
 



 

 

 

 

 حتّى تضَع الحرُب أوزاَرها
أزهار يَنتُج عن ُركام الحروِب قد                                

 

 

 

 

 
 بسملة محمد حامد. 



 

: اإلهداء  

 

إن كان اإلهداء بموجب الُشكر؛ فيتوجُب أن يكون لك أيّها 

 القارئ. 

 ِلَمن قال لي يوًما "أتوسُم فيِك خيًرا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الُمقدمة: 

 

نحُن نعيش في ُمستنقع األوهام تحت ظّل القصص الهابطة، وال  

 أحد يقوم بالتجديد وِذكر الحقيقة إاّل قلّة. 

 

إن ُكنت تُريد قراءة شيئًا يُحّرك مشاعرك فقط، تذرُف الدموع  

 وبعدها تذهُب بال فائدةٍ تُرجٰى؛ فهذا ليس بالمكان الصحيح.

الغوص في أعماِق التاريخ   أّما إن أردت البحث عن الحقيقة،

 ُمقتطعًا دروًسا أو ِعبر.. 

إن أردت فقط أن تّطلع إلى بعِض ما أوَصلنا لهذه اآلونة؛ 

 فانطلق بين الكلماِت وال تسأل "أين الَمفّر".

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: 

 "ليوِم الُجمعِة وطٌء شديٌد علٰى القلب".

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بانزعاجبصوتِه الُمزعج كعادتِه ُكل يوم؛ ألستيقظ  الُمنبهيرن 

من رنته الثقيلة على األُذن، بّدلُت مالبسي وأعددُت كوبًا من 

الشاي بالحليب ووضعُت هاتفي على سورة "الَرحٰمن" بصوت 

، االطمئنان الشيخ ماهر المعيقلي، تِلك التي تَبعُث في نفسي 

با  ن" وصوت شيخي يبعُث لقلبي  وأَُردد "فَبأي آالِء َربُِّكما تُكذِّ

راحةً ال تُوصف وأشعُر وكأنني في لياٍل َرمضانية َمجيدة، أيا 

 ليت ليالينا ُكلُّها َرمضان.  

اليوم الُجمعة ال حيال أن سارة ستُدق علّي بعد قليل لتُذكرني  

العائلي، ذاك الذي تَرِجُع النِساء منه وقَد أُثِقلن  باالجتماع

 بالذنوب. 

اري على اتصال سارة..  قُطع حبُل أفك  

 _السالم عليك أخي يعقوب، كيف حالُك؟  

_وعليِك السالم أختي العزيزة، بخيٍر نحمده ُسبحانه، كيف 

 األحوال لديِك؟ 

 _على ما يُرام بفضل هللا، ماذا تفعل؟ 

 _أشَرب كوب الشاي بالحليب في الُشرفة..  



م، وقبل أن _حسنًا، َجعل فيه هللا ِشفاء، ال تَنس أن تأتي لي اليو

 تُجيب ال َمجال لألعذار وستأتي ُرغم أنِفك. 

 _سمعًا وطاعة سيدتي. 

 _نعم هكذا، في رعاية هللا. 

ُسرعان ما ينتهي حديثي مع سارة، هي َمن تبقّى لّي في َهذه  

 الدُّنيا التعيسة، أدامها هللا دهًرا..  

قبل أن أغَرق في بحر آالمي ثانيةً فألقرأ من كتابي األسبوعي  

اك الذي يتناول الحديث عن الدمار الذي لَِحق بالعالم ِجراء  ذ

 الحروب.. 

لم يتبَق سوٰى يوًما واِحًدا ويبدأ العام الدراسي الجديد، آٍه سأَرى 

وجوًها جديدة! ألَم يكِفني ما رأيتُه من الوجوه في األعوام 

 الماضية؟ 

ه ماذا سأَرى ُطالب ال يَُهّمهم الِعلم في شيء، َجّل ما يبحثون عن

سيأكلون في الغذاء اليوم؟ وآخرون أتوا ليَروا أصدقائهم 

ويلهون، وقِلّة تستَمع للشرح وينتبهون، ولكْن ُربَّ قِلة نفعُها 

 أكثر.

أنا دكتور في كلية التاريخ جامعة القاهرة أُعطيهم مادة عن 

الب  الحروب وَما يُرتَّب عليها، وهذا العام سأتناول الشرح للطُ 



تحقين بالجامعة عن "الحرب العالمية األولى" وأرٰى الُجدد الُمل

 أنني سأخوض حربًا لطيفة نوًعا ما.

 فألنغَِمس في القراءة إلى حين.. 

                  

بعد ساعتين متواصلتين من القراءة َهّم هاتِفي بالَدّق ليُذكرني 

بقراءة سورة الكهف؛ فتركت ما بيدي وذهبُت ألتوضأ وهَممُت  

الِة النور التّي سأُقابُل بها باقي أيام األسبوع.  في قراءة ه  

وبعدما فرغت وضعُت هاتفي على سورة "الكهف" بصوت 

قبااًل  استالشيخ "محّمد صديق المنشاوي" ودخلُت ألستَِحم 

 لُجمعتنا النَديّة..

ها قَد ارتديُت مالبسي الجديدة ووضعُت العطور وقلياًل سأذهُب 

ارة ألخُرج من الصالةِ إليها.. إلى المسجد القريب من منزل س  

حياَل اليوم.  باالطمئنان فَرغُت من الصالة وأشعُر   

 _كيف حالك يا سارة؟

 _بخير أخي الحبيب، اشتقُت إليك كثيًرا!

 _ال أوحش هللا لِك قلبًا وال قبًرا يا سارة، وأنا أيًضا.. َمن هُنا؟

_أردفت سارة ُمشيرةً إلى الداخل: األوالد وعّمك سعيد 

د سيصعد بعد قليل، ألَم تَره في   وزوجته وابنته وزوجي ُمحمَّ

 المسجد؟



 _ال لَم يَحُدث، السالم عليكم أهل البيت.. 

 _أجاب الجميع في حيٍن واحد: وعليكم السالم، أهاًل بك. 

 _جلسُت بجانب عّمي وأرَدف بالسؤال: كيف حالك بُني؟ 

 _الحمُد هلل يا عمي، وأنَت؟ كيف األحوال لديك؟

ر يا ولدي ُكٌل على ما يُرام، ألَن تُفرحني قريبًا؟ _بخي  

 _ثانيةً يا عمي! 

_ثانية، وثالثة، ورابعة إلى أن تعود لحياتك! يا ولدي، ما ِزلت 

في ريعان شبابك، لَم تُكمل الثالثون بعد وليس لديك ولٌد وال  

فِرحةً بحاِلك هذا!  -َمها هللاَرحِ -زوجة وال أظن أن خديجة   

َسأُخبُرك يا عمي أن خديجة أخذت ُكل َمكنون  _ِلَكم من الوقت 

الُحب بداخلي وَرحلت؟ أنا ال أستطيُع أن أُحب بعدها، ال 

 أستطيع.. ذَهبت وذَهب ُكل شيٍء معها.. 

_وَمن قال لَك أن تُِحب؟ أقول لك تزّوج واحدة ترعى أحوالك 

 وتُرتب حياتك ليس إال!

ثر شيٍء أبغضهُ  _أنا إن فعلُت هذا أظِلُم نفسي وأظِلُمها، وأك

 الُظلم؛ فلنغلق هذا الحديث يا عّمي، َكفانا.. 

ُ َعنك.   _ حسنًا يا ولدي، َرضَي َّللاَّ

 _وإياك يا غالي.



 

أتانا صوت شخٍص على الباب يقول: أسِمَح أرشميدس أن نَراه 

 وأخيًرا؟ 

انتبهُت لَه وتبّسم َمحياي ونهضُت ألُصافِحه وأنا أُجيب: ابن  

َوحشة! العَم وهللاِ لَك   

ك وأكثُر من   _إن كان كذلك فِلم لَم تأتي لزيارتي؟ أنا ابن َعّمِ

تُخبرني اآلن  أخيك وفوق َهذا زوٌج ألختِك وال تأتي لرؤيتي! و

 بأنّك تشتاُق لّي؟ 

_َمهلك، َمهلك، ما ُكل هذا! الذي يسمعك هكذا يُظن أنّك لَم  

 تَرني ُمنذ سنوات، وأنا ُكنت أتجول َمعك الباِرحة! 

ُمحمد ليقول: نعم، نعم، أخذتني الدراما المصرية قلياًل.. _قهقة   

 _كعادتك، هيا بِنا كي ال تَصفعُنا سارة بكلماتها.. 

 _أظن أن الطيب أفضل؟ هيّا بِنا..

 أتَت سارة من المطبخ قائلة: هيا يا أحباب، إن الغذاء جاِهز.. 

جلسنا سويًا لنأكل مما أعّدتهُ سارة، لتَقول زوجة عمي: جمعنا  

  في الجنّة. هللا

 لنردد ُكلنا "آمين" َخلف ُدعائها األّخاذ هذا..



ألقطع الصمت سائِاًل غدير ابنة عّمي سعيد: بأي صف تدُرسين 

 يا غدير؟ 

 _في الصف الثالث الثانوي. 

؟ االلتحاق_على خير إن شاء هللا، وبأي جامعة تنوين   

س فيها؛ ألنّي أُِحبُّ  التاريخ كثيًرا. _بكلية التاريخ التي تُدّرِ  

 _رائع جًدا، هل تسمحين بأن نتناقش بعد الغذاء؟

 _إنه لفضٌل عظيم لّي. 

لها، فقَد ذّكرتني بَما قد َمضى حينما ُكنت  باالبتساماكتفيُت 

 بسنِّها.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 "إّن للماضي فضٌل علينا؛ فال تُسِقطه من ذاكرتِك أبًدا"

 

 

 

 

 



 

 

فَرغنَا من الطعام وشِربنا الشاي وجلسنا لنتحدث باألمور  

المعيشية، حتّى خطرت في بالي فكرة فقُلت: ما رأيِك أن تُعّدي 

 كوبان من القهوة وندخل إلى الُشرفة لنتناقش يا غدير؟ 

 _على الُرحب والَسعَة يا دكتور.

ذهبُت إلى الُشرفة وجلست في انتظار غدير، فأتَت بعد بضع 

تحمل في يدها القهوة..دقائق و   

 افتتحُت الحديث قائاًل: ِلَم التاريخ؟ 

_أخذت دقيقة تستجمع أفكارها ثُم أردفت: ألنّه الحياة، فكيف  

تعيش إن لم تعِرف الَماضون بَماذا مّروا؟ ما الَمغذى إن لَم  

تَعرف تاريخ البالد؟ ما ِمن أُمٍة تقّدمت إاّل وعِلمت تاريخ  

إّن الماضي يُغيّر فينا وال نُغيّر فيه،  األقدمون وتفادت أخطائهم،

هل سبق ورأيَت أحًدا عاد بالزمن إلى الماضي ليُصِحح 

األخطاء؟ لَم يَحُدث ولكْن باستطاعتك أن ترٰى وتتعلّم وتَُكّف 

 عن جلد ذاتك فما فاَت ماَت؛ فلتنُظر لما هَو آت. 

إن الحضارات تبني في النفوس قيم ال َحصر لها، لذلك فإن  

خ أكبر درٍس حظينا بِه. التاري  



_كالمك موزون ولطيف، واآلن هل لّي أن أعِرف ما  

 الشخصية التاريخية الُمحبّبة لِك؟

 _القائد "خالد بن الوليد". 

 _ ِلم؟ 

_ألنه أكثر من يَستحق أن يُقال عنهُ بقائِد، إنّه أسطورة! سيُف 

هللا الَمسلول بحق، هابَه الروم والفُرس وسادات القوم، كان  

 خالًدا عظيًما وجبّاًرا، يا إلهي ِمن عقِله!

عقِله واستراتيجيته في الحرب ِكتاب، إن ُخضَت في حياة خالد 

ي يَسري في بن الوليد سترٰى كّم اإلصرار وُحب الدعوة الذ

 َدِمه، ال يَهاُب شيئًا. 

هو دور خالد في حرب "مؤتة" هناك كان  انتباهي أشّد ما يُثير 

ا في حرب تحت قيادة ثالث أبطال خالًدا ُجنديًا بسيطً 

أسطوريين، استشهدوا ثالثتهم، ثالثة ألف ُمجاهد فقط أمام  

مائتي ألف مقاتل من الروم! يا هللا على هول الُرعب!، وقع 

الثالثة أبطال َصرعٰى واشتّدت الحرب، وهل من حرٍب بدون  

التي  -الخطة الخالدية-قائد؟ تّولى خالد زمام األمور ووضع 

دّرس في الكليات العسكرية..  مازالت تُ   

بدايةً: جعَل الخيل تسير في أرض المعركة طوال الليل حتّى  

 تُثير الغبار الكثيف فيَُظن الرومان بأنّه قد أتى للُمسلمين َمدد!  



ومن ثَمَّ غيّر ترتيب الجيش فجعل الميمنة ميسرة، والميسرة 

عندما  ميمنة، والُمقدمة مؤخرة، والمؤخرة ُمقدمة؛ ففي الصباح

رأى الرومان هذه الوضعية وكيف أن الوجوه تغيّرت هبطت 

معنوياتهم ظنًّا بأنه قد أتى َمدد للُمسلمين! َدّب هللاُ في قلوبهم  

 الُرعب ُسبحانه وأَمّد جنوده الَصبر.  

كما أنّه جعل في خلف الجيش على بُعد مسافة كبيرة منه 

م إثارة مجموعة من الجنود المسلمين فوق أحد التالل دوره

الغُبار والتكبير كي يَخيل في نفوس الرومان أن الَمدد الُمستمر  

يأتي للُمسلمين من المدينة، وبدأ خالد بالتراجع التدريجي بجيشه  

إلى ُعمق الصحراء، وشعر الرومان أن خالد يستدرجهم بكمين  

إلى الصحراء وقذف هللا في قلوب القوات النصرانية الُمتحالفة  

فكيف يُحاربونهم اليوم وقد أتاهم مدد من   مع الروم الرعب 

المدينة وهم باألمس لم يستطيعوا التغلُّب عليهم وهم ثالثة  

 آالف؟ 

وبَعد فقد فتح هللا عليهم فتًحا ُمبينا وانتصر الُمسلمون عليهم  

نم كثيرة، والجدير بالذكر أن عدد ُشهداء المسلمين غانمين بمغا

  –بينهم القادة الثالثة شهيد فقط من  12في هذه المعركة هو 

والمعلوم أن خالًدا انكسرت في يديه تسعة   -رحمهم هللا جميعًا

أسياف من الّدق في الجماجم بسيوفه، حيث أنه يُحارب بسيفين  

؛ فهل لك أن تتخيل  -هذا المعلوم عنه هو والزبير بن العوام-

 عدد القتلٰى من جنود الروم التي سقطت في تلك الحرب؟ 



صف يا هللا، من شدة الحرب يفقد الجميع صوابَه،  براعته ال تو 

أّما هو فيُتكتك ويُخطط ويُنفذ في آٍن واحد ويعود بالنصر، إنّه 

 ضرٌب من خيال. 

_جميٌل جًدا يا غدير، تَمّسِك بُحلمك واعملي عليه وَستِصِل إن 

 شاء هللا. 

_شكًرا لك يا دكتور، أردت أن أقول لَك أني ُمعجبةٌ بشخصيّتَك 

وأتمنى أن أكون مثلُك. كثيًرا  

 _َجعلِك هللا في مراتِب أعلى، آمين.

_هل لي بأن أقِلب األدوار، وهل لك أن تُجيب على تِلك  

 األسئلة؟ 

_نعم بالتأكيد، أواًل أنا أَرٰى أن التاريخ سطوٌر على هاِمش 

 الِكتاب.

 _كيَف؟ 

عن أجداده، سيعتدل  _إن جلسِت مع عاِطل في الشاِرع وسألتيه

في جلسته ويروي لِك َكم أنّهم ُعظماء وال َمثيل لَهم وكيَف أنّهم 

كانوا من سادات القوم، وتسألينه ِلم ال يعَمل كي يكون ِمثلهم 

فيقول يكفي األقدمون، هو هُنا يفتخر بالَماضي لكن ال يُقّدم  

لما  َمزيًدا؛ ألنه يرى أن أجداده قاموا بما قاموا بِه وال َجدوى



يقوم بِه هو؛ فُهنا يكون التاريخ هامش ال َمحل لهُ ِسوى  

 الحكايات؛ فال يَنفع، بل يُضر. 

وفي زاويٍة أُخرى أراهُ حافًِزا، فُهناك بعُض الناس عندما 

تحدثينهم تجدين أعيُنهم تَلمع إن أرادوا الحديث عن أمجاد 

بناء شيئًا كي يَفخر بهم األ   األجداد وتأخذهم النشوة أن يَفعلوا

َكما يفخرون هُم باألجداد، وتكون العزيمة أن يكون لهم أثر 

تطغٰى عليهم، وهِذه الِقلّة القليلة، ويكون هُنا الماضي هامًشا في 

 َمطلع كتابه يُحفّزه ويفتخر بِه. 

وفي القاع هُناك بعٌض ال أِجُد لهم تسمية غيَر أنّهم بال َجدوى، 

ماذا تركوا لنا؟ ماتوا  إن تحدثِت عن التاريخ أمامهم يقولون و 

وال نعلم عنهم سوى القصص وهللاُ أعلَُم إن صدقت، ُكّف َعن 

هذا الُهراء.. يجعلون من التُراث هُراء؟ آٍه على َشعٍب تَرك  

بِه؛ فَمن ال ماضي لَهُ لن يكون لهُ حاِضر. واستهزأالماضي   

 لُكل بدايٍة نهاية، ولُكل حاِضر ماضي ُمندثر. 

 هل فهمِت شيئًا؟

م كثيًرا شكًرا لك، وما الشخصية الُمفضلة لديك؟_نع  

 _هل تعرفين اإلسكندر األكبر؟ 

 _نعم، حاكم مقدونيا والذي َوضع نصف العالم تحت إمرته؟

 _نعم هو بعينه، هل أحِك لِك عنه نبذة؟ 



 _نعم إن أَردت. 

_حسنًا، تولّى اإلسكندر إمارة البلد ألول مّرة وهو لم يتجاوز  

ندما كان أبيه فيليب الثاني ُمسافًرا، وأدار العشرون عاًما بعد ع 

البالد بحكمة وفطنة أكبر من عقل طفل، وعندما مات والده  

وكان هو الواِرث لَم يكتِف بما تحت يَده وأخدهُ الُحلم بأن يفتح  

العالم ويحكم األرض وبالفعل أخذ يفتح مدينة مدينة وال يهدأ إاّل 

الرأي، ولكنّه َطموح،   أن تكون لَه، كان َدموي همجي استبدادي

من وجهِة نظري فهَو مثاٌل للشخص الحاِلم، فهو احتل نصف 

العالم وهو بريعان شبابه بعد ومات صغيًرا، مهما اختلفت  

المعلومات حول اإلسكندر األكبر؛ فيبقى الُمتفق عليه أنّه مثال 

ا.  للُمثابرة والشجاعة والشخص الَطموح، كان يُحب النَصر جمًّ

األمل أم ماذا؟ _يبعُث لك   

_عندما أتذكر حياة اإلسكندر أعلم أن الشخص إن أَراد شيء  

فيستطيع تحقيقه، وال يُعيقُه إال أسباب قدريّة ولكن أيًضا نعلم أن  

الدُّعاء يُغيّر القدر، وما علينا إاّل الُمحاولة، واإلسكندر حاَول 

 حتّى استولى على نِصف العالم إلى أن َدنا أجلُه، حكايته تضعُ 

في عقلي أن إن أردت شيئًا فعليك أن تُسِرع بتنفيذه وال تنتظر 

زاعًما بأنّك تنتظر الوقت الُمناسب، فُكلٌّ وقت ُمناسب إن 

 أَردت.

 _أتفق معك حقًا. 



_أنِت فتاة ذكية، حاولي وال تيأسي واآلن بِنا لنَدُخل كي أعود  

 لمنزلي، فُرصة سعيدة.

 _أنا أسعد.

، وأخيًرا وجدُت أحًدا بمثل الحديث مع غدير هذه ُمسليٍ 

 تفكيري. 

 _سأذهب يا سارة، هل تحتاجين شيء؟

 _سالمتك عزيزي، كررها ثانيةً. 

 _حسنًا، السالم يا عمي ويا زوجة عمي ويا غدير. 

 في صوٍت واحد: صحبتك السالمة.

ذهبُت ناحية أبناء أختي "شهاب وُدمانة" وقبّلتهم، وودعت  

 محمد وِسرُت إلى منزلي.

وجدُت بعض الفتيات يُقهقهون بصوٍت عاٍل وعلى   في الطريق

الجانب اآلخر من الطريق ثالثة شُبان ينظرون إليهم نظرات 

ُسخرية واشمئزاز، أستطيع تخيُّل ما يسير في عقولهم اآلن "هل  

بنات الجيل ُكلُّهم هكذا؟ أين آبائهم؟ أين أحكام الدين؟ آٍه على  

 هذا الزمان.."  

هكذا، ففي السواد نُطفةٌ بيضاء..  ولكن بالطبع ليس الجميع 

 أُظن.
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دخلُت المنزل وذهبُت إلى الحاسوب ُمباشرةً ألقيم بحثًا بسيًطا 

عن "خالد بن الوليد" فقد أثارت غدير الفضول لدّي أن أقرأ 

 عنهُ أكثر..

 وجدُت في القائمات ما أذهلني حقًا.. 

"إنه القائد األعلى لقوات المسلمين المقاتلة ضد إمبراطورية 

فارس على الجناح الشرقي، والقائد األعلى للقوات المقاتلة ضد 

إمبراطورية الروم على الجناح الغربي، والقائد للجيوش 

اإلسالمية في حروب الِرّدة، وقائد معركة "اليرموك" ومعركة  

ركة "مؤتة" وقاهر "اليمامة" ومعركة "ذات السالسل" ومع

 صحراء "األنبار"..

ْحَمِن  ِ الرَّ أخذت أقرأ وأقرأ حتّى توقفت عند رسالته " »بِْسِم َّللاَّ

ِحيِم«   الرَّ

من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس سالم على من اتبع 

 الذي فض خدمتكم وفرق كلمتكم الهدى، أما بعد، فالحمد ّللَّ 

كتابي هذا فابعثوا إلي  ووهن بأسكم وسلب ملككم، فإذا جاءكم

بالرهن، واعتقدوا مني الذمة، وأجيبوا إلي الجزية فإن لم 

تفعلوا.. فوَّللاَّ الذي ال إله إال هو.. ألسيرن إليكم بقوم يحبون 

 الموت كحبكم الحياة!"

يا إلهي من آخر جملة هذه وما أثر وقعها على القلب! "ألسيرن 

مع بين حب المسلمين  إليكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة" ج



للموت كحب الكفار للحياة ونحن أكثر من يَعلم كم يتمسكون  

بالحياة الُدنيا، جملة تزلزل الكيان وتوحي بِِعَظم ُحب المقاتلين 

.ألذهب وأسقي  -َرِحَمهُ هللا-للدعوة، كان خالًدا أسطورة حقًا 

 الزرع ثُم ألخلُد إلى النوم؛ ألستعد لليوم الّشاق غًدا.

تررن تررن. _ تررن   

نة الُمزعجة نفُسها، فعلُت روتيني الُمعتاد،  استيقظت على الرَّ

سقيُت الزرع ووضعُت أكاًل للسالِحف آٍه تِلك ُصحبتي ها هُنا، 

 ارتديت مالبسي وسأذهب للجامعة ُرغم أنفي. 

 _كيف حالُك دكتور يعقوب؟ 

 _الحمد هلل يا عبد العزيز وأنت؟ 

 _الحمد هلل.

إلى أن وصلت للُمدرج.. هكذا طوال الصباح،   

صعدُت على المكان المخصص للشرح.. _أخذت نفًسا عميقًا  

وأمسكت بالميكروفون قائاًل: السالم عليكم، أُعرفكم بنفسي  

بدايةً أنا الدكتور "يعقوب حسين" المسؤول عن تدريس مادة 

 "الحروب العُظمى على َمّر التاريخ" هل من سؤال؟

 "حسنًا، فلنبدأ"

_الجزء الذي سنتناوله في هذا الفصل الدراسي عن "الحرب 

العالمية األولى" في أثنائها ُوصفت بأنها "الحرب التي ستنهي  



كل الحروب" كما قيل عنها "الحرب العُظمى".. كما غيّرت 

هذه الحرب مسار التاريخ حيث تسببت بسقوط إمبراطوريات 

ي استحدثته.. وتفتت دول وقيام أُخرى، ناهيكم عن الدمار الذ  

كان سببها المباشر: اغتيال وريث العرش النمساوي  

دوق " فرانز فرديناند" مع زوجته على يد الصربي  األرشي

. 1914يونيو عام  28"كافريلو رينسيب" في "سراييفو" في   

غزت اإلمبراطورية النمساوية مملكة صربيا بعدما أصدرت  

لصربيا، فتدخلت ألمانيا  إنذاًرا نهائيًا لها، فأعلنت روسيا تأييدها 

كحليف للنمسا فاصطفت فرنسا وبريطانيا مع روسيا وكان  

اسمهم حينذاك "الوفاق الثالثي"، وتدخلت إيطاليا مع النمسا 

فأصبحت النمسا وإيطاليا وألمانيا ما يُسمى ب "الحلف  

 الثالثي". 

يوليو أوامر ل"فترة  25أصدرت الحكومة الروسية في 

تمت  28قصف النمسا لصربيا يوم  التحضير للحرب"، وبعد

الموافقة على "التعبئة الجزئية" من المناطق العسكرية القريبة 

من النمسا، بما في ذلك "كييف، كازان، أوديسا، موسكو"، وتم  

يوليو، وفي   30اإلعالن عن تعبئة روسية عامة في مساء يوم 

من الشهر نفسه فعلت النمسا وألمانيا نفس الشيء، وفي  31يوم 

نفس الحين كانت ألمانيا قد طلبت من روسيا تسريح في 

ساعة.  12غضون   



لطلب ألمانيا أعلنت ألمانيا   االمتثالوعندما فشلت روسيا في 

من الشهر.   6أغسطس، وتبعتها النمسا في يوم  1الحرب في 

أغسطس أمرت فرنسا بالتعبئة الكاملة لدعم   2ولكن في 

رب كان رغبةً في روسيا؛ حيث أن الدخول الفرنسي في الح

استعادة مقاطعتي "األلزاس واللورين" التي تنازلت عنها بعد  

وأيًضا القلق من   1871 – 1870البروسية -الحرب الفرنسية 

العسكرية الُمتفق عليها مع   وااللتزامات قوة ألمانيا المتزايدة 

 روسيا. 

األلمانية للحرب على جبهتين ضد   االستراتيجيةكما كانت 

هي تركيز الجزء األكبر من جيشها في الغرب   فرنسا وروسيا

على هزيمة فرنسا في غضون أربعة أسابيع، وثُّم تحويل 

القوات إلى الشرق قبل أن تتمكن روسيا من التعبئة بالكامل،  

-  وهذه ما ُعرفت "بخطة شيلفن" الذي وضعها الكونت شيلفن 

-لكننا لن نذكرها في منهجنا الدراسي و   

أغسطس طلبت ألمانيا المرور الحر عبر بلجيكا؛   2في يوم 

الذي هو عنصر أساسي لتحقيق انتصار سريع على فرنسا، 

ولكنّه تم رفض ذلك، قامت القوات األلمانية بالدخول إلى بلجيكا 

أغسطس وأعلنت في نفس  3في وقت مبكر من صباح يوم 

على فرنسا.  اليوم الحرب   



وقامت الحكومة البلجيكية ردًّا على ذلك باستخدام معاهدة لندن  

اتها بموجب المعاهدة أعلنت بريطانيا  م وامتثااًل اللتزام1839

أغسطس. 4الحرب على ألمانيا في   

 

"توقفت عن الشرح للحظات ونظرت إلى الُطالب وجدُت 

أكثرهم ال يهتمون لألمر من شيء، فنظرت إلى ساعتي 

." االنتهاءجدت الوقت ُمقارب على فو   

_تنحنحت قلياًل ثُم أردفت: وبهذا فقد انتهت محاضرتنا اليوم، 

؟هل من سؤال  

…….._ 

_ما من ُمجيب، حسنًا، ستجدون الكتاب خالل يومين في 

 المكتبة، السالم عليكم.

خرجُت من المدرج وبينما أسير في الُطرقة إذ سمعت صوتًا 

تور يعقوب!يُنادي: دكتور يعقوب، دك  

 التفتُت ألرى َمن يُنادي..

 _السالم عليك دكتور يعقوب. 

 _وعليِك السالم، هل من خدمة؟



_نعم، أنا شادين طالبة في لديك في المحاضرة التي خرجت 

 منها للتو، وكنُت أوّد أن أستسمحك بضع دقائق فقط!

 _على الُرحب والسعة، بنا نتحدث بينما نحن نسير..

انتباهي أنّك قُلت في الشرح عندما تم  _حسنًا، دكتور لفت 

ن تحويل القوات األلمانية إلى الشرق قبل أن تتمكن روسيا م

التعبئة بما يُعرف ب "خطة شيلفن" للكونت شيلفن وأنّه ليس 

ُمقرر علينا تاريخه، ولكنّه أثار فضولي فهل من الممكن ذكر  

 بعض المعلومات عنه؟  

شيلفن" ولُقب باللفظ  _نعم بالتأكيد، هو "ألفريد جراف فون 

ه بالكونت شيلفن، وهو مشير وخبير  األلماني فأصبح ينادون

استراتيجي ألماني، تخرج من جامعة هومبولت في برلين، وهو  

م 1854ابن لضابط في الجيش البروسي، والتحق بالجيش عام 

عندما كان في العشرين من عمره ثم تحرك إلى األركان 

م،  1866نمساوية البروسية" عام العاّمة، وشارك في الحرب "ال

م، وفي  1871  -1870وفي الحرب "الفرنسية البروسية" عامي 

م أصبح شيلفن رئيًسا لقسم التاريخ العسكري 1884عام 

باألركان العامة، شغل منصب رئيس "هيئة األركان العامة 

م محل "الكونت فون 1906م حتّى 1891األلمانية" من 

التي  -شيلفن "خطة شيلفن"  م قدم1905فالدرسي"، وفي عام 

وكانت مخطط لمنع ألمانيا من الدخول في حرب   -ُسميت باسمه



بكامل  االنتقالعلى جبهتين عن طريق هزيمة فرنسا سريعًا، ثم 

 قواتها لروسيا. 

وأفنٰى بقية حياته الوظيفية في غرس األفكار العلمية الالزمة  

ستراتيجي لتحويلها إلى عمل استراتيجي؛ حيث أنه كان أفضل ا

 معاصر في وقته.  

وكان هناك نقد موّجه له بأنه "ضيق أفقه في التمسك الشديد 

بالتعاليم التقليدية"، ولكن كانت لنظرياته التشغيلية األثر الكبير  

في تطوير المناورة الحربية في القرن العشرين، وبدرجة كبيرة  

ة  بواسطة دراسته اإلبداعية التي كانت بعنوان "كاناي" المعني

قبل الميالد وفيها هزم  216قطعًا بالمعركة القديمة لعام 

 الهانيبال الرومان. 

وكان تأثيره عظيًما من خالل نظرياته تلك، وكان الجنرال 

"إريك لودندورف" تلميذ شيلفن وكان َمن طبّق تعليمات  

"التطويق" في معركة "تاننبرغ"، عندما قال عن الشهير شيلفن  

نود مطلقًا".  أنه "واحد من أعظم الج  

م قبل اندالع الحرب  1913يناير  4وتوفّي شيلفن في برلين في 

شهر، وبعد فترة طويلة من وفاته بين   19العالمية األولى ب 

الحربين العالميتين اعترف ضباط هيئة األركان العامة األلمانية 

خاصة الجنرال "هانز فون سيكت" لشيلفن بالجميل على  

دة »الحرب الخاطفة«. نظرياته أثناء تطوير عقي  



 كما أنّه حاصل على "نيشان فرسان العقاب األسود". 

 وِمن أقوال شيلفن المؤثرة في نفسي:

»لنفوز، علينا أن نسعى لنصبح أقوى الطرفين في نقطة 

 التأثير«. 

وها أنا قد انتهيت، بعد أن قدمُت إليِك ُكل المعلومات التي 

 أعلمها عن الكونت شيلفن. 

_شكًرا جًدا يا دكتور على َكم المعلومات التي علّمتني إياها، 

 وُمتأسفة على وقتك الذي أهدرته..

_ال وال يُهمك على الُرحب والسعة يا شادين، بالتوفيق إن شاء 

.هللا  

 _شكًرا.. 

ع كوبًا من القهوة والماء ألروي ظمأي حيُث أنني  مضيُت ألبتا

ن أعادت لّي الماضي حينما تحدثت كثيًرا اليوم، تلك الفتاة شادي 

كنت أسمع شيء غريبًا علّي فأهرول إلى الحاسوب ألعلم  

معلومات كافية حوله لتُرضيني، ذاك الفضول ُمزعج في بعض 

وفير.. األحيان وفي األحيان األخرى يعود علينا بالنفع ال  

 ألُنهي ما ورائي وأعوُد للمنزل كي آخذ قسًطا للراحة.. 
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تُمر األيام بروتينها بثقٍل وَملٍل على قلبي، ال أحب الروتين؛  

 ولكنّي ُمضطر فما من جديد ألقوم بِه.. 

اليوم الخميس قد َمضى أسبوع واحد وشعرُت بالضجر من 

 الطالب، آٍه من هؤالء الطالب. 

ألتصفح بريدي اإللكتروني قلياًل ثُمَّ أخلد للنوم، وجدُت رسالة  

في صندوق الواردات من شخٍص ال أعلم من هو، فتحُت ألقرأ:  

ك، آسفة "السالم عليكم د كتور يعقوب، أنا غدير سعيد ابنة عّمِ

سلتي لك بدون ِعلمك ولكنّي أستسمحك أن تأتي غًدا  لُمرا

العائلي إن سنحت لك الفرصة؛ فأنا قد   االجتماعالجمعة في 

علمُت أنّك تدّرس طالب السنة األولى عن الحرب العالمية 

 األولى؛ فهل لك أن تشرح لي غًدا شيئًا في هذا الموضوع؟" 

أظن أني تبّسمت حينما وجدت هذه الرسالة، ال أدري ِلم ولكن 

فرحت عندما وجدُت أحًدا يبحث ويّطلع هكذا، شعرُت أن هناك 

 طالبًا ال زالوا يُريدون العلم، آٍه على الِعلم.

رددُت على غدير قائاًل: وعليكم السالم، مرحبًا بِك يا غدير، 

 كيف حالك؟ 

لدي وقٌت بالتأكيد ويروق لّي هذا كثيًرا، ولكن لتعلمي أنّي لن  

اركينني في الحوار؛ فابحثي اآلن عن  أتحدث وحدي سوف تُش

 الموضوع وسنتحدث عنه غًدا، أاَل ما هو هذا الموضوع؟ 



؛ متصلةفضولي جعلني أنتظر رّدها، ولحسن حظي كانت 

ي رّدها: الحمد هلل كثيًرا، وأنَت كيف األمور لديك؟ فجاءن

يُشرفني كثيًرا سأفعل هذا، الموضوع هو ما هي أسباب سقوط 

؟  الدولة العثمانية  

 _الحمد هلل، األيام تُمر.. حسنًا، سيكون حديثنا ُمطّواًل. 

_هل هناك شيء؟ إن أَردت؛ فإني ُمستمعة جيدة وسأُملي عليَك 

 برأيي إن أردت.

رحمها  -_ال أدري يا غدير ما يحدث، قد مّر على وفاة خديجة 

ثالث سنوات، ومازلت في منطقة وقوفي لم أحرك ساكنًا،   -هللا

يًها لّي، ال شيء يُعجبني، زهدُت في ُكل  ُكل شيٍء بات كر

شيء، وعندما أتُرك نفسي لذاكرتي أتذكر أيامنا اللطيفة 

والذكريات تهلُّ علّي، أتذكر ضحكتها، وأيًضا بُكائها وُصراخها 

إثر الكيماوي الذي أخذته، هل جّربِت شعور أن تَري أقرب 

ليه؟ ُكل األقربين إليِك يصُرخ من األلم وال تجدين ما تقدمينه إ

معاني كلمات المواساة نفذت، بماذا أواسي شخًصا يتساقط 

من جسده، ويسري في دِمه الكيماوي القاتل؟ ذاك  وجزءً شعره 

 الكيماوي يحرق في الجسد، عبوره كبلوغ الروح الحناجر!

 بماذا أواسيها؟! 

لما ال يَنقسم األلم؟ بعٌض لها وبعٌض لّي؟  أتساءل  

يُشارك َمحبوبه في األلم؟أاََل يَِحّق للحبيب أن   



تِلك أسئلةٌ أطرحها ُكل يوم، أعداًل أن تتألم هَي وأنا أرى وال  

 أستطيع محَو عنها القليل؟  

 "آسف يا غدير، أطلُت عليك"

 _أسف ماذا يا دكتور؟ أنا صديقةٌ لك إن أردت.. 

تحملت األلم بإصرار، أاََل جعل هللا ألمها   -رحمها هللا-خديجة 

وأحّط عنها بِه ذنوبًا، آمين.  ذاك في حسناتها  

هَي تحملت وصابرت وال أحد يعلم مقدار األلم الذي شعرت بِه 

 إاّل هي؛ فال يشعُر بالنار إاّل القابض على الجمِر.

ولكنّها رحلت لبارئها!، ال أقول لك ال تحزن، بل احزن،  

وابكي، واصرخ، وانفر كل الطاقة السلبية من داخلك، ولكن ال  

 توقف حياتك!

هل كانت خديجة تَود لك كل هذا الخراب؟ أم هل أنّها قالت لك  

 إن ِمتُّ أنا ال حياة لك بعدي؟

خديجة توفت وُكلنا نعلم أنها لم تُمت من السرطان، هي تعافت 

ف وأخذت تسيُر في حياتها لألمام وأنَت أكثُر َمن يعلم هذا، كي

 توفّت خديجة؟ 

هو قدُرها،  توفت وهي نائمة على فراشها بدون أي أسباب،

 وهل يقُف أمام القدر عائق؟ 



خديجة بكل ما مّرت به لم تُفارق البسمة وجهها، إن احتاج لها  

أحٌد وجدها الَمأوى وهي تتألم تستطيع التخفيف عنك، من حيث  

ال تعلم يُنّزل هللا على قلوبهم الصبر والسكينة ليتحّملوا؛ فهو 

 وحده يعلم كّم األلم الذي يُعانونه.

ملل إذن؟ حسنًا كم لغة تتحدث؟ تشعر بال  

_كالمِك صحيح يا غدير، بارك هللا في ُعمرك، أتحدث العربية 

 وال أجيد األلمانية واإلنجليزية كثيًرا. 

_وأنَت أيًضا، آمين. رائع، ما رأيك أن تأخذ كورس في اللغة  

 اإلنجليزية ومن ثَّم تأخذ في األلمانية؟ 

أردت أن تُسافر خارج  منها تكسر الملل، وأيًضا تُجيد لغة إن 

 البالد.

 _سأدُرس هذا الموضوع حسنًا، شكًرا لِك. 

_ستفعلها بإذن هللا، حبًّا وكرامة ولو أنّه ال يوجد شكر بين 

 األصدقاء يا دكتور! 

ابتسمُت وكأنني طفٌل أعطته سيدة في الجامع قطعة حلوى  

 وأجبت على الفور: معِك حق. 

النوم..أغلقت الهاتف وشرعُت في   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس:

ِ هَي العُليا، وما دوَن ذلك دوْن"   "كلمةُ َّللاَّ

 

 

 

 

 

 

 



 

استيقظت على صوت الهاتف كعادتي وفعلُت روتيني الخاص 

 بيوم الُجمعة، وذهبُت للصالة، ومن ثَّم لبيِت سارة..

افتتحت سارة الحديث كاسرةً للصمت ونحن في المطبخ أقف 

لة: كيف حالك يعقوب؟ بجانبها كعادتي قائ  

 _بخير يا سارة، وأنِت؟ 

 _الحمد هلل، هيا أخبرني كيف تسير الليالي؟

أخذُت أقُص عليها حتى َجّف حلقي، سارة تعلم كل صغيرةٍ 

وكبيرة عنّي، هي أّمي وأختي في نفس الحين؛ باَرك هللا فيها  

 وفي أوالدها.

 _غدير إذن؟ 

 _نعم أَوليست ابنة عم لنا؟ 

أعرف.._نعم، نعم   

هي فقط ابنة عٍم لنا، ويعقوب الذي ال يعلم أحٌد عنه شيئًا وال  

يطيق الحديث مع أحد يتحدث مع غدير بكل أريحية ويَشكو لها 

 دون أخته أيًضا! 

 _ويحِك، ويحِك!

 كفاِك دور النساء هذا، وُكفّي عن هذه األفكار الغير منطقية.  



 _حسنًا.

تناولنا الطعام جميعُنا، وتحدث معهم في أموٍر شتّى، ثم قامت 

 غدير لتصنع القهوة ودعوتني للشرفة فاستجبت لها.. 

 _حسنًا، كيف حالك اآلن يعقوب؟ 

حمد ارتبكت ألنها وألول مّرة تُناديني يعقوب، رددُت عليها: ال

 هلل أفضل بكثير، أنا آسف عّما... 

 _ماذا اتفقنا؟ 

 _حسنًا، ابتلعتها.

 _جميٌل إذن.

 _هل يَِقف أمامِك شيئًا في المنهج؟

 _كاّل، شكًرا لك. 

 _حسنًا فلنبدأ، ماذا تعلمين عن الدولة العثمانية؟ 

_أعلم عنها قليل القليل، أعرف السلطان "عبدالحميد الثاني"  

ِحرصهُ على البالد وفلسطين وأُحب شخصيته كثيًرا و 

باألخص، كان عهده أكثر أوقات الدولة العثمانية نجاًحا  

وصعوبة في نفس الوقت، كان حكمه نقطة تحول جوهرية 

عظيمة وكان يسعى لترسيخ نظام الخالفة اإلسالمية، وأطلق  

شعار »يا مسلمي العالم اتحدوا« شعاره هذا يُبكيني، أَوليَس من 

ونعمل لنصرته؟  حق اإلسالم أن نتحد  



ألم يجعلنا الدين إخوة ويجب أن نتحد وننصر بعضنا البعض؟،  

قوة والتفرق ضعف؟؛ فِلَم ال نتحد تحت  االتحادألم نعلم أن 

 شعار اإلسالم ليُرفرف عاليًا!

نحن َمن نُضعف أنفسنا بأنفسنا بكثرة صراعاتنا بين بعضنا 

اذا تركنا البعض، إن ُكنا هكذا ونحن أبناء الدين الواحد؛ فم

 لآلخرين؟

 يا ليت العرب يتحدون، ولكّن الليت ستبقى عاِلقة إلى ِحين.. 

_قطعُت حديثها ُمشفقًا عّما آل بنا الزمان قائاًل: الُمسلمون نَسوا 

 أنّهم ُمسلمون..

لم تُرد علّي وبقينا صامتين لدقائق إلى أن قالت: فلنكمل، وأيًضا 

كياني: لديه مقولة قالها لتيودر هرتزل زلزلت   

"أنصح السيد "هرتزل" أن ال يفكر مرة أخرى في هذا 

الموضوع، ففلسطين ليست ملًكا لي لكي أستطيع أن أبيع شبًرا 

واحًدا من أرضها، فلسطين ملك للمسلمين كلهم، ولقد جاهد 

أجدادي العثمانيون لمئات السنين من أجل هذه األرض، وروت 

هود أن يحتفظوا أمتي ترابها بدماء المسلمين، ونصيحتي للي

بماليينهم، فإذا تجّزأت دولة الخالفة يوًما ما فإنكم قد تأخذونها  

، فوَّللاَّ إنَّ عمل السكين في بدني ألهون   ا وأنا حيٌّ بال ثمن، أمَّ

 عليَّ من أن أرى فلسطين وقد بُترت من ديار اإلسالم."



حقًّا ما رد فعل   أتساءليا هللا على هول المشاعر وُحّب الديار، 

بدالحميد الثاني لو كان في زماننا هذا ورأي اليهود يدخلون  ع 

المسجد األقصى بنعاِلهم؟، كيف يتحمل إنساٌن غيور على دينه  

 أن يرٰى مسرى الرسول ُمحتلة!.. آٍه على حرقة قلبي آه. 

ستبقى فلسطين ُحّرة أبيّة ِملٌك لإلسالم والمسلمين رافعةٌ رأسها  

 بشموخ. 

العظيم، ستتحررين بالتأكيد" ال أدري لَمن  "ولّما يأتي الُمخلِّص 

 هذه المقولة، ولكنّها األنسب في هذا الحديث.

_بقيت صامتًا إثر حديثها؛ فبماذا أُجيب وهَي ُمحقّة في كل ما  

 قالته؟

_قطعت الصمت قائلة: وها أنا قُلت قليل القليل الذي أعلمه،  

 الساحة لَك. 

العثمانية مطّول فسأحاول بقدر _حسنًا، الحديث عن الدولة 

 الُمستطاع أن أقول كيف سقطت فقط.. 

يونيو  28عندما انطلقت شرارة "الحرب العالمية األولى" في 

بسبب أنه عندما كان يقود األرشيدوق ولّي العرش  1914عام 

النمساوي المجري فرانز فرديناند سيارته في مدينة سراييفو في  

تاله أحد الصربيين، واعتبرت  البوسنة الخاضعة للنمسا؛ فاغ 

النمسا صربيا مسؤولة عن هذا اإلغتيال؛ فتدخلت روسيا لدعم  

صربيا ومعهم فرنسا وبريطانيا فتكون "الوفاق الثالثي"، 



وتدخلت ألمانيا لجانب النمسا هي وإيطاليا وتكون "الحلف 

الثالثي"، وبعدها حدث ِخالف بسبب خلف الدولة النمساوية 

لف فاعترضت إيطالياالمجرية شروط الح  

فأصبحت قوات الحلفاء بعد التعديل )بريطانيا، إيرلندا، فرنسا، 

 روسيا، اليابان، الواليات المتحدة، إيطاليا(

ودول المركز )ألمانيا، المملكة النمساوية المجرية، مملكة  

 بلغاريا، الدولة العثمانية( 

نسا بعد أن فقد العثمانيون األمل في التقرب مع بريطانيا وفر

وفشلوا في الحصول على قروض عاجلة منهما لدعم الخزينة، 

وذلك بسبب حروب البلقان وإيطاليا، فكان الخيار هو التقرب 

  10نحو الشرق"، وفي  االنتشارمن ألمانيا التي في مصلحتها "

م دخلت الدولة العثمانية الحرب بشكل فعلي 1914أغسطس 

البحر المتوسط  بعدما سمحت لبارجتين ألمانيتين تعبران في 

عبر مضيق الدردنيل إلى البحر األسود هربًا من السفن  

في الحرب، حيث  االشتراكالبريطانية، وخطو خطوة هاّمة في 

األجنبية، ملبيًا بذلك  االمتيازات أعلن "الصدر األعظم" إلغاء 

إحدى مطالب القوميين األتراك األساسية، ثم قام بإغالق 

ارية، كما ألغى مكاتب البريد الطريق في وجه المالحة التج

األجنبية وجميع السلطات القضائية غير العثمانية، وقد بعثت 

  االتحاديين انتصار األلمان على الجبهات الروسية األمل إلى 



المناطق العثمانية الُمسيطر عليها من قبل روسيا؛  استعادةفي 

فهاجم األسطول العثماني الموانئ الروسية في البحر األسود؛ 

ذلك فقد أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية وتبعها وب

 كاًل من بريطانيا وفرنسا..

كما قام السلطان "محمد الخامس" بنداء المسلمين إلى الحرب 

ولكن ذلك لم يتحقق، حيث أن أغلب ُمسلمي العالم كانوا تحت 

البريطاني أو الفرنسي، بجانب هذا كان بعض  االستعمارإمرة 

قد جندوا بعض المسلمين في جيوشهم!  ماراالستعقوات   

خاضت الدولة العثمانية الحرب على جبهات متعددة دون  

الكامل؛ فعلى الجبهة الروسية ُرّدوا بهزيمة فادحة؛   االستعداد

ألف جندي عثماني! 90حيث أودى القتال والوباء ب   

وفي الجنوب نزل البريطانيون في الفاو على الخليج العربي  

"العراق"، أما عملية قناة السويس فحدثت قبل  واستولوا على 

الوقت المحدد لها، وكان قد اتفق العثمانيون مع المصريين على  

 محاربة البريطانيين، وقد حدث وتّمت هزيمة العثمانيين.

على  لالستيالءوقام أسطول الحلفاء بمهاجمة مضيق الدردنيل 

الحرب، ولكّن تم " وإخراج الدولة العثمانية من األسيتانة "

هزيمتهم وعجزوا عن اجتياز المضيق وكان هذا النجاح الوحيد 

 للعثمانيين وآن ذاك قد برز "مصطفى كمال". 



وجرت األحداث الكثيرة التي إن ذكرتها ُكلُّها أُريد عقل فوالذي 

 ليستوعب! 

وكي تخرج الدولة العثمانية من الحرب عقدت اتفاقية  

السلطان "محمد الخامس" قبل  "مودروس" مع الحلفاء، وتوفى 

أشهر من انتهاء الحرب وتولّى أخاه "وحيد الدين )محمد 

السادس(" الحكم وبعد شهر من توقيع هدنة مودروس، دخلت 

البحرية البريطانية والفرنسية واإليطالية واألمريكية إلى "القرن  

" التّي حولتها إلى قاعدة  األسيتانةالذهبي" ووضعت قواتها في "

لحلفاء في المنطقة. لنشاط ا  

وسيطر الحلفاء على موانئ "البحر األسود" كلها، وقّسموا  

 األراضي التركية،

فاحتل الفرنسييون "مرسين وأضنة"، واإليطاليون "أنطاكية 

الغربي من  وكوشا داسي وقونية"، واليونانييون "القسم

وقامت ثورة  االحتاللاألناضول وتراقيا"، ورفض األتراك 

حاء البالد تحت زعامة مصطفى كمال وُعرفت  وطنية بكل أن

باسم "الحركة الكماليّة" لتواجه الحكومة أيًضا التي خضعت 

 للحلفاء وأصبحت ضد الحركة الكماليّة!

وقامت الحركة الكماليّة بعقد مؤتمرات للتوعية القومية إلنقاذ  

البالد وإقامة دولة تركية مستقلة، وحاول السلطان القضاء على 

م يُفلح.الحركة ول  



وفي تلك الفترة فُرضت "معاهدة سيڨر" على السلطان الذي 

وقّع عليها ُمرغًما، ولكّن الحكومة الكماليّة لم ترَض بها،  

ووضعت خطًطا إلنقاذ تركيا بمعزل عن السلطان، وبعد 

اصطدامات عديدة مع اليونانيين تمّكن مصطفى كمال من  

فرض على الحلفاء  واستعادة األراضي التي احتُلّت، و  االنتصار

توقيع هدنة جديدة اعترفت فيها اليونان بانتصارات تركيا.  

وأصبح مصطفى كمال بطاًل قوميًا، وبعد فترة اعتزل السلطان 

الحياة السياسية وغادر البالد إلى جزيرة "مالطة" على ظهر  

تولّٰى العرش  أن  م، وبَعد1922أكتوبر  17بارجة بريطانية في 

وأصبح مصطفى كمال سيد الموقف بعد   "عبدالمجيد الثاني"،

عقد اتفاقية "لوزان" مع الحلفاء التي أعاد فيها األراضي  

العثمانية غير التركية، وجعل السلطان كشيخ اإلسالم هكذا من 

وألغى مصطفى  -أي سلطان بدون سلطة-غير صورة روحيّة 

كمال الخالفة بعد أن طرد عبدالمجيد الثاني هو وأفراد األسرة 

انية وصادر أمالكهم ومنعهم من العودة لتركيا.العثم  

م وبهذا سقطت الدولة العثمانية  1924وألغى الخالفة سنة 

والخالفة اإلسالمية بعدما عاشت الدولة العثمانية ما يقارب عن  

سنة.  600  

وقد رثاها شاعرنا الجليل "أحمد شوقي" ببعض أبيات الشعر 

 تُرسل إلى قلبي الُحزن: 



منابر "ضجت عليك مآذن و   

وبكت عليك ممالك ونواح                               

 الهند والهة ومصر حزينة 

اح                               تبكي عليك بمدمع سحَّ  

 والشام تسأل والعراق وفارس 

أمحا من األرض الخالفة ماح؟!"                                 

 

 _أمحا من األرض الخالفة ماح؟!! 

  لِك. _ُمتأسفٌ 

_ُمِحت الخالفة اإلسالمية، وسار الجميع يُفسد في األرض، 

 ُمِحت الخالفة..  

 _لألسف، يحُدث.

 _تأخرنا في الحديث أليس كذلك؟

 _نعم، وعليَّ الذهاب. 

 _في رعاية هللا. 

بينما أسيُر أتذكر مالمح غدير بينما أقُص عليها، تاّرة شاردة 

وتارة يمتعض وجُهها، شعرُت أنها غِضبت عندما قلت أن  



تركيا ُمّزقت؛ فأي شخٍص سوي لن يقبل أن يعرف بأن دولةً 

عت! ُمسلمة فيها الخال فة قد ُمّزقت وُوّزِ  

ذّكرتني بأول مّرة أقرأ فيها عن سقوط األندلس، شعرُت 

غضب كثيًرا، وكان يحقُّ لّي. بال  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السادس: 

 "بعُض الذكرياِت تبقٰى عالقةً في الروح" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مّر ثالثة أسابيع على ذاك اللقاء بغدير، أخذُت هدنةً مع نفسي  

التي يوضُع على   االمتحانات . أتت قِوايقلياًل ألستجمع باقي 

إثرها نصف الدرجات ولَم يتبقى سوى محاضرتين.. آٍه كم  

 طالت هذه السنة الدراسية، َستمضي قريبًا.

الليلة   اليوم الخميس، يا لوقع ليالي الخميس على قلبي، تِلك

نأُكل الكشري   -وسط البلد-لى  لطالما ذهبت فيها أنا وخديجة إ

المصري ونشرب عصير القصب وفي المساء نتوجه إلى النيل 

ونأكل حمص الشام، تنام هي على َكتفي وأشعر أنا بالدفء،  

 تُطمئنني بقربها..

وأنا أذهب إلى هناك باستمرار، أنظر إلى القمر   رحيلهامنذ 

ل ما في قلبي من خالل نظراتي؛ فالصمُت يُبدي والنيل وأبُث كُ 

 أكثر من الكلِم أحيانًا.

، وما إن باالتصالعلى سارة ولكنّها باغتتني   باالتصالهممُت 

عليَّ باللّوم والتوبيخ، تِلك عادتها..  انهالت أجبُت عليها حتى   

 _ هّدئي من روعك يا أختي العزيزة، سآتي لِك غًدا.

ك لثالث أسابيع دون الرد على  _ وبماذا ستعوضني بغياب

 اتصاالتي؟ 

 _ ماذا تريدين يا مستغلة!



_ أريد سندوتشات شاورما وشوكوالتة وكيك ومشروب غازي  

 وفاكهة وحلويات. 

 _ هل تريدين محل البقالة ُمغلف بقلب أم فيونكة؟ 

 _ ال تصالح إال بهذا. 

د واألوالد يا مستبدة.   _ حسنًا، أوصلي سالمي لُمحمَّ

هللا أخي الحبيب.  _ في رعاية  

 

 

استيقظت خالي الِوفاض، خائر القوى، ولكنّني عاهدت نفسي 

أّن هذا لن يدوم طوياًل. ابتدأت يومي وأنهيُت َمهامي الُمعتادة 

 وذهبت للجامعة، اليوم يوٌم شاق للغاية نسأل هللا السالمة. 

ها من ورطة، على كٍل  يا لأول محاضرة لُطالب الصف األول، 

سوى ُمحاضرتين وتُنهى هذِه الحرب؛ فأنا أُعطيهم  لم يتبقى لهم

عن الحرِب وأُحارب بينما أتحّمل سذاجتهم، كنت هكذا ذات يوٍم  

 ..  على ُكّلٍ

 _ السالم عليكم، كيف حالكم؟

 _ جميع َمن في المحاضرة: وعليكم السالم.

 _ حسنًا، هل من أسئلة قبل بدء الشرح.. 



_... 

المحاضرة الفائتة على أن.._ إذن، توقفنا في   

( وامتثاالً 1839الحكومة البلجيكية استخدمت معاهدة لندن )

اللتزاماتها بموجب المعاهدة، أعلنت بريطانيا الحرب على  

أغسطس، أعلنت بريطانيا  12أغسطس. وفي  4ألمانيا في 

المجر.  -وفرنسا الحرب على النمسا  

من الشهر انضمت اإلمبراطورية اليابانية إلى "قوات   23وفي 

غتنمت الفرصة لتوسيع دائرة نفوذها من خالل الحلفاء"، وا

االستيالء على الممتلكات األلمانية في الصين ومنطقة المحيط 

 الهادئ. 

"أخذُت قسًطا من الهدوء، وتناولت كوب الماء وأخذت أطرُح  

بعض األسئلة على الطالب.. والحمد هلل اليوم زاد تركيزهم، 

.."  نصف الترم على األبواب  امتحانات ُربما ألن   

 وأكملت:

-أغسطس، حققت صربيا انتصار كبير على النمسا 24وفي 

لمجر في معركة سير. ا  

وتوقف التقدم األلماني إلى فرنسا في معركة مارن وبحلول 

م، استقرت الجبهة الغربية على معركة  1914نهاية عام 

تميزت بسلسلة طويلة من خطوط الخنادق التي استنزاف 



م. على الجبهة الشرقية، دخل  1917تغيرت قلياًل حتى عام 

أغسطس، امتثاال  17جيشان روسيان شرق بروسيا في  

يوًما  15م لمهاجمة ألمانيا خالل 1912التفاقهما مع فرنسا عام 

من التعبئة، أجبر األلمان على تحويل قوات من الغرب، لكنهم  

نجحوا في صد هذا الغزو بانتصارات في تانينبرغ وبحيرات  

احتّل الروس مقاطعة غاليسيا الشرقية في   ماسوريان. ومع ذلك

 النمسا والمجر. 

م، انضمت الدولة العثمانية إلى "دول  1914وفي نوفمبر 

المركز" وفتحت جبهات في القوقاز وبالد الرافدين وشبه  

 جزيرة سيناء.

م، انضمت إيطاليا إلى "دول الحلفاء" وانضمت 1915في عام  

رومانيا إلى "قوات  بلغاريا إلى "دول المركز" كما انضمت 

م. وبعد غرق سبع سفن تجارية 1916الحلفاء" في عام 

أمريكية بواسطة غواصات ألمانية، والكشف عن أن "األلمان  

كانوا يحاولون تحريض المكسيك على شن حرب على  

الواليات المتحدة"، أعلنت الواليات المتحدة الحرب على ألمانيا  

العسكرية الروسية،   م. وانهارت المقاومة1917أبريل  6في 

مما سمح بنقل أعداد كبيرة من القوات األلمانية إلى الجبهة 

 الغربية.



برست  -وقّعت "روسيا" على معاهدة  1918وفي أبريل 

مع القوى المركزية لتخرج من الحرب.  -ليتوفسك  

" انتهينا، واآلن سأقوم بطرح بعض األسئلة عليهم.. أغلبهم  

."  -أعمال السنة-ن درجات نِيام، أفّكر في أن أُنقصهم م  

 

بعد ساعتين من الشرح المتواصل، وأخيًرا خرجت.. هؤالء  

الطالب ال أراهم إاّل كل أسبوعين مّرة ِلقَصر المنهج، ولكنّهم 

الفضول.  ُمرهقون حقًّا وأكثرهم فضوليين.. ُسحقًا لذاك  

وأخيًرا انتهى اليوم على خير.. تبًا لُكل ما يجعل اإلنسان يبذل 

غير األكل.مجهود   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع:

 "قد تتواتر عليَك الهموم دفعةً واِحدة؛ فاستِغل ذلك في صفِّك" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في الثانية بعد ُمنتصف الليل صاحت مشاعري الفيّاضة: 

 »وأنا العليُل في الليِل البهيم أهيُم شوقًا لِك«  

عليِه وحفرُت  فتحت دفتري الدافئ، ذاك الذي طبعُت صورتِك 

فيِه كلمةُ "لِك" ليكون ُكل ما بداخلِه لِك وحدك.. عددُت  

الصفحات فوجدتُهم مئتان، مئتان مّرةٍ اشتقتُِك فقط! اغفِري ِلّي 

 اِنشغالي..

 في مطلع الصفحة خططُت: 

 "هاِت كتِفك أتكُئ عليه. 

هل تعلمي َكم اشتقُت يا َحبيبة؟ هل تعلمي َمدى شوقي! هل  

؟ هل تعلمي أنّني حيُّ البدن وما دوَن ذلك تعلمي مدى ُحبّي 

 ميِّت، هل تعلمي أنّني... أنّني ُمذنٌب والذنُب أنِت! 

ُمّدي يديِك وانتشليني من الغرق، دائًما ما تنتشليني من  

 األوجاع؛ فأين أنِت اآلن؟ 

 أنا ُمتأّسف، ولكنّني غاِرق وما من جدوى للنجاة؛ فأنِت النجاة.

فء الذي رحل معِك؛ فأنِت الدفُء  ُمّدي يديِك أستشعر الد

 والشمُس.

 ُمّدي ِلي َحبل الَخالص، ُمّديِه." 



 

 أغلقت الدفتر، وأجهشت بالبُكاء.. 

»إّن النحيب نجاةٌ، ُكل النجاةِ حولي وأنا الغرق.   

ال يَُمّر اللّيل، وكأّن الكون اتفق مع الُحزن علّي، أيَا ليُل ال تنجِل  

 حتّى يُنَهك.«  

"إلى َمتى؟"، "وماذا بَعد؟"،  باألسئلةقلي يحوم تلقائيًا أخذ ع

"هل يُفيد؟"، "كم تبقّى!".. حقًّا إن األفكار تُهلك، َكم أكرهها..  

 حسنًا، تِلك وسادتي؟ تعاِل إلّي يا صديقة نحو الهروب. 

 

وفي الصباح عزمُت على وضعِ النقاط فوق الكلمات، التغيير  

لم ولن أنِسَها أبًدا، ولكْن لن واجٌب والحياةُ ال تِقف على أحد. أنا 

 أتُركني في الغرق.

 

َمضت أياٌم ُكثر على ذاك اليوم الُمظلم، واآلن قد تعلمُت 

جاح الحقيقي يولُد بعد  اإلسبانية والبرمجة، أدركُت حقًّا أن الن

 ليلٍة شديدة العَتمة.

يوٌم جديد بإطاللة بهيّة، أشعر بالحماس وأتمنى من ُكل قلبي أاّل 

، ألذهب للجامعة..  -كما الُمعتاد-ء يُعكر صفو ذهني يحدث شي 

 إنّه السبت، آٍه.. 



 _السالم عليكم..

 _ وعليكم السالم دكتور..

 _ هل تذكرون أين توقفنا المحاضرة السابقة؟

 ترفُع إحدى الفتيات يِدها..

 _ حسنًا، أجيبي..

_ توقفنا عندما وقّعت روسيا على معاهدة برست ليتوفسك مع 

كزية كي تخرج من الحرب، يا دكتور. القوى المر  

 _ عظيم، اجلسي..

وكما قالت زميلتكم، بالفعل خرجت روسيا من الحرب.. ولكن 

م في روسيا "الحكم االستبدادي 1917أنهت ثورة فبراير 

لكن استمرار السخط   -بالحكومة المؤقتة-القيصري" وجاءت 

الشعبي على ثمن الحرب أدى إلى ثورة أكتوبر وإنشاء 

مهورية السوفياتية االشتراكية".  "الج  

م ناجًحا في البداية ولكن 1918كان الهجوم األلماني في مارس 

احتشدوا ودفعوهم مرة أخرى إلى التراجع في هجوم  -الحلفاء-

سبتمبر، طلب قادة الجيش األلماني الهدنة. 28المائة يوم؛ في   

م وافقت اإلمبراطورية النمساوية 1918نوفمبر  4وفي 

. ومع حدوث ثورة في  - فيال غوستي -ة على هدنة المجري

الداخل وعدم رغبة الجيش في االستمرار بالقتال، تخلى 



نوفمبر، كما وقّعت   9"القيصر فيلهلم" عن العرش األلماني في 

م، والتي عرفت فيما 1918نوفمبر  11ألمانيا أيًضا هدنة في 

. -كومبين األولى -بعد بهدنة   

 

 بأّن الطالب يتململون.. وأخذت  "توقفت للحظات؛ ألني شعرتُ 

في الدردشة معهم إلى حين، دبّت الروح في أوصالهم جميعًا، 

 كانت دردشة لطيفة إلى حٍد ما.." 

 _ فلنُكمل؟..  

ونتيجة للحرب استُبدلت اإلمبراطوريات الروسية واأللمانية  

قائمة على -والنمساوية المجرية والعثمانية بدول جديدة 

. -القوميات   

القوى األربع: بريطانيا، وفرنسا والواليات المتحدة، فرضت "

-ق عليها في وإيطاليا" شروطها في سلسلة من المعاهدات المتف

م. كان الهدف من تشكيل  1919ؤتمر باريس للسالم عام م

عصبة األمم هو منع حرب عالمية أخرى، ولكن ألسباب 

ا مختلفة فشلت في القيام بذلك. والشروط القاسية التي فرضته

على ألمانيا ساهمت في صعود "الحزب  -فرساي-معاهدة 

التي نحُن بصدد  -النازي" ونشوب الحرب العالمية الثانية 

. -دراستها الترم القادم  



كما أنّه غيرت "الحرب العظمى" أجزاء كبيرة من أوروبا 

 والشرق األوسط بطرق لها تبعات باقية إلى اليوم. 

حروب العظيمة التي أقسم  وكانت تلك الحرب يا ُطالبي، من ال

 الجميع أنهم لن يخرجوا منها بسالم.

في   -الحشو -وها نحن انتهينا من الشرح، وهناك الكثير من 

الِكتاب من أراد أن يذاكر منه فليفعل، ولكن أعِلمكم أن  

 لالمتحانات ستأتي من المحاضرات هذه، واستعدوا  االمتحانات 

ترم القادم، صِحبتكم  فإنها على األبواب.. وإلى اللقاء حتى ال

 السالمة. 

تنفسُت الصعداء عندما خرجت، ستبدأ إجازتي من اليوم هي 

 إجازةٌ في ُمخيلتي فقط، ولكنّها األفضل على اإلطالق. 

كل فصل دراسي سأذهُب لزيارة   انتهاءواآلن كعادتي في 

 خديجة..

 

"السالُم عليِك يا نور القلب، اشتقُت كثيًرا، كما الُمعتاد أتيُت 

خبرِك أنّي أنهيُت نصف الفصل الدراسي.. عادةً ُكنّا نحتفل ألُ 

 بهذا سويًّا، هل تتذكري؟  

 أنا يا َحبيبة تُمّر األياُم عليَّ بدونِك كالعلقم، بل أشدُّ مرارة.  



يا َصاحبة الطريق قلبي يَبعُث لِك السالم، يا ُكل السالِم. هل  

والروتينية، قررت تعلمين؟ قررت الخروج من طاقَِم الُمعتاد 

ربّي بِه سعيد   فِعل شيء يُذكر اسمي بسببِه بعد مماتي وأالقي 

 الوجِه يوم الِحساب. قررُت أن أُحِقَق ُحلَمِك هل تذكرينه؟ 

 أُحبِّك بُكل عبراِت األسٰى، سالٌم حتّى اللُقا."

 

- بفضل هللا-انتهت  

 


