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 مقدمة
 ىذه فقرات تـ اختيارىا مف كتب ممتعة موزعة عمي ثبلثة فصوؿ  

 الفصؿ األوؿ يتضمف موضوعات مف كتب التاريخ والمذكرات  
 والفصؿ الثاني مختارات مف روائع الشعر العربي 
 والفصؿ الثالث مختارات مف روائع الحكـ واألمثاؿ 
 التواصؿ االجتماعي تحمؿ نفس االسـوقد تـ نشرىا مف قبؿ عمي صفحة مف صفحات 

 )قرأت لؾ فقرات مف كتب ممتعة( 
 وأرجو أف تشاركني متعة القراءة بيذه الكتب وقد استمتعت كثيرًا 

                                                        
  محمد عرموش                                                                  
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 الفصؿ األوؿ
 فقرات مف بعض كتب التاريخ 

 حقٌقة التارٌخ ومكانته بٌن العلوم وطبٌعته وفائدته موضع شك ونقاش طوٌل .ٔ

 عف ىذا الموضوع كتب د حسيف مؤنس في كتابو الممتع التاريخ والمؤرخوف ما ممخصو
post_18.html-https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/09/blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحتؿ التاريخ بيف فروع المعرفة اإلنسانية مكانًا صدرًا وتشغؿ المؤلفات فيو نسبة عالية مف الكتب التي 
لي ما قبؿ الحرب العالمية األولي ، كانت المؤلفات في  تصدر في الشرؽ والغرب عمي السواء ، وا 

ف خمس المكتبة العالمية ،  التاريخ وما يتصؿ بو مف تراجـ وقصص تاريخي وآثار وسياسة ومذكرات تكوُّ
ورغـ اتساع مياديف المعارؼ ، وغمبة االىتماـ بالعموـ الطبيعية والرياضية والطبية –وفي أيامنا ىذه 

 -ال زالت مؤلفات التاريخ تحتؿ جانبًا ضخمًا مما ُينشر كؿ عاـ  –واليندسية عمي االىتماـ بما عداىا 
 المعرفة اإلنسانية قربًا إلي قموب الناسمما يدؿ عمي أف التاريخ ال زاؿ مف أكثر فروع  - -

ومع ذلؾ فما زالت حقيقة )التاريخ( ومكانتو بيف العموـ وطبيعتو وفائدتو موضع شؾ ونقاش طويؿ بيف 
 ٕٚٗٔىػػ / ٕٜٓ – ٖٔٛالمؤرخيف والفبلسفة والمفكريف عامة ، وقد عرض شمس الديف السخاوي ) 

يخ لمف ذـ أىؿ التاريخ( بعض جوانب مشكمة عمـ ـ ( في كتابو المشيور )اإلعبلف بالتوبٜٚٗٔ –
التاريخ عند المسمميف ، وأعطانا صورًا مف المآخذ التي كاف عمماء عصره يوجيونيا إلي أىؿ التاريخ ، 
وحاوؿ الدفاع عنيـ ، وىو لـ يوفؽ ال في العرض وال في الدفاع ، فقد كاف أقصي ما قالو في مدح 

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/09/blog-post_18.html
https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/09/blog-post_18.html
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اعدة لعمـ الحديث ، ولكنو عمي أي حاؿ أعطانا فكرة واضحة عف التاريخ أف جعمو أحد العموـ المس
 مشكمة عمـ التاريخ عند العرب واالختبلؼ بينيـ في تقديره والحكـ عميو ، 

بأخبار –وتتمخص آراء الناقديف لعمـ التاريخ مف المسمميف في أنو عمـ ال ينفع ، إذ ىو يشغؿ اإلنساف 
نساف في أخراه مف عموـ الديف ، ثـ إنو ُيعرٍّض صاحبو لمكذب عما ينفع اإل  -الماضيف وأساطير األوليف

عف عمـ أو غير عمـ ، فيو ال يدري إف كانت األخبار التي يسوقيا صحيحة أـ غير صحيحة ، ورأي 
بعض نقاد التاريخ مف المسمميف أنو غيبة ، ألف المؤرخ يتناوؿ الغائبيف بالذـ والنقض ويكشؼ عف 

عف الغيبة ، ثـ إف بعض المؤرخيف يخوضوف في أعراض الناس ويسيئوف عيوبيـ ، واإلسبلـ ينيي 
 الكبلـ في التاريخ ، حفاظًا عمي خمقيـ  -مف أىؿ الخمؽ والتصاوف-إلييـ ، وليذا تحامي الكثيروف 

ولكننا نعذر الماضيف مف أىؿ الفكر عندنا فيما وجيوه لمتاريخ مف نقد ، ألنو ما زاؿ بيف أىؿ عصرنا 
مف ينكروف وجود التاريخ أصبًل ويقولوف : إف التاريخ ُيعَني بما  -والفبلسفة خاصة–فكريف مف كبار الم

مضي وانقضي مف األحداث ، وما دامت قد مضت فيي غير ذات وجود حقيقي وىي ال تُبعث إلي الحياة 
 ىـ الذيف يشعروف بوجود التاريخ ألنو -في رأي ىؤالء–إال في ذىف المؤرخ ، فالمؤرخوف وحدىـ 

صنعتيـ ومدار حياتيـ ، أما مف عداىـ فبل وجود لمتاريخ في حسابيـ وىـ ال يحسوف بالحاجة إلي 
 ( HISTORY IS BUNKمعرفتو ، ويحمو لكثير مف أىؿ العمـ أف يرددوا قوؿ ىنري فورد )التاريخ لغو 

ف ، بؿ ىو ليس لغوًا فيو ال يقتصر عمي أخبار الماضيف وأساطير األولي -كما سنري-ولكف التاريخ 
يدرس التجربة اإلنسانية أو جوانب منيا ، ويسعي إلي فيـ اإلنساف وطبيعة الحياة عمي وجو األرض ، 
ذا نحف اعتبرنا الحياة طريقًا يقطعو اإلنساف ، فبل شؾ في أف معرفتنا بما قطعناه مف الطريؽ يعيننا  وا 

 عمي قطع ما بقي منو ، 
 ثار في التراجـ واألخبارويقوؿ الجبرتي في مقدمو كتابو عجائب اآل

ولما كاف عمـ التاريخ عممَا شريفًا فيو العظة واالعتبار ، وبو يقيس العاقؿ نفسو عمي مف مضي في 
ولـ تزؿ األمـ الماضية مف حيف أوجد اهلل ىذا النوع اإلنساني تعتني بتدوينو سمفًا عف  - -ىذه الدار ، 

وه وعدوه مف شغؿ البطاليف سمؼ ، وخمفَا مف بعد خمؼ ، إلي أف نبذه أىؿ عصرنا وأغفموه وتركوه وأىمم
 وقالوا أساطير األوليف ، 

 ولعمري إنيـ لمعذوروف وباألىـ مشتغموف وال يرضوف ألقبلميـ المتعبة في مثؿ ىذه المنقبة ، 
فإف الزماف قد انعكست أحوالو ، وتقمصت ظبللو ، وانخرمت قواعده في الحساب فبل تضبط وقائعو في 

 غير فائدة ضياع ، وما مضي وفات ليس لو استرجاع ، دفتر وال كتاب ، وأشغاؿ الوقت في
منزويًا في زوايا الخموؿ واإلىماؿ ، منجمعًا عما شغموا بو مف األشغاؿ ،  -مثمي  -إال أف يكوف  

فيشغؿ نفسو في أوقات مف خمواتو ، ويسمي وحدتو بعد سيئات الدىر وحسناتو ، وفف التاريخ عمـ 
  - - - - -بتت أصوليا ، وال تشعبت فروعيا ، يندرج فيو عموـ كثيرة لواله ما ث



-٘- 

 

فمف الكتب المصنفة فيو تاريخ ابف كثير في عدة مجمدات ،  - -وأما الكتب المصنفة فيو فكثيرة جدًا 
 وىو القائؿ شعرًا ، 

نما   نساؽ إلي اآلجاؿ والعيف تنظر - - - -تمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػنا األياـ تػػػػػػػػػػتري وا 
 وال زائؿ ىذا المشػػػػيب المكػػػػدر - - - -فو الشباب الذي مضي فبل عائد ص

 ومما ورد أيضًا في ىذه المقدمة الرائعة :
 توىمتو قد عاش مف أوؿ الدىر - - -إذا عرؼ اإلنساف أخبار مف مضي  

 ٔإف أبقي الجميؿ مف الذكر - - -وتحسبو قد عاش آخر دىره إلي الحشر 
المعاصريف يؤكد أف دراسة التاريخ فريض إسبلمية فرضيا اهلل سبحانو  وىناؾ رأي آخر ألحد المؤرخيف

عمي عباده المسمميف بنصوص قرآنية قاطعة ، ودراسة التاريخ ىي األساس الصمب لفيـ المستقبؿ ، 
والحركة التاريخية تشغؿ جانبًا كبيرًا مف التوجيو القرآني سواء ما كاف منيا خاصا بشرح القوانيف التي 

ي حركة الكوف ، أو التي تحكـ نيضة األمـ واندحارىا ، أو سردًا تاريخيًا لمرساالت التي تييمف عم
أرسميا اهلل ليداية البشرية مف الظممات إلي النور ومف الضبلؿ ومف العذاب إلي الرحمة ، أو كاف بياناً 

النحرافات ، والحركة لخمؽ اإلنساف واألمانة التي ُكِمؼ بيا وما يمزمو مف سياسة في مواجية األعداء وا
التاريخية تشغؿ مساحة واسعة في القرآف الكريـ ، بؿ إف القرآف الكريـ ينص صراحة في عشرات اآليات 

 عمي الدعوة الصريحة لدراسة التاريخ 
ّـَ انُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذٍِّبيَف   األنعاـ (11)ُقْؿ ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض ُث

ـْ َيِسيرُ  ـْ َوَأَشدَّ ُقوًَّة وَ َأَفَم ـْ َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُي َآثَاًرا ِفي وا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِي
ـْ َما َكاُنوا َيْكِسُبوَف   غافر (82)اأْلَْرِض َفَما َأْغَنى َعْنُي

ـْ  ـْ َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَف َلُي  اأْلَْبَصارُ  َتْعَمى ال  َفِإنََّيا ۖ  ُقُموٌب َيْعِقُموَف ِبَيا َأْو آَذاٌف َيْسَمُعوَف ِبَيا َأَفَم
ُدوِر ) ـْ ُسَنٌف َفِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفانُظُروا (  الحج  َٙٗولََِٰكف َتْعَمى اْلُقُموُب الَِّتي ِفي الصُّ َقْد َخَمْت ِمف َقْبِمُك

ّـَ المَُّو ُيْنِشُئ )آؿ عمراف  ٖٚٔذٍِّبيَف )َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة اْلُمكَ  ُقْؿ ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَؼ َبَدَأ اْلَخْمَؽ ُث
اآليات السابقة دعوة مباشرة لدراسة ( و ٕٓالعنكبوت: )النَّْشَأَة اآْلَِخَرَة ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديٌر( 

 التاريخ بمعناه الشامؿ 
 
  

  

                                                             
  ٗصفحة  ٔعجائب اآلثار في التراجـ واألخبار ) عبد الرحمف الجبرتي ( ج  ٔ
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 التارٌخ حوار بٌن الماضً والحاضر  .ٕ

 تحت ىذا العنواف كتب د حسيف مؤنس في كتابو الممتع التاريخ والمؤرخوف ما ممخصو :
tmlpost.h-https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/08/blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقوؿ كثير مف العمماء أف كؿ عصر ينبغي أف يكتب التاريخ مف وجية نظره ، ألف تقدير كؿ عصر لما 
ىو ميـ وذو معني بالنسبة لو يختمؼ عف تقدير العصر اآلخر ، وكؿ عصر كذلؾ يحاوؿ أف يري 

لمؤرخيف إف التاريخ حوار الماضي مف خبلؿ اىتماماتو واألفكار السائدة فيو ومف ىنا قاؿ كثيروف مف ا
بيف الحاضر والماضي ، وىذا في ذاتو يكشؼ لنا عف جانب مف جوانب المتعة في الدراسة التاريخية ، 

تتأثر صورتو التي يراىا المؤلؼ تأثرًا واضحًا باألحواؿ  -كدراسة لئلنساف وأعمالو–فإف التاريخ بطبعو 
س في ىذا عيب أو مأخذ عمي التاريخ فكؿ العموـ المادية والمعنوية في الوسط الذي كتبت فيو ، ولي

اإلجتماعية تخضع ليذا التأثر ، وصورة المتنبي كما يرسميا مؤرخ أدب في القرف الثامف عشر مثبًل 
تختمؼ عف صورتو كما يرسميا مؤرخ أدب اليوـ ، وكذلؾ الحاؿ مع الدولة األموية مثبًل فإف تصوير 

ومف الواضح أف اىتمامات المؤرخيف في  - - -ا نحف ليا ، الجاحظ ليا يختمؼ تمامًا عف تصويرن
وىذا يؤكد لنا الحقيقة التي مازاؿ الكثيروف  - -عصر ما تختمؼ عف اىتماماتيـ في عصر آخر 

ف كتابة التاريخ إنما ىي  يجادلوف فييا ، وىي أف الماضي ال ُيدرس لذاتو ، بؿ لمحاضر والمستقبؿ ، وا 
أف  -عمي أي حاؿ–وقؼ بيف عصرنا والعصور التي سبقتو ومف المؤكد صورة مف الحوار الذي لف يت

المؤرخ ميما بمغ تجرده ال يستطيع التخمص مف روح عصره ، وفي بعض األحياف نشعر أف المؤرخ 
وبدييي أف أي مؤرخ ذكي يتحري دائمًا أف يكتب ما  - -يبحث عف حاضره في الماضي الذي يدرسو ، 

تنفع معاصريو ، أو تكوف ذات قيمة ونفع عمي األقؿ ، ومف ىنا كانت يكتب مف التاريخ عمي صورة 
كتابة سير عظماء الرجاؿ موضوعًا مطموبًا دائمًا ألف النفس اإلنسانية تميؿ دائمًا إلي معرفة تفاصيؿ 

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
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حياة أولئؾ الرجاؿ ، وليذا فكتب التراجـ كتب ذات معني لمحاضر ، واليدؼ الرئيسي مف الحوار 
ف النظر إلي التاريخ كحوار بيف عصرنا والعصور الماضية ىو أف نري أيف أخطأوا لكيبل التاريخي أو م

ومف ىنا يجوز لنا أف نقوؿ إف الماضي كما يراه جيمنا يختمؼ عف نفس  - - -نقع فيما وقعوا فيو ، 
ؿ بأف الماضي كما رآه الجيؿ السابؽ عمينا وكما سيراه الجيؿ الذي سيأتي بعدنا ، ومف ىنا يصدؽ القو

، وكما أننا  ٕلكؿ عصر أف يكتب التاريخ مف وجية نظره -ليذا-لؤلمة الواحدة أكثر مف تاريخ ، والبد 
نتعجب مف السخافات التي مؤل بيا ابف اياس )بدائع زىوره( فإف األجياؿ القادمة دوف شؾ ستتعجب مف 
نظرتنا لماضينا ، بؿ أغمب الظف أف عجبيا سيكوف أشد مف نظرتنا إلي حاضرنا ، وىذا الكبلـ ال يقمؿ 

ـ ، فإف الكتاب عظيـ القيمة ، مف قيمة )بدائع الزىور( كمرجع أساسي مف مراجع تاريخ مصر واإلسبل
أورد أحيانًا تفاصيؿ تبدو لنا اليوـ وكأنيا غير ذات قيمة  -تمشيًا منو مع روح عصره–ولكف ابف إياس 

، ولو أف الواقع ىو أف كؿ شئ ورد في الكتب القديمة لو معناه وقيمتو بالنسبة لنا أو لغيرنا ، وما يبدو 
 القيمة في نظر آخر ، أو في نظر عصر آخر ، والمسألة نسبية قميؿ القيمة في نظرنا قد يكوف عظيـ 

 معرفة الماضي ليست ىدؼ المؤرخ ولكف ىدفو معرفة كيؼ صار الحاضر إلي ما ىو عميو ؟و 
ىدؼ المؤرخ إنما  -وال يمكف أف تكوف–إف معرفة الماضي ليست  - - -يقوؿ أحد عمماء التاريخ )

ة الحاضر ، إلي ىذه الغاية ينبغي أف ينتيي كؿ تفكير ، ىو معرف -وىو ىدؼ كؿ مخموؽ يفكر–ىدفو 
وحوؿ ىذه الغاية ينبغي أف يدور كؿ شئ ، ولكف المؤرخ ال يشغمو إال مظير واحد مف الحاضر ، وىو : 
كيؼ صار إلي ما ىو عميو ؟ وعمي ىذا االعتبار يكوف الماضي مظيرًا لمحاضر ووظيفة مف وظائفو 

ير التاريخ في نظر المؤرخ الذي يفكر بذكاء في عممو أو يحاوؿ أف وعمي ىذه الصورة ينبغي أف يظ
يصؿ إلي فمسفة التاريخ ،، وقد كاف الكثيروف ممف ينقدوف التاريخ ومنيجو يقولوف : إف عمؿ المؤرخ 

" أي أنو يقطع صفحات مما قالو scissors and pasteيعتمد عمي "المقص وزجاجة الصمغ 
عمي الكثيريف مف  -ربما-انب بعض ويعمؿ منيا تاريخًا وىذا يصدؽ األولوف ويمصقيا بعضيا إلي ج

مؤرخي العصور الوسطي وقد أنكر كولنجوود ذلؾ إنكارًا شديدًا وقاؿ : "إف المؤرخ الحؽ ليس عبدًا 
لمراجعو " ، وقاؿ : "إف المقص والصمغ لـ يكونا قط أساس المنيج التاريخي " فإف المؤرخ الحؽ ال 

ـ مراجعو نفسيا إذا تبيف يتقيد بمراجعو إل ي الحد الذي يجعميا قيدًا لو ، بؿ إف لممؤرخ الحؽ في أف ُيقوٍّ
  ٖ(-لو فييا الخطأ أو الكذب 

 مقتطفات مختصرة مف كتاب )التاريخ والمؤرخوف لمدكتور حسيف مؤنس(
  

                                                             
غير كؿ ىذا ليس لو عبلقة بالحقائؽ التاريخية واألحداث فيي ال تتغير ولكف النظر إلييا فقط يتغير وتفسيرىا كذلؾ يتغير ، فوجيات النظر تت ٕ

 ا تتناوؿ األحداث التاريخية برؤية مختمفة طبقًا لروح كؿ عصرولكنيا ال تحذؼ حدث تاريخي قد وقع أو تضيؼ حدث لـ يقع ولكني
ماىيتو وموضوعاتو ومذاىبو ومدارسو عند أىؿ الغرب وأعبلـ كؿ مدرسة وبحث  -التاريخ والمؤرخوف دراسة في عمـ التاريخ–نقبًل عف كتاب  ٖ

 ٗٛٔ-ٖٛٔصفحة –ٕٔٓٓانية الطبعة الث-دار الرشاد–د حسيف مؤنس -في فمسفة التاريخ ومدخؿ إلي فقو التاريخ
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 أهمٌة دراسة سٌرة رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم .ٖ

 لكؿ مسمـ ، فيو يحقؽ عدة أىداؼ ، مف أىميا : إف دراسة اليدي النبوي أمر لو أىميتو
post.html-https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/06/blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأعمالو  صمي اهلل عميو وسمـ ، معرفة شخصيتومف خبلؿ  صمي اهلل عميو وسمـ االقتداء برسوؿ اهلل
صمي اهلل عميو وسمـ وتنمييا وتباركيا ، وتعرفو بحياة   وأقوالو وتقريراتو وتكسب المسمـ محبة الرسوؿ

الصحابة الكراـ ، الذيف جاىدوا مع رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ ، فتدعوه تمؾ الدراسة لمحبتيـ ، 
سبيميـ ، كما أف السيرة النبوية توضح لممسمـ حياة الرسوؿ صمي اهلل والسير عمي نيجيـ ، واتباع 

عميو وسمـ بدقائقيا ، وتفاصيميا منذ والدتو ، وحتي موتو ، مرورا بطفولتو وشبابو ودعوتو وجياده 
وصبره ، وانتصاره عمي عدوه ، وتظير بوضوح أنو كاف زوجًا وأبًا وقائدًا ومحاربًا ، وحاكمًا ، وسياسيًا ، 

 داعية وزاىدًا وقاضيًا ، وعمي ىذا فكؿ مسمـ يجد بغيتو فييا ،و 
فالداعية يجد لو في سيرة رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ أساليب الدعوة ومراحميا المتسمسمة ، 
ويتعرؼ عمي الوسائؿ المناسبة لكؿ مرحمة مف مراحميا ، فيستفيد منيا في اتصالو بالناس ، ودعوتيـ 

الجيد العظيـ الذي بذلو رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ مف أجؿ إعبلء كممة اهلل ، لئلسبلـ ، ويستشعر 
 وكيفية التصرؼ أماـ العوائؽ والعقبات والصعوبات ، وما ىو الموقؼ الصحيح أماـ الشدائد والفتف ،

كؿ عاـ ويجد المربي في سيرتو صمي اهلل عميو وسمـ دروسًا نبوية في التربية ، والتأثير عمي الناس بش 
، وعمي أصحابو الذيف رباىـ عمي يده وكؤلىـ بعنايتو ، فأخرج منيـ جيبًل قرآنيًا فريدًا ، وكوف منيـ أمة 
ىي خير أمة أخرجت لمناس ، تأمر بالمعروؼ ، وتنيي عف المنكر ، وتؤمف باهلل ، وأقاـ بيـ دولة 
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يرتو صمي اهلل عميو ويجد القائد المحارب في س  نشرت العدؿ في مشارؽ األرض ومغاربيا ،
نظامًا محكمًا ػ ومنيجًا دقيقًا ، في فنوف قيادة الجيوش والقبائؿ ، والشعوب واألمة ، فيجد نماذج   وسمـ

قامة قواعد الشوري  في التخطيط واضحة ، ودقة في التنفيذ بينة ، وحرصًا عمي تجسيد مبادئ العدؿ ، وا 
ـ منيا السياسي كيؼ كاف صمي اهلل عميو وسمـ يتعامؿ ويتعم  بيف الجند واألمراء ، والراعي والرعية ،

مع أشد خصومو السياسييف المنحرفيف ، كرئيس المنافقيف عبد اهلل بف أبي بف سموؿ ، الذي أظير 
اإلسبلـ ، وأبطف الكفر والبغض لرسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ ، وكيؼ كاف يحيؾ المؤامرات وينشر 

 صمي اهلل عميو وسمـ إلضعافو وتنفير الناس منو ، وكيؼ عاممو اإلشاعات التي تسئ إلي رسوؿ اهلل
رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ وصبر عميو ، وعمي حقده ، حتي ظيرت حقيقتو لمناس ، فنبذوه جميعًا 

ويجد العمماء فييا ما ،  حتي أقرب الناس لو ، وكرىوه وألتفوا حوؿ قيادة النبي صمي اهلل عميو وسمـ
يـ كتاب اهلل تعالي ، ألنيا ىي المفسرة لمقرآف الكريـ في الجانب العممي ، ففييا أسباب يعينيـ عمي ف

النزوؿ وتفسير لكثير مف اآليات فتعينيـ عمي فيميا واالستنباط منيا ، ومعايشة أحداثيا ، فيستخرجوف 
موـ أحكاميا الشرعية ، وأصوؿ السياسة الشرعية ، ويحصموف منيا عمي المعارؼ الصحيحة في ع

اإلسبلـ المختمفة ، وبيا يدركوف الناسخ والمنسوخ ، وغيرىا مف العموـ ، وبذلؾ يتذوقوف روح اإلسبلـ 
ويجد فييا الزىاد معاني الزىد ، وحقيقتو ومقصده ، ويستقي منيا التجار مقاصد  ومقاصده السامية ،

الثبات فتقوي عزائميـ عمي التجارة ، وأنظمتيا وطرفيا ، ويتعمـ منيا المبتموف أسمي درجات الصبر و 
وتتعمـ ،  السير في طريؽ دعوة اإلسبلـ ، وتعظـ ثقتيـ باهلل عز وجؿ ، ويوقنوف أف العاقبة لممتقيف

منيا األمة اآلداب الرفيعة ، واألخبلؽ الحميدة ، والعقائد السميمة ، والعبادة الصحيحة ، وسمو الروح ، 
إف دراسة اليدي النبوي في ،   مب الشيادة في سبيمووطيارة القمب ، وحب الجياد في سبيؿ اهلل وط

قامة الدولة ، يساعد العمماء والقادة والفقياء والحكاـ ، عمي معرفة الطريؽ إلي عز  تربية األمة وا 
اإلسبلـ والمسمميف مف خبلؿ معرفة عوامؿ النيوض وأسباب السقوط ، ويتعرفوف عمي فقو النبي صمي 

قامة الدولة ، فيري المسمـ اهلل عميو وسمـ في تربية األ حياء المجتمع وا  فراد وبناء الجماعة المسممة وا 
حركة النبي صمي اهلل عميو وسمـ في الدعوة والمراحؿ التي مر بيا ، وقدرتو عمي مواجية أساليب 
المشركيف في محاربة الدعوة وتخطيطو الدقيؽ في اليجرة إلي الحبشة ، ومحاولتو إقناع أىؿ الطائؼ 

، وعرضو ليا عمي القبائؿ في المواسـ وتدرجو في دعوة األنصار ثـ ىجرتو المباركة إلي بالدعوة 
المدينة ، إف مف تأمؿ حادثة اليجرة ورأي دقة التخطيط ودقة التنفيذ مف ابتدائيا إلي انتيائيا ، ومف 

ميو وسمـ مقدماتيا إلي ما جري بعدىا يدرؾ أف التخطيط المسدد بالوحي في حياة الرسوؿ صمي اهلل ع
 قائـ ، وأف التخطيط جزء مف السنة ، وىو جزء مف التكميؼ اإلليي في كؿ ما طولب بو المسمـ ،

 نقبًل عف مقدمة كتاب السيرة النبوية
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وىو كتاب ممتع قاـ بتأليفو عالـ مسمـ مف اليند اسمو أبو الحسف الندوي ، يقوؿ في أحد فقراتو عف 
أنيـ لـ يكونوا خدمة جنس ورسؿ شعب أو وطف يسعوف لرفاىيتو ومصمحتو  - -المسمميف ما يمي: )

ولـ تخمؽ إال  وحده ويؤمنوف بفضمو وشرفو عمي جميع الشعوب واألوطاف ، لـ يخمقوا إال ليكونوا حكاماً 
لتكوف محكومة ليـ ، ولـ يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعموف ويرتعوف في ظميا ويشمخوف 
لي حكميـ أنفسيـ ،  ويتكبروف تحت حمايتيا ويخرجوف الناس مف حكـ الروـ والفرس إلي حكـ العرب وا 

كما قاؿ ربعي بف عامر رسوؿ  إنما قاموا ليخرجوا الناس مف عبادة العباد جميعًا إلي عبادة اهلل وحده
المسمميف في مجمس يزدجرد : "اهلل ابتعثنا لنخرج الناس مف عبادة العباد إلي عبادة اهلل وحده ومف 
ضيؽ الدنيا إلي سعتيا ومف جور األدياف إلي عدؿ اإلسبلـ " فاألمـ عندىـ سواء ، الناس كميـ مف آدـ 

عجمي عمي عربي إال بالتقوي "" َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا ، وآدـ مف تراب ، ال فضؿ لعربي عمي عجمي وال ل
ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا   َعِميـٌ  المَّوَ  ِإفَّ  ۖ   َأْتَقاُكـْ  المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكـْ  ِإفَّ  ۖ  َخَمْقَناُكـ مٍّف َذَكٍر َوأُنَثىَٰ َوَجَعْمَناُك

وقد ضرب ابنو مصريًا وافتخر –اب لعمرو بف العاص جرات ، وقد قاؿ عمر بف الخطالحٖٔ"" َخِبيرٌ 
: متي استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ  -قائبًل : خذىا مف ابف األكرميف فاقتص منو عمر –بآبائو 

أحرارًا ،، فمـ يبخؿ ىؤالء عمي ما عندىـ مف ديف وعمـ وتيذيب عمي أحد ، ولـ يراعوا في الحكـ واإلمارة 
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ووطنًا بؿ كانوا سحابة انتظمت الببلد وعمت العباد ، وغوادي مزنة أثني عمييا  والفضؿ نسبًا ولوناً 
السيؿ والوعر وانتفعت بيا الببلد والعباد عمي قدرقبوليا وصبلحيا ،،، في ظؿ ىؤالء وتحت حكميـ 

أف تناؿ نصيبيا مف الديف والعمـ  -حتي المضطيدة منيا في القديـ–استطاعت األمـ والشعوب 
الحكومة ، أف تساىـ العرب في بناء العالـ الجديد ، بؿ إف كثيرًا مف أفرادىا فاقوا العرب في والتيذيب و 

بعض الفضائؿ وكاف منيـ أئمة ىـ تيجاف مفارؽ العرب وسادة المسمميف مف األئمة والفقياء 
ـ العجـ ال والمحدثيف حتي قاؿ ابف خمدوف : "مف الغريب الواقع أف حممة العمـ في الممة اإلسبلمية أكثرى

ف كاف منيـ العربي في نسبتو فيو  مف العموـ الشرعية وال مف العموـ العقمية إال في القميؿ النادر وا 
عجمي في لغتو ومرباه ومشيختو مع أف الممة عربية وصاحب شريعتيا عربي " ونبغ مف ىذه األمـ في 

سانية وحسنات العالـ فضيمة عصور اإلسبلـ قادة ومموؾ ووزراء وفضبلء ىـ نجوـ األرض ونجباء اإلن
 ٗ(-ومروءة وعبقرية ودينًا وعمبًل  ال يحصييـ إال اهلل 

  

                                                             
  ٚٓٔ،ٙٓٔنقبًل عف كتاب ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف تأليؼ العبلمة أبو الحسف الندوي صفحة  ٗ



-ٕٔ- 

 
 جامع المؤٌد من األمثلة علً تغلب النزعة الدٌنٌة لدي الممالٌك .٘

post_11.html-https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2019/03/blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقريبًا ربما بسبب النشأة الدينية التي  ٘كانت العقيدة الدينية مف الثوابت الراسخة لدي المماليؾ جميعاً   

مف عيد الممؾ الصالح نجـ الديف أيوب فنكاد  ٙكانت مف المكونات األساسية في برامج إعداد المماليؾ
 وحتي في صراعاتيـ عمي السمطة  ٚنممحيا في تصرفاتيـ وفي عمائرىـ وفي عبلقتيـ بعمماء الديف

فكؿ منيـ كاف حريص عمي أف يستمد شرعيتو في الحكـ مف منظور ديني   ، فنجد مثبًل أف المماليؾ  
ف أحدىـ إال إذا تـ تقميده السمطنة في حضور الخميفة عندما تولوا الحكـ كمموؾ وسبلطيف ال يطمئ

ومباركتيـ ، كما نبلحظ أيضًا ىذه النزعة الدينية عندما نقرأ في كتب التاريخ أف كثيرًا  ٛوالقضاة األربعة 
منيـ بعد أف يتولي الحكـ ويصبح سمطانًا يقوـ باستدعاء كبار رجاؿ دولتو واألمراء ليحمفوف لو 

                                                             
تحت الحكـ العثماني ، وال ف إلي بكوات ينقسـ المماليؾ في تاريخ مصر إلي مماليؾ بحرية ثـ مماليؾ برجية )جراكسة( وأخيرًا مماليؾ العصر العثماني حيث تحولوا مف مموؾ وسبلطي ٘

 يجب أف نضع األنواع الثبلثة في سمة واحدة الختبلؼ ظروؼ نشأة كؿ نوع 
فأوؿ ما يبدأ بو  -الوسطي( : ) وكاف الممؾ الصالح قد أعد برنامج خاص ومميز لممماليؾ منذ صغرىـ ، فكما يقوؿ الدكتور محمود الحويري في كتابو الممتع )مصر في العصور ٙ

بآداب الشريعة ومبلزمة الصموات ا يحتاج إليو مف القرآف الكريـ وكانت كؿ طائفة ليا فقيو يحضر إلييا كؿ يوـ ويأخذ في تعميميا كتاب اهلل تعالي ومعرفة الخط والتمرف تعميمو م
سمـ كؿ طائفة معمـ حتي يبمغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليو فإذا صار إلي سف البموغ أخذ في تعميمو أنواع الحرب مف رمي السياـ ولعب الرمح ونحو ذلؾ فيت - - -واألذكار 

  ٜٖٕ، صفحة  ٖٕٛحة وعندما ينتيي الممموؾ مف تدريبو ويثبت جدارتو ويصير محاربًا كفئًا ينقؿ إلي خدمة السمطاف ويتدرج في الرتب حتي يصير مف األمراء( صف
 - -إذا كاف المماليؾ قد كونوا طبقة عسكرية شديدة البأس  -وعف ىذا الموضوع كتب د محمود الحويري ما ممخصو : )وكاف لمعمماء المسمميف مكانة خاصة جدًا لدي المماليؾ ،  ٚ

وبمغ رجاؿ  ، ودافعوا عنو ضد كؿ طغياف ،فقد أدي ذلؾ إلي ظيور عمماء الديف المصرييف الذيف وقفوا أماـ استبداد المماليؾ ، وتكمموا بمساف الشعب المصري باعتبارىـ مف أبناءه 
أدؿ عمي ذلؾ مف أف الشيخ عز  الديف في دولة المماليؾ مكانة سامية ، جعمت سبلطيف المماليؾ يستمعوف إلي شكواىـ ويجيبوف طمباتيـ ، بؿ توجسوا مف بعضيـ خيفة ، وليس

قضاة الحنفية شمس الديف الحريري كاف شديد السطوة ال تأخذه في اهلل  قاضي -( ، كما أف )-الديف بف عبد السبلـ كاف يزجر السمطاف الظاىر بيبرس عف المظالـ وينياه عنيا 
 شمس الديف الحريري " ومف ىذا المنطمؽ لومة الئـ وكانت األمراء تخافو ولقد ذكر البف بطوطة أف السمطاف الناصر محمد بف قبلووف قاؿ يومًا لجمسائو : " إني ال أخاؼ أحدًا إال

وكثيرًا ما كاف السمطاف الممموكي يرجو نصح عمماء الديف باعتبارىـ  -ديف والقضاة المصرييف ، حرصًا منيـ عمي تدعيـ سمطتيـ بالنفوذ الديني ( ، )كاف المماليؾ يقربوف عمماء ال
ديف يعتبروف سبلطيف المماليؾ درع األمة أىؿ الحؿ والعقد وال يقوـ بحرب أو يتخذ قرارات عميا ىامة تمس أمور الدولة إال بعد استشارتيـ ، ىذا في الوقت الذي كاف رجاؿ ال

 ٕٕٗ-ٕٔٗاإلسبلمية وأف احتراميـ مف احتراـ اإلسبلـ( صفحة 
مد بف طولوف وأبو بكر اإلخشيد إقناع تـ استضافة الخميفة العباسي في مصر في عيد الظاىر بيبرس ولـ يحدث ذلؾ أثناء حكـ الدولة الطولونية والدولة اإلخشيدية رغـ محاولة أح ٛ
فقد كاف ىناؾ قاضي لكؿ مذىب )الشافعي  لخميفة باتخاذ مصر مقر لمخبلفة العباسية ، بينما نجح المماليؾ في ذلؾ ، أما القضاة األربعة فمقصود بيـ قضاة المذاىب األربعة لمسنةا

 ومالؾ وابف حنبؿ وابو حنيفة(

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2019/03/blog-post_11.html
https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2019/03/blog-post_11.html
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ة عمي عدـ الغدر بو أو التآمر عمي خمعو مف السمطنة ، وبغض النظر عف مدي باأليمانات المؤكد
 صدؽ ىذه األيمانات إال أنيا مؤشر يوضح تأثير الديف في سموكياتيـ ، 

بؿ إف مف أوضح األمثمة عمي توغؿ ىذه المشاعر والعقائد في نفوسيـ النذور التي كانوا ينذرونيا إذا 
قد سجؿ المؤرخوف أمثمة عمي بعض ىذه النذور ومف أشيرىا نذر كانوا في ضيؽ أثناء صراعاتيـ و 

الممؾ المؤيد شيخ المحمودي الذي كاف مسجونًا في سجف مف أبشع السجوف في ذلؾ الوقت والذي كاف 
بجوار باب زويمة حيث نذر نذرًا  ٜيسمي خزانة شمايؿ )شمائؿ( وكاف قد تـ بناءه في العصر األيوبي

الموجود  ٓٔبعد أف تولي السمطنة حيث قاـ ببناء مسجده الشيير)جامع المؤيد( وقاـ بالوفاء بو بالفعؿ
 إلي اآلف في نفس موضع السجف الذي كاف مسجونًا فيو 

وصؼ الجامع : يحيط بصحف الجامع أربعة ايوانات كانت قد تخربت ما عدا االيواف الشرقي وىو إيواف 
  .ي والشمالي والجنوبيالقبمة.. وقد أعيد تجديد االيوانات الثبلثة الغرب

أمر المؤيد بتركيب الباب عمى المدخؿ الرئيسي لجامعو والباب ضخـ يبمغ ارتفاع : المدخؿ الرئيسى
ـ( وىو مف ٕٖٙٔىػ )ٗٙٚأمتار ومازاؿ يحمؿ اسـ السمطاف حسف وتاريخ صنع الباب سنة  ٙدرفتيو 

اف حسف أوقؼ عمى الجامع ريع قرية األبواب الفخمة الغنية بالزخارؼ وفي مقابؿ نزعو باب جامع السمط
 .قيا بالقميوبية لمصرؼ منو عميو

 –مكسو بالرخاـ المموف إلى جواره : المحراب 
  .كبير مف الخشب مطعـ بالصدؼ: المنبر
قبة شاىقة االرتفاع مبنية بالحجر سطحيا الخارجي مزخرؼ.. وتحت ىذه القبة قبراف دفف بواحد : القبة

 .المؤيد شيخ .. والقبر الثاني دفف بو المؤيد شيخمنيا ثبلثة مف ابناء 

                                                             
ـ وكاف أوؿ مف سكف القمعة التي شرع في بناءىا السمطاف صبلح الديف  ٖٕٛٔـ إلي أف توفي سنة  ٕٛٔٔفي عيد الممؾ الكامؿ ناصر الديف محمد  الذي تولي الحكـ مف سنة   ٜ

نما أتميا السمطاف الكامؿ بف العادؿ سنة ٙٚٔٔفي تشييدىا سنة   األيوبي وكاف قد شرع ـ فوؽ جبؿ المقطـ في موضع كاف يعرؼ بقبة اليواء. ولكنو لـ يتميا في حياتو. وا 
  واتخذىا دارًا لمممؾ  الممؾ الكامؿ مف سكنيا ىوـ فكاف أوؿ ٖٛٔٔ

بدأ بناؤه سنة  .المماليؾ الجراكسة ، ويوصؼ بأنو فخر مساجد عصربالقاىرة األثرّية الشييرةىو أحد المساجد  المسجد المؤيدي أو مسجد المؤيد أو مسجد السمطاف المؤيد شيخ ٓٔ
الجركسي األصؿ. ُلقب المؤيد شيخ  المؤيد أبو النصر سيؼ الديف شيخ بف عبد اهلل المحمودي الظاىري أمر بإنشاء المسجد السمطاف الممؾ ـ1415/ىػ818 ـ ٘ٔٗٔىػ /ٛٔٛ

الذي اشتراه واعتنى بو، وكني بأبو النصر لمداللو عمى أنو منصور في كؿ  الظاىر برقوؽ ، وُلقب بالظاىري نسبة إلى بالمحمودي نسبة إلى أستاذه الخواجو محمود شاه اليزدي
وعمره اثنتي عشرة سنة، فاشتراه الخواجو محمود شاه اليزدي تاجر  ـ1381/ىػ782 سنة القاىرة تقريبًا، وقدـ ـ1368/ىػ770 تحركاتو وأف النصر ال يفارقو.  ولد المؤيد شيخ سنة

صارعة وكاف وقتئذ أتابكًا لمعسكر ، فأعتقو وعنى بتربيتو وتعميمو فنوف الحرب مف فروسية والمعب بالرمح ورمي النشاب والضرب بالسيؼ والم الظاىر برقوؽ المماليؾ، الذي باعو إلى
بالحج كأمير  ىػ801 ثـ نقؿ إلى طبمخاناة ، ثـ سار سنة  ثـ ساقيًا إلى أف أنعـ عميو بإمرة عشرة  ، تدرج المؤيد شيخ في المناصب حتى رقي في دولة الظاىر برقوؽ إلى خاصكي

إلى أف أسر عند  لطرابمس عيف نائباً  ىػ802 د مات الظاىر برقوؽ، فأنعـ عميو مف بعده بإمرة مائة وتقدمو ألؼ بالديار المصرية، وفي سنةحاج المحمؿ وعاد وق
وبيف ابف أستاذىـ  ومع وقوع الفتنة بيف األمراء الظاىرية  .دمشؽ ثـ أعيد إلى نيابة طرابمس مرة أخرى حتى تـ نقمو إلى نيابة مصر ثـ أطمؽ سراحو وعاد إلى لمشاـ تيمورلنؾ اقتحاـ

، قدـ المؤيد شيخ إلى مصر، وبعد القبض عمى الناصر فرج بف برقوؽ وقتمو، ساعدتو األقدار وحسف تدبيره عمى أف يعتمي كرسي السمطنة الناصر فرج بف برقوؽ السمطاف
الصارمي إبراىيـ ابف السمطاف المؤيد، وقيؿ أنو قتؿ مسمومًا بالزرنيخ بعمـ والده، بعد أف زرع كاتب السر ابف البارزي الضغينة  توفي ـ1420/ىػ823 وفي سنة .ـ1412/ىػ815 سنة

توفي السمطاف  ـ1421/ىػ824 نةفي قمب السمطاف تجاه ولده لخبلفات بيف ابف البارزي والصارمي، وندـ السمطاف عمى ذلؾ وشيد الصبلة عميو ودفنو بالمسجد المؤيدي. وفي س
ف المؤيد بالشجاعة واإلقداـ وحبو ألىؿ العمـ وتبجيمو لمقضاة، المؤيد بعد أف اشتد عميو المرض ودفف بجوار ابنو بالقبة البحرية بالمسجد، بعد أف حكـ ثماف سنوات ، اتصؼ السمطا

أ الخانقاه الخروبية وكذلؾ أنشأ عدة مساجد وكاف يميؿ إلى الترؾ ويقدميـ، وكانت أفعالو في وجوه البر كثيرة، وكاف مغرمًا بالعمارة فأنشأ منارة باألزىر وجدد مسجد المقياس وأنش
إال أنو وصؼ أيضًا بالبخؿ والشاـ، لـ يبؽ منيا سوى بقايا سبيؿ ومصمى بالقمعة والبيمارستاف بالمحجر والحماـ بشارع تحت الربع والمسجد المؤيدي، وأسبمة ومكاتب وعمائر أخرى بمصر 
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لمجامع اربع واجيات شاىقة.. الواجية الشرقية ىي الواجية الرئيسية ويوجد في الطرؼ : الواجيات 
الشمالي منيا المدخؿ الرئيسي، مركب عميو باب بمصراعيف مف الخشب المصفح بالنحاس بزخارؼ 

ـ ومعو ٖٔٙٔخ باب جامع السمطاف حسف الذي ُبنى سنة مكفتة بالذىب والفضة. واشترى المؤيد شي
  .تنور ضخـ مف النحاس

ونظرًا ألف الجامع ُبنى ُمبلصقًا لباب زويمة، فقد استغؿ ميندس الجامع ُبرجي الباب وجعميما : المئذنتيف
ـ( وانتيت ٜٔٗٔىػ )ٕٕٛقاعدتيف لمئذنتي الجامع وقد انتيى بناء المئذنة الشرقية في رجب سنة 

ـ( سجؿ ميندس المئذنتيف اسمو عمييما وىو محمد ٕٓٗٔىػ ) ٖٕٛئذنة الغربية في شعباف سنة الم
وكانت الدورة الثالثة مف كؿ مئذنة قد تيدمت وأعادت  -بف القزاز، واسـ السمطاف وتاريخ البناء 
عدة وقد تمت إصبلحات متعددة ليذا الجامع في  .ـٔٛٛٔبناءىما لجنة حفظ اآلثار العربية بعد سنة 

 ٔٔعصور
أما الصراع عمي السمطة نفسو فكانوا يطمقوف عميو كممة )فتنة( وأثناء حدوث إحدي ىذه الفتف اختفي 

انتياء ىذه الفتنة ، وكاف ىذا  ٕٔاألمير الجيف المنصوري داخؿ مئذنة جامع ابف طولوف لفترة حتي
األمير الجيف عمي نفسو عيدًا الجامع الضخـ خربًا وميجورًا في ذلؾ الوقت وال تقاـ فيو الشعائر فأخذ 

ونذر نذرًا أف يعمر ىذا الجامع ويرممو إذا انتيت ىذه الفتنة بسبلـ ووصؿ لمسمطة وقد كاف ، فعندما 
 صار ممكًا عمي مصر قاـ بالوفاء بيذا النذر 

مي وليس أدؿ عمي تمكف الديف مف المماليؾ كدليؿ العمائر اإلسبلمية ، فقد كانوا يتنافسوف فيما بينيـ ع
بناء األسبمة والتكيات والمدارس والمساجد والخوانؽ والكتاتيب ويوقفوف عمييا األوقاؼ لتستمر بعد 
وفاتيـ ، بؿ إف مف األمثمة الطريفة التي تؤكد لجوءىـ وتضرعيـ إلي اهلل سبحانو وتعالي وىـ في قمة 

وما  -ديو مف خيولو الضعؼ اإلنساني عندما يمرض أحدىـ مرضًا شديدًا يقوـ باختيار أفضؿ فرس ل
ويرسمو ليعرض لمبيع ويتصدؽ بثمنو كامبًل مف منطمؽ ما ورد في األثر  –أدراؾ ما الخيوؿ بالنسبة ليـ 

 الشريؼ )داووا مرضاكـ بالصدقة( فإلي ىذا الحد كاف اعتقادىـ ويقينيـ وتوكميـ ، 
 نقبًل عف كتاب فتح الشبابيؾ عمي أحواؿ المماليؾ

 وموسوعة ويكيبيديا
  

                                                             
الحاكـ العثماني عمر باشا وتحصف بالجامع جماعة وكاف يحكـ مصر  ٘ٙٙٔبدأ التمؼ يحؿ بالجامع منذ القرف السابع عشر، وتخرب الجامع، وبصفة خاصة سنة : االصبلحات ٔٔ

وقد أصمح ما تخرب مف الجامع وجدده الوالي العثماني أحمد باشا .مف المخربيف المعروفيف بػ " الزرب" وأشاعوا الفساد فأمر الباشا بضرب الجامع بالمدافع بعد أف استفتى رجاؿ الديف
اإلصبلح بالجامع. وبحموؿ القرف التاسع عشر كاف الجامع وايواناتو في اسوأ حاالت التخريب وتناولتو يد التجديد في عصر بدأت أعماؿ التجديد و  ٜٓٙٔـ. ومنذ سنة ٜٓٙٔسنة 

اآلثار العربية اعتنت لجنة حفظ  ٔٛٛٔومنذ سنة  ٗٚٛٔجددت وزارة األوقاؼ واجيات الجامع الغربية والشمالية والجنوبية سنة -الخديوي إسماعيؿ والخديوي محمد توفيؽ، والمجنة 
ألسقؼ وجدار المحراب والمنبر. و سنة بالجامع فأكممت المئذنتيف وأزالت الدكاكيف التي بنيت أماـ الواجية الشرقية،وأنشأت الرواؽ الثالث عمى الصحف ودعمت األعمدة وأصمحت ا

عادة بناء ما تيدـ منو  ٕٓٓٓ صبلح وا   .خضع الجامع لعممية تجديد وا 
رش فيي مغامرة تيي بصاحبيا إلي القبر أو العرش أو اليروب أو النفي أو السجف ، فميس مف السيؿ أف يقرر أحد األمراء أف يدخؿ في صراع لموصوؿ إلي العكانت ىذه الفتف تن ٕٔ

 كبري غير مأمونة 
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 قتطفات مختصرة من كتاب ودخلت الخٌل األزهر م .ٙ

 تألٌف : محمد جالل كشك
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الياباف وحدىا عرفت الجواب الصحيح : التحديث ال التغريب ، ولكي يتحقؽ التحديث البد مف رفض 
 التغريب ، بؿ نزعـ أنو بقدر اإلصرار والنجاح في رفض التغريب يكوف النجاح في تحقيؽ التحديث ، 

ي معدؿ وبينما كاف يجري التحديث بأعم - -وتمسكت بنظاميا الممكي  - -تمسكت الياباف بدينيا 
عرفتو دولة إلي النصؼ الثاني لمقرف العشريف ، كاف الياباني محتفظًا بحياتو العائمية واالجتماعية 
وتقاليده وتراثو ، يرتدي القفطاف )الكيمونو( والقبقاب ، ويأكؿ عمي الطبمية بالعصي ، محتقرًا الجنس 

ظؿ  - -تفبًل بأعياده القومية ، األبيض ، مقتنعًا بإصرار متزايد أنو خير أمة عمي ظير األرض ، مح
المسرح الياباني يقدـ روايات التراث وبنفس األسموب منذ قروف ، وظمت المرأة في مكانيا التقميدي 
ودورىا األساسي وظمت عمي احتراميا لمزوج وخمع حذائو بيدييا ، والياباف ىي البمد الشرقي الوحيد 

حت مجتمعًا حرًا وحافظت عمي استقبلليا ، ألنيا عرفت الذي لـ تظير فيو حركة تحرير المرأة لذلؾ أصب
أف المرأة ال تتحرر وحدىا ، وأنو ال حرية المرأة وال لرجؿ في مجتمع ضعيؼ متخمؼ فاقد االستقبلؿ ، 

 أو ميدد بفقده في أية لحظة ، 
يحدث قط أف وبعكس ما ُبذؿ مف جيد في ببلدنا لتعميمنا استخداـ الشوكة والسكيف أو آداب المائدة ، لـ 

حاوؿ اليابانيوف األكؿ عمي الطريقة الغربية ، فاألمة التي ُتمقَّف أنيا بحاجة إلي أف تتعمـ آداب المائدة 
 مف عدوىا ىي أمة فقدت احتراميا لنفسيا ، ويستحيؿ أف تنجز أي تفوؽ ، 
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تجيا الغرب ، وكؿ التحديث : ىو امتبلؾ كؿ المعرفة التي يتفوؽ بيا الغرب ، إنتاج كؿ المعدات التي ين
ما تحتاجو أمة مف األمـ لتحقيؽ ىذا التحديث ىو إرادة قومية ، وتعبئة ىذه اإلرادة وتوجيييا في طريؽ 
التصنيع أو التحديث إذا كاف البمد مستقبًل ، أو في طريؽ تحرير اإلرادة القومية عبر حرب التحرير 

لؾ أف تؤمف األمة بأف تخمفيا ىو ظاىرة عارضة الوطنية ، التي يتـ التحديث خبلليا ، لكف ُيشترط قبؿ ذ
 ، وأف أصالتيا تمكنيا مف تجاوز ىذه المرحمة العارضة ، 

أما التغريب ، فيبدأ مف إقناع األمة الشرقية أنيا متخمفة في جوىرىا ، متخمفة في تاريخيا وصميـ 
عادة تشكيؿ تكوينيا ، ومف ثـَ فبلبد مف انسبلخيا تمامًا عف كؿ ما يربطيا بماضييا وي ميز ذاتيا ، وا 

المجتمع عمي الطراز الغربي مف ناحية العادات والمظاىر السموكية ، مع إبقائو متخمفًا عاجزًا عف إنتاج 
سمع الغرب ، عاجزًا عف اكتساب معرفة الغرب ، فإذا ما اكتسب بعض أفراده ىذه المعرفة ، يجدوف 

 ف إلي النزوح إلي عالـ المتفوقيف أنفسيـ غرباء عاطميف عف العمؿ في مجتمعيـ فيضطرو
المجتمع الُمغرَّب ىو ذلؾ المجتمع الذي تزدحـ طرقاتو بأفخر وأحدث السيارات المستوردة ، وتضـ مدنو 
أفخـ دور عرض األفبلـ المستوردة ، ويرتدي أىمو أحدث المنسوجات المستوردة ، وعمي أحدث 

في مشاكؿ المجتمع الغربي  –مستوردة  -بأجيزة الموضات الغربية ، ويثرثر مثقفوه في قاعات مكيفة 
الغرب -وآالمو ، ويمؤلوف صفحات مف ورؽ مستورد تطبع بحبر مستورد وبآالت مستوردة حوؿ قضايا 

 عمي بعد خطوات مف كيوؼ مواطنييـ حيث البمياريسيا والكوليرا وكؿ تراكمات التخمؼ  –
يث ، وكؿ الدوؿ التي تـ تغريبيا أو اختارت كاف التغريب ىو الطريؽ المضموف لخسارة معركة التحد

طريؽ التغريب وانشغمت في قضاياه ، ظمت عمي تخمفيا ، بؿ وأخطر مف ذلؾ أف التغريب يقضي عمي 
روح المقاومة في األمة الشرقية ، فيجعؿ استعمارىا مف ِقبؿ الدوؿ الغربية المتفوقة أسيؿ ، وحكميا 

 ئدًا وأقؿ كمفة ومخاطر أيسر ، ويجعؿ استغبلليا أعمؽ وأكبر عا
مف ىنا كاف اىتماـ الغرب بترويج فكرة التغريب بيف صفوفنا ، فمنذ الحممة الفرنسية وىناؾ استثمارات 

 فكرية تيدؼ إلي إقناعنا بأنو ال تحديث إال بالتغريب 
 محمد جبلؿ كشؾ –نقبًل باختصار عف كتاب ودخمت الخيؿ األزىر 
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ومف الجبرتي تعرؼ أف بيوت المشايخ كانت تجاور بيوت النصاري وأف أعماؿ االنتقاـ قد تناولت 
المتعاونيف مع الفرنسييف سواء مف النصاري أو شيوخ األزىر ومف ثـ فالزعـ بأف يعقوب خاف الثورة 

زعـ واىف ألف رأس يعقوب كاف مطمبًا جماىيريًا عامًا وضرب الثوار ألنو كاف يدافع عف أبناء طائفتو ىو 
مف قبؿ األقباط والمسمميف منذ أف اختار يعقوب معسكره في خدمة جيش االحتبلؿ منذ لحظة وصوؿ 

 ىذا الجيش وقاـ بكؿ العمميات القذرة التي يتورع المحتؿ نفسو عف القياـ بيا
الكاتب المنصؼ فيعظنا وكأنو يخطب في جماىير  ليتولي األسؼ باعتباره 13ويقفز )الرافعي( عبر الزمف

ألف االعتداءات المذىبية تشوه الثورات وتمقي عمييا تبعات جسامًا ، وال يخفؼ  - -ـ : ) ٜٜٔٔثورة 
مف ىذه التبعة كوف االعتداء لـ يقتصر عمي المسيحييف بؿ تناوؿ فريقًا مف المسمميف ممف اتيميـ 

مع –، وميما بذلنا مف جيد ال نستطيع أف نفيـ إصرار الرافعي  14(  - -الثوار بمواالة الفرنسييف 
نصافو عمي أف االعتداء عمي المسمميف المواليف لمفرنسيس ال يخفؼ مف  -تقديرنا لمشاعره النبيمة وا 

                                                             
االحتبلؿ خبلؿ ثورة القاىرة الثانية في المقصود ىنا ىو المؤرخ عبد الرحمف الرافعي عندما كتب عف اعتداء الثوار عمي المسيحييف مف عمبلء  ٖٔ

 فترة الحممة الفرنسية عمي مصر
 ٕالرافعي ج ٗٔ
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تبعة االعتداء عمي المسيحييف المتيميف بنفس التيمة ؟ ، كيؼ يكوف اعتداء مذىبيًا ذلؾ الذي 
كأف عمي الجماىير أف تشؿ  - - 15ًا مع الفرنسيس جنبًا إلي جنب مع شيخيستيدؼ مسيحيًا متعاون

يدىا وتوقؼ عدليا الثوري ، وتكبح غضبتيا ، فبل تمتد إلي المسيحي المتعاوف مع الفرنسيس حتي ال 
 تتيـ أماـ التاريخ باالعتداءات المذىبية والنزعة الطائفية ، 

تكشؼ في الحقيقة عف طائفية غير معمنة ، طائفية  إف ىذه الحساسية المفرطة مف جانب بعض الكتاب
فالطائفية ليست فقط في التنكيؿ بالمخالفيف في الديف بسبب دينيـ ،  - -غير موجودة عند الجماىير 

، بؿ إف الوجو اآلخر لمطائفية ىو اعتبارىـ فوؽ القانوف وفوؽ المؤاخذة لمجرد أنيـ أقميات ، ، 
مواطف بسبب دينو سواء أكانت ىذه المعاممة شرًا أو خيرًا ، ومف ثـ الطائفية ىي المعاممة الخاصة لم

فالجماىير لـ تكف طائفية ألنيا أنزلت قصاصيا ببل تمييز ، ، بينما بعض المؤرخيف اليوـ ينطمقوف مف 
 مفيوـ طائفي عندما يواجيوف ىذه القضية بمثؿ ىذه الحساسية ، 

فراد فيذه قضية محؿ نقاش أبدي ،  ، ولكف مف الذي أما إذا كاف الرافعي يستنكر االعتداء عمي األ
يستطيع أف يضبط حركة الجماىير وىي تخوض حربًا دامية ضد عدو شرس ؟ مف الذي يستطيع أف 
يضبط أعصابيا وسط مدينة محاصرة مشتعمة بالنيراف ؟ ومف الذي يستطيع أف يمنع ىذه الجماىير التي 

دىا مف المتيميف بالتعاوف مع العدو المحتؿ األجنبي ؟ مف تواجو الموت محترقة مف إنزاؿ القصاص بي
الذيف يطمقوف النار عمي ظيرىا أثناء القتاؿ ، بؿ ومف تعرؼ أنيـ سينكموف بيا فور انتصار 

 الفرنسييف؟
 

 محمد جبلؿ كشؾ –نقبًل باختصار عف كتاب ودخمت الخيؿ األزىر 
  

                                                             
 السيد خميؿ البكري ٘ٔ٘ٔ
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والذي حدث أنو لما سقط المماليؾ وأفاقت الجماىير عمي انييارىـ حممت ىي مسئولية الدفاع عف 
 وطنيا ووجودىا 

ألفي أىميا جميعًا يحمموف السبلح ويتحضروف  ٜٜٚٔأبريؿ  ٛٔوفي بني عدي وصؿ )داؼ( إلييا في 
ني عدي وبيوتيا التي لموثبة والقتاؿ ، فاشتبؾ الفريقاف في معركة حامية دارت رحاىا في طرقات ب

حصنيا األىالي وجعموا منيا شبو قبلع كاف الرصاص ينياؿ منيا عمي الجنود فمقي الجيش الفرنسي 
ببني عدي مف المقاومة ما لـ يمؽ مثمو في كثير مف الببلد ، واستمر القتاؿ إلي الميؿ ، وانتيت المعركة 

ذلؾ أف الفرنسييف لما عجزوا عف االستيبلء عمي  بغمبة المدافع والنيراف الفرنسية عمي مقاومة األىالي ،
بني عدي لجأوا إلي وسيمة الحريؽ التي اتبعوىا في ابنود وغيرىا فأضرموا النار فييا ، فامتدت إلي 
بيوتيا كافة وأصبحت البمدة كأتوف مف نار ، وبيذه الوسيمة تغمب الجيش الفرنسي عمي مقاومة بني 

 أىميا قتبًل ونيباً عدي واحتميا الجنود وأمعنوا في 
قاؿ الجنراؿ برتييو رئيس أركاف حرب الحممة الفرنسية في مذكراتو )أصبحت بني عدي أكوامًا مف 
الخرائب وتكدست جثث القتمي في شوارعيا ، ولـ تقع مجزرة أشد ىواًل مما حؿ ببني عدي وقدر الجنراؿ 

 يره إلي نابميوف بنحو ثبلثة آالؼ (دافو عدد القتمي مف األىالي بألفي قتيؿ ويقدرىـ ديزيو في تقر 
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وىناؾ واقعة شييرة ينتبو ليا دائمًا المؤرخوف الغربيوف وبعض المصرييف ، ولو أف االىتماـ بيا وقؼ 
عند حد اإلعجاب بغبلـ فبلح مصري يسرؽ بنادؽ الجيش الفرنسي ويرفض االعتراؼ عمي محرضيو 

ة لمركز ببا في مديرية بني سويؼ عمي الضفة قرية تابع–ويتحمؿ الضرب بصبر عجيب ففي )الفقاعي( 
تقدـ أحد غمماف القرية وتغفؿ جنود الجنراؿ ديزيو كما تغفؿ جواسيسو بقيادة  -الغربية لمنيؿ بالصعيد

يعقوب واستولي عمي بنادقيـ ، فرآه جندي آخر وتعقبو وىو يحمؿ بندقية إلي أف أدركو وضربو بالسيؼ 
لجنراؿ ديزيو لبلقتصاص منو ، وىنا تسجؿ المصادر الفرنسية )وىي عمي ذراعو ، وساقو جريحًا إلي ا

وحدىا التي سجمت الواقعة( حوارًا يبدو أنو أذىؿ قادة جيش االحتبلؿ مف غبلـ لـ تتجاوز سنو الثانية 
عشرة ، عاري الجسد تقريبًا ، حافي القدميف عمي بعد مئات األمياؿ مف الشاطئ األوروبي جريحًا 

في ذراعو وساقو ، يمسؾ بو جندي فرنسي ووسط معسكر كامؿ مف المقاتميف  مضروبًا بالسيؼ
المسمحيف بأسمحة أوروبا الحديثة ، فعندما سألو الجنراؿ عما دعاه إلي إرتكاب ىذا العمؿ ، أجاب الغبلـ 
 رابط الجأش ناظرًا إلي السماء : إف اهلل القادر عمي كؿ شئ قد أمره بذلؾ ، فسألو الجنراؿ عمف حرضو
نما أليمني اهلل أف أفعؿ ما فعمت ، ثـ رفع رأسو ونظر إليو وقاؿ  عمي فعمتو ؟ فقاؿ لـ يحرضني أحد وا 
في ىدوء وثبات : دونؾ رأسي فاقطعوه ، فدىش الجنراؿ مف شجاعتو ، واكتفي بأف يجمده بالسوط 

تو في يومياتو قائبًل : إف فُجمد الغبلـ ال يتأوه وال يتمممؿ ، وقد قص الجنراؿ بميار حكاي - -ثبلثيف جمدة 
ىذا الغبلـ إذا ُعني بتربيتو كاف ذا شخصية نادرة المثاؿ ، وروي المسيو فيفاف دينوف حكاية ىذا الغبلـ 

 - -في رحمتو ، 
ونرجح أف الغبلـ كاف يتبع تنظيمًا ما إذ ال ُيعقؿ أنو كاف يسرؽ البنادؽ لحسابو الخاص وال شؾ أف أىـ 

 ىو عدـ إفشاء سر ىذا التنظيـ ما كاف يعنيو ونجح فيو 
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جندي  ٕٓٓٓوحالما استولي ىؤالء الجنود )البواسؿ( عمي المدينة ودخموىا ، أعمموا السيؼ في نحو 
مف الحامية كانوا يحاولوف التسميـ ، وراح الفرنسيوف يقتموف أعداءىـ كالمجانيف طواؿ ذلؾ المساء كمو 

، وكؿ مف لو وجو  والميؿ كمو وفي صباح الغد ، فالرجاؿ والنساء واألطفاؿ والمسيحيوف والمسمموف
انساف سقط صريع جنونيـ ، كما قاؿ )مالو( ، الذي ما زالت الصفحات التي كتبيا في وصؼ ىذا 

وفي يافا كاف النيب والسمب شؽ البطوف وىتؾ  - -المشيد البشع تتجاوب بشعور الفزع والخزي : 
  - -أعراض البنات وىف مازلف في أحضاف أمياتيف المائتات 

ـ أما نابميوف فكاف تعميقو اليادئ )بمغت ٜٜٚٔمارس  ٛ،  ٚذا وقع في يافا في كؿ ىذا وشر مف ى
سورة الجند قمتيا فأعمموا السيؼ في كؿ إنساف وقاست المدينة بعد نيبيا جميع األىواؿ التي تقاسييا 

 مدينة مقتحمة ( 
–رة الغربية ، ولكننا ونابميوف لـ يخطئ في اعتبار ما جري في يافا قانونًا عامًا بالنسبة لسموؾ الحضا

نرفض اعتبار ذلؾ السموؾ البربري قانونًا عامًا لمسموؾ البشري ، وبالذات ، فإف حضارتنا  -وبكؿ تواضع
 ٕٔحضارتنا عندما دخمت ذات المدف لـ ترتكب ىذه األعماؿ ، وكاف الفارؽ مجرد  - -أثبتت العكس 
 قرنًا إلي الوراء 

ذا كاف ذبح أىؿ يافا بالسيؼ ال يس توقؼ المؤرخيف الغربييف كثيرًا ، النشغاليـ بما يسمونو )مذبحة وا 
يافا( فإف ىذه المذبحة بدأت باثنيف مف ياوراف بونابرت ىما )بوىارنييو( و )كروازييو( أرسميما نابميوف 
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إلي المدينة ليريا ما الذي يمكف عممو إلعادة النظاـ إلي ربوعيا ، وناداىما الجنود والترؾ مف نوافذ 
عة بعد أف تبينوىما مف حزامييما العسكرييف ، وصاح الترؾ بأنيما عمي استعداد لمتسميـ إذا ُوعدوا القم

بأال ُيعامموا كما عومؿ بقية أىؿ يافا ، وأعطي الشاباف عمي مسئوليتيما تأكيدات شفوية بأف رجاؿ 
ونابرتو ياوريو يعوداف الحامية لف ُيقتموا ، وعمي ىذا الوعد خرج الجنود وسمموا سبلحيـ ، فمما رأي ب

مع بضعة آالؼ مف األسري اصفر وجيو وقاؿ ساخطًا : )ماذا يريدانني أف أفعؿ بيـ ؟ ما ىذا الذي 
 صنعاه (

األسري العّزؿ الذيف ُمنحوا  - -وبقية القصة معروفة وشائعة إذ أمر أمر نابميوف بذبح الثبلثة آالؼ 
تؤمف بأف أفرادىا سواسية كأسناف المشط يسعي  أمانًا باسـ الشرؼ الفرنسي ، ولكف في حضارة ال

شخص ُقتموا ال لضرورة قاىرة بؿ  ٕٓٓ٘بذمتيـ أدناىـ ، ُنِفذ اإلعداـ بدقة تامة ، ومف المسمـ بو أف 
حداثًا لتأثير متعمد ، ويترؾ لنا الميجور )ديتروف( كشؼ حساب كذلؾ الذي نجده في  تحقيقًا لراحة وا 

دفتر توفير طالب نجيب ، ففي حساب الميجور الفرنسي نجد ىذه األرقاـ  أوراؽ ربة بيت مدبرة ، أو في
: 

تركي ،  ٓٓٛمارس رمي بالرصاص  ٛتركي ، في  ٕٓٓٓمارس مات أثناء اليجوـ أكثر مف  ٚفي 
تركيًا ، الجممة  ٔٗٓٔمارس رمي بالرصاص  ٓٔتركي ، وفي  ٓٓٙمارس رمي بالرصاص  ٜوفي 

 تركيًا  ٔٗٗٗ
وس( إلي أمو : )إف قياـ الجنود الحانقيف بعد اقتحاـ مدينة واالستيبلء عمييا عنوة وكتب المواطف )بير 

بأعماؿ السمب والنيب والحرؽ والتقتيؿ كيفما اتفؽ أمر تقتضيو قوانيف الحرب ، واإلنسانية تسدؿ قناعًا 
أ سورة عمي ىذه الفظائع ، ولكف صدور األمر بعد انقضاء يوميف أو ثبلثة عمي اليجوـ وبعد أف تيد

رجؿ استسمموا لنا بسبلمة نية تمؾ جريمة بشعة ستشجبيا  ٖٓٓٓالغضب ، في وحشية ىادئة بقتؿ 
رجؿ ألقوا سبلحيـ فسيقوا عمي الفور إلي  ٖٓٓٓأف نحو  - -األجياؿ القادمة ما في ذلؾ ريب 

حشية أف وصدرت التعميمات المشددة لمجنود بأال يسرفوا في الذخيرة فبمغت بيـ الو  - - -معسكرنا 
بآبائيـ  -وىـ يموتوف–أعمموا فييـ الطعف بالسنكي وقد وجدنا بيف الضحايا أطفااًل كثيريف تشبثوا 
 ( ٙٔوسُيعّمـ ىذا المثاؿ أعداءنا أنيـ ال يستطيعوف الركوف إلي صدؽ نية الفرنسييف

نسي وصبو مارس وىو اليوـ الثاني مف أياـ المذبحة أرسؿ اهلل الطاعوف عمي الجيش الفر  ٛوفي يوـ 
 عمي رءوسيـ 

ويتساءؿ مؤرخ سيرة نابميوف عف نوعية ىذا الرجؿ الذي أمر بالقتؿ في ىدوء بالسناكي وقاـ في اليوـ 
 التالي بنفس اليدوء بزيارة مستشفي الجنود الفرنسييف المصابيف بالطاعوف

                                                             
 ربما يفسر ذلؾ صمود حامية عكا وأىميا بعد ذلؾ أماـ الجيش الفرنسي وفشمو في اقتحاميا رغـ وعوده ليـ باألماف  ٙٔ
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ائف المموف مكتمؿ إف ممثمي الحضارة الغربية لـ يحسوا أبدًا بأف الك - -أما نحف فبل نجد أي حيرة 
اإلنسانية ، ومف ثـ فذبحو لـ يشكؿ أبدًا جريمة إنسانية ، وال نفي عف الذابحيف رقة مشاعرىـ وال شكؾ 
في حسف سموكيـ البشري ، بؿ إننا نجد صورة مثالية ليذا التفكير الذي يديف قتؿ اليمج لمبشر ويفخر 

 بإبادة المتمدينيف لميمج الذيف ىـ نحف 
 الجيش العربي في الشاـ لـ يقتؿ أسيرًا واحدًا وال أعمؿ السيؼ في المدنييف أبو عبيدة قائد

 محمد جبلؿ كشؾ –نقبًل باختصار عف كتاب ودخمت الخيؿ األزىر 
  



-ٕٗ- 

 
 كٌف تالعب محمد علً باشا بعثمان بك البردٌسً بعد رحٌل الحملة الفرنسٌة ؟ .ٓٔ

post_25.html-https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/09/blog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-تقديـ ديروش نوبمكور–نقبًل باختصار عف كتاب )الفرعوف األخير محمد عمي( تأليؼ جيمبرت سينويو 

 ترجمة عبد السبلـ المودني
وفي ظؿ ىذا الجو المأساوي ، يدفع محمد عمي بالبرديسي التعيس إلي الواجية ، ويكاد يصير  - -) 

 ٗٓٛٔحاكمًا لمببلد ، ففي السابع مف شير ربيع األوؿ أي الثاني والعشريف مف شير أيموؿ لسنة 
وأماـ حالة  يدخؿ الشريكاف إلي العاصمة ، فتستقبميما الجموع الغاضبة التي تشتكي الفاقة والعوز ،

اليأس الكبيرة ىذه ، يأمر البرديسي محمد عمي بفتح مخازف الغبلؿ مف توه وتوزيع الحبوب المخزونة 
فييا ، َمف ِمف الرجميف سيستفيد مف ىذا القرار ؟ البرديسي بحسب جبارتي ، لكف ما مف شؾ أف محمد 

النياية ؟ لكف وميما  عمي سيحظي بحصة ىامة مف رضي الشعب ، ألـ يكف ىو مف يوزع القمح في
يكف األمر ، فمحد الساعة لـ تحؿ المشاكؿ بعد ، فعمي البرديسي أف يستجيب لمطالب الجنود المتعددة 
والمتكررة بتأدية رواتبيـ المتأخرة ، وىكذا يجتمع مجمس لدي إبراىيـ باي ، ويتـ اتخاذ قرار بتقسيـ 

ىذا لـ يكف كافيًا أيضًا ، فيرغـ البرديسي عمي المبالغ المستحقة بيف األمراء بحسب مواردىـ ، ولكف 
الرفع مف ضريبة عمي تجار القاىرة ، وأيضًا عمي تجار العاصمة مف األجانب وبالتالي ستسبب اإلذاية 
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وىكذا فقد كاف يتـ االستيبلء عمي بضائع التجار تحت أنظارىـ الحزينة وتباع بأبخس  - - –لمقناصمة 
دعـ الجيش يعمد البرديسي إلي إضافة ضريبة جديدة عمي المواطنيف ،  والستدرار - - - -األثماف ، 

وىي النقطة التي أفاضت الكأس ، وتحولت القاىرة في األياـ التي أعقبت ذلؾ ، إلي بركاف يغمي 
فاندلعت المواجيات في كؿ مكاف فييا تقريبًا وارتفعت األصوات المتوحدة مف المآذف تعمف "ما الذي تريد 

شقائنا يا برديسي" )إيش تاخد مف تفميسي يا برديسي( وقاـ الرجاؿ والنساء عمي السواء  إضافتو إلي
بطبلء أيدييـ بطبلء أزرؽ عبلمة عمي الحداد ، وأغمقت الدكاكيف ، وزاد نيب المرتزقة أكثر مف أي وقت 

األزىر ، مضي ، واالستيبلء عمي البراجي القادمة مف مصر العميا أو السفمي ، وتوجيت الجموع إلي 
مكاف تجمع الشعب في األزمات العظمي ، وتأىبت األيادي لبلنقضاض لكف لـ يحدث أبدًا ، وىو ما 
يثبت حسف تدبير محمد عمي ، وتحت تأثير موجة الغضب العارمة ، أف توجو أحد بالموـ إلي الباشا 

الجحيـ ، وىكذا قاـ  القادـ الذي كاف يفرؾ يديو خمؼ الكواليس ، فقد حانت لحظة إلقاء البرديسي في
بتوزيع األلباف التابعيف لو في العاصمة وكمفيـ بميمة منع المماليؾ مف إيذاء الجماىير ، وبدأ الشعب 
الصغير ييتـ مف قريب بيذا الحامي الذي أرسمتو العناية اإلليية ، ويستدعي البرديسي المستشيط 

ا يقع مف أحداث ، فيدافع محمد عمي عف غضبًا العمماء ووجياء العاصمة ويحمميـ شاتمًا مسئولية م
العمماء ويعمف بحسـ عف أف الحكومة ىي مف عمييا تحمؿ أداء رواتب الجنود وليس الشعب المصري 
وبيذا الموقؼ يبرىف لموجياء أنو ال يخشي أف يعارض المماليؾ في سبيؿ الدفاع عف مصالح الشعب ، 

 ٚٔفقط بؿ والمنقذ ببل طموح (وبطريقة غير محسوسة ال يمنح لمشعب صورة المنقذ 
  

                                                             
 ترجمة عبد السبلـ المودني-تقديـ ديروش نوبمكور–)الفرعوف األخير محمد عمي( تأليؼ جيمبرت سينويو  ٚٔ
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الرافعي : ) مف الراجح أف محمد عمي باشا كاف يميؿ في ذات نفسو إلي التخمص مف يقوؿ عبد الرحمف 
الزعامة الشعبية التي أجمستو عمي قمة المجد ، ألف ىذه الزعامة كانت في ىذه السنوات األولي مف 
حكمو بمثابة سمطة ذات شأف تستقصي عميو وتراقب أعمالو مراقبة مستمرة وكانت ممجأ الشاكيف ممف 

ولئف كاف محمد عمي مدينًا لمزعامة الشعبية بوالية الحكـ وتثبيتو وتذليؿ العقبات التي  - -يـ الظمـ ينال
حباط الدسائس والمؤامرات التي تدبر لو فإف السمطة في ذاتيا مف شأنيا أف تطغي صاحبيا  اعترضتو وا 

أقدامو طمحت نفسو إلي وتنزع بو إلي االستبداد باألمر ، فمحمد عمي بعد أف استقر في الحكـ وثبتت 
االستبداد باألمر وبدأ يشعر بالغضاضة مف تدخؿ العمماء وأىؿ الرأي في شئوف الحكـ وسعييـ في دفع 

، ويقوؿ الجبرتي : ) ولما انقضي ىذا األمر واستقر الباشا وأطمأف خاطره  ٛٔالمظالـ عف الناس (
فأوؿ ما بدأ بو أنو أبطؿ مسموح المشايخ والفقياء ومعافي الببلد التي  - -وخمص لو اإلقميـ المصري 

واغتروا بذلؾ واعتقدوا دوامو وأكثروا مف شراء الحصص مف أصحابيا بدوف القيمة  - -التزموا بيا 
نوا بالدنيا وىجروا مذاكرة المسائؿ ومدارسة العمـ إال بمقدار حفظ الناموس مع ترؾ العمؿ بالكمية وافتت

وانقمب الوضع فييـ بضده  - -واتخذوا الخدـ واألعواف  - -وصار بيت أحدىـ مثؿ بيت أحد األمراء 
زيادة عما ىو  وأوقع مع ذلؾ - -وصار ديدنيـ واجتماعيـ ذكر األمور الدنيوية والحصص وااللتزاـ 

، ويؤكد الرافعي أف السيد عمر مكـر لـ يخضع  ٜٔبينيـ مف التنافر والتحاسد والتحاقد عمي الرياسة (
لمغريات محمد عمي باشا ) فمـ تمف قناتو لممنافع والمغريات ولـ تزعزعو الكوارث والتيديدات وقد ظؿ 

مكو بعض الشيوخ ولكف أغمبيتيـ قد يمثؿ النزاىة واالستقامة حتي آخر نسمة مف حياتو وأيده في مس
                                                             

  ٔٛعصر محمد عمي ) عبد الرحمف الرافعي ( صفحة  ٛٔ
  ٗٔٔ،  ٖٔٔصفحة  ٚعجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج ٜٔ
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، أما المؤرخ الكبير  ٕٓانصرؼ إلي أسباب المنافع واالستكثار مف األمواؿ والضياع والدور والقصور (
جماؿ بدوي فكتب يقوؿ عف ىذا الموقؼ ما يمي ) فبعد تولية محمد عمي وانفراده بالحكـ ونكوصو عف 

عميو أف يزيح عمر مكـر ثـ ينفيو إلي دمياط وطنطا  العيود والمواثيؽ التي أقسـ عمي احتراميا كاف
تنفيذًا لتعميمات مكيافيممي التي تنصح األمير بأف يطيح بكؿ الذيف ساعدوه عمي الوصوؿ إلي الحكـ 

مف مشايخ األزىر لمخبلص مف عمر مكـر مقابؿ  –بؿ تحريضًا  –ووجد محمد عمي تشجيعًا وتأييدًا 
استردىا منيـ بعد أف استخدميـ في التآمر عمي زعيميـ وعندما انعامات رخيصة أغدقيا عمييـ ثـ 

ذىبوا إليو محتجيف عمي إلغاء امتيازاتيـ لـ يجدوا منو سوي أقذع العبارات وىي نتيجة طبيعية لمف يبيع 
ويقوؿ د محمد ٕٔنفسو ثـ يعجز عف استردادىا مرة أخري بعد أف تكوف النفس قد تموثت وفسدت (

دًا مف العبر والدروس التاريخية التي يجب أف يعييا كؿ مسمـ في تمؾ الحادثة ىناؾ عد - -مورو : ) 
، أوليا أنو كاف مف الطبيعي أف يتجو محمد عمي إلي محاولة التخمص مف زعماء األمة الذيف جاءوا بو 
كي يسيؿ عميو أف يجمع مف الضرائب ما شاء وأف ينفذ سياساتو بدوف حساب لمعارضة لمجماىير ، 

رد بالسمطة ، وبدييي أف زعماء األمة الشرفاء وعمي رأسيـ السيد عمر مكـر لـ يحسبوا حسابات وأف ينف
لذلؾ اليوـ اعتمادًا عمي الجماىير أو استنادًا إلي ثقتيـ في حسف نية محمد عمي ، ونحف ىنا البد أف 

الحكاـ ، فالسمطة نقرر حقيقتيف ، أوليما : أنو ال يمكف في الحياة السياسية االعتماد عمي حسف نية 
في حد ذاتيا مفسدة وميما كاف ورع الشخص فإف السمطة ربما تفسده ، وكاف مف الضروري تطوير 
غراء القوة ، وكاف الزعماء  النظاـ السياسي بشكؿ يحمي األمة مف تقمبات النفوس أماـ خمر السمطة ، وا 

ساع ما يكفؿ ليا ذلؾ لو أرادت ، في ذلؾ الوقت بالذات يمتمكوف حركة جماىيرية حققت مف القوة واالت
والحقيقة الثانية : أنو كاف البد مف تحويؿ الحركة الجماىيرية إلي مؤسسة ذات تنظيـ يكفؿ ليا 

 - - -االستمرار وال يجعميا عرضة لممؤامرات وتقمبات بعض المشايخ تحت إغراء الماؿ أو الحسد ، 
مف السيد عمر مكـر ، ليس ىذا فحسب ، بؿ  وبتمؾ المؤامرات الدنيئة استطاع محمد عمي أف يتخمص

إنو باستخداـ بعض المشايخ في اإليقاع بالسيد عمر مكـر كاف قد أجيز عمي المؤسسة األزىرية 
بكامميا ، فالجميور رأي في عمميـ معني الخيانة والغدر ، محمد عمي نفسو احتقرىـ بعد ما قبضوا 

ي الداىية أف يتخمص مف الزعيـ وأف يسقط ىيبة الماؿ لقاء عمميـ ىذا ، وىكذا استطاع محمد عم
وربما يكوف ىذا العمؿ قد أفاد محمد عمي عمي المستوي الشخصي ،  - - -العمماء أماـ الجماىير ، 

ولكف ىذا العمؿ كاف التوطئة األولي لمقابمية لبلستعمار ، ففصـ العبلقة بيف العمماء وبيف الجماىير قد 
باتت الجماىير ببل قيادة شرعية تعمؿ مف خبلليا في التصدي لبلستعمار أو أفقد الطرفيف إيجابيتيما ، و 

االستبداد ، وبيذا العمؿ حقؽ محمد عمي لبلستعمار ىدفًا كاف مف الصعب تحقيقو ووضع المبنة األولي 

                                                             
  ٖٛعصر محمد عمي ) عبد الرحمف الرافعي ( صفحة  ٕٓ
  ٗٔ،  ٖٔمحمد عمي وأوالده ) جماؿ بدوي ( صفحة  ٕٔ
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في القابمية لبلستعمار ، فمو كاف محمد عمي قد اغتاؿ عمر مكـر أو اعتقمو أو قتؿ العمماء أو سجنيـ 
ف تخمص مف العمماء ، ولكنو لـ يكف قد قضي عمي كياف ىاـ كاف ضروريًا لمصمود في ذلؾ الوقت لكا

العصيب أماـ العدو التاريخي المتربص بنا ، وسواء قصد محمد عمي ذلؾ أـ لـ يقصد فإف النتيجة كانت 
 ٕٕمروعة عمي أمتنا وعمي استقبللنا (

( ، وكتاب عجائب اآلثار )الجبرتي ٔٛعي ( صفحة نقبًل عف كتاب عصر محمد عمي ) عبد الرحمف الراف
 ٗٔ،  ٖٔ، وكتاب محمد عمي وأوالده ) جماؿ بدوي ( صفحة  ٗٔٔ،  ٖٔٔصفحة  ٚج

د محمد  –صفحات مف كفاح الشعب المسمـ في مصر  -ٕٜ٘ٔ-ٜٛٚٔ –وكتاب تاريخ مصر الحديث 
 مورو

  

                                                             
 د محمد مورو  –صفحات مف كفاح الشعب المسمـ في مصر  -ٕٜ٘ٔ-ٜٛٚٔ –صر الحديث نقبًل عف كتاب تاريخ م ٕٕٕٕ
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أما شكمو الخارجي وأوضاعو اليندسية ورسـ  قطاعاتو ومساقطو األفقية فذلؾ كمو يحتاج في وصفو 
يمتاز  -إذا صح ىذا التعبير–حاتو إلي فف دقيؽ وىندسة بارعة ، والواقع أف زيور باشا رجؿ وضبط مسا

عف سائر الناس في كؿ شئ ، ولست أعني بامتيازه في شكمو الميوؿ طولو وال عرضو وال بعد مداه ، 
، أما صاحبنا فإف في الناس مف ىـ أبدف منو وأبعد طواًل وأوفر لحمًا ، إال أف لكؿ منيـ ىيكبًل واحدًا 

فإذا اطمعت عميو أدركت ألوؿ وىمة أنو مؤلؼ مف عدة مخموقات ال تدري كيؼ اتصمت وال كيؼ تعمؽ 
نؾ لتري بينيا الثابت وبينيا المختمج ، ومنيا ما يدور حوؿ نفسو ، ومنيا ما يدور  بعضيا ببعض ، وا 

نؾ لتجد ناسًا يصفوف زيور وا   - - -حوؿ غيره وفييا المتيبس المتحجر وفييا المسترخي المترىؿ ، 
بالدىاء وسعة الحيمة بينما تري آخريف ينعتونو بالبساطة وقد يتدلوف بو إلي حد الغفمة ، كما تجد خمقًا 
يتحدثوف بارتفاع خمقو وتنزىو عف النقائص ، إذ غيرىـ ينحطوف بو إلي ما ال تجاوره مكرمة ، وال 

ذا كاف  - - -وعة متباينة متناقضة متشاكسة يسكف إليو خمؽ محمود ، كذلؾ زيور عند الناس مجم وا 
 - -ىذا مما ال يمكف في الطبيعة أف يستقيـ لرجؿ واحد فقد غمط الناس إذ حسبوا زيور رجبًل واحدًا ، 

فذلؾ أف ىذا الجـر العظيـ مؤلؼ في الحقيقة مف عدة مناطؽ لكؿ  –فإذا أدىشؾ التبايف في أخبلقو 
والظاىر أف زيور باشا برغـ حرصو عمي  - -منيا شكمو وطبعو وتصوره وحظو مف التربية والتيذيب ، 

كؿ ىذه الممتمكات الواسعة عاجز تماـ العجز عف إدارتيا وتولييا بالمراقبة واإلشراؼ ، وما دامت اإلدارة 
يو قد فشمت كؿ ىذا الفشؿ ، فأحري بو أف يبادر فيعمف إعطاء كؿ منيا الحكـ الذاتي عمي أف المركزيو ف
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تمؾ بعض آثار ىؤالء الذيف  - - -تعمؿ مستقمة بنفسيا عمي التدرج في سبيؿ الرقي والكماؿ ، 
ليس  يدعونيـ زيور باشا فإذا تمثموا شخصًا وبدوا لمعيوف رجبًل واحدًا فذلؾ مصداؽ قوؿ أبي نواس :

 عمي اهلل بمستكثر أف يجمع العالـ في واحد 
نيـ ليعدوف  ف أىؿ مصر ليأخذوف زيور باشا كمو بما ال يحصي مف الجرائـ عمي القضية الوطنية ، وا  وا 
نيـ ليحسبوف عميو إيثاره األىؿ واألقربيف  عميو سفيو في أمواؿ الدولة واستيتاره بمصالحيا ، وا 

بمناصب الدولة ومنافعيا ، وقد يكوف لمجمس النواب مع ىؤالء  واألصحاب والمحبيف وذوي أرحاميـ
ف ظممًا أف يؤخذ البرئ بجريرة اآلثـ ، فقد يكوف الذي اقترؼ كؿ  الرجؿ شأف إذا أقبؿ يوـ الحساب ، وا 
ىذه اآلثاـ كوع زيور باشا األيسر ، أو القسـ األسفؿ مف لغده أو المنطقة الوسطي مف فخذه اليمني ، 

إف الحؽ والعدؿ ليقضياف أف يؤلؼ  - -تمؾ الكائنات التي تجمعت في ىيكمو العظيـ أو غيرىا مف 
مجمس النواب إف شاء اهلل لجنة تقوـ بعمؿ التحقيؽ في جسـ صاحب الدولة فتسأؿ أعضاءه عضوا 

ولعؿ العضو الوحيد  - -عضوا وتحقؽ مع أشبلئو شموا شموا حتي يفرؽ منيا بيف المحسف والمسئ 
ءتو مف كؿ ما ُارتكب مف اآلثاـ ىو مخ زيور باشا ، فما أحسبو شارؾ وال دخؿ في شئ مف المقطوع ببرا
صفة جامعة ىي شدة احترامو لمبرنيطة وعممو عمي إرضائيا  -زيور باشا–وفي  - - - -كؿ ما حصؿ 

 بكؿ الوسائؿ فما ُعِرؼ أف زيور رد في حياتو طمبًا لبرنيطة ميما كاف حامميا في الناس
 ممحوظة : نشرت ىذه المرآة في جريدة السياسة األسبوعية وزيور باشا في رياسة الوزراء 

الناشر مؤسسة  –نقبًل باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشري رحمو اهلل 
 تصميـ غبلؼ الكتاب محمد الطوبجي –ىنداوي لمتعميـ والثقافة 
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مف الناس  فحاجيتيـ : ما أطوؿ الحظوظ في أطوؿ األعمار في أطوؿ  ٖٕلعمري لو وقفت عمي ُعُنؽ
األجساـ ؟ ألجابوؾ في نفس واحد : )مظموـ( ،،، وجو طويؿ عمي عمي عنؽ طويؿ عمي جسـ طويؿ ، 
ولو رأيتو يمشي ولـ تكف بعد عرفتو لُخيٍّؿ لؾ أنو )زفة بيمواف( وقؼ فييا رجؿ عمي كتفي رجؿ ، وفي 

وُأزيؿ عنقو وما فوقو عف كتفيو وما دونيما لتمّثؿ منيما رجبلف أشبو ما  -سمح اهللال –الحؽ لو قّدر 
ني ألخشي أف ينكشؼ الزمف ولو بعد حيف عف أف مظمومًا ىذا  - -يكوف كؿ منيما بخمؽ مظموـ ،  وا 

 رجبلف إقتصادياف اتصبل بحيمة لطيفة حتي خرجا لمناس في صورة رجؿ واحد توسبًل بيذا إلي أال يدفعا
عند السفر إال ثمف تذكرة واحدة وفي الفندؽ إال أجر سرير واحد وفي المطعـ إال عشاء رجؿ واحد 

 ولمخياط إال ثمف بدلة واحدة 
وحدثتؾ بأنو طويؿ الحظ فقد خاض بو حظو أىؿ الكفايات وأصحاب العمـ واالختبار في عصره فتخطي 

لية في عيد المورد كرومر قرابة ثبلث عشرة سنة إلي بو رقابيـ إلي الوزارة ، ويظؿ وزيرًا أو )ناظرًا( لمما
أف دالت األياـ لعيد السير غورست ، وانحرؼ وجو السياسة فيدت تمؾ الوزارة ىدًا ، ومظموـ أكفأ 
اإلنس والجف ألف يظؿ ناظرًا لممالية ثبلث عشرة سنة ال يمي أمرًا ػ وال ُيراَجع في مسألة والُيبدي رأيًا وال 

يكتب كممة ، وال ينطؽ بحرؼ ، حتي يقاؿ لو خذ متاعؾ لقد سقطت الوزارة ، فبل يجد ما يقرأ سطرًا وال 
ال الختـ ، فنحف إذا أردنا أف نترجـ لمظموـ باشا  ال يديو ورجميو ، أستغفر اهلل ، وا  يحممو معو إال أنفو وا 

د إال الختـ وال استحؽ في حياتو الوزارية فإنما نترجـ عف الختـ ، واهلل يعمـ ما تعب إال الختـ وال َجيِ 
                                                             

 أي جماعة منيـ ٖٕ
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المعاش الكامؿ في الواقع إال ىذا الختـ ، فطالما دار في غفمة مواله وَبَرـ ، وطالما نقش وبصـ ، وبدَّؿ 
مف أحواؿ الدولة أحوااًل ، وبدَّد أعبلقًا وأموااًل ، وبسط لمشركات األجنبية في أرضيا بسطًا ، وأخرج عنيا 

ا حممتـ لمباشا أييا المصريوف عمي ىذا حمدًا أو لومًا فاصرفوه كمو جبلئؿ أمبلكيا قسطًا فقسطًا ، فإذ
 لكإسمو مظموـ -واهلل-إلي ىذا الختـ وحده ، فإف الباشا 

وُيدسَّي بعد ىذا في المعاش وقد نيَّؼ عمي السبعيف ، وينقطع عف الناس خبره فبل يدروف أيكتبونو في 
ف يأبي لو حظو الكبير إال أف يبعثو بعد ىذا بعثًا كبيراً جريدة األحياء أـ يدرجونو في سجؿ األموات ، ولك

فيتولي صيره ووارثو محمد سعيد باشا رياسة الوزراء ويستقيؿ المغفور لو األمير حسيف كامؿ مف 
سنة( إف شاء اهلل مظموـ ، فيزيد ٓٓ٘رياسة الجمعية التشريعية فيجئ ليا سعيد بصيره ومورثو )بعد 

ؼ جنيو في العاـ مرتب رياسة الجمعية ، مف فوقيا خمسمائة بدؿ والئـ ، في اإلرث بمقدار ثبلثة آال
وليمة واحدة ، وتدخؿ )يقؿ عقمو( ويصنع في عمره أليُّ كاف  وسعيد كاف أكيس مف أف يظف أف مظموماً 

الحرب العامة وتقؼ الجمعية التشريعية ويظؿ مظموـ يحزُّ عمي الحكومة ثبلثة آالؼ وخمسمائة جنيو 
مف حيث بدأت حياة البرلماف ، عمي أف حظ  ٕٜٗٔتي يأذف اهلل وُيعَمف حميا في آخر عاـ كؿ عاـ ح

مظموـ لـ ينحؿ بانحبلؿ الجمعية التشريعية فقد انزلؽ أيضًا إلي مجمس النواب بؿ أضحي لو رئيسًا ثـ 
 صار وزيرًا لؤلوقاؼ أيضًا يقتضي مف الراتب ما يقتضي الوزراء 

ني يجري وراء الدنيا والدنيا تجري وراءه حتي لـ تجد بيف أولئؾ المبلييف ومظموـ باشا غني فظيع الغ
جنيو إال أحمد  ٓٓٓٓٔالذيف يحرزوف سندات بمدية باريز عائبًل مسكينًا محتاجًا تحبوه نمرتيا الرابحة 

مظموـ ، ولو عمارات ىائمة وأطياف تعيي مصمحة المساحة وأوراؽ مالية يخطئيا العد ، ونقود في 
رؼ ال تكاد تحيط بيا األرقاـ ، إذ ىو في كؿ ىذا يتيـ فرد ال أـ وال أب وال أخ وال أخت وال ولد ، المصا

ولكنو رجؿ شديد البر بأىمو مف أوالد اإلخوة وأوالد األخوات ، فإنو ليضف عمي نفسو بالدانؽ والسحتوت 
ومتعيا إيثارًا ليؤالء فيؿ  ويقمع نفسو عف التطمع إلي شئ مما تتطمع إليو أنفس الناس مف مبلذ الدنيا

يثارا أبمغ مف ىذا اإليثار ،   رأيت برًا أعظـ مف ىذا البر وا 
وكاف لو بيت يسكنو في محطة )مظموـ( بالرمؿ ، فبلحظ أحد أصدقائو أنو اتخذ لجموسو غرفة ال تصمح 

ا اتخذ ىذه ليذا في حيف قد امتؤل البيت بأحاسف الغرؼ ، فراجعو في ىذا حتي فطف إلي أف الباشا إنم
  - - -الغرفة لمجمسو ألف مصباح الشارع يقوـ بإزائيا فبل تجشمو نفقة المصباح 

وبعد فما أعرؼ أحد أمتف صبرًا وال أطوؿ بااًل  مف ىؤالء المساكيف ورثة مظموـ فقد انتظروا أدىارا 
ال يزداد عمي األياـ إال قوة وال يكسبو  -أحياه اهلل الحياة الطيبة–واألعمار تتصـر واألنفس تتخـر والباشا 

 طوؿ السف إال شبابا وفتوة 
نقبًل باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشري رحمو اهلل ورحـ كؿ مف أدرجيـ في مرآتو ورحـ أحمد مظمـو 

 باشا وغفر ليـ أجمعيف
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طويؿ القامة كبير اليامة عريض )الوجية( ناتئ الجبية ضخـ األنؼ مرسؿ المحية والحاجبيف لو عيناف 
وسري باشا ميندس رائع كؼء في بابو لكؿ عظيمة وىو شيخ  -  -متحيرتاف دائمتا الحركة والدوراف ، 

ف لو فوؽ  ماميـ غير مدافع ، وا  ىذا شيرة عالمية فقد دفعو خطره وسعة عممو الميندسيف المصرييف وا 
وصحة تقديره وقوة ماضيو إلي أف يسمؾ بحؽ في زمرة كبار الميندسيف في العالـ ، وسري باشا ولد في 
عائمة رقيقة الحاؿ في قرية )ريدة( مف أعماؿ مركز المنيا ونزح والده إلي قصبة ذلؾ اإلقميـ ال يتكئ إال 

اعيؿ في مدرسة المنيا   وظيرت مخايؿ النجابة عمي ولده ىذا وأدخؿ ولده اسم - -عمي بدنو 
اسماعيؿ وبرع أقرانو وما برح لو السبؽ عمييـ حتي اصُطفي فيمف اصطفتيـ الحكومة لئلرسالية فمضي 
إلي فرنسا واتصؿ بكمية سنتراؿ حيث درس اليندسة وخرج منيا بأعمي شياداتيا ، وعاد اسماعيؿ سري 

يندسا صغيرا وتدرج بكفايتو في مناصب وزارة األشغاؿ حتي أصبح مفتشًا فاتصؿ بخدمة الحكومة م
 لعموـ المشروعات ومف ذلؾ اليوـ رنت اآلفاؽ باسـ اسماعيؿ بؾ سري في الميندسيف العظاـ

ولو قد ُتِرؾ اسماعيؿ باشا سري في عممو الفني البحت ألجدي بعممو عمي الببلد كثيرًا ولكف الرزية كميا 
فقد ُقِمد الوزارة ، والوزارة سياسة أكثر مما ىي فف ، والرجؿ ال  -قاتؿ اهلل المناصبو –في المناصب 

ُيحذؽ السياسة وال يفيـ منيا إال القدر الذي يعصـ عميو منصبو ويستديـ لو أبية الوزارة وما إلييا مف 
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فرط في الحرص الراتب ، والجدوي عمي األوالد واألقارب ، ويبالغ صاحبنا في اإلخبلص ليذا المعني وي
عميو إلي حد أف يسخر إذا دعت الضرورة كؿ ما أوتي مف عمـ وفف لخدمة السياسة ، ولو أودي في 

بتمغراؼ تأييد  -إف عد ىذا مف الظفر–ىذا السبيؿ بكؿ وادي النيؿ ، حتي ظفر في عيد المورد كتشنر 
ني ألعرؼ مف حكومة إنجمترا يضمف لو السبلمة )والنغنغة( في المنصب والجاه عمي ط وؿ الزماف ، وا 

طائفة مف المصرييف كانوا ، ولعميـ ما زالوا يراءوف أىؿ السمطة مف اإلنجميز ويتجمموف ليـ 
ويظاىرونيـ بالمودة والعطؼ استخراجًا لممنافع ، إذ قموبيـ ال تنطوي مف ذاؾ عمي كثير ، أما اسماعيؿ 

نو مخمص الحب ليـ ، صادؽ الصبابة فييـ ، سري باشا فيو ال يماري القوـ في ىذا ، وال يرائييـ ، فإ
 -لو عممت–يوالييـ باليوي في سره ، كما يتشيع ليـ في جيره ، ال يتحرج في ذلؾ وال يتأثـ واإلخبلص 

ولو مد لو في الحكـ وبسط لو في  - -فنوف ، ومف أظير صفات ىذا الرجؿ أنو وصوؿ لرحمو ، 
وظيفة في آف واحد حتي  ٚ٘ٗؿ فتي مف أىمو السمطاف لرفت جميع موظفي الحكومة وجمع إلي ك

ف لو في دسيـ في  يستطيع أف يقصر وظائؼ الدولة عمييـ فبل يتولي واحدة منيا خارج عنيـ ، وا 
الوظائؼ والقفز بيـ إلي عميا المناصب ألحاديث ُتجمع وتُنشر وأفاكيو ُتروي وُتؤثر ، ولقد بدا يومًا ألحد 

 -مف أمواؿ الدولة فخرج لو منيا ما يقوـ بنفقات مصمحة كاممة  الحسدة أف يجمع ما يجبيو )آؿ سري(
ومف طريؼ ما يروي لو ، وكؿ ما يروي لو في ىذا الباب طريؼ ، أف وزيرًا كاف مف زمبلئو لو قريب  -

في وزارة األشغاؿ فسألو أف يرقيو إلي بعض مناصبيا الخالية ، ألنو قد )استحؽ الترقية( فتثاقؿ عنو 
ر عميو ، وتوسط في األمر بعض إخوانيما مف الوزراء فقاؿ ليـ معالي وزير األشغاؿ : سري باشا وتعذ

ولماذا أرقي لو قريبو وعنده قريبي )فبلف( ال يرقيو ، فقيؿ لو : ولكنو لـ يحف بعد أواف ترقيتو ، قاؿ : 
، فبادر  أف صاحب الحاجة أرعف -أيدؾ اهلل–إذف نتربص بقريبو حتي يجئ الدور عمي قريبي ، وتعمـ 

 الوزير اآلخر بترقية قريب سري باشا باالستثناء في سبيؿ ترقية قريبو وىو بحكـ الدور ، 
نقبًل باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشري رحمو اهلل ورحـ اهلل كؿ مف أدرجيـ 

 يففي مرآتو وجميع موتي المسمميف ورحـ اهلل اسماعيؿ سري باشا وغفر ليـ أجمع
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محمد أبو نافع باشا شخصية قوية يحؽ أف يتوالىا الُكًتاب بالبحث والتحميؿ ، عمي أنني إذا عجزت عف 
ىذه الدنيا عمي  أف أجموه تمامًا في ىذه المرآة فؤلف تمؾ الشخصية غريبة في بابيا بؿ لعميا خرجت إلي

غير سابؽ مثاؿ ، أما جسمو فيبدأ دقيقًا مف طرفيو كمييما ثـ ما يزاؿ يتدرج في الغمظ مف كمتا الناحيتيف 
حتي يبمغ السمف منتياه ، عند )خط استواه( ، عاقؿ راجح العقؿ ذكي مشتعؿ الذكاء ، غني وافر الثراء 

حواؿ أَسره ونفسيات رجاالتو ما أحسب أنو ال يتسؽ ، يجمع مف ألواف العمـ بتاريخ ىذا البمد وأحداثو وأ
لرجؿ غيره ، وىو عذب الروح حمو الحديث بارع المجمس حاضر النكتة يرسميا في موضعيا في توقر 

عمدة )ساف استفانو( ألنو ما تكاد تموح عبلئـ الصيؼ حتي يشد الرحاؿ  -بحؽ-واحتشاـ ، وقد ُدِعي 
الرمؿ ، فإذا كاف الصباح مف كؿ يوـ خرج إلي كازينو ساف استفانو إلي اإلسكندرية فيتخذ لو دارًا في 

فجمس مجمسو إلي يسار الداخؿ وفي ىذا المجمس يحتشد الجمع الحافؿ مف الوزراء سابقيف والحقيف ، 
ومف مستشاري االستئناؼ ومف المديريف ومف كبار الموظفيف ومف األعياف ومف أىؿ العمـ واألدب ألف 

عو كؿ مف جاز بو مف أصحابو ويعـز عمييـ بكؿ عزيمة ، ويأبي إال أف يقّرب إلييـ أبا نافع باشا يد
)عمي حسابو( كؿ ما يسألونو غمماف الكازينو مف ألواف الحموي وما إلي ذلؾ ، ثـ ينطمؽ في المجمس 
ذا محاضرًا مفاكيًا محبوؾ الحديث متزف الكبلـ إلي أف يحيف وقت الغداء فينطمؽ )وحده( إلي داره ، فإ

كاف العصر عاد إلي مجمسو وعاد إليو مف ذكرت مف صدور الناس ، فبل عجب أف ُدعي أبو نافع باشا 
عمدة ساف استفانو وال بدع إذا دعي مجمسو ىنالؾ بالمصطبة ، وحدثتؾ أف أبا نافع باشا شخصية 

مقد أري نفسو غريبة والواقع أنو قد حيرني فيو فمـ أعد أدري أىو أكـر الناس أـ ىو أبخؿ الناس ؟ ف
تطيب باإلنفاؽ عمي كؿ مف استراح إلي مجمسو في ساف استفانو بالغًا ذلؾ ما بمغ ، حتي ليخيؿ إلي 
أنني لو طمبت عمي حسابو كؿ يوـ بمائة جنيو لسخا بيا في ىشاشية ولطؼ أداء ، عمي أنو طالما 
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وما برح يطاولني في ىذا  وعدني بأف يدعوني في داره إلي حفمة عشاء ُيسمعني فييا المرحومة ألمظ ،
وُينظرني حتي ماتت ، فتحولنا بالعدة إلي المرحومة الوردانية فما برح يطاولني وُينظرني حتي قضت ىي 
األخري إلي رحمة اهلل ، ثـ انتقمنا إلي الشيدية فعبد الحي حممي ففبلف ففبلنة ممف طواىـ الردي وأتي 

سة أـ كمثوـ ، مدَّ اهلل في عمرىا ، حتي يحقؽ أبو الموت عمي آخرىـ حتي وصمنا بالسبلمة إلي اآلن
نافع باشا وعده لي ويحقؽ رجائي فيو ، وال أظنني أدعو ألحد بالبركة في الحياة وطوؿ العمر كما 
دعوت لآلنسة أـ كمثوـ بأف يحيييا اهلل تعالي حتي يدعونا لسماعيا أبو نافع باشا ، كذلؾ تجري 

وغير المياسير إلي االكتتاب باألمواؿ الجميمة والضئيمة ولكنؾ ال تسمع  األحداث في البمد فييرع المياسير
ألبي نافع باشا خبرًا ، وىو رجؿ غريب في احتياطو وتحرجو فبل تراه قط يتيافت عمي شأف عاـ ، ولقد 
يا قامت الدنيا وقعدت وانصدع البمد أحزابًا وشيعًا ثـ كانت االنتخابات يتقاتؿ الناس عمييا ويتناحروف في

نؾ لتجمس إليو والخطب قائـ فما يزاؿ  ، وأبو نافع باشا جاثـ مجثمة ال يحدر إلييا طرفًا وال يدًا ، وا 
يستدرجؾ ويستخرجؾ حتي تستريح إليو بمكنوف رأيؾ ، إذ ىو متحفظ دونؾ ما تتفصد نفسو مف الرأي 

قة رأيو ودخيمة اعتقاده راح بكثير وال قميؿ ، فإذا أنت عالجتو عمي أف يفضي إليؾ في الحدث القائـ بحقي
يرجٍّحؾ بفنوف مف القوؿ يطمييا بأفاكييو الِعذاب حتي ُيختـ عميكما المجمس أو تأُخذا في حديٍث غيره ، 
ذا تييأ لنا أف نممح جانبًا مف ىذه النفسية الغريبة وأف نصورىا لمقارئ كما لمحنا وكما يحتمؿ التعبير  وا 

ف أكثر الناس فالوجو في ىذا أف الرجؿ إنما يأخذ  نفسو باالحتياط التاـ في كؿ قوؿ وفي كؿ عمؿ وا 
لينزلقوف في األقواؿ وفي األعماؿ حتي إذا باف ليـ وجو األذي فيما تورطوا فيو راحو يطمبوف الخبلص 
ويمتمسوف ليذا كؿ ما دخؿ في ذرعيـ مف فنوف الحيؿ ، أما أبو نافع باشا فقد طبع نفسو بادي الرأي 

ف كاف شيخًا موفيًا عمي اليـر إال أنو ما زاؿ فتي عمي أال يتورط ف ي قوؿ وال عمؿ ، وأبو نافع باشا وا 
الروح فيو ال يستريح إلي القعود في الدار استراحة الشيوخ وال يرضي لسنو وال لمنزلتو أف يبتذؿ 
بالجموس عمي متوف القيوات فكيؼ يصنع ليرضي شيخوخة سنو وشباب روحو جميعًا ؟ بجوار سبمندد 
بار دكانًا لمخواجة سوسيدي الدخاخني فمماذا ال يجمس فييا أبو نافع باشا فيكوف لو كؿ حظ الجالسيف 
إلي القيوة وليس عميو شئ مف تكاليفيـ ؟ نعـ إف أبا نافع باشا ال يدخف ولكف ىؿ ىذا يمنعو مف أف 

مف صور الحياة إال عمي يبتغي مجمسو في دكاف دخاف ؟ والواقع أف أبا نافع باشا أخذ نفسو بأال يّطمع 
نؾ ال تراه ميما جد الجد وأـز الخطب إال مرحًا طروبًا ، وال تراه يعرض لؤلحداث  نواحييا المفرحة وا 
العامة وغير العامة ميما جؿ شأنيا إال مف ناحية ما يستِشؼ فييا مف نكتة بارعة ورأي طريؼ ولو كاف 

تيـ وألصاب مف مرىا ما يصيبوف ، ولكنو رجؿ يغامر كما يغامر سائر الناس المتحف في الحياة محن
ف فمسفتو   ٕٗلفمسفة سعيدة -عمي أي حاؿ وجيتيا–فيمسوؼ وا 

                                                             
رحـ اهلل محمد نقبًل باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشري رحمو اهلل ورحـ اهلل كؿ مف أدرجيـ في مرآتو وجميع موتي المسمميف و ٕٗ

 أجمعيفأبو نافع باشا وغفر ليـ 
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لطيؼ الحجـ دقيؽ الجسـ لوال بدونة دخمت عميو في السنيف األخيرة ، طمؽ الوجو عذب الروح فكو 
الحديث ، ولو أنو قدر لؾ أف تصحبو عشريف عاما دوف أف ُيَقيَّض لؾ اسمو ما عرفت قط ىذا الذي ال 

 يبمغو العجب 
 ويترؾ في الدنيا دويا كأنما تداوؿ سمع المرء أنممو العشر

نما يتدلي بكؿ حديثو إلي نفسؾ ، فمقد تحضر  مجمسو فيقبؿ عميؾ يحدثؾ فبل يرتفع بؾ إلي نفسو ، وا 
فتراه يدارجؾ في قولؾ ويكممؾ مف جنس كبلمؾ ويباريؾ عمي قدر فيمؾ حتي تنصرؼ عنو وقد ىيأ لؾ 

 وىمؾ أنو مثمؾ ، ىذا إذا لطؼ اهلل بعقمؾ فمـ يييئ لؾ أنو دونؾ ، 
نو إذ يتحدث إليؾ لتختمج  معارؼ وجيو حتي ليتمثؿ لؾ في شخص تمميذ في السنة الرابعة االبتدائية وا 

ف حدقتيو لتضطرباف في حركة أفقية عمي أنؾ لو تفطنت ألدركت أنيا ليست حركة الحائر المتردد بؿ  ، وا 
نو ليجسيا مف جميع أقطارىا ليبموىا  إنيا لحركة المتعرؼ المتقرٍّي الذي يريد أف يستؿ منؾ ذات نفسؾ وا 

ييا أىوف عميو ، ولقد يخيؿ إليؾ لطؼ ثروت وتبسطو في حديثو معؾ أنؾ مستطيع أف تدسو في جيبؾ أ
 إذ ىو قد دسؾ مف أوؿ المجمس تحت نابو ، فاحذره أطمؽ ما يكوف وجيًا وأنعـ حديثاً 

لعؿ ثروت باشا أبعد المصرييف نفسًا وأعمقيـ ضميرًا وقد حدثني مف طالت بو صحبتو أنو مف شباب 
نؾ سنو  قد جعؿ يمرف نفسو عمي إخفاء نياتو ، ويأخذ معارؼ وجيو بأال تنـ عمي ما في قرارة نفسو وا 

لتحدثو في الجمي ويحدثؾ فييا وىو متطمؽ الوجو ضاحؾ السف حتي ليكاد يمؤل عميؾ المجمس أنسا 
 الجباؿ ومراحا ، واهلل وحده يشيد ما في جوؼ ىذا الييكؿ مف ثوائر تيد أعصي الرجاؿ ، وتدؾ أشمخ 
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ولقد بالغوا في صمت أبي اليوؿ وقدروا أف مف خمؼ ىذا الوجوـ الطويؿ سرًا طويبًل أما ثروت فإنو أحذر 
مف أبي اليوؿ وأحرص عمي دخيمة نفسو فإف وجيو الضاحؾ منؾ ال لؾ ليقنعؾ بأف ىذا الخمؽ ال يحقف 

 مف السر كثيرًا وال قميبًل 
نو ليقبؿ عميؾ بكؿ ما عنده مف الرقة  ظيار المودة وشدة المواتاة حتي لتجدنو قد أصبح قطعة مف وا  وا 

 قمبؾ ولتحسبف أنؾ أصبحت أيضًا قطعة مف قمبو ولعمؾ لست منو في شئ أبدًا ، 
بثروت  ٕ٘وسبحاف مف قسـ الحظوظ فمو اف لي أمنية في خمؽ اهلل لتمنيت عميو تعالي أف يمزج عدلي

عمي نحو ما تمتزج بعض النقابات والبنوؾ حتي إذا اتحدا وتمت )لخبطتيما( أحدىما بصاحبو شؽ ىذه 
 العجينة إلي شخصيف وسوي منيما رجميف إذف لخرجا أحسف الرجاؿ ، 

وبعد إذ تخرج في مدرسة الحقوؽ نابغًا رائعًا  - -وقد بدت مخايؿ النجابة عمي عبد الخالؽ ثروت طفبًل 
ؿ بمجنة المراقبة القضائية وعيف سكرتيرا لممستشار القضائي فكاف كؿ التشريع المصري قرابة ، اتص

ثبلثيف سنة مف وضع عبد الخالؽ أو باشتراكو فميس عجيبًا أف ُيدعي عبد الخالؽ ثروت في ىذا البمد 
ثـ كاف وزيرًا لمحقانية أبا القانوف ، وكاف مستشارًا في االستئناؼ وكاف مديرًا ألسيوط وكاف نائبًا عموميًا 

ثـ استقاؿ مع صحبو الذيف استقالوا مشايعة لمثورة وحفاظًا  ٜٗٔٔفي وزارة رشدي مف صدر سنة 
لنيضة الوطف ، فكاف في كؿ المناصب التي ولييا ال يعمؿ إال بالقانوف ، وكاف ثروت وزيرًا لمداخمية في 

اء في أثناء غيابو في مفاوضة المورد كرزف وقائمًا مقاـ رئيس الوزر  ٕٜٔٔوزارة عدلي يكف باشا سنة 
، فمما قطع عدلي باشا ىذه المفاوضات عاد إلي مصر فقدـ استقالة الوزارة واستوحش ما بيف مصر 

نجمترا وسكت المنطؽ مف حيث تكمـ الحديد والنار وانطمقت القوة تفعؿ في ىذا البمد ما تشاء ،   وا 
مصر وأطمقتيا في الدوؿ دولة مستقرة ذات سيادة فضرب تمؾ الضربة اليائمة التي صدعت قيود 

فبراير ٕٛوسمطاف وسرعاف ما آذنت إنجمترا الدوؿ بانتياء حمايتيا عمي مصر )أصدرت إنجمترا تصريح 
مف جانب واحد( وشرع ثروت باشا يسف لمدولة دستورًا قويًا ألف مصر الفتاة تأنؼ العيش  ٕٕٜٔسنة 

عمؿ وسيعمؿ إف شاء اهلل حتي تحيا مصر أعمي الحياة ، عمي أنو ما إال في كنؼ برلماف وىذا البرلماف ي
ف رجااًل فييا ليتربصوف الفرص ليتحيفوا مف حقوقنا ، فما أحوجنا  برح بيننا وبيف إنجمترا مسائؿ جميمة وا 

وفييا عدلي وفييا  ٕٙفي أمرنا معيا إلي عـز األبطاؿ ، وما كاف اهلل ليخيب رجاء مصر وفييا سعد
 ييا مف يُحؼ بيـ مف رجاالت عظاـ ثروت ، وف

نقبًل باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشري رحمو اهلل ورحـ اهلل كؿ مف أدرجيـ 
 في مرآتو وجميع موتي المسمميف ورحـ اهلل عبد الخالؽ ثروت باشا وغفر ليـ أجمعيف

 

                                                             
 عدلي يكف باشا ٕ٘
 سعد زغموؿ باشا ٕٙ
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أال مف شاء أف يقدر مبمغ التطور الذي دخؿ عمي رجاؿ الديف عندنا ، ويعرؼ مدي الطفرة العظيمة التي 
 طفروىا فميسمع القصة التالية :

كاف في األزىر مف ستيف أو سبعيف سنة عالـ جميؿ المقدار ُيدعي الشيخ االسماعيمي ، وكاف يسكف 
بار العمماء في ذلؾ الزماف يقرأ بيف يديو درسو إذا أقبؿ الجامع المؤيد ولو تمميذ خاص عمي عادة ك

إلخ ، وىذا  - -عمي حمقتو ويتموه عميو إذا خبل لمذاكرتو ويعينو إذا سعي ويصب لو ماء وضوئو 
التمميذ كاف ُيدعي الشيخ حسنًا ، وكاف الشيخ االسماعيمي رجبًل شديد الزىد في الدنيا قوي الرغبة عنيا 

بب إال ما كاف مف شأف دينو وتعميـ طمبتو ، وكانت وظيفتو كؿ يوـ بضعة ُرغفاف ، ال يتعمؽ منيا بس
يتبمغ بيا وتمميذه ، وفي كؿ شير ثبلثيف قرشًا يأَتِدـ بيا وصاحبو ، ويتجمؿ بما فضؿ منيا لسائر 

 حاجاتيما ، 
الرجؿ في  ويدعو أحد التجار ذلؾ الشيخ ليتغدي عنده التماسَا لبركتو فيأبي الشيخ ويعتذر ، ويمح

الدعوة فيمح الشيخ في إبائو واعتذاره ، فمما أيس الرجؿ مف إسبلس الشيخ ، طمب وجو الحيمة في 
األمر فاختمي بالشيخ حسف وقاؿ لو : إذا ُرضَت لي نفس الشيخ وقدتو إلي داري ليفطر عندي في 

، وِغرارتيف مف  رمضاف ، وقد أصبحوا مف رمضاف عمي أياـ ، اجتعمت لؾ عمي ىذا ِنحييف مف السمف
القمح ، وأربعة أعداؿ مف السكر والصابوف والشمع والبف ، فجمع الشيخ حسف كؿ عزمو وانصب عمي 
بائو ، والشيخ  شيخو يقبؿ يديو ورجميو ويسألو أال يخّيب رجاء داعيو ، إذ الشيخ ما يزاؿ في نفوره وا 

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com.eg/2018/05/blog-post_7.html
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ا طاؿ إلحاح التمميذ فطف األستاذ إلي أف يمح في االعتذار محتجَا بأنو ما زاؿ في خزانتو خبز كثير ، ولم
في األمر شيئًا فقاؿ لو : ىؿ اجتعؿ لؾ الرجؿ عمي ىذا ُجعبًل ؟ فقاؿ : بمي يا موالي لقد جعؿ لي كيت 
ني أرجو أف أعود بيذا عمي شممي وأوسع في النفقة  وكيت ، وأنا رجؿ كما تعمـ ذو زوجة وأوالد ، وا 

فس الشيخ األكبر بإجابة الدعوة رحمًة بعياؿ الشيخ األصغر ، وعيَّف دىرًا عمي عيالي ،، وحينئذ طابت ن
يومًا مف أياـ رمضاف ليفطر فيو عند ذلؾ التاجر ، ويطير عـ الشيخ حسف إليو يبشره بقبوؿ الشيخ ، 
ويحتفؿ الرجؿ لؤلمر فيدعو بأجود الطياة ويتقدـ إلييـ بطيي أزكي األطعمة ، كما يدعو لميوـ المعيف 

تجار والسراة وكؿ ذي خطر في الحي لينعموا بطمعة الشيخ ويتشرفوا بمؤاكمتو ، حتي إذا كاف أعياف ال
غضاء وتربُّد وجو وانقباضًا عف الحديث حتي  عصر ذلؾ اليوـ الحظ الشيخ حسف عمي أستاذه فتورَا وا 

عي وما كادا إذا تييأت الشمس لمنزوؿ قاؿ لصاحبو : ىمـ بنا ، وانطمقا يطمباف حي الجمالية مثوي الدا
يتشرفاف عمي حارتو حتي أبصرا عبلئـ الزينة مف بنود خافقة وثريات آلقة ترتجؼ أثناء ذلؾ بطاطيخ 
الزجاج في ألوانيا ، ورأيا كبار األعياف وىـ ميمموف دار الداعي عمي أُتُنيـ وبراذينيـ الفارىة ، فجمد 

: كـ اجتعؿ لؾ الرجؿ يا شيخ ؟ الشيخ واصفر وجيو وتيدلت شفتو وأرعشت يداه وصاح في تمميذه 
فقاؿ : جعؿ لي كيت وكيت ، قاؿ : فكـ يبمغ ثمنيا ؟ قاؿ : حوؿ األثني عشر جنييًا ، قاؿ : فقسُّطيا 
عميَّ كؿ شير ثبلثيف شيرًا ، ودار عمي محوره وجري طمقًا إلي مثواه في جامع المؤيد حيث يبُسط ِخوانو 

 مما ادخر مف الخبز في خزانتو 
وـ عمماء كبار ، ولنا اليوـ شيخ إسبلـ جميؿ المقدار ، لـ يمنعيـ عمميـ وال دينيـ وال شدة وفينا الي

ورعيـ عف أف يفقيوا الدنيا ويجاوروىا في مظاىر حضارتيا حتي ال يطمقوا فينا القالة وال يبعثوا األلسف 
ىربو مف تناوؿ طعاـ بتنقُّص الديف والقوؿ بأنو يدعو إلي الجمود ، وذكرت مرجع ذلؾ الشيخ الجامد و 

 لعمو قد دخمو ما ال يحؿ
والشيخ أبو الفضؿ الجيزاوي رجؿ عصامي حقًا فقد خرج مف بمدتو الورَّاؽ مف أعماؿ مركز إنبابة إلي 
األزىر وجد في طمب العمـ وكدح في ذلؾ كدحَا عنيفًا قاـ عنده مقاـ شدة الذكاء وقوة االستعداد ، 

إلي المرحوـ الشيخ العباسي الميدي الذي كره لو لقبو فدعاه )أبا وانتيي أمره ال أدري بأية وسيمة 
الفضؿ( فذىب لو ىذا المقب مف ذلؾ اليوـ ولما استوي عالما مدرسا كاف المرحوـ العباسي يعتمد عميو 
في بعض وسائؿ امتحاف العالمية في األزىر ، ورأي الشيخ أبو الفضؿ أف يعمؿ لدنياه كأنو يعيش أبدا 

خرتو كأنو يموت غدا ، فحرص عمي جمع الماؿ ، وكـ واسي بو عاتيا وكـ فرج بو كربة كما يعمؿ آل
محتاج ، عمي أف اهلل تعالي قد أنعـ عميو وجازاه فيما أعطي أضعافًا مضاعفة ، وظؿ الشيخ مدرسًا في 

مف  األزىر معروفًا بشدة االجتياد والمطاولة في الدرس وقوة الصبر عمي التفيـ عمي عادة األكثريف
عمماء األزىر في عيده فكاف درسو مف أحفؿ الدروس بطمبة ىذا النوع مف التعميـ ، وىو رجؿ معروؼ 
بحب القرآف وتبلوة القرآف فمـ يتبطر وىو عالـ كبير عمي أف يمي مقرأة السمطاف الحنفي لقاء َّ في كؿ 
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يا إلي أف أفضت إلي شير وعشريف رغيفا في كؿ أسبوع ، ثـ ولي مشيخة معيد اإلسكندرية وظؿ في
ـ ، ويأبي اهلل إال أف يفسح لو في الخير ويبسط لو في  ٜٚٔٔأو  ٜٙٔٔمشيخة اإلسبلـ في سنة 

إلي ما أضيؼ إلي ذلؾ مف وظائؼ عدة تجري عمي موالنا الشيخ األكبر في كؿ شير  - - -الرزؽ 
وـ ، وثالثة عمي مكافأة عمي حضور مجمس إدارة مدرسة القضاء الشرعي وأخري لمدرسة دار العم

حضور مجمس األوقاؼ األعمي ، ورابعة لمجمس الببلط وخامسة وسادسة ،، ، إلي تمؾ األوقاؼ 
الواسعة التي دخمت عمي مشيخة األزىر والتي ال يعمـ حسابيا إال اهلل تعالي وما شاء اهلل كاف ، وقد 

يومًا إلي دار اآلثار ما أصبح مف المرض وتزاحـ السنيف أشبو بمومياء حتي لو قد استدرجتو إلي 
 ،  ٕٚاستطعت أف تستخرجو منيا إال بعد جداؿ وجيد في اإلثبات

 
  

                                                             
رحـ اهلل الشيخ أبو الفضؿ الجيزاوي نقبًل باختصار عف كتاب في المرآة تأليؼ الشيخ عبد العزيز البشري رحمو اهلل ورحـ اهلل كؿ مف أدرجيـ في مرآتو وجميع موتي المسمميف و ٕٚ

 وغفر ليـ أجمعيف
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 كٌف ظهر تٌار العلمانٌة الوطنٌة المستشار طارق البشري ٌوضح  .8ٔ

 ؟ م9ٔ9ٔبعد ثورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائد حركة الكفاح العتيد الطموح ضد  -في تقديري-كاف الوفد  - - -يقوؿ المستشار طارؽ البشري : )
الغالبية الكاسحة مف  -ٜٜٔٔ-المحتميف ومف أجؿ  استقبلؿ مصر وانضمت إليو خبلؿ الثورة 

فع شعارًا عممانياً المصرييف ، شبابًا وشيوخًا مسمميف وأقباطًا مدنييف وأزىرييف ،،، إلخ ، وىذا الوفد لـ ير 
، بؿ كاف حريصًا في بدايتو عمي استمالة الشعور الديني السياسي ، عمي أنو مف ناحية الممارسة 
العممية كاف ذا منزع عمماني ، يبتعد عف التوجو اإلسبلمي في صوره التطبيقية ، ويبتعد تمامًا عف أي 

ا ما ظير بو في السياسة والفكر ، ظير دعوة النتماء مصري أشمؿ عربيًا كاف أو إسبلميًا ، وكاف ىذ
تيارًا يمكف تسميتو "بالعممانية الوطنية" ظير تيارًا مؤثرًا فعااًل مف جيؿ المصرييف الوطنييف أبناء 
المؤسسات الحديثة ذات المناىج الوافدة وظير في ظرؼ تاريخي خمت فيو األرض مف أي مؤسسة 

بلميًا وىنا انشطرت الوجية المصرية والتفت الطموح تجسد لممصرييف انتماء أشمؿ عربيًا كاف أو إس
المصري مف الشرؽ إلي الغرب يختار مف أنساؽ الغرب أسس نظرتو لبلستقبلؿ والنيضة ، ويستميـ 
الغرب في تصور مدينتو الفاضمة ،، ظير لدي ىذا الجيؿ مشروع النيضة المستقمة ال أقوؿ معارضًا 

االحتكاـ الغربية ويترسـ أنساقو ويقررىا ويجري تنفيذىا ، بعيدًا عف لئلسبلـ ولكف أقوؿ أنو يتبني معايير 
معايير الشرعية واالحتكاـ اإلسبلمية وغير متصؿ بيا وال وارد منيا ، وفي ىذا السياؽ الزمني يبلحظ أف 
دعاة العممانية والمذاىب الغربية ، لـ يعودوا أمثاؿ شبمي شميؿ وفرح أنطوف ، وآؿ نمر ، بؿ صاروا 

اؿ طو حسيف وعمي عبد الرازؽ في كتابو الشيير ، ومحمود عزمي في صحيفتو "االستقبلؿ" أمث
ومنصور فيمي في مرحمتو األولي خاصة ، ومف ثـ ، فإف النظر الفكري المعارض التصاؿ اإلسبلـ 
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 بنظاـ الحياة وبالدولة ، كاف قد انزرع في البيئة المصرية اإلسبلمية نفسيا ، وأورقت بفروعو أشجار
بعد أف كانت الخبلفة قد ألغيت وتحولت مف رابطة  ٕٜٗٔمصرية ، وظير ذلؾ أظير ما يكوف منذ عاـ 

انتماء تاريخي إلي شعار يمعب بو ممؾ صغير "الممؾ فؤاد" ضد معارضيو السياسييف وبعد أف تحولت 
ور عاـ مف المد الشعبي الفسيح الفائر ، إلي نظاـ سياسي شبو مستقر في ظؿ دست ٜٜٔٔثورة عاـ 
وبعد أف رفعت راية العممانية في تركيا وبدأت حركات التبشير ودعاوي التغريب تنشط في مصر  ٖٕٜٔ

والببلد المجاورة كميا ، وقد أسكرىا نشوة وثقة ىذا التبدؿ الكبير الحادث ، ، حاولت أف أوضح ىنا 
التقريبي ليذا الظيور ففي بعضًا مف الظروؼ التاريخية التي ظيرت فييا الوطنية العممانية ، والزمف 

ىذا الوقت عمي التقريب لـ تعد العممانية وال فكريات الغرب محض شجيرات وافدة في أصص ، ولكنيا 
، ولـ يعد ذووىا أشبو بالجاليات األجنبية ، إنما صاروا مف أىؿ صارت مغروسة في األرض المصرية 

تو بالمصالح األوروبية ، إنما آؿ قسـ منيا البمد آباء وأبناء ولـ تعد وظيفة ذلؾ كمو مقصورة عمي صبل 
إلي مكافحة تمؾ المصالح ، وىذا ما أكسب ىذا القسـ وفكرياتو شرعية الوجود في البيئة المصرية ، 
عمي أنو يمكنني الزعـ أف ىذه الظاىرة حادثة غير قديمة ، أحدث كثيرًا مما يتصور العمماني الوطني 

 ٕٛ(-عـ لنفسو وجودًا أكثر شرعية أو أصالة مف غيره نفسو ، وال حؽ لوطني عمماني أف يز 
وىنا يمكف مبلحظة أف الدعوة  ---: )في موضع آخر مف الكتاب يقوؿ المستشار طارؽ البشري و 

اإلسبلمية ظيرت في ذلؾ الوقت بوصفيا دعوة السترداد األرض المفقودة أو األرض المغزوة بالمعني 
بوصفيا دعوة لمطمؽ اإلسبلـ لـ تكف أي حركة إسبلمية مف العقائدي الحضاري السياسي ولذلؾ ظيرت 

قبؿ تتسمي ىكذا باسمو العاـ الشامؿ ، وتدعو لئلسبلـ مطمقًا وعامًا ، وتوجو دعوتيا تمؾ إلي 
المسمميف ، سواء في القرف التاسع عشر أو فيما قبمو ، ونحف نسمع عف السنة والشيعة والمعتزلة 

أىؿ الشريعة وأىؿ الحقيقة ، وعف الوىابية والسنوسية والميدية ، وغير واألشاعرة والخوارج والصوفية و 
ذلؾ مف الحركات الفكرية والسياسية واالجتماعية ، لـ تتسّـَ أي منيا باسـ اإلسبلـ نفسو ، ألف أيًا منيا 
ما لـ يكف يختص باإلسبلـ وال يصدر عنو في مواجية غيره في األساس ، ومف قاوـ منيا غزوًا أجنبيًا إن

قاومو في األساس بوصفو قتااًل عسكريًا أو ثورة ، ولـ يواجيو بوصفو غزوة فكرية سياسية عقائدية ، 
فمما وفد الوافد األوروبي وعمؿ عمي إقصاء اإلسبلـ مف العقوؿ واألرواح والنظـ ، ظيرت الدعوة إلي 

بيا الدعوة اإلسبلمية عمي مطمؽ اإلسبلـ متسمية باسمو العاـ ،، وتبلحظ السرعة النسبية التي انتشرت 
مدي الثبلثينيات وىذا فيما يظير يدؿ عمي تشوؽ شعبي جماىيري ليا وقد شكمت بعيدة عضويًا عف 
النخب الحاكمة مف أىالي ومف جميور مصري قح بالمعني الشعبي لمكممة ، وىذا يشير إلي عنصر 

ي بعد نحو أربع سنوات فقط مف ضرورة أوجبت وجودىا ، ويفسر االنجذاب السريع ليا ، وبدا ذلؾ يجر 
كسب العممانية معركتيا في العالـ العربي اإلسبلمي وفي مصر عمي ما سمفت اإلشارة إليو ،  لـ يكف 

                                                             
 وما بعدىا ٔٗصفحة -دار الشروؽ – ٕٕٓٓالطبعة الثانية  –طارؽ البشري – الحركة السياسية في مصر–نقبًل عف كتاب  ٕٛ
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التيار اإلسبلمي إذًا ، تيارًا شاردًا ، وال طارئًا ، وال وضعًا يتجافي مع أصؿ آخر . إنما كاف ىو األصؿ ، 
نطمر سنوات قميمة ليعود مف جديد ، وىو لـ يكف بعيدًا عف ثـ بدأ التضييؽ يأخذ عميو السبؿ ، وا

ثـ كاف تيار النيضة الوطنية الوحيد في ، السياسة ، بؿ كاف ىو المورد الوحيد عمي عيد محمد عمي 
النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ، واقتصر عمي األخذ بالنظـ واألبنية التنظيمية مف الغرب ، دوف 

نظرية ، ثـ كاف مندمجَا في التيار الوطني األساسي في بدايات القرف العشريف ، ولـ اأُلُطر الفكرية وال
، بظيور الوطنية العممانية ، ولـ تنكسر شوكتو  ٜٜٔٔيتميز عنو التيار الوطني إال بعد ثورة عاـ 

زاء ىذا الوضع ، ال تقوـ حجة تاريخية لقائؿ : ما خطب، ـ تقريبًا ٕٜٗٔالسياسية إال مف عاـ   وا 
ـ ؟ إف كانوا طبلب استقبلؿ ، فيـ قمما يتميزوف عف طبلب ٕٜٛٔىؤالء الذيف ظيروا في عاـ 

االستقبلؿ "السابقيف" الذيف ابتعدوا بالسياسة عف الديف . عمي ىذا المنواؿ ، يمكف فيـ الوضع التاريخي 
فو ظيورًا طارئًا لمحركة اإلسبلمية في مصر . وال ينبغي النظر إلي ظيورىا في أواخر العشرينيات بوص

فيناؾ نوع مف االستمرارية التاريخية يفسر انبعاثيا في ىذه الفترة ،، ويمكف مبلحظة أف فترة ظيور 
كانت فترة توجيو إسبلمي عاـ . آية ذلؾ ظيور الشباف المسمميف ثـ اإلخواف ،  -المسمميف-اإلخواف 

إلي دعوة إسبلمية خالصة ، ولكنو كاف وآيتو بدرجة ما ظيور مصر الفتاة ، ولـ يدُع حزب مصر الفتاة 
ـ ، ثـ انحسر قميبًل ، ولكنو ٜٓٗٔواضح التأثر بيذا التوجو ، ونما ىذا التأثر حتي بمغ قمتو في عاـ 

لـ يفارؽ الحزب قط . ويمحظ ىذا التوجو في أعماؿ األدباء والمفكريف أيضًا ، وداللة ذلؾ أف األمر لـ 
فيا تنظيمًا مفردًا أسسو زعيـ فرد ، برغـ أف حركة اإلخواف بطبيعة يكف مقصورًا عمي حركة اإلخواف بوص

الحاؿ كانت أقوي الحركات وأكبرىا داللة ػ ومفاد ذلؾ وجوب السعي ، في معرفة أسباب نشأة اإلخواف ، 
إلي تفيـ أسباب ىذه الظاىرة العامة ، وال يكفي التنقيب عف أسباب خاصة قد يري الباحث أنيا البست 

 يـ محدد ظيور تنظ
وفي عجالة تبدو لي تمؾ األسباب العامة ، في أنو بعد حموؿ الوفد محؿ الحزب الوطني في قيادة الحركة 
الوطنية ، لـ يعد لئلسبلـ تعبير سياسي بالدرجة المعقولة ، فضبًل عما أسفرت عنو ظروؼ ما بعد 

غاء الخبلفة وضياع الدولة الحرب العالمية مف إقصاء شبو عاـ لئلسبلـ السياسي . وما ترتب عمي إل
رث الدوؿ الغربية ليا ، مما استوجب البحث عف وعاء  العثمانية ، مف اقتساـ الببلد العربية اإلسبلمية وا 
جامع لحركات التحرر والمقاومة ، وما ترتب عمي نظاـ كماؿ أتاتورؾ مف خروج تركيا نفسيا عف الحوزة 

ثـ ظيور قضية فمسطيف التي لفتت أنظار المصرييف إلي اإلسبلمية بخطوات بالغة الغمو في التغريب ، 
وثيؽ روابطيـ بيا مف حيث اإلسبلـ والعروبة . ثـ مقاومة النزعة التغريبية التي مدَّت أطنابيا في مصر 

ـ . ووجد ٜٜٔٔ، خصوصًا بعد ظيور التيار العمماني الوطني واكتسابو شرعيتو الوطنية في ثورة عاـ 
مو نزعة التغريب ما يفت في عضد اليوية الشعبية المصرية المكافحة ويضعؼ االتجاه اإلسبلمي في ن

قوة االنتماء والتماسؾ . ويمكنني االستطراد ىنا والقوؿ بأننا اليوـ أكثر قدرة عمي إدراؾ مدي التدمير 
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 الذي يمحقو تدفؽ موجات التغريب ، عمي ىويتنا وشعورنا الجماعي وروح االنتماء فينا ، مما مف شأنو
 أف يصيب قضية االستقبلؿ والتحرر بأعظـ الخمؿ ، 

وعمينا أف نبلحظ حرص االستعمار دائمًا عمي زرع ثقافتو وأنماط فكره وحضارتو ولغاتو فينا ، وشغفو 
بإحبلؿ كؿ ذلؾ محؿ ما لنا وما ورثناه ، وبتغييب وعينا التاريخي ، لقد عقد االستعمار عزمو عمي أف 

بد مف جامع يجمع الحاكـ والمحكوـ ، وال يستقر لحاكـ سمطاف إال بيذا يكوف حاكمًا لشعوبنا ، وال
 الجامع 

وىنا يؤدي نشاطو الثقافي دوره الحاسـ في تغيير العقوؿ والقموب منا ، إنو يمحقنا بو سياسيًا واقتصادياً 
ار الفكري ، وعميو الستدامة ذلؾ أف يمحقنا بو فكريًا وحضاريًا ، وىذا ما يعبر عنو البعض باالستعم

والحضاري ، وأىمية ىذا األمر أف صراعنا مع االستعمار ، ال يتعمؽ فقط بشئ خارج ذواتنا ، فنحف 
بوصفنا جماعة بشرية موضوع لمصراع ، ولسنا طرفًا فيو فقط ، وطمبة االستعمار ليست أرضًا لنا جرداء 

نا ليس مف شأنيا أف توجد منا ، ولكف طمبتو ، ىي نحف البشر وما نممؾ ، وأي حركة لممقاومة لدي
وتنمو ، إال أف تستند إلي تميز وثيؽ لنا في اليوية واالنتماء ، أي أف ندرؾ ذاتنا الجماعية في تميزىا 
واستقبلليا ، وال يتأتي لنا ذلؾ إال بإدراؾ أكيد لتاريخنا المتميز ، ولمجمؿ الموروث الفكري والحضاري 

 ٜٕ(--فينا 
 

  

                                                             
 وما بعدىا ٖٗصفحة -دار الشروؽ – ٕٕٓٓالطبعة الثانية  –طارؽ البشري –الحركة السياسية في مصر –نقبًل عف كتاب  ٜٕ
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 تختلف عن برٌطانٌا أٌام توفٌق وعرابً برٌطانٌا أٌام فاروق ونجٌب .9ٔ

محسف  –يوليو بالوثائؽ السرية  ٖٕثورة  –أياـ  ٗمقتطفات مختصرة نقبًل عف كتاب سقط النظاـ في 
وما بعدىا حيث كتب تحت عنواف البرقية الحاسمة ما  ٘٘ٔمف صفحة  –دار الشروؽ  –محمد 

 ممخصو :
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كاف فاروؽ يستغيث بالسفير األمريكي إلقناع زميمو البريطاني وقائد القوات البريطانية بالتدخؿ العسكري 
 لصالحو بواسطة القوات البريطانية في منطقة القناة وىي تفوؽ جيش مصر عددا وعتادًا ، 

 ولـ يكف فاروؽ يعرؼ موقؼ الحكومة األمريكية منو 
دقيقة صباحًا بتوقيت لندف بعث  ٙٗوقيت واشنطف أي السادسة و دقيقة بت ٙٗفي الساعة الواحدة و 

السير أوليفر فرانكس السفير البريطاني في الواليات المتحدة ببرقية إلي وزارة الخارجية حسمت الموقؼ 
 بالنسبة لمتدخؿ البريطاني في مصر 

 قاؿ السير فرانكس :
 ية إلي جانب فاروؽ()تري وزارة الخارجية األمريكية أال نتدخؿ بقوات بريطان

 وصمت ىذه البرقية إلي لندف ولـ يعمـ بيا الممؾ فاروؽ 
 ولـ يعرؼ فاروؽ أبدًا أف الحكومة األمريكية طمبت مف الحكومة البريطانية أال تتدخؿ لصالحو 

اجتمع مجمس الوزراء البريطاني بعد وصوؿ برقية واشنطف برئاسة رئيس الوزراء ونستوف تشرشؿ في 
دية عشرة والنصؼ بتوقيت بريطانيا الصيفي ، منتصؼ الواحدة ظيرًا بتوقيت القاىرة يـو الساعة الحا

 ، وكانت مصر ىي المادة األولي في جدوؿ األعماؿ  ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕ

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/07/blog-post_29.html
https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/07/blog-post_29.html
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قاؿ انتوني ناتنج وزير الدولة البريطاني إف طمب فاروؽ بتدخؿ بريطانيا ُرِفض بعد مشاورات عاجمة بيف 
 لندف وواشنطف 

 كتاب )واشنطف تخرج مف الظؿ ( قاؿ المؤلؼ جيفري أرونسوف :وفي 
نقؿ قائد القوات البريطانية في مصر إلي ايدف طمب الممؾ فاروؽ بالتدخؿ فأبمغو ايدف إلي واشنطف ، 
وكاف رد الرئيس األمريكي ىاري تروماف سمبيًا فإف الواليات المتحدة ال تقر أي تدخؿ أجنبي إلنقاذ 

 فاروؽ 
كر أف الموقؼ الدولي اختمؼ تمامًا عف الموقؼ أثناء الثورة العرابية فقد كانت بريطانيا وجدير بالذ

العظمي ال تحتاج إلي تأييد مف أي دولة أخري كي تتدخؿ عسكريًا لصالح الخديوي توفيؽ وتقضي عمي 
 عظميالثورة العرابية وتحتؿ مصر وتمقي القبض عمي الزعيـ أحمد عرابي وتحاكمو بتيمة الخيانة ال

أما الموقؼ الدولي أثناء ثورة يوليو فمـ يسمح لبريطانيا أف تتدخؿ عسكريًا لصالح الممؾ فاروؽ لتراجع 
قوي عظمي وصعود قوي عظمي جديدة بعد الحرب العالمية الثانية واختبلؼ ميزاف القوي العالمية وكؿ 

 ذلؾ كاف مف أىـ عوامؿ نجاح ثورة يوليو 
دخؿ بريطانيا عسكريًا لـ توافؽ الواليات المتحدة ربما ليعمـ الجميع أف فإف الممؾ فاروؽ عندما طمب ت

بعد تأميـ قناة  ٜٙ٘ٔدور بريطانيا قد انتيي ، وعندما حاولت بريطانيا التدخؿ عسكريًا مرة أخري سنة 
السويس وتزعمت العدواف الثبلثي عمي مصر جاء الرفض ىذه المرة مف القوة العظمي الثانية في العالـ 

و االتحاد السوفييت وأرسؿ إنذار شديد الميجة لوقؼ ىذا العدواف ، ومنذ ذلؾ الحيف عرؼ الجميع أف وى
 لمعالـ سادة جدد يديروف األمور طبقًا لمصالحيـ
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 تارٌخ بدء االهتمام األمرٌكً بمصر خالل فترة الحرب الباردة  .ٕٓ

محسف  – ٖٓيوليو بالوثائؽ السرية ٖٕثورة  –أياـ  ٗمقتطفات مختصرة نقبًل عف كتاب سقط النظاـ في 
 ما ممخصو : ٜ٘ٔحيث كتب تحت عنواف الدور األمريكي مف صفحة  –دار الشروؽ  –محمد 
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وكانت مصر تأمؿ مساعدة أمريكا في  - - -زاد االىتماـ االمريكي بمصر خبلؿ الحرب العالمية الثانية 
ورغـ أف مصر  - - -الضغط عمي بريطانيا لتحقيؽ جبلء القوات األجنبية عف مصر بغير قيد وال شرط 
شنطف رأت أف القاعدة تقع جنوب الخط الذي حددتو الواليات المتحدة الحتواء االتحاد السوفييتي فإف وا

                                                             
يوليو بالوثائؽ السرية  ٖٕأياـ ثورة  ٗتابو سقط النظاـ في قاـ الكاتب محسف محمد بالحصوؿ عمي الوثائؽ التي تـ اإلفراج عنيا في لندف ونشرىا في ك ٖٓ

شر كؿ وثيقة عمي والجدير بالذكر أف ىناؾ مركز في لندف يصدر الوثائؽ السرية القديمة عندما يمر زمف معيف عمي صدورىا ويعتمد تحديد الزمف بمدي تأثير ن
أو أقؿ ، والوثائؽ التي تـ اإلفراج عنيا وتـ نشرىا في الكتاب المذكور عبارة عف مجموعة مف  األمف القومي البريطاني فقد تحتاج وثيقة إلي مائة عاـ أو أكثر

أياـ فقط خبلؿ فترة  ٗالبرقيات تـ تداوليا بيف السفير البريطاني في مصر والسفير البريطاني في واشنطف ووزارة الخارجية البريطانية في لندف وكميا تمت في 
 يولة البحث عف الكتاب وتحميمو وفيما يمي رابط تحميؿ الكتاب المذكور الذي يحتوي عمي نص الوثائؽ بالكامؿ ويمكف بس ٕٜ٘ٔثورة يوليو 

-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-4-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B3-freeebooks.net/book/15903/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-https://www.download
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-23-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 
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فرقة محاربة أثناء الحرب العالمية الثانية كما أف  ٔٗالبريطانية في منطقة السويس استطاعت تمويف 
 القناة تمثؿ شريانًا حيويًا لمتجارة العالمية

تنبأ  ٜٓ٘ٔوآخر عاـ  ٜٛٗٔمف نوفمبر عاـ  ٖٕوفي تقرير لمجمس األمف القومي األمريكي تاريخو 
يمكنو في حالة الحرب الوصوؿ إلي القاىرة ومحو أكبر  –السوفييتي –المجمس بأف الجيش األحمر 

 قاعدة عسكرية غربية في الشرؽ األوسط 
مما غير الموازيف االستراتيجية بيف  ٜٜٗٔوأجري السوفييت تجربتيـ النووية األولي في سبتمبر 

 واشنطف وموسكو
ويجتمع رؤساء البعثات األميريكية في الشرؽ األوسط ، ، اعترؼ الحاضروف بانتشار الفساد في ىذه 
الدوؿ ولكنيـ وجدوا أف االستقرار في مصر ودوؿ الشرؽ األوسط أىـ مف اإلصبلح االقتصادي 

 فساد وما قد تؤدي إليو واالجتماعي ، وخافوا مف معارضة ال
وعمي ىذا األساس انتيي قرار الدبموماسييف إلي ضرورة مساعدة نظاـ حكـ الممؾ فاروؽ اقتصاديا ميما 

 كانت درجة فساد ىذا النظاـ 
وقاؿ الدبموماسيوف إف النظاـ السياسي فاسد وال يمكف إصبلحو ولكف مف مصمحة الواليات المتحدة 

 تغيير سريع في النظاـ القائـ في مصر سيستغمو الشيوعيوف  ألف أي - - -المحافظة عميو 
ووجدت الواليات المتحدة أف بقاء بريطانيا في مصر أمر ضروري ألف مصر ال تستطيع الدفاع عف 
نفسيا وما حدث في حرب فمسطيف يؤكد عجز القوات المصرية كما أف ميثاؽ الضماف الجماعي العربي 

 يعتبر نمرًا مف ورؽ 
جونز مدير قسـ الشرؽ األدني بوزارة الخارجية أف النزاع المصري البريطاني لف ُيحؿ  وقاؿ لويس

 بشروط مصر أو بريطانيا
حذر ىنري بايرود وكيؿ الخارجية األمريكية مف أف الفشؿ في إيجاد مخرج لمنزاع  ٕٜ٘ٔوفي يوليو 

طيع الحكومة المصرية المصري البريطاني سيفضي إلي اندالع المظاىرات والقبلقؿ التي قد ال تست
ولذلؾ ظؿ األمريكيوف يتابعوف الموقؼ بعناية ، وبعد نجاح حركة الضباط قاؿ مايمز ،   السيطرة عمييا

غمرت المسئولوف في واشنطف موجة مف السرور وأدركوا جميعًا أنيـ أصبح في حوزتيـ   كوببلند :
يدىـ لمعثور عميو وأف كؿ ما عمي المسرح العالمي العب جديد مف الطراز الذي بذلوا قصاري ج

 سيضعونو معًا مف الخطط سيحظي بنسبة عالية مف التعاوف المثمر
قناع  وأجمع كؿ المراقبيف عمي أف األمريكييف ساعدوا الثورة في أياميا األولي بإقناع الممؾ باالستسبلـ وا 

 اإلنجميز بعدـ التدخؿ 
 

  



-٘ٓ- 

 
 الناصرفقرة من كتاب فلسفة الثورة للرئٌس جمال عبد  .ٕٔ
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 وما بعدىا : ٕٙمقتطفات مف صفحة 
وأنيا ال تنتظر إال طميعة تقتحـ يوليو أف األمة كميا متحفزة متأىبة ٖٕلقد كنت أتصور قبؿ  - - -)

أماميا السور فتندفع األمة وراءىا صفوفًا متراصة منتظمة تزحؼ زحفًا مقدسًا إلي اليدؼ الكبير ،، 
وكنت أتصور دورنا عمي أنو دور طميعة الفدائييف ، وكنت أظف أف دورنا ىذا ال يستغرؽ أكثر مف بضع 

متراصة المنتظمة إلي اليدؼ الكبير ، بؿ قد كاف ساعات ، ويأتي بعدىا الزحؼ المقدس لمصفوؼ ال
الخياؿ يشط بي أحيانًا فيخيؿ إلي أني أسمع صميؿ الصفوؼ المتراصة وأسمع ىدير الوقع الرىيب 
لزحفيا المنظـ إلي اليدؼ الكبير ، أسمع ىذا كمو ويبدو في سمعي مف فرط إيماني بو حقيقة مادية ، 

 يوليو ،،،، ٖٕالواقع بعد  وليس مجرد تصورات خياؿ ،، ثـ فاجأني
قامت الطميعة بميمتيا ، واقتحمت سور الطغياف ، وخمعت الطاغية ، ووقفت تنتظر وصوؿ الزحؼ 
المقدس لمصفوؼ المتراصة المنظمة إلي اليدؼ الكبير ،، ،، وطاؿ انتظارىا ،، ،، لقد جاءتيا جموع 

لجموع التي جاءت أشياعًا متفرقة ، وفمواًل ليس ليا آخر ،،، ولكف ما أبعد الحقيقة عف الخياؿ ،، كانت ا
متناثرة ، وتعطؿ الزحؼ المقدس إلي اليدؼ الكبير ، وبدت الصورة يوميا قاتمة مخيفة تنذر بالخطر ،، 
وساعتيا أحسست وقمبي يممؤه الحزف وتقطر منو المرارة ، أف ميمة الطميعة لـ تنتو في ىذه الساعة ، 

وكنا في  كنا في حاجة إلي النظاـ فمـ نجد وراءنا إال الفوضي ،،، بؿ إنيا مف ىذه الساعة بدأت ، ،

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/10/1952.html
https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2018/10/1952.html
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وكنا في حاجة إلي العمؿ فمـ نجد وراءنا إال الخنوع  حاجة إلي االتحاد فمـ نجد وراءنا إال الخبلؼ ،،،
 والتكاسؿ ،،،

مف  ومف ىنا وليس مف أي شئ أخذت الثورة شعارىا ،، ولـ نكف عمي استعداد ،، وذىبنا نمتمس الرأي
ذوي الرأي ، والخبرة مف أصحابيا ،، ومف سوء حظنا لـ نعثر عمي شئ الكثير ،، كؿ رجؿ قابمناه لـ 
يكف ييدؼ إال إلي قتؿ رجؿ آخر ، وكؿ فكرة سمعناىا لـ تكف تيدؼ إال إلي ىدـ فكرة أخري ولو أننا 

لنا بعدىا ما نفعمو ، إال أف أطعنا كؿ ما سمعناه ، لقتمنا جميع الرجاؿ وىدمنا جميع األفكار ، ولما كاف 
نجمس بيف األشبلء واألنقاض نندب الحظ البائس ونموـ القدر التعس ، وانيالت عمينا الشكاوي 
والعرائض باأللوؼ ومئات األلوؼ ، ولو أف ىذه الشكاوي والعرائض كانت تروي لنا حاالت تستحؽ 

قيًا ومفيومًا ، ولكف معظـ ما كاف يرد االنصاؼ أو مظالـ يجب أف يعود إلييا العدؿ ، لكاف األمر منط
إلينا لـ يزد أو ينقص عف أف يكوف طمبات انتقاـ ، كأف الثورة قامت لتكوف سبلحًا في يد الحاقديف 

 والمبغضيف ، 
ولو أف أحدًا سألني في تمؾ األياـ ، ما أعز أمانيؾ ؟ لقمت لو عمي الفور : أف أسمع مصريًا يقوؿ كممة 

ر ،، وأف أحس أف مصريًا قد فتح قمبو لمصفح والغفراف والحب الخوانو انصاؼ في حؽ مصري آخ
المصرييف ،، وأف أري مصريًا ال يكرس وقتو لتسفيو آراء مصري آخر ، وأف ال أري ىناؾ بعد ذلؾ كمو 
أنانية فردية مستحكمة ، كانت كممة أنا عمي كؿ لساف ،، كانت ىي الحؿ لكؿ مشكمة ،، وكانت الدواء 

مف كؿ االتجاىات واأللواف ، وكنت  –أو ىكذا تسمييـ الصحؼ –وكثيرًا ما كنت أقابؿ كبراء  لكؿ داء ،،
 أسأؿ الواحد منيـ عف مشكمة ألتمس عنده حبًل ليا ولـ أكف أسمع إال "أنا"

مشاكؿ االقتصاد ىو وحده يفيميا أما الباقوف جميعًا فيـ في العمـ بيا أطفاؿ يحبوف ،، ومشاكؿ 
الخبير بيا أما الباقوف جميعًا فما زالوا في ألؼ باء لـ يتقدموا بعدىا حرفًا واحدًا ،،،  السياسة ىو وحده

كاف الموقؼ يتطمب أف تقوـ قوة يقرب ما بيف أفرادىا إطار واحد يبعد عنيـ إلي حد ما  - - - - - -
أفرادىا أف صراع األفراد والطبقات ،،  وأف تكوف ىذه القوة مف صميـ الشعب وأف يكوف في استطاعة 

 يثؽ بعضيـ ببعض ، وأف يكوف في يدىـ مف عناصر القوة المادية ما يكفؿ ليـ عمبًل سريعًا حاسمًا ،،
 ٖٔولـ تكف ىذه الشروط تنطبؽ إال عمي الجيش (
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 فقرة من كتاب )البحث عن الذات( للرئٌس الراحل محمد أنور السادات .ٕٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، كانت  ٕٜ٘ٔسبتمبر سنة  ٜ"البحث عف الذات" ما يمي : )في لقد كتب السادات في كتابو الشيير 
 ٕٖالصورة قد اتضحت أمامنا ،، فقانوف اإلصبلح الزراعي مرفوض مف رئيس وزراء الثورة عمي ماىر

ومف األحزاب جميعًا ، وتطيير األحزاب لـ يكف تطييرًا إال باالسـ فقط ، يجب إذف أف نتولي السمطة ، 
ذىبت مع عبد الناصر وجماؿ سالـ إلي عمي ماىر في مكتبو في رئاسة مجمس وىذا فعبًل ما كاف ، ف

الوزراء وقمنا لو شكرًا ، لقد أديت ميمتؾ عمي أحسف وجو ، فقدـ استقالتو ، وعينا المواء محمد نجيب 
رئيسًا لموزارة عمي أف يكوف الوزراء كميـ مف المدنييف ، ىكذا كاف بدء اتجاىنا نحو السمطة ، كاف 

ؿ في تعييف محمد نجيب رئيسًا لمجمس قيادة الثورة أف وجوده سوؼ يضع حدًا لمصراعات داخؿ األص
المجمس نظرًا ألننا جميعًا مف أعمار متقاربة ، أما ىو فيكبرنا بكثير ، ولكف لؤلسؼ فإف الذي حدث ىو 

محمد العكس ، فقد بدأت صراعات جديدة دخميا نجيب ، وفوجئت أنا بحممة اشاعات ضدي يقودىا 
كما أخبرني عبد الناصر في ذلؾ الوقت ، لـ يكف ىذا باألمر الذي ييمني أو   ٖٖنجيب وصبلح سالـ

                                                             
وقد ورد عنو في موسوعة ويكيبيديا كاف عمي ماىر باشا ىو مف وقع عميو اختيار الضباط األحرار ليتولي رئاسة الوزراء مؤقتًا فور نجاح حركتيـ وبداية سيطرتيـ عمي السمطة  ٕٖ

 .ٜٜٔٔثورة  بارز شارؾ في مصري سياسي .وكيؿ وزارة البحرية ومحافظ القاىرة محمد ماىر باشا مف أعياف الشراكسة في مصر، والده )1881 - 1960 (ما يمي : عمي ماىر باشا

برئاسة أوؿ وزارة  حيث ُعيد إليو  1952ثورة ، يوليو وآخرىا عند قياـ 1936 يناير  30أربعة مرات كاف أوليا في رئيس وزراء مصر وشغؿ منصب ٕٜ٘ٔتسمـ وزارة المعارؼ عاـ 
بتيمة مواالتو لممحور حاوؿ اليروب لكف البوليس المصري قبض عميو، وىو األخ  الحرب العالمية الثانية باشا في أثناء مصطفى النحاس مصرية في عيد الثورة المصرية. اعتقمو

وحصؿ عمى نيشاف فؤاد األوؿ أيضا. عرؼ بحنكتو السياسية  الممؾ فؤاد شغؿ منصب رئيس الديواف الممكى المصري في عيد  .أحمد ماىر باشا رئيس الوزراء الدكتورالشقيؽ ل
 .في مدينة جنيؼ ودفف بالقاىرة ـ 1960أغسطس  25ودىائو في معالجة الميمات الصعبة فسّمي برجؿ األزمات، ورجؿ الساعة تقديرا لحنكتو ومياراتو السياسية. توفي في

، حيث كاف والده موظفا ىناؾ. أمضى طفولتو ىناؾ، وتعمـ في السوداف شرؽ سنكات في مدينة 1920 سبتمبر ضابط مصري، ولد في  ٕٜٙٔ- ٕٜٓٔصبلح مصطفى سالـ  ٖٖ
في تخرج  .1940 عندما عاد إلى القاىرة مع والده تمقى تعميمو االبتدائي، ثـ حصؿ عمى البكالوريا، وتخرج في الكمية الحربية سنة لجماؿ سالـ كتاتيب السوداف. وىو األخ األصغر

الضباط  ، وانضـ إلىالفالوجة ثناء حصاره فيأ جماؿ عبد الناصر ، تعرؼ عمى أحمد عبد العزيز ، وشارؾ مع قوات الفدائييف التي كاف يقودىا الشييد1948 كمية أركاف الحرب سنة
، وسيطر عمى القوات الموجودة ىناؾ. ومما عرؼ عريشال كاف صبلح في 1952 بحركتيـ في يوليو الضباط األحرار ، وكاف عضوا في المجنة التنفيذية ليذا التنظيـ، وعندما قاـاألحرار

، كاف عضوا في المجمس  .ٜٛ٘ٔأكتوبر  ٚوحتى  ٖٜ٘ٔيونيو  ٛٔ، تولى وزارة اإلرشاد القومي )اإلعبلـ( في الفترة مف . عف صبلح سالـ شدتو وحزمو في اي قضيو تخص الثورة
 .اشتغؿ بالصحافة حيث تولى االشراؼ عمى صحيفتى الشعب والجميورية .مف الضباط األحرار الذيف قاموا بثورة يوليو حيث كاف عضوًا بمجمس قيادة الثورة .لييئة التحرير األعمى

ومف السوداف عاـ  ٜٗ٘ٔلتحقيؽ المصالحة الوطنية بيف الشمالييف والجنوبييف قبؿ انسحاب بريطانيا مف مصر عاـ  ٜٗ٘ٔلى جنوب السوداف عاـ أوؿ مسئوؿ مصري سافر إ
عضاء مجمس قيادة الثورة، كاف صبلح سالـ أوؿ مف توفى مف أ  .رأس تحرير جريدة الجميورية .اشتغؿ بالصحافة وتولى رئاسة مجمس إدارة دار التحرير لمطباعة والنشر. ٜٙ٘ٔ

د شيع جثمانو في جنازة مييبة تقدميا جماؿ عبد الناصر وجميع زمبلئو والوزراء، حيث بدأت بمرض السرطاف. وق 1962 فبراير 18 عاما في ٔٗحيث توفي في سف صغيرة عف عمر 
وحينما كاف يقوـ باالنتياء مف أحد أعمالو االنشائية العظيمة  عبد المطيؼ البغدادي وىنا تجدر اإلشارة إلى أف .الجنازة مف جامع شركس بجوار وزارة األوقاؼ الي ميداف إبراىيـ باشا

https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_(%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7)
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، فإذا  ٕٜ٘ٔيشغؿ بالي ، ولكف المسائؿ تطورت بعد ستة شيور فقط مف قياـ الثورة أي ديسمبر سنة 
ألمر بسيطًا ،، بنا نفاجأ باتصاؿ بعض رجاؿ األحزاب ببعض ضباط القوات المسمحة وكاف تفسير ىذا ا

لي اإلنجميز تارة أخري أو إلي  وىو أف األحزاب التي كانت تتصارع عمي الحكـ بالتقرب إلي الممؾ تارة وا 
االثنيف تارة ثالثة وجدت فجأة أف الثورة في األياـ الثبلثة األولي ليا قد عزلت الممؾ وعزلت أيضًا في 

بحت سمطة السيادة في مجمس قيادة الثورة الذي نفس الوقت نفوذ بريطانيا اإلمبراطورية العتيدة وأص
يتكوف مف ضباط مصرييف في القوات المسمحة المصرية ، أو بمعني آخر أصبحت القوات المسمحة ىي 
مصدر السمطات فمماذا ال تحاوؿ االتصاؿ بيا كما كاف الحاؿ مع الممؾ ومع اإلنجميز ؟ ، وعندما عرفنا 

مف مواجية الوضع الجديد لكي نفيـ السياسييف واألحزاب أف  ذلؾ في مجمس قيادة الثورة كاف البد
نما ىي لموطف ، وكاف البد مف اتخاذ إجراء  القوات المسمحة ليست لحزب وال لفئة معينة وال لطائفة وا 
فوري لتأكيد ىذا المعني ،، وضعنا السياسييف في المعتقؿ ، أما الضباط الذيف حاولوا التآمر مع ىؤالء 

، ألغينا األحزاب ، وصدر  ٖٜ٘ٔيناير  ٙٔاألحزاب فحوكموا محاكمة عسكرية ، وفي السياسييف مف 
قرار مجمس الثورة بالغاء األحزاب ووضع السمطة التنفيذية والتشريعية في مجمس الثورة لمدة ثبلث 

، ىنا بدأ اإلخواف المسمميف الصراع المفتوح ، ، فصدر قرار  ٜٙ٘ٔيناير سنة  ٙٔسنوات تنتيي في 
عندما  ٗ٘، ثـ إلي أكتوبر  ٗ٘مجمس الثورة بحؿ الجماعة ، ولكنيـ ظموا عمي نشاطيـ إلي مارس مف 

حاولوا قتؿ جماؿ عبد الناصر في ميداف المنشية باإلسكندرية ، الميـ أف األحزاب كميا ألغيت وأخذنا 
يناير سنة  ٙٔسمطة السيادة ولكنا وعدنا بالدستور في نياية الثبلث سنوات ،، وقد كاف ،، ففي 

وفي يوـ واحد مف شير ----أعمنا الدستور المؤقت ، وال أعرؼ لماذا اخترنا أف يكوف مؤقتًا  ٜٙ٘ٔ
ُرقي عبد الحكيـ عامر مف رتبة صاغ إلي رتبة لواء وعيف قائدًا عامًا لمقوات  ٖٜ٘ٔمارس سنة 

مواؿ العائمة المالكة المسمحة وفي نفس اليوـ أعمنا الجميورية فتخمصنا مف مجمس الوصاية وصادرنا أ
وقررنا تعييف محمد نجيب رئيسًا لمجميورية بعد أف ُأرغـ عمي ترؾ القيادة العامة لمقوات المسمحة في 
ذلؾ اليوـ كطمب مجمس قيادة الثورة ، ، ودخؿ عبد الناصر الوزارة كنائب رئيس وزراء ووزير داخمية ، 

عامًا لمقوات المسمحة دخؿ بعضنا الوزارات ، ىذا وإلنياء كؿ الصراعات وخاصة بعد تعييف عامر قائدًا 
وفيو نري أنو في أقؿ مف سنة مف بداية الثورة ،  ٖٜ٘ٔكمو مجتمعًا كاف الحدث األوؿ الميـ في عاـ 

اتضح الصراع بيف محمد نجيب وبقية األعضاء ، كما اتضحت حقيقة لـ أكف أنا عمي األقؿ أدركيا مف 
أف يخمب لب الثوار ويمعب برؤوسيـ ،، ىذا أمر بشري عمي ما أعتقد  قبؿ ، وىي أف لمحكـ بريقًا يمكف

، ولكف أحمد اهلل أف ىذا لـ يكف شأني فاإلنساف عندما يكوف في دخيمة نفسو أكبر مف أي شئ يصبح 
 ٖٗ(-في غني عف كؿ شئ
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 مذكرات اللواء محمد نجٌب  –مقتطفات من كتاب كنت رئٌساً لمصر  .ٖٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المواء نجيب : ) كاف لمثورة أعداء ، وكنا نحف أشدىـ خطورة ، كاف كؿ ضابط مف بعض مما كتبو 
ضباط الثورة يريد أف يممؾ .. يممؾ مثؿ الممؾ .. ويحكـ مثؿ رئيس الحكومة ، لذلؾ فيـ كانوا يسموف 
ًا الوزراء بالسعاة ، أو بالطراطير ، أو بالمحضريف ، وكاف زمبلئيـ الضباط يقولوف عنيـ : طردنا ممك

سنة  ٖٓ، ىذا حدث بعد أياـ قميمة مف الثورة ، ىذا حدث منذ أكثر مف  ٖ٘وجئنا بثبلثة عشر ممكًا آخر
، وأنا اليوـ أشعر أف الثورة ، تحولت بتصرفاتيـ إلي عورة ، وأشعر أف ما كنت أنظر إلييـ عمي أنيـ 

صبحوا أشرارًا ، فيا رب ال أوالدي ، أصبحوا بعد ذلؾ مثؿ زبانية جينـ ، ومف كنت أتصورىـ ثوارًا ، أ
لقد خرج الجيش مف الثكنات ، وانتشر في كؿ المصالح والوزارات  - - -تؤاخذنا إف نسينا أو أخطأنا ، 

المدنية ، فوقعت الكارثة التي النزاؿ نعاني منيا إلي اآلف في مصر ، كاف كؿ ضابط مف ضباط القيادة 
ت ىذه الشمة غالبًا مف المنافقيف الذيف لـ يمعبوا دورًا ال يريد أف يكوف قويًا فأصبح لكؿ منيـ "شمة" وكان

في التحضير لمثورة ، وال في القياـ بيا ، والمنافؽ دائمًا مثؿ العسؿ عمي قمب صاحب النفوذ ، لذلؾ 
فيو يحبو ويقربو ، ويتخمص بسببو مف المخمصيف الحقيقييف ، الذيف راحوا وراء الشمس ، ألف 

ثقيبًل عمي قموب الضباط مف أصحاب الجبللة ، تعددت الشمؿ والتنظيمات  إخبلصيـ كاف ىمًا وحجراً 
داخؿ الجيش ، وحوؿ ضباط القيادة ، وبدأ الصراع بيف ىذه الشمؿ ، بعد أياـ مف نجاح الثورة ، وتحوؿ 
مف يوميا إلي قتاؿ يومي شرس ، وظيرت مراكز القوي ، بعد شيور قميمة ، مف قياـ الثورة ، داخؿ 

يادة وخارجو ، ومما ال شؾ فيو أف جماؿ عبد الناصر كاف أكبر مركز قوة داخؿ المجمس ، مجمس الق
وعندما ساعده اآلخروف في التخمص مني ، استدار إلييـ ، وتخمص منيـ واحدًا بعد اآلخر . وقوة عبد 
الناصر في شخصيتو ، وشخصيتو مف النوع الذي يتكيؼ ويتغير حسب الظروؼ ، فيو مرة مع 
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يف ومرة مع اإلخواف ، وعشرات المرات ضد الجميع ومع نفسو ، لقد خمصتيـ مف فاروؽ ، الشيوعي
مف نفسو ،  ٖٚمف كبار السياسييف واألحزاب ، وخمصيـ يوسؼ صديؽ ٖٙوخمصيـ سميماف حافظ

                                                             
. وىو الرجؿ الذى اقترح عمى الضباط طرد الممؾ وأفتى ليـ بالوصاية المؤقتة ىربا يوليو ٖٕثورة  عند قياـ مجمس الدولة المصرى نائب رئيس  ٜٛٙٔ - ٜٙٛٔسميماف حافظ  ٖٙ

عبد  و المباشروفدى المنحؿ حيث كاف مناوئا صريحا لموفد مما أدى في النياية الى تثبيت أركاف الحكـ العسكرى في الببلد. ولـ يقؿ جزاؤه عف جزاء رئيسال مجمس األمة مف دعوة
عمى  وحصؿ .نوبية في عائمة ٜٙٛٔعاـ  اإلسكندرية ولد سميماف حافظ في .رئيس مجمس الدولة، فقد اعتقؿ لفترة ثـ أفرج عنو ولمحؽ لـ يضرب بالحذاء مثؿ اآلخر الرزاؽ السنيوري

كاف متطرفًا في وطنيتو، شديد الشجاعة  .، مف اإلسكندرية. وحصؿ عمى ليسانس الحقوؽ مف مدرسة الحقوؽ بالجامعة المصريةٖٜٔٔشيادة اتماـ الدراسة الثانوية قسـ أدبي عاـ 
اإلنجميز، وقد افمت مف حبؿ المشنقة بأعجوبة خبلؿ نضالو ضد اإلنجميز ضمف مقدامًا، رمزًا لمجرأة والتضحية والوفاء. وفي العشرينات كاف عضوًا بارزًا في جماعة وطنية تناضؿ ضد 

وعمؿ بالمحاماة فترة مف الوقت، ثـ عيف في سمؾ القضاء، وكاف مستشارًا بالنقض حيف نقؿ ليعمؿ وكيبًل لوزارة العدؿ. وكاف بطبيعتو ال  .مجموعة تابعة لتمؾ الجمعية الوطنية السرية
إلى مجمس الدولة نائبًا لرئيس المجمس لقسمي الرأي والتشريع. وكاف يرأس  ٜٜٗٔجاؿ المحاماة الحر أو في صومعة القضاء. فانتقؿ في أوائؿ عاـ يستطيع العيش إال في م

 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا  .باشا عبد الرزاؽ السنيوري المجمس آنذاؾ زميؿ صباه الدكتور
حينما زاره الضابط وحيد رمضاف الذي عرض عميو االنضماـ لمضباط االحرار واطمعو عمى  ٜٔ٘ٔفي أحد اياـ أكتوبر سنة  يوليو 23 بدأت قصة يوسؼ صديؽ مع الثورة قبؿ ليمة ٖٚ

مدافع ماكينة، وقبؿ الموعد المحدد بقميؿ لى برامجيـ والتي كانت تدعو لمتخمص مف الفساد وارساء حياة ديمقراطية سميمة فوافؽ واسندت اليو مف قبؿ تنظيـ الثورة قيادة الكتيبة األو 
ومعو معاونو عبد المجيد شديد. إلي مقر الكتيبة الجديد في معسكر ىايكستب قرب مدينة العبور  العريش تحرؾ البكباشي يوسؼ صديؽ مع مقدمة كتيبتو مدافع الماكينة مف

ىي ليمة التحرؾ وأعطيت الخطة اسمًا  1952 ويولي ٖٕ-ٕٕفي كتابو "قصة ثورة يوليو، فيقوؿ: اجتمعت المجنة القيادية لمثورة وقررت أف تكوف ليمة  أحمد حمروش ويروي
اط الحركة عدا يوسؼ صديؽ لكوف كوديًا)نصر( وتحددت ساعة الصفر في الثانية عشرة مساء إال أف جماؿ عبد الناصر عاد وعدؿ ىذ الموعد إلى الواحدة صباحًا وابمغ جميع ضب

عمى العكس أعظـ األثر في نجاح الثورة. فقد معسكره في الياكستيب بعيد جدا عف مدي تحركو ذلؾ اليوـ فآثر انتظاره بالطريؽ العاـ ليقوـ برده إلى الثكنات وكاف ليذا الخطأ البسيط 
عبد العظيـ  يوسؼ صديؽ نفسو في مذكراتو التي نشرىا الدكتوركاف تـ اببلغ يوسؼ صديؽ )بواسطة رسوؿ قيادة الحركة الضابط زغموؿ عبد الرحمف كما ورد عمي لساف 

أي منتصؼ الميؿ  ٕٓٓٗ( ووفقا لذلؾ فقد تـ اببلغ يوسؼ صديؽ أف ساعة الصفر ىي ٓٓٔص -ـ ٜٜٜٔلمكتاب عاـ باسـ أوراؽ يوسؼ صديؽ عف الييئة المصرية  رمضاف
وده، ماكينة ولـ يخؼ الموقؼ عمى ضباطو وجنوليست الواحدة صباحا وىو الموعد الذي تـ التعديؿ لو )دوف إمكانية تبميغ يوسؼ بالتعديؿ(، وكاف يوسؼ قائدًا ثانيًا لمكتيبة مدافع ال

تمؾ الميمة ىـ وأبناؤىـ واحفادىـ وخطب فييـ قبؿ التحرؾ وقاؿ ليـ إنيـ مقدموف ىذه الميمة عمى عمؿ مف أجؿ األعماؿ في التاريخ المصري وسيظموف يفتخروف بما سيقوموف بو 
صديؽ راكبًا عربة جيب في مقدمة طابور عربات الكتيبة المميء بالجنود تحركت القوة مف معسكر اليايكستب دوف أف تدري ما يدبر في مركز القيادة، وكاف يوسؼ  .واحفاد احفادىـ

قائد الفرقة يقترب مف المعسكر فإعتقتمو القوة بأوامر مف يوسؼ صديؽ وتـ اقتياده بصحبة طابور القوة  عبد الرحمف مكي وما أف خرجت القوة مف المعسكر حتى فوجئت بالمواء
عبد  صادفت أيضًا األميراالي مصر الجديدةور وعند اقتراب القوة مف بسيارتو التي يرفرؼ عمييا عمـ القيادة محصورا بيف عربة الجيب التي يركب بيا يوسؼ في المقدمة والطاب

أركبو إلى جانب المواء المعتقؿ مف قبؿ بنفس سيارة المواء قائد ثاني الفرقة الذي كاف يسرع بدوره لمسيطرة عمي معسكر ىايكستب فأمر يوسؼ صديؽ أيضا باعتقالو و  الرؤوؼ عابديف
جماؿ عبد  ؿ رجميف تبيف أنيماوساروا مع القوة والمدافع موجية عمييما مف العربات األخرى. ولـ تقؼ االعتقاالت عند ىذا الحد، فقد فوجيء يوسؼ ببعض جنوده يمتفوف حو

، وكانا حسبما روي يوسؼ في مبلبس مدنية، ولما استفسر يوسؼ عف سر وجودىما حدث جدؿ بيف جماؿ عبد الناصر ويوسؼ صديؽ حيث رأى جماؿ عبد الحكيـ عامرو  الناصر
ورأى رجوعو إلى الثكنات لكف يوسؼ صرح خطورة تحرؾ يوسؼ قبؿ الموعد المحدد ضمف الخطة الموضوعة سابقا لمثورة عمى أمف ضباط الحركة األحرار وعمى إمكانية نجاح الثورة 
المواء عبد الرحمف مكي ثـ األميراالي عبد  لو انو لـ يعد يستطيع العودة مرة ثانية دوف اتماـ العمؿ )الثورة( واف الثورة قد بدأت بالفعؿ حينما قامت قوة يوسؼ بالقبض عمى قائده

لى مبني قيادة الجيش الحتبللو ولـ يكف أحد يعمـ عمى وجو اليقيف مايتـ فػي رئاسة الجيش )حيث كاف خبر الثورة قد الرؤوؼ عابديف )قائده الثاني( وقرر انو مستمر في طريقو إ
االنقبلب  مجتمعة في ساعتو وتاريخو تمييدا لسحؽ الثورة أو -التابع لمممؾ-تسرب إلى الممؾ الذي ابمغ األمر لمقيادة إلتخاذ إجراء مضاد عمى وجو السرعة وكانت قيادة الجيش 

يادة وأغمب الظف اتفاؽ الرجميف عمى بقيادة الفريؽ حسيف فريد قائد الجيش قبؿ الثورة( )وقد حسـ يوسؼ صديؽ الجدؿ بينو وبيف جماؿ حينما أصر عمى مواصمة طريقو الحتبلؿ الق
ات مف أوؿ األجنحة التابعة لمثورة التي تحركت في الموعد األصمي البلحؽ لمساندة ذلؾ ألف جماؿ عبد الناصر الذي استمر يراقب التحركات عف كثب وجو بعد ذلؾ بقميؿ بارساؿ تعزيز 

بعد ىذا المقاء وفي الطريؽ أعد يوسؼ خطة بسيطة تقضي بمياجمة مبنى .(يوسؼ بعد أف قاـ يوسؼ صديؽ مع جنوده باقتحاـ مبنى القيادة العامة لمجيش والسيطرة عميو بالفعؿ
وات سؼ إلى المبنى وقاـ يوسؼ صديؽ وجنوده باقتحاـ مبنى القيادة بعد معركة قصيرة مع الحرس سقط خبلليا اثناف مف جنود الثورة واثناف مف ققيادة الجيش وبالفعؿ وصؿ يو 

ى اعترض طريقيـ شاويش حذره عمالحرس ثـ استسمـ بقية الحرس فدخؿ يوسؼ مع جنوده مبنى القيادة وفتشوا الدور األرضي وكاف خاليًا، وعندما أراد الصعود إلى الطابؽ األ
مي الباب ثـ اقتحموا الغرفة، يوسؼ لكنو أصر عمى موقفو فأطمؽ عميو طمقة أصابتو في قدمو، وعندما حاوؿ فتح غرفة القادة وجد خمؼ بابيا مقاومة فأطمؽ جنوده الرصاص ع

ف أحدىـ برتبة عقيد وآخر غير معروؼ رافعيف منديبًل أبيضًا، فتـ القبض عمييـ حيث سمميـ وىناؾ كاف يقؼ الفريؽ حسيف فريد قائد الجيش، واألميراالي حمدي ىيبة وضباطًا آخري
لثورة الحقيقي الذي أنقذ ثورة يوليو لميوزباشي عبد المجيد شديد ليذىب بيـ إلى معسكر االعتقاؿ المعد حسب الخطة في مبنى الكمية الحربية. وبذلؾ يعتبر يوسؼ صديؽ ىو بطؿ ا

يوليو  ٖٕ/ٕٕمساء في المحظة األخيرة وىو الذي نفذ خطة االستيبلء عمى قيادة الجيش ومف ثـ السمطة بأسرىا في مصر في ذلؾ التاريخ )الساعة الثانية عشرة مف االنتكاسة 
الذي كاف متمركزًا مع أعوانو. ثـ عاد الشافعي  الممؾ فاروؽ وعبد المنعـ أميف ليواجيوا وحسيف الشافعي تحرؾ عدد مف قادة الثورة ومنيـ يوسؼ صديؽ يويول 25 وفي فجر.(ٕٜ٘ٔ

دخؿ يوسؼ الييئة التأسيسية لمضباط األحرار  1952 وفي أغسطس .وزكريا محي الديف ومحمد نجيب وجماؿ سالـ أنور السادات في طائرة ىميكوبتر مع اإلسكندرية ويوسؼ إلى
مجمس قيادة  داخؿ الديموقراطية عنيفة مف أجؿ دعا يوسؼ صديؽ لعودة الحياة النيابية، وخاض مناقشات الضباط األحرار ،، عقب نجاح حركة .وزكريا محي الديف محمد نجيب مع

، 1953 كاف طبيعيًا أف أكوف عضوًا في مجمس قيادة الثورة، وبقيت كذلؾ حتي أعمنت الثورة أنيا ستجري االنتخابات في فبراير" :ويقوؿ يوسؼ عف تمؾ الخبلفات في مذكراتو .الثورة
ريؽ مف الضباط األحرار عمي مجمس غير أف مجمس الثورة بدأ بعد ذلؾ يتجاىؿ ىذه األىداؼ، فحاولت أكثر مف مرة أف أترؾ المجمس وأعود لمجيش فمـ ُيسمح لي بذلؾ، حتي ثار ف

قاـ المجمس باعتقاؿ ىؤالء الثائريف ومحاكمتيـ، فإتصمت بالبكباشي جماؿ عبد الناصر وأخبرتو أنني اليمكف أف أبقي عضوًا في قيادة الثورة يتزعمو اليوزباشي محسف عبد الخالؽ و 
، طالب 1954 ـوعندما وقعت أزمة فبراير ومارس عا."1953 في مارس سويسرا ، ونصحني بالسفر لمعبلج فيلمقاىرة مجمس الثورة وطمبت منو أف يعتبرني مستقيبًل، فاستدعاني

اإلخواف و  الوفد ات السياسية المختمفة مفيوسؼ صديؽ في مقاالتو ورسائمو لمحمد نجيب بضرورة دعوة البرلماف المنحؿ ليمارس حقوقو الشرعية، وتأليؼ وزارة ائتبلفية مف قبؿ التيار 
إقامتو بقريتو بقية عمره إلى وحددت  1955 ، ثـ ُأفرج عنو في مايو1954 واالشتراكييف والشيوعييف، وعمى أثر ذلؾ اعتقؿ ىو وأسرتو، وأودع في السجف الحربي في أبريؿ سمموفالم

 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا.1975 مارس ٖٔأف توفي في 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B4
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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وخمصيـ ضباط الفرساف مف خالد محيي الديف  ٖٛوخمصيـ ضباط المدفعية مف عبد المنعـ أميف
بد الناصر مف أغمبيـ ، وبقي ىو وعبد الحكيـ عامر وأنور السادات وحسيف وتخمصوا مني ثـ تخمص ع

، وتخمص حسيف الشافعي  ٜٚٙٔالشافعي ، أما ىو وعامر فقد تخمص منيما الييود في حرب يونيو 
مف متاعبيـ وبقي في بيتو ، ولـ يبؽ مف ضباط الثورة سوي أنور السادات الذي كاف يعرؼ بدىاء 

يتجنب األىواء والعواصؼ ، وكاف يقوؿ عف كؿ شئ "صح" وكانت ىذه الكممة ال  الفبلح المصري ، كيؼ
تعني أنو موافؽ أو غير موافؽ ، دائمًا كانت تعني أنو يفكر وينتظر الفرصة ، ىذا ىو أسرع ممخص 
لسيناريو الثورة ، لكف لقطات ىذا السيناريو التفصيمية أىـ وأمتع بكثير مف ىذا التمخيص المبتور ، 

ني ال أريد التشيير بأحد ، وألنني ال أحمؿ في صدري أي حقد أو كراىية أو بغض أو ضغينة ألحد وألن
منيـ ، وألنني أقوؿ ىذا الكبلـ وأنا عمي بعد سنتيمترات قميمة مف لقاء ربي ، فإنني سأتعرض لبعض 

ريخ محددة ، وقد الوقائع واالنحرافات التي نتجت عف استيبلء الضباط عمي السمطة ، دوف أسماء وال توا
ال يحب التاريخ عدـ فضح األشخاص ، لكف اإلنسانية بالتأكيد معي في ذلؾ ، إف أوؿ شئ فعمو ضباط 
القيادة بعد أف استقرت األمور ىو أنيـ غيروا سياراتيـ الجيب وركبوا سيارات الصالوف الفاخرة ، لمتمييز 

لمصطفي أميف بكتابة مقالة بعنواف "سر  بينيـ وبيف باقي الضباط األحرار ، أوحي جماؿ عبد الناصر
، في الصفحة األولي  ٕٜ٘ٔالضباط التسعة" نشرت ىذه المقالة في جريدة األخبار ، في سبتمبر 

بجانب صورة كبيرة لجماؿ عبد الناصر ومع بقية المقاؿ في الصفحة الثالثة نشرت صور باقي ضباط 
ماؿ عبد الناصر مف مصطفي أميف أف يوحي القيادة مف أعضاء المجمس ، وفي ىذه المقالة طمب ج

لمقارئ بأنو بطؿ الثورة ورئيسيا الذي يختفي في الظؿ ، وأنا لـ أىتـ بيذا الكبلـ ، لكف الذي اىتـ بو 
باقي الضباط األحرار الذيف غضبوا مف نشره ، خاصة واف ىناؾ اتفاؽ قديـ فيما بينيـ بعدـ نشر 

نكار الذات ، وأثارت مقالة مصطفي أميف الفتنة بيف صفوؼ صورىـ في الجرائد ، ورفض الدعاية ، وا  
الضباط األحرار ، وحرضت بعض منيـ عمي التمرد واإلنقبلب ، كما حدث مع ضباط المدفعية ، وكاف 
ضباط المدفعية قد بدأوا في رصد انحرافات ضباط القيادة ، وكانت فضائحيـ في الحقيقة كثيرة ، فقد ترؾ 

واستولي عمي قصر مف قصور األمراء في جاردف سيتي ، حتي يكوف قريبًا مف أحدىـ شقتو المتواضعة 
 ٜٖ(--إحدي األميرات التي كاف قصرىا قريبًا مف ذلؾ القصر الذي استولي عميو 

 ما ممخصو :  ورد الكتابوما بعدىا مف  ٕ٘ٗصفحة  وفي
نما طبيعة األحزاب كانت قد تغيرت ، واالنتخابات الديمقراطية التي نطمبيا --) لـ تكف خطوة لمخمؼ ، وا 

كانت خطوة إلي األماـ ألنيا تحمؿ تعبيرًا عف إرادة الجماىير في الرقابة الشعبية والمشاركة الفعمية في 
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شئوف الحكـ ، ىذا ما كنت أؤمف بو ، وىذا ما كنت سأطالب بو الحكومة والمجمس في أوؿ اجتماع 
ؿ يوـ واحد مف ىذا الموعد وقعت مفاجأة مذىمة مارس لكف قب ٕٓمشترؾ وكاف موعد ىذا االجتماع في 

غيرت خطتي ، وقعت ستة انفجارات في ذلؾ اليوـ ، لكف في أماكف متفرقة ، منيا السكة الحديد ، 
والجامعة ، وجروبي ، ولـ يقبض عمي الفاعؿ ، وقد عرفت بعد سنوات أف ىذه االنفجارات كانت بتدبير 

دادي في مذكراتو ، وذلؾ إلثبات أف األمف غير مستقر ، والبد مف جماؿ عبد الناصر ، كما اعترؼ البغ
مف العودة بالببلد إلي الحالة غير العادية ، وأنا في الحقيقة شممت ىذه الرائحة القذرة في اجتماع اليوـ 
التالي ، فقد تعالت الصيحات التي تطالب بالضرب عمي أيدي المخربيف ، وقمت ليـ في صراحة أقرب 

يوجد صاحب مصمحة في التخريب إال ىؤالء الذيف يبتغوف تعطيؿ مسار الشعب إلي  لبلتياـ : ال
الديمقراطية ، وعندما أحس البعض بالبطحة التي فوؽ رؤوسيـ ، طالبوا بتخمي أعضاء المجمس عف 
السمطة وانسحابيـ مف الميداف ، وتكيرب الجو ، كنت أريد أف تمر ىذه األياـ في سبلـ حتي موعد 

مارس ، وكانوا ىـ يضعوف األمور عمي ٘ٔالذي فتحنا لو القيد في جداوؿ الناخبيف في  االنتخابات
لي ىدـ المعبد ، وفي  طرؼ نقيض ، وعمي كؼ عفريت ، وأدركت أنيـ يسعوف لتفجير الموقؼ ، وا 
مساء نفس اليوـ كنت أنا وعبد الناصر في قصر عابديف ، في انتظار حضور الممؾ سعود لدخوؿ مأدبة 

الرسمية المقامة عمي شرفو ، عندما لمح جماؿ عبد الناصر ، سميماف حافظ قادمًا ، فناداه ،  العشاء
وسألو : ىؿ مف الضروري دستوريًا أف تعود األحزاب المنحمة قبؿ انتخابات الجمعية التأسيسية ؟ ، فقاؿ 

أضحؾ مف ىذه سميماف حافظ : ال بؿ واألولي لخير الببلد ومصمحتيا أال تكوف كذلؾ ، . وكدت أف 
المسرحية الساذجة ، فأي دستور يتحدثاف عنو ؟ الدستور الذي سقط ؟ أـ الدستور الذي ُيعد ؟ ثـ إنني 
أنظر مف وجية النظر السياسية ، أليس مف األفضؿ أف تكوف األحزاب موجودة قبؿ االنتخابات ؟ مف 

مقراطية ؟ وألنني أعرؼ أف يختمؼ عمي ذلؾ ، إال مف يريد الديكتاتورية ويخشي عمي نفسو مف الدي
الحوار بيف عبد الناصر وسميماف حافظ كاف مسرحية أمامي ، وألنني أردت أف أحرؽ عمييما ما يرمياف 
إليو ، حولت الحوار إلي اتجاه آخر مفاجئ ، قمت لسميماف حافظ : البد اآلف مف إجراء استفتاء شعبي 

ض مف الشعب بكؿ اإلجراءات الديمقراطية عمي رئاستي لمجميورية ، كنت أريد أف أحصؿ عمي تفوي
والشرعية التي كنت أسعي إلي المضي فييا ، فقاؿ سميماف حافظ : ال مبرر لذلؾ ، ويمكننا االستفتاء 

 ٓٗمع انتخابات الجمعية التأسيسية في نفس الوقت ، وجاء الممؾ سعود ليفض ىذا الحوار العابر (
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 الدٌن  فقرة من كتاب )واآلن أتكلم( لخالد محًٌ .ٕٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباعثة عمي  ٜٔٗٗ٘ٔمارس  ٘فبرغـ قرارات  ---: )خالد محيي الديف في مذكراتو بعض ما كتبو 
البيجة ، كاف االرتباؾ يغمؼ كؿ المواقؼ ، وكؿ التصرفات ، ومع صدور ىذه القرارت اشتعمت حممة في 
جريدة "المصري" وغيرىا مف الصحؼ ضد الثورة والضباط ، وارتفعت المطالبة بعودة الجيش لثكناتو ، 

قد أفزعت العديد مف الضباط ، ومحاكمة المسئوليف عف كؿ ما ارتكب مف أخطاء ، ولعؿ ىذه المقاالت 
ومارست ضغطًا نفسيًا عمييـ ، أخافيـ مف مواصمة السير عمي درب الديمقراطية ، وميد ليـ سبيؿ 

مارس أو صاغيا كمحاولة لكسب الوقت  ٘التراجع عنيا ، ولعمو ميد السبيؿ لمبعض الذي تقبؿ قرارات 
ي المجمس وبيف ضباط الجيش يمكنو مف ، أو كخطوة لمتمويو ، كي يستجمع نفوذًا بيف الزمبلء ف

مارس" كاف واضحًا أف الكثيريف ٗٔالتراجع عف القرارات ، وفي اجتماع مجمس قيادة الثورة "األحد 
 يستشعروف وطأة ىذه القرارات ، 

كاف أكثر الجميع فزعًا جماؿ سالـ وصبلح سالـ ، قاؿ صبلح بصراحة : أنا ال أستطيع أف أمارس 
اس لف تستمع إلي كبلمي أو قراراتي ، أما جماؿ سالـ فقاؿ : كيؼ سأواصؿ سمطاتي اآلف ، الن

اصطدامي مع كبار المبلؾ خبلؿ عممية تطبيؽ قانوف اإلصبلح الزراعي ، األفضؿ أف انسحب ، وأكد 
صبلح سالـ أيضًا فكرة االنسحاب . كاف كؿ منيما يشعر أف نفوذه وىيبتو مستمدة مف ىيبة السمطة ، 

مطة فبل ىيبة وال نفوذ ، وبدأ بغدادي ىو أيضًا يتراجع ، فأخذ يردد أف الديمقراطية سابقة فإذا فقد الس
ألوانيا ، وكانت الحالة النفسية لكماؿ الديف حسيف سيئة لمغاية ، وتقدـ عبد الناصر بعدة اقتراحات : 

سقاط الجنسية المصرية عنيـ ، إغبلؽ نادي الجزيرة الذ ي تحوؿ إلي نقطة طرد أفراد أسرة محمد عمي وا 
ارتكاز وتجمع لمعناصر االرستقراطية المعادية لمثورة وأصبح مصدرًا لمعديد مف الشائعات ، محاكمة 
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الطبلب الذيف نظموا مظاىرات ضد الثورة ، وكانوا مف اإلخواف المسمميف والشيوعييف ، وطمب محمد 
ناصر في ترديد مقولة ظؿ متمسكًا بيا نجيب تأجيؿ المناقشة في ىذه االقتراحات ، وىنا بدأ جماؿ عبد ال

ما سياسة الحـز واستمرار الثورة إما حريات كاممة  طواؿ األياـ التالية : "إما ديمقراطية مطمقة ، وا 
" . وكاف واضحًا مف ىذه  ما أف يعود مجمس الثورة ليمارس كؿ سمطاتو بحـز وتخمينا عف دورنا ، وا 

مجمس ، وبطبيعة الحاؿ كاف االستقطاب لصالح استمرار العبارة  أنيا تحاوؿ عمؿ استقطاب داخؿ ال
سمطة مجمس قيادة الثورة ، وكنت أحاوؿ القوؿ بأنو ال ضرورة لوضع االختياريف وجيًا لوجو ، وأنو 
ما" ، وبدأ صبلح  باإلمكاف استمرار الثورة في ظؿ الديمقراطية ، لكف عبد الناصر تمسؾ بمقولة "إما...وا 

عايزيزف انتخابات وديمقراطية ، وأف نظؿ نمعب دورنا ونرشح نفسنا في سالـ يقوؿ : إذا كنتـ 
االنتخابات ، فبلبد أف نقدـ تنازالت كي نكسب أصوات الناخبيف ، فما ىي التنازالت التي يجب أف نقدميا 
؟ ، وتحدث عبد الحكيـ عامر فقاؿ : إف الثورة تخوض معركة ضد اإلخواف والشيوعييف واألحزاب القديمة 

ؿ منيـ يريد أف يفرض إرادتو ورؤيتو ، ونحف لنا موقؼ ورؤية اشتراكية ، "وكانت أوؿ مرة تُنطؽ ، ك
نما ُتفرض فرضَا" ، وىنا عاد  فييا كممة اشتراكية في اجتماعاتنا واالشتراكية ال تأتي بالديمقراطية ، وا 

و الديمقراطية الكاممة ، ومرة عبد الناصر ليقوؿ : ليذا أنا أؤكد إما سياسة الحـز وفرض إرادة الثورة ، أ
 ٕٗ(-أخري تيطؿ االقتراحات غير الناضجة

وثمة واقعة أخري البد مف وضعيا في االعتبار ، فقبؿ  --وما بعدىا كتب ما يمي : ) ٖٗٓفي صفحة و 
صحيح أنيا لـ  - -زيارة الممؾ سعود مباشرة وقعت ستة انفجارات دفعة واحدة في مدينة القاىرة 

مادية لكنيا أثارت ىواجس شديدة وسط الجميع حوؿ مخاطر انفبلت الوضع ، تتسبب في خسائر 
ومخاطر إطبلؽ العناف دوف قبضة حازمة لمدولة ، وبدأ البعض يستشعر أف الزماـ يفمت ، وأف األمف 
ال سادت الفوضي ، وقد روي لي بغدادي "وعاد  غير مستقر ،  وأنو مف الضروري إحكاـ قبضة النظاـ وا 

مذكراتو" أنو في أعقاب ىذه االنفجارات زار جماؿ عبد الناصر في منزلو ىو وكماؿ الديف  فأكد ذلؾ في
حسيف وحسف إبراىيـ ليناقشوا معو تطورات األوضاع ، وأبمغيـ عبد الناصر أنو ىو الذي دبر ىذه 

يتز وأف االنفجارات إلثارة مخاوؼ الناس مف االندفاع في طريؽ الديمقراطية ، واإليحاء بأف األمف قد ي
 الفوضي ستسود (

وبطبيعة الحاؿ فإف الكثيريف مف المصرييف ال يقبموف أف تسود --وأضاؼ خالد محيي الديف : )
الفوضي بصورة تؤدي إلي وقوع مثؿ ىذه االنفجارات . ، ( ، واستمر خالد محيي الديف في سرد ما 

االقتراحات المضادة إلي أف قاؿ : يحدث في اجتماعات الضباط بمجمس قيادة الثورة وكتابة االقتراحات و 
فجأة انبثقت في عقمي فكرة  لست أدري كيؼ غابت عف ذىني طواؿ األياـ السابقة ، لقد أحسست ---)

أف ثمة مؤامرة تحاؾ ، وأف االقتراحات واالقتراحات المضادة ىدفيا الحقيقي إرباؾ كؿ األطراؼ ، وتمييع 
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اده في الخفاء ، وأدركت أف الزمبلء يرتبوف أمورىـ فيما الموقؼ ، وأدركت أف ثمة شيئًا ما يجري إعد
بينيـ وعمي غير عمـ مني ، وأف االقتراحات غير الناضجة كاف المقصود بيا إحباط عممية االستمرار في 
تنفيذ القرارات ، وتمييع المواقؼ حتي تنضج لمتنفيذ العممي فكرة عبد الناصر التي ظؿ يرددىا في حماس 

ما الديمقراطية" . (مثير لمدىشة "إم  ----------------- ٖٗا الثورة وا 
)كاف الممؾ سعود لـ يزؿ في مصر ، وكنا ممزقيف بيف متابعة زيارتو واالحتفاء بو ، وبيف محاولة حؿ  

يجاد مخرج ليذه األزمة الخانقة ، وفي  وكاف يوـ سبت حدثني نجيب  ٜٗ٘ٔمارس ٕٚخبلفاتنا وا 
الممؾ سعود بالقطار إلي اإلسكندرية ، وكاف ىناؾ أيضًا كماؿ الديف  تميفونيا ليدعوني لمسفر معو ومع

حسيف ، وما إف تحرؾ القطار نحو أوؿ محطة في الطريؽ حتي أحسست بأف ىواجسي التي سيطرت 
عمّي في الجمسة السابقة لمجمس الثورة كانت صائبة ، وأف شعوري بأف ىناؾ ترتيبًا خفيًا يجري إعداده 

كؿ محطة كاف ىناؾ حشد مف الناس ييتؼ بحياة نجيب وحياة الممؾ سعود ثـ  كاف صحيحًا ، فعمي
ييتؼ : "تحيا الثورة" ، "ال حزبية" ، وأحسست أف ثمة ترتيبًا ليذا األمر كمو ، كانت الحشود متوسطة 
الحجـ ، حوالي مائتيف في كؿ محطة ، لكف الذي يؤكد الترتيب أف الشعارات كانت موحدة ، فكيؼ يمكف 

ديؽ أنو دوف ترتيب خاص سرت ىذه الشعارات وسط جميع المحتشديف في كؿ المحطات عمي طوؿ التص
الطريؽ مف القاىرة إلي اإلسكندرية ؟ ، وأعتقد أف "ىيئة التحرير" وأجيزة الدولة واألمف كانت وراء ىذه 

ؼ لمنحاس الحشود . وتغير الموقؼ عندما وصمنا إلي اإلسكندرية ، فقد كاف ىناؾ حشداف ، حشد ييت
لي ىنا فإنني أود أف ---------وفؤاد سراج الديف ، وحشد ييتؼ "تحيا الثورة" ، "وال لمحزبية" ،  وا 

أوضح نقطة بالغة األىمية ، صحيح أف عبد الناصر رتب األمر وحشد المظاىرات ، ثـ حشد بعد ذلؾ 
ؼ لي عبد الناصر بعض قطاعات العماؿ ودفعيـ لئلضراب ، وخاصة عماؿ النقؿ العاـ ، وقد اعتر 

بأنو أنفؽ أربعة آالؼ جنيو عمي ىذه الترتيبات ، وبعد عودتي مف  -كما قمت في السابؽ–صراحة 
مارس" كرد عمي حركة الفرساف واجتماع "الميس ٜٕ-ٕٛ-ٕٚالمنفي عاد فاعترؼ لي أنو رتب "حركة 

ما كاف ليا أف تنجح لو لـ  األخضر" وقاؿ باسمًا : واحدة بواحدة ، ونبقي خالصيف ، لكف ىذه الترتيبات
تجد صدي ليا وسط الجماىير ،، فالطبقي الوسطي مثبًل كانت تخشي مف عودة الحياة النيابية واألحزاب 
، خاصة وأف أحزاب ما قبؿ الثورة كانت قد كسبت احتقار الجماىير سواء بتصرفاتيا السابقة عمي الثورة 

ا الصحؼ وأجيزة اإلعبلـ ضدىا ، والفبلحوف كانوا ، أو بسبب الحممة اإلعبلمية الضارية التي شنتي
يوشكوف أف يستمتعوا بثمار اإلصبلح الزراعي ، وبدأوا يشعروف أف تراجع الثورة يعني إلغاء اإلصبلح 
الزراعي وانتزاع األرض منيـ ، وعودة القير والنفوذ اإلقطاعي الظالـ ، والعماؿ بدأوا يستمتعوف ، 

كنت أنا الذي صممت عمي إصداره ، واستقمت فعبًل مف مجمس –انوني وخاصة النقابييف منيـ بنص ق
يحمييـ مف الفصؿ التعسفي ، وىناؾ فوؽ ىذا وقبؿ ىذا كمو ضباط  –الثورة ولـ أعد إال بعد صدوره 
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الجيش الذيف فزعوا مف الحممة الضارية التي شنتيا جريدة "المصري" و "الجميور المصري" و "روز 
ودة الجيش إلي ثكناتو ، ومحاكمة المسئوليف عما ُأرتكب مف أخطاء ، وبدأوا اليوسؼ" لممطالبة بع

يوليو وكأفراد حصموا عمي موقع ٖٕيشعروف أف مصيرىـ كجماعة امتمكت نفوذا وسطوة ىائمة بعد ليمة 
ممتاز ، وميابة اجتماعية ذات وزف ، أف ىذا كمو ميدد ، وأف الثورة التي حققوىا ميددة أيضًا ، وىكذا 

ف عبد الناصر إذ رتب ليذا الرجوع عف القرارات الديمقراطية ، كاف يستند إلي ميزاف قوي لصالحو ، فإ
فمعو أغمبية ضباط الجيش ، ومعو قطاع كبير مف الجماىير الشعبية ، ومعو قطاع ىاـ مف الطبقة 

ف اإلشارة ىنا إلي الوسطي ، ومعو أيضًا الصحؼ واإلذاعة واألمف والمخابرات و "ىيئة التحرير" . والبد م
أف مصطفي وعمي أميف وغيرىما مف كبار الكتاب في "األىراـ" و "األخبار" و "الجميورية" كانوا يؤيدوف 
ما" ومف ثـ فقد كانوا رافدًا ىامًا مف روافد التفكير  مواقؼ عبد الناصر ، وكانوا يروجوف لفكرة "إما ...وا 

 ٗٗ(-المعادي لمديمقراطية 
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 عبد الناصر الُمفتَري علٌه والُمفتِري علٌنا( ) مقتطفات من كتاب .ٕ٘

 لألستاذ أنٌس منصور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ال أزاؿ أقوؿ "عندنا" في أخبار اليوـ في كتابو عف عبد الناصر :  األستاذ أنيس منصور بعض ما كتبو
ولكف ألنني أمضيت  -رغـ أنني تركت العمؿ بيا مف عشر سنوات رئيسا لدار المعارؼ ومجمة أكتوبر–

عامًا محررًا وعضو مجمس إدارة ورئيسًا لتحرير مجبلت : الجيؿ وىي وآخر ساعة ، فمـ تنقطع  ٕٗبيا 
ا في أخبار اليوـ رأينا عجائب المخموقات وغرائب العادات بعد صمتي العاطفية بيا والعامميف فييا ، فعندن

، رأينا الوزراء والمديريف والسكرتيريف والسعاة ليـ القدرة جميعًا عمي عمؿ  ٜٔٙٔتأميـ الصحافة سنة 
أي شئ ألي أحد في أي وقت ، يكفي أف نتذكر أف أحد رجاؿ األمف بدرجة صوؿ كاف يستطيع أف 

ي كاتب ابتداء مف األستاذ محمد التابعي وانتياء بصحفي تخرج لتوه في يحذؼ ويضيؼ ألي مقاؿ أل
الجامعة ، حدث وقراره نيائي ، وفي أخبار اليوـ مف عايش ىذه الفترة السوداء في تاريخ الصحافة في 
مصر . وجاء أخبار اليوـ عف طريؽ المخابرات صحفيوف أجانب يعمموننا كيؼ نحب مصر ونحتقر 

لصحافة ، وتيوف عمينا أخبار اليوـ وكرامة اإلنساف ، ال يعرؼ الصحفيوف الشباف مف أنفسنا ، ونكره ا
ىو "الرقيب" وال يعرفوف بالضبط ما ىي ميمة ىذا الرقيب ، وقد اختمفت التعريفات ليذا الموظؼ سيئ 
السمعة ، فيو شخص غمباف يجئ غالبًا مف وزارة التمويف ، ليضاعؼ دخمو ، أي إنيا خدمة لو ، 

مس في صالة التحرير وتتكدس عنده كؿ مواد التحرير : إعبلنات ووفيات وأخبار وموضوعات ويج
وصور ومقاالت ، يقرأ ويحذؼ ويصحح ويقرأ ويحذؼ ، وال يقبؿ المناقشة ، فإذا ناقشناه وطاؿ النقاش 
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ت ، ىدد بمنع الصحيفة مف الصدور . ويممؾ ذلؾ ، فيو "غرباؿ" واسع الفتحات وأحيانًا ضيؽ الفتحا
وأحيانًا غرباؿ مسدود يرفض السماح بأي شئ .. وىي قصة طويمة ، والبد أف تشغؿ مف تاريخ 

ربما كاف الشبو ىو أف  -فاهلل أعمـ–الصحافة فصواًل كثيرة ، وضحايا أكثر ، أما عبلقتو بوزارة التأميف 
والنداء الصارخ عمي  الصحفييف باعة سريحة ، أو أنو ال فرؽ بيف الطماطـ والمقاالت ، وبيف النقاشات

الخيار والباذنجاف ، أو أنو إىانة لمصحفييف : فمف يظنوف أنفسيـ ؟ فأي موظؼ جاىؿ بالقراءة والكتابة 
إف كانت ليا جبللة ،، ويوـ اجتمع   -الصحافة-في استطاعتو أف يمسح بيـ ببلط صاحبة الجبللة 

ا نتواري بعضنا في بعض كأننا الرئيس جماؿ عبد الناصر برؤساء تحرير الصحؼ ، ذىبنا وجمسن
مجموعة مف المجرميف ، وجريمتنا أننا نرفض اليواف ولكف ال نممؾ أف ندفعو عنا ، ومف الذي يممؾ أو 
يجاىر بذلؾ ؟ لقد كاف اليمس أعمي درجات الثورة ، وكاف الدعاء إلي اهلل أف تنفتح األرض وتبتمع 

رة ، وَسَأَلنا الرئيس عبد الناصر إف كنا نضيؽ بالرقابة السيد الرئيس والذيف حولو مف زبانية الحكـ والثو 
أي إف كنا ال نحب الرقابة فمنكف نحف الرقباء ، نحذؼ ونترؾ ما –فيو عمي استعداد ألف يرفعيا فورًا 

أي نروح في داىية ، وتكوف الداىية مف الموف والحجـ الذي يعجبنا ، ألنو ال تعميمات لدينا ، وال –نريد 
يد أو ماذا ال يريد . وتعالت األصوات : ربنا يخميؾ يا ريس دع الرقابة والرقيب ، وأسعده نعرؼ ماذا ير 

أف يري التوسؿ في عيوف رؤساء التحرير ، وضايقو أنيـ كشفوا المقمب الذي دبره ليـ ، فأعاد عمينا 
  ٘ٗ(-إف كنا نريد الرقابة أو ال نريدىا ، وكاف الجواب : بؿ نريدىا ونموت في سبيميا 

فصمو مف العمؿ بسبب أحد مقاالتو  قصةفي موضع أخر مف نفس الكتاب األستاذ أنيس منصور كتب و 
وفي ذلؾ الوقت كاف الرئيس جماؿ عبد الناصر يعتز بعبارة مشيورة لو وىي : إف اشتراكيتنا --، فقاؿ )

كية وال ىي نابعة مف ذاتنا ،، أي أنيا اشتراكية جديدة ، ال ىي روسية وال ىي صينية وال ىي أمري
يوغسبلفية ، وبحثت أنا في قاموس العموـ السياسية ، ودائرة معارؼ العموـ االجتماعية بحثًا عف حرؼ 
النوف الموجود في كممة "اشتراكيتنا" أو في "نابعة" أو في "ذاتنا" فمـ أجد ليذه االشتراكية أي وجود ، 

جب أف تكوف كذلؾ ، وأف تكوف أخبار اليوـ ولكف ماداـ الرئيس قد قاؿ إنيا نابعة مف ذاتنا ، فمف الوا
إحدي محطات التشويش عمي االشتراكية : انظر ماذا نشرت مجمة الجيؿ وماذا نشرت األخبار في 
صفحاتيا األولي ، إذف ىي نابعة مف ذاتنا مثؿ العرؽ والسعاؿ وأشياء أخري ، خرجت منا ويجب أف 

براء الماركسية الذيف تسمطنوا في أخبار اليوـ أف ىذا قرار وواجب خ –نيسر ليا الخروج إلي الوجود 
فبل أفمح وال أفمحوا ، في ىذا الجو المريب الرىيب في أخبار اليوـ  –يشيعوا ىذه المعاني في الشعب 

عشنا ال نعرؼ لنا رأسًا وال قدمًا وال طريقًا وال ىدفًا ، ولكف كاف لدينا شعور مؤكد أننا وحدنا القادروف 
قي صحؼ أخبار اليوـ عمي قيد الحياة .. أي أننا أصحاب التجربة والخبرة والموىبة ، عمي أف نعمؿ فتب

أما ىؤالء التتار مف وزراء ومديريف فمثؿ كؿ الغزاة الذيف دخموا مصر ولـ يخرجوا ، فكما كانت مصر 
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مكتب  مقبرة الغزاة فأخبار اليوـ أيضًا ،، دعاني أو استدعاني السيد عمي إسماعيؿ اإلمبابي ، مدير
الوزير كماؿ رفعت المشرؼ عمي أخبار اليوـ . وىذا االستدعاء حدث مرموؽ ، يرويو عامؿ األسانسير 
والساعي الواقؼ أماـ مكتبي وأماـ مكتبو ، وفرصة ليعرؼ العامموف في أخبار اليوـ نوع المقاء مف 

طباعًا أنو لقاء ودي وأف النظر إلي وجيي ذىابًا وأيابًا ، وأكوف أو يجب أف أكوف ضاحكًا ، ألعطي ان
-نتائجو مثمرة ، وقد ناقشنا األوضاع بكؿ تفاصيميا ، وأف نتائج ىذا المقاء سوؼ سوؼ تظير قريبًا ، 

ويكوف كبلميـ ال معني لو ألنو كميشيو واحد يجئ قبؿ وبعد أي لقاء  -كما يقوؿ وزراء الخارجية عادةً 
ؼ كؿ الصحؼ وتقدـ صحؼ أخبار اليوـ ، وفي وتكممنا في كؿ شئ .. في تخم-----مف ىذا النوع ، 

لعف أجداد المحرريف المنافقيف الذيف ينقموف إليو أخبار السخط والغضب في صحؼ أخبار اليوـ ، 
وقبؿ أف أبدي دىشتي أو أناقش أو ------وينقموف إليو ما قالو مصطفي أميف وعمي أميف وغيرىما 

: طبيعي أف تغضب لما أصاب الدار .. لكننا لسنا أعترض يكوف كبلـ السيد عمي اسماعيؿ اإلمبابي 
بيذا السوء وال بيذا الجيؿ ، ثـ أننا ننفذ األوامر الصادرة إلينا ، ال رأي لنا في شئ ، افعؿ ىذا .. تماـ 

وشربت اليانسوف وشكرتو ومددت يدي أصافحو ، -------يا فندـ .. فقط .. فنحف عبد المأمور .. 
قاؿ لي : عمي البيت ، تخرج مف ىنا إلي البيت .. فقد صدر –ر المكتب فوقؼ لتحيتي وقبؿ أف أغاد

وبعد ذلؾ --------.  ٜٔٙٔديسمبر  ٕٚقرار بوقفؾ عف العمؿ .. وال أعرؼ لماذا ؟ كاف ذلؾ يوـ 
يماءات  عرفت السبب فقد كتبت مقااُل بعنواف : "حمار الشيخ عبد السبلـ" وفي المقاؿ غمز ولمز وا 

سقاطات واضحة ،    ٙٗفقد كانت صورة ألعماقي الغاضبة الساخطة عمي الذي أصابنا جميعًا .. (وا 
بعد ( ٜٚٙٔ) ٚٗفي مقدمة الكتاب أثناء تعميقو السريع عمي العدواف الثبلثي وىزيمة حرب وكتب 

وكما أف الخطوات أطواؿ وسرعات  . فكذلؾ حروبو انتصارات ---حديثو وانفصاؿ الوحدة مع سوريا: )
وكانت الثورة انتصارًا لو ولزمبلئو .. انتصارًا كبيرًا لو وصغيرًا لزمبلئو ، والعدواف الثبلثي بدرجات متفاوتة 

نما زعيـ مصر  كاف انتصارًا شخصيًا لو .. فالعدواف الثبلثي لـ يستيدؼ جيش مصر وال شعب مصر ، وا 
يو يعني الجيش المصري نعمؿ غيره  يو يعني الش -كممات الرئيس عبد الناصر–.. وا  عب المصري .. وا 

–ولكف ىو شخصيًا المقصود بالعدواف الثبلثي  -كممات الرئيس عبد الناصر–ماىو عمي قفا مف يشيؿ 
فماذا حدث؟ لـ يحدث شئ ، فالرئيس ظؿ حيًا يرزؽ بعد العدواف  -كممات شيخ مشايخ الطرؽ الناصرية
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حرب األياـ الستة ، ىي الحرب التي نشبت  وتسمى في إسرائيؿ ٚٙنكسة  وفي مصر باسـ نكسة حزيراف وُتعرؼ أيضًا في كؿ مف سوريا واألردف باسـ ٜٚٙٔحرب  ٚٗ
وتعتبر ثالث   والجوالف  والضفة الغربية  ةوقطاع غز  لسيناء والعاشر مف الشير نفسو، وأدت إلى احتبلؿ إسرائيؿ ٜٚٙٔيونيو /حزيراف 5 بيف واألردف وسوريا مصر وكؿ مف إسرائيؿ بيف

تاد الحربي في % مف العٓٛ - ٓٚفي إسرائيؿ، وتدمير  ٓٓٛمقابؿ  الدوؿ العربية شخص في 0ٕٓٓٓٓ٘ - 0ٓٓٓ٘ٔوقد أدت الحرب لمقتؿ   بي اإلسرائيميالصراع العر  حرب ضمف
البلءات قمة  وانعقاد ٕٕٗقرار مجمس األمف رقـ  % في إسرائيؿ، إلى جانب تفاوت مشابو في عدد الجرحى واألسرى كما كاف مف نتائجيا صدور٘٘ - ٕالدوؿ العربية مقابؿ 

مف الضفة بما  الفمسطينييف ، وتيجير عشرات اآلالؼ مفسوريا في محافظة القنيطرة وكذلؾ تيجير معظـ مدنيي قناة السويس وتيجير معظـ سكاف مدف الخرطوـ العربّية في الثبلثة
، كما أنيا قامت الضفة الغربية تحتؿّ  إسرائيؿ حتى اليوـ، إذ ال َتزاؿ ٜٚٙٔلـ تنتو تبعات حرب  .والضفة الغربية القدس الشرقية بأكمميا، وفتح باب االستيطاف في قرى فييا محو

  ٜٜٔٔعاـ  مؤتمر مدريد لمسبلـ ، وقبوؿ العرب منذالسيادة األردنّية وفصؿ الضفة الغربّية عف 1973عاـ حرب أكتوبر لحدودىا، وكاف مف تبعاتيا أيًضا نشوب والجوالف القدس بضـ
بإسرائيؿ، ومسالمتيـ إياىا رغـ أف دوؿ عربّية عديدة باتت تقيـ عبلقات منفردة  العرب الذي ينّص عمى العودة لما قبؿ حدود الحرب لقاء اعتراؼ« األرض مقابؿ السبلـ»بمبدأ 
 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا – .اقتصادية أو سياسّية إسرائيؿ مع
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نما ىي "وعكة" عسكرية .. ، لـ تكف ىزيمة ،   ٜٚٙٔالثبلثي .. والنطاـ قائـ عمي أربع .. وىزيمة  وا 
عطس أو زكاـ .. سعاؿ ديكي خفيؼ .. وبقي الرئيس جماؿ عبد الناصر .. وجاءت الجماىير تطالب 
بعودتو وفداؾ ألؼ جيش وجيش يا ريس ، وراحت الجماىير التي ساقيا النظاـ تبوس القدـ وتبدي الندـ 

وف ويطبموف في مجمس الشعب ... ىذه عمي غمطتيا في حؽ زعيـ الغنـ ، أما ممثمو الغنـ فيـ يرقص
النوعية مف التراتيؿ الكينوتية التي يرددىا مشايخ الطرؽ الناصرية استفزازية ، ألنيا إىانة لئلنساف 
وتجاىؿ لويبلت مبلييف المصرييف والعرب ، وصفعات وركبلت لنصؼ مميوف جندي ، كانوا يمحسوف 

عف قطرة ماء . ومئات األلوؼ مف الضحايا ذىبوا في الرماؿ ، ويعتصروف الماء مف عمب الصفيح بحثًا 
"نزىة عسكرية" ولـ يعودوا ، لقد ماتوا بحسرتيـ ، وعاش بغيظيـ : آباء وأميات وزوجات وأوالد وبنات 
، وعندما أفاؽ المدنيوف والعسكريوف مف ىوؿ المصيبة تساءلوا : مف فعميا ؟ مف ارتكبيا ؟ مف أجـر ؟ 

نما سمعوا مف يقوؿ عمي لسانو : مف خاف ؟ مف ضرب مصر كمي ا ؟ لـ يجدوا البطؿ صاحب القرار . وا 
نما ىو ؟ ومف ىو ؟ ... المشير عبد  وىو مالو ؟ أماؿ ميف ؟ بطولة مف ؟ ، سمعوه يقوؿ : لست أنا وا 
الحكيـ عامر الذي صوروه غائبًا عف الوعي .. فغاب الجيش كمو .. وضاع الطريؽ إلي الحدود 

احتقارًا لشأف عبد الحكيـ عامر ، ليس ىو .. بؿ ىناؾ طراز مف القادة مف نوعية  المصرية .. وقالوا
عبد الحكيـ عامر .. مائة .. ألؼ .. عشرة آالؼ .. الجيش كمو .. الميـ إنو ليس ىو الذي فعؿ .. 
 إنما ىو مظموـ فقد اعتدي عبد الحكيـ عامر عمي قداستو ، ولكف ما السبب ؟ . إنيا الصداقة ، الرئيس
وثؽ في المشير إلي أقصي درجة .. أعطاه مفتاح مصر .. فأضاع مصر .. لماذا ؟ ألف الرئيس لو كاف 
ىو الذي في يده مفتاح كؿ شئ ، النتصرنا في كؿ الجبيات .. ولدخمنا القدس صباحًا وتؿ أبيب ظيرًا ، 

د خاف األمانة وفضح وتوقؼ القتاؿ ليبًل : فقد انتحر الييود في البحر ... ولكف عبد الحكيـ عامر ق
قداسة الزعيـ فحقت عميو المعنة حيًا وميتًا ، والسبب الثاني : أف ىناؾ قضايا كثيرة لـ نصؿ فييا إلي 

ثـ  -مع سوريا–والوحدة ---قضايا اليمف ---كؿ قضايا االشتراكية –قضايا الحرب ----حؿ 
دارة طواحيف اليواء في الميكرفوف وعمي الشاشة وفي ---االنفصاؿ  ---الصحؼ وتخبط االجتيادات وا 

آه لو اعترؼ أحد باليزيمة وأخطائيا .. آه لو قاؿ أحد : ---------ثـ جاءت اليزيمة العسكرية ، 
نما دروايش الناصرية  التي لـ –أخطأ الرئيس خطأ فادحًا ويطمب الصفح والعفو ، ولكف أحدًا لـ يقؿ ، وا 

ف الضحايا قد تشرفوا بذلؾ .. وعمي كانت ا ٜٚٙٔيؤكدوف أف  –يعرؼ أحد ما ىي بالضبط  لنصر ، وا 
 ٛٗ(-آبائيـ وأبنائيـ أف يرقصوا فرحًا 

  
  

                                                             
 ٛصفحة -نيضة مصر لمطباعة والنشر-أنيس منصور-مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر وخطاب-عبد الناصر الُمفتَري عميو والُمفتِري عمينا–نقبًل عف كتاب  ٛٗ
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كاف  ٜٗحيث روي القصة كاآلتي : ) وىكذا بدأت رحمة الضني والعذاب .. وأصؿ الحكاية أف العبد هلل
، وكانت دمشؽ وقتئذ واحة الديمقراطية والحرية وحمبة اآلراء  ٜٚ٘ٔفي دمشؽ في شتاء عاـ 

، ىو الحزب  ٓ٘المتصارعة في العالـ العربي ، كاف فييا الحزب الشيوعي السوري برئاسة بكداش
وعي في تمؾ األثناء كاف زعماء الحزب الشي --- ٔ٘الشيوعي العربي الوحيد المعترؼ بو في الكرمميف

، وقدر لمعبد هلل أف يجتمع بيـ عدة مرات  ٕ٘العراقي يعيشوف في دمشؽ ىربا مف جحيـ نوري السعيد

                                                             
 يقصد نفسو ، وىو تعبير شائع في ذلؾ الوقت عندما يتحدث شخص عف نفسو يقوؿ العبد هلل ٜٗ
كاف  1931  .عمى يد فوزي الزعيـ ٖٜٓٔ، انتسب إلى الحزب الشيوعي عاـ كردييف ولد ألبويف سوري ، سياسي ٜٜ٘ٔ- ٕٜٔٔتموز ٕٗ خالد بكداش ٓ٘

جريدة صوت  ، ومؤسسعربي شيوعي سمي األميف العاـ لمحزب الشيوعي السوري المبناني. وىو أوؿ نائب وبرلماني ٖٖٜٔمسؤوؿ الحزب في دمشؽ وفي عاـ 
حتى وفاتو، وكاف أحد أعضاء الجبية الوطنية  لمحزب الشيوعي السوري بقي أمينًا عاماً  .لمعربية بياف الحزب الشيوعي وىو أوؿ مف ترجـ .1937 عاـ الشعب

وخصوصًا تميزه بموقؼ رافض  الحزب الشيوعي السوري التقدمية السورية. وبقي صامدًا عمى النيج الماركسي المينيني حتى وفاتو رغـ األزمات التي تعرض ليا
السابؽ. كما رفض حؿ الحزب في فترة خراتشوؼ الذي حاوؿ طرح نظرية التخمي عف الحزب  اإلتحاد السوفيتي في غورباتشوؼ لمبيروسترويكا التي أسسيا

 عف ويكيبيديانقبًل  .وقد سمي بعميد الشيوعييف العرب العربية الشيوعية، وكاف يعتبر مف أبرز الشخصياتلبعثبحزب ا الشيوعي ودمجو
القديـ بمبانيو وىو محاط بجدار ضخـ  موسكو كممة روسية معناىا القمعة أو الحصف وتطمؽ ىذة الكممة اليـو عمي مركز (Кремль :بالروسية) الكرمميف ٔ٘

قدما، ويضـ الكرمميف عدة قصور فاخرة كانت قديما ممكا لمقيصر ورجالو قبؿ أف تتحوؿ إلی متاحؼ. يقع الكرمميف موسكو  ٘٘ٙطولو ميبلف ونصؼ وارتفاعو 
وكاف الكرمميف  –نقبًل عف ويكيبيديا  .مترا ٕ٘ى الطرؼ األيسر لنير موسكوفا حيث يصب فيو نير نيغمينايا. ويبمغ ارتفاعا نحو عمى تؿ "بوروفيتسكي" وذلؾ عم

  ٜٜٓٔالرمز األوؿ لمشيوعية في العالـ كمو قبؿ أف ينيار االتحاد السوفييتي ويتفكؾ سنة 

 1 إلى وزارة 1930 مارس 23 مرة مف وزارة 14 المممكة العراقية شغؿ منصب رئاسة الوزراء في عراقي سياسي ،(1958 - 1888) نوري باشا السعيد ٕ٘

اؽ بسبب انقبلبات كاف نوري السعيد ولـ يزؿ شخصية سياسية َكُثر الجدؿ حوليا ولقد اختمفت اآلراء عنو. ولقد اضطر إلى اليروب مرتيف مف العر  .1958 مايو
، سوريا وانضـ إلى األمير فيصؿ في الثورة العربية وساىـ في الجيش العثماني ، حيث خدـ فيإسطنبوؿ وتخرج مف المدرسة الحربية في بغداد حيكت ضده. ولد في

 نقبًل عف ويكيبيديا .والجيش العراقي المممكة العراقية سيسعمى يد الجيش الفرنسي، عاد إلى العراؽ وساىـ في تأ سوريافي فيصؿ وبعد فشؿ تأسيس مممكة األمير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1888
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A


-ٙٚ- 

 

مع سياسي مصري توفاه اهلل ىو المرحوـ الدكتور فؤاد جبلؿ وكاف رجبًل مف أخيار الناس وكاف أوؿ 
تحميؿ فقد حمموا ألف الشيوعييف العرب كانت لدييـ ىواية ال-و -----وزير لئلرشاد في حكومة الثورة

فوجئت باألستاذ ----مسألة العبد هلل ، خرجو بنتيجة تقوؿ : إنني مف كبار المسئوليف في مصر 
عامر عبد اهلل واألستاذ عزيز شريؼ والدكتور صفاء وىـ مف قادة الشيوعييف العراقييف المقيميف في 

وألف العبد هلل ىميمي وعمي  دمشؽ يتصموف بالعبد هلل ويدعونني إلي سيرة سياسية في منزؿ أحدىـ ،
-----بركة الكريـ فقد تصورت أنيا دعوة لمسير والسمر فمبيت الدعوة وبالفعؿ قضيت سيرة ممتعة

وفي نياية السيرة قاؿ لي عزيز شريؼ : نريد منؾ طمبًا ونرجو أف نجد استجابة لديؾ ، وتصورت أنيـ 
قاىرة ، فقمت سأفعؿ عمي قدر ما أستطيع ، يريدوف اقتراض بعض النقود ، أو شيئًا اشتريو ليـ مف ال

ولكني فوجئت بو ُيخرج مظروفًا كبيرًا وقاؿ لي في ىذا المظروؼ رسالة ونريد توصيميا لمرئيس عبد 
الناصر ، وفي براءة منقطعة النظير قمت لعزيز شريؼ : إذف سأسمميا في الصباح لمسفير محمود 

رياض ونتصؿ بو دائمًا ولو أردنا توصيميا عف طريقو رياض ، ورد عامر عبد اهلل : نحف نعرؼ محمود 
لفعمنا ، ولكف اخترناؾ أنت ألننا ندرؾ ونعمـ أنؾ تستطيع أف تفعؿ ذلؾ فبل تقع الرسالة في يد إنساف 
آخر ، ألف اليدؼ أف يسمع عبد الناصر صوتنا وأف تصؿ الرسالة إليو ، وببراءة أشد قمت : ولكني ال 

بمو مف قبؿ ، وارتسمت ابتسامة عمي شفاه الجميع ، لقد تصوروا أنني أعرؼ عبد الناصر ولـ أقا
ولما ابتسموا عممت بنصيحة عمنا ---باعتباري مف كبار المسئوليف ال ينبغي لمثمي أف يكشؼ سره ، 

يت السيرة " وانت َجَزْيُت عمى اْبِتساـٍ باْبِتَساـِ  َولّما َصاَر ُوّد الّناِس ِخّباً  المتنبي فابتسمت أنا اآلخر : "
عمي خير ما يراـ وذىبت إلي الفندؽ وقد نسيت األمر كمو ، ولكف الرسالة ال تزاؿ في جيبي ومرت ثبلثة 
ذا بالعبد هلل يتمقي برقية مف جريدة الجميورية تدعوني لمعودة بسرعة إلي القاىرة ، وتصورت أف  أياـ وا 

البعض يريد ايفاد أحد غيري لينقؿ ىذه البرقية نتيجة منافسة بيف بعض الزمبلء في الجريدة واف 
لمجريدة أخبار دمشؽ ، ولذلؾ قرأت البرقية وصيينت ، ولكني تمقيت برقية بعدىا بيوميف تدعوني لمعودة 
ثانيًا وبعد فترة أصبحت عادة أف استيقظ كؿ يوـ مف النوـ فأتمقي مع اإلفطار برقية مف القاىرة تدعوني 

مي رسالة الحزب الشيوعي العراقي وصمت إلي القاىرة ، وكاف وبعد اسبوعيف مف تسم-----إلي العودة
أوؿ مف التقيت بو ىو السيد أنور السادات رئيس تحرير الجميورية وقتئذ وىو المسئوؿ الوحيد مف 
رجاؿ الثورة الذي أعرفو ، كما أنو رئيسي المباشر ، وأخبرتو بالرسالة التي في جيبي ، وسممتو الرسالة 

ة لـ يحاوؿ فتحيا ، ولكنو اتصؿ تميفونيا بجية مجيولة وطمب منيا ايفاد مندوب وعندما وجدىا مغمق
 لتسمـ الرسالة التي جاء بيا السعدني مف دمشؽ ، 

وبعد دقائؽ قميمة حضر رجؿ دخؿ الغرفة وسمـ عمي رئيس التحرير وصافح العبد هلل أيضًا ثـ تسمـ 
اهلل أحكي لو عما شاىدتو في دمشؽ وعف  الرسالة ومضي ، وجمست مع الرئيس أنور السادات يرحمو

آخر التطورات ىناؾ ، ثـ قاؿ لي وأنا أغادر مكتبو : يبل بقي روح استمـ شغمؾ وعاوزؾ تشد حيمؾ ، 
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وكما تصور الشيوعيوف العراقيوف الذيف يقيموف في دمشؽ ---وقضيت شير ابريؿ كمو أشد حيمي 
في مصر أنني مف كبار الشيوعييف في العالـ أنني مف كبار المسئوليف في مصر ، تصورت األجيزة 

ال فمماذا اختارني الحزب الشيوعي العراقي دوف بقية خمؽ اهلل لكي أحمؿ الرسالة وأذىب بيا  العربي ، وا 
وفي أوؿ شير مايو ذىبت إلي خزينة جريدة الجميورية لتسمـ المرتب ، ---إلي الرئيس عبد الناصر 

ي جانبًا وراح يعتذر لمعبد هلل عما حدث ، ولـ أكف قد فيمت بعد ما ولكف مسئوؿ الخزينة الطيب انتحي ب
---ىو الذي حدث ، ثـ قدـ لي ورقة لكي أوقع عمييا ، ثـ قدـ لي خطابًا فإذا بو فصؿ مف الجريدة ، 

وبعد شير مف فصمي ----شخصًا  ٓٙفسألت رئيس الخزينة ، ىؿ ىناؾ كثيروف ؟ قاؿ : حوالي 
لشناوي وطمب مني الذىاب إلي األستاذ إحساف عبد القدوس في روز اليوسؼ اتصؿ بي األستاذ كامؿ ا

وتصورت أف --، فذىبت وعرض عمي العمؿ كسكرتير تحرير لروز اليوسؼ فوافقت عمي الفور ، 
الحياة صفت لمعبد هلل ولـ أكف أدرؾ أف المصائب الحقيقية لـ تبدأ بعد ، وىي مصائب ونوائب وكوارث 

 ٖ٘(-اتي بعد ذلؾ بموف اليباب كسرت ظيري ولونت حي
الواحات( حيث حدث لو  -الفيـو-وكتب في موضع آخر عما حدث لو بعد ترحيمو إلي عدة سجوف )القمعة

 ٗ٘عمي جموع الساجديف في خشوع ومؤخراتيـ في مواجية الباشا --ومر الشاويش ----ما يمي : )
ىمت ، وراح يوزع ضرباتو بالشومة عمي رؤوس وظيور ومؤخرات المعتقميف بوحشية وبضراوة ، بينما 
كاف الباشا ىمت يقيقو عاليًا ، وزيادة في جمب السرور عمي قمب الباشا ، اختاروا بعض المعتقميف 

ندئذ يفكوف وربطوىـ عمي العروسة وجمدوىـ ببل رحمة وكاف الجمد يتوقؼ اذا فقد المعتقؿ وعيو ، ع
 وثاقو ويرشونو بعدة جرادؿ مف الماء ، 

وبعد أف ناؿ الباشا كفايتو مف المذة والسرور ، وزعوا عمينا بدؿ السجف ، وىي بدؿ مف باب الدلع ، 
بنطموف وقميص مف الدمور المصبوغ بالنيمة ، واكتشفنا أنيا مستعممة وأنيا ممزقة ال تستر عورة وال 

دنا عرايا إلي العنبر نحمؿ ىبليمنا بيف أيدينا ، وعندما ألقيت نظرة عمي تحمي مف تقمبات الجو ، وع
القطيع  البائس وىو يقطع فناء السجف ، انتابتني نوبة ضحؾ لـ استطع مقاومتيا ، كاف بينيـ 
المحامي والصحفي والميندس والطبيب والكاتب واألديب والمثقؼ والمفكر والعامؿ النقابي الذي يقود 

زني منظر معتقؿ طويؿ كموح الخشب ، كاف يدب عمي األرض في خيبلء وقد قبض عمي األلوؼ ، وى
وكاف يعمؿ مدرسًا إلزاميًا عمي ما اعتقد ، ولكنو كاف يشغؿ منصبًا ------بدلة السجف باصابعو ، 

ىامًا داخؿ سجف الواحات ، فقد كاف مسئوؿ المنطقة وىو الذي يقود الحزب الشيوعي المصري داخؿ 
وكاف شديد البراعة في عمـ الحنجوري ، وكاف يحفظ المنافستو كما يحفظ الطالب –احات سجف الو 

األزىري النشيط ألفية ابف مالؾ ، ولكف خارج ىذه الدائرة كاف يبدو قميؿ الحيمة ، فمـ يسبؽ لو في حياتو 

                                                             
 مقتطفات مف بداية الكتاب-ي تصدر عف أخبار اليـومف سمسمة كتاب اليـو الت -بقمـ محمود السعدني -الطريؽ إلي زمش–عف كتاب باختصار نقبًل  ٖ٘
 لقب باشا ىنا لمسخرية فقط مف األوضاع وليس لقب حقيقي لمضابط المشرؼ عمي التعذيب ٗ٘
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ازية واالمبريالية قراءة كتاب خارج نطاؽ الكتب الشيوعية وكاف ال يقرأ الجرائد ، ألنيا لساف حاؿ البرجو 
والكمبرادوية ويفضؿ عمييا قراءة المنشورات خصوصًا المنشورات المكتوبة عمي ورؽ بفرة ، كاف منظره 
وىو يمشي في فناء السجف مشية األوزة وقد أمسؾ بمبلبسو بيده ، بينما ىو نفسو يمضي زلط ممط 

الواحات ، وكاف يحمـ أف يكوف  ٘٘لقد كاف يقوـ بدور ستاليف---كما ولدتو أمو منظرًا ينتزع الضحؾ
ستاليف مصر كميا يومًا ما ، ولقد تحققت أحبلمو كميا بعد ذلؾ ، فأصبح ستاليف مصر أخيرًا ، ولكف 
بعد أف أفمس الحزب الشيوعي السوفييتي وانيارت األحزاب الشيوعية الورقية في شرؽ أوروبا ، 

ة الشيوعية ، وكانت قمة المأساة عندما حؿ واضطرت األحزاب الشيوعية األوروبية إلي التبرؤ مف تيم
 ٙ٘(--الحزب الشيوعي البريطاني نفسو وىجر السياسة الي االبد واختفي عف األنظار 

  

                                                             
، فحكـ مف منتصؼ عشرينيات القرف العشريف حتى وفاتو عاـ لبلتحاد السوفييتي كاف القائد الثاني  ٖٜ٘ٔ - ٛٚٛٔ جوزيؼ فيساريونوفيتش ستاليف ٘٘

رئيس مجمس  ، ومنصبٕٜ٘ٔحتى  ٕٕٜٔمف  يلمحزب الشيوعي السوفييت لمجنة المركزية السكرتير العاـ ، وشغؿ منصبجورجية إثنية وىو مف ٖٜ٘ٔ
بحكـ األمر  وأصبح بحموؿ ثبلثينيات القرف العشريف دكتاتوراً  نظاـ الحزب الواحد . ترأس في بادئ األمر حكومة جماعية قائمة عمىٖٜ٘ٔحتى  ٜٔٗٔمف  الدولة
 ."الستالينية" وُيطمؽ عمى مجموع السياسات التي انتيجيا الماركسية المينينية وأسيـ ستاليف في وضع أفكار .المينيني يتبع ستاليف أيديولوجيًا لمتفسير .عالواق
في المقابؿ قاـ بسمطويتو وقسوتو إلى درجة أنو أطمقت عميو ألقاب مثؿ "الرجؿ الحديدي"، حيث أدت سياساتو االستبدادية إلى قتؿ المبلييف مف مواطنيو، و  ُعرؼ
والصعود  الحرب العالمية الثانية في دوؿ المحور مف مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، مما مكف االتحاد السوفييتي مف االنتصار عمى االتحاد السوفييتي بنقؿ

لى انييار الحرب الباردة خبلؿ واليات المتحدةال إلى مرتبة القوى العظمى التي نافست نقبًل عف .ٜٜٔٔعاـ  وتفكؾ االتحاد السوفيتي والتي انتيت بفوز األمريكييف وا 
 ويكيبيديا

 ٕٜصفحة – مف سمسمة كتاب اليـو التي تصدر عف أخبار اليـو -يبقمـ محمود السعدن -الطريؽ إلي زمش–عف كتاب باختصار نقبًل  ٙ٘
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 نقالً عن كتاب خرٌف الغضب 97ٖٔمقدمات حرب أكتوبر  .7ٕ

 لألستاذ محمد حسنٌن هٌكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاف  ٜٔٚٔت كاف يبحث عف أعذار في سنة والحقيقة أف السادا --يقوؿ األستاذ ىيكؿ في كتابو : )
قد أعمف سنة الحسـ التي سوؼ تشيد المعركة ال محالة ، ولكف شيئًا لـ يحدث ، وكاف عذره الذي تذرع 

 ٕٜٚٔبو ىو األولوية التي أخذتيا الحرب في شبو القارة اليندية بيف اليند وباكستاف ، وجاءت سنة 
لعذر ىو تأخر السوفييت في إمدادات السبلح ، األمر الذي لـ ولـ تقع المعركة . وكاف يمكف أف يكوف ا

يترؾ لو خيارًا سوي أف يطرد خبراءىـ مف مصر ، وسارع السوفييت إلي تقديـ إمدادات مف السبلح لـ 
يسبؽ ليا مثيؿ ، خصوصَا عقب زيارة قاـ بيا لموسكو الفريؽ "أحمد اسماعيؿ عمي" الذي خمؼ الفريؽ 

معبأة باالحتماالت ، وكانت الشواىد حافمة بالنذر  ٖٜٚٔ، وجاءت سنة  :صادؽ" كوزير لمحربية
الخطيرة بالنسبة لجيش طالت تعبئتو وتزايد استعداده واستكماؿ تدريبو عمي عممية العبور إلي درجة أف 

ولـ ----مناورات ليذه العممية المعقدة عبر مانع مائي جرت عشرات المرات وعمي مستوي الفرؽ ، 
المسمحة وحدىا ىي التي بدأت تظير فييا عبلمات التمممؿ ، ولكف األمة كميا بدت فعبًل في  تكف القوات

حالة تمممؿ ، كاف شحنيا تزداد طاقتو كؿ يوـ مف أجؿ ىدؼ ال يبدو أنو سيتحقؽ ، وكاف ذلؾ يخمؽ 
ف راح ينسبو لغير أسبابو الحقيقية . وكاف الطبل ب قد قاموا نوعًا مف االحباط شعر بو أنور السادات وا 

بمظاىرات تعبيرًا عف ىذا اإلحباط ، واعتقمت أعداد كبيرة منيـ ، وأغمقت الجامعات ، في فبراير سنة 
كاف "السادات" قد أرسؿ مستشاره لؤلمف القومي "حافظ اسماعيؿ" إلي واشنطف لمقاء رسمي  ٖٜٚٔ
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ثـ لقاء سري مع –متحدة أحيط بكؿ أضواء الدعاية البلزمة مع "ريتشارد نيكسوف" رئيس الواليات ال
رئيس مجمس إدارة "بيبسي كوال" –نظيره األمريكي "ىنري كيسنجر" في مزرعة يممكيا "دونالد كندؿ" 

والذي كاف صديقًا شخصيًا لمرئيس "نيكسوف" ولـ يسفر ىذا االجتماع السري بيف "حافظ اسماعيؿ" و 
"ىنري كيسنجر" عف شئ يذكر . وفي الحقيقة فإف "كيسنجر" لـ يكف تحت ضغط يفرض عميو أف يقترب 

، وىو ال يقترب إال مف األزمات الساخنة ، وقد بتناوؿ أزمة الشرؽ األوسط ، فقد كاف يراىا أزمة خامدة 
عبر عف مبلحظتو تمؾ أكثر مف مرة ، ليس فقط أثناء لقائو السري مع "حافظ رمضاف" ، ولكف أيضًا 
خبلؿ تصريحات صحفية نقمت عنو أكثر مف مرة ، كما نقميا عنو إلي الرئيس "السادات" عديدوف ممف 

ده ، وبينيـ "أرنو دي بورشجراؼ" مندوب مجمة "نيوزويؾ" في قابموه ثـ قابموا الرئيس "السادات" بع
الشرؽ األوسط ، وكاف مف المراسميف األجانب المقربيف في ذلؾ الوقت لدي الرئيس "السادات" ، كاف 
االلحاح مف دوائر عديدة عمي ضرورة الحركة والتسخيف ، كاف مطمب الحركة الحقيقية مطمبًا وطنيًا 

مف الصعب عمي أي إنساف أف يتصور المشاعر التي كانت تعتمؿ في ---- مصريًا وقوميًا عربياً 
أعماؽ أنور السادات في تمؾ األياـ الحاسمة ، كاف قد استقر عمي الحركة ، فمـ يكف أمامو سبيؿ غير 
ذلؾ ، وكاف أكثر ما يضغط عميو وجود جيش ضخـ ُجيُّز وُأعد ليدؼ واحد ال بديؿ لو وىو دخوؿ معركة 

 صدر إليو أمر البدء فإف العواقب يمكف أف تكوف وخيمة . وما لـ ي
وربما يمكف لبلنصاؼ فيـ بعض أسباب  –كاف السادات ُيدفع دفعًا بفعؿ عوامؿ كثيرة إلي دخوؿ المعركة 

تردده بسبب ضخامة القرار وفداحة العواقب التي يمكف أف تترتب عمي أي خطأ في الحساب ، 
 مة والمخاطر عمي كؿ خطوة مف الطريؽ فالمسؤولية التي كاف يتحمميا ىائ

عمي أي حاؿ فقد كاف لمحالة النفسية لمسادات في تمؾ الفترة آثار جانبية بالغة الحساسية . فمـ يكف 
قادرًا عمي الصراحة حتي مع حمفائو ، وحينما أتـ اتفاقو النيائي مع الرئيس "حافظ األسد" عمي المعركة 

" التي كانت تقتضي الوصوؿ ٕسورييف بأنو سينفذ خطة "جرانيت وتوقيتاتيا وخططيا ، فإنو أخطر ال
إلي المضايؽ في سيناء لكنو في أمره لبدء العمميات لمفريؽ "أحمد اسماعيؿ" طمب إليو في الواقع تنفيذ 

" التي كانت تقتضي مجرد عبور قناة السويس واالحتفاظ بخمسة رؤوس كباري عمي ٔخطة "جرانيت 
لسويس ، إف ذلؾ لـ يؤد فقط إلي سوء فيـ بينو وبيف السورييف في المراحؿ الضفة الشرقية لقناة ا

 ٚ٘(---الحساسة لممعركة ، لكنو أدي أيضًا إلي نتيجة أخري أكثر خطورة ، 
  

                                                             
-ٕٙٓٓالناشر :سمسمة جدراف المعرفة –قصة بداية ونياية عصر أنور السادات =محمد حسنيف ىيكؿ -خريؼ الغضب–نقبًل عف كتاب  ٚ٘

  ٗٔٔصفحة 
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سرائيؿ خبلؿ ربع  -يقوؿ المواء جماؿ حماد في مقدمة كتابو :) لقد نشبت أربع حروب بيف العرب وا 
، وبسبب سياسة دولية مناوئة لمصر  ٜٛٗٔمايو  ٘ٔالقرف الذي أعقب إعبلف قياـ دولة إسرائيؿ في 

وأوضاع داخمية سيئة ، وأخطاء عسكرية فادحة ارتكبتيا قيادات غير واعية ، لـ يتمكف الجيش المصري 
ه وانتصاراتو في الحروب الثبلث األولي التي خاضيا ، إذ لـ تتييأ مف إثبات جدارتو واستعادة أمجاد

أمامو الفرصة التي كاف ينشدىا ، كي يخوض غمار القتاؿ بعد إتماـ استعداداتو ، ولمواجية عدّوه وجيًا 
 ٜٛٗٔمايو  ٘ٔلوجو تحت قيادة عسكرية واعية بأصوؿ الفف الحربي ، لقد كانت حرب فمسطيف في 

ف كانت قد وقعت في زماف حديث ، ورغـ األطراؼ العديدة التي حربًا قديمة الط راز في معظـ مراحميا وا 
اشتركت فييا فمـ يكف ضمنيا ما يستحؽ أف يطمؽ عميو جيش عصري ، وبسبب االحتبلؿ البريطاني 

بأدوار رئيسة في ىذه الحرب ، فقد  ٛ٘الذي كاف ما يزاؿ مسيطرًا عمي الدوؿ العربية التي قامت جيوشيا
خمت القوات العربية أرض فمسطيف دوف تدريب جيد أو تسميح كاؼ أو إعداد  مسبؽ ، ولعبت السياسة د

البريطانية المتواطئة مع الصييونية والتي كانت تؤازرىا معظـ القوي الغربية وقتئذ وبخاصة الواليات 
رغـ كؿ ما صادفيا –رب المتحدة ، دورًا ميمًا في إلحاؽ اليزيمة بالعرب . فمـ تكد الجيوش العربية تقت

مف تؿ أبيب حتي تـ الضغط عمي الحكومات العربية الخاضعة وقتذاؾ لسطوة  -مف عقبات ومؤامرات
يوليو  ٛٔيونيو ثـ اليدنة الثانية في  ٔٔاالستعمار لمموافقة عمي وقؼ القتاؿ وقبوؿ اليدنة األولي في 

                                                             
ضد المميشيات الصييونية المسمحة في فمسطيف والتي تشكمت  شارؾ في ىذه الحرب جيوش كؿ مف : مصر واألردف والعراؽ وسوريا ولبناف والسعودية ٛ٘
وكانت المممكة المتحدة قد أعمنت إنياء انتدابيا .االنتداب البريطاني عمى فمسطيف والمتطوعيف الييود مف خارج حدود والشتيرف والياجاناه واإلرجوف البمماخ مف

لدولتيف ييودية وعربية األمر الذي عارضتو  قرارا بتقسيـ فمسطيف عمى فمسطيف وغادرت تبعا لذلؾ القوات البريطانية مف منطقة االنتداب، وأصدرت األمـ المتحدة
 .1949 مارس استمر حتى 1948 مايو الدوؿ العربية وشنت ىجوما عسكريا لطرد المميشيات الييودية مف فمسطيف في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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دادات العسكرية والمساعدات المادية ، وتحت ستار اليدنة ، تدفقت األسمحة والمعدات واإلم ٜٛٗٔ
عمي إسرائيؿ ، في الوقت الذي تـ فيو حرماف العرب مف أي إمدادات أو مساعدات خارجية ، وفي ظؿ 

بخرؽ اليدنة وفاجأت القوات -كما اعتادت بعد ذلؾ في جميع حروبيا-وقؼ إطبلؽ النار قامت إسرائيؿ
ؿ القسـ األكبر مف األراضي الفمسطينية . وقد اتضح العربية باليجوـ وتمكنت عف طريؽ الغدر مف احتبل 

أف إسرائيؿ قد قامت دولتيا عمي مساحة مف األرض تتجاوز كثيرًا المساحة التي خصصت لمدولة 
، إذ زادت مف  ٜٚٗٔنوفمبر عاـ  ٜٕالييودية ، وفقًا لقرار التقسيـ الذي أصدرتو األمـ المتحدة في 

% ولـ يبؽ لمعرب بعد انتياء الحرب سوي أراضي ٗ.ٚٚإلي % مف المساحة الكمية لفمسطيف ٘.ٙ٘
 الضفة الغربية لنير األردف وقطاع غزة ، 

في ظؿ التواطؤ البريطاني الفرنسي مع إسرائيؿ ، ردًا عمي  ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕنشبت الحرب الثانية في 
 ٜٙ٘ٔيوليو  ٕٙالقرار الذي أصدره الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر بتأميـ شركة قناة السويس في 

ولـ تقع خبلؿ ىذه الحرب معارؾ واسعة النطاؽ مع إسرائيؿ عمي أرض سيناء ، فقد صدرت األوامر قبؿ 
نشوب الحرب بسحب القوات المصرية الرئيسية مف شبو جزيرة سيناء انتظارًا لمغزو البريطاني الفرنسي 

ي ثماني كتائب مشاه ، وزع سبع المتوقع في اتجاه اإلسكندرية أو بورسعيد ، ولـ تبؽ في سيناء سو 
العريش وتمركزت الكتيبة الثامنة في شـر الشيخ ، وعندما بدأ اليجوـ -رفح-منيا عمي مثمث أبو عجيمة

أكتوبر بالقرب مف  ٜٕاإلسرائيمي بإسقاط كتيبة مف رجاؿ المظبلت في الساعة الخامسة مساء يوـ 
ف قناة السويس ثـ تسممت مصر في اليوـ التالي كيمومترًا م ٘ٙالمدخؿ الشرقي لممر متبل عمي مسافة 

أكتوبر إنذارًا بريطانيًا فرنسيًا بطمب انسحاب القوات المصرية عشرة أمياؿ غرب قناة السويس ، وأف ٖٓ
تقبؿ االحتبلؿ المؤقت مف قوات الدولتيف لبورسعيد واإلسماعيمية والسويس ، ليتسني الفصؿ بيف 

رور السفف بالقناة وفقًا ألحكاـ القانوف الدولي ، عندئذ انكشفت الطرفيف المتحاربيف وضماف حرية م
بجبلء أبعاد المؤامرة الثبلثية ، فأصدرت القيادة السياسية أمرىا باالنسحاب العاـ لجميع القوات المصرية 
 في سيناء إلي غرب القناة إلفساد المخطط الموضوع لقطع خط الرجعة عمي ىذه القوات تمييدًا إلبادتيا 

، لـ تسنح الفرصة لمقوات المصرية لمقتاؿ ، فقد تـ  ٜٚٙٔيونيو  ٘ي الحرب الثالثة التي بدأت في وف
حشد ىذه القوات في سيناء بطريقة مظيرية وبعيدة عف أي أصوؿ حربية ، كما لـ توضع ليا أي خطة 

ألصوؿ أو تحدد ليا أي أىداؼ استراتيجية ، بؿ فرضت عمييا أوضاع خاطئة تخالؼ كؿ المبادئ وا
 ٘التكتيكية ، ونتيجة الرتباؾ القيادة العسكرية واىتزاز أعصابيا في إثر ضربة الطيراف اإلسرائيمي صباح 

يونيو بدوف وضع أي خطة أو تنظيـ لبلنسحاب ،  ٙيونيو ، صدر أمر االنسحاب المشئوـ مساء يوـ 
الفوضي واالضطراب ،  األمر الذي أدي إلي تحويؿ االنسحاب مف عممية حربية إلي حالة شاممة مف

% مف أسمحتيا ومعداتيا ٓٛانتيت بإخبلء سيناء وفقد القوات المسمحة المصرية بصفة عامة ما يعادؿ 
يونيو إلي الضفة الشرقية لقناة السويس ، ووقعت أرض سيناء  ٛ. ووصمت القوات اإلسرائيمية يوـ 
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تأثير  ٜٚٙٔإسرائيؿ في حرب يونيو العزيزة في قبضة الغزاة ، وكاف لبلنتصار الخاطؼ الذي أحرزتو 
كبير عمي كؿ مف العرب واإلسرائيمييف . ورغـ أف ىذا االنتصار كاف يرجع في الدرجة األولي إلي 
األخطاء التي ارتكبتيا بعض القيادات العسكرية العربية وليس إلي مقدرة الجيش اإلسرائيمي وبراعتو ، 

يا إلحاؽ اليزيمة بثبلثة جيوش عربية في ستة أياـ ، فإف إسرائيؿ أثمميا النصر بعد أف استطاع جيش
وأف يضـ إلييا مف األراضي العربية ما يزيد عف ثبلثة أمثاؿ مساحتيا ، وليذا انتاب إسرائيؿ الصمؼ 
والغرور ، وآمنت بأوىاـ لـ تمبث أف أصبحت بالنسبة ليا حقائؽ ثابتة ومعتقدات راسخة ، مف بينيا 

رائيمي عمي العرب وجيشيا الذي ال ُيقير ، وذراع إسرائيؿ الطويمة القادرة أسطورة التفوؽ النوعي اإلس
عمي سحؽ أعدائيا العرب في أي مكاف ميما نأت ديارىـ ، فضبل عما كانت تردده عف تمؾ الفجوة 
الحضارية الواسعة التي تفصؿ بينيا وبيف العرب والتي تحتاج لعدة قروف حتي يستطيع العرب االقتراب 

تيجة لضـ األراضي العربية الشاسعة إلييا ، آمنت إسرائيؿ بنظرية حاولت إقناع العالـ وقتئذ منيا ، ون
بيا ، وىي نظرية األمف اإلسرائيمي ، التي تقوـ عمي أساس ارتكاز قواتيا خمؼ موانع طبيعية واالحتفاظ 

حربية عف قمب إسرائيؿ باألراضي المحتمة التي توفر ليا العمؽ االستراتيجي ، وتبعد مياديف العمميات ال
ذات الكثافة السكانية فييا ، وتوفر لقواتيا مجاؿ التعبئة وحرية العمؿ والمناورة ، وتيدد  واألماكف 

عمؽ الدوؿ العربية المجاورة ، ورغـ الجيود العربية والدولية التي بذلت لتسوية النزاع العربي اإلسرائيمي 
صرار أي تسوية سممية ، كما رفضت االلتزاـ بقرار بطريقة سممية ، فإف إسرائيؿ رفضت في عناد  وا 

والذي ينص عمي االنسحاب اإلسرائيمي مف  ٜٚٙٔنوفمبر  ٕٕالصادر في ٜ٘ ٕٕٗمجمس األمف رقـ 
، فقد كانت عمي يقيف مف عجز العرب عسكريًا عف  ٜٚٙٔاألراضي العربية المحتمة في حرب يونيو 

التحرؾ ضدىا ، وكانت عمي ثقة تامة بعدـ مقدرة مصر ، وىي الجبية العربية الرئيسية مف جبيات دوؿ 
قياـ بأي ىجوـ شامؿ ضدىا ، وأف أي محاولة مصرية لعبور القناة لمحصوؿ ولو المواجية ، عمي ال

عمي موطئ قدـ عمي ضفتيا الشرقية ، سوؼ تقضي عمييا قواتيا في ساعات معدودة ، كما رسخ في 
أذىاف قادتيا استحالة تسيؽ أي ىجوـ عربي ضدىا عمي أكثر مف جبية ، بسبب عدـ مقدرة القيادات 

ة عمي التخطيط ، وضعؼ شأف القوات العربية وعجزىا عف مواجية جيش إسرائيؿ الذي العسكرية العربي
ال يقير ، ونتيجة ليذا الغرور القاتؿ ، آمف القادة اإلسرائيميوف بأنيـ يممكوف التفوؽ التاـ ، وأنو ليس 

متيا في أماـ العرب سوي االستسبلـ لشروط إسرائيؿ والسكوت المطمؽ عف المطالبة بأراضييـ التي احت
، ولكف مصر عمي خبلؼ ما كانت إسرائيؿ تتوقع لـ تستسمـ لميأس ، ولـ يكف ىناؾ  ٜٚٙٔحرب يونيو 

                                                             
الحرب العربية اإلسرائيمية  ، وجاء في أعقاب 1967نوفمبر  22في األمـ المتحدة الدولي التابع لمنظمة مجمس األمف ىو قرار أصدره ٕٕٗالقرار رقـ  ٜ٘

اء ىذا القرار كحؿ وسط بيف عدة وقد ج .لمناطؽ عربية جديدة إسرائيؿ والتي أسفرت عف ىزيمة الجيوش العربية واحتبلؿ ٜٚٙٔوالتي وقعت في يونيو  الثالثة
وقد حذفت  .«انسحاب القوات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمت في النزاع األخير» :مشاريع قرارات طرحت لمنقاش بعد الحرب. وورد في المادة األولى، الفقرة أ

ضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار عمى  اإلنجميزي "أؿ" التعريؼ مف كممة "األراضي" في النص بيدؼ المحافظة عمى الغموض في تفسير ىذا القرار. وا 
التي اعتبرىا القرار مشكمة الجئيف. ويشكؿ ىذا القرار منذ صدوره ُصمب كؿ  قضية فمسطيف إنياء حالة الحرب واالعتراؼ ضمنا بإسرائيؿ دوف ربط ذلؾ بحؿ

 .لمصراع العربي اإلسرائيمي المفاوضات والمساعي الدولية العربية إليجاد حؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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خاضعًا لبلحتبلؿ اإلسرائيمي البغيض ،  -وىو سيناء–مصري واحد يقبؿ أف يبقي جزء مف تراب الوطف 
يتي ، الذي أمدىا وبدأت مصر عمي الفور في إعادة بناء قواتيا المسمحة بمعاونة االتحاد السوفي

، فضبًل عف إمدادىا بالخبراء  ٜٚٙٔباألسمحة والمعدات عوضًا عما فقدتو في حرب يونيو 
والمستشاريف السوفييت ، ىذا ولـ تيدأ الجبية المصرية عسكريًا كما كانت إسرائيؿ تتوقع ، فما كادت 

،  ٛٙتنزاؼ في سبتمبر الدفاعات تقوي وتتماسؾ عمي طوؿ مواجية قناة السويس حتي بدأت حرب االس
والتي استمرت لمدة عاميف . وبرزت خبلؿ ىذه الحرب قوة نيراف المدفعية المصرية ، وتكبدت إسرائيؿ 
خسائر كبيرة في األرواح واألسمحة والمعدات ، مما دفعيا إلي إقامة خط مف الدفاعات والتحصينات 

رليؼ . وقد أنفقت إسرائيؿ عمي نظاميا والموانع والسواتر الترابية العالية أطمقت عميو اسـ خط با
مميوف دوالر ، أنفؽ منيا عمي تحصينات خط بارليؼ  ٓٓ٘الدفاعي الذي أنشأتو في سيناء حوالي 

مميوف دوالر ، وكانت مصر عمي يقيف مف أف استرداد أرضيا السميبة ال يمكف أف يتـ إال  ٕٓٓوحدىا 
مف الواجب وضع استراتيجية عميا ليذه الحرب ،  عف طريؽ حرب تحرير شاممة مع إسرائيؿ ، ولكف كاف

فإف سياسة الوفاؽ بيف القوتيف العظمييف والتي كانت تدعو إلي االسترخاء العسكري في المنطقة ، لـ 
تكف تتقبؿ نشوب حرب جديدة في الشرؽ األوسط ، وكاف الموقؼ الدولي يتطمب أسموبًا خاصًا في إدارة 

 الصراع المسمح في المنطقة . 
زاء ىذه الحقائؽ ، تـ التخطيط لحرب أكتوبر عمي أنيا حرب محدودة "و  " ال تستخدـ local conflictا 

فييا سوي األسمحة التقميدية ، ويكوف ليا أىداؼ استراتيجية حاسمة بحيث تقّوض نظرية الحدود اآلمنة 
والسبؽ في توجيو  اإلسرائيمية ، وتيدـ أسس استراتيجية إسرائيؿ القائمة عمي أساس التفوؽ العسكري

الضربة األولي ، لمحصوؿ عمي المبادأة كوسيمة إلحراز المفاجأة االستراتيجية ، وىي االستراتيجية التي 
تدعو إلي توجيو ضربة إجياض ضد أي تحضيرات ىجومية عربية ، وأف تكوف الحرب قصيرة وحاسمة 

ف التغمب عمي ىذه االستراتيجية مع نقؿ المعركة إلي األراضي العربية فور بدء أي اشتباكات ، وكا
اإلسرائيمية يتطمب تحدي نظرية األمف اإلسرائيمي عف طريؽ عمؿ عسكري يكوف ىدفو إلحاؽ أكبر قدر 
قناعيا بأف مواصمة احتبلليا لؤلراضي المصرية يفرض عمييا ثمنًا باىظًا ال  مف الخسائر بإسرائيؿ ، وا 

ي لفترة زمنية طويمة مما يكبد إسرائيؿ خسائر مادية تستطيع تحممو ، عمي أف يمتد ىذا العمؿ العسكر 
، ويتيح الفرصة في الوقت نفسو لمطاقات العربية األخري لمتدخؿ  ٓٙومعنوية ال قبؿ ليا باحتماليا
  ٔٙ(-وفرض تأثيرىا عمي نتائج الحرب

                                                             
يتحوؿ بالتعبئة كانت إسرائيؿ في ذلؾ الوقت تعاني نقصًا حادًا في التعداد السكاني ، فمـ تكف تستطيع أف تحشد جيشًا دوف أف يتأثر اقتصادىا ، فالشعب  ٓٙٓٙ

نعيـ وشركاتيـ ليستأنفوا العمؿ واإلنتاج ، وبالتالي فإسرائيؿ ال إلي جيش وبالتالي يتوقؼ العمؿ واإلنتاج حتي تنتيي المعركة ويعود الموظفوف والعماؿ إلي مصا
قؿ عدد مف تتحمؿ طوؿ فترة الحرب ألنيا تصاب بشمؿ تاـ في جمع مناحي الحياة ، لذلؾ تعتمد عمي الخطوط الدفاعية والموانع والتحصينات بحيث يكوف أ

 وقصيرة المدة ، )ذات نفس قصير كما يقاؿ(المقاتميف يدافعوف عف مساحات كبيرة مف األرض ، وحروبيا خاطفة 
  ٚصفحة – ٕٕٓٓدار الشروؽ طبعة -المواء جماؿ حماد-المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية –نقبًل عف كتاب  ٔٙ
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ليعمموا في  يمكنيا بالطبع إمداد إسرائيؿ باألسمحة والمعدات ولكنيا ال تستطيع أف تمدىا بموظفيف وعماؿ
الشركات والمصانع المتوقفة ، وىناؾ طرفة تقوؿ أف جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيؿ في ذلؾ الوقت 
إذا تـ عمؿ تعبئة لمجيش ال تجد مف يصنع ليا فنجاف مف القيوة ، ألف الذي يقوـ بذلؾ متواجد عمي 

 جبية القتاؿ 
كانت إسرائيؿ ما تزاؿ تبدو  ٖٜٚٔأكتوبر  ٙيوـ )وعندما بدأت الحرب في الساعة الثانية مف بعد ظير  

أماـ العالـ قمعة عسكرية منيعة ال يمكف اقتحاميا . ووصؿ الغرور باإلسرائيمييف إلي االعتقاد بأف ىذه 
الحرب ما ىي إال اليوـ السابع مف حرب األياـ الستة السابقة . ومف قاعة دار "سوكولوؼ" التي شيدت 

، أعمف موشي  ٚٙبأنباء االنتصارات اإلسرائيمية الباىرة في حرب يونيو  المؤتمرات الصحفية الخاصة
أكتوبر في مؤتمر صحفي "سوؼ يدحر جيش الدفاع اإلسرائيمي المصرييف  ٙدياف وزير الدفاع مساء 

بضربة شديدة في سيناء ، وسوؼ ينتيي القتاؿ بانتصارنا في األياـ القادمة" ،، وصرح الجنراؿ دافيد 
أكتوبر وسط تصفيؽ الحاضريف ، "بأف الجيش  ٛس األركاف في مؤتمر صحفي يوـ أليعازر رئي

اإلسرائيمي سيواصؿ ضرب العدو وتحطيـ عظامو " . ولكف ىذه األوىاـ اإلسرائيمية لـ تمبث أف تبددت 
منذ الساعات األولي مف القتاؿ ، فقد نجحت القوات المصرية في اقتحاـ قناة السويس واجتياح حصوف 

عمي الضفة الشرقية  -وفقًا لمخطة الموضوعة–ليؼ ، وبدأت في إنشاء منطقة رءوس الكباري خط بار 
لمقناة ، كما تمكنت مف تدمير ثبلثة ألوية مدرعة إسرائيمية تدميرًا يكاد يكوف كامبًل ، وعمي الجبية 

عت كالسيؿ السورية ، نجحت القوات السورية في عبور الخندؽ الصناعي الذي أقامتو إسرائيؿ ، واندف
الجارؼ تشؽ طريقيا في مرتفعات الجوالف مف الشرؽ إلي الغرب ، عمي ثبلثة محاور رئيسية ، وىكذا 
انيارت نظرية األمف اإلسرائيمي بكؿ أسسيا ومقوماتيا ، وتقوضت سمعة الجيش اإلسرائيمي الذي ذاعت 

بصدمة عنيفة وصفيا بعض شيرتو في اآلفاؽ بأنو الجيش الذي ال ُيقير ، وأصيب الشعب اإلسرائيمي 
المحمميف العسكرييف بالعبارة الشييرة "زلزاؿ في إسرائيؿ" . لقد كانت حرب أكتوبر حدثًا فريدًا ببل شؾ ، 

" في مسار الصراع العربي اإلسرائيمي فقد تعرضت إسرائيؿ كدولة turning pointبؿ نقطة تحوؿ "
في جيشيـ وفي جياز مخابراتيـ ،  الذي كاف  لمفاجأة استراتيجية كاممة أفقدت اإلسرائيمييف ثقتيـ

يّدعي أنو أقدر جياز مخابرات في العالـ خبرة بشئوف الشرؽ األوسط ، كما تعرضت القوات اإلسرائيمية 
عمي جبيتي سيناء والجوالف لمفاجأة تكتيكية أفقدت أفرادىا توازنيـ ، وأجبرتيـ عمي االنسحاب مف 

ذي أدىش العالـ ىو نجاح مصر وسوريا في تحقيؽ المفاجأة عمي المواقع األمامية . وكاف األمر ال
وقدرتيما عمي  –رغـ التطور اليائؿ في وسائؿ االستطبلع الحديثة –مستوييف االستراتيجي والتكتيكي 

خداع جيازي المخابرات اإلسرائيمية والمخابرات األمريكية في وقت واحد . ولقد تمكنت القوات المصرية 
عقيدة القتالية لمقوات اإلسرائيمية خبلؿ حرب أكتوبر ، ففقدت بالتالي مميزاتيا مف تقويض أسس ال

الرئيسية وأىميا خفة الحركة والقدرة عمي المناورة وتحقيؽ السيادة الجوية عمي ميداف المعركة ، فقد 
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مضادة ىبطت قدرات وفعالية الدبابات اإلسرائيمية إلي درجة خطيرة عندما واجيت القواذؼ والصواريخ ال
لمدبابات المصرية ، كما اضطرت الطائرات اإلسرائيمية إلي تجنب االقتراب مف قناة السويس ، حتي ال 
زاء كثافة  تقع فريسة لشبكة الصواريخ المصرية أرض جو ساـ المنتشرة غرب قناة السويس ، وا 

يسياف إلسرائيؿ المذاف الصواريخ المصرية وفعاليتيا ضد كؿ مف الطائرات والدبابات ، وىما السبلحاف الرئ
كانا يييئاف ليا القدرة عمي شف الحرب الخاطفة القصيرة المدي فيما مضي ، فقد ارتبكت خططيا 
العسكرية وتجمدت عقيدتيا اليجومية وعجزت عف إحراز التفوؽ الذي كانت تحصؿ عميو دائمًا في 

قتيـ في أنفسيـ وسمعتيـ أماـ الحروب السابقة مع العرب ، وفي الوقت نفسو استرد العرب كرامتيـ وث
العالـ ، واسترد الجندي العربي ثقتو في نفسو وفي سبلحو وفي قياداتو ، وكاف أحسف تعبير عما جري  
ىو أف العرب قد عبروا اليزيمة ، ىذا ولـ تقدـ الخطوط الدفاعية والتحصينات القوية عمي جبيتي 

تنشدىا إسرائيؿ مف إقامتيا ، فقد سقطت حصوف سيناء والجوالف في بداية الحرب الوقاية التي كانت 
خط بارليؼ الشامخة في ساعات معدودة ، كما تمكنت القوات العربية مف اقتحاـ ىذه التحصينات 
واكتساحيا عمي الجبيتيف ، وثبت أف الموانع الطبيعية والصناعية والدفاعات الحصينة ال يمكنيا أف 

دييا مف تجييزات وأسمحة ومعدات ، وبخاصة إذا كاف لدييا تقؼ حائبًل أماـ الجيوش الحديثة ، بما ل
العزيمة واإلرادة والتصميـ عمي القتاؿ ، وال شؾ في أف حرب أكتوبر قد قمبت موازيف القوي في الشرؽ 

 األوسط رأسًا عمي عقب ، 
عمي  عمي نغمة التفوؽ النوعي لمفرد اإلسرائيمي ومقدرتو ٚٙفقد كانت إسرائيؿ تركز بعد حرب يونيو 

استخداـ التكنولوجيا الحديثة ، مما يقمؿ إلي حد كبير مف ميزة التفوؽ العددي العربي ، وجاءت حرب 
أكتوبر ، فكاف مف أبرز سماتيا ظيور كفاءة المقاتؿ العربي ومدي ارتفاع مستوي نوعيتو وقدرتو عمي 

ية ، لقد أثبت كؿ مف المخطط استيعاب واستخداـ األسمحة الحديثة والمعقدة بما فييا األسمحة اإللكترون
والقائد والمقاتؿ العربي كفاءتو وقدراتو الحقيقية في ميداف القتاؿ ، ولذا فإنو بإضافة النوعية العربية 
المتفوقة عمي الكـ العددي فسوؼ تكوف لمعرب الكفة الراجحة في أي صراع مقبؿ في الشرؽ األوسط ، 

 مستفادة ولقد أفرزت حرب أكتوبر العديد مف الدروس ال
الدروس المستفادة التي كاف ليا تأثير كبير في إعادة تقييـ النواحي االستراتيجية والسياسية بالنسبة 
لمشرؽ األوسط ، وفرضت عمي العالـ أف يعيد حساباتو بالنسبة لموقفو مف النزاع العربي اإلسرائيمي ، 

حة الخسائر ، وأف مف المستحيؿ وقد أثبتت نتائج االشتباكات أف الحرب باىظة التكاليؼ فاد-----
عمي أي دولة صغيرة أف تستمر في القتاؿ لمدة طويمة دوف أف تتمقي اإلمدادات مف دولة عظمي 
تساندىا . ولوال اإلمدادات اإلمريكية التي زودت بيا الواليات المتحدة إسرائيؿ عف طريؽ الجسريف 

ا االتحاد السوفييتي سوريا ومصر عف طريؽ البحري والجوي ولوال اإلمدادات السوفييتية التي أمد بي
الجسريف البحري والجوي ، لما كاف في اإلمكاف أف يواصؿ الطرفاف ىذه الحرب طواؿ المدة التي 
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استغرقتيا ، إذ اف معدالت االستيبلؾ كانت عالية لمغاية ، وبيذا لف تكوف ىناؾ وسيمة لمتقميؿ مف نفوذ 
عدات لمدولة الصغري ، والتي تتحكـ تبعًا لذلؾ في فرض وقؼ الدولة العظمي التي تورد السبلح والم

إطبلؽ النار في الموعد الذي يتمشي مع مصالحيا ، إال بالمجوء إلي سياسة تنويع مصادر السبلح 
 والعمؿ عمي توافر القدرة الذاتية عمي التصنيع الحربي

ة الرئيسية في حروب المستقبؿ ولقد أثارت حرب أكتوبر العديد مف التساؤالت حوؿ مستقبؿ بعض األسمح
، فقد صار التساؤؿ حوؿ مدي سيادة الدبابة لميداف القتاؿ وىؿ ستظؿ محتفظة بالمكانة العالية التي 
تحتميا في المعركة اليجومية ؟ لقد نجح المشاة المصريوف المجردوف مف أي تدريع ومف مسافات 

إلحاؽ خسائر جسيمة بيا خاصة في المرحمة  قصيرة ، في صد أقوي أنواع الدبابات اإلسرائيمية ، وفي
وقد أثبت الدفاع الجوي المصري فعاليتو في الحد مف التفوؽ الجوي -----األولي مف الحرب ، 

وبفضؿ شبكة الدفاع الجوي المشكمة أساسًا مف الصواريخ أرض جو ---اإلسرائيمي عمي أرض المعركة 
اري التي أقامتيا القوات المصرية عمي قناة السويس ، ساـ ، عجزت الطائرات اإلسرائيمية عف تدمير الكب

 ---وبذا تـ تأميف تدفؽ القوات واإلمدادات طواؿ مراحؿ الحرب إلي الضفة الشرقية 
وعف النتائج االستراتيجية لمحرب ، يمكف التأكيد بأف مف أىـ النتائج ىو تحقيؽ اليدؼ الرئيسي الذي 

، وىو إنياء حالة البلسـ والبلحرب التي كاف استمرارىا ال يعني كاف ينشده الرئيس الراحؿ أنور السادات 
سوي انييار مصر وتعرضيا لدمار محقؽ ، فقد أرغمت القوتاف العظمياف عمي التدخؿ المباشر لمحاولة 
إيجاد حؿ لمنزاع العربي اإلسرائيمي وعمي ممارسة تأثيرىما القوي إلنياء حالة الركود الذي ساد الموقؼ 

 ، وذلؾ بيدؼ التوصؿ إلي إقرار السبلـ في الشرؽ األوسط ٜٚٙٔذ انتياء حرب يونيو السياسي من
كما أظيرت الحرب بجبلء مدي أىمية التضامف العربي في مواجية الخطر اإلسرائيمي ، فقد اتخذت 
الدوؿ العربية جميعًا خطوات عممية لتدعيـ مصر وسوريا ، فقامت تسع دوؿ منيا بتقديـ الدعـ 

يما بنسب متفاوتة ، وىي العراؽ والجزائر وليبيا واألردف والمغرب والسعودية والسوداف العسكري ل
والكويت وتونس ، كما قررت دوؿ الخميج والمممكة السعودية تقديـ الدعـ المالي ليما ، فقدمت 
،  السعودية مائتي مميوف دوالر وقدمت اإلمارات مائة مميوف دوالر لمصر وخمسيف مميوف دوالر لسوريا

وأسيمت قطر بخمسة عشر مميوف دوالر وبمعونات عينية مف األدوية والقمح ، ووضع الرئيس الجزائري 
بومديف خبلؿ زيارتو لبلتحاد السوفييتي مائة مميوف دوالر تحت تصرؼ كؿ مف مصر وسوريا لدي 

 الحكومة السوفييتية لتدبير ما قد تحتاجو الدولتاف مف تسميح ، 
 ٕٙية ، اتخذت الدوؿ العربية المنتجة لمبتروؿ قرارًا بتخفيض إنتاجيا مف البتروؿوعمي الجبية االقتصاد

، ثـ أعمنت تطبيؽ الحظر الكامؿ عمي صادراتيا إلي الواليات المتحدة وبذلؾ تأكد دور البتروؿ كسبلح 

                                                             
العربية التى احتمت عاـ  وصرح الممؾ فيصؿ فى أعقاب اتخاذ قراره بحظر تصدير النفط إلى الواليات المتحدة بأف الحظر لف يرفع قبؿ انسحاب إسرائيؿ مف كؿ األراضى ٕٙ

وقود، ىرع ىنرى كيسنجر وزير الخارجية األمريكية لزيارة ـ.وعندما ظيرت آثار أزمة النفط فى الواليات المتحدة، ولدى حمفائيا واضحة فى الطوابير عند محطات التزود بالٜٚٙٔ
شئوف ـ، عمَّو يحصؿ عمى وعد باستئناؼ تصدير النفط، وطواؿ نحو أربع ساعات قضاىا فى مباحثات مع الممؾ فيصؿ أوال ثـ مع عمر السقاؼ وزير الٖٜٚٔنوفمبر  ٛالرياض فى 
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 ٘قبؿ فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ السياسية العربية ، فقد ارتبط أماـ العالـ بإعادة اسرائيؿ إلي حدود ما 
، وقد أثر الحظر البترولي تأثيرًا فعااًل عمي دوؿ أوروبا الغربية والياباف ، مما جعميا  ٜٚٙٔيونيو 

تضغط بقوة عمي الواليات المتحدة لبلستجابة إلي الحؽ العربي ، وعمي المستوي السياسي اتسع نطاؽ 
ير نظرًا لغضب األعضاء مف المعركة إلي آفاؽ بعيدة غير متوقعة ، فقد أصيب حمؼ األطمنطي بشرخ كب

موقؼ الواليات المتحدة المتسمط تجاىيا ، وكانت صدمة كبيرة ليذه الدوؿ عندما طمبت منيا الواليات 
المتحدة أف تقدـ لطائراتيا تسييبلت اليبوط والتزود بالوقود في مطاراتيا وقواعدىا الجوية ، لتمكينيا 

واألسمحة والذخائر مف القواعد الجوية األمريكية إلي مف إقامة الجسر الجوي الطويؿ لنقؿ اإلمدادات 
 إسرائيؿ ، وقد اعتذرت بعض ىذه الدوؿ عف عدـ إمكانيا تقديـ ىذه التسييبلت 

ورفضت بعض الدوؿ األخري رفضًا باتًا صريحًا حرصًا عمي عدـ إثارة العرب ضدىا ، وخشية رفض 
ية العرب مف جية أخري ، ولـ تتمكف الطائرات إمدادىا بالبتروؿ مف جية ، وإليماف معظميا بعدالة قض

--األمريكية إال مف استخداـ مطار واحد فقط في جزر األزور في محيط األطمنطي التابعة لمبرتغاؿ ،  
 ٖٙوعمي المستوي اإلفريقي ، قامت اثنتاف وعشروف دولة بقطع عبلقاتيا الدبموماسية بإسرائيؿ ، (

  

                                                                                                                                                                                                
إف طائرتى تقؼ ىامدة فى المطار بسبب نفاد الوقود، فيؿ تأمروف جبللتكـ بتموينيا، وأنا » الممؾ فيصؿ بمداعبة قائبًل  الخارجية السعودية بعدىا، وبدأ ىنرى كيسنجر حديثو مع

عمى تحقيؽ وأنا رجؿ طاعف فى السف، وأمنيتى أف أصمى ركعتيف فى المسجد األقصى قبؿ أف أموت، فيؿ تساعدنى » ، وكاف جواب الممؾ لو محددًا «مستعد لمدفع باألسعار الحرة
ماذا يخيفنا؟ ىؿ نخشى الموت؟ وىؿ ىناؾ موت أفضؿ وأكـر مف أف ».وعندما ىددت الدوؿ الغربية باستخداـ القوة لمسيطرة عمى منابع البتروؿ، قاؿ الممؾ فيصؿ: » ىذه األمنية 

وبعد نصر أكتوبر، زار الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز مصر وطاؼ موكبو فى عدد مف «.يموت اإلنساف مجاىًدا فى سبيؿ اهلل؟ أسأؿ اهلل سبحانو أف يكتب لى الموت شييًدا فى سبيؿ اهلل
وسيظؿ يذكر التاريخ «(.فيصؿ»وبطؿ معركة البتروؿ « السادات»المدف المصرية فى استقباؿ شعبى بييج، وقد رفعت رايات ترحيب كاف مف ضمنيا الفتة )مرحًبا ببطؿ معركة العبور 

ننا قد تعودنا عمى عيش الخياـ» قاؿ فييا  لمممؾ فيصؿ جممتو تمؾ التى  إف ما نقدمو ىو أقؿ القميؿ مما تقدمو مصر وسوريا مف تقديـ أرواح جنودىما فى معارؾ األمة المصيرية، وا 
 «ونحف عمى استعداد الرجوع إلييا مرة أخرى وحرؽ آبار البتروؿ بأيدينا وأال تصؿ إلى أيد أعدائنا

  ٔٔصفحة – ٕٕٓٓدار الشروؽ طبعة -المواء جماؿ حماد-لحربية عمي الجبية المصريةالمعارؾ ا –نقبًل عف كتاب  ٖٙ
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ممددًا عمي سرير –ومع أف مبارؾ وصؿ إلي قاعة محكمة --ىيكؿ في كتابو ما يمي : )األستاذ يقوؿ 
فإف التيـ التي ُوجيت إليو لـ تكف ىي التيـ التي يمـز توجيييا ، بؿ  –طبي دخؿ بو إلي زنزانة حديدية 

منطؽ في لعميا األخيرة فيما يمكف أف يوجو إلي رئيس دولة ثار شعبو عميو ، وأسقط حكمو وأزاحو . وال
محاكمة أي رئيس دولة أف تكوف محاكمتو عمي التصرفات التي أخؿ فييا بالتزامو الوطني والسياسي 
واألخبلقي ، وأساء بيا إلي شعبو ، فتمؾ ىي التيـ التي أدت لمثورة عميو ، أي أف محاكمة رئيس الدولة 

ولية اإلخبلؿ بعيده مسئ -أو تنفي عنو–يجب أف تكوف سياسية تثبت عميو  -أي رئيس وأي دولة–
ووعده وشرعيتو ، مما استوجب الثورة عميو ، أما بدوف ذلؾ فإف اختصار التيـ في التصدي لممظاىرات 

قمب لؤلوضاع يستعجؿ الخاتمة قبؿ المقدمة ، والنتائج قبؿ األسباب ، ذلؾ أنو إذا لـ يظير خروج –
مظاىرات ممارسة لسمطتو في استعماؿ "مبارؾ" عمي العيد والوعد والشرعية ، إذف فقد كاف تصديو لم

الوسائؿ الكفيمة لحفظ األمف العاـ لمناس ، والمحافظة عمي النظاـ العاـ لمدولة ، وعميو يصبح التجاوز 
رغبة في حسـ سريع ، ربما تغفره ضرورات أكبر منو ، أو في أسوأ –في إصدار األوامر أو تنفيذىا 

 تشفع لو مشروعية مقاصده األحواؿ تزيُّدًا في استعماؿ السمطة قد ت
يتسع المجاؿ لممحاكمة الجنائية ، ومعيا القيد  -وليس قبميا–وكذلؾ فإنو بعد المحاكمة السياسية 

والقفص ، بمعني أف المحاكمة السياسية ىي األساس الضروري لممحاكمة الجنائية لرئيس الدولة ، 
صبح أمره بإطبلؽ النار عمي المتظاىريف ألنيا التصديؽ القانوني عمي موجبات الثورة ضده ، وحينئذ ي
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صراره عمي خرقو  جريمة يكوف تكييفيا القانوني إصراره عمي استمرار عدوانو عمي الحؽ العاـ ، وا 
 ٗٙ(--المستمر لعيده الدستوري مع األمة 

لكني رحت أسأؿ نفسي عف اليدؼ مف جمع ىذا السجؿ ، ثـ ما ىو النفع --ىيكؿ : )األستاذ  يقوؿ 
وبداية فقد ورد عمي بالي أف تسجيؿ ما جري في حد ذاتو قد يكوف وسيمة إلي فيـ  -د جمعو ؟ العاـ بع

ثـ ورد عمي بالي أف -مرحمة مف التاريخ المصري المعاصر مازالت تعيش فينا ، ومازلنا نعيش فييا ، 
 رار ، كثيرًا مف قضايا ما جري مازالت مطروحة لمحوار ، وبالتالي فالتسجيؿ سند لموصؿ واالستم

يستطرد فيقوؿ : ثـ ورد عمي بالي أف بعض المبلمح واإلشارات في سياؽ ذلؾ الحوار ربما تكوف مفيدة 
في التعرؼ أكثر عمي لغز رجؿ حكـ مصر ، وأمسؾ بالقمة فييا ثبلثيف سنة لـ يتزحزح ، وتغيرت فييا 

خواطري تطؿ عمي كؿ  الدنيا ، وظؿ ىو ، حيث ىو ال يتأثر ، وذلؾ البد لو مف فحص ودرس . وتركت
لكف الطرؽ ال تصؿ إلي غاية يمكف اعتبارىا نقطة –النواحي ، ثـ اكتشفت أف االتجاىات تتفرع وتتمدد 

تصؿ بالسؤاؿ إلي جواب ، وعدت إلي ممفاتي وأوراقي ، ومذكراتي وذكرياتي ، وبرغـ آثار كثيرة وجدتيا ، 
–ف وسط الزحاـ سؤاؿ آخر يصعب تفاديو ومشاىد عادت إلّي بأجوائيا وتفاصيميا ، فقد طالعني م

–ومع نظامو –ماذا أعرؼ حقيقة وأكيدًا عف ىذا الرجؿ الذي لقيتو قميبًل ، واشتبكت معو -مجممو : 
صورا لو مف  -ورءوا-طويبًل ؟ واألىـ مف ذلؾ : ماذا يعرؼ غيري حقيقة وأكيدا عف الرجؿ ؟ ، وقد رأيت 

ـ تكف كافية لتؤكد لنا اقتناعًا بالرجؿ ، وال حتي انطباعًا يسيؿ مواقع وزوايا ببل عدد ، لكنيا جميعًا ل
االطمئناف إليو والتعرؼ عميو ، أو الثقة في قراره ، بؿ لعؿ الصور وقد زادت عف الحد ، ضاعفت مف 
حيرة الحائريف ، أو عمي األقؿ أرىقتيـ ، وأضعفت قدرة معظميـ عمي اختيار أقربيا صدقًا في التعبير 

ذا أخذنا الصورة األولي لمرجؿ كما شاعت عنو ، وفي  تقييـ شخصيتو ، وبالتالي في الحكـ عميو ؟ ، وا 
إذف فكيؼ استطاعت "بقرة ضاحكة" أف تحكـ مصر –أوؿ ظيوره ، وىو تشبيو بػ "البقرة الضاحكة" 

ذا أخذنا الصورة األكثر بياًء ، والتي قدمت الرجؿ إلي الساحة المصرية والعر  بية بعد ثبلثيف سنة ؟ ، وا 
حرب أكتوبر باعتباره قائدًا لما أطمؽ عميو وصؼ "الضربة الجوية" إذف فكيؼ تنازلت "األسطورة" إلي تمؾ 
الصورة التي رأيناىا في المشيد األخير لو عمي الساحة بظيوره ممددا عمي سرير طبي وراء جدراف 

لوىف ، ثـ يعود إلي فتحو قفص في محكمة جنايات مصرية ، مبالغًا في إظيار ضعفو ، يرخي جفنو با
أنو حتي الوىف لو كبرياء مف نوع  -مرة ثانية يختمس نظرة بطرؼ عيف إلي ما يجري مف حولو ، ناسياً 

ما ، ألف إنسانية اإلنساف ممؾ لو في كافة أحوالو ، واحترامو ليذه اإلنسانية حؽ ال تستطيع سمطة أف 
 ختمؼ عف اليواف إال إذا تنازؿ عنو باليواف ، والوىف م–تنزعو منو 

ذا أخذنا صورة الرجؿ كما حاوؿ بنفسو وصؼ عصره ، زاعمًا أنو زمف اإلنجاز األعظـ في التاريخ  وا 
المصري منذ "محمد عمي" إذف فكيؼ يمكف تفسير األحواؿ التي ترؾ مصر عمييا ، وىي أحواؿ تفريط 

                                                             
 وما بعدىا ٚمف صفحة  -ٖٕٔٓالطبعة الرابعة-دار الشروؽ–محمد حسنيف ىيكؿ -مف المنصة إلي الميداف–مبارؾ وزمانو –نقبًل عف كتاب  ٗٙ



-ٕٛ- 

 

يف أراد أف ينفي عزمو عمي توريث وانفراط لمموارد والرجاؿ ، وتجريؼ كامؿ لمثقافة والفكر ، حتي أنو ح
-حكمو البنو رد بحدة عمي أحد سائميو وىو أمير سعودي تواصؿ معو مف قديـ ، قائبًل بالنص تقريبًا : 

أورٍّثو "خرابة" ؟! ، ولـ يسألو سامعو متي وكيؼ تحولت مصر  –"يا راجؿ حراـ عميؾ" ، ماذا أوّرث ابني 
ذا كاف ذلؾ فماذا فعؿ إلعادة إلي "خرابة" حسب وصفو !! وىؿ تولي حكم يا وىي عمي ىذا الحاؿ ، وا 

تعميرىا طواؿ ثبلثيف سنة ، وىذه فترة تزيد مرتيف عما أخذتو ببلد مثؿ الصيف واليند والمبليو لكي 
تنيض وتتقدـ !! ثـ إذا كاف قد حقؽ ما لـ يستطعو غيره منذ عصر "محمد عمي" إذف فأيف ذىب ىذا 

تحت نظامو إلي "خرابة" ثـ لماذا كاف ىذا الجيد كمو مف أجؿ توريث  -وكيؼ تحوؿ–اإلنجاز ؟!! 
"خرابة"  ، خصوصًا وأف اإللحاح عميو كاف حقؿ األلغاـ الذي تفجر في وسطو نظاـ "األب" حطامًا وركامًا 

 ٘ٙ(--، ما زاؿ يتساقط حتي ىذه المحظة بعد قرابة سنة مف تصدعو وتياويو !! 
 

  

                                                             
 ٔٔصفحة -دار الشروؽ–يف ىيكؿ محمد حسن-مف المنصة إلي الميداف–مبارؾ وزمانو –نقبًل عف كتاب  ٘ٙ
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 عنزة ولو طارت  .ٖٓ

post.html-https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2019/03/blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مف كتاب : )اخبار الحمقي والمغفميف( البف الجوزي :
( روى أىؿ األخبار أف رجبلف خرجا لمصيد، فأبصرا شيًئا أسودًا عمى قمة التّؿ، فقاؿ أحدىما ٔ)

لصاحبو: "انظر ىذا الغراب"، فقاؿ صاحبو: "بؿ ىو عنزة،" وبينما ىما يتجادالف إذا بو يطير، فقاؿ 
 الرجؿ: "ىا ىو الغراب قد طار"، فقاؿ صاحبو: "عنزة! ولو طارت!!".  

تيبة في عيوف األخبار أف أبا حية النميري، وكاف مشيوًرا بالُجبف مع الكذب والتعالي، ( روى ابف قٕ)
كاف لو سيؼ يسميو )لعاب الَمِنيَّة( رغـ أنو ليس بينو وبيف الخشبة فرؽ، سمع يوًما صوًتا خارج الدار 

ا فخرج حامبًل خشبتو ينادي: "أييا المغتر بنا والمجترئ عمينا، بئس والمّ  و ما اخترت لنفسؾ، فظنو ِلصًّ
خير قميؿ وسيؼ صقيؿ، لعاب المنية الذي سمعت بو، مشيور ضربتو ال تخاؼ نبوتو، اخرج بالعفو 
ال دخمت بالعقوبة عميؾ، إني والّمو إف َأْدُع قيًسا تمؤل األرض خيبًل ورجبًل، يا سبحاف الّمو، ما  عنؾ وا 

 "الحمد لّمو الذي مسخؾ كمًبا وكفاني حرًبا".  أكثرىـ وأطيبيـ!" ثـ فتح الباب فإذا كمب قد خرج، فقاؿ: 
، قالت األرنب: "يا أبا حسؿ )مف أسماء ٖ) ( روى أىؿ األمثاؿ أف أرنًبا وثعمًبا تخاصما عند الضبٍّ

الضّب(" فقاؿ: "سميًعا دعوتما"، قالت: "جئناؾ لتحكـ بيننا"، قاؿ: "عاداًل َحكَّْمتما"، قالت: "فاخرج إلينا"، 
ُيؤتى الَحَكـ"، فدخبل عنده فقالت األرنب: "وجدُت تمرة"، قاؿ: "حموة َفُكمييا"، قالت: قاؿ: "في بيتو 

"فخطفيا الثعمب"، قاؿ: "ما أراد إال الخير"، قالت: "فضربُتو"، قاؿ: "ِبَحقٍّؾ أخذِت"، قالت: "فضربني"، قاؿ: 
 "حرٌّ انتصؼ لنفسو"، قالت: "فاحكـ بيننا"، قاؿ: "قد حكمت".  

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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ر في تاريخ األدب العربي ابف صاعد األندلسي، كاف ذا بديية عجيبة، لكنو كاف كّذابًا، وكاف (  اشتيٗ) 
يدَّعي العمـ في كؿ أمر فيخترع وال يقوؿ ال أعرؼ، حتى قيؿ لو يوًما: "ما ىو الخنفشار؟" فانطمؽ يقوؿ 

العير انعقد لبنيا"، وقد في ثقة وثبات: "نبات ينبت في أطراؼ اليمف، أبيض الثمرة ببل رائحة، إذا شربتو 
قاؿ الشاعر: لقد عقدت محبتيا بقمبي *** كما عقد الحميَب الخنفشار بينما الحقيقة أنو ال شيء اسمو 

نما أراد السائؿ أف يفضح ادعاءه العمـ.    الخنفشار، وا 
أياـ! (  ُسئؿ رجؿ: "متى ُوِلدت؟" فقاؿ: "ُوِلدُت رأس اليبلؿ لمنصؼ مف رمضاف بعد العيد بثبلثة ٘)

فاحسبوا كيؼ شئتـ". ومرض رجؿ فُسئؿ: "ماذا تشتيي؟" فقاؿ: "رأس كبشْيف"، فقيؿ لو: "ذلؾ ال يكوف"، 
 فقاؿ: "َفَرْأَسْي كبش". 

( وكاف اإلماـ أبو حنيفة في مجمس وفيو رجؿ يبدو عميو الوقار، فثنى اإلماـ قدمو احتراًما لو، فمما ٙ)
لو غربت الشمس في أذاف الظير، ىؿ يجوز لمصائـ أف يفطر  تكمـ الرجؿ سأؿ اإلماـ وقاؿ لو: "ماذا

 ظيًرا؟!"، ساعتيا قاؿ اإلماـ كممتو السائرة: "آف ألبي حنيفة أف يمد قدمو".  
( كاف الشاعر الحمدوني يتحامؽ، أي يصطنع الحماقات والببلىات، وحيف عاتبو العقبلء في ىذا، ٚ)

كممتو الخالدة: "حماقة تعولني خير مف عقؿ أعولو!" ولماذا وضع نفسو في ىذا الموضع الدنيء قاؿ 
 وأنشد يقوؿ: 

 عذلوني عمى الحماقة جيبًل *** وىي مف عقميـ ألّذ وأحمى
 ُذالّ  -إف تعاقمتُ -ُحْمقي اليوـ قائـ بعيالي *** ويموتوف 
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 فقرة من كتاب التفسٌر الدٌنً للتارٌخ تألٌف األستاذ محمود الشرقاوي .ٖٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد حدث فصؿ الديف عف الدولة في الغرب ، فقد كاف مف أعظـ أخطاء رجاؿ الديف --الكاتب : )يقوؿ 
في أوروبا ، ومف أكبر جناياتيـ عمي أنفسيـ وعمي الديف الذي كانوا يمثمونو ، أنيـ دسوا في كتبيـ 

 الدينية المقدسة
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، معمومات بشرية ، ومسممات عصرية ، عف التاريخ والجغرافية والعموـ الطبيعية ، ربما كانت أقصي  
ما وصموا إليو مف العمـ في ذلؾ العصر ، وكانت حقائؽ راىنة ال يشؾ فييا رجاؿ ذلؾ العصر ، ولكنيا 

ذا كاف ذلؾ في عصر مف العصور غاية ما وصؿ إليو  ليست أقصي ما وصؿ إليو العمـ اإلنساني ، وا 
عمـ البشر فإنو ال يؤمف عميو التحوؿ والتعارض ، فإف العمـ اإلنساني متدرج مترؽ ، فمف بني عميو 
دينو فقد بني قصرًا عمي كثيب مييؿ مف الرمؿ ، ولعميـ فعموا ذلؾ بنية حسنة ولكنو كاف أكبر جناية 

ف الديف والعقؿ والعمـ ، الذي انيـز عمي أنفسيـ وعمي الديف فإف ذلؾ كاف سببًا في الكفاح المشئوـ بي
فيو الديف ، ذلؾ الديف المختمط بعمـ البشر ، الذي فيو الحؽ والباطؿ ، والخالص والزائؼ ، ىزيمة منكرة 
، وسقط رجاؿ الديف سقوطًا لـ ينيضوا بعده ، وشر مف ذلؾ كمو وأشأـ أف أوروبا أصبحت ال دينية ، 

كتبيـ المقدسة ، بؿ قد دسوا كؿ ما تناقمتو األلسف واشتير بيف ولـ يكتؼ رجاؿ الديف بما أدخموه في 
الناس وذكره بعض شراح التوراة واإلنجيؿ ومفسرييا مف معمومات جغرافية وتاريخية وطبيعية وصبغوىا 
صبغة دينية وعدوىا مف تعاليـ الديف وأصولو التي يجب االعتقاد بيا ونبذ كؿ ما يعارضيا ، وألفوا في 

آليؼ ، وسموا ىذه الجغرافية ، التي ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف الجغرافية المسيحية ، ذلؾ كتبًا وت
وعضوا عمييا بالنواجذ وكفَّروا كؿ مف لـ يدف بيا وكاف في عصر تفجر بركاف العقمية في أوروبا وحطـ 

مت عمييا ىذه عمماء الطبيعة والعموـ سبلسؿ التقميد الديني فزيفوا ىذه النظريات الجغرافية التي اشتم
الكتب ، وانتقدوىا في صراحة ، واعتذروا عف عدـ اعتقادىا واإليماف بيا بالغيب ، وأعمنوا اكتشافاتيـ 
 –العممية واختباراتيـ ، فقامت قيامة الكنيسة ، وقاـ رجاليا المتصرفوف بزماـ األمور في أوروبا 

 –أنشؤا محاكـ التفتيش التي تعاقب وكفروىـ واستحموا دماءىـ وأمواليـ في سبيؿ الديف المسيحي ، 
أولئؾ الممحديف والزنادقة الذيف ىـ منتشروف في المدف وفي البيوت وفي األسراب  –كما يقوؿ البابا 

والغابات والمغارات والحقوؿ ، فجدت واجتيدت وسيرت عمي عمميا ، واجتيدت أال تدع في العالـ 
نيا في طوؿ الببلد وعرضيا ، وأحصت عمي الناس النصراني عرقًا نابضًا ضد الكنيسة ، وانبث عيو 

األنفاس ، وناقشت عمييـ الخواطر حتي يقوؿ عالـ نصراني : "ال يمكف لرجؿ أف يكوف مسيحيًا ويموت 
حتؼ أنفو" ، يقصد أف يموت موتو طبيعية ، وُيقدَّر أف مف عاقبت ىذه المحاكـ يبمغ عددىـ ثمثمائة 

ألفًا أحياء ، كاف منيـ العالـ الطبيعي المعروؼ "برونو" نقمت منو ألؼ ، ُأحِرؽ منيـ اثناف وثبلثوف 
الكنيسة آراء مف أشدىا قولو بتعدد العوالـ ، وحكمت عميو بالقتؿ ، واقترحت بأالَّ تراؽ قطرة مف دمو ، 
 وكاف ذلؾ يعني أف ُيحرؽ حيًا ، وكذلؾ كاف ، وىكذا عوقب العالـ الطبيعي الشيير "جاليميو" بالقتؿ ألنو
كاف يعتقد بدوراف األرض حوؿ الشمس ، ىنالؾ ثار المجددوف المتنوروف وعيؿ صبرىـ وأصبحوا حربًا 
لرجاؿ الديف وممثمي الكنيسة والمحافظيف عمي القديـ ، ومقتوا كؿ ما يتصؿ بيـ ويعزي إلييـ مف عقيدة 

نيًا ، واستحالت الحرب بيف وثقافة وعمـ وأخبلؽ وآداب ، وعادوا الديف المسيحي أواًل ، والديف المطمؽ ثا
زعماء العمـ والعقمية ، وزعماء الديف المسيحي ، وبمفظ أصح الديانة البوليسية ، حربًا بيف الديف والعمـ 
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مطمقًا ، وقرر الثائروف أف العمـ والديف ضرتاف ال تتصالحاف ، وأف العقؿ والنظاـ الديني ضداف ال 
ذا ذكروا الديف ذكروا يجتمعاف ، فمف استقبؿ أحدىما استدبر اآلخ ر ، ومف آمف باألوؿ كفر بالثاني ، وا 

تمؾ الدماء الزكية التي أريقت في سبيؿ العمـ والتحقيؽ ، وتمؾ النفوس البريئة التي ذىبت ضحية لقسوة 
القساوسة ودسائسيـ ، وتمثؿ ألعينيـ وجوه كالحة عابسة ، وجباه مقطبة ، وعيوف ترمي بالشرر ، 

وعقوؿ سخيفة بميدة ، فاشمأزت قموبيـ وآلوا عمي أنفسيـ كراىة ىؤالء وكؿ ما وصدور ضيقة حرجة ، 
يمثمونو وتواصوا بو ، وجعموه كممة باقية في أعقابيـ ، ولـ يكف عند ىؤالء الثائريف مف الصبر والمثابرة 

ورجالو  عمي الدراسة والتفكير ، ومف الوداعة واليدوء ، ومف العقؿ واالجتياد ما يميزوف بو بيف الديف
المحتكريف لزعامتو ويفرقوف بيف ما يرجع إلي الديف مف عيدة ومسئولية ، وما يرجع إلي رجاؿ الكنيسة 
مف جمود وجيؿ واستبداد وسوء تمثيؿ ، فبل ينبذوا الديف نبذ النواة ، ولكف الحفيظة وشنآف رجاؿ الديف 

الثوار في أكثر األعصار واألمصار  واالستعجاؿ لـ يسمح بالنظر في أمر الديف والتريث في شأنو كغالب
، انصرؼ اتجاه الغرب إلي المادية بكؿ معانييا وبكؿ ما تتضمنو ىذه الكممة مف عقيدة ووجية نظر 
ونفسية وعقمية وأخبلؽ واجتماع وعمـ وأدب وسياسة وحكـ ، وكاف ذلؾ تدريجيًا ، وكاف أواًل ببطء وعمي 

ارت مؿ : وبينما يمثؿ الواجب نحو الدولة مكانًا واسعاً ميؿ ، ولكف بقوة وعزيمة ،، ويقوؿ جوف ستيو 
في أخبلؽ أفضؿ األمـ الوثنية ويطغي أحيانًا حتي عمي الحرية الفردية ، فإننا ال نجد في األخبلؽ 

إف -----المسيحية الخالصة أي التفات إلي ذلؾ الركف الكبير الذي ىو الواجب ، أو أي اعتراؼ بو ، 
أحدثت الفصاـ بيف الديف والحياة ، الذي تعاني أوروبا ، وتعاني معيا البشرية  ىذه المبلبسات ىي التي

 ٙٙ(-كميا ، آثاره السيئة ، وتتجرع كأسو المريرة 
  

                                                             
  ٛٔصفحة –التراث والعمـو اإلسبلمية لكؿ الشعب -مف سمسمة كتاب الشعب-محمود الشرقاوي-الجزء األوؿ-التفسير الديني لمتاريخ-نقبًل عف كتاب ٙٙ



-ٛٛ- 

 

 الفصؿ الثاني 
 مختارات مف روائع الشعر العربي

 المتنبً ٌرثً أخت سٌف الدولة .23
 مقتطفات من القصيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِبْنَت َخيِر أِب ِكَناَيًة بِيَما َعْف أشَرِؼ الّنَسبِ يا ُأْخَت َخيِر أٍخ يا 
 ِجؿُّ َقْدَرِؾ أْف ُتْسَمْي ُمؤبََّنًة َوَمْف َيِصْفِؾ َفقد َسّماِؾ لمَعَرِب 

 أَرى العَراَؽ طِويَؿ الّمْيِؿ ُمذ ُنِعَيْت فَكيَؼ َليُؿ فتى الِفتياِف في َحَمِب 
 َع ُجُفوني َغيُر ُمنسِكبِ َيُظّف أّف ُفؤادي َغيُر ُمْمَتِيٍب َوأّف َدمْ 

 َبمى َوُحْرَمِة َمْف كاَنْت ُمَراِعَيًة لُحْرَمِة الَمْجِد َوالُقّصاِد َواألَدبِ 
ْف تكْف ُخمقْت أُنثى لقد ُخِمقْت َكِريَمًة َغيَر أُنثى الَعقِؿ َوالَحسبِ   َوا 
ْف تكْف َتغِمُب الَغمباُء ُعنُصَرَىا فإّف في الَخمِر معًنى َليَس في ا  لِعَنبِ َوا 
 َفَمْيَت طاِلَعَة الّشْمَسيِف َغاِئَبٌة َوَليَت غاِئَبَة الّشْمَسيِف لـ َتِغبِ 
 َوَلْيَت َعيَف التي آَب الّنياُر بَيا ِفداء َعيِف التي َزاَلْت َولـ َتؤبِ 
 َوال ذَكْرُت َجميبًل ِمْف َصناِئِعَيا إاّل َبَكْيُت َوال ُودٌّ ببل َسَببِ 

 وَف ُرؤَيتيا َفَما َقِنعِت ليا يا أْرُض بالُحُجِب َقد كاَف كّؿ ِحجاٍب د
 َفبل َتَنْمَؾ الّميالي، إّف أْيِدَيَيا إذا َضَربَف َكَسْرَف النَّْبَع بالَغَربِ 
 َوُرّبَما احَتَسَب اإلْنساُف غاَيَتَيا َوفاَجأْتُو بأْمٍر َغيِر ُمْحَتَسبِ 

 أَرٌب إاّل إلى أَرِب  َوَما َقَضى أَحٌد ِمْنَيا ُلَباَنَتُو َوال اْنَتَيى
 أقاَمُو الِفْكُر َبيَف الَعجِز َوالّتَعبِ   َوَمْف َتَفّكَر في الّدْنَيا َوُمْيَجتوِ 
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 على اسم مصر التارٌخ ٌقدر ٌقول ما شاء .ٖٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمى اسـ مصر التاريخ يقدر يقوؿ ما شاء
 أنا مصر عندي أحب وأجمؿ األشياء
 بحبيا وىي مالكة األرض شرؽ وغرب
 وبحبيا وىي مرمية جريحة حرب
 بحبيا بعنؼ وبرقة وعمى استحياء
 واكرىيا وألعف أبوىا بعشؽ زي الداء

 واسيبيا واطفش في درب وتبقى ىي ؼ درب
 وتمتفت تبلقيني جنبيا في الكرب

 والنبض ينفض عروقي بألؼ نغمة وضرب”
  صبلح جاىيف 
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 أمٌر الشعراء أحمد شوقً ٌصف جسر متهالك .ٖٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمير المؤمنيف رأيت جسرًا ... أمر عمى الصراط وال عميو
 لو خشب يجوع السوس فيو ... وتمضي الفار التأوي إليو
 وال يتكمؼ المنشار فيو ... سوى مر الفطيـ بساعديو

 ويبمى نعؿ مف يمشي عميو ... وقبؿ النعؿ يدمي أخمصيو
 وكـ قد جاىد الحيواف فيو ... وخمؼ في اليزيمة حافريو
 وأسمج منو في عيني جباة ... تراىـ وسطو وبجانبيو
 إذا القيت واحدىـ تصدى ... كعفريت يشير براحتيو

 ويمشي )الصدر( فيو كؿ يوـ ... بموكبو السني وحارسيو
 ولكف ال يمر عميو إال ... كما مرت يداه بعارضيو

 ومف عجب ىو الجسر المعمى ... عمى )البسفور( يجمع شاطئيو
 يفيد حكومة السمطاف ماال ... ويعطييا الغنى مف معدنيو
 يجود العالموف عميو ىذا ... بعشرتو وذاؾ بعشرتيو
 وغاية أمره أنا سمعنا ... لساف الحاؿ ينشدنا لديو

 أليس مف العجائب أف مثمي ... يرى ماقؿ ممتنعًا عميو
 وتؤخذ باسمو الدنيا جميعًا ... وما مف ذاؾ شيء في يديو
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 الشعراءشاعر النٌل ٌرثً أمٌر  .ٖ٘

 رثاء الموتي بقصائد رائعة حتي أفكاف شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ متميزًا عف غيره مف شعراء عصره في 
 ي يرثيو األخير بقصيدة مف قصائدهيموت قبؿ حافظ إبراىيـ حتأف أمير الشعراء أحمد شوقي كاف يود 

قبؿ شوقي فرثاه شوقي بقصيدة ولكف شاء اهلل سبحانو وتعالي أف يموت حافظ  الرائعة في رثاء الموتي
 رائعة ، ىذه مختارات منيا :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َقد ُكنُت أوِثػُر َأف َتقػوَؿ ِرثائػي **** يا ُمنِصَؼ الَموتى ِمػَف اأَلحيػاءِ 
 َلِكف َسَبقَت َوُكػؿُّ طػوِؿ َسبلَمػٍة **** َقػَدٌر َوُكػػؿُّ َمِنػيَّػٍة ِبَقػضػاءِ 

 َلػـ تَػَزؿ **** ِبالَحػؽٍّ َتحِفػُؿ ِعنػَد ُكػؿٍّ ِنػداءِ الَحؽُّ نادى َفِاسَتَجبَت وَ 
 َوَأَتيَت َصحراَء اإِلماـِ َتذوُب ِمػف **** طوِؿ الَحنيِف ِلساِكػِف الَصحػراءِ 
 ِإف كاَنػِت اأُللػى َمنػاِزَؿ ِفرَقػٍة **** َفالَسمَحػُة اأُلخػرى ِديػاُر ِلقػاءِ 

 دى **** َوالكاِذبػوَف الُمرِجفػوَف ِفػدائػيَوِددُت َلو َأّني ِفداَؾ ِمػَف الػرَ 
 الناِطقوَف َعِف الَضغيَنػِة َوالَيػوى **** الموِغرو الَموتى َعمػى اأَلحيػاءِ 

نػقػاِض َواأُلَشػػبلءِ   ِمػف ُكػؿٍّ َىػّداـٍ َوَيبنػي َمجػَدُه **** ِبَكراِئػـِ اأَل
نَّمػا ِبػَؾ ُحطٍّمػوا **** َمف ذا  ـُ َرفػَرَؼ الَجػوزاءِ ما َحطَّموَؾ َواِ   ُيَحطٍّػ

 أُنُظُرُه َفَأنَت َكَأمِس َشأُنػَؾ بػاِذٌخ **** في الَشرِؽ َوِاسُمَؾ َأرَفُع اأَلسمػاءِ 
 ِباأَلمػِس َقػد َحمَّيَتنػي ِبَقصيػَدٍة **** َغػّراَء َتحَفػُظ َكالَيػِد الَبيضػاءِ 

 ِممػَت َمَودَّتػي َوَوفائػيغيَظ الَحسوُد َليا َوُقمُت ِبُشكِرىػا **** َوَكمػا عَ 
 في َمحَفػٍؿ َبشَّػرُت آمالػي ِبػِو **** َلّما َرَفعَت ِإلػى الَسمػاِء ِلوائػي
ـٌ َجرى الِحَقَب الِطواَؿ َفما َجرى **** َيػومػًا ِبفاِحػَشػٍة َوال ِبِيػجػاءِ   َقَم

ـَ َجبلَلػًة **** َوُيَشيٍّػُع الَموتػى   ِبُحسػِف ثَنػاءِ َيكسػو ِبِمدَحِتػِو الِكػرا
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ـَ َمػف َنَجَمػت ِمػَف الُبَمغػاءِ  ما  يا حاِفَظ الُفصحى َوحاِرَس َمجِدىا **** َواِ 
 ما ِزلَت َتيِتػُؼ ِبالَقديػـِ َوَفضِمػِو **** َحتّػى َحَميػَت َأماَنػَة القُػَدمػاءِ 

 الػطػاءِ  َجػدَّدَت ُأسمػوَب الَوليػِد َوَلفِظػِو **** َوَأَتيػَت ِلمُدنيػا ِبِسحػرِ 
 َوَجَريَت في َطَمِب الَجديِد ِإلى الَمدى **** َحّتى ِاقَتَرنَت ِبصاِحػِب الُبَؤسػاءِ 
 ماذا َوراَء الَموِت ِمف َسموى َوِمػف **** َدَعٍة َوِمف َكػَرـٍ َوِمػف ِإغضػاءِ 
 ِاشَرح َحقاِئَؽ ما َرَأيَت َوَلـ تَػَزؿ **** َأىػبًل ِلَشػرِح َحقاِئػِؽ اأَلشيػاءِ 
 ُرَتُب الَشجاَعِة في الِرجاِؿ َجبلِئػٌؿ **** َوَأَجػمُّػُيػفَّ َشػجػاَعػُة اآلراءِ 
 َكـ ِضقَت َذرعًا ِبالَحيػاِة َوَكيِدىػا **** َوَىتفَت ِبالَشكػوى ِمػَف الَضػّراءِ 
ّـَ فاِرؽ َيػأَس َنفِسػَؾ ساَعػًة **** َوِاطُمع َعمى الوادي ُشعاَع َرجػاءِ   َفَيُم

 ِإلى الُدنيا ِبَوجػٍو ضاِحػٍؾ **** ُخِمَقػت َأِسرَّتُػُو ِمػَف الػَسػّراءِ َوَأِشر 
 يػا طاَلمػا َمػؤَلَ الَنػِديَّ َبشاَشػًة **** َوَىػدى ِإَليػَؾ َحواِئػَج الُفَقػراءِ 

 الَيوـَ ىاَدنَت الَحػواِدَث َفِاطَّػِرح **** ِعبَء الِسنيِف َوَألِؽ ِعػبَء الػداءِ 
 الُدنيػا َبيانػًا خاِلػدًا **** َوَتَركػَت َأجيػااًل ِمػَف اأَلبػنػاءِ َخمَّفَت فػي 

 َوَغدًا َسَيذُكُرَؾ الَزماُف َوَلػـ َيػَزؿ **** ِلمَدىِر ِإنصػاٌؼ َوُحسػُف َجػزاءِ 
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 أحمد شوقً أمٌر الشعراء  .ٖٙ

 حافظ إبراهٌمشاعر النٌل و

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : )رسالة مف المنفي( أمير الشعراء
 ساكني مصر إنا النزاؿ عمىيا 

ف غبنا   مقيمينا –عيد الوفاء وا 
 ىبل بعثتـ لنا مف ماء نيركـ
 شيئًا نبؿ بو أحشاء صادينػا
 كؿ المناىؿ بعد النيؿ آسنػػة
 ما أبعد النيؿ إال عف أمانينا

 
 :)رد مف مصر(شاعر النيؿ 

 عجبت لمنيؿ يدري أف بمبمو
 صاد ويسقي ربا مصر ويسقينا

 ؤلصحاب موردهواهلل ما طاب ل
 وال ارتضوا بعدكـ مف عيشيـ لينا
ف فارقت شاطئو  لـ تنأ عنػو وا 
ف كنػا مقيمينا  وقد نػأينػا وا 

  



-ٜ٘- 

 
 برز الثعلُب ٌوماً فً شعار الواِعظٌنا .7ٖ

 من دٌوان الشوقٌات ألمٌر الشعراء أحمد شوقً

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برز الثعمُب يومًا في شعار الواِعظينا

 ويسبُّ الماكرينافمشى في األرِض ييذي 

 ويقوُؿ : الحمُد هلِل إلِو العالميف

 يا ِعباد اهلل، ُتوُبوا فيَو كيُؼ التائبينا

 وازَىُدوا في الطَّير، إّف الػعيَش عيُش الزاىدينا

بِح فينا  واطمبوا الدٍّيؾ يؤذْف لصبلةِ  الصُّ

 فَأتى الديَؾ رسوٌؿ مف إماـ الناسكينا

 َأف َيمينا َعَرَض اأَلْمَر عميو وْىَو يرجو

 ! فأجاب الديؾ : عذرًا يا أضؿَّ الميتدينا

 بمٍّغ الثعمَب عني عف جدودي الصالحينا

 عف ذوي التٍّيجاف ممف َدخؿ الَبْطَف المِعينا

 :َأنيـ قالوا وخيُر الػقوِؿ قوُؿ العارفينا

 مخطيٌّ مف ظّف يومًا َأّف لمثعمِب ِدينا
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 بأحٌاء األجانب  كٌف وصف بٌرم التونسً الهتمام الملك فؤاد .8ٖ

 من كتاب األعمال الكاملة لبٌرم التونسً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وحوؿ منازؿ الغرباء عنا   غرست الورد ثـ الياسمينا

 وميدت الرخاـ الجذع حينا   وأخضمت الغصوف ليـ سماء
 منحتيـ األوز العائمينا   وما قرموا لمحـ الطير حتي
 عيونا وتفقأ وسط أعيننا  تفجر تحت أرجميـ عيونا
 وقد سخطوا ونحف الشاكرونا  وترضي عنيمو وتصد عنا
 بحي األشقياء البائسينا   فمر بيا عمينا كؿ عاـ

 بنات قد تعممف العجينا  تري الوحبلت جاثمَة وفييا
 إذا كنت الطبيب ونحف ومرضي فأوص الناس خيرَا بالبنينا
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 قالوا له: ُروحً فِداه .9ٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قالوا لو: ُروحي ِفداه
 ىذا التجنٍّي ما َمداه؟
 َأنا لـ َأُقـ بصدوِده
 حتى يحممني نواه
 تجري األمور لغاية
 إال عذابي في ىواه
يُتو بدَر الدُّجى  سمَّ
 ومف العجاِئب ال َأراه
 ودعوُتو غصَف الّرياض
 فمـ َأِجْد َرْوضًا حواه
 وَأقوُؿ عنو: َأخو الغزاؿ

 وال َأرى إالَّ َأخاه
  



-ٜٛ- 

 
 النٌل حافظ ابراهٌم علً لسان اللغة العربٌةعندما تكلم شاعر  .ٓٗ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َحَياتػي َرَجْعُت لنفسي فاتََّيْمُت َحَصاتي . . . وناديُت َقْومػي فاْحَتَسْبػتُ 
 لَقػْوِؿ ُعَداتػي َرَمْوني بُعْقـٍ في الشََّباِب وليتني . . . َعُقْمُت فمػـ َأْجػَزعْ 
 ِرَجػػػااًل َوَأْكػَفػػاًء َوَأْدُت َبػَنػاتػي . . . َوَلػػْدُت ولػّمػا لػػـ َأِجػػْد لَعػَرائػسػي

 َلْفَظػًا وَغاَيػًة . . . َوَمػا ِضْقػُت َعػػْف آٍي بػػِو َوِعػِظػاتِ  َوِسْعػُت ِكتَػاَب اهلل
 لُمْختَػَرَعػاتِ  َأِضيػُؽ اليػوـَ َعػْف َوْصػِؼ . . . آَلػٍة وتنسيػِؽ َأْسػَمػاءٍ  فكيػؼَ 
 الَغػوَّاَص َعػْف َصَدَفاتػي أنا البحُر في أحشاِئِو الدرُّ َكاِمٌف . . . َفَيْؿ َسَألُػوا
ـْ َأْبَمػى َوَتْبَمػى َمَحاِسنػي ْف َعػزَّ الػدََّواُء ُأَساتػي . . . فيا َوْيَحُك  َوِمْنُكػـ َواِ 
ـْ أْف تَػِحػيػفَ  فػػبل َتِكمُػونػي  َوَفػاتػػي لمػزََّمػاِف فإنَّػنػي . . . َأَخػػاُؼ َعَمْيػُكػ
ـْ  ـٌ بػِعػػزٍّ لُػَغػػاِت  َأَرى لػِرَجػاِؿ الػَغػْرِب ِعػػزًَّا َوِمْنػَعػًة . . . َوَكػػ  َعػػػزَّ َأْقػػػَوا
ـْ  ـْ تَػْأتُػػوفَ  َأتَػػوا َأْىَمػُيػ  بالَكػِمػَمػاتِ  بالُمػْعػجػَزاِت َتَفػنُّػَنػًا . . . َفػَيػػا َلْيػتَػُكػ

 ُيَنػاِدي بػَوْأِدي فػي َربيػِع َحَياتػي . . . َأُيْطِرُبُكـْ  ِمْف َجاِنػِب الَغػْرِب َناِعػبٌ 
ـُ . . . بػَمػا َتْحػتَػُو ِمػػْف َعػثْػَرةٍ  َوَلػْو َتْزُجػُروَف الطَّْيػرَ   َوَشػتَػاِت  َيْوَمػًا َعِمْمتُػ
 عَ َمْيَيػا َأْف َتِميػَف َقَنػاتػي َسَقػى اهلُل فػي َبْطػِف الَجِزيػَرِة َأْعُظَمػًا . . . َيِعػزُّ 
 َوَحِفْظتُػُو . . . َلُيػفَّ بَقْمػٍب َداِئػػـِ الَحػَسػَراتِ  َحِفْظػَف َوَداِدي فػي البَمػى

ـِ  َوَفاَخْرتُ   النَِّخػَراتِ  َأْىَؿ الَغْرِب ، َوالشَّْرُؽ ُمْطِرٌؽ . . . َحَيػاًء بتمػَؾ اأَلْعُظػ
 الَقػْبػِر ُيْدنػيػنػي بػَغػْيػِر َأَنػػػاةِ  َأَرى ُكػػؿَّ َيػػْوـٍ بالَجػرَ اِئػِد َمْزَلػَقػًا . . . ِمػػفَ 
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اِئِحػيػفَ  َوَأْسَمػُع لمُكتّػاِب فػػي ـُ أفَّ الصَّ ػًة . . . َفَأْعػَمػ  ُنَعػاتػي ِمػْصػَر َضػجَّ
ـُ . . . ِإَلػػى  لُػَغػٍة لػػـ َتتَّ ػِصػْؿ بػػػُرَواةِ  َأَيْيُجػُرنػي َقػْومػي َعػَفػا اهلُل َعْنػُيػ
 َسَرى . . . ُلَعاُب اأَلَفاِعي في َمِسيِؿ فُػَراتِ  َسَرْت ُلوَثُة اإلْفَرْنِج ِفيَيا َكَما
ْلػػَوافِ  َفَجػاَءْت َكػثَػْوٍب  ػَمػَة اأَل ّـَ َسْبِعػيػَف ُرْقػَعػًة . . . ُمَشكَّ  ُمْخَتِمػَفػاِت  َضػػ
 َرَجائي َبْعَد َبْسِط َشَكاتي ِإَلى َمْعَشِر الُكّتاِب َوالَجْمُع َحافِ ٌؿ . . . َبَسْطتُ 
ا َحَياٌة َتْبَعُث الَمْيَت في البَمى  َوتُْنبػُت فػي ِتْمػَؾ الرُُّمػوِس ُرَفاتػي . . . فإمَّ
ػا َمػَمػاٌت ال مَّ ـْ ُيػَقػْس بَمػَمػاِت  َواِ   ِقَيػاَمػَة َبػْعػَدُه . . . َمػَمػاٌت َلَعػْمػِري َلػػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-ٔٓٓ- 

 
 من شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً  َخَدعوها ِبَقولِِهم َحسناءُ  .ٔٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  َخَدعوىا ِبَقوِلِيـ َحسناءُ 
  َوالَغواني َيُغرُُّىفَّ الثَناءُ                    

  َأُتراىا َتناَست اسِمَي َلّما
  َكثَُرت في َغراِميا اأَلسماءُ                    

  ِإف َرَأتني َتميُؿ َعنّ ي َكَأف َلـ
  َتُؾ َبيني َوَبيَنيا َأشياءُ                    

  َنظَرٌة َفابِتساَمٌة َفَسبلـٌ 
  َفَكبلـٌ َفَموِعٌد َفِمقاءُ                    

  َفِفراٌؽ َيكوُف فيِو َدواءٌ 
  َأو ِفراٌؽ َيكوُف ِمنُو الداءُ                    

  َيوـَ ُكّنا َوال َتَسؿ َكيَؼ ُكّنا
  َنَتيادى ِمَف الَيوى ما َنشاءُ                    

  َوَعَمينا ِمَف الَعفاِؼ َرقيبٌ 
  َتِعَبت في ِمراِسِو اأَلىواءُ                    

  جاَذَبتني َثوبي العِصيَّ َوقاَلت
ـُ الناُس َأيُّيا الُشَعراءُ                       َأنُت

  َفاتَّقوا الَمَو في ُقموِب الَعذار ى
  َفالَعذارى ُقموُبُيفَّ َىواءُ                    
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ْذُكُرنً َقْومً إذا َجّد جّدُهْم، .ٕٗ ٌَ  فراس الحمدانً ًأب من روائع شعر َس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و لكْف إذا حّـَ القضاُء عمى أمرىء 
 ! فميَس لُو برٌّ يقيِو، وال بحرُ 

  وقاَؿ أصيحابي: " الفراُر أوالردى ؟
 فُقمُت: ُىَما أمَراِف، أحبلُىما ُمرّ 
نما  يمنوَف أْف خموا ثيابي ، وا 
 عميَّ ثياٌب ، مف دمائيـُ حمرُ 

ـُ ، اندؽَّ نصموُ   و قائـ سيفي ، فيي
ـَ الّصدرُ  ـُ ُحّط  َوأعقاُب ُرمٍح فيِي
، ـْ  َسَيْذُكُرني َقْومي إذا َجّد جّدُى

 " وفي الميمةِ  الظمماِء ، يفتقُد البدرُ  
 َوَنْحُف أَُناٌس، ال َتَوسَُّط ِعْنَدَنا،

 َلَنا الّصدُر، ُدوَف العاَلميَف، أو الَقبرُ 
 َتُيوُف َعَمْيَنا في الَمَعالي ُنُفوُسَنا،

ـْ يغميا الميرُ   و مْف خطَب الحسناَء ل
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 أجمل ما أنشده قٌس فً حب لٌلًمن  .ٖٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـَ ال َنْخشى عمى الّميِو ناِىيا  َتَذكَّْرُت ليمى والّسنيَف الَخواِليا   وأّيا
ْرُت ِظمَّوُ    ِبَمْيمى، َفَميَّاني، وما كنُت الِىيا  ويوـٍ َكَظؿٍّ الرُّْمِح، َقصَّ
ـْ بالّميِؿ لـ أدِر ما ِىيا ةٍ    إذا ِجْئُتُك ـْ ِمف حاَجٍة لي ُمِيمَّ  فيا َليَؿ ك
 وقد َيْجَمُع اهلُل الشَّتيَتيِف بعدما   َيُظنَّاِف كؿَّ الظَّفٍّ أف ال َتبلِقيا

، فمْف َتْحموا عميَّ الَقواِفيا  فإْف َتْمَنعوا ليمى و َتْحموا ببلَدىا   عميَّ
 فأْشَيُد عنَد اهلِل أّني ُأِحبُّيا   فيذا ليا ِعندي، فما عندىا ليا

 ُأِحبُّ مف األسماِء ما واَفَؽ اْسَميا   أو اْشَبَيُو، أو كاَف ِمنُو ُمداِنيا
 فأنِت التي إْف ِشْئِت َأْشَقْيِت عيَشتي   وأنِت التي إف ِشْئِت َأْنَعْمِت باليا

ّني ألْسَتْغشي وما بَي َنْعَسةٌ   لَعؿَّ َخيااًل ِمنِؾ َيْمقى َخياِليا  وا 
 ُمَعذٍَّبتي، لوالِؾ ما كنُت ىائماً   أبيُت َسخيَف العيِف َحرَّاَف باِكيا
 يقولوَف ليمى بالِعراِؽ َمريَضةٌ    فيا ليتني كنُت الطَّبيَب الُمداِويا
 َتُمرُّ الميالي والّشيوُر، وال أرى   َغرامي ليا َيزداُد إاّل َتماِديا
 فيا َربٍّ إذ َصيَّْرَت ليمى ىَي الُمنى   َفِزنٍّي ِبَعْيَنْييا كما ِزْنَتيا ليا

اّل َفَبغٍّْضيا إلّي وأْىَميا   فإّني بميمى قد لقيُت الّدواِىيا  وا 
ْف كنُت ِمف ليمى عمى اليأِس طاِويا  عمى ِمثِؿ ليمى َيْقُتُؿ الَمْرُء نَ فَسوُ    وا 

با   لي الّنْعَش واألْكفاَف، واْسَتْغِفرا ليا  َخميَميَّ إْف َضنُّوا بميمى، فَقرٍّ
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 أجمل ما قاله عنتره بن شداد فً الغزلمن  .ٗٗ

 
 
 
 
 
 َوَلَقد َذَكرُتِؾ والرٍّماُح َنواِىؿٌ   - ِمّني وِبيُض الِينِد َتقُطُر ِمف َدمي
ـِ   َفَوَددُت َتقبيَؿ الُسيوِؼ أَلنَّيا - َلَمَعت َكباِرِؽ َثغِرِؾ الُمَتَبسٍّ

 
 أشهر بٌت قٌل فً الكنافة والقطائف .٘ٗ

 
 
 
 
 

  
 

  سقى اهلل أكناؼ الكنافة بالقطر
  وجاد عمييا سكر دائـ الّدر
  وتبًا ألوقات المخمؿ إنيا

  تمر ببل نفع وتحسب مف عمري
 

 تاهلل ما لثـ المراشؼ=ال وال ضـ المعاطؼ
 بالذ وقػػػػػعا فػػػػػػػػػي حشاي= مف الكنافة والقطايؼ

 
 الشاعر أبو الحسيف يحيى الجزار

 ى بف عبد العظيـ الجزار المصري، المعروؼ بالجزاريىو جماؿ الديف ابو الحسيف يح

  ىػ ٜٚٙىو أحد الشعراء الصعاليؾ في العصر الممموكي توفي سنة 
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 من كتاب األعمال الكاملة لبٌرم التونسً--الحماس ما تبط  .ٙٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحماس ما تبط مف أياـ عرابي        وانتيينا
 لنجميز شالوا المدافع والطوابي        واتميينا
 الخازوؽ ماسؾ متيف والفرقة تبني     بالمدافع
 والحقوؽ تطمبيا بالروب والجوانتي     وابقي رافع
 لمبمد جايبيف حكمدار مف جبلسكو     واستمميا
 متحمص لو كاف في مدريد وال مسكو  كاف ىدميا
 في الفوتيؿ قاعد أمير والشغؿ داير    حمري جمري
 وف زغر العظـ وزير بردوف يا ماىر   بطنو تجري
 مشروعات اتنفذت وسيادنا تنيب       في الفوايد
 مف سكات وف كنت تزعؿ يمبل ىبيب   في الجرايد
 المعسكر ينبني يوـ المفاوضة         ونت مالؾ
 دي األوامر ، والمرافعات والمعارضة   خموىا لؾ
 وقت ما ييؼ الغراـ قوؿ يالبلبينا       عالمراتب
 ستميت كبتف يجولؾ ع المدينة        ـ المراكب
 نتفؽ أو نختمؼ برضو انت تطمع       بالبشاشة
 والنشاف الحمو في صدرؾ بيممع       وانت باشا
 يالمي قصر الزعفراف مقفوؿ عميكـ     كممونا
 سممتكـ مصر روحيا بيف يديكـ        طمنونا

  



-ٔٓ٘- 

 
ـِر البُْلُبــلِ  .7ٗ ٌْ  َصـْوُت َصفِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصة األصمعي مع أبو جعفر المنصور الخميفة العباسي
القصيدة مف المرة الثانية، فمقد كاف أبو جعفر المنصور يحفظ القصيدة مف أوؿ مرة، وعنده غبلـ يحفظ 

   وعنده جارية تحفظ القصيدة مف المرة الثالثة، وكاف

ف كانت  أبو جعفر ذكيًا، فأراد أف يباري الشعراء فنظَّـ مسابقة لمشعراء فإف كانت مف نظمو منح جائزة، وا 
نظميا؛ فيأتي مف نقمو فمـ يعط شيئًا، فيجيء الشاعر وقد نظـ قصيدة ولـ ينـ في تمؾ الميمة ألنو كاف ي

فيمقي قصيدتو فيقوؿ الخميفة: إني أحفظيا منذ زمف.. ويخبره بيا فيتعجب الشاعر ويقوؿ في نفسو: 
يكرر نفس النمط في بيت أو بيتيف أما في القصيدة كميا فمستحيؿ!!!!!!... فيقوؿ الخميفة: ال وىناؾ 

لو: ىؿ تحفظ قصيدة كذا ؟؟؟ غيري، أحضروا الغبلـ. فيحضروه مف خمؼ ستار بجانب الخميفة، فيقوؿ 
فيقوؿ: نعـ، ويقوليا فيتعجب الشاعر!! فيقوؿ:ال وىناؾ غيرنا، أحضروا الجارية.. فيحضروىا مف خمؼ 
الستار، فيقوؿ ليا: ىؿ تحفظيف قصيدة كذا ؟؟؟ فتقوؿ: نعـ، وتقوليا. عندىا ينيار الشاعر ويقوؿ في 

مع الشعراء في مكاف يواسوف بعضيـ؛ فمر بيـ فتج.....نفسو: ال أنا لست بشاعر.. وينسحب ميزوماً 
األصمعي فرآىـ عمى ىذه الحاؿ، فسأليـ: ما الخبر؟؟؟؟ فأخبروه بالخبر فقاؿ:أف في األمر شيئًا، البد 

بمبل بس أعرابي حتى ال يعرؼ  مف حؿ....فجاءه الحؿ فكتب قصيدة جعميا منوعة الموضوعات، وتنكر
ميفة وحمؿ نعميو بيديو وربط حماره إلى عامود بالقصر، وغطى وجيو حتى ال يعرؼ ودخؿ عمى الخ

ودخؿ عمى الخميفة وقاؿ: السبلـ عميؾ أييا الخميفة. فرد السبلـ، وقاؿ: ىؿ تعرؼ الشروط؟؟ قاؿ: نعـ. 
 :فقاؿ الخميفة: ىات ما عندؾ. قاؿ األصمعي

 َصػْوُت َصِفْيػِر الُبْمُبػػؿِ 
 َىػيَّػَج َقْمِبػَي الَثِمػػؿِ 
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 الػَماُء َوالػزَّْىػُر َمَعػػاً 
 َمػَع َزىػِر َلْحِظ الػُمَقؿِ 
 َوَأْنػَت َيػاَسيٍّػػَد ِلػي
 َوَسيٍّػِدي َوَمػْوَلػى ِلػي
ـْ تَػيََّمِنػػي ـْ َفَكػ  َفَكػ
 ُغػَزيٍّػٌؿ َعػَقْيَقػػمػي
 َقطَّْفػُت ِمػْف َوْجَنِتػػوِ 
 ِمػْف َلثْػـِ َوْرِد الَخَجػؿِ 
 َفَقػاَؿ َبػْس َبْسػَبْسَتنِ ػي
ـْ َيّجػُد بػالُقَبػػؿِ   َفَمػ
 َفػَقػػػاَؿ اَل اَل اَل اَل الَ 
 َوَقػػْد َغػَدا ُمَيػػْروؿِ 
 َوالػُخوُد َماَلػْت َطػَرَبػاً 
 ِمػْف ِفْعػِؿ َىػَذا الرَُّجػؿِ 
 َفَوْلػَوَلػْت َوَوْلػَوَلػػتُ 
 َولي َولي َيػاَوْيػَؿ ِلػػي
 َفقُػْمػُت ال تُػَوْلػِوِلػي
 َوَبػيٍِّنػي المُػْؤلُػَؤَلػي
ػا َرَأتْػُو َأْشػَمػَطػا  َلمَّ
 ُيػِريػُد َغْيػَر الُقَبػػؿِ 
 َوَبػْعػَدُه اَلَيػْكػَتِفػي

 إالَّ ِبِطْيػِب الَوْصَؿ ِلػػي
 َقاَلػْت َلُو ِحْيػَف َكػَذا
 اْنَيػْض َوِجْد ِبالنَّػَقػؿِ 
 َوِفػْتَيػٍة َسػَقػْوَنِنػي
 َقْيػَوًة َكالَعػَسَؿ ِلػػي
 َشػَمْمتُػَيا ِبػَأْنػِفػي
 َأْزَكػى ِمػَف الَقَرْنُفػػؿِ 

 ِفي َوْسػِط ُبْسَتاٍف ُحِمػي
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 بالزَّْىػِر َوالُسػُروُر ِلػي
 َوالُعػوُد َدْف َدْنػَدَف ِلػي
 َوالطَّْبػُؿ َطْب َطبََّؿ ِلػي
 َوالسَّْقُؼ َقْد َسْقَسػَؽ ِلػي
 َوالرَّْقػُص َقْد َطْبَطَب ِلػي
 َشَوى َشَوى َوَشػاِىػُش 
 َعػَمػى َوَرْؽ ِسَفرَجػؿِ 
َد الِقْمػِر َيِصيػحُ   َوَغػرَّ
 ِمػْف َمَمػٍؿ ِفػي َمَمػؿِ 
 َفَمػْو تَػَراِنػي َراِكػباً 
 َعَمػى ِحَمػاٍر َأْىػػَزؿِ 
 َيػْمِشػي َعَمػى َثبلثَػةٍ 
 َكػَمْشَيػِة الَعػَرْنِجػؿِ 

ـْ َجَمِمػي  َوالػنَّػاُس َتْرِج
 ِفي الُسػوِؽ بالػقُ ْمُقَمػؿِ 
 َوالُكػؿُّ َكْعَكْع َكِعَكػعْ 
 َخْمِفػي َوِمْف ُحَوْيَمػِمػي
 لِكػْف َمَشيػُت َىػاِربا
 ِمػْف َخْشَيػِة الَعَقْنِقػِمي
 ِإَلػى ِلَقػػاِء َمِمػػؾٍ 
ػػؿِ   ُمػَعظَّػػـٍ ُمػَبجَّ
 َيػْأُمػُرِلػي ِبػَخْمَعػةٍ 

ـْ َدَمِمػي  َحْمػَراْء َكالػدَّ
 َأُجػرُّ ِفيػَيا َمػاِشػيػاً 
 ُمػَبْغػػِدَدًا لػمذٍّيَّػػؿِ 

 َأَنػا اأَلِدْيػُب اأَلْلَمِعػي
 ِمْف َحػيٍّ َأْرِض الُمْوِصػؿِ 
 َنِظْمػُت ِقطعًا ُزْخِرَفػتْ 
 َيْعِجػُز َعْنَيا اأَلْدُب ِلػي
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 َأقُػْوُؿ ِفػي َمْطَمِعػَيػا
 َصػْوُت َصفيػِر الُبْمُبػؿِ 

ألف فييا أحرؼ مكررة فقاؿ: واهلل ماسمعت بيا مف قبؿ. أحضروا ىنا تعجب الخميفة ولـ يستطع حفظيا 
الغبلـ، فأحضروه؛ فقاؿ: واهلل ما سمعتيا مف قبؿ. قاؿ الخميفة: أحضروا الجارية، فقالت: واهلل ما سمعت 
بيا مف قبؿ........ فقاؿ الخميفة: إذًا أحضر ما كتبت عميو قصيدتؾ لنزنيا ونعطيؾ وزنيا ذىبًا. فقاؿ 

ي: لقد ورثت لوح رخاـٍ عف أبي ال يحممو إلى أربعة مف جنودؾ. فأمر الخميفة بإحضاره، فأخذ األصمع
بوزنو كؿ ماؿ الخزنة فعندما أراد األصمعي المغادرة قاؿ الوزير: أوقفو يا أمير المؤمنيف واهلل ما ىو إلى 

ىو األصمعي، فقاؿ: أتفعؿ األصمعي. فقاؿ الخميفة: أزؿ المثاـ عف وجيؾ يا أعرابي. فأزاؿ المثاـ فإذا 
ىذا معي، أعد الماؿ إلى الخزنة. فقاؿ األصمعي: ال ُأعيده إال بشرط أف ترجع لمشعراء مكافآتيـ.. فقاؿ 

 الخميفة: نعـ،،،، فأعاد األصمعي األمواؿ وأعاد الخميفة المكافآت
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 شعر بٌرم التونسً - قصٌدة الفالح .8ٗ

 
 
 
 
 

 األولو آه والتانيو آه والتالتو آه
 األولو عيرونى إف نا فبلح

 والتانيو أزرع وأقمع لمى ناـ وارتاح
 والتالتو آه المى أحبو شط منى وراح

 األولو
 عيرونى اف نا فبلح – بدفيو

 والتانيو
 أزرع وأقمع لمى ناـ وارتاح – فى دىبيو

 والتالتو
 آه المى أحبو شط منى وراح – فى صبحيو

 األولو
 عيرونى اف نا فبلح بدفيو – وعيشى حاؼ

 والتانيو
 أزرع وأقمع لمى ناـ وارتاح فى دىبيو – بميت مجداؼ

 والتالتو
 آه المى أحبو شط منى وراح فى صبحيو – ما قاؿ لى عواؼ

 األولو
 مش بإيدى دا قضا محتوـ

 والتانيو
 ومسيرىا ناس تغرؽ وناس حتعوـ

 والتالتو
 ميت ىـ يرحؿ ألؼ ىـ يدوـ
 األولو آه والتانيو آه والتالتو آه
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 بٌرم التونسً –المجلس البلدي  .9ٗ

 
 
 
 
 
 

 
  قد أوقَع القمَب في األشجاِف والَكَمدِ 
 ىوى حبيٍب ُيَسّمى المجمس البمدي
ـُ أنفاسي مخافةَ  أفْ    أمشي وأكت
 يعّدىػا عامٌؿ لممجمِس البمػدي

َد النوـَ عف جفني القريِح سوى   ما َشرَّ
 طيؼ الخياِؿ خياؿ المجمِس البمدي
  إذا الرغيُؼ أتى ، فالنصؼُ  آُكُموُ 
 والنصُؼ أترُكو لممجمس البمدي
ْف جمسُت فَجْيِبػي لسُت أترُكوُ   وا 

 خوَؼ المصوِص وخوَؼ المجمِس البمدي
  وما كسوُت عيالي في الشتاِء وال

 في الصيِؼ إالَّ كسوُت المجمَس البمدي
  َكػػأفَّ ٌأّمي َبؿَّ اهلُل ُتربتيا

 أوَصْت فقالت : أخوؾ المجمس البمدي
  أخشى الزواَج إذا يوـ الزفاِؼ أتى
 أف َيْنَبِري لعروسي المجمُس البمدي
  وُربََّما َوَىَب الرحمُف لي ولداً 

 في َبْطِنيػا َيدَّعيو المجمس البمدي
  يا بائَع الفجِؿ بالِممٍّيػـِ واحدةً 
 ”كـ لمعياِؿ وكـ لممجمِس البمدي
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 شعر بٌرم التونسً- المصري لقصٌدة العام .ٓ٘

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ليو أمشي حافي ، و نا منبت مراكيبكـ

 ليو فرشي عرياف ، و نا منجد مراتبكـ
 ليو بيتي ، خرباف و نا نجار دواليبكـ

 ىي كده قسمتي ؟
 اهلل يحاسبكـ

 ساكنيف عبللي العتب ، و نا المي بانييا
 فارشيف مفارش قصب ، ناسج حواشييا
 قانييف سواقي دىب ، و نا المي ادور فييا

 يا رب ما ىوش حسد
 لكف بعاتبكـ

 مف الصباح لممسا ، و المطرقة ؼ إيدي
 صابر عمى دى األسا ، حتى نيار عيدي
 ابف السبيؿ انكسى ، و اسحب ىرابيدي

 تتعروا مف مشيتي
 و اخجؿ أخاطبكـ

 ليو تيدموني و نا المي عزكـ باني
 أنا المي فوؽ جسمكـ قطني و كتاني
 عيمتي في يوـ دفنتي ما لقيتش أكفاني
 حتى األسيو ، و نا راحؿ و سايبكـ
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 بٌن البردة ونهج البردة .ٔ٘

 الكواكب الدريَّة في مدح خير البرية، أو قصيدة الُبرأة أو قصيدة البردة
السابع اليجري  في القرف محمد بف سعيد البوصيري اهلل عميو وسمـ ، كتبيا يصم محمد النبي مدح في القصائد أشير أحد 

المديح  وقد أجمع معظـ الباحثيف عمى أف ىذه القصيدة مف أفضؿ وأعجب قصائد .ميبلديالموافؽ القرف الحادي عشر ال
وقد انتشرت ىذه  .ي بيف العامة والخاصةإف لـ تكف أفضميا، حتى قيؿ: إنيا أشير قصيدة مدح في الشعر العرب النبوي

القصيدة انتشاًرا واسًعا في الببلد اإلسبلمية، يقرأىا بعض المسمموف في معظـ ببلد اإلسبلـ كؿ ليمة جمعة. وأقاموا ليا 
البوصيري بيذه البردة »يقوؿ الدكتور زكي مبارؾ:  .مجالس الصبلة عمى النبي ، أوالبردة الشريفة مجالس مجالس عرفت بػ

ىو األستاذ األعظـ لجماىير المسمميف، ولقصيدتو أثر في تعميميـ األدب والتاريخ واألخبلؽ، فعف البردة تّمقى الناس 
طوائؼ مف األلفاظ والتعابير غنيت بيا لغة التخاطب، وعف البردة عرفوا أبواًبا مف السيرة النبوية، وعف البردة تّمقوا أبمغ 
درس في كـر الشمائؿ والخبلؿ. وليس مف القميؿ أف تنفذ ىذه القصيدة بسحرىا األخاذ إلى مختمؼ األقطار اإلسبلمية، 

مف وسائؿ التقرب إلى اهلل والرسوؿ وعمى الرغـ مف أف بردة البوصيري ليا ىذا وأف يكوف الحرص عمى تبلوتيا وحفظيا 
صمي اهلل عميو .محمد النبي مدح يعابوا عمى القصيدة ما يروف أنو غمو ف السمفية التبجيؿ والمكانة األدبية، إال أف عمماء

 وسمـ
ليذه القصيدة: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، يقوؿ البوصيري عف سبب نظمو 

منيا ما اقترحو عمّي الصاحب زيف الديف يعقوب بف الزبير، ثـ اتفؽ بعد ذلؾ أف داىمني الفالج )الشمؿ النصفي( فأبطؿ 
وكررت إنشادىا، ودعوت،  نصفي، ففكرت في عمؿ قصيدتي ىذه فعممتيا واستشفعت بيا إلى اهلل في أف يعافيني،

وتوسمت، ونمت فرأيت النبي فمسح عمى وجيي بيده المباركة، وألقى عمّي بردة، فانتبيت ووجدُت فّي نيضة، فقمت 
 وخرجت مف بيتي

أليمت البردة الكثيريف مف الشعراء واألدباء والعواـ عمى مر العصور، وأشير مف نيج عمى نيج البوصيري ىو أمير 
 ىذه القصيدة، أـ كمثـو ، وقد غنتأحمد شوقي الشعراء
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 طاهر أبو فاشا – قصٌدة فً انتظار الفجر .ٕ٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        َأشػػػػَػدُّ  بِػقمػػبي مػػػا بقمبػِػؾ أو
 جوًى وُسْيدُ  َجواؾَ  وعندي ِمفْ 
      ُأكػابػػر فيػَؾ َضْعفػػػػي ولكػػني
 ُمْسَتِبػػػدُّ  ودمعػػي ِمثػػُؿ دمعِػؾَ 

     فػػُأْغضػػػي تُػػراِوُدنػي دواعيػػوِ 
 َجْيػدُ  كبريػػاِء الدمػعِ  وبػي مِػفْ 

                  َسَكػػَنْت إليػػو العػيُف يػومػاً  إذا
  َوَوقػػْػدُ  تمػػػرََّد فػػػي دمػي ليبٌ 

         العػبراِت َوْجػػػدٌ  عمػى َفيَػْرِميني
 َوَيْثِنينػػِي عػػػف العبػػػراِت َوْجػدُ 

                      َلَخؼَّ مػا بػػي ولػػو َأنػػي بكيتُ 
 الُبػكػػػاَء ِلْمُحػػػرٍّ َقْيػػػػػػدُ  ولػكػػفَّ 

* * * * 
 

               فػػبل َتْعتِػْب َوُخػْذىػا ىػي الدنيػا
 عػمػػى ِعبلَّتيػػػا ال شػػػػيَء َبْعػػػػػدُ 

                    أعمػػػاٌر ِقصػػػػار         ولػؤليػػػاـ 
  وتػغػػدو وأقػػػػداٌر تػػػػروُح بنػػػػا
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    في ضمػير الَغْيب َتْمضي قػوافؿُ 
 ييزُؿ أو َيِجػػػدُّ  الػػدىػػرِ  وَصػػْرؼُ 
 تبكػػي ونػائحػةٌ عمػػى األغصػاف
 عمػػى األغصػػاف َتْشػػػُدو كيػػاتفة
   وَدْعيػػا فػػبل تعتْب عمػى الدنيػػا
عمييػػا وىي َتعْػدو لمػػف يبكػػي ِِ 

* * * * 
    َنْشػُدو تعاؿ إلػى خميػؿِ الحبّ 
 والعيػُش َرْغػػػدُ  عيػػِدنػا كسػػالؼِ 
 فػي دنيػػا ىوانػػػا فنحػف تعػاؿَ 

 وبيننػػا سبٌب وَعْيػػػػدُ  ....نػػعيُش 
  شيءٌ  الحبّ  تػعاَؿ فميػس بعػػد
ِ األشػػػػػواؽِ َحػػدُّ  وليػػس  لعالػػـَ
 ِمػػػْف ىوانػػا َأقَصػرُ  َيػػُد األيػػاـ
  ُخْمػػػػدُ  فػػكيؼ تنػاُؿ منػػو وىػو
  إذا تمػػػػػاَدى الظػػػبلـ ولػػكػػفَّ 
  بػػُػدُّ  فمػػيس مػػف انتظػػارِ الفجرِ 
   عمى ىوانػا الصبػاحُ  وقػػد يػأتي
 الػريػاُح كمػا َنػَودُّ  تَػْجػػِري وقػػػد 
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 ألحمد شوقً رحمه هللا   مقتطفات من قصٌدة ِمن أَيِّ َعهٍد فً القُرى َتَتَدفَّقُ  .ٖ٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 َوِبَأيٍّ َكؼُّ في الَمداِئِف ُتغِدؽُ                     - ِمف َأيٍّ َعيٍد في الُقرى َتَتَدفَّؽُ 
رَت ِمف  َعميا الِجناِف َجداِواًل َتَتَرقَرؽُ                     - َوِمَف الَسماِء َنَزلَت أـَ ُفجٍّ

 أـَ َأيٍّ طوفاٍف َتفيُض َوَتفَيؽُ                    - َوِبَأيٍّ َعيٍف أـَ ِبَأيَِّة ُمزَنةٍ 
 ِلمِضفَّتَيِف َجديُدىا ال ُيخَمؽُ                    - َوِبَأيٍّ َنوٍؿ َأنَت ناِسُج ُبرَدةٍ 
 َفِإذا َحَضرَت ِاخَضوَضَر اإِلسَتبَرؽُ                     َتسَودُّ ديباجًا ِإذا فاَرقَتيا
 َعَجبًا َوَأنَت الصاِبُغ الُمَتأَنٍّؽُ                     في ُكؿٍّ آِوَنٍة تَُبدٍُّؿ ِصبَغةً 

 َوِحياُضَؾ الُشرُؽ الَشِييَُّة ُدفَّؽُ                     َأَتِت الُدىوُر َعَميَؾ َميُدَؾ ُمتَرعٌ 
ـُ ال ِإناُؤَؾ ضاِئؽٌ   ِبالواِرديَف َوال ُخّواُنَؾ َينُفؽُ                     َتسقي َوُتطِع

 َواأَلرُض ُتغِرُقيا َفَيحيا الُمغَرؽُ                     َوالماُء َتسُكُبُو َفُيسَبُؾ َعسَجداً 
 ِمف راَحَتيَؾ َعميَمًة َتَتَدفَّؽُ                     َيَتَقبَُّؿ الوادي الَحياَة َكريَمةً 

 َيعرى وَ ُيصَبُغ في َنداَؾ َفيوِرؽُ                     ُمَتَقمٍُّب الَجنَبيِف في َنعماِئوِ 
 َوَيُعمُُّو ماُء الَحياِة الموِسؽِ                     َفَيبيُت ِخصبًا في َثراُه َوِنعَمةٍ 

ـُ الُمصَعؽُ                     َأيَف الَفراِعَنُة اأُللى ِاسَتذرى ِبِيـ  عيسى َويوُسُؼ َوالَكمي
 َأفضى ِإَليِو اأَلنِبياُء ِلَيسَتقوا                    الموِردوَف الناَس َمنَيَؿ ِحكَمةٍ 
 في ُكؿٍّ ناِحَيٍة َبخوٌر ُيحَرؽُ                     َوَتَضوََّعت ِمنَؾ الُدىوِر َكَأنَّما
 َتبدو َعَميَؾ َلُو َوَرّيا تُنَشؽُ                     تابوُت موسى ال َتزاُؿ َجبلَلةٌ 
 َحوَليَؾ في أُُفِؽ الَجبلِؿ ُيَرنَّؽُ                     َوَجماُؿ يوُسَؼ ال َيزاُؿ ِلواُؤهُ 
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ؽُ                     َوُدموُع ِإخَوِتِو َرساِئُؿ َتوَبةٍ   َمسطوُرُىفَّ ِبشاِطَئيَؾ ُمَنمَّ
ـَ َفوَؽ َزرِعَؾ َلـ َيَزؿ  َيزكو ِلِذكراىا الَنباَت َوَيسُمؽُ                     َوَصبلُة َمرَي
ـُ الَغيَدؽُ                     َوُخطى الَمسيِح َعَميَؾ روحًا طاِىراً   َبَركاُت َربٍَّؾ َوالَنعي

 َوِلواُؤُه َوَبياُنُو َوالَمنِطؽُ                     َوَوداِئُع الفاروِؽ ِعنَدَؾ ديَنوُ 
 َوالَحؽُّ ما ُيحيي الُعقوؿَ  َوَيفُتؽُ                     َبَعَث الَصحاَبَة َيحِمموَف ِمَف الُيدى
 فيِو َوِمف َأصحاِب َبدٍر َرزَدؽُ                     َفتُح الُفتوِح ِمَف الَمبلِئِؾ َرزَدؽٌ 
 َوالَمُو ِمف َحوِؿ الِبناِء ُمَوفٍّؽُ                     َيبنوَف ِلمَِّو الِكناَنَة ِبالَقنا

 َيأوي الَضعيُؼ ِلُركِنِو َوالُمرَىؽُ                     ما كاَنِت الُفسطاُط ِإال حاِئطاً 
ؽُ                     َوِبِو َتموُذ الَطيُر في َطَمِب الَكرى  َوَيبيُت َقيَصُر َوىَو ِمنُو ُمَؤرَّ
 َأمبلُه ُحبٌّ َليَس فيِو َتَممُّؽُ                     لي فيَؾ َمدٌح َليَس فيِو َتَكمُّؼٌ 
ُمنا الَيوى َلَؾ َأفُرخٌ   َسَنطيُر َعنيا َوىَي ِعنَدَؾ ُترَزؽُ                     ِمّما ُيَحمٍّ
 ِمّنا َوِمنَؾ ِبِيـ َأَبرُّ َوَأرَفؽُ                     ُترجى َلُيـ َوالَمُو َجؿَّ َجبلُلوُ 

 َأنَت الَوِفيُّ ِإذا اؤُتِمنَت اأَلصَدؽُ                     َفِاحَفظ َوداِئَعَؾ الَّتي ِاستوَدعَتيا
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 صٌدة ) مصر تتحدث عن نفسها (من ق .ٗ٘

 لشاعر النيؿ ) حافظ إبراىيـ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   َكيَؼ َأبني َقواِعَد الَمجِد َوحدي َوَقَؼ الَخمُؽ َينُظروَف َجميعاً 
 َوُبناُة اأَلىراـِ في ساِلِؼ الَدىر َكَفوني الَكبلـَ ِعنَد الَتَحّدي
 َأنا تاُج الَعبلِء في َمفِرِؽ الَشرِؽ َوُدّراُتُو َفراِئُد ِعقدي

 َأيُّ َشيٍء في الَغرِب َقد َبَيَر الناَس َجمااًل َوَلـ َيُكف ِمنُو ِعندي
 َأنا ِإف َقدََّر اإِلَلُو َمماتي ال َترى الَشرَؽ َيرَفُع الَرأَس َبعدي
 ِمف َقديـٍ ِعناَيُة الَمُو ُجندي ما َرماني راـٍ َوراَح َسميماً 
ّـَ زاَلت َوِتمَؾ ُعقبى الَتَعّدي  َكـ َبَغت َدوَلٌة َعَميَّ َوجاَرت ُث
 ِإنَّني ُحرٌَّة َكَسرُت ُقيودي َرغـَ ُرقبى الِعدا َوَقطَّعُت ِقّدي
 َوَتماَثمُت ِلمِشفاِء َوَقد داَنيُت َحيني َوَىيََّأ الَقوـُ َلحدي
 ُقؿ ِلَمف َأنَكروا َمفاِخَر َقومي ِمثَؿ ما َأنَكروا َمآِثَر ُولدي
ـُ َبعَض ُجيدي ةِ  الَيَرـِ اأَلكَبِر َيومًا َفَريُت  َىؿ َوَقفتـُ ِبِقمَّ

 َأَعَجَزت َطوَؽ َصنَعِة الُمَتَحّدي َىؿ َرَأيتـُ ِتمَؾ الُنقوَش الَمواتي
 حاَؿ َلوُف الَنياِر ِمف ِقَدـِ الَعيِد َوما َمسَّ َلوَنيا طوُؿ َعيدِ 
ُؿ َعقدِ   َقد َعَقدُت الُعيوَد ِمف َعيِد ِفرَعوَف َففي ِمصَر كاَف َأوَّ
 َمف َلُو ِمثَؿ أوَلياتي َوَمجدي ِإفَّ َمجدي في األوَلياِت َعريؽٌ 
 َفَسموا الَبحَر َعف َببلِء َسفيني َوَسموا الَبرَّ َعف َمواِقِع ُجردي
 َأُتراني َوَقد َطَويُت َحياتي في ِمراٍس َلـ َأبُمِغ الَيوـَ ُرشدي
 َأيُّ َشعٍب َأَحؽُّ ِمّني ِبَعيٍش واِرِؼ الِظؿٍّ أَ خَضِر الَموِف َرغدِ 
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 َأِمَف الَعدِؿ َأنَُّيـ َيِردوَف الماَء َصفوًا َوَأف ُيَكدََّر ِوردي
 َأِمَف الَحؽٍّ َأنَُّيـ ُيطِمقوَف اأُلسَد ِمنُيـ َوَأف ُتَقيََّد ُأسدي
 َنَظَر الَمُو لي َفَأرَشَد َأبنائي َفَشّدوا ِإلى الُعبل َأيَّ َشدٍّ 

 ِإنَّما الَحؽُّ ُقوٌَّة ِمف ُقوى الَدياِف َأمضى ِمف ُكؿٍّ َأبَيَض ِىندي
 َقد َوَعدُت الُعبل ِبُكؿٍّ َأِبيُّ ِمف ِرجالي َفَأنِجزوا الَيوـَ َوعدي

ـُ َوحَدُه َليَس ُيجدي  َوِارَفعوا َدوَلتي َعمى الِعمـِ َواأَلخبلِؽ َفالِعم
 َكَحَمتيا اأَلطماُع فيُكـ ِبُسيدِ  ِإفَّ في الَغرِب َأعُينًا راِصداتٍ 
 َفوَقيا ِمجَيٌر ُيرييا َخفاياَكـ َوَيطوي ُشعاُعُو ُكؿَّ ُبعدِ 
 َفِاتَّقوىا ِبُجنٍَّة ِمف ِوئاـٍ َغيِر َرثٍّ الُعرا َوَسعٍي َوَكدٍّ 

 ُربَّ ىاٍؼ َىفا َعمى َغيِر َعمدِ  َوِاصَفحوا َعف َىناِت َمف كاَف ِمنُكـ
 ِإنَّنا ِعنَد َفجِر َليٍؿ َطويٍؿ َقد َقَطعناُه َبيفَ  ُسيٍد َوَوجدِ 
 َواأَلماِنيُّ َبيَف َجزٍر َوَمدٍّ  َغَمَرتنا سوُد اأَلىاويِؿ فيوِ 
 َوىَو َرمٌز ِلَعيِدَي الُمسَتَردٍّ  َوَتَجّمى ِضياُؤُه َبعَد أَليٍ 

 َفالَمعالي َمخطوَبٌة ِلمُمِجدٍّ  َفِاسَتبينوا َقصَد الَسبيِؿ َوِجّدوا
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 وٌالقًكم ذا ٌكابد عاشق  –مقتطفات من قصٌدة  .٘٘

 لشاعر النيؿ حافظ إبراىيـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 الُعّشاؽِ   َوُيبلقي - في   ُحبٍّ    ِمصرَ    َكثيَرةِ    َكـ   ذا   ُيكاِبدُ    عاِشؽٌ 
 اأَلطواؽِ  َصباَبًة - يا  ِمصرُ   َقد َخَرَجت َعفِ    ِإّني    أَلَحِمؿُ     في   َىواؾِ 
 َوَتبلقي   َكريَمًة - َطَربَ     الَغريبِ     ِبَأوَبةٍ     ِإّني     َلُتطِرُبني    الِخبلؿُ 
 الُمشتاؽِ     َوالَندى - َبيفَ      الَشماِئؿِ      ِىزَّةَ   َوَتُيزُّني   ِذكرى   الُمروَءةِ 
 َوِسباؽِ    ِمزاِجيا - َوالَشربُ     َبيفَ     َتناُفسٍ    ما    الباِبِميَّةُ    في   َصفاءِ 
 الساقي  َوالَشمُس  َتبدو في الُكئوسِ  َوتَ خَتفي - َوالَبدرُ   ُيشِرؽُ   ِمف  َجبيفِ 
ـٍ   اأَلذواؽِ     طاِىٍر - َقد    ماَزَجتوُ     َسبلَمةُ    ِبَأَلذَّ     ِمف    ُخُمؽٍ     َكري
ـُ    اأَلرزاؽِ    َفِإذا    ُرِزقتَ     َخميَقةً   َمحموَدًة - َفَقدِ     ِاصَطفاؾَ    ُمَقسٍّ
 اأَلخبلؽِ    َفالناُس     َىذا    َحظُّوُ    ماؿٌ    َوذا - ِعمـٌ     َوذاؾَ     َمكاِرـُ 
نًا - ِبالِعمـِ      كافَ     ِنياَيةَ   اإِلمبلؽِ     َوالماؿُ    ِإف   َلـ   َتدَِّخرهُ    ُمَحصَّ
 َشماِئٌؿ - ُتعميوِ      كافَ      َمِطيَّةَ     اإِلخفاؽِ    َوالِعمـُ    ِإف   َلـ   َتكَتِنفوُ 
 ِبَخبلؽِ     َوحَدُه - ما     َلـ    ُيَتوَّج    َربُّوُ   ال   َتحَسَبفَّ    الِعمـَ    َينَفعُ 
 َقوَمُو - ِبَبياِنوِ          َوَيراِعوِ          الَسّباؽِ   َلو   كافَ    ذا  ُخُمؽٍ   أَلَسَعدَ 
ُـّ      َمدَرَسةٌ      ِإذا  اأَلعراؽِ    َأعَددَتيا - َأعَددتَ     َشعباً    َطيٍّبَ      اأُل
ُـّ     َروٌض     ِإف   َتَعيََّدهُ    الَحيا - ِبالِريٍّ       َأوَرؽَ      َأيَّما     إيراؽِ   اأُل
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 (  9ٖٕٔ -  87ٕٔشاعر النٌل حافظ إبراهٌم )  .ٙ٘

 ٌعبر عن مشاعره تجاه بالد الشام وأهلها

 مقتطفات مف  قصيدة ) لمصر أـ لربوع الشاـ تنتسب (
 
 
 
 
 
 
 

 لِمصَر أـ لُرُبوِع الشَّأـِ َتْنَتِسبُ      ُىنا الُعبل وُىناَؾ المجُد والَحَسبُ 
 ُرْكناِف لمشَّْرِؽ ال زاَلْت ُرُبوُعُيما    َقْمُب الِيبلِؿ عمييا خاِفٌؽ َيِجبُ 
 َأَيْرَغباِف عف الُحْسَنى وَبْيَنُيما      في راِئعاِت الَمعالي ذلؾ النََّسبُ 
ـْ ُيْقَطْع ليا َسَبُب؟  وال َيُمّتاِف بالُقربى وبيَنُيما         تمَؾ الَقرابةُ  َل
 إذا أَلمَّْت بوادي النٍّيِؿ ناِزَلة         باَتْت ليا راِسياُت الّشأـِ َتضَطِربُ 
ـٍ     َأجاَبُو في ُذَرا ُلْبناَف ُمْنَتِحبُ  ْف َدَعا في َثَري اأَلْىراـِ ُذو َأَل  وا 
ـْ ثَْبُد باِرَقةٌ  في أْفِؽ ُمْنَتَجعٍ        إاّل وكاف ليا بالشاـِ ُمرَتِقبُ   َل

 ما عاَبُيـ اّنُيـ في األرِض قد ُنِثُروا   فالشُّيُب َمنثُوَرةٌ  ُمذ كانت الشُُّيبُ 
ـْ ُسَراَء في َمناِكِبيا       فكّؿ َحيٍّ لو في الَكْوِف ُمْضَطَربُ  ـْ َيِضْرُى  وَل
 َراُدوا الَمناِىَؿ في الدُّْنيا ولو َوَجُدوا  إلى الَمجَ رَّةِ  َركبًا صاِعدًا َرِكُبوا

 ىذي َيدي عف بني ِمصٍر ُتصاِفُحُكـ    فصاِفُحوىا ُتصاِفْح َنفَسيا الَعَربُ 
ـُ عاَج عمى     ُرُبوِعيا ِمْف َبِنييا ساَدةٌ  ُنُجبُ   فما الِكناَنةُ  إاّل الشا
 ِإْف َيْكتُبوا ِلَي َذْنبًا في َمَودَِّتيـْ       فإّنما الَفْخُر في الذَّ ْنِب الذي َكَتُبوا

  



-ٕٕٔ- 

 
 مقتطفات من قصٌدة حطمت الٌراع .7٘

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 َحَطْمُت الَيراَع فبل َتْعَجِبي وِعفُت الَبياَف فبل َتعتُبي
ـْ فيِؾ َيا مصُر ِمْف كاتٍب أقاَؿ الَيراَع ولـ َيكُتبِ   وك

 فبل ُتعُذليني ليذا السكوت فقد ضاَؽ بي منِؾ ما ضاَؽ بي
ـْ نغَضِب   وكـ َغضب الناُس مف قبِمنا لَسمِب الُحقوِؽ ول

 أنابَتَة العصِر إّف الغريَب ُمِجدٌّ بمصَر فبل تمعبي
 يقولوف: في النَّْشِء خيٌر لنا وَلمنَّْشُء شرٌّ مف األجنبي
 أفي )األزبكّية( مثوى البنيِف وبيف المساجد مثوى األب؟
 وكـ ذا بمصَر مف المضحكاِت كما قاؿ فييا أبو الطيٍّب
 أموٌر تمرُّ وعيٌش ُيِمرُّ ونحف مف المَّيو في ممعب
ميـ مف األجرب  وشعب يفرُّ مف الصالحاِت فراَر السَّ
 !وقالوا: دخيٌؿ عميو العفاء ونعـ الدَّخيُؿ عمى مذىبي

َر لمسَّعي والمكسب  رآنا نيامًا ولما ُنِفْؽ فشمَّ
 وماذا عميو إذا فاتنا ونحف عمى العيش لـ ندأب؟
 !ألفنا الخموَؿ ويا ليتنا ألفنا الخموَؿ! ولـ نكذب
 فيا أّمًة ضاَؽ عف وصفيا َجناُف المفوَِّه واأَلْخَطِب 
 تضيُع الحقيقُة ما بيننا وَيصمى البريُء مع المذنب
ـُ فينا اإلماـ الحكيـ وُيْكَرـ فينا الجيوُؿ الَغِبي  وُييَض

ْف طأطأ الشَّرُؽ لممغرب  عمى الشَّرؽ منٍّي سبلـُ الودود وا 
 ! لقد كاف خِ صبًا بجدب الّزماِف فأجدَب في الزَّمف الُمْخِصب
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 فؤاد حداد:  كلمات -األرض بتتكلم عربى  .8٘

 سيد مكاوى : ألحاف وغناء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األرض بتتكمـ عربى وقوؿ اهلل - اف الفجر لمف صبله
 ماتطولش معاؾ اآله

 األرض ..األرض .. األرض - األرض بتتكمـ عربى
 األرض بتتكمـ عربى ومف حطيف - رد عمى قدس فمسطيف

 أصمؾ ميو وأصمؾ طيف
 األرض ..األرض .. األرض - األرض بتتكمـ عربى

 األرض بتتكمـ عربى بوجد وشوؽ - الفرع المى ييـ لفوؽ
 ألجؿ الجذر يشـ الضوء

 األرض ..األرض .. األرض - األرض بتتكمـ عربى
 األرض بتتكمـ عربى وال ترتاح - واصؿ كالسيؿ المجتاح

 فتحؾ ياعبد الفتاح
 األرض ..األرض .. األرض - األرض بتتكمـ عربى

 ـٜٜٚٔأبريؿ  ٕٔـ وتوفي في ٕٜٙٔمايو  ٛولد سيد مكاوي بحي السيدة زينب بالقاىرة في 

 
  

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89
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 مصر عادت شمسك الذهب -كلمات أغنٌة فٌروز  .9٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  مصر عادت شمسؾ الذىب تحمؿ األرض و تغترب

  كتب النيؿ عمى شطو قصصًا بالحب تمتيب
  لؾ ماض مصر إف تذكري يحمؿ الحؽ و ينتسب
  و لؾ الحاضر في عزه قبب تغوى بيا قبب

  جئت يا مصر و جاء معي تعب إف اليوى تعب
  و سياد موجع قمتو ىاربًا مني و ال ىرب

  صرت نجـ الحب أحصى إذا أحصيت في الظممة الشيب
  قسمًا بالمبدع سببًا يا حبيبي إنؾ السبب

  الحضارات ىنا ميدىا بعطاء المجد تصطخب
   نقشت في الصخر أسفارىا فإذا مف صخرؾ الكتب
 مصر يا شعبًا جديدا غٍد صوب وجو الشمس يقترب
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 كل الدروب واخدة بلدنا للنهار .ٓٙ

 عبد الحميـ حافظ أغنية  -مواؿ النيار 
 .بميغ حمدي ، ألحافعبد الرحمف األبنودي كممات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتخّفى ورا ضير الشجر -و المغربية جاّية  -عّدى النيار 
 شاِلت مف ليالينا القمر -و عشاف نتوه في السكة 

 و بمدنا ع الترعة بتغسؿ شعرىا = جانا نيار مقدرش يدفع ميرىا
 أبو الغناوي المجروحيف -أبو النجوـ الدببلنيف  -يا ىؿ ترى الميؿ الحزيف 

 أبو شمس بترش الحنيف؟ -الصباح  –يقدر ينّسييا 
 و يغّني قّداـ كؿ دار -لما يعّدي في الدروب  -بتحب مّواؿ النيار  -بمدنا ليؿ نيار ..أبداً 

 ابؿ والكيزافبالسن -تحمـ بمدنا  -و عمى النغـ  -زي ما يمؼ الزماف  -و الميؿ يمؼ ورا السواقي 
 تحمـ ببكره و المي حيجيبو معاه تنده عميو في الضممة و بتسمع نداه

 تصحى لو مف قبؿ األداف تروح تقابمو في الغيطاف في المتاجر و المصانع.. والمعامؿ
 أطفاؿ.. بنات..طالعة لو رجاؿ  و المدارس.. والساحات طالعة لو صحبة جنود

 احنا بمدنا ليؿ نيار بتحب مواؿ النيار لما يعدي في الدروبكؿ الدروب واخدة بمدنا لمنيار و 
  و يغني قّداـ كؿ دار

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
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 أحمد شوقً ٌداعب صدٌقه أمٌر الشعراء  .ٔٙ

 
 عندما استبدؿ جواده مكسي بسيارة قديمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 لكـ في الخطٍّ سيَّاَرْه -حديُث الجاِر والجارهْ 
 !إذا حركيا مالْت - عمى الجْنَبْيِف ُمْنَياَرهْ 
 وقد َتْحُرُف َأحيانًا - وتمِشي وحَدىا تاَرهْ 
 وال تشبعيا عيٌف - ِمَف الِبنزيف فوَّاَرهْ 

ف عامْت بو الفاره  وال تروى مف الزيِت - وا 
 ترى الشارَع في ُذْعٍر - إذا الَحْت مف الحاره
وَف - كما َيمَقْوف َطيَّاره  وِصْبيانًا َيِضجُّ

 فقد تمشي متى شاءْت - وقد ترِجُع ُمختاره
 !َأُدنيا الخيِؿ ياَمكِسي - كُدنيا الناِس غّداره؟
اره؟  َأَحؽٌّ َأّف َمحجوبًا - َسبل عنؾ بَفخَّ
 وباَع اأَلْبَمَؽ الُحرَّ - بأوفرالند نعَّاره؟
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 شعر صالح عبد الصبور-إلً أول جندي رفع العلم  -مقتطفات من قصٌدة  .ٕٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وؽ الشاشة البيضاء ،تمميناؾ ، حيف أىؿَّ ف
 وجيؾ يمثـ العمما
 وترفعو يداؾ ،

 لكي يحمؽ في مدار الشمس ،
 حر الوجو مقتحما

 . ولكف كاف ىذا الوجو يظير، ثـ يستخفي
 ولـ ألمح سوي بسمتؾ الزىراء والعينيف
 ولـ تعمف لنا الشاشة نعتا لؾ أو إسما
 ولكف، كيؼ كاف اسـ ىنالؾ يحتويؾ ؟

 وأنت في لحظتؾ العظمي
 تحولت إلي معني

 .كمعني الحب ، معني الخير ، معني النور ، معني القدرة األسمي
 تراؾ ،
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 وأنت في ساح الخمود ، وبيف ظؿ اهلل واألمبلؾ
 تراؾ ، وأنت تصنع آية ، وتخط تاريخا

 تراؾ ، وأنت أقرب ما تكوف
 إلي مدار الشمس واألفبلؾ

 تراؾ ذكرتني ،
 وذكرت أمثالي مف الفانيف والبسطاء

 كاف عذابيـ ىو حب ىذا العمـ اليائـ في األنواءو 
 وأضحى ظمؾ المرسوـ منبيما
 رأيتؾ جذع جميز عمي ترعة

 رأيتؾ قطعة مف صخرة األىراـ منتزعة
 رأيتؾ حائطا مف جانب القمعة
 رأيتؾ دفقة مف ماء نير النيؿ

 وقد وقفت عمي قدميف
 لترفع في المدي عمما

 يحمؽ في مدار الشمس،
 .احر الوجو مبتسم
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 ألحان علً اسماعٌل –كلمات نبٌلة قندٌل  –غناء شرٌفة فاضل  –أغنٌة أم البطل  .ٖٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ابنى حبيبى يا نور عينى

 بيضربوا بيؾ المثؿ - كؿ الحبايب بتينينى
 طبعا منا انا اـ البطؿ
 يا مصر ولدى الحر

 اتربى وشبع مف خيرؾ - اتقوى مف عظمة شمسؾ
 اتعمـ عمى ايد احرارؾ - اتسمح بايمانو واسمؾ
 شد الرحاؿ شؽ الرماؿ - ىد الجباؿ عدى المحاؿ
 زرع العمـ طرح االمؿ - وبقيت انا اـ البطؿ

 يامصر ولدى الحر
 العالـ وصمت اخباره

 وشجاعتو وتحريره الرضو - اتمموا اخواتو واعمامو
 مف كؿ بمد عربى جمبو

 الكؿ قاؿ باسـ النضاؿ - وقفة رجاؿ صدؽ المى قاؿ
 زرعوا العمـ طرحوا االمؿ
  اـ البطؿ وبقيت انا
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  " الخٌل واللٌل والبٌــداء تعرفنــــً .ٗٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكاف أحد  حمب في سيؼ الدولة الحمداني عاش المتنبي أفضؿ اياـ حياتو واكثرىا عطاء في ببلط
 وأعمميـ بقواعدىا ومفرداتيا، ولو مكانة سامية لـ تتح العربية ، وأكثرىـ تمكنًا بالمغةالعرب شعراء أعظـ

مثميا لغيره مف شعراء العربية. فيوصؼ بأنو نادرة زمانو، وأعجوبة عصره، وظؿ شعره إلى اليوـ مصدر 
وتدور معظـ قصائده حوؿ مدح .األدب العربي ، وأحد مفاخرشاعرحكيـ إلياـ ووحي لمشعراء واألدباء. وىو

 المموؾ. وقد مدح سيؼ الدولة كما عاتبو أيضًا في قصيدة شييرة فيما يمي بعض مقتطفات منيا :

  " يا أعدؿ الناس إال في معػػاممتي
 فيؾ الخصاـ و أنت الخصـ والحكـ                   

  " سيعمػـ الجمع ممف ضـ مجمسنا
 باننػػي خير مف تسعى بو قػػػػػدـ                   

  " انا الذي نظر األعمى إلى أدبػػي
 و أسمعػت كمماتي مف بو صمػػـ                   

  " إذا رأيػػػت نيوب الميػػث بارزة
 فبل تظنػػػف أف الميػػث يبتسػػـ                    

  " الخيؿ والميؿ والبيػػداء تعرفنػػػػي
 والسيؼ والرمح والقرطاس و القمـ                   

  " يػػػػا مف يعز عميػػػنا أف نفارقيػػػـ
 وجداننػا كؿ شيء بعدكـ عػػدـ                    

  " إف كػػاف سركػـ ما قاؿ حاسدنا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 فما لجػػػرح إذا أرضاكػػػـ ألػػـ                   
وكاف حازمًا  -  وعندما مات حاكـ مصر أبو بكر محمد بف طغج اإلخشيد الذي يقوؿ عنو المقريزي )

شديد التيقظ في حروبو ، حسف التديف ، مكرمًا لؤلجناد ، شديد القوي ال يكاد يجر قوسو غيره ، حسف 
 وتأثر الناس بموتو ورثاه المتنبي فقاؿ :  [1]( -السيرة في الرعية ، نجيبًا شيمًا 

  ُىَو الزََّماُف َمَنْنَت ِبالَِّذي َجَمَعا
  ِفي ُكؿٍّ َيْوـٍ َتَرى ِمْف َصْرِفِو ِبَدَعا
  َلْو َكاَف ُمْمَتِنٌع ُتْغِنيِو َمْنَعُتوُ 

ـْ َيْصَنِع الدَّْىُر ِباإِلخْ ِشيِد َما َصَنَعا   َل
ـْ َتْدَفْع َعَساِكُرهُ  ـَ َفَم   َذاَؽ الِحَما
  َعْنُو الَقَضاَء َواَل َأْغَناُه َما َجَمَعا
ـُ المَّْحُد َما َقْد َضّـَ ِمْف َكَرـٍ    َلْو َيْعَم
  َوِمْف َفَخاٍر َوِمْف َنْعَماَء اَلتََّسَعا

  َيا َلْحُد ُطْؿ ِإفَّ ِفيَؾ الَبْحَر ُمْحَتبَ ًسا
  َوالمَّْيَث ُمْيَتِصًرا َواْلُجوَد ُمْجَتِمَعا
ـْ َتُخصَّ الَفْجَع ُأْسَرَتوُ    َيا َيْوَمُو َل
 ُكؿُّ الَوَرى ِبَرَدى اإِلْخِشيِد َقْد ُفِجَعا

وعندما تولي بعد ذلؾ أبو المسؾ كافور حكـ مصر في نياية عصر الدولة اإلخشيدية مدحو المتنبي في 
 ؼ معو وىجاه بعد ذلؾالبداية ثـ اختم

 ) نقبًل عف المقريزي (  ٕٚٔمصر في العصور الوسطي ) د محمود الحويري ( صفحة  [1]
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 المتنبً وكافور .٘ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصروعندما تولي أبو المسؾ كافور األخشيدي حكـ   في أواخر عصر الدولة اإلخشيدية

خافوا الناس مف ذلؾ وىربوا إلي الجباؿ وتشاءـ األمير كافور مف   وقعت في مصر ىزة أرضية عظيمة
األمر واعتزؿ الناس ، حتي أخرجو مف عزلتو شاعر مصر الرسمي محمد بف عاصـ ، إذ دخؿ عميو 

 وألقي قصيدة عصماء بيف يديو منيا ىذا البيت :
 بيا خوٍؼ يرادُ  زلزلت مصر مف ما
 طػػربا عػػػدلوِ  لكنيا رقصػػت مػف

قصيدة دفع فييا أبو المسؾ كافور ألؼ دينار ذىبًا ، وىذه الجائزة ىي السبب الحقيقي الذي جعؿ 
المتنبي يشد رحالو إلي كافور ، فإذا كاف يدفع ألؼ دينار إلي شاعر مثؿ محمد بف عاصـ فكـ يدفع 

المتنبي إلي مصر ومدح كافور في قصيدة شييرة لشاعر في وزف المتنبي ، وبالفعؿ حضر أبو الطيب 
 ىذه مقتطفات منيا

 كفى بَؾ داًء أْف تَرى المْوَت شاِفَيا                        َوَحْسُب الَمَناَيا أْف يُكّف أماِنَيا
 َتَمّنْيَتَيا لّما َتَمّنْيَت أْف َتَرى                      َصديقًا فأْعَيا أْو َعُدوًا ُمداِجيَ ا

ـَ الَيَماِنَيا  إذا كنَت َتْرَضى أْف َتعيَش بِذّلةٍ                            َفبل َتْسَتِعّدّف الُحسا
 َحَبْبُتَؾ َقْمبي َقبَؿ ُحّبَؾ مف نأى                            َوقد كاَف َغّدارًا فُكْف أنَت َواِفَيا
 ُخِمْقُت أُلوفًا َلْو َرجعُت إلى الّصَبى                         َلفاَرقُت َشيبي ُموَجَع القمِب باِكَيا

 َوَلِكّف بالُفْسطاِط َبْحرًا أَزْرُتوُ                       َحَياتي َوُنْصحي َوالَيَوى َوالَقَواِفَيا
 َقَواِصَد َكاُفوٍر َتَواِرَؾ َغيرِهِ                                 َوَمْف َقَصَد الَبحَر اسَتَقؿّ  الّسَواِقيا
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ـْ أَباَد األَعاِدَيا  ُيِبيُد َعَداَواِت الُبَغاِة بُمْطِفوِ                        فإْف لـ َتِبْد منُي
 أبا الِمسِؾ ذا الَوْجُو الذي كنُت تاِئقاً             إَلْيِو َوذا الَيْوـُ الذي كنُت َراِجَيا

 أَبا ُكّؿ ِطيٍب ال أَبا الِمْسِؾ َوحَده                          َوكؿَّ َسحاٍب ال أُخّص الَغَواِدَيا
 إذا َكَسَب الّناُس الَمَعالَي بالّنَدى                          فإّنَؾ ُتعطي في َنداَؾ الَمَعاِلَيا
 َوَغيُر َكِثيٍر أْف َيُزوَرَؾ َراِجؿٌ                                َفَيْرجَع َمْمكًا لمِعَراَقيِف َواِلَيا

ولكف لـ يتحقؽ ما كاف يتمناه المتنبي مف كافور فيجاه بعد ذلؾ وقد كتب الكاتب الساخر الكبير محمود 
السعدني عف كافور في كتابو الممتع مصر مف تاني ما يمي : لقد كاف عمنا كافور صاحب فضؿ 

و عمماء النحو وعمماء الفقو وصاحب عمـ ، وكاف ال يصاحب إال أعمـ أىؿ زمانو ، وكاف مف حاشيت
وأعدؿ القضاة ، وكانت موائده العامرة مبذولة لمجميع ، ودواره مفتوحة لمفقراء قبؿ األثرياء ، وكاف 
لمطبخو في كؿ يوـ ألفا رطؿ مف المحـ البقري وسبعمائة رطؿ مف المحـ الضأف ، ومائة طير أوز ، 

ف فرخ سمؾ كبار ، وعشروف جمبًل رضع ، وثبلثمائة طير دجاج ، وثبلثمائة فرخ حماـ ، وعشرو
وثبلثمائة صحف حموي ، وألؼ قفص مف تفاح ، ومائة قربة مف السكر ، وكاف يحضر عمي سماطو 

  الخاص والعاـ
وقد اضطربت أحواؿ مصر بعد وفاة كافور وأصبحت جاىزة تمامًا لمزحؼ الفاطمي مف الغرب وقد كاف 

حظة لينتزع مصر مف الخبلفة العباسية السنية ويضميا لممد المعز لديف اهلل الفاطمي ينتظر ىذه الم
بدأ المعز لديف اهلل الفاطمي يعد  -الشيعي فكاف يعد العدة لذلؾ ويقوؿ عف ذلؾ د محمود الحويري ) 

العدة لفتح مصر ، فحفر اآلبار عمي الطريؽ مف أفريقية إلي برقة ، وأنشأ النزؿ عمي رأس كؿ مرحمة 
دما وصمتو األخبار بموت كافور اإلخشيدي جيز جيشًا ضخمًا بمغ تعداده مائة مف ىذا الطريؽ ، وعن

ألؼ مقاتؿ أغمبيـ مف القبائؿ البربرية عيد بقيادتو إلي قائده جوىر الصقمي ، وقد تجمع ىذا الجيش 
في مدينة القيرواف ، وىناؾ التفت المعز إلي المشايخ الذيف وجييـ مع جوىر وقاؿ : واهلل لو خرج 

ويبني مدينة تسمي القاىرة  -----ىذا وحده ليفتحف مصر وليدخمنيا باألرديو مف غير حرب  جوىر
 [1]( - -تقير الدنيا 

، ومف كتاب ) مصر في العصور  ٕٚمف كتاب ) مصر مف تاني ( تأليؼ ) محمود السعدني ( صفحة 
 ٘ٗٔ،  ٖٛٔحمود الحويري ( صفحة الوسطي ( تأليؼ ) د م
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 من قصٌدة أندلسٌة لشوقً .ٙٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يا نائح ) الطمح ( أشباه عوادينا                نشجى لواديؾ أـ نأسى لوادينا ؟
 ماذا تقص عمينا غير أف يػػدا                  قصت جناحؾ جالت فى حواشينا
 فإف يؾ الجنس يابف الطمح فرقنا               إف المصائب يجمعف المصابينػا
ف أغضت عمى مقة               عيػف مف الخمد بالكافور تسقينػا  لكف مصر وا 

 عمػى جوانبيا رفت تمانمنػػا            وحوؿ حافاتػيا قامت رواقينػػا
 مبلعػب مرحت فييا مآربنػا            وأربع أنسػت فييا أمانينػػػػا

 نحف اليواقيت خاض النار جوىرنا               ولـ ييف بيد التشتيت غالينػػػا
 وال يحػػوؿ لنا صبغ وال خمػؽ           اذا تموف كالحرباء شانينػػػػا

 لـ تنزؿ الشمس ميزانا وال صعدت              فى ممكيا الضخـ عرشا مثؿ وادينا
 ولـ يضع حجرا باف عمى حجػر                  فى األرض إال عمي آثار بانينػػا
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 النٌل النهر الخالد .7ٙ

 شعر محمود حسف اسماعيؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مسافر زاده الخياؿ ػ والسحر والعطر والظبلؿ
ظمآف والكأس في يديو ػ والحب والفف والجماؿ - شابت عمى أرضو الميالي ػ وضيعت عمرىا 

 الجباؿُ 
 ولـ يزؿ ينشد الديارا ػ ويسأؿ الميؿ والنيارا

 والناس في حبو سكارى ػ ىاموا عمى شطو الرحيب
 آٍه عمي سرؾ الرىيب ػ وموجؾ التائو الغريب

 يا نيؿ يا ساحر الغيوب
يا واىب الخمد لمزماف ػ يا ساقي الحب واألغاني - ىات اسقني ودعني ػ أىيـ كالطير في 

 الجناف
 يا ليتني موجة فأحكي ػ إلى لياليؾ ما شجاني
 وأغتدي لمرياح جارا ػ وأحمؿ النور لمحيارى

 فإف كواني اليوى وطارا ػ كانت رياح الدجى نصيبي
 آٍه عمى سرؾ الرىيب ػ وموجؾ التائو الغريب

 يا نيؿ يا ساحر الغيوب
سمعت في شطؾ الجميؿ ػ ما قالت الريح لمنخيؿ - يسبح الطير أـ يغني ػ ويشرح الحب 

 لمخميؿ
 وأغصٌف تمؾ أـ صبايا ػ شربف مف خمرة األصيؿ



-ٖٔٚ- 

 

 وزورؽ بالحنيف سارا ػ أـ ىذه فرحة العذارى
 يجري وتجري ىناؾ نارا ػ حممُت مف سحرىا نصيبي
 آٍه عمي سرؾ الرىيب ػ وموجؾ التائو الغريب

 يا نيؿ يا ساحر الغيوب
 9ٔ9ٔشاعر النٌل حافظ ابراهٌم ٌصف مظاهرات النساء خالل ثورة  .8ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقتطفات مف القصيدة

  خرج الغواني يحتججف ... ورحت أرقب جمعينو
  فإذا بيف َتخذف مف ... سود الثياب شعارىنو
  فطمعف مثؿ كواكب ... يسطعف في وسط الدجنو
ذا بجيش مقبؿ ... والخيؿ مطمقة األعنة   وا 
ذا الجنود سيوفيا ... قد صوبت لنحورىنو   وا 
ذا المدافع والبنادؽ ... والصواـر واألسنو   وا 
  والخيؿ والفرساف قد ... ضربت نطاقًا حولينو
  والورد والريحاف في ... ذاؾ النيار سبلحينو
  فتطاحف الجيشاف ... ساعات تشيب ليا األجنة
 ثـ انيزمف مشتتات ... الشمؿ نحو قصورىنو

 ( ٕٜٔٔإلي سنة  ٜٗٔٔتاريخ مصر القومي مف سنة  – ٜٜٔٔمف كتاب ) ثورة 
  دار المعارؼ –ٜٚٛٔابعة الطبعة الر  – ٕٗٔصفحة  –تأليؼ عبد الرحمف الرافعي  
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 كرم معن بن زائدة .9ٙ

 
 
 
 
 
 
 

 
 يقولوف معف ال زكاة لمالو *** وكيؼ يزكي الماؿ مف ىو باذلو
 إذا حاؿ حوٌؿ لـ يكف في دياره *** مف الماؿ إال ذكره وجمائمو
 تراه - إذا ما جئتو - متيمبًل *** كأنؾ تعطيو الذي أنت آممو

 ىو البحر مف أي النواحي أتيتو *** فمجتو المعروؼ والبر ساحمو
 تعود بسط الكؼ حتى لو انو *** أراد انقباضًا لـ تطعو أناممو
 فمو لـ يكف في كفو غير نفسو *** لجاد بيا فميتؽ اهلل سائمو

 
 

عرؼ عف معف بف زائدة القائد العربي الشيير انو مف أوسع الناس حمما و صفحا و عفوا عف زالت 
تذاكر جماعة فيما بينيـ أخبار معف وحممو وسعة . جعفر المنصور عمى اليمف الناس . فعندما واله أبو

صدره وكرمو وبالغو في ذلؾ وكاف مف بينيـ أعرابي أخذ عمى نفسو أف يغضبو فأنكروا عميو ذلؾ 
فعمد االعرابي إلى بعير فسمخو وارتدى جمده وجعؿ ظاىره . بعير إف أغضب معف وفعؿ ذلؾ ٓٓٔووعدوه 

 :ظاىر و دخؿ عمى معف ولـ يسمـ فمـ يعره معف انتباىو فأنشأ الرجؿ يقوؿ باطف و باطنو

ذ نعبلؾ مف جمد البعير  أتذكر إذ لحافؾ جمد شاة وا 
 :قاؿ معف أذكره وال أنساه و الحمد هلل. فقاؿ األعرابي

 فسبحاف الذي أعطاؾ ممكا وعممؾ الجموس عمى السرير
 :فقاؿ األعرابي فقاؿ معف إف اهلل يعز مف يشاء ويذؿ مف يشاء.

 فمست مسمما ماعشت دىرا عمى معف بتسميـ األمير
 :فقاؿ معف السبلـ سنة يا أخا العرب. فقاؿ األعرابي
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 سأرحؿ عف ببلد أنت فييا ولو جار الزماف عمى الفقير

ف جاوزتنا فمصحوبا بالسبلمة فقاؿ األعرابي  :فقاؿ معف إف جاورتنا فمرحبا باإلقامة وا 

 فجد لي يابف ناقصة )أـ األمير اسميا زائدة(بماؿ فإني قد عزمت عمى المسير
 فقاؿ معف أعطوه ألؼ دينار تخفؼ عنو مشاؽ األسفار فأخدىا وقاؿ:

  قميؿ ما أتيت بو و إني ألطمع منؾ في الماؿ الكثير 
 فثف قد آتاؾ الممؾ عفوا ببل رأي و ال عقؿ منير

 ألعرابي إليو وقاؿ:فقاؿ معف أعطوه ألفا ثانية ليكوف عنا راضيا فتقدـ ا

 سألت اهلل أف يبقيؾ دىرا فما لؾ في البرية مف نظيِر 
 فمنؾ الجود و اإلفضاؿ حقا وفيض يديؾ كالبحر الغزير

 

فقاؿ معف أعطيناه ليجونا ألفيف أعطوه لمديحنا أربعة فقاؿ األعرابي بأبي أييا األمير ونفسي فأنت 
كنت في صفاتؾ بيف مصدؽ و مكذب فمما بموتؾ نسيج وحدؾ في الحمـ ونادرة دىرؾ في الجود فقد 

بعير جعمت لي عمى  ٓٓٔصغر الُخبر الَخبر وأذىب ضعؼ الشؾ قوة اليقيف وما بعثني عمى مافعمت إال 
لو فانصرؼ  ٓٓٔلمرىاف و ٓٓٔبعير  ٕٓٓإغضابؾ فقاؿ لو األمير ال تثريب عميؾ فوصى لو ب 

  األعرابي داعيا لو
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 ألمٌر الشعراء أحمد شوقًمقتطفات من قصٌدة دمشق  .07

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 قـ ناج ِجمَّؽ ، واْنُشْد رسـَ َمف بانوا  َمَشْت عمى الرَّسـ ّأحداٌث وَأزماف

ـُ كتاٌب ال ِكفاَء لو  َرثُّ الصحائؼ ، باٍؽ منو ُعنواف  ىذا اأَلدي

 الدٍّيُف والَوْحُي واأَلخبلُؽ طائفةٌ   منو ، وسائره ُدنيا وُبيتاف
 ما فيو ِإف ُقمٍَّبْت يومًا جواُىرهُ   ِإال قرائُح ِمف راٍد وأذىاف

 بنو ُأَميََّة لؤَلنباِء ما فتحوا  ولؤَلحاديِث ما سادوا وما دانوا
 كانوا ُمموكًا ، َسريُر الشرِؽ تْحَتُيـُ   فيؿ سَألَت سريَر الغرب : ما كانوا ؟

 عاِليف كالشمِس في َأطراؼ دولِتيا  في كؿٍّ ناحيٍة ُممٌؾ وسمطاف

 يا ويَح قمبَي ! ميما انتاب َأْرُسَمُيـ َسرى بو اليُـّ ، أو عادتُو َأشجاف
 باألمس ُقمُت عمى الزىراِء َأنُدُبيـ  واليوـَ دمعي عمى الَفْيحاِء َىتَّاف
 في اأَلرِض منيـ سماواٌت ، وَأْلِوَيةٌ   وَنيٍّراٌت ، وَأنواٌء ، وعقباف
 معادُف العزٍّ قد ماؿ الرَّغاـ بيـ  لو ىاَف في ُتْرِبِو اإِلْبريُز ما ىانوا

 لوال ِدَمْشُؽ لما كانت ُطَمْيِطمةٌ   وال َزَىْت ببني العبَّاس َبغداف
 مَررُت بالمسجِد الَمْحزوِف َأسَألو ىؿ في الُمَصمَّى َأو الِمْحراِب َمْرواف ؟

 َتَغيََّر المسجُد اْلمحزوف ، واختمَفت  عمى الَمنابِر َأحراٌر وِعبداف
 فبل اأَلذاُف َأذاٌف في منارتو  إذا تعالى ، وال اآلذاُف آذاف

 آمنت باهلل ، واستثنيُت َجنََّتوُ   ِدَمْشُؽ َرْوٌح ، وَجنَّاٌت ، وَرْيحاف
   اأَلرُض داٌر ليا الفيحاُء ُبْستاف: قاؿ الِرفاُؽ وقد ىبَّت خمائُميا

https://3.bp.blogspot.com/-VUZ0rkt41kA/WFBMff-09wI/AAAAAAAAB8I/AcKj-YLNxtwncT2dZedFeNrU40Fn0NzIwCLcB/s1600/L.PNG
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 َجرى وَصفََّؽ يمقانا بيا َبَردى  كما تمقُّاَؾ دوَف الُخْمدِ  رضواف

 َدَخمُتيا وحواشييا ، ُزُمرَُّدةٌ   والشمُس َفوَؽ ُلَجيف الماِء ِعْقياف
 والحوُر في ُدمَّر ، َأو حوؿ ىاَمِتيا  حوٌر َكواِشُؼ عف ساٍؽ ، وولداف

 و َرْبَوُة الواِد في ِجمباِب راقصةٍ   الساُؽ كاِسَيٌة ، والنحُر ُعرياف

 والطيُر َتصدح مف خمؼ العيوِف بيا  ولمعيوِف كما لمطَّيِر َألحاف

 وَأقبمْت بالنَّبات اأَلرُض ُمْختِمفاً   َأفواُفُو ، َفيَو َأصباٌغ وألواف

يح ، فابَتَرَدتْ   لدى ستوٍر ، حواشييفَّ َأفناف  وقد َصفا َبَردى لمرٍّ

 ثـ انثنت لـ يزؿ عنيا الببلؿ ، وال َجفَّْت مف الماِء َأذياٌؿ وَأرداف
 َخمَّفُت ُلبناَف جَ نَّاِت النعيـ ، وما  ُنبٍّْئُت َأف طريَؽ الُخمِد ُلبناف

 حتى انَحَدرُت ِإلى َفْيحاَء وارَفةٍ   فييا النَّدى ، وبيا َطيٌّ وَشْيباف

 نزلُت فييا ِبِفتياٍف َجحاِجَحةٍ   آباؤىـ في شباِب الدَّىِر َغسَّاف
ـُ َصَيدٌ   ِمف عبِد َشمٍس واِ  لـ َتْبَؽ تيجاف  ِبيُض اأَلِسرَِّة ، باٍؽ فيُي
 يا فتيَة الشاـ ، ُشكرًا ال انقضاَء لو  لو َأف ِإحساَنكـ َيجزيو ُشكراف
 الُممُؾ َأف ُتخَرَج اأَلمواُؿ ناِشطةً   لمطمٍب فيو َإصبلٌح وُعمراف
 الُممُؾ تحَت لساٍف حولو َأدٌب وتحت عقٍؿ عمى َجْنَبَيو ِعرفاف
 الُممؾ أف تتبلَقوا في ىوى وطفٍ   تفرَّقت فيو أَ جناٌس وَأدياف
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 9ٖ٘ٔمقتطفات من قصٌدة "األخطل الصغٌر" التً ألقاها فً حلب، سنة  .07

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نفيَت عنؾ العبل والظرَؼ واألدبا
ف خمقت ليا-إف لـ تُزر "حمبا -  "وا 
 شيباء، لو كانت األحبلـ كأَس ِطبل

 في راحة الفجر، كنِت الزىَر والحببا
 أو كاف لمّيؿ أف يختار ِحْميَتو

 وقد طمعِت عميو-ال زَدرى الشُّيبا

 لو أّلؼ المجُد ِسفرًا عف مفاخرِه
 "لراح يكتب في عنوانو "حمبا

 لو أنصَؼ العرُب األحراُر نيضتيـ
 لشيدوا لِؾ، في ساحاتيا، النُّصبا
 لكف ُخمقِت ألمٍر ليس يدركو

 مف يعشُؽ الذّؿ، أو مف َيعبُد الرُّتبا

 مبلعُب الصيِد مف "حمداَف" ما َنسُموا

 إال األىّمَة، واألشباَؿ، والُقضبا
 الخالعيف عمى األوطاف بيجَتيا
 الرافعيف عمى أرماحيا الَقَصبا

 ُحساميـ ما َنبا في وجو مف َضربوا

https://2.bp.blogspot.com/-aBV21fdal_U/WFGX0Bql-TI/AAAAAAAAB8Y/ZRFPJRwufpok9yMmttTT-aH72hzVRbo1ACLcB/s1600/%D8%AD%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%A1.PNG
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 وُمْيُرىـ ما كَبا في إثِر َمف ىربا

 "ما جّرد الدىُر سيفًا مثؿ "سيفيـُ 
، أو ُيجري بو الذىَبا ـَ  ُيجري بو الد
 ربُّ القوافي عمى اإلطبلؽ شاعرىـ

 الخمُد والمجد في آفاقِو اصطحب
 سيفاف في قبضة "الشيباء" ال ثُمما

 وقد شرَّفا الُعرَب، بؿ قد شرَّفا األدبا

 أُتْسِعُد الروضُة الخضراُء ُبمبميا
 حتى يفي الروضَة "الشيباَء" ما وجبا؟

 تِييًا "عروسَة سوريا" فقد َحممتْ 
 

 لِؾ القوافي، عمى راياتيا، الغمبا
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ٌّهذا الّشاكً وما بك  .7ٕ   داءأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيؼ تغدو اذا غدوت عميبل؟ أّييذا الّشاكي وما بؾ داء
 تتوّقى، قبؿ الّرحيؿ ، الّرحيبل اّف شّر الجناة في األرض نفس
 أف ترى فوقيا الّندى إكميبل وترى الّشوؾ في الورود ، وتعمى
 مف يظّف الحياة عبئا ثقيبل ىو عبء عمى الحياة ثقيؿ
 ال يرى في الوجود شيئا جميبل والذي نفسو بغير جماؿ

 ويظّف الّمذات فيو فضوال ليس أشقى ّممف يرى العيش مرا
 عمّموىا فأحسنوا الّتعميبل أحكـ الّناس في الحياة أناس
 ال تخؼ أف يزوؿ حتى يزوال فتمّتع بالّصبح ما دمت فيو
ذا ما أظّؿ رأسؾ ىـّ   قّصر البحث فيو كيبل يطوال وا 

 فمف العار أف تظؿ جيوال أدركت كنييا طيور الّروابي
 تخذت فيو مسرحا ومقيبل ما تراىا_ والحقؿ ممؾ سواىا
 عمييا ، والصائدوف الّسبيبل تتغّنى، والّصقر قد ممؾ الجوّ 
 حّيا والبعض يقضي قتيبل تتغّنى، وقد رأت بعضيا يؤخذ
 أفتبكي وقد تعيش طويبل؟ تتغّنى ، وعمرىا بعض عاـ

 سور الوجد واليوى ترتيبل فيي فوؽ الغصوف في الفجر تتمو
 تمقط الحّب أو تجّر الذيوال وىي طورا عمى الثرى واقعات
 صّفقت الغصوف حتى تميبل كّمما أمسؾ الغصوف سكوف

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
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 وقفت فوقيا تناجي األصيبل فاذا ذّىب األصيؿ الّروابي
 عند اليجير ظبّل ظميبل فأطمب الّميو مثمما تطمب األطيار

 واترؾ القاؿ لمورى والقيبل وتعّمـ حّب الطّميعة منيا
 كّؿ حيف في كّؿ شخص عذوال فالذي يّتقي العواذؿ يمقى
 كنت ممكا أو كنت عبدا ذليبل أنت لؤلرض أوال وأخيرا

 ..فمماذا تراود المستحيبل ؟ ال خمود تحت الّسماء لحيّ 
 آفة الّنجـ أف يخاؼ األقوال كّؿ نجـ إلى األقواؿ ولكفّ 

 كف حكيما واسبؽ إليو الذبوال غاية الورد في الّرياض ذبوؿ
ذا ما وجدت في األرض ظبلّ   فتفّيأ بو إلى أف يحوال وا 
 مطرا يحيي السيوال وتوّقع ، إذا الّسماء اكفيّرت
 ىؿ شفيتـ مع البكاء غميبل؟ قؿ لقوـ يستنزفوف المآقي
 فأريحوا ، أىؿ العقوؿ، العقوال ما أتينا إلى الحياة لنشقى
 أخذتو اليموـ أخذا وبيبل كّؿ مف يجمع اليموـ عميو
 ومع الكبؿ ال يبالي الكبوال كف ىزارا في عّشو يتغّنى

 ويوما في الّميؿ يبكي الّطموال ال غرابا يطارد الّدود في األرض
 فيسقي مف جانبيو الحقوال كف غديرا يسير في األرض رقراقا

 كّؿ شخص وكّؿ شيء مثيبل تستحـ الّنجوـ فيو ويمقى
 تستحؿ المياه فيو وحوال ال وعاء يقّيد الماء حتى

 شّما وتارة تقبيبل كف مع الفجر نسمة توسع األزىار
 تمؤل األرض في الّظبلـ عويبل ال سموما مف الّسوافي الّمواتي
 والّنير والّربى والّسيوال ومع الّميؿ كوكبا يؤنس الغابات
 فيمقي عمى الجميع سدوال ال دجى يكره العوالـ والّناس
 كف جميبل تر الوجود جميبل أّييذا الّشاكي وما بؾ داء
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 من روائع شعر أبً طالب عم رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم .02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقتطفات مف المية أبي طالب التي أنشدىا أثناء مقاطعة قريش لبني ىاشـ في شعب أبي طالب ثبلث سنوات

 

ا   َرَأْيتُ    الَقْوـَ    ال   ُودَّ   فيِيـُ   َوَلمَّ

        وَقدْ   َقَطُعوا  ُكؿَّ الُعرى َوالَوساِئؿ 
 َوَقدْ    صاَرُحونا    بالَعدواةِ    َواأَلذى

        َوَقدْ   طاَوُعوا َأْمَر الَعدوَّ   الُمزاِيؿ 
 َوَقدْ    حاَلُفوا    َقْوماً     َعَمْينا   َأِظنَّةً 

وَف َغْيظاً    َخْمَفنا   ِباأَلناِمؿِ            َيَعضُّ
 َصْبرتُ   َليـ  َنْفِسي  ِبَسْمراءَ   َسْمَحة

         وَأْبَيَض َعْضب ِمْف ُتراِث الَمقاِوؿِ 
ْخَوِتي  وَأْحَضْرُت ِعْنَد الَبْيِت َرْىطي واِ 

         وَأْمَسْكُت ِمفْ   َأْثواِبِو ِبالَوصاِئؿِ  
 ِقياماً    َمعاً        ُمْسَتْقِبميفَ     ِرتاَجوُ 

          َلديَّ َحْيُث ِيْقضي َحْمَفُو ُكؿُّ ناِفؿِ 
 َأُعوذُ   ِبَربٍّ    النَّاسِ   ِمفْ   ُكؿٍّ طاِعف

          َعِمْينا  ِبُسوء  َأوْ   ُمِمحُّ    ِبباِطؿِ  
 وِمفْ    كاِشح   َيْسعى    َلنا   ِبَمعيَبة

ـْ ُنحاِوؿِ          وِمْف ُممِحؽ في الدٍّيف ماَل
 وَثور   وَمفْ    َأْرَسى   ثَبيراً   َمكاَنوُ 
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           َوراؽ  ِلِبر  في  ِحراءَ   وناِزؿِ  
 وبالَبْيتِ  ، َحؽُّ   الَبْيتِ   ِمفْ   َبْطِف َمكَّةَ 

           وباهلل     ِإفَّ       اهلل    َلْيَس   ِبغاِفؿِ 
 وبالَحَجرِ     الُمْسَودٍّ     ِإذْ   َيْمَسحوَنوُ 

           إذِ   اْكَتَنُفوهُ   بالُضحى واأَلصاِئؿ
ْخِر َرْطَبةً   َوَمْوِطئِ   ِإْبراىيـَ   في الصَّ

ِِ   حاِفيًا َغْيَر ناِعؿِ              َعمى   َقَدَمْيو 
 ومَ فْ   َحجَّ   َبْيتَ   اهللِ   ِمفْ   ُكؿٍّ راِكب

           وِمفْ   ُكؿٍّ   ِذي  َنْذر وِمفْ   ُكؿٍّ راِجؿِ 
 َفَيؿْ    َبْعدَ    ىذا   ِمفْ    َمعاذ   ِلعاِئذ

           َوىؿْ   ِمْف ُمعيذ َيتَّقي اهلَل عاِذؿِ  
 ُيطاعُ   ِبنا  الُعّدى  ،  َوَودُّوا  َلوْ   َأنَّنا
           ُتَسدُّ    بنا أبواُب ترؾ  وكاُبؿِ  
ـْ    َوَبْيتِ     اهللِ      َنْتُرؾَ    َمكَّةَ   َكَذْبُت
ـْ في َببلِبؿِ              وَنْظَعفُ    إاّل أْمُرُك
 َكَذْبتـُ   وَبْيتِ     اهللِ     ُنْبزى  ُمحمَّداً 
           ولّما  ُنطا ِعف  ُدوَنو  وُنناِضؿِ 
 وُنْسِمُمو    حتى     ُنصرَّعَ     َحْوَلوُ 

           وَنذَىؿُ   َعفْ   َأْبناِئنا والَحبلِئؿِ  
 ويْنَيَض     َقْوـٌ     في  الَحديدِ    إلْيُكـُ 

وايا َتْحَت ذاِت الصَّبلِصؿ         ُنيوَض الرَّ
ْغِف َيْرَكُب َرْدَعوُ   وحتَّى  َنَرى  َذا  الضٍّ

       ِمَف الطَّْعِف ِفْعَؿ اأَلْنَكِب الُمَتحاِمؿِ 
نَّا   َلْعمرُ    اهللِ    ِإفْ    َجدَّ   ما  َأَرى  وا 

          َلَتْمَتِبَسفْ      أْسياَفنا     باألماِثؿِ  
 ِبَكفَّيْ    َفتىً    ِمْثؿُ    الشٍّيابِ   َسَمْيَدع

          َأِخي  ِثَقة  حاِمي الَحقيَقِة باِسؿِ  
 َوما  َتْرؾُ   َقوـ  ال  أبا   لؾَ  ،  َسيٍّ داً 

         يحوُط الذٍّماَر َغْيَر َذْرب ُمواِكؿِ 
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 وأْبيَض    ُيْسَتْسقى   الَغماـُ     ِبَوْجِيوِ 

         ِثماؿَ    الَيتامى ِعْصَمٌة لؤلراِمؿِ  
 َيموذُ   ِبوِ    الُيبّلؾُ    ِمفْ     آؿِ   ىاِشـ
          َفُيـْ   ِعْنَدُه في َرْحَمة وَفواِضؿِ  
 َجَزى  اهللُ   َعّنا   َعْبدَ   َشْمس  َوَنْوَفبلً 

         ُعقوَبَة َشرُّ عاِجبًل َغْيرَ   آِجؿِ  
 ِبميزافِ     ِقْسط    ال   ُيِخسُّ   َشعيَرةً 

          َلُو شاِىٌد ِمف نَّْفِسِو َغْيُر عاِئؿِ  
ميـُ    ِمفْ    ُذؤابةِ   ىاِشـ  وَنْحفُ     الصَّ

        وآُؿ ُقَصّي في الُخطوِب األواِئؿِ 
ـٌ     وَمْخزوـٌ      تماَلْوا   وألَّبوا  وَسْي

        َعَمْينا الِعدا ِمف ُكؿٍّ ِطْمؿ وخاِمؿِ  
 ورىطُ   ُنَفْيؿ  َشرُّ   َمف  َوِطَئ الَحصى

َعدُّ   وناِعؿِ          واألُـّ    حاؼ    ِمف    مَّ
 فَأْبِمغْ     ُقصّياً     أفْ     َسُيْنَشرُ   أْمُرنا
         وبشٍّ رْ   ُقصيَّاً   َبْعَدنا  بالتَّخاُذؿِ  
 فكؿُّ    صديؽ    وابفِ     ُأْخت   َنِعدُّه
          َلَعْمري َوَجْدنا ِغبَُّو غيَر طاِئؿِ  
 ِسوى  أفَّ   َرْىطاً   ِمف  ِكبلِب ابف ُمرَّة

         ُبراءٌ   إلْينا  ِمف  َمَعقَّةِ   خاِذؿِ  
ـَ   ابفُ   ُأْختِ   الَقْوـِ    غيرَ   ُمَكذَّب  وِنْع

         ُزَىْيٌر ُحسامًا ُمْفردًا ِمْف َحماِئؿ
ىاليؿِ    َيْنَتمي ٍـّ    الب َِ ُـّ    ِمفَ    الشُّ  أَش
         إلى َحَسب في َحْوَمِة الَمْجِد فاِضؿِ 
 َلَعمري   َلَقدْ    ُكمٍّفتُ   َوجداً     بأحمد
ْخَوِتِو َدأَب الُمِحبٍّ الُمواِصؿِ            وا 
 فبل  زاؿَ   في   الدُّْنيا   َجماالً   ألْىِميا
         وَزْيناً   ِلَمْف واالُه َذبُّ الَمشاِكؿِ  
 َفَمفْ    ِمْثُموُ   في   الّناسِ   أىُّ    ُمَؤمَّؿ
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ـُ ِعْنَد التَّفاُضؿِ             إذا قاَسُو الُحّكا
 َحميـٌ    َرشيدٌ     عاِدؿٌ     ُغْيرُ   طاِئش

          ُيوالي  إلياً   ليَس َعْنُو ِبغاِفؿِ  
 فأيََّده    َربُّ        الِعبادِ      ِبَنْصرِهِ 

           وأظَيرَ   دينًا َحقُّو َغيرُ   باِطؿِ  
 لَقدْ    َعِمُموا   أفَّ      اْبَننا  ال ُمكذَّبٌ 

          َلَدْينا ، وال ُيْعنى ِبَقْوِؿ األباِطؿِ  
 مف روائع شعر أبي طالب عـ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حتى أوسد في التراب دفينا * واهلل لف يصموا إليؾ بجمعيـ

 وأبشر وقر بذاؾ منؾ عيونا * فاصدع بأمرؾ ما عميؾ غضاضة

 ولقد صدقت وكنت ثـ أمينا * ودعوتني وزعمت أنؾ ناصح

 مف خير أدياف البرية دينا * وعرضت دينا ال محالة أنو

 
 لوجدتني سمحا بذاؾ مبينا * لوال المبلمة أو حذاري سبة
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  تْسقي أزاىيَرىا الصغرى وتنساني

 وقد نثرُت عمييا زىَر وجداني 
  ُصنُت الوداَد وضاعت عندىا ِمَنحٌ 

 
دْتيا ِمَف اآلماؿ َكفَّافِ   قد نضَّ

 ال أجزينَِّؾ عف حاؿ رضيُت بيا
 

 
 ُكفرًا بكفر وحرمانًا بحرماف

ْف ظمموا   أنا الوفيُّ ألحبابي وا 
 تمشي إساءُتيـ في نور إحساني 

  بيني وبينِؾ ميثاٌؽ ولي ثقةٌ 
 

 أاّل يزاحـَ روحي عاشٌؽ ثافِ 
 في عاَلـ يخدع اإلنساُف صاحَبوُ 

 
 

 فيو ويغدر إنساف بإنساف
 ُيْسقى في يديِؾ َحًيا وَفْيِت لمزىر

 
 وما سقيِت الظَّما في الروِح ظمآف 
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 قصٌدة )حٌاتً( لبٌرم التونسً  .7٘
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 لبٌرم التونسً –توت عنخ آمون  .7ٙ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مف عيد ما كتفوؾ في القبر يا فرعوف
 داست ببلدؾ ِممؿ مف كؿ شكؿ ولوف
 وخمصوا منا تار موسى وتار ىاروف

 جرى فيناوبعد جور الزمف والمي 
 ظيرت لما بقى لؾ في المنامة قروف

. 
 مش عيب عميؾ تستخبى نص مميوف حوؿ
 وكؿ مف جاؾ ببلدؾ يسأؿ أبو اليوؿ
 ال يبوح بسرؾ ال بمشاورة وال بالقوؿ
 وجا الزماف المي بيبلقوا المناجـ فيو
 عتر عميؾ لورد بيفتش عمى بتروؿ

. 
 في مصر كنت الممؾ لؾ جيش ولؾ حاميو

 دولتؾ ما تتعمؿ موميافي دولة غير 
 وأمة غير أمتؾ ما تزرع الباميا
 ولما خشوا عميؾ المقبرة يبلقوؾ
  نايـ مفتح ولكف.. في بمد عاميو

https://1.bp.blogspot.com/-j1JrH6NleeA/WNjPhyjjemI/AAAAAAAACC8/5_SxqhHD3z04OCBkQ9Q9ZdKHQzC-FuyJACLcB/s1600/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85+%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA+%D8%B9%D9%86%D8%AE.JPG
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 الفصؿ الثالث 
 مف روائع الحكـ واألمثاؿ 

 http://wondersofegyptshistory.blogspot.com.eg/2016/12/blog-post_17.html 

 الطباُع طباَع سوٍء *** فال أدٌب ٌفٌد وال أدٌبُ إذا كان  .77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إذا جاء موسى وألقى العصى *** فقد بطؿ السحر والساحرُ  
 إذا رضيْت عني كراـ عشيرتي *** فبل زاؿ غضبانًا عميَّ لئاُميا 
  إذا لـ تكف إال األسنُة مركبًا *** فما حيمُة المضطر إال ركوبيا 

ف تقصد إلى الباب تيتديإذا ما أتيت ا   ألمر مف غير بابو *** ضممت وا 
ف أبدى مسالمًة *** إذا راى منؾ يومًا غّرة وثبا   إف العدو وا 

 إذا ممٌؾ لـ يكف ذا ىبْو *** فدعو فدولتو ذاىبوْ  
ـُ الرقُص    إذا كاف رب البيت بالدؼ ضاربًا *** فشيمة مف في الدار كمي

ف كنَت تدري فالمصيبُة أعظـُ إذا كنَت ال تدري فتمؾ مصيبٌة **   * وا 
 إذا ما أراد اهلل إىبلؾ نممٍة *** سمت بجناحييا إلى الجو تصعدُ  
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 إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا *** أصبت حلٌماً أو أصابك جاهلُ   .78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـُ   ـُ فصدقوىا *** فإف القوؿ ما قالْت حذا  إذا قالت حذا
 *** وجاوزه إلى ما تستطيعُ إذا لـ تستطع شيئًا فدعو  

  إذا محاسنَي البلتي ُأِدؿُّ بيا *** ُعدَّْت ذنوبًا فقؿ لي كيؼ أعتذرُ  
 إذا اعتاد الفتى خوض المنايا *** فأيسر ما يمر بو الوحوؿُ  
 إذا كنَت ذا رأي فكف ذا عزيمٍة *** فإف فساَد الرأي أف تترددا 
 ما يجني عميو اجتياُدهُ إذا لـ يكف عوٌف مف اهلل لمفتى *** فأوُؿ  

 إذا ما الجرُح رّـَ عمى فساٍد *** تبيف فيو تفريُط الطبيبِ  
 إذا نحف أدلجنا وأنت إمامنا *** كفى لمطايانا برؤياؾ ىاديا 

 أسٌد عميَّ وفي الحروِب نعامٌة *** ربداُء تجُفُؿ مف صفير الصافرِ  
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 لعمٌان تهدٌهِ أعمى ٌقود بصٌراً ال أبا لكُم *** قد ضل من كانت ا  .79

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ـُ مف *** الموـ أو سدوا المكاف الذي سدوا   أقموا عمييـ ال أبا ألبيك
 ألـ تر أف المرء تدوي يمينو *** فيقطعيا عمدًا ليسمـ سائرهْ  

 ألـ تر أف السيؼ ينقص قدُره *** إذا قيؿ إف السيؼ أمضى مف العصا 
 وآخُر قد ُتقضى لو وىو جالُس أال ُربَّ باٍغ حاجًة ال يناُليا ***  

 إف الرياح إذا اشتدْت عواصفيا *** فميس ترمي سوى العالي مف الشجرِ  
ف النْت مبلمُسيا *** عند التقمِب في أنيابيا العطبُ    إف األفاعي وا 

 أوردىا سعٌد وسعد مشتمْؿ *** ما ىكذا يا سعُد ُتوَرد اإلبؿْ  
 ه فما ظمـْ اأب اقتدى عدٌى بالكرـْ *** ومف يشابوْ  يوبأب 

ف عدتمو ثنيُت والعوُد أحمدُ    بدأتـ فأحسنتـ فأثنيُت جاىدا *** وا 
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 بذا قضت األٌاُم ما بٌن أهلها *** مصائب قوٍم عند قوٍم فوائدُ   .8ٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالممح ُنصمح ما نخشى تغيرُه *** فكيؼ بالممح إف حمت بو الِغَيرُ  
 أثوابو أسٌد حصورُ  ترى الرجَؿ النحيؿ فتزدريِو ***وفي

 ويعجبؾ الطريُر فتبتميِو *** فيخمؼ ظنؾ الرجُؿ الطريرُ 
 تعشَّقُتيا شمطاَء شاب وليُدىا *** ولمناس فيما يعشقوف مذاِىبُ  
ف تشأ قمَت ذا قيُء الزنابيرِ    تقوُؿ ىذا ِمجاُج النحِؿ تمدُحُو *** وا 

 تعبيرِ  مدحًا وذمًا وما جاوزَت وصفيما *** والحؽ قد يعتريِو سوءُ 
 ترجوا النجاَة ولـ تسمؾ مسالكيا *** إف السفينة ال تجري عمى اليبسِ  

 تضاحكُت بينيمو معَجبا *** وشرُّ البميِة ما ُيْضِحؾُ  
  تكاثرت الظباُء عمى خراٍش *** فما يدري خراٌش ما يصيدُ  
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 حٌاك من لم تكن ترجو تحٌته *** لوال الدراهُم ما حٌاك إنسانُ   .8ٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خذ ما تراه ودع شيئًا سمعَت بو *** في طمعِة الشمِس ما يغنيؾ عف ُزَحؿِ  
 الجو فبيضي واصفري *** ونقٍّري ما شئِت أف تنقري ؾخبل ل 
بي ما شئِت أف ُتَخرٍّبي   خبل لِؾ الجو فغني واطربي *** وخرٍّ

 الخير ال يأتيؾ متصبًل *** والشر يسبؽ سيَمو مطُرهْ  
ـُ  ذو العقؿ يشقى   في النعيـ بعقمو ***وأخو الجيالة في الشقاء منعَّ

 ُربَّ يوـٍ بكيُت منو فمما *** صرُت في غيره بكيُت عميوِ  
  رضيُت ببعض الذؿ خوؼ جميعو ***كذلؾ بعُض الشر أىوُف مف بعضِ  

 زعـ الفرزدُؽ أف سيقتؿ ِمرَبعًا *** أبشْر بطوِؿ سبلمٍة يا ِمربعُ  
 ربَُّو *** وَلُيْغَمَبفَّ ُمَغالُب الغبّلبِ زعـ المسّفو أف يغاِلَب  
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دِ   .8ٕ  ستبدي لك األٌاُم ما كنَت جاهالً *** وٌأتٌك باألخبار من لم ُتَزوِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستذكرني إذا جربت غيري *** وتعمـ أنني نعـ الصديؽُ  
 ستوُر الضمائِر ميتوكٌة *** إذا ما تبلحظت األعيفُ  

 جدىـ *** وفي الميمة الظمماِء ُيفَتقُد البدرُ سيذكرني قومي إذا جد  
 شكوُت وما الشكوى لمثمَي عادة *** ولكف تفيُض العيُف عند امتبلئيا 

  طفح السروُر عميَّ حتى أنو *** مف ُكْثِر ما قد سرني أبكاني 
 ظننُت بيـ ظنًا جميبًل فخيبوا *** رجائي وما كؿ الظنوِف ُتصيبُ  
 كتو *** وجربُت أقوامًا بكيُت عمى عمروِ عتبُت عمى عمرٍو فمما تر  

 العبُد ُيقرُع بالعصا *** والحرُّ تكفيو اإلشاره
 ُأعمؿ النفس باآلماِؿ أرُقُبيا ما *** أضيَؽ العيَش لوال فسحُة األمؿِ  

 
  



-ٔٙٔ- 

 
 فلم أر كاألٌام للمرِء واعظاً *** و ال كصروف الدهر للمرِء هادٌا  .8ٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األصحاِب حيف تعدُّىـ *** ولكنيـ في النائبات قميؿُ فما أكثُر  
 فمو لبس الحماُر ثياب خٍز *** لقاؿ الناس يالؾ مف حمارِ  

ـُ منا تباعدت *** فإف المدى بيف القموب قريبُ    فإف كانت األجسا
  فإف يُؾ صدُر ىذا اليوـِ ولى *** فإف غدًا لناظره قريبُ  

ـِ قد تُنكر العيُف ضوَء الشمِس مف رم  ـَ الماِء مف َسَق ـُ طع  ٍد *** وينكُر الف
 قد زاؿ ممُؾ سميماف وعاوده *** والشمُس تنحطُّ في المجرى وترتفعُ  

 قد يجمُع الماَؿ غيُر آكِمِو *** ويأكُؿ الماَؿ غيُر مف جمعوْ  
 رؾ المتأني بعض حاجتِو ***وقد يكوف مف المستعجؿ الزلؿُ دقد ي 

 *** َخَمٌؽ وجيُب قميِصِو مرقوعُ قد يدرؾ الشرَؼ الفتى ورداؤه  
 

  



-ٕٔٙ- 

 
 كشقً مقٍص تجمعتا *** على غٌر شًٍء سوى التفرقهْ   .8ٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كعصفورة في كؼ طفٍؿ يسوميا *** ورود حياض الموت والطفُؿ يمعبُ  
 كالعيِس في البيداء يقُتُميا الظما ***والماُء فوؽ ظيورِىا محموؿُ  
 *** فتيوف غيَر شماتِة األعداءكؿ المصائب قد تمر عمى الفتى  

 كأنؾ مف كؿ النفوس مركٌب *** فأنت إلى كؿ األناـ حبيبُ  
ف ينؿ شبعًا ينبْح مف األشرِ    كالكمب إف جاع لـ يمنعؾ بصبصة *** وا 

 ال تمدحفَّ امرًأ حتى تجربو *** و ال تذمّنو مف غير تجريِب  
 ؿ تضيؽُ لعمرؾ ما ضاقت ببلٌد بأىميا *** ولكفَّ أخبلؽ الرجا 
ـُ بالعمؿِ   ت األجسا  لعؿ عتبؾ محموٌد عواُقبُو *** وربما صحَّ

ـٌ وىي صائبٌة *** مف فاتو اليوـ سيـٌ لـ يفتو غدا   ِلمموت فينا سيا
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8٘.   ًْ ًّ بسٌٍد فً قومه *** لكنَّ سٌَد قومه المتغاب  لٌس الغب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف عناًء أف ُتَفيٍّـ جاىبًل *** فيحسب جيبًل أنو   منؾ أعمـُ  وا 
 متى يبمغ البنياُف يومًا تماَمو *** إذا كنَت تبنيِو وغيُرؾ ييدـُ  

 ما حؾَّ جمدؾ مثُؿ ظفرْؾ *** فتوؿَّ أنت جميَع أمِرؾْ  
 ِمَكٍر ِمَفٍر مقبٍؿ مدبٍر معًا *** كجمموِد صخٍر حطَّو السيُؿ مف عؿِ  
 مف كاف فوؽ محؿ الشمس رتبتو *** فميس يرفعو شيٌء و ال يضعُ  
 مف الناس َمْف يغشى األباعَد نفُعو ***ويشقى بو حتى المماِت أقاربوْ  

 موُت النفوس حياتيا *** مف شاء أف يحيا يموتْ  
 المستجيُر بعمرٍو عند كربتو *** كالمستجيِر مف الرمضاِء بالنارِ  

 مف ييف يسيُؿ اليواُف عميِو *** ما ُلجرٍح بميٍت إيبلـُ  
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 وحاضرٍة *** بعض لبعٍض وإن لم ٌشعروا خدمُ الناُس للناِس من بدٍو   .8ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىب الدنيا تقاد إليؾ عفوًا *** أليس مصير ذاؾ إلى زواؿِ  
 ىؿ يضر البحر أمسى زاخرًا *** أف رمى فيو صبٌي بحجرْ  

 ولو كؿ كمٍب عوى ألقمتو حجرًا *** ألصبح الصخُر مثقااًل بدينارِ  
 فحمٌو وأمؿ وجيو فجميؿُ  ولـ أر كالمعروؼ أما مذاقو *** 

ذا أتتؾ مذمتي مف ناقٍص *** فيي الشيادُة لي بأني فاضؿُ    وا 
 وتجمُّدي لمشامتيف ُأرييـُ *** أني لريب الدىر ال أتضعضعُ  

ذا المنيُة أنشبْت أظفاَرىا *** ألفيت كؿ تميمٍة ال تنفعُ    وا 
 القدراوعاجُز الرأي مضياٌع لفرصتِو *** حتى إذا فاَت أمٌر عاتب  
 وفي السماء نجوـٌ ال ِعداَد ليا *** وليس يكسؼ إال الشمس والقمرُ  
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 وكأٌس شِربُت على لذٍة *** وأخرى تداوٌُت منها بها  .87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وما انتفاُع أخي الدنيا بناظرِه *** إذا استوْت عنده األنواُر والُظَمـُ  
 األعماؿ نفسؾ فاجعؿوما المرُء إال حيث يجعؿ نفسُو *** ففي صالح  

  وما طمُب المعيشِة بالتمني *** ولكف ألِؽ دلوؾ في الدالءِ  
 ومف يكف الغراُب لو دليبًل *** يمر بو عمى جيؼ الكبلبِ  

 وعيف الرضا عف كؿ عيٍب كميمة *** كما أف عيف السخط تبدي المساويا 
 ٍة ***يواسيؾ أو يسميؾ أو يتوجعُ ءو ال بد مف شكوى إلى ذي مرو  

 ولكؿ شيٍء آفٌة مف جنسِو *** حتى الحديد سطا عميو المبردُ  
 وليس يصحُّ في األذىاف شيٌء *** إذا احتاج النياُر إلى دليؿِ  

 وما الناُس بالناس الذيف عرفتيـ *** وال الداُر بالدار التي كنُت أعيدُ  
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 ومن العجائِب والعجائُب جمٌة *** أن ٌلهج األعمى بعٌِب األعورِ   .88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومف نكد الدنيا عمى الحر أف يرى *** عدوًا لو ما مف صداقتو بدُّ  
 وكٌؿ يميُؿ إلى شكمِو *** كميِؿ الخنافِس لمعقربِ  

حُ    وكـ مرٍة أتبعتكـ بنصيحتي *** وقد يستفيد البغضَة المتنصَّ
  و يأبى الذي في القمِب إال تبيُّنا *** وكؿ إناء بالذي فيو ينضحُ  

  المرُء في أرٍض يياف بيا *** إال مف العجز أو مف قمة الِحَيؿِ ال يسكف  
 يا ناطح الجبَؿ العالي لَيْكِمَمو *** َأشفؽ عمى الرأِس ال ُتْشِفؽ عمى الجبؿِ  

 كناطٍح صخرًة يومًا ليوىَنيا *** فمـ َيِضْرىا وأوىى قرَنو الوِعؿُ  
 جاؿُ يبقى الثناُء وتذىُب األمواُؿ *** ولكؿ دىٍر دولٌة ور  
 يريؾ البشاشة عند المقػػا *** ويبريؾ في السر بري القمـْ  
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ٌُعطى ُمناه *** وٌأبى هللاُ إال ما ٌشاءُ   .89  ٌرٌد المرُء أن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُيقضى عمى المرء في أياـ محنتِو *** حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسفِ  
 
 أوؿ الدىرتوىمتو قد عاش مف  - - -إذا عرؼ اإلنساف أخبار مف مضي  

 إف أبقي الجميؿ مف الذكر - - -وتحسبو قد عاش آخر دىره إلي الحشر 
 

نما   نساؽ إلي اآلجاؿ والعيف تنظر - - - -تمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػنا األياـ تػػػػػػػػػػتري وا 
 وال زائؿ ىذا المشػػػػيب المكػػػػدر - - - -فبل عائد صفو الشباب الذي مضي 

 
 ،،، فكػػػؿُّ مصيبٍة يأتػػػػػػي انتيػػػػاَىػػا ػادثة الّميػػػػػاليوال تجػػػػػػزع لػح

 !!خًطى َمشاَىا مشينػػػاَىا خًطى ُكتبْت عميَنػػػػا ،،، ومف ُكتبْت عميو
 !ومػػػْف كػػػػانْت منّيتُػػو بػػػػػأرٍض ،،، فميَس يمػػوُت في أرٍض سواَىا

 
 
 

 بيػػف الحػػفرْ يعش أَبػػَد الدىػػر    ومف يتييب صعود الجباؿ
 

  .يفوز بالمذات كؿ ُمغامر ، و يموت بالحسرات كؿ جباف
 



-ٔٙٛ- 

 
 وال تعطٌن الرأي من ال ٌرٌده  .9ٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ٜٔٙ- 

 

 
 
 

 


