثير ما حدث لمف اختار االختيار الثاني فيجد دكالن تحكلت إلي أطبلؿ كشعكبان تحكلكا إلي الجئيف

الذكاء الفردم ككراىية المجتمع :
 -فماذا عف سمككيات المجتمع نفسو ؟

 -عندما يقكـ الفرد بالقياـ بعممو ناقص فسكؼ تحتاج أف تقكـ بإكماؿ ىذا النقص حتي تحصؿ عمي

خدمة كاممة  ،كالمفترض أف يقكـ كؿ فرد بأداء عممو كامبلن فيؤدم نفس الخدمة بنفس الجكدة لمجميع
 ،كىذا ما يمكف أف نسميو الذكاء الجماعي  ،أما عندما يسكد الغباء الجماعي فكؿ شخص في

المجتمع مطمكب منو أف يستكمؿ أعماؿ اآلخريف التي تخصو  ،فبلبد لو أف يفيـ في أعماؿ اآلخريف

كيمـ بيا حتي ال يضيع كسط المجتمع  ،فيك مثبلن يفيـ في أعماؿ السباكة كالكيرباء كالميكانيكا كيعرؼ
األدكية المناسبة ألكالده عندما يشعركف ببعض األعراض المرضية كما أنو يشرح ليـ الدركس المقررة

عمييـ في المدارس كما أنو لك دخؿ في قضية مثبلن البد أف يفيـ في ثغرات القانكف كاذا أراد أف يبني
بيتان البد أف يفيـ في أسمكب البناء  ،كغير ذلؾ الكثير كالكثير مف األعماؿ التي البد أف يمـ بيا حتي
يتابع ما يجب أف يعممو اآلخركف لصالحو  ،كبالتالي ينمك ذكاءه الفردم كمعارفو كمعمكماتو كمياراتو
الفردية كعبلقاتو كىك ما يجعمو يتكمـ في كؿ شئ كيحاكؿ أف يفيـ كؿ شئ كسيؤدم ذلؾ بالطبع إلي

عدـ إمكانية أف يكمؿ عممو ىك شخصيان كامبلن فيؤثر ذلؾ عمي اآلخريف  ،كىكذا  ،إف ىذا النكع مف
المجتمعات يعتمد الفرد فيو عمي نفسو كال يثؽ في المجتمع كال يشعر باألماف إال عندما يتكلي كؿ

شئكنو بنفسو أك عمي األقؿ يتابع ما يفعمو اآلخركف لخدمتو  ،كقد تتكلد كراىية المجتمع لدم الفرد ،

أما مجتمع الذكاء الجماعي فبل يعرؼ أحد أم معمكمات بالكاد إال عف عممو فقط كال يفتي إال في

تخصصو فقط كيمكف اتيامو بالغباء الفردم كقد يككف سعيد بغباءه الفردم في نظير ذكاء مجتمعو
الذم ال يشعره بأم مشاكؿ مف أم نكع في جميع تفاصيؿ حياتو

ىؿ تعرؼ أحد في المكاف الفبلني ؟ :
 -فما أكثر األقكاؿ شيكعان في مجتمعات الغباء الجماعي كما تسميو ؟

( -ىؿ تعرؼ أحد في المكاف الفبلني ؟) ىذا السؤاؿ منتشر بكثرة في مجتمعات الغباء الجماعي فأنت لف

تتمكف مف إنياء مصمحتؾ في أم مكاف غالبان إال إذا كنت تعرؼ أحد في ىذا المكاف كي يخدمؾ أك
عمي األقؿ تعرؼ أحد األشخاص الذيف ليـ عبلقة بيذا المكاف فكؿ شخص في ىذا النكع مف

المجتمعات يستخدـ كظيفتو أكالن في خدمة نفسو كأسرتو كأقاربو كمعارفو كمف العيب جدان أف يتكجو إليو
قريب لو أك صديؽ كال يخدمو خدمو خاصة تميؽ بالصداقة أك القرابة مع أنو مف المفركض كما ذكرنا
ُِٔ

ِِٔ
أنو يجب أف يؤدم نفس الخدمة بنفس الجكدة لمجميع  ،كما يحدث في مجتمع الذكاء الجماعي فيناؾ

ال تحتاج ألف تعرؼ أحد في أم مكاف كي تنيي مصمحتؾ في أماف كسرعة  ،كلكف لؤلسؼ الشديد في

مجتمعات الغباء الجماعي تحتاج إلي عبلقاتؾ كمعارفؾ كذكاءؾ الفردم  ،الذم يجعمؾ تنيي جميع

مصالحؾ دكف أف تشعر بالذؿ كاإلىانة أك البطء كعدـ االىتماـ  ،كما أف ىذا المجتمع قد يؤدم إلي

انتشار الرشاكم فيي البديؿ الكحيد لمعبلقات  ،فأنت إف لـ تتمكف مف تنفيذ خدمة مف مكاف عممؾ
لمشخص الذم ذىبت أنت لمكاف عممو كمصالح متبادلة تنتيي بجممة (أم خدمة يا باشا مف المكاف

الذم أعمؿ فيو ) إذا كنت ال تممؾ ذكاء فردم أك خدمات متبادلة فقد تحتاج لتخميص المكضكع بالرشكة

أما إذا لـ تكف تممؾ ماالن ففكت عمينا بكرة يا سيد ألف أكراقؾ غير كاممة  ،في حيف أف ىناؾ مف ينيي
لنفسو ىذه المصمحة كليس فقط أكراقو غير كاممة بؿ إنو لـ يغادر منزلو أساسان ككؿ حاجة تخمص ،
ألنو عمي عبلقة جيدة بمف في أيدييـ ىذه المصمحة

 -فيؿ تنصح الناس بعدـ استخداـ الذكاء الفردم كما تسميو ؟

 أنا ال ألكـ أحد عمي اإلطبلؽ في مجتمع الغباء الجماعي الستخدامو ذكاءه الفردم طالما أنو يريدالحصكؿ عمي حقو فقط كليس أكثر  ،فيي ثقافة عامة سائدة في المجتمع بؿ يفخر بيا الكثير مف
الناس فيي في نظرىـ جدعنة أك شيامة فكيؼ أككف أعمؿ في مكاف ما كأعز أحبابي كأصدقائي

يتعثركف فيو ؟ ىذا ال يمكف حدكثو

 -الذكاء الفردم يا عزيزم قد يكقؼ قطار مثبلن في محطة ال يجب أف يقؼ فييا

 بؿ مف الممكف أف يقؼ في مكاف ليس فيو محطة أساسان  ،كالذكاء الفردم قد يدخؿ بضائع إلي البمد التصمح لبلستخداـ أك أدكية أك قطع غيار أك أغذية أك أم شئ ليس في صالح المجتمع  ،كالذكاء

الفردم قد يعطي شيادات دراسية بؿ قد تصؿ إلي شيادات عميا لمف ال يستحقيا  ،ككؿ كاحد في مكانو
باشا كبير كالجميع في حاجة إليو  ،كعندما يذىب إلي مكاف آخر أصبح في حاجة إلي مف في المكاف

اآلخر  ،كعميو أف يقكـ بما يرضي الباشا اآلخر  ،كىنا نجد ركح االنتقاـ إلي حد ما تسكد مجتمع

الغباء الجماعي  ،فكؿ منيـ ينتظر اآلخريف عند حضكرىـ إلي ممعبو ليشبع غركره كيرييـ سمطاتو

كامكانياتو فيعذب المجتمع نفسو بنفسو

 -فكيؼ يرانا مف يعيشكف في الدكؿ التي تسمي بالمتقدمة كالتي تتصؼ بالذكاء الجماعي ؟

 الطريؼ أنو عندما يتصادؼ كجكد شخص مف مجتمعات الغباء الجماعي كسط مجمكعة مف مجتمعاتالذكاء الجماعي يحدث ليـ انبيار كاندىاش بمعمكماتو الغزيرة في كؿ األمكر فيك يفيـ في كؿ

المكضكعات التي يتـ فتحيا خبلؿ الحكار كىـ ال يعرفكف عنيا شيئان ألف كؿ منيـ ال يفيـ كال يتكمـ إال
في تخصصو فقط  ،كمعمكماتيـ محدكدة جدان في باقي األمكر  ،فكؿ فرد في مجتمع الغباء الجماعي

يمكنو أف يصبح خبي ارن استراتيجيان أك مدير فني لكرة القدـ أك محمؿ سياسي أك فقيو دستكرم أك مفتي
ِِٔ

ِّٔ
شرعي حسب األحكاؿ كحسب مكضكع الحكار  ،كىك قد ال يعرؼ عف تخصصو ما يجب أف يعرفو عمي

الكجو األكمؿ  ،كيتسائؿ الناس في مجتمع الذكاء الجماعي كيؼ تككف مممان بالمعمكمات ليذا الحد
كأنت في مجتمع متخمؼ إلي ىذا الحد  ،كاإلجابة في غاية البساطة  ،ألف في مجتمع الغباء الجماعي

كؿ شخص يي ّْ
سخر معمكماتو كقدراتو كمياراتو لخدمة مصالحو الشخصية التي ىي أىـ مف الصالح العاـ
فيك يكره المجتمع الذم ال يخدمو فيحاكؿ أف يخدـ نفسو فيكفر كؿ مجيكد ككؿ طاقة لخدمة مصالحو

الشخصية  ،فيمكف أف تجده ييتـ بنظافة منزلو كال يكترث لنظافة األماكف العامة

دفع العربة في االتجاه الصحيح :
 -فمتي مف كجية نظرؾ يمكف لمجتمعات الغباء الجماعي أف تتقدـ كتدفع العربة في اإلتجاه الصحيح ؟

 -في مجتمعات الغباء الجماعي الكؿ يحاكؿ أف يدفع العربة في االتجاه الذم يكافؽ مصالحو فقط فمنيـ

مف يدفعيا مف الخمؼ كمنيـ مف يدفعيا مف األماـ بؿ إف ىناؾ مف يدفع العربة مف األجناب متصك ارن

أنيا ستتحرؾ في اال تجاه الذم يرغب فيو  ،كالنتيجة الحتمية أف العربة لف تتحرؾ أبدان في أم اتجاه ،
الكؿ يدفع دكف أف يكمؼ نفسو حتي مشقة النظر إلي كضع العربة كأيف تكجد مقدمتيا فيك ال يرم
سكم ىدفو ىك فقط كالعربة بشكؿ عاـ  ،أما مكانو بالنسبة لآلخريف كمكانيـ بالنسبة لو كبالنسبة

لمعربة كؿ ىذا ال يككف كاضحان في مجتمع الغباء الجماعي  ،في حيف أف الجميع يدفع العربة في
مجتمع الذكاء الجماعي في اتجاه كاحد فقط فيي دائمة الحركة كتمر عمي جميع األىداؼ كاألماكف

حسب أكلكياتيا كترتيبيا كالكؿ ينتظر في اطمئناف لتأكده مف أف العربة حتمان ستمر بالمكاف الذم يرغب
فيو  ،ىذا ىك الفرؽ  ،اإلحساس باألماف كاالستقرار نتيجة لمذكاء الجماعي  ،كاإلحساس الدائـ بعدـ

الثقة في الغد في مجتمع الغباء الجماعي فالجميع يتصكر أنو عمي حؽ كأنو الكحيد الذم يعمؿ عمبلن
محترمان مفيدان أما اآلخريف فبل ييتـ بما يفعمكنو بؿ إنو يحتقر أحيانان ما يفعمو اآلخركف  ،في مجتمع
الذكاء الجماعي كؿ عمؿ محترـ ميما صغر فالكؿ يشعر بعمؿ الكؿ كالكؿ يستفيد مف أعماؿ اآلخريف

ألف الجميع يدفعكف العربة في االتجاه الصحيح  ،كال ييـ نكع العمؿ طالمان أنو يخدـ الجميع دكف تفرقة

أك محسكبية أك كساطة

لف ييفمت أحد مف الغباء الجماعي

 -فيؿ مف الممكف أف يفمت أحد مف الغباء الجماعي كىك يعيش فيو ؟

 -كاىـ مف يتصكر أنو بذكاءه الفردم كأمكالو كنفكذه كعبلقاتو سيصبح في أماف في مجتمع الغباء

الجماعي فيك البد سيقع في يكـ ما دكف أف يشعر في خطأ ناتج عف ىذا الغباء قد تككف قطعة غيار

غير صالحة تـ تركيبيا في سيارتو قد يككف دكاء فاسد أدخمو شخص فاسد فشربو ابنو أك ابنتو  ،قد

يككف تصميـ خطأ لميندس فاشؿ نتج عف نظاـ تعميـ فاسد يقع المبني بمف فيو  ،إف مف يتصكر أنو
ِّٔ

ِْٔ
فكؽ القانكف أك كصؿ بو ذكاءه الفردم أنو يضع بنفسو القكانيف سكؼ يصبح ضحية لشخص آخر

يخالؼ القانكف  ،فمف يخالؼ قكانيف محددة ال يجب أف يمكـ اآلخريف عمي مخالفة قكانيف أخرم مثؿ

قانكف المركر مثبلن  ،فيصطدـ بو شخص يسير في االتجاه المعاكس  ،فيقكؿ عنو أنو متخمؼ كغبي
كيخالؼ القانكف  ،ال يجب عميو أف يقكؿ ذلؾ ألنو ىك نفسو يخالؼ قانكف آخر ال يشترط أف يككف

قانكف المركر  ،كلكف قانكف يرم مف مصمحتو مخالفتو ككذلؾ اآلخر يرم نفس الرأم كلكف ال مكاف
لمقانكف في مجتمع الغباء الجماعي  ،فالقانكف كاإلجراءات كاألكراؽ ككؿ شئ يخضح لمذكاء الفردم

كحتي األدلة تخضع لمذكاء الفردم سكاء مف حيث اإلخفاء أك اإلظيار طبقان لما تقتضيو المصمحة

 -فماذا يحدث إذا اختمؼ اثناف في مجتمو الغباء الجماعي ؟

 الطريؼ أنو عندما يختمؼ اثناف مف مستخدمي الذكاء الفردم فسكؼ تشاىد معركة عمي أعمي مستكميي ستخدـ فييا النفكذ كالعبلقات كاألمكاؿ  ،ككؿ قكم ىناؾ مف ىك أقكم منو ككؿ ذكي ىناؾ مف ىك
أذكي منو  ،كستستمع ببل شؾ إلي السؤاؿ الشائع في ىذا النكع مف المجتمعات ( انت مش عارؼ انت
بتكمـ ميف ؟ )

 الطريؼ أف القانكف الكحيد الذم يطبؽ عمي الجميع ببل استثناء في مجتمع الغباء الجماعي ىك قانكفالجاذبية األرضية فقط فبل يستطيع أف يخالفو أحد ميما بمغ ذكاءه الفردم

الشماعة :
 عندما ينتشر الفساد في مجتمع ما يككف لو ميزة رائعة لمبعض كال أريد أف أقكؿ لمعظـ أفراد المجتمعفيذا العبث العاـ يصبح شماعة لجميع األخطاء كمبرر قكم كمقنع لكؿ مخالفة  ،فيناؾ مصطمح
يستخدمو البعض فيقكؿ ( الدنيا خربانة )  ،ما أكثر ما يستخدـ ىذا المصطمح لتبرير األخطاء  ،فإذا

الـ شخص شخص آخر عمي خطأ فادح ارتكبو يرد عمي الفكر أف الدنيا خربانة كىذا الخطأ ليس

السبب الكحيد في خرابيا فاألسباب كثيرة جدان كليس مف المعقكؿ أف يككف ىذا الخطأ فقط ىك المسئكؿ
عف كؿ ما يحدث في الدنيا التي يراىا خربانة  ،بؿ يتمني البعض أف يظؿ ىذا العبث مستمر كىذا

الخراب مستمر لكي ال يعمؿ بالشكؿ الصحيح فالجميع كذلؾ كلف تقؼ الدنيا عميو ىك فقط

 -يا لو مف مبرر كمخدر لمضمير

 -تصكر أف كؿ شئ يسير بشكؿ منضبط يا لميكؿ  ،سكؼ يككف عميو أف يؤدم عممو عمي أكمؿ كجو ،

كلف يمجأ إلي الطرؽ الممتكية لتحقيؽ أىدافو كـ سيككف ذلؾ شاقان كمؤلمان  ،فاألفضؿ أف تظؿ الدنيا
خربانة كالشماعة جاىزة كالضمير في غيبكبة مريحة  ،بؿ الطريؼ أف في ىذا المجتمع الذم يتسـ

بالغباء الجماعي عندما يقكـ أحدىـ بعممو كما ينبغي يصبح مثار لمسخرية كالتيكـ مف اآلخريف

كيقكلكف أنو عايش الدكر ككبلـ مف ىذا القبيؿ فيـ يكرىكف مف يفضح مسمكيـ كيقطع الطريؽ عمي

مبرراتيـ فالمناخ مف كجية نظرىـ ال يصمح لمعمؿ كيريدكنو ىكذا دائمان فكيؼ يعمؿ ىذا الشخص في
ِْٔ

ِٓٔ
ىذا المناخ  ،كقد قيؿ مف قبؿ أنو إذا أردت أف تعمؿ فابحث عف الكسائؿ  ،كاذا أردت أف ال تعمؿ

فابحث عف المبررات ،

 -فكيؼ يمكف الحكـ عمي السمكؾ الجماعي كسمة مف السمات األصيمة في شعب ما ؟

 -ال يمكف أف نحكـ عمي شعب ما بأنو شعب غير أصيؿ كغير طيب إال عندما نعرؼ الظركؼ التي يمر

بيا كالدكافع التي تجعؿ تصرفاتو تتسـ بصفات غير حميدة  ،فقد يككف ىناؾ مف يدفعو دفعان ليذا

السمكؾ دكف رغبة منو  ،فتراه يتصرؼ كشعب أصيؿ كرائع عندما تختفي ىذه المؤثرات  ،فالمصرم مثبلن
ينجح بشكؿ منقطع النظير عندما يعمؿ خارج مصر  ،فيك يجد نفسو في مجتمعات تتسـ بالذكاء

الجما عي  ،كىك يحمؿ ذكاءه الفردم مف مصر فيتفكؽ تفكؽ يندىش لو الجميع  ،بؿ إف ىناؾ مثؿ
أفضؿ مف ذلؾ كرد في كتاب مكسكعة كصؼ مصر الذم قاـ بإعداده مجمكعة مف عمماء الحممة

الفرنسية كقد كصفكا فيو مصر كصفان دقيقان ككاف سمكؾ الشعب مف األمكر التي قامكا بكصفيا كتحميميا

تحميبلن عمميان بؿ قامكا بتبرير بعض ىذه الصرفات في تمؾ الفترة مف تاريخ مصر مما يؤكد أف كؿ
ظركؼ يمر بيا الشعب تؤثر عمي تصرفاتو بشكؿ مختمؼ عف سمككو األصيؿ الطبيعي

كيؼ كصؼ عمماء الحممة الفرنسية الشعب المصرم
 -فكيؼ كصؼ عمماء الحممة الفرنسية الشعب المصرم ؟

 مما كتبو عمماء الحممة الفرنسية في الجزء األكؿ مف كتاب كصؼ مصر عف عادات كتقاليد الشعبالمصرم في ذلؾ الكقت  ( :يكجد في مصر  -شأنيا في ذلؾ شأف بقية بمداف الشرؽ  -خميط
مضطرب مف العادات كالتقاليد  ،تعكد إلي أصكؿ متنكعة  ،كتنتج عف أسباب كثيرة  ،كىؿ كاف يمكف

لؤلمر أف يككف عمي نحك آخر في بمد يمكف القكؿ بأف كافة األمـ قد اختمطت فيو ؟ فالعادات إذف تتنكع
بنفس الطريقة التي تشكمت بيا فئات السكاف  ،بمختمؼ أديانيـ كأصكليـ  - - - ،كال يمكنؾ أف
تكشؼ ما يعتمؿ في نفس المصرييف عف طريؽ مبلمحيـ  ،فصكرة الكجو ليست مرآة ألفكارىـ ،

فشكميـ الخارجي في كؿ ظركؼ حياتيـ يكاد يككف ىك نفسو  ،إذ يحتفظكف في مبلمحيـ بنفس الحيدة

كعدـ التأثر  ،سكاء حيف تأكميـ اليمكـ أك يعضيـ الندـ أك كانكا في سعادة عارمة  ،كسكاء كانت

تحطميـ تقمبات غير منتظرة أك كانت تنيشيـ الغيرة كاألحقاد  ،أك يغمكف في داخميـ مف الغضب  ،أك

يتحرقكف لبلنتقاـ  ،فميس ثمة مطمقان فعؿ منعكس  :إحمرار في الكجو أك شحكب مفاجئ  ،يستطيع أف
يشي بصراع تمؾ العكاطؼ العديدة التي تيزىـ  ،كيمكننا أف نمتمس أسبابان عديدة ليذا الجمكد المذىؿ

في المبلمح  ،قد ال يككف الطقس بعيدان عف ىذه الحالة  - - - ،كمع ذلؾ فإف األسباب الرئيسية لذلؾ

تكمف بالتأكيد في شكؿ التربية  ،كفي االعتقاد بالقضاء كالقدر المنتشر بيف كافة الناس  ،كما تعكد في
النياية إلي تعكدىـ أف يككنكا عمي الدكاـ عرضة لنزكات الطغاة الذيف يعـ ظمميـ الببلد  ،ففي كؿ يكـ

تنشأ أخطاء كبشاعات جديدة  ،تصبح الغفمة معيا بالنسبة لممصرييف – كالشرقييف عمكمان – نكعان مف
ِٓٔ

ِٔٔ
الحيمة لمكاجية ىذا العسؼ  ،فعندما ييعاقب اإلنساف عمي حركة أك بسبب نظرة أك أحيانان لمجرد
االشتباه  ،كما لك كاف ارتكب جريمة  ،فإنو يصبح كقد اكتسب مقدرة عميقة عمي االستيعاب كالتمثؿ
بحيث تصبح ىذه األمكر الجائرة حاالت عادية  ،لذا فبل ينبغي عمينا أف نبحث عف مصدر آخر ألسباب
ىذا النكع مف التسميـ المستعذب لؤللـ الذم يميز الشرقييف عمي كجو العمكـ  ،فالشكاكم كالصيحات
أمكر ال فائدة منيا أماـ إرادة الطغاة  ،كيعرؼ المصرم كيؼ يمشي كقد أغضبو األلـ  ،ككيؼ يمكت

تحت عصا القكاس دكف أف يقكؿ كممة  ،فيذه إرادة اهلل  ،كاهلل أكبر كاهلل غفكر  ،كتمؾ فقط ىي
الكممات التي تأتي عمي لسانو عندما يبمغو نبأ نجاح لـ يكف يأممو  ،كىي نفسيا التي تفمت منو عندما

يبمغو نبأ كارثة كبرم ألمت بو  ،كيبدك خمكؿ المصرييف الممتصقيف بمدنيـ أم ارن بالغ التناقض مع

تقاليدنا  ،حتي لنظنيـ في البداية بمياء أك معتكىيف  ،فتحركاتيـ كأحاديثيـ كأبسط حركاتيـ بؿ
كمسراتيـ  ،كؿ ذلؾ يشي بعدـ اكتراث مذىؿ  ،كبرغـ ذلؾ فتحت ىذا القناع مف السمبية البادية عمي

مبلمحيـ يكمف خياؿ ممتيب  ،كسكؼ يككف مف الظمـ أف ننكر عمييـ كؿ حساسية  ،فعادة الصمت

تجعؿ أحاسيسيـ عمي العكس – كحيث يمكنيـ بذلؾ تركيزىا – أكثر حدة  ،كما أنيا تعطي ألركاحيـ

دفعات مف النشاط تجعميـ في بعض األحياف قادريف عمي اإلتياف بأفعاؿ بالغة الجرأة  ،كفضبلن عمي
ذلؾ فإف الفكر يكسب بعمؽ ما كاف يمكف أف يفقده لك كانت الركح متكقدة  ،إف ممكة االنتباه  ،كالقدرة

عمي التذكر تذىب إلي أبعد مدم عند ىؤالء الناس الذيف نخاليـ غارقيف في ببلدة مطمقة  - -إف كؿ

شئ في ىذا الشعب يقدـ صكرة مف التناقض الكاضح مع عاداتنا نحف األكركبييف  ،كىذا االختبلؼ ببل

جداؿ مف صنع الطقس كمف صنع األنظمة المدنية  ،كالمعتقدات الدينية كذلؾ  ،كما أف غيبة القانكف

تكاد تشؿ مختمؼ ضركب الصناعة  - - ،كمف جية أخرم يمكف القكؿ بأف كؿ فركع الصناعة ببل

استثناء فريسة لبلستبداد  ،كفي نفس الكقت فإف التجارة مزدىرة  ،كليس ذلؾ ألنيا تمقي تشجيعان مف
الحككمة  ،كلكف أف مكقع مصر كثراء منتجاتيا يييئاف لمتجارة معينان ال ينضب  ،كىذه الحرفة ىي
المجاؿ الكحيد الذم يمكف أف يعد المصرم بمستقبؿ زاىر  ،فيي تقكده إلي الثركة في بعض األحياف ،

كىي – في ىذا الصدد – الحسنة الكحيدة التي بقيت ليـ  ،حيث إف صفتيـ كمكاطنيف قد أغمقت

أماميـ طرؽ المجد كالمراكز الكبرم في كطنيـ  ،انظركا إذف إلي أم حد تضاءؿ سكاف كاحدة مف أجمؿ
بقاع األرض تحت ىذه السيطرة األجنبية كغير المشركعة ؟ إف الككارث التي تناؿ منيـ اليكـ سكؼ

تظؿ تثقؿ عمييـ  ،طالما ظمت ىذه العصا الغميظة لمستغمييـ غير الجديريف تدكر عمييـ  ،كلسكؼ

يظؿ المصرم عبدان بائسان سمبيان خامبلن تدكر بو دكامات الشؾ دكف أف يفكر في كضعو المحزف  ،كلربما
تككف ببلدتو تمؾ ىبة مف القدر  ،إذ بفضميا لف يعذبو عمي اإلطبلؽ ذلؾ اإلحساس باآلالـ كالمخاطر

التي تيدده ببل انقطاع )

ِٔٔ

ِٕٔ

الفف كالكعي العاـ :
 إذا سممنا بأف الكثير مف المصرييف ال ييتمكف بالقراءة فكيؼ يتشكؿ كعييـ إذف ؟ كمف المسئكؿ عف-

ذلؾ  ،ىؿ يمكف أف يككف رجاؿ الديف ىـ المسئكلكف عف ذلؾ ؟

ال أعتقد فجميع األدياف تحث عمي اتقاف العمؿ كمساعدة اآلخريف كالتعاكف ككؿ القيـ الجميمة التي

تؤدم إلي مجتمع الذكاء الجماعي الذم نتمناه

 -فيؿ التعميـ ىك السبب ؟

 التعميـ جزء مف الغباء الجماعي الذم تكممنا عنو -فمف الذم يشكؿ كعي ىذا الشعب ؟

 -قد يككف الفف ىك أكبر عامؿ مؤثر في تشكيؿ الكعي العاـ  ،كأقصد بالفف ىنا جميع األعماؿ الفنية مف

مسرحيات كأفبلـ سينيمائية كدراما كمسمسبلت تميفزيكنية كربما يمكف إضافة األغاني كاإلعبلنات أيضان
 ،كال يمكف أف ننكر أف التميفزيكف يقكـ بنقؿ كؿ ىذه األعماؿ الفنية بعد عرضيا سكاء في المسارح أك
دكر السينيما  ،أم أف التميفزيكف في النياية ىك المصدر الذم يمكف مف خبللو مشاىدة كؿ ىذه

األعماؿ  ،كال ننكر أيضان دكر الفف في التأثير عمي المجتمع  ،فيكفي أف نعرؼ أف مسرحية كاحدة
أفسدت الكثير مف الطمبة في المدارس  ،بعد عرضيا بكثرة حيث زادت نسبة سكء األدب مع المعمميف
بشكؿ ممحكظ عف النسبة العادية التي كانت مكجكدة قبؿ عرض ىذه المسرحية  ،كما أف مسرحية

أخرم أفسدت أيضان الكثير مف األبناء في بيكتيـ مع آبائيـ كأمياتيـ  ،فمـ يكف األبف يجرؤ عمي أف
يتكمـ مع كالده أك كالدتو بتيكـ أك سخرية إال بعد عرض ىذه المسرحية كما لك كانت مقررة عمي

األبناء  ،كال ندعي أف مستكم األخبلؽ قبؿ المسرحية كاف مثاليان كلكف ىذا العمؿ المسرحي أدم إلي
نتائج ال يمكف أف ينكرىا أحد  ،كيمكف القياس أيضان عمي ذلؾ ببعض األفبلـ السينيمائية التي يككف
فييا بطؿ الفيمـ ال يتكمـ بشكؿ طبيعي كفي حالة غيبكبة دائمة مثيرة لمضحؾ كيرتدم مبلبس ال تميؽ ،

ككؿ ىذا يؤثر عمي مرحمة عمرية معينة  ،كحدث كال حرج عف العرم كالكممات البذيئة كاإليحاءات

الجنسية  ،كاألفكار التي يتـ بثيا مف خبلؿ الدراما التميفزيكنية

 ىؿ كؿ ىذا الزخـ الفني غير قادر عمي تنمية ركح الذكاء الجماعي بنفس الدرجة التي نشر فيياسمبيات عديدة ال يزاؿ يعاني منيا المجتمع ؟

 أنا عمي يقيف أف الفف كاإلعبلـ كالقنكات الفضائية بب ارمجيا الجذابة كؿ ىذا يمكنو أف ينشر ثقافةالذكاء الجماعي في المجتمع  ،أما إذا سألت أحد القائميف بيذه األعماؿ الفنية عف سر ىذه النماذج

السيئة التي يطرحيا في أعمالو  ،فسيجيب عمي الفكر بأف ىذه ظاىرة مكجكدة في المجتمع كالبد مف

رصدىا  ،كيأتي السؤاؿ ىؿ الفف مسئكؿ عف رصد كؿ ما ىك سمبي فقط في المجتمع كنشره لكي يزيد
ِٕٔ

ِٖٔ
كينمك كيتضخـ ؟ أـ أف عميو أف يبحث عف كؿ ما ىك جميؿ في المجتمع ؟ ما ىي الرسالة المطمكب

أف يقكـ بيا الفف  ،ىؿ اإليجابيات ال تحقؽ الربح ؟

 -فيؿ يستغؿ الغرب المتقدـ الفف في نيضة مجتمعاتيـ ؟

 إذا تأممنا األعماؿ الفنية لدكلة كبيرة كعظمي مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية سنجد العجب العجاب ،فمعظـ األعماؿ السينيمائية مثبلن تجعمؾ تشعر باالنبيار بالمجتمع األمريكي كالحياة عمي الطريقة

األمريكية فكؿ شئ ىناؾ ىك األفضؿ  ،فمثبلن نجد الطفؿ األمريكي ىك األكثر ذكاء في ىذه األفبلـ
كالجندم األمريكي ىك أشجع كأقكم كأفضؿ الجنكد في العالـ كالعمماء كالعماؿ كالرجاؿ كالنساء ككؿ

المجتمع يشعر بالفخر النتمائو ليذا المجتمع حتي أفبلـ الخياؿ العممي نجد أف أمريكا دائمان تنقذ العالـ
عندما يتعرض لغزك فضائي خارجي

 -أال تكجد سمبيات في ىذا المجتمع ؟

 -بالتأكيد تكجد كأم مجتمع في العالـ كلكف لماذا تركز األعماؿ الفنية عمي عظمة ىذه الببلد ؟ ألنيـ

يريدكنيا كذلؾ  ،أنت تعرض عمي الشعب النمكذج الذم تريد أف يككنو  ،حتي كلك كاف عمي خبلؼ ذلؾ
 ،كال ننكر أف ىناؾ أعماؿ فنية مصرية تناكلت عظمة مصر كمعدف ىذا الشعب العظيـ كلكنيا تكاد ال
تبدك كسط كؿ ىذه األعماؿ التي تشعرؾ باإلحباط كتنشر كؿ ما ىك سئ كقبيح في المجتمع  ،بالرغـ

أف شعبنا بو مف الصفات الرائعة كالنماذج الطيبة الكثير كالكثير فيك شعب أصيؿ كقد ظيرت أصالتو

في العديد كالعديد مف المكاقؼ عمي مر التاريخ  ،كميما حاكؿ البعض تشكييو كتشكيو تاريخو فسيظؿ

شعبان عظيمان  ،ككؿ أك معظـ ما بو مف سمبيات ليس مسئكؿ عنيا فيي إذا جاز التعبير مجرد سمكؾ
ناتج عف دكافع تدفعو دفعان إليو فكؿ أفعالو عبارة عف ردكد أفعاؿ ألفعاؿ أخرم تجعمو في معظـ األحياف
يتصرؼ تصرؼ المحركـ الخائؼ القمؽ عمي مستقبمو دائمان كىذه األكصاؼ عادةن ال تنتج سمككيات

مرضية

ثقافة الديمكقراطية :
 -دائمان يتيـ ىذا الشعب بأنو غير جاىز لمديمكقراطية كال يفيـ كيؼ يمارسيا

 ىؿ قاـ أحد بتعريؼ ىذا الشعب معني الديمكقراطية  ،ىؿ قامت كسائؿ التأثير كتشكيؿ الكعي بنشرىذه الثقافة  ،ىؿ مارس السياسيكف مرة كاحدة العمؿ السياسي أـ أف معاركيـ السياسية تككف إما في
المنابر اإلعبلمية أك في ساحات القضاء  ،ىؿ قاؿ أحد ليذا الشعب أف الديمكقراطية ىي الكسيمة

الكحيدة في ىذا العصر التي تحافظ عمي حياة خصمؾ السياسي  ،كىي الكسيمة اآلمنة لتداكؿ

ِٖٔ

ِٗٔ
السمطةِٗٗ  ،كأف أكؿ خطكة في الديمكقراطية ىي أف تككف مستعد لمتنازؿ عف رغباتؾ كارادتؾ
الشخصية نزكالن عمي إرادة األغمبية كأف الحؿ الكحيد ألم انقساـ ىك المجكء إلي الصناديؽ كالرضا
بنتائجيا  ،فبل يكجد في العالـ كمو دكلة ليس بيا انقساـ  ،فميس كؿ الفرنسييف مثبلن يريدكف الرئيس

الفرنسي المنتخب  ،كيمكف مجا ازن أف نقكؿ أف نصؼ الشعب الفرنسي ال يريدكف ىذا الرئيس (إال قميؿ

منيـ انضمكا إلي النصؼ الثاني)  ،كلكنيا ثقافة الصناديؽ  ،كال يكجد رئيس أك حزب أك أم كياف

منتخب في العالـ المتحضر بالكامؿ حاصؿ عمي نسبة ََُ %في أم انتخابات  ،كمع ذلؾ ال تكجد

أم مشاكؿ تحدث في ىذه المجتمعات  ،فمف الذم نشر ىذه الثقافة ىناؾ كمف المسئكؿ عف تشكيؿ

ىذا الكعي  ،إف االنقساـ المجتمعي مكجكد في كؿ مكاف في العالـ كلكف تأثيره يختمؼ طبقان لمستكم
الكعي العاـ لمشعب  ،فاالنقساـ في الدكؿ المتحضرة يتحكؿ إلي صناديؽ  ،أما االنقساـ في الدكؿ

المتخمفة فيتحكؿ إلي حرب أىمية

شعب مصر عظيـ :
 -كبلمؾ يكحي بأنؾ معجب بالشعب المصرم كتمتمس لو مبررات سمككياتو

 -إف ىذا الشعب عظيـ رغـ أنؼ كؿ مف يحاكؿ أف يناؿ مف سمعتو  ،كال أقكؿ كممة شعب عظيـ كما

تقاؿ في المناسبات المختمفة عمي سبيؿ المجاممة  ،بؿ أقكليا بعد أف قرأت تاريخ ىذا الشعب بقدر

المستطاع  ،لقد أطعـ ىذا الشعب شعكب كثيرة عمي مر التاريخ ككاف جزء مف العديد مف اإلمبراطكريات
كالكيانات العظمي بؿ أىـ جزء فييا ببل مبالغة أك تحيز  ،كتعرض لظركؼ كمكاقؼ تنكء بحمميا الجباؿ

 ،كظؿ معدنو األصيؿ المعطاء الكريـ كالكرد ينفح بالشذم حتي ألنكؼ سارقيو  ،كـ قسي عميو الطغاة

ككـ استغمو الظالمكف ككـ سخر منو العابثكف ككؿ ىذا كاف كفيبلن بأف يتحكؿ ىذا الشعب إلي مسخ

مشكه ال قيمة لو كال يحمؿ أم مبادئ  ،كلكنو رغـ كؿ ىذا ظؿ أصيبلن كريمان صبك ارن  ،كشعاره كاف دائمان
(اصبر عمي جار السكء  ،يرحؿ أك تيجي مصيبة تأخذه )  ،كبمجرد أف تزكؿ كؿ غمة عمي مر

التاريخ يعكد لطبيعتو السمحة المرحة الطيبة التي لـ تتغير أبدان  ،فيك دائمان يسخر مف ظركفو كمشاكمو
بؿ كيسخر حتي مف نفسو  ،كلكنو كالذىب الذم يعمكه التراب  ،ككمما أزاليا تعمد البعض أف يعيدىا مرة

أخرم  ،إف الذم يحب ىذا الشعب البد أف يأخذ بيده إلي الطريؽ الصحيح الذم ىك جدير بو  ،كلنتأمؿ

معان كممات جي دم شابركؿ أحد عمماء الحممة الفرنسية الذيف قامكا بتحميؿ عميؽ لشخصية اإلنساف
ِٗٗ

كعندما يمارس شعب ما الديمكقراطية ألكؿ مرة كيمتمؾ إرادتو الحرة فبل تنتظر منو أف يحسف اختيار مف يمثمو بنسبة ََُ%

فبلبد أف تحدث أخطاء كثيرة في المرة األكلي كلكف الديمكقراطية تصحح األخطاء عف طريؽ االستمرار في الممارسة الديمكقراطية

كبنفس آلياتيا بحيث يتـ التصحي ح مع كؿ مرة يتـ فييا االختيار الحر كعمي الشعب الذم يسير في طريؽ الديمكقراطية أف يتحمؿ
مرارتيا األكلي ميما حدث حتي يستكمؿ البناء الديمكقراطي كيعبر إلي بر النجاة  ،كمف الجائز جدان بؿ مف المؤكد أف ىناؾ مف

سيضع العراقيؿ في طريقو حتي ييأس كيعكد أدراجو كيشعر بعد ـ جدكم ممارسة الديمكقراطية  ،كىنا البد مف رفع مستكم الكعي

العاـ لمشعب بدالن مف السخرية منو طكؿ الكقت كاتيامو بعدـ استعداده ليذه الممارسة

ِٗٔ

َّٔ
المصرم كالتي كردت بالجزء األكؿ مف مكسكعة كصؼ مصر ترجمة زىير الشايب حيث كتب بالنص ما

يمي  - - ( :كىذا يبرىف عمي ما سبؽ أف قمناه مف أف إصبلح مساكئ نظاـ الحكـ سكؼ يؤدم –
بسيكلة فائقة – إلي أف يرد ليذا الشعب كؿ الفضائؿ التي فقدىا  ،بؿ التي ال يظنيا ىك نفسو كامنة
فيو  ،كما أف ذلؾ سكؼ يكقظ فيو كؿ مشاعر النبؿ كاليمة  ،كعظمة الركح التي خنقتيا إلي حيف تمؾ

األنظمة الشيطانية التي يرزح تحت نيرىا  ،إذ تعمؿ ىذه األنظمة الخبيثة عمي تدمير أخبلقيات األفراد
بشكؿ محزف ) - - -

َّٔ

ُّٔ

الكتب كالمراجع
 -كتاب مصر الفرعكنية "ألحمد فخرم"

 -كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ -د سيد تكفيؽ

 كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) كتاب شخصية مصر  -د جماؿ حمداف -كتاب القاىرة – د جماؿ حمداف

 -مكسكعة مصر القديمة  -سميـ حسف

 كتاب ( مصر عممت العالـ ) لمدكتكر كسيـ السيسي – الدار المصرية المبنانية – الطبعة األكليَُِّ

 -كتاب عندما دخمت مصر في ديف اهلل لمدكتكر محمد عمارة

 كتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصراألنصارم – الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ

 كتاب ( تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة )– مف فجر التاريخ إلي الفتح العربي -تأليؼ عبدالرحمف الرافعي – دار المعارؼ

 مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف -مكسكعة حكاـ مصر – د ناصر األنصارم

 قصص األنبياء لئلماـ الحافظ ابف كثير تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي دار الفجر لمتراث( الطبعةاألكلي ) َُٖٗ

 -كتاب (مختاراتّ -مف شخصية مصر) د جماؿ حمداف – مكتبة مدبكلي

 كتاب دراسات في العصر اليممينستي  ،إعداد د فادية محمد أبك بكر أستاذ مساعد التاريخ القديـ كميةآداب جامعة اإلسكندرية – دار المعرفة الجامعية

 -كتاب محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم )

 -كتاب المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي )

 كتاب عبقرية محمد ( صمي اهلل عميو كسمـ ) ( عباس محمكد العقاد ) كتاب عبقرية الصديؽ ( عباس محمكد العقاد ) كتاب عبقرية خالد ( عباس محمكد العقاد ) -كتاب السيرة النبكية –د عمي الصبلبي

 كتاب تاريخ الخمفاء لئلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي راجعو كعمؽ عميو جماؿ محمكد مصطفي دارالفجر لمتراث( الطبعة األكلي )ُٗٗٗ
ُّٔ

ِّٔ
 -كتاب تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) -دار المعارؼ

 كتاب (سيرة القاىرة) تأليؼ المؤرخ البريطاني ( ستانمي لينبكؿ) ترجمة د حسف ابراىيـ حسف  ،ك دعمي ابراىيـ حسف  ،كاداكر حميـ  -مكتبة األسرة ُٕٗٗ -الييئة المصرية العامة لمكتاب

 كتاب النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة – تأليؼ جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردماألتابكي (ُّٖ - )ْٖٕ-قدمو كعمؽ عميو محمد حسيف شمس الديف – دار الكتب العممية

 -كتاب حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي

 كتاب تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ األجزاء مف ُ إلي ٓ فقط  -الحافظ المؤرخ شمسالديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي -دار الغد العربي (-الطبعة الثالثة )ُٔٗٗ

 كتاب حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة النبي صمي اهلل عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي اهلل عنو –عثماف بف محمد الخميس

 -كتاب اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة )

 كتاب الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) -كتاب معاكية بف أبي سفياف ( عباس العقاد )

 -كتاب مصر في العصكر الكسطي " األكضاع السياسية كالحضارية " ( د محمكد الحكيرم )

 كتاب – القاىرة رحمة في المكاف كالزماف – تأليؼ عرفو عبده عمي –تقديـ األديب جماؿ الغيطاني –الييئة المصرية العامة لمكتاب ََِٗ

 -كتاب صقر قريش ( عمي أدىـ )

 -كتاب فضائؿ مصر كأخبارىا كخكاصيا ( ابف زكالؽ )

 كتاب ( تاريخ األدب العربي ) عصر الدكؿ كاإلمارات – مصر – تأليؼ د شكقي ضيؼ – دار المعارؼ -كتاب مصر مف تاني ( محمكد السعدني )

 -كتاب بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي )

 كتاب أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ( ألبي عبد اهلل محمد بف عمي بف حماد ) -كتاب إغاثة األمة بكشؼ الغمة ( المقريزم )

 كتاب تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية – إعداد د عبد العظيـ رمضاف – الييئة المصرية العامةلمكتاب – مكتبة األسرة َََِ

 -صبلح الديف األيكبي ( د جماؿ الديف الرمادم ) العدد ِٓ مف كتاب الشعب سنة ُٖٓٗ

 كتاب مبلمح القاىرة في ألؼ سنة لمكاتب جماؿ الغيطاني  ، ،الناشر نيضة مصر لمطباعة كالنشركالتكزيع  -الطبعة الخامسة سبتمبرََِٕ

 كتاب مؤرخك مصر اإلسبلمية ( محمد عبد اهلل عناف )ِّٔ

ّّٔ
 -كتاب الخطط التكفيقية لعمي باشا مبارؾ

 كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار المعركؼ بالخطط المقريزية – الجزء الثالث – تأليؼ تقيالديف أحمد بف عمي المقريزم – تحقيؽ محمد زينيـ  ،مديحة الشرقاكم – مكتبة مدبكلي

 -كتاب الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ( د عمي محمد محمد الصبلبي )

 كتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد اهلل عناف ُٖٔٗ – ُٖٗٔ-الييئةالمصرية العامة لمكتاب – مكتبة األسرة ُٖٗٗ

 كتاب ( المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ) تأليؼ محمد بف أحمد بف اياس الحنفي – مكتبةاألسرة ُٔٗٗ

 كتاب ( فصكؿ مف تاريخ مصر اإلقتصادم كاإلجتماعي في العصر العثماني ) د عبد الرحيـ عبدالرحمف عبد الرحيـ – مف سمسمة كتب (تاريخ المصرييف) رقـ ّٖ – الييئة المصرية العامة لمكتاب

طبعة سنة َُٗٗ

 كتاب طكماف بام آخر سبلطيف المماليؾ ( د عبد المنعـ ماجد ) -كتاب تاريخ الحركة القكمية ( عبد الرحمف الرافعي )

 -كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار (عبد الرحمف الجبرتي)

 -كتاب عبد الرحمف زكي ،بناة القاىرة في ألؼ عاـ ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتابُٖٗٔ ،

 كتاب تجار القاىرة في العصر العثماني – سيرة أبك طاقية شاىبندر التجار – تأليؼ د نممي حنا –ترجمة كتقديـ د رءكؼ عباس – الناشر الدار المصرية المبنانية – الطبعة األكلي ُٕٗٗـ

 كتاب مذكرات ضابط في الحممة الفرنسية عمي مصر – ترجمة كتقديـ كاميميا صبحي -كتاب (صفحات مف تاريخ مصر) لمكاتب الكبير يحيي حقي

 كتاب تاريخ مصر الحديث كالمعاصرمف الحممة الفرنسية إلي ثكرة ُِٓٗ – ُٖٕٗ-ُِٗٓ-صفحات مف كفاح الشعب المسمـ في مصر – د محمد مكرك

 -كتاب مصر مف نافذة التاريخ ( جماؿ بدكم )

 الكتاب الخامس مف سمسمة كتب –صفحات مف تاريخ مصر -كىك بعنكاف تاريخ مصر مف عيدالمماليؾ إلي نياية حكـ اسماعيؿ – تأليؼ المستر جكرج يانج – تعريب  :عمي أحمد شكرم – الطبعة

الثانية ُٔٗٗ – مكتبة مدبكلي

 -كتاب كدخمت الخيؿ األزىر – محمد جبلؿ كشؾ

 كتاب مكسكعة كصؼ مصر – المصريكف المحدثكف – الجزء األ كؿ –الطبعة الثالثة – ُِٗٗ تأليؼعمماء الحممة الفرنسية  -ترجمة زىير الشايب  -الكتاب األكؿ – دراسة في عادات كتقاليد سكاف
مصر المحدثكف – تأليؼ ج دم شابركؿ
ّّٔ

ّْٔ
 كتاب ( مكسكعة كصؼ مصر -جزء الزراعة كالصناعة كالتجارة ) تأليؼ ب س جيرار مف عمماءالحممة الفرنسية – ترجمة زىير الشايب – الجزء الرابع -مكتبة األسرة ََِِ

 كتاب مكسكعة كصؼ مصر – الجزء العاشر -تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية – ترجمة كتحقيؽ زىيرالشايب كمني زىير الشايب – مكتبة األسرة ََِِ

 كتاب (الفرعكف األخير محمد عمي) تأليؼ جيمبرت سينكيو –تقديـ ديركش نكبمككر-ترجمة عبد السبلـالمكدني

 -كتاب عصر محمد عمي ( عبد الرحمف الرافعي )

 -كتاب محمد عمي سيرتو كأعمالو كآثاره بقمـ إلياس االيكبي

 كتاب العطاء الحضارم لئلسبلـ لمدكتكر محمد عمارة ( سمسمة اق أر – دار المعارؼ – العدد ِٔٔ -سنةُٕٗٗ)

 كتاب الثكابت كالمتغيرات في اليقظة اإلسبلمية الحديثة – لمدكتكر محمد عمارة –دار نيضة مصر –سمسمة التنكير العدد ُٖ ( نقبلن عف األعماؿ الكاممة لمشيخ رفاعة الطيطاكم – جِ – صفحة ُٗٓ

كما بعدىا – طبعة بيركت سنة ُّٕٗ)

 كتاب (المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر) -د يكناف لبيب رزؽ -المجمس األعمي لمثقافة –الفصؿ الرابع (مصر بيف عيدم محمد عمي كاسماعيؿ) -عبد اهلل محمد عزباكم

 كتاب ( ضرب اإلسكندرية في ُُ يكليك ) بقمـ عباس محمكد العقاد – الطبعة الثانية ُّٖٗ – دارالمعارؼ

 -كتاب –أنا المصرم -لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم – ىيئة الكتاب  -مكتبة األسرة َََِ

 كتاب  -الثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم – تأليؼ عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ كتاب خمييا عمي اهلل لمكاتب الكبير يحيي حقي – مكتبة األسرة ََِِ -كتاب أسرة محمد عمي ( سيير حممي )

 كتاب ( ثكرة ُُٗٗ – تاريخ مصر القكمي مف سنة ُُْٗ إلي سنة ُُِٗ ) تأليؼ عبد الرحمفالرافعي– الطبعة الرابعة ُٕٖٗ– دار المعارؼ

 -كتاب " مرآة اإلسبلـ " طو حسيف– دار المعارؼ – طبعة ُٗٓٗ

 -كتاب "الحركة القكمية العربية – األسس كالتاريخ" – د عماد أحمد ىبلؿ -الطبعة الثانية ََِٔ

 كتاب – دراسات في ثكرة ُُٗٗ -لمدكتكر حسيف مؤنس – دار الرشاد -الطبعة الثانية سنة ََِٓ -كتاب(في المرآة) لعبد العزيز البشرم

 -كتاب سعد زغمكؿ سيرة كتحية لعباس محمكد العقاد

ّْٔ

ّٓٔ
 كتاب (في أعقاب الثكرة المصرية سنة ُُٗٗ)  -عبد الرحمف الرافعي – دار المعارؼ -الطبعة الرابعةُٕٖٗ

 -كتاب ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف تأليؼ العبلمة أبك الحسف الندكم

 -كتاب –مقدمات ثكرة ِّ يكليك ُِٓٗ-عبد الرحمف الرافعي-دار المعارؼ –الطبعة الثالثة ُٕٖٗ

 كتاب –سقط النظاـ في أربعة أياـ – ثكرة ِّيكليك بالكثائؽ السرية –محسف محمد-دار الشركؽ–الطبعة األكلي ُِٗٗ

 كتاب –ثكرة ِّ يكليك سنة ُِٓٗ-تاريخنا القكمي في سبع سنكات ُِٓٗ –ُٗٓٗ-بقمـ عبدالرحمف الرافعي –الناشر دار المعارؼ –الطبعة الثانية ُٖٗٗ

 كتاب –فمسفة الثكرة -تأليؼ الرئيس جماؿ عبد الناصر - ،بيت العرب لمتكثيؽ العصرم –طبعة ُٔٗٗ -كتاب –البحث عف الذات-قصة حياتي-تأليؼ الرئيس محمد أنكر السادات –المكتب المصرم الحديث

 كتاب (مذكرات محمد نجيب-كنت رئيسان لمصر) -الطبعة الثانية ُْٖٗ -الناشر  :المكتب المصرمالحديث

 كتاب –كاآلف أتكمـ-خالد محيي الديف-الناشر  :مركز األىراـ لمترجمة كالنشر –مؤسسة األىراـ-الطبعةاألكلي ُِٗٗ

الم ً
فترم عمينا-كخطاب مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر-
الم ى
فترم عميو ك ي
 كتاب –عبد الناصر يأنيس منصكر-نيضة مصر لمطباعة كالنشر
 -كتاب –الطريؽ إلي زمش -بقمـ محمكد السعدني -مف سمسمة كتاب اليكـ التي تصدر عف أخبار اليكـ

 كتاب –خريؼ الغضب-قصة بداية كنياية عصر أنكر السادات =محمد حسنيف ىيكؿ –الناشر :سمسمةجدراف المعرفة ََِٔ

 -كتاب – المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية-المكاء جماؿ حماد-دار الشركؽ طبعة ََِِ

 كتاب –مبارؾ كزمانو –مف المنصة إلي الميداف-محمد حسنيف ىيكؿ –دار الشركؽ-الطبعةالرابعةَُِّ

ّٓٔ

ّٔٔ
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