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 مقدمة
                          

 لمف يريد التعرؼ عمي تاريخ مصر بالكامؿ بشكؿ عاـ
 لؾ ذلؾ مكضكعات كتاب مف عجائب تاريخ مصر تحقؽ

 فيي فقرات منتقاة بعناية مف كتب ممتعة لكبار الكتاب عشاؽ مصر مف مؤرخيف كأدباء كرحالة كشعراء كمبدعيف 
 مرتبة طبقان لترتيبيا الزمني 

 زىرة مف كؿ بستاف في حب مصر 
 كىي في مجمكعيا تشمؿ تاريخ مصر بالكامؿ تقريبان 

 تـ نشرىا مف قبؿ عمي صفحة تكاصؿ اجتماعي فيس بكؾ
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 أىمية التاريخ

 مقتطفات قصيرة كمختصرة مف مقدمة كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار : .ُ
 ـ :1825 تكفي في القاىرة عاـيقكؿ الجبرتي الذم 

بالحقائؽ ، مفني األمـ كمحيي الرمـ الحمد  القديـ األكؿ الذم ال يزكؿ ممكو كال يتحكؿ ، خالؽ الخبلئؽ كعالـ الذرات 
كبعد ، فيقكؿ الفقير عبد الرحمف بف  - - - -  - -، كمعيد النعـ كمبيد النقـ ككاشؼ الغمـ ، كصاحب الجكد كالكـر ، 

ليو : إني كنت سكدت أكراقان في حكادث أخر القرف الثاني  حسف الجبرتي الحنفي غفر ا لو كلكالديو ، كأحسف إلييما كا 
 كما يميو مف أكائؿ الثالث عشر الذم نحف فيو جمعت فييا بعض الكقائع إجمالية ، كأخرم محققة تفصيمية ،عشر 
كغالبيا محف أدركناىا كأمكر شاىدناىا كاستطرت في ضمف ذلؾ سكابؽ سمعتيا كمف أفكاه الشيخة تمقيتيا ، كبعض  

ذكر لمع مف أخبارىـ ، كأحكاليـ كبعض تكاريخ مكاليدىـ تراجـ األعياف المشيكريف ، مف العمماء كاألمراء المعتبريف ، ك 
ككفياتيـ ، فأحببت جمع شمميا ، كتقييد شكاردىا في أكراؽ متسقة النظاـ مرتبة عمي السنيف كاألعكاـ ، ليسيؿ عمي 

ا لحقو كيستفيد ما يركمو مف المنفعة ، كيعتبر المطمع عمي الخطكب الماضية ، فيتأسي إذ الطالب النبيو المراجعة ، 
 مصاب ، كيتذكر بحكادث الدىر إنما يتذكر أكلك األلباب ،

 فأنيا حكادث غريبة في بابيا ، متنكعة في عجائبيا ، كأسميتو عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار 
 كأنا لنرجكا ممف أطمع عميو ، كحؿ بمحؿ القبكؿ لديو ، أف ال ينسانا مف صالح دعكاتو ، ، كأف يغضي عما عثر عميو 

  - - - - -مف ىفكاتو  
 - -كلما كاف عمـ التاريخ عمماى شريفان فيو العظة كاالعتبار ، كبو يقيس العاقؿ نفسو عمي مف مضي في ىذه الدار ، 

كلـ تزؿ األمـ الماضية مف حيف أكجد ا ىذا النكع اإلنساني تعتني بتدكينو سمفان عف سمؼ ، كخمفاى مف بعد خمؼ ، إلي أف 
 نا كأغفمكه كترككه كأىممكه كعدكه مف شغؿ البطاليف كقالكا أساطير األكليف ، نبذه أىؿ عصر 

 كلعمرم إنيـ لمعذكركف كباألىـ مشتغمكف كال يرضكف ألقبلميـ المتعبة في مثؿ ىذه المنقبة ، 
كتاب ،  فإف الزماف قد انعكست أحكالو ، كتقمصت ظبللو ، كانخرمت قكاعده في الحساب فبل تضبط كقائعو في دفتر كال

 كأشغاؿ الكقت في غير فائدة ضياع ، كما مضي كفات ليس لو استرجاع ،
منزكيان في زكايا الخمكؿ كاإلىماؿ ، منجمعان عما شغمكا بو مف األشغاؿ ، فيشغؿ نفسو في  -مثمي  -إال أف يككف  

و عمـك كثيرة لكاله ما ثبتت أكقات مف خمكاتو ، كيسمي كحدتو بعد سيئات الدىر كحسناتو ، كفف التاريخ عمـ يندرج في
  - - - - -أصكليا ، كال تشعبت فركعيا ، 

 فمف الكتب المصنفة فيو تاريخ ابف كثير في عدة مجمدات ، كىك القائؿ شعران ،  - -كأما الكتب المصنفة فيو فكثيرة جدان 
نما   كالعيف تنظر نساؽ إلي اآلجاؿ - - - -تمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػنا األياـ تػػػػػػػػػػترم كا 
 كال زائؿ ىذا المشػػػػيب المكػػػػدر - - - -فبل عائد صفك الشباب الذم مضي 

 كمما كرد أيضان في ىذه المقدمة الرائعة :
 تكىمتو قد عاش مف أكؿ الدىر - - -إذا عرؼ اإلنساف أخبار مف مضي  

 ُإف أبقي الجميؿ مف الذكر - - -كتحسبو قد عاش آخر دىره إلي الحشر 

                                                 
ٔ

  ٗٚلكس  ٔػؿحتد ج٥غحٌ ك٢ جُطٍجؾْ ٝج٧نرحٌ ) ػرى جٍُقٖٔ جُؿرٍض٢ ( ؼ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1825
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 االنساف حيكاف ذك تاريخ ؟ىؿ  .ِ
   ُٔٗٗ-ُِٕٗيجيب عف ىذا السؤاؿ الكاتب الصحفي الكبير أحمد بياء الديف 

 كما بعدىا  ٓصفحة  –الطبعة الثالثة  –الصادر عف دار الشركؽ – في مقدمة كتابو أياـ ليا تاريخ
 فكتب ما يمي :

 أييا القارئ : ىؿ عرفت أحدث تعريؼ لئلنساف ؟
 حيكاف ناطؽ ، ثـ تبيف أف الببغاء تنطؽ ، لقد قيؿ مرة : أنو

 كقيؿ أنو حيكاف ضاحؾ ، ثـ تبيف أف القركد تضحؾ، 
 كقيؿ : إنو حيكاف عاقؿ ، ثـ تبيف أف كؿ الحيكانات تعقؿ ، كاف كاف العقؿ درجات 

المؤكد أف ىناؾ شيئان كحار العمماء طكيبلن : فاإلنساف كائف حي ، يأكؿ كيشرب كيناـ كيعقؿ كغيره مف الحيكانات ، كلكف 
 ما يميزه عف الحيكاف ، شيئان ارتقي بو حتي أصبح ىذا السيد الذم يحكـ الحيكاف كالجماد كيقير الطبيعة ،،

 كأخيران اىتدم العمماء إلي التعريؼ الدقيؽ : اإلنساف حيكاف ذك تاريخ 
المخمكقات ىي أف كؿ جيؿ مف البشر يعرؼ ما معني ذلؾ :    معناه أف الميزة األكلي التي تميز اإلنساف عف غيره مف 

 تجارب الجيؿ الذم سبقو كيستفيد منيا ، 
كأنو بيذه الميزة كحدىا يتطكر ، كعمي العكس مف ذلؾ الحيكاف ، فاألسد أك القط أك الكمب الذم كاف يعيش في األرض 

 كنكع الحياة ،  منذ ألؼ سنة ال يمكف أف يختمؼ عف سبللتو التي نراىا اليـك ، في الصفات كالطباع
أنت تستطيع اليـك أف تصطاد الفأر الذم تجده في بيتؾ بنفس الطريقة التي كاف يتـ اصطياده بيا منذ زمف قديـ ، 
مصيدة كقطعة جبف ، كلك كاف في بيتؾ عشرة فيراف الستطعت أف تصيدىا كاحدان بعد اآلخر ، يكمان بعد يـك بنفس المصيدة 

 ليس ليا تاريخ ، كال تستفيد مف تجربة ،  كقطعة الجبف ، ذلؾ أف الفيراف
ىي ال تعرؼ أف في اليـك السابؽ دخؿ الفأر ليأكؿ الجبف فأغمقت عميو المصيدة ، كىي قد تعرؼ كلكنيا ال تدرؾ المغزم 

 ، فبل تتحاشي أبدان قطعة الجبف ، 
، كمنذ آالؼ السنيف ، ، فيك كعمي العكس مف ذلؾ اإلنساف ، إنو يعرؼ ما أصاب أسبلفو باألمس ، كمنذ مائة سنة 

قادر عمي أف يتجنب زالتيـ ، كيستفيد مف تجاربيـ ، كيضيؼ إلي اكتشافاتيـ ، ككؿ جيؿ ال يبدأ مف جديد ، كلكف يضيؼ 
 إلي ما سبؽ ، كىذا ىك التقدـ ،

 ال إذا قرأ ، عمي أف اإلنساف ال يكلد كعبرة التاريخ في جكفو ، كلكنو يتعمـ ، فيك ال يستطيع أف يعرؼ التاريخ إ
ف كاف رجؿ كيمياء تعمـ ما كصؿ إليو المكتشفكف السابقكف ،  إف كاف رجؿ قانكف قرأ ما سبؽ إليو فقياء القانكف ، كا 

 كمف حيث انتيكا يستطيع أف يبدأ ، ، 
ف كاف مكاطنان فإنو يتعمـ تاريخ كطنو كمو ، كيدرؾ مغزاه ، كسر تطكره ، كاتجاه خطكاتو ،   كا 

عرؼ حكادث التاريخ لكي تحسب أنؾ قد تعممت التاريخ ، فاألىـ أف نستخمص مف ىذه الحكادث كليس يكفي أف ت
 عبرتيا : عمي أم شئ تدؿ ؟ كفي أم طريؽ يمضي التاريخ ؟

فإف ذلؾ يجعمؾ تعمـ ما سكؼ يحدث كما ال يمكف أف يعكد فيجنبؾ أف تككف رجعيان كيحميؾ مف السير كراء دعكات براقة 
 اإلنساف غير الكاعي ال يرم إال قطعة الجبف ، ، ، اريخ ىك الفرؽ بيف اإلنساف الكاعي ، كغير الكاعي كالت، فات كقتيا 

 كلكف اإلنساف الكاعي يرم قطعة الجبف ، ، كيرم المصيدة ، 
 أحمد بياء الديف
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 لماذا نقرأ التاريخ  .ّ
بد أف يقرف بالعبرة كالعظة التي تدفع الدارس العمـ بتاريخ األمـ السابقة كالتعرؼ عمي آثارىا لكي يؤتي ثماره ال  - -) 

كالمشاىد كالباحث إلي تدبر أحكاؿ نفسو كأسرتو كمجتمعو ، فبل يدعيـ يقترفكف ما اقترؼ غيرىـ مف اآلثاـ ، كاإلعراض عف 
 منيج ا كعبادة ما لـ يأذف بو ا ، فييمكيـ ا بعذاب أليـ كما أىمؾ مف قبميـ ،

مف الدارسيف مف االكتفاء بالكقكؼ عمي األطبلؿ كدراستيا دراسة كصفية جافة ال ركح فييا كقكليـ : أما ما يفعمو كثير  
نيـ كانكا يحرثكف بالمحراث الذم نحرث  إنيـ كانكا يستعممكف مف أدكات الطبخ كذا ككذا كطريقتيـ في األفراح كيت ككيت ، كا 

 ؿ كالعرض كالحجـ كالمادة المستعممة إلي غير ذلؾ بو . . . كحرص االىتماـ بالمظاىر الشكمية مف قياس الطك
 

إف ىذه الدراسة "األكاديمية" الجافة ال تكقظ في القمب شعكران كال تنفخ فيو حياة ، كال تنير البصائر لمتأمؿ كتتفكر 
 - -كتستفيد كتتعرؼ عمي سنف ا كآياتو في األنفس كاآلفاؽ 

حثنا عف اآلثار كدراستيا بغرض إيقاظ القمكب كالبصائر كبعث الحياة فييا فا يطمب منا أف يككف سيرنا في األرض كب 
 كىذا التأمؿ في آثار السابقيف ينتج عنو اتعاظ يتحكؿ إلي سمكؾ كنيج عممي في كاقع الحياة ممتـز بأمر ا كنييو  ---

ـٍ أىٍىمىكٍ كقد جعؿ ا ذلؾ ىداية لممستبصريف فقاؿ :  ـٍ كى ـٍ يىٍيًد لىيي لى ـٍ ًإفَّ ًفي }أىكى كًف يىٍمشيكفى ًفي مىسىاًكًنًي نىا ًمف قىٍبًمًيـ مِّفى اٍلقيري
يىاتو أىفىبلى يىٍسمىعيكفى { )  ُ( - - ( سكرة السجدةِٔذىًلؾى آلى

 
-ٔٔصفحة  ُ"مقتطفات مختصرة" نقبلن عف كتاب ) صفحات مشرقة مف التاريخ اإلسبلمي ( تأليؼ د عمي الصبلبي ج

ٕٔ   

                                                 
ٔ

 "ٓوططلحش ٓهطٍٛز"  6ٙ-ٙٙٚلكس  ٔو ػ٢ِ ج٬ُٛذ٢ ؼ –ٚلكحش ٍٓٗهس ٖٓ جُطح٣ٌم ج٢ٓ٬ْ٩  
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 تاريخ شخصيات صنعت ال  .ْ
) إذا ابتعد المسافر عف مدينة أخذت تظير لو مف بعيد األمكنة العالية منيا ككمما أكغؿ في االبتعاد كأمعف في السير  

صار ال يرم إال أكثر األمكنة إصعادان في الجك كذلؾ الناظر في التاريخ كمما ابتعدت بو قافمة الزمف ال يممح إال الشخصيات 
 ُالبارزة (

 ُٓٗٗمكتبة األسرة  ْٕقريش ( تأليؼ ) عمي أدىـ ( صػ  مف كتاب ) صقر
  

                                                 

 باختصار 47صقر قريش ) عمي أدهم ( صـ  1
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 ىؤالء شارككا في كتابة تاريخ مصر  .ٓ
 

 :  كير إيب
شراؤىا مف "جيكفاني أنستاسي"  ، بعد أف تـليدف المحفكظة في المتحؼ الكطني اليكلندم لآلثار في بردية إيبكيركاتب 

تصؼ البردية  .. البردية يرجع تاريخيا إلى القرف الثالث عشر قبؿ الميبلدُِٖٖفي عاـ  مصر القنصؿ السكيدم في
 األمكر تنقمب رأسنا عمى عقب معاناة مصر مف الككارث الطبيعية كحالة مف الفكضى، جعمت

 ىيركدكت : 
آسيكيان عاش في القرف  مؤرخا كاف Herodotus :بالبلتينية ،باليكنانية  ىيركدكتس أك إغريقيا يكنانيا ن

 ماكف عٌدة زارىا حكؿ العالـؽ.ـ(. اشتير باألكصاؼ التي كتبيا أل 425 - ؽ.ـ ْْٖالخامس قبؿ الميبلد )حكالي 

 كمف بينيا مصر التي قاؿ عنيا أنيا ىبة النيؿالمعركؼ آنذاؾ 
 : مانيتكف

.ؽ.ـ" َِٖحكالي " بطميمكس الثاني ؛ كاف كاىنان في عيد الممؾمحافظة الغربية ،سمنكد مف مدينة مصرم مؤرخ 
الميمة عمى عاتقو كاعتمد في كتاباتو عمى الكثائؽ التي خمفتيا  الذم كمفو بكتابة تاريخ مصر القديمة. أخذ مانيتكف ىذه

كجده في متناكؿ يديو مف كثائؽ  لكثائؽ بالمعابد باإلضافة إلى كؿ ماالمصرية كالتي كانت تضميا دكر حفظ ا الحضارة
، كلـ يصؿ مف ىذا حريؽ مكتبة اإلسكندرية األصمية مف تاريخ مانيتكف أثناء اإلدارات الحككمية كغيرىا. فقدت النسخة

الذم نقؿ في مؤلفو بعض أسماء الممكؾ التي كانت  جكليكس التاريخ إال مقتطفات نقميا بعض المؤرخيف، كمنيـ اإلفريقي
 مدكنة في تاريخ مانيتكف األصمي

 يكليكس األفريقي :
إلى  َُٔالىكتي كمؤرخ مسيحي عاش في الفترة مف  ( Julius Africanus ) كليكس افريكانكسي 
 - ِِٖىكتية بيف عاـ في مدرسة اسكندرية البل  ( Heraclas) تتممذ عمي يد ىيرقمس .تقريبا ، .ـَِْ

 أكريجانكس ، ككاف ىيرقمس تمميذا ألكريجانكس كتكلي ادارة مدرسة اسكندرية بعد232
 الحكـ :ابف عبد 

-ىػ 187المكلد كالكفاة مصرم .بالحديث مف أىؿ العمـ مؤرخالحكـ أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا بف عبد  

كىك أكؿ ما ألؼ  فتكح مصر كأخبارىا صنؼ عبد الرحمف في التاريخ كاىتـ بتاريخ مصر حيث ألؼ كتابنا بعنكاف ىػ 257
كأخبارىا كذكر قضاتيا منذ دخكؿ  فتح مصر قبؿ الفتح، ثـ عف مصر في التاريخ اإلسبلمي لمصر كتحدث فيو عف تاريخ

 .ىػ 264 كحتى عاـ عمرك بف العاص جيكش المسمميف بقيادة
 الكندم :

نسبة إلى  الكندم التجيبي ىك محمد بف يكسؼ بف يعقكب بف حفص بف يكسؼ بف نصير أبك عمر أبك عمر الكندم
 يناير 17 ة المكافؽىجري ِّٖسنة  ذك الحجة 10 المشيكرة. كلد في مصر في كندة تجيب كىـ مف بطكف قبيمة

تعددة ضاع خمؼ الكندم اثارا ككتبا م .ـ961 أكتكبر 15 /ىجرية َّٓسنة  رمضاف 3 كتكفي بيا في ـ897
 تسمية كالة مصر" كأحيانا يسمى "امراء مصر حركبيـ كاألحداث التي كقعت في" معظميا كلكف تبقى منيا كامبل كتاباف ىما

حيث تنتيي الركاية بكفاتو في ذم الحجة  محمد بف طغج االخشيدم كصكال إلى بعمرك بف العاص عصر كؿ منيـ بدأ
 .مصر الفاطمييف بعده تشمؿ باقي الكالة حتى دخكؿ ىجرية كيمي ذلؾ تتمة اضافيا مؤرخ اخر مف ّّْ

 ساكيرس بف المقفع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D8.AD.D8.B1.D9.8A.D9.82_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.83.D8.AA.D8.A8.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D8.AD.D8.B1.D9.8A.D9.82_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.83.D8.AA.D8.A8.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.burhanukum.com/article1233.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/187_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/257_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/264_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/264_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:10_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:10_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:17_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:897
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:3_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:3_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%BA%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%BA%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 ، ك كاف كاتب ك .الصعيد فى ىرمكبكليس) األشمكنيف أسقؼ , (مصرل قبطى أسقؼ كاف (987 -915) 

 تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكندرية القبطية - مصباح الفكر أعمالوكمف  .مؤرخ

 ابف زكالؽ
مكالىـ المصرم، كاف  ـ 997 - 919 / ىػ 387-306 بك محمد الحسف بف إبراىيـ بف زكالؽ الميثيأ

 مصر استقصى فيو، ككتاب "أخبار قضاة مصر" ككاف جده فاضبل في التاريخ، كلو فيو مصنؼ جيد، كلو كتاب في خطط

كانت كفاتو يـك الثبلثاء الخامس كالعشريف مف ذم القعدة سنة سبع كثمانيف .سف بف عمي مف العمماء المشاىيرالح
 .كثمثمائة

 ابف األثير :
إسبلمي كبير،  مؤرخ ابف األثير الجزرم، المعركؼ بػ ىػ 630-555 عز الديف أبي الحسف الجزرم المكصمي 

 التاريخ اإلسبلمي مرجعا لتمؾ الفترة مف الكامؿ في التاريخ ، كرصد أحداثيا كيعد كتابوصبلح الديف األيكبي عاصر دكلة
 :ابف بطكطة 

 ـ1377 - 1304 فبراير 24 كلد في  بابف بىػطُّكطىة المعركؼ محمد بف عبد ا بف محمد المكاتي الطنجي
خرج مف طنجة  .لقب بػأمير الرحاليف المسمميف مغربي ىك رحالة كمؤرخ كقاض كفقيو  ىػ779 - 703  بطنجة
 كالبحريف كعماف كاليمف كفارس كالعراؽ كتيامة كالحجاز كالشاـ كالسكداف كمصر المغرب فطاؼ ببلد ىػ 725 سنة

تصؿ بكثير مف الممكؾ كاألمراء  .أفريقيا كأكاسط التتار كببلد الجاكة صيفكال اليند كبعض كما كراء النير كتركستاف كا 
 (أبي عناف ، فانقطع إلى السمطافالمغرب األقصى عاد إلى .كاستعاف بيباتيـ عمى أسفاره -ككاف ينظـ الشعر  -فمدحيـ 

 ىػ 756 سنة فاس بمدينة محمد بف جزم الكمبي فأقاـ في ببلده. كأممى أخبار رحمتو عمى) بني مريف مف ممكؾ
كنشرت ، كاإلنجميزية كالفرنسية البرتغالية ترجمت إلى المغات .تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار كسماىا

  سنة ِٕكاستغرقت رحمتو  .كالفارسية التركية نشرت أيضا. كاف يحسف األلمانية بيا، كترجـ فصكؿ منيا إلى
 حيث يكجد ضريحو بالمدينة القديمة. تمقبو ـ1377/ىػ 779 سنة مراكش كمات في  ـ1325-1352

 في كتبيا كأطالسيا بػأمير الرحالة المسمميف الكطنييف جامعة كامبريدج
 ابف خمدكف :

مف  مؤرخ ـ1406 - 1332  عبد الرحمف بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي
، شماؿ أفريقيا في مختمؼ مدف جامعة الزيتكنة األصؿ، كما عاش بعد تخرجو مف أندلسي المكلد تكنسي شماؿ أفريقيا،
وى إلىكتممساف كبجاية كغرناطة بسكرة حيث رحؿ إلى جَّ ًليى فييا  ،الظاىر برقكؽ ، حيث أكرمو سمطانيامصر ، كما تىكى ككى

فِّيى عاـ  ىػ(، حيثَٖٖ-ْٖٕقضاء المالكية، كظؿَّ بيا ما يناىز ربع قرف ) ف عمر بمغ ستة كسبعيف عامنا ع َُْٔتيكي
 عمـ االجتماع كيعتبر ابف خمدكف مؤسس تاركا تراثا ما زاؿ تأثيره ممتدا حتى اليـك القاىرة بشماؿ كديًففى قرب باب النصر

 الحديث كاب لمتاريخ كاالقتصاد
 : المقريزم 

 القاىرة كتكفي في شيخ المؤرخيف المصرييف " أحمد بف عمي المقريزم " المعركؼ باسـ " تقي الديف المقريزم " كلد
رؾ عددان مف الكتابات ت .ممف اىتمكا بالتأريخ بكؿ نكاحيو ( ـ1442 - ـ1364)  - ىػ 845 ػ ىػ 764

المعركؼ باسـ خطط المقريزم أك الخطط  كاآلثار كاالعتبار في ذكر الخططالمكاعظ  :التاريخية الفائقة األىمية مثؿ
 المقريزية

 ابف تغرم بردم :

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/306_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/387_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/387_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/555_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/630_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/630_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1304
http://ar.wikipedia.org/wiki/1377
http://ar.wikipedia.org/wiki/1377
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/703
http://ar.wikipedia.org/wiki/779
http://ar.wikipedia.org/wiki/779
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/725_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/725_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 سنة بالقاىرة كلد أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ بف األمير سيؼ الديف تغرم بردم األتابكي اليشبقاكم الظاىرم 

كتغرم بردم محرفة مف تنكرم يردم،  ـ1470 / ىػ 874 تكفى بالقاىرة سنة - ـ1410 / ىػ 813
الظاىر سيؼ الديف  في عيد السمطاف المماليؾ كاف أبكه مف كبار أمراء مصرم مؤرخ .(كيردم بالتركية تعني عطا ا

لقضاة تتممذ عمميان كدينيان عمى أيدم كبار مشايخ عصره أمثاؿ زكج أختو قاضي ا .الناصر فرج بف برقكؽ كابنو برقكؽ
 ، كابف ظييرة كابف عربشاه. ثـ الـز مجمس شيخ المؤرخيفكبدر الديف العيني ،كابف حجر العسقبلني جبلؿ الديف البمقيني،

مراء كأرباب الدكلة كتتممذ عمى كالتأريخ. كبذلؾ انتمى ابف تغرم إلى طبقة األ التاريخ فتعمـ منو حب تقي الديف المقريزم
 .أيدم العمماء كاىؿ العمائـ
 ابف اياس الحنفي :

ىك مؤرخ مصرم كلد في القاىرة  أبك البركات " كيكنى بػ بف إياس الحنفى المعركؼ بػ زيف العابديف محمد بف أحمد 
مككي كالسيما في الفترة األخيرة كأىـ المؤرخيف الذيف أرخكا لمعصر المم يعد مف أشير ُِّٓكتكفي بيا سنة  ُْْٖسنة 
مؤلفاتو كأرخ فيو لتاريخ مصر الضخـ مف  مجمدات( أىـ ٔأجزاء في  ٓيعد كتابو " بدائع الزىكر في كقائع الدىكر " ) منو

 .ُِِٓبداية التاريخ لغاية سنة 
 ابف ابي السركر البكرم :

 .ـ مف أعياف القرف الحادم عشر اليجرممؤرخ مسم شمس الديف محمد بف محمد بف أبي السركر البكرم الصديقي 
ىػ، ككاف عميد األسرة البكرية في كقتو، كما كاف كثيؽ الصمة بالكالة ََُٔىػ، كتكفي بيا سنة ََُٓكلد في القاىرة سنة 

 .العثمانييف

 الجبرتي :
 . 1825 كتكفي في القاىرة عاـ - 1756 عاـ القاىرة كلد في  عبد الرحمف بف حسف برىاف الديف الجبرتي 

عجائب اآلثار في التراجـ » الفترة بالتفصيؿ في كتابوككصؼ تمؾ  مصر عمى الحممة الفرنسية كىك مؤرخ مصرم عاصر
قدـ  .الحممة الفرنسية ان لتمؾ الفترة اليامة مفكالذم يعد مرجعان أساسي «تاريخ الجبرتي»بػ كالمعركؼ اختصاران  «كاألخبار

 .، كاستقر بيااألزىر لمدراسة في القاىرة إلى - تريايأر  كاٌلتي تقع اآلف في - جبرت أبك جده مف قرية
  عمى باشا مبارؾ

كاف مؤرخ ك ك “ ابك التعميـ”بػ كلقب 1893 نكفمبر 14 ة فيالقاىر كتكفي ب – 1823عاـ  الدقيميوكلد ب
تدرج   فرنساكبعد عكدتو مف مف اعمدة النيضو المصريو الحديثو. كىك  .فرنساك  القاىرة فى كتمقي العمـ  مصرل تربكل
كبير فى تجميؿ القاىره ك تطكير التعميـ ك تكسيعو.  رئيس ديكاف االشغاؿ ك المدارس، فبذؿ جيد حتي أصبحالمناصب  في

. بفيما  دار الكتب ك الكثائؽ القكميودار الكتب المصريو ك  التي أصبح اسميا“ )الخديكيو الكتبخانو”انشأ  عد(، ك دار العمـك
عمي  ―التكفيقيو الجديده لمصر كالقاىرة كمدنيا كببلدىا القديمة كالشييرة الخطط”ألؼ كتاب ميـ مف عشريف مجمد عنكانو 

 خطط المقريزل غرار
 عبد الرحمف الرافعي : 
عني بدراسة أدكار  ،مصرم مؤرخ ىك (ـ1966 ديسمبر 3 - ـ1889 فبراير 8) عبد الرحمف الرافعي

القرف الثامف عشر كأكائؿ التاسع عشر  الحركة القكمية في تاريخ مصر الحديث. مف أشير أعمالو يؤرخ فييا منذ أكاخر
تاريخ الحركة الكطنية كمف أشير مؤلفاتو  .ـ1908 خمسينياتو. تخرج الرافعي مف مدرسة الحقكؽ الخديكية سنة حتى

 ثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم .. ال-عصر إسماعيؿ -عصر محمد عمي  .-كتطكر نظاـ الحكـ في مصر
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 :فاتوؤلكمف أشير م .العالـ األثرم الكبير عميد األثرييف المصرييف 1961 - 1893 سميـ حسف يعد الدكتكر
بدأ  ـ1929 في عاـ، ك  األدب المصرم القديـ أك أدب الفراعنة.-جغرافية مصر القديمة - مكسكعة مصر القديمة 

قـك فييا ىيئة عممية لتككف المرة األكلى التي ت سميـ حسف أعماؿ التنقيب األثرية في منطقة اليـر لحساب جامعة القاىرة
كىى مقبرة   رع كر مصرية، ككاف مف أىـ األكتشافات التي نتجت عف أعماؿ التنقيب مقبرة م منظمة أعماؿ التنقيب بأيد

حتى  كسقارة أىرامات الجيزة ستمر سميـ حسف في أعماؿ التنقيب في منطقةكا .كبيرة كضخمة كجد بيا العديد مف اآلثار
كمقابر  األسرة الخامسة ة الممكة )خنت كاكس( مفر اكتشؼ خبلؿ تمؾ الفترة حكالي مائتي مقبرة أىميا مقب ـ1939 عاـ

 .كخفرع خكفك ، باإلضافة إلى مئات القطع األثرية كالتماثيؿ كمراكب الشمس الحجرية لمممكيفخفرع أكالد الممؾ

 أحمد فخرم :
كمف  .لقب بكبير كشيخ األثرييف. كما لقب أيضا براىب الصحراء (1973 - 1905 مايك 23)أحمد فخرم

دراسات في تاريخ الشرؽ  - سيكة كاحة - الكاحات البحرية - مصر الفرعكنية - المصرية تاألىراما:  ؤلفاتوأشير م
، كما أف لو عدة اكتشافات أثرية منيا رحمة أثرية إلى اليمف  - ماضييا كحاضرىا اليمف - العالـ العربي بيف آثار - القديـ

 رمكاكتشافات أثرية أخ مقبرة ىضبة السكبي، كما اكتشؼ  معابد عيف المفتمة

 عبد المنعـ ماجد :
ـ، أستاذ التاريخ اإلسبلمي بكمية اآلداب ػ  1999 ػ 1921) المنعـ ماجد الدكتكرعبد األستاذ المصرم المؤرخ

جامعة عيف شمس، كانت حياتو حافمة بالتأليؼ في مختمؼ مراحؿ تاريخ المسمميف خاصة خبلؿ مرحمة العصكر الكسطى.. 
ـ، كتدرج في مراحؿ التعميـ المختمفة ثـ أكفد في  ُُِٗجد في مدينة اإلسكندرية عاـ كلد األستاذ الدكتكر عبد المنعـ ما

 La( في التاريخ اإلسبلمي مف جامعة باريس )Doctorat d’Etatبعثة عممية فحصؿ عمى دكتكراه الدكلة )

Sorbonne جامعة عيف  ، كعاد إلى مصر ليعيف بقسـ التاريخ بكمية اآلداب ػُُٓٗ( بمرتبة الشرؼ األكلى عاـ
ـ، ثـ صار رئيسان لقسـ التاريخ منذ  ُٕٔٗشمس، كتدرج في كظائؼ ىيئة التدريس إلى أف حصؿ عمى األستاذية في عاـ 

ـ. كمف أشير  ُٗٗٗإلى عاـ  ُُٖٗـ، كعمؿ أستاذان متفرغان بالقسـ نفسو منذ عاـ  ُٖٕٗحتى عاـ  ُِٕٗعاـ 
لدراسة التاريخ اإلسبلمي، كتعريؼ بمصادر التاريخ اإلسبلمي  مقدمة -مؤلفاتو  نظـ الفاطمييف كرسكميـ في مصر 

نظـ دكلة سبلطيف المماليؾ كرسكميـ في   -الناصر صبلح الديف األيكبي -السجبلت المستنصرية   -كمنياجو الحديث، 
األسباب  طكماف بام ػ آخر سبلطيف المماليؾ في مصر، دراسة -العبلقات بيف الشرؽ كالغرب في العصكر الكسطى  -مصر

التاريخ السياسي لدكلة سبلطيف المماليؾ في مصر، دراسة تحميمية لبلزدىار  -التي أنيت حكـ دكلة سبلطيف المماليؾ، 
 كاالنييار

 جماؿ الديف الشياؿ :
 سنة يكنيك 27 في بدمياط مؤرخ مصرم كأستاذ التاريخ اإلسبلمى كلد جماؿ الديف الشياؿ ألستاذ الدكتكرا

عمؿ ممحقا ثقافيا  .ـ1947 سنة جامعة األسكندرية ,التاريخ مف كمية اآلدابحصؿ عمى الدكتكراه في  .ـ1911
كاف عضكنا في الكثير مف ك حصؿ عمى العديد مف الجكائز كاألكسمة، ك تدرج في العديد مف المناصب، ك بسفارة مصر 

في مدينة اإلسكندرية بعد  1967 عاـ نكفمبر 2 العممية، تكفي الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ في الجمعيات كالمجاف
قصة الكفاح بيف العرب  - تاريخ دمياط - تاريخ األسكندرية:  مؤلفاتو أشير مف .حياة عممية حافمة في التأليؼ كالترجمة

 تاريخ مصر اإلسبلمية،  - رفاعة الطيطاكم -كاالستعمار

 جماؿ حمداف :
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اف ككالمصرييف  الجغرافيا حد أعبلـبالقاىرة أ ُّٗٗأبريؿ سنة  ُٕبالقميكبية كتكفي في  ُِٖٗفبراير  ْكلد في 
 كقد.ككعي متميز بكقائع الحاضر، التاريخ يمتمؾ قدرة ثاقبة عمى استشراؼ المستقبؿ متسمحا في ذلؾ بفيـ عميؽ لحقائؽ

 ،صر دراسة في عبقرية المكافشخصية م بحث كمقالة، أشيرىا كتاب ٕٗكتاب ك ِٗجماؿ حمداف  ألؼ
 : محمد عبد ا عناف

مؤرخ مصرم بارز، اشتير بكجو خاص بأبحاثو كمؤلفاتو كتحقيقاتو في مجاؿ  ُٖٔٗيناير  َِػ  ُٖٖٗيكليك  7 
 .الدراسات األندلسية

 كناف لبيب رزؽي
كاف مؤرخ كأستاذ لمتاريخ الحديث فى  . 2008 يناير 15 ك مات يكـ ,1933 اكتكبر 27 يكـ كلد 

 الدراسات التاريخية باألىراـ، كعضك لممجمس االعمى لمثقافة كالمجمس االعمى لمركز ان جامعة عيف شمس ككاف رئيس

اسـ "ذاكرة بالمؤرخيف الصحافة المصرية ك  لمصحافة ككاف متخصص فى التاريخ المصرل المعاصر كالتاريخ العربى. سمتو
 ."مصر

 جماؿ بدكم :
محافظة  الكامؿ ىك )محمد جماؿ الديف إسماعيؿ بدكم(، كلقد كلد في مدينة بسيكف في واسمم ك كاتب كمؤرخ مصر 

برنامج  كدرس األدب، كما أنو كتب دراساتنا تاريخية باإلضافة إلى تقديمو أكثر مف 1934 فبراير 12 يـك الغربية
 .تاريخي بالتمفزيكف المصرم، ىذا إلى جانب عممو الصحفي

حكالي عشريف كتابا في الفكر كالتاريخ، منيا  الحديث.. أصدر بدكليعد جماؿ بدكل مف أشير المؤرخيف في العصر 
ك"حدث في  مف الميد إلى المجد "في محراب الفكر"، ك"محمد عمى كأكالده" ك"مسركر كالسياؼ.. كاخكانيك"مسممكف كأقباط

كقد التراث".  كفك"المماليؾ عمى عرش فرعكف"، ك"حكايات مصرية"، ك"أنا المصرم"، ك"مف عي ،"مصر"، ك"معارؾ صحفية
  ََِٕديسمبر سنة  ُّتكفي يكـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://arz.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/1933
http://arz.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 بعض عشاؽ الحضارة المصرية :  .ٔ
   شامبميكف

 ديسمبر Jean-François Champollion  23 : بالفرنسية  جكف فرانسكا شامبميكف

 بحجر رشيد بعد استعانتو المغة المصرية القديمة الذم فؾ رمكز الفرنسي ، العالـ1832 مارس 4 - 1790

فقد نقش عمى الحجر نص بمغتيف كثبلث كتابات: المصرية القديمة  ،الفرنسية عمى مصرالحممة  الذم كاف قد اكتشؼ أثناء
المعابد، كالديمكطيقية كتعني الخط  بالييركغميفية كالتي تعني الكتابة المقدسة، إلنيا كانت مخصصة لمكتابة داخؿ كمكتكبة

 المقارنة بينيـ نجح في فؾ طبلسـ الكتابةباألبجدية اليكنانية، كمف خبلؿ  أك الكتابة الشعبية، كالمغة اليكنانية

 .الييركغميفية

دركسا خاصة في اليكنانية كالبلتينية،  في حقيقة األمر لـ يتمكف شامبميكف مف االلتحاؽ بالمدرسة في صغره، فتمقى
 كبؿكاف يستطيع قراءة أعماؿ ىكميركس كفرجميكس. انتقؿ شامبميكف إلى جرين كيقاؿ أنو حيف بمغ التاسعة مف عمره

العممية التي رافقت حممة نابميكف بكنابرت،  لبللتحاؽ بالمدرسة الثانكية، كىناؾ اتصؿ بفكرييو، كالذم كاف سكرتيرا لمبعثة
 دفع الصبي شامبميكف لدراسة عمـ المصريات، كذلؾ مف خبلؿ اطبلعو عمى مجمكعتو ككاف لفكرييو دكرا أساسيا في

  .الخاصة مف المقتنيات األثرية

بحثا عف األصؿ القبطي ألسماء األماكف  شامبميكف مبكرا جدا، فقبؿ أف يبمغ السابعة عشرة كاف قد قدـ ظير نبكغ
كبار  كالبلتيف، كما قضى ثبلث سنكات في دراسة المغات الشرقية كالقبطية عمى يد المصرية في أعماؿ المؤلفيف اليكناف

أخرل لتدريس التاريخ، ثـ سافر إلى باريس ليعمؿ  رنكبؿ مرةعمماء ذلؾ العصر، كأبدل مكىبة لغكية نادرة، ثـ رجع إلى ج
، الككليج دم فرانس في متحؼ المكفر، كما شغؿ كظيفة أستاذ كرسي اآلثار المصرية في كأكؿ أميف لممجمكعة المصرية

 .كما كضع شامبميكف معجما في المغة القبطية،كتكفي كىك في شرخ الشباب بعد أف ترؾ إنجازا عمميا حافبل كشامخا أيضا

 مارييت
 Auguste Ferdinand François - أكجكست فرديناف فرانسكا مارييت أكجكست مارييت

Mariette) (11 عالـ  القاىرة في المتحؼ المصرم مؤسس . 1881 يناير 19 — 1821 فبراير
 .مف عمماء المصريات كاف لو الفضؿ الكبير في االحتفاظ بآثار مصر، كعرؼ فيما بعد بمارييت باشا

، مكفدان مف قبؿ الحككمة الفرنسية لمبحث عف بعض اآلثار كالمخطكطات، 1850 جاء المسيك مارييت مصر سنة
ككاف يعمؿ في التنقيب  ، السرابيـك  ر عظيمة حتى كشؼ مدفف العجكؿ، كأجرل حفائسقارة فعكؼ عمى التنقيب عف آثار

كالمكحات األثرية،  نقؿ إلى فرنسا كثيران مما عثر عمية مف العاديات منفردان، دكف أف تككف لو بالحككمة صمة رسميو، كقد
 مأمكران ألعماؿ العاديات بمصر، ككاف ذلؾ بسعي المسيك 1858 سنة سعيد باشا عمى ىذا النحك حتى جعمو كظؿ يعمؿ

كنقمت إلى مخازف أعدت  ت جيكدان في التنقيب عف العاديات كاآلثارصديؽ سعيد الحميـ، كقد بذؿ ماريي فرديناف دليسبس
كتكسيعيا،  بكالؽ تعضيدان كبيران، فأمره الخديكم بإصبلح مخازف اعيؿإسم ليا ببكالؽ. كلما مات سعيد لقي مارييت مف

، كظمت دار العاديات في تقدـ مستمر بفضؿ مثابرة مارييت 1863 أكتكبر 18 كأفتتحيا في حفمة رسميو حافمة يـك
 .كمؤازرة إسماعيؿ اياه طكاؿ مدة حكمة

 ماسبيرك
اف  ير عمماء المصرياتعالـ فرنسي مف أش Gaston Maspero جاستكف كاميؿ شارؿ ماسبيرك

مدير مصمحة اآلثار  مارييت ماسبيرك يجيد المغة العربية كلـ يكف بعد قد زار مصر حتى جاءتو الفرصة عندما مرض
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ككاف ذلؾ قبؿ كفاة مارييت  ـ1881 مف عاـ يناير 5 في مصر جاء ماسبيرك إلى - المصرية التي قاـ بتأسيسيا
المصرية كأميف المتحؼ المصرم لآلثار ببكالؽ ككاف عمره حينيا  بثبلثة عشر يكما، كتكلى منصب مدير مصمحة اآلثار

ككسع مف نطاؽ البحث، ككاف ميتما  سقارة أكمؿ ماسبيرك الحفريات التي كاف يقـك بيا مارييت في .كالثبلثيف الرابعة
شطر قاـ  َََْفرعكنية ميمة تثرل المغة الييركغميفية كقد عثر عمى  بشكؿ خاص بالمقابر التي تحتكل عمى نصكص

 .كطباعتيا بتصكيرىا

ليذا المعيد الذم لـ يقتصر عمى اآلثار  إنشاء المعيد الفرنسي لآلثار في القاىرة ككاف أكؿ مديرقاـ ماسبيرك ب
 .اآلثار المصرية سكاء اإلسبلمية أك القبطية الفرعكنية بؿ أمتد لدراسة جميع

كما أستكماؿ أعماؿ مارييت في أزالة الرماؿ عف أبك اليكؿ  ،كأبيدكس إدفك كاصؿ ماسبيرك حفائر مارييت في معبدل
حديثا عثر عمى عدد مف  لكف لـ يجد كلكفمترا مف الرماؿ محاكال إيجاد مقابر تحتيا ك  َِعنو أكثر مف  بالجيزة حيث أزاؿ

كقاـ بإعادة ترتيب المتحؼ المصرم ببكالؽ كنقؿ محتكياتو إلى  المقابر في أماكف الحفر التي كاف ينقب فييا ماسبيرك،
المنتمية لعصكر مختمفة كنشر  الحالى، كما اكتشفت في عيده خبيئة بالكرنؾ تحتكل عمى مئات التماثيؿ متحؼ القاىرة

 أثرية عديدة دراسات

 ستانمي لينبكؿ :
كدرس  ُْٖٓكلد المؤرخ كالرحالة البريطاني ستانمي لينبكؿ في مدينة لندف في الثامف عشر مف شير ديسمير سنة 

 في جامعة أكسفكرد كجامعة دبمف كبدأ حياتو العممية كمؤرخ كباحث في اآلثار ، 
 كقد زار مصر أكثر مف مرة كعمؿ بيا كلو مؤلفات عديدة تتناكؿ تاريخيا 

 سمسمة مؤلفاتو في تاريخ مصر بكتاب ) سيرة القاىرة (  َُِٗكتكج في سنة 
كالذم قاـ بترجمتو كؿ مف د حسف إبراىيـ حسف ك د عمي  The Story of Cairoأك تاريخ القاىرة 

 كتاب كصؼ رائع لمعاصمة المصريةإبراىيـ حسف كد إدكار حميـ كفي ىذا ال
 : ُّٓٗ -ُٖٓٔ James Henry Breasted   ىنرم برستد يمسج

إلى  ُٖٓٔأغسطس  ِٕمف James Henry Breasted  باإلنجميزية  جيمس ىنرم برستد
 كاالكتشافات مف أشير عمماء اآلثار كالمصريات، لو العديد مف المؤلفات .أمريكي كمؤرخ عالـ آثار  ُّٓٗديسمبر ِ

الذم أثبت فيو باألدلة التاريخية كاألثرية  "و األكثر شيرة عمى اإلطبلؽ ىك كتاب "فجر الضميراألثرية المصرية لكف كتاب
بقاع  القديمة ىى ميد األخبلؽ كالقيـ كالحضارة كمنبعيا الذم انتشرت منو إلى مختمؼ المؤكدة أف الحضارة المصرية

 .العالـ
 : تيكفيؿ جكتييو 

ؽ مصر كيحمـ أف يعيش عمي شاطئ النيؿ كقد أكرد اسمو الدكتكر ثركت كاف تيكفيؿ جكتييو صحفي كأديب فرنسي يعش
فقاؿ أنو لـ يتح لو  الحالـ المفتكف بمصر –فكتب عنو تحت عنكاف  –مصر في عيكف الغرباء  –عكاشة في كتابو الرائع 

ة أكجيني إذ كاف حيف دعي ضمف مف دعكا لزيارتيا مع اإلمبراطكر  ُٖٗٔأف يرم مصر إال قبؿ كفاتو بثبلث سنكات عاـ 
كقاـ بكصؼ أحداث احتفاالت افتتاح قناة السكيس في البمد الذم طالما عاش فيو بفكره  مراسبلن لمجريدة الرسمية في فرنسا

ككانت مصر مصدر فيض غزير إلنتاج جكتييو  كخيالو مف خبلؿ قراءاتو لكتابات أصدقائو مف األدباء كاألثرييف كالفنانيف
  مسمتي األقصر كباريس –حنيف بيف مسمتيف  –نشر جكتييو قصيدتو  ُُٖٓكفي عاـ  الركائي

 بيير لكتي
يقدـ لنا بيير لكتي األديب الفرنسي الكبير كأحد أساطيف أدب الرحبلت كعضك  -بيير لكتي –عاشؽ مصر كآثارىا 

ليا ببمدانيا المختمفة طاؼ خبل  َُٕٗبعد رحمو قاـ بيا إلي مصر عاـ  –مكت فيمو  –األكاديمية الفرنسية كتابو الخالد 
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كاستطاع أف يممح بعينيو الثاقبة الطابع الفرعكني كالمسيحي كاإلسبلمي لمصر كيتذكقو ، ذلؾ الطابع الذم يجعميا فريدة بيف 
أمـ العالـ ، ليا نكيتيا الخاصة كشخصيتيا المميزة كقد أىدم كتابو ىذا إلي ذكرم صديقو النبيؿ مصطفي كامؿ باشا الذم 

كالكتاب بعد ذلؾ ال يحكم تحميبلن عمميان أك اجتماعيان بؿ ىك مجرد انطباعات أديب لماح يممؾ  - - َُٖٗاـ قضي نحبو ع
 ، - - -أف يرسـ بقممو مختمؼ األلكاف في بيجة تجذب القمكب كتشد العقكؿ 

 Jean-Léon Gérômeجاف ليكف جيرـك 
ـ مف أشير الفنانيف المستشرقيف خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف َُْٗ-ُِْٖ  مشيكرالفرنسي النحات الرساـ ك ال

 ، كطاؼ بالعديد مف بمداف الشرؽ األدني إال أف مصر ظمت ىي معشكقتو األثيرة  ُْٖٓالتاسع عشر  ، زار مصر عاـ 
كأمضي أكثر مف شتاء في ذىبية عمي النيؿ بالقاىرة يدرس بعناية شديدة المباني اإلسبلمية كمحتكياتيا ، كيفتش بعيكف 

حتي أذىؿ معاصريو باتساع  - -كاتب الحكليات كعالـ اآلثار عف مشاىد الحياة اليكمية المصرية كاألحداث التاريخية 
ة احتمت لكحات جيرـك مكاف الصدارة في معارض صالكف باريس سكاء كلمدة ثبلثيف سن - -المكضكعات التي تناكليا 

 تصاكير القصص كالشخصيات التاريخية 
   Luigi Mayerلكيجي مايير 

كاف العديد مف الرحالة الذيف زاركا الشرؽ األدني بكثرة قرب نياية القرف الثامف عشر عمي مستكم عالي مف الكفاية 
نجميز قبؿ اختراع التصكير الفكتكغرافي مف ىكاة الرسـ ، كمف لـ يكف يجيد التصكير منيـ الفنية ، فقد كاف معظـ أثرياء اإل 

برسـ ثبلثة عشر لكحة   Luigi Mayerاصطحب معو في رحمتو رسامان كقد قاـ الفناف البريطاني لكيجي مايير 
النيؿ كلكحات األىرامات  ـ ككانت أبرز ىذه المكحات لكحة مقياسَُُٖـ إلي سنة َُُٖعف مصر في الفترة مف سنة 

 كالنيؿ
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 بعض مما كتب عف مصر

تأليؼ محمد بف أحمد  –مف مقدمة كتاب المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر  .ٕ
 بف إياس الحنفي المصرم 

 
ليو :ي  قكؿ ابف إياس غفر ا لو كلكالديو كأحسف إلييما كا 

قاؿ تعالي مخبران عف فرعكف )أليس لي أف مصر مف أجؿ الببلد قدران ،  –كفقؾ ا  -اعمـ 
ممؾ مصر كىذه األنيار تجرم مف تحتي أفبل تبصركف (  كأما باإلشارة كاإليماء فمنيا قكلو 
تعالي )كـ ترككا مف جنات كعيكف ، كزركع كمقاـ كريـ ( يعني مصر ، كأما ما كرد فييا مف 

 عميكـ بعدم مصر فاتخذكا األخبار النبكية فمنيا قكلو صمي ا عميو كسمـ )إذا فتح ا
 منيا جندان كثيفان فذلؾ الجند خير أجناد األرض ، ألنيـ في رباط إلي يكـ القيامة (

قاؿ أبك الريحاف : كلد بمصر مف األنبياء مكسي كىاركف عمييما السبلـ ، ككلد بيا 
ياء يكشع بف نكف كدخؿ إلييا عيس بف مريـ كأقاـ بقرية بالصعيد ، كدخؿ مصر مف األنب

إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـ ، كيعقكب كيكسؼ كاألسباط كأرمياء ، كدخؿ إلييا دانياؿ كلقماف 
 الحكيـ عمييـ السبلـ ، كدفف بيا مف العمماء جماعة كثيرة كما سيأتي ذلؾ في مكاضعو 

ككاف مف أىميا مؤمف آؿ فرعكف الذم أثني ا تعالي عميو في القرآف ، كمنيـ آسية 
ف التي أخبر ا تعالي عنيا في كتابو ، قاؿ مساعد الغكثي في كتاب طبقات إمرأة فرعك

األمـ : ليس في بمد أعجكبة إال كفي مصر مثميا أك أعجب منيا كقاؿ كعب األحبار رضي 
ا عنو : مف أراد أف ينظر إلي شبو جنة الفردكس فمينظر إلي أرض مصر ، قيؿ قبؿ طمكع 

دت أنيارىا ، كغردت أطيارىا ، كأينعت أزىارىا كقد قاؿ القائؿ الشمس في زمف ربيعيا إذا اطر 
 في المعني :

 ما مثؿ مصر في زماف ربيعيا   لصفاء ماء كاعتبلؿ نسيـ 
 أقسمت ما تحكم الببلد نظيرىا   لما نظرت إلي جماؿ كسيـ

كقاؿ المسعكدم )إف كؿ قرية مف قرم مصر تصمح أف تككف مدينة عمي انفرادىا( كقد قاؿ 
 تعالي في حؽ قرم مصر )كابعث في المدائف حاشريف( ، كقاؿ القضاعي )لـ يكف في ا

األرض ممؾ أعظـ مف ممؾ مصر ، كلك ضرب بينيا كبيف سائر قرم الدنيا سكر الستغني 
 أىميا بما فييا عف سائر الببلد ، كلك زرعت كميا لكفت بخراج الدنيا بأسرىا(
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 كقد قيؿ عف مصر :
 جيب    نحف منو في السعد كاألغنياءكؿ كقت بمصر أمر ع

 ذىب حيث ذىبنا ، كدر   حيث درنا كفضة في الفضاء
 

 كقاؿ الكردم رحمو ا :
 ديار مصر ىي الدنيا كساكنيا   ىـ األناـ فقابميا بتقبيؿ

 يا مف يباىي ببغداد كدجمتيا    مصر مقدمة كالشرح لمنيؿ 
 بدائع الزىكر في كقائع الدىكر لمحمد بف أحمد بف إياس الحنفيمقتطفات مختصرة مف مقدمة كتاب المختار مف 
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 مكانة الكتابة كالكاتب في مصر القديمة  .ٖ
عف ىذا المكضكع كتب د مصطفي النشار أستاذ الفمسفة القديمة بكتابو الممتع الخطاب السياسي في مصر القديمة ما 

 ممخصو :
، ، الحكيـ آني يخاطب ابنو قائبلن : فمتكف أمنيتؾ أف تصبح كاتبان ، فالكتاب أعطي رزؽ تسعي إليو ، كأعظـ ىبة ييبيا  

اإللو لمف يسعي إليو ، الكتاب أعظـ قيمة مف مسكف الحياة حيث تشرؽ الشمس كأبقي خمكدان مف مقبرة حيث تغرب 
 كحة دعاء في ىيكؿ معبد اآللية ،الشمس ، إنو أجمؿ كأمتع مف قصر في البستاف أك ل

إف حياة الكاتب كمينة الكتابة كانتا تمثبلف أمبلن كقدكة ينبغي أف تحتذم ، كقد حاكؿ كتاب مصر كحكماؤىا إقناع ذكييـ 
 بذلؾ قدر الطاقة كبمقدار ما استطاعكا مف ببلغة في الخطاب 

م يحتكم عمي نصائح الكزير كالمفكر المصرم العظيـ كىا ىك الممؾ األىناسي المسف يأمر ابنو بفتح ممؼ البرديات الذ
بتاح حكتب كقد مر عمييا آنئذ حكالي أربعمائة سنة قائبلن لو : كف ممف يحسنكف صناعة الكبلـ لتككف قكم البأس ألف قكة 

 اإلنساف ىي المساف ، كالكبلـ أعظـ بأسان مف كؿ حرب ،
تاح حكتب األخبلقية كالسياسية كخاصة بقكة منطقو في التدليؿ كال شؾ أف ذلؾ الممؾ المسف كاف ممف يؤمنكف بآراء ب

 عمي أىمية الخطابة كالقدرة عمي اإلقناع 
إف إدراؾ قيمة الكتابة كخطاب الحكمة قد انتقؿ مف مستكم النظر إلييا كمينة شريفة تجمب السعادة لصاحبيا كلآلخريف 

قبؿ الميبلد ، حيث كاف  ََِٕكتبو بتاح حكتب في حكالي  ، إلي مستكم النفع السياسي ، كيرجع الفضؿ في ذلؾ إلي ما
 ىك أكؿ مف أدرؾ ذلؾ الربط بيف الخطاب المكتكب أك المسمكع كبيف الميارة السياسية ، :

ذا كاف العقؿ قد صقؿ بالعمـ كالمعرفة فبل ينبغي لئلنساف أف يتكبر عمي اآلخريف  إذ إف ثركة المرء العظيمة ىي عقمو ، كا 
يعمـ بؿ عميو أف يشاكر الجاىؿ كالعاقؿ ألف نياية العمـ ال يمكف الكصكؿ إلييا كليس ىناؾ عالـ بمغ في فنو  بما يعرؼ أك

 الحكيـ بأف يحسف االستماع كما يحسف الكبلـ ، –حد الكماؿ كلذلؾ فيك يطالب العالـ 
 كما أكد أيضان بتاح حكتب في نصائحو البنو :

ع كبلـ المتظمـ كال تسئ إليو قبؿ أف يغسؿ بطنو كيفرغ مف قكؿ ما قد جاء مف إذا كنت حاكمان فكف شفيقان حينما تسم
 أجمو ، كأنيا لفضيمة يزداف بيا القمب أف يستمع مشفقان 

د مصطفي النشار أستاذ الفمسفة القديمة بكمية اآلداب  –نقبلن باختصار عف كتاب الخطاب السياسي في مصر القديمة 
 كما بعدىا ّّصفحة  – ُٖٗٗالطبعة األكلي  –باء لمطباعة كالنشر الناشر دار ق –جامعة القاىرة 
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 القاىرة مدينة يسكنيا التاريخ  .ٗ
 في مقدمة كتابو الرائع )القاىرة رحمة في المكاف كالزماف( كتب المؤلؼ عرفو عبده عمي 

مت منذ نشأتيا شكبل مكضع الجبلؿ كمكطف الجماؿ لمقاىرة التي ظ - - -كعطاء التاريخ  - - -عبقرية المكاف 
مصدران لئلشعاع الحضارم كالتجدد الثقافي ، فتبكأت مكانتيا كأىـ مراكز الحياة السياسية كاالقتصادية كالدينية كالثقافية في 

 العالـ اإلسبلمي ،
 كقد تفردت القاىرة ، بيف مدف العالـ بما تزخر بو مف تراث حضارم إنساني شكؿ طكقان بديعان عمي صدرىا بتنكع ككفرة 

آثارىا كقيمتيا التاريخية تمثؿ العصكر المتعاقبة كالمتصمة لمتاريخ اإلسبلمي إلي تأسيس مصر الحديثة في عصر محمد 
 عمي باشا ثـ عصر إسماعيؿ العظيـ ، كقاىرة الشرؽ ال حد لركعتيا كما استطاع الزماف أف يطمس طابعيا كجبلليا  ، 

ف بما حبتيا الطبيعة كما أضفاه عمييا التاريخ مف عراقة ، كما ارتفع ككـ بيرت رحالة كأدباء كفنانيف كشعراء كمؤرخي
 عمي أرضيا مف آيات الفف ، 

 مدينة يسكنيا التاريخ ، شكارعيا حكايات كبيكتيا كسراياتيا كمساجدىا مشربيات عمي تاريخ حافؿ مثير
شتي أنكاع األلـ كالحسرة عمي كلمقاىرة في نفكس المصرييف خاصة كالعرب عامة إيقاع شجي كنغـ يحمؿ في طياتو 

ماض جميؿ يكاد يندثر ، ككـ شغفت بالتجكاؿ بيف شكارعيا كحكارييا كأسكاقيا كميادينيا ، كأطكؼ بيف معالميا ، كبعض 
الزماف يتعمؽ بأحجار المباني ككؿ حجر يحمؿ بصمات فناف ، أسكار ، أبراج ، بكابات مساجد ، مآذف تطاكؿ االسماء في 

أخرم تتراءم كأطياؼ مف بعيد كأسبمة كحمامات كككاالت كحدائؽ كمتاحؼ كبيكت كقصكر ، ديككرات إيحاء عميؽ ، ك 
 لمشاىد صنعت التاريخ ، أمثمة رائعة لمجماؿ تحكي في صمت قصة آالؼ الفنانيف بناة الحضارة 

مف أسرار القاىرة ، ال  كأسرع الطرؼ عجبان أتحسس بنظرات رفيقة جدراف عتيقة تراكـ عمييا الزماف لعميا تجمك لي سران 
يزاؿ ماء الذىب يسطع ببيجة أيامو الغابرة ، كحيث سجؿ حياة مدينتنا ، مرصع بأسماء كثير مف العظماء الذيف ترككا أثران 

 عند كؿ مكقع ، كيأخذني انطباع سحرم يكحي بما كاف عميو الحاؿ في سالؼ الزماف 
غـ األلكاف كالظبلؿ تمضي المشاىد ككأنيا الرؤم كيتشعب الحديث كما بيف صخب الزحاـ كركائح التكابؿ كالعطكر كتنا

 عبر مسالؾ الزماف كالمكاف كيبقي تراث القاىرة حيان في الثقافة كالتقاليد المكركثة كفي شكاىد المجد كالعز القديـ
 عمارة كما أركع ما قالو األديب الفرنسي أندريو مالرك : مصر ىي التي اخترعت الخمكد ، كأنظركا إلي ال

 –تقديـ األديب الكبير جماؿ الغيطاني –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –نقبلن عف كتاب 
  ََِٗالييئة المصرية العامة لمكتاب 
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 السبؽ الحضارم مممح أساسي في شخصية مصر  .َُ
 عف ىذا المكضكع كتب د جماؿ حمداف ما يمي :

 إنيا البمد الكحيد الذم يمتقي فيو نير النيؿ بالبحر المتكسط ، األكؿ بالطكؿ كالثاني بالعرض ،  --- -، ، 
األكؿ بعد رحمة سحيقة شاقة مفعمة باألخطار كالمخاطر كبالعقبات كالسدكد ، الجيكلكجية كالمناخية كالنباتية 

يشتتو يجيضو يقطع عميو الطريؽ كلكنو يجتازىا جميعان بإلحاح كالطبكغرافية كالييدركليجية ، كؿ منيا كاف يمكف كحده أف 
 لمصر يجتازىا ،  –ثـ بنجاح 

 كالثاني يصمنا في أقصي نيايتو كنياية مطافو 
 األكؿ أكسط أنيار الدنيا مكقعان كأطكليا كأعظميا 
 كالثاني أكسط بحار الدنيا ، سيد البحار كأعرقيا 

 جغرافيان  إنو لقاء األكفاء كاألنداد كاألفذاذ
 أبك األنيار كأبك البحار ميد الفبلحة كمدرسة المبلحة

 نير الحضارة كبحر التاريخ ، أك نير التاريخ كبحر الحضارة سياف
 كبيذا المقاء مع التحاـ القارتيف كتقارب البحريف فكأنيا كؿ أصابع الطبيعة تشير إلي مصر ، 

 جعؿ منيا قطبان جغرافيان أعظـ في العالـ القديـككأف خطة عمكية عظمي قد رتبيا الجغرافي األعظـ لت
 فكانت حضارة مصر النيؿ الفرعكنية ، الحضارة األكلي في التاريخ ، الرائدة المشعؿ ، 

 كسكاء كانت صدفة سعيدة أك نتيجة حتمية ، فتمؾ ممحمة جغرافية ترجمت إلي ممحمة حضارية
المعمـ ، أك الفبلح المصرم المميـ ، فإنيا ثمرة الزكاج المكفؽ  سكاء أكانت ىذه الحضارة البكر الخبلقة مف خمؽ النيؿ

  - - -السعيد بيف أبي األنيار كأـ الدنيا 
 كفي جميع األحكاؿ ، فإف مصر ىي كاسطة كتاب الجغرافيا تحكلت إلي فاتحة كتاب التاريخ
 ر ، كفي جميع األحكاؿ أيضان ، فإف السبؽ الحضارم مممح أساسي ببل نقاش في شخصية مص

 كأخيران كليس آخران فمقد أبدت ىذه الحضارة استمرارية نادرة فعمرت بصبلبة كتماسؾ آالؼ السنيف
د جماؿ حمداف ، مكتبة  –دراسة في عبقرية المكاف  –مف شخصية مصر  ِمختارات  –نقبلن باختصار عف كتاب 

  ْٕ-ّٕ-ِٕمدبكلي ، صفحات 



 ٕٔ 

 عف مصر القديمة كالبيئة الفيضية  .ُُ
 الممتع شخصية مصر كتب د جماؿ حمداف ما ممخصو :في كتابو 

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

التي تعيش عمي األمطار مباشرةن يختزؿ المجيكد البشرم إلي حده األدني ، فبعد قميؿ مف إعداد األرض ففي الببلد 
كالبذر ، يتكقؼ العمؿ أك يكاد حتي الحصاد ، كبيف ىذا كذاؾ فميس ىناؾ مف يحفر الترع كالمصارؼ أك يقيـ الجسكر 

 مطر أك أف يتحكـ في تكزيعو ، كالسدكد كأىـ مف ىذا كمو أف ليس ىناؾ مف يمكنو أف يحبس عنؾ ال
 مف ىنا فقد تككف الطبيعة سيدة الفبلح كلكف الفبلح بعد ذلؾ سيد نفسو 

البد مف مجيكد بشرم ضخـ أم البد مف شبكة غطائية كثيفة مف  - -أما في بيئة الرم فاألمر مختمؼ كؿ االختبلؼ 
 ساقي الحقكؿ حتي تزرع الترع مف كؿ مقياس ابتداء مف قنكات الحمؿ كقنكات التغذية إلي م

 ثـ ما جدكم تمؾ الشبكة إذا لـ تسيطر عمي أعناقيا كرءكسيا بالنكاظـ كالقناطر كالسدكد ؟ 
 أعني أم جدكم فييا بغير ضبط النير ؟

إف زراعة الرم إذا تركت ببل ضابط يمكف أف تضيع مصالح  - -كأكثر مف ىذا ما جدكم الجميع بغير ضبط الناس ؟ 
ي مكاجية بعضيا البعض مكاجية متعارضة دمكية ، ذلؾ أف كؿ مف يقيـ عمي أعمي الماء يستطيع أف يسئ الناس المائية ف

استعمالو إما باإلسراؼ أك بحبسو تمامان عمف يقع أسفمو أم أف كؿ حكض عمكم يستطيع أف يتحكـ في حياة أك مكت كؿ 
ه لمف يقع عمي نيايات الترع ، كذلؾ يمكف حكض سفمي ككؿ مف يقع عمي أفكاه الترع يستطيع أف ييدد حقكؽ الميا

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

 اؿالماء إلي عممية دمكية كيسيطر عمي الحقكؿ قانكف الغاب كاألدغ
في ظؿ ىذا اإلطار الطبيعي يصبح التنظيـ االجتماعي شرطان أساسيان لمحياة كيتحتـ عمي الجميع أف يتنازؿ طكاعية عف 
كثير مف حريتو ليخضع لسمطة عامة أعمي تكزع العدؿ كالماء بيف الجميع ، سمطة عامة أقكم بكثير مما يمكف أف تتطمبو 

 بيئة ال تعتمد عمي نير فيضي في حياتيا
 كبذلؾ ال تككف الطبيعة كحدىا سيدة الفبلح ، 
نما بيف االثنيف يضيؼ الرم سيدان آخر ىك الحاكـ   كا 
فإذا ما التفتنا إلي مصر القديمة بصكرتيا الفرعكنية فستجابينا ىذه المبلمح ، مبلمح المجتمع الييدركلكجي إلي حد  

إلي جانب الضمعيف الطبيعييف الماء كالشمس ىذا عف الحككمة  نادر المثاؿ ، فقد عد فرعكف ضمعان أساسيان في مثمث اإلنتاج
كىنا نجد في القرية المصرية في صميـ تركيبيا كسيككلكجيتيا  - -أما عف المجتمع فيك أساسان مجتمع تعاكني منظـ 

 متبلحمة كزراعتيا قدران كبيران متكطنان كمتأصبلن مف التعاكنية كالمشاركة التمقائية ، فيي خمية بشرية متبلصقة
مقتطفات مختصرة مف  -مكتبة مدبكلي –لمدكتكر جماؿ حمداف  ّنقبلن باختصار عف كتاب مختارات مف شخصية مصر 

 كما بعدىا  َِصفحة 
 



 ٕٕ 

 أكؿ حككمة في التاريخ كانت في مصر .ُِ
 عف ىذا المكضكع كتب د جماؿ حمداف :

 فالبيئة كما رأينا فيضية ، كالمجتمع مجتمع ىيدركلكجي ، ---: ) 
 كليذا أصبح الرم مرادفان لمتنظيـ ، كالتنظيـ المركزم ، الذم يخضع فيو الجميع طكاعية لسمطة عامة مطمقة . 
ف كاف ىذا مف أقكم عكامؿ ظيكر الكحدة السياسية المبكرة في مصر ،   كا 
 كما أنو عمـ الشعب "أف" النظاـ أساس الحضارة ،  

سي نكاة المكظفيف الثقيمة ، كأصبحت البيركقراطية المركزية عنصران أصيبلن إال أف ىذا أيضان بدأ دكر الحككمة الطاغي كأر 
في مركب الحضارة المصرية ، بؿ ثقبل عنيدا في مككبيا . أصبحت مصر مجتمعان حككميان كما نقكؿ ، فالحككمة كحدىا ىي 

مكانيات العمؿ ، العمؿ الكبير عمي أية حاؿ ،  التي تممؾ زماـ المبادرة كا 
، كلك أنو ربما خمؽ في جميعيا شيئان مف ركح التكاكؿ كالتكاسؿ كالسمبية  - -يذا قيمتو في بعض المراحؿ كقد كاف ل 

 كخنؽ ممكات المبادأة كحكافز التمقائية في السكاف ،
 كىنا ، مرة أخرم ، نجد أف الحككمة المركزية األكلي في التاريخ ليست ميزة صافية ببل شكائب كال كانت مكسبان ببل ثمف 
 ، 

كالذم يتعمؽ تاريخ مصر االجتماعي ستركعو كال شؾ تمؾ البيركقراطية العاتية التي تمتد عمي طكلو بغير انقطاع ، 
حتي لتشكؿ نغمة دالة عميو كمممحان أساسيان آخر مف مبلمحو ، فالبيركقراطية في مصر قديمة قدـ الحضارة الفرعكنية ، مع 

 ---األىراـ تبدأ ، كفييا تتمخص ،
ي بعدىا أف نرم صكر كبار المكظفيف عمي النقكش كاآلثار القديمة كأف نعرؼ أخبارىـ المتكاترة في البرديات كيكف 

 كالسجبلت العديدة حتي ندرؾ خطكرة الدكر الذم لعبتو الييئة البيركقراطية في القديـ ، بؿ إف شئت رمزان بميغان 
 البمد ففي النحت تجده ابتداء مف تمثاؿ الكاتب حتي تمثاؿ شيخ 

 ُفيذه جميعان نصب تذكارية كتاريخ محفكظ أك محفكر لمبيركقراطية الفرعكنية الثقيمة (
 

  ٖٓصفحة  –د جماؿ حمداف  –القاىرة  -نقبلن عف كتاب 
  

                                                 
ٔ

  8٘ٚلكس  –و ؾٔحٍ قٔىجٕ  –جُوحٍٛز  



 ٕٖ 

مصر : جسـ بشرم كاحد ككحيد ، ككسط جغرافي أحادم بالتأكيد ، كنير سائد  .ُّ
 كفريد

 عف ىذا المكضكع كتب د جماؿ حمداف ما يمي :
، ، ، كمف ىذا جميعان نرم أف الكحدة التاريخية التي لـ تنقطع كالتي كانت جزئيان ثمرة لمتجانس البشرم قد ضاعفت  -

بدكرىا مف ىذا التجانس ، حتي قؿ أف نجد شعبان متماثبلن في مبلمحو الجسمية كالنفسية ، في مزاجو كتقاليده ، باختصار 
ما زدنا ىذه الحقيقة كضكحان إذا ما كضعناىا مكضع المقارنة مع ببلد أك شعكب في )طابعو القكمي( كالشعب المصرم ، كلرب

أخرم مجاكرة في الشرؽ العربي مثبلن عبر العصكر الطكاؿ كما في يكمنا ىذا ، نجد أف سكريا تمتاز في كؿ نكاحي حياتيا 
ف عدد كبير مف الكحدات الضئيمة : في ككيانيا بمعادلة إقميمية أساسية تعد مفتاحان لكؿ أعماؽ شخصيتيا : إنيا تتألؼ م

األرض كالطبكغرافيا ، في العركؽ كالسبلالت ، في الميجات كاالتجاىات ، في الطكائؼ كالممؿ ، حتي في المدف كالكاحات ، 
إنيا في ذلؾ كمو ككمة مفككة مف األحجار الصغيرة كأكاد أقكؿ مف حصي كتراب ، كالعراؽ أكثر تجانسان كتماسكان ، فيك 

 إلي حجريف كبيريف نكعان  –إلخ ، أقرب إلي الثنائية التركيبية  - -يريو كبيئتيو الطبيعيتيف السيؿ كالجبؿ بن
، كحجر ضخـ عند ذلؾ  monolithأما مصر في ىذه المتتالية التصاعدية فتأتي عمي القمة ، فيي حجر كاحد 

megalith كيد ، كنير سائد كفريد ، كىي لذلؾ كمو أبعد ما ، فينا جسـ بشرم كاحد ككحيد ، ككسط جغرافي أحادم بالتأ
 تككف عف التنافر الداخمي ، أك التخمخؿ التركيبي ، كمنو تستمد ثقبلن ككقعان ، كقكة اندفاع فرضت نفسيا عمي تاريخ المنطقة 

 
مكتبة -كحدة مصر الكطنية  –الفصؿ الخامس  -( مف شخصية مصر لمدكتكر جماؿ حمداف  ّنقبلن عف كتاب مختارات )

 مدبكلي
  



 ٕٗ 

سبلمي كخصائص شخصية مصر السيكلة السياسية في تاريخ العالـ اإل .ُْ
 االستراتيجية الكامنة :

 -شخصية مصر السياسية  –الفصؿ الثاني  -( مف شخصية مصر لمدكتكر جماؿ حمداف  ّنقبلن عف كتاب مختارات )
 مكتبة مدبكلي

فرغـ أف مصر ستفقد استقبلليا مرات طكاالن في العصكر الكسطي إلمبراطكريات أك خبلفات كاسعة ، فكثيران ما  - - -) 
سنجابو بيا تتحرؾ في الميداف الدكلي كقكة ليا كزنيا الخاص ، كال ينقصيا الحكـ الذاتي ، أك قد تفقد استقبلليا ألسرة 

رة تتصرؼ كدكلة مستقمة دكلة داخؿ الدكلة كما قد نقكؿ كتبرز فييا مف جديد حاكمة أجنبية ، كلكنيا مف داخؿ تمؾ األس
خصائص شخصيتيا االستراتيجية الكامنة كال مفر لنا ليذا مف أف نعد مسألة السيادة أك التبعية في تاريخ مصر اإلسبلمية 

 مسألة نسبية أك خاصة تستمـز االستدراؾ أك التحفظ في الحكـ . 
اإلسبلمي الكسيط عمكمان يمتاز سياسيان بخاصية فريدة ، بدكنيا قد نخطئ فيـ الخريطة السياسية كميا ، كالكاقع أف العصر 

تمؾ ىي " السيكلة السياسية " غير العادية فمقد كاف العصر عصر الديف ، عصر القكمية الدينية ، ككاف اإلسبلـ ىك العقيدة 
عان ، ككاف ركح العصر أف ينتقؿ المسممكف بحرية كببل قيكد داخؿ دار كالعصبية ، كالجنس كالجنسية ، كالكطف كالكطنية جمي

اإلسبلـ أك الككمكنكلث اإلسبلمي ، كذلؾ غمبت فكرة الكطف المحمي عمي الكطف اإلقميمي فكاف المسمـ ينسب إلي بمدتو أكثر 
يقاؿ الدمشقي أك الحمبي أك الطرابمسي مما ينسب إلي بمده ، فيقاؿ البغدادم ، أك البصرم أك السامرائي كال يقاؿ العراقي ، ك 

 ، أك المقدسي كال يقاؿ السكرم ، كالقاىرم أك السكندرم ال المصرم ، كالقابسي ، الكىراني ، كالفاسي ، ال المغربي كىكذا 
كالكطنية  أما مف الناحية السياسية فمـ تكف الكحدات الجغرافية اإلقميمية بنكاتيا الطبيعية المحددة ، كال كانت فكرة الكطف

بمعني القكمية الحديث كالكالء الضيؽ ، ظاىرة متبمكرة أك جامدة ، بؿ كانت غير كاضحة متميعة داخؿ فكرة الكطف اإلسبلمي 
الكبير كمتداخمة معيا بصكرة شبو ىبلمية ، بالتالي كاف العالـ اإلسبلمي كعاء ضخمان أك ىيكبلن أخيران تقـك فيو الدكؿ 

أم حككمة عائمة  –فس كتتصارع ، كلكنيان أساسان تقـك عمي أصؿ أك أساس شخصي أك أسرم بحت المختمفة كتتعدد ، كتتنا
أك حاكـ بعينو في االعتبار األكؿ ، كلقد تستقر عمي نكاة إقميـ جغرافي كامؿ ، أك محدد بعينو أك أكثر كلكنيا ممكف  -بعينيا

ستطيع أف تصؿ إلييا نفس تمؾ األسرة الحاكمة ببل تحديد سكم دائمان أف تنتقؿ أك تتمدد إلي أيما أبعاد أقميمية جغرافية ي
 قكتيا السياسية كطاقتيا التكسعية ، كببل أم عائؽ أك حرج قكمي ما بقيت في إطار الكطف اإلسبلمي الكبير نفسو 

فيي عمي  بعبارة أخرم لمدكؿ السياسية اإلسبلمية أبعاد أك مستكيات ثبلثة تتداخؿ كتترجرج بسيكلة كببل تحديد كاضح
مبراطكريات شخصية ابتداء كانتياء ، كىي عمي المستكم  المستكم القاعدم حككمات شخصية ، كدكؿ شخصية ، كا 
الجغرافي ال ترتبط بنكاة إقميمية إال عشكائيان ككما اتفؽ ، كىي عمي المستكم األعمي كالنيائي ال ترتبط إال بحدكد العالـ 

 اختصار شديد دكؿ شخصية ال جغرافية اإلسبلمي الكبير نفسو ، أخيران إنيا ب
مف ىنا كاف الحكاـ يتحرككف مف قطر إلي قطر أك يفتحكف أك يضمكف قطران مف قطر دكف حساسيات إقميمية أك قكمية 

كاف في حالة الكفار مف  –كبعنؼ كضراكة عند ذلؾ  –حادة كدكف أم مدلكؿ أك محمكؿ استعمارم . االستثناء الكحيد 
ميف كالتتار كالصميبييف كيبدك أف الظاىرة نفسيا كبرمتيا كانت تسكد داخؿ أكركبا المسيحية المعاصرة كثنييف أك غير مسم

 حيث كاف الجرماف يحكمكف في إيطاليا أك إنجمترا ، أك الفرنسيكف في ألمانيا ، أك اإلسباف في ىكلندا ... إلخ 
أف ىذه الدكؿ ، تمامان مثمما سمـ البطالسة أنفسيـ مف قبؿ ليس ىذا فحسب ، األكثر منو ، كما قد يبدك لنا اليكـ األغرب ، 

لمركماف ، كثيران ما كانت تسمـ نفسيا بنفسيا لبعضيا البعض ، ربما بكثير مف الصراع السياسي كالصداـ العسكرم ، كلكف 
نما األقكم  كاألقدر عمي المحافظة عمي بغير حساسيات قكمية حادة تستثار أك تتراكـ ، كببل نعرات إقميمية تثمـ أك تمتيف ، كا 

اإلسبلـ كالعصبية اإلسبلمية في كجو الخطر األجنبي ، أم الكفار "كالتتار كالصميبييف" ىك ببساطة الذم ييداؿ إليو كربما 
 ييستدعي استدعاء مف جانب الميداؿ منو لكي يقـك بالميمة المقدسة التي تعمك عمي الطرفيف جميعان 
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دراسة في عبقرية المكاف لمدكتكر  –ة مصر نقبلن باختصار عف كتاب شخصي .ُٓ
 جماؿ حمداف حيث كتب ما ممخصو :

ال نحب فقط أف نمجد أنفسنا بحؽ كبغير حؽ ، كلكننا أيضان  –البد لنا بصراحة أف نعترؼ  –فنحف كشعب  - - -) ، ،  
نحب أف نسمع عف أنفسنا ما يرضينا كيعجبنا أك يرضي إعجابنا بذاتنا الكطنية كبشخصيتنا القكمية ، بؿ إننا لنكره أشد 

أك ميزة عمي كجو  الكره أف نسمع عف عيكبنا كشكائبنا ، كنرفض بإباء أف نكاجييا أك نكاجو بيا ، كال تكاد تكجد فضيمة
فبل محؿ ليا لدينا  –إف ىي كجدت عمي اإلطبلؽ  –األرض إال كننسبيا إلي أنفسنا كنمصقيا بيا ، كأيما رذيمة أك عيب فينا 

ف اعترفنا بيا عمي مضض كاستثناء فميا عندنا العذر الجاىز كالمبرر كالحجة المقنعة أك  مف اإلعراب أك االعتراؼ ، كا 
ؼ ما يبلحظ في ىذا الصدد أننا ، حيف نرجع مثبلي فيما نكتب عف أنفسنا إلي كتابات الرحالة المقنعة ، ، كمف طري

كالمؤرخيف العرب في العصكر الكسطي أك الكتاب األجانب المعاصريف ننتخب منيا فقط تمؾ اإلشارات الطيبة كالمرضية 
ك المعاكسة التي أكردىا الكاتب نفسو كالتي كنحشدىا حشداي كفضائؿ مصر ميمميف ببساطة شديدة كؿ اإلشارات العكسية أ

قد تككف أضعاؼ األكلي كماي ككيفان ، ليس ىذا فحسب أك ليت ىذا فحسب فما أكثر بعد ذلؾ ما نقمب عيكبنا عف عمد إلي 
ا كمما كيبدك عمكمان أنن - - -مزايا كنقائصنا إلي محاسف ، بؿ أسكأ مف ذلؾ قد نتباىي كنتفاخر بعيكبنا كسمبياتنا ذاتيا ، 

زاد جيمنا بمصر كمما زاد تعصبنا ليا ، بؿ المبلحظ أننا كمما ازدادت أحكالنا سكءان كتدىكران كمما زاد تفاخرنا بمجدنا كعظمتنا 
- - -  

لي درجة تتجاكز الكبرياء الصحي إلي الكبر المرضي ، كنحف نتمذذ  أيان ما كاف ، فنحف معجبكف بأنفسنا أكثر مما ينبغي كا 
دة الذات في نرجسية تتجاكز العزة الكطنية المتزنة السمحاء إلي النعرة الشكفينية الساذجة البمياء أك اليكجاء بممارسة عبا

 ، 
كبدييي أف ىذا الشعكر يرجع في حالتنا إلي ميراث القركف كاألجياؿ الكاتمة الكئيبة مف االستعمار كالتبعية كاالستبداد 

تبدك اليكة ىائمة كالتناقض فاحشان إلي حد السخرية بيف كاقعنا كحقيقتنا كبيف  كالمذلة كالتخمؼ كالفقر ، كمف ىنا جميعان 
 ادعاءاتنا كطنطناتنا 

حتي عف مستقبؿ مصر نحف إما متفائمكف بإسراؼ يدعك إلي السخرية كاإلشفاؽ أك متشائمكف إلي حد متطرؼ  ---
خطر المتفائميف إما بسذاجة أك بخبث شديد أكلئؾ  قابض لمنفس ، ففي النظر إلي مستقبمنا نبلحظ غالبان أف ىناؾ مف جية

الذيف يفضمكف خداع النفس لراحة الباؿ عمي مكاجية الحقيقة المرة )في عينيا( ، كمف جية أخرم خطر المتشائميف 
بل المنذريف الذيف أفقدىـ التكتر حس النسبية الصحيح ىـ أيضان ، باختصار مصر إما بخير دائمان ، أك في خطر أبدان ، كك

 الحكميف ال يرم أك يضع الحقائؽ في حجميا الطبيعي السميـ ، 
ال غرابة بعد ىذا كمو أف نجد معظـ ما يكتب عف مصر غالبان ما يجنح إلي المغاالة كالتطرؼ إما نحك التيكيؿ أك  --

 التكىيف ، التمجيد أك التنديد ، 
ان بناء صادقان كمخمصان إال كعد عمي التك كالفكر كلمغرابة ال يمكف لكاتب أك عالـ أك مفكر أف يكجو إلي مصر نقدان مكضكعي

كالدىشة عدكان بغيضان أك حاقدان مكتكران إف كاف أجنبيان ، كخائنان أعظـ أك أحقر إف كاف مصريان ، كىذا كذاؾ إنما افتراءات عمي 
 النصح ، كمصر فكؽ النقد مصر كالمصرييف أك أكاذيب كأباطيؿ ، ، إلخ ، كباالختصار فنحف المصريكف أكبر جدان مف

ينقدىا بقكة كبقسكة إذا لـز األمر  –لصالحيا  –كالحقيقة أف ابف مصر البار الغيكر عمي أمو الكبرم إنما ىك كحده الذم 
 كببل مداراة أك مداكرة ،
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خصائص الشخصية المصرية مف كتاب شخصية مصر لمدكتكر جماؿ حمداف،  .ُٔ
 حيث كتب ما يمي :

 

 خصائص بعض عمي اتفاؽ شبو ىناؾ فمعؿ حاؿ أية عمي عامة بصفة كلكف ، فادحة مقمقة ىي ما بقدر مربكة قائمة -  -

 كرابعيا ، االعتداؿ باستمرار كثالثيا ، المحافظة حتمان  كثانييا ، التديف دائمان  أكليا  ، الشخصية تمؾ أقطاب أك أركاف تعد أساسية

 المكجب مف نسبيان  تتدرج ، ما حد إلي تنازلية كمتكالية السمسمة تبدك الشكؿ يذاكب ، السمبية أحيانان  كخامسيا ، الكاقعية غالبان 

 تترتب التي ، تاليتيا إلي منيا كاحدة كؿ تؤدم بحيث ، بينيا فيما منطقيان  تتابع أيضان  كبذا ، الضعؼ إلي القكة مف أك السالب إلي

 الخصائص تمؾ بيف كاالرتكاز الكسط نقطة تمثؿ بالذات ؿاالعتدا خاصية فؤلف ، ىذا عدا كفيما ، سابقاتيا كؿ عمي بدكرىا

 العريض الرئيسي كالعنكاف الجامعة المظمة منيا نتخذ أف األكاديمي كالتبسيط اليسر قبيؿ مف لنا فمعؿ ، قمبيا في النككية كالنكاة

 جميعان  ليا الشامؿ
 التي ىي كلعميا ، لؤلدياف ىي سابقة بؿ ، األدياف ـقد كقديمة أصيمة مصرية فسمة ، أجممنا ما تفصيؿ أردنا إذا التديف فأما

 عبر ليا تعرض التي كالمآسي كالمحف األخطار مف الكثير ضد عادية غير كصبلبة خارجية كمقاكمة داخمية قكة المصرم منحت

 يخشي– الخاصية هىذ أف غير ، الطغاة قير أك الغزاة استعمار مف ، داخمية أك خارجية ، إجتماعية أك كانت سياسية ، التاريخ

 خاصية إلي بنا تفضي النياية في قد ثـ كمف ، كالتحديات األخطار تمؾ مع الصداـ مف ما حد إلي ميربان  أيضان  كانت -البعض

  ، تشخيصيا كتؤكد السمبية
 ، جزئيان  األقؿ عمي ، الزراعية الحضارة طبيعة الزراعة إلي دكافعو في يرد أف جاز إذا الديني كالنزكع التديف فإف ، يكف كميما
 القدـ عريقة تبدك التي الصفات كىي ، كالتحمؿ كالجمد كالدأب الصبر إلي كبجانبيا مثميا جزئيان  دافعان  بدكره يككف أف فمعمو

  خاصة المصرم كالفبلح عامة المصرم باالنساف الشديد إلتصاقيا عمي تردد ببل الكؿ يجمع كيكاد ، مصرمال التاريخ في كالجذكر
 كال ، كالمكركثات كالتقاليد كالتراث القديـ عمي مقيـ المصرم أف فتعني ، العقاد يشدد كما الشديدة كالمحافظة بؿ ، المحافظة أما
 عمي ثار إذا -أيضان  العقاد عند– إنو بؿ ، مجدد غير ثكرم غير ، مقمد تقميدم أنو بدكره يعني كىذا ، بسيكلة الجديد يقبؿ

 المحافظة أجؿ مف ثكرم – النقيض نقيض كبصيغة ، كالدىشة لمغرابة – أنو أم ، كالمكركث القديـ عمي ليحافظ فإنما اإلطبلؽ
 بالمقابؿ كلكنو المحافظة نتيجة فاالستقرار ، االستقرار إلي كمنطقية قصيرة خطكة حاؿ أية عمي ، الثكرية كعدـ المحافظة كمف

 كىكذا ، بعيد حد إلي التغير كينتفي حد أبعد إلي االستمرار يتحقؽ الصاعد المكلب أك المفرغة الحمقة ىذه كمف ، فيدعميا يعكد

  إلخ ، ، التجديد كعدـ القديـ عمي بالمحافظة بدأنا حيث بنا لتعكد أخرم مرة الدائرة تنتيي
ذا  المحافظة في االستمرارية أك المستمرة ، المحافظة في االستمرار أك المستمرة المحافظة ليذه نكعان  مضاد مصؿ مف ثمة كاف كا 

ف ، االعتداؿ فيك ،  المرككز المغركس فاالعتداؿ ، ليا مباشران  امتدادان  حقان  يكف لـ إف ، المحافظة عف بعيد غير نفسو ىذا كاف كا 

 عف الحظ كلحسف كديالكتيكيان  ضمنان  بو يبتعد ، كيساران  يمينان  الشديد التطرؼ عف بو فيبتعد ، أصمو كاف أيان  ، المصرم طبيعة في

 تقدير أقؿ عمي لو تضمف التي ، كالحيكية كالتغيير كالتبلـؤ المركنة مف معقكالن  ىامشان  لو يكفر بذلؾ ، المحافظة في التطرؼ

 البعيد المدم عمي الطكيؿ البقاء لو تضمف كبالتالي ، الصغيرة رعاتبالج خطكة خطكة التطكر ، البطئ التطكر عمي القدرة
لي ، كالبشاشة كالدماثة كاليدكء الكداعة إلي الغالب في أميؿ المتكسط أك العادم المصرم كاف االعتداؿ كبحكـ كأخيران   كا 

 التعاكف إلي أجنح كاف كما ، قدةالمع أك المنغمقة غير EXTROVERT المنطمقة السيمة السمسة ، الكدكد االجتماعية الشخصية

 الدمكم الحمراكم كالمزاج كالدمكية كالقسكة العنؼ عف شئ أبعد نفسو الكقت كفي ، التنافس إلي منو
 أم ، كالتجربة البيئة عممتو ، عممي رجؿ المصرم فاالنساف ، الكاقعية إلي كمباشرة قصيرة شؾ ال نقمة ىذا بعد االعتداؿ كمف

 مف ييرب ال النادر القميؿ في إال فيك ، معو التناقض أك عنو االنفصاؿ كعدـ بو كااللتصاؽ الكاقع احتراـ ، كالتاريخ الجغرافيا
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 كىك ، كيتحداه معو يتصادـ مما كثيران  أكثر )الغيبيات( المجنحة كالتمني اليقظة بأحبلـ أك )الدركشة( المفرط بالتديف سكاء الكاقع

 لو يخضع النياية في أك العادة في فإنو الكاقع تغيير عف عجز ما فإذا ، بالطبع متمرد ىك مما أكثر ، بالضركرة مطيع ثـ مف
 كالتنفيس لمتعكيض منو يسخر قد حينئذ أنو إال ، الكاقع لؤلمر كيرضخ

 التناقض بدكره كىك ، لو التعرض دكف بالكاقع بالتعريض كالتعكيض التعكيضية السخرية في الداكية شيرتو تأتي ىنا مف

 المفرط بالتذاكي العممي عجزىا عف تعكض التي SMART الفيمكية الشخصية إلي البعض نظر في بو أفضي الذم ؼالخفي

SMARTIG عبلقة ىك ذلؾ في التقميدم أك المثالي كالنمكذج ، كالتعقؿ العقؿ كراء كالتخفي الحمـ إدعاء أك البلمباالة كاصطناع 

 أدناىا( حتي صكرة كؿ في الحكاـ يكره )كالمصرم الجبرتي قاؿ منذ كيخشاىا يكرىيا فيك ، كالحككمة بالسمطة المصرم الفبلح

 كيتندر منيا يسخر حتمان  أنو إال ، يتممقيا كقد بيا يقبؿ ذلؾ مع لكنو ، مريبة عداكة كعبلقة بالحككمة عبلقتو العقاد حدد أف إلي

  كعمنان  سران  بيا
 السمبية إلي كأفضي أدعي أنو إال ، العقؿ في اإلفراط مف كنكع االعتداؿ ةصف إلي الكاقعي التصرؼ أك السمكؾ ىذا بنا يعكد كلقد

 المتكالية لتمؾ النيائية فالمحصمة ، المتداعية المترابطة سمسمتيا في األخيرة ككالحمقة السابقة الخصائص لكؿ النيائي كالنتج

 جدان  إيجابية منيا أكثر نكعان  سمبية شخصية طقيان من ىي إنما الكاقعية إلي االعتداؿ إلي المحافظة إلي التديف مف التنازلية
 العدائية المكاقؼ في السيما كيتحاشاه الصداـ يتجنب اآلراء أغمب كفي األغمب األعـ في -المتكسط أك العادم المصرم– فيك

 - -  -  - الصراع عمي كالسبلـ المكاجية عمي السبلمة يؤثر كبالتالي
ف ، اآلراء أغمب في المصرية الشخصية تميز التي الخمس الرئيسية الخصائص مركزة كلكنيا مقتضبة سريعة عجالة في تمؾ  كا 

 ، ضعفان  أك كقكة إيجابان  أك سمبان  كتأكيميا تقييميا في أكثر اختمفكا ثـ ، متفاكتة بدرجات كميا أك بعضيا في البعض عدؿ أك جادؿ
  القاتمة كالصكرة الكردية الصكرة النياية كفي ضوكنقي كالحكـ المضاد الرأم الختامي الحساب في دائمان  سنجد بحيث
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 الشخصية القكمية المصرية في ميزاف د جماؿ حمداف  .ُٕ
 نقبلن باختصار عف الجزء الرابع مف كتاب شخصية مصر

 
كما يعتبره فمف ناحية فإف ما قد يراه البعض إيجابيات كمحاسف قد يعده البعض اآلخر سمبيات كمثالب 

 البعض نقط قكة كبقاء كمفاخر لمشخصية المصرية قد يصمو البعض اآلخر بأنو نقط ضعؼ كىكاف 
كمف الكاضح عند ىذا الحد أف مثؿ ىذا الخبلؼ الجذرم في الحكـ كالتقييـ إنما يتكقؼ عمي كجيات نظر ذاتية تمامان كفمسفة 

 الذاتية الفمسفية األخبلؽ كمعني الخير كالشر ، ىذه كاحدة مشكمة النظرة
الثانية كلعميا األخطر ىي مشكمة المصمحة الذاتية ، فإف أشد المنتقديف لنقاط الضعؼ كالسمبيات في الشخصية المصرية 

خبلصا كأشدىـ حبا لمصر كرغبة في تقدميا كرقييا   ىـ عادة أشد الكطنييف المصرييف الممتازيف طمكحا كا 
ىذا مف ناحية كمف الناحية األخرم فمقد كاف عمي رأس الراضيف عف تمؾ السمبيات كالعيكب بعينيا كالساكتيف عمييا بؿ 
كالممجديف ليا ، أكلئؾ المنتفعكف بيا أكلئؾ الذيف ينظركف إلي الشعب نظرة الصائد لمطير ال القائد لمجند ، بينما ينظر 

 د لمقائد بتعبير سعد زغمكؿ الشيير الشعب إلييـ نظرة الطير لمصائد ال الجن
فأما الناقدكف فميس عمي اإلطبلؽ ألنيـ ناقمكف حاقدكف أك مكتكركف كما يتيميـ المنتفعكف بالكذب كالخداع كالمكر السئ 
، بؿ ىـ مجرد زاجريف متحمسيف كذلؾ استنياضان كاستنفارا لميمـ كالكعي كحثان عمي التغير نحك األحسف ، أما المنتفعكف 

 لسمبيات فضمانان لبقائيـ عمي القمة ، قمة االستغبلؿ كاالبتزاز لمشعب ، با
كأيضان نتيجة ليذا فإف مف بيف المنتقديف بعنؼ لمسمبيات يمقكف االتيامات جزافا كببل تحديد فتسقط ظمما كبالضركرة عمي 

 ة بالفعؿ كمرة بالقكؿ رأس الشعب الذم يخرج مف ثـ كىك مفترم عميو مرتيف مرة بالقير كمرة باإلسقاط ، مر 
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 آفة الشخصية المصرية  .ُٖ
 كتاب شخصية مصر– ْج ْْٓصفحة  -عف ىذا المكضكع كتب الدكتكر جماؿ حمداف عف أحد ىذه النظريات 

آفة الشخصية المصرية في الصميـ كعمي كجو التعميـ كما تذىب ىذه النظرية ، فذلؾ أف أما كيؼ كاف االعتداؿ 
و قنكع أكثر مما ينبغي ، دءكب مثابر إال أنو إيجابي أقؿ مما يجب ، كاقعي جدان بدرجة تجعمو المصرم فعبلن صبكر كلكن

مثاليان أقؿ مف البلـز جدان ػ مستقر إلي حد بعيد لكنو غير حركي بما فيو الكفاية ، محافظ بالتأكيد إال أنو غير ثكرم عمي 
غير طمعة محدكد األفؽ نكعان ، صمب إلي حد معمـك كلكنو  اإلطبلؽ ، طيب سمح األخبلؽ حقان كدمث فعبلن غير أنو بسيط

غير طمكح جرئ مغامر بما فيو الكفاية ، بعيد بالفعؿ عف التعصب بيد أنو ليس قريبان بالقدر الصحيح مف العصبية كقكة 
الحياة عمي الحرية الشكيمة التي ىي أساس الصبلبة الكطنية ، كفي النتيجة النيائية أميؿ إلي الكـ منو إلي الكيؼ ، يفضؿ 

ف كانت معتدلة ، شخصية  ، كالبقاء عمي القيادة ، باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أك متكثبة متفجرة كا 
 متكسطة كلكنيا غير طميعية غير قيادية 

األبعاد ىذا عف اإلنساف المصرم كفرد ، أما عف المجتمع بعامة فإنو إنعكاس عمي المقياس الكبير أك تكبير مضخـ ليذه 
طيب أكثر  -تتحفظ النظرية–كالحدكد بما فييا مف نقص كقصكر فالشعب المصرم طيب ال بأس بو أصبلن كخامة ، إال أنو 

مف البلـز ، طيب بدرجة ساذج أحيانان ، كساذج بدرجة عاجز نكعان ، كعاجز بدرجة مسالـ نسبيان ، كمسالـ بدرجة خاضع إلي 
 حد ما ، 

كر مصر في الحضارة أكبر بالقطع مف دكرىا في القكة كاإلمبراطكرية ، كمف ىنا ، كليس مف مف ثـ كعمي الجممة نجد د
ىناؾ ، كانت أكؿ حضارة ، كلكف لؤلسؼ كانت أيضان أطكؿ مستعمرة ، كمصر بيذا ما عاشت كال بقيت آالؼ السنيف إال 

 ف بثمف الخضكع كال نقكؿ العبكديةألنيا قبمت بالحمكؿ الكسطي مع السادة الغزاة مؤثرة البقاء عمي الصداـ كلك
أما في الختاـ ، فإف جماع ىذا كذاؾ كمنتياه أف ىناؾ شعبا كسطا معتدال مسالما متكسط القدرات كالطمكحات ، فظفر 

  - - -تاريخيا بالسبؽ كالريادة ، كلكنو لـ يظفر بعدىا بالزعامة كالقيادة ، بؿ كسرعاف ما سقط في التبعية ، 
فإذا انتقمنا مف التشخيص إلي التفسير كما تطرحو النظرية ، فذلؾ ألف االعتداؿ المصرم ىك أساسان )تطرؼ في اإلعتداؿ( 
كىك مف ثـ مرض خبيث ، بؿ كمف أخبث أمراض مصر ، كربما مقتميا البطئ المزمف عمي مر التاريخ ، فإذا كاف التطرؼ 

في اإلعتداؿ ىك إفراط في السمبية ، كمف ىنا فإف بعض التطرؼ خير مف  في التطرؼ تدميرا كىدما كعدمية ، فإف التطرؼ
بعض االعتداؿ ، فمقد يككف االعتداؿ فضيمة كلكنو قد يككف أحيانا الفضيمة التي ىي عجز ، كالمطمكب لمصر اآلف ىك 

صؿ مضاد العتدالو )االعتداؿ في االعتداؿ( كال عبلج ليا سكم جرعة محسكسة كلكنيا محسكبة مف التطرؼ المعتدؿ كم
 المتطرؼ 
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 االستمرا رية كاالنقطاع .ُٗ
الصادر عف دار  -دراسة في عبقرية المكاف  –كتب الدكتكر جماؿ حمداف في الجزء الرابع مف كتابو شخصية مصر 

ية اليبلؿ في الباب العاشر تحت عنكاف )آفاؽ الزماف كأبعاد المكاف( كبالفصؿ الثاني كاألربعيف ، تحت عنكاف االستمرار 
  كما بعدىا : َْٔكاالنقطاع ، مف صفحة 

فعمي طرفي النقيض األقصي كالمطمؽ مف مصر االقتصادية ، كعمي خبلؼ مصر االجتماعية ، إلي حد بعيد ،  - - -) 
 لـ تكد مصر السياسية تتغير أك تعرؼ التغير ، فيي إف لـ تكف بعيدة تمامان عف التغير فإنيا ببل نزاع آخر كأقؿ ما يتغير في
مصر ، إنيا قمة االستمرارية كالثكابت كقاع االنقطاع كالمتغيرات في مصر ، لكنيا لؤلسؼ كاألسي بالطبع أسكأ استمرارية 
كشر الثكابت عمي كجو اليقيف كاإلطبلؽ ، ذلؾ أنيا النقطة السكداء كالشكىاء في االستمرارية المصرية جميعان ، مثمما ىي 

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

لي أم حد ؟ ، –قضية التركيب االجتماعي  التغير الجكىرم في الشكؿ ، أما الجكىر فمـ  السياسي كنظاـ الحكـ كالسمطة ، كا 
يكد يتغير ، كىذا الجكىر ىك الطغياف الشرقي ، الطغياف الفرعكني ، بكؿ أعمدتو التقميدية ، فيك الخط المستمر كالقاسـ 

بلحكف فقديما كاف الف - -المتغير الكحيد ىك الشكؿ ،  - -المشترؾ األعظـ ، الذم يجرم خبلؿ تاريخ مصر كمو منذ مينا 
فنحف يقينان مازلنا بيف فراعنة كفبلحيف ،  –عبيد فرعكف ثـ عبيد السمطاف ، كحديثان فإذا لـ نكف قد صرنا حقان أك نكعان عبيد 

كبمزيد مف التكضيح ، فنحف في مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية العصرية باألخذ  - - -كرعايا ال مكاطنيف ، 
الخديك اسماعيؿ  –ي البكرجكازم الميبرالي المتعدد األحزاب ، بؿ كذلؾ منذ كقت مبكر نسبيان تحت بالنمكذج الغربي الديمكقراط

كقبؿ كثير مف الدكؿ األخرم ، غير أف ذلؾ لـ يكف لؤلسؼ إال كقشرة كطبلء ككاجية ديمكقراطية شكمية بحتة لخمفية  –
ف الحكـ المطمؽ كالطغياف المعيكد ، فالحرية كممة اجتماعية محض إقطاعية طبقية رجعية ، كألرضية استبدادية غاشمة م

مستكردة لـ تدخؿ قامكس السياسة المصرية إال منذ الطيطاكم كالمثؿ الفرنسي ، كلكف كأسـ ال كفعؿ ، فالقاعدة األصكلية 
مي األقؿ ىي أف كؿ مف يختمؼ مع الحاكـ فيك خائف بطريقة أك بأخرم ، أك ع - -في مصر ، كالتي ال تزاؿ مرعية بأمانة 

 فإنو ىك الحقد الذم لـ يجد لو قط عبلجان ،
 -ممؾ لمحاكـ فقط كحكر عميو كحده ، أما المعارضة فمـ تعرفيا مصر منذ الفرعكنية  –كالقكة ككالفعؿ  –ذلؾ أف الرأم  
ال شكبلن كالرأم اآلخر لـ يكجد إال في نفس صاحبو فقط  - قراطية البرلمانية مف ىنا جميعان فإف ىذه الديمك  - -إال رمزان كا 

كالديمكقراطية أكثر شئ نسبية  –المستكردة ليست إال غبلفان جذابان كقناعان براقان لمديكتاتكرية األصيمة كاألصمية ، لذا يمكننا 
أف نسمييا بحؽ الديمكقراطية الشرقية كمرادؼ محمي أك عصرم لمطغياف الشرقي كيمكنؾ  –إف لـ تكف أكثر شئ مطاطان 

  - -كما ىي إال الغراب يقمد مشية الطاككس  - - -يا ديمكقراطية العالـ الثالث أيضان أف تسمي
 

ككما في دكؿ الشرؽ األكسط كالعالـ المتخمؼ ليس ثمة شئ في سياسة مصر الخارجية اسمو الشعب مف الكجية 
مميان ككاقعيان بغض النظر عف العممية ، كال أكىاـ في ىذا أك انفعاؿ ، فصناعة السياسة الخارجية كتشكيميا كتكجيييا ىي ع

 - - -الشكميات السطحية الممكىة حكر لرجؿ كاحد ىك الحاكـ 
كأنو حاكـ مطمؽ خارجيان كما ىك داخميان ، كال يكاد يكجد حاكـ في العالـ القديـ أك الحديث ينفرد بكضع سياسة بمده 

ذه الظاىرة بقكليـ إف السياسة الخارجية في ىذا الخارجية كحاكـ مصر ، كقد عبر بعض المعمقيف األمريكييف مؤخران عمي ى
الجزء مف العالـ سياسة شخصية أساسان ، الدكر الشخصي لمحاكـ ىك الدكر المحكرم إف لـ يكف األكحد فييا ، كفي ىذا 

 -ىا بالدقة تكمف جذكر المأساة العظمي ، فمكاف مصر كمكانتيا الدكلية كقكة سياسية ، انتصارىا كىزيمتيا مصيرىا كبقاؤ 
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لقد تغيرت مصر الحديثة كالمعاصرة في جميع نكاحي الحضارة المادية  - - - -إلخ كؿ أكلئؾ بيف يدم شخص كاحد  -
كالبلمادية كالحياة االقتصادية كاالجتماعية بدرجات متفاكتات ، كذلؾ عمي األقؿ بحكـ العصر كالحضارة الحديثة المعدية ، 

لربما تفكقت مصر في مدم ىذا التغيير ، غير أنيا مف أسؼ لـ تكد تتغير مف ناحية تمامان مثمما تغير كؿ العالـ الثالث ك 
 ( -نظاـ الحكـ ، ففي ىذا ال جديد تحت الشمس 
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 فضائؿ مصر .َِ
 الناس ،رأم مف شاىد األرض كاقطارىا كالناس انكاعا كاجناسا كال رأل مصر كال اىميا فما رأل الدنيا كال 

 يي أـ الببلد كىي أـ المجاىديف كالعباد قيرت قاىرتيا االمـ ككصمت بركاتيا إلى العرب كالعجـ ، ف
ة فكـ لمصر كاىميا مف فضائؿ ، كمزايا ، ككـ ليا مف تاريخ في االسبلـ كخفايا بىي ببلد كريمة التربة ، مؤنسة لذكم الغر 

 ـ المرسميف المكرميف كالصحابة المجاىديف.منذ أف كطئتيا اقداـ االنبياء الطاىريف كمشت عمييا اقدا
إذا ذكرت المصرييف ذكرت الكعبة كالبيت الحراـ فإف عمر رضي ا تعالى عنو ، ارسؿ إلى عاممو في مصر أف يصنع كسكة 

مت كسكة الكعبة تصنع في مصر سنة تمك سنة حتى ظلمكعبة المشرفة ، فصنعت الكسكة مف عيد عمر رضي ا عنو ك 
 مف الؼ سنو ككسكة الكعبة ترسؿ مف مصر إلى مكة كلـ يتكقؼ ذلؾ إال قبؿ قرابة المئة سنة .مرت اكثر 

إذا ذكرت المصرييف ذكرت الحجاج كالمعتمريف فإف البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنكات طكيمة ىي ابرز ماينفع 
ة المصرية ..إذا ذكرت المصرييف ، إذا ذكرت الدفاع الحجاج في عبلجيـ يأتكف مف اقطار الدنيا ألجؿ أف يمتقكا بيذه البعث

عف فمسطيف كذكرت الجياد كالمجاىديف فصبلح الديف اقاـ بمصر ،ككثير مف قكاده منيا كابرز المعارؾ مع الييكد قادىا 
 مصريكف ..

 إذا ذكرت المصرييف ذكرت امنا ىاجر ، كمارية القبطيو ذكرت اخكاؿ رسكلنا ،كاصيار نبينا 
 كككبة العصر ، ككتيبة النصر كديكاف القصر ، اـ الحضارة كاـ الميارة كمنطمؽ الجدارة .. ىي فمصر
ببلد القطف ، كالبز ..ذكر ا تعالى مصر في القرآف كبيف ا جؿ كعبل اسميا صريحا في اربعة مكاضع في  كارض العزة 

قىاؿى الَّذً  اكتابو ، تشريف ميكٍا  ُِم اٍشتىرىاهي ًمٍف ًمٍصرى اًلٍمرىأىًتًو (( يكسؼ:ليا كتكريما فقاؿ ا جؿ كعبل )) كى .كقاؿ سبحانو )) اٍدخي
(( يكسؼ: ٍينىا ًإلىٰى ميكسىٰى كىأىًخيًو أىٍف تىبىكَّآ ًلقىٍكًمكيمىا ًبًمٍصرى بيييكتنا (( ًٗٗمٍصرى ًإف شىاء الٌموي آًمًنيفى كقاؿ جؿ كعبل ))كىأىٍكحى

 . ٕٖيكنس:
 

(( الزخرؼ: كقاؿ تعالى قاصا عف فرعكف ليس ىذا فقط بؿ اشار ا تعالى إلى مصر كلـ ُٓلما قاؿ ))أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى
مىٍيًف  َّيصرح باسميا في  دى ًفييىا رىجي جى ٍفمىةو مٍِّف أىٍىًميىا فىكى مىى ًحيًف غى ًدينىةى عى ؿى اٍلمى دىخى مكضعا في القرآف كقكلو جؿ كعبل )) كى

ًميـه ((]االعراؼ:[ ُٓيىٍقتىًتبلًف (( ]القصص: ٍكفى ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى [ َُٗيعني:مصر .كقكلو جؿ كعبل )) قىاؿى اٍلمىؤلي ًمف قىٍكـً ًفٍرعى
المكاضع .إف مصر ىي االرض الطيبة التي قاؿ ا تعالى عنيا لما طيرىا ا تعالى مف فرعكف كقكمو مدح  هإلى آخر ىذ

ـٍ تىرىكيكا مً  نَّاتو كىعيييكفو ﴿ا تعالى مصر فقاؿ)) كى مىقىاـو كىًريـو ﴿ِٓف جى كعو كى ري زي  ﴾(( الدخافِٔ﴾ كى
 

فً  زىآًئًف األىٍرًض ًإنِّي حى مىى خى يظه إف مصر فييا خزائف األرض بشيادة ربنا جؿ كعبل لما قاؿ ليكسؼ عميو السبلـ)) قىاؿى اٍجعىٍمًني عى
ًميـه((( يكسؼ.  ٍينىا ًإلىى أيِـّ ميكسىى أىٍف كلـ يذكر ا تعالى قصة نير في القرآف ٓٓعى إال نير النيؿ قاؿ جؿ كعبل : )) كىأىٍكحى

اًعمي  جى اًفي كىال تىٍحزىًني ًإنَّا رىادُّكهي ًإلىٍيًؾ كى ِـّ كىال تىخى مىٍيًو فىأىٍلًقيًو ًفي اٍليى ًميفى ((]القصص:أىٍرًضًعيًو فىًإذىا ًخٍفًت عى [ يعني في ٕكهي ًمفى اٍلميٍرسى
لكادم المقدس طكل ، كفييا الجبؿ الذم كمـ ا عميو مكسى عميو السبلـ ، كفييا الجبؿ الذم تجمى ا كفي مصرنيؿ مصر .

لىقىٍد بىكٍَّأنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ميبىكَّأى  ا سبحانو إليو فانيد الجبؿ دكا، كىي مبكء الصدؽ الذم قاؿ ا تعالى عنو)) كى
ؿ المبارؾ الذم ينبع مف أصمو مف الجنة : ] قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ ، يجرم نير الني أرضيا[كفي ًّٗصٍدؽو ((]يكنس:

النيؿ كسيحاف كجيحاف كالفرات مف انيار الجنة[ ركاه مسمـ .كفي ارض مصر الربكة التي أكل إلييا عيسى عميو السبلـ 
ا ًإلى  ٍينىاىيمى ـى كىأيمَّوي آيىةن كىآكى ٍريى عىٍمنىا اٍبفى مى جى (( ]المؤمنكف : كأمو قاؿ جؿ كعبل )) كى ًعيفو مى ٍبكىةو ذىاًت قىرىارو كى  [َٓى رى

 كعمى أرض مصر ضرب مكسى عميو السبلـ بعصاه فانفمؽ الحجر لو ماءا كانشؽ البحر فكاف كؿ فرؽ كالطكد العظيـ 
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 نعـ إنيا مصر.. إذا أردت القرآف كتجكيده فالتفت إلى مصر..إذا اردت المغة كالفصاحة فإنؾ تنتيي إلى مصر..
 
بمد  فمصر ، ان عادي بمدن  فيي ليستا أردت األخبلؽ الحسنة كحبلكة المساف كحبلكة التبلكة كالقرآف فالتفت لزاما إلى مصر ..إذ

ٍكفي ًفي اٍلمىدىاًئًف  عظيـ القدر جميؿ الجناب اشار ا تعالى لكبر مصر ، كاشار لعظـ مساحتيا فقاؿ جؿ كعبل )) فىأىٍرسىؿى ًفٍرعى
اًشًريفى ﴿ ]الشعراء[ .كىذا يدؿ عمى كثرة مدنيا كلعظـ قدر مصر ..كمنذ القديـ افتخر فرعكف انو يممكيا دكف  ﴾ ((ّٓحى

رحمو ا كرضي عنو  صبف العا ك[.قاؿ عمر ُٓغيرىا فقاؿ كما حكا ا جؿ كعبل عنو)) أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى (( ]الزخرؼ:
ف الذم يمي عمى مصر يككف اخذ الكفة قاؿ :]كالية مصر جامعة تعدؿ الخبلفة [ يعني أف كؿ  ببلد االسبلـ في كفة ، كا 

االخرل .كقاؿ سعيد ابف ىبلؿ إف مصر اـ الببلد كغكث العباد ، إف مصر مصكرة في كتب االكائؿ كقد مدت الييا سائر 
غنكف بما فييا المدف يدىا تستطعميا كذلؾ ألف خيراتيا كانت تفيض عمى تمؾ البمداف [قاؿ الجاحظ : ] إف اىؿ مصر يست

 مف خيرات عف كؿ بمد حتى لك ضرب بينيا كبيف ببلد الدنيا بسكر ماضرىـ [ .
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 مصر أرض الشفاء .ُِ
 عف ىذا المكضكع كتب الكاتب الكبير أنيس منصكر في كتابو الممتع )مف نفسي( ما يمي :
لمؤرخ ىيركدكت لـ ينس أف الحكيـ بقراط كاف ينصح الناس بالسفر إلي مصر لمعبلج ، كالحكيـ جالينكس أيضان ، كا

 صحتو تحسنت عندما جاء إلي مصر كقاؿ :
 اف العجائب التي في مصر قد انعشت ركحو ، كالشمس قد أذابت الصبلبة في عضبلتو ، 

كالفراعنة ىـ أكؿ مف عرؼ أف الرطكبة المكجكدة في الجك ىي التي تفسد أجساـ المكتي ، كلذلؾ كانكا يضعكف الجثث 
يدة عف الرطكبة المكجكدة في اليكاء ، فأقامكا مقابرىـ في الصحراء كفي جنكب مصر ، كالفراعنة ىـ أكؿ في أماكف جافة بع

مف نصح المريض بأف يبعد عف البيت كاألسرة كمكاف العمؿ كيذىب إلي الجنكب حيث اليدكء كالدؼء كالجفاؼ كصفاء 
 السماء ، 

سكيد الذيف جاءكا إلي مصر في رحبلت لمعبلج السياحي يركف كالطب الحديث يؤكد أف حكمة الفراعنة صادقة كأطباء ال
أف مصر كميا ، كليس جنكب مصر فقط ، ، ىي أحسف مكاف لمعبلج مف أمراض الشيخكخة كالركماتـز كاضطراب الدكرة 

 الدمكية ككثير مف األمراض الجمدية ، 
مرضي مف السكيد كالنركيج كفنمندا كالدنمارؾ كمنذ أياـ قرأت تقريران لبعض أطباء السكيد يؤكدكف فيو أف عشرات مف ال

بعض المرضي جاء إلي مصر ال يقكم عمي المشي كبعد أياـ استمتع برككب الخيؿ إلي جكار اليـر ، كبعض المرضي كاف 
ال يقكم عمي الجمكس عمي مقعد لو عجبلت ، كبعد أياـ كاف يساعد المرضي الجدد في الجمكس عمي ىذا المقعد كيدفعيـ 

 ماـ ، كؿ ىذا قرأتو ، كلكال أنني قرأت ذلؾ ما صدقتو ، إلي األ
كزارني الدكتكر مكرسنج أحد المشرفيف عمي السياحة العبلجية كقمت لو إف أسكاف لـ تكف تعرؼ الرطكبة كال السحب كال 

 المطر كىي اآلف أصبحت معتدلة الجك مثؿ اإلسكندرية ، فيؿ ىذه الرطكبة تعكؽ العبلج ؟
مكرسنج باألرقاـ كالتقارير الطبية أيضان أف أسكاف تشفي العميؿ ، كأف ىناؾ سران أك سحران إشعاعيان في  كأكد لي الدكتكر

جنكب مصر كشماليا ، كأف ىذا السر جعؿ مصر ىي أصح بمد في العالـ كمو لعبلج كؿ األمراض التي يشكك منيا أىؿ 
 ِزائد  ِه الجممة ، كأعادىا بيدكء كبساطة كمف يقكؿ أف السكيد كالنركيج ككؿ الدكؿ الشمالية )كطمبت إليو أف يعيد ىذ

 ( ْيساكم 
كشعرت باالرتياح كتمنيت أف أجد نفسي في أسكاف بسرعة كأف أعرض نفسي ليذا السحر اإلشعاعي الذم عرفو المؤرخ 

ف قمت : ىيركدكت كلـ يعرؼ اسمو ، كلما سألني الدكتكر مكرسنج عف األمراض التي أشكك منيا كسكؼ تشفييا أسكا
 مرض كاحد اسمو القاىرة 

  ِّْ-ِِْصفحة  –الطبعة السابعة  –دار الشركؽ  –لمكاتب الكبير أنيس منصكر  -مف نفسي  –نقبلن عف كتاب 
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 –عميو السبلـ  –إف ما بقي لنا مف قصص نبي ا كرسكؿ مصر إدريس  - - -)  

ليكحي بأف ىذا العمؽ الحضارم كالسبؽ في التمدف ، المذيف تميزت بيما مصر قبؿ سائر 
الحضارات ، إنما كانت ليما عركة كثقي بعمـ النبكة الذم جاء بو رسكليا إدريس عميو السبلـ 

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

كعبر  - - -النجـك فإف ا عز كجؿ أفيمو أسرار الفمؾ كتركيبو كنقط اجتماع الككاكب فيو كأفيمو عدد السنيف كالحساب 
سانية مف التاريخ ظمت كمضات التكحيد الديني في مصر ىذا التاريخ المصرم الذم ىك أطكؿ كأعرؽ ما حفظت ذاكرة اإلن

شاىدة عمي انتماء المصرييف إلي ديف ا كلقد تمثؿ ذلؾ فيمف زارىا كعاش فييا مف األنبياء كالمرسميف كفيمف كلد فييا 
إلي التكحيد  كأيضان في حكمائيا الذيف جددكا الدعكة –ممف قص ا عمينا قصصيـ في القرآف الكريـ  –كنشأ كبعث منيـ 

فإلي  - -كرفعكا راياتو في مكاجية الكثنية كالذيف قد يككنكف أنبياء كرسبلن ممف لـ يرد ذكر ألسمائيـ في القرآف الكريـ 
كىك أبك األنبياء كمف بنات مصر ىاجر عمييا السبلـ أنجب نبي ا كرسكلو  –عميو السبلـ  –مصر رحؿ إبراىيـ الخميؿ 
لي مصر جاء يكسؼ عميو السبلـ كفييا أكحي إليو ربو كبيا بمغ الرسالة كعمؿ كساس كأصمح   -إسماعيؿ عميو السبلـ  كا 

كفي مصر  –كباستدعاء مف يكسؼ جاء نبي ا يعقكب كعدد مف بنيو إلي مصر كعاش فييا كعبد ا كدعا إليو  - - -
ييـ كأنزؿ عمييـ التكراة كاأللكاح فجابيت حرية كلد كنشأ كتعمـ نبي ا مكسي كأخكه ىاركف عمييما السبلـ كأكحي ا إل

لي مصر لجأ المسيح عيسي ابف مريـ عميو السبلـ مع أمو  - - ُالتكحيد عبكدية الفرعكنية عمي ضفاؼ كادم النيؿ كا 
  ِسيدة نساء العالميف طمبان لؤلمف (

 َُإلي صفحة  ْمف صفحة ىذا بعض ما كرد بكتاب عندما دخمت مصر في ديف ا ) د محمد عمارة ( مقتطفات 

                                                 
ٔ

 ٣ٞؾى ذٜح ٬ًّ ك٢ جٌُطحخ ج٢ِٚ٧ جُٔأنٞيز ػ٘ٚ جُلوٍز  جُٔٓحكحش جُٔٞؾٞوز ذ٤ٖ جُؼرحٌجش 
ٕ

 ٓٔئ٢ُ ٚلكس  ٗػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔحٌز ( ٓوططلحش ٖٓ ٚلكس  
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 سنة ِِْٗلـ يحكـ المصريكف مصر لمدة  .ِّ
ـ  كبالتحديد بعد حكالي سنة كاممة مف ُِٓٗيعرؼ الكثيركف أف المصرييف قد استعادكا حكـ مصر بعد ثكرة يكليك سنة 

عبلف الجميكرية سنة   ـ ُّٓٗقياـ الثكرة حيث تـ إنياء حكـ أسرة محمد عمي كا 
 متي كانت آخر مرة حكـ فييا المصريكف مصر قبؿ ىذا التاريخكلكف قد ال يعرؼ البعض 

 كيمكف اعتبار أف  الممؾ نقطانب الثاني ) نختنبك الثاني ( ىك آخر حاكـ مصرم حكـ مصر ، 
 كىك آخر ممؾ مف ممكؾ األسرة الثبلثيف الفرعكنية التي تعتبر آخر أسرة فرعكنية في التاريخ المصرم

 قبؿ الميبلد  ُّْكقد انتيي حكـ ىذا الفرعكف األخير عمي يد الفرس حكالي سنة 
كليس معني ىذا أف العصر الفرعكني نفسو كاف خاليان مف الحكاـ الغير مصرييف فقد حكـ مصر خبلؿ العصر الفرعكني 

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

 ، كلكف الذم طرد الفرس عندما أعادكا احتبلؿ مصر لـ يكف المصرييف ىذه المرة 
لبطالمة ثـ تبع البطالمة ؽ ـ كتبله في حكـ مصر أسرة ا ِّّبؿ طردىـ اإلسكندر المقدكني الشيير حكالي سنة 

ـ ثـ  ُٖٔقبؿ الميبلد ثـ تعرضت مصر لغزك فارسي في أكاخر حكـ الركماف سنة  َّاالحتبلؿ الركماني لمصر سنة 
 ـِٕٔاستعادىا الركماف مرة أخرم سنة 
 ـ أثناء االحتبلؿ الركماني ليا َْٔإلي أف تـ فتح مصر سنة 

ا الدكلة األمكية فالعباسية ثـ تأسست في مصر الدكلة الطكلكنية سنة ككاف فتح مصر في عيد دكلة الراشديف ثـ تمتي
 ـ ُُُٕـ كتبلىـ األيكبيكف سنة ٗٔٗـ ثـ حكـ مصر الفاطميكف سنة ّٓٗـ ثـ اإلخشيدية سنة ٖٖٔ

 ـُِّٖـ ثـ المماليؾ البرجية سنة َُِٓثـ دكلة المماليؾ البحرية سنة 
 ـ لمدة ثبلث سنكات ُٖٕٗلحممة الفرنسية سنة ـ ثـ جاءت إُُٓثـ الحكـ العثماني لمصر سنة 

ـ كقد قامت بريطانيا باحتبلؿ مصر خبلؿ عصر أسرة محمد عمي َُٖٓثـ حكـ مصر محمد عمي باشا كأسرتو مف سنة 
 ـ ُِٖٖحكالي سبعيف سنة مف سنة 

  ُِٓٗثـ انتيي حكـ أسرة محمد عمي بعد قياـ ثكرة يكليك 
 مصرم منذ عيد نقطانب الثاني إال بعد قياـ ثكرة يكليك  كبالتالي لـ يجمس عمي عرش مصر حاكـ

 سنة كاممة ِِْٗـ كبالتالي تككف المدة بالكامؿ  ُّٓٗقبؿ الميبلد إلي سنة  ُّْأم منذ سنة 
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 مبلحظات إلي سنة مف سنة مدة الحكـ الدكلة ـ
 منذ بداية األسرة األكلي الفرعكنية ؽ ـ َُُٕ ؽ ـ ََُّ سنة تقريبان  َُّٗ الفراعنة ُ
  ؽ ـ َُٖٔ ؽ ـ  َُُٕ سنة تقريبان  َُٓ اليكسكس ِ
  ؽ ـ َٓٗ ؽ ـ َُٖٔ سنة تقريبان  َّٕ الفراعنة ّ
  ؽ ـ َّٕ ؽ ـ َٓٗ سنة تقريبان  َِِ الميبيكف ْ
  ؽ ـ ُٕٓ ؽ ـ َّٕ سنة تقريبان ُٓ الفراعنة ٓ
تـ دخكؿ اآلشكريكف مصر أيضان  ـؽ  ّٔٔ ؽ ـ ُٕٓ سنة تقريبان  ِٓ النكبيكف ٔ

 في ىذه الفترة
  ؽ ـ ِٓٓ ؽ ـ ّٔٔ سنة تقريبان  ُّٖ الفراعنة ٕ
  ؽ ـ َْْ ؽ ـ ِٓٓ سنة تقريبان  ُُِ الفرس ٖ
  ؽ ـ ُّْ ؽ ـ َْْ سنة تقريبان  ّٔ الفراعنة ٗ

  ؽ ـ ِّّ ؽ ـ ُّْ سنكات ٖ الفرس َُ
  ؽ ـ َّ ؽ ـ ِّّ َّّ اإلسكندر كالبطالمة ُُ
  ـ ُٖٔ ؽ ـ َّ سنة ْٖٔ الركماف ُِ
  ـ ِٕٔ ـ ُٖٔ سنةَُ الفرس ُّ
  ـ َْٔ ـ ِٕٔ سنةُّ الركماف ُْ
دكلةالخمفاء  ُٓ

 الراشديف
  ـ ٗٓٔ ـ َْٔ سنةُٗ

  ـ َٕٓ ـ ٗٓٔ سنةُٗ الدكلة األمكية ُٔ
  ـ ٖٖٔ ـ َٕٓ سنةُُٖ الدكلة العباسية ُٕ
  ـ َٓٗ ـ ٖٖٔ سنةّٕ الدكلة الطكلكنية ُٖ
  ـ ّٓٗ ـ َٓٗ سنةَّ الدكلة العباسية ُٗ
  ـ ٗٔٗ ـ ّٓٗ سنةّْ الدكلة اإلخشيدية َِ
  ـ ُُُٕ ـ ٗٔٗ سنةَِِ الدكلة الفاطمية ُِ
  ـ َُِٓ ـ ُُُٕ سنةٕٗ الدكلة األيكبية ِِ
  ـ ُُٕٓ ـ َُِٓ سنةِٕٔ المماليؾ ِّ
الفرنسيكف لمدة ثبلث تخمميا دخكؿ  ـ َُٖٓ ـ ُُٕٓ سنةِٖٖ الدكلة العثمانية ِْ

 ـ ُٖٕٗسنكات مف سنة 
تخمميا دخكؿ اإلنجميز مصر حكالي  ـ ُّٓٗ ـ َُٖٓ سنةُْٖ أسرة محمد عمي ِٓ

 ُِٖٖسبعيف سنة مف سنة 
 ممحكظة : ىناؾ بعض التكاريخ التقريبية الغير مؤكدة خبلؿ العصر الفرعكني 

 نقبلن عف ) مكسكعة حكاـ مصر ( ) د ناصر األنصارم (
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 كيؼ كاف يعيش المصرم القديـ في العصر الحجرم .ِٓ
) كاف المصرم في ذلؾ الكقت جامعان لمقكت يحصؿ عمي حاجتو مما يجده مف ثمار األشجار كمما يستطيع أف يصطاده  

 مف أسماؾ النير كالبحيرات ، أك مف الطيكر كصغار الحيكانات ، 
كال تحتاج إلي ضركرة إقامة العائبلت عمي مقربة مف بعضيا ، كما أنيا ال تحتاج كمثؿ ىذه الحياة تستمـز التنقؿ الدائـ 

 إلي أثاث ثقيؿ يحممو اإلنساف معو ،
أنو يستطيع أف يستنبت بعض حبكب النباتات البرية كيحصؿ منيا عمي كميات  ُكجاء اليـك الذم عرؼ فيو اإلنساف 

تدريجيان مف جامع لمقكت إلي منتج لو ، فأجبرتو الزراعة عمي اإلقامة  كبيرة بعد زرعيا ، كبعبارة أخرم أخذ المصرم يتحكؿ
 في مكاف معيف ليرعى حقمو كليحصؿ عمي ثماره ، 

، كيبني لو مستقران يأكم إليو كيضع فيو محصكلو ، كما بدأ أيضان يصنع مف  ِكما بدأ اإلنساف يستأنس الحيكانات أيضان 
 اتو ، بعض النباتات كمف الطيف أكاف لحفظ حاجي

كعندما كصؿ اإلنساف إلي ىذه المرحمة ، أم بعد ترؾ اعتماده عمي حياة الصيد كجمع القكت اعتمادان كامبلن ، أخذ يكدع 
حياة العصر الحجرم القديـ كأخذ يبدأ العصر الحجرم المتكسط الذم حسف فيو اإلنساف بعض أدكاتو كأخذ يرتقي قميبلن قميبلن 

 مى ببعض أدكات الزينة في مدارج المدنية ، كبدأ يتح
 ،  ّكما جاء العصر النيكليتي أك العصر الحجرم الحديث حتي كاف ىذا اإلنساف يعيش في قرم صغيرة  (

) كتسمي الفترة بيف بداية العصر النيكليتي " أم العصر الحجرم الحديث " كييف ظيكر األسرات في مصر ، كتقرب مف 
  ----ألفي سنة العصر الحجرم النحاسي أحيانان 

كبعد انتياء العصر الحجرم بدأ عصر  ْكنستطيع أف نقكؿ إنو كاف لكؿ مف حضارتي الدلتا كالصعيد مميزات خاصة (
 الفرعكنية  األسرات

 ّٔ-ّٓنقبلن باختصار عف كتاب مصر الفرعكنية ) أحمد فخرم ( صفحة 

                                                 
ٔ

ٕ ػ٢ِ ج٧ٌٜ ًَ ٓح ػٍكٚ ج٩ٗٓحٕ ٣ٝطؼِٔٚ ذاٌجوز جُهحُن ػُ ٝؾَ كٜٞ ْركحٗٚ ج١ًُ ٣ِْٜ ج٩ٗٓحٕ جُؼِْ ٝجُٔؼٍكس جُٔ٘حْرس ٌَُ ٍٓقِس ٖٓ ق٤حز ج٩ٗٓح 

 ٫ٝ ٖإٔ ُِٛىكس ك٢ ٓح ٣طؼِٔٚ ج٩ٗٓحٕ ٝئٗٔح ٢ٛ أْرحخ ٣ٓررٜح ج٢ُُٞٔ ػُ ٝؾَ 
ٕ

  ِٓ  ْْ ج أََّٗح َنَِْوَ٘ح َُُٜ ْٝ ٍَ َ٣ ْْ َُ َٝ ُِ }أَ ًُ َْٜ٘ح ٣َأْ ِٓ َٝ  ْْ ًُٞذُُٜ ٌَ َْٜ٘ح  ِٔ ْْ كَ َِْ٘حَٛح َُُٜ َيَُّ َٝ { } َٕ ٌُٞ حُِ َٓ ْْ ََُٜح  ح كَُٜ ًٓ َْٗؼح َِْص أ٣َِْى٣َ٘ح أَ ِٔ ح َػ َّٔ( } َٕ  ( ٌْٞز ٣ــ6ّٕ)، ( 6ٔٞ
ٖ

 ٖٙ-ٍٖ٘ٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
ٗ

  6ٍٖٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
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 معمكمات مختصرة عف ممخص العصر الفرعكني .ِٔ
  ينقسـ العصر الفرعكني إلي ثبلثة عصكر رئيسية

  عصر الدكلة القديمة
 عصر الدكلة الكسطي
  عصر الدكلة الحديثة

  كيمي كؿ عصر مف ىذه العصكر فترة اضمحبلؿ لعتيؽكتسبؽ ىذه العصكر الثبلثة عصر يسمي بالعصر ا
  االضمحبلؿ األكؿ بيف الدكلة القديمة كالدكلة الكسطي
 االضمحبلؿ الثاني بيف الدكلة الكسطي كالدكلة الحديثة

 االضمحبلؿ األخير في نياية الدكلة الحديثة كنياية العصر الفرعكني بالكامؿ
  ( بحصر عدد األسر في العصر الفرعكنيكقد قاـ المؤرخ المصرم القديـ )مانيتكف

 فذكر أنيا ثبلثيف أسرة فرعكنية ، مكزعة عمي العصكر الفرعكنية المختمفة
 كاألسرة الفرعكنية تعني عائمة حكمت مصر فترة معينة كتبدأ بمؤسس ليذه األسرة ثـ يتبعو 

  كيميو أبناءه ثـ أحفاده حتي يظير مؤسس آخر ألسرة جديدة كىكذا
ممؾ  ُْد ممكؾ كؿ أسرة عف األخرم في أغمب األحياف فمثبلن عدد ممكؾ األسرة الثامنة عشرة عبارة عف كيختمؼ عد

  كعدد ممكؾ األسرة الرابعة عبارة عف سبعة ممكؾ بينما تككنت األسرة الثامنة كالعشركف مف ممؾ كاحد فقط
في ىذه األسرة فيأتي مؤسس جديد ألسرة كعادةن ما ينتيي حكـ أم أسرة لعدة أسباب أىميا ىك انتياء نسؿ الذككر 

جديدة ، كيشترط أف يتزكج احدم أميرات األسرة الممكية السابقة حتي تجرم الدماء الممكية في عركؽ أبناءه فيكتسب 
 شرعية الحكـ ألسرتو

 كفيما يمي تكزيع عدد األسرات عمي العصكر المختمفة
 العصر العتيؽ ) عصر تأسيس الدكلة (

  ؽ ـ َِٗٔقبؿ الميبلد إلي حكالي سنة  ََُّف فقط ) األكلي كالثانية ( مف حكالي سنة يتككف مف أسرتي
 كأشير ممكؾ ىذا العصر ىك الممؾ مينا مكحد القطريف كالفرعكف األكؿ في األسرة األكلي

 الدكلة القديمة ) عصر بناة األىراـ (
  ؽ ـ َُِٖإلي حكالي سنة ؽ ـ  َِٗٔمف األسرة الثالثة إلي األسرة السادسة مف حكالي سنة 

كالممؾ سنفرك مؤسس األسرة  كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة كصاحب اليـر المدرج بسقارة
  الرابعة ككذلؾ خكفك كخفرع كمنقرع أشير ممكؾ األسرة الرابعة كأصحاب األىرامات الثبلثة بالجيزة

 االضمحبلؿ األكؿ ) عمت الفكضي الببلد (
  ؽ ـ ََِٔؽ ـ إلي حكالي سنة  َُِٖمف األسرة السابعة إلي األسرة العاشرة مف حكالي سنة 
 الدكلة الكسطي ) عصر االىتماـ بالسياسة الخارجية (

  ؽ ـ َُُٕؽ ـ إلي سنة  ََِٔيتككف مف األسرة الحادية عشرة كاألسرة الثانية عشرة فقط مف سنة 
) امنمحات كسنكسرت (  ُِ) منتكحتب ( األكؿ كالثاني كىكذاكممكؾ األسرة  ُُكأشير ممكؾ ىذا العصر ممكؾ األسرة 

 األكؿ كالثاني كىكذااالضمحبلؿ الثاني ) تخممو احتبلؿ اليكسكس لمصر (
كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ سقنف رع  ؽ ـ َُٔٓؽ ـ إلي سنة  َُُٕمف سنة  ُٕإلي األسرة  ُٓمف األسرة  

  يكسكس كلـ يتمكنكا مف طردىـكالممؾ كامس الذيف كافحكا ال
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 الدكلة الحديثة ) عصر اإلمبراطكرية المصرية (
كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ أحمس  ؽ ـ َُٖٓؽ ـ إلي سنة  َُٖٓمف سنة  َِإلي األسرة  ُٖمف األسرة 

مثؿ الممكة  بشكؿ عاـ ُٖكطارد اليكسكس ، كمف أشير ممكؾ ىذا العصر ممكؾ األسرة  ُٖاألكؿ كىك أكؿ ممكؾ األسرة 
حتشبسكت كالممؾ تحتمس الثالث مؤسس اإلمبراطكرية المصرية كالممؾ امنحكتب الرابع ) اخناتكف ( كالممؾ تكت عنخ 

 الممؾ سيتي األكؿ كالممؾ رمسيس الثاني كالممؾ مرنبتاح ُٗكأشير ممكؾ األسرة  آمكف كالممؾ حكر محب
  الممؾ رمسيس الثالث َِكأشير ممكؾ األسرة 

 
  بلؿ األخير ) نياية الفراعنة كتخممو حكـ مصر ممكؾ ليبييف كنكبييف كآشكرييف كفرس عمي فترات مختمفة (االضمح

كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ شاشنؽ األكؿ  ؽ ـ ُّْؽ ـ إلي سنة  َُٖٓمف سنة  َّإلي األسرة  ُِمف األسرة 
صر أيضان الممؾ بعنخي كىك مصرم نكبي كمف أشير ممكؾ ىذا الع ِِكىك مصرم مف أصؿ ليبي كىك مؤسس األسرة 

، أما الممؾ ) نقطانب الثاني ( كيطمؽ عميو ايضا اسـ  ِٔ، كالممؾ بسماتيؾ األكؿ مؤسس األسرة  ِٓمؤسس األسرة 
 ) نخت نبؼ ( الثاني أك ) نختنبك ( الثاني فيك آخر ممؾ في األسرة الثبلثيف الفرعكنية أم أنو آخر فرعكف مصرم تقريبان 

 
الطبعة  –ف ) مكسكعة حكاـ مصر مف الفراعنة إلي اليـك مع صكرىـ كأعبلميـ كرمكزىـ ( تأليؼ د ناصر األنصارم نقبل ع

 باختصار -دار الشركؽ  -ُْٗٗ –الخامسة 

 



 ٗٔ 

 حجر بالرمك كبردية تكريف كتاريخ مانيتكف أىـ مصادر التاريخ الفرعكني :مف  .ِٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيذا االسـ نسبة لمدينة بالرمك اإليطالية المكجكد بيا أكبر قطعة مف ىذا الحجر بعد  ُكقد تـ تسمية حجر بالرمك
كعثر أحد  َُُٗتحطمو كيكجد في المتحؼ المصرم بالقاىرة أربع قطع صغيرة اشترت مصمحة اآلثار ثبلثة منيا في عاـ 

لقطعة السادسة فيي اآلف في لندف في خفراء المصمحة فيما بعد عمي القطعة الرابعة ممقاة بيف الخرائب في منؼ أما ا
 بكتاب مصر الفرعكنية "ألحمد فخرم" عف ىذا الحجر ما يمي : ْٔ، ّٔمتحؼ الجامعة كقد كرد في صفحة 

) في أكاخر أياـ األسرة الخامسة المصرية أك ربما في أكائؿ األسرة السادسة كاف يقـك في معبد مف معابد العاصمة في  
متريف كيزيد ارتفاعو عف سبعيف سنتيمتران نقش كجياه بنقكش في سطكر رأسية كتبت فييا  منؼ حجر ال يقؿ طكلو عف

أسماء جميع مف حكمكا مصر منذ أياـ ما قبؿ األسرة األكلي مع  مدة حكـ كؿ منيـ ، مقسمان إلي سنكات كأىـ ما حدث في 
ا أكبرىا كأىميا مكجكدة في صقمية منذ كؿ سنة كألمر ما حطـ ىذا الحجر إلي قطع صغيرة عثر حتى اآلف عمي ستة مني

 كما زالت ىناؾ حتي اآلف(  ُٕٕٖكنقمت إلي متحؼ مدينة بالرمك في عاـ  ُٖٗٓ
 

 بنفس المرجع السابؽ ما يمي : ٓٔفقد كرد عنيا في صفحة  ِأما بردية تكريف
عثر عمييا في منؼ ككانت  ) حصؿ عمي ىذه البردية الرحالة اإليطالي دركفني في أكائؿ القرف التاسع عشر كقيؿ إنو

البردية في حالة جيدة عندما تسمميا دركفني كلكنيا تيشمت بعد ذلؾ كنقمت إلي إيطاليا عقب الحصكؿ عمييا ككضعت في 
متحؼ تكريف منذ ذلؾ الكقت ككانت تحتكم ىذه البردية عمي أكثر مف ثبلثمائة اسـ مف أسماء الممكؾ كتحت اسـ كؿ منيـ 

 كتنتيي بأسماء الممكؾ قبيؿ األسرة الثامنة عشرة ( - -تبدأ باآللية الذيف حكمكا مصر عدد سنكات حكمو كىي 
 

                                                 
ٔ

جُهحٓٓس ج٣ٍُٛٔس أٝ ٌذٔح ك٢ أٝجتَ ج٧ٍْز جُٓحوْس ًاحٕ ٣واّٞ كا٢ ٓؼراى ٓاٖ ٓؼحذاى جُؼحٚأس كا٢ ٓ٘اق قؿاٍ ٫ ٣واَ ٠ُٞاٚ ػاٖ  ) ك٢ أٝجنٍ أ٣حّ ج٧ٍْز 

ج٧ُٝا٢  ٓط٣ٍٖ ٣ُ٣ٝى جٌضلحػٚ ػٖ ْرؼ٤ٖ ْ٘ط٤ٔطٍجً ٗوٕ ٝؾٜحٙ ذ٘وٞٔ ك٢ ْطٌٞ ٌأ٤ْس ًطرص ك٤ٜح أْٔحء ؾ٤ٔغ ٖٓ قٌٔاٞج ٓٛاٍ ٓ٘اً أ٣احّ ٓاح هراَ ج٧ْاٍز

ْٜٓ٘ ، ٓوٓٔحً ئ٢ُ ْ٘ٞجش ٝأْٛ ٓح قىظ ك٢ ًَ ْ٘س ٧ٍٝٓ ٓح قطْ ًٛج جُكؿٍ ئُا٢ هطاغ ٚاـ٤ٍز ػػاٍ قطا٠ ج٥ٕ ػِا٢ ْاطس ٜٓ٘اح أًرٍٛاح  ٓغ  ٓىز قٌْ ًَ

ٓٛاٍ جُلٍػ٤ٗٞاس  ٗٙ-ٖٙٝٓاح َجُاص ٛ٘احى قطا٢ ج٥ٕ( ) ٚالكس  866ٔٝٗوِص ئُا٢ ٓطكاق ٓى٣٘اس ذاحٍُٓٞ كا٢ ػاحّ  8٘9ٔٝأٜٛٔح ٓٞؾٞوز ك٢ ٚو٤ِس ًٓ٘ 

 "أقٔى كه١ٍ"(
ٕ

ٓح ضٓأِٜح َٛ ػ٢ِ ًٛٙ جُرٍو٣س جٍُقحُس ج٣٩طح٢ُ وٌٝك٢٘ ك٢ أٝجتَ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ ٝه٤َ ئٗٚ ػػٍ ػ٤ِٜح ك٢ ٓ٘ق ًٝحٗص جُرٍو٣س ك٢ قحُس ؾ٤ىز ػ٘اىق 

ػِا٢ أًػاٍ وٌٝك٢٘ ٌُٜٝ٘ح ضٜٗٔص ذؼى يُي ٝٗوِص ئ٢ُ ئ٣طح٤ُح ػود جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٝٝٞؼص ك٢ ٓطكق ض٣ٌٖٞ ًٓ٘ يُي جُٞهص ًٝحٗص ضكط١ٞ ًٛٙ جُرٍو٣اس 

ٝض٘طٜا٢ أْأحء جُِٔاٞى هر٤اَ ج٧ْاٍز  - -ٖٓ غ٬غٔحتس جْْ ٖٓ أْٔحء جُِٔٞى ٝضكص جْْ ًَ ْٜٓ٘ ػىو ْا٘ٞجش قٌٔاٚ ٝٛا٢ ضراىأ ذح٥ُٜاس جُا٣ًٖ قٌٔاٞج ٓٛاٍ 

 ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس "أقٔى كه١ٍ"(  ٘ٙجُػحٓ٘س ػٍٗز ) ٚلكس 
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 فقد كتب عنو أحمد فخرم ما يمي : ُأما تاريخ مانيتكف
) كاف مانيتكف كاىنان مصريان في معبد في سمنكد كاشتير بعممو كمعرفتو لتاريخ مصر كلغتيا كأراد بطميمكس الثاني " 

ف يستفيد مف عممو كذلؾ بتكميفو بكتابة تاريخ لمصر استقي مصادره مما كاف في المعابد كمكاتب ؽ ـ " أ َِٖحكالي 
الحككمة مف كثائؽ كمما يبعث عمي الحزف أف تاريخ مانيتكف األصمي فقد في حريؽ مكتبة اإلسكندرية كلـ يعثر حتي اآلف 

مقتطفات مف ذلؾ التاريخ نقميا المؤرخ الييكدم عمي أم نسخة كاممة أك ناقصة منو ككؿ ما كصؿ إلي أيدينا ليس إال 
ككصؿ إلينا أيضان مف تاريخ مانيتكف جداكؿ بأسماء األسرات كالممكؾ كعدد سني حكميـ في مؤلفات بعض  - -يكسيفكس 

ميبلدية " كلكف أفضؿ النصكص كأدقيا ىك ما جاء في الكتاب الذم قاـ بجمعو  ُِٕالكتاب كخاصة جكليكس اإلفريقي "
 يكس سينكمكس (جيكرج

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

خ مصر كانت ال تعجبو فمثبلن ثبت أبيدكس ) أىمؿ ممكؾ كبالتالي حذؼ أسماء بعض الممكؾ أك فترات كاممة مف تاري
كلـ يذكر ثبت أبيدكس أم  - -إىناسيا األسرتيف التاسعة كالعاشرة كلـ يذكر إال ممكيف فقط مف ممكؾ األسرة الحادية عشرة 

مكؾ مصر بما في ذلؾ ممكؾ اليكسكس الذيف كانكا في نظر م -االضمحبلؿ الثاني–ممؾ مف ممكؾ عصر الفترة الثانية 
أجانب مغتصبيف لحرية الببلد ، كيبدأ بعد ذلؾ بممكؾ األسرة الثامنة عشرة فيسمييـ جميعان إلي أف يصؿ إلي الممؾ امنحكتب 
الثالث فيتبعو بحكر محب آخر ممكؾ األسرة كأسقط "إخناتكف" ك "سمنخ كا رع" ك "تكت عنخ آمكف" ك "آم" ألنيـ كانكا في 

عمي ديانة آمكف ككذلؾ فعؿ بالممكة حتشبسكت ألف خركجيا عمي التقاليد كاغتصابيا العرش  رأيو ممككان مارقيف كخارجيف
 ،  ِلنفسيا جعميا ممكة غير شرعية في نظر األجياؿ التالية (

 كيضيؼ الدكتكر أحمد فخرم ما يمي :
األثرية في مصر الكسطي  ) كميما قيؿ عف نتائج الحفائر كما ظير منيا حتي اآلف فبل يزاؿ أمامنا الكثير مف المناطؽ

مازالت تحتفظ بأكثر ما أبقي عميو الزمف مف مخمفاتيا ، حتي طيبة نفسيا عاصمة اإلمبراطكرية فإنو لـ يتـ حفرىا أك بحثيا 
البحث العممي الكافي ، كليذا يمكننا القكؿ بأنو ما زاؿ أماـ عمـ اآلثار المصرية كقت طكيؿ ربما يمتد إلي أكثر مف بضع 

أف يستطيع عمماء اآلثار أف يقكلكا بأنو لـ يعد ىناؾ مزيد مف البحث ، كقبؿ أف يقكؿ المؤرخكف أنيـ قد قالكا  قركف قبؿ
 ّكممتيـ النيائية في تاريخ مصر ، كأنو لـ تعد ىناؾ فجكات في ذلؾ التاريخ (

 
اًقبىةي )  كا كىٍيؼى كىافى عى كا ًفي اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري ـٍ  الًَّذيفى  أىفىمى ـٍ كىأىشىدَّ قيكَّةن  ۚ  ًمٍف قىٍبًمًي كىآثىارنا ًفي اأٍلىٍرًض فىمىا  كىانيكا أىٍكثىرى ًمٍنيي

ـٍ مىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى  ٍنيي  سكرة غافر ِٖ( اآلية  أىٍغنىٰى عى
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م ّ " إٔ ٣ٓاطل٤ى ٓاٖ  8ٕٓطٚ ُطح٣ٌم ٍٓٛ ُٝـطٜح ٝأٌجو ذط٤ِِٔٞ جُػاح٢ٗ " قاٞج٢ُ ًحٕ ٓح٤ٗطٕٞ ًحٛ٘حً ٣ٍٛٓحً ك٢ ٓؼرى ك٢ ْٔ٘ٞو ٝجٖطٍٜ ذؼِٔٚ ٝٓؼٍك 

طٕٞ ج٢ِٚ٧ ػِٔٚ ٝيُي ذط٤ٌِلٚ ذٌطحذس ضح٣ٌم ٍُٔٛ جْطو٢ ٓٛحوٌٙ ٓٔح ًحٕ ك٢ جُٔؼحذى ٌٝٓحضد جُكٌٞٓس ٖٓ ٝغحتن ٝٓٔح ٣رؼع ػ٢ِ جُكُٕ إٔ ضح٣ٌم ٓح٤ٗ

ػ٢ِ أ١ ٗٓهس ًحِٓس أٝ ٗحهٛس ٓ٘ٚ ًَٝ ٓح َٝٚ ئُا٢ أ٣اى٣٘ح ُا٤ّ ئ٫ ٓوططلاحش ٓاٖ يُاي جُطاح٣ٌم ٗوِٜاح كوى ك٢ ق٣ٍن ٌٓطرس ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ُْٝ ٣ؼػٍ قط٢ ج٥ٕ 

ٝٝٚاَ ئ٤ُ٘اح أ٣ٟاحً ٓاٖ ضاح٣ٌم ٓاح٤ٗطٕٞ ؾاىجٍٝ ذأْأحء ج٧ْاٍجش ٝجُِٔاٞى ٝػاىو ْا٢٘ قٌٜٔاْ كا٢ ٓإُلاحش ذؼاٝ جٌُطاحخ  - -جُٔإٌل ج٤ُٜاٞو١ ٣ْٞا٤لِٞ 

و٣اس " ٌُٝاٖ أكٟاَ جُ٘ٛاٞ٘ ٝأوهٜاح ٛاٞ ٓاح ؾاحء كا٢ جٌُطاحخ جُا١ً هاحّ ذؿٔؼاٚ ؾ٤ٌٞؾ٤اِٞ ْا٤ٌِِ٘ٞ ٬٤ٓ 6ٕٔج٤ُٓٔك٤٤ٖ ٝنحٚس ؾ٤ُِٞٞ ج٩ك٣ٍو٢ "

 ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس "أقٔى كه١ٍ"( 6ٙ-ٙٙ) ٚلكس 
ٕ

  9ٍٙٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
ٖ

  6ٍٗٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
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 أسئمة محاكمة الميت أماـ أكزكريس  .ِٖ
 مف كجية نظر الفراعنة 

 ىؿ حفظت جسدؾ طاىران ؟
 ىؿ قتمت نفسا بغير حؽ ؟

 ىؿ عذبت حيكانان ؟
 ىؿ تعمقت بالدنيا بسبلسؿ مف ذىب ؟

 ىؿ عميت مف أمكر اآلخرة ؟
 ىؿ صنت نفسؾ كلسانؾ عف الشيادة الزكر ؟
 ىؿ عرفت السحر األسكد كدنست نفسؾ بو ؟
 ىؿ تذكرت اإللو كسألتو دكمان اليداية كالرشد ؟

 ىؿ خنت جارؾ أك صديقؾ الذم ائتمنؾ عمي عرض بيتو ؟
 بالنباتات كأطفأت ظمأىا ؟ىؿ اعتنيت 

 ىؿ عاممت الحيكانات بالرفؽ كالشفقة كما تكد أف يعاممؾ بالرفؽ مف ىك أقكم منؾ ؟
 ىؿ استمعت لصكت ضميرؾ ؟

 ىؿ كرىت إنسانان ؟
 ىؿ جمبت الرضا لقمب أمؾ كالشرؼ لبيت أبيؾ ؟

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

 ىؿ كنت في أم حاؿ تكذب ؟
 يجيب المتكفي عف ىذه األسئمة ثـ يضيؼ : 

ف قمبي نقي كيدام  كنت عينان لؤلعمي ، كيدان لممشمكؿ ، كرجبلن لمكسيح ، كأبان لميتيـ ، كلـ أجعؿ أحد يبكي مني ، كا 
 طاىرتاف 

 ذنكبكعندما ترجح كفة قمب المتكفي ، ، يعمف تحكتي براءة قمب المتكفي مف ال
صفحة  – َُِّالطبعة األكلي  –الدار المصرية المبنانية  –نقبلن عف كتاب ) مصر عممت العالـ ( د كسيـ السيسي 

ّْ  
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 عندما كاف الكاتب ىك األرقي اجتماعيان عند الفراعنة .ِٗ
  َََِمكتبة األسرة  –الجزء الثامف عشر  –سميـ حسف  –مف كتاب مكسكعة مصر القديمة 

 :حيث كرد ما يمي 
كانت الطبقات المثقفة عماد األدبيف القديـ كالحديث ، ككاف لمكاتب فضؿ السبؽ عمي غيره مف أصحاب الميف األخرم ، 
ف لـ تسـ  بؿ إنؾ لتجد فجكة كبيرة تفصؿ بيف المصرم المتعمـ كغير المتعمـ ، كمف يبرع في الكتابة ينؿ أسمي المراكز كا 

قيمة إال بكتابو ، كمف ىنا تدرؾ السر في رغبة كبار المكظفيف القدماء أف يصكركا مكاىبو األخرم ، بؿ لـ يكف لمحاكـ نفسو 
أنفسيـ في ىيئة الكتاب ، ألف الكتابة في نظرىـ سمـ يرقي فيو المرء إلي أقكم المراكز كأعبلىا ، كالرجؿ الذم يستطيع 

مناصب كأعمي الدرجات ، كمف ىنا شممت يجد الطريؽ أمامو مفتكحة ألكبر ال ميذباإلبانة عما في ضميره بأسمكب جميؿ 
الكتاب مكجو مف الغطرسة كالكبرياء ، كراحكا يدلكف عمي غيرىـ بمركزىـ االجتماعي ، كيظير ىذا كاضحان جدان في أدبيـ 

 القديـ الذم ككنكه بحيث كاف ذلؾ التعالي ميزة لو ،
ف كاف في ذاتو مكركىان إال أف المثؿ العميا التي كضعتيا  طائفة الكتاب لممكظؼ الذم يعتد بنفسو كيرتفع بكرامتو كالكبر كا 

جعمتنا نتجاكز عف ناحية الصمؼ كنعترؼ ليـ بأنيـ جعمكا مف كاجب المكظؼ أف يككف عادالن ينتصر لممظمـك كيأخذ مف 
 الظالـ ، حاذقان يعرؼ كيؼ يتغمب عمي الصعاب كيفتح الطريؽ بيف أعظـ الصخكر كأمنع العقبات

 



 ٗ٘ 

 الممؾ العقرب  .َّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعرؼ جميعان اسـ الممؾ مينا كمكحد لمقطريف ككأكؿ فراعنة األسرة األكلي الفرعكنية 
ف لـ تنجح ىذه  كلكف القميؿ يعرؼ الممؾ المسمي بالممؾ العقرب كالذم تـ في عيده محاكلة لتكحيد القطريف في مصر كا 

 الممؾ مينا بفترة  أنجزهالمحاكلة كلـ تستمر طكيبلن ، إال أنيا كانت محاكلة سبقت ما 
قبؿ الميبلد ، إذ أف الببلد كانت في مرحمة  ََّّفمما ال شؾ فيو أف ىناؾ تطكران كبيران قد حدث في مصر حكالي سنة 

انتقاؿ مف العصر الحجرم الحديث إلي عصر بداية األسرات ، بمعني أف طبيعة الببلد كالمصمحة المشتركة نقمتيـ مف حياة 
نة كمنيما إلي حياة األقاليـ التي كانت تتمثؿ في إمارات صغيرة ، كبدأت ىذه األقاليـ تتحد مع بعضيا القرية إلي المدي

 البعض بكسيمة أك أخرم ، 
فقد فرض بعضيا نفكذه عمي البعض اآلخر عف طريؽ الحرب أك عف طريؽ النمك الطبيعي كتغمب المصالح المشتركة 

 ككصمكا في النياية إلي مممكتيف 
لييا الصقر مممكة ال شماؿ كتتمثؿ في الدلتا كعاصمتيا مدينة )بي( بكتك بمعني المقر أك العرش ) قرب دسكؽ ( كا 

 حكرس كتاجيا التاج األحمر كرمزىا النحمة 
لييا أيضان الصقر حكرس كتاجيا  أما المممكة األخرم ففي الجنكب كعاصمتيا مدينة )نخف( بمعني الحصف )قرب إدفك( كا 

 ىا نبات السكت ) ربما البكص أك الخيرزاف ( التاج األبيض كرمز 
كنعرؼ مف الممكؾ المحاربيف الممؾ العقرب ، الذم كاف أغمب الظف أحد ممكؾ مصر قبؿ الممؾ مينا )نعرمر( مؤسس 

 األسرة األكلي الفرعكنية ، 
دبكس قتالو البسان التاج كتدؿ آثار الممؾ العقرب التي عثر عمييا في نخف أنو قاـ بأعماؿ إنشائية ، فمثبلن نراه عمي 
 األبيض ماسكان بفأس يضرب بيا األرض ، ربما يشؽ ترعة جديدة أك يقـك بأحد المراسـ الدينية ، 

كفكؽ ىذا نرم مجمكعة مف األلكية تمثؿ مقاطعات الصعيد كيتدلي منيا طيكر مذبكحة ربما لتعبر عف قبائؿ الدلتا كقد 
شماؿ كتكحيد الببلد ، كمف المبلحظ أف ىذه الكحدة قد انفصمت عراىا ألسباب يدؿ ىذا عمي انتصار الممؾ العقرب عمي ال

 دينية تقريبان ثـ عادت مف جديد في أكؿ العصر التاريخي ، عندما أخضع أىؿ الجنكب أىؿ الشماؿ ، 
 الممؾ مينا كقامت الكحدة التاريخية التي بدأتيا األسرة األكلي التي أنيت عصر ما قبؿ التاريخ كبدأت التأريخ منذ 



 ٗٙ 

كىناؾ خبلؼ حكؿ شخصية مكحد مصر ، ىؿ ىك الممؾ نعرمر ـ ابنيأمأـ ابنو الممؾ حكر عحا )بمعني الصقر 
المحارب( ؟ فمينا لـ يكف اسمان أك لقبان مستخدمان أثناء حياة الفرعكف ، كلكنو نعت أطمقو عميو أبناء األجياؿ التالية كىك 

 قبؿ الميبلد َِِٗريخ تكحيد القطريف كيظف بعض المؤرخكف أنو تـ حكالي سنة يعني الخالد كىناؾ خبلؼ أيضان حكؿ تا
 الييئة المصرية العامة لمكتاب  –حمدم عثماف  –نقبلن عف كتاب )ىؤالء حكمكا مصر ( 
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 األكؿ كاألسرة األكلي : ُالممؾ مينا الفرعكف .ُّ
الشيير بمكحد القطريف كمؤسس الدكلة كالجد األكبر  ِالممؾ األكؿ في األسرة األكلي الفرعكنية ىك الممؾ مينا )مني(

لجميع ممكؾ الفراعنة تقريبا كيقكؿ عنو سميـ حسف أنو قد كانت لو ميابة في قمكب الفراعنة الذيف خمفكه حتى أنيـ أليكه 
تماثيؿ الممكؾ بعد مكتو كبقيت عبادتو زمنان طكيبلن حتى أنو بعد عشريف قرنان مف كفاتو كجد تمثالو محمكؿ في مقدمة كؿ 

كيقكؿ سميـ حسف أف ممكؾ األسرة األكلي يبمغ عددىـ سبعة  ّاآلخريف في احتفاؿ ديني في عيد رمسيس الثالث في معبده
كالممؾ مينا قد كضع أساس متيف لكؿ مف  ْؽ ـ َََّؽ ـ إلي سنة  ََِّسنة مف سنة  ََِفقط كاستمركا نحك 

لـ يطرأ  ٓسنة َََّدارم الذم كانت تسير عميو الببلد في عيده بقي نحك جاء بعده مف الفراعنة فالنظاـ الحككمي كاإل
عميو تغيير إال نادران ، كقد كردت عدة أسماء لمفرعكف األكؿ مكحد القطريف منيا ) مني = مينا= منا = نعرمر = نارمر ( 

بمعني الخالد أك المثبت  ) أما كممة كما كرد في تاريخ مانيتكف كبردية تكريف كقائمة أبيدكس بأف الفرعكف األكؿ ىك "مني" 
فرعكف فقد أتت مف المفظ المصرم القديـ "برعك" أم القصر العظيـ ( كنرم في الصكرة لكحة شييرة لمممؾ مينا أثناء القتاؿ 

 كالتاج المزدكج
سـ الق–ككتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر  ِٕٔمف كتاب مكسكعة مصر القديمة ) سميـ حسف ( الجزء األكؿ صػ 

  ّٓد سيد تكفيؽ صفحة  –األكؿ ( 

                                                 
ٔ

–" أ١ جُوٍٛ جُؼظ٤ْ "هحٌٕ جُرحخ جُؼح٢ُ ٝجُر٤ص ج٧ذ٤ٝ"( ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ ) أٓح ًِٔس كٍػٕٞ كوى أضص ٖٓ جُِلع ج١ٍُٛٔ جُوى٣ْ "ذٍػٞ 

  ٖ٘و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  –جُوْٓ ج٧ٍٝ 
ٕ

 ٌٝوش ػىز أْٔحء ُِلٍػٕٞ ج٧ٍٝ ٓٞقى جُوط٣ٍٖ ٜٓ٘ح ) ٢٘ٓ = ٤ٓ٘ح= ٓ٘ح = ٗؼٍٍٓ = ٗحٌٍٓ ( ٝهى جْطهىّ ٛ٘ح جُىًطٌٞ ٤ْى ضٞك٤ن جْْ "٢٘ٓ" 

 ح ٌٝو ك٢ ضح٣ٌم ٓح٤ٗطٕٞ ٝذٍو٣س ض٣ٌٖٞ ٝهحتٔس أذ٤ىِٝ ذإٔ جُلٍػٕٞ ج٧ٍٝ ٛٞ "٢٘ٓ" ذٔؼ٢٘ جُهحُى أٝ جُٔػرص  ُِلٍػٕٞ ج٧ٍٝ ًٔ
ٖ

 6ْٕٙٓٞٞػس ٍٓٛ جُوى٣ٔس ) ٤ِْْ قٖٓ ( جُؿُء ج٧ٍٝ ٚـ  

 6ْٕٙٓٞٞػس ٍٓٛ جُوى٣ٔس ) ٤ِْْ قٖٓ ( جُؿُء ج٧ٍٝ ٚـ  ٗ
٘

 6ٕٙ ْٓٞٞػس ٍٓٛ جُوى٣ٔس ) ٤ِْْ قٖٓ ( جُؿُء ج٧ٍٝ ٚـ 
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 شرح لكحة الممؾ مينا )نارمر( .ِّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي تكضح معاركو لتكحيد القطريف ، كظيكره بتاج الكجو القبمي عمي أحد أكجو المكحة كبتاج الكجو البحرم عمي الكجو 
 اآلخر ، نقبلن عف كيكيبيديا

كىى مف حجر الشيست األخضر. تعتبر لكحة  إدفكعثر عمييا العالـ البريطاني ككيبؿ في ىيراككنبكليس بالقرب مف 
  الذم كحد الكجييف المصرييف نارمرنارمر مف أكؿ المكحات التاريخية، كتبت كرسمت في عيد الفرعكف 

 -: الكجو األكؿ: أكال

كبيف كالكجييف نجد كاجية القصر "الًسرخ"  حتحكرفي أعمى المكحة نجد كجياف إلمرأه ليا أذنى كقرنى بقره كىى اإلليو 
 كنقش بداخمو اسـ نعرمر.

في الصكرة اسفميا نجد الفرعكف مصكرا بحجـ كبير يمبس تاج مصر العميا)الجنكبية(األبيض كيمسؾ بيده سبلحو 
. الماءمؾ حامؿ صندؿ الممؾ كمعو كعاء مف ليضرب بو أحد أعدائو الشمالييف )التي تميزه بارككة الشمالييف(، كخمؼ الم

عند المصرييف  األرضكىك يقدـ لمممؾ رأس أسير كجسمو عبارة عف عبلمة  الصقرفي ىيئة  حكرسكأماـ الممؾ نجد اإللو 
ليحكميا  الدلتاأرض أل دليؿ عمى أنيا أرض الشماؿ كمعنى ذلؾ أف حكرس يقدـ لمممؾ  نبات البردلج منيا القدماء كيخر 

 كيبسط عمييا نفكذه.
بعد ذلؾ نجد في أسفؿ المكحة اثناف مف األعداء ييرباف كبجكار كؿ منيما اسـ مقاطعتو )بكتك كسايس( كؿ منيما ينظر 

 قكة ما ييرباف منو، كبجكارىما رسما لحصنيما الذم استكلى عميو نارمر.كرائو دليبلن عمى 
  -: الكجو الثاني: ثانيان 

 نجد أكال في أعمى الصكرة المنحكتة نفس كجيى المعبكدة حتحكر كبينيما الًسرخ،

المقدسة، كىنا يمبس الممؾ  بكتكأسفميا منظر يصكر انتياء الحرب كيمشى الممؾ في مككب النصر المتجو لمعبد مدينة 
ككرائو حامؿ الصندؿ كأماـ الممؾ كبير كزرائو كفكقو كممة "سات" يعنى كزير، كأماـ الكزير حممة  الدلتاتاج  التاج األحمر

لتاريخ، حيث يرجع تاريخ تمؾ األعبلـ. كمف األعبلـ نستنتج أف مصر القديمة كانت أكؿ مف يكٌكف حككمة مركزية في ا
سنة قبؿ الميبلد. كنجد عمى أقصى اليميف مجمكعة مف األسرل مقطعة رقابيـ كمكضكعة  ََُّالمكحة كىذا الحدث إلى 

بيف أقداميـ كنرل أف جميع األسرل أقداميـ مكاجية لبعضيا ما عدا إثنيف منيـ، كذلؾ تمييزان ليما كيعتقد أنيما قائديف مف 
 الشماؿ.
الممؾ كفى نياية  كحؿىذا المشيد نجد صكرة لحيكانيف خرافييف متشابكة األعناؽ ليشكمكا بؤرة الصبلية لطحف  أسفؿ

 يطأ بقدمو أحد األعداءالمكحة نجد الممؾ مصٌكرا عمى ىيئة "ثكر" قكم دليبلن عمى قكتو يدمر أحد حصكف األعداء ك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%84


 ٗ9 

بناء قبر جيد في الدنيا ،،، يضمف لؾ حياة جيدة في اآلخرة ،،، ) اعتقاد  .ّّ
 فرعكني (

كانت رغبة المصرم القديـ أف يتـ بناء المقبرة في حياتو ، فيداه تفكيره إلي عمؿ المدخؿ المكصؿ إلي حجرة الدفف (
ثماف ليستقر في حجرة الدفف ، ثـ يسد مدخؿ الحجرة بكتمة مف عمي شكؿ أحدكر خارج البناء العمكم لكي يسحب عميو الج

الحجر كيمؤل المنحدر بالرماؿ ، كبيذه الطريقة استطاع المصرم أف ينتيي مف البناء العمكم دكف حاجة النتظار االنتياء 
كاممة لضماف أما عف العناصر الضركرية في الدكلة القديمة إلعداد مصطبة يعتبرىا المصرم  - -مف مراسيـ الدفف 

 مستقبمو في العالـ اآلخر فيي في رأم "عالـ اآلثار" ديفز كما يأتي :
المكحة المشكمة عمي ىيئة باب " أم الباب الكىمي " كىذه غالبان ما تحمؿ رسـ المتكفى داخبلن كخارجان أك تمثالو ،  – ُ 

 كعادة تككف حافمة بالدعكات
 تمثاؿ كأسماء كألقاب المتكفى – ِ 
 قائمة بأصناؼ الطعاـ كالشراب تشمؿ نحك مائة صنؼ إذا كانت كاممة – ّ 
 صكرة المتكفى جالسان أماـ مائدة غنية بالطعاـ – ْ 
 مكاكب الخدـ تحمؿ الزاد ، كمناظر ذبح الحيكانات لمطعاـ – ٓ 
 النصكص التي تتحكؿ بكاسطتيا المأككالت المصكرة إلي حقيقة – ٔ 
 ( كأسرتو كالحيكانات األليفة ، كالخدـ المقربيف لضماف مصاحبتيـ لو في حياتو الجديدةصكرة زكجة المتكفى  – ٕ 
 كما بعدىا َُّد سيد تكفيؽ مقتطفات مف صفحة  -القسـ األكؿ –مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر  



 ٘ٓ 

 االحتفاؿ بالعيد الثبلثيني عند الفراعنة  .ّْ
 يمي :كما كرد في كتاب مصر الفرعكنية ألحمد فخرم ما 

عيد السد= كاف ىذا االحتفاؿ معركفان في مصر دكف شؾ قبؿ األسرة األكلي بزمف كبير ، كيرجع أصمو  إلي  -----) 
عادة ما زالت تمارسيا بعض الشعكب اإلفريقية حتي اآلف ، كىي تحديد ثبلثيف سنة لحكـ أم زعيـ ، ألف رخاء الناس 

كما تقدـ البعض اآلخر في  - -أكثر مف ذلؾ قضكا عميو في حفؿ ديني يتكقؼ عمي قكة ذلؾ الزعيـ ، فإذا امتد عمره  
تفكيره كقبؿ مف الزعيـ أف يثبت قكتو باصطياد أسد أك قتؿ عدك فيشترم بذلؾ سنكات أخرم مف الحياة ، كتقدـ آخركف أكثر 

رابيف خاصة في حفؿ يثبت مف ذلؾ فجعمكا الزعيـ يحصؿ عمي سنكات أخرم باسترضائو لئللو بتشييد معبد جديد أك تقديـ ق
فيو ىذا الزعيـ استمتاعو بالصحة الكفيرة ، كيظير أف ىذه العادة كانت معركفة كمتبعة في مصر في كقت مبكر قبؿ عصر 
األسرات ، ككصمت إلي مرحمتيا األخيرة كىي تجديد الحؽ في البقاء في الحكـ قبؿ أف تنتيي فترة الثبلثيف سنة كيككف ذلؾ 

كظؿ ممكؾ مصر  - -راسيـ خاصة يثبت فييا الزعيـ قكتو ، كيشيد ليذه المناسبة بعض المباني الخاصة في احتفاؿ كفؽ م
منذ األسرة األكلي حتي آخر أياـ حضارتيا ، مخمصيف ليذا التقميد ككثيران ما نرم اإلشارة إليو ، كنرم بعض طقكسو عمي 

 ركماف ( جدراف المعابد في جميع العصكر حتي ما شيد منيا في أياـ ال
 قبؿ الميبلد  (  ِّّمكجز تاريخ مصر منذ أقدـ العصكر حتي عاـ   -مف كتاب ) مصر الفرعكنية 

 ُٓٗٗمكتبة األنجمك المصرية )الطبعة الثامنة (  ّٖ-ِٖلممؤرخ الكبير )أحمد فخرم ( صفحة



 ٘ٔ 

 مؤسس األسرة الثالثة الفرعكنية ُالممؾ زكسر .ّٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؽ ـ ، كاسمو األصمي ىك نثرخت أما كممة  زكسر فأصميا  ُُِٔؽ ـ إلي سنة  َِّٔحكـ مصر مف حكالي سنة 
 أم المقدس -جسر –لقب منحو لو المصريكف فيما بعد كىك 

 
) بالرغـ مف أف الممؾ زكسر كاف عمي األرجح ابنا آلخر ممكؾ األسرة الثانية فقد اعتبره القدماء مؤسسان ألسرة مالكة 

 ، ِجديدة كىي األسرة الثالثة (
) كليس مف شؾ في أف أىـ اآلثار التي كصمت إلينا مف عصر األسرة الثالثة ىي تمؾ المجمكعة اليرمية التي أمر الممؾ 

  - -جسر "زكسر" ببنائيا بسقارة 
كمف الطريؼ أف الممؾ زكسر قبؿ أف يبدأ في بناء مجمكعتو الجنائزية في سقارة سار عمي نيج مف سبقكه مف ممكؾ 

أما مقبرتو الثانية  - -لي كالثانية فبني مقبرتو األكلي عمي شكؿ مصطبة كبيرة الحجـ كىي مف الطكب المبفاألسرتيف األك 
بسقارة كنقصد بذلؾ اليـر المدرج فقد ترؾ تشييدىا لكزيره الشاب أيمحتب كىك الميندس الذم استخدـ الحجر عمي نطاؽ 

 ، ّمحتب (كقد خمد ىذا البناء الضخـ ميندسو أي - -كاسع ألكؿ مرة 
) كأثبتت األبحاث الحديثة كما تعرم كتيدـ مف بعض أجزاء اليـر "ىـر سقارة المدرج" أنو بني عمي أساس تصميمات   
متر مف الشماؿ إلي  َُٗمتر مف الشرؽ إلي الغرب ك  ُُِكأصبحت قاعدة اليـر بعد كؿ ىذه التعديبلت - -مختمفة

كغير ىذا فيناؾ العديد مف الممرات كالغرؼ التي حفرت في الصخر  - -متر ْٔ.ٗٓالجنكب كارتفاع اليـر يصؿ إلي 
الطبيعي تحت بناء اليـر كتشعبت في اتجاىات مختمفة بأطكاؿ متباينة كعمي أعماؽ مختمفة ككجد بيا عشرات اآلالؼ مف 

كىي تمثؿ  ْكالشستإناء مف المرمر كالجرانيت كالديكريت  ََََّاألكاني الحجرية الضخمة كيعتقد بأف عددىا يزيد عمي 
اإلتقاف الذم كصمت إليو صناعة األكاني في عصر الممؾ جسر كقد زينت إحدل جدراف ىذه الغرؼ بثبلثة أبكاب كىمية مثؿ 

 ٓعمييا الممؾ زكسر يقـك بطقكس عيد السد يصاحبو اسمو كألقابو (

                                                 
ٔ

 ٔسضْ جْطهىجّ جْْ ) ؾٍٓ ( ُِِٔي ٍَْٝ ك٢ ًطحخ ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ ُِىًطٌٞ ٤ْى ضٞك٤ن ًِٝٔس ؾٍٓ ضؼ٢٘ جُٔوىِ ذحُِـس ج٣ٍُٛٔس جُوى٣ 
ٕ

  9ٍٕٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
ٖ

 6٘-ٙ٘و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس   –جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
ٗ

 ضلطٌٍ جُِٔي ٍَْٝ ًحٕ قح١٠ ًَ ًٛٙ ج٧ٝج٢ٗ ٤ُٚ أْلَ جٍُّٜ ذطحػٚ ، قحؾس ؿ٣ٍرس ؾىجً ، ٌٖٓٔ ٣ٌٕٞ ْٔغ ئٖحػس ئٕ ْؼٍٛح ٤ٍْضلغ   
٘

 ٙٙو ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس   –جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٕ٘ 

لـ يخمفو عمي العرش مف نستطيع أف ) كانت فترة حكـ زكسر لمصر فترة زاىرة كلكف منذ كفاتو حتي آخر أياـ األسرة 
نقارنو بو ، كيذكر مانيتكف أسماء ثمانية ممكؾ حكمكا في ىذه األسرة بينما ال نجد في ثبت أبيدكس إال أسماء ستة ممكؾ 

 ،  ُفقط ، أما بردية تكريف الميشمة فمـ تحفظ لنا غير خمسة أسماء (
ح كقد بدأت بعيد زاىر كىك عيد زكسر كلكف سرعاف ما تكقفت ) ككانت فترة حكـ األسرة الثالثة مائة سنة عمي األرج

تمؾ النيضة كلـ تتابع تقدميا عمي الصكرة التي كنا نتكقعيا ، فقد رأينا كيؼ عرفت مصر تشييد اليـر المدرج ، كمضت 
سنة كىي تبني ظمت مصر نحك أربعمائة  –عشرات السنيف بعد ذلؾ فمـ تخط الخطكة التالية كىي معرفة بناء اليـر الكامؿ 

مقابر ممككيا في األسرتيف األكلي كالثانية عمي شكؿ مصاطب مستطيمة الشكؿ حتي كلد معمارم نابغ كىك إيمحكتب فارتفع 
بقبر الممؾ كجعؿ منو ىرمان مدرجان كظؿ تجديد إيمحكتب مثبلن أعمي مدة تقرب مف قرف كامؿ حتي انتيت أياـ األسرة الثالثة 

 ِكبدأت األسرة الرابعة(
سنة كيذكر نقش يحمؿ اسمو في جزيرة الفنتيف أنو أقاـ عند  ِْ) أما الممؾ حكني آخر ممكؾ ىذه األسرة فقد حكـ 

الجندؿ األكؿ حصنان ليؤمف حدكد مصر الجنكبية كىذا النقش ىك اإلشارة الكحيدة لؤلحداث السياسية التي تمت في عيده كما 
كـ جنكب القاىرة " كلكنو مات قبؿ أف يتمو ، فأكممو الممؾ سنفرك أكؿ  ٕٓبدأ خبلؿ فترة حكمو ببناء ىرمو في ميدـك " 

  ّممكؾ األسرة الرابعة (
 د سيد تكفيؽ –القسـ األكؿ –أحمد فخرم ككتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر  –مصرالفرعكنية  –نقبل عف كتاب 

صي الشرؽ مف معبده الجنائزم بمنطقة الصكرة لتمثاؿ الممؾ زكسر الذم تـ العثكر عميو في السرداب الكاقع إلي أق
سقارة كالتمثاؿ مف الحجر الجيرم األبيض كيمثؿ الممؾ بحجمو الطبيعي بالتقريب بقامة ممدكدة ، جالسان في كضع ىادئ 

 مستقر كاضعان يده اليسرم عمي ركبتو كاليمني عمي صدره

                                                 
ٔ

 98ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
ٕ

  ٍٔٓٔٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  
ٖ

  6ٙو ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس   –جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٖ٘ 

 الميندس ايمحكتب   .ّٔ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ مصر حافؿ بالعباقرة كمف أقدميـ في تاريخ مصر الميندس العبقرم إيمحكتب الذم قاـ ببناء ىـر سقارة المدرج 
 ليككف مقبرة لمممؾ زكسر 

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

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

 ٔٗكتاب مصر الفرعكنية ) أحمد فخرم ( صفحة  

                                                 
ٔ

 9ٍٙٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚلكس  



 ٘ٗ 

 الممؾ سنفرك مؤسس األسرة الرابعة الفرعكنية .ّٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ألؼ رأس مف الماشية ُُّأسير ك  َََُُاتجو إلي ليبيا كانتصر عمييا كعاد منيا كمعو 
  ِكما يذكر حجر بالرمك أيضان أنو أرسؿ أسطكالن بحريان إلي لبناف إلحضار أخشاب األرز ( 

ككاف سنفرك متزكجان مف األميرة حتب حرس ابنة الممؾ حكني آخر ممكؾ األسرة الثالثة كالتي كانت تحمؿ بحكـ دميا 
مؾ الشيير ككاف نظاـ كراثة الحكـ إذا انقطع نسؿ الذككر مف األسرة الممكي حؽ كراثة العرش كأنجب منيا ابنو خكفك الم

المالكة فإف الممؾ الجديد ال بد أف يتزكج مف إحدم بنات البيت الممكي السابؽ حتي يجرم الدـ الفرعكني في عركؽ أبناءه 
فيـك كشيد لنفسو ىرميف في كما فعؿ سنفرك مع ابنة الممؾ حكني كلقد أكمؿ الممؾ سنفرك ىـر الممؾ حكني في ميدـك بال

متر كيبدك أنو الحمقة التالية لتقدـ فكرة بناء  ُٓ.َُُدىشكر ، األكؿ يسمي اليـر المنكسر األضبلع كيبمغ ارتفاعو 
 المقبرة الممكية بعد المصطبة المدرجة الخاصة بالممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة

درجة كفكؽ ىذه القاعدة بني القسـ الثاني  ُْ.ْٓنبيا بزاكية كاليـر المنكسر عبارة عف قاعدة ضخمة عالية بنيت جكا
درجة كنتج عف تغيير الزاكية ذلؾ اليـر المنكسر األضبلع ، أما طكؿ ضمع قاعدتو المربعة فيك  ُِ.ّْبزاكية قدرىا 

في الكاجية  متران ، كيمتاز ىذا اليـر عف جميع أىراـ مصر بأف لو مدخميف ، مدخؿ في الجية الشمالية كاآلخر ٔ.ُٖٖ
لي الشماؿ مف ىذا اليـر عمي بعد ال يقؿ  الغربية ، كما يمتاز أيضان بأف الكساء الخارجي لو ال يزاؿ عمي حالتو األكلي ، كا 

متر  ٗٗكـ نجد اليـر الثاني لسنفرك كالذم يعتبر أكؿ ىـر حقيقي في تاريخ العمارة المصرية كيبمغ ارتفاعو حكالي  ِعف 
 متران  َِِلي كطكؿ ضمع قاعدتو حكا

كضمف آثار الممؾ سنفرك كجدت قائمة كاممة ألغمب األقاليـ المصرية في ذلؾ الكقت فيما تعتبر أكؿ كثيقة لتقسيمات 
 سنة قبؿ الميبلد ََِٓمصر اإلدارية في عصر يرجع إلي أكثر مف 

ذا تكممنا عف الممؾ سنفرك سنجد أف عصره امتؤل بحكادث كثيرة منيا الحممة البحرية ا لتي أرسميا إلي المكاني السكرية كا 
  ُكعادت ىذه الحممة بحكالي أربعيف سفينة محممة باألخشاب التي تستخدـ في البناء كتـ قطعيا مف غابات لبناف

                                                 
ٔ

جُورحتَ ًطد ٤ِْْ قٖٓ ػٖ ْ٘لٍٝ ٓح ٢ِ٣ )ًٝحٗص ًَ جُوٞز ٓؿطٔؼس  ك٢ ٣ى جُِٔي ج١ًُ قَ ٓكَ ٌؤْحء جُورحتَ ، ُٝٔح ًحٕ جُِٔي ٛٞ جُٞجٌظ ُٔؼرٞو  

 8ٕٗٚلكس  -جُؿُء ج٧ٍٝ–ٍٓٛ جُوى٣ٔس  -ك٤ٚ أٗٚ ئُٚ قو٤و٢( ْٓٞٞػس ٤ِْْ قٖٓ  أٚرف جُوّٞ ٣ؼطوىٕٝ
ٕ

 8ٙو ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس   –جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٘٘ 

 كيبدك أف الممؾ سنفرك كاف ممكان جادان ألف سميـ حسف كتب عنو ما يمي بالحرؼ الكاحد 
  ِابتة األركاف () ككانت مصر في عيد ىذا الفرعكف مممكة متحدة ث

كعندما يتنقؿ في أرجاء قصره أك خارجو كاف لزامان عمي رعيتو أف يركعكا أماـ جبللتو كيقبمكا التراب الذم تحت قدميو 
عمي حد تعبير سميـ حسف كبعد كفاتو كاف القبر الذم يضـ رفاتو مكضع تقديس ككانت حاشيتو كعظماء الببلد في عيده 

 و حتي يقدمكا لو خدماتيـ في الدار اآلخرة بنفس الكالء كاإلخبلص تدفف حكؿ قبره أك بالقرب من
أما عف سبب عدـ كجكد آثار تخص بيكت كقصكر الفراعنة فيقكؿ سميـ حسف ) كقد كاف لآللية في ىذا الزمف السحيؽ 

الشمس كلـ معابد مف حجر عمي حيف أف الممؾ كاف يسكف في مأكم بسيط مف الطكب المبف أك مف طيف النيؿ المجفؼ في 
   ّيكف ألحد الحؽ في أف يسكف في مساكف مف الحجر إال المكتى ألنيـ كانكا يعدكف كاآللية (

 حمدم عثماف –الجزء األكؿ ككتاب ىؤالء حكمكا مصر –مصر القديمة  -نقبلن عف مكسكعة سميـ حسف 
 الصكرة لتمثاؿ الممؾ سنفرك كاليـر المنكسر بدىشكر

                                                                                                                                                             
ٔ

 ِْٖ ٚـلكس-جُؿُء ج٧ٍٝ–ٍٓٛ جُوى٣ٔس  -ْٓٞٞػس ٤ِْْ قٖٓ  

ٕ
 ِْٖ ٚـلكس-جُؿُء ج٧ٍٝ–ٍٓٛ جُوى٣ٔس  -ْٓٞٞػس ٤ِْْ قٖٓ  

ٖ
 ِٖٔ،  ِٖٓ ٚـلكس-جُؿُء ج٧ٍٝ–ٍٓٛ جُوى٣ٔس  -ْ قٖٓ ْٓٞٞػس ٤ِْ 
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 كبناء األىرامات في مصر األسرة الرابعة الفرعكنية  .ّٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسرة الرابعة ىي أشير أسرة في العصر القديـ 
 كىـ بحؽ بناة األىراـ 

 كىذه األسرة مككنة مف سبعة ممكؾ أكليـ الممؾ سنفرك مؤسس األسرة 
  ككاف سنفرك متزكج مف بنت الممؾ حكني آخر ممكؾ األسرة الثالثة كأنجب منيا ابنو خكفك الممؾ الشيير

كأيان كانت ظركؼ  ُكبعد أف مات سنفرك جاء الممؾ خكفك لمحكـ كأيان كاف السبب الرئيسي لبناءه ىذا اليـر العمبلؽ
حكمو إال أف اليـر المكجكد حاليان باسمو يعتبر مف عجائب الدنيا بالفعؿ فيكفي أف اذكر لؾ بعض الحقائؽ عف ىذا اليـر 

حكـ خكفك لـ تتجاكز العشريف عامان مما يدؿ عمي أف فف اإلدارة كتنظيـ  لتعرؼ حجـ العمؿ الذم تـ فيو رغـ أف فترة
 األعماؿ كاف متقدمان في عيده إلنجاز ىذا العمؿ الضخـ في تكقيت قصير نسبيان ، 

متر كعدد أحجاره تقريبان مميكنيف كثبلثمائة ألؼ حجر  ُّٕمتر كارتفاعو حكالي  ٓ.ِِٕيبمغ طكؿ قاعدة اليـر 
مميكف متر  ٓ.ِطف يعني كزف اليـر بالكامؿ ستة مبلييف طف تقريبان كحجمو  ٓ.ِجر الكاحد حكالي كمتكسط كزف الح

كبالرغـ إف خكفك كاف يريد أف يككف ىذا اليـر المقر األبدم لجثمانو إال أف حممو لـ يتحقؽ كقد تـ اقتحاـ حجرة  ِمكعب
الدفف في عيد الثكرة التي كانت في نياية األسرة السادسة الفرعكنية ألف حجرة الدفف الخاصة بالممؾ خكفك خالية تمامان 

 السادسة  كعمييا آثار تخريب كاضحة مف مخمفات األسرة
تقريبا كيقكؿ سميـ حسف عف الممؾ خكفك ) كربما يتكىـ البعض أف بناء اليـر األكبر قد شغؿ خكفك عف باقي أعماؿ 
ممكو كلكف الكاقع أننا نجد لو آثاران باقية في مدف ممكو كقد ترؾ خكفك اسمو منقكشان في مناجـ النحاس كالفيركز في شبو 

  ّجزيرة سيناء (
د كفاة خكفك قامت منازعات عمي الممؾ إذ نجد في قكائـ الممكؾ التي كصمت إلينا أف الممؾ الذم خمؼ ) كالظاىر أف بع

   ْخكفك ىك ددؼ رع كلكف بعض العمماء ينكركف ذلؾ كقد استمر في الحكـ مدة ثمانية أعكاـ (
فرع لـ تكف بيده كىذه الصراعات استمرت حتي في عصر خفرع صاحب اليـر المعركؼ باسمو في الجيزة حيث أف خ

مطمؽ الصبلحيات في الحكـ أك بمعني أصح سمطاتو كانت غير كاممة عمي مصر بسبب ىذه الصراعات مع أبناء ددؼ رع 
                                                 

ٔ
ٌُُجػس ٣ؼطوى ذؼٝ ػِٔحء ج٥غحٌ إٔ ٖٓ أْرحخ ذ٘حء ًٛج جٍُّٜ إٔ جُِٔي هٌٍ ضأ٤ٖٓ ٖؼرٚ ٞى جُرطحُس ٝنحٚس ك٢ جُلطٍجش جُط٢ ضطٞهق ك٤ٜح أػٔحٍ ج 

 ٠رؼح ذطٞه٤طحش قىٝظ ك٤ٟحٕ ج٤َُ٘  ًُُٝي ًحٕ ٣طْ جُؼَٔ ك٢ جٍُّٜ ك٢ ًٛٙ جُلطٍجش كو١ ٖٓ جُٓ٘س ٢ٛٝ كطٍجش ٍٓضرطس
ٕ

 9ٕٕ ٚـلكس-جُؿُء ج٧ٍٝ–ٍٓٛ جُوى٣ٔس  -ْٓٞٞػس ٤ِْْ قٖٓ  

 ) ٌٓطرس ج٧ٍْز ( 9ْٕٗٓٞٞػس ٍٓٛ جُوى٣ٔس ) ٤ِْْ قٖٓ ( جُؿُء ج٧ٍٝ ٚـ  ٖ

 ) ّ ج٧ٍْز ( 9ٕ٘ٚـ  ْٔٓٞٞػس ٍٓٛ جُوى٣ٔس ) ٤ِْْ قٖٓ ( ؼ  ٗ
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فرد مف  ُٔأخكه كمع كؿ ىذه الصراعات استطاع بعزيمة فكالذية بناء ىرمو الفخـ بجكار ىـر خكفك كقد أنجب خفرع 
منقرع أحد ىؤالء كقد خمؼ أبكه في الحكـ كبني ىرمو الصغير بجكار ىـر خكفك الذككر كاإلناث كفي الغالب أف الفرعكف 

 كىـر خفرع كما نعمـ جميعان 
 الممؾ منكاكرع :

ف تغمبت الذكرم - -) لـ تستطع اآلثار المصرية المعركفة لدينا اآلف أف تعطينا الشئ الكثير عف حياة الممؾ منكاكرع كا 
 - -بعكس ما اتصؼ بو كالده خعفرع كجده خكفك مف قكة كاستبداد  - -متأخرة الطيبة عند الحديث عنو في العصكر ال

كاالحتماؿ كبير في صدؽ ىذه الركاية لسبب بسيط ىك أف بناء مثؿ ىذيف اليرميف الكبيريف كما يتبعيما مف معابد لمممكيف 
كيقع ىـر منكاكرع في الركف  - -ة خكفك كخعفرع ال شؾ حمبل الدكلة ما ال تستطيع مف الناحيتيف االقتصادية كاالجتماعي

كعمي الرغـ  - -متر  ٓ.َُٖمتر" كطكؿ ضمع قاعدتو  ٓ.ٔٔمتر " كاف  ِٔالجنكبي مف اليضبة كيبمغ ارتفاعو اآلف 
عامان فإنو لـ يستطيع أف يتـ تشييد ىرمو الصغير كما يتبعو مف معابد فأكمميا  ُٖمف أف فترة حكـ منكاكرع قد تزيد عف 

كلـ يقـ شبسكاؼ بتشييد ىـر لو في الجيزة كاتخذ منطقة سقارة جبانة لو كقاـ في جنكبيا بتشييد  - -ؼ لو ابنو شبسكا
كىك المعركؼ اآلف بمصطبة فرعكف  - -متر ( بني مف الحجر الرممي  ُٖمتر كارتفاع  ٕٓ×ََُتابكت ضخـ مستطيؿ )

كمف أىـ األسباب التي سمحت ليـ  - -في ىميكبكليس كيبدك أف نفكذ كينة الشمس ازداد كازداد معو قكة كسيطرة اإللو رع 
بتحقيؽ ىذه السياسة أف ممكؾ األسرة الرابعة بعد الممؾ خعفرع كانكا ممككا ضعافان فاستطاع ىؤالء الكينة أف يفرضكا 

م كاف يييمف الذ ُكجعمكا بعد ذلؾ اإللو رع إلو الدكلة كقممكا مف أىمية اإللو حكرس - -سيادتيـ كيسقطكا األسرة الرابعة 
  ِعمي مصر قبؿ ذلؾ كإلو لمدكلة (

 
 ) مكتبة األسرة ( ُّنقبلن عف كتاب ) مكسكعة مصر القديمة ( ) سميـ حسف ( الجزء 

 د سيد تكفيؽ (  –القسـ األكؿ –ككتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر 

                                                 
ٔ

ج٧ٌجٞا٢  ٓٓأُس ؿِرس ئُٚ ػ٢ِ ئُٚ ذحُطرغ ٬ًّ كحٌؽ ٌُٖٝ جُٔٞٞٞع ُاٚ ػ٬هاس ذحُٔٛاحُف جٍُٔضرطاس ذحٌُٜ٘اس أٗلٓاْٜ كٌاَ ٓؼراى ُاٚ ٓاح ٣ٗارٚ ج٧ٝهاحف ٓاٖ 

ًاَ ٓؼراى ًاحٗٞج ٝن٬كٚ ضىٌ ٓرحُؾ ًر٤اٍز ٌُٜ٘اس جُٔؼراى ًِٝٔاح َجوش أ٤ٔٛاس أقاى جُٔؼحذاى َجو ذحُطاح٢ُ ونِاٚ ُٝطٓا٤َٜ جُٔٞٞاٞع ٣ٌٔاٖ ئػطاحء ٓػاحٍ إٔ ًٜ٘اس 

 ٖاًٍس قاٌِٞ ٌٝٛاًج ( –٣ى٣ٍٕٝ ٓٗاٍٝػحش ضاىٌ أٌذحقاحً ٞاهٔس ًٔاح ُاٞ ًحٗاص ٖاًٍحش ٝأْأحء ج٥ُٜاس ػراحٌز ػاٖ أْأحء ُٜاًٙ جُٗاًٍحش ) ٖاًٍس ٌع 

 ( } َٕ لُٞ ِٛ ح ٣َ َّٔ ِٔ َػ ٍْ َُْؼ خِّ ج ٌَ  ِ َٕ هللاَّ ْرَكح ُٓ َىضَح كَ َٓ ُ َُلَ ح آَُِٜسٌ ئ٫َِّ هللاَّ َٔ ِٜ َٕ ك٤ِ ح ًَ  ْٞ  ج٧ٗر٤حء ( ٌْٞزٕٕ}َُ
ٕ

  8ٖ-8ٕو ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  –جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
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 األسرة الخامسة ) أسرة فرعكنية غير مشيكرة حاليان ( : .ّٗ
األسرة الخامسة مككنة مف تسعة ممكؾ أكليـ يسمي ) أك سر كاؼ ( كآخرىـ الفرعكف ) أكناس ( كىي أسرة مف بناة 
األىرامات كلكنيا ليست عمي نفس مستكم األسرة الرابعة مف الشيرة حاليان حيث تـ بناء أىرامات خكفك كخفرع كمنقرع في 

 عيد األسرة الرابعة 
ؾ األسرة الخامسة تميزكا بإقامة المعابد الكثيرة ، أما ىيركدكت فأكضح أف ىذه األسرة ) كيؤكد حجر بالرمك بأف ممك 

 تميزت بنزعة دينية خالصة ، كيفضؿ الترتيب اآلتي لممكؾ ىذه األسرة :
جد كا رع اسسي  –مف كاك حكر  –ني كسر رع  –نفر اؼ رع  –شبسكارع  –نفر إير كا رع  –ساحكرع  –كسر كاؼ  
 ،  ُكنيس ( –

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

ف كانت بردية تكريف تعطيو  ُْ) أتي ساحكرع بعد الممؾ كسر كاؼ كقد حكـ طبقا لما جاء في حجر بمرمك   ُِسنة كا 
اىتـ بتزييف المعابد بالمناظر كالنقكش ، التي نعرؼ منيا نشاط الممؾ  - - ّعاما ُّكف فيذكر لو سنة فقط أما مانيت

الذيف حاكلكا غزك الدلتا كضد البدك في الشماؿ الشرقي ، كنعرؼ  ْساحكرع الحربي فنعرؼ أنو قاـ بحمبلت ضد الميبييف
 - -أيضان أنو أرسؿ أسطكالن إلي شكاطئ فينيقيا 

في عيده أنو  –أغمب الظف  –ع أخكه نفراير كارع المعركؼ بكاكام كيشير حجر بمرمك الذم تـ نقشو أتي بعد ساحكر  
مرسكمان بإعفاء رجاؿ الديف  ٓأصدر نفر اير كا رع - -حكـ فترة عشر سنكات ، كيعطيو المؤرخ مانيتكف عشريف عامان 

لدكلة ىذا المرسـك الذم ساعد عمي تقكية الكينة كفبلحي المعابد مف القياـ بأعماؿ أخرم تتصؿ بمشاريع اإلصبلح في ا
كزاد مف نفكذىـ كفي نفس الكقت بدأ يتقمص نفكذ الممؾ كأخذت سمطتو تضعؼ كبالتالي أخذت سمطة الحككمة المركزية 

 تضعؼ مما أدم فيما بعد إلي انييار الدكلة القديمة كبداية عصر االضمحبلؿ األكؿ 
ا رع كتبله الممؾ نفر اؼ رع ككؿ ما نعرفو عف ىذيف الممكيف خبلؼ اسمييما ىك أتي بعد الممؾ كاكام الممؾ شبسك -

  - -سنكات  ْسنكات كالثاني  ٕفترة حكميما فقد حكـ األكؿ 
بعد ذلؾ جاء إلي العرش الممؾ ني كسر رع الذم حكـ فترة تقرب مف ثبلثيف سنة كقاـ ببناء ىرمو كمعبده إللو الشمس 

  ، ٔرع في منطقة أبك صير (

) الممؾ كنيس " أكناس " آخر ممكؾ األسرة الخامسة حكـ فترة ثبلثيف عامان كىك أكؿ ممؾ نقش في حجرة دفنو نصكص 
ماسبيرك عاـ  -عالـ اآلثار الشيير -كىي التي كشؼ عنيا  –متكف األىراـ  –اصطمح عمي تسميتيا بنصكص األىراـ 

                                                 
ٔ

 8ٙو ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
ٕ

 86و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
ٖ

 ٗلٜٓح ٝػٔٞٓحً ًٛج ٫ ٣ؼ٤٘٘ح ًػ٤ٍج كحُْٜٔ ج٧قىجظ ٗلٜٓح  ٫قع إٔ ٛ٘حى ضٟحٌخ ذ٤ٖ جُطٞج٣ٌم ٝج٧ٌهحّ ك٢ ج٥غحٌ جُلٍػ٤ٗٞس 
ٗ

طٍز ٖٓ ٬ْ٘قع ٓؼحً ػ٘ى هٍجءز جُطح٣ٌم جُلٍػ٢ٗٞ ذحٌُحَٓ إٔ ٓكح٫ٝش ج٤ُِر٤٤ٖ ًحٗص ٓٓطٍٔز ُ٪هحٓس ذٍٔٛ ُْٝ ض٘ؿف ػ٣ٌٍٓحً ٌُٜٝ٘ح ٗؿكص ك٢ ك 

 ج٤ُِر٤س  جُلطٍجش ك٢ جُٜؿٍز ج٤ُِٔٓس ذأػىجو ًر٤ٍز ُىٌؾس أْٜٗ ضُٞٞج قٌْ ٍٓٛ ًٔح ١ٍْ٘ ئٕ ٖحء هللا أغ٘حء جُكى٣ع ػٖ ج٧ٍْز جُػح٤ٗس ٝجُؼ٣ٍٖٗ
٘

ًٝٛج جُورٍ ٫  9ٕ9ٔ) ٗؼٍف جْْ جُِٔي ٗلٍ ج٣ٍ ًح ٌع ٖٓ ػىز ٓوحذٍ ٌُرحٌ ٓٞظل٤ٚ ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٓورٍز "ٌع ٌٝ " جُط٢ جًطٗلٜح ٤ِْْ قٖٓ ػحّ  

ٜ٘ح ُود ٓى٣ٍ جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ ضوَ قؿٍجضٚ ػٖ جُه٤ٖٓٔ ٝػػٍ ك٤ٚ ػ٢ِ أًػٍ ٖٓ ٓحتس ضٔػحٍ أًػٍٛح ْٜٓٗ ًٝحٕ "ٌع ٌٝ " ٣كَٔ أًػٍ ٖٓ غ٬غ٤ٖ ُورحً ٖٓ ذ٤

ٌ ، ًًٍٝٗ ٛ٘ح قحوغس ُط٤لس ضىٍ ػ٢ِ ػطق جُِٔي يًٍٛح "ٌع ٌٝ " ك٢ ٓورٍضٚ كوى قىظ يجش ٍٓز ك٢ جقطلحٍ ٢ٌْٔ إٔ جُِٔي ًُٝ ذؼٛحٙ ْحم ٌع ٝ

ي ذَ ؾؼَ ًٛٙ جُكو٤وس ٝجٞكس ٖٓ ؿ٤ٍ هٛى ٫ٝقع جُِٔي ًٛج ٝجػطًٌ ػٔح ذىٌ ٓ٘ٚ ٝهحٍ ُٚ " جٗي أقد ٌؾَ ُى١ ٝأنٙ جُ٘حِ ذؼطل٢ " ُْٝ ٣ٌطق ذًُ

 –ُِ٘حِ كأٍٓ ذ٘وٜٗح ػ٢ِ قؿٍ ٢ٌُ ضٞوع ك٢ هرٍ ٌع ٌٝ ، ٝٛ٘حى قحوظ ٓٗحذٚ قىظ ٣ٍَُِٞ ٝجُوح٢ٞ " ٝجٔ ذطحـ" ( ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ 

ظ جُؼحو١ ئٖحوز ذؼطق جُِٔي ، ٖٝٓ ًٛٙ جُوٛس ٣طٟف ٓى١ ؾرٍٝش ِٓٞى ٍٓٛ جُلٍجػ٘س ٓٔح ٣ؿؼَ ٓػَ ًٛج جُكى  89و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ

قىغص ك٢  ٬ْ٘ٝقع أ٣ٟحً إٔ جُكح٤ٖس كو١ ٢ٛ جُط٢ ضكظ٢ ذًٜٙ جٍُػح٣س أٓح ذحه٢ جُٗؼد كحُٞٞغ ٓهطِق ًٔح ١ٍْ٘ ػ٘ى جُكى٣ع ػٖ جُػٌٞز جُؼحٌٓس جُط٢

 ٜٗح٣س جُىُٝس جُوى٣ٔس 
ٙ

 9ٓ-89-88و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٘9 

في ىرمو المشيد في الركف الجنكبي الغربي لسكر اليـر المدرج بسقارة كىي عبارة عف مجمكعة تعاكيذ كصمكات  َُٖٖ
 –كطقكس دينية مختمفة تـ اختيارىا بكاسطة الكينة 

متر كىك ميدـ إلي  ٕٔمتر كطكؿ قاعدتو المربعة  ْْمتر بعد أف كاف في األصؿ  ُٗكيصؿ ارتفاع ىـر كنيس اآلف  
  - -ير حد كب

ف لـ تترؾ لنا أىرامات ضخمة مثؿ أىرامات األسرة الرابعة إال أنيا تركت ثركة لغكية تمثمت في  انتيت األسرة الخامسة كا 
 ُنصكص األىراـ ىذا بجانب مناظر الحياة اليكمية الممثمة عمي جدراف مقابر كبار رجاؿ الدكلة (

 
ار مكظفيو عمي سبيؿ المثاؿ مقبرة "رع كر " التي اكتشفيا سميـ ) نعرؼ اسـ الممؾ نفر اير كا رع مف عدة مقابر لكب 

كىذا القبر ال تقؿ حجراتو عف الخمسيف كعثر فيو عمي أكثر مف مائة تمثاؿ أكثرىا ميشـ ككاف "رع كر "  ُِٗٗحسف عاـ 
طؼ الممؾ ذكرىا "رع يحمؿ أكثر مف ثبلثيف لقبان مف بينيا لقب مدير القصر الممكي ، كنذكر ىنا حادثة لطيفة تدؿ عمي ع

كر " في مقبرتو فقد حدث ذات مرة في احتفاؿ رسمي أف الممؾ ككز بعصاه ساؽ رع كر مف غير قصد كالحظ الممؾ ىذا 
كاعتذر عما بدر منو كقاؿ لو " انؾ أحب رجؿ لدم كأخص الناس بعطفي " كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ جعؿ ىذه الحقيقة كاضحة 

 دع في قبر رع كر ، كىناؾ حادث مشابو حدث لمكزير كالقاضي " كاش بتاح" ( لمناس فأمر بنقشيا عمي حجر لكي تك 
 د سيد تكفيؽ  -القسـ األكؿ –نقبل عف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر 

 اكناسالممؾ ىـر مف داخؿ نصكص االىراـ.  متكف االىراـ اكالصكرة ل

                                                 
ٔ

 9ٙ-9٘و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٙٓ 

 ثكرة الجياع في العصر الفرعكني  .َْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طاؿ الحكـ بالممؾ بيبي الثاني الذم استبدت بو شيخكختو ثـ بدأ يتبدؿ حاؿ  - -السادسة الفرعكنية ) في عصر األسرة 
الحككمة المركزية فدب فييا الضعؼ كقمت ىيبتيا كفي نفس الكقت زاد سمطاف حكاـ األقاليـ كزادت ثركتيـ كقؿ كالءىـ 

كبعد ذلؾ بدأ عصر االضمحبلؿ األكؿ كىي الفترة  ُ(- - كاشتدت المظالـ مما أدم إلي القياـ بثكرة ، - -لصاحب العرش 
لقد سقطت مصر في  - -استمرت ما يقرب مف قرف كنصؼ كتشمؿ األسرات مف السابعة حتي نياية العاشرة  - -التي ) 

الشعب ىكة عميقة مف االضمحبلؿ بعد مكت الممؾ بيبي الثاني ، فانيار صرح الممكية كتدىكرت سمطة الببلد المركزية كبدأ 
كيصؼ لنا الحكيـ   - - -يفكر في الثكرة ليتحرر مف قيكده فكانت الثكرة ، ثكرة عمي قدسية الممكؾ كقدسية اآللية 

، الببلد كصفان ممتعان  -المصرم "أبككر" الذم يحتمؿ أنو عاش في أكاخر عيد الممؾ بيبي الثاني أك أحد خمفائو الضعاؼ 
ة نظره ألف الفقراء حصمكا عمي كؿ شئ في ىذه الثكرة كلـ يترككا لؤلغنياء شيئان "مف كجي-عمي الرغـ مما فيو مف قسكة ]

كاستمر السمب كالنيب حتي تـ نيب كنكز المقابر [  فيعدد صكر البؤس كيؤنب الممؾ الحاكـ عمي استيتاره كضعفو -ِ"
، لماذا حقان   -ف يقـك بحرث حقمو إف النيؿ ال يزاؿ يأتي بفيضانو كليس ىناؾ م -بقكلو " ما ىذا الذم يحدث في مصر ؟ 

لماذا حقان عـ الحزف األشراؼ ؟  - -أصبح الفقراء يمتمككف الكنكز ؟ ، إف مف كاف ال يممؾ نعبلن أصبح اآلف مف األثرياء 
أنظر كيؼ أصبحت نساء األشراؼ متسكالت ، كمف لـ يمتمؾ خرقة يناـ عمييا أصبح  - -بينما ساد الفرح كالسركر الفقراء 

ـك كىك صاحب سرير ، كمف كاف يفتقد الرغيؼ أصبح اآلف يمتمؾ مخزنان مف الغبلؿ ، انظركا : إف مف كاف ال يمتمؾ ثكران الي
ككبلـ الحكيـ المصرم )أبككر( يعبر عف تدىكر السمطة المركزية في مصر كبالتالي  ّأصبح اآلف مف أصحاب القطعاف " (

 لـ  يأمف أحد عمي كؿ ما يممكو 
 كما بعدىا ُِٔد سيد تكفيؽ مقتطفات بتصرؼ مف صفحة  -القسـ األكؿ –عالـ تاريخ كحضارة مصر (مف كتاب ) م

 الصكرة لمممؾ بيبي الثاني 

                                                 
ٔ

 ٝٓح ذؼىٛح 99و ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
ٕ

٤طٚ ًٝراحٌ ٫قع ٓؼ٢ ػ٘ىٓح ٗطأَٓ ٓح ًطرٚ جُك٤ٌْ ج١ٍُٛٔ أٗٚ ٓٓطحء ٧ٕ جُلوٍجء ٝػحٓاس جُٗاؼد أٚاركٞج أؿ٤٘احء ٝٓؼٜاْ أٓاٞجٍ ًػ٤اٍز ٝإٔ جُِٔاي ٝقحٖا 

حَ جُطؼر٤اٍ أٓاح ػحٓاس ٌؾحٍ جُىُٝس ٣ؼ٤ٕٗٞ ق٤حز ٤ْثس ٖٝٓ ٛ٘ح ٣طٟف إٔ جُطروس جُؼ٤ِح ك٢ جُىُٝس ٢ٛ جُؿى٣ٍز ذحُك٤حز ج٣ٌٍُٔس ذَ ٝذحُاىكٖ جٌُا٣ٍْ أ٣ٟاحً ئيج ؾا

٫قع أ٣ٟح إٔ ًٛج جُك٤ٌْ ٝأٓػحُٚ ٛاْ أقاى جُٗؼد ك١ٍ٤ جُٔإٌل ج١ٍُٛٔ جُوى٣ْ أٗٚ ٖٓ جُرإِ ػ٢ِ قى ضؼر٤ٍٙ إٔ ٣ٍجٙ ٣ط٘ؼْ ذحُك٤حز ًٝٛج ٖة ٓك٤ٍ ؾىجً ) 

ٓا٤طٍز ػِا٢ أْٛ ٓٛحوٌ جُطح٣ٌم جُلٍػ٢ٗٞ ٝذحُطح٢ُ ٖٓ جٌُٔٔاٖ إٔ ٣ٌٞٗاٞج هاى قاًكٞج كطاٍجش جُطٞق٤اى ٝظٜاٌٞ ج٧ٗر٤احء ٝؿ٤احخ أ٤ُٛٞاس جُلٍػإٞ ٝكوىجٗاٚ جُ

ٙ جُلطاٍجش ٛا٢ ٟٝٓاحش جُ٘اٌٞ جُو٤ِِاس جُطا٢ ػٍكاص ك٤ٜاح ٓٛاٍ أٗكحء ٌِٓٔطٚ ٝجػطرٍٝٛح كطٍجش ٓظِٔس ٖٓ ٝؾٜس  ٗظٍْٛ ذحُطرغ  ٌٝذٔح ٝهللا أػِْ ضٌٕٞ ًٛ

 ٌُ ُص َُ ْٔ ح َػِِ َٓ  ُ٨َ َٔ ُْ ُٕ ٣َح أ٣ََُّٜح ج ْٞ َػ ٍْ ٍَ كِ هَح َٝ ْٖ ئَُِ و٣ٖ هللا ْركحٗٚ ٝضؼح٢ُ غْ ضؼٞو ٝضطٍى ػرحوز جُهحُن ٝضؼرى جُٔهِٞم (} ِّٓ  ْ( } ١ٍِ  ( ٌْٞز جُو8ٍٖٙٛٚ َؿ٤ْ
ٖ

 ٝٓح ذؼىٛح ٕٙٔو ٤ْى ضٞك٤ن ٓوططلحش ٖٓ ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٙٔ 

 عندما كتب المظمكـ شككاه بأسمكب رائع .ُْ
 لـ يتـ االستجابة ليا حتي يتـ االستمتاع بالمزيد مف الشكاكم الرائعة  

 كم الفصيح ، ، قصة طريفة مف العصر الفرعكني بعنكاف القر 
كالقصة في حد ذاتيا بسيطة في كقائعيا إال أنيا تمتاز  ُُكىي قصة كتب أحداثيا أديب مف العصر األىناسي - -)

بببلغة األسمكب كيبدك أف اليدؼ ليس القصة نفسيا بؿ الشكاكل التسعة التي ناقش فييا القركم النظـ االجتماعية 
عطاء كؿ ذم حؽ حقو كحماية الفقير مف الحاكـ الغني الظالـ (كالفكارؽ بيف الطبقات كما طالب بمحك ال   ِظمـ كا 
 رع أحد ممكؾ أىناسيا في األسرة العاشرة الفرعكنية -كاك-كتعكد أحداثيا إلي عصر الممؾ نب

كتتمخص مقدمة ىذه القصة في أف قركيان يدعي خكف أنبك أحس أف مخازف الغبلؿ في منزلو كادت تفرغ مما فييا ، 
زكجتو في السفر إلي العاصمة أىناسيا لمحصكؿ عمي المزيد مف الطعاـ كالغمة التي تكفي أكالده كطمب منيا أف  فاستأذف

تعد لو ما يكفيو مف زاد الطريؽ كخرج ىذا القركم مف قريتو حقؿ الممح بالقرب مف كادم النطركف يحمؿ عمي حميره بعض 
 ي طريقو إلي العاصمة ضيعة رنسي مرك مدير القصر الفرعكني السمع التي اشتيرت بيا قريتو ككاف عميو أف يخترؽ ف

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

بإحضار بعض قطع مف قماش الكتاف كأسرع فمدىا عمي الطريؽ الضيؽ بيف ماء الترعة كقد أمر خادمو بأف يسرع 
كحقؿ القمح ، فاحتار القركم إيف يتجو فمـ يكف أمامو إال أف يميؿ بحميره فيسير عمي الجانب الذم بو القمح فصاح فيو 

مؤل فمو بحزمة مف القمح كحينئذ كشؼ جحكتي نخت كبالطبع فقد انتيز الحمار الفرصة التي انشغؿ فييا صاحبو بالكبلـ ك 
 جحكتي نخت عف مؤامرتو الدنيئة لبلستيبلء عمي حمير القركم بحجة أنو أكؿ قمحو

اتجو القركم إلي الجنكب ليمتقي رئيس الحجاب رنسي مرك بعد أف ظؿ عشرة أياـ كاممة يتكسؿ إلي جحكتي نخت ليعيد 
رعاف ما نقميا إلي جبللة الممؾ نب كاك رع فسارع الممؾ بدكره نتيجة إليو حقو ، كقد استمع كبير الحجاب إلي الشككم كس

إعجابو بببلغة ىذا القركم بإصدار تكجيياتو إلي كبير الحجاب بأف يمـز الصمت حتي يستمر القركم في شككاه حتي يمكف 
كقت بأف يتكلي رنسي تدبير لمممؾ االستمتاع بببلغة القركم كفصاحتو في التعبير ، كلقد أصدر الممؾ تكجيياتو في ذات ال

 حياة أسرة القركم بإرساؿ المعكنات الغذائية إلييـ دكف أف يعمـ القركم شيئان عف ذلؾ 
كفي نياية القصة اقتص الممؾ مف الظالـ بأف أخذ كؿ ما كاف يممكو كأعطاه لذلؾ القركم الفصيح كلـ يكتؼ بأف رد إليو 

مف ألـ كيقكؿ القركم مخاطبان رنسي ليحثو عمي العدؿ في شككاه  ما سرؽ منو كىذا يعني أنو قد عكضو عما أصابو
األكلي :إذا نزلت إلي بحيرة العدالة مف المؤكد أنؾ ستبحر فييا مع ريح مكاتية ، كلف يقتمع شراعؾ ، كلف تتقدـ سفينتؾ 

مشاؽ النير كلف  ببطء ، كلف يصيب ساريتؾ الضرر ، كلف تنكسر عكارض السكارم ، كلف تجرفؾ المياه كلف تعاني مف
تشاىد كجكىان مرعبة ، بيد أف األسماؾ ستتجو إليؾ كقد فزعت بسرعة كسكؼ تصطاد الطيكر السمينة ألنؾ أب لميتيـ كزكج 
لؤلرممة كأخ لممطمقة ، كمئزر لمف فقد أمو ، أياىا الخالي مف كؿ حسد ، الرجؿ العظيـ المجرد مف الشراسة ، الذم يقضي 

ة تعاؿ عمي صكت مف يتحدث إليو كأجيز عمي الشر ، أقـ العدالة أييا الرجؿ الممدكح الذم عمي الكذب كيكقظ الحقيق
 يمتدحو الذيف يمدحكف ، اطرد ضيقي ، الحظ أنني أرزح تحت كطأة حزني ، لقد كىنت بسببو 

دار –ديمة أستاذ الفمسفة الق–الدكتكر مصطفي النشار  –نقبلن باختصار عف كتاب الخطاب السياسي في مصر القديمة 
 كما بعدىا ِٗمقتطفات مختصرة مف صفحة -ُٖٗٗقباء لمطباعة كالنشر الطبعة األكلي 

                                                 
ٔ

 ٢ٔٓ٣ ًٛج جُؼٍٛ ذحُؼٍٛ ج٩ٛ٘ح٢ْ ٗٓرس ئ٢ُ ٓى٣٘س ئٛ٘ح٤ْح ق٤ع ًحٗص ٌٓحٕ ػحٚٔس جُىُٝس  ك٢ يُي جُؼٍٛ ذى٫ ٖٓ ٓ٘ق ٤٠ٝرس ٝؿ٤ٍْٛ 
ٕ

 ٕٖٔو ٤ْى ضٞك٤ن ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٕٙ 

 نصائح الممؾ خيتي الرابع البنو .ِْ
كاف الممؾ خيتي األكؿ مف أبرز مف حكمكا مصر في فترة االضطرابات كتعدد األسر الفرعكنية كتعدد الحكاـ )خبلؿ عصر 

خيتي حاكـ اإلقميـ العشريف مف أقاليـ الصعيد في ظؿ االضطرابات التي سادت الفترة  االضمحبلؿ األكؿ( فقد استطاع األمير
االنتقالية األكلي مف نياية األسرة السادسة حتي قياـ األسرة الحادية عشرة ، استطاع أف يؤسس األسرة التاسعة الفرعكنية 

سيا عند مدخؿ الفيـك عاصمة لمصر ، كلقبو قبؿ الميبلد ، كيتخذ مف عاصمة إقميمو كىي مدينة أىنا ُِّْحكالي سنة 
 األثريكف باسـ الممؾ خيتي األكؿ ، كيسمي ىذا العصر بالعصر اإلىناسي

أما الممؾ خيتي الرابع )كاح كا رع( فقد جمس عمي عرش أىناسيا خبلؿ األسرة العاشرة ، ككاف ممؾ حاـز ، كمشيكر 
ضكء عمي ذلؾ العصر ، كالتي يعطي فييا خبلصة تجاربو البنو حتي بكصيتو البنو )مرم كا رع ( تمؾ الكصية التي تمقي ال

 ال يقع فيما كقع فيو ىك مف أخطاء 
 

كيبدأ ىذه النصائح بتحذير ابنو مف أم تابع لو يكثر مف الكبلـ كراءه أتباع كثيركف فإف ىذا الشخص يسبب االنقساـ 
 بيف الناس

نيج سبيؿ آبائو كأجداده كأف يكثر مف قراءة ما خمفكه مف كتب كيكصيو بأف يككف فنانان في الحديث ، كينصحو بأف ي
 الحكمة 

 كأال يفعؿ الشر كأف يتحمي بالصبر كيترؾ كراءه ذكرم حسنة مف حب الناس لو
 كيحذر ابنو مف الطمع ، كينصحو بأف يعتني بتثبيت حدكده كأف يعمي مف شأف رجالو كيقكييـ

قامة العدؿ   كينصحو باتباع الحؽ كا 
 كيحذره مف ظمـ األرممة 

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

 ، كيكافئيـ بإعطائيـ بعض الماشية
 ؿ يجب أف يقدر كؿ إنساف حسب كفاءتو الشخصية ، كيحذره بشده أف يميز ابف شخص غني عمي ابف شخص فقير ، ب

  - - -كيكصيو باإلكثار مف إقامة المنشآت الدينية كتقديـ القرابيف 
كيذكره بأال ينسي آخرتو كأف يعمؿ لميـك اآلخر كأف  - -، كيختـ نصائحو بحث ابنو عمي طاعة اإللو كالخكؼ منو ، 

 يذكر دائمان نعـ اإللو عميو
 الث ممكؾ األسرة العاشرة الفرعكنية إلي رابع ممكؾ تمؾ األسرةتمؾ كانت نصائح ث

المراجعة العممية د ناصر  –إعداد حمدم عثماف   -مف مينا إلي مبارؾ  -نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  
  َُِِالطبعة الثانية  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –األنصارم 



 ٖٙ 

 الدكلة الكسطي الفرعكنية الممؾ منتكحتب الثاني كبداية  .ّْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانت مصر عمي مكعد مع منتكحتب الثاني لينتشميا مف فكضي عصر االضمحبلؿ األكؿ كقد استمر االضمحبلؿ مف 
األسرة السابعة إلي العاشرة  ككانت األسرتيف السابعة كالثامنة تحكماف مصر مف ) منؼ ( أما التاسعة كالعاشرة فمف 

ما في الكجو البحرم في شماؿ مصر ككانت األقاليـ كالمقاطعات شبو مستقمة عف الحككمة المركزية ، ثـ ) إىناسيا ( ككبلى
 بدأ يزيد نفكذ أسرة جديدة في الجنكب ، ككاف عميد ىذه العائمة حاكـ ليذه المنطقة ككاف اسمو ) إنيك تؼ ( 

مكؾ األسرة العاشرة في إىناسيا بؿ كقد كقعت كظؿ ىذا الرجؿ ككؿ مف جاء بعده في ىذه العائمة عمي خبلؼ كاضح مع م
بعض الحركب بيف الطرفيف كقد تـ تكسيع نطاؽ حكـ ىذه العائمة الحاكمة حتي شمؿ خمسة أقاليـ في جنكب مصر ككاف 

ثـ تبله في ىذه العائمة إنيكتؼ الثالث ثـ ) منتك  ُىذا في عيد ) إنيكتؼ الثاني ( الذم حكـ طيبة لمدة خمسيف عامان 
 ثـ ) منتك حكتب الثاني (  األكؿ ( حكتب
ألف منتك حكتب الثاني لـ يحكـ الجنكب فحسب مثؿ سابقيو كجدكده كلكنو استطاع  ،  كىنا يتكقؼ التاريخ كيغير مجراه 

اإلطاحة بممكؾ الشماؿ الضعفاء في إىناسيا كيحكـ مصر بالكامؿ كيكحدىا ليصبح مؤسس األسرة الحادية عشرة بؿ مؤسس 
 سطي بالكامؿ الدكلة الك 

 ؽ ـ كيقكؿ عنو أحمد فخرم في كتابو الرائع مصر الفرعكنية َِِٓ، ككاف ذلؾ حكالي سنة 
) كليذا يرم بعض المؤرخيف اعتبار مف سبقو مف ممكؾ ىذه األسرة كالتسعة أعكاـ األكلي مف حكمو كقتان معاصران  

لؤلسرة العاشرة كأف األسرة الحادية عشرة تبدأ مف ىذا التاريخ فقط ، لكف اإلنصاؼ في البحث يحتـ عمينا اعتبار أياـ األسرة 
 ِقبؿ ذلؾ باثنيف كثمانيف عامان ( الحادية عشرة منذ عيد إنيكتؼ األكبر أم

ىما الدكلة الكسطي التي استعاد فييا الفراعنة أمجادىـ مرة أخرم قبؿ أف يدخمكا في عصر  ُِ،  ُُكتعتبر األسرتيف  
 االضمحبلؿ الثاني كيقكؿ أحمد فخرم 

رؼ عف أكثرىـ أنيـ كانكا ) كما مف شؾ في أف أكثر ممكؾ الدكلة الكسطي لـ يككنكا عتاة أك متجبريف في األرض بؿ نع
فخكريف بعدليـ بيف الناس كسيرىـ عمي رعايتيـ كليذا سرعاف ما أطمأف الناس إلي حكاميـ كترككا أمر سعادتيـ بيف 

 أيدييـ (
الصكرة لتمثاؿ الممؾ منتك حتب الثاني ،  – َِْكصفحة   ُِٗصفحة  –أحمد فخرم  –مف كتاب ) مصر الفرعكنية ( 

 إللو منتك راضي ( كيعتبر اإللو منتك ىك إلو الحرب عند الفراعنةكىذا االسـ يعني ) ا

                                                 
ٔ

 89ٔٚـ  ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( 
ٕ

 9ٍٕٔٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  



 ٙٗ 

 الممؾ امنمحات األكؿ مؤسس األسرة الثانية عشرة الفرعكنية   .ْْ
ككاف مف بيف أساليب   - -لـ يكف امنمحات إال رجبل عصاميا مف الشعب رفعو ذكاءه كجده إلي المكاف الذم يستحقو 

ة باسـ تنبؤات نفرتي المحفكظة اآلف في متحؼ ليننجراد كالتي أطنبت في كصؼ ما رده عمي خصكمو كتابة البردية المعركف
سيحؿ بمصر مف فكضي كأف إنقاذىا سيتـ عمي يدم ممؾ سيأتي مف الجنكب يسمي أميني " امنمحات" ابف امرأة مف النكبة 

كلـ يكف المقصكد مف كتابة تمؾ  - -كيكلد في الصعيد سييـز األسيكيكف أماـ مذابحو كيقع الميبيكف صرعي أماـ لييبو 
البردية إال التركيج بيف الشعب ليذا الحاكـ الجديد كمحاكلة إقناع الناس بأف اختياره إلنقاذ مصر أمر أرادتو اآللية منذ أبعد 

كطالت األياـ بأمنمحات حتي كصؿ حكمو إلي ثبلثيف عاما كلـ يقدر لو أف يمكت كىك في شيخكختو ميتة  - -األزمنة 
بؿ مات غيمة كىك في قصره ، إذ انتيز أعداؤه فرصة غياب ابنو ككلي عيده كشريكو في الممؾ سنكسرت ، في حممة  ىادئة

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

ككانت مف أحب المكضكعات األدبية إلي قمكب  - -العالـ اآلخر يتحدث فييا إلي ابنو كيكصيو كيؼ يسكس الممؾ 
 ككانت مكضع دراسة كثير مف العمماء  َِحتي األسرة  ُٖالمصرييف في الدكلة الحديثة مف األسرة 

رة الثانية عشرة بما أنتجو صانعكا الحمي كبخاصة ألميرات البيت المالؾ إذ جمعت تمؾ الحمي بيف الدقة ) كتمتاز األس
كما يمتاز ىذا العصر بنشاط دبمكماسي كبير كعبلقات كاسعة مع دكؿ  ُالمتناىية في الصناعة كالذكؽ الفني الرفيع (

مصرم جنكب الشبلؿ الثالث كأقامت حصنان كمخزنان كبيران الجكار ، كما اىتمت ىذه األسرة بالجنكب كقامت بتعييف حاكـ 
لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع لمرم كاىتمت بالزراعة كبنير النيؿ اىتماـ خاص كما ازدىر في عيد ىذه األسرة 

 األدب كالفف
 كما بعدىا بكتاب مصر الفرعكنية ألحمد فخرم ( ُِٖ) ىذه المعمكمات  مف صفحة 

 

                                                 
 ٍٖٖٕٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  ٔ



 ٙ٘ 

 مة مف الدكلة الكسطي الفرعكنية قصة مس .ْٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسس الممؾ امنمحات األكؿ األسرة الثانية عشرة الفرعكنية في الدكلة الكسطي ، ككاف امنمحات رجؿ عصامي برز مف 
بت صفكؼ الشعب ، كتمتاز ىذه األسرة عامةن بأنيا نزلت قميبلن عف السمطة القدسية التي كانت لممكؾ الدكلة القديمة ، كتقر 

إلي الشعب بإقامتيا منار العدؿ ، كبالعديد مف اإلصبلحات كاألعماؿ اإلقتصادية كالعمرانية التي زادت مف رخاء الشعب ، كقد 
استمر حكـ ىذه األسرة ما يقرب مف مائتي عاـ ، تقدمت الببلد تقدمان عظيمان في شتي النكاحي ، ككانت مصر في عيدىا 

مؾ سنكسرت األكؿ ثاني ممكؾ ىذه األسرة ، كقد أقاـ مسمة شييرة باقية إلي اآلف أقكم دكلة في المنطقة ، ككاف الم
قدمان ، كىي قطعة كاحدة مف الجرانيت األحمر ، كقد أقاميا في مدخؿ المعبد كالمدرسة  ٔٔ) بالمطرية ( كيبمغ ارتفاعيا 

كىي أقدـ مسمة قائمة في  -مدينة أكف  –الجامعة المذيف بناىما في عيف شمس ) التي يسمييا اليكنانيكف ىميكبكليس ( 
( إف مسمة عيف شمس إحدم  َُّصفحة  ِمكانيا األصمي ، كيقكؿ الدكتكر أحمد بدكم في كتابو ) مككب الشمس ج

خمس مسبلت مازالت في مكانيا األصمي كأما باقي مسبلت الفراعنة فقد نقميا الضعؼ كاليكم السياسي إلي ما كراء البحار 
 كنيكيكرؾ كركما كاستانبكؿ كفي ركما كحدىا مسبلت تسع  إلي لندف كباريس

 ّٓصفحة  –تاليؼ عبد الرحمف الرافعي  –نقبلن عف كتاب تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة 
 الصكرة لمسمة الممؾ سنكسرت األكؿ كتمثالو 

 



 ٙٙ 

 عندما انبير المؤرخ اليكناني ىيركدكت بمشركعات الممؾ امنمحات الثالث .ْٔ
كما بعدىا كتحت عنكاف امنمحات الثالث  َٖبالجزء األكؿ مف مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف صفحة كرد 
 قبؿ الميبلد : ُِْٖحكالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حكـ امنمحات الثالث مصر كقد سمي باسـ ني ماعت رع كيعتبره المؤرخكف مف أعظـ مف حكمكا مصر ، كداـ حكمو 
 في ىدكء كسبلـ كممئت بالمشاريع الكبرم العمرانية خمسان كأربعيف سنة مرت عمي مصر

كاف أعظميا بطبيعة الحاؿ نظاـ الرم الذم ابتكره لمكجو البحرم بأف اتخذ مف منخفض اقميـ الفيـك الذم ينخفض في 
مسمة قدمان خزانان لمماء حيث ال تزاؿ بحيرة قاركف آية عمي ذلؾ فشيدكا عمي الفتحة في س ُِٗبعض أجزائو عف البحر بػ 

فنشأت ىذه البحيرة اليائمة في التاريخ التي  -سد البلىكف –الجباؿ التي تربط كادم النيؿ بمنخفض الفيـك سدان عظيمان 
عرفت باسـ بحيرة مكريس كالتي كانت تمد النيؿ بعد ذلؾ بالماء خبلؿ فترة التحاريؽ أشبو بخزاف أسكاف أك السد العالي في 

 عصرنا الحديث
افير بحجر كاحد ، فيك أنقذ الفيـك مف الغرؽ الذم كانت تتعرض لو كؿ عاـ ، كاستصمح أراضي كبيذا ضرب عدة عص

 زراعية قاـ باستغبلليا بالفعؿ كمد النيؿ بالماء أياـ التحاريؽ
كمف األعماؿ العمرانية العظيمة التي تنسب إلي امنمحات الثالث ، القصر العظيـ الذم اطمؽ عميو اليكنانيكف اسـ قصر 

داريان ، –قصر التيو  –بيرانت البل  ككاف طكلو يبمغ ألؼ قدـ كعرضو ثمانمائة كقد استعمؿ معيدان دينيان كا 
كقد كصؼ ىيركدكت ىذيف األثريف كنعني بيما بحيرة مكريس كقصر البلبيرانت ، فقد رآىما رأم العياف ككصؼ ما رأم 

 عامة كسجؿ انبياره كما كرد في كتاب ىيركدكت يتحدث عف مصر لمحمد صقر خفاجة 
 

اآلثار الفنية التي شيدىا إف البلبيرانت عمؿ يعجز عف كصفو البياف ، إذ لك قدر إلمرئ أف يجمع معرضان لممباني ك 
  - - - -اليكنانيكف لبدت عمبلن أقؿ مف ىذه البلبيرانت 

 ثـ ينتقؿ ىيركدكت لمتحدث عف بحيرة مكريس فيقكؿ :
كمع أف البلبيرانت عمي ىذه الدرجة مف العظمة ، لكف البحيرة المسماة ببحيرة مكريس كالتي بني البلبيرانت بالقرب منيا 

 تثير إعجابان أشد
ح ىيركدكت يسجؿ أبعاد الخزاف العظيـ ككيؼ يصؿ إلييا الماء مف النيؿ لمدة ستة أشير ثـ يرجع منيا إلي النيؿ كرا

 مدة ستة أشير ثانية 



 ٙ6 

 كىي القناة المعركفة اليـك باسـ بحر يكسؼ ، كما تحدث ىيركدكت عف تمثاليف المنمحات الثالث
 السكينة عمي الببلد ، حتي ترنـ القـك بالفرعكف قائميف :كفترة حكـ امنمحات الثالث حؿ فييا النعيـ كاألمف ك 

أنو يكسك القطريف جنة خضراء أكبر مف النيؿ العظيـ ، لقد زاد القطريف قكة ، كيؼ ال كىك نفس الحياة المرطب لؤلنكؼ 
 ، ىك الذم يكزع الخيرات عمي تابعيو ، ىك المغذم لخمفاءه ، ىك الفداء كفي فمو الخير 

 ر عف كتاب مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيفنقبلن باختصا 
 كيتضح بالصكرة رأس تمثاؿ لمممؾ امنمحات الثالث متكاجدة حاليان بمتحؼ المكفر بفرنسا



 ٙ8 

 في عيد الممؾ سنكسرت الثالث أبحرت السفف المصرية في الجرانيت .ْٕ
إجراء أعماؿ حربية في النكبة لتأميف حدكد مصر الجنكبية   .ؽ.ـ ُٖٓٓ-ُْٕٖ   عندما قرر الممؾ سنكسرت الثالث 

كجد عقبة كبيرة أماـ سفف األسطكؿ ، فشؽ ألسطكلو طريقان بيف صخكر الشبلؿ األكؿ ، كأنشأ ميندسكه ىذا الطريؽ المائي 
كعشريف قدمان ، في أصعب مناطؽ الشبلؿ الجرانيتية لمسافة مائتيف كستيف قدمان بعرض أربعة كثبلثيف قدمان كعمؽ ستة 

كحمؿ عمي النكبة عدة حمبلت كطدت فييا السمطة المصرية ، كشيد حصنيف متقابميف في آخر الحدكد الجنكبية لمدكلة عمي 
شاطئ النيؿ ، كال تزاؿ آثار ىذيف الحصنيف باقية اآلف تشيد لمصر في تمؾ األكقات بالبراعة الحربية كالكفاية في اختيار 

كالمقدرة عمي تشييد الحصكف المنيعة ، ككاف سنكسرت الثالث مف ممكؾ األسرة الثانية عشرة  مكاقع الدفاع الحصينة ،
الفرعكنية بالدكلة الكسطي ، كقد نصب لكحتو المشيكرة التي يتحدث فييا إلي المصرييف عف الكفاح الكطني كيحثيـ عميو ، 

 كفيما يمي بعض ما جاء في لكحة الممؾ حيث قاؿ : 
ني ممؾ يقكؿ كينفذ كلقد جعمت  - -)  تخـك ببلدم أبعد مما كصؿ إليو أجدادم ، كزدت في مساحتيا عمي ما كرثتو ، كا 

ني طمكح إلي السيطرة ، كقكم أحرز الفكز ، كلست بالرجؿ الذم يرضي بالتقاعس  ، كما يختمج في فؤادم تفعمو يدم ، كا 
الرجؿ الذم يركف إلي الدعة بعد اليجـك عميو يقكم عندما يعتدم عميو ، أىاجـ مف يياجمني حسبما تقتضيو األحكاؿ فإف 

 ( - -قمب العدك ، كالشجاعة ىي مضاء العزيمة 
 ْٓصفحة  –تاليؼ عبد الرحمف الرافعي  –نقبلن عف كتاب تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة 
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  أجمؿ المجكىرات مف عيد األسرة الثانية عشرة الفرعكنية .ْٖ
 ؽ ـ َُُٕؽ ـ إلي سنة  ََِٔنة سحكالي مف  بالدكلة الكسطي

حكمت ىذه األسرة ما يقرب مف قرنيف ، كتتككف مف مجمكعة مف الممكؾ اشتيركا باسـ امنمحات كسنكسرت عمي  
 التكالي كىذا ىك الترتيب المفضؿ لممكؾ ىذه األسرة :

 –امنمحات الثالث  –سنكسرت الثالث  –سنكسرت الثاني  –امنمحات الثاني  –سنكسرت األكؿ  –امنمحات األكؿ  
بالرقي في الذكؽ الفني كمما يؤكد ذلؾ ما تركتو مف  ىذه األسرة  امتاز عصركقد  الممكة سبؾ نفرك –امنمحات الرابع 

في كتابو مصر  1973 - 1905 أحمد فخرم شيخ األثرييف د الحمي التي يتحمي بيا النساء األميرات فيقكؿ عنيا
) كتمتاز األسرة الثانية عشرة بما أنتجو صانعكا الحمي كبخاصة ألميرات البيت المالؾ إذ جمعت تمؾ الحمي بيف :الفرعكنية 

 (الدقة المتناىية في الصناعة كالذكؽ الفني الرفيع

جزر البحر الىذا العصر بنشاط دبمكماسي كبير كعبلقات كاسعة مع دكؿ الجكار مثؿ فمسطيف كسكريا كبعض  كما يمتاز
المتكسط مثؿ قبرص ككانت الدكؿ التي ارتبطت بمصر بعبلقات صداقة ىي المستفيدة أكثر بيذه العبلقات بطبيعة الحاؿ ألف 

 ببلد الشرؽ القديـ عمي حد تعبير أحمد فخرم  مصر في ذلؾ الكقت كانت أعظـ األمـ ثقافة كقكة كحضارة في
 :أـ كمثكـ  أك كما كرد في األغنية الشييرة طكؼ كشكؼ لكككب الشرؽ

 كاف نيار الدنيا لسو ما طمعش ، كىنا عز النيار  
كما اىتمت ىذه األسرة بالجنكب كقامت بتعييف حاكـ مصرم جنكب الشبلؿ الثالث كأقامت حصنان كمخزنان كبيران لمتجار ،   

 ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع لمرم كاىتمت بالزراعة كبنير النيؿ اىتماـ خاص 
 في عصر ىذه األسرة ،  كما ازدىر األدب كالفف

  َِْمصر الفرعكنية كتحديدان في الصفحة رقـ  الممتع أحمد فخرم في كتابود  الكبيركقد كتب أيضان المؤرخ كاألثرم 
) كما مف شؾ في أف أكثر ممكؾ الدكلة الكسطي لـ يككنكا عتاة أك متجبريف في األرض بؿ نعرؼ عف أكثرىـ أنيـ كانكا 

حكاميـ كترككا أمر سعادتيـ بيف  فخكريف بعدليـ بيف الناس كسيرىـ عمي رعايتيـ كليذا سرعاف ما أطمأف الناس إلي
 )              أيدييـ
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1905
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
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 اليكسكس كعصر االضمحبلؿ الثاني لمفراعنة  .ْٗ
) تعرضت مصر منذ األسرة الثالثة عشرة كطكاؿ قرنيف أم حتي األسرة السابعة عشرة لمضعؼ كلبلنحبلؿ كاجتازت فترة  

محبلؿ ضكقد استمر عصر اال –تحكـ فييا ممكؾ ضعاؼ أشد مف التي اجتازتيا أعقاب الدكلة القديمة ف ُأخرم مظممة
كغزا اليكسكس مصر في األسرة الخامسة عشرة كأطمؽ عمييـ العالـ األلماني أكتك  –عاما َِِالثاني ما يقرب مف 

ة اصطبلح اليكسكس الكبار فقد أعطكا ألنفسيـ الحؽ باالحتفاظ باأللقاب الممكية المصرية كيبدك أنيـ استطاعكا في البداي
كنخص بالذكر ىنا الممؾ خياف كالممؾ أبكفيس مف النكبة إلي  –السيطرة عمي جميع أنحاء مصر كانتشرت اسمائيـ 

فمسطيف ثـ بعد ذلؾ أتت مجمكعة أخرم مف حكاـ اليكسكس أطمؽ عمييـ نفس العالـ اصطبلح اليكسكس الصغار أك 
ء السيطرة عمي جميع أنحاء مصر إذ قاـ في ىذه الضعاؼ كىـ الذيف ينتمكف لؤلسرة السادسة عشرة كلـ يستطع ىؤال

الفترات بيت حاكـ قكم في الصعيد اتخذ مف طيبة مقرا لو كأسس األسرة السابعة عشرة كأخذ عمي عاتقو تحرير مصر مف 
ككانت الفكضى قد بدأت تسكد مصر في الفترة التي بدأت تظير في غرب آسيا حركة ىجرة قبائؿ كاسعة  - -اليكسكس 

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

ذلؾ ككصفكىـ بأكصاؼ تعبر عف مدم استياءىـ الشديد منيـ كاليكسكس كتب عنيـ الفراعنة أنفسيـ بعد  ِاليكسكس  (
فقالكا عنيـ الرعاة البدك كقالكا عنيـ الطاعكف أما كممة ىكسكس نفسيا فتعني ) حكاـ األقاليـ األجنبية ( كىك المعني 

ف حكمكا بالجزء الرابع ( ، ككاف عدد ممككيـ الذي ُالمقبكؿ تفسيره مف كجية نظر سميـ حسف في مكسكعتو ) صفحة 
 ُٔ،  ُٓكقد ترككا آثاران مكجكدة إلي اآلف ككاف الثبلثة كعشريف ممكان مكزعيف عمي أسرتيف  - ّممكان تقريبان  ِّمصر 

ككانت عاصمتيـ في أكاريس في الكجو البحرم ، إلي أف جاءت األسرة السابعة عشرة الفرعكنية كظمت تقاكميـ كتحاربيـ 
 بؿ إنو أسس عصر الدكلة الحديثة ُٖأسس األسرة حتي نجح أحمس في طردىـ مف الببلد ك 

كما بعدىا ككتاب  ُّٔد سيد تكفيؽ مقتطفات مف صفحة  -القسـ األكؿ –مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر 
 ُّمكسكعة حكاـ مصر ) ناصر األنصارم ( صفحة 

                                                 
جُلطاٍز أّ ٧ٕ ٫ أو١ٌ ٓح ٛٞ جُٔوٛٞو ذحُلطٍز جُٔظِٔس َٛ ٧ٕ جُلٍػٕٞ كوى ٤ْطٍضٚ ٝػرٞو٣طٚ ك٢ ٍٓٛ ذحٌُحَٓ أّ ُؼىّ ٝؾٞو آغحٌ ٌجتؼس ذحه٤س ٖٓ ضِي  ٔ

ج٣ًٍُُٔس أّ ُؼىّ ٝؾٞو جْطوٍجٌ ُِؼٍٔ أّ  ُٞؾٞو جقط٬ٍ ٫ ٗى١ٌ َٛ ًحٕ أٌقْ  ذحُٗؼد ٓاٖ جُلٍػإٞ ٗلٓاٚ جُٗؼد ج١ٍُٛٔ ضهِٙ ٖٓ هٍٜ جُكٌٞٓس 

ز ٝجُارطٕ أّ ًحٕ أًػٍ هٓٞز ٣ٝرىٝ إٔ ٓلّٜٞ جُؼٛاٌٞ جُٔظِٔاس ٝجُؼٛاٌٞ جُُجٛاٍز ُاٚ ػ٬هاس ٝغ٤واس ذؼراحوز جُلٍػإٞ ٗلٓاٚ كٌِٔاح ًاحٕ جُلٍػإٞ ٖاى٣ى جُواٞ

 ُِٔوحذٍ ٝجُٔؼحذى جُهحٚس ذٚ ٝذٌرحٌ ٌؾحٍ وُٝطٚ ًٜٝ٘طٚ  ًِٔح ٝٚق جُٔإٌنٕٞ ػٍٛٙ ذحُؼٍٛ جٍُجتغ جُُجٍٛ  ٝج٤ُٓطٍز ٝجُر٘حء ٝجُط٤٤ٗى
ٕ

 ٝٓح ذؼىٛح ٖٙٔو ٤ْى ضٞك٤ن ٓوططلحش ٖٓ ٚلكس  -جُوْٓ ج٧ٍٝ –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
ٖ

 ْٖٔٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  
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 ما قالو مانيتكف عف اليكسكس .َٓ
أصابتنا ضربة مف ا كدكف أف نتكقع ذلؾ جاءنا غزاة مف جية ) في عيد الممؾ تكتيمايكس كال أدرم السبب في ذلؾ  

الشرؽ مف أصؿ مجيكؿ ساركا تممؤىـ الثقة في النصر ضد ببلدنا كتمكنكا بقكتيـ مف االستيبلء عمييا بسيكلة دكف ضربة 
مكا جميع األىالي بعداء كاحدة كبعد أف تغمبكا عمي حكاـ الببلد حرقكا مدننا دكف رأفة كىدمكا معابد اآللية مف أساسيا كعام

 ُقاس فذبحكا البعض كأخذكا نساء كأطفاؿ البعض اآلخر ليككنكا إماءان كعبيدان ليـ (
ككاف مانيتكف كاىنان مصريان في معبد في سمنكد كاشتير بعممو كمعرفتو لتاريخ مصر كلغتيا كأراد بطميمكس الثاني " 

تابة تاريخ لمصر استقي مصادره مما كاف في المعابد كمكاتب ؽ ـ " أف يستفيد مف عممو كذلؾ بتكميفو بك َِٖحكالي 
الحككمة مف كثائؽ كمما يبعث عمي الحزف أف تاريخ مانيتكف األصمي فقد في حريؽ مكتبة اإلسكندرية كلـ يعثر حتي اآلف 

ؤرخ الييكدم عمي أم نسخة كاممة أك ناقصة منو ككؿ ما كصؿ إلي أيدينا ليس إال مقتطفات مف ذلؾ التاريخ نقميا الم
ككصؿ إلينا أيضان مف تاريخ مانيتكف جداكؿ بأسماء األسرات كالممكؾ كعدد سني حكميـ في مؤلفات بعض  - -يكسيفكس 

ميبلدية " كلكف أفضؿ النصكص كأدقيا ىك ما جاء في الكتاب الذم قاـ بجمعو  ُِٕالكتاب كخاصة جكليكس اإلفريقي "
 جيكرجيكس سينكمكس 
ة ما جاء في تاريخ مانيتكف مف تكاريخ مع باقي مصادر العصر الفرعكني كبردية تكريف مثبلن كقد كعادةن ما يتـ مقارن

) حصؿ عمي ىذه البردية الرحالة اإليطالي دركفني في أكائؿ القرف التاسع عشر كقيؿ إنو عثر عمييا في منؼ ككانت 
قمت إلي إيطاليا عقب الحصكؿ عمييا ككضعت في البردية في حالة جيدة عندما تسمميا دركفني كلكنيا تيشمت بعد ذلؾ كن

متحؼ تكريف منذ ذلؾ الكقت ككانت تحتكم ىذه البردية عمي أكثر مف ثبلثمائة اسـ مف أسماء الممكؾ كتحت اسـ كؿ منيـ 
 كتنتيي أسماء الممكؾ قبيؿ األسرة الثامنة عشرة  - -عدد سنكات حكمو كىي تبدأ باآللية الذيف حكمكا مصر 

 مصر الفرعكنية ( ) "أحمد فخرم"(  مف كتاب )

                                                 
ٔ

 ٍٖٕ٘ٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  



 6ٕ 

 الممؾ سقنف رع الثاني .ُٓ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفرعكنية كعاصر احتبلؿ اليكسكس لمصر ككاف حاكمان قكيان في طيبة بالكجو القبمي ، بينما  ُٕىك أحد ممكؾ األسرة 

 كاف الممؾ أبكفيس ممؾ اليكسكس يحكـ في أكاريس بالكجو البحرم ، كيحصؿ عمي الضريبة مف أجزاء مصر المختمفة 
صكات أفراس النير في طيبة تقمؽ نكمو كىك في قصره في كقد أرسؿ أبكفيس لمممؾ سقنف رع رسكالن يكضح لو أف أ

مدينة أكاريس بالكجو البحرم كيطمب منو إسكاتيا ، كما يطمب منو أيضان ضركرة عبادة اإللو سكتخ بدالن مف تعبده لئللو 
 آمكف رع كقد كانت ىذه الشرارة األكلي كالسبب المباش لمحرب ضد اليكسكس 

 ضد اليكسكس لتحرير مصر كتطيير أرضيا مف ذلؾ المستعمر الغاصب ،كقد بدأ سقنف رع رحمة الكفاح 
كلكف شاءت األقدار أف يتكفي الممؾ سقنف رع متأثران بجراح في جمجمتو نتيجة لحرب التحرير التي خاضيا دكف أف يتـ  

يتـ التحرير الجبلء عف مصر ، فاستكمؿ ابنو الممؾ كامس ىذه الميمة كحقؽ عدة انتصارات عمي اليكسكس كلكف لـ 
الكامؿ إال عندما تكلي الممؾ أحمس بعد أخيو كامس قيادة الكفاح ضد  اليكسكس ، حيث تـ تحرير مصر تمامان في عيد 

الفرعكنية رغـ أنو ابف الممؾ سقنف  ُٖالممؾ أحمس كالذم اعتبره المؤرخ المصرم القديـ مؤسس ألسرة جديدة كىي األسرة 
كبداية جديدة لعيد جديد بعد تطيير الببلد  مف احتبلؿ  ُٖبح أحمس أكؿ ممكؾ األسرة كبذلؾ أص ُٕرع أحد ممكؾ األسرة 

الفرعكنية في طيبة بالكجو القبمي كاستمرت أكثر مف قرنيف ، تـ خبلليا تشييد  ُٖاليكسكس ، كقد نشأت األسرة 
 اإلمبراطكرية المصرية في عيد الممؾ تحتمس الثالث سادس ممكؾ ىذه األسرة

قبؿ الميبلد إلي سنة  َُٓٓسنة مف حكالي سنة  ِٓلممؾ أحمس فترة حكمو التي استمرت ما يقرب مف كقد كرس ا
 قبؿ الميبلد إلزالة الركاسب التي تركيا الغزاة األجانب فأعاد النظاـ كالطمأنينة كاألمف في الببلد  ُِٓٓ

 الييئة المصرية العامة لمكتاب –الطبعة الثانية  –حمدم عثماف  –نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر 
كيبدك في الصكرة الممؾ أحمس األكؿ أثناء معاركو ضد اليكسكس ،  كما تبدك في الصكرة أثار الجركح في مكمياء 

 الممؾ سقنف رع كىك أكؿ ممؾ قاتؿ اليكسكس ، أما كممة ىكسكس بالمغة المصرية القديمة فتعني ممكؾ الرعاة 
 ع المعجـ الفرعكنيصكر مكمياء سقنف رع مف مكق–
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 إلي أم أسرة فرعكنية ينتمي الممؾ أحمس األكؿ ؟  .ِٓ
بدأت األسرة السابعة عشرة الكفاح ضد اليكسكس ككاف سقنف رع بطؿ مف أبطاؿ ىذا الكفاح كتبله ابنو كامس ثـ تكج 

مس كابف سقنف رع أحمس ىذا الكفاح بانتصار كاسح عمي اليكسكس كطردىـ مف مصر لؤلبد كبالرغـ مف أنو أخك الممؾ كا
كىكذا تـ اعتبار الممؾ أحمس  ِسنة ِْككانت فترة حكمو  ُفإف المؤرخ المصرم القديـ كضعو عمي رأس عائمة جديدة

األكؿ أكؿ ممكؾ األسرة الثامنة عشرة الفرعكنية كبدأ عصر جديد ىك عصر الدكلة الحديثة الفرعكنية كيتميز عصر ىذه 
شرم (  –كبير في الببلد كأكؿ شخصية نسائية لمعت في ىذه األسرة ىي الممكة ) تتي العائمة بأف النساء أصبح ليف دكر 

كىي أـ سقنف رع كجدة أحمس األكؿ ككاف ليا دكر عمي ما يبدك في إشعاؿ ركح القتاؿ ضد اليكسكس في أبناءىا 
يث أقاـ ليا مقبرة ككتب كأحفادىا ككانت محبكبة مف الجميع كقد ظؿ أحمس كفيان لذكرم جدتو إلي آخر سنة في عمره ح

عنيا لكحة خالدة ككانت ىناؾ سيدة أخرم اسميا ) إعح حكتب ( ككاف ليا دكر كبير في الحرب ضد اليكسكس كىي أـ 
أما السيدة الثالثة فكانت ) أحمس نفرتارم ( كىي أخت أحمس ككامس كقد تزكجت مف كامس ثـ مف  ّالممؾ أحمس

 ) كلد القمر ( بعد مكت كامس ككممة أحمس تعني  ْأحمس
 كالصكرة لمممؾ أحمس األكؿ  – ُِٕبتصرؼ مف صفحة  - -نقبلن عف كتاب مصر الفرعكنية ألحمد فخرم 

 

                                                 
ٔ

    141مصر الفرعونية ) أحمد فخري ( صـ  
   141مصر الفرعونية ) أحمد فخري ( صـ  1
 147مصر الفرعونية ) أحمد فخري ( صـ  3

      147مصر الفرعونية ) أحمد فخري ( صـ 



 6ٗ 

 عندما طارد فرعكف بني إسرائيؿ .ّٓ
إسرائيؿ ىك نبي ا يعقكب فيك شخص كاحد كلو اسميف كبالتالي فإف بني إسرائيؿ ىـ بني يعقكب عميو السبلـ ، كقد 

ميكٍا ًمٍصرى متو مصر بدعكة مف ابنو يكسؼ عميو السبلـ دخؿ إسرائيؿ كعائ قىاؿى اٍدخي ٍيًو كى مىى ييكسيؼى آكىل ًإلىٍيًو أىبىكى ميكٍا عى }فىمىمَّا دىخى
} كقد كتب ابف كثير عف أبناء يعقكب ) إسرائيؿ ( أنيـ ليسكا جميعان مف أـ  - - ( سكرة يكسؼٗٗ) ًُإف شىاء الٌموي آًمًنيفى
نا يعقكب مف أربعة نساء ) أختيف ىما ليا كراحيؿ كجاريتييما ( بمعني إف سيدنا يعقكب تزكج مف كاحدة فقد أنجب سيد

أختيف كاحدة اسميا "ليا" كالثانية اسميا "راحيؿ" كلـ يكف ىذا محرمان في شريعتيـ في ذلؾ الكقت كأنجب مف األختيف ، 
كب كقد أنجب سيدنا يعقكب مف الجاريتيف أيضان كيقكؿ ككانت لكؿ زكجة منيما جارية )أمة( تممكيا  ككىبتيا لزكجيا يعق
: ) ككاف أكالد يعقكب الذككر اثني عشر رجبلن فمف "  ُٕٔاإلماـ ابف كثير رضي ا عنو في كتابو قصص األنبياء صفحة 

يساخر كزايمكف ، كمف "راحيؿ" يكسؼ كبنياميف ، كمف أمة "راحيؿ" داف كنفتالي ،  ليا " ركبيؿ كشمعكف  كالكم كييكذا كا 
كمف ىؤالء جاء شعب بني اسرائيؿ بالكامؿ بعد ذلؾ ،  كمكث بني إسرائيؿ في مصر ما شاء  ِكمف أمة "ليا" حاد كأشير (

ا ليـ أف يمكثكا كتكاثركا ككاف ليـ كضع خاص في مصر عندما كاف يكسؼ عميو السبلـ لو مكانة خاصة عند الممؾ ثـ 
سبلـ كتدىكرت أحكاليـ في مصر إلي أف قاـ فرعكف مصر باستعبادىـ كاضطيادىـ مرت السنيف بعد كفاة يكسؼ عميو ال

إلي أف خرجكا مف مصر مع مكسي عميو السبلـ كبالتالي فإف يكسؼ عميو السبلـ ىك السبب في دخكليـ مصر بينما مكسي 
جو الدقة ، ، كقد خرجكا عميو السبلـ ىك السبب في خركجيـ مف مصر ككاف بينيما كقت طكيؿ جدان ال أحد يعرفو عمي ك 

ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى  اكى جى جميعان مف مصر مع مكسي عميو السبلـ ككاف يطاردىـ فرعكف كجنكده كما كرد في القرآف الكريـ }كى
ؽي قىاؿى آمىنتي  تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرى نيكديهي بىٍغينا كىعىٍدكنا حى جي ـٍ ًفٍرعىٍكفي كى أىنَّوي ال ًإًلوى ًإالَّ الًَّذم آمىنىٍت ًبًو بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كىأىنىٍا ًمفى اٍلبىٍحرى فىأىٍتبىعىيي

} سكرة يكنس (، كقد كتب اإلماـ ابف كثير عف خركجيـ مف مصر في كتابو قصص األنبياء كتحديدان في  َٗ) ّاٍلميٍسًمًميفى
تمائة ألؼ رجؿ سكم  الذرارم بما معيـ مف : ) ككانكا قد استعاركا مف أىؿ مصر حميان كثيران فخرجكا كىـ س ِِٕصفحة 

 األنعاـ ككانت مدة مقاميـ بمصر أربعمائة سنة كثبلثيف سنة ىذا نص كتابيـ كىذه السنة عندىـ تسمي سنة الفسخ (

                                                 

 ( سورة يوسف99) 1

ٕ
 141صـ قصص األنبياء ) ابن كثير (  
 99يونس  3
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 الدكلة الحديثة -الفرعكنية  ُٖاألسرة  –الممكة حتشبسكت )ماعت كا رع(  .ْٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكلي الممؾ تحتمس الثالث عرش مصر بعد كفاة كالده الممؾ تحتمس الثاني ، كلقد تزكج مف ابنة الممكة حتشبسكت 
األميرة نفرك رع ليؤكد حقو في كراثة العرش ، ككاف تحتمس عند تتكيجو صغير السف ككانت حتشبسكت زكجة أبيو كأـ 

أللقاب )ابنة الممؾ ، أخت الممؾ ، الزكجة الممكية ، الزكجة زكجتو كعمتو في آف كاحد امرأة قكية ناضجة طمكحة تحمؿ ا
 اإلليية آلمكف( فاستطاعت بقكة شخصيتيا منذ البداية أف تتكلي شئكف الببلد كأف تدير دفة األمكر ، 

كلـ تكف حتشبسكت بالمرأة التي تكتفي بيذا ، فتمكنت في العاـ الثاني مف حكـ تحتمس الثالث مف أف تنحيو عف 
العرش نيائيان ، بؿ أرغمتو عمي االعتكاؼ كأمرت بتتكيجيا بمكافقة اإللو آمكف كرغبتو كما ىك منقكش عمي جدراف معبدىا 

 الجنائزم بالدير البحرم بطيبة ، 
ممكة عمي مصر ، كقامت بدكر اإللو حكرس كمثمتو عمي األرض ، كاتخذت لقب ابف الشمس بؿ  كأصبحت حتشبسكت

 تشبيت بمظير الرجاؿ كارتدت زييـ ، كما استعممت الذقف الممكية المستعارة الخاصة بالممكؾ
لؾ غير سنة كرست فييا كؿ جيكدىا لئلنشاءات المعمارية ، كذ َِكلقد حكمت الممكة حتشبسكت مصر ما يقرب مف 

حممة عسكرية كاحدة أرسمتيا إلي النكبة لمقضاء عمي الثكار ىناؾ ، كلقد أبحرت خمس سفف ضخمة في عيد حتشبسكت 
إلي ببلد بكنت ، قرب الصكماؿ إلحضار منتجات ىذه الببلد إلي مصر كقد صكرت ىذه الرحمة البحرية التي تعتبر مف أىـ 

 اف معبدىا بالدير البحرمالنقكش لدراسة ببلد بكنت كمنتجاتيا عمي جدر 
ؽ ـ ، بعثات إلي محاجر  ُْٖٓؽ ـ إلي سنة  ُْٖٕكما أرسمت الممكة حتشبسكت التي حكمت مصر مف حكالي 

أسكاف إلحضار الزكج األكؿ كالثاني مف مسبلتيا ، كلقد استغمت مناجـ الفيركز بشبو جزيرة سيناء خير استغبلؿ ، أما 
ر اآلف باسـ معبد الدير البحرم بالبر الغربي بطيبة حيث احتضنو الجبؿ في حناف ، معبدىا الجنائزم فيك المعبد المشيك 

 كيتككف مف ثبلثة طكابؽ يتكسطيا طريؽ صاعد إلي أعمي في المنتصؼ 
ركاؽ المدرج األكؿ : ناحية اليميف يشاىد الزائر فيو مناظر صيد الطيكر بالشباؾ كالقكارب ، أما ناحية اليسار كعمي 

في فصكر احتفاؿ نقؿ المسبلت مف أسكاف بكاسطة النيؿ عمي قكارب كبيرة كنرم حتشبسكت تقدـ قربانان لئللو الجدار الخم
 آمكف
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المدرج الثاني : يرم )إيكاف الكالدة( كتمثؿ مناظره الميبلد المقدس لمممكة حتشبسكت ، كيرم الزائر في أقصي اليميف 
كعمي اليسار مف الناحية األخرم )إيكاف بكنت( كعمي جدرانو نقكش مقصكرة مكرسة لعبادة اإللو أنكبيس حارس الجبانة 

 تمثؿ البعثة التجارية التي أرسمتيا حتشبسكت إلي ببلد بكنت )الصكماؿ حاليان( 
المدرج الثالث : يكجد فناء تزيف كاجيتو األعمدة التي يستند إلييا بعض تماثيؿ ممكية في ىيئة أكزيريس ، كيتكسط ىذا 

الجرانيت األحمر الجميؿ عميو نقكش باسـ الممؾ تحتمس الثالث الذم أزاؿ اسـ حتشبسكت ، أما ناحية  الفناء باب مف
 الشماؿ فتكجد حجرة فييا الصكرة الكحيدة الباقية لحتشبسكت كالتي سممت مف أيدم المخربيف

كرية ضخمة كأصبحت كالجدير بالذكر أف الممؾ تحتمس الثالث الذم حكـ مصر بعد حتشبسكت استطاع تككيف إمبراط
 طيبة في عيده عاصمة لمعالـ القديـ تتدفؽ إلييا الخيرات مف كؿ مكاف 

المراجعة العممية د ناصر  –إعداد حمدم عثماف   -مف مينا إلي مبارؾ  -نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  
  َُِِالطبعة الثانية  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –األنصارم 
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 يد أف يعرؼ كيؼ كانت حضارتو قديمان فميأتي إلي مصر  : مف ير  .ٓٓ
)كانت طيبة في أياـ تحكتمس الثالث عاصمة العالـ القديـ ، ككانت تتدفؽ عمييا خيرات إفريقيا كآسيا كجزر البحر  

كمعادف المتكسط ، ككاف يفد إلييا كؿ عاـ رسؿ جميع الببلد يحممكف خير ما استطاعت ببلدىـ تقديمو مف ذىب كفضة ، 
أخرم كأحجار كريمة ، كمصنكعات مختمفة ، ككاف مكظفك الخزانة ىـ المسئكلكف عف تسمـ ىذه اليدايا كأنكاع الجزية ، كما 
كاف الكزير يستقبميـ بحكـ منصبو ليقدميـ إلي فرعكف ، ككثيران ما سجؿ كبار مكظفي ذلؾ العيد ىذه المناظر عمي جدراف 

جامعان لحضارات ببلد الشرؽ القديـ في منتصؼ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد ، إذ سجؿ  مقابرىـ فأصبحت مقابر طيبة سجبلن 
الفنانكف المصريكف ما رأكه فرسمكا كفكد ىذه الببلد بمبلبسيـ الكطنية ، كما كانكا يحممكنو مف مصنكعات ببلدىـ 

بيض كالسكداف ، كأصبحنا نعتمد عمي كمحاصيميا ، كقد زاؿ أثر تمؾ الحضارات مف كثير مف ببلد آسيا ، كجزر البحر األ
 ( -مقابر طيبة كحدىا كالمصدر األكؿ لدراسة حضارات تمؾ الببلد كالشعكب 

قبؿ الميبلد ( تأليؼ المؤرخ أحمد  ِّّمف كتاب ) مصر الفرعكنية ( ) مكجز تاريخ مصر منذ أقدـ العصكر حتي عاـ 
 ُٓٗٗ( مكتبة األنجمك المصرية )الطبعة الثامنة  ِٕٗفخرم صفحة 
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 الممؾ تحتمس الثالث كمسبلتو األربعة .ٔٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َُّممخص ما كرد عف الممؾ تحتمس الثالث بالجزء األكؿ مف مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف مف صفحة 
 قبؿ الميبلد  ُْٖٔحكالي سنة  –كما بعدىا تحت عنكاف حكـ تحتمس الثالث 

 
اضطربت أحكاؿ الببلد اآلسيكية فككف اآلسيكيكف حمفان ، فزحؼ تحكتمس  كلـ يكد يصبح حاكـ الببلد ، حتي - - -

الثالث بجيكشو كانتصر عمي أعداءه في معركة مجدك الخالدة التي تحفظ لنا اآلثار تفاصيميا الكاممة ، مبتدئان بذلؾ ىذه 
ي كمو ، جعمت منو أشبو السمسمة مف المعارؾ التي بمغت سبعة عشرة حممة ، استكلي في بعضيا عمي الساحؿ الفينيق

 بنابميكف مصر في ذلؾ التاريخ البعيد
كأعظـ ىذه الحمبلت تمؾ التي قاـ بيا في السنة الثانية كالثبلثيف مف حكمو كالتي بمغ فييا الفرات كدكنت كقائع تمؾ 

، كراحكا يخطبكف كده  الحممة عمي جدراف معبد الكرنؾ كعمي لكح جبؿ بركؿ فيابتو الممكؾ كاألمراء كالدكؿ في ىذه األنحاء
 باليدايا كالجزية

كقد اتبع تحتمس الثالث سياسة حكيمة ، فمـ يمس عقائد الشعكب أك قكانينيـ كترؾ لحكاميـ األصمييف مباشرة سمطانيـ 
 شريطة أف يدفعكا لمصر الجزية في مكاعيد مقررة 

ببلدىـ ككميـ عطؼ كمحبة عمي البمد كعمؿ عمي أف يتعمـ أنجاليـ بمصر ليغرس في قمكبيـ حب مصر كليعكدكا إلي 
 الذم عمميـ 

كقد صاغ كينة آمكف ممحمة شعرية رائعة يتغنكف فييا بأمجاد فرعكف كفييا تمخيص لكؿ معاركو كحركبو كفي ىذا 
  -- - -النشيد يخاطب آمكف فرعكف كلده تحتمس الثالث 

لو القياـ بعمؿ صعب ، فكاف يتقدـ ىك الصفكؼ ، ككاف ككاف تحتمس الثالث قائدان حربيان ممتازان ، لـ يكمؼ أحدان مف رجا
 إداريان ممتازان فقد كصفو كزيره رخ مي رع أنو كالصقر الذم يرم ما ال يبصره البشر العادم 

كاتصفت حمبلتو بمكف آخر ، فإلي جكار الكتاب العسكرييف كالفنانيف كالرساميف الذيف كاف يصطحبيـ معو ، فقد أخذ في 
 ء الحيكاف كالنبات الذيف احضركا بعضيا إلي مصرركابو بعض عمما

 كأقاـ تحكتمس الثالث المسبلت التذكارية فشاد اثنتيف منيا في معبد الكرنؾ كاثنتيف في مدينة الشمس
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ككأف القدر شاء أف يخمد تحكتمس الثالث ، فتكزعت مسبلتو األربع في أرجاء المعمكرة ، تختاؿ بيا ببلد العالـ العظمي 
 أعظـ ميادينيا ناطقة بعظمة تحتمس الثالث ، كتقؼ في

 –ـ ّٓٗ-ّٕٗأحضرىا اإلمبراطكر الركماني تيكدكسيكس  –تقؼ إحدم مسبلتو في مدينة القسطنطينية 
كتقؼ الثانية في مدينة ركما أماـ قصر لتراف كتقؼ مسمة ثالثة أىداىا محمد عمي لحككمة إنجمترا في مدينة لندف عمي 

الخديكم اسماعيؿ المسمة الرابعة إلي حككمة الكاليات المتحدة ، حيث تقـك في حديقة السنتراؿ شاطئ التيمس ، ما أىدم 
 أعظـ حدائؽ نيكيكرؾ 

 كمات تحتمس الثالث بعد أف حكـ أربعان كخمسيف سنة كتجاكز عمره السبعيف عامان 
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 البحيرة المقدسة كعبقرية الميندس المصرم القديـ : .ٕٓ
 نؾ كسر المياه الثابتة التي ال تجؼمعبد الكر بالبحيرة المقدسة 

مترنا، ككاف يحيط بيا سكر. كيكجد عمى جانبييا الشمالي  َْمترنا، كعرض  َٖأنشأىا الممؾ تحتمس الثالث ،بطكؿ  
 .كالجنكبي مقياس لمنيؿ،لو مدخبلف أحدىما مف الجية الشرقية، كالثاني مف الناحية الغربية بكبل منيا سبللـ حجرية

قـك اآلليو بحضكرىا. ككاف يتـ ي تتالقكميو الحتفاالت االدينيو اك المراسـ الداء أتمؾ التى كاف يغتسؿ فييا الكينة قبؿ 
تحتمس الػثالث كاالعجاز في ىذه البحيرة اف المياه فييا ثابتة الممؾ  تغذيتيا عف طريؽ قناة تصؿ البحيرة بمياه النيؿ انشأىا

سنة كلـ تجؼ البحيرة  َََّنقص حتى مع تغير ارتفاع اك نقصاف منسكب النيؿ مف أكثر مف كال يزيد منسكب المياه اك ي
كىذا كاحد مف اىـ براىيف اثبات عبقرية الميندس المصرم القديـ العظيـ أبدا . 

كالفقد كالتسرب كلكف ال عجب فيك الميندس  البخرقؿ رغـ عكامؿ ييا ثابت ال بمياه منسك ….. عجاز إم عبقرية كأم أ
 المصرم الذم شيد كبني كعمر كحير كؿ ميندسي التاريخ
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 الممؾ أمنحتب الثاني .ٖٓ
Amenhotep II, 7th Pharaoh of Egypt's 18th Dynasty 

الفرعكنية بالدكلة الحديثة كىك ابف الممؾ تحتمس الثالث مؤسس اإلمبراطكرية  ُٖىذا الممؾ ىك سابع ممكؾ األسرة 
 المصرية 

صاحب الشخصية الفذة  ُترعرع عمي دقات طبكؿ الحرب كرأم العالـ كمو ينحني أماـ أبيوكقد نشأ امنحتب الثاني ك 
 ، ِكالذم قاـ بتربية ابنو تربية عسكرية تحت إشراؼ أحد ضباطو المكثكؽ بيـ

 كقد قاـ القائد الذم قاـ بتدريب األمير أمنحكتب بتسجيؿ ىذا الحدث بالطبع في مقبرتو ليؤكد أنو كاف يدرب ابف الممؾ
تحتمس الثالث ) إذ نرم صكرتو عمي أحد جدراف مقبرة الضابط "ميف" بطيبة كىك الذم كاف يشرؼ عمي تربية أمنحكتب 

، كىك يكجو الحديث ألمنحكتب قائبلن : شد القكس حتي أذنؾ مستعمبلن كؿ ما في ذراعيؾ مف قكة  الرمايةالعسكرية كيعممو 
 كثبت السيـ  يا أمير أمنحكتب (

حتمس الثالث أعمنت بعض الكاليات في سكريا استقبلليا عف الحكـ المصرم كىذا بالطبع يعد استخفافان كبمجرد مكت ت
بامنحكتب الثاني فقاـ عمي رأس جيش كخاض معركة انتقامية بشعة نكؿ فييا بأعدائو أشد التنكيؿ مما أدم إلي تكطيد 

 أركاف إمبراطكريتو 
كة عف أبيو كسارعت كؿ الكاليات بإرساؿ اليدايا كتقديـ فركض الطاعة كعرؼ الجميع أف الجالس عمي العرش ال يقؿ ق

قبؿ  ُِْٓتقريبا مف حكالي سنة   ّسنة ِٓلمممؾ الجديد ، كقد جمس امنحتب الثاني عمي عرش اإلمبراطكرية لمدة 
 الميبلد 

س الثالث ، كقد تـ تزيينيا كلقد أمر امنحكتب الثاني بحفر مقبرتو في كادم الممكؾ بطيبة عمي غرار مقبرة كالده تحتم
بأجمؿ الصكر كالكتابات الدينية ، بؿ اعتبرت مقبرة امنحتب مف أجمؿ ما خمفو فراعنة األسرة الثامنة عشرة مف المقابر في 

 طيبة ، 
الكرنؾ كما أف ليذا الممؾ العديد مف اآلثار كمف بينيا تمثاؿ راكع كفي يديو إناءاف ، كقد زاد ىذا الممؾ كثيران في معبد 

 الشيير
 حمدم عثماف –أحمد فخرم ، ككتاب ىؤالء حكمكا مصر  –نقبل عف كتاب مصر الفرعكنية 

 الصكرة لتمثاؿ الممؾ امنحتب الثاني
  

                                                 
ٔ

جُػحُع ػحٚٔس جُؼحُْ جُوى٣ْ ، ًٝحٗص ضطىكن ػ٤ِٜح ن٤ٍجش ئك٣ٍو٤ح ٝآ٤ْح ٝؾٌُ جُركٍ جُٔط١ْٞ ، ًٝحٕ ٣لى ئ٤ُٜح ًَ ػحّ )ًحٗص ٤٠رس ك٢ أ٣حّ ضكٞضّٔ  

ٌَْ ؾ٤ٔغ جُر٬و ٣كِٕٔٞ ن٤ٍ ٓح جْططحػص ذ٬وْٛ ضوى٣ٔٚ ٖٓ يٛد ٝكٟس ، ٝٓؼحوٕ أن١ٍ ٝأقؿحٌ ٣ًٍٔس ، ٝٓٛ٘ٞػحش ٓهطِلس ، ًٝحٕ ٓٞظلٞ 

ضِْٓ ًٛٙ جُٜىج٣ح ٝأٗٞجع جُؿ٣ُس ، ًٔح ًحٕ ج٣ٍَُٞ ٣ٓطورِْٜ ذكٌْ ٓ٘ٛرٚ ٤ُوىْٜٓ ئ٢ُ كٍػٕٞ ، ًٝػ٤ٍجً ٓح ْؿَ ًرحٌ ٓٞظل٢ جُهُجٗس ْٛ جُٔٓثُٕٞٞ ػٖ 

٬٤ٔو ، ئي يُي جُؼٜى ًٛٙ جُٔ٘حظٍ ػ٢ِ ؾىٌجٕ ٓوحذٍْٛ كأٚركص ٓوحذٍ ٤٠رس ْؿ٬ً ؾحٓؼحً ُكٟحٌجش ذ٬و جٍُٗم جُوى٣ْ ك٢ ٓ٘طٛق ج٧ُق جُػح٢ٗ هرَ جُ

ضِي  ل٘حٕٗٞ ج٣ٍُٕٛٔٞ ٓح ٌأٝٙ كٍْٔٞج ٝكٞو ًٛٙ جُر٬و ذ٬ٔذْٜٓ ج٤٘٠ُٞس ، ٝٓح ًحٗٞج ٣كِٔٞٗٚ ٖٓ ٓٛ٘ٞػحش ذ٬وْٛ ٝٓكح٤ِٜٚح ، ٝهى َجٍ أغٍْؿَ جُ

ي ِجُكٟحٌجش ٖٓ ًػ٤ٍ ٖٓ ذ٬و آ٤ْح ، ٝؾٌُ جُركٍ ج٧ذ٤ٝ ٝجُٓٞوجٕ ، ٝأٚرك٘ح ٗؼطٔى ػ٢ِ ٓوحذٍ ٤٠رس ٝقىٛح ًحُٔٛىٌ ج٧ٍٝ ُىٌجْس قٟحٌجش ض

 96ٕأقٔى كه١ٍ ٚلكس  –ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس  (-جُر٬و ٝجُٗؼٞخ 
ٕ

حً جُوحتى ؾىٌجٕ جُٔوحذٍ ٣ح ػ١ُ٣ُ ضٞٞف جٌُػ٤ٍ ٝجٌُػ٤ٍ ػٖ جُؼٌٛٞ جُلٍػ٤ٗٞس ٧ٕ ًَ ٝجقى ًحٕ ذ٤ٓؿَ ًَ أػٔحُٚ جُط٢ ٣لهٍ ذٜح وجنَ ٓورٍضٚ ٠ٝرؼ 

) ئي ١ٍٗ ٌٚٞضٚ ػ٢ِ أقى ؾىٌجٕ إًى أٗٚ ًحٕ ٣ىٌخ جذٖ جُِٔي ضكطّٔ جُػحُع ج١ًُ هحّ ذطى٣ٌد ج٤ٓ٧ٍ أٓ٘كٞضد ْؿَ ًٛج جُكىظ ذحُطرغ ك٢ ٓورٍضٚ ٤ُ

ُوِٞ قط٢ ٓورٍز جُٟحذ١ "٤ٖٓ" ذط٤رس ٝٛٞ ج١ًُ ًحٕ ٣ٍٗف ػ٢ِ ضٍذ٤س أٓ٘كٞضد جُؼ٣ٌٍٓس ٣ٝؼِٔٚ جٍُٓح٣س ، ٝٛٞ ٣ٞؾٚ جُكى٣ع ٧ٓ٘كٞضد هحت٬ً : ٖى ج

  88ٔٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  ٤ٍٓ أٓ٘كٞضد (أيٗي ٓٓطؼ٬ًٔ ًَ ٓح ك٢ يٌجػ٤ي ٖٓ هٞز ٝغرص جُْٜٓ  ٣ح أ
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 النبكءة المزعكمة بيف مخالب أبك اليكؿ : .ٗٓ
الكاليات الخاضعة  الرابع مف ممكؾ األسرة الثامنة عشرة الفرعكنية كقاـ بعدة حمبلت إلعادة النظاـ في بعض كاف تحتمس

مف بينيا مسمة مكجكدة حاليان في ركما كتعتبر مف  ُلئلمبراطكرية المصرية كترؾ العديد مف اآلثار المكجكدة حتي اآلف
 متر ٕ.َّأعمي المسبلت المصرية إذ يصؿ ارتفاعيا إلي 

حكمو كىي المقامة لآلف بيف ) كمف أشير اآلثار الباقية مف عيده ، المكحة الجرانيتية التي ترجع لمعاـ األكؿ مف  
مخالب تمثاؿ أبك اليكؿ بالجيزة ، كيقص عمينا تحتمس الرابع مف خبلؿ نص منقكش عمييا ، أنو ذىب عندما كاف شابان 

أخت "المجسد في -اـ-ليحتمي بظؿ أبك اليكؿ كذلؾ بعد رحمة صيد مرىقة فغمبو النعاس فرأم فيما يرم النائـ اإللو حكر
يبشره بتاج مصر عندما يحرره مف الرماؿ التي عميو ، كيبدك أف الممؾ تحتمس الرابع قد حقؽ لئللو تمثاؿ أبك اليكؿ " 

أخت رغبتو بعد تكليتو العرش مباشرة ، ىذه القصة تؤكد أف تحتمس الرابع لـ يكف الكريث الشرعي كليذا اختمؽ -اـ-حكر
 أخت  ( -اـ–ىذه النبكءة لكي يفسر لنا أف اختياره قد تـ بكاسطة اإللو حكر 

  ُٖٗصفحة  -د سيد تكفيؽ –القسـ األكؿ  –مف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر ( 

                                                 
ٔ

ٍ ذاحُؿ٤ُز ، ) ٖٝٓ أٍٖٜ ج٥غحٌ جُرحه٤س ٖٓ ػٜاىٙ ، جُِٞقاس جُؿٍج٤ٗط٤اس جُطا٢ ضٍؾاغ ُِؼاحّ ج٧ٍٝ ٓاٖ قٌٔاٚ ٝٛا٢ جُٔوحٓاس ُا٦ٕ ذا٤ٖ ٓهحُاد ضٔػاحٍ أذاٞ جُٜاٞ 

ـِراٚ جُ٘ؼاحِ ٣ٝوٙ ػ٤ِ٘ح ضكطّٔ جٍُجذغ ٖٓ ن٬ٍ ٗٙ ٓ٘وٞٔ ػ٤ِٜح ، أٗٚ يٛد ػ٘ىٓح ًحٕ ٖحذحً ٤ُكطٔا٢ ذظاَ أذاٞ جُٜاٍٞ ٝيُاي ذؼاى ٌقِاس ٚا٤ى ٍٓٛواس ك

أنص "جُٔؿٓى ك٢ ضٔػحٍ أذٞ جٍُٜٞ " ٣رٍٗٙ ذطحؼ ٍٓٛ ػ٘ىٓح ٣كٌٍٙ ٖٓ جٍُٓاحٍ جُطا٢ ػ٤ِاٚ ، ٣ٝراىٝ إٔ جُِٔاي ضكاطّٔ -جّ-كٍأ١ ك٤ٔح ١ٍ٣ جُ٘حتْ ج٩ُٚ قٌٞ

جٍُٗػ٢ ًُٜٝج جنطِن ٛاًٙ جُ٘راٞءز  أنص ٌؿرطٚ ذؼى ض٤ُٞطٚ جُؼٍٔ ٓرحٍٖز ، ًٛٙ جُوٛس ضإًى إٔ ضكطّٔ جٍُجذغ ُْ ٣ٌٖ ج٣ٌُٞع-جّ-جٍُجذغ هى قون ُ٪ُٚ قٌٞ

، ٝػِا٢ كٌاٍز  89ٔٚالكس  -و ْا٤ى ضٞك٤ان –جُوٓاْ ج٧ٍٝ  –ٓؼاحُْ ضاح٣ٌم ٝقٟاحٌز ٓٛاٍ  (  أنص-جّ–٢ٌُ ٣لٍٓ ُ٘ح إٔ جنط٤حٌٙ هى ضْ ذٞجْطس ج٩ُٚ قٌٞ 

 ٣طٌٌٍ ًٛج جُٔٞٞٞع ٓغ أًػٍ ٖٓ ِٓي ٖٓ ِٓٞى جُؼٍٛ جُلٍػ٢ٗٞ جٌُٔٗٞى ك٢ ٚكس ض٤ُْٜٞ جُؼأٍ ق٤اع ٣واّٞ جُِٔاي ذاحنط٬م هٛاٙ ٣ٝ٘ٓارٜح ٦ُُٜاس

 جُلٍػ٤ٗٞس ٤ُإًى أقو٤طٚ ذحُؼٍٔ ًٔح كؼَ ضكطّٔ جٍُجذغ ػ٘ى أهىجّ ضٔػحٍ أذٞ جٍُٜٞ 
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 الممؾ امنحتب الثالث كزكجتو الممكة تي .َٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمس عمي عرش مصر الممؾ تحتمس الرابع بعد كفاة أبيو امنحكتب الثاني ، ككاف ممؾ محارب مثؿ أبيو كجده كقاـ 
 بعدة حمبلت إلعادة النظاـ في بعض الكاليات الخاضعة لئلمبراطكرية المصرية التي أسسيا الممؾ تحتمس الثالث 

ىي أنو تزكج مف ابنة الممؾ الميتاني "ارتاتاما" كىي ) كقد خطي تحتمس الرابع خطكة جريئة في السياسة الخارجية ك 
خطكة ليا أكثر مف مدلكؿ إذ أف ىذا الزكاج الدبمكماسي يؤكد اعتراؼ فرعكف مصر بدكلة الميتاني كفي نفس الكقت يعمف 

ف كقد إنياء حالة الحرب بيف مصر كىذه الدكلة كأصبحت مف اآلف مممكة الحيثييف ىي العدك المشترؾ لمصر كلمميتانيي
أطمؽ المصريكف عمي ىذه األميرة الميتانية اسمان مصريان ىك "مكت أـ أكيا" كىي التي أصبحت فيما بعد أـ الفرعكف المصرم 

  ُأمنحكتب الثالث (
قبؿ الميبلد  ُُّٗقبؿ الميبلد إلي سنة  َُُْكقد مات تحتمس الرابع شابان ، ككاف قد تكلي الممؾ مف حكالي سنة 

 كادم الممكؾ تقريبان كدفف في 
كبعد أف مات تحتمس الرابع تكلي ابنو الممؾ امنحتب الثالث حكـ مصر ككاف ال يميؿ لمحركب كبدأ في عيده ما يسمي 

  ِ) أياـ السمـ (
كقد تزكج ىذا الفرعكف فتاة مف عامة الشعب كلـ يتزكج أميرة ممكية ، ككانت مصر في عيده قد تأثرت بثقافات 

لتي شممتيا اإلمبراطكرية المصرية فأصبح المصريكف أكثر مركنة في تقاليدىـ الدينية القديمة كحضارات الشعكب األخرل ا
 ككانت زكجتو اسميا الممكة ) تي ( 

  ّكفي ىذا العصر بدأ المصريكف يقيمكف التماثيؿ لمممكات جالسات جنبان إلي جنب بجكار الممكؾ كفي نفس الحجـ
انت الخزائف عامرة بالذىب كجميع الكاليات مستقرة ، ككانت الخيرات تعـ كعندما جمس ىذا الفرعكف عمي عرش مصر ك

قامة المباني الرائعة ذات النقكش البديعة في كؿ مكاف ككاف ىذا  الببلد كبدأ الناس يعيشكف حياة الترؼ كازدىر الفف كا 
 الفرعكف كزكجتو مف أصحاب الذكؽ الفني الرفيع ، 

 ) أحمد فخرم (-مصر الفرعكنية  -د سيد تكفيؽ ككتاب  –القسـ األكؿ  –ة مصر معالـ تاريخ كحضار  -نقبلن عف كتاب 
 المتحؼ المصرمب -مف الحجر الجيرم -تي  -الممكة  ومثاؿ الممؾ أمنحكتب الثالث كزكجتت الصكرة كيبدك في 

                                                 
ٔ

 9ٓٔٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –حٌز ٍٓٛ ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟ 
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ٖ

 جٌُِٔس٫قع ٓؼ٢ إٔ هرَ ػٍٛ ًٛج جُِٔي ضٞؾى ػىز آغحٌ كٍػ٤ٗٞس ضْ ضٔػ٤َ جُ٘ٓحء ك٤ٜح ذكؿْ ٚـ٤ٍ ؾىجً ذؿٞجٌ أهىجّ جُِٔٞى قط٢ ُٞ ًحٗص َٝؾطٚ  
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 رسالة الممكة تي  .ُٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )اخناتكف( الرابع امنحكتب الممؾ كأـ الثالث امنحكتب الممؾ زكجة
 تكفيؽ سيد د -األكؿ القسـ – مصر كحضارة تاريخ معالـ بكتاب كردت كما
 
 بمكت فيو تبمغو خطاب تكشراتا الميتاني لمممؾ أرسمت قد الرابع أمنحكتب أـ تي الممكة أف – العمارنة تؿ مراسبلت لنا كتكضح )

 أجاب كقد الرابع أمنحكتب الجديد مصر فرعكف ابنيا عم الكدية كعبلقتو صداقتو في يستمر أف كترجكه الثالث أمنحكتب زكجيا

 مصر بيف الكدية العبلقات ىذه عمي بالمحافظة ابنيا تقنع أف عمييا بأف تي خطاب عمي - السابؽ الممؾ ابف كىك– تكشراتا

 معو شريكا يكف لـ مأ – كالده كفاة بعد إال مصر عرش يعتؿ لـ الرابع أمنحكتب أف الخطابات ىذه مف يستدؿ كقد الميتاني كدكلة

  ( الخارجية أك الداخمية السياسة في سكاء تي الممكة نفكذ قكة عمي برىاف الكقت نفس كفي - الحكـ في
 ُٖٗ صفحة -تكفيؽ سيد د – األكؿ القسـ – مصر كحضارة تاريخ معالـ
 في كبدأ لمحركب يميؿ ال ككاف مصر حكـ الثالث امنحتب الممؾ ابنو تكلي الرابع تحتمس الممؾ مات أف بعد أنو بالذكر كجدير

  ُ( السمـ أياـ ) يسمي ما عيده
 كحضارات بثقافات تأثرت قد عيده في مصر ككانت ، ممكية أميرة يتزكج كلـ الشعب عامة مف فتاة الفرعكف ىذا تزكج كقد

 زكجتو ككانت القديمة دينيةال تقاليدىـ في مركنة أكثر المصريكف فأصبح المصرية اإلمبراطكرية شممتيا التي األخرل الشعكب

  ( تي ) الممكة اسميا
 الببلد تعـ الخيرات ككانت ، مستقرة الكاليات كجميع بالذىب عامرة الخزائف كانت مصر عرش عمي الفرعكف ىذا جمس كعندما

قامة الفف كازدىر الترؼ حياة يعيشكف الناس كبدأ  الفرعكف ىذا ككاف مكاف كؿ في البديعة النقكش ذات الرائعة المباني كا 

  ، الرفيع الفني الذكؽ أصحاب مف كزكجتو
 الفرعكنية عشرة الثامنة األسرة ممكؾ عاشر يعتبر كىك مصر عرش الرابع أمنحكتب ابنو تكلي الثالث أمنحكتب الممؾ كفاة كعقب

 الببلد إدارة في تي الممكة أمو فعاكنتو عامان  ُٔ عف يزيد ال عمره ككاف
 بدأ كقد الميبلد قبؿ ُّّٓ سنة إلي الميبلد قبؿ ُّّٓ سنة حكالي مف أم ، سنة ُٖ لمدة الممؾ ىذا حكـ استمر كقد

 ، المتكارثة المعتادة باأللقاب كتمقب لمدكلة الرسمي اإللو آمكف لئللو الكالء بتقديـ الممكؾ مف أسبلفو مثؿ حكمو الرابع امنحكتب
  نفرتيتي الجميمة األميرة مف تزكج ثـ
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لي ، لو كالدعكة الجديد دينو في يفكر بدأ حتي الرابع أمنحكتب لمممؾ تتبتس األمكر كادت كما  قرص في يكمف كاحد إلو كا 

  آتكف اإللو اسـ عميو أطمؽ الشمس
 ىذا أماـ اآللية عمي بالخطر يشعركف آمكف كينة جعؿ مما القكة مصدر يعتبرىا كاف التي الشمس قرص لعبادة معبد كأقاـ

 كبيف بينو العداء كاشتد ُ( لمشمس المفيد ) كتعني إخناتكف إلي الرابع امنحتب مف اسمو بتغيير قاـ ـث الكبير الديني االنقبلب

 المحاربيف الممكؾ مف اخناتكف يكف كلـ األسرة عمي الغريب التحكؿ ىذا مف أيضان  غضبت تي الممكة أمو إف بؿ آمكف كينة

 كقاـ ، كتنيار المحاربيف أجداده أقاميا التي اإلمبراطكرية ركافأ كتتداعي مصر حكـ عف تنفصؿ كاحدة كاحدة الكاليات فبدأت

 البر عمي العمارنة بتؿ حاليان  المعركفة المدينة كىي آتكف" "أفؽ عمييا كأطمؽ كألتباعو كلعائمتو لو جديدة عاصمة بتشييد

  ِممكم مف بالقرب لمنيؿ الشرقي
 الكامؿ االنييار مف المصرية إلمبراطكريةا إلنقاذ منو كالتخمص لقتمو مؤامرات تدبير إلي أدم مما
  يعبده كاف الذم آتكف اإللو إلي بو يتعبد كاف الذم النشيد مف  جدان  صغير مقطع يمي كفيما

 ، لو شبيو ال الذم ، األكحد اإللو أييا الناس عمي خافية إنيا ، عممتيا التي أعمالؾ أعظـ ما )
 ككؿ قدميو عمي يسعي األرض عمي ما ككؿ الضارية كالكحكش كالماشية الناس ، كحدؾ كنت عندما شئت كما الدنيا خمقت لقد 

 عمي شخص كؿ كيحصؿ يحتاجكنو بما يمدىـ الذم أنت إنؾ مكانو في شئ كؿ تضع ، بجناحيو يطير السماء في يرتفع ما

 ّ( لو مقدره حياتو كسنكات طعامو

 

 

                                                 
ٔ
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 8ٙ 

 كزكجتو الممكة نفرتيتي -اخناتكف–الممؾ امنحتب الرابع .ِٔ
ب كفاة الممؾ أمنحكتب الثالث تكلي ابنو أمنحكتب الرابع عرش مصر كىك يعتبر عاشر ممكؾ األسرة الثامنة عشرة عق

 عامان فعاكنتو أمو الممكة تي في إدارة الببلد ُٔالفرعكنية ككاف عمره ال يزيد عف 
قبؿ الميبلد كقد بدأ  ُّّٓة قبؿ الميبلد إلي سن ُّّٓسنة ، أم مف حكالي سنة  ُٖكقد استمر حكـ ىذا الممؾ لمدة 

امنحكتب الرابع حكمو مثؿ أسبلفو مف الممكؾ بتقديـ الكالء لئللو آمكف اإللو الرسمي لمدكلة كتمقب باأللقاب المعتادة 
 المتكارثة ، ثـ تزكج مف األميرة الجميمة نفرتيتي 

لي إلو كاحد يكمف في كما كادت األمكر تستتب لمممؾ أمنحكتب الرابع حتي بدأ يفكر في دينو الجديد  كالدعكة لو ، كا 
 قرص الشمس أطمؽ عميو اسـ اإللو آتكف 

كأقاـ معبد لعبادة قرص الشمس التي كاف يعتبرىا مصدر القكة مما جعؿ كينة آمكف يشعركف بالخطر عمي اآللية أماـ 
كاشتد العداء  ُ) المفيد لمشمس (ىذا االنقبلب الديني الكبير ثـ قاـ بتغيير اسمو مف امنحتب الرابع إلي إخناتكف كتعني 

بينو كبيف كينة آمكف بؿ إف أمو الممكة تي غضبت أيضان مف ىذا التحكؿ الغريب عمي األسرة كلـ يكف اخناتكف مف الممكؾ 
المحاربيف فبدأت الكاليات كاحدة كاحدة تنفصؿ عف حكـ مصر كتتداعي أركاف اإلمبراطكرية التي أقاميا أجداده المحاربيف 

، كقاـ بتشييد عاصمة جديدة لو كلعائمتو كألتباعو كأطمؽ عمييا "أفؽ آتكف" كىي المدينة المعركفة حاليان بتؿ  كتنيار
  ِالعمارنة عمي البر الشرقي لمنيؿ بالقرب مف ممكم

 مما أدم إلي تدبير مؤامرات لقتمو كالتخمص منو إلنقاذ اإلمبراطكرية المصرية مف االنييار الكامؿ
 كفيما يمي مقطع صغير جدان  مف النشيد الذم كاف يتعبد بو إلي اإللو آتكف الذم كاف يعبده 

 ) ما أعظـ أعمالؾ التي عممتيا ، إنيا خافية عمي الناس أييا اإللو األكحد ، الذم ال شبيو لو ،
لقد خمقت الدنيا كما شئت عندما كنت كحدؾ ، الناس كالماشية كالكحكش الضارية ككؿ ما عمي األرض يسعي عمي  

قدميو ككؿ ما يرتفع في السماء يطير بجناحيو ، تضع كؿ شئ في مكانو إنؾ أنت الذم يمدىـ بما يحتاجكنو كيحصؿ كؿ 
  ّشخص عمي طعامو كسنكات حياتو مقدره لو (

 مصر الفرعكنية ألحمد فخرم ككتاب ىؤالء حكمكا مصر لحمدم عثماف  –عف كتاب  نقبلن باختصار

                                                 
ٔ
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ٕ
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عندما سيطر كينة آمكف عمي الممؾ تكت عنخ آتكف كتغير اسمو إلي تكت  .ّٔ
 عنخ آمكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدكلة آمكف كقاـ بتقديـ الكالء إللو ا ُٖبدأ امنحتب الرابع المعركؼ حاليان باسـ اخناتكف كأم ممؾ في طيبة في األسرة 
) كما كادت األمكر تستتب الخناتكف حتي  ُكتزكج مف نفرتيتي ككانت أمو الممكة تي تساعده في الحكـ في سنكاتو األكلي

مما جعؿ كينة  ِبدأ يفكر في دينو الجديد كالدعكة لو ، الدعكة إلي إلو كاحد يكمف في قرص الشمس أطمؽ عميو آتكف (
ماـ ىذا االنقبلب الديني الكبير فقد غير اسمو مف امنحتب الرابع إلي إخناتكف كبدأت آمكف يشعركف بالخطر عمي اآللية أ

تتداعي أركاف اإلمبراطكرية التي أقاميا تحتمس الثالث كقاـ اخناتكف بتشييد عاصمة جديدة لو كلعائمتو كألتباعو كأطمؽ 
  ّالشرقي لمنيؿ بالقرب مف ممكمعمييا "أفؽ آتكف" كىي المدينة المعركفة حاليان بتؿ العمارنة عمي البر 

مما أدم إلي تدبير مؤامرات لقتمو كالتخمص منو إلنقاذ اإلمبراطكرية المصرية التي أىمميا ، ككاف اخناتكف لديو ثبلثة 
بنات فقط ماتت إحداىف كىي صغيرة كلـ يكف لو أكالد ذككر ككاف يكجد إخكة صغار إلخناتكف كاف أحدىـ اسمو ) سمنخ كا 

اني اسمو ) تكت عنخ آتكف ( ككاف اخناتكف يميؿ أكثر إلي ) سمنخ كا رع ( فقاـ بتزكيجو مف ابنتو كجعمو شريكان رع ( كالث
لو في ممكو ثـ بدأت المؤامرات لمتخمص مف اخناتكف كشريكو في الممؾ ) سمنخ كا رع ( كتـ اغتياؿ ) سمنخ كا رع ( ثـ تـ 

كتكلي حكـ الببلد تكت عنخ آتكف الذم تزكج مف إحدم بنات اخناتكف  قتؿ اخناتكف بعد عاميف مف قتؿ شريكو في الممؾ
كأعاد العاصمة مرة أخرم في طيبة  ْككاف صغير السف كقاـ بتغيير اسمو تحت ضغط مف الكينة ليصبح تكت عنخ آمكف

مامان لقرارات كتـ تحطيـ معظـ آثار اخناتكف كخربكا عاصمتو في العمارنة ككاف الممؾ الصغير تكت عنخ آمكف مستسمـ ت
الكينة كترجع شيرتو حاليان إلي العثكر عمي مقبرتو كاممة بكؿ كنكزىا ألنيا كانت مختفية عف المصكص كؿ ىذه السنيف ، 

) بكؿ ما فييا مف ثركة تدؿ عمي البذخ كاإلسراؼ الذم عاش فيو ممكؾ  ُِِٗنكفمبر  ْكقد تـ اكتشاؼ المقبرة في 
االعتبار بأف تكت عنخ آمكف كاف لو كؿ ىذه الثركة مف األثاث الجنازم كلـ يكف ممكان لو اإلمبراطكرية ، كيجب أف يؤخذ في 

                                                 
ٔ

إٔ جٌُِٔس ض٢ أّ أٓ٘كٞضد جٍُجذغ هى أٌِْص ُِِٔي ج٤ُٔطح٢ٗ ضٍٖٞجضح نطحخ ضرِـٚ ك٤ٚ ذٔٞش َٝؾٜح أٓ٘كٞضد  –) ٝضٞٞف ُ٘ح ٍٓج٬ْش ضَ جُؼٔحٌٗس  

ػ٢ِ  -ٝٛٞ جذٖ جُِٔي جُٓحذن –ٝهى أؾحخ ضٍٖٞجضح  جُػحُع ٝضٍؾٞٙ إٔ ٣ٓطٍٔ ك٢ ٚىجهطٚ ٝػ٬هطٚ جُٞو٣س ٓغ جذٜ٘ح كٍػٕٞ ٍٓٛ جُؿى٣ى أٓ٘كٞضد جٍُجذغ

جٍُجذغ ُْ  نطحخ ض٢ ذإٔ ػ٤ِٜح إٔ ضو٘غ جذٜ٘ح ذحُٔكحكظس ػ٢ِ ًٛٙ جُؼ٬هحش جُٞو٣س ذ٤ٖ ٍٓٛ ٝوُٝس ج٤ُٔطح٢ٗ ٝهى ٣ٓطىٍ ٖٓ ًٛٙ جُهطحذحش إٔ أٓ٘كٞضد

ُٞهص ذٍٛحٕ ػ٢ِ هٞز ٗلٞي جٌُِٔس ض٢ ْٞجء ك٢ ج٤ُٓحْس جُىجن٤ِس أٝ ٝك٢ ٗلّ ج -أ١ ُْ ٣ٌٖ ٣ٌٍٖح ٓؼٚ ك٢ جُكٌْ  –٣ؼطَ ػٍٔ ٍٓٛ ئ٫ ذؼى ٝكحز ٝجُىٙ 

 98ٔٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –جُهحٌؾ٤س ( ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ 
ٕ

 99ٔٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
ٖ

 ٕٔٓٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
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مكانتو التاريخية ، فماذا لك قيس بغيره مف الممكؾ كفي ىذه الحالة قد يستطيع اإلنساف أف يتخيؿ ما يجب أف يككف عميو 
 ُالثالث كسيتي األكؿ كرمسيس الثاني ( األثاث الجنازم بالنسبة لمممكؾ العظاـ أمثاؿ تحتمس الثالث كأمنحكتب

القسـ  –، ككتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر  َّْمعمكمات باختصار مف كتاب مصر الفرعكنية ) أحمد فخرم ( صفحة 
 ُُِد سيد تكفيؽ صفحة  -األكؿ

                                                 
ٔ
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 بيـر التكنسيل –تكت عنخ آمكف  .ْٔ
 مف عيد ما كتفكؾ في القبر يا فرعكف

 لكفداست ببلدؾ ًممؿ مف كؿ شكؿ ك 
 كخمصكا منا تار مكسى كتار ىاركف
 كبعد جكر الزمف كالمي جرل فينا

 ظيرت لما بقى لؾ في المنامة قركف
.  

 مش عيب عميؾ تستخبى نص مميكف حكؿ
 ككؿ مف جاؾ ببلدؾ يسأؿ أبك اليكؿ
 ال يبكح بسرؾ ال بمشاكرة كال بالقكؿ
 كجا الزماف المي بيبلقكا المناجـ فيو

 عمى بتركؿعتر عميؾ لكرد بيفتش 
.  

 في مصر كنت الممؾ لؾ جيش كلؾ حاميو
 في دكلة غير دكلتؾ ما تتعمؿ مكميا
 كأمة غير أمتؾ ما تزرع الباميا
 كلما خشكا عميؾ المقبرة يبلقكؾ
  نايـ مفتح كلكف.. في بمد عاميو



 9ٓ 

 الممؾ حكر محب يعيد األمف كالرخاء لشعب مصر .ٓٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشرة الفرعكنية مرت مصر بفترة ضعؼ كاضطراب بدأت مف أكاخر عيد )امنحتب الرابع( في أكاخر عيد األسرة الثامنة 
المعركؼ باسـ إخناتكف ، ككادت الببلد تقع في ىاكية اإلنقساـ الداخمي كاالنحبلؿ ، لكال أف قيض ا ليا زعيمان مف عامة 

نقاذ الكطف كىك ) حكر محب ( الذم كاف مف ضباط الجيش في عيد  الشعب أىمتو مكاىبو كشخصيتو لتسمـ زماـ األمكر كا 
 اخناتكف كقائد الجيش في عيد تكت عنخ آمكف ، كلـ يكف طامعان كال راغبان في أف يؤسس أسرة ممكية ، كال أف يككف ممكان ،

  - -تكلي حكر محب الممؾ ألف الظركؼ دفعتو إلي ذلؾ دفعان ، إلنقاذ الببلد مف الياكية التي تردت فييا ،  
ج حكر محب مف األميرة مكت نجمت أخت الممكة نفرتيتي ليكتسب شرعية الحكـ كما كانت تقتضي األمكر في كقد تزك 

 العصر الفرعكني عندما يككف الممؾ الجديد ال ينتمي لؤلسرة الحاكمة السابقة 
ب حتي معبد كقد شيد حكر محب في معبد الكرنؾ بكابة مف الجرانيت كيمتد مف ىذه البكابة طريؽ الكباش إلي الجنك 

اإللية مكت ثـ يأخذ طريقان آخر إلي معبد األقصر كقد استطاع ىذا الممؾ أف يعيد االستقرار لمببلد كالستكماؿ ىذا االستقرار 
حارب الحيثييف كعقد مع ممؾ خيتا معاىدة ضمنت لو استقرار األمكر مؤقتان عمي الحدكد كتفرغ لئلصبلح الداخمي حتي 

 تيا كتب عنو الدكتكر أحمد بدكم بعنكاف ) حكر محب أبك الشعب كصديؽ الفبلح ( ما ممخصو :تستعيد الببلد قكتيا كىيب
) كاف يؤذيو ما رأم مف حاؿ الشعب ، فالفبلح المسكيف قد أىمؿ حالو كاشتد بؤسو بعد أف تجرع مرارة العيش قبؿ أياـ  

إلي إصدار قانكف ينظـ حياة األمو أمبله بنفسو حكر محب ، فعـز عمي إصبلح شأنو كتأميف رزقو ، كتكفير سعادتو ، فعمد 
عمي كتابو ، كما حدد القانكف شركط تعييف القضاة في محاكـ الدكلة فاختارىـ مف أحسف الناس سيرة كأكرميـ خمقان ، 

لناس ، أك كأجرأىـ قمبان ، كأطيرىـ لسانان ، كأعفيـ يدان ، كحـر عمي القضاة أف يصادقكا أحدان مف الناس ، أك يتيادكا مع ا
تككف بينيـ كبيف الناس معامبلت مالية ، كىكذا كاف حكر محب رجؿ حـز كعـز ، ال يميف في الحؽ ، كال تأخذه في تنفيذه 

 لكمة الئـ ، كقاؿ الممؾ حكر محب عف القانكف الذم كضعو :
 ) إني قد كضعتو لضماف رفاىية شعبي (

سنة ، مف حكالي سنة  ُِة كقد حكـ مصر ما يقرب مف كيعتبر الممؾ حكر محب آخر ممكؾ األسرة الثامنة عشر 
 قبؿ الميبلد  َُّٕقبؿ الميبلد إلي حكالي سنة  ُُّٗ

تأليؼ عبد الرحمف  -مف فجر التاريخ إلي الفتح العربي –نقبلن عف كتاب ) تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة (
 ٕٔصفحة  –حمدم عثماف  –مكا مصر ككتاب ىؤالء حك – َُّ،  َُِصفحة  -دار المعارؼ  –الرافعي 
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 الفرعكنية : ُٗالممؾ سيتي األكؿ كعصر الكالدة في األسرة  .ٔٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرعكنية كقد حكـ مصر أقؿ مف عاميف فقط  ُٗيعد الممؾ رمسيس األكؿ ىك أكؿ ممؾ في األسرة 
ألنو بدأ عصر جديد يطمؽ عميو "عصر  ُٗكجاء بعده ) سيتي األكؿ ( كيعتبر ىذا الممؾ ىك المؤسس الحقيقي لؤلسرة 

الكالدة" أك البعث فقد قاـ بعمؿ إصبلحات كاسعة لممباني الدينية كما قاـ بإخماد العديد مف الثكرات كىـز البدك في سيناء 
إلخ ( إلعادة أمجاد تحتمس الثالث  ---كجنكب فمسطيف بؿ إنو اندفع بجيشو في كؿ مكاف ) ليبيا ، سكريا ، فمسطيف 

 انتصاراتو عمي الجدرافكسجؿ 
كترؾ العديد مف اآلثار أشيرىا بيك األعمدة الرائع في الكرنؾ كاىتـ بالمناجـ كحفر اآلبار كأشرؾ ابنو في الحكـ لتدريبو  

 الفرعكنية ُٗعمي الحكـ كبعد أف مات تكلي ابنو رمسيس الثاني حكـ مصر ثالث كأشير ممكؾ األسرة 
 كمعبدهالصكرة لتمثاؿ الممؾ سيتي األكؿ 
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 الفرعكنية )الدكلة الحديثة( ُٗأىـ ممكؾ األسرة  .ٕٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعتبر الممؾ رمسيس األكؿ الذم حكـ مصر أقؿ مف عاميف فقط ىك أكؿ ممكؾ ىذه األسرة كقد حكـ مصر مف حكالي 
 قبؿ الميبلد َُّٔقبؿ الميبلد إلي سنة  َُّٕسنة  

ألنو بدأ عصر جديد يطمؽ عميو "عصر الكالدة" أك  ُٗقيقي لؤلسرة كجاء بعده ) سيتي األكؿ ( الذم يعد المؤسس الح
البعث فقد قاـ بعمؿ إصبلحات كاسعة لممباني الدينية كما قاـ بإخماد العديد مف الثكرات كاندفع بجيشو في كؿ مكاف إلعادة 

 الفرعكنية  ُٖأمجاد الممؾ تحتمس الثالث مؤسس اإلمبراطكرية المصرية باألسرة 
سيتي األكؿ انتصاراتو عمي الجدراف كترؾ العديد مف اآلثار أشيرىا بيك األعمدة الرائع في الكرنؾ حيث  كسجؿ الممؾ

متر ، فالنصؼ الشمالي مف ىذا البيك ينتمي إلي سيتي األكؿ  ََْٓاشترؾ في إقامتو كقد بمغت مساحة ىذا البيك 
ة بالنقكش كالمناظر ، كما اىتـ سيتي األكؿ بالمناجـ كالنصؼ الثاني ينتمي لمممؾ رمسيس الثاني ككؿ ىذه األعمدة مزين

 كحفر اآلبار كقد جمس عمي عرش مصر ستة عشر عامان 
كبعد أف مات تكلي ابنو رمسيس الثاني حكـ مصر كىك يعد مف أشير الفراعنة في تاريخ مصر كقد حكـ مصر لمدة 

احب معركة قادش الشييرة التي بدأ سير القتاؿ سبعة كستيف عامان كامتؤلت مصر بآثار عديدة كمتنكعة مف عيده كىك ص
لصالح العدك في بداية المعركة كلكنو استطاع أف يمحؽ بيـ ىزيمة منكرة في نياية المعركة كطمبكا منو الصفح كقبمكا 

 األرض تحت قدميو ، 
( عمي احتراـ بعد اف اتفؽ مع األعداء ) الحيثييف   ُكسيطر رمسيس الثاني عمي فمسطيف كلبناف كجزء مف سكريا
نياء الحرب بالرغـ مف انتصاره الساحؽ   الحدكد مف كبل الطرفيف كا 

ككانت حالة التكتر مستمرة بيف المصرييف كالحيثييف إلي أف أدرؾ الطرفيف أف السبلـ خير ليما ، فأبرمكا معاىدة "  - -
لمعاىدة مف النصكص المصرية المكتكبة أمف طيب كأخكة " شيد اآللية المصريكف كالحيثيكف عمييا ، كنعرؼ تفاصيؿ ىذه ا

بالييركغميفية عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كمف النصكص المسمارية المكتكبة عمي لكحيف مف الطيف عثر عمييما في 
بعد ذلؾ بدأ تبادؿ الخطابات الكدية بيف حكاـ الدكلتيف ، كقد اشتركت في ىذه المراسبلت أيضان كبلن مف  - -بكغاز ككم 
سيس الثاني الممكة نفرتارم كزكجة الممؾ خاتك سيمي الثالث الممكة بكتك خيبا ، بؿ أكثر مف ىذا لقد قاـ خاتك زكجة رم

  ِسيمي الثالث بزيارة كدية لمصر (
                                                 

 9ٍٖٙٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  ٔ
ٕ

 ٕٕ٘-ٕٕٗٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  
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ككاف حكـ الممؾ رمسيس الثاني مستقر كحافؿ باإلنجازات ككاف لو أكالد كبنات كثيريف لـ يستطع المؤرخكف حصرىـ 
 كلد كبنت تقريبان ،  ََُما يزيد عف كيقاؿ أنو كاف عنده 

كبعد أف مات خمفو عمي العرش ابنو الممؾ ) مرف بتاح ( كأغمب الحركب التي خاضيا ىذا الممؾ حركب دفاعية عمي ما 
 سنة مف حكمو  ُُكمات بعد  ُيبدك

مف الغرب مف  ) عمي أف الخطر الذم كاف ييدد مصر في عيده لـ يكف فقط مف الشرؽ أك مف الجنكب بؿ أتي أيضان 
ليبيا ، فقد بدأت ىجرات لقبائؿ مف شماؿ أفريقيا كمف الصحراء الغربية بنسائيـ كأطفاليـ لمبحث عف الطعاـ كذلؾ بسبب 

رئيس قبيمة الميبك "ليبيا" كقد أتي كمعو أكالده كزكجاتو االثني عشر  -مرم–القحط الشديد الذم ألـ بببلدىـ كقد أتكا بقيادة 
 ية االستيطاف في كادم النيؿ ،كقد يدؿ ىذا عمي ن

كليذا اضطر الممؾ مرنبتاح في العاـ الخامس مف حكمو أف يرسؿ حممة عسكرية لمدفاع عف حدكد مصر الغربية كذلؾ  
 بعد أف أعد ليـ جيشان قكيان مف المشاة كالمركبات الحربية فاستطاع ىزيمتيـ

، كقد ذكرت النقكش المصرية التي ترجع لعيده تفاصيؿ ىذا ككانت ىذه اليزيمة القاسية عقابان ليـ كردعان ألمثاليـ  
 القتاؿ عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ 

كقد أمر مرنبتاح باستغبلؿ ظير لكحة حجرية مف عيد الممؾ أمنحكتب الثالث ليسجؿ عمييا أف الخراب قد حؿ بالتحنك 
 ( -"ليبيا" كأف إسرائيؿ قد خربت كزالت بذرتيا " كىذه ىي المرة األكلي التي يذكر فييا اسـ إسرائيؿ عمي لكحة مصرية 

تمؾ الفترة كىي تسمي أيضان لكحة االنتصار حيث سجؿ فييا انتصاراتو  كتعتبر لكحة مرنبتاح مف أشير كأىـ اآلثار مف
 في الشرؽ كالغرب كما أنيا المكحة الفرعكنية الكحيدة المذككر فييا كممة إسرائيؿ 

إذ لـ يخمفو ممؾ يمكف مقارنتو بو إلي أف تأسست األسرة  ُٗكيبدك أف ىذا الممؾ كاف آخر الممكؾ األقكياء في األسرة 
 عكنية التي كاف مف أىـ ممككيا الممؾ رمسيس الثالث بعد ذلؾ الفر  َِ

 
 عمي الترتيب : ُٗكفيما يمي أسماء جميع ممكؾ األسرة 

 تاكسرت)ممكة( –سيبتاح  –آمكف مس  –سيتي الثاني  –مرنبتاح  –رمسيس الثاني  –سيتي األكؿ  –رمسيس األكؿ 
 

أحمد فخرم ، ككتاب معالـ تاريخ  –مصر الفرعكنية  حمدم عثماف ، ككتاب –نقبل عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر 
 د سيد تكفيؽ –القسـ األكؿ  –كحضارة مصر 

                                                 
ٔ

و ٍٓٛ ك٢ ػٜىٙ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ جٍُٗم أٝ ٖٓ جُؿ٘ٞخ ذَ أض٢ ًٛٙ جٍُٔز ٖٓ جُـٍخ ٖٓ ٤ُر٤ح ، كواى ذاىأش ٛؿاٍجش ُورحتاَ ٓاٖ ) ػ٢ِ إٔ جُهطٍ ج١ًُ ًحٕ ٣ٜى 

ٌتا٤ّ هر٤ِاس  -ٓا١ٍ–ٖٔحٍ أك٣ٍو٤ح ٖٝٓ جُٛكٍجء جُـٍذ٤س ذ٘ٓحتْٜ ٝأ٠لحُْٜ ُِركع ػٖ جُطؼحّ ٝيُي ذٓرد جُوك١ جُٗى٣ى جُا١ً أُاْ ذار٬وْٛ ٝهاى أضاٞج ذو٤احوز 

حّٓ ح" ٝهى أض٢ ٝٓؼٚ أ٫ٝوٙ َٝٝؾحضٚ ج٫غ٢٘ ػٍٗ ٝهى ٣ىٍ ًٛج ػ٢ِ ٤ٗس ج٫ْط٤طحٕ ك٢ ٝجو١ ج٤َُ٘ ، ًُٜٝج جٞطٍ جُِٔاي ٍٓٗرطاحـ كا٢ جُؼاحّ جُهاج٤ُِرٞ "٤ُر٤

ؼًٍاس ٓ ٖٓ قٌٔٚ إٔ ٣ٍَْ قِٔس ػ٣ٌٍٓس ُِىكحع ػٖ قىٝو ٍٓٛ جُـٍذ٤س ٝيُي ذؼى إٔ أػاى ُٜاْ ؾ٤ٗاحً ه٣ٞاحً ٓاٖ جُٔٗاحز ٝجًٍُٔراحش جُكٍذ٤اس كحْاططحع كا٢

ًٝحٗص ًٛٙ ج٣ُُٜٔس جُوح٤ْس ػوحذحً ُْٜ ٌٝوػحً ٧ٓػحُْٜ ، ٝهى يًٍش جُ٘وٞٔ ج٣ٍُٛٔس جُط٢ ضٍؾغ ُؼٜاىٙ  9ٓٓٓٝإٔ ٣أٍْ  ٓٓٓٙجُٓص ْحػحش ٖٓ إٔ ٣وطَ 

ٓاؿَ ػ٤ِٜاح إٔ جُهاٍجخ ضلح٤َٚ ًٛج جُوطحٍ ػ٢ِ أقى ؾىٌجٕ ٓؼحذى جٌٍُٗي ٝهى أٍٓ ٍٓٗرطحـ ذحْطـ٬ٍ ظٍٜ ُٞقس قؿ٣ٍس ٖٓ ػٜى جُِٔي أٓ٘كٞضد جُػحُع ٤ُ

ٓؼاحُْ ضاح٣ٌم  (-هى قَ ذحُطك٘ٞ "٤ُر٤ح" ٝإٔ ئٍْجت٤َ هى نٍذص َٝجُص ذًٌضٜح " ًٝٛٙ ٛا٢ جُٔاٍز ج٧ُٝا٢ جُطا٢ ٣اًًٍ ك٤ٜاح جْاْ ئْاٍجت٤َ ػِا٢ ُٞقاس ٓٛا٣ٍس 

 6ٕٕ-ٕٕٙٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٝقٟحٌز ٍٓٛ 
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 الممؾ رمسيس الثاني كزكجتو الممكة نفرتارم .ٖٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيس الثاني أشير فرعكف في تاريخ مصر بالكامؿ في ىذه األياـميعد الممؾ ر 
 لذم أنجبوكاسـ رمسيس أصمو ) رع مس سك ( أم اإللو رع ىك ا 

 كقد حكـ مصر لمدة ما يقرب مف ستة كستيف عامان 
 قبؿ الميبلد  ُِِْقبؿ الميبلد إلي سنة  َُِٗأم مف حكالي سنة 

كامتؤلت مصر بآثار عديدة كمتنكعة مف عيده كىك صاحب معركة قادش الشييرة التي بدأ سير القتاؿ لصالح العدك في 
 بداية المعركة كلكنو استطاع أف يمحؽ بيـ ىزيمة منكرة في نياية المعركة كطمبكا منو الصفح كقبمكا األرض تحت قدميو 

بعد اف اتفؽ مع األعداء ) الحيثييف ( عمي   ُصغير مف سكريا، كسيطر رمسيس الثاني عمي فمسطيف كلبناف كجزء 
 احتراـ الحدكد مف كبل الطرفيف 

كظمت حالة التكتر مستمرة بيف المصرييف كالحيثييف إلي أف أدرؾ الطرفيف أف السبلـ خير ليما ، فأبرمكا معاىدة  - -) 
تفاصيؿ ىذه المعاىدة مف النصكص المصرية  " أمف طيب كأخكة " شيد اآللية المصريكف كالحيثيكف عمييا ، كنعرؼ

المكتكبة بالييركغميفية عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كمف النصكص المسمارية المكتكبة عمي لكحيف مف الطيف عثر 
بعد ذلؾ بدأ تبادؿ الخطابات الكدية بيف حكاـ الدكلتيف ، كقد اشتركت في ىذه المراسبلت أيضان  - -عمييما في بكغاز ككم 

 مف زكجة رمسيس الثاني الممكة نفرتارم كزكجة الممؾ خاتك سيمي الثالث الممكة بكتك خيبا ، بؿ أكثر مف ىذا لقد قاـ كبلن 
  ِخاتك سيمي الثالث بزيارة كدية لمصر (

الفرعكنية ككاف حكمو مستقر كحافؿ  ُٗكيعتبر رمسيس الثاني فرعكف مف فراعنة مصر الكبار ككاف ثالث ممكؾ األسرة 
 كلد كبنت تقريبان ،  ََُنجازات ككاف كثير األبناء كلـ يستطع المؤرخكف حصرىـ فكاف عنده ما يزيد عف باإل 

مسمة( كمقاصير كتماثيؿ ضخمة تزف مئات األطناف ََُكلقد خمد رمسيس الثاني نفسو بما أقامو مف معابد كمسبلت )
 كلكحات في أنحاء مصر المختمفة ، 
متر ،  ََْٓاألقصر كتكممتو لبيك األساطيف بمعبد الكرنؾ الذم بمغت مساحتو حكالي كمنيا الجزء األمامي مف معبد 

 متر ،  ُِصفان كيبمغ ارتفاع العمكد حكالي  ُٔعمكدان عمي  ُّْكبو 
                                                 

 9ٍٖٙٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  ٔ
ٕ

 ٕٕ٘-ٕٕٗٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 9٘ 

ككذلؾ شيد الممؾ رمسيس الثاني معابد في تنيس كأبيدكس كالنكبة كلعؿ مف أشيرىا معبد أبي سمبؿ الكبير الذم كرسو 
يف آمكف رع كبتاح كالممؾ رمسيس الثاني نفسو ، ككذلؾ معبد أبي سمبؿ الصغير الذم كرسو لعبادة اإللية لعبادة اإللي

حتحكر كزكجتو الممكة نفرتارم التي كانت الزكجة الرئيسية لرمسيس الثاني أك كبيرة الزكجات الممكيات كاسميا تـ ترجمتو 
يا ىذا إلي جانب بناء معبده الجنائزم الذم شيده في البر الغربي بمعاني مختمفة مثؿ جميمة الجميبلت أك التي ال مثيؿ ل

بطيبة كيعرؼ باسـ معبد الرمسيـك كالجدير بالذكر أف الشمس تتعامد عمي كجو تمثاؿ رمسيس الثاني في معبده في مدينة 
متر مف  َٔة حكالي أبي سمبؿ ، جنكب أسكاف مرتيف كؿ عاـ مرة يـك تتكيجو كمرة أخرم يكـ مكلده كتتكغؿ الشمس لمساف

مدخؿ المعبد لتصؿ إلي قدس األقداس ، كبرغـ أف الممؾ رمسيس الثاني شيد مقبرة عظيمة في كادم الممكؾ إال أنو لـ يدفف 
بيا ، أما الممكة نفرتارم فقد دفنت في مقبرتيا الشييرة بكادم الممكات بطيبة الغربية كتعتبر مف أركع المقابر الفرعكنية في 

ر أيضان لمممؾ رمسيس الثاني أنو لـ ييمؿ الناحية البحرية لمصر ، فقد بني أسطكالن مف السفف المحاربو ليرد مصركمما يذك
 بو ىجمات قراصنة البحار 

القسـ األكؿ  –ككتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر     ّٗٔنقبلن باختصار عف كتاب مصر الفرعكنية ) أحمد فخرم ( صػ 
  َٕصفحة  –حمدم عثماف  –، ككتاب ىؤالء حكمكا مصر  ِِٓ-ِِْصفحة  -د سيد تكفيؽ –
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 األخطار التي كانت تيدد مصر في عيد الممؾ مرنبتاح  .ٗٔ
ؽ ـ إلي سنة  ُُّْالفرعكنية التي حكمت مصر مف حكالي سنة  ُٗابف الممؾ رمسيس الثاني كرابع ممكؾ األسرة 

 :، كما كرد  في كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر ما يمي   ُؽ ـ ََُِ
بدأت ىجرات لقبائؿ مف شماؿ أفريقيا كمف الصحراء الغربية بنسائيـ كأطفاليـ لمبحث عف الطعاـ   --------) 

رئيس قبيمة الميبك "ليبيا" كقد أتي كمعو أكالده كزكجاتو  -مرم –كذلؾ بسبب القحط الشديد الذم ألـ بببلدىـ كقد أتكا بقيادة 
اف في كادم النيؿ ، كليذا اضطر الممؾ مرنبتاح في العاـ الخامس مف حكمو أف االثني عشر كقد يدؿ ىذا عمي نية االستيط

يرسؿ حممة عسكرية لمدفاع عف حدكد مصر الغربية كذلؾ بعد أف أعد ليـ جيشان قكيان مف المشاة كالمركبات الحربية 
ية عقابان ليـ كردعان ككانت ىذه اليزيمة القاس َََٗكأف يأسر  َََٔفاستطاع في معركة الست ساعات مف أف يقتؿ 

ألمثاليـ ، كقد ذكرت النقكش المصرية التي ترجع لعيده تفاصيؿ ىذا القتاؿ عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كقد أمر مرنبتاح 
 ( -باستغبلؿ ظير لكحة حجرية مف عيد الممؾ أمنحكتب الثالث ليسجؿ عمييا أف الخراب قد حؿ بالتحنك "ليبيا" 

مؾ مرنبتاح إشارة غامضة كعابرة إلي أنو قاتؿ إسرائيؿ كىزميا كقد تـ تسجيؿ ذلؾ عمي نفس كمف ناحية أخرم أشار الم
( كىذه ىي ---كأف إسرائيؿ قد خربت كزالت بذرتيا "  -----المكحة الشييرة بمكحة مرنبتاح حيث كتب عمييا اآلتي )

 المرة األكلي التي يذكر فييا اسـ إسرائيؿ عمي لكحة مصرية (
 ِِٕ-ِِٔصفحة  -د سيد تكفيؽ –القسـ األكؿ  –لـ تاريخ كحضارة مصر ( مف كتاب )معا

                                                 
ٔ

     ْٖٖٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  
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 الممؾ رمسيس الثالث .َٕ
 
 
 
 
 
 
 

 ربما يككف ىذا الممؾ أقؿ شيرة مف الممؾ رمسيس الثاني كلكنو ال يقؿ عنو قكة كمكانة في تاريخ الفراعنة 
الممؾ رمسيس الثالث يعد أكؿ كأشير ممكؾ الفرعكنية ، فإف  ُٗكبينما كاف الممؾ رمسيس الثاني ينتمي إلي األسرة 

 ُسنة ُُٓالمككنة مف سبعة ممكؾ ككميـ اسميـ رمسيس ) مف الثالث إلي التاسع ( كحكمكا مصر حكالي  َِاألسرة رقـ 
 سنة ، ِّككاف ىك مؤسس ىذه األسرة الذم حكـ الببلد لمدة 

  ِفاسديف (كانت في الكاقع فترة صحك بيف عيديف  --يقكؿ عنيا أحمد فخرم )  
كفي عيده تـ تشييد العديد مف اآلثار الرائعة كاستطاع أف يحمي مصر مف جميع األخطار التي تعرضت ليا كفي عيده 

% مف َُعمي كضع خاص جدان ) إذ نعرؼ مجمكع ما امتمكو معبد آمكف مف أراضي زراعية كصؿ إلي  ّحصؿ كينة آمكف
% مف ىذه األراضي ، فقد كاف يتبع معبد آمكف في ٓخرل ال يزيد عف مجمكع األراضي في حيف أف نصيب جميع اآللية األ

رأسان مف الماشية كبيرىا كصغيرىا ككاف عدد األرغفة التي تقدـ في األعياد  ُِِّْٔخادمان ك  ْٖٖٔٔطيبة بمفرده 
ي تنتج لو ، كما كاف يمتمؾ مناجـ لمذىب كالفضة ىذا فضبلن عف العديد مف المصانع الت َُِِٓٔكالطيكر  ِّْْٕٖٓ

 كقد يكضح ىذا مدم ما كصؿ إليو نفكذ كينة اإللو آمكف في عيد رمسيس الثالث (
كما تشير األرقاـ إلي مدم دقة الحسابات التي تحصر كؿ شئ يخص المعابد في ذلؾ العيد كالمدكنة عمي اآلثار 

كقاـ بمحاكاتو في كؿ شئ كأطمؽ اسمو ككاف رمسيس الثالث مف المعجبيف جدان بالممؾ رمسيس الثاني  كمحفكظة إلي اآلف
عمي أكالده تيمنان بو ثـ سرعاف ما تدىكرت الببلد مرة أخرم مف بعده كأىـ ما يميز ىذا العصر الذم كاف تمييدان لعصر 
االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة بعد ذلؾ أف األجانب تكلكا كظائؼ ىامة في الدكلة كفي الببلط الممكي كتسبب ىؤالء 

ظفكف في إحضار الجنكد المرتزقة الغير مصرييف كساءت الحالة االقتصادية في الببلد في آخر أياـ ىذا الممؾ كتكلي المك 
حكـ مصر مف بعده ممكؾ ضعفاء عجزكا عف التغمب عمي األزمة االقتصادية كسيطر عمييـ الكينة إلي أف انتيت ىذه 

 األسرة تمامان كبداية ما يسمي بعصر االضمحبلؿ األخير
  أحمد فخرم –د سيد تكفيؽ ، ككتاب مصر الفرعكنية  –القسـ األكؿ  –نقبلن عف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر 

                                                 
     ْٖٗٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  ٔ

 89ٍٖٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  ٕ
ٖ

% ٖٓ ٓؿٔٞع ج٧ٌج٢ٞ ك٢ ق٤ٖ إٔ ٗٛا٤د ؾ٤ٔاغ ج٥ُٜاس ج٧ناٍٟ ٫ ٣ُ٣اى ٢ٔٓ ) ئي ٗؼٍف ٓؿٔٞع ٓح جٓطٌِٚ ٓؼرى إٓٓٞ ٖٓ أٌج٢ٞ ٌَجػ٤س َٝٚ ئُ 

ٌأْاحً ٓاٖ جُٔحٖا٤س ًر٤ٍٛاح ٝٚاـ٤ٍٛح ًٝاحٕ ػاىو  ٕٖٕٙٔٗنحوٓاحً ٝ  8ٙٗ8ٙ% ٓاٖ ٛاًٙ ج٧ٌجٞا٢ ، كواى ًاحٕ ٣طراغ ٓؼراى آٓإٞ كا٢ ٤٠راس ذٔلاٍوٙ ٘ػٖ 

٘حؾْ ًُِٛد ٝجُلٟس ًٛج ك٬ًٟ ػٖ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٛحٗغ جُط٢ ض٘اطؽ ُاٚ ، ٝهاى ًٔح ًحٕ ٣ٔطِي ٓ ٕٕٓ٘ٙٔٝجُط٤ٌٞ  8ٖٗٗ٘6ٕج٧ٌؿلس جُط٢ ضوىّ ك٢ ج٧ػ٤حو 

 ٖٕٓٚالكس  -و ْا٤ى ضٞك٤ان –جُوٓاْ ج٧ٍٝ  –( ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟاحٌز ٓٛاٍ  ٣ٞٞف ًٛج ٓى١ ٓح َٝٚ ئ٤ُٚ ٗلٞي ًٜ٘س ج٩ُٚ إٓٓٞ ك٢ ػٜى ٤ٌّٓٓ جُػحُع

ػ٢ِ قٓحخ ذحه٢ جُٔؼحذى ًٝٛج ٣لٍٓ ٓح ًحٕ ٣كىظ ٖٓ ٚاٍجػحش ذا٤ٖ ٗلاٞي ج٥ُٜاس ٠اٞجٍ ٠ٝرؼحً ػ١ُ٣ُ جُوحٌب ٓؼ٘حٙ ئٕ ًٜ٘س إٓٓٞ ًحٗٞج ػح٤ٗ٣ٖ ق٤حضْٜ 

ٍز ٣طٟاف أٜٗاح ضح٣ٌم جُؼٌٛٞ جُلٍػ٤ٗٞس ئٗٚ ٍٚجع جهطٛحو١ ػ٢ِ ٓح ٣رىٝ ذ٤ٖ جٌُٜ٘س ٫ٓاط٬ى جُٔاحٍ ٝجُ٘لاٞي ٓؼاحً ٝٓاٖ وهاس ج٧ٌهاحّ جُٔٓاؿِس ٓاٖ ٛاًٙ جُلطا

 ًحٗص  ضهٟغ ُكٓحذحش ٚحٌٓس 
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 أثناء العصر الفرعكني قامت لجنة بالتحقيؽ في سرقة المكمياكات .ُٕ
 ما يمي :في عيد الممؾ رمسيس التاسع مف األسرة العشريف الفرعكنية تـ تشكيؿ لجنة تحقيؽ كما كتب د سيد تكفيؽ 

جمس عمي عرش مصر بعد ذلؾ الممؾ رمسيس التاسع كاستمر يحكـ أكثر مف عشريف عامان كلعؿ  --------) 
شيرتو ترجع لمبرديات التي تتحدث عف سرقات مقابر الممكؾ التي حدثت في عيده ، كقد كصؿ الفساد اإلدارم ذركتو في 

و لسرقة المقابر كما بيا مف ذىب كفضة كلـ تسمـ مقابر العاـ السادس عشر مف حكمو كبدأت العصابات في طيبة تتج
فراعنة مصر العظاـ أمثاؿ أمنحكتب الثالث كسيتي األكؿ كرمسيس الثاني مف عبثيـ ، كبدأ الناس يفقدكف أيمانيـ بآليتيـ 

الشرقية لطيبة كبممككيـ كحكاميـ ، إذ تسجؿ إحدم ىذه البرديات كيؼ أف "باسر" عمدة مدينة األحياء الممثمة في الضفة 
تقدـ بتقرير لمكزير " خع إـ كاست " الذم كاف ينكب عف الممؾ رمسيس التاسع يبمغو فيو عف السرقات التي تحدث في 
مدينة المكتي " الضفة الغربية لطيبة " تحت سمع كبصر عمدتيا "باكرعا" فأمر الكزير بتشكيؿ لجنة لمتأكد مف صحة ما 

جنة النتائج التي كصمت إلييا عمي أكثر مف بردية لعؿ أىميا ىي بردية "أبكت" التي جاء بالتقرير ، كقد سجمت ىذه الم
أبقاىا لنا الزمف لنعرؼ منيا تفاصيؿ ىذه السرقات كما تـ بخصكصيا فقد اعترؼ المصكص بانتياكيـ لقدسية مكمياكات 

بعض مكمياكات  –سران  –أف ينقمكا فراعنة مصر كبيرىـ كصغيرىـ مما اضطر ممكؾ األسرة الحادية كالعشريف مف الكينة 
مكمياء إلي مقبرة أمنحكتب الثاني ثـ  ُّفراعنة الدكلة الحديثة لحمايتيا مف عبث المصكص إلي أكثر مف مخبأ ، فنقمكا 

مكمياء أخرم كىي ما يطمؽ عمييا اصطبلحان خبيئة الدير البحرم ،  َْاختاركا مقبرة لـ تتـ بالدير البحرم ككضعكا فييا 
ـ إلي مكمياكات الدير البحرم "كلكريو" عاـ ُُٖٖمكمياكات الممكؾ في مخبأىا إلي أف تكصؿ "إميؿ برككش " عاـ كظمت 
 ـ إلي المكمياكات المختبئة في مقبرة أمنحكتب الثاني كىـ جميعان اآلف بصالة المكمياكات بالمتحؼ المصرم (ُٖٖٗ

  -د سيد تكفيؽ –القسـ األكؿ  –تي الفتح العربي ( مف أقدـ العصكر ح -مف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر 
 َُٖٗدار النيضة العربية ) الطبعة الثانية (  -ِّّ،  ِِّصفحة   
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 عندما كرد اسـ ممؾ مصر في التكراة .ِٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممؾ شاشنؽ األكؿ
 ىذا الممؾ ىك أكؿ ممكؾ األسرة الثانية كالعشريف الفرعكنية كالتي تنحدر مف أصكؿ ليبية 

 قد عاصر ىذا الممؾ دكلة إسرائيؿ األكلي كدخؿ معيا في صراع مسمح ك 
ف كاف أصمو البعيد يرجع إلي ليبيا ، لكف أسرتو تمصرت  ، كيقكؿ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ) كالصحيح أنو كا 

ييف ، كتقمد كثير منذ أف استكطنت مصر مف عدة أجياؿ مضت كسكنكا إىناسيا المدينة ، كصاركا مف المكاطنيف المصر 
منيـ مناصب الدكلة ، كأظيركا فييا إخبلصان لكطنيـ ، فبل يصح القكؿ بأف ىذه أسرة ليبية كأف الميبيكف حكمكا مصر ، بؿ 

 الصحيح أنيا ًأسرة مصرية اندمجت في المكاطنيف فصارت منيـ ( 
األسرة عمي عرش الببلد أنو استعمار  كيقكؿ الدكتكر أحمد فخرم ) مف التجني عمي التاريخ أف يسمي كجكد أفراد ىذه

 ( كقد اتخذت ىذه األسرة عاصمة ليا في مصر كىي )تؿ بسطة ( الزقازيؽ حاليان - - -ليبي ، أك أف مصر فقدت استقبلليا 
كقد تدىكرت العبلقات بيف مصر كمممكة بني إسرائيؿ في عيد الممؾ شاشنؽ في مصر كعيد الممؾ ) رحبعاـ ( في بني 

فمسطيف كقاـ شاشنؽ بشف حممة عمي فمسطيف كاستكلي عمي خيراتيا كيقكؿ أحمد فخرم في ذلؾ ) كلكف إسرائيؿ في 
التكراة تذكر لنا أنو في السنة الخامسة مف حكـ رحبعاـ حنؽ شيشاؽ ممؾ مصر عمي أكرشميـ كاستكلي عمي كنكز بيت 

  ُالرب ككنكز الممؾ كأخذ كؿ شئ (
كميا تقريبان ليكسع نفكذ مصر كيعيد أياـ الفراعنة المحاربيف مف أمثاؿ تحتمس كقد غزا الممؾ شاشنؽ األكؿ فمسطيف 

 الثالث كرمسيس الثاني كغيرىـ 
قبؿ الميبلد بعد  َِٗكقد كرد اسمو في التكراة باإلصحاح الرابع عشر باآلية الخامسة كالعشريف ، كمات حكالي سنة  

 سنة ُِأف حكـ مصر 
 

ككتاب مصر  ُِّصفحة  –تأليؼ عبد الرحمف الرافعي  –قكمية في مصر القديمة نقبلن عف كتاب تاريخ الحركة ال
  َِْصفحة  –تأليؼ أحمد فخرم  –الفرعكنية 

                                                 
     ٕٓٗأقٔى كه١ٍ ( ٚـ  ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) ٔ



 ٔٓٓ 

 عندما جمس الممؾ بعنخي ممؾ النكبة عمي عرش مصر .ّٕ
اشتعمت الصراعات عمي الحكـ  كأثناء عصر االضمحبلؿ األخير في زمف الفراعنة قبؿ الميبلد ُٕٓفي حكالي سنة 

فظيرت قكة جديدة طاغية اجتاحت الببلد كسيطرت عمييا بقيادة كاحد مف طراز  كتعددت األسرات المالكة في نفس الكقت
  ممؾ النكبة في ذلؾ الكقت الممؾ ) بعنخي ( كىك القادة الكبار

كا مصر كاستطاع أف يؤسس أسرة مالكة جديدة في مصر كىي األسرة الخامسة كالعشريف المككنة مف خمسة ممكؾ حكم
  سنة ِٓلمدة حكالي 

كبدأت ىذه القصة عندما ىرب كينة آمكف إلي الجنكب نتيجة لعدـ اعترافيـ بما يحدث في مصر أثناء الحكـ الميبي ليا 
كطبعان الكينة قامكا بنشر الديانة المصرية في شماؿ السكداف كببلد النكبة حيث استطاعكا أف يجعمكا تقديس اإللو آمكف ىك 

بؿ إف السبب الرئيسي لتقدـ جيكش الممؾ بعنخي نحك الشماؿ كاف لتأييد اإللو آمكف  ؿ لكؿ حكاـ ىذه المنطقةالشغؿ الشاغ
نقاذ طيبة مف أعداءه كالقضاء عمي الفكضى كالفساد الذم عـ مصر كميا كيقكؿ أحمد فخرم عف ذلؾ   كا 

نما أرسمو ل --)  يؤيد آمكف ككينتو كينقذ طيبة ممف حدثتيـ لـ يرسؿ بعنخي ىذا الجيش غازيان يريد الفتح كالنصر كا 
أنفسيـ باالعتداء عمييا كليذا نرم بعنخي يذكر جنكده بأنو ال حكؿ كال قكة إال بآمكف كيأمرىـ عندما يركف أسكار طيبة أف 

  يمقكا بأسمحتيـ كيطيركا أنفسيـ كيدخمكا مدينة آمكف خاشعيف (
ككاف ىذا الممؾ يعشؽ الخيكؿ  فرض نفسيا عمي كتب التاريخ بقكةكيعتبر الممؾ بعنخي مف الشخصيات البارزة التي ت

كعندما شاىد خيكؿ القصر الممكي الذم دخمو فاتحان بعد استسبلمو كجد الخيكؿ ىزيمة جدان نتيجة إىماليا فكبخ الممؾ 
الممؾ بعنخي كاف  المستسمـ عمي ذلؾ أكثر مف تكبيخو عمي الفساد كالفكضى التي سادت الببلد في عيده كىذا يدؿ عمي أف

  فارس أصيؿ كيتمتع أيضان بأخبلؽ الفرساف ،
 ِْٖنقبلن عف كتاب ) مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم صفحة 

 
 



 ٔٓٔ 

 األكؿالممؾ بسماتيؾ  .ْٕ
 محرر مصر مف اآلشكرييف

 الفرعكنية ُٖيعرؼ الكثير منا الممؾ أحمس األكؿ طارد اليكسكس كمحرر مصر كأكؿ ممكؾ األسرة 
 الفرعكنية  ِٔكلكف القميؿ منا يعرؼ الممؾ بسماتيؾ األكؿ طارد اآلشكرييف كمحرر مصر كأكؿ ممكؾ األسرة 

كرم كلكف الفرؽ بينو كبيف الممؾ أحمس أنو استعاف ضمف جيشو فقد قاـ ىذا الممؾ بتحرير مصر مف االحتبلؿ اآلش
 بجنكد مرتزقة مف اإلغريؽ بينما حرر أحمس مصر بجيش مصرم خالص 

مف سنة  ُسنة ُّٖكقد أسس بسماتيؾ األكؿ األسرة السادسة كالعشريف المككنة مف ستة ممكؾ حكمكا مصر حكالي 
 ؽ ـ ِٓٓؽ ـ إلي سنة  ّٔٔ

 صبلحات كاإلنجازات كقاـ بالعديد مف اإل
كلكنو أخطأ خطأ فادح عندما استعاف بالجنكد المرتزقة اليكنانييف ) اإلغريؽ ( في تحقيؽ أىدافو باإلضافة إلي الجنكد 

 المصرييف 
كبالرغـ مف أف الحضارة المصرية الفرعكنية كانت أعرؽ مف الحضارة اإلغريقية أياـ أمجاد الفراعنة األكائؿ إال أنيا بدأت 

 ع عندما فقد الفراعنة ركح القتاؿ كاعتمدكا عمي المرتزقة تتراج
ففي عيد ىذه األسرة لـ يفقد المصريكف ىذه الركح بالكامؿ تقريبان فقط بؿ إف الشعب المصرم فقد أيضان ركح اإلبداع 

نييف اإلغريؽ في ببلده دكف تجديد أك ابتكار نظران لكجكد العديد مف اليكنا ِالفني فتراه يكرر كيحاكي الفف الفرعكني السابؽ
 سكاء بصفتيـ محاربيف أك بصفتيـ تجار 

فحاكؿ أف يتمسؾ عمي قدر المستطاع بأمجاد سابقيو خكفان عمي ىكيتو مف الضياع في ظؿ الحضارة اإلغريقية فأصبح 
 يقمد الفراعنة األكائؿ في فنكنيـ دكف أف يقدـ حضارة جديدة

 بتصرؼ  ْْٕصفحة  –خرم أحمد ف –نقبلن عف كتاب ) مصر الفرعكنية ( 

                                                 
 ْٖٙٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  ٔ

   6ٍٗٗٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ( ٚـ  ٕ



 ٕٔٓ 

قبؿ الميبلد في عيد  ِٓٓلماذا قرر الممؾ الفارسي قمبيز فتح مصر سنة  .ٕٓ
 الفرعكنية ؟ ِٔالممؾ بسماتيؾ الثالث آخر ممكؾ األسرة 

يجيب عف ىذا السؤاؿ األستاذ جماؿ بدكم في كتابو الممتع في رحاب الفكر حيث كتب تحت عنكاف نامكس الحياة ما 
 ممخصو :

لماذا قرر قمبيز فتح مصر ؟ رغـ أف مصر كانت تعيش مرحمة مف مراحؿ البيات كالسككف كلـ يصدر عنيا أم  كنسأؿ :
 إساءة لمفرس ، كلـ ترتكب فعبلن ييدد األطماع التكسعية عند العاىؿ اإليراني ؟ 

مح لؾ بأف تسأؿ دكلة قد يبدك ىذا السؤاؿ ساذجان إذا نظرنا إليو في إطار الفكر االستعمارم التكسعي ، الذم ال يس
عظمي عف سبب عدكانيا عمي دكلة صغرم مسالمة كال يجكز لؾ مثبلن أف تسأؿ بريطانيا لماذا احتمت مصر كضربت 

سنة ، كما ال  َُّكمكثت فييا  َُّٖ، كال يجكز أف تسأؿ فرنسا لماذا احتمت الجزائر  ُِٖٖاالسكندرية في يكليك 
ماذا تفتؾ بالغزالف ، كال تسأؿ األسماؾ الكبيرة في البحار عف سر حبيا لؤلسماؾ يجكز لؾ أف تسأؿ الكحكش في الغابات ل

الصغيرة .. كلكف إذا سألت دىاقنة السياسة فسيقكلكف لؾ إف ىذا ىك نامكس الحياة منذ نشأة الحياة .. فطالما أف ىناؾ 
لغزكة الفارسية في الكقت الذم بمغت فيو فراغان في جية ما .. فبل تمـك مف يمؤله . ككانت مصر تعيش حالة الضعؼ عشية ا

 اإلمبراطكرية الفارسية ذركة قكتيا 
نعـ كانت مصر حينئذ تعيش مرحمة آخر انبعاثة كطنية في تاريخيا القديـ ، عصر النيضة األخيرة التي استعادت فيو 

راطكرية في تاريخ مصر ، كلكف ىذه الفكرة كانت أقصر دكرات اإلمب ِٔاستقبلليا في العصر الصاكم كفي ظؿ األسرة 
أقصرىا عمرا كقامة عمي حد تعبير جماؿ حمداف فيي لـ تعمر أكثر مف القرف كثمث القرف كلـ تصؿ  إلي آفاؽ القركف 
السابقة كأنما ىك اليدكء الذم يسبؽ العاصفة ، ألف ظيكر قكة بابؿ الصاعدة لـ يسمح بالمحافظة عمي تمؾ المكاسب 

التي ضعفت فييا داخميان كتغمغؿ النفكذ كالتكطف اإلغريقي فييا بالتدريج ، إلي أف أتت كدخمت مصر مرحمة الشيخكخة 
   - - - -النياية عمي يد الغزك الفارسي فانتيت الدكلة كالدكرة معان .

كانت حممة قمبيز في اإلطار التاريخي أمران متكقعان بؿ محتكمان مف قكة متعاظمة نحك قكة غاربة كلكف المؤرخيف كىـ 
يسك محمميف لمتاريخ يحمك ليـ أف يضعكا مسببات تتراكح بيف الحقيقة كالخياؿ ، فإذا عرفت أثر األسطكرة عند الشعكب ل

 القديمة فبل تعجب لما يقكلو المؤرخكف عف دكافع ىذه الغزكة الفارسية 
أ كينتو بأف قمبيز سكؼ يأتي فتقكؿ إحدم الركايات التاريخية إف قمبيز إنما اقتحـ مصر لينتقـ مف اإللو آمكف الذم تنب

إلي مصر كأف جيشو سكؼ تذركه الرياح كيدفف في رماؿ الصحراء كأف ىذه األسطكرة أك اإلشاعة ترددت في كؿ أنحاء 
الشرؽ األكسط حتي كصمت إلي مسامع قمبيز فقرر غزك مصر كالذىاب إلي معبد آمكف في كاحة سيكة لييدمو عمي 

 ف إلو بكاش ..رؤكس كينتو كيثبت لمعالـ أف آمك
كتقكؿ ركاية أخرم أف قمبيز جاء إلي مصر لينتقـ مف الممؾ أمازيس الذم خدعو في أعز ما يممؾ كىك شرفو الفارسي 
األثيؿ كذلؾ أف فانيس الضابط اليكناني الخائف بعد أف لجأ إلي ببلط قمبيز أخذ يحدثو عف جماؿ كفتنة كرشاقة الفتاة 

حتي أف الكحش اإليراني صمـ عمي امتبلكيا فأكفد بعثة شرؼ إلي فرعكف مصر يطمب  المصرية نفريت ابنة الممؾ امازيس
منو يد ابنتو كلما كاف امازيس الفرعكف الشقي الذم يمعب بالبيضة كالحجر يعرؼ كحشية قمبيز كيعرؼ أيضان إنو لف 

رم ىي نتيتاس ابنة الفرعكف السابؽ يستطيع أف يرد لو طمبان فقد تفتؽ ذىنو عف حيمة يتقي بيا شره ، فبعث إليو بفتاة أخ
عمي أنيا ابنتو ىك ظنان منو أف الكحش اإليراني لف يكتشؼ الفرؽ بيف الفتاتيف كغادرت نتيتاس أرض النيؿ إلي ميكم النار 
مضحية بنفسيا مف أجؿ الحفاظ عمي أمف كطنيا مف غدر قمبيز كلكف ما إف ظيرت الفتاة في الببلط حتي أكقعيا حظيا 



 ٖٔٓ 

ي طريؽ فانيس الذم كاف يعرفيا جيدان ككشي بالخدعة إلي سيده الذم استشاط غضبان كأقسـ بشرؼ النار المقدسة العاثر ف
 عنده أف يؤدب ممؾ مصر ألنو باع لو بضاعة مغشكشة 

ذاف ىما السبباف المذاف مف أجميما كقعت مصر فريسة سيمة بيف فكي قمبيز كلكؿ منيما دالئؿ تاريخية مكثكقة ى
قصة الحب التي كانت سببان في احتبلؿ مصر لـ ينتبو إلييا أحد مف أدبائنا باستثناء أمير الشعراء أحمد شكقي  كالعيب أف

   بؾ فجعؿ منيا إحدم ركائع مسرحو الشعرم كتحمؿ اسـ قمبيز
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 االحتبلؿ الفارسي لمصر  كنياية الفراعنة .ٕٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكاخر أياـ الفراعنة 
 خير أثناء عصر االضمحبلؿ األ

 كفي عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث آخر ممكؾ األسرة السادسة كالعشريف الفرعكنية ، 
 قرر الممؾ الفارسي قمبيز بعد أف اجتاح مممكة بابؿ أف يضـ مصر إلي المممكة الفارسية ،

طاه كافة كالجدير بالذكر أف أحد الضباط اإلغريؽ المرتزقة العامميف بالجيش المصرم ذىب إلي الممؾ قمبيز كأع 
 المعمكمات التي يحتاجيا لغزك مصر كأكضح لو مكاطف الضعؼ في االستحكامات الدفاعية المصرية 

بؿ شجعو كأغراه عمي دخكؿ مصر كدخميا فعبلن بعد مقاكمة عنيفة كحصار لمدينة منؼ إلي أف تـ االستسبلـ التاـ 
 كأصبحت مصر كالية فارسية ألكؿ مرة 

كاحات كحممة أخرم إلي الجنكب كقد فشمت الحممة عمي الجنكب عند حدكد مممكة نبتا أما كقد أرسؿ قمبيز حممة إلي ال
الجيش الذم ذىب في اتجاه سيكه فمـ يصؿ إلييا كلـ يرجع أيضان بؿ إنو مدفكف حتي اآلف تحت الرماؿ نتيجة لعاصفة رممية 

 ىائمة أطاحت بو كىمؾ عف آخره في الصحراء ، 
ؽ  َْْؽ ـ إلي سنة  ِٓٓحاكمة جديدة كىي األسرة السابعة كالعشريف مف سنة  كقد أسس الفرس في مصر أسرة

كىذه األسرة تككنت مف خمسة ممكؾ كبالرغـ مف بعض اإلصبلحات كالتكدد الذم أبداه بعض ممكؾ ىذه األسرة لممصرييف  ُـ
قمع كعنؼ لمسيطرة عمي الببلد  إال أف المصرييف قاكمكا االحتبلؿ بشدة كنشبت ثكرة عظيمة أدت إلي قياـ الفرس بأعماؿ

 بقبضة مف حديد ككاف أياميا ) اإلغريؽ ( في صراع مع الفرس 
ؽ ـ تـ تكقيع  ْْٗكفي سنة  ِأما الييكد المكجكديف في مصر في ذلؾ الكقت فقد كانكا أعكانان لمفرس ضد المصرييف

 معاىدة صمح بيف الفرس كاإلغريؽ 
ؾ عنيفة بيف المصرييف كالفرس انتيت بتحرير الببلد منيـ كطردىـ خارج مصر ثـ بعد ذلؾ بسنة قامت ثكرة رىيبة كمعار 

كبدأ المصريكف ىذه الثكرة بقتاؿ الييكد لشدة العداء كالكراىية بينيما ثـ قاتمكا الفرس ككاف سبب تممؽ كمساعدة الييكد 
عادة تشييد ىيكميـ فقرركا الكقكؼ بجانب يـ ضد المصرييف لتحقيؽ مصالحيـ لمفرس ىك أف يسمحكا ليـ ببناء معبدىـ كا 

الخاصة مما أدم إلي ىذه الكراىية الشديدة ليـ مف المصرييف فأطاحت الثكرة بيـ كبالفرس كاستمرت ىذه الثكرة حكالي 
 أربعة سنكات ككاف قائدىا ىك الممؾ المصرم ) أمير تي ( 

                                                 
 6ْٖٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  ٔ
ٕ

     ٍٕٙٗٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ) أقٔى كه١ٍ ( ٚـ  
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منة كالعشريف ككاف عدد ممكؾ ىذه ؽ ـ كىك مؤسس األسرة الثا ّٖٗؽ ـ إلي سنة  َْْكقد استمر حكمو مف سنة 
األسرة ممؾ كاحد فقط ىك نفسو ىذا الممؾ كاسمو مكتكب في مكسكعة حكاـ مصر ) أمير تي ( أما في كتاب مصر 
الفرعكنية ألحمد فخرم فاسمو ) آمكف حر ( ، ككاف يحكـ مصر مف عاصمتو ) سا ( "سايس" صاف الحجر حاليان كال تكجد 

 ا تـ في عيد ىذا الممؾ أم آثار حتي اآلف تكضح م
ؽ ـ ( كىي مككنة مف  ّٖٕ-ّٖٗثـ بعد ذلؾ كبيدكء تـ نقؿ الحكـ إلي أسرة جديدة كىي األسرة التاسعة كالعشريف ) 

 أكليـ الممؾ ) نايؼ عاك ركد ( "نفريتس األكؿ" ، ُأربعة ممكؾ
 ماؿ شرؽ السنببلكيف ( ،ككانت عاصمة األسرة التاسعة كالعشريف مدينة مندس ) تؿ اإلمديد كتؿ الربع ش 
ؽ ـ كتحالؼ مع  ّّٗ-ّٗٗ)ككاف أىـ ممكؾ ىذه األسرة ىك مؤسسيا نايؼ عاك ركد الذم حكـ ست سنكات مف  

األسبرطييف ضد الفرس كأمدىـ بالقمح بما يكفي لتجييز أسطكؿ مككف مف مائة سفينة مقاتمة كلكف المدد لـ يصميـ إذ تـ 
ؽ ـ حاكؿ  َّٖإلي  ّّٗكتكلي بعده الممؾ ىكر كاستمر حكمو سبع سنكات مف  اعتراضو كتحطيمو عند جزيرة ركدس ،

فييا القياـ بإصبلحات داخمية في الببلد فرمـ المعابد كتعاكف بالماؿ كالمئكنة مع أثينا ضد الفرس كتكلي بعده ممكيف حكـ كؿ 
  ِمنيما مصر بضع شيكر ثـ انتقؿ العرش إلي أسرة جديدة ىي األسرة الثبلثيف (

  ؽ ـ ُّْكانت نياية األسرة الثبلثيف الفرعكنية عمي يد الفرس سنة ك 
كىي آخر أسرة فرعكنية في التاريخ ، ككاف آخر ممؾ فييا ىك الممؾ نقطانب الثاني ، كالطريؼ أف المعركة الفاصمة التي 

كم عمي العديد مف الجنكد جيشان مصريان خالصان كلكف كاف يحت أنيت حكـ الفراعنة لؤلبد ، لـ يكف فييا الجيش المصرم
 المرتزقة 

كمف عجائب تاريخ ىذه الفترة أف الجنكد المرتزقة اإلغريؽ كانكا منتشريف كيقاتمكف لمف يدفع الماؿ حتي أنيـ يتكاجدكف 
 في المعركة الكاحدة في كبل الجيشيف المتحاربيف 

 مما أدم إلي نيايتيـككاف المصريكف في نياية العصر الفرعكني يعتمدكف عمي غيرىـ في القتاؿ 
 كما حدث في المعركة األخيرة التي أنيت حكـ الفراعنة لؤلبد 

حيث ذكر أعداد الجنكد  مف مكسكعة سميـ حسف مصر القديمة ُّكقد كردت معمكمات عف ىذه المعركة بالجزء رقـ 
كجنسياتيـ في الجيش المصرم بقيادة نقطانب الثاني ) الفرعكف األخير ( بؿ إف ىذا الفرعكف لـ يحتكم جيشو عمي جنكد 

كنو في القيادة اثنيف مف القادة اإلغريؽ فكاف الجيش المصرم فقط مف اإلغريؽ كلكنو كاف يضـ جنكد مف ليبيا ككاف يعا
مككف مف عشريف ألؼ مقاتؿ مف الجنكد اإلغريؽ المرتزقة كعشريف ألفان مف الميبييف المرتزقة كستيف ألفان مف المصرييف 

ف الجنكد اإلغريؽ يضـ أيضان عددان كبيران مككاف بينما كاف الجيش الفارسي مككف مف ثبلثة أضعاؼ الجيش المصرم كمو 
المرتزقة كبدأت المعركة كتساقطت المدف المصرية مدينة كراء أخرم ككانت بعض المدف كمف فييا مف حاميات إغريقية 

 تتفاكض عمي االستسبلـ بدكف عمـ الفرعكف نفسو ، ثـ انتيت المعركة لصالح الفرس كاختفي الفرعكف األخير لؤلبد
 

  -د سيد تكفيؽ –القسـ األكؿ  –معالـ تاريخ كحضارة مصر  -نقبلن عف كتاب 
 اب مكسكعة حكاـ مصر ) د ناصر األنصارم ( تكك
 

                                                 
 8ْٖٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  ٔ
ٕ

  9ٕ٘ٚلكس  -و ٤ْى ضٞك٤ن –جُوْٓ ج٧ٍٝ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=452198064800952&set=a.388274561193303.90618.388248447862581&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=452198064800952&set=a.388274561193303.90618.388248447862581&type=1&relevant_count=1
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 االسكندر كالبطالمة 

 نياالسكندر المقدك  .ٕٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

بعد مقتؿ أبيو فيميب  َِؽ ـ ككاف تمميذان لمفيمسكؼ أرسطك كأعتمي عرش مقدكنيا في سف الػػ  ّٔٓكلد اإلسكندر عاـ 
ؽ ـ ، كيمقب عادةن باإلسكندر األكبر ، ككاف شديد التعمؽ بأمو أكليمبياس ، كقد غيرت فتكحاتو مجرم  ّّٔفي عاـ 
 التاريخ ، 

ؽ ـ خرج اإلسكندر عمي رأس جيش مقدكني إغريقي كخرج معو عدد مف العمماء كاألدباء  ّّْفي مستيؿ ربيع عاـ 
 كعبر الدردنيؿ ككاف اإلسكندر معجبان بعصر البطكلة كباألبطاؿ اإلغريؽ األسطكرييف ، ككاف يحمؿ معو نسخة مف اإللياذة ، 

ؽ ـ ، كاحرز انتصاره الثاني عمي الممؾ الفارسي دارا الثالث  ّّْ التحـ اإلسكندر بالجيش الفارسي كانتصر عميو عاـ
ؽ ـ ، كفر دارا الثالث بعد اليزيمة تاركان أسرتو التي كقعت في يد اإلسكندر ، كقد عامؿ اإلسكندر زكجة  ّّّفي نكفمبر 

 كبنات الممؾ الفارسي معاممة كريمة كردىف إليو ، 
 شديدان بيف الفرس كالمصرييف الختبلؼ العقائد الدينية ، ككانت مصر كالية فارسية ككاف التنافر 
ؽ ـ كأدرؾ الكالي الفارسي عبث المقاكمة فاستسمـ دكف قتاؿ كدخؿ اإلسكندر  ِّّدخؿ اإلسكندر مصر في خريؼ عاـ 

فراعنة ، ممفيس حيث نيج نيجان يختمؼ تمامان عف نيج الفرس فقدـ كالءه لآللية الكطنية ، كاعتبره المصريكف كريثان لم
كقبمكه ممكان عمي الفكر ، كعند قرية مصرية قديمة تسمي راقكدة أسس اإلسكندر مدينة إغريقية تحمؿ اسمو كالتزاؿ ، كىي 

ؽ ـ ، كتابع اإلسكندر سيره نحك الغرب حيث بمغ مكقع مرسي مطركح الحالية كمنيا  ُّّمدينة اإلسكندرية في يناير 
ء قاصدان كاحة اإللو آمكف المعركفة اآلف بكاحة سيكة كدخؿ قدس األقداس بمعبد اإللو انحرؼ جنكبان ضاربان في قمب الصحرا

 آمكف ، حيث حياه كاىف المعبد كابف لئللو آمكف ، 
عاد اإلسكندر إلي منؼ كأعاد نظاـ الحكـ كاإلدارة عمي أسس جديدة ، كمنح مصر استقبلالن داخميان ،كلـ يعيف حاكمان 

نما كز  عت السمطة بعناية شديدة ليمنع أم حاكـ بمفرده مف أف يقكم سمطانو كيتمكف مف االستقبلؿ بالببلد  عامان لمببلد ، كا 
ؽ ـ ، ليكاصؿ قتاؿ الفرس كتكاصمت انتصاراتو كفتكحاتو في آسيا ، ثـ قفؿ راجعان إلي بابؿ  ُّّكغادر مصر في ربيع عاـ 

  ِّّيكنيك عاـ  ُُ التي اتخذىا عاصمة إلمبراطكريتو كفييا مرض بالحمي كمات في
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ككاف االسكندر ىك أكؿ مف نبو أذىاف اإلغريؽ إلي فكرة اإلمبراطكية كما يستتبعيا مف السيطرة عمي العالـ المأىكؿ 
كقتئذ ، كما فيو مف شعكب كعناصر مختمفة كفتكحاتو الكاسعة ىي أكضح دليؿ عمي تبمكر ىذه الفكرة في ذىنة ، كقد 

ؽ ـ ، كفييا  ّّّعث بيا إلي دار الثالث بعد انتصاره عميو ، في معركة أسكس عاـ أفصح عف ىذا في رسالتو التي ب
 يصؼ نفسو بسيد آسيا كيمضي اإلسكندر قائبلن لو :

لقد انتصرت عميؾ كأصبحت أمتمؾ أراضيؾ بفضؿ اآللية ، كىكذا يجب أف تراسمني اآلف باعتبارم ممؾ آسيا العظيـ ، 
 ي ند )نظير( لؾ ، لكف اذكر دائمان عندما تمتمس مني مطمبان إلي سيد كؿ ما تممكو كحاذر مف أف تكتب إلي كما تكتب إل

كجدير بالذكر أف كفاة الممؾ اإلسكندر األكبر كانت مبكرة مع بداية شبابو ، فاتفؽ قادة جيكش اإلسكندر عمي تقسيـ 
كؿ( الذم يعتبر مؤسس دكلة الببلد فيما بينيـ ، فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس )بطميمكس األ 

قبؿ الميبلد ، أم حكالي ثبلثة قركف ككانت االسكندرية ىي العاصمة التي  َّالبطالمة في مصر كالتي استمرت حتي سنة 
 أصبحت منارة لمحضارة اإلغريقية 

تاريخ القديـ كمية نقبلن باختصار عف كتاب دراسات في العصر اليممينستي ، إعداد د فادية محمد أبك بكر أستاذ مساعد ال
 دار المعرفة الجامعية –آداب جامعة اإلسكندرية 
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 ال أحد مف البشر يقدر عمي قتؿ أبيؾ ،،،، .ٖٕ
 

كيؼ استطاع كينة آمكف إقناع اإلسكندر األكبر أنو ابف اإللو آمكف كذلؾ آثناء زيارتو الشييرة لمعبد سيكة ككانكا قبؿ 
كالطريؼ إف اإلسكندر عند حضكره إلي مصر مكث بيا حكالي ستة أشير  ذلؾ قد أشاعكا أف اإلسكندر ابف اإللو آمكف ،

كأمر ببناء مدينة اإلسكندرية لتككف مركزان لمتجارة العالمية عمي البحر المتكسط كتصبح معقؿ لمحضارة اإلغريقية ،  ُفقط
 كالجدير بالذكر أنو طمب زيارة معبد آمكف في سيكة كتحمؿ مشقة السفر إلي ىناؾ 

 لو استقبمو كينة المعبد بحفاكة بالغة كأدخمكه قدس األقداس ،كعند كصك 
كأظرؼ ما في ىذه الزيارة إنو عندما طمب أف يتحدث إلي اإللو آمكف المزعـك مف خبلؿ كسيط مف الكينة طبعان ، طمب  

م في كتاب معالـ مف اإللو آمكف أف يقتص مف قتمة أبيو الممؾ فيميب فكاف ىذا المشيد الذم يركيو الدكتكر سيد الناصر 
 تاريخ حضارة مصر 

كال يعرؼ أحد ما دار مف حكار بيف اإلسكندر كركح اإللو عف طريؽ كسيط ىك الكاىف ، لكف المؤرخ أريانكس  ---) 
يركم أف اإلسكندر سأؿ اإللو عما إذا كاف قد اقتص مف قتمة أبيو فيميب كرد عميو الكاىف قائبلن " كضح عبارتؾ فبل أحد مف 

در عمي قتؿ أبيؾ " كقد اعتبر اإلسكندر ذلؾ اعترافان بأنو ابف آمكف رع كتغير سمككو مف ىذه المحظة فمـ يعد يعتبر البشر يق
 (--نفسو بشران 

 -د سيد الناصرم –القسـ الثاني  –مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي (  -مف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر 
 َُٖٗدار النيضة العربية ) الطبعة الثانية (   ِِصفحة 

                                                 
  ٕ٘ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( ٚـ  ٔ
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 الممؾ بطميمكس األكؿ )سكتير(   .ٕٗ
Ptolemy I Soter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤسس دكلة البطالمة في مصر
 رغـ فتكحات الممؾ اإلسكندر األكبر ابف الممؾ فيميب المقدكني كالممكة أكليمبياس ، كرغـ زيجاتو العديدة سكاء في
الشرؽ أك في الغرب ، فإنو لـ يعقب كلدان ليككف خميفة لو عمي اإلمبراطكرية المقدكنية ، فكفاتو كانت مبكرة مع بداية شبابو 
، فمـ ير ابنو األكؿ الكحيد مف زكجتو األميرة رككسانا ابنة الممؾ الفارسي دارا الثالث ، كفي الكقت نفسو كاف أخكه الممؾ 

 قميان فأصبحت اإلمبراطكرية ببل إمبراطكر رشيد يتكلي أمكرىافيميب أرىيدايكس مختبلن ع
فاتفؽ قادة جيكش اإلسكندر عمي تقسيـ الببلد فيما بينيـ ، فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس الذم 

حكالي قبؿ الميبلد ، أم  َّقبؿ الميبلد كالتي استمرت حتي سنة  ِّّيعتبر مؤسس دكلة البطالمة في مصر منذ سنة 
 ثبلثة قركف 

كفي بداية حكمو استطاع أف يعيد إلي شعب مصر التماثيؿ كالكتب المقدسة التي كاف الفرس قد نيبكىا مف مصر ، كرد 
العتبارىـ ، فمقي بذلؾ تأييد الكينة كالشعب المصرم عمي السكاء ، ثـ تخمص مف كزير المالية اإلغريقي الذم كاف يستغؿ 

 يميـ ، أمكاؿ الشعب المصرم كمحاص
كلقد استطاع بطميمكس األكؿ أف يأتي بالمككب الجنائزم لئلسكندر األكبر إلي مصر ، كأف يقـك بدفنو في مدينة 
اإلسكندرية المحببو إليو ، كقد أحسف المصريكف استقباؿ الجثماف كأثنكا عمي تقكم بطميمكس بف الجكس الذم فضؿ أف 

دكنيا كما ىك متبع ، كبذلؾ أصبحت اإلسكندرية ىي كعبة اإلغريؽ يأتكف تككف مصر ىي مثكم اإلسكندر األكبر ، كليس مق
 إلييا مف كؿ حدب لمشاىدة ضريح معبكد اإلغريؽ العظيـ كقائدىـ المظفر الذم فرض نفسو عمي تاريخ البشرية 

قامة ككانت سياسة بطميمكس األكؿ سكتير تتمخص مف خبلؿ أعمالو في حماية مصر كحدكدىا مف الشرؽ كالغرب ، ك  ا 
قاعدة بحرية لؤلسطكؿ في قبرص لتساعده عمي نشر نفكذه في آسيا الصغرم أك ببلد اليكناف ، كما كاف في مخططو دائمان 

 اإلستيبلء عمي سكريا لتأميف الطرؽ التجارية كاالستفادة مف أخشاب األرز مف أجؿ بناء األسطكؿ القكم ، 
 ة مركم في الجنكب ككسب صداقتيـ ، كاستطاع إخضاع منطقة ليبيا ، كما صالح حكاـ مممك

كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استمـز األمر دخكؿ بطميمكس األكؿ في العديد مف الحركب السياسية كالعسكرية ، حتي استطاع 
 بناء دكلة بطممية عظيمة قاعدتيا مصر 

سكتيركس فيعني المنقذ أك كلقد حمؿ الممؾ بطميمكس األكؿ سكتيركس األلقاب المصرية الفرعكنية التقميدية ، أما لقب 
 المخمص ، 
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رضاء لمشعب المصرم الذم ينظر إلي الممؾ الفرعكف الذم البد أف يجرم في عركقو الدـ الممكي المقدس تزكج  كا 
 بطميمكس األكؿ مف إحدم األميرات المصريات حتي يعطي لنفسو الحؽ في تكلي عرش مصر طبقان لمتقاليد المصرية المتبعة 

 اـ اإلدارة الفرعكني القديـ كاحتـر حقكؽ طبقة الكينة كامتيازاتيا ، كما أبقي عمي نظ
 كجعؿ اإلسكندرية ىي عاصمة الببلد بدالن مف منؼ ،

كقد حرص بطميمكس األكؿ عمي الحفاظ عمي الدـ اإلغريقي نقيان حتي ال يضيع في بحر المصرييف ، كليذا فرغـ  
 يفاحترامو لمشاعر المصرييف حـر الزكاج بيف الشعب

 
كلقد اىتـ بطميمكس األكؿ بتكطيد كدعـ تجارة مصر في حكض البحر المتكسط كقاـ بسؾ عممة مصرية تحمؿ إحداىا 
عمي كجيييا صكرة كؿ مف اإلسكندر األكبر كبطميمكس األكؿ ، كفي الكقت نفسو حرص عمي دقة كزف العممة كصفاء 

 كنقاء كزنيا ، سكاء كانت ذىبية أك فضية 
األكؿ في كضع ديانة جديدة لتكحيد الشعب المصرم كاإلغريقي ركحانيان مف أجؿ السبلـ كالتعايش  كقد فكر بطميمكس

السممي كىي ديانة سيرابيس المصرية المتأغرقة ) عبارة عف تكفيؽ بيف الديانتيف ( كحرص بطميمكس األكؿ عمي حضكر 
 جميع االحتفاالت الدينية كقاـ بترميـ المعابد الشييرة 

كلـ ييمؿ بطميمكس األكؿ النكاحي الثقافية كالفكرية فأحدث نيضة فنية كعممية كبرم في مصر تذكرنا بحضارة مصر 
ف كانت اقتصرت عمي اإلسكندرية أكثر مف سكاىا مف مدف مصر   الفرعكنية القديمة ، كا 

اء أكاديمية ليـ أطمؽ عمييا اسـ كعندما زاد عدد العمماء كالفنانيف كالفبلسفة في مدينة اإلسكندرية قرر بطميمكس بن
المكسيكف أم بيت ربات الفنكف كاآلداب التسع ، كتـ بناء مكتبة عظمي أحضرت ليا الكتب كالمخطكطات النادرة مف كؿ 

 ألؼ كتاب بمكتبة اإلسكندرية ََٕمكاف كازدادت أعداد الكتب في عيد خمفاء بطميمكس األكؿ حتي كصمت إلي 
ؿ بنشاط ال يكؿ كبعزيمة ال تميف حتي بمغ الثمانيف مف عمره ثـ أعمف تنازلو عف العرش كقد ظؿ بطميمكس األكؿ يعم

 قبؿ الميبلد  ِٖٓالبنو بطميمكس الثاني فيبلدلفكس سنة 
كمما يذكر لعيد الممؾ بطميمكس األكؿ أنو أمر ببناء منارة اإلسكندرية في جزيرة فاركس كقد اكتمؿ بناءىا في عيد 

 بطميمكس الثاني 
تكاجد باإلسكندرية العديد مف العمماء كاألدباء كالمؤرخيف كالفبلسفة كالفنانيف فمف ىؤالء  إقميدس كىيركفيمس  كقد

راستكثنيس كغيرىـ فأصبحت اإلسكندرية منارة لئلشعاع الحضارم بعد اندماج الحضارتيف المصرية كاإلغريقية  كثيكدكركس كا 
كتابو الشيير عف تاريخ مصر كرتب األسرات الفرعكنية كقكائـ ممكؾ كفي عيد البطالمة كتب المؤرخ المصرم مانيتكف 

 الفراعنة 
 كقد اتخذ بطميمكس األكؿ سياسة ثابتة لتشجيع ىجرة اإلغريؽ كتنظيميا إلي مصر 

 كاستمرت دكلة البطالمة تحتفظ بمكانتيا إلي أف دب فييا الضعؼ كاالضمحبلؿ  
قبؿ الميبلد فتحكلت مصر إلي كالية  َّفيكس أغسطس منتصران سنة فسقطت حيف دخميا اإلمبراطكر الركماني أككتا

 ركمانية منذ ذلؾ التاريخ
 

المراجعة العممية د ناصر  –إعداد حمدم عثماف   -مف مينا إلي مبارؾ  -نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  
 ُُّ،  ُُِ، ُُُات صفح - َُِِالطبعة الثانية  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –األنصارم 
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 بطميمكس الثاني فيبلدلفكس .َٖ
Ptolemy II Philadelphus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكلي الممؾ بطميمكس الثاني عرش مصر كىك في الخامسة كالعشريف مف عمره بعد أف قاـ كالده الممؾ بطميمكس األكؿ 
سكتيركس بكاجبو عمي أتـ كجو ، كلذا نشأ محبان لمترؼ كالنعيـ غير مياؿ لمحركب كالقتاؿ ، إذ لـ يخرج عمي رأس جيشو 

نما كاف يترؾ لقكاده ىذه الميمة لكنو ك اف ذا عقمية سياسية خطيرة إلي أقصي حد ، ككاف مف أكثر الناس تأثيران عميو أبدان كا 
أختو الممكة أرسينكم كزكجتو في الكقت نفسو ، فقد كاف متيمان بيا حتي أطمؽ عميو لقب فيبلدلفكس بمعني المحب ألختو ، 

، حيث استعرض خيرات الببلد التي  قبؿ الميبلد بعيد جمكسو عمي العرش ِٖٕكلقد احتفؿ الممؾ بطميمكس فيبلدلفكس سنة 
 تتدفؽ عمي اإلسكندرية عاصمة مصر في ذلؾ الكقت مف كافة أنحاء اإلمبراطكرية كأقاـ االستعراضات 

كيعتبر عصر فيبلدلفكس أغني عصكر البطالمة إذ لـ تشيد الببلد رخاء كبذخان مثمما شيدت في عصره كىذا نعرفو مف 
ديمة كما حرص عمي دعـ مكتبة اإلسكندرية بالمخطكطات النادرة كاىتـ بإقامة حديقة بقايا آثار كفنكف اإلسكندرية الق

 حيكانات جمع فييا كؿ ما ىك غريب في عالـ الحيكاف
ذا كاف بطميمكس األكؿ ىك الذم كضع أساس الدكلة ، فإف بطميمكس الثاني ىك الذم استكمميا كزاد عمييا كدعـ   كا 

جياز الدكلة اإلدارم كاإلقتصادم كالمالي ، كما اىتـ بالتجارة كالتكسع التجارم بحيث قكاعد الحكـ مف حيث تنظيـ كبناء 
أصبح األسطكؿ المصرم يجكب بحرية في مياه البحر المتكسط ، كشجع التجارة كاألسكاؽ كاىتـ بتطكير الزراعة كأكمؿ 

ركاسب لتكسيع الرقعة المزركعة كما شجع مشركع تعمير الفيـك كما قاـ بإنشاء الترع كالمصارؼ كالقنكات كتطييرىا مف ال
 كبار الزراع عمي تصدير منتجاتيـ 

كلقد كانت سياسة بطميمكس فيبلدلفكس الخارجية تسير عمي نفس المسار الذم سار عميو أبكه ، كىك المحافظة عمي 
أمف كاستقرار مصر أكالن ثـ االستيبلء عمي سكريا كفينيقيا شرقان كقبرص كبعض جزر بحر إيجو كمدف آسيا الصغرم شماالن 

لممؾ بطميمكس الثاني في صراع مرير مع الممالؾ اإلغريقية األخرم مف كقكرينائية غربان كمصادقة مركم جنكبان كقد دخؿ ا
 أجؿ االحتفاظ بالنفكذ المصرم بتمؾ البقاع ، 



 ٕٔٔ 

ككاف ىناؾ أسمكب مميز لمممؾ فيبلدلفكس تجاه أعدائو كىك إثارة الفتف كالقبلقؿ داخؿ أمبلؾ الدكلة المعادية بحيث 
األمف كال يمجأ ألسمكب الحرب إال في الحاالت القصكم مع االستعداد التاـ تتخبط الدكلة في نفسيا كتككف لو ىك السيادة ك 

 لو عمي الدكاـ ، 
سنة ، أم مف  ّٗؽ ـ تكفي الممؾ بطميمكس الثاني فيبلدلفكس بعد فترة حكـ استمرت ما يقرب مف  ِْٔكفي سنة 
البالغ بزراعة الكرـك كالزيتكف  ؽ ـ كمما يذكر لمممؾ بطميمكس الثاني اىتمامو ِْٔؽ ـ إلي سنة  ِٖٓحكالي سنة 

كاألزىار كتربية النحؿ ، كقد شيد عددان كبيران مف المعابد المصرية اختص إيزيس باثنيف منيا ، ذلؾ أنو بدأ بناء معبدىا 
 اكتماؿ بناء فنارة اإلسكندرية التي أمر كالده بطميمكس األكؿ بتشييدىا هالكبير في جزيرة فيمو ، كتـ في عيد

المراجعة العممية د ناصر  –صار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر مف مينا إلي مبارؾ إعداد حمدم عثماف نقبلن باخت
 ُُٓ-ُُْصفحة  -الطبعة الثانية –الييئة المصرية العامة لمكتاب –األنصارم 
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معركة رفح في عصر البطالمة تميب الحماس كتبعث الركح مرة أخرم في  .ُٖ
 الشعب المصرم

 
 
 
 
 
 
 
 

 في بداية عصر البطالمة عمي عدـ تجنيد المصرييف في جيش دكلتيـ حرص حكاـ مصر
فكاف اعتمادىـ عمي المقدكنييف كاإلغريؽ ) اليكنانييف ( فقط في الحركب ، ككانكا يكتفكف مف المصرييف بخدمة  

 الجيش البطممي مف الناحية اإلدارية فقط كنقؿ ما يحتاجو أثناء الحركب
 ف ابتعاد المصرييف عف القتاؿ بشكؿ عاـ يفقدىـ ركح المقاكمة ككاف مغزم ذلؾ كاضحان ، حيث أ

كنجح بطميمكس األكؿ كتبله بطميمكس الثاني في تككيف جيش بطممي قكم بدكف مصرييف كاستطاعا تحقيؽ جميع 
 أىداؼ دكلة البطالمة باستخداـ ىذا الجيش 

ي تحقيؽ أىدافو حيث كاف داىية سياسية كعندما جمس عمي عرش مصر بطميمكس الثالث لـ يكف يعتمد عمي القتاؿ ف
 ككاف أعداءه في الخارج مشغكليف بالمشاكؿ كالثكرات الداخمية في ببلدىـ كالتي كانت تحدث بسببو ىك شخصيان ، 

  ٕٓكيقكؿ عنو د سيد الناصرم في القسـ الثاني مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر صفحة 
الذكاء كالدبمكماسية أف يحفظ تكازف القكم كىك جالس في قصره كبذلؾ نجح بطميمكس الثالث عف طريؽ  --) 

باإلسكندرية لكنو حرص في نفس الكقت عمي دعـ مركزه في الداخؿ أم عند المصرييف كيعتبر بطميمكس الثالث مف أعظـ 
ر كقد حكـ مصر ما يقرب ( كبعد كفاة الممؾ بطميمكس الثالث تكلي ابنو بطميمكس الرابع فيمكباتك --البطالمة اعتداالن كاتزانان 

قبؿ الميبلد كيعتبر عيده بداية النياية لدكلة البطالمة ،  َِٓقبؿ الميبلد إلي سنة  ُِِسنة أم مف حكالي سنة  ُٔمف 
ككانت الممالؾ اإلغريقية األخرم تتطمع لمنيؿ مف اإلمبراطكرية المصرية البطممية كخاصة مممكة السميككييف بآسيا الصغرم 

يمكس الرابع تقدمت جيكش الدكلة السميككية نحك الشاـ كاستطاعت إخضاع سكريا كفمسطيف كأصبحت تدؽ ، ففي عيد بطم
 أبكاب مصر نفسيا ، ك كاف الجيش البطالمي في حالة يرثي ليا عندما كصؿ بطميمكس الرابع لمحكـ 

 ا يمكف تحقيقو بالجيكش كذلؾ ألف بطميمكس الثالث أىممو بعض الشئ العتماده عمي الدبمكماسية التي حقؽ بيا م
كبالتالي اضطر بطميمكس الرابع أف يجند حكالي عشريف ألؼ مقاتؿ مصرم مع الجنكد اإلغريؽ ليدافع عف ممكو ، 

ؽ ـ ، التي أبرزت معدف ابف كادم النيؿ باالنتصار  ُِٕكحدثت المعركة الشييرة في التاريخ باسـ معركة رفح سنة 
ألمر الذم جعؿ الممؾ السميككي يعترؼ بالسيادة المصرية عمي سكريا ، كذلؾ نصر الساحؽ عمي القكات السميككية ، ا

 اشتاقت إليو نفكس المصرييف منذ أياـ الفراعنة ، فمنذ ذلؾ التاريخ حدثت الصحكة الكبرم لممصريييف في عصر البطالمة 
 د المصرييف كبالتالي كاجو البطالمة بعد ذلؾ ثكرات عنيفة في الببلد لـ تكف لتحدث قبؿ تجني

 ككأنو كما يقاؿ في األمثاؿ الشعبية 
 قاـ بتحضير عفريت مارد كلـ يتمكف مف صرفو الصكرة لبطميمكس الرابع



 ٔٔٗ 

 عبلقة بطميمكس الخامس بحجر رشيد  .ِٖ
 الذم بكاسطتو تـ حؿ لغز المغة المصرية القديمة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كىذا الحجر مكتكب عميو ثبلث خطكط كىي 
 الييركغميفية كالديمكطيقية كاليكنانية 

كقد تـ كتابة ىذا الحجر في عيد الممؾ بطميمكس الخامس بكاسطة الكينة تمجيدان ألعمالو الدينية كاىتمامو بالمعابد 
 قبؿ الميبلد  ُٔٗككاف ذلؾ حكالي سنة 

 اىتماـ خاص   ككاف بطميمكس الخامس كسائر البطالمة يتكدد إلي الكينة المصرييف كييتـ بمعابدىـ
ككاف في مصر في ذلؾ الكقت تستخدـ أكثر مف لغة نتيجة الندماج الحضارة اإلغريقية كالحضارة المصرية مما نتج عف 

 ذلؾ ظيكر لغة مشتركة 
كقد استطاع العالـ الشيير شامبميكف فؾ رمكز ىذا الحجر عندما اكتشؼ أف النص اليكناني ما ىك إال ترجمة لمنص  

 أف المنقكش عمي الحجر نص كاحد مكتكب بثبلث لغات مختمفة كبالمقارنة استطاع أف يفؾ الرمكز الييركغميفي أم
كبناءان عمي ذلؾ تمكف العمماء مف معرفة كؿ ىذه المعمكمات التاريخية كاألحداث التي دكنيا الفراعنة بمغتيـ التي تجمع  

 ا حاليابيف الحركؼ كالرمكز في كقت كاحد كىذا الحجر مكجكد في بريطاني
 كفيما يمي بعض مقتطفات مف المكتكب عمي ىذا الحجر : 

 ---بطميمكس الخالد المحبكب مف بتاح  ---ابف رع  -----تجسيد حي آلمكف  ----ممؾ مصر العميا كالسفمي 
--- 
اليبات كحيث أنو قدـ  - - -- -حيث أف الممؾ يقـك بكاجبو نحك اآللية كيقدـ المساعدات المالية لممعابد   - - -)

إلي محراب عجؿ أبيس كنظـ إجراءات دفنو كحيث أنو أمر بترميـ المعابد كالمحاريب لآللية في كافة أنحاء الببلد كحيث أف 
الممؾ قاـ بجميع ىذه األعماؿ فإف المجمع قد عقد العـز عمي أف يزيد مف ألقاب الشرؼ الممنكحة لو كألسبلفو كأف يقيـ في 

  ُ( -مكس كؿ معبد مصرم تمثاالن لبطمي
 -د سيد الناصرم –القسـ الثاني  –مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي (  -مف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر 

  َُٖٗدار النيضة العربية ) الطبعة الثانية (  ٕٖ، ٖٔصفحة 

                                                 
ٔ

 86،  8ٙٚـ جُوْٓ جُػح٢ٗ ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  



 ٔٔ٘ 

 عندما أنقذت ركما عرش البطالمة في مصر .ّٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنافست عدة قكم كتصارعت عمي الصدارة كفرض النفكذ كالسيطرة في العالـ بعد كفاة اإلسكندر المقدكني مف بينيا دكلة 
 مقدكنيا نفسيا كدكلة البطالمة في مصر كدكلة السميككييف في سكريا 

حضارة حيث كانت ككانت مصر في عيد كؿ مف بطميمكس األكؿ كالثاني كالثالث مف أقكم الدكؿ في المنطقة كأرقاىا 
اإلسكندرية العاصمة مركز إشعاع لمحضارة اإلغريقية ككاف يتكافد عمييا العمماء كاألدباء كالحكماء مف كؿ أنحاء العالـ ككاف 

 بيا مكتبة اإلسكندرية العريقة كالشييرة 
لي سنة  ّّّكاستمر البطالمة يحكمكف مصر مف سنة    ُسنة َّّؽ ـ أم حكالي  َّؽ ـ تقريبان كا 

 مع مركر الكقت ضعفت ىذه الدكؿ كصعد نجـ ركما كقكة عظمي جديدة ككحيدة في العالـ في ذلؾ الكقت ك 
قبؿ الميبلد خرجت ركما منتصرة في الحرب التي نشبت بينيا كبيف مقدكنيا فأطاحت بما كاف  ُُٕففي حكالي عاـ 

 لـ لمقدكنيا مف سمطاف كجاه كأصبحت ركما صاحبة الجاه كالسمطاف في كؿ العا
 كما أصبحت حكمان في كؿ الخصكمات التي كانت تظير بيف الدكؿ المتنافسة بكجو عاـ

كفي ذلؾ الكقت كاف يشترؾ في حكـ مصر ممكاف شقيقاف مف ممكؾ البطالمة كىما بطميمكس السادس الممقب 
 بفيمكميتكر ، كأخاه بطميمكس الممقب بيكرجيتس الثاني 

 ة السميككييف في سكريابينما كاف ىناؾ خطر ييدد مصر مف دكل
 فقد استطاع ممؾ سكريا أنتيكككس الرابع احتبلؿ مصر كحصار اإلسكندرية كاستفحؿ األمر كفرض ىيمنتو عمي مصر 

 إلي أف لجأ البطالمة إلي ركما فتدخمت لصالح البطالمة كأرسمت مبعكثييا لتحذير الممؾ أنتيكككس الرابع 
 ي الذم قاـ بو مندكب ركما كىك يسمـ الممؾ رسالة مجمس الشيكخ الركمانيكقد كصؼ المؤرخكف مدم الكبرياء كالتعال

ففي ىذه المحظة كاف أنتيكككس  يحاكؿ أف يتخمص مف ىذا المكقؼ ، غير أنو لما رأم في نياية األمر أنو كاف مجبران 
 عمي أف يجيب الركماف عمي الرسالة ، قاؿ بصكت متيدج :

 سأفعؿ ما يرغب فيو مجمس الشيكخ 
كاف ما يرغب فيو مجمس الشيكخ الركماني مف أنتيكككس ىك أف ينسحب مف مصر جميعيا في الحاؿ عمي أف يككف ك 

 كىكذا أنقذ الركماف عرش البطالمة في مصر  خارج حدكدىا في تكقيت محدد كطبقان لمترتيبات التي قررتيا ركما

                                                 
ٔ

   ْٓٗٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ٖٓ جُلٍجػ٘س ئ٢ُ ج٤ُّٞ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  



 ٔٔٙ 

نفسيا كلكنيا كانت تتدخؿ في شئكنيا ، كتستغؿ غير أف الركماف لـ يترككا الببلد المصرية كشأنيا لتحكـ نفسيا ب
االنقساـ المكجكد نتيجة الصراع بيف الممكيف الشقيقيف فتشعؿ المكقؼ بينيما تارة كتقكـ بدكر المصالحة بينيما تارة أخرم ، 

 كطبقان لما يحقؽ مصالحيا كعمي حد تعبير سميـ حسف : 
لتراضي بيف األخكيف قد نقضت العمؿ العظيـ الذم جاىد في كىكذا نرم أف السياسة الركمانية تحت ستار الصمح كا

إتمامو البطالمة األكؿ ، فقد ضربت بمعكليا البناء الذم كانكا قد أقامكه ، ككذلؾ نجد أنيا إدخرت لنفسيا الحؽ في أف تثير 
 عند الحاجة طمع أحد األخكيف عندما يشعر أنو قد ناؿ نصيبان أقؿ مف ممؾ كالده

أف سيطرة ركما عمي مصر استمرت حتي نياية عصر البطالمة عندما قررت ركما ضـ مصر ككالية تابعة كالجدير بالذكر 
 لئلمبراطكرية الركمانية التي اتسعت حدكدىا كابتمعت كؿ دكؿ المنطقة فكانت مصر آخر دكلة سقكطان في يد الركماف

 قبؿ الميبلد  َّكدخميا اإلمبراطكر أككتافيكس أغسطس منتصران سنة 
مصر القديمة ( الجزء السادس عشر )مف عيد بطميمكس الخامس إلي نياية  –بلن عف كتاب ) مكسكعة سميـ حسف نق

  ِْْ – ُِْبتصرؼ مف صفحة  ََُِعيد بطميمكس السابع ( مكتبة األسرة 
 الصكرة لرأس الممؾ بطميمكس السادس متكجان بالتاج المصرم



 ٔٔ6 

 بطميمكس الثاني عشر )الزمار( يتذلؿ لركما : .ْٖ
 
 
 
 
 
 
 
 

حكـ مصر في بداية عصر البطالمة بطميمكس األكؿ كالثاني كالثالث كغيرىـ ككانت مصر في عيدىـ مف أقكم الدكؿ 
كأعظـ الحضارات ككانت اإلسكندرية في ذلؾ الكقت بمكتبتيا الشييرة كعمماءىا مركزان لئلشعاع الحضارم ثـ بدأ ركيدان ركيدان 

كبدأ يعتمي عرش مصر بطالمة ضعفاء إلي أف كصؿ الحاؿ أف أصبح بطميمكس الثاني ينحدر عصر البطالمة نحك اليبكط 
عشر عمي عرش مصر ككاف أىؿ اإلسكندرية يطمقكف عميو لقب ) الزمار ( ألنو كاف يحب الرقص كالغناء كشرب الخمر 

ف الزمار يتذلؿ لركما كيحب العزؼ عمي المزمار ، كأصبح ىذا البطميمكس كصمة عار في جبيف األسرة البطممية ، ككا
كلكي يحظي باعتراؼ الركماف راح الزمار يتذلؿ  - - -كيرسؿ ليا الرشاكل كاليدايا كيقكؿ عنو الدكتكر سيد الناصرم )

كيريؽ ماء كجيو كيدفع اليدايا كالرشاكل كيشترم ذمـ القادة الركماف مف أمثاؿ بكمبي كيكليكس قيصر كغيرىـ ككاف زعماء 
رستقراطي في ركما يفضمكف أف يظؿ الزمار في ىذا الكضع المييف كيدفع ليـ األمكاؿ التي ال تقؿ عف الحزب الجميكرم األ 

فكاف حكـ بطميمكس الثاني عشر لمصر أفضؿ لقادة ركما مف أف يتـ احتبلليا كتعييف  ِ( - - ُدخؿ مصر إذا ما ضمكىا
إلسكندرية فيرب سران إلي ركما كأكصي في كصيتو أف كالي ركماني عمييا ، كظؿ ىذا الحاؿ إلي أف ثار عمي الزمار شعب ا

يتكلي عرش مصر مف بعده أكبر بناتو كىي كميكباترا السابعة التي سيطرت عمي قادة ركما كلكف بطريقة أخرم مستغمة 
 جماليا 

 -رمد سيد الناص –القسـ الثاني  –مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي (  -مف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر 
    َُٖٗدار النيضة العربية ) الطبعة الثانية (  َُٓصفحة 

 يبدك في الصكرة نحت بارز لبطميمكس الثاني عشر بمعبدإدفك

                                                 
ٔ

هحوز ٌٝٓح أٗٚ ك٢ قحُس جقط٬ٍ ٍٓٛ ٤ْوّٞ جُٞج٢ُ جٍُٝٓح٢ٗ جُٔؼ٤ٖ ػ٤ِٜح ذاٌْحٍ أٓٞجٍ ٝهٔف ٍٓٛ ئ٢ُ ٌٝٓح ذٛلس ٌْا٤ٔس ٠ٝرواح ُكٓاحذحش ٌذٔح كٌٍ  

 ٓاح ذٗاٌَنحٚس ذ٣٫ٞحش ج٩ٓرٍج٣ٌٞ٠س ٌُٝ٘ٚ ذحُطرغ ُٖ ٣ٟطٍ ئ٢ُ ئٌْحٍ ٛىج٣ح ٌٖٝحٟٝ ٖه٤ٛس ُِوحوز ك٢ ذ٤اٞضْٜ  أٓاح جُُٓاحٌ كٌاحٕ ٣ٍْاَ ٓاح ٣ل٤اى ٌٝ

 ٝٓحٕػحّ ٣ٝل٤ى جُوحوز ذٌَٗ نح٘ ٝذحُطح٢ُ ًٛج جُٞٞغ هى ٣ٌٕٞ أكَٟ ٖٓ ج٫قط٬ٍ ًُٜٝج ًحٗص ٍٓٛ ٢ٛ آنٍ ٓح ْو١ ٖٓ ضًٍس ج٩ٌْ٘ىٌ ك٢ ٣ى جٍُ

 ٘ٓٔٚـ جُوْٓ جُػح٢ٗ ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  ٕ



 ٔٔ8 

 الممكة كميكباترا السابعة كقصة نياية دكلة البطالمة في مصر  .ٖٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش اإلسكندر عمي تقسيـ الببلد فيما بينيـ ، كانت كفاة الممؾ اإلسكندر األكبر مبكرة مع بداية شبابو ، فاتفؽ قادة جيك 
فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس )بطميمكس األكؿ( الذم يعتبر مؤسس دكلة البطالمة في مصر منذ 

قبؿ الميبلد ، أم حكالي ثبلثة قركف ككانت االسكندرية ىي العاصمة  َّقبؿ الميبلد كالتي استمرت حتي سنة  ِّّسنة 
منارة لمحضارة اإلغريقية كاستمرت دكلة البطالمة تنعـ القكة كاالزدىار لفترة طكيمة إلي أف دب فييا الضعؼ  التي أصبحت

كاالضمحبلؿ كتكلي الحكـ بطالمة ضعفاء في حيف بزغ نجـ ركما كقكة ال يستياف بيا استطاعت أف تسيطر عمي معظـ 
 أيدم الركماف بمداف العالـ القديـ ، ككانت مصر مف آخر الدكؿ سقكطا في 

كيرجع السبب إلي أف البطالمة كانكا عمي صمة طيبة بالركماف ككانكا يساعدكنيـ في حركبيـ بتزكيدىـ بخيرات كقمح 
مصر حتي أف الركماف في فترة مف الفترات كجدكا أف البطالمة في أكاخر أياميـ كانكا يحكمكف مصر كما لك كانكا كالة 

 يرات مف مصر إلي ركما دكف الحاجة إلي احتبلؿ فعمي تابعيف لركما بحيث كانت تأتي الخ
ككاف البطالمة في ذلؾ الكقت يفعمكف ذلؾ ليأمنكا ىجـك الركماف عمييـ ، كما زاد نفكذ ركما في مصر كتدخمت في 

لكفاة شئكنيا الداخمية في عيد البطالمة الضعفاء في نياية العصر البطممي الذم كاف يحتضر بؿ مات فعبلن كينتظر شيادة ا
 الرسمية ، 

كعندما تكلي بطميمكس الثاني عشر حكـ مصر كتزكج أختو كميكباترا السادسة كاف أىؿ اإلسكندرية يطمقكف عميو لقب  
 ) الزمار ( ألنو كاف يحب الرقص كالغناء كالشرب كيحب العزؼ عمي المزمار ، 

كعندما ثار عميو شعب اإلسكندرية ىرب سران إلي ركما كأكصي في كصيتو أف يتكلي عرش مصر مف بعده أكبر بناتو 
كىي كميكباترا السابعة ككاف يتحتـ عمييا أف تتزكج مف أخييا الصغير بطميمكس الثالث عشر طبقان لكصية أبكىا كلكنيا 

 حاكلت التخمص منو كاالنفراد بالسمطة كحدىا ، 
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تدخمت ركما أيضا في ىذا الصراع حيث حاكؿ يكليكس قيصر التكفيؽ كفض النزاع بيف كميكباترا كأخييا كطمب  كىنا
ىانة عظمي فكاف مككب يكليكس قيصر في شكارع  حضكرىما لمقصر الممكي في اإلسكندرية كىذا يعتبر تدخؿ سافر كا 

 اإلسكندرية يثير كراىية الجماىير ،
يدعـ مكقؼ كميكباترا كيجعميا ممكة عمي الببلد بعد مقتؿ أخييا أثناء الصراع ، كظؿ ثـ استطاع يكليكس قيصر أف  

قيصر في مصر مع كميكباترا لفترة ثـ عاد إلي ركما بعد أف ترؾ لكميكباترا قكة ركمانية لحمايتيا ، ثـ أنجبت كميكباترا منو 
 كلدا كلـ تعترؼ ركما بيذا الزكاج 
 كمعيا ابنيا مف يكليكس قيصر ليتـ االعتراؼ بو دكف جدكم ثـ قامت كميكباترا بزيارة ركما 

حاكلت كميكباترا أف تعيد أمجاد البطالمة األكائؿ كتنيض بمصر مستغمة جماليا كسيطرتيا عمي قادة ركما ، يكليكس 
 قيصر ثـ أنطكنيكس بعد مقتؿ يكليكس قيصر 

ف أككتافيكس كجد أف كميكباترا ليا تأثير عجيب عمي كلكف القائد الركماني الشيير أككتافيكس لـ يرضي بيذا الكضع أل 
 القادة الركماف كتقريبان تحكـ نصؼ اإلمبراطكرية الركمانية مستغمة حب أنطكنيكس ليا ،

فكانت معركة بحرية كبيرة ) معركة أككتيـك ( انتصر فييا أككتافيكس كدخؿ مصر منتصران كضميا رسميان إلي 
 ، ُؽ ـ َّؾ في شير أغسطس عاـ اإلمبراطكرية الركمانية ككاف ذل

أما أنطكنيكس فقد ىرب إلي مصر عندما تأكد مف ىزيمة أسطكلو أماـ أككتافيكس كعندما كصؿ أشاعت كميكباترا أنيا 
انتحرت كلـ يتحمؿ أنطكنيكس خبر انتحار كميكباترا فانتحر عمي الفكر كجاء اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس إلي 

 مبحث عف كميكباترا لينتقـ منيا بعد كؿ ما فعمتو في قادة الركماف يكليكس قيصر ثـ مارككس أنطكنيكس مصر كأرسؿ قكة ل
كعندما شعرت كميكباترا أنيا ستياف كتعاقب عقاب ال يميؽ بيا قامت باالنتحار عف طريؽ لدغة ثعباف لتيرب مف 

كميكباترا كبدخكؿ أككتافيكس تـ إعبلف كفاة عصر  المصير السئ الذم ينتظرىا كتـ قتؿ ابف يكليكس قيصر الذم أنجبو مف
 البطالمة لؤلبد بعد أف استمر أكثر مف ثبلثة قركف تزكجت خبلليا الحضارتيف المصرية كاإلغريقية 

 القسـ الثاني ) د سيد الناصرم( –معالـ تاريخ كحضارة مصر -نقبل عف كتاب 

                                                 
 ٗٔٔٚـ جُوْٓ جُػح٢ٗ ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  ٔ



 ٕٔٓ 

 العصر الييمنستي عندما كانت تتكقؼ الحركب بسبب األلعاب األكليمبية في .ٖٔ
كانت فتكحات االسكندر ليا عكاقب عديدة بالنسبة لمدكؿ اليكنانية. فقد كسعت آفاؽ كبيرة لميكنانييف، كأدت إلى ىجرة 

فياجر كثير مف اليكنانييف إلى  بلمبراطكريات اليكنانية الجديدة في شرؽ الببلدلمطردة، كخاصة لمشباب كالطمكحيف، 
 كالعديد مف المدف اليمنستية الجديدة التي تأسست في أعقاب االسكندر األكبراإلسكندرية كأنطاكية 

استنادا  المممكة البطممية قيسمت امبراطكريتو، بعد فترة مف الصراع، بيف جنراالتو، مما أدل إلى توبعد كفاف
التي مقرىا  كأسرة انتيجكنيد ،كببلد فارس النيريفببلد ما بيف  ،ببلد الشاـ استنادا إلى) كاإلمبراطكرية السمكقية ،(مصر إلى

  .في مقدكنيا
تزخر بالكثير مف مظاىر الحضارة في ذلؾ الحيف.  الثقافة اليكنانية فترة في التاريخ القديـ كانت فييا لعصر الييمينستيكا

الشرؽ  سنة في ََّكحكالي  اليكناف سنة في ََِؽ.ـ، كاستمرت حكالي  ِّّعاـ  اإلسكندر األكبر كقد بدأت بعد كفاة
كىي فترة اإلغريقييف القدماء التي اعتبرت أكج  الفترة اليمينية كيستخدـ اصطبلح ىيمينستية لتمييز ىذه الفترة عف .األكسط

 .عبقرية كعظمة الفكر كالعمـك كالفمسفة اإلغريقية في ظؿ االمبراطكرية األثينية
ىي الفترات التي  كالجدير بالذكر أف الفترات الكحيدة تقريبان التي كانت تتكقؼ فييا الحركب بيف الممالؾ الييمينستية

كانت تقاـ فييا دكرات األلعاب األكليمبية فتتحكؿ الصراعات الحربية إلي منافسات رياضية ثـ تعكد الحركب مرة أخرم بعد 
 انتياءىا

قبؿ الميبلد. ككانت تقاـ كؿ أربع سنكات عمى شرؼ  ٕٕٔبدأت الدكرات االكلمبية القديمة في عاـ ككانت قبؿ ذلؾ قد 
اليكناف كزكجتو ىيرا كتدـك لمدة سبعة أياـ. كلـ تكف دكرات األلعاب األكلمبية القديمة مجرد رياضة فقط  كس كبير آليةيز 

 .بؿ كاف ليا معاف دينية ككطنية
قبؿ  َْٖكلـ تشيد دكرات االلعاب االكلمبية القديمة أم تكقفات حتى أثناء الحرب الفارسية حيث أقيمت الدكرة عاـ 

 .الميبلد
ؿ الميبلد سيطر الركماف عمى اليكناف كفرضكا سيطرتيـ بالتالي عمى الدكرات االكلمبية كرغـ ذلؾ قب ُْٔفي عاـ ك 

الميبلدم قبؿ أف يمغييا االمبراطكر البيزنطي المسيحي  ّّٗظمت الدكرات االكلمبية تقاـ كؿ أربع سنكات حتى عاـ 
لتتكقؼ الدكرات االكلمبية بعد  ت مف ىذه المظاىرليقضي عمي مظاىر الكثنية ككاف يعتبر أف ىذه الدكرا تيكدكركس االكؿ

 .عامان  َُُٕنشاط داـ 
قرنان كاممة غابت فييا الشمس عف دكرات االلعاب االكلمبية منذ قرار االمبراطكر البيزنطي تيكدكركس األكؿ  ُٓكبعد 

بية مف خبلؿ الدكرات الحديثة بإلغاء دكرات االلعاب االكلمبية القديمة عادت الشمس لتشرؽ مف جديد عمى الدكرات االكلم
كاف النبيؿ الفرنسي بيير دم ككبرتاف ىك صاحب فكرة إحياء الدكرات ، ك  التي انطمقت في أكاخر القرف التاسع عشر

االكلمبية الحديثة كبالفعؿ بعث ىذا الميرجاف الرياضي مف مقره األساسي في اليكناف عندما أقيمت أكلى الدكرات االكلمبية 
 .ُٖٔٗلعاصمة اليكنانية أثينا عاـ الحديثة في ا

كافتتحيا الممؾ اليكناني  ُٖٔٗنيساف/أبريؿ  ُٓأقيمت الدكرة األكلى في أثينا باليكناف خبلؿ الفترة مف السادس إلى ك 
جكرج األكؿ كالنبيؿ الفرنسي بيير دم ككبيرتاف صاحب فكرة إحياء الدكرات االكلمبية الحديثة كذلؾ عمى االستاد االكلمبي 

لعاصمة اليكنانية أثينا كالذم غطي بالرخاـ كالمرمر. ككانت الدكرة ميددة بعدـ إقامتيا أك بنقميا إلى العاصمة المجرية با
بكدابست لعدـ كجكد استاد أكلمبي في أثينا، باالضافة لعدـ كجكد االمكانات المناسبة لدل الحككمة اليكنانية إلقامة ىذا 

شيرنا فقط بعدما تبرع الثرم اليكناني جكرج أفيركؼ أحد أبناء مدينة اإلسكندرية  ُٖف كلكف االستاد بني في غضك .االستاد
 ألؼ مشجع َٕألؼ دكالر لتشييد االستاد الذم اتسع ألكثر مف  ََُالمصرية بمبمغ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%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%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7_-_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7_-_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


 ٕٔٔ 

 مصر كالية ركمانية

 إجراءات أغسطس في مصر : -سر اإلمبراطكرية  .ٕٖ
ؽ ـ شعر بأىمية مصر ككالية  َّفي عيد اإلمبراطكر أغسطس سنة  في نياية عصر البطالمة كعندما تـ احتبلؿ مصر

 غير عادية في اإلمبراطكرية الركمانية فاتخذ بيا عدة إجراءات خاصة بيا فقط ، 
كمف أىـ اإلجراءات أنو قاـ بتكزيع عدد ضخـ جدان مف القكات الركمانية في مكاقع حساسة كميمة في أنحاء مصر 

مقاتؿ كىك عدد يفكؽ  ََِِٖؽ ركمانية كاممة كعددان مف الكتائب المساعدة كىذا يعادؿ حكالي كبمغت ىذه القكة ثبلثة فر
 كذلؾ يعكس حقيقة قمؽ أغسطس البالغ ، ُبكثير متطمبات المكقؼ

كما قسـ مصر إلي ثبلثة مناطؽ إدارية كأصدر قرار غريب جدان يمنع بمقتضاه أم شخص مف عظماء ركما أف يزكر  
خصيان سكاء كاف مف مجمس السناتك أك مف كبار القادة الطمكحيف ألنو كاف يخشي أف يتكلي حكـ مصر مصر إال بإذنو ش

كالي ذك طمكح يمكنو االستقبلؿ بيا باستغبلؿ إمكانياتيا كىذا يدؿ عمي حكمتو البالغة كخبرتو الكاسعة في أمكر القتاؿ 
 كالسياسة أيضان ،

صبلح المرافؽ كأعطي كما قاـ بإجراء العديد مف اإلصبلحات الزر   اعية كمشاريع الرم كتطيير القنكات كشؽ الترع كا 
تعميماتو لمكالي أف يستكمؿ كؿ ىذه األعماؿ بعد مغادرتو إلي ركما ككاف اىتماـ أغسطس بالزراعة كخاصةن زراعة القمح في 

ذلؾ كما جعؿ لمصر مصر ألنيا ستصبح المصدر الرئيسي لمقمح في اإلمبراطكرية حيث أصبحت مصر تطعـ ركما بعد 
 عممة خاصة بيا كأطمؽ عمي ىذه اإلجراءات ) سر اإلمبراطكرية(

 –د سيد الناصرم  –القسـ الثاني  –مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي (  -مف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر 
  ُِّصفحة 
 

                                                 
  ٖٕٔجُوْٓ جُػح٢ٗ ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( ٚـ  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  ٔ



 ٕٕٔ 

 الركماف كبداية نيب مصر .ٖٖ
الفراعنة كالبطالمة كىك استغبلؿ ىذا البمد كاعتباره ضيعة خاصة ، اف حكـ الركماف لمصر يتشابو مع حكـ ك - - -)  

 سكاء لمفرعكف أك لمبطميمكس أك لئلمبراطكر الركماني
كلكف ىناؾ فرؽ كبير بيف حكـ الفراعنة كالبطالمة كبيف حكـ الركماف ففي الحالتيف السابقتيف كاف ثراء مصر يبقي  

 عكف أك البطميمكس داخميا بالرغـ مف أنو يذىب إلي خزانة الفر 
 أما في العصر الركماني فإف خيراتيا كانت تنقؿ إلي الخارج ، إلي ركما ليتمتع بيا الشعب الركماني

 كما يذىب ال يعكد ، 
 أم أنو مع الحكـ الركماني بدأ نيب مصر الفعمي ،  

 ( - - - ككأف ركما كانت الثرم الذم يؤجر ضيعتو كىك مقيـ في أكركبا حيث ينفؽ ريعيا ىناؾ
 ُّْالقسـ الثاني ) د سيد الناصرم ( صػ  –معالـ تاريخ كحضارة مصر  مف كتاب 



 ٕٖٔ 

 اإلمبراطكر أغسطس يعزؿ أكؿ كالي ركماني عمي مصر فينتحر  .ٖٗ
 قبؿ الميبلد ،  َّأغسطس سنة  ِٗدخؿ أككتافيكس أغسطس مصر بقكاتو الركمانية كذلؾ في 

، كبمكت أنطكنيكس ككميكباترا أصبح أغسطس الكريث الشرعي لممؾ كأعمف ضـ مصر إلي إمبراطكرية الشعب الركماني 
 مصر مف بعد الفراعنة كالبطالمة

كلقد جعؿ أغسطس مصر إحدم الممتمكات الشخصية كالخاصة باإلمبراطكر كالتي يرتبط حكميا بشخصو مباشرةن ، حتي 
اف دخكؿ مصر إال بمقتضي إذف خاص مف أنو أصدر قراران بمقتضاه حـر عمي طبقة السناتك كالبلمعيف مف طبقة الفرس

 اإلمبراطكر شخصيان ، كيسرم ىذا القرار حتي عمي آؿ البيت اإلمبراطكرم الحاكـ 
كقد رأم أغسطس عدـ إدماج مصر إدماجان كامبلن في اإلمبراطكرية ، بؿ أصر عمي عزليا كعدـ المساس بنظميا اإلدارية 

 كماف كالدينية التي كانت مكجكدة بيا قبؿ دخكؿ الر 
كعيف عمي الببلد كاليان مف طبقة الفرساف يساعده ثبلثة مف كبار المكظفيف ، ىـ المشرؼ عمي العدالة كالمسئكؿ عف 

 الحسابات الخاصة كأميف الخزانة
ككاف أغسطس بالنسبة لممصرييف فرعكنان كابف اإللو آمكف رع كلو كؿ مظاىر القداسة كالتأليو مف المصرييف ، فحمؿ 

 قدسة التقميدية حسب العقيدة كالفكر المصرييف األلقاب الم
 أما بالنسبة لئلغريؽ ) شعب اإلسكندرية في ذلؾ الكقت ( فقد كاف الكريث لسمطاف البطميمكس ، 
 كقد صادر قسمان كبيران مف أراضي المعابد كنقؿ إدارتيا إلي الدكلة مقابؿ صرؼ ركاتب كمنح لمكينة 

ؽ ( عمي الحكـ الركماني المحاباة التي أظيرىا أغسطس لمييكد المكجكديف بمدينة كمما أثار حنؽ السكندرييف ) اإلغري
اإلسكندرية ) التي كانت بمثابة مدينة إغريقية كاممة عمي أرض مصر ( إذ كافؽ عمي استمرار كؿ اإلمتيازات التي كاف 

 الييكد يتمتعكف بيا إباف عصر البطالمة 
سكندرييف كالييكد كمكافأة الييكد عمي كالئيـ لمركماف ككذلؾ ألف الركماف كقد فعؿ أغسطس ذلؾ إليجاد تكازف بيف ال

 كانكا مطمئنيف مف ناحية الييكد ألنيـ أقمية ، باإلضافة إلي أنيـ سيككنكف عمبلء لمركماف في المستقبؿ ، 
نؼ عبر النيؿ شرقان ككما ترؾ أغسطس حامية عسكرية باإلسكندرية ، كترؾ أخرم بضاحية بابميكف التي كانت امتدادان لم

، كما كضع أككتافيكس أغسطس فرقة ركمانية ثالثة عند مدينة طيبة ) األقصر ( ، كذلؾ كزع عددان مف الكتائب المساعدة 
 جندم ََِِٖلترابط عند المناطؽ االستراتيجية ، كبمغ حجـ القكات الركمانية التي تركيا في مصر حكالي 

كس جالمكس ىك أكؿ كالي ركماني يعينو اإلمبراطكر أغسطس عمي مصر ، ككاف ككاف الكالي الركماني جايكس ككرنيمي
قبؿ ذلؾ يقـك بدكر االتصاؿ كالكساطة بيف الممكة كميكباترا السابعة البطممية كالقائد أككتافيكس أغسطس الركماني كىك أحد 

 قكاد أككتافيكس ، 
مرسي مطركح كرد اليجـك البرم كالبحرم الذم قاـ بو  كقد أسدم  ىذا القائد خدمة جميمة لو عندما استكلي عمي منطقة

 مارككس انطكنيكس عمي المدينة السترداد فرقو العسكرية التي تخمت عنو ،
 سنكات ،  ّؽ ـ أم ما يقرب مف  ِٕؽ ـ إلي سنة  َّكقد حكـ ككرنيميكس مصر مف سنة  

 كىك أحد رجاؿ الفرساف ككاف صديقان شخصيان ألغسطس
 العسكرية كاف أديبان كشاعران معركفان لدم األكساط األدبية ، كباإلضافة لصفتو 

كأىـ ما يذكر في عيده قياـ أكؿ حركة تمرد ضد الحكـ الركماني بالقرب مف خميج السكيس ، كقد تمكف جالمكس مف 
 القضاء عمي ىذا التمرد ، 

 ؽ ـ بمجرد كصكؿ جباة الضرائب الركماف ،  ِٗكلـ يكد يمضي عاـ حتي ىب بركاف الثكرة في طيبة سنة 



 ٕٔٗ 

كبمغ مف شدة ىذه الثكرة أف قاـ الكالي الركماني بنفسو بقيادة القكات الركمانية لقمع ىذه الثكرة ، كأدرؾ الثكار أنيـ 
لركماني مع الثكار المصرييف في معركتيف سحؽ فييما خمس أماـ كالي قاسي جاد ال يسمح بأم تساىؿ ، كاشتبؾ الجيش ا

 مدف 
 كبعد االنتياء مف ىذه الميمة قرر الكالي ككرنيميكس جالمكس أف يسير جنكبان لتأميف حدكد اإلمبراطكرية في أفريقيا

ي العامة ، األمر كقد سمح الكالي ككرنيميكس بأف تقاـ التماثيؿ مف أجمو كأف تنقش أخبار انتصاراتو عمي كاجية المبان
الذم أزعج اإلمبراطكر أككتافيكس أغسطس فعزلو كنفاه ، فاشتد الحزف بجالمكس حتي انتحر ذلؾ الكالي الذم كاف أكؿ مف 

 حمؿ لقب كالي اإلسكندرية كمصر
 

صارم المراجعة العممية د ناصر األن –مف مينا إلي مبارؾ ( إعداد حمدم عثماف  –نقبلن عف كتاب ) ىؤالء حكمكا مصر 
 ُ ُُْإلي صفحة  ُّٖمقتطفات مختصرة مف صفحة  – َُِِالطبعة الثانية  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –

                                                 
ٔ

الييئة المصرية العامة  –المراجعة العممية د ناصر األنصارم  –مف مينا إلي مبارؾ ( إعداد حمدم عثماف  –نقبلن عف كتاب ) ىؤالء حكمكا مصر  
 ُُْإلي صفحة  ُّٖمقتطفات مختصرة مف صفحة  – َُِِالطبعة الثانية  –لمكتاب 



 ٕٔ٘ 

 السيدة مريـ العذراء تمجأ إلي مصر كمعيا السيد المسيح .َٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلد السيد المسيح عيسي بف مريـ في عيد اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس ككانت مصر كالية تابعة 
 لئلمبراطكرية الركمانية 

كقد لجأت السيدة العذراء إلي مصر بكلدىا ككاف يحكـ مصر أثناء ىذه الرحمة كالي ركماني يسمي )جايكس تكرانيكس( 
ميبلد ، كفي عيده كلد السيد المسيح في بيت لحـ بفمسطيف ، حيث كانت فمسطيف قبؿ ال ٓككاف قد تكلي حكـ مصر سنة 

 أيضان تابعة لنفكذ اإلمبراطكر الركماني أغسطس ككاف يحكـ فمسطيف الممؾ الييكدم )ىيركدس( الكبير 
ف ىناؾ شبو إجماع عمي أف كنيسة أبي  كلقد ىربت السيد مريـ العذراء بكلدىا عمي ما يركم إنجيؿ متي إلي مصر ، كا 

 سرجة بمصر القديمة شيدت في نفس المكاف الذم أقامت بو العائمة المقدسة لما ىربت إلي مصر مف كجو ىيركدس 
كقد جاءت العائمة المقدسة إلي مصر عف طريؽ صحراء سيناء كدخمكىا مف جية الفرما )قرب بكرسعيد( ، كمنيا إلي 

غربان فعبركا فرع النيؿ الشرقي عند سمنكد كظمكا سائريف غربان إلي فرعو  مدينة بسطة )تؿ بسطة بجكار الزقازيؽ( ، كاتجيكا
الغربي فعبركه كمركا بكادم النطركف ، كمف ىناؾ ساركا إلي الكجو القبمي فنزلكا بمدينة االشمكنيف ، ثـ مضكا إلي القكصية 

ي األكثر انحدركا شماالن حتي جاءكا إلي قرية ميرة كىبطكا حيث يكجد دير المحرؽ ، كبعد أف اقامكا بو بضعة أشير عم
بابميكف )مصر القديمة( ككاف بيا حي لمييكد كنزلكا في المكقع الذم بو كنيسة القديس سرجيكس المعركفة بكنيسة سرجة ، 
كغادركىا إلي عيف شمس ، ككانت مدينة عامرة بالييكد فأقامكا يستظمكف بشجرة يقاؿ إف مكضعيا حيث تكجد اآلف الشجرة 

 فة بشجرة العذراء بالمطرية ، كمف ىناؾ انطمقكا إلي فمسطيف عف طريؽ محافظة الشرقية المعرك 
المراجعة العممية د ناصر األنصارم  –مف مينا إلي مبارؾ ( إعداد حمدم عثماف  –نقبلن عف كتاب ) ىؤالء حكمكا مصر 

 ُ ُْْصفحة  – َُِِالطبعة الثانية  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –
جى  ًعيفو { )}كى مى ٍبكىةو ذىاًت قىرىارو كى ٍينىاىيمىا ًإلىى رى ـى كىأيمَّوي آيىةن كىآكى ٍريى  ( سكرة المؤمنكفَٓعىٍمنىا اٍبفى مى

                                                 
ٔ

الييئة المصرية العامة  –المراجعة العممية د ناصر األنصارم  –مف مينا إلي مبارؾ ( إعداد حمدم عثماف  –نقبلن عف كتاب ) ىؤالء حكمكا مصر  
 ُْْصفحة  – َُِِالطبعة الثانية  –لمكتاب 



 ٕٔٙ 

 مؤامرة الييكد عمي الكالي الركماني باإلسكندرية في عيد اإلمبراطكر كاليجكال .ُٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانت مدينة األسكندرية منذ نشأتيا كطكاؿ عصر البطالمة كالركماف مدينة ذات طابع إغريقي بالكامؿ فكاف يسكنيا 
اإلغريؽ كأقمية مف الييكد فعندما يذكر أحد المؤرخيف شعب اإلسكندرية في تمؾ الفترة فيك ال يقصد المصرييف بؿ يقصد 

قي كالييكدم عمي خبلؼ دائـ كنزاع حكؿ االمتيازات المخصصة لكؿ منيـ اإلغريؽ كالييكد فقط ككاف كؿ مف الشعبيف اإلغري
 فكاف اإلغريؽ أصحاب ديانة كثنية أما الييكد فكانكا أصحاب ديانة سماكية 

كقد تجد بعض المؤرخيف عندما يكتبكف عف شعب اإلسكندرية يطمقكف عمييـ اإلغريؽ المصرييف أك المصرييف اإلغريؽ 
كندرية ، كمنذ أف تـ احتبلؿ مصر بكاسطة الركماف كاف يمقب الكالي الركماني بكالي مصر كيقصدكف بذلؾ شعب اإلس

 كاإلسكندرية عمي أساس أف اإلسكندرية تمثؿ دكلة في حد ذاتيا داخؿ الدكلة المصرية
 أما عف قصة مؤامرة الييكد عمي أحد الكالة الركماف باإلسكندرية ككاف اسمو أكلكس افيميكس فبلككس

كفيما يمي بعض ماكرد  ُْٕكصفحة  ُْٔت في كتاب )ىؤالء حكمكا مصر( )إعداد حمدم عثماف( في صفحة فقد كرد
 عف ىذا المكضكع بالكتاب :

ـ ، كقد اشتير بالحـز في إدارة شئكف مصر ، كقد عاصر حكـ  ّْتكلي أفيميكس فبلككس حكـ مصر في سنة 
 ؿ عيد اإلمبراطكر كاليجكالفبلككس أكاخر عيد اإلمبراطكر الركماني تيبريكس كأكائ

 كأىـ ما يذكر في عصر فبلككس الحرب األىمية بيف اإلغريؽ المصرييف كبيف طائفة الييكد 
 كلذلؾ أصدر منشكران يحـر فيو حمؿ األسمحة إال بإذف منو ، كيحدد عقكبة مخالفة ذلؾ باإلعداـ

األكلي في الحرب األىمية بيف المصرييف اإلغريؽ  فأمر بتفتيش منازؿ الييكد بحثان عف األسمحة ، كقد اندلعت الشرارة
ـ ،كمف الكاضح أف الكالي الركماني كقع ضحية لحرب ذكية بيف فريقيف متعادليف ألنو لـ ّٖكبيف الطائفة الييكدية سنة 

 يكف منحازان ألىؿ اإلسكندرية ، بؿ كاف ركمانيان مخمصان ييمو إرضاء سيده الجالس عمي العرش قبؿ كؿ شئ
 ع الييكد عف طريؽ ممثميـ في ركما إيغار صدر اإلمبراطكر كاليجكال عمي الكالي فبلككس فاستطا

 فأرسؿ اإلمبراطكر قكة عسكرية تحت إمرة قائد يدعي )باسكس( كحرصت القكة عمي أف تنزؿ بالميناء ليبلن 
 لقبض عمي الكالي ، ثـ تسممت إلي داخؿ المدينة كاتجيت أكالن إلي بيت قائد الجيش الركماني كأبمغتو أمر ا

كبعدئذ بحثت عف الكالي فعرفت أنو  مدعك في كليمة عند أحد أصدقائو ، فاقتحمت المكاف كألقت القبض عميو كنقمتو 
ـ ، حيث قدـ لممحاكمة التي قررت إدانتو ، كصكدرت أمبلكو كأمكالو كنفي إلي جزيرة أندركس ّٖإلي ركما في أكتكبر سنة 

 إيجة كبقي فييا حتي إعداموالصخرية المكجكدة في بحر 
 الصكرة لتمثاؿ اإلمبراطكر الركماني الشيير كاليجكال 



 ٕٔ6 

 عندما أعاد اإلمبراطكر الركماني القمح لممصرييف  .ِٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رغـ أف اإلمبراطكر تراجانكس لـ يزر مصر ، إال أف اىتمامو بيا كاف بالغان ، فقد تكلي اإلمبراطكر تراجانكس عرش 
 ـ ،  ُُٕـ إلي سنة  ٖٗاإلمبراطكرية الركمانية مف سنة 

 كقد كاف اإلمبراطكر تراجانكس حالة خاصة جدان في تاريخ الركماف
 فكاف ينظر في المظالـ كالشكاكم بنفسو 

 ثيران ما أبدؿ مركز ركما التقميدم مف مصر بأف أطعـ الثانية عمي حساب األكلي ، كك
 فقد أراد في إحدم السنكات أف يخفؼ مف كطأة المجاعة التي كانت تجتاح مصر بسبب انخفاض النيؿ ، 

 فأعاد إلي مصر أسطكالن محمبلن بالقمح 
كقد شجع تراجانكس التجارة المصرية مع الشرؽ كذلؾ بشؽ قناة تصؿ بيف البحر األحمر كالبحر المتكسط عف طريؽ 
نير النيؿ كىذا بالقرب مف رأس الدلتا أطمؽ عمييا قناة تراجاف ، فعاد ىذا العمؿ عمي مصر بالخير فزادت تجارتيا إلي حد 

 كبير كأصبحت اليند ىدؼ التاجر المصرم المجد ، 
 شيران فإف األرباح الناتجة عنيا كانت تبرر متاعبيا كمشاغميا ُِكرغـ أف الرحمة كانت تستغرؽ 

كقد قاـ تراجانكس إباف حكمو بعدة تغييرات عسكرية كأعماؿ عسكرية ، منيا بناء قمعة بابميكف عمي ضفة النيؿ  
 بابميكف الشرقية ، كذلؾ أنشأ فرقة عسكرية ركمانية جديدة كجعميا تعسكر في حصف 

)كما فعؿ قبؿ اإلمبراطكر أغسطس كأنشأ ضاحية النصر باإلسكندرية لتتمركز فييا أحد الفرؽ الركمانية كىي المنطقة 
 المعركفة حاليان باسـ فيكتكريا باإلسكندرية ( 

ب كقد تكلي حكـ مصر في عيد اإلمبراطكر تراجانكس الكالي جايكس فيبيكس ماكسيمكس الذم عزلو اإلمبراطكر بسب
 اتيامو مف شعب اإلسكندرية بعدة اتيامات منيا االبتزاز كالرشكة كاستغبلؿ النفكذ 

 ككذلؾ تكلي حكـ مصر في عيد تراجانكس الكالي ركتيميكس لكبكس 
 ككذلؾ تكلي حكـ مصر في عيده الكالي مارككس تكريك 
 نقبل عف كتاب )ىؤالء حكمكا مصر( )إعداد حمدم عثماف(

 مثاؿ لئلمبراطكر الركماني تراجانكسكتبدك في الصكرة رأس ت
 



 ٕٔ8 

 الثكرة العارمة ضد الركماف : .ّٗ
قبؿ الميبلد بكاسطة الركماف في عيد اإلمبراطكر أغسطس ، كقد اعتني بمصر كاتخذ بيا  َّتـ احتبلؿ مصر سنة 

 مجمكعة مف اإلجراءات الخاصة كي تصبح المصدر الرئيسي لمقمح ككاف كمف يعتني بالبقرة قبؿ أف يحمبيا 
كمع مركر الكقت كتعاقب األباطرة الركماف في حكـ اإلمبراطكرية قؿ االىتماـ بالعناية بمصر كاستمر النيب فقط حتي 

 أصبحت مصر تعاني مف اإلىماؿ ، 
كانت ثكرة عارمة قاـ بيا المصريكف  ُميبلديان  ُُٔكفي عيد اإلمبراطكر مارككس أكريميكس الذم تكلي الحكـ سنة 

 د الثكرة كاىف مصرم اسمو ) ايسكدكركس (الكطنيكف ككاف قائ
 كلـ يتمكف الركماف مف قمع الثكرة بالقكة كيقكؿ عنيا د سيد الناصرم  
ككاف مبعث ىذه الثكرة ىك تفشي السخط بيف الفبلحيف المصرييف بسبب بياظة الضرائب كتعددىا كبسبب أعماؿ  --) 

الستنزاؼ االقتصادم كالنيب المالي لمكاردىـ كالذم كصؿ إلي حد السخرة الميينة لدرجة أنيـ لـ يعكدكا يتحممكف عممية ا
  ِ( --تسخير طاقاتيـ البشرية ذاتيا 

كقد أصبحت اإلسكندرية العاصمة نفسيا في ذلؾ الكقت ميددة بالسقكط في يد الثكار مما أدم إلي استخداـ الركماف 
 أساليب أخرم لمسيطرة عمي الثكرة ألف القكة لـ تفمح معيا 

يكجد في ذلؾ الكقت قائد ركماني يتسـ بالمكر كالدىاء اسمو )افيديكس كاسيكس ( كقاـ بإحداث كقيعة بيف  ككاف
صفكؼ الثكار أنفسيـ فتحكلكا مف قتاؿ الركماف إلي قتاؿ بعضيـ البعض كىكذا انتيت ىذه الثكرة بالحيمة كليس بالقكة ، 

مما أدم إلي دخكؿ مصر في  أزمات اقتصادية حادة فتـ  كظؿ الركماف يستنزفكف خيرات مصر بأسمكب مبالغ فيو جدان 
   ّاعتماد ركما عمي قمح شماؿ أفريقيا في المقاـ األكؿ بدالن مف مصر ألف إنتاج القمح المصرم لـ يعد يسد حاجة ركما

 ُِٖكصفحة   َُِنقبلن عف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر ( ) القسـ الثاني ( ) د سيد الناصرم ( صػفحة 

                                                 
  6ْٗٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ  ٔ

    ٕٓٔٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( ٚـ  ٕ

 8ٕٔٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ ( ٚـ  ٖ



 ٕٔ9 

 الممكة زنكبيا تسيطر عمي مصر كتتحدم اإلمبراطكرية الركمانية .ْٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ استطاعت القكات العربية التدمرية غزك مصر كىزيمة القكات الركمانية المستقرة بيا حيث قامت قكات  َِٕفي عاـ 
كنكدم باألمير كىب البلت  الممكة زنكبيا بيزيمة قكات الكالي تيناجينك بركبكس ، الذم آثر االنتحار عمي العار ،

)كاباالثكس( ابف الممكة زنكبيا )الزباء( كالذم كاف صبيان في العاشرة مف عمره إمبراطكران حيث رسمت صكرتو عمي عممة 
جنبان إلي جنب مع صكرة اإلمبراطكر الركماني كبلكديكس جكثيككس  -عاصمة مصر في ذلؾ الكقت  –مدينة اإلسكندرية 
 ---كمانية ، أم كاف الحكـ امتزاجان بيف العربي كالركماني ، مع بقاء اإلدارة الر 

بكىب البلت شريكان لو  -مؤقتان  –كعندما تكلي اإلمبراطكر الركماني أكريميانكس عرش اإلمبراطكرية الركمانية ، اعترؼ 
و كصكرة كىب البلت في حكـ كاليات الشرؽ كظيرت عممة مدينة اإلسكندرية تحمؿ صكرة اإلمبراطكر أكريميانكس عمي الكج

ـ تحمؿ صكرة كىب البلت عمي الكجو  ُِٕكبعد ذلؾ بفترة سكت عممة في اإلسكندرية سنة  --عمي الكجو اآلخر ، 
 كتمقبو باسـ )اإلمبراطكر المؤلو( كىك المقب التقميدم ألباطرة الركماف ، بينما ظيرت صكرة أمو عمي الكجو اآلخر ، 

ات بيف كىب البلت العربي كاإلمبراطكر أكريميانكس الركماني ، فأعمف كىب البلت ـ تأزمت العبلق ُِٕكفي ربيع سنة 
 نفسو إمبراطكران ال عمي الشرؽ فحسب بؿ عمي اإلمبراطكرية الركمانية كميا ، 

 ألنو كاف يطمع في تأييد قكات الشرؽ لو ، 
ت كأمو حيث استطاع القائد الركماني أف كردان عمي ذلؾ قاـ اإلمبراطكر الركماني بإرساؿ قكاتو لمقضاء عمي كىب البل

  - - -يستكلي عمي اإلسكندرية كلكف باقي مصر ظؿ خارج سمطاف الركماف 
كبعد العديد مف المعارؾ سقطت زنكبيا ككقعت أسيرة كسار بيا اإلمبراطكر الركماني في شكارع ركما مقيدة بسبلسؿ 

الكجو كصكرة أمو زنكبيا عمي الظير ، كحمت محميا العممة ذىبية كتكقؼ سؾ العممة التي تحمؿ صكرة كىب البلت عمي 
 التي تحمؿ صكرة أكريميانكس كحده إمبراطكران 

  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  – ُٖٔ،  ُٕٔصفحة  –نقبلن عف كتاب )ىؤالء حكمكا مصر ( حمدم عثماف 
منطقة الشاـ الحالية كثارت عمي الحكـ الركماني الصكرة لتمثاؿ الممكة زنكبيا التي كانت تحكـ مممكة تدمر العربية في 

 كسيطرت عمي سكريا كضمت مصر إلي حكميا كفرضت ابنيا عمي اإلمبراطكر الركماني لفترة
 



 ٖٔٓ 

عندما كانت مصر أتعس كالية في اإلمبراطكرية الركمانية في عيد اإلمبراطكر  .ٓٗ
 دقمديانكس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عندما جمس اإلمبراطكر دقمديانكس عمي عرش اإلمبراطكرية الركمانية قرر أف يقـك بإجراء تعديبلت جكىرية لتطبؽ عمي 
 جميع الكاليات الركمانية 

، كقد تأثرت مصر بيذه التعديبلت كتغير كضعيا  ِكاجتماعية كعسكرية ُكشممت ىذه التعديبلت مجاالت عديدة مالية
 ىذا اإلمبراطكر بالذات بمغ في عيده االضطياد الديني في مصر ذركتو ، تمامان عف ذم قبؿ بؿ إف 

حتي أف عيده يعرؼ باسـ عصر الشيداء ككاف طبعان لمييكد دكر كبير في محاربة الديانة المسيحية فكانكا يقكمكف 
ذىبي كالفكرم بينيـ  ككاف بالكشاية لدم السمطات الركمانية لتعذيب كقتؿ المسيحييف بؿ إنيـ كانكا يحاكلكف بث الخبلؼ الم

 سنة  ُِحكمكا مصر في عيده حكالي  ّعدد كالة مصر في عيد ىذا اإلمبراطكر سبعة كالة
كانت خبلليا مصر أتعس الكاليات الركمانية فمثبلن بعد أف كانت ليا عممة خاصة بيا تميزىا عف سائر الكاليات الركمانية 

 بالكامؿ بما فييا مصر ، أصبح ىناؾ عممة ركمانية مكحدة لئلمبراطكرية 
 ككؿ المزايا كالقكاعد التي كضعيا اإلمبراطكر أغسطس لمصر ىدميا دقمديانكس 

 كالطريؼ أف في بداية عيده قامت ثكرة في اإلسكندرية ككاف قائدىا ضابط ركماني الجنسية 
ككانت ىذه الصدمة الكبرل  ْان كقد أعمف التمرد عمي ركما بؿ التفت حكلو جماىير اإلسكندرية فقد أعمف نفسو إمبراطكر 

شيكر كاممة حتي جاع  ٖاألكلي لدقمديانكس مما أدم إلي حضكره بنفسو إلي مصر بقكات ضخمة كحاصر اإلسكندرية لمدة 
 الناس فييا 

 كدخميا بعنؼ كدمر كحرؽ العديد مف منشآتيا كمبانييا ثـ قرر أف يتكدد ألىميا 
حاكؿ دقمديانكس شراء صبر السكندرييف ككالءىـ ، حفاظان عمي ىيكؿ كربما  - -كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصرل ) 

اإلمبراطكرية اآليؿ لمسقكط ، عندما أصدر قراران بأف تخصص نسبة حيازة القمح لرفع الجكع عف أىؿ المدينة فأقاـ الكالي 
مة الحقيقية إف دقمديانكس قرر ، لكف المشك ٓ( - -الركماني أثران ضخمان لشكر اإلمبراطكر ، كيعرؼ حاليان بعمكد السكارم 

                                                 
ٔ

حّ ًٛج ج٩ٓرٍج٠ٌٞ ٖٓ ٖٞٔ ج٩ؾٍجءجش جُٔح٤ُس ضٞق٤ى جُؼِٔس ػ٢ِ ٓٓط١ٞ ج٩ٓرٍج٣ٌٞ٠س ذحٌُحَٓ ذٔح ك٤ٜح ٍٓٛ ُْٝ ضؼى ٍُٔٛ جُؼِٔس جُهحٚس ذٜح ٝه 

 ذ٘ٓق ًَ ٓح ضرو٢ ٖٓ ئؾٍجءجش ج٩ٓرٍج٠ٌٞ أؿٓطّ ك٢ ٍٓٛ ٝجُٔؼٍٝكس ذٍٓ ج٩ٓرٍج٣ٌٞ٠س 
ٕ

 ٖٓ أْٛ ج٩ؾٍجءجش جُؼ٣ٌٍٓس جُط٢ هحّ ذٜح ًٛج ج٩ٓرٍج٠ٌٞ ٛٞ جٗٓكحخ جُوٞجش جٍُٝٓح٤ٗس ٖٓ قىٝو ج٩ٓرٍج٣ٌٞ٠س ئ٢ُ نط٠ٞ أه١ٞ  
ٖ

 ٓ٘ ْٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚـ 

 ٕٗ٘ٓؼحُْ ٝضح٣ٌم قٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ (ٚـ ٗ

 ٕ٘٘ٓؼحُْ ٝضح٣ٌم قٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ (ٚـ  ٘



 ٖٔٔ 

استئصاؿ الديانة المسيحية التي كانت منتشرة في عيده أكثر مف العيكد السابقة فقد كاف يعتبر أف ىذه الديانة تحديان سافران 
 لسمطانو المؤلو عمي شعكب اإلمبراطكرية ألف المسيحييف رفضكا في عناد عبادة اإلمبراطكر 

إلي فقداف اتزانو ، أف يحدث ىذا في مصر التي عرفت بعبادة فراعنتيا ثـ عبادة ممكؾ كمما دفع اإلمبراطكر  - - -) 
البطالمة كفراعنة كعبادة أباطرة الركماف كآلية كفراعنة فمماذا يحدث ىذا لشخصيدكف أسبلفو ، كليذا اعتبر ىذا الرفض 

 ،  ُ( - -تحديان لشخصو كلـ يفيـ الدكافع النفسية أك العقائدية كراء ىذا اإلصرار 
كقد بمغ مف ىكؿ الجريمة أف المسيحييف المصرييف رغـ مركر أكثر مف خمسة عشر قرنان   - -كتـ قتؿ مئات اآلالؼ )

مف الزماف عمي ذلؾ إال أف ذكراىا لـ تخبك كليذا بدأت الكنيسة المرقسية القبطية المصرية تقكيميا فيما بعد بتاريخ اعتبلء 
 ،  ِ( - -ـ" حيث أطمقكا عمي ىذا التاريخ عاـ الشيداء ِْٖ"ديكقمديانكس عرش اإلمبراطكرية 

ككاف المسيحييف يتسابقكف نحك الشيادة كىـ فرحكف كيرتمكف أغاني الحمد كالشكر  الذم أىميـ أف يمكتكا مف  - -)
  ّ(  - -أجمو 

انكس متعددة كمختمفة ككانت أساليب القتؿ كالتعذيب في عيد دقمدي ْنسمة َََََٖكقد بمغ عدد القتمى أكثر مف 
طبلؽ الحيكانات المفترسة عمييـ في أماكف مغمقة كغير  مثؿ الحرؽ بالنار كالزيت المغمي كتمزيؽ األجساد باآلالت الحادة كا 

 ذلؾ مف أفظع الكسائؿ كأبشعيا 
) د سيد نقبلن عف كتاب ) معالـ تاريخ كحضارة مصر ( ) مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي ( ) القسـ الثاني ( 

 َُٖٗالناصرم ( دار النيضة العربية ) الطبعة الثانية ( 
  ُٖٗٗمكتبة األسرة  –ككتاب ) المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي 

 الصكرة لئلمبراطكر الركماني دقمديانكس ، كعمكد السكارم باإلسكندرية

                                                 
 ٕٔٙٓؼحُْ ٝضح٣ٌم قٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ (ٚـ  ٔ

 ١ٍٕٕٙ (ٚـ ٓؼحُْ ٝضح٣ٌم قٟحٌز ٍٓٛ ) جُوْٓ جُػح٢ٗ ( ) و ٤ْى جُ٘حٚ ٕ

 ٔٗج٤ُٓٔك٤س ٝج٬ْ٩ّ ك٢ ٍٓٛ ) و ق٤ٖٓ ًلحك٢ ( ٚـ  ٖ

 ٕ٘ج٤ُٓٔك٤س ٝج٬ْ٩ّ ك٢ ٍٓٛ ) و ق٤ٖٓ ًلحك٢ ( ٚـ  ٗ



 ٖٕٔ 

 فتح مصر كعصر الكالة )دكلة الراشديف ثـ األمكية ثـ العباسية (

 زيارة عمرك بف العاص لمصر قبؿ اإلسبلـ  .ٔٗ
ففي أثناء رحمة مف رحبلتو التجارية إلي  ُـ ( َِٔزار عمرك بف العاص مصر قبؿ اإلسبلـ تقريبان في ) صيؼ عاـ 

فإذا بو يقابؿ شماسان مصريان كقد أصابو عطش شديد في يـك صيؼ قائظ  - - -الشاـ كأثناء كجكده في جنكب فمسطيف ) 
ة ، فسقاه عمرك مف قربو لو فشرب حتي ارتكم كناـ الشماس مكانو مف فرط اإلعياء كالتعب ككاف الشماس مف شديد الحرار 

شمامسة الرـك مف أىؿ اإلسكندرية قدـ لمصبلة في بيت المقدس كيبدك أنو كاف يتعبد في جباؿ المنطقة التي تقابؿ فييا مع 
ئمة عجفاء خرجت حية مف حفرة ليا بجكار الشماس فبصر بيا عمرك بف العاص كأثناء نـك ىذا الشماس في ظؿ شجرة ىا

كعندما أحس الشماس بأف عمرك أنقذ حياتو مرتيف أصر عمي أف يعطيو مكافأة مقابؿ  ِعمرك فنزع ليا بسيـ فقتميا (
ر فقرر لذلؾ فسألو كـ يككف دية القتيؿ عندكـ في ببلد العرب كما نظير ذلؾ مف الدنانير فأخبره عمرك أنيا ألؼ دينا

الشماس أف يدفع لعمرك ديتيف أم ألفي دينار نظير إنقاذ حياتو مرتيف كعرض عميو أف يصحبو إلي مصر كي يتمكف مف 
تنفيذ كعده ) فقاؿ عمرك : كـ يككف مكثي في تمؾ الرحمة ؟ قاؿ لو الشماس : شيران ، تنطمؽ معي ذاىبان عشرة أياـ كتقيـ 

- -كلؾ عمي أف أصحبؾ كأحفظؾ ذاىبان كأف أبعث معؾ مف يرافقؾ كيحفظؾ راجعان عندنا عشرة أياـ كترجع في عشرة أياـ 
كبعد أف شاكر عمرك أصحابو انطمؽ مع الشماس إلي مصر ككانت أكؿ زيارة لو لمصر ، كأثناء الرحمة استطاع عمرك  ّ( 

ىالي الفقراء كاألغنياء كالريؼ مركران بالقرم كالريؼ كالمدف كمخالطة لؤل - -أف يعرؼ الكثير عف مصر كشاىد في مصر ) 
كالتجار كالفبلحيف كالكياف كالرىباف كالقساكسة ، ىذا باإلضافة إلي جحافؿ االستعمار البيزنطي مف ضباط كجنكد كمكظفيف 
، كخبلؿ ىذا الحشد اليائؿ مف البشر سكاء كانكا مصرييف مستعبديف أك بيزنطييف مستعمريف ، عرؼ الكثير كالكثير عف 

ر ، كعرؼ خبلليا المداخؿ كالطرؽ كالمسالؾ كالكدياف كالجسكر كاألماكف التي يمكف اإلقامة فييا ، كاستطاع أف بعض األمك 
ككاف الشماس المصرم يتحدث مع  ْ( - -يحس بالشعب المصرم كما يعانيو مف جنكد الرـك كما يقاسيو مف ظمـ كقير 

الديني لممصرييف مف أباطرة بيزنطة كما تحدث معو عف  عمرك في الطريؽ عف أحكاؿ مصر كالمصرييف كعف سر االضطياد
حضارة اإلسكندرية العريقة كانبير عمرك باإلسكندرية كمبانييا المختمفة كتجكؿ في أنحاءىا كدخؿ أسكاقيا كشكاطئيا 

عداد لفاتح مصر بعد ذلؾ   كأحياءىا كمكث بيا عشرة أياـ كاممة فكانت ىذه الزيارة تمييد كا 
مكتبة  َُُإلي صفحة  ّٗالمسيحية كاإلسبلـ في مصر ( تأليؼ ) د حسيف كفافي ( مقتطفات مف صفحة مف كتاب ) 

 ُٖٗٗاألسرة 

                                                 
    9ٖج٤ُٓٔك٤س ٝج٬ْ٩ّ ك٢ ٍٓٛ ) و ق٤ٖٓ ًلحك٢ ( ٚـ  ٔ

    9ٗج٤ُٓٔك٤س ٝج٬ْ٩ّ ك٢ ٍٓٛ ) و ق٤ٖٓ ًلحك٢ ( ٚـ  ٕ

 9ً٘لحك٢ (  ٚـ ج٤ُٓٔك٤س ٝج٬ْ٩ّ ك٢ ٍٓٛ ) و ق٤ٖٓ  ٖ

  ٔٓٔج٤ُٓٔك٤س ٝج٬ْ٩ّ ك٢ ٍٓٛ ) و ق٤ٖٓ ًلحك٢ (  ٚـ  ٗ

 



 ٖٖٔ 

 كيؼ أقنع عمرك بف العاص أمير المؤمنيف عمر بفتح مصر  .ٕٗ
ظؿ عمرك يستغؿ كؿ فرصة تتاح لو إلقناع الخميفة بفتح مصر ألنو يعتبرىا نصران لئلسبلـ كليناؿ شرؼ تنفيذ ما بشر بو 
رسكؿ ا صمي ا عميو كسمـ بفتح مصر كظؿ عمرك رضي ا عنو يصؼ ألمير المؤمنيف مصر كخيراتيا كما أنيا 

اعدة لميجـك عمي الشاـ كاستعادتيا مرة أخرم مف المسمميف أم أف أصبحت آخر معاقؿ الرـك في المنطقة كقد يتخذكنيا ق
 فتحيا يعتبر ضركرة حربية أيضان ، 

كاف يخشي أف يراؽ دـ مسمـ كاحد ظممان أك خطأ فيسأؿ  - --ككاف أمير المؤمنيف يخاؼ ا في دماء المسمميف ) 
اف يرم أف أمر العرب لـ يستقر بعد في الشاـ فكيؼ عنو أماـ ربو في اليـك اآلخر ، كاف عمر أحرص الناس عمي رعيتو كك

  ُ( - -يستطيع أف يرسؿ جيشان جديدان لفتح جديد في مصر ؟ 
فكافؽ عمر ، عمي أف تمتد المشكرة إلي ما بعد عكدتو  - -ثـ نجح عمرك أخيران في إقناع الخميفة بفتح مصر ) 

كبدخكؿ الجيش الفاتح إلي   - -ائي معمقان بنتائج الشكرم كعمي أف يظؿ القرار الني –كفييا كبار الصحابة  –لممدينة 
ـ في الكقت الذم سار فيو عمرك بف العاص عمي رأس  ّٗٔكعاد عمر إلي المدينة في ديسمبر  - -الديار المصرية 

 جيش الفتح المككف مف أربعة آالؼ مقاتؿ قاصدان فتح مصر فمما كطئت أقداـ الجيش اإلسبلمي أرض مصر أدركيـ رسكؿ
 ،  ِأمير المؤمنيف بكتابو الذم يدعكىـ إلي الرجكع إف لـ يككنكا قد دخمكا أرضيا (

لـ يكد عمرك يحصؿ عمي مكافقة عمر حتي أسرع بالمسير فخرج في جكؼ الميؿ كترؾ عمر يفكر كيعيد التفكير  - -) 
عمر ما بو ، فأخبره بما كاف مف  ، كبينما ىك كذلؾ إذ دخؿ عميو عثماف بف عفاف كىك مف نعرؼ مف كرعان كتؤدة ، فسأؿ

،  -----مكافقتو عمرك عمي المسير إلي مصر فأجاب عثماف في الحاؿ : يا أمير المؤمنيف إف عمران لمجرأ كفيو إقداـ 
كندـ عمر عمي  - -فأخشي أف يخرج في غير ثقة كال جماعة فيعرض المسمميف لميمكة رجاء فرصة ال يدرم تككف أـ ال ، 

 يدرم ماذا يفعؿ اآلف كقد سار عمرك بجيشو نحك مصر فسأؿ عثماف الرأم فقاؿ عثماف : فاكتب إليو إف ما فعؿ كلكنو ال
ف كنت دخمت مصر فامض لكجيؾ (  ّأدركؾ كتابي ىذا قبؿ أف تدخؿ مصر فارجع إلي مكضعؾ كا 

ؿ رسكؿ الخميفة كلـ يقرأ كبالطبع كاف عمرك مف الذكاء بحيث فيـ ما تحتكيو رسالة أمير المؤمنيف ، كيقاؿ أنو استمي 
كىك أعمـ منيـ بأرض مصر كحدكدىا : أنحف في أرض مصر أـ في  –ثـ سأؿ مف حكلو  - -كتابو حتي دخؿ مصر ) 

الشاـ ؟ فقيؿ لو : نحف في مصر فقرأ عمييـ كتاب الخميفة ثـ قاؿ : إذف نسير في سبيمنا عمي بركة ا كما يأمرنا أمير 
 ْ( - -المؤمنيف 

 دار المعارؼ -ُٔ،  ُْتأليؼ  ) د جماؿ الديف الشياؿ ( صفحة  –تاريخ مصر اإلسبلمية ( الجزء األكؿ  مف كتاب )

                                                 
   ٗٔٚـ  ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ ٔ

  ٖٗػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔحٌز (ٚـ  ٕ
 

ٖ
   ٙٔٚـ  ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ 

   ٙٔٚـ  ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ ٗ



 ٖٔٗ 

 أحداث فتح مصر عمي يد القائد عمرك بف العاص رضي ا عنو  .ٖٗ
قسـ الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ حكادث فتح مصر إلي ثبلثة مراحؿ ، األكلي مف بدء الفتح كحتي كصكؿ المدد ، 

 ، ُحصف بابميكف ، كالثالثة تنتيي بفتح اإلسكندرية -كفتح  -نية تنتيي بمكقعة عيف شمس كالثا
 ككصؼ د جماؿ الديف الشياؿ الطريؽ الذم سمكو الجيش اإلسبلمي فقاؿ  
ـ " ككانت العريش  َْٔلميجرة " يناير  ُٗإلي أرض مصر في الشير األكؿ مف سنة  -المسممكف  –كصؿ  - -) 

ثـ غادركىا كسمككا بعد ذلؾ الطريؽ التي تصؿ بيف العريش كالفرما ) بكرسعيد حاليان ( كىي طريؽ  -فتحيا تـ –أكؿ مدينة 
 ،  ِرممية بعيدة شيئان ما عف البحر تتخمميا عيكف كقرم صغيرة كقد سمكيا منذ أقدـ العصكر كؿ كافد عمي مصر (

از كاألىمية الكبيرة كبعد الصداـ األكؿ مع ىذه الفئة ىذه المدينة ذات المكقع الممت -فتحو  –كأدرؾ عمرك بعد  - -)
حصكف مصر األخرم كخاصة حصف بابميكف إال إذا كصمو إمدادات  -فتح  –القميمة مف جند الرـك أنو سكؼ ال يستطيع 

 ّ( - -عمر رضي ا عنو  -أمير المؤمنيف –جديدة مف 
إلي الجنكب الغربي تاركان الطريؽ الساحمي ، كعند بمبيس  كبعد ىزيمة الرـك في الفرما اتجو عمرك بالجيش اإلسبلمي 

كقعت ثانية كقائع القتاؿ الشديد بينو كبيف الرـك كدامت ىذه المعركة ىي األخرم نحكان مف الشير انتصر فييا المسممكف 
 ،  ْعمي الركماف

لحصار كيقكؿ عف ىذا المدد كاستمر عمرك بف العاص في التقدـ إلي أف حاصر حصف بابميكف ، كجاءه المدد أثناء ا
مقاتؿ ، كعمي رأس كؿ ألؼ منيـ كاحد مف أبطاؿ صحابة  َََْأمده أمير المؤمنيف عمر بػ  - -الدكتكر محمد عمارة ) 

ككزنو  َََٖرسكؿ ا صمي ا عميو كسمـ قدر عمر بف الخطاب أنو يزف ألفان مف المقاتميف فأصبح عدد الجيش الفاتح 
  ٓ( - - مف المقاتميف َََُِ

ككاف مف بيف ىؤالء الزبير بف العكاـ كالمقداد بف عمرك كعبادة بف الصامت كمسممة بف مخمد رضي ا عنيـ ، ثـ 
حدثت المعركة الفاصمة التي انتيت بحصار حصف بابميكف حصار محكـ تخممو مفاكضات مع المقكقس ككاف عمرك قد 

 استقبؿ رسؿ المقكقس كسمح ليـ بالتجكؿ في معسكره
كيؼ رأيتمكىـ ؟ قالكا : رأينا قكمان المكت أحب إلي أحدىـ مف الحياة ، كالتكاضع  - -كعندما عادكا سأليـ المقكقس )  

أحب إلييـ مف الرفعة ، ليس ألحدىـ في الدنيا رغبة كال نيمة ، إنما جمكسيـ عمي التراب كأكميـ عمي ركبيـ ، كأميرىـ 
ذا حضرت الصبلة لـ يتخمؼ عنيا منيـ أحد ، يغسمكف أطرافيـ سيدىـ فييـ م ---ككاحد منيـ ، ما يعرؼ  ف العبد ، كا 

بالماء كيخشعكف في صبلتيـ ، فقاؿ المقكقس : كالذم يحمؼ بو ، لك أف ىؤالء استقبمكا الجباؿ ألزالكىا كما يقكم عمي 
أف يعقد صمحان مع عمرك  كمف ىنا أيقف المقكقس أف جيش المسمميف سينتصر ال محالة ، فقرر ٔ( - -قتاؿ ىؤالء أحد 
الحصف بعد ذلؾ ثـ تكجو عمرك بجيشو إلي اإلسكندرية كحاصرىا ثـ فتحيا كتـ عقد صمح  -فتح  –بف العاص كتـ 

ـ  ُْٔباإلسكندرية كىك الصمح الثاني بعد صمح المقكقس ببابميكف كمعاىدة الصمح تـ تكقيعيا في أكائؿ شير نكفمبر سنة 
ذا حسبنا مدة فتح مصر بالكامؿ سنجدىا حكالي سنتيف  ٕـ ِْٔسبتمبر سنة  ُٕىا في كأبحرت جنكد الركـ إلي ببلد  ، كا 

، كمقتطفات مف  ُٖ،  ُٕمقتطفات مف كتاب )تاريخ مصر اإلسبلمية( لمدكتكر جماؿ الديف الشياؿ الجزء األكؿ صفحة 
  ّٕ،  ّٓكتاب ) عندما دخمت مصر في ديف ا ( لمدكتكر محمد عمارة صفحة 

                                                 
   6ٔٚـ ضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٔ

   6ٔ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ٚـ ضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س  ٕ
ٖ

 8ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ٚـ  

 ٌٖ٘ز ( ٚـ ػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔح ٗ

 ٖ٘ػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔحٌز ( ٚـ  ٘

  6ٖػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔحٌز ( ٚـ  ٙ

   ٕ٘ٚـ  ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ 6



 ٖٔ٘ 

 نبا بنياميف يجمس عمي كرسي بطركيتو الذم كاف مغتصب مف قبؿ الركمافاأل  .ٗٗ
 عندما دخؿ عمرك بف العاص اإلسكندرية 

كانت الدكلة البيزنطية تفرض  عمي المصرييف بطريرؾ لمكنيسة في مصر مخالؼ لمذىب مصر مما أدم  --------
 إلي أف المصرييف كانكا ينتخبكف البطريرؾ الخاص بيـ سران 

  ُـ ( ٕٔٓؿ بطريرؾ تـ انتخابو سران ىك بطرس الرابع كذلؾ عاـ ) كأك
 تـ انتخاب األنبا بنياميف الذم عاصر ظيكر اإلسبلـ كالفتح العربي لمصر  ِِٔكفي عاـ 

  ُْٗكيقكؿ د حسيف كفافي في كتابو الممتع ) المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( صفحة 
لـ تكف اإلسكندرية تيكف عمي الركماف إذ كانكا يعتبركنيا جزء ال يتجزأ مف الدكلة البيزنطية ، فحشدكا ليا  - - -) 

الحشكد لكي تبقي في أيدييـ إال أف المصرييف  كانكا يقدمكف لممسمميف العكف كالمساعدة في القتاؿ ، بؿ كانكا يبذلكف 
كماف ، فأياـ التعذيب كعصكر االستشياد ليست بعيدة ، فما زالت ذاكرة أركاحيـ مف أجؿ التخمص مف المستعمريف الر 

المصرييف تجتر ىذه األياـ السكداء ، الحالكة الظبلـ ، ىكذا تعكد المصريكف عمي التضحية كالفداء كاالستشياد ، كىا ىي 
 ياد الديني البغيض الفرصة جاءت ليؤالء الشجعاف ليبذلكا النفس كالنفيس  ( ليتخمصكا مف حكـ الرـك كاالضط

 بالجزء الثالث  ّٓٓ،  ّْٓ، كيقكؿ المقريزم المؤرخ الشيير في كتابو ) الخطط ( صفحة  
ككتب عمرك لبنياميف بطرؽ اليعاقبة أمانان ، في سنة عشريف مف اليجرة فسره ذلؾ كقدـ عمي عمرك كجمس  - -) 

عاقبة عمي كنائس مصر كأديرتيا كميا ، كانفردكا بيا فغمبت الي –عمي كرسي بطركيتو بعد ما غاب عنو ثبلث عشرة سنة 
 ،  ِ( - -دكف الممكية 

  ّٓكيقكؿ الدكتكر محمد عمارة في كتابو ) عندما دخمت مصر في ديف ا ( صفحة  
 –كبعد أف كانت كنائسيا كأديرتيا مغتصبة مف قبؿ مسيحية الدكلة الركمانية االستعمارية كمذىبيا الممكاني  - - -) 

حرر الفتح اإلسبلمي ىذه الكنائس الكطنية كأعادىا إلي األقباط فكانت المرة األكلي التي يحرر فييا أىؿ ديف مقدسات ديف 
 ّ( - -آخر 
 
  
 

                                                 
 8ٕ٘ٚـ جُوْٓ جُػح٢ٗ ) و ٤ْى جُ٘ح١ٍٚ (  –ٓؼحُْ ضح٣ٌم ٝقٟحٌز ٍٓٛ  ٔ

 ٖ٘ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔحٌز ( ٚـ ػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ  ٕ

 ٖ٘ػ٘ىٓح ونِص ٍٓٛ ك٢ و٣ٖ هللا ) و ٓكٔى ػٔحٌز (  ٚـ  ٖ



 ٖٔٙ 

 لمؤرخ البريطاني ستانمي لينبكؿ يذكر أحداث فتح مصر ا .ََُ
نشأت بعد ذلؾ مدينة عربية  كيتكمـ عف مدينة كانت تعرؼ باسـ مدينة مصر بالقرب مف حصف بابميكف الركماني ، ثـ

 تعرؼ باسـ الفسطاط بالقرب مف نفس الحصف
أف العرب لـ يبلقكا أية مقاكمة  –الذم نعتمد عمي تاريخو فيما نكتبو عف ىذه الناحية  –كيذكر لنا يكحنا أسقؼ نقيكس 

 إال حينما حاكلكا اإلستيبلء عمي الحصف 
ا قد اختفت تمامان مف عالـ التاريخ بمجرد استيبلء العرب عمييا ، كميما يكف مف شأف مدينة مصر أك تندكنياس ، فإني

 كأخر ما نسمعو عنيا في معاىدة الصمح التي أبرميا عمرك بف العاص ، كىاؾ نصيا :
 

) بسـ ا الرحمف الرحيـ ، ىذا ما صالح عميو عمرك بف العاص أىؿ مصر ، عمي أنفسيـ كدينيـ كأمكاليـ ككنائسيـ 
ف أذعف كصمبانيـ كأرضي ـ كمائيـ ، ال يدخؿ في شئ مف ىذا كال ينقص ، كأف يسمح ألىؿ النكبة بأف يقيمكا بينيـ ، كا 

أىؿ مصر لمصمح فرضت عمييـ الجزية خمسيف ألؼ إذا ىبط ماء نيرىـ ، ككؿ منيـ مسئكؿ عما يأتيو سراقيـ مف أعماؿ 
ذا نقص ماء النيؿ  العنؼ ، كمف لـ يدخؿ في ىذا الصمح أدم ما عمي غيره مف الجزية مف تمقاء نفسو كتحت مسئكليتو ، كا 

نقصت الجزية تبعان ليذا النقصاف ، كمف رضي مف الرـك كالنكبييف بيذا الصمح عكمؿ كغيره مف أىؿ مصر ، كمف أبي كأراد 
ة ، الخركج أمف عمي نفسو حتي يبمغ مأمنو أك ترؾ ببلدنا ، كستجمع الضرائب عمي أقساط ثبلثة كؿ ثمث منيا عمي حد

كعمي عيد ا كعيد رسكلو كعيد الخميفة أمير المؤمنيف ، كعيد المؤمنيف ، ، شيد عمي ذلؾ الزبير ككلداه عبد ا 
 كمحمد ككتبو كرداف ( 

 
كيربط المؤرخكف العرب ىذه المعاىدة ، التي يظير أنيا كثيقة ليا قيمتيا ، باستسبلـ مدينة مصر بعد مكقعة 

ت مصر يقصد بيا القطر المصرم كما يقصد بيا الحاضرة ، فإف ىذه الكثيقة نفسيا إنما تثبت أف ىميكبكليس ، كلكف لما كان
الفاتح العربي قد تكخي الكـر كالسخاء في معاممتو ألىؿ مصر ، فيي ال تذكر شيئان كاضحان صريحان عف مدينة مصر التي 

 أصبحت تسمي بعد قميؿ الفسطاط 
المؤرخ البريطاني ) ستانمي لينبكؿ( ترجمة د حسف ابراىيـ حسف ، ك د عمي  نقبل عف كتاب )سيرة القاىرة( تأليؼ

 الييئة المصرية العامة لمكتاب     -ُٕٗٗمكتبة األسرة  - ُٓكصفحة  َٓصفحة  –ابراىيـ حسف ، ك د إداكر حميـ 
 

  



 ٖٔ6 

 عمرك بف العاص يصؼ مصر ألمير المؤمنيف .َُُ
كتب إليو عمر بف الخطاب اص رضي ا عنو عمي كالية مصر نو لما استقر عمرك بف العقاؿ بعض المؤرخيف : إ

 رضي ا عنو أف صؼ لي مصر فكتب إليو :
كرد كتاب أمير المؤمنيف أطاؿ ا بقاءه يسألني عف مصر ، اعمـ يا أمير المؤمنيف أف مصر قرية غبراء ، كشجرة 

أعفر ، يخط كسطيا نيؿ مبارؾ الغدكات ميمكف  خضراء ، طكليا شير ، كعرضيا عشر )أياـ( ، يكنفيا جبؿ أغبر ، كرمؿ
الركحات ، تجرم فيو الزيادة كالنقصاف كجرم الشمس كالقمر ، لو أكاف يدر حبلبو ، كيكثر فيو دبابو ، تمده عيكف األرض 
ي كينابيعيا حتي إذا ما اصمخـ )اشتد( عجاجو كتعظمت أمكاجو ، فاض عمي جانبيو فمـ يمكف التخمص مف القرم بعضيا إل

فإذا تكامؿ في زيادتو ، نكص عمي عقبيو كأكؿ ما بدأ في جريتو ،  - -بعض إال في صغار المراكب ، كخفاؼ القكارب 
كطما في درتو ، )زيادتو كفيضو( ، فعند ذلؾ يحرثكف بطكف األرض كيبذركف بيا الحب ، يرجكف بذلؾ النماء مف  
 ه مف تحتو الثرم ،فإذا أحدؽ الزرع كأشرؽ ، سقاه الندم كغذا - -الرب ، 
فبينما مصر يا أمير المؤمنيف لؤلؤة بيضاء ، إذا ىي عنبرة سكداء ، فإذا ىي زمردة خضراء ، فإذا ىي ديباجة رقشاء  

  - - - --فتبارؾ ا الخالؽ لما يشاء ، 
 كأنني أشاىده  فمما كرد الكتاب عمي عمر بف الخطاب رضي ا عنو قاؿ :  درؾ يابف العاص ، لقد كصفت لي خبران 

تأليؼ جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم  –نقبلن باختصار عف كتاب النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة 
  ّْ،  ِْصفحة  -دار الكتب العممية  –قدمو كعمؽ عميو محمد حسيف شمس الديف  -( ْٕٖ-ُّٖبردم األتابكي  )



 ٖٔ8 

 الكالي مسممة بف مخمد األنصارم .َُِ
ـ في عيد الخميفة األمكم معاكية بف أبي سفياف، كأثناء كاليتو خرج ٕٔٔبف مخمد حكـ مصر سنة  تكلي مسممة

ـ مف ترسانة اإلسكندرية لغزك جزيرة صقمية حيث كجد الحامية ٖٔٔاألسطكؿ المصرم بقيادة عبد ا بف قيس سنة 
ارات عمييا ، غير أف عبد ا بف قيس البيزنطية بصقمية مف الضعؼ بحيث أحرزت أساطيؿ عبد ا بف قيس عدة انتص

 قنع بما غنمو كلـ يحاكؿ البقاء بصقمية أك استثمار انتصاراتو السابقة كعاد بأسطكلو المظفر إلي مصر محمبلن بالغنائـ 
ـ ، كنتيجة ّٕٔكردان عمي ىذه الغزكة البحرية قاـ األسطكؿ البيزنطي بغارة عمي السكاحؿ المصرية عند البرلس سنة 

النشاط البحرم المستمر أنشأ الكالي مسممة بف مخمد داران لصناعة السفف جديدة بجانب ترسانة اإلسكندرية كترسانة  ليذا
 ـ ْٕٔالقمـز كىي ترسانة بابميكف سنة 

كلقد تكفي مسممة بف مخمد كالي مصر في عيد الخميفة األمكم يزيد بف معاكية بف أبي سفياف بعد أف بني في الركضة 
نيؿ كداران لمصناعة كعامؿ القبط بالعطؼ كشمميـ بالرعاية فقد سمح ليـ بأف يبنكا كنيسة في الفسطاط كعني ببناء مقياسان لم

صبلحيا ، فقد أمر سنة  ـ بيدـ جامع عمرك بف العاص كبنائو مف جديد باآلجر بعد أف كاف مبنيان بالمبف ّٕٔالمساجد كا 
يتو ، غير أف أعظـ أعمالو جميعان ىك استقبالو ألىؿ بيت الرسكؿ في عيد عمرك ككاف يقيـ الصبلة بنفسو طكؿ مدة كال

صمي ا عميو كسمـ كعمي رأسيـ السيدة زينب بعد معركة كرببلء كقتؿ معظـ أىؿ البيت ، فأخمي بيتو ليقيمكا فيو كىك 
 البيت الذم تحكؿ إلي مسجد السيدة زينب بعد مكتيا كال يزاؿ

المراجعة العممية د ناصر  –كا مصر مف مينا إلي مبارؾ إعداد حمدم عثماف نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكم
 ُِٓ-ُِْصفحة  -الطبعة الثانية –الييئة المصرية العامة لمكتاب –األنصارم 



 ٖٔ9 

لماذا اشتيرت السيدة زينب بنت عمي بف أبي طالب في مصر بمقب رئيسة  .َُّ
 الديكاف ؟

 اختارت السيدة زينب رضي ا عنيا مصر لمتكجو إلييا مع مف تبقي مف آؿ البيت بعد معركة كرببلء 
 ِٔىػػ المكافؽ ُٔكتشير معظـ المراجع إلي دخكؿ السيدة زينب رضي ا عنيا مصر في مستيؿ شير شعباف سنة 

مة بف مخمد األنصارم كالي مصر كرىط مف ـ كما إف كصمت إلي مدينة بمبيس حتي كاف في استقباليا مسمُٖٔإبريؿ سنة 
كبار األمراء كالعمماء كجمع مف عامة المسمميف كبكي مسممة كبكت السيدة زينب كيصؿ المككب إلي مدينة الفسطاط 

 كيخصص ليا الكالي داره الشييرة معززة مكرمة ككانت فييا مكضع إجبلؿ المصرييف كتقديرىـ 
 اتيا ، مستمعيف إلي ما تركيو مف أحاديث نبكية شريفة كآداب رفيعة ، ككانكا يغدكف إلي دارىا ممتمسيف دعك 

كما كاف ديكاف الحكـ يعقد في ىذه الدار ، كالكالي كاألمراء يستفتكنيا مف خمؼ حجاب في أمكر الديف كالدنيا ، 
 فاشتيرت عند العامة مف أىؿ مصر حتي يكمنا ىذا بمقب رئيسة الديكاف

لي رحاب ا تنتقؿ السي  ِٖٔمارس سنة ِٕىػػ المكافؽ  ِٔدة الطاىرة يـك األحد ألربع عشرة مضت مف رجب سنة كا 
ـ فميدت ليا األرض في خمكتيا مف دار مسممة حيث أقامت ، كضريحيا كاف في الجية البحرية مف دار الكالي مسممة بف 

 مخمد مشرفان عمي الخميج الذم كاف يخرج مف النيؿ عند فـ الخميج حاليان 
 ر الدكلة الطكلكنية كاف المشيد الزينبي أحد مشاىد آؿ الببيت التي أمر أحمد بف طكلكف بتجديدىا كعمارتيا كفي عص

كفي عصر الدكلة الفاطمية كاف المعز لديف ا أكؿ مف شيد عميو بناءان أما الحاكـ بأمر ا فقد اختص ضريحيا بأكفر 
 نصيب مف األكقاؼ

الدكؿ التي تعاقبت الحكـ ، كفي القرف السادس اليجرم في زمف الممؾ العادؿ  كظؿ ىذا الضريح مكضع عناية جميع
سيؼ الديف أبي بكر بف أيكب شيد ىذا المسجد عمارة كتجديدأن برعاية األمير فخر الديف اسماعيؿ الجعفرم نقيب األشراؼ 

تشييد مسجد السيدة زينب ، كفي عيد  الزينبييف ، كيشير العبلمة المؤرخ الجبرتي إلي أف األمير عبد الرحمف كتخدا أعاد
 الخديكم تكفيؽ شيد المسجد تجديدات كعمارة شاممة كاستمرت أعماؿ التجديدات حتي العصر الحالي 

تقديـ األديب الكبير –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب 
 ََِٗة العامة لمكتاب الييئة المصري –جماؿ الغيطاني 



 ٔٗٓ 

 عصػػػر الكالة  .َُْ
اعتاد المؤرخكف أف يسمكا العصر الذم يبدأ بفاتح مصر عمرك بف العاص حتي قياـ الدكلة الطكلكنية سنة  ----) 
 ـ" بعصر الكالة ٖٖٔىػ " ِْٓ

ؿ أحدىـ شئكف مصر كقد ركعي في اختيار ىؤالء الكالة أف يككنكا مف أصحاب السمعة الطيبة كالنزاىة كالعدالة فإذا أىم
أك استبد بأىميا عزلو الخميفة كأتي بغيره طبقان لتعاليـ اإلسبلـ التي تقرر أف الحكـ ينبغي أف يككف في أصمح الناس لو ، 
كليذا كاف الكالة أك عمي كجو الدقة معظميـ ، يحرصكف عمي استثمار ثركات مصر كمكاردىا فيما يعكد بالنفع عمي الشعب 

 ، ُ( -اإلسبلـ دينان كبدأ يتعرب مف الجيؿ األكؿ بعد الفتح  المصرم الذم ارتضي
كفي عصر الكالة اىتـ حكاـ مصر بشئكنيا االقتصادية ، فأكلكا عنايتيـ بالزراعة عقب الفتح مباشرة كعممكا عمي  - -) 

 ،  ِ( - -زيادة الغبلت كالمحاصيؿ كاىتمكا بشئكف الرم 
كالة كاف يقـك بيا القبط ثـ أصبح معظـ الذيف يقكمكف بيا مف كيبلحظ أف الصناعة في مصر في عصر ال -) 

 -ألف العرب في أكؿ ذلؾ العصر كاف بيدىـ السياسة كالحكـ كالحرب  - -المصرييف الذيف ظمكا عمي دينيـ كالذيف أسممكا 
- )ّ ، 

لعرب بالتجارة عمي كجو كقد لقيت التجارة في مصر بعد الفتح العربي ليا العناية البلزمة نتيجة الىتماـ ا - -)  
كالكاقع أف مصر في عصر الكالة قد شيدت نشاطان عمميان بارزان نيض بو عمماء مصريكف كغير  -) ْ(-الخصكص 

 ٓ(-مصرييف ، كصارت مصر مركزان اجتذب إليو العمماء كالطبلب مف األقطار المجاكرة مف ببلد المغرب كاألندلس 
 ضاع السياسية كالحضارية  ( تأليؼ ) د محمكد الحكيرم ( األك  -مف كتاب )مصر في العصكر الكسطي 

 (ََِّ)طبعة سنة  - ٕٗ،   ُٗ،  َٗك صفحة  ٖٔمقتطفات مختصرة مف صفحة 

                                                 
  8ٍٙٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  ٔ

  9ٓٚلكس  ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٕ

  9ٔٚلكس  ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٖ

  9ٔٚلكس  ٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (ٍٓٛ ك٢ جُؼ ٗ

  96ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  ٘



 ٔٗٔ 

 الكالي قرة بف شريؾ يقاكـ ىجرة الفبلحيف إلي المدف .َُٓ
 ـ في عيد الخميفة األمكم الكليد بف عبد الممؾ ، َٕٗتكلي قرة بف شريؾ حكـ مصر سنة 

شريؾ باستصبلح بركة يطمؽ عمييا بركة الحبش بظاىر الفسطاط كغرس بيا القصب ، كظمت عامرة بالبساتيف كقاـ ابف 
 كأشجار الفاكية حتي القرف الرابع اليجرم 

كلقد تجمت في كالية قرة بف شريؾ عمي مصر ظاىرة خطيرة كىي اليجرة مف الريؼ إلي المدف لئلفادة مف إمكانيات 
كالمشاركة في معالميا الحيكية ، كلقد اقترنت تمؾ الظاىرة اإلجتماعية بأزمة اقتصادية ، إذ أدم تطمع الحياة الكاسعة ىناؾ ، 

صابة اإلنتاج الزراعي بضربة قاسية فاتخذ  الفبلحيف إلي الحياة اإلجتماعية الجديدة إلي حرماف الريؼ مف السكاعد الفتية كا 
ظاىرة كالقضاء عمييا كأنشأ ىيئة خاصة إلعادة كؿ شخص إلي كالي مصر قرة بف شريؾ عدة إجراءات لمحد مف ىذه ال

مكطنو األصمي فكاف ال يسمح ألم شخص بتغيير محؿ إقامتو إال بإذف خاص كلمدة محدكدة كعمي عيد قرة بف شريؾ كاف 
كاف ابف شريؾ بمصر ثبلث دكر كبرم لصناعة السفف ، األكلي في اإلسكندرية ، كالثانية في القمـز كالثالثة في بابميكف ، ك 

شديد االىتماـ بتزكيد تمؾ الدكر بما يمزميا ممزما حكاـ األقاليـ بتحمؿ تكاليؼ النقؿ البرم في حالة اإلىماؿ ، ككانت ترسانة 
 اإلسكندرية مكجية لحكض البحر المتكسط ، سكاء دفاعان أك ىجكمان ،،

سكاحؿ المصرية أك تقديـ المساعدة لسكاحؿ أما ترسانة القمـز فكانت مكجية لحكض البحر األحمر سكاء لحماية ال
 الحجازأما ترسانة بابميكف فكانت لمعاكنة كؿ مف ترسانة اإلسكندرية كترسانة القمـز 

كلقد خرج األسطكؿ المصرم في غزكة عمي جزيرة سردينيا ، كأثناء ذلؾ قاـ الخكارج بمؤامرة لمحاكلة اغتياؿ قرة بف 
امرة فشمت كتـ القبض عمي المتآمريف ككاف عددىـ حكالي مائة شخص كجدير بالذكر شريؾ كىك في اإلسكندرية ، لكف المؤ 

ذكر  ٓٔإلي صفحة  َٔأف الدكلة األمكية عندما تـ تناكليا في مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم مف صفحة 
سنة ، تكلي  ٖٗأم حكالي  ميبلديان  َٕٓىجريان  ُِّميبلديان إلي سنة  ُٔٔىجريان  َْأنيا استمرت في دمشؽ مف سنة 

كاليان كاف أكليـ عمرك بف العاص الذم عينو معاكية كظؿ كاليان إلي  ِٓخميفة كتكلي خبلليا عمي مصر  ُِفييا الخبلفة 
ميبلديان ، كأشير مف تكلي حكـ مصر في العيد األمكم مف الكالة عمرك بف العاص كعتبة ابف أبي  ْٔٔأف تكفي بيا سنة 
ة كعبد العزيز بف مركاف بف الحكـ في خبلفة أبيو ثـ أخيو ، كقرة بف شريؾ العبسي في خبلفة الكليد بف سفياف أخك معاكي

عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ في خبلفة عمر بف عبد العزيز ، كبشكؿ عاـ كانت كالية مصر مف األمكر الميمة جدان في 
ية ، ابنو يزيد كعبد الممؾ بف مركاف كأكالده الكليد بف عبد الممؾ الخبلفة األمكية ، أما أشير خمفاء الدكلة األمكية بعد معاك 

الذم بني في عيده المسجد األمكم الشيير في دمشؽ كسميماف بف عبد الممؾ كيزيد بف عبد الممؾ كابف عميـ عمر بف 
 عبد العزيز بف مركاف
الييئة  –حمدم عثماف  –مصر ىؤالء حكمكا  –د ناصر األنصارم ككتاب  –مكسكعة حكاـ مصر  –نقبلن عف كتاب 

 المصرية العامة لمكتاب 



 ٕٔٗ 

 الرخاء يعـ الجميع في عصر الكالة  .َُٔ
 يقكؿ الدكتكر شكقي ضيؼ :

) كمما يدؿ بكضكح عمي رخاء مصر في عصر الكالة كمدم ما كاف يتمتع بو القبط مف حسف المعاممة خبر ركاه  
ىػ إذ مر بقرية يقاؿ ليا كطاء النمؿ ككانت إقطاعية  ُِٕالمأمكف لمصر سنة  –الخميفة  –المقريزم كقع في أثناء زيارة 

لقبطية عجكز تسمي مارية ، فتعرضت لو تسألو أف ينزؿ في ضيافتيا مع حاشيتو كمف يرافقو مف جنده ، كعجب لكثرة ما 
 قدمت مف أطعمة ،

قدـ لو بعض ىدايا الريؼ المصرم ، فمما أصبح جاءتو كمعيا عشر كصائؼ ، مع كؿ كصيفة طبؽ ، فظف أنيا ست 
فمما كضعت الكصائؼ األطباؽ بيف يديو إذا في كؿ طبؽ كيس مف ذىب ، فشكرىا كأمرىا برده ، فأبت إباء شديدان ، كتأمؿ 

 الذىب أك الدنانير فإذا بيا مف ضرب عاـ كاحد ، مما يدؿ عمي ربحيا مف عاـ ، فقاؿ : ىذا كا أعجب ، 
الؾ بارؾ ا لؾ فيو ، فأخذت قطعة مف األرض كقالت : يا أمير المؤمنيف ىذا الذىب مف ىذه كقاؿ ليا ردم م  - -

الطينة التي تناكلتيا مف األرض ثـ مف عدلؾ يا أمير المؤمنيف ، كعندم مف ىذا الذىب شئ كثير ، فأخذه المأمكف لبيت 
 الماؿ (

 –تأليؼ د شكقي ضيؼ  –مصر  –ت نقبلن عف كتاب ) تاريخ األدب العربي ( عصر الدكؿ كاإلمارا
 ْٓدار المعارؼ صفحة  
 



 ٖٔٗ 

 عندما قيؿ لمخميفة المأمكف عف مصر )فما ظنؾ بشئ دمره ا ىذا بقيتو  ( .َُٕ
 ( ما يمي ِْٓكتب اإلماـ السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء عف المأمكف )صفحة 

مان كرأيان كدىاء كىيبة كشجاعة كسؤددان كسماحة كاف المأمكف أفضؿ رجاؿ بني العباس حزمان كعزمان كحممان كعم - -)  
كلو محاسف كسيرة طكيمة لكال ما أتاه مف محنة الناس في القكؿ بخمؽ القرآف ، كلـ يؿ الخبلفة مف بني العباس أعمـ منو 

ف إلي مصر كقد حضر المأمك ِككاف المأمكف أماران بالعدؿ فقيو النفس ، يعد مف كبار العمماء ُ( - -ككاف فصيحان مفكىان 
لمقضاء عمي ثكرة شعبية عارمة ضد الكالي عيسي بف منصكر طبقا لما كتبو الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ بكتاب تاريخ مصر 

 ( :  ُٔصفحة  ُاإلسبلمية ) ج 
ىػ في كالية عيسي بف منصكر عمي مصر مف قبؿ الخميفة المأمكف ، ثار سكاف أسفؿ األرض "  ُِٔكفي سنة  -) 

كما يذكر الكندم " سكء سيرة العماؿ فييـ " كبذؿ الكالي عيسي بف منصكر كالقائد  –ككاف سبب الثكرة  – –"  الكجو البحرم
مف جمادم األكلي إلي ذم الحجة مف سنة  –العباسي األفشيف جيدىما إلخضاع الثكرة التي ظمت قائمة نحك ثمانية شيكر 

بنفسو إلخضاع ىذه الثكرة ، كأخضعيا كعاقب كبلن مف الحاكـ حتي اضطر الخميفة المأمكف أف يأتي إلي مصر  -ىػ  ُِٔ
كالمحككميف بما يستحؽ ،  أما الكالي عيسي بف منصكر فقد عزلو المأمكف بعد أف عنفو بقكلو " لـ يكف ىذا الحدث العظيـ 

  ّ(- -لببلد إال مف فعمؾ كفعؿ عمالؾ ، حممتـ الناس ما ال يطيقكف ككتمتمكني الخبر حتى تفاقـ األمر كاضطربت ا
 كقد حدث مكقؼ لو معني رائع عند حضكر المأمكف إلي مصر كقد كرد في كتاب الحسف ابف زكالؽ

أف مصر لـ تعجب المأمكف كثيران عندما قارنيا ببغداد ككانت بغداد في ذلؾ الكقت في قمة مجد كازدىار الدكلة العباسية  
} يىا قىٍكـً أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى كىىىًذًه اأٍلىٍنيىاري تىٍجًرم ًمف تىٍحًتي أىفىبلى  فقاؿ لمف معو ما معناه ) لعف ا فرعكف حيث قاؿ :

} كفى  )فمك رأم فرعكف بغداد كجماليا ما كاف ليقكؿ ذلؾ عف مصر ( ْتيٍبًصري
دىمٍَّرنىا مىا كىافى يىٍصنىعي ًفٍرعىكٍ فقاؿ لو صاحبو يا أمير المؤمنيف ألـ تقرأ قكؿ ا تعالي   {}كى مىا كىانيكٍا يىٍعًرشيكفى قىٍكميوي كى  ٓفي كى

مف كتاب ) فضائؿ مصر كأخبارىا كخكاصيا البف زكالؽ (  تحقيؽ د عمي محمد  ٔ) فما ظنؾ بشئ دمره ا ىذا بقيتو (
  ْٓصفحة ُٗٗٗمكتبة األسرة طبعة  -عمر 

                                                 
  ٕ٘ٗضح٣ٌم جُهِلحء ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  ٔ

  ٕ٘ٗضح٣ٌم جُهِلحء ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  ٕ

  ٔٙٚلكس  ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ ٖ
ٗ

 ( سورة الزخرف31) 

٘
 سورة األعراف( 134) 
ٙ

 ٗ٘كٟحتَ ٍٓٛ ٝأنرحٌٛح ٝنٞجٜٚح ) جذٖ ٫َٝم ( ٚلكس  



 ٔٗٗ 

 الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية

 أحمد بف طكلكف يتكلى حكـ مصر : .َُٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) قاؿ المقريزم المؤرخ الشيير ( عف أحمد بف طكلكف ما يمي :
) ككاف قد نشأ نشكءان جميبلن كطمب الحديث كأحب الغزك كخرج إلي طرسكس مرات كلقي شيكخ المحدثيف كسمع عنيـ ، 

بآدابيـ كحسنت طريقتو ككتب العمـ كحصؿ مف ذلؾ قطعة كبيرة ، كصحب ىناؾ جماعة مف الزىاد كأىؿ الديف كالكرع فتأدب 
كظير فضمو ، حتى تمكف لو في قمكب األكلياء ، ما ارتفع بو عمي طبقتو كباف فضمو عمي كجكه األتراؾ كصار عندىـ ممف 

  ُ(- -يكثؽ بو 
كاكتسب ابف طكلكف في مصر حب الجميع عمي اختبلؼ دياناتيـ كمذاىبيـ المختمفة فقد كاف كما يقكؿ عنو ابف األثير 

  ِازمان ،كثير المعركؼ كالصدقة متدينان يحب العمماء كأىؿ الديف، كعمؿ كثيران مف أعماؿ البر كمصالح المسمميف ""عاقبلن ح
كمف المكاقؼ التاريخية عف أحمد ابف طكلكف التي تؤكد مدم حب الجميع لو في مصر ، عندما مرض مرضان شديدان في 

تكراة كالنصارل باإلنجيؿ كالمعممكف بالصبياف إلي الصحراء كدعكا خرج المسممكف بالمصاحؼ كالييكد بال - -آخر أيامو )
مما يؤكد أف الستة عشر عامان التي قضاىا ابف طكلكف في حكـ مصر حتي كفاتو بيا كانت مف أحسف األعكاـ  ّ(- -لو 

 التي عاشيا المصريكف في ذلؾ الكقت 
ي تأسيس مدينة العسكر التي اتخذىا العباسيكف كلقد كانت الفسطاط عاصمة مصر منذ الفتح العربي اإلسبلمي كحت

عاصمة لمصر ، ثـ جاء احمد بف طكلكف كأسس عاصمة جديدة لدكلتو الجديدة ككانت معركفة باسـ القطائع ألنيا مقسمة 
لما كلي أحمد بف طكلكف عمي مصر ، اتخذ لنفسو جيشان  - -بيف الجنكد ، كيقكؿ د جماؿ الديف الشياؿ عف القطائع ) 

ان كاف معظمو مف السكدانييف كالرـك كاألتراؾ فضاقت بيـ الفسطاط كالعسكر فأراد أف يبني ليـ عاصمة جديدة كبناىا في كبير 
كجعؿ بيف   -كبني فييا قصره العظيـ كشيد جامعو المعركؼ باسمو  - -الفضاء الذم كاف بيف العسكر كبيف جبؿ المقطـ 

  ْ( -كعرض الجند القصر كالمسجد ميدانان كبيران لسباؽ الخيؿ 

                                                 
ٔ

 ٍٕٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  9ٍٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

  ٓٔٔ،  9ٍٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

 ٗٗحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ٚلكس ضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔ 



 ٔٗ٘ 

كقد تـ بناء القطائع كما بيا مف منشآت عمي طراز مدينة سامراء التي بناىا العباسيكف في العراؽ ، حتي أف مئذنة 
الجامع الشيير المكجكد إلي اآلف تشبو مئذنة جامع مدينة سامراء ، ككاف بالقطائع العديد مف األسكاؽ كالمساجد كالطكاحيف 

 ،  ُ(-كتزايدت العمارة حتي اتصمت بالفسطاط كصار كؿ بمدان كاحدان  - -لقصكر )كالحمامات كاألفراف كا
أم أف الفسطاط كالعسكر كالقطائع حدث بينيـ اندماج كأصبحكا كما لك كانكا مدينة كاحدة كبيرة كعامرة كظمت القطائع 

ـ كعادت  َْٗالدكلة الطكلكنية سنة  عاصمة لمدكلة الطكلكنية إلي أف تـ اقتحاميا بكاسطة الجيش العباسي عندما انيارت
 لمفسطاط مكانتيا كمركزىا كعاصمة لمصر لمكالة العباسييف ، 

 كيقكؿ عف القطائع الكاتب الكبير محمكد السعدني في كتابو الممتع " مصر مف تاني "
يكشو المظفرة في كلقد كانت عاصمتو الجديدة القطائع غاية في الفف اليندسي أنفؽ عمي إنشائيا كؿ ما غنمتو ج -)  

، كلما كانت القطائع تقع عمي قمة تؿ يتكسط النيؿ كالصحراء  - -الشرؽ كالغرب ككانت دكرىا كاسعة كحدائقيا أكسع 
  ِالشرقية فقد أقاـ ليا قناطر شديدة االرتفاع كرفع الماء إلييا عف طريؽ سكاقي في المكاف المعركؼ اآلف بفـ الخميج  (

مي اىتماـ الطكلكنييف بتقدـ أحكاؿ مصر االقتصادية كازدىارىا كيدؿ عمي ذلؾ كفرة الثركات كقد أجمعت المصادر ع -) 
كما أف  ّ( - -التي خمفيا الطكلكنييف كرخص األسعار كتكفر السمع في سائر أنحاء مصر بصكرة لـ تشيدىا مف قبؿ 

ير مجاني كألحؽ بو صيدلية لصرؼ أحمد بف طكلكف كاف ييتـ بشكؿ خاص بصحة المكاطنيف حيث قاـ ببناء مستشفي كب
 األدكية مجانان أيضان دكف تمييز بيف الطبقات كاألدياف 

كيظؿ المريض تحت العبلج حتي يتـ شفاءه ككانت داللة شفاء المريض قدرتو عمي أكؿ رغيؼ كدجاجة كعندئذ  - -) 
، كما  ْ( -ء كيشرؼ عمي المرضي يسمح لو بمغادرة المستشفي ككاف ابف طكلكف يتفقد المستشفي كيتابع عبلج األطبا

اىتـ ابف طكلكف بالجيش الضخـ الذم كاف يسيطر عميو سيطرة كاممة ككاف لديو أسطكؿ محتـر كأنشأ مراكب حربية متقنة 
 الصنع ، 

كما حدثت طفرة صناعية في مصر في ىذا العصر كخاصة صناعة النسيج كالزجاج كالكرؽ كاألسمحة كالصابكف 
 ٔ( - -حيث سكت الدنانير ذات المستكم الرفيع في النقاء  -  -كلكف ببناء دار لسؾ العممة ) كقاـ ابف ط ٓكالسكر

فكانت البضائع التي تصؿ مف ببلد اليند كالصيف تسمؾ طريؽ البحر  - -كشيدت مصر في عيده نيضة تجارية عظيمة ) 
صر في ىذا العيد أيضان العديد مف العمماء ، كما كاف في م ٕ( - -األحمر كمنيا إلي مكاني إيطاليا كفرنسا كأسبانيا 

كالفقياء كالمؤرخيف كاألدباء كالشعراء نبغكا في عيد الدكلة الطكلكنية كغاية القكؿ في ىذا المكضكع أف مصر في ىذا العيد 
لث شيدت فترة ازدىار في جميع المجاالت كشاركت في النيضة الحضارية ) التي شيدىا العالـ اإلسبلمي في القرف الثا

كقد قد قاـ ابف طكلكف بتكسيع نطاؽ حكمو كضـ إلي مصر ليبيا كالشاـ كالنكبة كشعر الناس بالرفاىية   ٖ( - -اليجرم 
 كالرخاء في عيده كتفكقت مصر ماديان كمعنكيان عمي باقي أنحاء األمة اإلسبلمية 

إلي  ُُْمختصرة مف صفحة  نقبلن عف كتاب )مصر في العصكر الكسطي ( تأليؼ ) د محمكد الحكيرم ( مقتطفات
، ككتاب )تاريخ مصر اإلسبلمية ( تأليؼ )د  ِْككتاب ) مصر مف تاني ( تأليؼ ) محمكد السعدني ( صفحة  َُِصفحة 

  ْْجماؿ الديف الشياؿ ( صفحة 
 الصكرة لجامع ابف طكلكف كىك آخر ما تبقي مف مدينة القطائع عاصمة الدكلة الطكلكنية 

 
                                                 

ٔ
 ٗٗضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ٚلكس  
ٕ

  ٍٕٗٓٛ ٖٓ ضح٢ٗ ) ٓكٔٞو جُٓؼى٢ٗ ( ٚلكس  
ٖ

  ٍ٘ٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

  ٍٗٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
٘

  6ٔٔٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓك 
ٙ

  6ٍٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
6

 6ٍٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
8

  ٍٕٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٔٗٙ 

 كما كردت في خطط المقريزم حيث كتب ما يمي : صدقات احمد بف طكلكف .َُٗ
ككانت صدقاتو عمي أىؿ المسكنة كالستر كعمي الضعفاء كالفقراء كأىؿ التجمؿ متكاترة ، ككاف راتبو لذلؾ في كؿ شير 
ألفي دينار ... سكم ما يطرأ عميو مف النذكر كصدقات الشكر عمي تجديد النعـ ، كسكم مطابخو التي أقيمت في كؿ يـك 

مصدقات في داره كغيرىا ، يذبح فييا البقر كالكباش ، كيغرؼ لمناس في القدكر الفخار كالقصاع ، عمي كؿ قدر أك قصعة ل
 لكؿ مسكيف أربعة أرغفة في اثنيف منيا فالكذج كاالثناف اآلخراف عمي القدر 

دخؿ الناس الميداف ، كابف ككانت تعمؿ في داره كينادم : مف أحب أف يحضر دار األمير فميحضر كتفتح األبكاب كي
طكلكف في المجمس الذم تقدـ ذكره ينظر إلي المساكيف كيتأمؿ فرحيـ بما يأكمكف كيحممكف فيسره ذلؾ فيحمد ا عمي 

 نعمتو 
كلقد قاؿ لو مرة إبراىيـ بف قراطغاف ككاف عمي صدقاتو : أيد ا األمير ، إنا نقؼ في المكاضع التي تفرؽ فييا الصدقة 

 ج لنا الكؼ الناعمة المخضكبة نقشان كالمعصـ الرائع فيو الحديدة كالكؼ فييا الخاتـ ، فتخر 
فقاؿ : يا ىذا ، كؿ مف مد إليؾ يده فأعطو ، فيذه ىي المطيفة المستكرة التي ذكرىا ا سبحانو كتعالي في كتابو فقاؿ 

 فاحذر أف ترد يدا امتدت إليؾ كأعط كؿ مف يطمب منؾ  (يَْحَسبُهُُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التََّعفُّفِ )
 

 ـٖٖٔكجدير بالذكر أف احمد بف طكلكف ىك مؤسس الدكلة الطكلكنية في مصر سنة 
كاكتسب ابف طكلكف في مصر حب الجميع عمي اختبلؼ دياناتيـ كمذاىبيـ المختمفة فقد كاف كما يقكؿ عنو ابف األثير 

  ُالصدقة متدينان يحب العمماء كأىؿ الديف، كعمؿ كثيران مف أعماؿ البر كمصالح المسمميف ""عاقبلن حازمان ،كثير المعركؼ ك 
كمف المكاقؼ التاريخية عف أحمد ابف طكلكف التي تؤكد مدم حب الجميع لو في مصر ، عندما مرض مرضان شديدان في 

يؿ كالمعممكف بالصبياف إلي الصحراء كدعكا خرج المسممكف بالمصاحؼ كالييكد بالتكراة كالنصارل باإلنج - -آخر أيامو )
مما يؤكد أف الستة عشر عامان التي قضاىا ابف طكلكف في حكـ مصر حتي كفاتو بيا كانت مف أحسف األعكاـ  ِ(- -لو 

 التي عاشيا المصريكف في ذلؾ الكقت
 

  

                                                 
ٔ

  9ٍٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  ٓٔٔ،  9ٍٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٔٗ6 

 قطر الندم  .َُُ
 ـْٖٖحكـ مصر سنة خماركيو بف أحمد بف طكلكف  عندما تكلي
مف المؤرخيف أف خماركيو لـ يكف عمي نفس مستكم أبيو أحمد بف طكلكف مف القكة كالعظمة بؿ الفترة التي أكد العديد 

جاءت بعد ابف طكلكف كانت تشبو السير بالقصكر الذاتي حيث أف العجمة التي أدارىا ابف طكلكف بقكة لـ يعد أحد بعده 
 قفت تمامان كانيارت الدكلة ،يديرىا بؿ ظمت تدكر تأثران بقكة ابف طكلكف فقط إلي أف تك 

كألف ابف طكلكف أسس دكلة قكية كأدار العجمة بقكة دفع ضخمة فقد ظمت تدكر فترة ليست بالقصيرة حتي تكقفت تمامان  
كلـ يحسف خماركيو االستفادة مف األمكاؿ الجمة التي  - -، كغاية ما يقاؿ عف خماركيو أنو كاف مسرفان إلي حد ما ) 

، كيذكر أف األمير خماركيو كرث ما كاف في خزانة أبيو مف   ُ( - -أخذ يسرؼ في البناء كأنكاع الترؼ تركيا لو أبكه ف
ذىب كيقدر بحكالي عشرة مبلييف مف الدنانير جعمت الدكلة قكية االقتصاد مترامية األطراؼ شممت مصر كالنكبة كالشاـ 

تجييز ابنتو كيمثؿ عيد خماركيو ذركة الترؼ في مصر كلقد كالحجاز كاليمف فأسرؼ بشدة كعمي سبيؿ المثاؿ ما أنفقو في 
أنفؽ خماركيو كثيران عمي جيشو كاألسطكؿ الذم كرثو عف أبيو كالمككف مف مائتي قطعة حربية تامة التجييز بالعدد 

راؼ الخبلفة كالسبلح ، ككانت القطع البحرية المصرية ترابط بسكاحؿ الشاـ تعزيزان لجيكشو البرية إلي أف تـ الصمح باعت
العباسية بكالية خماركيو عمي مصر كالشاـ كمف ثـ انضـ أسطكؿ الخبلفة إلي أسطكؿ مصر كتابعا مكاصمة الجياد ضد 
الدكلة البيزنطية ككاف الخميفة المعتمد قد مات ىك كأخكه المكفؽ كخمفو الخميفة المعتضد با بف المكفؽ في بغداد عاصمة 

عد الصمح اىتـ خماركيو باكتساب كد الخميفة العباسي الجديد كعرض عميو  زكاج ابنتو أسماء الخبلفة العباسية آنذاؾ ، كب
التي تمقب بقطر الندم مف ابف الخميفة كلكف الخميفة اختارىا لنفسو فكافؽ أبكىا عمي ذلؾ كجيزىا بجياز يفكؽ الكصؼ مما 

  ِ( - -أدم إلي إفبلس مصر كقد أفاضت المصادر في كصؼ جياز العركس 
كيقاؿ أف خماركيو أمر ببناء قصر عمي رأس كؿ مرحمة مف مراحؿ المسافة بيف مصر كبغداد لتقيـ فيو ابنتو أثناء 

مجيز بكؿ كسائؿ الراحة كالرفاىية كأنيا في قصر أبييا في مدينة القطائع إلي أف كصمت بغداد  - -سفرىا إلي الخميفة ) 
  ّـ ( ٖٓٗىػ ) مايك  ِِٖ كدخؿ بيا الخميفة المعتضد في ربيع اآلخر سنة

كغاية ما يقاؿ عف عصر خماركيو كما بعده كحتي انتياء الدكلة الطكلكنية ما قالو الكاتب محمكد السعدني عف ابف 
ف بقيت أماـ الناس فترة مف الكقت كلكف الذم قاـ لـ يكف  - -طكلكف كأكالده ) فمما مات ابف طكلكف ماتت دكلتو كذلؾ كا 

 ْ( - -شبح الدكلة كصدم الصكت القكم الذم كاف يتردد في جنباتيا يكمان ما غير بعيد  دكلة ابف طكلكف كلكف
سادت الفكضي بعد مكت خماركيو كأصبحت مصر غير قادرة عمي السيطرة عمي ممتمكاتيا في الشاـ كغيرىا ، كجاء كقد 

إلي انييار الدكلة حيث كاف الخميفة ثبلثة مف الطكلكنييف حكمكا مصر لمدة قصيرة ، بمغ فييا الضعؼ ما بمغو مما أدم 
العباسي في ذلؾ الكقت يراقب ما يحدث في مصر كيتابع ما يدكر بيا كقرر استعادة السيادة الكاممة كالسيطرة المطمقة عمي 

 مصر 
 محمكد السعدني –مصر مف تاني  –) د محمكد الحكيرم ( ، ككتاب  -مصر في العصكر الكسطي  -نقبل عف كتاب 

 
 
 
 
 

                                                 
ٔ

  ٍٔٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  ٍٔٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

 ٍٔٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

  ٍٕ٘ٓٛ ٖٓ ضح٢ٗ ) ٓكٔٞو جُٓؼى٢ٗ ( ٚلكس  



 ٔٗ8 

بيات مف رثاء الدكلة الطكلكنية مف كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر بعض أ .ُُُ
 الخطط كاآلثار لممقريزم :

 
 كالقصر ذم الشرفات كاأليكاف قؼ كقفةن كانظر إلي الميداف 
 ما بالو قفر مف السكاف كالجكسؽ العالي المنيؼ بناؤه
 ىؿ فيو غير البـك كالغرباف فانظر إلي ما شيدكا مف بعدىـ

 كتأنقكا فيو كفي البنياف حفركا العيكف بأرضوأيف األلي 
 كغرائب األعناب كالرماف غرسكا صنكؼ النخؿ في ساحاتو

 كالكرد بيف اآلس كالريحاف كالزعفراف مع البيار بأرضو
 كبراء كؿ مدينة كمكاف كانكا ممكؾ األرض في أياميـ

 تحت الثرم يبمكف في األكفاف فتمزقكا كتفرقكا فيناؾ ىـ
 كلو البقاء ككؿ شئ فاف  كؿ حي بعدىـكا كارث 

 
 
 



 ٔٗ9 

 أبك بكر اإلخشيد يتكلي حكـ مصر ) كيؤسس الدكلة اإلخشيدية ( .ُُِ
ككاف حازمان شديد التيقظ في حركبو ، حسف  - -قاؿ المقريزم عف أبك بكر محمد ابف طغج الممقب باإلخشيد ما يمي ) 

كلقب اإلخشيد  ُ( - -، حسف السيرة في الرعية ، نجيبان شيمان ال يكاد يجر قكسو غيره  -التديف ، مكرمان لؤلجناد ، شديد 
كشيدت مصر في عصر الدكلة اإلخشيدية  - -ىك المقب الذم يتمقب بو ممكؾ أحد ببلد ما كراء النير كتسمي فرغانة ) 

نتاج التحؼ كاآلثار رغـ قصره نشاطان حضاريان مزدىران في مياديف الفنكف كاآلداب كالعمـك ، كيتضح ذلؾ مف تشييد العمائر  كا 
كتميز عيد اإلخشيدييف بظيكر عدد مف أعبلـ الفقو مف  - -، )  ِ( - -الفنية التي تمثؿ شتي مياديف الفف اإلسبلمي  

كاىتـ اإلخشيديكف بانتعاش األحكاؿ اإلقتصادية في مصر كأكلكا عنايتيـ  - -، )  ّ( -أبناء مصر كاف ليـ نشاطان مرمكقان 
ة كالتجارة ، أما الزراعة فكانت الحرفة األساسية لمعظـ السكاف ، كتمثؿ المكرد الرئيسي لدخؿ الدكلة ، كلـ بالزراعة كالصناع

يكف إيجار األرض الزراعية مرتفعان في العصر اإلخشيدم ، إذ كاف يتراكح بيف دينار كاحد كبيف ديناريف كنصؼ دينار لمفداف 
إلخشيدم جيده لتنمية الزراعة ، حتي زاد خراج مصر عمي أربعة مبلييف كقد بذؿ كافكر ا  -في السنة حسب جكدة األرض 

، ، أما عف الصناعة  ْألؼ دينار( َِٔـ" في عيد كافكر أكثر مف ٕٔٗىػ "ّٔٓكؿ سنة كبمغ خراج الفيـك كحده سنة 
لي جانب ىذا كانت مصر بمدان صناعيان ىامان في العصر اإلخشيدم ،  - -فيقكؿ د محمكد الحكيرم ) فاشتيرت بصناعة كا 

النسيج الرقيؽ في تنيس كدمياط كشطا كدبيؽ ، كامتازت بصفة خاصة باألقمشة ذات الخيكط الذىبية التي كانت تصدرىا 
إلي العراؽ ، كقد ظؿ الخمفاء العباسيكف في عيد اإلخشيد يستمدكف مف مصر أكثر ما يمزميـ مف المنسكجات النفيسة 

كظيرت في العصر اإلخشيدم صناعة الكرؽ التي حمت محؿ  - -رات كاألدعية المعركفة المحبلة بكتابات ككفية فييا العبا
ـ ، كما ترجع آخر كثيقة حككمية مف كرؽ البردم إلي عاـ ُِٗالبردم كترجع أكؿ كثيقة حككمية مف الكرؽ إلي عاـ 

ىب كالفضة كالجكاىر الثمينة ـ ، يضاؼ إلي ىذا اشتيار مصر حينئذ بصناعة األسمحة كالتحؼ الدقيقة المطعمة بالذّٓٗ
ككما   ٓ( -كاحتفظ نير النيؿ بمكانتو اليامة في نقؿ التجارة الداخمية بيف شماؿ مصر كجنكبيا في العصر اإلخشيدم  - -

طمب ابف طكلكف مف الخميفة العباسي الحضكر إلي مصر كاتخاذىا مقران لو خكفان عميو مف مؤامرات األتراؾ ، فعؿ اإلخشيد 
فالتقي بو اإلخشيد في الشاـ ، كأبدم لو بالغ االحتراـ  - -كطمب مف أمير المؤمنيف أف يحضر إلي مصر ) نفس الشئ 

كلكف الخميفة فضؿ أال يترؾ عاصمة ممكو كرفض عرض --كالتقدير كدعاه إلي ترؾ بغداد كالمجئ إلي مصر كاإلقامو فييا 
ذا كاف اإلخشيد قد أخفؽ في جعؿ مصر مركزان ---اإلخشيد  لمخبلفة العباسية ، فإف ذلؾ األمر قد تـ فيما بعد عمي يد كا 

، كمف ىنا يتضح أف اإلخشيد كاف حريصان عمي الخميفة  ٔـ "(ُُِٔىػ "  ٗٓٔالسمطاف المممككي الظاىر بيبرس في سنة 
ت مف مقتطفا –العباسي كمخمصان لو أشد اإلخبلص ، مف كتاب ) مصر في العصكر الكسطي ( تأليؼ د محمكد الحكيرم 

  ََِٓطبعة ُّٔ-ُّْ-ُّّصفحات 

                                                 
ٔ

 ) ٗو٬ً ػٖ جُٔو١ُ٣ٍ (  6ٍٕٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  ٍٖٖٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

  ٍٖٗٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
ٗ

  ٍٖ٘ٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
٘

 ٖٙٔط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞ 
ٙ

  ٖٔٔ،  ٍٖٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٔ٘ٓ 

 أبك الطيب المتنبي يرثي أبك بكر محمد بف طغج اإلخشيد  .ُُّ
، العرب شعراء ككاف أحد أعظـ حمب في سيؼ الدكلة الحمداني أفضؿ اياـ حياتو كاكثرىا عطاء في ببلطالمتنبي عاش 

كأعمميـ بقكاعدىا كمفرداتيا، كلو مكانة سامية لـ تتح مثميا لغيره مف شعراء العربية. فيكصؼ  العربية كأكثرىـ تمكنان بالمغة
، كأحد شاعرحكيـ ء. كىكبأنو نادرة زمانو، كأعجكبة عصره، كظؿ شعره إلى اليـك مصدر إلياـ ككحي لمشعراء كاألدبا

كقد مدح سيؼ الدكلة كما عاتبو أيضان في قصيدة شييرة فيما كتدكر معظـ قصائده حكؿ مدح الممكؾ.  .األدب العربي مفاخر
 يمي بعض مقتطفات منيا :

  " يا أعدؿ الناس إال في معػػاممتي
 فيؾ الخصاـ ك أنت الخصـ كالحكـ "                   

  " سيعمػـ الجمع ممف ضـ مجمسنا
 خير مف تسعى بو قػػػػػدـباننػػي  "                   

  " دبػػيأعمى إلى انا الذم نظر األ
 ك أسمعػت كمماتي مف بو صمػػـ "                   

  " يػػػت نيكب الميػػث بارزةأإذا ر 
 ف الميػػث يبتسػػـأفبل تظنػػػف  "                   

  " الخيؿ كالميؿ كالبيػػداء تعرفنػػػػي
 يؼ كالرمح كالقرطاس ك القمـكالس "                   

  " ف نفارقيػػػـأيػػػػا مف يعز عميػػػنا 
 كجداننػا كؿ شيء بعدكـ عػػدـ "                   

  " إف كػػاف سركػـ ما قاؿ حاسدنا
 فما لجػػػرح إذا أرضاكػػػـ ألػػـ "                   

 
ككاف حازمان شديد التيقظ في  -قكؿ عنو المقريزم )  كعندما مات حاكـ مصر أبك بكر محمد بف طغج اإلخشيد الذم ي

  ُ( -حركبو ، حسف التديف ، مكرمان لؤلجناد ، شديد القكم ال يكاد يجر قكسو غيره ، حسف السيرة في الرعية ، نجيبان شيمان 
 كتأثر الناس بمكتو كرثاه المتنبي فقاؿ :

مىعىا نىٍنتى ًبالًَّذم جى   ىيكى الزَّمىافي مى
ا ًفي كيؿِّ  ٍرًفًو ًبدىعى   يىٍكـو تىرىل ًمٍف صى

ٍنعىتيوي    لىٍك كىافى ميٍمتىًنعه تيٍغًنيًو مى
نىعىا ـٍ يىٍصنىًع الدٍَّىري ًباإًلٍخًشيًد مىا صى   لى
ـٍ تىٍدفىٍع عىسىاًكريهي  ـى فىمى ا   ذىاؽى الًحمى
مىعىا اءى كىالى أىٍغنىاهي مىا جى ٍنوي القىضى   عى

ا ـي المٍَّحدي مى ـو  لىٍك يىٍعمى َـّ ًمٍف كىرى   قىٍد ضى
ًمٍف نىٍعمىاءى الىتَّسىعىا ارو كى ًمٍف فىخى   كى

  يىا لىٍحدي طيٍؿ ًإفَّ ًفيؾى البىٍحرى ميٍحتىبىسنا

                                                 
ٔ

 ) ٗو٬ً ػٖ جُٔو١ُ٣ٍ (  6ٍٕٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  

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


 ٔ٘ٔ 

كدى ميٍجتىًمعىا   كىالمٍَّيثى ميٍيتىًصرنا كىاٍلجي
ـٍ تىخيصَّ الفىٍجعى أيٍسرىتىوي    يىا يىٍكمىوي لى

رىل ًبرىدىل اإًلٍخًشيًد قى   ٍد فيًجعىاكيؿُّ الكى
كعندما تكلي بعد ذلؾ أبك المسؾ كافكر حكـ مصر في نياية عصر الدكلة اإلخشيدية مدحو المتنبي في البداية ثـ 

 اختمؼ معو كىجاه بعد ذلؾ 



 ٕٔ٘ 

حدىه .ُُْ  أبىا كيٌؿ ًطيبو ال أبىا الًمٍسًؾ كى
 كافكر األخشيدم حكـ مصر أبك المسؾ عندما تكلي في أكاخر عصر الدكلة اإلخشيدية  ك 

كقعت في مصر ىزة أرضية عظيمة  خافكا الناس مف ذلؾ كىربكا إلي الجباؿ كتشاءـ األمير كافكر مف األمر كاعتزؿ 
تو شاعر مصر الرسمي محمد بف عاصـ ، إذ دخؿ عميو كألقي قصيدة عصماء بيف يديو منيا الناس ، حتي أخرجو مف عزل

 ىذا البيت :
 بيا خكؼو يرادي  زلزلت مصر مف ما

 باطػػر  عػػػدلوً  لكنيا رقصػػت مػف
قصيدة دفع فييا أبك المسؾ كافكر ألؼ دينار ذىبان ، كىذه الجائزة ىي السبب الحقيقي الذم جعؿ المتنبي يشد رحالو 

كبالفعؿ حضر إلي كافكر ، فإذا كاف يدفع ألؼ دينار إلي شاعر مثؿ محمد بف عاصـ فكـ يدفع لشاعر في كزف المتنبي ، 
 ة شييرة ىذه مقتطفات منيا أبك الطيب المتنبي إلي مصر كمدح كافكر في قصيد
نىايىا أٍف يكيٌف أماًنيىا   كفى بؾى داءن أٍف ترىل المٍكتى شاًفيىا ٍسبي المى حى  كى
ٌنٍيتى أٍف تىرىل ٌنٍيتىيىا لٌما تىمى ديقان فأٍعيىا أٍك عىديكان ميداًجيىا   تىمى  صى
ى أٍف تىعيشى بًذٌلةو  ـى اليىمى    إذا كنتى تىٍرضى  اًنيىافىبل تىٍستىًعٌدٌف الحيسا
ٌبؾى مف نأل بىٍبتيؾى قىٍمبي قىبؿى حي ٌداران فكيٍف أنتى كىاًفيىا   حى قد كافى غى  كى
ًمٍقتي أليكفان لىٍك رىجعتي إلى الٌصبىى عى القمًب باًكيىا   خي  لىفارىقتي شىيبي ميكجى
ٍرتيوي  لىًكٌف بالفيٍسطاًط بىٍحران أزى نيٍصحي كىاليىكىل كىالقىكىاًفيىا   كى يىاتي كى  حى

دى البىحرى استىقىٌؿ الٌسكىاًقيا               ًصدى كىافيكرو تىكىاًرؾى غىيرًهً قىكىا مىٍف قىصى  كى
اًديىا   ييًبيدي عىدىاكىاًت البيغىاًة بميٍطًفوً  ـٍ أبىادى األعى  فإٍف لـ تىًبٍد منيي

ٍجوي الذم كنتي تاًئقان  ذا اليىٍكـي الذم كنتي رىاًجيىا  أبا الًمسًؾ ذا الكى  إلىٍيًو كى
حدىهأ كؿَّ سىحابو ال أخيٌص الغىكىاًديىا   بىا كيٌؿ ًطيبو ال أبىا الًمٍسًؾ كى  كى

 فإٌنؾى تيعطي في نىداؾى المىعىاًليىا   إذا كىسىبى الٌناسي المىعىاليى بالٌندىل
كرىؾى رىاًجؿه  اًليىا    كىغىيري كىًثيرو أٍف يىزي ٍمكان لمًعرىاقىيًف كى  فىيىٍرجعى مى

كلكف لـ يتحقؽ ما كاف يتمناه المتنبي مف كافكر فيجاه بعد ذلؾ كقد كتب الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني عف 
لقد كاف عمنا كافكر صاحب فضؿ كصاحب عمـ ، ككاف ال يصاحب إال كافكر في كتابو الممتع مصر مف تاني ما يمي : 

الفقو كأعدؿ القضاة ، ككانت مكائده العامرة مبذكلة لمجميع ،  أعمـ أىؿ زمانو ، ككاف مف حاشيتو عمماء النحك كعمماء
كدكاره مفتكحة لمفقراء قبؿ األثرياء ، ككاف لمطبخو في كؿ يـك ألفا رطؿ مف المحـ البقرم كسبعمائة رطؿ مف المحـ الضأف ، 

ركف جمبلن رضع ، كمائة طير أكز ، كثبلثمائة طير دجاج ، كثبلثمائة فرخ حماـ ، كعشركف فرخ سمؾ كبار ، كعش
  كثبلثمائة صحف حمكم ، كألؼ قفص مف تفاح ، كمائة قربة مف السكر ، ككاف يحضر عمي سماطو الخاص كالعاـ

كقد اضطربت أحكاؿ مصر بعد كفاة كافكر كأصبحت جاىزة تمامان لمزحؼ الفاطمي مف الغرب كقد كاف المعز لديف ا 
خبلفة العباسية السنية كيضميا لممد الشيعي فكاف يعد العدة لذلؾ كيقكؿ عف الفاطمي ينتظر ىذه المحظة لينتزع مصر مف ال

بدأ المعز لديف ا الفاطمي يعد العدة لفتح مصر ، فحفر اآلبار عمي الطريؽ مف أفريقية إلي  -ذلؾ د محمكد الحكيرم ) 
كت كافكر اإلخشيدم جيز جيشان برقة ، كأنشأ النزؿ عمي رأس كؿ مرحمة مف ىذا الطريؽ ، كعندما كصمتو األخبار بم

ضخمان بمغ تعداده مائة ألؼ مقاتؿ أغمبيـ مف القبائؿ البربرية عيد بقيادتو إلي قائده جكىر الصقمي ، كقد تجمع ىذا 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457326070954818&set=pb.388248447862581.-2207520000.1358546877&type=3&theater


 ٖٔ٘ 

الجيش في مدينة القيركاف ، كىناؾ التفت المعز إلي المشايخ الذيف كجييـ مع جكىر كقاؿ : كا لك خرج جكىر ىذا كحده 
 ُ( - -كيبني مدينة تسمي القاىرة تقير الدنيا  -----كليدخمنيا باألرديو مف غير حرب  ليفتحف مصر

، كمف كتاب ) مصر في العصكر الكسطي ( تأليؼ  ِٕمف كتاب ) مصر مف تاني ( تأليؼ ) محمكد السعدني ( صفحة 
 ُْٓ،  ُّٖ) د محمكد الحكيرم ( صفحة 

 

                                                 
ٔ

  ٍ٘ٗٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٔ٘ٗ 

 الدكلة الفاطمية كالدكلة األيكبية

 عز كذىبوسيؼ الم .ُُٓ
 عندما أشاع المعز لديف ا أف نسبو يعكد إلي السيدة فاطمة الزىراء قاؿ أحد الشعراء في مصر :

 يتمي عمي المنبر في الجامعً  - - -إنا سمعنا نسبان منكران 
 فاذكر أبان بعد األب الرابعً  - -إف كنت فيما تدعي صادقان 
 الكاسعً كادخؿ بنا في النسب  - -أك فدع األنساب مستكرة 

كقد أثار مكضكع نسب بني عبيد إلي البيت العمكم الكثير مف الجدؿ في أكساط األمة اإلسبلمية حتي أف المعز لديف ا 
كضع المعز يده عمي مقبض سيفو كجذبو مف جرابو إلي النصؼ كقاؿ ىذا "  - -عندما سألو أعياف مصر عف نسبو )

ثـ ذكر ابف خمكاف أف المصرييف  - - -  ُنثره عمييـ كقاؿ ىذا " حسبي "نسبي " ثـ مد يده األخرم بمقدار مف الذىب ك 
  ِ(- -اعتبركا ىذا التصرؼ فراران مف الجكاب ألنو مدخكؿ في نسبو 

ف كاف الفاطميكف قد نجحكا  كقد اعتبر المعز أف مف يمتمؾ القكة كالماؿ يمتمؾ السمطة كيرمز بذلؾ بالسيؼ كالذىب ، كا 
لـ يقبمكا فكرة تقديس األئمة كعصمة اإلماـ كىي  - -في فرض سيطرتيـ بالقكة عمي الشعب المصرم إال أف المصرييف )

يية رفضيا المصريكف مف قبؿ فيما يتعمؽ بألكىية فرعكف أك األباطرة الركماف الفكرة التي كانت تضفي نكعان مف القدسية اإلل
 فيما بعد ، ككاف المصريكف يسخركف كثيران مف ىذا الجانب في المذىب الشيعي ( ، 

 كقد كتب الكاتب الكبير محمكد السعدني عف الدكلة الفاطمية ما يمي :
كميما قيؿ عف ثركتو كذىبو كسيفو فالذم ال شؾ فيو أف كؿ  كلكف كأيان كاف األمر في أصؿ المعز كفصمو - -)  

العصكر التي مرت في السابؽ كانت شيئان كالعصر الفاطمي شيئان آخر فيذه بالفعؿ دكلة االنفتاح كالكذب كالرشكة كىذا ىك 
ة غنية كشعب مف عصر األقارب كالمحاسيب كاألنصار كستعكد الدكلة المصرية اإلسبلمية إلي عصر فرعكف الذم كلي ، دكل

  ّ( -- -الفقراء كأسرة حاكمة تممؾ كؿ شئ كشعب ال يممؾ إال صبلة النبي 
سنة كأسسكا عاصمة  َِِأم حكالي  ْـ ُُُٕـ إلي سنة  ٗٔٗكقد سيطرت الدكلة الفاطمية عمي مصر مف سنة 

المعز لديف ا كالحاكـ بأمر ا خميفة أشيرىـ  ُُجديدة لمصر بؿ لمخبلفة الفاطمية كميا كىي مدينة القاىرة كحكـ منيـ 
كالمستنصر با كآخرىـ العاضد لديف ا الذم انتيت في عيده الدكلة الفاطمية عمي يد صبلح الديف األيكبي الذم أعاد 

لي الخبلفة العباسية مرة أخرم   مصر إلي المذىب السني كا 
ككتاب ) مصر  ُُحمد بف عمي بف حماد (  صفحة مف كتاب ) أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ( )  ألبي عبد ا م

 ، ،  ِّمف تاني ( تأليؼ ) محمكد السعدني ( صفحة 

                                                 
ٔ

 جُٔوٛٞو ٛ٘ح إٔ جُكٓد ٝجُ٘ٓد ٛٔح جُوٞز ٝجُٔحٍ ٖٝٓ ٣ٔطِي جُوٞز ٝجُٔحٍ ٣ٔطِي جُِٓطس  
ٕ

  ٔٔأنرحٌ ِٓٞى ذ٢٘ ػر٤ى ٤ٍْٝضْٜ )  ٧ذ٢ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قٔحو (  ٚلكس  
ٖ

  ٍٕٖٓٛ ٖٓ ضح٢ٗ ) ٓكٔٞو جُٓؼى٢ٗ ( ٚلكس  
ٗ

  86،  8ْٙٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚلكس  



 ٔ٘٘ 

 القاىرة الفاطمية في أياـ مجدىا األكؿ .ُُٔ
الييئة المصرية  – ُٖٔٗ-ُٖٔٗنقبلنعف كتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد ا عناف 

 ّْ، ّّصفحة  – ُٖٗٗمكتبة األسرة  –العامة لمكتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلبثت القاىرة منذ قياـ الدكلة الفاطمية في مصر عاصمة الممؾ كالخبلفة ، كبمغت أياـ الفاطمييف مف الضخامة كالركنؽ 
كالبياء مبمغان عظيمان بؿ إنو لـ يمض نصؼ قرف فقط عمي قياـ القاىرة المعزية حتي كانت بقصكرىا كمرافقيا تككف مدينة 

مدف اإلسبلـ ككانت القصكر الفاطمية قد نمت كبمغت منذ أكائؿ القرف الخامس اليجرم منتيي الضخامة كالبذخ مف أعظـ 
ككاف القصر الخميفي الكبير أك القصر الشرقي يقع في كسط المدينة في منطقة خالية كأمامو مف الناحية الغربية يقع القصر 

العزيز با كخصص فيما بعد إلقامة ابنتو األميرة ست الممؾ ، كبيف الغربي أك القصر الصغير كىك الذم أنشأه الخميفة 
الصرحيف ميداف شاسع ىك ميداف بيف القصريف الشيير كىك الذم كانت تجتمع فيو الجيكش المسافرة أك الحرس الخميفي 

يحتؿ مكانو الخالد ، الذم  أك طكائؼ الشعب أياـ األعياد كاألحداث العامة ككاف الجامع األزىر كىك جامع القاىرة الرسمي ،
يقـك فيو حتي اليـك ، كسط المدينة فيما بيف الشرؽ كالغرب ، كقد كصؼ لنا الشاعر كالرحالة الفارسي ناصرم خسرك الذم 

 القصر الفاطمي الكبير بقكلو : -ـَُْٔ-ىػ ّْٖزار القاىرة سنة 
كارتفاعيا ، كال يمكف أف تراه مف داخؿ المدينة إذ  إنو قصر شاسع تراه مف خارج المدينة كأنو جبؿ نظران لضخامة مبانيو

تحيط بو أسكار شاىقة االرتفاع ، كيقاؿ إف ىذا القصر يضـ مف الحشـ اثني عشر ألؼ نفس ، كمف ذا الذم يستطيع أف 
 يقكؿ كـ يضـ مف النساء كالبنات ، كىـ يؤكدكف أنو يضـ ثبلثيف ألؼ شخص ، كيتككف القصر مف عشرة أجنحة كلو عشرة

 أبكاب تفضي إلي الحـر 
ثـ يقكؿ ناصرم خسرك إف القاىرة ليا خمسة أبكاب كىي ليست محصكرة في رقعة محصنة كلكف المباني كالمنازؿ 
مرتفعة جدان حتي أنيا تبدك أعمي مف الحصف ككؿ منزؿ ككؿ قصر يمكف اعتباره قمعة كمعظـ المنازؿ تضـ خمس أك ست 

 طبقات 
تيي العناية كالترؼ حتي ليمكف أف يقاؿ إنيا قد بنيت مف األحجار الكريمة كليس مف اآلجر كقد بنيت منازؿ القاىرة بمن

أك األحجار العادية كالمنازؿ كميا منعزلة بحيث أف األشجار القائمة في أحدىا ال تصؿ أغصانيا إلي المنزؿ اآلخر كيستطيع 
 كؿ إنساف أف ييدـ داره كأف يبنييا دكف أف يضار أحد 

رة ما ال يقؿ عف عشريف ألؼ حانكت كميا مف أمبلؾ الخميفة كمنيا عدد عظيـ يؤجر الحانكت منو بعشرة كتضـ القاى
دنانير معزية في الشير كالقميؿ منيا يؤجر بأقؿ مف ذلؾ كذلؾ يكجد منيا عدد عظيـ يصعب حصره مف الخانات كالحمامات 



 ٔ٘ٙ 

إذ ال يسمح إلنساف أف يمتمؾ منزالن أك عقارا  إال ما كاف مف  كغيرىا مف األبنية العامة كىذه أيضان كميا مف أمبلؾ الخميفة
 أبنية الخميفة نفسو 

ىذا ما يقكلو رحالة زائر عابر خمبت لبو ركعة القاىرة المعزية ، كمف ثـ فإنا نستطيع أف نفيـ كيؼ سحرت ىذه العظمة 
كالبلحقيف مف المؤرخيف كالكتاب مف أبنائيا كىذه الصركح الباذخة التي امتازت بيا العاصمة الفاطمية ألباب المعاصريف 

كشغؼ بتسطير ككصؼ صركحيا كبذخيا كبيائيا ، أقبلـ بارعة كأقبلـ ابف زكالؽ كالمسبحي كالقضاعي كابف عبد الظاىر 
ثـ المقريزم ، كلقد شيدت القاىرة في ظؿ الخبلفة الفاطمية ألكانان مف العظمة كالبياء كالبذخ قمما شيدتيا في ظؿ دكلة 
إسبلمية أخرم كمع أنيا نمت بعد ذلؾ نمكان عظيمان كاتسعت جنباتيا كأحياؤىا حتي غدت في القرف التاسع اليجرم أضعاؼ 
ما كانت عميو أياـ الفاطمييف فإنيا لـ تسطع بمثؿ ما سطعت في عيدىا األكؿ كلـ تشيد مثؿ ما شيدت فيو مف مكاكب 

يالييا كحفبلتيا الباىرة  ، نقبلنعف كتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط الخبلفة الفخمة ، كرسكميا كأعيادىا الباذخة كل
 المصرية تأليؼ محمد عبد ا عناف

كالطريؼ أنو لـ يترؾ الفاطميكف عيدان إال كاحتفمكا بو ككأف االحتفاؿ في حد ذاتو ىك الميـ كليست المناسبة الخاصة بو 
برأس السنة اليجرية كبميمة المكلد النبكم الكريـ كليمة أكؿ  -ت كاحتفمكا )، ككانكا يبالغكف كثيران في مظاىر ىذه االحتفاال

رجب كليمة المعراج فيو كليمة أكؿ شعباف كنصفو كغرة رمضاف كعيد الفطر كعيد األضحي كمكلد أمير المؤمنيف عمي بف 
كىك اليـك الذم قتؿ فيو الحسيف  أبي طالب كمكلد كلديو الحسف كالحسيف كمكلد زكجو السيدة فاطمة الزىراء كيـك عاشكراء

 - -في فيض مف البياء كالبذخ  –عدا يـك عاشكراء  –بف عمي في كرببلء ككانت الخبلفة الفاطمية تحتفؿ بيذه األعياد 
كاحتفؿ الخمفاء الفاطميكف بأعياد األقباط بكثير مف  - -أما يـك عاشكراء فكاف يعتبر يـك حزف عاـ تغمؽ فيو األسكاؽ 

كذلؾ اىتـ الفاطميكف باالحتفاؿ بكفاء النيؿ  - -بية كالعظمة كمف أىـ تمؾ األعياد ليمة الغطاس كخميس العيد مظاىر األ
فقد كاف الخميفة يخرج كفي ركبة عشرة آالؼ فارس يمتطكف الخيؿ المطيمة الممجمة ، كيمبسكف الدركع المحبلة بالذىب 

أسيب المؤرخكف في كصؼ مظاىر الترؼ كالبذخ  -، كقد ) ُ(-ة كاألحجار الكريمة المكسكة بديباج مطرز باسـ الخميف
كالثراء التي عرفيا العصر الفاطمي بصكرة ال نجدىا في مصر في سائر العصكر ، كيتجمي بذخ الخمفاء في القصكر التي 

بي الذم بناه بنكىا كمف أشيرىا القصر الشرقي الذم بناه جكىر الصقمي لمخميفة المعز لديف ا الفاطمي كالقصر الغر 
كمما يدؿ عمي مظاىر الثركة كاألبية عند الخمفاء الفاطمييف الكصؼ الذم أكرده المؤرخ الصميبي  - -الخميفة العزيز با 

في عيد الخميفة العاضد آخر   - -كليـ الصكرم رئيس أساقفة صكر عند زيارة سفير عمكرم األكؿ ممؾ بيت المقدس 
فيو " كقد استقبؿ السفيراف بحفاكة ، فاجتازكا الردىات كاألبكاب التي يقؼ عمييا حراس  خمفاء الدكلة الفاطمية فقد جاء

سكدانيكف أشداء بسيكفيـ البلمعة ككذلؾ الحدائؽ المميئة بالحيكانات كالطيكر النادرة ، كأخذا يسيراف مف قاعة إلي أخرم 
لحرير مرصعة بالذىب كالآللئ ، كمثمت عمييا صكر حتي ظيرت أماميما قاعة العرش الذىبي ، كقد أسدؿ عمييا ستارة مف ا

بشرية كثيرة كىيئات طيكر كحيكانات تتألؽ بأحجار الزمرد كالياقكت كاألحجار الكريمة مف كؿ نكع ، ثـ فتحت الستارة فظير 
- -اؾ لبسيا الخميفة جالسان عمي مقعد مف الذىب كاألحجار الكريمة كقد ارتدم مبلبس فاخرة لـ يتح لكثير مف الممكؾ إذ ذ

 )ِ  
 

سنة كسيطركا  َِِأم حكالي  ّـ ُُُٕـ إلي سنة  ٗٔٗتكلي الفاطميكف حكـ مصر مف سنة كجدير بالذكر أنو قد 
لفترة كبيرة عمي معظـ أنحاء األمة اإلسبلمية مثؿ شماؿ أفريقيا كالشاـ كالحجاز كاليمف ، كتكلي القائد جكىر الصقمي حكـ 

يف ا كيعتبر جكىر الصقمي أكؿ حاكـ لمصر في عصر ىذه الدكلة كحتي حضكر المعز مصر كأعدىا الستقباؿ المعز لد
ـ كخمفو ابنو العزيز لديف ا  ٕٓٗـ كتكفي المعز سنة  ّٕٗىػ / يكنيك  ِّٔلديف ا أبك تميـ " معد " في رمضاف سنة 

                                                 
ٔ

  6ٍٔٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  6ٍٓٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

  86،  8ْٙٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚلكس  



 ٔ٘6 

 ََُِ المنصكر أبك عمي إلي أف قتؿ سنة ـ كجاء بعده ابنو الحاكـ بأمر ا ٔٗٗ" نزار " أبك منصكر إلي أف تكفي سنة 
ـ ثـ الظاىر إلعزاز ديف ا ثـ المستنصر با ثـ المستعمي با ثـ اآلمر بأحكاـ ا ثـ الحافظ لديف ا ثـ الظافر بأمر 

لفاطمية عمي يد ا ثـ الفائز بنصر ا كأخيران العاضد لديف ا آخر خميفة فاطمي حكـ مصر كانتيت في عيده الدكلة ا
لي ظؿ الخبلفة العباسية مرة أخرم  صبلح الديف األيكبي حيث أعادىا إلي المذىب السني كا 

 



 ٔ٘8 

 الشدة المستنصرية في العصر الفاطمي : .ُُٕ

 
ككاف مف مظاىرىا الغبلء الشديد كانتشار األكبئة التي  - -أثناء ما يسمي بالشدة المستنصرية في العصر الفاطمي ) 

 ،  ُ( - -األلكؼ في ريؼ مصر كمدنيا كاقترنت ىذه الشدة بقياـ الفتف كاالضطرابات في مصر أدت بحياة 
ثـ كقع في أياـ المستنصر با الغبلء الذم فحش أمره كشنع ذكره ككاف أمده سبع سنيف كسببو  - -كقاؿ المقريزم ) 

أم  – ِكاتصاؿ الفتف بيف العرباف كقصكر النيؿضعؼ السمطنة ، كاختبلؿ أحكاؿ المممكة كاستيبلء األمراء عمي الدكلة ، 
، فنزع السعر كتزايد الغبلء كأعقبو الكباء  -ىجرية –ككاف ابتداء ذلؾ سنة سبع كخمسيف كأربعمائة  - -قمة المياه بو 

فبيع  كأكمت الكبلب كالقطط حتي قمت الكبلب - -حتي تعطمت األراضي مف الزراعة كشمؿ الخكؼ ، كخيفت السبؿ بران كبحران 
ثـ آؿ األمر إلي أف باع  - -كمب ليؤكؿ بخمسة دنانير كتزايد الحاؿ حتي أكؿ الناس بعضيـ بعضان كتحرز الناس 

المستنصر با  كؿ ما في قصره مف ذخائر كثياب كأثاث كسبلح كغيره كصار يجمس عمي حصير كتعطمت دكاكينو كذىب 
ف : الجكع الجكع تردف المسير إلي العراؽ فتسقطف عند المصمي كقاره ككانت نساء القصكر تخرجف ناشرات شعكرىف تصح

 ّ( - -كاحتاج المستنصر حتي باع حمية قبكر آباءه  - -كتمتف جكعان 
كيذكر المقريزم أيضان غبلء كقع في أياـ الخميفة اآلمر بأحكاـ ا كغبلء آخر كقع في أياـ الحافظ لديف ا ككاف  

كقد دفع سكء األحكاؿ في  - -)  ْع غبلء في أياـ الفائز بكزارة الصالح طبلئع بف رزيؾالكزير ىك األفضؿ بف كحش ككق
فمما كلي الكزارة سنة  -مصر الخميفة المستنصر با إلي استدعاء بدر الجمالي مف فمسطيف إلعادة األمكر إلي نصابيا

كصار كزير  -)  ٓ( --الرخاء تدريجيان ـ " قضي عمي المفسديف كعناصر الشدة فاستقرت األمكر كعاد  َُّٕىػ "  ْٔٔ
ىك سمطاف مصر ، كصاحب الحؿ كالعقد ،  -الفاطمية  –إلي آخر الدكلة  -الجمالي –السيؼ مف عيد أمير الجيكش بدر 

-)ٔ   
كقد استمرت الدكلة الفاطمية تسيطر عمي جزء كبير مف العالـ اإلسبلمي كفي عيد المستعمي با تـ كصكؿ الحممة 

عبلف قياـ مممكة صميبية في بيت المقدس الذم كاف في ذلؾ الكقت تحت سيطرة الفاطمييف إلي أف تـ  الصميبية األكلي كا 
 سقكط الدكلة الفاطمية عمي يد صبلح الديف األيكبي ثـ تحرير بيت المقدس بعد ذلؾ

ككتاب ) إغاثة األمة بكشؼ  ُٕٓمف كتاب ) مصر في العصكر الكسطي ( تأليؼ ) د محمكد الحكيرم ( صفحة 
 ،  -----  ّٓ،  ِٓالغمة ( ) المقريزم ( صفحة 

 

                                                 
ٔ

  ٍٙٙٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

 هٌٛٞ ج٤َُ٘ ٓؼ٘حٙ هِس جُٔحء ك٤ٚ  
ٖ

  ٖ٘،  ٕ٘ئؿحغس ج٧ٓس ذٌٗق جُـٔس ) جُٔو١ُ٣ٍ ( ٚلكس  
ٗ

 ٚحقد ٓٓؿى جُٛحُف ٬٠تغ جُٔٞجؾٚ ُرحخ ٣َِٝس ذحُوٍخ ٖٓ جُـ٣ٌٞس ٝجُه٤ح٤ٓس  
٘

  ٍٙٙٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٙ

 ) ٗو٬ً ػٖ جُٔو١ُ٣ٍ ( 6ٍ٘ٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٔ٘9 

 شاكر كضرغاـ كنياية الدكلة الفاطمية في مصر  .ُُٖ
 

 عصر الكزراء :
لفاطمي المستنصر با كأثناء مجاعة كشدة كبرم سيطر الكزراء عمي حكـ مصر في العصر الفاطمي منذ عيد الخميفة ا

 ألمت بمصر 
ككاف أكؿ مف سيطر منيـ عمي األمكر ىك أمير الجيكش بدر الجمالي كالذم يطمؽ اسمو حاليان عمي حي الجمالية 

 بالقاىرة الفاطمية 
عادة األمكر إلي نصابيا كقد دفع سكء األحكاؿ في مصر الخميفة المستنصر با إلي استدعاء بدر الجمالي إل - -) 

-ـ " قضي عمي المفسديف كعناصر الشدة فاستقرت األمكر كعاد الرخاء تدريجيان  َُّٕىػ "  ْٔٔفمما كلي الكزارة سنة 
 )ُ  

كصار كزير السيؼ مف عيد أمير الجيكش بدر إلي آخر الدكلة  -كيقكؿ المقريزم عف زيادة نفكذ الكزراء في مصر ) 
ليو الحكـ في الكافة مف األمراء كاألجناد كالقضاة كالكتاب كسائر الرعية كىك  ىك سمطاف مصر ، كصاحب الحؿ كالعقد ، كا 

  ِ(-الذم يكلي أرباب المناصب الديكانية كالدينية 
كانت الكزارة في مصر لمف غمب كالخمفاء كراء الحجاب كالكزراء كالمتكمميف كقؿ أف كلييا أحد  -كيقكؿ ابف األثير ) 

  ّ( -" الكزير الفاطمي " إال بحرب كقتؿ كما شاكؿ ذلؾ بعد األفضؿ 
 كتدىكر األحكاؿ في مصر كاشتعمت الصراعات عمي منصب الكزارة 

 ككاف الصميبيكف قد نجحكا في تأسيس مممكة صميبية في بيت المقدس بعد أف تمكنكا مف ىزيمة الفاطمييف 
كمنيا زحؼ الصميبيكف نحك مدينة بيت المقدس التي كانت ككاف أف اخترقت الحممة الصميبية األكلي آسيا الصغرم  -)

ـ كىناؾ لـ يتكرعكا عف ارتكاب أفظع األعماؿ  َُٗٗيكليك سنة  ُٓخاضعة لمفاطمييف آنذاؾ فسقطت في أيدييـ في 
يع أنحاء العالـ الكحشية فقتمكا عشرات األلكؼ مف المسمميف أطفاالن كنساءان كرجاالن كشيكخان مما ترؾ أثران سيئان عميقان في جم

اإلسبلمي كلـ تمض سنكات قميمة حتي أسس الصميبيكف ثبلث إمارات كبرم في الرىا كانطاكية كطرابمس فضبلن عف مممكة 
بيت المقدس الصميبية ، كبعبارة أخرم ، صار في أيدم الصميبييف الجانب األكبر مف فمسطيف كساحؿ الشاـ كمكانيو لتأميف 

 ، ْ(-غربية االتصاؿ البحرم بأكركبا ال
كاستمرت مممكة بيت المقدس تحاكؿ االستيبلء عمي مصر إلي أف اتفقت الدكلة الفاطمية مع الصميبييف عمي دفع جزية  

 مف الفاطمييف لمصميبييف مقابؿ عدـ غزك مصر ،  ٓقدرىا مائة كستكف ألؼ دينار
كمف أكبر النزاعات عمي منصب الكزراة ككاف صراع الكزراء عمي السمطة ىك الشغؿ الشاغؿ في مصر كالقتاؿ الدامي 

في مصر ما دار بيف رجميف ميميف مف رجاؿ الدكلة كىما " شاكر " ك " ضرغاـ " فيي حكاية ميمة جدان كأصبح ليا تأثير 
 كبير عمي األحداث بعد ذلؾ

 
 حكاية شاكر كضرغاـ :

 
                                                 

ٔ
  ٙٙٔك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس ٍٓٛ  
ٕ

 ) ٗو٬ً ػٖ جُٔو١ُ٣ٍ ( 6ٍ٘ٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

 ) ٗو٬ً ػٖ جذٖ ج٧غ٤ٍ ( 6ٍ٘ٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

  ٍٓٙٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
٘

  8٘ٔك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس ٍٓٛ  



 ٔٙٓ 

 كقد لجأ كؿ منيما إلي قكة خارجية لتدعـ مكقفو في الصراع
لجأ إلي نكر الديف محمكد حاكـ الشاـ القكم ، كطمب منو أف يرسؿ معو جيشان إلي مصر ليستعيدىا مف  أما شاكر فقد 

  ُ( -ضرغاـ مقابؿ ) ثمث إيرادات مصر كأف يديف لو بالكالء إف عادت إليو مقاليد الحكـ كالكزارة 
ميعان عمي المذىب الشيعي فقد ككاف نكر الديف محمكد عمي المذىب السني بالطبع أما شاكر كضرغاـ كالفاطمييف ج

 كانت صفقة غريبة بيف طرؼ شيعي كطرؼ سني ليس مف كراءىا إال الكصكؿ لمسمطة بأم أسمكب ، 
أما ضرغاـ فقد لجأ لمصميبييف كقكتيـ في صراعو مع شاكر ككاف مكقؼ نكر الديف محمكد عمي ما يبدك يؤكد أنو يريد 
أف يتدخؿ في مصر بأم اسمكب أك أم صكرة كي يتـ لو مستقببلن إزالة الشيعة مف مصر ككجد أف مساعدة شاكر في خطتو 

 د األمة اإلسبلمية في مكاجية الصميبييف ، فرصة لكضع يده عمي مصر كالسيطرة عمييا كخطكة لتكحي
ككما فكر نكر الديف محمكد في ىذا فقد فكر أيضان الصميبيكف في مساعدة ضرغاـ كبالتالي يككف ليـ نفكذ في مصر 
 كقكة عمي أرضيا كطبعان ىناؾ فرؽ بيف تفكير نكر الديف محمكد كنكاياه ، كبيف تفكير الصميبييف كنكاياىـ ، كبالمناسبة كاف
ليؾ عزيزم القارئ  ممؾ بيت المقدس في ذلؾ الكقت اسمو الممؾ "عمكرم" أك ىكذا تـ درجو في كتب التاريخ العربي ، كا 

 بعض تفاصيؿ الصراع 
 أسد الديف شيرككه ييـز ضرغاـ :

 قرر نكر الديف محمكد إرساؿ جيش بقيادة أسد الديف شيرككه إلي مصر بصحبة شاكر ، 
الجيش كقرب كصكلو إلي مصر فأصابو الفزع إذ لـ يكف الجيش الفاطمي في ذلؾ الكقت عمـ ضرغاـ بخركج ىذا  -) 

  ِ( -في حالة تمكنو مف المقاكمة أك إحراز النصر 
كأرسؿ ضرغاـ رسائؿ إلي عمكرم ممؾ بيت المقدس لينقذه كلكف كاف قد فات األكاف فقد قاـ أسد الديف شيرككه كجيشو 

 بقتؿ ضرغاـ كتفرؽ أعكانو كتـ تعييف شاكر كزيران في مصر في الدكلة الفاطمية  بيزيمة ضرغاـ ىزيمة ساحقة انتيت
ثـ قرر شاكر الغدر بأسد الديف شيرككه كرفض إعطاءه ما تـ االتفاؽ عميو كطمب منو العكدة إلي الشاـ ىك كجيشو، 

  كطبعان أسد الديف شيرككه رفض كقرر أف يتحصف ىك كجيشو في مدينة بمبيس كلـ يغادر مصر
 شاكر يرسؿ إلي عمكرم :

كألف شاكر كمف قبمو ضرغاـ كؿ ما ييميما ىك السمطة ، أرسؿ شاكر إلي ممؾ الصميبييف عمكرم لينقذه مف جيش أسد 
الديف شيرككه كبالفعؿ حضر عمكرم بنفسو عمي رأس جيش قكم إلي مصر ليقؼ بجكار شاكر ضد أسد الديف شيرككه ككاف 

كلة اإلسبلمية المكجكدة في الشاـ عمي خبلؼ مع الدكلة المكجكدة في مصر كلذلؾ لـ يكف عمكرم بالطبع عمي عمـ بأف الد
 يعتبر نفسو محاصران مف الشماؿ كالجنكب مف دكلة إسبلمية كاحدة قكية ،

كىكذا اجتمع في مصر جيش إسبلمي سني كجيش إسبلمي شيعي كجيش صميبي ، كطبعان كاف ممؾ الصميبييف يخشي 
يف محمكد عمي مصر فيصبح خطره مف الشماؿ كالجنكب كيتـ حصار الصميبييف بدكلة إسبلمية كاحدة أف يسيطر نكر الد

 عمي مذىب كاحد كتحت قيادة كاحدة 
 

 عمكرم يحاصر بمبيس :
حاصر عمكرم بمبيس بمف فييا مف جيش أسد الديف شيرككه لمدة ثبلثة أشير كىنا أيقف نكر الديف محمكد خطر كجكد 

 جيش أسد الديف ليس بالقكة الكافية لمكاجية الصميبييف في بمبيس ، عمكرم في مصر كأف
فقرر أف يجبر ممؾ الصميبييف عمي االنسحاب كذلؾ بمياجمة قكاتو في الشاـ مما جعؿ عمكرم يقمؽ عمي مممكتو كىك  

 غائب عنيا كقرر أف األكلكية لممممكة كليس لحصار بمبيس ، 

                                                 
ٔ

  ٗٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( جُؿُء جُػح٢ٗ ٚلكس  
ٕ

  ٘ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( جُؿُء جُػح٢ٗ ٚلكس  



 ٔٙٔ 

ديف محمكد يؤكد أنو قائد عمي مستكم عالي مف الحنكة ، كيعرؼ كيؼ يضغط ككاف ىذا بالطبع تصرؼ حكيـ مف نكر ال
 عمي األعداء كيفتح جبيات أخرم لمقتاؿ لتخفيؼ الضغط عمي الجبيات الضعيفة ، 

كىكذا  ُ( -ينسحبا معان كفي كقت كاحد مف مصر  - -ككصمكا في النياية إلي حؿ كسط كقامكا باالتفاؽ عمي أف ) 
 ككه كجيشو مصر كترؾ أيضان عمكرم كجيشو مصر ترؾ أسد الديف شير 

 
 نفس المكقؼ يتكرر مرة أخرم :

كاف نكر الديف محمكد ييدؼ إلي تكحيد الجبية اإلسبلمية ضد الصميبييف كاعتبر أف ضـ مصر كسيمة ميمة لتحقيؽ 
لعدة كال يكفي إلتماـ ىذه الميمة ىذا اليدؼ ككاف مقتنعان تمامان أف أسد الديف شيرككه كاف يقكد جيشان صغيران قميؿ العدد كا

 كلـ يكف يتكقع أف يذىب عمكرم بنفسو إلي مصر عمي رأس جيش بيذه القكة ، 
بؿ لـ يكف يتكقع أف شاكر سيستنجد بعدك مشترؾ ليما ، فأرسؿ نكر الديف محمكد القائد أسد الديف شيرككه لممرة الثانية 

 ف عكدة الصميبييف إلي مصر ،إلي مصر كلكف بجيش أقكم مف الجيش السابؽ خكفان م
كلممرة الثانية أيضان أرسؿ شاكر إلي عمكرم ليأتي لمحاربة جيش أسد الديف شيرككه كتكرر المشيد كلكف لـ يحدث قتاؿ  

في بمبيس ىذه المرة كلكف في المنيا حيث قاـ أسد الديف شيرككه بيزيمة شاكر كعمكرم كأجبرىما عمي االنسحاب إلي 
 شيف لمصر ، القاىرة ثـ حدث بعد ذلؾ اتفاؽ عمي مغادرة الجي

كلكف ترؾ عمكرم حامية صميبية في القاىرة لمدفاع عنيا عند الضركرة ، كىكذا استعاف الكزير شاكر بقكة صميبية عمي 
 أسكار القاىرة لممدفاع عف مركزه 

 المرة الثالثة :
ة كلكف حضر الممؾ عمكرم ممؾ بيت المقدس إلي مصر بجيشو لممرة الثالثة إلي مصر كلكف ىذه المرة بدكف دعك 

 الحتبلؿ مصر ، مما أدم إلي إصابة شاكر بالرعب الشديد كأعد العدة لمدفاع عف مصر 
حراقيا فظمت النار تعمؿ فييا كفي منشآتيا كمبانييا أربعة كخمسيف يكمان كأدرؾ  -) كأمر بإخبلء مدينة الفسطاط كا 

د كمف سبقو مف الخمفاء الفاطمييف في أكاخر ككاف الخميفة الفاطمي العاض ِ( -الخميفة الفاطمي العاضد خطكرة المكقؼ 
 عيد الدكلة الفاطمية ليس لو عبلقة بالحكـ لسيطرة الكزراء عمي مقاليد الحكـ 

كلكنو استشعر الخطر كأرسؿ العاضد بنفسو ىذه المرة إلي نكر الديف محمكد لينقذ مصر مف االحتبلؿ الصميبي كمف 
أسرع نكر الديف محمكد بإرساؿ أسد الديف شيرككه بجيش قكم إلي مصر ككانت التصرفات الحمقاء التي يقـك بيا كزيره ، ف

  ّ( -بعد أف يئس مف االستيبلء عمي مصر يأسان تامان  -قكة الجيش ىذه المرة كافية ألف يرتد عمكرم كيعكد إلي الشاـ )
 

 كزير سنى لخميفة شيعي :
الجك فقد عمـ أف الخميفة العاضد يثؽ بأسد الديف شيرككه حاكؿ شاكر الغدر بأسد الديف شيرككه كقتمو حتي يخمك لو 

كمنحو كافة الصبلحيات تقريبان ، كما أف شيرككه يسيطر عمي األمكر كمعو جيش قكم متكاجد في مصر لمدفاع عنيا بناءان 
 عمي طمب الخميفة الفاطمي ،

راحة الناس مف شره كغدره كخيانتو ،   فتـ التخمص مف شاكر كا 
تعييف أسد الديف شيرككه كزيران لو فأصبح الخميفة شيعي ككزيره سني مكالي لمخميفة العباسي في بغداد كقاـ العاضد ب

 كلكف سرعاف ما مات أسد الديف شيرككه بعد شيريف فقط مف تكليو الكزارة ،
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  ٘ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( جُؿُء جُػح٢ٗ ٚلكس  
ٕ

  ٣ٔ8م ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( جُؿُء جُػح٢ٗ ٚلكس ضحٌ 
ٖ

  8ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( جُؿُء جُػح٢ٗ ٚلكس  



 ٕٔٙ 

ي مصر فاختار العاضد ليذا المنصب صبلح الديف األيكبي الذم كاف يصاحب عمو أسد الديف شيرككه عند حضكره إل 
 كقاتؿ معو الجيش الصميبي بقيادة عمكرم 

 
 صبلح الديف يسيطر عمي مصر :

ككاف صبلح الديف يكسؼ األيكبي بصحبة عمو أسد الديف شيرككه كأحد قادة جيشو كشيد معو المعارؾ التي دارت في 
 ني ، مصر مع الصميبييف ككاف يديف بالكالء لنكر الديف محمكد حاكـ الشاـ كلمخميفة العباسي الس

كقد أصبح صبلح الديف األيكبي كزيران لمدكلة الفاطمية في عيد آخر خميفة فاطمي ) العاضد ( ككما نعمـ أف منصب 
 الكزير في ذلؾ الكقت يعني أنو أصبح الرجؿ األكؿ في مصر كلديو جميع الصبلحيات 

 ت بيت المقدسككاف ىذا تمييدان لقياـ الدكلة األيكبية التي كاجيت الصميبييف بعد ذلؾ كحرر 
 

نقبلن عف كتاب :  مصر في العصكر الكسطي ) د محمكد الحكيرم ( ، ككتاب : تاريخ مصر اإلسبلمية ) د جماؿ الديف 
 الشياؿ ( الجزء الثاني 



 ٖٔٙ 

 صبلح الديف كالصميبييف  .ُُٗ
 -) ُ(-اتو تكالت انتصارات صبلح الديف عمي الصميبييف في سرعة مذىمة بحيث لـ يعد الصميبيكف يبلحقكف تحرك -) 

كنتيجة لمضربات المتبلحقة التي كاليا صبلح الديف لمصميبييف طمب بمدكيف الرابع ككبار باركناتو الصمح مف صبلح الديف 
كلكف كاف ىناؾ شخص متطرؼ جدان اسمو " ريجنالد شايتكف  ِ(-ـ فكافؽ كعقد معيـ ىدنة مدتيا سنتيف َُُٖفي مايك 

ناط " في كتب التاريخ العربي ، قاـ أرناط بنقض الصمح بؿ حاكؿ إرساؿ أسطكؿ " صاحب حصف الكرؾ كمشيكر باسـ " أر 
كال شؾ أف كصكؿ تمؾ الحممة الصميبية الجريئة إلي شكاطئ الحجاز يكضح لنا  -كجيش قكم الحتبلؿ الحرميف الشريفيف )

ة في تمؾ المرحمة مف تاريخيا ردت مدم الخطكرة التي كانت تيدد المسمميف في أعظـ مقدساتيـ ، كلكف يقظة الدكلة األيكبي
كبالرغـ مف اليدنة التي احترميا صبلح الديف مع  ّ(-اعتداء الغزاة الصميبييف إلي نحكرىـ فمـ ينالكا مغنمان مما أرادكه 

انقض عمي قافمة كبيرة قادمة مف مصر إلي دمشؽ كقتؿ الجند المكمفيف بحراسة القافمة كحمؿ  -الصميبييف إال أف أرناط )
تجار أسرم إلي حصنو ، كلما كصؿ خبر ما حدث لمقافمة إلي صبلح الديف أرسؿ إلي أرناط يطمب إطبلؽ سراح األسرم كرد ال

 ما نيبو فامتنع كرد عمي رسؿ صبلح الديف قائبلن " قكلكا لمحمد يخمصكـ " كرفض تسميـ األسرم 
عمي رأس جيكشو كىـز الصميبييف في معركة  كخرج -) ْ(-كىكذا لـ يبؽ أماـ صبلح الديف إال الحرب فأعمف الجياد 

كسقط معظـ الجيش الصميبي بيف أسرم كقتمي ثـ قاـ بمياجمة مدينة طبرية  -شرسة بالقرب مف مكاف اسمو " صفكرية " )
ثـ كقعت معركة حطيف الشييرة الحاسمة التي ىـز فييا  ٓ(-ـ  ُُٕٖكلـ يمبث أف استكلي عمي المدينة في يكليك سنة 

يف الصميبييف ىزيمة ساحقة ككقع في األسر ممؾ بيت المقدس بمدكيف الرابع كأرناط صاحب الكرؾ الذم حاكؿ مف صبلح الد
فيما عدا أرناط الذم قتمو  -قبؿ غزك الكعبة ، كيذكر التاريخ عف ىذه الكاقعة أف صبلح الديف عامؿ األسرم معاممة طيبة )

كاضطر الصميبيكف إلي عقد  ٔ(-تجاكز الحد كتجرأ عمي األنبياء صبلح الديف بسيفو جزاء لو عمي غدره كمكره ألنو 
معاىدة تقضي بإخبلء بيت المقدس مف الصميبييف بدكف إراقة دماء ككافؽ صبلح الديف عمي أف يسمح ليـ بالخركج 

اء كال شؾ أف ما فعمو صبلح الديف ج - -ـ" ُُٕٖأكتكبر ِىػ " ّٖٓرجب سنة ِٕفي  -سالميف كتـ تسميـ المدينة )
ـ"  قتمكا بو أكثر مف سبعيف َُٕٗىػ " ُْٗمتناقضان تمامان لما فعمو الصميبييف عندما استكلكا عمي بيت المقدس سنة 

  ٖسنة َٗكقد ظؿ بيت المقدس في أيدييـ حكالي  ٕألفان(
إلي  ُٗٗنقبلن عف كتاب )مصر في العصكر الكسطي ( تأليؼ ) د محمكد الحكيرم ( مقتطفات بتصرؼ مف صفحة 

  َِّفحة ص
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  99ٍٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  99ٍٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

  ْٕٓٓط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُٞ 
ٗ

  ٍٕٔٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
٘

  ٍٕٔٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
ٙ

  ٍٕٕٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
6

  ٍٖٕٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
8

 ٫قع ٓؼ٢ إٔ ذ٤ص جُٔوىِ ُْ ضٔٝ ػ٤ِٚ ك٢ ٣ى ج٤ُٜٞو قح٤ُحً ًَ ًٛٙ جُٔىز  



 ٔٙٗ 

 معاىدة سبلـ في العصر األيكبي  .َُِ
كاف األيكبيكف في جياد مستمر مع الصميبييف كيكاجيكف الحمبلت الصميبية المختمفة الكاحدة تمك األخرم ككأنيـ 
تكاجدكا في ىذه الحقبة مف تاريخ األمة اإلسبلمية خصيصان ليذا الغرض كأكبر دليؿ عمي ذلؾ أف الصميبييف أيقنكا أف 

إلي بيت المقدس يبدأ مف مصر ) فقد كاف ىدؼ الحمبلت الصميبية التالية ىك القضاء عمي الدكلة األيكبية في الطريؽ 
ـ َُِٓـ إلي سنة ُُُٕسنة مف سنة  ٕٗكقد حكـ األيكبيكف مصر لمدة  ُ(-مصر باعتبارىا مركز المقاكمة األكؿ 

 كالممؾ الصالح ككاف أشير ممككيـ الممؾ الناصر كالممؾ العادؿ كالممؾ الكامؿ 
كعندما كصؿ لمحكـ في الدكلة األيكبية الممؾ الكامؿ كاف محبان لمسبلـ ككاف اإلمبراطكر فردريؾ الثاني إمبراطكر الدكلة 

ككاف كبلن منيما ال يمجأ إلي السيؼ إذا  - -الركمانية المقدسة كممؾ الصقميتيف محبان لمسبلـ أيضان كقررا العيش في سبلـ ) 
مشكبلتو بالسياسة كالطرؽ السممية ، كقد أحسف " كانتكركفتر " مؤرخ فردريؾ الثاني في كصؼ الرجميف  استطاع أف يحؿ

حيف قاؿ : كاف الممؾ الكامؿ صكرة شرقية مف اإلمبراطكر إف لـ يكف أقرب إلي الصحة أف نقكؿ إف اإلمبراطكر كاف صكرة 
  ِ( - -غربية مف السمطاف الممؾ الكامؿ 

مة الغريبة كالطريفة جدان كالتي ال مثيؿ ليا كىي الحممة الصميبية السادسة التي تزعميا اإلمبراطكر كمف ىنا كانت الحم
فردريؾ الثاني ككانت تتككف مف ستمائة فارس فقط كىي حممة سممية ككاف الغرض منيا تنفيذ معاىدة السبلـ التي تمت 

اممة كما كردت في الجزء الثاني مف كتاب " تاريخ مصر بيف فردريؾ الثاني كالممؾ الكامؿ كفيما يمي بنكد المعاىدة ك
 ( َٗاإلسبلمية " لمدكتكر جماؿ الديف الشياؿ كتحديدان في صفحة )

 ( أف تسمـ بيت المقدس لئلمبراطكر باعتبارىا ممؾ الدكلة الصميبية بشرط أال يقيـ فييا حصكنان أك قبلعان  ُ)  
 كطريؽ الحاج مف بيت المقدس إلي يافا عمي الساحؿ ( أف يعطي لمصميبييف بيت لحـ كالناصرة  ِ) 
 ( أف يبقي في أيدم المسمميف مف بيت المقدس منطقة المسجد األقصى عمي أال يحمؿ المسممكف في تمؾ                               ّ) 

 المنطقة سبلحان        
 ( أف يطمؽ الكامؿ سراح مف عنده مف األسرم  ْ) 
 ( أف يتعيد فردريؾ بمحالفة الكامؿ ضد جميع أعدائو حتي كلك كانكا مسيحييف صميبييف  ٓ) 
 ( أف يضمف اإلمبراطكر عدـ كصكؿ إمدادات صميبية إلي اإلمارتيف الصميبيتيف في إنطاكية كطرابمس  ٔ) 
 ( أف تسرم ىذه المعاىدة لمدة عشر سنكات  ٕ) 

لفترة مف الكقت استطاع فييا الممؾ الكامؿ أف يحقؽ رغبة الصميبييف في تككيف كظؿ الطرفيف ينعمكف بالسبلـ كاألمف 
مممكتيـ المحببة في بيت المقدس كلكف منزكعة السبلح مع سيطرة المسمميف عمي كؿ مقدساتيـ اإلسبلمية في المنطقة 

 سيطرة كاممة مع السماح لمحجاج المسيحييف بالتكجو بحرية إلي أماكنيـ المقدسة
 ف كتاب ) تاريخ مصر اإلسبلمية ( تأليؼ ) د جماؿ الديف الشياؿ ( الجزء الثاني نقبلن ع
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 68ٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ  
ٕ

  89ٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ  



 ٔٙ٘ 

 الحممة الصميبية السابعة تستكلي عمي دمياط : .ُُِ
 كانت الحممة الصميبية السابعة بقيادة الممؾ لكيس التاسع ممؾ فرنسا كالتي اتجيت إلي دمياط 

 كاستكلت عمييا بطريقة ليس لتفكقيـ دخؿ فييا 
أرسؿ األمير  -السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب مريضان مرضان شديدانًن كعندما كصمت السفف الفرنسية )  فقد كاف

 فخر الديف الحماـ الزاجؿ يحمؿ النبأ إلي السمطاف ، 
 كتعددت رسائمو دكف أف يتمقى ردان فأدرؾ أف السمطاف قد مات ، 

 - - -طئ الغربي إلي دمياط ثـ تركيا كسار جنكبان فانتظر حتي كافي الميؿ كانسحب بجيشو كمو مف الشا
كنظر أىالي دمياط فكجدكا الجيش الذم أتي لحمايتيـ قد غادر المدينة فخافكا عمي أركاحيـ كخرجكا في الميؿ تاركيف  

  ُ( - -مدينتيـ 
 أما الممؾ لكيس فعندما أصبح كجد المدينة خالية مف الجند كمف األىالي فظف أنيا مكيدة 

 بإرساؿ مف يستكشؼ المكقؼ فتأكد مف خمك المدينة بالفعؿ  كقاـ
كدخؿ الجيش الفرنسي المدينة ببل مقاكمة كببل أدني مشقة أك عناء نتيجة لقرار خطأ اتخذه األمير فخر الديف كالطريؼ 

ي لكيس عمي كؿ أف لكيس التاسع كرجالو كجدكا المدينة عامرة باألقكات كالذخائر ألنيا كانت تستعد لحصار طكيؿ فاستكل
 ذلؾ كفرح بو 

 كمكث بالمدينة ستة شيكر كاممة ، 
 فكاف تأثير خبر كفاة الممؾ في ىذه الفترة في منتيي الخطكرة حتى لك كاف خبر غير صحيح 

كرغـ مرضو الشديد كحزنو عمي انسحاب حامية دمياط إال أف الممؾ الصالح استطاع أف يحشد الجيش بالمنصكرة 
 الصميبييف كقاـ بتحصينيا كاستعد لممعركة الكبرل معيـ ،  كاتخذىا قاعة لقتاؿ

  ِكما أف المجاىديف قامكا بأعماؿ إغارة عمي معسكر الصميبييف بدمياط كالعكدة في كؿ يـك بعدد مف األسرم
نكفمبر سنة  ِِىػ "  ْٕٔكفي كسط كؿ ىذه األحداث مات الممؾ الصالح في ليمة االثنيف النصؼ مف شعباف سنة 

 ـ " في أدؽ مراحؿ القتاؿ ضد الصميبييف  ُِْٗ
 شجرة الدر تخفي خبر كفاة الممؾ :

كانت شجرة الدر زكجة الممؾ الصالح سيدة قكية كحازمة كشعرت بأف ىذا الخبر قد يؤدم إلي ضعؼ معنكيات الجيش 
لي الجيش فقررت كقد يحدث ما حدث في دمياط عندما كانت مجرد شائعات عف كفاة الممؾ فما بالؾ بخبر مؤكد يصؿ إ

 إخفاء خبر كفاتو 
كعيدت لؤلمير فخر الديف بقيادة الجيش ككاف األطباء يدخمكف كالعادة إلي حجرة السمطاف كؿ يـك ككأنيـ يعكدكنو  -)

كما كانت األكراؽ الرسمية تدخؿ إلي نفس الغرفة كتخرج مميكرة بإمضاء الممؾ كعبلمتو بخط يشبو خطو كؿ الشبو كأرسمت 
  ّ(-الممؾ المعظـ تكرانشاه ابف الممؾ الصالح الرسؿ إلي 

 كاحتدـ القتاؿ كبرغـ كؿ ىذه اإلجراءات تسرب نبأ كفاة السمطاف إلي األعداء 
ثـ بكصكؿ تكرانشاه ابف الممؾ الصالح تكلي قيادة المعركة فقاـ بقطع اإلمدادات بيف معسكر الصميبييف المكاجو 

 اإلمدادات منيا حتى ضاؽ الحاؿ بمكيس التاسع لممنصكرة كبيف مدينة دمياط التي تأتييـ 

                                                 
ٔ

  96ٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ  
ٕ

  98ٚلكس  ٕج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ  ضح٣ٌم ٍٓٛ 
ٖ

  98ٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ  
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فشعر بأف حممتو ستفشؿ قبؿ أف تحقؽ أىدافيا فطمب مف تكرانشاه أف يسممو بيت المقدس مقابؿ االنسحاب مف 
 فرفض تكرانشاه  ُمصر

 كاشتعؿ لييب المعركة كانقض جيش المسمميف عمي األعداء كقتمكا كأسركا أعدادان ضخمة منيـ 
الممؾ لكيس التاسع الذم تـ حبسو في دار ابف لقماف بالمنصكرة ككاف المككؿ بحراستو شخص اسمو  ككقع في األسر
 الطكاشي صبيح 

 ككاف نصران عظيمان بفضؿ ا سبحانو كتعالي 
ثـ بعد ذلؾ تـ فداء الممؾ لكيس بمبمغ كبير مف الماؿ كتـ انسحاب الفرنجة مف مصر دكف قيد أك شرط بعد أف بقي 

 يـ في المنصكرة كاعتنقكا اإلسبلـ العديد من
 

كدع جنكد فرنسا المنسحبيف كأشار  ِكالطريؼ أف أحد الشعراء في مصر في ذلؾ الكقت اسمو جماؿ الديف بف مطركح
 إلي أف دار ابف لقماف ستظؿ مكجكدة كبيا الطكاشي صبيح إذا فكر الممؾ في العكدة مرة أخرم فقاؿ الشاعر :

 مقاؿ نصح عف قؤكؿ فصيػح - - -قؿ لمفرنسيس إذا جئتو 
 تحسب أف الزمر يا طبؿ ريح - - -أتيت مصر تبتغي ممكيا 
 ضاؽ بو عف ناظريؾ الفسيح - - -فساقؾ الحيف إلي أدىـ 
 بحسف تدبيرؾ بطف الضػريح - - -ككؿ أصحابؾ أكدعتيـ 

 إال قتيؿ أك أسير جػػريح - - -سبعكف ألفان ال يرم منػيـ 
 ألخذ ثأر أك لفعؿ قبيػح - - - كقؿ ليػـ إف أضمركا عكدة

 كالقيد باؽ كالطكاشي صبيح - - -دار ابف لقماف عمي حاليا                            
 نقبلن عف كتاب )تاريخ مصر اإلسبلمية ( تأليؼ ) د جماؿ الديف الشياؿ ( الجزء الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٔ

 ٣ْ ٝٓؼٍٝفًحٗص ضطْ ػحوزً ًٛٙ جٍُٔج٬ْش ذ٤ٖ جُِٔٞى ٝجُوحوز ن٬ٍ جُٔؼحٌى ذٌَٗ ٠ر٤ؼ٢ ٓغ ضأ٤ٖٓ جٍَُْ ضٔحٓحً أغ٘حء ه٤حْٜٓ ذٜٔحْٜٓ ٝٛٞ ػٍف هى 
ٕ

  ٕٓٔج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( جُؿُء جُػح٢ٗ ضح٣ٌم ٍٓٛ  
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 مكانة المدرس في العصر األيكبي  .ُِِ
عف ىذا المكضكع كتحت عنكاف المدارس في العصر األيكبي كتبت األستاذة الدكتكرة عفاؼ سيد محمد صبره أستاذ 

 فرع البنات  –التاريخ الكسيط كمية الدراسات اإلنسانية جامعة األزىر 
 كتبت ما ممخصو :

لتعميـ ، حتي أصبح ليذا العصر سمة احتؿ سبلطيف األيكبييف مكانة بارزة بيف الحكاـ المسمميف في االىتماـ بالعمـ كا
خاصة ميزتو عف غيره مف العصكر اإلسبلمية األخرم ، فقد شيد نيضة فكرية كثقافية كأدبية كدينية ، كال أدؿ عمي ذلؾ مف 
النتاج العممي كالمؤلفات الكبيرة التي تذخر بيا المكتبات اإلسبلمية إلي جانب الشخصيات البارزة التي تألقت كنالت حظيا 

  - - - - - -في ميداف الفكر كالديف كالسياسة 
بمغ مف سمك كمكانة التدريس في مصر أنو كاف يصدر بيا تقميد أك مرسـك مف السبلطيف ، كاعتبرت ىي كالقضاء مف 
درجة كاحدة ، ككثيران ما جمع الشخص الكاحد بيف الكظيفتيف معان ، كممف جمعكا بيف األمريف زيف الديف بف أيكب كتكلي 

ىػ ككتب لو التقميد بذلؾ الصاحب بياء الديف بف االثير الجزرم ، ككاف التقميد يقرأ بطريقة عمنية في ٓٗٓكظيفتيف سنة ال
 - - -المسجد الجامع بعد أف يجمع لو الناس عمي اختبلؼ المراتب كيتكلي قراءتو خطيب المسجد 

ذا كنا قد أكضحنا مكانة المدرسيف ، فقد كانت ىناؾ شركط ممزمة ليـ كىي أف يككنكا منزىيف عف أخذ ماؿ الكقؼ  كا 
المنكطيف بو ، كأف يتقيدكا بشركط الكقؼ كأف ينفذكا رغباتو كأف يحافظكا عمي محتكيات الكقؼ كأال يتعاطكا التدريس في 

  - - - - - -غير المكاف أك المدرسة التي كمفكا بيا إلي غير ذلؾ ، 
ما عينان كما تأثرت بظركؼ متعددة منيا مقدار الكقؼ عمي المدرسة كانت المرتبات التي تمنح لممدرسيف إما نق دان كا 

 كمكانة المدرس كسمعتو ، كقد كاف ىناؾ مدرسكف يتناكلكف مرتباتيـ المنتظمة مف الخزينة العامة لمببلد 
في المدرسة ىناؾ مثؿ لممرتب الذم منحو صبلح الديف لمشيخ نجـ الديف الخبكشاني عندما عينو عمي التدريس كالنظر 

الصبلحية فقد أكرد السيكطي )أف صبلح الديف شرط لو مف المعمـك في كؿ شير أربعيف دينار معاممة ، صرؼ كؿ دينار 
 ثبلثة عشر درىمان كثمث درىـ عف التدريس(

كقد بني صبلح الديف مدرسة أخرم سماىا السيكفية كقرر في تدريسيا الشيخ مجد الديف محمد بف محمد الجبتي كرتب 
 لو في كؿ شير أحد عشر ديناران كباقي ريع الكقؼ يصرفو عمي ما يراه لطمبة الحنفية المقرريف عنده عمي قدر طبقاتيـ

أما عف الطريقة األخرم لدفع المرتبات عينان فذلؾ ما حدث في المدرسة القمحية المالكية التي أنشأىا صبلح الديف كرتب 
ضيعة مكقكفة بالفيـك يفرؽ محصكليا عمييـ ، كعمي طبلبيا مف القمح بيا أربعة مف المدرسيف ككانت نفقاتيـ مف 

المتحصؿ مف ضيعة الحنبكشية بالفيـك ، كيذكر بف دقماؽ أف ىذه المدرسة قسمت إلي أربع زكايا أم أف كؿ مدرس اختص 
 ىك كطمبتو بزاكية منيا 

مدرستيف إحداىما المدرسة الكاممية كالمدرسة اندثرت مدارس القاىرة في العصر األيكبي كميا كلـ تبؽ منيا غير أطبلؿ 
 الصالحية كالتي حدد المقريزم أنيا مجمكعة مدارس كليست مدرسة كاحدة ألنيا تدرس المذاىب األربعة

ىػ ُِٔالمدرسة الكاممية )دار الحديث(:أمر السمطاف الكامؿ بإنشاء أكؿ مدرسة في مصر لتدريس الحديث النبكم سنة 
 ريف كسميت بدار الحديث الكامميةـ بخط بيف القصُِِْ/

كىك أكؿ مف  - -ىػ ّٗٔالمدرسة الصالحية )المذاىب األربعة( : بناىا السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب سنة 
 ىػػُْٔعمؿ بديار مصر دركسان أربعة في مكاف سنة 

 –لييئة المصرية العامة لمكتاب ا –إعداد د عبد العظيـ رمضاف  –نقبلن عف كتاب تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية 
  َََِمكتبة األسرة 
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 الدكلة المممككية

 المماليؾ  .ُِّ
فقد انقسمت فترة حكـ المماليؾ لمصر إلي مماليؾ بحرية استمرت  -مر المماليؾ في تاريخ مصر بثبلثة مراحؿ مختمفة )

معة كالتي انتيت بالفتح العثماني لمصر ثـ تمتيا المماليؾ البرجية كىـ سكاف أبراج الق - - -ـ  ُِّٖـ إلي  ُِِٓمف 
ثـ المماليؾ البككات في العصر العثماني الذيف بسببيـ ساءت سمعة  ُـ ( ُُٕٓعمي يد السمطاف سميـ األكؿ في 

 المماليؾ بشكؿ عاـ  (،
 كليس مف اإلنصاؼ أف نضع المماليؾ جميعان بمراحميـ الثبلثة في سمة كاحدة ،  

البحرية في عيد الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب بداية رائعة فكاف أسمكب إعداد المممكؾ جدير فقد كانت بداية المماليؾ 
فأكؿ ما يبدأ بو تعميمو ما يحتاج إليو مف القرآف الكريـ ككانت كؿ طائفة ليا فقيو يحضر إلييا كؿ يـك كيأخذ  -باإلعجاب )

فإذا صار إلي سف  - - -يعة كمبلزمة الصمكات كاألذكار في تعميميا كتاب ا تعالي كمعرفة الخط كالتمرف بآداب الشر 
البمكغ أخذ في تعميمو أنكاع الحرب مف رمي السياـ كلعب الرمح كنحك ذلؾ فيتسمـ كؿ طائفة معمـ حتي يبمغ الغاية في 

السمطاف كيتدرج معرفة ما يحتاج إليو كعندما ينتيي المممكؾ مف تدريبو كيثبت جدارتو كيصير محاربان كفئان ينقؿ إلي خدمة 
 ِ(-في الرتب حتي يصير مف األمراء 

كقد حقؽ المماليؾ البحرية العديد مف اإلنتصارات عمي التتار كبقايا الصميبييف كاستضافكا الخميفة العباسي في مصر 
 ككانت لو مكانتو ، كاتسع نفكذىـ في المنطقة كقامكا بخدمة الحرميف الشريفيف

 المماليؾ البحرية عمي الجنسية المصرية حيث يقكؿ الدكتكر محمكد الحكيرم :كبمغة ىذه األياـ قد حصؿ 
أنيـ جاءكا إلي مصر كرقيؽ مف ببلد متعددة كأمـ شتي كأصكؿ عرقية متنكعة ككجو األىمية ىنا أنيـ أتكا أطفاالن  -)

العربية كلـ يعكدكا يعرفكف ليـ كطنان غير  صغاران انقطعت حباليـ نيائيان بمكاطنيـ األصمية كتربكا تربية إسبلمية كتعممكا المغة
مصر كاستقركا فييا لؤلبد كميما قيؿ في أف المماليؾ أجانب عف مصر كأنيـ كلدكا في أرض غير إسبلمية ، أك أنيـ 
يرجعكف في أصكليـ إلي دماء غير مصرية فإف ىذا القكؿ مردكد عميو ، ألف االنتماء الحقيقي لمكطف يقـك أساسان عمي 

ذا الكطف كالدفاع عنو كرعاية مصالحو ، بغض النظر عف الجنس الذم يعيش فكؽ أرضو أك األصكؿ التي تحدر خدمة ى
منيا ، كىي حقيقة أثبتيا التاريخ عمي مداه الطكيؿ ، فميس ثمة كطف يجرم في عركؽ أبنائو دماء كاحدة نقية خالصة ، 

ف كانت مصر قد كمصر بمكقعيا الجغرافي كتاريخيا الطكيؿ قد استقبمت أجناس ان عديدة تركت أثرىا فييا  بصكرة ما ، كا 
امتصت تمؾ األجناس كطبعتيا بطابعيا كشخصيتيا ، فصارت مصرية ، كىذه الحقيقة تنطبؽ عمي المماليؾ في مصر ، فيـ 

ـ عمي مسرح الذيف حمكا شعبيا كحاربكا باسمو كحافظكا عمي استقبللو ضد الغزاة كينبغي أال ننسي أف المماليؾ منذ ظيكرى
األحداث في مصر كمنطقة الشرؽ األكسط قد ارتبطكا بالشرعية  التي منحتيا ليـ الخبلفة اإلسبلمية بكصفيـ حماتيا 

 ّ(-كالمدافعيف عنيا كعف اإلسبلـ كلذلؾ مف الظمـ الفادح أف نعتبر المماليؾ أجانب عف مصر 
  َِْفحة نقبلن عف كتاب مصر في العصكر الكسطي ) د محمكد الحكيرم ( ص

 أسمكب انتقاؿ السمطة في العصر المممككي :
كيرجع السبب في عدـ نجاح نظاـ الكراثة الشرعية عند  -لـ ينجح نظاـ تكريث الحكـ في عيد المماليؾ بشكؿ كاضح )

المماليؾ إلي أنيـ كانكا جنكدان محاربيف نشأكا نشأة كاحدة كربكا تربية كاحدة متجانسة فيـ قـك قد انقطعت صبلتيـ بأسراتيـ 
ي مياديف الحركب فضعفت عندىـ مع الزمف معاني الصبلت األسرية كقكيت عندىـ منذ اشتركا في أسكاؽ الرقيؽ أك أسركا ف

                                                 
ٔ

  9ْٖٓٞٞػس قٌحّ ٍٓٛ ٖٓ جُلٍجػ٘س ئ٢ُ ج٤ُّٞ ) و ٗحٍٚ ج٧ٗٛح١ٌ ( ٚلكس  
ٕ

  9ٖٕ، ٚلكس  8ٍٖٕٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

  ٍٕٓٗٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
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فكاف يصعب عمي المماليؾ دائمان أف يمي  - - -في نفس الكقت معاني صبلت أخرم كاف ليا شأف كبير في حياتيـ 
زميـ بالكالء لو فكانكا في السمطنة ابف سمطاف سابؽ ألنو لـ ينشأ نشأتيـ كلـ يرب تربيتيـ كليس بينيـ مف العبلقات ما يم

العادة يقبمكف سمطنة ىذا االبف مؤقتان احترامان لما أخذ عمييـ مف مكاثيؽ كأيماف إلي أف تنتيي المشاكرات بيف كبراء أمراءىـ 
كيتفقكا عمي تكلية أحدىـ ككاف االختيار يقع عادة عمي أقرب األمراء إلي السمطاف السابؽ ، كأقرب األمراء إلي السمطاف 

  ُ(-لسابؽ كاف في العادة أقدميـ كاألخذ بنظاـ األقدمية مف المبادئ اليامة التي كاف يحترميا كيعمؿ بيا المماليؾ ا
ذا كاف المماليؾ قد ككنكا طبقة عسكرية شديدة البأس  -)  فقد أدم ذلؾ إلي ظيكر عمماء الديف المصرييف  - -كا 

اف الشعب المصرم باعتبارىـ مف أبناءه ، كدافعكا عنو ضد كؿ طغياف ، الذيف كقفكا أماـ استبداد المماليؾ ، كتكممكا بمس
كبمغ رجاؿ الديف في دكلة المماليؾ مكانة سامية ، جعمت سبلطيف المماليؾ يستمعكف إلي شككاىـ كيجيبكف طمباتيـ ، بؿ 

السمطاف الظاىر بيبرس تكجسكا مف بعضيـ خيفة ، كليس أدؿ عمي ذلؾ مف أف الشيخ عز الديف بف عبد السبلـ كاف يزجر 
  ِ( - -عف المظالـ كينياه عنيا 

قاضي قضاة الحنفية شمس الديف الحريرم كاف شديد السطكة ال تأخذه في ا لكمة الئـ ككانت األمراء  -كما أف )
 شمس تخافو كلقد ذكر البف بطكطة أف السمطاف الناصر محمد بف قبلككف قاؿ يكمان لجمسائو : " إني ال أخاؼ أحدان إال

 ّ(-الديف الحريرم " 
ككثيران ما كاف السمطاف المممككي يرجك نصح عمماء الديف باعتبارىـ أىؿ الحؿ كالعقد كال يقـك بحرب أك يتخذ  -، ) 

قرارات عميا ىامة تمس أمكر الدكلة إال بعد استشارتيـ ، ىذا في الكقت الذم كاف رجاؿ الديف يعتبركف سبلطيف المماليؾ 
  ْ(-سبلمية كأف احتراميـ مف احتراـ اإلسبلـ درع األمة اإل

 ُُٗصفحة  ِ،نقبلن عف كتاب ) تاريخ مصر اإلسبلمية ( ) د جماؿ الديف الشياؿ ( ج
  ُِْككتاب ) مصر في العصكر الكسطي ( ) د محمكد الحكيرم (  صفحة 

 

                                                 
ٔ

  9ٔٔٚلكس  ٤ٕٓس ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼضح٣ٌم ٍٓٛ ج٬ْ٩ 
ٕ

  ٍٕٔٗٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
ٖ

  ٍٕٔٗٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  
ٗ

  ٍٕٕٗٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  



 ٔ6ٓ 

  

 الحياة الفكرية كاألدبية في مصر في عيد المماليؾ : .ُِْ
دكلة المماليؾ دكف نزاع أكثر العكاصـ اإلسبلمية ازدىاران بالبحث كالدرس كحممت كحدىا ) كانت القاىرة في عصر  

مشعؿ الثقافة العربية اإلسبلمية كحافظت عمييا مف خطر الضياع بعد أف ذكت مراكز العمـ كالتنكير في معظـ الببلد 
ت ، كتعرض قرطبة في األندلس لحركة اإلسبلمية ، خاصة بعد سقكط بغداد في أيدم المغكؿ كتدميرىـ لكنكز المخطكطا

لحاؽ الضرر بببلد الشاـ عمي أيدم الصميبييف كالمغكؿ جميعان كاستقبمت مصر العمماء كالباحثيف  االسترداد المسيحية كا 
  ُكالطمبة مف كؿ مكاف لينيمكا مف مراكز العمـ بيا ، كفي العصر المممككي زاد عدد المدارس زيادة كبيرة (

ياة الفكرية كاألدبية في مصر اإلسبلمية ذركة النضج كاالزدىار في القرنيف الثامف كالتاسع اليجرييف ) كقد بمغت الح 
ففي ىذيف القرنيف تحتشد أعظـ جميرة مف العمماء كالكتاب مف كؿ فف كضرب كفييا تغص القاىرة بأكابر العمماء الكافديف 

زىرىا التالد ، كببلطيا المستنير ، حامي اآلداب كالعمـك ، عمييا مف المشرؽ كالمغرب ، تجتذبيـ نيضتيا الفكرية ، كأ
كيمتاز القرف الثامف في مصر بظاىرة فكرية خاصة ، كىي أنو عصر المكسكعات العممية كالفنكف المعركفة يكمئذ ، في 

لفذ في تراث األدب مؤلفات جامعة لـ تعرفيا اآلداب العربية مف قبؿ ككتبت في عدة مكسكعات جميمة ، مازالت تتبكأ مقاميا ا
ـ صاحب كتاب " نياية  ُِّّكأشير ىؤالء العمماء المكسكعييف أحمد ابف عبد الكىاب النكيرم المتكفي سنة  ِالعربي (

ـ صاحب كتاب مسالؾ األبصار في ممالؾ  ُّْٖاألرب في فنكف األدب " كأحمد ابف فضؿ ا العمرم المتكفي سنة 
نو لمف التجاكز  ُُْٖمتكفي سنة األمصار كأبك العباس القمقشندل ال ـ صاحب كتاب صبح األعشى في كتابة اإلنشاء ) كا 

كالتكاضع أف نسمي ىذه المؤلفات المدىشة كتبان ، فيي في الكاقع مكسكعات ضخمة شاسعة ال تدؿ أسماؤىا عمي حقيقة 
اكلتيـ نقؿ ىذه الحضارة إلي كظمت ىذه الحركة العممية مستمرة في مصر كانتيت بدخكؿ العثمانيكف كمح ّمحتكياتيا (

 عاصمة ممكيـ مما أدم إلي خمك مصر مف العمماء في كافة المجاالت كغمؽ العديد مف المدارس
 العمارة كالفنكف في عيد المماليؾ :

 )عمي الرغـ مف أف المماليؾ كانكا طبقة حاكمة تميؿ إلي البطش كالقسكة كالقكة إال أنيـ كانكا رعاة لمفنكف التي لـ تشيد
ليا مصر مثيبلن منذ عصر البطالمة ، كتمتعكا بذكؽ راؽ كحب لمفنكف فمؤلكا سماء القاىرة بالتحؼ اليندسية الرائعة كالزالت 
القاىرة تزخر بالمساجد كالمدارس كالقباب كالخكانؽ كاألضرحة كالقصكر كاألسبمة كالحمامات كالبيمارستانات كغيرىا مف 

المماليؾ كأمرائيـ عناية تامة منذ قياـ دكلتيـ بتشييد المنشآت العامة حتي كاد  التحؼ المعمارية ، كقد عني سبلطيف
 ِِٗكصفحة  ِٖٔنقبلن عف كتاب ) مصر في العصكر الكسطي( تأليؼ ) د محمكد الحكيرم ( صفحة  ْيخطئيا العد (

 ٕٔككتاب )مؤرخك مصر اإلسبلمية ( تأليؼ ) محمد عبد ا عناف ( صفحة 

                                                 
ٔ

  9ٍٕٕٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  6ٙٓإٌنٞ ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) ٓكٔى ػرى هللا ػ٘حٕ ( ٚلكس  
ٖ

  6ٙٓإٌنٞ ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) ٓكٔى ػرى هللا ػ٘حٕ ( ٚلكس  
ٗ

  8ٍٕٙٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
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 ية في عصر المماليؾ :الحياة االقتصاد .ُِٓ
) اىتـ سبلطيف المماليؾ بالزراعة باعتبارىا مصدر الثركة األكؿ الذم عاش عميو المصريكف في مختمؼ العصكر ،  

قامة الجسكر حرصان عمي كصكؿ المياه إلي أراضي لـ تصؿ إلييا مف قبؿ مما  كلذلؾ عني سبلطيف المماليؾ بحفر الترع كا 
 ،  ُة لمزراعة كبالتالي كثرة الغبلت كالخيرات (زاد في رقعة األراضي الصالح

لي جانب الزراعة اىتـ سبلطيف المماليؾ بالثركة الحيكانية فعممكا عمي تحسيف سبللتيا كجمب األنكاع الممتازة  ) كا 
ىـ لتربيتيا كاإلكثار منيا ، كفي عصر المماليؾ ارتقت الصناعة كأصبحت عمي درجة كبيرة مف الجكدة كاإلتقاف ، كمف أ

كالمصنكعات  - -كبرع المصريكف في الصناعات الجمدية  - -الصناعات في العصر المممككي صناعة المنسكجات 
المعدنية ، كازدىرت صناعة الزجاج ، ككذلؾ صناعة الخزؼ كخضع الصناع كأصحاب الحرؼ في العصر المممككي لنظاـ 

نظاـ ثابت يحدد عددىـ كمعامبلتيـ ، كما يككف ليـ رئيس أك النقابات ، فكاف أفراد كؿ حرفة يككنكف نقابة خاصة بيـ ليا 
 ،  ِشيخ يرأسيـ كيفض مشاكميـ كيرجعكف إليو في كؿ ما ييـ (

) أما التجارة في عصر المماليؾ فقد لعبت الدكر البارز كمصدر لمثركة سكاء كانت تجارة داخمية أك خارجية ، كلكف 
  ّدخؿ دكلة المماليؾ كثرائيا ( التجارة الخارجية ساىمت بالنصيب األكبر في

ككاف سبلطيف المماليؾ ييتمكف بالتعامؿ معاممة حسنة مع التجار األجانب كمف أظرؼ األمثمة عمي ذلؾ أف السمطاف 
 المنصكر قبلككف بعث إلي المسئكؿ عف ميناء اإلسكندرية رسالة يأمره فييا بتنمية تجارة الميناء 

العدؿ الذم كانكا ألفكه منو ، فإنيـ ىدايا البحكر ، كدكالبة الثغكر ، كمف ألسنتيـ يطمع ) كمعاممة التجار الكارديف إليو ب
ذا بذر ليـ حب اإلحساف نشركا لو أجنحة مراكبيـ كالطيكر ،   - - -عمي ما تجنو الصدكر كا 

ت الفنادؽ ككضعتيا كىيأت دكلة المماليؾ كسائؿ الراحة إلقامة التجار األكركبييف في مينائي اإلسكندرية كدمياط فبن 
  ْتحت تصرؼ ىؤالء التجار حتى يعيشكا كفؽ النمط الذم اعتادكه في ببلدىـ (

 ِِٗنقبلن عف كتاب ) مصر في العصكر الكسطي( تأليؼ ) د محمكد الحكيرم ( صفحة 

                                                 
ٔ

  88ٍٕٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٕ

  9ٍٕٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٖ

  9ٍٕٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

 9ٕٕ،  9ٍٕٔٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
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 كيؼ استعدت دكلة المماليؾ البحرية لمكاجية التتار : .ُِٔ
المماليؾ البحرية في مصر كتحديدان في عيد السمطاف الصغير نكر  بعد انتياء عصر الدكلة األيكبية كفي بداية عصر

الديف عمي ابف السمطاف عز الديف أيبؾ ىاجـ ىكالكك العراؽ كقتؿ الخميفة المستعصـ با كخرب بغداد تخريبان شديدان كاقترب 
تدينان متمسكان بالسنة كأبيو كاف م -خطر المغكؿ مف مصر كيقكؿ السيكطي عف الخميفة العباسي المستعصـ قتيؿ التتار )

 ُثـ ركف المستعصـ إلي كزيره مؤيد الديف العمقمي الرافضي - -كجده كلكنو لـ يكف مثميما في التيقظ كالحـز كعمك اليمة 
 - - -كناصحيـ كأطمعيـ في المجئ إلي العراؽ كأخذ بغداد  ِفأىمؾ الحرث كالنسؿ كلعب بالخميفة كيؼ أراد كباطف التتار

، ككصؿ التتار إلي  ّ(-جاء خبر منيـ كتمو عمي الخميفة كيطالع بأخبار الخميفة التتار إلي أف حصؿ ما حصؿ  كصار إذا
، كلـ يسمـ إال مف اختفي في بئر أك قناة كقتؿ ----كبذؿ السيؼ في بغداد كاستمر القتاؿ فييا نحك أربعيف يكمان -بغداد )

قتؿ معو جماعة مف أكالده كأعمامو كأسر بعضيـ ككانت بمية لـ يصب الخميفة رفسان ، قاؿ الذىبي : ما أظنو دفف ، ك 
اإلسبلـ بمثميا كلـ يتـ لمكزير ما أراد كذاؽ مف التتار الذؿ كاليكاف كلـ تطؿ أيامو بعد ذلؾ كعممت الشعراء قصائد في مراثي 

  ْ(-بغداد كأىميا 
 ببقاء مكالنا الكزير خراب - - -بادت كأىمكىا معان فبيكتيـ 

 ؿ بعضيـ :كقا
 حزنان عمي ما تـ لممستعصـ - - -يا عصبة اإلسبلـ نكحي كاندبي 

 البف الفرات فصار البف العمقمي - - -كاف قبؿ زمانو  ٓدست الكزارة
إني ما قصدت إال أف نجتمع عمي قتاؿ التتار كال يتأتي  -كعندما اقترب الخطر مف مصر تـ تكلية قطز السمطنة كقاؿ )

كقدـ  ---كيقكؿ السيكطي ) ٔ(-فإذا خرجنا ككسرنا ىذا العدك فاألمر لكـ أقيمكا في السمطنة مف شئتـ ذلؾ بغير ممؾ ، 
الصاحب كماؿ الديف بف العديـ إلييـ رسكالن يطمب النجدة عمي التتار ، فجمع قطز األمراء كاألعياف ، فحضر الشيخ عز 

الشيخ عز الديف : " إذا طرؽ العدك الببلد كجب عمي العالـ كميـ الديف ابف عبد السبلـ ككاف المشار إليو في الكبلـ ، فقاؿ 
قتاليـ ، كجاز أف يؤخذ مف الرعية ما يستعاف بو عمي جيازىـ ، بشرط أف ال يبقي في بيت الماؿ شئ كأف تبيعكا ما لكـ مف 

ذ أمكاؿ العامة مع بقاء ما الحكائص كاآلالت كيقتصر كؿ منكـ عمي فرسو كسبلحو كتتساككا في ذلؾ أنتـ كالعامة ، كأما أخ
كتـ جمع األمكاؿ استعدادان لقتاؿ العدك كالذم تـ بعد ذلؾ في معركة عيف  ٕ(-في أيدم الجند مف األمكاؿ كاآلالت الفاخرة فبل 

كمف كتاب  َّٕ، صفحة  ّٖٔعيف جالكت الشييرة مقتطفات بتصرؼ مف كتاب ) تاريخ الخمفاء ( لمسيكطي صفحة 
  ُِِ( الجزء الثاني تأليؼ د جماؿ الديف الشياؿ صفحة ) تاريخ مصر اإلسبلمية 

                                                 
ٔ

 س ن٬كس ٤ٖؼ٤س ًحٕ ُِٔٓطؼْٛ ٣ٍَٝ جْٔٚ ٓإ٣ى جُى٣ٖ جُؼِو٢ٔ ٝٛٞ ٤ٖؼ٢ ٌجك٢ٟ ًٝحٕ ٣كحٍٝ ٛىّ جُه٬كس ج٤ُ٘ٓس ٝئهحٓ 
ٕ

 ذح٠ٖ جُططحٌ أ١ جضلن ٓؼْٜ ػ٢ِ ٓؼحٝٗطْٜ ٞى جُه٤ِلس ٍْجً  
ٖ

  ٖٖٙضح٣ٌم جُهِلحء ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  
ٗ

  8ٖٙضح٣ٌم جُهِلحء ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  
٘

 وْص جَُٞجٌز = ٓ٘ٛد جَُٞجٌز  
ٙ

  ٕٕٔٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ 
6

  6ٖٓضح٣ٌم جُهِلحء ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  
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 سمطاف العمماء –العز بف عبد السبلـ  .ُِٕ
كاف العٌز بف عبد السبلـ جميبلن ميابان حسف الصكرة، منبسط األسارير، متكاضعان في مظيره كممبسو، ككاف ال يتأٌنؽ كال 

 يتكٌمؼ الحشمة كال يستألؼ الكقار استأالفان،
 ـ  ُِِٔـ كتكفي في مصر سنة  ُُُٖ كلد في دمشؽ سنة

 حضر إلي مصر في عيد الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب حيث كاله القضاء كالخطابة
كقد أفتي بأف األمراء المماليؾ عبيد كال يصح ليـ ما يصح لؤلحرار كطمب مف الممؾ الصالح أف يتـ عقد مجمس كينادم 

ىذا في البداية بشدة مف األمراء كمف الممؾ نفسو كلكنو تـ بالفعؿ بضغط عمييـ بالبيع لبيت ماؿ المسمميف كقد تـ معارضة 
مف العز بف عبد السبلـ عندما قرر أف يغادر مصر ككاد أف يغادرىا معو كؿ أىؿ مصر فنزؿ الممؾ عمي حكمو كتـ بيع 

 األمراء كلذلؾ يقاؿ عنو أنو بائع الممكؾ حيث تكلي المماليؾ بعد ذلؾ حكـ مصر 
قطز نائبان لمسمطاف الصغير الممؾ المنصكر نكر الديف عمي كاقترب الخطر المغكلي مف الببلد كاف البد مف كعندما كاف 

جمع األمكاؿ لئلنفاؽ عمي إعداد الجيش الذم سيكاجو المغكؿ ككاف البد مف صدكر فتكل مف أحد الفقياء لجمع الماؿ 
 لمكاجية العدك حتي ال يبدأ الجياد بظمـ العباد ، 

ذا المكضكع الميـ عند كصكؿ رجؿ يطمب معكنة مصر لصد ىجـك التتار ككانت فتكل الشيخ عز الديف بف عبد كأثير ى
السبلـ أف اإلنفاؽ البد أف يشمؿ الجميع ببل استثناء كبعد أف تستنفذ الدكلة كؿ ما لدييا مف أمكاؿ في بيت ماؿ المسمميف 

ليؾ ركاية السيكطي عف ىذا المكضكع :  ) ق  كفييا نزؿ التتار " آمد " ككاف ٕٓٔ – ُسنة سبع كخمسيفثـ دخمت  -كا 
 صاحب مصر المنصكر عمي ابف المعز أيبؾ صبيان كأتابكو األمير سيؼ الديف قطز المعزم مممكؾ أبيو ، 

كقدـ الصاحب كماؿ الديف بف العديـ إلييـ رسكالن يطمب النجدة عمي التتار ، فجمع قطز األمراء كاألعياف ، فحضر الشيخ 
 عز الديف ابف عبد السبلـ ككاف المشار إليو في الكبلـ ، فقاؿ الشيخ عز الديف : "

إذا طرؽ العدك الببلد كجب عمي العالـ كميـ قتاليـ ، كجاز أف يؤخذ مف الرعية ما يستعاف بو عمي جيازىـ ، بشرط أف  
منكـ عمي فرسو كسبلحو كتتساككا في ذلؾ ال يبقي في بيت الماؿ شئ كأف تبيعكا ما لكـ مف الحكائص كاآلالت كيقتصر كؿ 

 ِ(-أنتـ كالعامة ، كأما أخذ أمكاؿ العامة مع بقاء ما في أيدم الجند مف األمكاؿ كاآلالت الفاخرة فبل 
كقد بمغ رجاؿ الديف في دكلة المماليؾ مكانة سامية ، جعمت سبلطيف المماليؾ يستمعكف إلي شككاىـ كيجيبكف طمباتيـ 

عضيـ خيفة ، كليس أدؿ عمي ذلؾ مف أف الشيخ عز الديف بف عبد السبلـ كاف يزجر السمطاف الظاىر ، بؿ تكجسكا مف ب
 ّ( - -بيبرس عف المظالـ كينياه عنيا 

 نقبلن عف كتاب مصر في العصكر الكسطي ) د محمكد الحكيرم ( كمكسكعة كيكيبيديا 

                                                 
ٔ

ٛؿ٣ٍحً ٝؾٍش جُؼحوز ػ٢ِ ٓح ٣رىٝ أٗٚ ٠حُٔح يًٍ ك٢ ذىج٣س ج٬ٌُّ ػىو جُٔثحش كاٗٚ ٫ ٣ًًٍٛح ذؼى يُي ك٤وٍٞ ٓػ٬ً  6ٌ٘ٙذٔح ٣وٛى ج٢٠ٞ٤ُٓ ٛ٘ح ْ٘س  

 ْرؼس ٝن٤ٖٓٔ ٫ٝ ٤ٟ٣ق جُٓطٔحتس ئ٫ ك٢ ذىج٣س جُلوٍز كو١ ٝهللا أػِْ 
ٕ

  6ٖٓ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  ضح٣ٌم جُهِلحء 
ٖ

  ٍٕٔٗٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ (  ٚلكس  



 ٔ6ٗ 

 معركة عيف جالكت : .ُِٖ
فيا أييا الباقكف أنتـ بمف مضي الحقكف ، يا  -ف رسالة تحذير كتيديد )أرسؿ ىكالكك رسبلن مف عنده إلي مصر يحممك

أييا الغافمكف أنتـ إلييـ تساقكف ، كنحف جيكش اليمكة ال جيكش الممكة ، مقصكدنا االنتقاـ كممكنا ال يراـ كنزيمنا ال يضاـ 
ألكالد كأىمكنا العباد كأذقناىـ العذاب كجعمنا دمرنا الببلد كأيتمنا ا - -، كعدلنا في ممكنا قد اشتير كمف سيكفنا أيف المفر 

ككاف قطز عمي عمـ تاـ أنو لف يككف ىناؾ  ُ(-عظيميـ صغيرا كأميرىـ أسيرا ، تحسبكف أنكـ منا ناجكف أك متخمصكف 
أم فرؽ بيف االستسبلـ أك عدـ االستسبلـ فيـ عمي أم حاؿ سكؼ يقتحمكف مصر كيدمركنيا كما دمركا غيرىا كسيقتمكف 

اس ببل رحمة حتي في حالة االستسبلـ كبالتالي كاف رد قطز ببل تردد ىك قطع رؤكس رسؿ ىكالكك ) كعمؽ رؤكسيـ الن
كبدأ النضاؿ العنيؼ بيف عنصريف مف أخطر كأقكم  -) ِ(-عمي أبكاب القاىرة كأخذ يحشد قكاه كيستعد لمبلقاة المغكؿ 

كقد تأرجح النصر مرات بيف الفريقيف  ----في العصكر الكسطي العناصر المحاربة كبيف فنيف مف فنكف الحرب الممتازة 
كفي أكؿ المعركة ىـز المماليؾ كتفرقكا كلكف قطز ثبت في مكانو كألقي بخكذتو إلي األرض كصرخ  -) ّ(-أثناء المعركة 

غير أف  - - - بأعمى صكتو " كا إسبلماه " كحمؿ بنفسو عمي العدك فالتؼ المماليؾ حكلو ثانيةن كانتصركا عمي عدكىـ
التتار لـ يمبثكا أف ضمكا صفكفيـ كتجمعكا كتقدمكا كأكشككا أف ينتصركا عمي المماليؾ ثانية فتقدـ قطز كصرخ صرختو 
األكلي ثبلث مرات " كا إسبلماه ، يا ا انصر عبدؾ قطز عمي التتار " فأثارت ىذه الصرخة كىذا الدعاء حمية المماليؾ 

مكىـ ىزيمة شنعاء فمما تـ النصر نزؿ قطز عف فرسو كمرغ كجيو عمي األرض كقبميا كصمي كحممكا عمي التتار حتي ىز 
  ْ(-ركعتيف شكران  

، كمف كتاب ) تاريخ مصر اإلسبلمية ( الجزء  َّٕمقتطفات بتصرؼ مف كتاب ) تاريخ الخمفاء ( لمسيكطي صفحة 
  ُِّ،  ُِِالثاني صفحة 

                                                 
ٔ

  6ٖٓضح٣ٌم جُهِلحء ) ج٢٠ٞ٤ُٓ ( ٚلكس  
ٕ

  ٕٕٔٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ 
ٖ

  ٖٕٔ،  ٕٕٔٚلكس  ٕضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼ 
ٗ

  ٖٕٔٚلكس  ٤ٕٓس ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ ( ؼضح٣ٌم ٍٓٛ ج٬ْ٩ 



 ٔ6٘ 

 كخطر الصميبييف سيرة الظاىر بيبرس بيف خطر المغكؿ  .ُِٗ
كاف بيبرس عمي عمـ أف المغكؿ سكؼ ينتقمكف مما حدث ليـ فأعد العدة لقتاليـ ككاف في نفس الكقت يكاجو خطران 

ككاف بيبرس في دمشؽ كقد فرغ مف أمر الصميبييف  -صميبيان مف نكع آخر كظؿ بيبرس يقاـك كؿ منيـ بكافة الكسائؿ )
البيرة فتقدـ نحك الشماؿ يقكد الجيش بنفسو ثـ حمؿ بعض السفف المفككة إلي نير  كعمـ أف التتار قد أعادكا اليجـك عمي

الفرات حيث أعاد تركيبيا كعبر بجنكده إلي الشاطئ الشرقي حيث انتصر عمي التتار الذيف تقيقركا سريعان كاحتؿ بيبرس 
ف بيبرس كبيف التتار إلي ميداف آخر إلي كمنذ ذلؾ الحيف اتجو النضاؿ بي –البيرة كحصنيا كأقاـ بيا حامية لمدفاع عنيا 

، ككانت المعركة الكبرل لبيبرس ضد جيكش المغكؿ كحمفاءىـ مف سبلجقة الرـك في مكاف اسمو  ُ(-آسيا الصغرل 
كفييا انتصر بيبرس انتصاران حاسمان عظيمان كانتقؿ بعد ىذا النصر إلي قيسارية عاصمة  -ـ ) ُِٕٕ"األبمستيف" في سنة 

ؿ بدار السمطنة كجمس عمي عرش سبلجقة الرـك كليذه الكقعة نتيجة ىامة أخرم فقد حطمت دكلة سبلجقة الركـ الدكلة كنز
كأتاحت الفرصة لقياـ دكيبلت تركية أخرم في أنحاء آسيا الصغرم سيككف لبعضيا شأف عظيـ فيما بعد ، مف ىذه الدكيبلت 

كلكف بيبرس لـ يقدـ عمي مياجمة الصميبييف  -س شككة التتار )كبيذا كسر بيبر  ِ(-، دكلة بني قرماف كدكلة بني عثماف 
إال بعد أف اختط لنفسو خطة كاضحة تدؿ عمي ما كاف يمتاز بو مف ذكاء خارؽ كمكاىب سياسية فذة ، كانت ىذه الخطة 

دفيف ، أكليما تتمخص في عقد سمسمة مف التحالفات مع كؿ القكم اإلسبلمية كالمسيحية المحيطة بو كبالصميبييف لتحقيؽ ى
أف يمنع ىذه القكم أف ترسؿ أك تسمح بمركر أم مدد إلي الصميبييف كإليقاؼ جيكش المغكؿ إف فكرت في التقدـ لمساعدة 

ككاف يتزامف أحيانان القتاؿ مع  ْكاستمر بيبرس في حركبو ضد الصميبييف لمدة عشر سنكات كاممة ّ(-الصميبييف 
كقد لقي بيبرس في حمبلتو ضد الصميبييف مشاؽ كمتاعب  -الصميبييف مع القتاؿ عمي جبيات أخرم ضد المغكؿ كغيرىـ )

ككانت  ٓ(-جمة غير أنو كاف المنتصر دائمان فمـ ينيـز قط في معركة مف معاركيـ كلـ يمتنع عميو حصف مف حصكنيـ 
كقد كاف النتصارات بيبرس  -في قتالو ضد الصميبييف تحرير إمارة صميبية كبرم كىي إمارة إنطاكية ، )أىـ إنجازات بيبرس 

المتتالية أثرىا القكم في نفكس الشعب العربي في مصر كالشاـ فأعجب ببطكلة بيبرس كأكبره كراح يتغنى بشجاعتو 
مة لمبطكلة كظمت قركنان يتغنى بيا الشعراء كانتصاراتو كألؼ أديب مصرم مجيكؿ "سيرة الظاىر بيبرس" فكانت ممح

 ٔ(-كالقصاص في المقاىي كمجالس السمر ليثيركا النخكة كالعزة كالبطكلة في نفكس الشعب 
مقتطفات مختصرة بتصرؼ مف كتاب ) تاريخ مصر اإلسبلمية ( لمدكتكر جماؿ الديف الشياؿ الجزء الثاني مف صفحة 

 كما بعدىا ُّٖ

                                                 
ٔ

  8ٖٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  
ٕ

  9ٖٔ،  8ٖٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  
ٖ

  9ٗٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  
ٗ

  ٘٘ٔج٤ُٗحٍ (  ٚلكس ضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ  
٘

  ٙ٘ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  
ٙ

  8٘ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  



 ٔ6ٙ 

 ابف قبلككف كجبلء آخر جندم صميبي مف الشاـ : السمطاف األشرؼ خميؿ .َُّ
مارة إنطاكية كاإلمارة  مارة بيت المقدس كا  استطاع الصميبييف تككيف أربعة إمارات صميبية في الشاـ كىي إمارة الرىا كا 

قبؿ عمي تياكت اإلمارات الصميبية الثبلث مف  -الرابعة طرابمس ثـ بدأت معارؾ التحرير كيقكؿ د جماؿ الديف الشياؿ : )
أيدم أبطاؿ الجياد المسمميف ، فسقطت إمارة الرىا عمي يد عماد الديف زنكي ، كسقطت إمارة بيت المقدس عمي يد صبلح 
الديف األيكبي كسقطت إمارة إنطاكية عمي يد الظاىر بيبرس كلـ تعد إال اإلمارة الرابعة كىي إمارة طرابمس التي كاف يحكميا 

فمكؿ الصميبييف في مدف أخرم متناثرة كىي بقايا مممكة بيت المقدس ككاف مقرىا مدينة عكا  أمراء النكرماف ، كبقيت بعض
، كقد استطاع السمطاف قبلككف كمف  ُ(-كحصف المرقب كيحكمو فرساف االسبتارية كطرسكس كيحكميا فرساف الداكية 
لؾ ىذه الصفحة مف تاريخيـ في الشاـ كقد بعده ابنو األشرؼ خميؿ ىزيمة الصميبييف كطردىـ مف الشاـ بالكامؿ لتنتيي بذ

كخرج عمي رأس جيش ضخـ حتي كصؿ إلي طرابمس فحاصرىا تسعة كثبلثيف يكمان ،  -استطاع قبلككف تحرير طرابمس )
، ككانت عكا آخر المعاقؿ الصميبية ِ(-ـ ُِٖٗكبعد قتاؿ عنيؼ سقطت طرابمس كاستكلي عمييا قبلككف في أبريؿ سنة 

ككف يعد العدة لتحريرىا كلكنو مات قبؿ أف يتـ ذلؾ فتكلي الممؾ األشرؼ خميؿ بف قبلككف المسئكلية في الشاـ كأخذ قبل 
كفي القاىرة أقاـ السمطاف الممؾ األشرؼ خميؿ بف قبلككف  -كدعا لمجياد ضد الصميبييف في جميع الببلد اإلسبلمية )
اء كاألعياف كحضرتو طكائؼ الشعب ، كضج المجتمعكف بالدعاء احتفاالن دينيان في القبة المنصكرية دعا إليو القضاة كالعمم

مف كؿ مكاف عند أبكاب عكا  ّإلي ا أف يكتب النصر لمسمطاف ثـ خرج خميؿ بجيشو مف القاىرة كاجتمعت ىذه الجحافؿ
د أف لبثت كسقطت عكا في أيدم العرب بع - - -كاشتد الحصار كداـ ثبلثة كأربعيف يكمان  - - -ـ  ُُِٗفي ربيع سنة 

 - -  -في أيدم الصميبييف مائة عاـ كاممة كسرعاف ما تساقطت المدف الصميبية القميمة الباقية كما تتساقط أكراؽ الشجر 
كىكذا اختتمت حمقة مف حمقات االستعمار األكركبي كطرد مف عكا آخر جندم صميبي بعد نضاؿ طكيؿ ككفاح مستمر مرير 

جماعة مف األبطاؿ المغاكير : نكر الديف محمكد كصبلح الديف األيكبي كبيبرس كقبلككف بدأه عماد الديف زنكي كشارؾ فيو 
 ْ(-ثـ كاف التطيير عمي يد األشرؼ خميؿ بف قبلككف 

 ) مقتطفات بتصرؼ ( ُٗٔ،  ُٖٔ، ُٕٔمف كتاب ) تاريخ مصر اإلسبلمية ( ) د جماؿ الديف الشياؿ (  صفحة 

                                                 
ٔ

  6ٙٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  
ٕ

  8ٙٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  
ٖ

 ٤ّ جُٔٔح٤ُي كو١ نٍؼ ًَ أ٤ٍٓ ٖٓ أٍٓجء جُٗحّ ذوٞز ًر٤ٍز ٤ُوحذَ ؾ٤ٕ جُِٓطحٕ ػ٘ى ػٌح ٝؾى٣ٍ ذحًًٍُ إٔ ًٛٙ جُٔؼًٍس جٖطٍى ك٤ٜح جُٔؿحٛى٣ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ُٝ 
ٗ

  9ٙٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (  ٚلكس  



 ٔ66 

 السمطاف الناصر محمد بف قبلككف .ُُّ
ـ ،  ُِّٗي السمطاف المممككي الناصر محمد بف قبلككف حكـ مصر ثبلث مرات متباعدة ، كانت األكلي سنة تكل

ـ ، كقد شيد الناصر محمد مسجدان مازاؿ مكجكد حتي اآلف بالقمعة بجكار َُّٗـ ، كالثالثة سنة ُِٖٗكالثانية سنة 
ف كانت ضخامة مسجد محمد عمي كارتفاعو تجذب االنتباه عف جامع الناصر محمد ، كتعتبر مئذنة  مسجد محمد عمي ، كا 

جامع الناصر كقبتو ككذلؾ جدرانو الداخمية قد غشيت جميعيا بببلطات مف القيشاني األخضر المكف ، كلقد اىتـ السمطاف 
عمائر الدينية الناصر بتعمير منطقة بكالؽ فسكنيا األمراء كالجند كالكتاب كالتجار كالعامة ، كلـ يقتصر الناصر عمي تشييد ال

كالمباني السكنية فحسب ، بؿ شممت حركة البناء كالتعمير إقامة مجارم المياه كالقناطر كالعيكف ، كمف أىـ ىذه المباني 
مجرم عيكف فـ الخميج لتكصيؿ مياه النيؿ إلي قمعة الجبؿ ، كتعد ىذه المجرم مف اآلثار العمرانية التي تفخر بيا القاىرة 

كالتي ال تزاؿ باقية حتي اآلف ، كما شيد الناصر المدرسة الناصرية التي تقع بشارع المعز لديف ا  في العصكر الكسطي ،
الكائف بحي النحاسيف ، كذلؾ شرع الناصر في تجديد المارستاف الكبير المنصكرم الذم أسسو السمطاف قبلككف ، كبني 

 يد القصر األبمؽ في قمعة الجبؿ ، الناصر سبيبلن ألحقو بمدرستو كقبة ألحؽ بيا مكتبة عظيمة كش
كقد ازداد تعمؽ شعب مصر بالناصر محمد لما أتاه مف جميؿ األعماؿ كما تكشؼ لشعبو فيو منو جميؿ الخصاؿ ، 
كيعتبر عصر الناصر محمد بف قبلككف أزىي عصكر دكلة المماليؾ البحرية ، إذ فيو تكطدت دعائـ ىذه الدكلة كبدأت 

 في االستقرار أساليب الحكـ كاإلدارة 
ككانت القاىرة في عصر الناصر حاضرة إلمبراطكرية شاسعة بسطت نفكذىا عمي مصر كالشاـ كأعمي الفرات كالحجاز 

 كاليمف كالنكبة كبرقة كتكنس كبعض الجزر بالبحر المتكسط ، 
 َُّّكيعد الناصر محمد مف السبلطيف األبطاؿ الذيف خاضكا غمار الحركب كأحرزكا النصر تمك النصر ، كفي سنة 

تقابؿ المغكؿ بقيادة زعيميـ غازاف عند مرج الصفر عمي مقربة مف حمص مع المماليؾ بقيادة السمطاف الناصر محمد فيمؾ 
الكاقعة مف المكاقع الحاسمة في التاريخ كعمي إثرىا مات غازاف  معظـ جيش المغكؿ كىزمكا كمات كثير منيـ كتعتبر ىذه

كمدان كقكبؿ الناصر حيف عكدتو مف الشاـ إلي مصر بأعظـ الترحيب ، كأقيمت لو أقكاس النصر في القاىرة كخرج الشعب 
فيذ المشركعات المصرم يحيي قاىر المغكؿ ، كعني الناصر محمد بمكارد الدكلة المالية فكسع نطاقيا حتي يستطيع تن

النافعة لجميع مرافؽ الببلد كالقياـ بما تتطمبو الدكلة مف ضركب اإلصبلح مع إبطاؿ العديد مف الضرائب ، كؿ ذلؾ أدم إلي 
 تكافر األقكات كرخص أسعارىا كسيكلة الحصكؿ عمييا 

 الييئة المصرية العامة لمكتاب –حمدم عثماف  –نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر 
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 زيارة الرحالة الشيير ابف بطكطة لمصر : .ُِّ
زار ابف بطكطة مصر في عصر المماليؾ البحرية كتحديدان في عيد السمطاف الناصر محمد ابف قبلككف كىذا السمطاف 
كاف عيده عيد استقرار كرخاء فقد جاء بعد رحمة كفاح طكيمة ضد التتار كالصميبييف كأصبح ىناؾ ىدكء نسبي يسكد األمة 

 مف الحركب الكثيرة الناجحة ، كراحة 
 كيعتبر عيد الممؾ الناصر محمد مف أفضؿ عصكر سبلطيف المماليؾ إف لـ يكف أفضميا عمي اإلطبلؽ 

 ، كقد كصؼ ابف بطكطة الممؾ الناصر محمد بأف لو سيرة كريمة كفضائؿ عظيمة كما قاؿ عنو :
ي كؿ سنة مف أفعاؿ البر التي تعيف الحجاج مف الجماؿ ) ككفاه شرفان انتماءه لخدمة الحرميف الشريفيف كما يفعمو ف

  ُالتي تحمؿ الزاد كالماء لممنقطعيف كالضعفاء (
 كقد انبير ابف بطكطة بمصر ببل شؾ فقد كانت مركز لمحضارة كالعمـ ككصفيا بقكلو :

ىية في كثرة العمارة المتباىية ) ىي أـ الببلد كقرارة فرعكف ذم األكتاد ، ذات األقاليـ العريضة كالببلد األريضة المتنا
قيرت قاىرتيا األمـ  - -تمكج مكج البحر بسكانيا  - -بالحسف كالنضارة ، مجمع الكارد كالصادر كمحط الضعيؼ كالقادر  

  - -كتممكت ممككيا نكاصي العرب كالعجـ 
كأف بنيميا  - -ألؼ سقاء  كيقاؿ أف بمصر مف السقائيف عمي الجماؿ اثني عشر  -كريمة التربة مؤنسة لذكم الغربة 

كعمي  - -تمر صاعدة إلي الصعيد منحدرة إلي اإلسكندرية كدمياط بأنكاع الخيرات  - -مف المراكب ستة كثبلثيف ألفان 
كأما  - -ضفة النيؿ مما يكاجو مصر المكضع المعركؼ بالركضة كىك مكاف النزىة كالتفرج كبو البساتيف الكثيرة الحسنة 

فيعجز الكاصؼ عف  كصؼ  - -يحيط أحد بحصرىا لكثرتيا كأما المارستاف الذم بيف القصريف  المدارس بمصر فبل
كاألمراء بمصر يتنافسكف في بناء الزكايا ككؿ زاكية بمصر  - -محاسنو كقد أعد فيو مف المرافؽ كاألدكية ما ال يحصر 

  ِمعينة لمفقراء (
ىدىا في مصر ككتب عف القضاة كالعمماء كالحرفييف ككافة كقدن قاـ ابف بطكطة بكصؼ العديد مف األمكر التي شا

 الطبقات ككصؼ كؿ ما رآه بإعجاب 
) كقد كانت القاىرة في عصر دكلة المماليؾ دكف نزاع أكثر العكاصـ اإلسبلمية ازدىاران بالبحث كالدرس كحممت كحدىا 

كت مراكز العمـ كالتنكير في معظـ الببلد مشعؿ الثقافة العربية اإلسبلمية كحافظت عمييا مف خطر الضياع بعد أف ذ
اإلسبلمية ، خاصة بعد سقكط بغداد في أيدم المغكؿ كتدميرىـ لكنكز المخطكطات ، كتعرض قرطبة في األندلس لحركة 

لحاؽ الضرر بببلد الشاـ عمي أيدم الصميبييف كالمغكؿ جميعان كاستقبمت مصر العمماء كالباحثيف  -األكركبية  -االسترداد  كا 
  ّكالطمبة مف كؿ مكاف لينيمكا مف مراكز العمـ بيا ، كفي العصر المممككي زاد عدد المدارس زيادة كبيرة (

) كعمي الرغـ مف أف المماليؾ كانكا طبقة حاكمة تميؿ إلي البطش كالقسكة كالقكة إال أنيـ كانكا رعاة لمفنكف التي لـ 
بذكؽ راؽ كحب لمفنكف فمؤلكا سماء القاىرة بالتحؼ اليندسية الرائعة تشيد ليا مصر مثيبلن منذ عصر البطالمة ، كتمتعكا 

كالزالت القاىرة تزخر بالمساجد كالمدارس كالقباب كالخكانؽ كاألضرحة كالقصكر كاألسبمة كالحمامات كالبيمارستانات كغيرىا 
يـ بتشييد المنشآت العامة حتي كاد مف التحؼ المعمارية ، كقد عني سبلطيف المماليؾ كأمرائيـ عناية تامة منذ قياـ دكلت

  ْيخطئيا العد (

                                                 
ٔ

  8٘جُٔهطحٌ ٖٓ ٌق٬ش جذٖ ذط٠ٞس ) و ق٤ٖٓ ٓإّٗ (  ٚلكس  
ٕ

  ٕ٘،  ٔ٘جُٔهطحٌ ٖٓ ٌق٬ش جذٖ ذط٠ٞس ) و ق٤ٖٓ ٓإّٗ (ٚلكس  
ٖ

  9ٍٕٕٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

  8ٍٕٙٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
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كلكف كيؼ استطاع الرحالة أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف إبراىيـ المكاتي الطنجي الشيير بابف بطكطة القياـ 
 برحبلتو في العالـ اإلسبلمي بقميؿ مف الماؿ كيجيب الدكتكر حسيف مؤنس عمي ىذا السؤاؿ كاآلتي :

رنا أف ابف بطكطة خرج لرحمتو بماؿ قميؿ ، فكيؼ استطاع أف يقـك بيذه الرحبلت الطكيمة كىك لـ يكف كقد ذك - -) 
الجكاب عمي ىذا السؤاؿ يكشؼ عف ناحية مف أجمؿ نكاحي  -بتاجر يبيع كيشترم كيسد نفقات الرحمة عمي الطريؽ ؟ 

ا بعضيـ مع بعض ، كاجتيادىـ في المحافظة عمي الحضارة اإلسبلمية ، كىي ناحية ترابط األمة كتآخييا كتعاكف أفرادى
كحدة أمتيـ كسبلمة دار اإلسبلـ ، ذلؾ أنو كاف ىناؾ دائمان عالماف إسبلمياف : عالـ السياسة ، ككمو خبلفات كحركب 

المغرب فيذا الرجؿ قطع العالـ اإلسبلمي كمو مف  - -كمكايد ، كعالـ األمة نفسيا ، كىي كحدة متماسكة مترابطة كما ذكرنا 
دكف أف يشعر أنو خرج مف بمده أك فارؽ أىمو ككجد في كؿ مكاف مف يستقبمو كيؤكيو كيقدـ إليو  - -إلي اندكنيسيا 

الطعاـ ، ال عمي سبيؿ التكـر كالتفضؿ بؿ ألنو كاف ىناؾ تنظيـ محكـ كضعتو األمة كقامت عمي رعايتو كتنفيذه دكف تدخؿ 
طعامو ، كقد فعمت األمة ذلؾ تنفيذ - -الدكلة  كرامو كا  ان لما نص عميو القرآف الكريـ مرة بعد مرة مف رعاية ابف السبيؿ كا 

كقد أحصيت ست آيات عمي األقؿ في القرآف الكريـ أكصي ا سبحانو فييا  - -كابف السبيؿ ىك المسمـ الغريب عف كطنو 
مة كىي القيمة الحقيقية عمي الديف عمي ليذا حرصت األ - -المسمميف بابف السبيؿ ، كجعؿ لو نصيبان في أمكاؿ الناس 

تنفيذ ىذا التكجيو القرآني العظيـ ، فأقامت الزكايا كالربط كدكر الضيافة في كؿ مكاف كرحمة ابف بطكطة أكبر دليؿ عمي ذلؾ 
- - )ُ 

 نقبلن عف كتاب ) المختار مف رحبلت ابف بطكطة ( تأليؼ ) د حسيف مؤنس (  ، 
 ي تأليؼ ) د محمكد الحكيرم (ككتاب مصر في العصكر الكسط

 

ُّّ.  

                                                 
ٔ

  ٙٔ،  ٘ٔ،  ٗٔجُٔهطحٌ ٖٓ ٌق٬ش جذٖ ذط٠ٞس ) و ق٤ٖٓ ٓإّٗ (  ٚلكس  
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 ابف خمدكف يصؼ مصر  
 ـ ( في عصر دكلة المماليؾ الجراكسةُِّٖىػ ) نكفمبر  ْٖٕزار ابف خمدكف العالـ الشيير مصر سنة 

 ) ككانت ىذه أكؿ مرة يرم فييا القاىرة ، فقاؿ : 
يكاف   فانتقمت إلي القاىرة أكؿ ذم القعدة فرأيت حضرة الدنيا كبستاف العالـ كمحشر األمـ كمدرج الذر مف البشر كا 

اإلسبلـ ككرسي الممؾ تمكح القصكر كاألكاكيف في جكه ، كتزىر الخكانؽ كالمدارس بآفاقو كتضيء البدكر كالككاكب بيف 
التعميـ إنما ىك بالقاىرة مف ببلد مصر ، لما أف عمرانيا مستبحر كحضارتيا العيد نرم أف العمـ ك  كنحف ليذا - -عممائو ، 

 مستحكمة منذ آالؼ السنيف ، فاستحكمت فييا الصنائع كتفننت
 ِٖٔ،  ِٖٓاألكضاع السياسية كالحضارية ( ) د محمكد الحكيرم ( صفحة  -مف كتاب ) مصر في العصكر الكسطي 

 (ََِّطبعة سنة  -نسانية كاالجتماعية دار النشر )عيف لمدراسات كالبحكث اإل 
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 الخيكؿ المممككية .ُّْ
عف أىمية الخيكؿ في العصر المممككي كتب الكاتب الكبير جماؿ الغيطاني في كتابو الممتع مبلمح القاىرة في ألؼ سنة 

 ما ممخصو :
طبيعيان إلي عالـ رحب كثيؽ نتجو إلي ميداف الرميمة الممتد تحت قمعة الجبؿ ، ربما كاف التجكؿ في سكؽ الخيؿ مدخبلن 

 الصمة بكافة تفاصيؿ الحياة خبلؿ العصكر الكسطي 
 لـ يتغير مكقع ىذا السكؽ طكاؿ العصر الكسيط ، ترتفع صيحات الدالليف كالمناديف ، كأنكاع عديدة مف الخيكؿ 

لكنيا مكزعة عمي ثبلثة أقساـ رئيسية ، الخيكؿ العربية ، أنفسيا كأغبلىا قيمة مطمكبة لمسباؽ كلمحاؽ ، مصدرىا ببلد 
 الحجاز كنجد كاليمف كالشاـ كالعراؽ كمصر كبرقة ، 

ة كالنكع الثاني تركي أك أعجمي ، ككانت تسمي اليماليج أك األكاديش ، مرغكبة لصبرىا عمي السير الحثيث كسرع
 المشي ،

النكع الثالث مكلد بيف العربية كاألعجمية ، إذا كاف األب أعجميان كاألـ عربية قيؿ لو ىجيف كىي كسط بيف النكعيف 
 السابقيف ، أما الخيكؿ اإلفرنجية فيي أفشؿ األنكاع كأرخصيا ثمنان ىنا ، كال يقبؿ عمييا أحد ، 

 زية أشرفيا ، كالنجدم أيمنيا كالمصرم أفرىيا ، كالغربي أنسمياالخيكؿ العربية نفسيا تنقسـ إلي عدة أنساب ، الحجا
 كعندما ترد السكؽ خيكؿ مؤصمة فإنيا تعرض عمي السمطاف 

 ،  - - - - -كاف السبلطيف ميتميف جدان باقتناء أنفس األنكاع كأنقي األنساب 
تسجؿ أنساب الخيؿ كما تسجؿ أنساب كأفرد ليا دفاتر  - --كاف الناصر بف قبلككف شغكفان بجمب الخيكؿ العربية ، 

 اآلدمييف ، كعندما مات ترؾ خمفو ما يقرب مف ثمانية آالؼ فرس في اصطببلتو ، 
 فقد خمؼ كراءه ستة آالؼ فرس ،  - -أما السمطاف برقكؽ 

ي دعامتيف ، كاف اقتناء الخيكؿ كاالىتماـ بيا مظيران مف مظاىر القكة كالجاه ، كال عجب ، فقد قاـ النظاـ المممككي عم
الفارس كالفرس ، ربما كاف ىذا سببان قكيان في أىمية سكؽ الخيؿ كقربو مف قمعة الجبؿ مركز الحكـ كرمز السمطة في مصر 

 كقتئذ ، 
 في السكؽ نرم ألكانان عديدة ، غير أف األلكاف األساسية أربعة ، كما عدا ذلؾ متفرع منيا :

يؾ يفضمكنيا ، كيطمقكف عمييا الفرس البكز ، كيذكر ابف إياس في بدائع األكؿ : المكف األبيض ككاف سبلطيف الممال
 الزىكر أف السمطاف الغكرم كاف يخرج في المكاكب ممتطيان فرس بكز أبيض
 الثاني : ىك األسكد ، ككؿ فرس شديد السكاد كاف يطمؽ عمييا أدىـ 
 صفركالثالث : ىك المكف األحمر ، كيسمي الكميت ، كالمكف الرابع ىك األ

كأحيانان كاف بعض الفرساف يحرصكف عمي رككب فرس ذات لكف  - - -كمعرفة ألكاف الخيؿ ضركرية بالنسبة لمفرساف 
نما يتعمؽ  - - -معيف في كؿ يكـ  كليذه األلكاف عبلقة بالتفاؤؿ ، كال يقتصر التفاؤؿ كالتشاـؤ عمي المكف العاـ لمفرس ، كا 

 األمر ببعض العبلمات في جسده ، 
رة ، أم البياض الذم يككف في كجو الفرس ، إذا استدارت أك كانت تشبو حرؼ الحاء فإنيا تدؿ عمي اليمف كالبركة فالغ

ذا أصاب البياض خدان دكف اآلخر فإف الفرس يككف مكركىان كيتشاءـ بو ، كذلؾ إف غطت عينان دكف األخرم ، فيصبح  ، كا 
 ينيف فإنيا تقير مع فارسيا ، مف المتكقع أف تقتؿ مع صاحبيا ، أما إذا غطت الع

ف كصمت إلي األنؼ فإنيا تدؿ عمي  لي اليسار فإنيا تدؿ عمي المكاسب ، كا  ف مالت إلي اليميف تدؿ عمي الشـؤ ، كا  كا 
 البركة كالخير 
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ـ ، كسر األمير تنـ كسقط أسيران ، كاستفسر المؤرخ ابف تغرم بردم عف سبب كقكع األمير ُّٗٗىػ َِٖكفي سنة 
 ثـ أسره ، فقالكا كاف في فرسو شـؤ ، كأشاركا إلي ىذه العبلقة ، كقالكا : إف أصحابو نيكه عف رككبو فأبيعف فرسو 

في سكؽ الخيؿ نبلحظ أف المشتريف كالفاحصيف يطمبكف التحديؽ الختبارىا كفحصيا كالتفرس لو قكاعد ، فبلبد أف ينظر 
 إلي الفرس في جميع حاالتو خاصة أثناء الجرم 

لجيد يعرؼ مف شدة نفسو ، كحدة نظره ، كصغر كعبيو ، كرقة جحافمو ، كقصر ساقيو ، كقمة التكائو ، كليف كالفرس ا
ذا نظر اإلنساف إلي آثار قكائمو كقت جريو كقاس ما بينيما ، فإذا كانت ستة أذرع يككف فرسان سباقان    - -التفاتو ، كا 

ة الرئتيف ، كعبلمات أخرم عديدة كاف المتفرسكف يعرفكنيا كما يجب أف يككف صافيان عف الصييؿ فيذا دليؿ عمي صح
  - - -كسجمتيا كتب الفركسية ، 

 
نقبلن باختصار عف كتاب مبلمح القاىرة في ألؼ سنة لمكاتب الكبير جماؿ الغيطاني ، ، الناشر نيضة مصر لمطباعة 

  ٔٓصفحة إلي  ْٓ، مقتطفات مف صفحة ََِٕالطبعة الخامسة سبتمبر -كالنشر كالتكزيع 
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 جامع السمطاف حسف  .ُّٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معجزة العمارة اإلسبلمية في القاىرة ىؿ ىك جامع أـ مدرسة ؟
عف ىذا المكضكع كتحت عنكاف العمـ بيف المسجد كالمدرسة كتب األستاذ الدكتكر سعيد عبد الفتاح عاشكر أستاذ تاريخ 

 جامعة القاىرة ما ممخصو : –كمية اآلداب  –العصكر الكسطي 
 

يقكؿ المقريزم ما نصو : )كفي ىذا الجامع عجائب مف البنياف منيا المدارس األربع التي بدكر قاعة الجامع( إذان فقد 
أقيمت في دكر قاعة الجامع أربعة مدارس ليا أربعة أكاكيف متقابمة بحيث تختص كؿ مدرسة منيا بمذىب مف مذاىب أىؿ 

كمعني ىذه العبارة أف المدارس أنشئت في قاعة الجامع كليس الجامع ىك الذم أقيـ في ساحة المدرسة السنة األربعة ، 
حتي غدت ىذه المدارس مف عجائب فف البنياف في ىذا الجامع ، فالجامع ىك األصؿ كىك اليدؼ كىك األساس كلكي تعـ 

 أحكامو كشرائعو ،الفائدة كيعظـ األجر كالثكاب أقيمت بو مدارس لتعميـ عمكـ الديف ك 
عمي أنو ثمة مرة كاحدة في كتابو المكاعظ استخدـ المقريزم فييا عبارة )مدرسة الناصر حسف بسكؽ الخيؿ( كلكف ىذه 

 العبارة كردت في تعداده ألسماء المساجد التي تقاـ فييا الجمعة ، كنص العبارة : 
جامع ألماس  –جامع قانبام  –سجدان منيا جامع شيخك )كقد بمغت عدة المساجد التي تقاـ بيا الجمعة مائة كثبلثيف م

مدرسة السمطاف حسف بسكؽ الخيؿ( ، كالمقريزم ىنا يضع مؤسسة السمطاف حسف  –جامع الصالح  –جامع قكصكف  –
 في قائمة المساجد الجامعة كليس في قائمة المدارس كربما نعت ىذه المؤسسة باسـ الشيرة الذم عرفت بو 

ىك المؤرخ المعاصر الكحيد الذم أطمؽ عمي مؤسسة السمطاف الناصر حسف بف محمد بف قبلككف  كلـ يكف المقريزم
نما ىناؾ مؤرخ آخر عاصر الناصر حسف كعاش أيامو ىك الحسف بف عمر المعركؼ بابف حبيب المتكفي سنة  اسـ جامع كا 

أف ابف حبيب ألؼ كتابو الضخـ ىذا  ـ صاحب كتاب )تذكرة النبيو في أياـ المنصكر كبنيو( كمف الكاضحُّٕٕ -ىػ ٕٕٗ
الذم يقع في ثبلثة مجمدات مخصصان إياه لمتأريخ ألسرة قبلككف ، أعني السمطاف المنصكر قبلككف كسبللتو مف الحكاـ 

 حتي أياـ ابف حبيب نفسو كلذا يعتبر ىذا الكتاب مصدران أساسيان لمكقكؼ عمي أخبار تمؾ الحقبة 
 يقكؿ ابف حبيب ما نصو :



 ٔ8ٗ 

شرع السمطاف الممؾ الناصر حسف أيده ا في عمارة المكاف الذم أنشأه بالرميمة تحت قمعة الجبؿ ظاىر القاىرة  كفييا
المحركسة ، كىك بناء مشيد محكـ عظيـ الشأف مرفكع القكاعد ، عالي األركاف ، متسع الفناء يشتمؿ عمي جامع فسيح لو 

بر ، كبو تقاـ الجمعة ، كعمي كتفي األيكاف الشرقي باباف عظيماف يدخؿ صحف كبير فيو أربعة أكاكيف متقابمة ، كفيو المن
منيما إلي مدرستيف كعمي كتفي األيكاف الغربي مثؿ ذلؾ ، كعمي كتفي األيكاف الشمالي باباف أعظـ مف األربعة المشار 

 عظيمة ، كعمي بابو سبيؿ  إلييف ، األيمف منيما مجاز إلي الجامع المذككر ، كبكسط ىذا الجامع بركة ماء عمييا قبة
 في جامع السمطاف قـ يا مف أتي مصرا كطؼ سعيان بذياؾ الحـر

 كانظر بناء ينجمي لمناس في ثكب الشباب كاطرح ذكر اليـر
 –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –إعداد د عبد العظيـ رمضاف  –نقبلن عف كتاب تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية 

  َََِمكتبة األسرة 



 ٔ8٘ 

 السمطاف الظاىر برقكؽ .ُّٔ
ـ ، ككاف محبان لمفركسية مياالن لمعب بالرمح ُِّٖتكلي السمطاف المممككي الظاىر سيؼ الديف برقكؽ حكـ مصر سنة 

، كلقد ألغي السمطاف برقكؽ الكثير مف الضرائب فنشطت الحركة التجارية كىبطت أسعار السمع المستكردة ، األمر الذم 
 األجانب كخاصة الشرقييف منيـ عمي اإلتجار مع مصر شجع الكثير مف التجار 

كقد اتسع ممؾ مصر في عيده ، فقد خطب باسمو في أماكف لـ يخطب ألحد قبمو فييا مف سبلطيف المماليؾ ، فخطب 
باسمو في مدينة تبريز كفي المكصؿ كفي مارديف كسنجار بجانب مصر كبرقة كالشاـ كالحجاز كاليمف كضربت السكة باسمو 

ىذه األماكف، كعندما تكفي الظاىر برقكؽ دفف بالصحراء مع مجمكعة مف العمماء كالصالحيف ، ككاف قد أكصي أف يبني في 
 ليـ مدفف كأف يمحؽ بو مسجد كخانقاه ، كلقد نفذ ابنو الناصر فرج الكصية ،

الجراكسة بمصر كىي  كتعتبر مدرسة )مسجد( كخانقاه السمطاف برقكؽ أكلي المنشآت المعمارية في دكلة المماليؾ
مبلصقة لمدرسة الناصر محمد بف قبلككف كتطؿ عمي شارع المعز لديف ا في )بيف القصريف( أما تخطيط المدرسة فيك 
كبقية المدارس المممككية ، فيي تتككف مف صحف مكشكؼ بكسطو فسقية عمييا قبة مقامة عمي ثمانية أعمدة كتحيط بيا 

الرخاـ ألكؿ مرة في زخرفة الكاجية الرئيسية كزخرفة المئذنة أما مدفف السمطاف برقكؽ فيكفي أربعة إيكانات ، كلقد استخدـ 
ىذا األثر فخران أف صكرتو استعممت رمزان ألحد العمبلت الكرقية في مصر كلقد شيد ذلؾ المدفف السمطاف الناصر فرج بف 

ف كمدفف كخانقاه لمتعبد كمدرسة لتدريس المذاىب برقكؽ ألبيو ، كاستغرؽ بناؤه اثنتي عشرة سنة ، كاستغؿ ىذا المكا
األربعة كمسجدان جامعان كعمي عيد الظاىر برقكؽ ارتفع نجـ القائد تيمكرلنؾ ممؾ التتار كدارت عدة صراعات بسبب ذلؾ في 

كف المنطقة كلقد عاصر أيضان جمكس السمطاف الظاىر برقكؽ عمي عرش مصر مقدـ الفيمسكؼ المؤرخ عبد الرحمف بف خمد
إلي مصر حيث كصؿ إلي اإلسكندرية مف الببلد المغربية كاندمج منذ كصكلو إلي مصر في نسيج حياتيا يدرس في الجامع 

ـ ( في عصر ُِّٖىػ ) نكفمبر  ْٖٕزار ابف خمدكف العالـ الشيير مصر سنة األزىر كيتكلي رئاسة القضاء الحنفي كقد 
يرم فييا القاىرة ، فقاؿ : فانتقمت إلي القاىرة أكؿ ذم القعدة فرأيت حضرة دكلة المماليؾ الجراكسة ) ككانت ىذه أكؿ مرة 

يكاف اإلسبلـ ككرسي الممؾ تمكح القصكر كاألكاكيف في جكه ،  الدنيا كبستاف العالـ كمحشر األمـ كمدرج الذر مف البشر كا 
العيد نرم أف العمـ كالتعميـ إنما  ليذاكنحف  - -كتزىر الخكانؽ كالمدارس بآفاقو كتضيء البدكر كالككاكب بيف عممائو ، 

ىك بالقاىرة مف ببلد مصر ، لما أف عمرانيا مستبحر كحضارتيا مستحكمة منذ آالؼ السنيف ، فاستحكمت فييا الصنائع 
 كتفننت

األكضاع السياسية  -حمدم عثماف ، ككتاب ) مصر في العصكر الكسطي  –نقبل عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر 
 د محمكد الحكيرم (كالحضارية ( ) 



 ٔ8ٙ 

 السمطاف يفي بالنذر .ُّٕ
أثناء حدكث أحد الفتف الكبرم في عصر المماليؾ اختفي األمير الجيف المنصكرم داخؿ مئذنة جامع ابف طكلكف لفترة 
 حتي انتياء ىذه الفتنة ككاف ىذا الجامع في ذلؾ الكقت خربان كميجكران كال تقاـ فيو الصبلة ، فأخذ األمير الجيف عمي نفسو
عيدان كنذر نذران بأف يعمر ىذا الجامع إذا انتيت ىذه الفتنة بسبلـ ، كبالفعؿ دارت األياـ كتبلحقت األحداث كأصبح الجيف 

ـ كقد كفي بنذره كقرر إجراء أعماؿ إصبلح شاممة لمجامع كبناء ما يمـز مف منشآت بو ، كعيد ُِٔٗسمطاف مصر سنة 
ف سنجر الدكادارم ، كالزالت ىذه األعماؿ مكجكدة بالمسجد حتي اآلف كتنسب إلي بإجراء ىذه األعماؿ إلي األمير عمـ الدي

 عيد السمطاف الممؾ المنصكر حساـ الدنيا كالديف الجيف المنصكرم 
  ُِنقبلن عف كتاب ) العمارة اإلسبلمية في مصر ( تأليؼ د كماؿ الديف سامح صفحة 

 الصكرة لجامع ابف طكلكف 



 ٔ86 

 األشرؼ شعباف كالممؾ األشرؼ برسبام :جزيرة قبرص بيف الممؾ  .ُّٖ
تعرضت مصر في عيد الممؾ األشرؼ شعباف لحممة مف ممؾ قبرص بطرس األكؿ لكزنياف حيث حضر إلي اإلسكندرية 

ـ ككاف كالي اإلسكندرية في ذلؾ الكقت يؤدم فريضة الحج كالنائب المكجكد  ُّٓٔأكتكبر سنة  ٗبأسطكؿ ضخـ في 
مف الخبرة كالدراية فمـ يحسف الدفاع عف المدينة كاستطاع بطرس كجيشو البقاء بيا ثبلثة أياـ مكانو ليس عمي نفس الكزف 

كاممة قاـ خبلليا بالتخريب كالنيب كالقتؿ كعندما شعر بطبلئع جيكش المماليؾ القادمة مف القاىرة فر كمف معو مف 
ة منيـ كما يقكؿ النكيرم المؤرخ السكندرم اإلسكندرية )كصحبكا معيـ خمسة آالؼ أسير كأسيرة مف أىالي اإلسكندري

كعندما ىرب بطرس مف اإلسكندرية ىرب مسرعان مرعكبان  ُ"المسمـ كالمسممة كالييكدم كالييكدية كالنصراني كالنصرانية "(
كصدؽ قكؿ النكيرم حيث كصفو بأنو " جاء  -حتي أنو ألقي بعض المنيكبات التي أثقمت سفنو خكفان عمييا مف الغرؽ )

  ِ(-المدينة لصان كخرج منيا لصان 
رسؿ ثبلث حمبلت بحرية إلي جزيرة كبعد ىذا الحدث بحكالي ستيف عامان كفي عيد السمطاف األشرؼ برسبام الذم أ

كفي  ّـ " ( ُِْٔىػ " ِٖٗـ " كالثالثة سنة  ُِْٓىػ "  ِٖٖـ " كالثانية سنة  ُِْْىػ " ِٕٖقبرص ) األكلي سنة 
الحممة الثالثة استطاع المماليؾ فتح قبرص كالسيطرة عمييا بالكامؿ بؿ كتـ أسر ممؾ قبرص الذم كاف في ذلؾ الكقت الممؾ 

تـ إطبلؽ سراحو في مقابؿ أف تصبح الجزيرة تابعة لمصر كتدفع الجزية ) كىكذا انتقمت مصر لنفسيا مف جانكس الذم 
جزيرة قبرص كنجحت في القضاء عمي نشاطيا في مياه البحر المتكسط ، كظمت قبرص منذ ذلؾ الكقت تابعة لمقاىرة ، 

 ْـ ( ُُٕٓ كتدفع جزية سنكية حتي نياية حكـ المماليؾ عمي يد العثمانييف سنة
  ُٖٗ – ُٔٗنقبلن باختصار عف كتاب ) تاريخ مصر اإلسبلمية ( ) د جماؿ الديف الشياؿ (   صفحة 

 ِٗٔ-ِٕٔككتاب ) مصر في العصكر الكسطي ( ) د محمكد الحكيرم ( صفحة 

                                                 
ٔ

  98ٍٔ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (   ٚلكس ضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔح 
ٕ

  98ٔضح٣ٌم ٍٓٛ ج٤ٓ٬ْ٩س ) و ؾٔحٍ جُى٣ٖ ج٤ُٗحٍ (   ٚلكس  
ٖ

  6ٍٕٙٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
ٗ

  9ٍٕٙٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٔ88 

 سمطاف مصر األشرؼ إيناؿ يستقبؿ رسالة مف السمطاف العثماني محمد الفاتح .ُّٗ
 

المماليؾ  ىك السمطاف الثاني عشر مف دكلةك  لنصر سيؼ الديف إيناؿ العبلئي الظاىرماألشرؼ أبك ا السمطافىك 
ـ ككانت ُّْٓمارس  ُٗالمكافؽ  .ىػ ٕٖٓربيع أكؿ عاـ  ٖبكيع بالسمطنة في يـك االثنيف  في مصر  الشراكسة البرجية

كمعناىا القمر، « أل»ما: إيناؿ كممة تركية مف مقطعيف ىيقاؿ أف ك سنكات  ٖفترة حكمة لمصر كالدكلة المممككية حكالي 
منيا رأس نكبة ثاني قبؿ السمطنة تكٌلى عدة مناصب ككاف قد  «شعاع القمر»كمعناىا شعاع أل أف اسمو يعنى « ناؿ»ك

كأصبح مقدـ ألؼ ثـ أصبح  القاىرة ىػ ثـ حضر إلى ّٖٔعاـ  برسبام في زمف السمطاف الرىا كنائب غزة كنائب
كاف السمطاف إيناؿ ممكا ىينا لينا قميؿ األذل لـ ك  .ىػ ْٖٗىػ ثـ عينو السمطاف جقمؽ أتابكا عاـ  َْٖعاـ  صفد نائب

ككانت الدكلة  .يسفؾ دما قط بغير كجو شرعي، ينقاد لمشريعة الغراء كيحب العمماء كييعتبر مف خيار ممكؾ الشراكسة
مماليؾ كظمت ىذه الدكلة القكية تحاكؿ فتح القسطنطينية حتي تـ العثمانية في ذلؾ الكقت تربطيا عبلقات طيبة مع دكلة ال

ليا ذلؾ في عيد السمطاف العثماني محمد الثاني الذم أطمقكا عميو بعد ذلؾ اسـ محمد الفاتح ككاف ذلؾ في عيد السمطاف 
لقسطنطينية كىذا بعض ما المممككي األشرؼ إيناؿ الذم كصمتو رسالة مف السمطاف العثماني محمد الفاتح يخبره فييا بفتح ا

إف مف أحسف سنف أسبلفنا رحميـ ا تعالي أنيـ مجاىدكف في  - -جاء في رسالة محمد الفاتح إلي األشرؼ إيناؿ : ) 
}قىاًتميكٍا سبيؿ ا ، كال يخافكف لكمة الئـ ، كنحف عمي تمؾ السنة قائمكف كعمي تمؾ األمنية دائمكف ممتثميف بقكلو تعالي 

، كمستمسكيف بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ " مف اغبرت قدماه في سبيؿ ا  ( سكرة التكبةِٗالى ييٍؤًمنيكفى ًبالٌمًو { )الًَّذيفى 
حرمو ا عمي النار " فيممنا في ىذا العاـ غممو ا بالبركة كاإلنعاـ معتصميف بحبؿ ا ذم الجبلؿ كاإلكراـ كمتمسكيف 

}يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا قىاًتميكٍا الًَّذيفى يىميكنىكيـ مِّفى ض الغزك في اإلسبلـ مؤتمريف بأمره تعالي بفضؿ الممؾ العبلـ إلي أداء فر 
، كجيزنا عساكر الغزاة كالمجاىديف مف البر كالبحر لفتح مدينة ممئت فجكران ككفران التي بقيت  ( سكرة التكبةُِّاٍلكيفَّاًر { )

فمتي طمع الصبح الصادؽ مف يـك الثبلثاء يـك العشريف مف جمادل  - -ي بكفرىا فخران كسط الممالؾ اإلسبلمية تباى
األكلي ىجمنا مثؿ النجـك رجكمان لجنكد الشياطيف سخرىا الحكـ الصديقي ببركة العدؿ الفاركقى بالضرب الحيدرل آلؿ عثماف 

ٍمعي كى مف ا بالفتح قبؿ أف تظير الشمس مف مشرقيا  ـي اٍلجى لُّكفى الدُّبيرى )}سىييٍيزى ـٍ كىالسَّاعىةي أىٍدىىى ْٓييكى ٍكًعديىي ( بىًؿ السَّاعىةي مى
كبالطبع فرح المسممكف في مصر كفي جميع أنحاء األمة اإلسبلمية فرحان عظيمان بيذا  ُ(( سكرة القمر  ْٔ) ،(ْٓكىأىمىرُّ { )

 البيزنطية العداء لؤلمة اإلسبلمية كأذاقتيا مف شركرىا الفتح كما سعد الخميفة العباسي بذلؾ سعادة بالغة فكـ ناصبت الدكلة 
كقاـ السمطاف إيناؿ بالرد عمي رسالة السمطاف محمد الفاتح برسالة يينئو فييا بالفتح العظيـ كجاء فييا بعض أبيات مف 

 الشعر الذم نظمو الشعراء في مصر بيذه المناسبة كاف منيا :
 ال فبل تجفكا الجفكف الصكاـركا   - - -كذا فميكف في ا جؿ العزايـ 
 إذا ما تيدت مكجو المتػػبلطـ - - -كتائبؾ البحػر الخضـ جيادىا 
 ِعمي الكفر أياـ الزماف المكاسـ - - -يا ناصر اإلسبلـ يا مف بغزكه 

د ميبلديان ( كمنذ ىذا التاريخ لـ يع ُّْٓمايك  ِٗىجريان )  ٕٖٓجمادل األكؿ سنة  َِككاف فتح القسطنطينية في 
  ّىناؾ كجكد لما يسمي بالدكلة البيزنطية

،  ُْٗالدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ) د عمي محمد محمد الصبلبي ( صفحة  -مف كتاب 
  ِْٕباختصار    ككتاب مصر في العصكر الكسطي ) د محمكد الحكيرم ( صفحة  ُُٓ،َُٓ

                                                 
ٔ

   ٓ٘ٔ،  9ٗٔجُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ػٞجَٓ جُٜٜ٘ٞ ٝأْرحخ جُٓو٠ٞ ) و ػ٢ِ ٓكٔى ٓكٔى ج٬ُٛذ٢ ( ٚلكس  
ٕ

  ٔ٘ٔجُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ػٞجَٓ جُٜٜ٘ٞ ٝأْرحخ جُٓو٠ٞ ) و ػ٢ِ ٓكٔى ٓكٔى ج٬ُٛذ٢ (ٚلكس  
ٖ

  6ٍٕٗٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AF
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 قمعة قايتبام باإلسكندرية  .َُْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ كاشتممت  ُْٕٗتـ بناء ىذه القمعة عمي أساس منارة اإلسكندرية القديمة ، كقد أنشأىا الممؾ األشرؼ قايتبام سنة 
 أسكأ األثر  ُِٖٖعمي مسجد بقيت منارتو إلي ما بعد االحتبلؿ الفرنسي لمصر كتأثر بضرب اإلسكندرية سنة 

عة كىدـ أبراجيا كقسـ كبير مف كاجياتيا كبقيت متخربة ككانت أحداث ضرب اإلسكندرية قد تسببت في تخريب ىذه القم
إلي أف عنيت إدارة حفظ اآلثار العربية بإصبلحيا ، كقد أصمحت أبراجيا كما يعمكىا مف أبنية بعد إعادتيا لحالتيا األصمية 

بام الجركسي كىك كىي تبدك لزائر اإلسكندرية مف كؿ جية كالسمطاف قايتبام ىك السمطاف الممؾ األشرؼ أبك النصر قايت
 ِٗـ ، كقد ظؿ ممكان لمصر نحك  ُْٖٔـ ، كبكيع بالسمطنة سنة  ُِّْمف عصر دكلة المماليؾ البرجية ، كلد في سنة 

سنة ، كأقاـ كثيران مف المنشآت المعمارية مف مساجد كمدارس كككاالت كمنازؿ كأسبمة كقناطر لممياه ، كما عني بالعمارة 
ـ كينسب إليو ما يزيد عف سبعيف أثران  ُْٔٗعة اإلسكندرية كأخرم برشيد ، كقد تكفي في سنة الحربية كبالحصكف فأنشأ قم

إسبلميان ما بيف إنشاء كتجديد ، كتعتبر مجمكعة قايتبام بالقرافة الشرقية مف أبدع كأجمؿ المجمكعات المعمارية في مصر 
كىي تتككف مف مدرسة كمسجد كسبيؿ ككتاب  اإلسبلمية ، كترجع أىميتيا إلي جماؿ تنسيؽ المجمكعة مع بعضيا ،

 كضريح كمئذنة ، كقد لعبت دقة الصناعة ككذا جماؿ النسب دكران ىامان في إبراز جماؿ ىذا األثر المعمارم القيـ 
كالجدير بالذكر أف في عيد األشرؼ قايتبام بدأت العبلقات تسكء بيف الدكلة المممككية كالدكلة العثمانية فقد دامت 

الطيبة لفترة كبيرة بيف المماليؾ كالعثمانييف في ظؿ الخبلفة العباسية ككاف لجياد الدكلة العثمانية تقدير كبير لدم  العبلقة
جميع المسمميف ، ثـ أخذت األكضاع تسكء بيف الدكلتيف شيئان فشيئان ) بعد أف اعتمي األشرؼ قايتبام عرش سمطنة 

ات بيف المماليؾ كالعثمانييف تزداد سكءان ، ذلؾ أنو عندما تكلي بايزيد ـ" أخذت العبلقُْٖٔىػ " ِٕٖالمماليؾ في سنة 
ـ" نافسو فيو أخكه " جـ " كلكف بايزيد الثاني قضي عمي حركتو ُُْٖىػ " ٖٖٗالثاني عرش الدكلة العثمانية في سنة 

كتـ اعتبار  ُ( - -ايتبام فمجأ جـ إلي مصر ، حيث رحب بو قايتبام كأكـر كفادتو األمر الذم أغضب بايزيد كنقـ عمي ق
ما فعمو السمطاف قايتبام تدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكلة العثمانية ، ثـ بدأت بعد ذلؾ سمسمة مف المشاكؿ كالصراعات 

 - -السياسية بيف الدكلتيف المممككية كالعثمانية كصمت إلي حد الصراع المسمح كقاـ بايزيد بأعماؿ عدائية ضد المماليؾ ) 
ىػ  َٖٗت قكاتو عمي قمعة ككلؾ التابعة لممماليؾ في آسيا الصغرم ، فمـ ير قايتبام بدان مف إرساؿ حممة في سنة إذ استكل

                                                 
ٔ

  6ٕ٘،  6ٕٗو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس ٍٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞ 
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استطاعت أف تمحؽ اليزيمة بالعثمانييف كأكقعت عددان كبيران منيـ في األسر كعمي الرغـ مف ذلؾ فقد  ُبقيادة األمير أزبؾ
دىـ عمي أمؿ أف يتـ الصمح بينو كبيف بايزيد كشاع في مصر أمر الصمح أطمؽ قايتبام سراح األسرم كأرسميـ إلي ببل

 ِكفي الحقيقة أف الصمح لـ يتـ بيف المماليؾ كالعثمانييف ( - -بينيما  
 ْٕصفحة  َََِالطبعة األكلي سنة  –نقبلن عف كتاب ) العمارة اإلسبلمية في مصر ( تأليؼ د كماؿ الديف سامح 

 ، ْٖكصفحة 
  ِٕٓكصفحة  ِْٕفي العصكر الكسطي ( تأليؼ د محمكد الحكيرم صفحة ككتاب ) مصر  

 الصكرة لقمعة قايتبام باإلسكندرية 

                                                 
ٔ

ج٤ٓ٧ٍ أَذي ضوى٣ٍجً ُؿٜٞوٙ جُؼ٣ٌٍٓس ُْٝ ٣ؼى ًُٜج جُٔٓؿى ٝؾٞو قح٤ُحً ٌُٖٝ ذو٤ص جُٔ٘طوس جُط٢ ضْ ض٤٤ٗى جُٔٓؿى ذٜح  ٤ٖى جُِٓطحٕ هح٣طرح١ ٓٓؿىجً ذحْْ  

 ٓؼٍٝكس ذحْْ ج٧َذ٤ٌس قط٠ ج٥ٕ ٗٓرس ئ٢ُ ج٤ٓ٧ٍ أَذي ٝهللا أػِْ
ٕ

  6ٍٕ٘ٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  
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السمطاف األشرؼ قايتبام كبداية االضطرابات بيف الدكلة المممككية كالدكلة  .ُُْ
 العثمانية

ف حكمكا مصر ، كىك ـ ككاف مف ألمع سبلطيف المماليؾ الذي ُْٖٔتكلي السمطاف األشرؼ قايتبام حكـ مصر سنة 
 -ثالث ثبلثة بالغكا في البناء كاإلنشاء كالتعمير كأكليـ الظاىر بيبرس كثانييـ المنصكر قبلككف كثالثيـ األشرؼ قايتبام ،

إذ أنشأ السمطاف قايتبام في حكمو مف المباني   -كما يمكف اعتبار السمطاف الغكرم فيما بعد رابعيـ في عشؽ البناء 
 –يرة ، منيا مدرسة بثغر دمياط ، كمدرسة بثغر اإلسكندرية ، كالبرج العظيـ الذم أنشأه مكاف الفنار القديـ الفاخرة أشياء كث

كالبرج الذم بثغر رشيد ، كأما ما أنشأه بمصر فيك الجامع الذم بالصحراء مكاف مدفنو كجامع  –المعركؼ بقمعة قايتبام 
كالسبيؿ كالمكتب المذاف بقرب )تحت الربع( كجامع لطيؼ خارج باب بالركضة ، كجامع برأس الكبش كجامع بباب الخزف ، 

القرافة ، كجدد عمارة قبة اإلماـ الشافعي كأنشأ مدرسة بالخانقاة كأنشأ غير ذلؾ عدة زكايا كأسبمة كمدارس كجكامع 
تي بشبرامنت ، كجدد كصياريج كربكع في مكاضع متفرقة ، كجعؿ ليا أكقافان ، كجدد عمارة قناطر أبك النجا كالقناطر ال

عمارة قنطرة باب البحر كالميداف الكبير الذم بجكار البركة الناصرية ، كأنشأ عدة ربكع بالخشابيف كالجامع األزىر ، كما أنشأ 
العديد مف المباني التي عـ نفعيا ػ كبمغت األسعار حدان مف الرخص لـ يسبؽ لو مثيؿ برغـ تفشي الطاعكف في مصر ثبلث 

فترة حكـ السمطاف قايتبام كلقد كصؿ إلي القاىرة األمير )جـ( العثماني أخك السمطاف العثماني بايزيد ، لخبلؼ مرات أثناء 
كقع بيف األخكيف فرحب بو قايتبام كأحاطو بعناية كبيرة ، فكانت ىذه الحركة سببان إلفساد العبلقات بيف مصر المممككية 

د لمسمطاف قايتبام إيكاء األمير جـ ، ككقعت أكؿ معركة بيف الجانبيف سنة كالدكلة العثمانية ، فمـ يغفر السمطاف بايزي
ـ حيث التقي جيش مصرم ضخـ تحت  ُْٖٔـ كقد انتصر فييا األمراء المماليؾ ، كقد كقعت معركة أخرم سنة  ُْْٖ

 زيمة ساحقةقيادة األمير يزبؾ أتابؾ العسكر المصرم مع جيش عثماني في أقصي الشماؿ فيـز الجيش العثماني ى
حتي قيؿ إف عدة مف قتؿ مف العثمانييف يربك عمي أربعيف ألفان كقبض عمي قائد الجيش العثماني أحمد ىرسؾ كاستكلي 
عمي األعبلـ العثمانية ، كاىتزت القاىرة ليذا النصر الكبير كأقيمت الزينات كسارت المكاكب التي استعرضت فييا األعبلـ 

ـ اشترؾ فييا األسطكؿ العثماني ككاف النصر أيضان حميؼ  ُْٕٖرم بيف الجانبيف سنة العثمانية كقد كقعت مكاجية أخ
الجيش المصرم ، كمف جديد ارتجت القاىرة ليذا النصر الجديد كأقيمت فييا االحتفاالت كاستقر الرأم بعد مفاكضات 

يف الممكيف عمي أساس أف يرسؿ بايزيد متكاصمة بيف السمطاف قايتبام المممككي كالسمطاف بايزيد العثماني عمي عقد صمح ب
مفاتيح القبلع التي استكلي عمييا إلي مصر إشارة إلي ردىا إلي ممكية مصر ،عمي أف يطمؽ قايتبام مف عنده مف األسرم 

ـ ُِْٗالعثمانييف ، كتبادؿ السمطاناف اليدايا كالمجامبلت الكدية كىكذا فتحت صفحة جديدة مف الكد بيف الدكلتيف سنة 
دير بالذكر أف العبلقات ساءت بيف الدكلتيف مرة أخرم كبمغت ذركتيا في عيد كؿ مف السمطاف المممككي األشرؼ كالج

قنصكة الغكرم كالسمطاف العثماني سميـ األكؿ كالتي انتيت بيزيمة الغكرم في معركة مرج دابؽ ثـ ىزيمة طكماف بام في 
 ـ  ُُٕٓحكـ العثماني سنة معركة الريدانية حيث تحكلت مصر إلي كالية تابعة لم
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كصؼ عكدة السمطاف األشرؼ قايتبام مف رحمة الحج كما كرد بكتاب بدائع  .ُِْ
  الزىكر في كقائع الدىكر البف إياس الحنفي

 السمطاف بسبلمة فأخبر ذلؾ بعد بالمبشر اسمو استمر كقد اسنبام لو يقاؿ الخاصكية مف شخص كىك الحاج مبشر قدـ كفيو

 بمكة فقراء عمي تصدؽ كأنو ، ، يكميف مسيرة مف مكة أمير كلقاه ، مشيكد يـك لو ككاف حافؿ مككب في مكة إلي دخؿ كأنو

 الناس بيف باألحكاـ يتعمؽ شئ في يتكمـ ال الطريؽ بطكؿ ككاف ، الغاية إلي كخضكعان  تكاضعان  كتكاضع ، دينار آالؼ بخمسة

 األمراء مف ، صكرة لو كماال ، خمع جممة المبشر السنبام فحصؿ كالمعركؼ البر كجكه مف كثيرة أشياء الطرقات في كفعؿ

  ، الدكلة أرباب مف ذلؾ كغير السمطاف زكجة خكند كمف ، الناس كأعياف
 اليكسفي أزبؾ األمير كخرج ، العقبة مف السمطاف لمبلقاة إقامات األمراء مف كجماعة الدكادار كيشبؾ أزبؾ تابكياأل  جيز كفيو

  ، العقبة مف السمطاف لمبلقاة الدكلة أرباب مف كثيرة جماعة معو كخرج ، ذلؾ صحبة المقدميف األمراء أحد
 حتي يميو كما األبمؽ القصر كاجية كجبل عمييا الرنكؾ كضرب أبكابيا كدىاف بالقمعة أماكف ببياض الدكادار يشبؾ األمير كاىتـ

  ، جدان  ذلؾ إصبلح في احتفؿ كقد الممكف رخامو ظير
 : ـ(َُْٖ) كثمانمائة كثمانيف خمس سنة
 أفضؿ صاحبيا عمي ، الشريفة المدينة إلي دخؿ السمطاف بأف النجاب كأخبر األمراء إلي نجابا السمطاف بعث المحـر في ، فييا

 الينبع نحك رحؿ كأنو ، دينار آالؼ بخمسة بيا الذيف الفقراء عمي كأنعـ كسمـ عميو ا صمي النبي كزار ، كالسبلـ الصبلة

 بقبة ينزؿ السمطاف كأف ، األمراء مف أحد لمبلقاتو يخرج بأال ليـ رسـ ثـ ، قريب عف كاصؿ كىك عنيا رحؿ ثـ ، لمعقبة قاصدا

 إلي كصؿ قد السمطاف بأف األخبار جاءت ثـ ، الخياـ كنصبكا ىناؾ إلي بالخركج األمراء فبادر ريةبالمط التي يشبؾ األمير

 السمطاف مبلقاة إلي كتكجيكا المطرية مف األمراء كبقية الدكادار يشبؾ كاألمير أزبؾ األتابكي ركب ذلؾ األمراء تحقؽ فمما البكيب

 مككب ىناؾ لو ككاف ، بالمطرية الذم الكطاؽ إلي كصؿ حتي قدامو كساركا ىناؾ بالسمطاف اجتمعكا البكيب إلي كصمكا فمما ،

 أزبؾ األمير لو مد يشبؾ األمير بقبة نزؿ فمما ، أياـ بثمانية الحاج دخكؿ قبؿ المحـر عشر ثاني في دخكلو ككاف ، حافؿ

  بقدكمو كىنئكه عمـال كمشايخ القضاة قضاة عنده كبات ىناؾ السمطاف كبات جدان  حافمة مدة ىناؾ األتابكي
 األمراء قدامو كركب ، كالطير القبة رأسو عمي أزبؾ األتابكي كحمؿ ىناؾ مف السمطاف ركب عشر رابع االثنيف يـك كاف فمما

 زينت كقد ، القاىرة مف كشؽ ، النصر باب مف فدخؿ ، قدامو األربعة كالقضاة األمراء كسارت ، كاألعياد مككبكف كىـ كالعسكر

 أف إلي مشيكد يـك لو ككاف الذىب بالغكاشي قدامو كلعب حافبل طمبا كطمب ، العظيـ المككب ىذا في كاستمر ، مةحاف زينة لو

 كالفضة الذىب خفائؼ رأسو عمي كنثرت ، الحكش إلي القمعة باب مف شقؽ عدة خكند لو فرشت طمع فمما ، القمعة إلي طمع

 األمير ىناؾ لو مد ، الحكش إلي السمطاف دخؿ فمما ، بالزعفراف خمقتكت ، األصفر كالحرير الذىب بالبنكد الخداـ كتكشحت

 الكظائؼ أرباب مف معو كاف مف عمي خمع السمطاف أف ثـ ، بالقبة لو مدىا التي أزبؾ األتابكي مدة مف أعظـ حافمة مدة يشبؾ

 تعدؿ كتحؼ ماؿ مف تقادـ جممة ميوع كدخؿ ، الغريبة النكادر مف الحجة ىذه كعدت ، المككب ذلؾ كانفض بيكتيـ إلي كنزلكا

  ذلؾ كغير الينبع أمير كمف ، كقضاتيا مكة أمير مف دينار ألؼ مائتي
 : ذلؾ فمف ، قصائد عدة الكاقعة ىذه في الشعراء نظـ كقد
 بالرضكاف المقبكؿ حجو مف ،،، السمطاف بمقدـ السركر قدـ

 حسافكاال الحسف سماء الراقي ،،، األشرؼ اليماـ الممؾ سمطاننا
 األعياف عمي فرض كسبلمة ،،، نعمة في ، ببقائو فيناؤنا

 الغزالف مراتع األماف عـ ،،، محرما كلبي حجا نكم لما
  الطيراف في كالطير أنباتيا ،،، في كالدكح أبياتيا في كالكحش
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  الكثباف بجممة الرماؿ عدد ،،، المصطفي النبي عمي الصبلة ثـ
 في ىك مف كؿ األمراء بقية ثـ أزبؾ باألتابكي فابتدأ ، األمراء عمي اليدية تفرقة أسباب في أخذ ، بالقمعة السمطاف استقر فمما

 كقماش كخيكؿ ماؿ بيف ما ، حافمة تقادـ أيضان  لمسمطاف قدمكا كالمباشركف األمراء ككاف ، الدكلة كأرباب المباشريف ثـ ، منزلتو

 ذلؾ كغير
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 صر المممككيكيؼ حاكلت مصر إنقاذ األندلس في الع .ُّْ
الييئة المصرية  – ُٖٔٗ-ُٖٔٗنقبلنعف كتاب مصر اإلسبلمية كتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد ا عناف 

 كما بعدىا َِِمقتطفات مف صفحة  – ُٖٗٗمكتبة األسرة  –العامة لمكتاب 
قمما نجد في صحؼ مصر اإلسبلمية ما يثير مف التأثر كالشجف ، قدر ما تثيره ىذه المحاكلة النبيمة التي بذلتيا مصر 
لتنقذ دكلة اإلسبلـ في األندلس ، كلقد كانت أيضان آخر محاكلة بذلتيا مصر المستقمة في ميداف الدبمكماسية اإلسبلمية ، 

- - -  
تتقدـ في قمب مممكة غرناطة آخر  –أك جيكش قشتالة كأراجكف  –النصرانية كانت جيكش أسبانيا  ُْٖٗفي سنة 

معقؿ ألسبانيا المسممة ككانت دكلة اإلسبلـ في األندلس قد أخذت منذ أكائؿ القرف السابع اليجرم تنحدر بسرعة إلي 
  - - - -ىاكية اإلنحبلؿ كالفناء 

يسابيبل ، كاعتزمت أسبانيا النصرانية أف تقكـ  ثـ حؿ الصراع األخير ، كاتحدت قشتالة كأراجكف عمي يدل فرناندك كا 
بضربتيا الحاسمة لئلسبلـ في األندلس ، فتقدمت الجيكش المتحدة عمي مممكة غرناطة ، ككانت أحكاؿ غرناطة يكمئذ 

يف يتربص كؿ تنذر بالكيؿ ، ككاف الخبلؼ الداخمي قد دب إلييا كمزقتيا المنافسات كالمعارؾ األىمية ، كشطرتيا إلي شطر 
منيما باآلخر ، أحدىما غرناطة كبعض أعماليا كيحكميا أبك عبد ا محمد بف سعد المعركؼ بالزغؿ ، ككاف فرناندك 

يسابيبل قد شيرا الحرب عمي اإلسبلـ قبؿ ذلؾ بأعكاـ ،    - - -كا 
بلـ قاطبة ، ككاف أمراء األندلس ككانت أنباء األندلس قد ذاعت يكمئذ في العالـ اإلسبلمي ، كاىتز لمصابيا أمراء اإلس

كزعماءىا يتجيكف إزاء الخطر الداىـ بأبصارىـ إلي دكؿ اإلسبلـ في إفريقية كمصر كتركيا لتسعي إلي غكثيـ ، ككانت 
سفاراتيـ كرسائميـ تترم منذ أعكاـ عمي فاس كالقاىرة كقسطنطينية ، ككاف سمطاف مصر يكمئذ الممؾ األشرؼ قايتبام 

رم ، كلـ تكف أحكاؿ مصر عمي ما يراـ يكمئذ ، فقد كاف يسكدىا االنحبلؿ الداخمي ، ككانت فكؽ ذلؾ المحمكدم الظاى
تخشي الخطر ييددىا مف ناحية الترؾ ، كلكف مصر لـ تنس ميمتيا التاريخية في تكجيو الدبمكماسية اإلسبلمية كمما 

  - - -دعيت إلي أدائيا 
ـ( ، كيصؼ ابف إياس ىذه السفارة فيما ُْٕٖق )نكفمبر سنةِٖٗنة ككصمت سفارة األندلس إلي مصر في أكاخر س

 يأتي :
ق جاء قاصد مف عند ممؾ الغرب صاحب األندلس ، كعمي يده مكاتبو مف مرسمو تتضمف ِٖٗكفي ذم القعدة سنة 

  - --عيـ ،أف السمطاف يرسؿ لو تجريدة تعينو عمي قتاؿ الفرنج ، فإنيـ أشرفكا عمي أخذ غرناطة كىك في المحاصرة م
كميما يكف مف مكقؼ مصر كتركيا يكمئذ إزاء حكادث األندلس فإف مصر ىي التي انفردت بتمبية نداء األندلس ، 
كالسعي إلي إنقاذىا كلـ تكف أحكاؿ مصر يكمئذ مما يسمح ليا بإرساؿ جيش أك غيره مف المساعدات المادية ، إلي 

  - -ميداف حرب ناء كاألندلس ، 
صر األشرؼ ، أجاب عمي سفارة األندلس بتكجيو سفارة مصرية إلي البابا كممكؾ النصرانية ، كلكنو ذلؾ أف سمطاف م

نما عيد بيا سفراء مف رعاياه النصارم ، كاختار ألدائيا راىبيف مف جماعة القديس  لـ يعيد بيا إلي سفراء مسمميف ، كا 
يسابيبل ممكي فرنسيس أحدىما القس انطكنيك ميبلف كعيد إلييما بكتب إلي البا لي فرناندك كا  لي ممؾ نابكلي ، كا  با كا 

 قشتالة كأراجكف ، 
كفي ىذه الكتب يعاتب سمطاف مصر ممكؾ النصارم ، عمي ما ينزؿ بأبناء دينو المسمميف في مممكة غرناطة ، كعمي 

م في مصر كفي بيت تكالي االعتداء عمييـ ، كغزك أراضييـ كسفؾ دمائيـ ، كنيب أمبلكيـ ، في حيف أف رعاياه النصار 
المقدس ، كىـ مبلييف ، يتمتعكف بجميع الحريات كالحمايات ، آمنيف عمي أنفسيـ كعقائدىـ كأمبلكيـ ، كليذا فيك 
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يطمب إلي ممكي قشتالة كأراجكف ، الكؼ عف ىذا االعتداء ، كالرحيؿ عف أراضي المسمميف ، كعدـ التعرض إلييـ ، كرد 
البابا كممؾ نابمي أف يتدخبل لدم ممكي قشتالة كأراجكف ، لردىما عما يدبرانو مف ما أخذ مف أراضييـ ، كيطمب إلي 

 المشاريع إليذاء المسمميف كالبطش بيـ ، 
ال فإف سمطاف مصر يضطر إزاء ىذا العدكاف ، أف يتبع نحك رعاياه النصارم سياسة التنكيؿ كالقصاص ،  ىذا كا 

 خكؿ النصارم كافة إلي األراضي المقدسة ، كيبطش بكبار األحبار في بيت المقدس ، كيمنع د
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األشرؼ قنصكة الغكرم يستقبؿ بعثة دبمكماسية في الحكش السمطاني  السمطاف .ُْْ
 بالقمعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكحة استقباؿ سفير البندقية في القاىرة 
 ـ   َُٕٓ-ُِْٗ جينتيمي بممينيلكحة زيتية لفناف مف مدينة البندقية يدعي 

كيبدك السمطاف قنصكة الغكرم جالسان عمي دكة معتمران غطاء رأس لو ستة أطراؼ كخمفو اثنيف مف حاشيتو ، عند 
 استقبالو لبعثة دبمكماسية إيطالية برياسة السفير دكمينيكك تريفيزانك مف مدينة البندقية 
 ضاء كيبدك أعضاء البعثة معتمريف قمنسكات سكداء ، يتقدميـ مترجـ يرتدم عمامة بي

 كالمكحة محفكظة بمتحؼ المكفر
ككاف السمطاف الغكرم يحكـ مصر  كالشاـ كالحجاز كمف سبقكه مف سبلطيف المماليؾ ككاف يمقب بممؾ البريف كالبحريف 

 كخادـ الحرميف الشريفيف 
ؽ رأس الرجاء ككانت مصر في ذلؾ العيد تسيطر عمي حركة التجارة العالمية إال أنيا قد تأثرت إلي حد ما باكتشاؼ طري

 الصالح 
كما كانت مصر في ذلؾ الكقت مقران لمخبلفة العباسية منذ أف انيارت بغداد عاصمة العباسييف عمي يد التتار  إلي أف 

 صدىـ المماليؾ ثـ استضافكا الخبلفة العباسية في القاىرة 
 ، ككانت القاىرة مف أرقي عكاصـ العالـ فنا كحضارة كعممان كعمارة

ؤرخ الكبير ابف اياس الحنفي عف السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم ما يمي :كأما ما أنشأ مف العمائر التي كتب المكقد 
بالقاىرة فمف ذلؾ الجامع كالمدرسة المتاف أنشأىما في الشرابشييف كالككالة كالحكاصؿ كالربكع التي أنشأىا خمؼ المدرسة 

كىي برأسيف ، كأنشأ ىناؾ الربع كالحكانيت التي بالسكؽ خمؼ الجامع  عند المصبغة كالمئذنة التي أنشأىا في الجامع األزىر
، كأنشأ الربكع التي بخاف الخميمي ، كجدد عمارة خاف الخميمي كأنشأ بو الحكاصؿ كالدكاكيف ، كأنشأ الميداف الذم تحت 

كأنشأ بو المناظر كالبحرة كأنشأ  القمعة كنقؿ إليو األشجار مف الببلد الشامية ، كأجرم إليو ماء النيؿ مف سكاقي نقالة ،
 جامعا خمؼ الميداف عند حكش العرب بخطبة كمأذنة ، 

كجدد عمارة قاعات القمعة منيا قاعة البيسرية كقاعة العكاميد كقاعة البحرة كأنشأ المقعد القبطي الذم بالحكش ، كجدد 
لتي بسكيقة عبد المنعـ ، كأنشأ الربع كالككالة عمارة سبيؿ المؤمني كجعؿ سقفو عقكد بالحجر ، كأنشأ الربع كالدكاكيف ا

التي في الجسر األعظـ ، كجدد عمارة ميداف الميارة الذم بالقرب مف قناطر السباع كبناه بالفص الحجر المشير بعدما كاف 
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قعد المطؿ عمي مبنيان بالطكب المبف ، كجدد عمارة المقياس كأنشأ بو القصر عمي تمؾ البسطة التي كانت بيا ، كأنشأ بيا الم
البحر ، كجدد عمارة قاعة المقياس ، كالجامع الذم ىناؾ ، كجدد عمارة قنطرة بني كائؿ ، كالقنطرة الجديدة ، كقنطرة 

 ، كأنشأ بثغر رشيد سكرا كأبراجا لحفظ الثغر   الحاجب
ؿ فيو الحكاصؿ مثؿ الخاف كأصمح طريؽ العقبة كأنشأ ىناؾ خانا بأبراج عمي بابو كجع كجدد عمارة أبراج اإلسكندرية ،

 الذم في العقبة 
 كحفر ىناؾ اآلبار في عدة مكاضع مف مناىؿ الحجاج 

 كأنشأ بمكة المشرفة مدرسة كرباطا لممجاكريف كالمنقطعيف ىناؾ كأجرم عيف بازاف بعد ما كانت قد انقطعت مف سنيف 
ر جدة مف الفرنج جاء ىذا السكر مف أحسف كأنشأ بجدة سكرا عمي ساحؿ البحر الممح كفيو عدة أبراج بسبب حفظ بند

 المباني ىناؾ 
كأنشأ عمي شاطئ البحر الممح بالينبع الصغير سكرا كأبراجا منيعة كلو غير ذلؾ مف اآلثار الحسنة عدة مباف بيا نفع 

  لممسمميف
ه أحد مف الممكؾ كفي الجممة إف السمطاف الغكرم كاف خيار ممكؾ المماليؾ الجراكسة عمي عكج فيو كلـ يجئ مف بعد
 العيكف  ويشابيو في أفعالو كال عمك ىمتو كال عزمو في األمكر ككاف كفئا تاما لمسمطنة ، مبجبل في المكاكب تمؤل من

مكتبة األسرة  –نقبل عف كتاب ) المختار مف بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( تأليؼ محمد بف أحمد بف اياس الحنفي 
 ٕٓ، ٔٓصفحة  ُٔٗٗ

 الثانيالمجمد  -القرف التاسع عشر -مف الرحالة كالفنانيف كاألدباء –مصر في عيكف الغرباء  –نقبلن عف كتاب كالصكرة 
 ٗ،  ٖصفحة - ََِّالطبعة الثانية  –دار الشركؽ  –تأليؼ د ثركت عكاشة  –



 ٔ98 

 سطكر مف كتاب بدائع الزىكر في كقائع الدىكر  .ُْٓ
 ألحمد بف محمد بف إياس الحنفي المصرم

كليمة حافمة بالمقياس ، كاجتمع  -األشرؼ قنصكة الغكرم  –كفي يـك الخميس المقدـ ذكره صنع السمطاف   -  - - -
بيا القضاة األربعة ، كأعياف الناس مف العمماء كغير ذلؾ ، كمد ىناؾ األسمطة الحافمة ، كاجتمع ىناؾ قراء البمد قاطبة 

 مثؿ ذلؾ بالمقياس قرب كفاء النيؿ ، كالكعاظ ككانت ليمة حافمة ، كالسمطاف كؿ سنة يصنع 
كفي سنة عشر كتسعمائة صنع كليمة بالمقياس مثؿ ىذه فزاد ا تعالي في النيؿ المبارؾ تمؾ الميمة خمسيف أصبعان 
دفعة كاحدة ، فعد ذلؾ مف النكادر ، كفي يـك االثنيف ثاني عشرينو حضر إلي األبكاب الشريفة األمير طكماف الدكادار ، 

و مدة كىك مسافر في الصعيد بسبب ضـ المغؿ ، فمما كاف يـك األحد بمغ السمطاف كصكلو إلي الجيزة فنزؿ إلي ككاف ل
المقياس كالقاه مف ىناؾ ، ككذلؾ قاصد ابف عثماف ، فمما طمع إلي القمعة يـك االثنيف المذككر خمع عميو السمطاف خمعة 

ائر األمراء المقدميف كالمباشريف كأعياف الناس ، كاستمر عمي ذلؾ حافمة ، كنزؿ مف القمعة في مككب مشيكد ، كصحبتو س
حتي دخؿ إلي داره ، كخمع عميو السمطاف في ذلؾ اليـك فكقاني أخضر بطرز يمبغاكم عريض ، كمشت األفياؿ كىي مزينة 

أحد األمراء المقدميف قدامو في ذلؾ المككب كشؽ مف الصميبة ، كفي يكـ الثبلثاء ثالث عشرينو تكفي األمير مامام جكشف 
األلكؼ ، ككاف رئيسان حشمان جميؿ الييئة قميؿ األذم بيف األمراء ، كمات كىك في عشر الستيف ، كقيؿ أصمو مف مماليؾ 
الظاىر خشقدـ مف كتابيتو ، كاشتراه األشرؼ قايتبام مف بيت الماؿ كأعتقو فيك مف جممة معاتيؽ األشرؼ قايتبام كمف 

السمطاف كفاتو نزؿ كصمي عميو ، ككانت جنازتو مشيكدة رحمة ا تعالي عميو ، كفي يـك الثبلثاء مماليكو ، فمما بمغ 
المذككر كاف كفاء النيؿ المبارؾ ، أكفي بعد الظير ، كعمؽ الستر عمي شباؾ القصر الذم أنشأه السمطاف عمي بسطة 

ككافؽ ذلؾ ثاني عشريف مسرم ، كقد أبطأ ىذا النيؿ  المقياس ، كقد أكفي ا الست عشرة ذراعان كأصبعيف مف سبع عشرة ،
عف نيؿ السنة الماضية بسبعة أياـ ، ككانت الناس بسببو في غاية االضطراب ، كفي يـك األربعاء رابع عشرينو ، المكافؽ 

تابكي سكدكف الثالث عشريف مسرم ، فتح السد ككاف يكمان مشيكدان قؿ أف يقع مثمو في الفتؾ كالفرجة ، كرسـ السمطاف لؤل 
العجمي بأف يتكجو كيفتح السد عمي العادة ، فكاف لو في ذلؾ مككب حافؿ ، كخمع عميو السمطاف فكقاني أخضر بطرز 

 يمبغاكم عريض ، كحصؿ لمناس غاية الجبر بكسر السد في ذاؾ اليـك ، كقد قيؿ في المعني :
 كسر الخميج ككاف ذلؾ نعمة       سرت قمكب العالميف لبشره 

 العجائب كالغرائب أنو         جبرت قمكب المسمميف لكسره كمف
ككافؽ أف النيؿ زاد بعد فتح السد بيكميف عشر أصابع في دفعة كاحدة ، ثـ في اليـك الثالث مف فتح السد زاد ا في 

زاد ست عشرة النيؿ المبارؾ احدم عشرة أصبعان في دفعة كاحدة ، ثـ في اليـك الخامس مف فتح السد زاد سبع أصابع ف
 أصبعان مف ثماني عشرة ذراعان كذلؾ في أكاخر مسرم بعد الكفاء بخمسة أياـ ، فعد ذلؾ مف النكادر ، 

كفي رجب كاف مستيؿ الشير يـك الثبلثاء ، فجمس السمطاف في الميداف ، كطمع إليو الخميفة كالقضاة األربعة يينكنو 
 بالشير ،
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 ركة مرج دابؽ عندما كصؼ المؤرخ ابف اياس الحنفي مع .ُْٔ
ـ في شماؿ سكريا بيف المماليؾ بقيادة السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم ُُٔٓأغسطس سنةِْالتي كقعت في 

 كالعثمانييف بقيادة السمطاف سميـ األكؿ
مف عند سيبام نائب الشاـ كقد بمغو حركة سفر السمطاف  ُ) في يـك الخميس رابع عشره كرد عمي السمطاف مطالعة 

مف مصر إلي الببلد الشامية فأرسؿ يقكؿ لو : يا مكالنا السمطاف إف الببلد الشامية مغمية كالعميؽ كالتبف ما يكجد كالزرع في 
ف كاف ثـ عدك متحرؾ فنحف  فمـ  - -لو كفاية األرض لـ يحصد كال ثـ عدك متحرؾ فبل يتعب السمطاف سره كال يسافر كا 

  ِيمتفت السمطاف إلي كبلمو كاستمر باقيان عمي حركة السفر إلي حمب (
كفي يـك السبت ثالث عشرينو أكمؿ  - -) كفي يـك األربعاء كيـك الخميس أنفؽ السمطاف عمي المماليؾ بقية النفقة  

أف السفر أكؿ الشير فاضطرب أحكاؿ  السمطاف النفقة عمي المماليؾ قاطبة مف قرانصة كجمباف كنادم ليـ في الحكش
المماليؾ كارتجت القاىرة كعز كجكد الخيؿ كالبغاؿ ، كصارت المماليؾ ييجمكف الطكاحيف كيأخذكف منيا الخيكؿ كالبغاؿ 
كاألكاديش ، فغمقت الطكاحيف قاطبة كامتنع الخبز مف األسكاؽ ككذلؾ الدقيؽ ككقع القحط بيف الناس كضج العكاـ ككثر 

  ّمي السمطاف (الدعاء ع
ىػ أشيعت ىذه الكاينة العظيمة التي طمت كعمت كزلزلت ليا األقطار ،  ِِٗ) كفي يـك السبت سادس عشر شعباف 

فمما خرج السمطاف مف حمب تكجو إلي حيبلف فبات بيا فمما أصبح يـك األربعاء حادم عشريف رجب رحؿ السمطاف مف 
 األحد خامس عشريف رجب كىك يـك نحس مستمر  حيبلف كتكجو إلي مرج دابؽ فأقاـ بو إلي يـك

فقيؿ أكؿ مف برز لمقتاؿ األتابكي سكدكف العجمي كممؾ  - -فما يشعر إال كقد دىمتو عساكر سميـ شاه بف عثماف 
ا األمراء سيبام نائب الشاـ كالمماليؾ القرانصة دكف المماليؾ الجمباف ، فقاتمكا قتاالن شديدان ىـ كجماعة مف النكاب فيزمك 

 - -العثمانييف ككسركىـ كسرة ميكلة كأخذكا منيـ سبعة صناجؽ 
 فيـ ابف عثماف باليركب أك يطمب األماف ككانت النصرة لممماليؾ أكالن كياليت لك تـ ذلؾ ،  

 ثـ بمغ المماليؾ القرانصة أف السمطاف قاؿ لمماليكو الجمباف ال تقاتمكا شي كخمكا المماليؾ القرانصة تقاتؿ كحدىـ فمما
ذا باألتابكي سكدكف العجمي قد قتؿ في المعركة كقتؿ ممؾ األمراء  بمغيـ ذلؾ ثنكا عزميـ عف القتاؿ ، فبينما ىـ عمي ذلؾ كا 

 - -بؾ نائب الشاـ فانيـز مف في الميمنة مف المماليؾ ثـ إف خاير بؾ نائب حمب انيـز كىرب فكسر الميسرة  ْسيبام
مطاف في الباطف كىك مع ابف عثماف عمي السمطاف كقد ظير مصداؽ ذلؾ فيما بعد كيقاؿ إف خاير بؾ كاف مكالسان عمي الس

 - -فكاف أكؿ مف ىرب ىك قبؿ المماليؾ قاطبة ككاف ذلؾ خذالنان مف ا تعالي لممماليؾ حتي نفذ القضاء كالقدر 
ي قد انصب عمي المماليؾ كانعقد بيف العسكريف غباران حتي صار ال يرم بعضيـ بعضان ككاف نيار غضب مف ا تعال 

  ٓكغمت أيدييـ عف القتاؿ (
) كقد أقامت ىذه الكقعة مف طمكع الشمس إلي بعد الظير كانتيي الحاؿ عمي أمر قدره ا تعالي فقتؿ في تمؾ الساعة 

  ٔمف العثمانييف كمف المماليؾ ما ال يحصي عدده (
ماليؾ القتاؿ كقاؿ ليـ ) ىذا كقت المركءة ىذا كقت النجدة كمات الغكرم في المعركة مف شدة القير بعد أف طمب مف الم

فأخذ يستغيث فمـ يسمع لو أحد ، كيركم أف الغكرم عندما رأم جيشو يفر مف أماـ عينيو كتحقؽ مف اليزيمة أصيب 
                                                 

ٔ
 ٓطحُؼس = ٌْحُس ٌٓطٞذس 
ٕ

  9ٔجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ (ٚلكس  
ٖ

  ٕٓجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ (ٚلكس  
ٗ

٘ٔح ًحٕ نح٣ٍ ذي ٗحتد قِد ٛٞ هحتى ج٤ٍُٔٓز ٝهى ضْ هطَ ٤ْرح١ ذي أغ٘حء جُوطحٍ ٝجٗٓكد نح٣ٍ ذي ذىٕٝ ْرد ًحٕ ٗحتد جُٗحّ ٤ْرح١ ذي هحتى ج٤ُٔٔ٘س ذ٤ 

 أغ٘حء جُٔؼًٍس ٝٛ٘حى ٖٓ أٝهغ جُه٬ف ذ٤ٖ جُٔٔح٤ُي جُوٍجٗٛس ٝجُٔٔح٤ُي جُؿِرحٕ ك٢ أقٍؼ ٓٞجهق جُٔؼًٍس 
٘

  ٖٙ،  ٖ٘( ٚلكس جُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢  
ٙ

  8ٖجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ ( ٚلكس  



 ٕٓٓ 

 ُؿ (بالشمؿ كطمب جرعة مف الماء فجاءكا لو بيا كلكنو لـ يتمالؾ نفسو كىكم مف فكؽ صيكة فرسو ميتان كداستو الخي
كالغريب أنو لـ يعثر لو عمي جثة بعد المعركة ، كاستمر سميـ األكؿ يزحؼ بجيشو نحك مصر كيضـ إليو كؿ ما يقابمو مف 

 ببلد 
 كعندما تأكدت كفاة السمطاف الغكرم طمب األمراء المماليؾ مف األمير طكماف بام أف يتكلى السمطنة 

في كقائع الدىكر )محمد بف احمد ابف إياس الحنفي ( تحقيؽ محمد  نقبلن باختصار عف كتاب المختار مف بدائع الزىكر
 ُٔٗٗمصطفي مكتبة األسرة 

                                                 
ٔ

  8ٍٕٓٓٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ) و ٓكٔٞو جُك١ٍ٣ٞ ( ٚلكس  



 ٕٓٔ 

 ممؾ األمراء خاير بؾ الذم أصبح خايف بؾ  .ُْٕ
 كاف األمير خاير بؾ نائب حمب لمسمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم 

ني سميـ األكؿ ، تكلي خاير بؾ كعندما كقعت معركة مرج دابؽ في شماؿ سكريا بيف السمطاف الغكرم كالسمطاف العثما
 قيادة الميسرة في جيش الغكرم 

 كلكنو كاف عمي اتفاؽ مع السمطاف العثماني ضد السمطاف الغكرم ، 
فانسحب بميسرة الجيش أثناء المعركة بدكف مبرر ككاف ذلؾ مف أىـ عكامؿ ىزيمة جيش مصر في معركة مرج دابؽ 

 أماـ الجيش العثماني ،
 كالذم ترتب عمييا بعد ذلؾ ضـ مصر لمحكـ العثماني  

 كعف خيانة األمير خاير بؾ يقكؿ المؤرخ ابف إياس الحنفي :
) كممف كاف مكالسان عمي السمطاف في الباطف خاير بؾ نائب حمب ، فإنو أكؿ مف كسر عسكر السمطاف ، كانيـز عف 

 سؿ خمفو  ،ميسرتو ، كتكجو إلي حماه ، كلما ممؾ ابف عثماف حمب أر 
 فمما حضر إليو خمع عميو كصار مف جممة أمرائو ، كلبس زم التراكمة ، كقص ذقنو  

 كسماه السمطاف العثماني ) خايف بؾ ( لككنو خاف سمطانو كطاع ابف عثماف ،
 فمما جرم ذلؾ تسحبت مماليؾ خاير بؾ ، كتكجيكا إلي مصر ، كدخؿ ىك تحت طاعة ابف عثماف (  
 

 بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( تأليؼ محمد بف أحمد بف إياس الحنفي  نقبلن عف كتاب )



 ٕٕٓ 

 عندما تـ شنؽ سمطاف مصر عمي باب زكيمة  .ُْٖ
إنو طكماف بام الذم أجمع معظـ المؤرخكف أنو كاف سمطانان عالي اليمة كقميؿ األذل لمرعية ، كقد كاف السمطاف 

لقاء العثمانييف في مرج دابؽ بشماؿ سكريا ، كعندما تأكدت كفاة الغكرم قد عينو نائبان لو في مصر قبؿ أف يتجو إلي 
الغكرم خبلؿ المعركة طمب األمراء في مصر مف طكماف بام أف يتكلى السمطنة ،) كلقد تمنع طكماف بام عف قبكؿ 

ببلد في أقصي ، ) كحيف تكلي طكماف بام السمطنة كانت ال ُالسمطنة مدة خمسيف يكمان إال أنو قبميا بعد ذلؾ تحت ضغط (
درجات التدىكر كالدكلة المممككية في آخر رمؽ ، نتيجة لعكامؿ متعددة ، إذ قد استشرم الفساد في كياف الدكلة المممككية 

  ِككأنيا حتمية النياية ، كلـ يعد ىناؾ أم أمؿ في استنقاذىا ( - -
بينما رفض أف يأخذ أمكاؿ الناس قيران أك كبالرغـ مف كؿ ىذه المعكقات حاكؿ طكماف بام أف يستعد لمحرب الحتمية ) 

  ّمف أم  سبيؿ حتي ال تحدث في أيامو مظممة أبدان (
ككتب ابف إياس ) فمما كاف يـك الخميس تاسع عشريف ذم الحجة فيو كقعت كاينة عظيمة تذىؿ عند سماعيا عقكؿ 

صؿ أكائمو إلي الجبؿ األحمر فمما بمغ ، ) زحؼ عسكر ابف عثماف كك  ْأكلي األلباب كتضؿ ليكليا اآلراء عف الصكاب (
فركبت  - -السمطاف طكماف بام ذلؾ زعؽ النفير في الكطاؽ كنادم السمطاف لمعسكر بالخركج إلي قتاؿ عسكر ابف عثماف 

األمراء المقدمكف كدقكا الطبكؿ حربيان كركب العسكر قاطبة حتي سد الفضاء كأقبؿ عسكر ابف عثماف كالجراد المنتشر كىـ 
اد األعظـ فتبلقي الجيشاف في أكائؿ الريدانية فكاف بيف الفريقيف كقعة ميكلة يطكؿ شرحيا أعظـ مف الكقعة التي كانت السك 

كىك يقاتؿ بنفسو  - -حتي انكسر عسكر مصر ككلي مدبران ، فثبت بعد الكسرة السمطاف طكماف بام  - -في مرج دابؽ 
، كانتيت معركة الريدانية بيزيمة ساحقة لممماليؾ كدخؿ سميـ األكؿ مصر  ٓفي نفر قميؿ مف الرماة كالمماليؾ السمحدارية(

 منتصران 
مع عسكر ابف عثماف كيقتؿ منيـ في كؿ يـك ما ال يحصي  -يقع  -ككتب ابف إياس ) فاستمر السمطاف طكماف بام 

مراء كاستمر السمطاف يقاتؿ كحده فرأل عيف الغمب كقد تكاسؿ العسكر عف القتاؿ كاختفكا في بيكتيـ كتفرقت األ - -عددىـ 
  ٔككاف قميؿ الحظ غير مسعكد الحركات في أفعالو فكاف كما يقاؿ : ( - -بمفرده في نفر قميؿ 

 كلك كاف المسيح لو طبيب - - -قميؿ الحظ ليس لو دكاء 
 ٕككاف السمطاف ، كمما راـ أف ينتصر عمي ابف عثماف ينعكس فكاف كما يقاؿ في المعني ( -) 

 فأكؿ ما يجني عميو اجتياده - - -لـ يكف عكف مف ا لمفتي إذا 
فكاف مف الطبيعي أف يختفي السمطاف طكماف بام بعد أف تفرؽ المماليؾ مف حكلو كبدا لو مما ال يدع مجاالن لمشؾ مدم 

صدؽ الناس تكاسميـ عف القتاؿ فذىب طكماف بام إلي بعض مف يثؽ بو مف معارفو كلكف لؤلسؼ تـ العثكر عميو كلـ ي
خبر القبض عمي السمطاف طكماف بام فأمر السمطاف سميـ األكؿ بشنقو عمي باب زكيمة حيث اعتاد الحكاـ شنؽ القتمة 

 كقاطعي الطرؽ 
فمما شنؽ كطمعت ركحو صرخت عميو الناس صرخة عظيمة ككثر عميو الحزف كاألسؼ فإنو كاف شابان حسف الشكؿ  -) 

شجاعان بطبلن تصدم لقتاؿ ابف عثماف كثبت كقت الحرب كحده بنفسو ، ككاف ممكان حميمان  سنو نحك أربع كأربعيف سنة ككاف

                                                 
ٔ

  ٠ٗٔٞٓحٕ ذح١ آنٍ ٤٠٬ْٖ جُٔٔح٤ُي ) و ػرى جُٔ٘ؼْ ٓحؾى ( ٚلكس  
ٕ

  ٖ٘ٚلكس  ٠ٞٓحٕ ذح١ آنٍ ٤٠٬ْٖ جُٔٔح٤ُي ) و ػرى جُٔ٘ؼْ ٓحؾى ( 
ٖ

  ٠٘9ٞٓحٕ ذح١ آنٍ ٤٠٬ْٖ جُٔٔح٤ُي ) و ػرى جُٔ٘ؼْ ٓحؾى ( ٚلكس  
ٗ

٫ٝقع ٓؼ٢ أِْٞخ جذٖ ئ٣حِ ك٢ ٝٚق ج٤ُٛٔرس جُط٢ قِص ذِٓطحٕ   8ٓجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ ( ٚلكس  

 جُٞػ٢ ُٝٚ أِْٞخ ٤ٖن ك٢ جٌُطحذس  ٍٓٛ ٣ٝرىٝ إٔ جُك٘ل٢ ًحٕ ٌجؾَ ٖحػٍ ٝٓػوق ٝػ٢ِ هىٌ ػح٢ُ ٖٓ
٘

  8ٕجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ ( ٚلكس  
ٙ

  9ٕجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ ( ٚلكس  
6

  ٙٓٔجُٔهطحٌ ٖٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ ( ٚلكس  



 ٕٖٓ 

قميؿ األذل كثير الخير ككانت مدة سمطنتو بالديار المصرية ثبلثة أشير كأربعة عشر يكمان ، ككاف في ىذه المدة في غاية 
اف كآخر األمر شنؽ عمي باب زكيمة كأقاـ ثبلثة أياـ التعب كالنكد كقاسي شدائد كمحنان كحركبان كشركران كىجاجان مف البمد

كفي اليـك الثالث أنزلكه فغسمكه ككفنكه كصمكا عميو كدفنكه كمضت أخباره  - -كىك معمؽ عمي الباب حتي جافت رائحتو 
 ُكأف لـ يكف (

كنيا كانت في الحقيقة كيرم الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني أف )التي تدلت مف الحبؿ لـ تكف جثة طكماف بام كل
جثة مصر ، كلقد ماتت قركنان طكيمة قبؿ أف يكتب ليا البعث مف جديد كجاء السمطاف العثمانمي كدخمت مصر في سرداب 
ذا كاف السمطاف العثمانمي قد قطع رأس سمطاف  التاريخ كتحكلت مف سمطنة إلي كالية كخيـ عمييا الظبلـ كأصابيا الضمكر كا 

 ِمي المماليؾ أنفسيـ ، كلـ يمبث ىؤالء أف تزيكا بزم العثمانمي كرطنكا بمسانو كاشتغمكا تحت رايتو (المماليؾ فقد أبقي ع
 

 نقبلن عف كتاب ) بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ( تأليؼ محمد بف أحمد بف إياس الحنفي
 ف تاني لمحمكد السعدنيككتاب ) طكماف بام آخر سبلطيف المماليؾ ( تأليؼ ) د عبد المنعـ ماجد ( ككتاب مصر م

 

                                                 
ٔ

  ٖٔٔٔٓ ذىجتغ جٌُُٛٞ ك٢ ٝهحتغ جُىٌٛٞ ) جذٖ ئ٣حِ جُك٘ل٢ (ٚلكس  جُٔهطحٌ 
ٕ

  6ٍٙٓٛ ٖٓ ضح٢ٗ ) ٓكٔٞو جُٓؼى٢ٗ ( ٚلكس  
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كصؼ اسمكب المؤرخ ابف اياس الحنفي كما كرد بكتاب مصر اإلسبلمية  .ُْٗ
  – ُٖٔٗ-ُٖٔٗ كتاريخ الخطط المصرية تأليؼ محمد عبد ا عناف

 كما بعدىا ُِٗمقتطفات مف صفحة  – ُٖٗٗمكتبة األسرة  –الييئة المصرية العامة لمكتاب 
أعني تدكيف حكادث عصره ، كىك يشمؿ زىاء نصؼ قرف ، مف أكاخر القرف التاسع إلي سنة  ، ، ، كفي ىذا القسـ مف ركايتو ،

ىػ ، يبدم ابف إياس نكعان مف الطرافة كالبراعة ، كيبدم باألخص دقة في المبلحظة ، كمقدرة ال بأس بيا في تحميؿ األنفس ِٖٗ
لي المفاجآت كالكقائع الغريبة التي قدر لممؤرخ أف يشيدىا كالعكاطؼ ، كقد يرجع ذلؾ مف بعض الكجكه إلي سير الحكادث نفسيا كا  

في خاتمة حياتو ، فيي التي تغذيو خبلؿ ركايتو بما يبلحظ كما يعمؽ ، كنستطيع باألخص أف نستخرج مف ركاية ابف إياس خبلؿ 
ية ، كأف نقرأ في سمككو المجتمع المصرم في ىذا العصر ، كأف نتعرؼ ىذا المجتمع المستيتر الطركب في بعض أثكابو الحقيق

كتصرفاتو كثيران مف عكاطفو كميكلو كبكادر نفسو ، كأف نقؼ عمي صكر شائقة مف عاداتو كأحكالو االجتماعية ، كىذا ما تعرضو 
ركاية الحكادث ذاتيا ، كلكف البف اياس فضبلن في ذلؾ ، ىك أنو يعني في كثير مف األحياف بتدكيف بعض أحكاؿ الحياة الخاصة ، 

بع آثار الحكادث في نفس الشعب كطبقاتو اإلجتماعية المختمفة ، فنرم في ركايتو ، طبقة األمراء كاألرستقراطية تتحكـ في سائر كتت
الطبقات اجتماعيان كاقتصاديان ، كال تبحث إال عف تحقيؽ أىكائيا كرفاىيتيا ، عاش الناس أـ ىمككا ، كنشعر بكحي القضاة كغيرىـ 

صدار ما  مف رجاؿ الديف كاضحان  في سياسة السبلطيف ، كما نراىـ سند السبلطيف في إباحة المصادرة كنيب األرزاؽ كاألمكاؿ ، كا 
يحقؽ أىكاءىـ مف الفتاكم كاألحكاـ ، كنرم الطبقة المتكسطة منكمشة ال تكاد تأخذ بقسط في مجرم الحكادث ، أما الطبقة الدنيا أك 

ة كؿ اضطراب ، كلكنيا كعادتيا تيدأ كتختفي أماـ القكة ، كيتتبع ابف إياس حركات العامة فنراىا صاخبة فائرة ، تظير في طميع
 العامة بصفة خاصة ، فيصؼ سمككيـ كنزعاتيـ كعكاطفيـ مف غضب كرضى كمرح كاكتئاب ، في نبذ ممتعة كثيران ما تثير االبتساـ

ي سياؽ ركايتو خير عرض ، فيشرح لنا كيؼ كاف يمي أما نظـ السياسة كالحكـ كالتشريع كاإلدارة فيعرضيا فيعرضيا ابف إياس ف
السمطاف العرش كيباشر الحكـ بنفسو أك عمي يد خاصتو كأمرائو ، ككاف نظاـ الببلط كالحككمة يكمئذ مف أغرب النظـ الممككية التي 

  - - - -عرفت ، يمتزج فيو التشريع كالتنفيذ كالقضاء ، كسمطات الحرب كالمالية في صعيد كاحد ، 
كذلؾ يصؼ التقمبات  - - -نرم مما يذكر إلي أم حد كانت دكلة المماليؾ الشراكسة تمعف في المركزية كاالستئثار بالسمطات ك 

االقتصادية مف غبلء كرخاء ، ، كعمي الجممة فإنو يصكر لنا في سياؽ ركايتو مجتمع عصره سكاء في الحياة العامة أك الخاصة أك 
 كاألىكاء تصكيران قكيان شائقان  في الخبلؿ كالعادات ، كالميكؿ

كنحف  –ـ ُِِٓ -ىػ ِٖٗكانت حكادث الفتح العثماني آخر ما دكف قمـ ابف اياس فيك يصؿ في ركايتو حتي خاتمة سنة 
فيك يترؾ لنا عف ىذه الحكادث الشييرة سجبل يكميا مسيبان يستند إلي تحقيؽ  - -ىػ َّٗنعرؼ أف المؤرخ تكفي بعدئذ بقميؿ سنة 

صرة كالمشاىدة ، كىك ال يميد فيو إلي الحكادث ، كال يعني بربطيا بؿ يدكنيا مرسمة كما كقعت كيحصي آثارىا إحصاء مف رأم المعا
كسمع ، ككؿ ما ىنالؾ اف ابف اياس يطمؽ العناف لشعكره كعكاطفو ، فنراه يحمؿ عمي السفاكيف كالظممة في عبارات شديدة كأحيانان 

  - -مؤثرة ، 
ـ كما أكقعو الغزاة ُُٔٓصيؿ الكاقعة اليائمة التي نشبت بيف الغزاة كبيف الجيش المصرم في مرج دابؽ سنة كيفيض في تفا

بعسكر مصر مف سفؾ كنيب ، كيصؼ صدم النكبة في القاىرة ككيؼ قاـ )نعي السمطاف في ذلؾ اليـك كنعي األمراء كاألعياف الذيف 
صراخ كبكاء ، كرجت القاىرة كضجت الناس كاضطربت األحكاؿ ككثر القيؿ كالقاؿ(  قتمكا كصار في كؿ حارة كزقاؽ كشارع في القاىرة

 ثـ يقؼ المؤرخ قميبلن ليصؼ السمطاف الغكرم كخبللو كيعدد مثالبو كمآثره كينظـ في ذلؾ قكلو :
 طالعت تاريخ الممكؾ فمـ أرم    فيما سمعت حكادثان مما جرم

 ئب بيف الكرمال زالت األياـ يبدك فعميا   بعجائب كغرا
 لكف ىذه كقعة ما مثميا  سبقت لسمطاف كال متأمرا

 كاألشرؼ الغكرم كاف مميكنا   لكنو قد جار فينا كافترم
 أعمالو ردت عميو بما جني   كالدىر جازاه بأمر قدرا
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  المقريزم يكتب عف المماليؾ .َُٓ
 : يمي ما

  بيـ تختص حارة كعمر السمطانية المماليؾ كأسكنيا قبلككف بف محمد الناصر الممؾ عمرىا : اإليكاف( بساحة )الطباؽ
 استحقاؽ عند الرحبة إلي أكقاتو غالب في يخرج كاف قبلككف المنصكر الممؾ أف حتي ، العناية غاية بيا تعني الممكؾ ككانت

كيتفقد لحميـ كيختبر طعاميـ في جكدتو كرداءتو فمتي رأم فيو عيبان اشتد عمي  عميو بعرضو كيأمر لممماليؾ الطعاـ حضكر
 المشرؼ كاالستادار كنيرىما كحؿ بيما منو أم مكركه

ككانت المماليؾ أبدا تقيـ بيذه الطباؽ ال تبرح فييا ، فمما تسمطف الممؾ األشرؼ خميؿ بف قبلككف ، سمح لممماليؾ أف 
كال يبيتكا إال بيا ، فكاف ال يقدر أحد منيـ أف يبيت بغيرىا ، ثـ إنو الممؾ الناصر محمد بف ينزلكا مف القمعة في النيار 

قبلككف سمح ليـ بالنزكؿ إلي الحماـ يكمان في األسبكع فكانكا ينزلكف بالنكبة مع الخداـ ثـ يعكدكف آخر نيارىـ كلـ يزؿ 
 ىذا حاليـ إلي أف انقرضت أياـ بني قبلككف

يذه الطباؽ عادات جميمة : أكليا أنو إذا قدـ بالمممكؾ تاجره عرضو عمي السمطاف كنزلو في طبقة جنسو ككانت لممماليؾ ب
كسممو لطكاشي برسـ الكتابة ، فأكؿ ما يبدأ بو تعميمو ما يحتاج إليو مف القرآف الكريـ ، ككانت كؿ طائفة ليا فقيو يحضر 

 معرفة الخط كالتمرف بآداب الشريعة كمبلزمة الصمكات كاألذكارإلييا كؿ يـك ، كيأخذ في تعميميا كتاب ا تعالي ك 
ككاف الرسـ إذ ذاؾ أال تجمب التجار إال المماليؾ الصغار ، فإذا شب الكاحد مف المماليؾ عممو الفقيو كأقرأه فيو مقدمو ، 
فإذا صار إلي سف البمكغ أخذ في تعميمو أنكاع الحرب مف رمي السياـ كلعب الرمح كنحك ذلؾ ، فيتسمـ كؿ طائفة معمـ حتي 

ذا ركبكا إلي لعب الرمح أك رمي النشاب ال يجسر جندم كال أمير أف يحدثيـ أك يدنك يبمغ الغاية في معرفة ما يحتاج إل يو كا 
 منيـ 

فينقؿ إذف إلي الخدمة كيتنقؿ في أطكارىا رتبة بعد رتبة إلي أف يصير مف األمراء ، فبل يبمغ ىذه الرتبة إال كقد تيذبت 
د ساعده في رماية النشاب كحسف لعبو بالرمح كمرف عمي أخبلقو ككثرت آدابو كامتزج تعظيـ اإلسبلـ كأىمو بقمبو كاشت

 رككب الخيؿ ، كمنيـ مف يصير في رتبة فقيو عارؼ أك أديب شاعر أك حاسب ماىر
ىذا كليـ أزمة مف الخداـ كأكابر مف رؤكس النكب : يفحصكف عف حاؿ الكاحد منيـ الفحص الشافي كيؤاخذكنو أشد 

 تو المؤاخذة كيناقشكنو عمي حركاتو كسكنا
فإف عثر أحد مف مؤدبيو الذم يعممو القرآف أك الطكاشي الذم ىك مسمـ إليو أك رأس النكبة الذم ىك حاكـ عميو ، عمي أنو 

 اقترؼ ذنبان أك أخؿ برسـ أك ترؾ أدبان مف آداب الديف أك الدنيا قابمو عمي ذلؾ بعقكبة مؤلمة شديدة بقدر جرمو
يجاىدكف في سبيؿ ا كأىؿ سياسة يبالغكف في إظيار الجميؿ كيردعكف مف جار  فمذلؾ كانكا سادة يدبركف الممالؾ كقادة

كتعدم ، ككانت ليـ اإلدارات الكثيرة مف المحـك كاألطعمة كالحبلكات كالفكاكو كالكسكات الفاخرة كالمعاليـ مف الذىب كالفضة 
 بحيت تتسع أحكاؿ غممانيـ كيفيض عطاؤىـ عمي مف قصدىـ

لظاىر برقكؽ راعي الحاؿ في ذلؾ بعض الشئ إلي أف زالت دكلتو في سنة أحدم كتسعيف كسبعمائة ، ثـ لما كانت أياـ ا
فمما عاد إلي المممكة رخص لممماليؾ في سكني القاىرة كفي التزكج فنزلكا مف الطباؽ مف القمعة كنكحكا نساء أىؿ المدينة 

 كأخمدكا إلي البطالة كنسكا تمؾ العكايد
أياـ الناصر فرج بف برقكؽ كانقطعت الركاتب مف المحـك غيرىا حتي عف مماليؾ الطباؽ مع قمة  ثـ تبلشت األحكاؿ في

عددىـ كرتب لؾ كاحد منيـ في اليـك مبمغ عشرة دراىـ مف الفمكس فصار غذاؤىـ في الغالب الفكؿ المصمكؽ عجزا عف 
 شراء المحـ كغيره
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نكا في ببلدىـ ما بيف مبلح سفينة ككقاد في تنكر خباز كمحكؿ ماء ىذا كبقي الجمب مف المماليؾ إنما ىـ الرجاؿ الذيف كا
 في غيط أشجار كنحك ذلؾ كاستقر رأم الناصر عمي أف تسميـ المماليؾ لمفقيو يتمفيـ بؿ يترككف كشئكنيـ

بأمر الدنيا ذؿ الناس كأدناىـ كأخسيـ قدران كأشحيـ نفسان كأجيميـ  فبدلت األرض غير األرض كصارت المماليؾ السمطانية أر
كأكثرىـ إعراضان عف الديف ما فييـ إال مف ىك أزني مف قرد كألص مف فأرة كأفسد مف ذئب ، الجـر أف خربت أرض مصر 
كالشاـ مف حيث يصب النيؿ إلي مجرم الفرات بسكء إيالة الحكاـ كشدة عبث الكالة كسكء تصرؼ أكلي األمر حتي أنو ما 

 اال يتدارؾ فرطومف شير إال كيظير مف الخمؿ العاـ م
كبمغت عدة المماليؾ السمطانية في أياـ الممؾ المنصكر قبلككف ستة آالؼ كسبعمائة فأراد ابنو األشرؼ خميؿ تكميؿ عدتيا 
عشرة آالؼ مممكؾ كجعميـ طكائؼ فأفرد طائفة األرمف كالجركس كسماىـ البرجية ألنو أسكنيـ في أبراج بالقمعة فبمغت 

كسبعمائة كأفرد جنس الخطا كالقبجاؽ كأنزليـ بقاعة عرفت بالذىبية كالزمرذية كجعؿ منيـ جمدارية عدتيـ ثبلثة آالؼ 
 كسقاة كسماىـ خاصكية كعمؿ البرجية سبلحدارية كجمقدارية كجاشنكيرية كأكشاقية

كبعث في طمبيـ ثـ شغؼ الممؾ الناصر محمد بف قبلككف بجمب المماليؾ مف ببلد أزبؾ كببلد تكريز كببلد الرـك كبغداد 
كبذؿ الرغائب لمتجار في حمميـ إليو ، كدفع فييـ األمكاؿ العظيمة ثـ افاض عمي مف يشتريو منيـ أنكاع العطاء مف عامة 
األصناؼ دفعة كاحدة في يـك كاحد كلـ يراع عادة أبيو كمف كاف قبمو مف الممكؾ في تنقؿ المماليؾ في أطكار الخدـ حتي 

في تدريجو مف ثبلثة دنانير في الشير إلي عشرة دنانير ثـ نقمو مف الجامكية إلي كظيفة مف يتدرب كيتمرف كما تقدـ ك 
 كظائؼ الخدمة ، بؿ اقتضي رأيو أف يمؤل أعينيـ بالعطاء الكثير دفعة كاحدة 

مممكؾ في فأتاه مف المماليؾ شئ كثير رغبة فيما لديو حتي كاف األب يبيع ابنو لمتاجر الذم يجمبو إلي مصر كبمغ ثمف ال
أيامو إلي مائة ألؼ درىـ فما دكنيا كبمغت نفقات المماليؾ في كؿ شير إلي سبعيف ألؼ ثـ تزايدت حتي صارت في سنة 

 ثماف كأربعيف كسبعمائة ، مائتيف كعشريف ألؼ درىـ
 بف أحمد الديف تقي ليؼتأ – الثالث الجزء – المقريزية بالخطط المعركؼ كاآلثار الخطط بذكر كاالعتبار المكاعظ كتاب عف نقبلن 

 مدبكلي مكتبة – الشرقاكم مديحة ، زينيـ محمد تحقيؽ – المقريزم عمي
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مف التقاليد السمطانية عند سفر السمطاف كعند رككبو إلي الميداف في العصر  .ُُٓ
 المممككي مف كتاب خطط المقريزم

 السفر عند التقاليد
 في الشعار يككف بؿ السمطنة شعار كؿ إظيار يتكمؼ أال األسفار مف اكغيرى سرياقكس إلي خركجو في السمطاف رسـك مف ككاف

 يركب فإنو نفسو ىك كأما ، كاليجف كالجنائب الخزائف كأماميـ ، كاستاداره عمييـ المقدـ مع مماليكو جميكر فيو السائر مككبو

 اليكومم خكاص مف كجممو ، كالخكاص الغرباء مف كالصغار الكبار األمراء مف كبيرة عدة معو
 حممت الميؿ جاد فاذا الميؿ إلي النزكؿ تأخير الغالب في كيقصد خمفو جنائب يتبعو بؿ بعصائب كال برقبة السير في يركب كال

 كنزؿ ،  يديو بيف الجاكيشية كصاحت ، كفت شمعدانات في مككبية بشمكع تمقي مخيمو قارب فاذا كمشاعؿ كثيرة فكانيس قدامو

  حكلو الطبردارية كتمشي كراءه أيضان  كالكشاقية كراءه فإنيـ حالسبل حممة إال كافة الناس
 منيا ثـ متسعة مستديرة خيمة كىي الشقة إلي كدخؿ فرسو عف نزؿ ، المخيـ مف الدىميز أك بسرياقكس القصكر كصؿ إذا حتي

 قصر البلجكؽ صدر كفي ، خركاه سكر داخؿ مف جكانبيا جميع مف خيمة كؿ كبدائر ، البلجكؽ إلي منيا ثـ مختصرة شقة إلي

 في المبني الحماـ ىيئة عمي ، كالحكض الرصاص بقدكر الحماـ الشقة بإزاء كينصب ، فيو المبيت برسـ خشب مف صغير

  مختصر أنو إال المدف
 كتدكر ليمة كؿ في الدىاليز حكؿ الزفة كتدكر الحرس بالجميع كطاؼ ، دائرة بعد دائرة المماليؾ بو طافت السمطاف ناـ فإذا

 النكـ مف قعكده عند كالثانية النـك إلي يأكم منذ األكلي : مرتيف ليمة كؿ في القصر حكؿ بسرياقكس
 الدىميز باب عمي كيناـ كالبياتة كالطبكؿ كالمشاعؿ الفكانيس كحكلو األمراء أكابر مف كىك جاندار أمير بيا يدكر زفة ككؿ

 الخدـ مف النكب كأرباب النقباء
 كأرباب األطباء مف معو مف لكثرة ، مارستاف معو يككف يكاد حتي إليو الحاجة تدعك ما غالب فرالس في السمطاف كيصحب

 الشراب مف لو يصرؼ ، يناسبو ما لو ككصؼ طبيب عاده مف ككؿ ، ذلؾ مجرم يجرم كما كالعقاقير كاألشربة كالجراح الكحؿ

 أعمـ كا ، الصحبة في المحمكليف خانو الدكاء أك خانو
 في خيمو مرابط إلي يخرج عندما أحدىما كقتيف في األمراء عمي الخيكؿ السمطاف تفرقة تككف أف الممكؾ مصطمح مف ككاف

 الطبمخانات أمراء كيعطي مذىبة بكنابيش ممجمة مسرجة الخيكؿ المئيف أمراء يعطي الكقت ىذا كفي تربيعيا اكتماؿ عند الربيع

 إال ذلؾ في حظ العشراكات ألمراء كليس خفيفة بفضة كنابيش ببل ممجمة مسرجة خيكال الجميع يعطي الثاني كالكقت ، عريا خيبل

 بحيث ذلؾ مف كثيرة زيادة الطبمخانات كأمراء المئيف أمراء مف المقربيف السمطاف كلخاصكية اإلنعاـ سبيؿ عمي بو يتفقدىـ ما

  السنة في فرس المائة بعضيـ إلي يصؿ
 : الميداف إلي الرككب عند التقاليد

 أذني تحت مف فتستر ذىب بزركش أصفر أطمس حرير رقبة الفرس عنؽ كفي الميداف إلي يركب أف السمطاف شعار مف كافك 

 كأنيما ، بو راكب ىك ما نظير برقبتيف أشيبيف حصانيف عمي راكبيف األكشاقية مف اثناف قدامو كيككف السرج حيث إلي الفرس

 في ماش كىك ، قدامو الركابدارية يحمميا مذىب مزركش أديـ كىي السمطاف اـأم محمكلة السرج كغاشية ، يركبيما ألف معداف

 السمطاف خمؼ كمف سامعة بالميابة يقرع ما بؿ ، اإلطراب بنغميا يقصد ال بشبابة يشبب فارس قدامو كيككف ، المككب كسط

 كاسمو بألقابو بذىب مطرزة صفر كىي السمطانية العصائب رأسو كعمي الجنائب
 مدف مف مدينة إلي أك القاىرة إلي دخؿ أك العيد يـك ركب إذا أيضان  الشعار ىذا يعمؿ بؿ الميداف إلي بالرككب يختص ال كىذا

 مف مزركش أصفر أطمس كىك الحبر ليا كيقاؿ رأسو عمي المظمة برفع المدينة كدخكؿ العيديف يكـ في الشعار ىذا كيزداد الشاـ

 كيككف ، السمطاف جانب إلي فرسو راكب كىك األكابر المئيف أمراء بعض يكمئذ يحمميا ، مذىبة فضة مف كطائر قبة أعبله
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 اإلقطاعات ذكم األكراد مف طائفة كىـ الطبردارية كأمامو حكلو كيككف ، السمطاف خمؼ كميـ كالسبلحدارية الكظائؼ أرباب

 المشيكرة األطبار كبأيدييـ مشاة كيككنكف كاإلمرة
 بف أحمد الديف تقي تأليؼ – الثالث الجزء – المقريزية بالخطط المعركؼ كاآلثار الخطط بذكر كاالعتبار عظالمكا كتاب عف نقبلن 

 بعدىا كما ُّ صفحة مف – مدبكلي مكتبة – الشرقاكم مديحة ، زينيـ محمد تحقيؽ – المقريزم عمي
 ككاف المتكسط البحر جزر كبعض العربية كالجزيرة كالشاـ مصر يحكـ كاف الكقت ذلؾ في المممككي السمطاف أف بالذكر كجدير

  الشريفيف الحرميف كخادـ كالبحريف البريف ممؾ ألقابو مف
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 الصراع المممككي البرتغالي حكؿ البحر األحمر .ُِٓ
ر الشرقية حيث عمؿ كؿ طرؼ عمي االستيبلء كأسر سفف تجار الطرؼ بدأ ىذا الصراع منذ كصكؿ البرتغالييف إلي البحا

تبلؼ كافساد ثركات الفريؽ اآلخر ، كعادت ىذه األعماؿ العدائية مف جانب الطرفيف  اآلخر بؿ عمؿ كؿ فريؽ عمي العبث كا 
اصرة ككثرت االشاعات بالخسارة الشديدة عمي مكانئ البحر األحمر كبخاصة مكانئ عدف كمخا كجدة كما تذكر المصادر المع

 بفساد االفرنج كتعبثيـ عمي التجار كقد جابكا حكؿ بندر جدة 
كقد قامت سياسة البرتغالييف في حقيقة األمر منذ تمؾ الفترة عمي أساس القضاء عمي كؿ نفكذ تجارم لمتجار العرب في 

غراقيا كالعمؿ ع -البحار- مي طرد العرب مف المراكز التجارية اليندية الشرقية ، كمف ىنا كانت مطاردتيـ لمسفف العربية كا 
بإرساؿ حممة مككنة مف  َُِٓكاإلفريقية منذ كصكؿ فاسكك داجاما إلي ىذه البحار حيث قاـ أثناء رحمتو الثانية سنة 

خمس سفف حربية لئلقامة الدائمة عند مدخؿ البحر األحمر كالعمؿ عمي مياجمة السفف العربية كمنعيا مف مزاكلة النشاط 
 لتجارم في مياه المحيط اليندم إال بتصريح مف البرتغالييف ا

كفعبلن تمكف قائد ىذه الحممة البرتغالية مف القياـ ببعض األعماؿ العدائية ضد السفف التجارية العربية كما تمكف مف أسر 
 بعض البحارة العرب 

الذم شدد مف فرض  َُٔٓككيرؾ سنة كقد ازدادت حدة الحصار البرتغالي شدة حينما كصؿ إلي المياه الشرقية الب
الحصار البحرم المفركض عمي البحار العربية كمداخميا مما أضر ضرران فادحان باقتصاد كؿ مف مصر كاليمف كالبندقية التي 
كانت تسعي جادة في تمؾ اآلكنة عمي مقاكمة الخطر البرتغالي عف طريؽ حث السمطاف الغكرم عمي النيكض لمقاكمة ىذا 

 شترؾ العدك الم
كرغـ سكء الظركؼ الداخمية التي كانت تحيط بالسمطاف الغكرم فإف خطتو قائمة آنذاؾ عمي تقكية نفكذه في أقاليـ 
البحر األحمر كتحصيف سكاحمو إدراكان منو ألىمية ىذا البحر اإلقتصادية كاالستراتيجية بالنسبة ألمبلكو في مصر كالحجاز 

ـ حممة بحرية تحت قيادة حسيف الكردم مف َُٓٓنكفمبر سنة ْ -ىػ ُُٗة جمادم اآلخرة سن ٔكلذا فإنو أرسؿ في 
ميناء السكيس ككجيتيا اليند عمي أف تعمؿ في نفس الكقت عمي تحصيف ميناء جدة استعدادان لمكاجية أم خطر برتغالي 

ه التحصينات ، كقد أقاـ ىؤالء في المستقبؿ لمياجمة األماكف المقدسة ، كلذا فإف الحممة زكدت بالفنييف البلزميف لمقياـ بيذ
الفنيكف فعبلن بعض االستحكامات في ىذا الميناء ثـ اتجيت الحممة إلي مكانئ اليمف الكاقعة عمي البحر األحمر مثؿ قمر 
بجيزاف كجزيرة كمراف ثـ اتجيت إلي مخا فعدف حيث ذكر األمير حسيف الكردم قائد الحممة لحاكـ عدف الطاىرم أف الحممة 

لذىاب إلي اليند لمحاربة البرتغالييف فأمده حاكـ عدف بما يشاء مف طعاـ كمؤف كمع أف الحممة تمكنت حينما تستيدؼ ا
حراز انتصارات جزئية عمي القكم البرتغالية إال أف اليزيمة حمت  كصمت إلي )ديك( مف التحالؼ مع بعض اإلمارات اليندية كا 

 بيا في النياية كلـ تحقؽ اليدؼ المرجك منيا 
 نذ تمؾ اآلكنة ازداد اقتراب الخطر البرتغالي إلي مداخؿ البحر األحمركم

مف كتاب ) فصكؿ مف تاريخ مصر اإلقتصادم كاإلجتماعي في العصر العثماني ( د عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ 
 كما بعدىا ُُِحة صف َُٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب طبعة سنة  – ّٖمف سمسمة كتب )تاريخ المصرييف( رقـ  –
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 مصر تحت الحكـ العثماني

المؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ يصؼ بعض أمراء مف مماليؾ العصر  .ُّٓ
 العثماني

كجدير بالذكر أف المماليؾ في العصر العثماني تحكلكا إلي أمراء كبككات ككانكا قبؿ ذلؾ سبلطيف كممكؾ في أياـ 
 خضعت مصر لمحكـ العثماني كأصبحت كالية تابعة بعد أف كانت مممكة مستقمة  المماليؾ البحرية كالمماليؾ البرجية ، حتي

كبالرغـ مف ذلؾ قاـ مماليؾ العصر العثماني بمحاكاة سابقييـ مف سبلطيف المماليؾ لينالكا المجد كالشرؼ كلكف كاف 
 : ىناؾ فرؽ كبير كعف ىذا المكضكع كتب المؤرخ كالباحث البريطاني ستانمي ليف بكؿ ما يمي

كالكاقع أنو يصعب عمينا كشؼ أم فارؽ جكىرم بيف ىؤالء األمراء المتأخريف ، كبيف أكلئؾ الذيف ظيركا خبلؿ العصر 
الذىبي لحضارة المماليؾ ، حقيقةن أف فرصيـ المكاتية كانت أقؿ ، ألنيـ لـ يقككا عمي القتاؿ في سكريا أك آسيا الصغرم 

كانت ترسـ في مصر عمي الدكاـ لبلستغبلؿ األجنبي ، كانت تستخدـ كجانب  لمصمحتيـ الخاصة ، كذلؾ ألف الخطط التي
ضئيؿ لمجيكش العثمانية ، إال أف مف الكاضح أف شخصياتيـ كأعماليـ كميكليـ كانت تشبو إلي أبعد الحدكد ما كانكا عميو 

يككنكا أناسان ذكم فرص عظيمة مثمما في القرنيف السابقيف ليـ ، فقد كاف الفرؽ إذف في الحكـ ال في النكع ، ذلؾ أنيـ لـ 
نما كانكا يشبيكنيـ في الجنس كالخمؽ كالعمؿ إلي حد بعيد كالحقيقة أف بعضيـ كاف ذا شخصية قكية  كاف أسبلفيـ ، كا 

في النصؼ األكؿ مف القرف  –عمي سبيؿ المثاؿ  –يمكف مقارنتيا بشخصيات المدرسة القديمة ، فعثماف بؾ ذك الفقار 
  - -ـ أصبح أميران لمحج كىك مف أشيي المناصب في مصر ، ُّٕٗفي عاـ  - - -الثامف عشر 

ككاف عثماف بؾ ىك أكؿ أمير يجرؤ عمي دعكة باشا مصر )العثماني( لكليمة في قصره ، كقد كاف خضع بسيطرتو بقية 
كاف يعاقب في صرامة نببلء مصر خضكعان تامان ، كما أنو كاف يعقد مجمسان في قصره الخاص ليبحث أسباب الشككم ، ك 

كشدة كؿ حاالت االغتصاب كالظمـ ، ألنو ىك نفسو كاف نقيان نزبيان ، كذلؾ كاف يراقب مفتش األسكاؽ عف كثب ، كيحدد 
أسعاران ثابتة لمخبز كغيره مف ضركريات الحياة ،كيتأكد مف أف أمكاؿ البر تنفؽ في األكجو الصحيحة ، كلقد كاف ساميان في 

آراء نبيمة ، عادالن ، قكيان ، نزييان ، ذا حياة شريفة ، أبيان كريمان ، بحيث أنو خمؼ مف كرائو أثران ، حينما خمقو ، ذا أفكار ك 
تسببت مؤامرات خصكمو في نفيو مف مصر ، كاف مف نتيجتو أف كاف ينسب إليو عصر مف العصكر ، فقد كاف القـك 

ضعة سنكات ، أك لقد كاف عمرم كذا مف السنيف حينما رحؿ يقكلكف مثبلن :  إف ذلؾ الشئ حدث بعد رحيؿ عثماف بؾ بب
عثماف بؾ ،كلقد كاف رضكاف بؾ الجمفي ، عممان بارزان آخران مف أعبلـ القرف الثامف عشر ، فحينما كاف يتكلي السمطة ىك 

ؾ ، كعمي الجممة كنائب آخر يدعي إبراىيـ ، كانت الببلد تتمتع بسبلـ شامؿ ، ككاف الطعاـ أرخص منو في أم كقت قبؿ ذل
فإف جميع الطبقات كانت تعيش في يسر كرخاء ، ككاف كؿ رجؿ عظيـ في تمؾ األياـ يفتح منزلو مرتيف كؿ يـك في الظير 
كالمساء لكؿ قاص كداف ، كذلؾ في بيك عظيـ االتساع ، ككاف السيد كضيكفو يتصدركف المائدة ، ثـ يمييـ المماليؾ 

سمح ألم غريب بالدخكؿ ما داـ قد قدـ بنفسو إلي ىناؾ ، أما أياـ األعياد فكانت تكزع كاألتباع ، ككاف مف العار اال ي
أطباؽ كبيرة مف األرز كعسؿ النحؿ أك المبف عمي الفقراء ، كذلؾ كانت تكزع الحمكم في أياـ الجمع كاالحتفاالت الرسمية ، 

جكدة في ذلؾ الكقت ، ككانت تعمك ردىاتو قباب بديعة ككاف أحد منازؿ رضكاف األنيقة يقع عمي بركة األزبكية التي كانت مك 
الزينة ، فييا نقكش عربية مف الذىب عمي أرضية لكنيا أزرؽ كمرصعة بالزجاج بالمكف المتناسؽ الذم يكسبيا ركعة فكؽ 

مدت أطماعو الركعة ، كذلؾ فإنو بني أكشاكان في حديقة بجكار قناة حيث كاف قد حفر بركة كأقاـ جندالن ، كىناؾ كحينما خ
كآمالو كاف ينغمس في الممذات التي كاف يسر منيا كثيران ، كالحقيقة أف رضكاف لـ يكف ييتـ باألخبلؽ مثمما كاف ييتـ 

 عثماف بؾ 
  ِّٖ،  ِّٕنقبلن باختصار عف كتاب سيرة القاىرة لممؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ صفحة 



 ٕٔٔ 

 جامع سناف باشا ببكالؽ .ُْٓ
التحؼ المعمارية القميمة مف العصر العثماني كقد كردت أبعاد ىذا الجامع بمكسكعة كيكيبديا يعتبر ىذا المسجد مف 

 كاآلتي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متر كقكاـ المسجد قبة مركزية كبيرة محاطة بثبلث أيكانات مف الجيات الشمالية ِٕمتر كعرضو  ّٓيبمغ طكؿ الجامع 
و ال يتقدمو أم فناء مكشكؼ كالسبب في ذلؾ صغر المساحة حيث كاف كالجنكبية كالغربية كالجامع ليس لو حـر بمعنى أن

الجامع يطؿ مباشرة عمى ثغر النيؿ كقد أستعاض ميندس األثر عف الفناء باألركقة كقد كاف الجامع محاط مف خارجو 
 بأسكار كانت تحكم أبكاب 

لثالث ، حيث تكلي ىذا الكالي كقد كردت معمكمات عف سناف باشا في مكسكعة تاريخ مصر ألحمد حسيف بالجزء ا
ىػ في عيد السمطاف العثماني سميـ خاف الثاني ، ثـ شغؿ بعد ذلؾ كظيفة ٕٓٗ –ـ ُٖٔٓالعثماني حكـ مصر في سنة 

 الصدر األعظـ كىك الرجؿ الثاني بالدكلة العثمانية
استخمؼ عمي مصر اسكندر كأثناء تكلي سناف باشا حكـ مصر قامت الدكلة العثمانية بتكميفو بقيادة حممة لميمف ك 

الشركسي ، كقد نجح سناف باشا في ميمتو في اليمف كاستطاع أف يدخؿ صنعاء ألكؿ مرة ، كأف يفتح جميع القبلع 
 المستعصية ، كقد ظؿ في اليمف ينظـ شئكنو كيقر األمف في نصابو لمدة عاميف كبضعة شيكر

ىػ فخط في تاريخ الكالة العثمانييف ٕٗٗكؿ صفر مف سنة كأعيد سناف باشا إلي كالية مصر بعد نجاحو في اليمف في أ
 في مصر أزىر صفحة 

إذ أعاد ترعة اإلسكندرية التي كانت قد ردمت فحرمت اإلسكندرية معيف الحياة ، كبني كعمر كأنشأ جكامع كشكارع 
 كحمامات ، 

ير الذم ال يزاؿ قائمان كمعركفان كاختص بكالؽ باىتمامو فشؽ فييا شارعان كأنشأ ككاالت لمتجار ، كشيد جامعو الشي
 باسمو ، كىك مف خير ما أنتج العيد العثماني 

كيصؼ أميف باشا سامي عيد سناف باشا بقكلو إف الرخاء شمؿ مصر في أيامو حتي كصؿ سعر اإلردب القمح عشرة 
 أنصاؼ ، كأعاد تكزيع المستحقات لمعمماء كالفقراء كالمرضي
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 مير عبد الرحمف كتخدااألعماؿ المعمارية الرائعة لؤل .ُٓٓ
 خبلؿ العصر العثماني كما كصفيا المؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ في كتابو سيرة القاىرة 

صبلح العمائر اإلسبلمية القديمة ككمما أتيحت لو الفرصة لذلؾ حتي أف المؤرخ  حيث كاف ىذا األمير مكلع بترميـ كا 
 كما كصؼ ذكقو الرفيع أيضان فقاؿ :البريطاني كصفو بكبير المصمحيف عمي اإلطبلؽ ، 

 –كصاحبو الذم كاف كسيمان كمتأنقان في ممبسو  -فكؿ سائح البد كأف يعرؼ ذلؾ السبيؿ الدقيؽ الذكؽ  - - -، ، ، 
في نياية بيف القصريف بما فيو مف قرميد كبما فكقو مف مدرسة مكشكفة بيا أقكاس ، إال أف ىذا كاف أقؿ أعمالو طران ، فقد 

جدان خارج باب الفتكح كآخر بجكار باب الغريب فيو حكض كينبكع كمدرسة ، كذلؾ بني خزانان كبيران لممياه ، فيو ينبكع بني مس
كمدرسة لمسقائيف ، كأصمح ضريحي السيدة زينب كالسيدة سكينة كأنشأ أضرحة أخرم بجكار باب القرافة ، كفي المكسكي 

 لؾكفي حي الحسينية ، كفي شارع عابديف ، كغير ذ
كلعؿ أىـ إصبلح قاـ بو حقان ىك إصبلح الجامع األزىر الذم يديف لو بالكثير مما يكجد بو اآلف ، فقد كضع قرنان مف 
الحجر لتثبيت األعمدة الرخامية ، غطاىا بطبقة مف األخشاب الفاخرة ، كذلؾ بني محرابان كمنبران جديديف ، كشيد ركاقيف : 

، كزكد المسجد بالمكتبات ، كقاعات المطالعة ، كالمطابخ ،   - - -ر تعمكه مئذنة ، أحدىما فكقو مدرسة لميتامي ، كاآلخ
كغير ذلؾ مف األبنية التي كانت تفيد الطبلب الذيف يأتكف مف صعيد مصر ، ككسع مدرستي الطيبرسية كاألكبغكية 

ألركقة لتككف مأكم لطمبة مكة كالسكداف الممحقتيف باألزىر ، كبني بكابة فخمة بينيما ، في مكاجية ككالة قايتبام ، كأثث ا
، كقرر أمكاالن خاصة لئلنفاؽ عمي معيشتيـ ، ىذا إلي جانب تقديـ كميات كافرة مف األرز كالزبد كالزيت كالدقيؽ إلي مطبخ 

 األزىر كؿ يكـ مف أياـ شير رمضاف، كذلؾ لمترفيو عف الطبلب بعد صكميـ طكؿ النيار ، 
سجد اإلماـ الشافعي ، كميد الممر المكجكد فيو بالرخاـ الممكف ، كأصمح ضريح السيدة كذلؾ فإف عبد الرحمف أصمح م

 - - - - -نفيسة كمارستاف قبلككف ،
كعمي الرغـ مف كؿ ما كاف يشاع عنو ، فإف أعماؿ ىذا الرجؿ الخيرية ال حد ليا ففي كقت الشتاء كاف يكزع المبلبس 

في القاىرة ، ككذلؾ عمي المؤذنيف حتي يقييـ مف البرد حينما كانكا يؤذنكف الصكفية عمي العمياف الذيف كانكا يكثركف 
لمصبلة أثناء الميؿ ، ككاف الفقراء يتدافعكف عمي بابو مساء كؿ يـك مف أياـ رمضاف ينتظركف أطباؽ الطعاـ التي لـ تكف 

عادة كقد حمؿ كؿ منيـ رغيفيف ترفض عمي اإلطبلؽ ، فإذا ما انتيكا مف تناكؿ طعاـ اإلفطار ، انصرفكا في بشر كس
 كقطعتيف مف النقكد لشراء ما يمـز لطعاـ السحكر ، 

كعمي الجممة فإف عبد الرحمف كتخدا بني أك أعاد بناء ثمانية عشر مسجدان إلي جانب األضرحة كالسبؿ كالمدارس 
اف رفيعان ، ككاف الناس يسمكنو كالجسكر كغير ذلؾ مف األبنية ، فقد كاف لديو شغؼ بالبناء ، كمف حسف الحظ أف ذكقو ك

في سف متقدمة بعد أف أمضي اثنتي عشرة سنة أسيران  ُٕٕٔبحؽ المحسف العظيـ كقد تكفي عبد الرحمف في القاىرة عاـ 
 ذلؾ أف أعمالو الخيرية لـ تكف لتعفيو مف شككؾ عمي بؾ الكبير ، كلقد سار في جنازتو العمماء كاألساتذة كالطبلب كالفقراء 
نقبلن عف كتاب سيرة القاىرة لستانمي لينبكؿ ، ترجمة د حسف إبراىيـ حسف ، د عمي إبراىيـ حسف ، د إداكر حميـ ، 

  ِْٓ،  ِْْ، الييئة المصرية العامة لمكتاب صفحة  ُٕٗٗطبعة مكتبة األسرة 



 ٕٖٔ 

  األمير عبد الرحمف كتخدا أمير البنائيف في العصر العثماني .ُٔٓ
ظيـ عالي اليمة في أياـ العثمانييف، يعتبر في مقدمة الساعيف في تجميؿ القاىرة كترصيعيا عبد الرحمف كتخدا بناء ع

بمبانيو. كاف صاحب نفكذ قبؿ أياـ عمي بؾ الكبير، كقد كرث عبد الرحمف ميكلو الفنية عف أبيو الذم استطاع أف يشيد مما 
كفي يـك افتتاحيا مؤل حكضان كبيران ككؿ ما كصمت إليو  مدرسة كمسجدان كسبيبلن بالقرب مف بركة األزبكية، -جمعو مف ثركة 

 .يده مف األكاني بالشراب المحمى بالسكر ليسقي األىالي. كبنى منشئات خيرية أخرل
كقد عشؽ البناء، فأنشأ كجدد كثيران مف المساجد  ُْْٕكاف األمير عبد الرحمف كتخدا مصر )محافظان ليا( في عاـ 

اشتير عبد الرحمف بما أدخمو مف زيادات في الجانب الشرقي مف األزىر، كمف بينيا ضريحو كاألسبمة كاألضرحة. كقد 
الخاص كجزء مف المدخؿ كخمسكف عمكدان مف ركاؽ القبمة كمنبر كمحراب جديداف كشيد مئذنتيف كبابي الشكربة 

  .كالصعايدة
ي سبيمو الرائع الكاقع عند ممتقى شارعي جمع عبد الرحمف كتخدا في أكثر مبانيو بيف الجماؿ كالفف، كيتجمى ذلؾ ف

النحاسيف كالجمالية كالمعركؼ باسمو حتى اليكـ. كليذا السبيؿ ثبلث كاجيات بيا ثبلث فتحات عقكدىا مف الرخاـ الممكف ك 
"تكاشيحيا" مف الرخاـ الدقيؽ مكضكع عمييا شبابيؾ نحاسية، كيعمك السبيؿ كتاب ذك مظبلت كحكاجز مف خشب الخرط. 

( أما حجرة السبيؿ فقد غشيت جدرانيا ُْْٕىػ/ُُٕٓمف السبيؿ كتابات تحتكم عمى اسـ المنشئ كتاريخ اإلنشاء )كيتض
بالقاشاني، كعمى جزء مف جداره الشرقي رسـ صكرة الكعبة الشريفة. كأنشأ األمير عبد الرحمف عند باب الفتكح مسجدان 

سة الطبرسية كجعميا مع مدرسة األقبغاكية المقابمة ليا مف داخؿ الباب كصيريجان ككتابان، كفي مدخؿ األزىر أعاد بناء المدر 
الكبير مف أحسف المباني فخامة كبياء، كما أنو بنى المشيد الحسيني، كأنشأ عند باب البرقية المعركؼ بالغريب مسجدان 

شيد السيدة زينب، كمشيد السيدة كصيريجان كحكضان كسقايةن كمكتبان، كشيد مسجدان بجية األزبكية كمكتبان كحكضان. كبنى م
سكينة كالمشيد المعركؼ بالسيدة عائشة بالقرب مف باب القرافة، كالسيدة فاطمة كالسيدة رقية، كعمر المدرسة السيكفية 

 .كما جدد المارستاف المنصكرم كغير ذلؾ مف المساجد كاألسبمة
ة المحكمة اإلتقاف كالبناء، لـ تماثميا دار بمصر في دار سكنو بحارة عابديف ككانت مف الدكر العظيم -كمف أجمؿ عمائره

حسنيا كزخرؼ مجالسيا كبابيا مف النقكش كالرخاـ كالقاشاني، كغرس بيا بستانان بديعان بداخمو قاعة متسعة بكسطيا 
مسجدان،  نافكرة مفركشة بالرخاـ. كمكجز القكؿ أف عدد المساجد التي بناىا أك جددىا عبد الرحمف كتخدا بمغ ثمانية عشر

 .يضاؼ إلييا الزكايا كاألسبمة كالسقايات كالمكاتب كالقناطر ..الخ
ىػ ُُٖٕعظـ شأف عبد الرحمف حتى استفحؿ أمر عمي بؾ الكبير، فأخرجو منفيان إلى الحجاز كذلؾ في أكؿ ذم القعدة عاـ 

( بعد أف استكلى ُٕٕٔ) ىػَُُٗ( فأقاـ بالحجاز اثنتي عشرة سنة حتى أحضره يكسؼ بؾ أمير الحج في عاـ ُْٕٔ)
، فدخؿ إلى بيتو مريضان، فأقاـ فيو أحد عشر يكمان ثـ مات، كدفف بالمدفف الذم أعده لجثمانو بجكار باب  عميو اليـر

 . الصعايدة باألزىر

 
 -ٖٕ، ص ُٖٔٗعبد الرحمف زكي، بناة القاىرة في ألؼ عاـ، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، نقبلن عف كتاب   
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 ٕٔٗ 

 اسماعيؿ أبك طاقية شاىبندر التجار .ُٕٓ
اتخذت الحياة العممية إلسماعيؿ أبك طاقية في مجاؿ التجارة الدكلية أبعادان كثيرة منذ مطمع التسعينيات مف القرف 
السادس عشر ، فعمي الصعيد الجغرافي ظؿ البحر األحمر يمثؿ القطاع األكبر لنشاطو التجارم ، كلكنو ما لبث أف امتد 
شرقان إلي مخا باليمف ، ثـ إلي اليند ، ككانت الشبكة التجارية التي أقاميا تضـ شركاء كككبلء يسافركف بيف القاىرة كاليند 
، أك إلي مكة كجدة ، حيث ينتدبكف شريكان مف الشركاء ىناؾ لمسفر إلي اليند نيابة عنيـ ، كىك ما كاف يفعمو غيره مف 

 تجار ذلؾ الزماف 
 دئذ أقصي مركز تجارم في الشرؽ يتعامؿ معو تجار القاىرة ، ككانت اليند عن

ضافة إلي ذلؾ ، أقاـ إسماعيؿ أبك طاقية شبكة تجارية أخرم ضمت بعض مدف البحر المتكسط كامتدت إلي استانبكؿ  كا 
كسالكنيؾ كالبندقية ، فكاف يصدر نسبة كبيرة مف البضائع التي يجمبيا مف اليند إلي بعض مكانئ الدكلة العثمانية كأكركبا 

 عف طريؽ اإلسكندرية كرشيد كدمياط ، 
 لو ككيؿ تجارم في أفريقيا ، مصدر تجارة الذىب كريش النعاـ كالعاج ، كبمغ نشاطو مدينة كانك في نيجيرياككاف 

كفكؽ كؿ ذلؾ ، اىتـ اسماعيؿ أبك طاقية بالتجارة المحمية ، كخاصة تجارة منطقة الدلتا ، كتنكعت البضائع التي أتجر 
 ديب كالذىب الذم جمبو مف كانك بيا تنكعان كبيران كاألحجار الكريمة كخاصة ياقكت سرن

كعند نياية القرف السادس عشر كانت التكابؿ السمعة الغالبة في التجارة كليس األحجار الكريمة كاحتؿ البف منزلة تقع 
بيف النكعيف كينسحب نفس الشئ عمي السكر الذم كاف اسماعيؿ أبك طاقية يصدره بكميات متزايدة في مطمع القرف السابع 

 أتجر بالمنسكجات عمي نطاؽ كاسع عشر ، كما 
ـ كاحتفظ اسماعيؿ ُُّٔىػ /َُِِكتكجت حياة إسماعيؿ أبك طاقية العممية عندما أصبح شاىبندر التجار عاـ 

 ـ ُِْٔىػ / َُّْبالمنصب حتي كفاتو عاـ 
كقد مارس اسماعيؿ أبك طاقية مياـ الشاىبندر باىتماـ كبير ، فكاف يتدخؿ في المسائؿ التي تيـ التجار كيتكسط في 
المنازعات التي تنشب بينيـ كيشيد عمي معامبلتيـ ، فكاف حاضران دائمان عند الحاجة إليو ككانكا يتكقعكف مساعدتو دائمان 

 عند األزمات 
الشاىبندر يستقبؿ عند قدكمو إلي السكؽ كؿ صباح لممارسة عممو ، فقد جرت العادة  كمف الطريؼ أف نرم كيؼ كاف

أف يصحبو التجار إلي مقر الشاىبندر كيقرأكف الفاتحة أمامو كيتمنكف عميو يكمان طيبان ثـ ينصرؼ كؿ منيـ إلي متجره ، 
 كتدؿ الحكاية عمي أف الشاىبندر كاف يتمتع بقدر كبير مف التبجيؿ 

أبك طاقية تمؾ الشبكة التجارية مف مقره بالقاىرة دكف أف يضطر إلي مغادرتيا ، سكاء لمسفر خارج الببلد أك  كقد أدار
 إلي األقاليـ الداخمية التي تعامؿ معيا 

لـ يزد المجاؿ المكاني الذم تحرؾ فيو إسماعيؿ أبك طاقية خبلؿ ممارستو العمؿ الركتيني اليكمي عف مسافة بمغت 
 كاحد ،  حكالي كيمكمتر

فكاف يخرج مف بيتو الكائف بالقرب مف سكؽ أمير الجيكش ، شمالي المدينة ، متخذا طريقو فيما كراء جامع األقمر 
الفاطمي ، كالمجمكعة المعمارية لمسمطاف قبلككف في قمب المدينة ، حتي يصؿ إلي أحد حكانيتو بسكؽ الكراقيف ، أك بعض 

ف حيف آلخر إلي الككالة الكبرم كالككالة الصغرم كراء مجمكعة قبلككف المعمارية حكاصمو بككالة الحمزاكم ، كقد يذىب م
، كمف تمؾ المكاقع زاكؿ إسماعيؿ أبك طاقية نشاطو ، كارتبط بيذا الركتيف اليكمي ارتباطان كثيقان زياراتو المتفرقة لممحاكـ ، 

 رسمية في سجبلت المحكمة حيث كاف يسجؿ الصفقات التي أبرميا في السكؽ أك الككالة عمي أكراؽ
 كىكذا كاف أبك طاقية يدير شبكة تجارية امتدت عبر ثبلث قارات 



 ٕٔ٘ 

لقد حدثت تطكرات عمرانية ممحكظة في زمف أبك طاقية ، كنظران ألف معظـ تمؾ التطكرات حدثت عمي يد التجار ، كتؤكد 
 صر االنطباعات التي نخرج بيا مف كتابات الرحالة األكركبييف الذيف زاركا م

ـ أف المدينة كانت كبيرة كمزدحمة بالناس ، كال شؾ أف انطباعاتو جاءت ُٖٓٓكيذكر مايكؿ ىيببرر فكف بريتف في 
عمي كسط المدينة الذم كاف أكثر أنحاء القاىرة ازدحامان ، كبعد ذلؾ ببضع سنكات ، يذكر الرحالة األلماني يكىاف فيمد الذم 

ف التجارة كانت بالغة االزدىار ، كأنو انبير بالحكانيت المميئة بالتكابؿ كاألحجار ـ أَُُٔ-َُٔٔاقاـ بالمدينة فيما بيف 
الكريمة كاألخشاب الثمينة ذات الركائح الذكية كالقبلنس الجميمة كالمنسكجات القطنية الرفيعة التي جاءت مف الشرؽ كما 

 شاىد المرجاف كالمنسكجات الصكفية التي جمبيا البنادقة 
تأليؼ د نممي حنا  –سيرة أبك طاقية شاىبندر التجار  –ة نقبلن كتاب تجار القاىرة في العصر العثماني مقتطفات مختصر 

 ـُٕٗٗالطبعة األكلي  –الناشر الدار المصرية المبنانية  –ترجمة كتقديـ د رءكؼ عباس  –
  



 ٕٔٙ 

 عمي بؾ الكبير .ُٖٓ
لمممككي عمي بؾ الكبير فأثناء قياـ الدكلة مف أبرز األحداث في العصر العثماني في مصر ما حدث في عيد األمير ا

العثمانية بقتاؿ ركسيا كالنمسا خبلؿ القرف الثامف عشر كاف شيخ البمد في مصر كاحد اسمو عمي بؾ الكبير الذم انتيز 
ليؾ بعض ما كتبو الرافعى  عف فرصة حركب العثمانييف الكثيرة كانشغاليـ بيا كأعمف استقبلؿ مصر عف الدكلة العثمانية كا 

جاىر بخمع يده مف طاعة الدكلة كأعمف استقبلؿ مصر  ُٖٕٔىذا المكضكع ) فمما نشبت الحرب بيف تركيا كالركسيا سنة 
ىػ" كعزؿ الكالي التركي كمنع كركد الكالة العثمانييف كضرب النقكد باسمو ُُّٖـ "ُٕٗٔكامتنع عف دفع الخراج سنة 

سماعيؿ بؾ كحسف  كدانت لو مصر بحرييا كقبمييا ككاف مف مماليكو كأتباعو أحمد " باشا " الجزار كمحمد بؾ أبك الذىب كا 
براىيـ بؾ كمراد بؾ كغيرىـ مما كانت ليـ األدكار الكبيرة عمي مسرح الحكادث ( ، ) ككاف عمي بؾ طمكح  ُبؾ الجداكم كا 

ر كخاقاف البحريف " كأكفد النفس كاسع المطامع فجرد الجيكش كفتح معظـ جزيرة العرب كنادم بو شريؼ مكة " سمطاف مص
محمد بؾ أبا الذىب ليفتح باسمو سكريا ففتح معظميا كلكنو لـ يكد يتـ لو فتح دمشؽ حتي انقمب عمي عمي بؾ الكبير 
كاتفؽ مع الباب العالي كعاد إلي مصر ليستأثر بالحكـ فييا كقامت الحرب بينو كبيف سيده كانتيت بقتؿ عمي بؾ سنة 

عثمانية كخمصت إمارتيا لمحمد بؾ أبك الذىب كاستقر شيخان لمبمد ككافأتو تركيا بفرماف تثبيتو كعادت مصر كالية  ُّٕٕ
في مشيخة البمد كتكليتو حكـ مصر كصار لو األمر كالنيي في الببلد كرجعت تركيا إلي إرساؿ الكالة كما كاف األمر قديمان 

بؾ أبك الذىب يختار الكالي الذم يرتضيو كاألمراء كقكاد الجند غير أف الكالي كاف محجكران عميو مسمكبان حكلو كقكتو كمحمد 
ىػ " فخمفو في مشيخة البمد إبراىيـ بؾ كقاسمو ُُٖٗـ " ُٕٕٓكأعياف الدكلة ككافة مماليكو كأتباعو إلي أف مات سنة 

 كمحمد بؾ أبك الذىب يكجد باسمو حاليان مسجد بجكار الجامع األزىر  ِالسمطة مراد بؾ (
ـ" فقاؿ : ) استيمت ككالي ُْٕٕىػ " ُُٖٖالجبرتي محمد بؾ أبك الذىب عندما كتب عف حكادث سنة كقد كصؼ  

مصر خميؿ باشا محجكر عميو ليس لو في الكالية إال االسـ كالعبلمة عمي األكراؽ كالتصرؼ الكمي لؤلمير الكبير محمد بؾ 
شراقاتو كالكقت ف ي ىدكء كسككف كأمف كاألحكاـ في الجممة مرضية كاألسعار أبك الذىب كاألمراء كأعياف الدكلة مماليكو كا 

 رخية كفي الناس بقية كستائر الحياء عمييـ مرخية شعر :
 ّكلكنو مستجمع لكثكب ( - - -كما الدىر في حاؿ السككف بساكف 

سكاء في ككتب الرافعى يصؼ أحكاؿ المصرييف قبؿ دخكؿ نابميكف ما يمي ) كاف المسممكف كاألقباط يشترككف عمي ال
احتماؿ ظمـ الحكاـ كسكء اإلدارة كشارؾ األقباط إخكانيـ المسمميف في الزراعة كالصناعة كالتجارة كتخصص األقباط في 

كما كصؼ الرافعى القاىرة  ْاألعماؿ الحسابية كالمالية فعيد إلييـ البككات المماليؾ كالكشاؼ بتحصيؿ الضرائب كتقديرىا (
لقاىرة كلـ تزؿ أكبر مدف القطر المصرم كعاصمتو كمقر حككمتو ككانت حدكد العمراف فييا في ذلؾ الكقت بقكلو ) كانت ا

تنتيي شماالن مف الحسينية إلي باب الحديد كجنكبان مف القمعة إلي باب عرب اليسار إلي باب السيدة عائشة إلي جامع 
قمعة فباب الكزير فباب الغريب فالحسينية ، كغربان السيدة نفيسة فباب طكلكف فباب البغالة فباب السيدة زينب ، كشرقان مف ال

مف باب الحديد إلي األزبكية فباب المكؽ فباب الشيخ ريحاف فباب الناصرية فباب السيدة زينب ، ككاف مكقع المدينة يبعد 
ذا أردت أف تعرؼ الفرؽ بيف عمرانيا في ذلؾ العصر كحدكده في  أكثر مف ألؼ متر عف شاطئ النيؿ كبينيا كبينو مزارع كا 

العصر الحاضر فحسبؾ مبلحظة بعض المعالـ المعركفة في العصريف فجامع الظاىر مثبلن كىك الكائف اآلف بميداف الظاىر 
كاف خارج باب الحسينية كخارج مباني القاىرة ككاف باب الحديد نياية حدكد مباني القاىرة مف الشماؿ الغربي كاألزبكية 

عمراف غربان كالطريؽ بينيا كبيف بكالؽ مقفرة خالية مف العمراف لذلؾ كانت بكالؽ تعد مف كالمباني التي حكليا نياية ال
ضكاحي العاصمة كما كانت مصر القديمة أيضان ككانت الطريؽ بيف الناصرية كمصر القديمة مقفرة مف المساكف ليس بيا 

                                                 
ٔ

  6ٖٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
ٕ

 ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
ٖ

  ٗٓٙٚلكس  ٕػؿحتد ج٥غحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 
ٗ

  ٘ٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
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ىيـ بؾ " قصر العيني " تجاه الركضة إال مزارع كحدائؽ كلـ يكف عمي شاطئ النيؿ سكم بعض مباف قميمة كقصر إبرا
كبجكاره بيت لمحمد كاشؼ األرناؤكطي كعف شمالو بيت لمصطفي بؾ ، ككانت بكالؽ مرفأ القاىرة في الشماؿ كمصر 

كيضيؼ الرافعى ) كبالرغـ مما أصاب الببلد كالعاصمة مف التأخر في خبلؿ العصكر فإف  ُالقديمة مرفأىا في الجنكب (
د تغمبت عمي عكامؿ الفناء كسكء اإلدارة فقد كانت أعظـ ببلد الشرؽ قاطبةن بعد األستانة ككاف بيا كثير عظمتيا القديمة ق

مف المساجد كالعمائر الجميمة ككثير مف القصكر كالمعاىد كدكر الكتب الممحقة بيا كالحمامات كبيا كثير مف األسكاؽ 
المناسبة كاف ىناؾ أربعة مياديف رئيسية كبيرة منيا ميداف قراميداف كب ِالتجارية الكبيرة كالخانات كالمخازف " الككائؿ " (

تحت القمعة كميداف الرميمة المجاكر لقراميداف كيفصميما باب اسمو قراميداف كميداف بركة الفيؿ كميداف األزبكية " بركة 
ف األربعة تحيط بو القصكر البديعة األزبكية " ) ككاف ميداف األزبكية أك بركة األزبكية كما كانكا يسمكنيا أجمؿ الميادي

 َََِّٔكفي تقدير آخر  ْنسمة َََََّككاف تقدير عدد سكاف العاصمة القاىرة حكالي  ّيسكنيا األمراء كاألعياف (
 نسمة ككانت اإلسكندرية كالزالت أىـ كأكبر مدينة بعد القاىرة

 ِكتاب عجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج ك ُنقبلن عف كتاب تاريخ الحركة القكمية ) عبد الرحمف الرافعى ( ج
 

                                                 
ٔ

  8ٙ،  6ٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
ٕ

  9ٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
ٖ

  9ٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
ٗ

  6ٓٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٠ ( ؼ 
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ـ كىك العاـ الذم كلد ُْٕٓق /  ُُٕٔالجبرتي يصؼ أسعار السمع سنة   .ُٗٓ
 فيو

 : يمي ما كتب حيث الجبرتي الرحمف لعبد كاألخبار التراجـ في اآلثار عجائب كتاب عف نقبلن 
 مرضية كاألحكاؿ رخية كاألسعار كأماف أمف كالبحرم القبمي كاإلقميـ كالشركر الفتف مف ىادية المدة تمؾ في كمصر ،  - - -، ،

 المبف ، فضة نصؼ بأربعيف عشرتو البقرم كالسمف بنصؼ كالجامكسي بنصفيف رطمو عظمو مف المجرـك الضاني كالمحـ ،

 عشر يبأثن القيكة البف كالرطؿ ، كأقؿ نصفان  كعشريف بمائة قنطاره القطر كالعسؿ نصؼ بألؼ قنطاره كالمكرر كذلؾ المنعاد

 أردبو كاألرز ، كاألردب بالكيؿ كيباع الغبلؿ عـر مثؿ بكالؽ ساحؿ عمي كيصب الكبار المراكب في الصعيد مف يجمب كالتمر نصفان 

 بأربعة الدىف كشمع نصفان  كعشريف بخمسة رطمو العسؿ كشمع نصؼ بخمسمائة قنطاره النحؿ كالعسؿ ، نصؼ بأربعمائة

 ذلؾ عمي كفسر أنصاؼ بسبعة قنطاره كالبصؿ ان نصف بأربعيف قنطاره كالفحـ أنصاؼ
 عمي األشياء رأيت التمييز سف في صرت كلما قُُٕٔ سنة في كاف مكلدم أف كذلؾ األياـ تمؾ بقايا أدركت أني : جامعو يقكؿ

 كتخدا براىيـإ دكلة مبادئ في كذلؾ ، كذا سنة في كاف عما سعره زاد الفبلني الشئ يقكلكف الناس أسمع ككنت قميبل إال ذكر ما

  ، األمكر في االختبلؿ كحدكث
 ككاف ، كالحقير لمجميؿ كتتسع الفقير بيا رغدان  كيعيش ، قاىرة كألعدائيا  ظاىرة كفضائميا  باىرة محاسنيا ذاؾ إذ مصر ككانت

 أسفؿ حدىماأ مطبخيف األعياف جميع بيكت مف بيت كؿ في أف ، غيرىـ في تكجد ال األخبلؽ مكاـر في كطرائؽ سنف مصر ألىؿ

 مبذكالن  الخارج المكاف في مستطيبلن  كالغداء العشاء كقتي في السماط األعياف بيكت في فيكضع ، الحريـ في كالثاني ، رجالي

 عمي يفرقكف كسطو في الفراشكف كيقؼ ، كأتباعو مماليكو دكنيـ كمف ، الضيفاف كحكلو المجمس أمير بصدره كيجمس ، لمناس

 ذلؾ أف كيركف أصبلن  الدخكؿ يريد مف الطعاـ كقت في يمنعكف كال ، كالمحمرات القبليا مف عنيـ بعد ما إلييـ كيقربكف الجالسيف

  المعايب مف
 ، الكقت ذلؾ في الخدـ يمنعيـ فبل كدخمكا الطعاـ كقت أنتظركا الخداـ حجبيـ إذا األمراء عند الحاجات ذكم بعضي أف حتي
 يذىب كلـ ذلؾ قبؿ رآه يكف لـ شخصان  سماطو عمي نظر إذا ألنو ، األمير مخاطبة مف غرضو كيناؿ كيأكؿ الحاجة صاحب فيدخؿ

ف ، لو فيقضييا حاجتو عف كيسألو فيطمبو ، حاجة لو أف عرؼ الطعاـ بعد  كصدقات عادات كليـ ، بشئ كاساه محتاجان  كاف كا 

 يطبخكف ، الشريؼ كالمكلد كعاشكراء يادكاألع رمضاف كليالي شعباف كنصؼ كالمعراج رجب أكؿ أياـ مثؿ ، المكاسـ أياـ في

 بيت كؿ في كيجتمع ، المحتاجيف مف يعرفكنو مف عمي منيا كيفرقكف كثيرة قصاعان  ذلؾ مف كيمؤلكف كالزردة بالمبف األرز فييا

 ذلؾ غير يـكل دراىـ ذلؾ بعد كيعطكنيـ ، كالزردة المبف ذلؾ مف يشبعكا حتي كيأكمكف الخبز عمييـ فيفرقكف الفقراء مف الكثير

  ، اإلحتياج منو كيعرفكف ، بيـ يمكذ لمف كصبلت صدقات
  ، كالمكاسـ الجمع في كالترب المدافف عمي كالشريؾ كالعجمية بالسكر المحشك الكعؾ مف كيفرؽ يعمؿ ما خبلؼ كذلؾ
 لـ كلك ضيؼ بو نزؿ إذا فييـ ما أقؿ فإف ، - - -  غيرىـ في يكجد ال ما األخبلؽ مكاـر مف فييـ كاألرياؼ القرم أىؿ كذلؾ
 مف كالمشاىير الببلد مشايخ عدا ما كذلؾ ، العشاء في ذبيحة لو كذبح إكرامو في كسعو كبذؿ الحاؿ في بقراه كبادر أجتيد يعرفو

 في كأطياف مساميح كليـ ، كاألجناد السفر مف عمييـ ينزؿ كمف ، لمضيكؼ كاستعدادات مضايؼ ليـ فإف ، كالمقادـ العرب كبار

 استقصاؤه كيعسر شرحو يطكؿ مما ذلؾ غير إلي سمؼ عف خمفان  ذلؾ رنظي
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 مراد بؾ  .َُٔ
تحت عنكاف كذاب الزفة كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم يصؼ إبراىيـ بؾ كمراد بؾ آخر مف سيطر مف بككات المماليؾ 

ليؾ مقتطفات مما كتبو   عمي حكـ مصر في العصر العثماني كا 
يتمتعاف بكمية ىائمة مف السفالة كقمة الحياء فيما أسداف  –إبراىيـ بؾ كمراد بؾ  –) كاف ىذاف المممككاف الغاصباف 

جسكراف عمي الشعب المصرم المسالـ المستكيف كال يتكرعاف عف حرؽ القرل كتدمير المزركعات كىتؾ األعراض كسبي 
جؿ حفنة رياالت كلكنيما كانا أرنبيف ىزيميف في ساحة الكغى فما إف النساء كسفؾ الدماء كتشريد الناس في الفمكات مف أ

 يبدأ كطيس القتاؿ حتي يطمقا سيقانيما لمريح تاركيف المصرييف العزؿ كاأليتاـ عمي مائدة المئاـ
ابكا كأنابكا فإذا زاؿ الخطر كانقشع العدك عاد المماليؾ ليستأنفكا مظالميـ كجبركتيـ بعد أف يقسمكا بأغمظ األيماف أنيـ ت 

 كلف يعكدكا سيرتيـ األكلي كالمؤسؼ أف المصرييف كانكا يصدقكنيـ ، فيسممكف إلييـ رقابيـ مرة أخرم ،
 كاف إبراىيـ بؾ أكثرىما دىاء كمكران كلذلؾ لـ يكرط نفسو في معركة غير محسكبة 
كالطيش كالتكرط في اإلقداـ مع  أما مراد بؾ فكاف كما كصفو الجبرتي " يغمب عميو طبعو الخكؼ كالجبف مع التيكر 

عدـ الشجاعة ، كلـ يعيد عنو أنو انتصر في حرب باشرىا أبدان عمي ما فيو مف اإلدعاء كالغركر كالكبر كالخيبلء كالصمؼ 
 كالظمـ كالجكر "

بط " جعجاعان كلقد دلت جميع األحداث عمي أف ىذا األمير المتسمط كاف مغركران إلي حد الببلىة " ىمباكان " إلي درجة الع 
كلذلؾ تشاءـ المصريكف عندما عممكا أنو  - - -" في تقدير بطكلتو كقدرتو عمي سحؽ األلكؼ بضربة كاحدة مف سيفو 

سكؼ يتصدم لمبلقاة جيش نابميكف أثناء زحفو عمي القاىرة قادمان مف اإلسكندرية ألنيـ كانكا يعرفكف أف قائدىـ " كذاب 
 كةزفة " كلف يصمد طكيبلن في المعر 

  1ككاف مراد بؾ قد صرح قبؿ خركجو إلي المعمعة بأف الفرنسييف مثؿ حبات الفستؽ ال يصمحكف إال لمكسر كاألكؿ ( 
 نقبلن عف كتاب مصر مف نافذة التاريخ ) جماؿ بدكم (

 

                                                 
ٔ

  ٕٗ،  ٖٕح٣ٌم ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس ٍٓٛ ٖٓ ٗحكًز جُط 



 ٕٕٓ 

 الحممة الفرنسية عمي مصر

 كيؼ كصؼ الجبرتي أكؿ سنة مف الحممة الفرنسية عمي مصر  .ُُٔ
د يككف بعض أك معظـ كبلـ الجبرتي غير مفيـك بالنسبة لنا حاليان كلكف تأكد أف الذم لف كبداية أحداث الحممة كق

 ىػ ما يمي  ُُِّتفيمو سكؼ تشعر بمعناه كبمعني كؿ حرؼ فيو كتب الجبرتي يصؼ سنة 
 
 كىي أكلي سني المبلحـ العظيمة كالحكادث الجسيمة   -----) 

 كالكقائع النازلة كالنكازؿ اليائمة 
 الشركر كترادؼ األمكر  كتضاعؼ

 كتكالي المحف كاختبلؿ الزمف 
 كانعكاس المطبكع كانقبلب المكضكع 

 كتتابع األىكاؿ كاختبلؼ األحكاؿ 
 كفساد التدبير كحصكؿ التدمير

 كعمكـ الخراب كتكاتر األسباب  
( } بُّؾى ًلييٍيًمؾى اٍلقيرىل ًبظيٍمـو كىأىٍىمييىا ميٍصًمحيكفى مىا كىافى رى  ،  سكرة ىكد( ُُٕ}كى

ـ" كردت مكاتبات عمي يد السعاة مف ُٖٕٗيكنيك  ِْكفي يـك األحد العاشر مف شير محـر الحراـ مف ىذه السنة "
 ثغر اإلسكندرية كمضمكنيا:

أف في يـك الخميس ثامنو حضر إلي الثغر عشرة مراكب مف مراكب اإلنكميز ككقفت عمي البعد بحيث يراىا أىؿ الثغر  
ذا بقايؽ كاصؿ مف عندىـ كفيو عشرة أنفار  كبعد قميؿ حضر خمسة عشر مركبان أيضان فانتظر أىؿ الثغر ما يريدكف كا 

فييا كالمشار إليو باإلبراـ كالنقض، السيد محمد كريـ اآلتي ذكره،  فكصمكا البر، كاجتمعكا بكبار البمد كالرئيس إذ ذاؾ
فكممكىـ كاستخبركىـ عف غرضيـ فأخبركا: أنيـ إنكميز حضركا لمتفتيش عمي الفرنسيس ألنيـ خرجكا بعمارة عظيمة 

 عيـ، يريدكف جية مف الجيات كال ندرل أيف قصدىـ فربما دىمككـ فبل تقدركف عمي دفعيـ كال تتمكنكف مف من
 فمـ يقبؿ السيد محمد كريـ منيـ ىذا القكؿ كظف أنيا مكيدة كجاكبيـ بكبلـ خشف فقالت رسؿ اإلنكميز:

نحف نقؼ بمراكبنا في البحر محافظيف عمي الثغر ال نحتاج منكـ إال اإلمداد بالماء كالزاد بثمنو، فمـ يجيبكىـ لذلؾ  
ـ عمييا سبيؿ فاذىبكا عنا، فعندىا عادت رسؿ اإلنكميز كأقمعكا في كقالكا: ىذه ببلد السمطاف كليس لمفرنسيس كال لغيرى

 البحر ليمتاركا مف غير اإلسكندرية 
 ُكليقضي ا أمران كاف مفعكال (

مف كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار )تأليؼ عبد الرحمف الجبرتي تحقيؽ د عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد 
 ََِّمكتبة األسرة  ُ الرحيـ ( الجزء الخامس  صفحة

  

                                                 
ٔ

  ٔٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ك٢ جُطٍجؾْ ٝج٧نرحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 



 ٕٕٔ 

 عمي متف السفينة كال يعرفكف إلي أيف تتجو .ُِٔ
 ترجمة كتقديـ كاميميا صبحي  –مف مذكرات ضابط في الحممة الفرنسية عمي مصر 

كقد خيبت الطرؽ التي سمكناىا كافة تكينات بحارتنا ، كغيبت عنيـ الغاية التي نستيدفيا ، فإذا سرنا بمحاذاة الشاطئ قالكا 
ذا نأينا عنو فالذىاب إلي سردينيا ، ىكذا راحت المزاعـ تختمؼ في كؿ لحظة بيد أف كؿ ىذا المغط ما لبث أف إنيا جن كة ، كا 

تكقؼ حينما صدر لنا أمر باالتجاه صكب سردينيا كراح الجميع إثر ىذا يتصايحكف : )إذان ستتـ عممية اإلنزاؿ ىذا المساء 
، ككـ كانت دىشة ىؤالء العرافيف حينما صدر أمر بالمضي صكب عرض البحر  كمع صباح الغد سنككف أسياد ىذه الجزيرة(

بعد عدة أياـ أمضيناىا في تمؾ المحطة كما لبثت اليابسة أف غابت مف جديد عف ناظرينا كعاد ضباط البحرية 
 يصيحكف :)اآلف لـ يعد ثمة شؾ نحف نتجو إلي صقمية( ، 

يزية في األفؽ كسرعاف ما انتشر ىذا الخبر كراحت تتناقمو األفكاه ىمسان حتي ما لبثت أف سرت أنباء تفيد رؤية قمكع إنجم
خشينا أف تككف قافمة )سيفيتا فيشيا( التي كاف مقرران أف تمحؽ بنا عند سردينا قد سقطت في أيدم العدك كقد أدم ظيكر 

ت السفينة سبارسيات كاكتشفت أف األمر تمؾ األشرعة في األفؽ إلي تدعيـ مخاكفنا كصدر أمر ألسطكلنا بتفقد األمر فانطمق
 ال يعدك أف يككف مجرد مراكب شراعية فصمتيا بعض الرياح عف األسطكؿ كمع ىذا داـ القمؽ كتزايدت المخاكؼ 

بعد حيف بمغنا مشارؼ صقمية كقد ظنيا البحارة محطة الرسك نظران لمسرعة التي كنا نسير بيا كراحكا يقكلكف : )اآلف تأكد 
 أننا ذاىبكف إلي مالطا ( ، ربما تصدؽ تكيناتيـ ىذه المرة سكؼ نرم  األمر البد

كبينما نحف نسير كيفما شاءت الرياح كآلية البحار لمحنا مرة أخرم في األفؽ سفنان لـ تبد لنا فرنسية البد أنيا المفرزة 
 اإلنجميزية المتقدمة 

لمحت أربع سفف دنمركية تحمؿ القمح لجزيرة مالطا فاعترضنا أصدر األميراالم أمران باالستكشاؼ فاطمقت سفينتنا مف جديد ك 
 مسيرتيا مما جعمنا نعتقد أف تمؾ الجزيرة ىي غايتنا بؿ أصبحنا شبو متأكديف مف ىذا 

ىيأت لنا الرياح االقتراب مف ىذه الجزيرة الشييرة التي رحنا ننظر إلييا ككأنيا األرض المكعكدة كخاتمة مشكارنا ، في ىذه 
لمحنا مراكب شراعية كثيرة ، قاؿ أحدىـ : )إنو األسطكؿ اإلنجميزم( بينما طمأنو آخر بأنيا سفف فرنسية كما لبثت  األثناء

شكككنا أف تبددت بعد أف تعرفنا عمي السفينة الككراجكز المكمفة بحراسة قافمة سيفيتا فيشيا التي ظمت محط اىتمامنا الدائـ 
ىي في خير حاؿ دكف التعرض ألم ىجكـ أك تكبد أم خسائر فكانت سعادتنا غامرة منذ أف ارتحمنا ، أخيرانًو لحقت بنا ك 

 كعمي الرغـ مف الكجكد القكم لئلنجميز في البحر األبيض إال أف الحظ حالفنا كلـ نمقيـ 
 ترجمة كتقديـ كاميميا صبحي –نقبلن عف كتاب مذكرات ضابط في الحممة الفرنسية عمي مصر 

ؿ اإلنجميزم بقيادة نمسكف كاف يبحث عف العمارة البحرية الفرنسية في البحر المتكسط كلـ يتمكف كجدير بالذكر أف األسطك
مف العثكر عمييا لمحافظة نابميكف عمي أسرار الحممة كقد كصؿ نمسكف بالفعؿ إلي اإلسكندرية قبؿ كصكؿ الحممة الفرنسية 

تمكنت الحممة الفرنسية مف احتبلؿ مصر فقاـ األسطكؿ كلـ يمكنو المصريكف مف االنتظار بيا ثـ غادرىا كعاد بعد أف 
 اإلنجميزم بتدمير األسطكؿ الفرنسي في معركة أبي قير البحرية الشييرة 



 ٕٕٕ 

 المماليؾ كالحممة الفرنسية .ُّٔ
قبؿ كصكؿ الحممة الفرنسية بقيادة نابميكف بكنابرت كاف األمراء المماليؾ يحكمكف مصر في ظؿ الحكـ العثماني ككما لك 
كانكا قد تكقؼ بيـ الزمف عند أياـ أسبلفيـ مف سبلطيف المماليؾ قبؿ خضكع مصر لمحكـ العثماني فكانكا يعيشكف عمي 

عمي  التتار كغيرىـ فمـ يدرككا حجـ التطكر اليائؿ الذم كصؿ إليو جيش  ذكريات أمجاد االنتصارات التاريخية القديمة
 نابميكف بكنابرت 

فقد كصؼ الجبرتي عدـ اىتماميـ عند سماعيـ خبر قدـك الحممة الفرنسية عمي مصر بؿ ) كلـ يكترثكا بو اعتمادان عمي 
 ،  ُدكسكنيـ بخيكليـ (قكتيـ كزعميـ أنو إذا جاءت جميع الفرنج ال يقفكف في مقابمتيـ كأنيـ ي

–كقد كردت تفاصيؿ عجيبة عف المعركة التي دارت بيف المماليؾ كالفرنسييف في الكتاب الخامس مف سمسمة كتب 
تأليؼ المستر جكرج يانج  –كىك بعنكاف تاريخ مصر مف عيد المماليؾ إلي نياية حكـ اسماعيؿ  -صفحات مف تاريخ مصر

 –مكتبة مدبكلي  – ُٔٗٗالثانية  الطبعة –تعريب : عمي أحمد شكرم  –
 كيؤكد المؤرخ جكرج يانج في ىذا الكتاب أف فف المماليؾ العسكرم قد صار عتيقان كيقكؿ :

كقد نشعر بالعطؼ عمي ما أظيره المماليؾ مف اإلقداـ كالبسالة عند مياجمتيـ لنابميكف كقد رأم نابميكف أف احتبلؿ  
زحؼ بطريؽ الصحراء بشكؿ مربع  ََََْالجيش الفرنسي كعدده حكالي  مصر عسكريان لف يكمفو متاعب كبيرة ألف

مجكؼ عمي القاىرة ككاف رسؿ المدنية الحديثة المائة كاالثناف كالعشركف في قمب الجيش بينما جيش المماليؾ في عرض 
الفركسية ما يزاؿ باقيان كقد األفؽ ككقؼ المماليؾ يرمقكف العدك بنظرة االحتقار كاإلزدراء كأخيران برز أحدىـ ظانان أف عصر 

لبس عدة الحرب الكاممة المطرزة بالحرير كتقدـ إلي الفرنسييف حتي صار عمي بضع خطكات منيـ ، كىنالؾ طمب مبارزة 
أجابكا عمي طمب المبارزة بإطبلؽ الرصاص مف بنادقيـ  –الككلكنيؿ كلكف الفرنسييف كقد أضناىـ الحر كالجكع كالعطش 

ر الفركسية مجرد سمب ممطخ بالدماء كما كانت معركة األىراـ التي نشبت عمي أثر ذلؾ كحاكؿ فييا فترككا صاحبنا نصي
 المماليؾ منع دخكؿ الفرنسييف إلي القاىرة سكم تكرار ليذا الحادث كلكف عمي مقياس أكبر

مف فرساف المماليؾ كبضعة آالؼ مف المشاه اإلنكشارية كعدد مف المقاتميف المصرييف  ََََُفقد اشترؾ فييا نحك 
 كلكف كاف نصيبيـ جميعان اليزيمة ثـ الغرؽ في مياه النيؿ ، ىذا في حيف أف خسائر الفرنسييف لـ تتجاكز المائة ، 

ديزيو كرينييو كلكف  –ؿ كثيران ما اقتحمكا مربعات القادة الفرنسييف عمي أف بككات المماليؾ لـ يجيدكا الكر كالفر فقط ب
ىذا االستبساؿ كانت نتيجتو الفناء األكيد كجدير بالذكر أف ىذه المعركة المعركفة باسـ معركة األىراـ أك معركة إمبابة تمت 

مبابة أماميـ ، كفييا نزؿ الفرنسيكف عمي بعد ميميف مف إمبابة فكانكا بيف ا ُٖٕٗيكليك سنة  ُِفي يـك  لنيؿ كاألىراـ كا 
مراد بؾ كجنكده كىـ بدركعيـ البراقة كمبلبسيـ الزاىية ، فمما رأم بكنابرت حسف استعدادىـ التفت إلي جنكده كقاؿ جممتو 

ىؤالء  اعممكا أف خمسيف قرنان تنظر إليكـ مف قمـ ىذه األىرامات كتراقب حركاتكـ تنظر ما سيصبح عميو أمركـ مع المأثكرة :
  - -ثـ أمر فرقة الجنراؿ ديزيو بالتقدـ نحك اليميف كالفرؽ األخرم نحك اليسار  - -المماليؾ 

 كلكف مراد بؾ أدرؾ سر ىذه المناكرة فأمر أيكب بؾ الدفتردار باليجكـ ، فيجـ أيكب بؾ كىك يصيح
ر بأجسادكـ كنجعؿ ىذا اليـك يكمان تذكره إننا سنمؤل القبك  - -كيؿ لكـ أييا المبلعيف ، قد ساقكـ كبرياؤكـ إلي أرضنا 

كدارت المعركة إلي أف تقيقر المماليؾ كقتؿ أيكب بؾ كفر مراد بؾ إلي الصعيد كاستكلي  - - - -أعقابكـ مف بعدكـ 
 بكنابرت عمي إمبابة 

                                                 
ٔ

  ٕٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ك٢ جُطٍجؾْ ٝج٧نرحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 



 ٕٕٖ 

 كيؼ خاطب نابميكف الشعب المصرم مع بداية الحممة الفرنسية عمي مصر .ُْٔ
 ) جماؿ بدكم (  مف كتاب مصر مف نافذة التاريخ

كلـ يكف المصريكف كحدىـ ىـ الذيف فضحكا زيؼ نابميكف ، فالعمماء كالقادة ككبار الضباط الذيف صحبكه في   - -) 
حممتو كانكا يعممكف مدم كذبو ، ككانكا يسخركف منو كىك عاكؼ عمي ظير األسطكؿ يدبج صيغة المنشكر قبؿ أف يدفع 

لعربية كالتركية كالفرنسية ، كتحفظ السجبلت الفرنسية رسالة القائد البحرم " جكبير " بو إلي المطبعة العسكرية لتطبعو با
إلي كزير بحرية فرنسا كالتي يقكؿ فييا : " لعمكـ أييا الباريسيكف تضحككف حيف تقرءكف ىذا المنشكر اإلسبلمي الذم 

بميكف نفسو ، اعترؼ في أخريات أيامو ، بأف ىذا كضعو قائدنا األعمي كلكنو لـ يعبأ بكؿ سخريتنا مف المنشكر " ، بؿ إف نا
المنشكر كاف قطعة مف الدجؿ " كلكنو دجؿ مف أعمي طراز " كعندما كاف يجتر ذكرياتو كىك سجيف في سانت ىيبلنة ، 
 اعترؼ ألحد أخصائو بما فعؿ ، كبرر سمككو بأف " عمي اإلنساف أف يصطنع الدجؿ في ىذه الدنيا ألنو السبيؿ الكحيد إلي
النجاح " كتمؾ طبيعة الطغاة الذيف يستخفكف بالشعكب ، كال يدرككف الحقيقة إال بعد أف يزكؿ عنيـ السمطاف فيمكتكا 

  ُكمدا (

 

 

 

                                                 
ٔ

  ٍٖٓٓٛ ٖٓ ٗحكًز جُطح٣ٌم ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  



 ٕٕٗ 

عند حضكر نابميكف إلي مصر نشر منشكر عمي الشعب المصرم كفيما يمي  .ُٓٔ
 مقتطفات منو :

ؾ لو في ممكو، مف طرؼ الفرنساكية المبني عمي أساس ) بسـ ا الرحمف الرحيـ ال إلو إال ا ال كلد لو كال شري 
الحرية كالتسكية السر عسكر الكبير أمير الجيكش الفرنساكية بكنابرتو يعرؼ أىالي مصر جميعان أف مف زماف مديد 

أنكاع الصناجؽ الذيف يتسمطكف في الببلد المصرية، يتعاممكف بالذؿ كاالحتقار في حؽ الممة الفرنساكية كيظممكف تجارىا ب
ىذه الزمرة المماليؾ يفسدكف في اإلقميـ الحسف األحسف الذم ال يكجد في  - -اإليذاء كالتعدم فحضر اآلف ساعة عقكبتيـ 

كرة األرض كميا فأما رب العالميف القادر عمي كؿ شئ فإنو قد حكـ عمي انقضاء دكلتيـ، يا أييا المصريكف قد قيؿ لكـ 
إزالة دينكـ فذلؾ كذب صريح فبل تصدقكه كقكلكا لممفتريف إنني ما قدمت إليكـ إال  إنني ما نزلت بيذا الطرؼ إال بقصد

ألخمص حقكـ مف يد الظالميف كأنني أكثر مف المماليؾ أعبد ا سبحانو كتعالي كأحتـر نبيو كالقرآف العظيـ كقكلكا أيضان 
ىك العقؿ كالفضائؿ كالعمـك فقط كبيف  ليـ : إف جميع الناس متساككف عند ا كأف الشئ الذم يفرقيـ عف بعضيـ

المماليؾ كالعقؿ كالفضائؿ تضارب ماذا يميزىـ عف غيرىـ حتي يستكجبكا أف يتممككا مصر كحدىـ كيختصكا بكؿ شئ أحسف 
فييا مف الجكارم الحساف كالخيؿ العتاؽ كالمساكف المفرحة فإف كانت األرض المصرية التزامان لممماليؾ فميركنا الحجة التي 
كتبيا ا ليـ كلكف رب العالميف رءكؼ كعادؿ كحميـ كلكف بعكنو تعالي مف اآلف فصاعدان ال ييأس أحد مف أىالي مصر عف 
الدخكؿ في المناصب السامية كعف اكتساب المراتب العالية فالعمماء كالفضبلء كالعقبلء بينيـ سيدبركف األمكر كبذلؾ يصمح 

اضي المصرية المدف العظيمة كالخمجاف الكاسعة كالمتجر المتكاثر كما أزاؿ ذلؾ كمو إال حاؿ األمة كميا كسابقان كاف في األر 
الظمـ كالطمع مف المماليؾ ، أييا المشايخ كالقضاة كاألئمة كأعياف البمد قكلكا ألمتكـ إف الفرنساكية ىـ أيضان مسممكف 

ثبات ذلؾ أنيـ قد نزلكا في ركمية الكبرم كخربكا فييا كرس ي البابا الذم كاف دائمان يحث النصارم عمي محاربة مخمصكف كا 
كمع ذلؾ الفرنساكية في كؿ كقت مف األكقات صاركا محبيف مخمصيف لحضرة السمطاف العثماني كأعداء  - -اإلسبلـ 

ي طكبي ثـ طكبي ألىالي مصر الذيف يتفقكف معنا ببل تأخير فيصمح حاليـ كتعمي مراتبيـ طكب - -أعدائو أداـ ا ممكو 
أيضان لمذيف يقعدكف في مساكنيـ غير مائميف ألحد مف الفريقيف المتحاربيف كلكف الكيؿ ثـ الكيؿ لمذيف يعتمدكف عمي 

المادة األكلي : جميع القرل الكاقعة في  –المماليؾ في محاربتنا فبل يجدكف بعد ذلؾ طريقان إلي الخبلص كال يبقي منيـ أثر 
ضع التي يمر بيا عسكر الفرنساكية فكاجب عمييا أف ترسؿ لمسر عسكر مف عندىا دائرة قريبة بثبلث ساعات عف المكا

ككبلء كيما يعرؼ المشار إليو أنيـ أطاعكا كأنيـ نصبكا عمـ الفرنساكية الذم ىك أبيض ككحمي كأحمر، المادة الثانية : كؿ 
 قرية تقـك عمي العسكر الفرنسي تحرؽ بالنار (

جـ كاألخبار )تأليؼ عبد الرحمف الجبرتي تحقيؽ د عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد مف كتاب عجائب اآلثار في الترا
 ََِّمكتبة األسرة  ٔ،  ٓ،  ْالرحيـ ( الجزء الخامس  صفحة 

  



 ٕٕ٘ 

 نابميكف كاالحتفاالت الدينية في مصر  .ُٔٔ
يختمؼ مف كجية نظر كؿ مف الثابت تاريخيان أف نابميكف اىتـ بإحياء المكالد كاالجتفاالت الدينية كلكف السبب في ذلؾ 

مؤرخ كطبقان لرؤيتو فمثبلن يقكؿ الرافعي : ) كاف نابميكف يسعى بكؿ الكسائؿ إلي كسب قمكب المصرييف كاستبلؿ الضغينة 
منيا كتخفيؼ حدة النفرة كالكراىية التي كانت تبدك عمييـ منذ احتبلؿ الفرنسييف لمببلد كمف الكسائؿ التي ابتكرىا إقامتو 

فأراد أف  - --فراح إلدخاؿ السركر إلي قمكبيـ كلعمو كاف يدرؾ ميؿ المصرييف الفطرم إلي االبتياج كاالنشراح الحفبلت كاأل
يصؿ إلي قمكبيـ عف طريؽ التفريج ككاف لو غرض آخر مف إقامة الميرجانات كالحفبلت ذلؾ حيف أراد أف يحجب عف 

بحرية كيتظاىر بأنو ال يكترث ليا كيتكدد إلي زعماء الشعب الشعب أثر النكبة التي حمت بأسطكلو في كاقعة أبك قير ال
كاف ىذا رأم الرافعي أما رأم الجبرتي  ُليكسب ثقتيـ في تمؾ األكقات العصيبة بعد أف أصبح محصكران في القارة األفريقية (

جمعيات كرخص الفرنساكية ذلؾ شاىد العياف فكاف لو رأم آخر فعندما تكمـ عف أحد المكالد قاؿ : ) فمما فتح أمر المكالد كال
تباع الشيكات كالتبلىي كفعؿ المحرمات أعيد ىذا المكلد مع  لمناس لما رأكا منو مف الخركج عف الشرائع كاجتماع النساء كا 

ككاف ىناؾ إصرار عجيب مف نابميكف عمي إحياء ىذه المكالد كيدعميا بالماؿ فمثبلن ) سأؿ صارم عسكر  ِجممة ما أعيد (
النبكم كلماذا لـ يعممكه كعادتيـ ؟ فاعتذر الشيخ البكرم بتعطيؿ األمكر كتكقؼ األحكاؿ فمـ يقبؿ كقاؿ " البد مف  عف المكلد

ذلؾ " كأعطي لو ثمثمائة لاير فرانسة معاكنة كأمر بتعميؽ تعاليؽ كأحباؿ كقناديؿ كاجتمع الفرنساكية يـك المكلد كلعبكا 
عدة آالت كمزامير مختمفة األصكات مطربة كعممكا في الميؿ حراقة نفكط كسكاريخ ك  - -ميادينيـ كضربكا طبكليـ كدبادبيـ 

كما كصؼ الجبرتي أيضان ما كاف يحدث في مكلد الحسيف رضي ا عنو فقاؿ : ) كيـك األحد سادسو  ّتصعد في اليكاء (
تح الحكانيت كاألسكاؽ ألجؿ مكلد نادم القبطاف الفرنساكم الساكف بالمشيد الحسيني عمي أىؿ تمؾ الخطة كما جاكرىا بف

كيضيؼ الجبرتي متأسفا ) فيصفكف  ْالحسيف كشدد في ذلؾ كأكعد مف أغمؽ حانكتو بتسميره كتغريمو عشرة لاير فرانسة (
كيمتككف كينتصبكف كيرتفعكف كينخفضكف كيضربكف األرض بأرجميـ كؿ ذلؾ مع الحركة  - -أكتافيـ في أكتاؼ بعض 

فيقع في المسجد دكم عظيـ ، ىذا مع ما ينضـ إلي ذلؾ مف جمع العكاـ كتحمقيـ بالمسجد  - -دة العنيفة كالقكة الزائ
لمحديث كاليذياف ككثرة المغط كالحكايات كاألضاحيؾ كالتمفت إلي حساف الغمماف الذيف يحضركف لمتفرج كالسعي خمفيـ 

فيصير المسجد بما اجتمع فيو مف ىذه القاذكرات  - -كاالفتناف بيـ كرمي قشكر المعب كالمكسرات كالمأككالت في المسجد 
 ٓكالعفكش ممتحقان باألسكاؽ الممتينة كال حكؿ كال قكة إال با العمى العظيـ (

  ٕٔصفحة  ٓ، ككتاب عجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج ِّٓصفحة  ُمف كتاب تاريخ الحركة القكمية ) الرافعي ( ج

                                                 
ٔ

  ٖٕ٘ٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
ٕ

  8ٖٔٚلكس  ٌ٘ ) جُؿرٍض٢ ( ؼػؿحتد ج٥غح 
ٖ

 ٕ٘، ٕٗٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 
ٗ

  6ٙٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 
٘

 6ٙٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 



 ٕٕٙ 

 مقاكمة الحممة الفرنسية : .ُٕٔ
بميكف مع المصرييف خالؼ في كثير مف المكاطف ما كعدىـ بو في منشكراتو كبياناتو لقد كاف ينعى عمي ) إف سمكؾ نا

لقد فرض نابميكف عمي المصرييف ضرائب  ُالمماليؾ ظمميـ فانظر ماذا فعؿ ىك في إرىاؽ األىالي بالضرائب كالمغاـر (
كما فرض ضريبة لـ تكف  ِالممتمكات بمختمؼ الكسائؿ (فكؽ طاقتيـ ) كقد تفنف الفرنسيكف في ابتزاز األمكاؿ كمصادرة 

معركفة مف قبؿ في مصر كىي الضريبة العقارية  ) كمف مظالـ الفرنسييف التي أحرجت الصدكر أنيـ أخرجكا كثيران مف 
كحاكؿ  ّ(أصحاب البيكت مف بيكتيـ بحجة حاجتيـ إلييا كىدمكا كثيران مف المباني كاآلثار كالمساجد بحجة تحصيف القاىرة 

الديكاف الذم أسسو نابميكف مف المشايخ إلغاء ىذه الضرائب أك حتي تخفيفيا كلكف فشؿ ) كمف المظالـ التي أثارت نقمة 
الناس اعتقاؿ الفرنسييف لمسيد محمد كريـ حاكـ اإلسكندرية الكطني كالحكـ عميو باإلعداـ ، كالكاقع أف الفرنسييف كانكا 

كنتيجة لكؿ ىذا كغيره قامت  ْا الرىبة في قمكب األىالي كيحممكىـ عمي الخضكع كاإلذعاف (يسرفكف في قتؿ الناس ليدخمك 
الثكرة في القاىرة ككاف الجامع األزىر ىك المكاف الرئيسي ليا كمصدرىا كتـ قتؿ الجنراؿ ديبكم حاكـ القاىرة كالعديد مف 

باب زكيمة كباب الفتكح كيقكؿ الرافعي ) أسمفنا أف عدد  الجنكد الفرنسييف كسيطر الثكار عمي أبكاب القاىرة الرئيسية مثؿ
مف قتميـ الفرنسيكف مف سكاف العاصمة في إخماد الثكرة بمغ عمي أرجح الركايات أربعة آالؼ كال جداؿ في أف قمع الثكرة 

عمي أنؾ إذا تأممت في  - -في مدينة اشتير أىميا بالكداعة كالسكينة ما كاف يدعكا إلي إفناء ىذا العدد الكبير مف السكاف 
خبلدىا إلي السكينة كجدتيا أبعد ما تككف عف مقتضيات الحرب كالقتاؿ  الفظائع التي ارتكبيا الفرنسيكف بعد تسميـ المدينة كا 

ليؾ بعض ما كتبو الجبرتي عف ىذه األحداث ٓكليي أجدر أف تعتبر مف ضركب التنكيؿ كاالنتقاـ (  كا 
القصكر  حتى تزعزعت االركاف كىدمت في مركرىا حيطاف الدكر كسقطت في بعض كتتابع الرمي مف القمعة كالكيماف

 كنزلت في البيكت كالككائؿ كأصمت اآلذاف بصكتيا اليائؿ
فمما عظـ ىذا الخطب كزاد الحاؿ كالكرب ركب المشايخ الى كبير الفرنسيس ليرفع عنيـ ىذا النازؿ كيمنع عسكره مف 

مسممكف عف القتاؿ كالحرب خدعة كسجاؿ فمما ذىبكا اليو كاجتمعكا عميو عاتبيـ في الرمي المتراسؿ كيكفيـ كما تكؼ ال
التقصير فاعتذركا اليو فقبؿ عذرىـ كأمر برفع الرمي عنيـ كقامكا مف عنده كىـ ينادكف باالماف في بالتأخير كأتيميـ 

  أنت منيـ القمكب ككاف الكقت قبؿ الغركبالمسالؾ كتسامع الناس بذلؾ فردت فييـ الحرارة كتسابقكا لبعضيـ بالبشارة كاطم
كأما أىؿ الحسينية كالعطكؼ البرانية فانيـ لـ يزالكا مستمريف كعمى الرمي كالقتاؿ مبلزميف كلكف خانيـ المقصكد كفرغ :

ف منيـ الباركد كاالفرنج اثخنكىـ بالرمي المتتابع بالقنابر كالمدافع الى اف مضى مف الميؿ نحك ثبلث ساعات كفرغت م
  عندىـ االدكات فعجزكا عف ذلؾ كانصرفكا ككؼ عنيـ القـك كانحرفكا

كبعد ىجعة مف الميؿ دخؿ االفرنج المدينة كالسيؿ كمركا في االزقة كالشكارع ال يجدكف ليـ ممانع كأنيـ الشياطيف أك 
ركا كرجعكا كترددكا كما جند ابميس كىدمكا ما كجدكه مف المتاريس كدخؿ طائفة مف باب البرقية كمشكا الى الغكرية كك

ثـ دخمكا الى الجامع االزىر كىـ راكبكف الخيكؿ  ىجعكا كعممكا باليقيف اف ال دافع ليـ كال كميف كتراسمكا ارساال ركبانا كرجاال
كبينيـ المشاة كالكعكؿ كتفرقكا بصحتو كمقصكرتو كربطكا خيكليـ بقبمتو كعاثكا باالكرقة كالحارات ككسركا القناديؿ 

رات كىشمكا خزائف الطمبة كالمجاكريف كالكتبة كنيبكا ما كجدكه مف المتاع كاالكاني كالقصاع كالكدائع كالمخبآت كالسيا
كبالكا  كأحدثكا فيو كتغكطكا بالدكاليب كالخزانات كدشتكا الكتب كالمصاحؼ كعمى االرض طرحكىا كبأرجميـ كنعاليـ داسكىا

ككؿ مف صادفكه بو عركه كمف ثيابو أخرجكه كأصبح يكـ  ىا بصحنو كنكاحيوكشربكا الشراب ككسركا أكانيو كألقك  كتمخطكا
يراىـ فيكر راجعا كيسارع كتفرقت طكائفيـ بتمؾ النكاحي  ةبباب الجامع فكؿ مف حضر لمصبل حزبالثبلثاء فأصطؼ منيـ 

                                                 
ٔ

  ٕٓٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
ٕ

  ٕٔٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
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  ٕ٘ٙٚلكس  ٔجُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ ضح٣ٌم جُكًٍس 
ٗ

  6ٕٙٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
٘

  8ٕٔٚلكس  ٔضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 



 ٕٕ6 

حجة التفتيش عمى النيب كآلة افكاجا كاتخذكا السعي كالطكاؼ بيا منياجا كأحاطكا بيا احاطة السكار كنيبكا بعض الديار ب
السبلح كالضرب كخرجت سكاف تمؾ الجية ييرعكف كلمنجاة بأنفسيـ طالبكف كانتيكت حرمة تمؾ البقعة بعد اف كانت أشرؼ 

أمـ كثيرة ال يحصى عددىا اال  ككثير مف الناس ذبحكىـ كفي بحر النيؿ قذفكىـ كمات في ىذيف اليكميف كما بعدىما البقاع
  ا

مشايخ أجمع كذىبكا لبيت صارل عسكر كقابمكه كخاطبكه في العفك كالطفكه كالتمسكا منو أمانا كافيا كعفكا فركب ال
ينادكف بو بالمغتيف شافيا لتطمئف بذلؾ قمكب الرعية كيسكف ركعيـ مف ىذه الرزية فكعدىـ كعدا مشكبا بالتسكيؼ كطالبيـ 

العكاـ كحرضيـ عمى الخبلؼ كالقياـ فغالطكه عف تمؾ المقاصد فقاؿ بالتبييف كالتعريؼ عمف تسبب مف المتعمميف في اثارة 
عمى لساف الترجماف نحف نعرفيـ بالكاحد فترجكا عنده في اخراج العسكر مف الجامع األزىر فأجابيـ لذلؾ السؤاؿ كأمر 

  باخراجيـ في الحاؿ
لساف المشايخ كارسمكىا الى الببلد فيو كتبكا عدة اكراؽ عمى  ُُِّكاستيؿ شير جمادل الثانية بيـك السبت سنة 

 كالصقكا منيا نسخا باالسكاؽ كالشكارع كصكرتيا
: نصيحة مف كافة عمماء اإلسبلـ بمصر المحركسة ، نعكذ با مف الفتف ما ظير منيا كما بطف كنبرأ إلي ا مف 

اس حرككا الشركر بيف الرعية الساعيف في األرض بالفساد ، نعرؼ أىؿ مصر المحركسة مف طرؼ الجعيدية كأشرار الن
كبيف العساكر الفرنساكية بعدما كانكا أصحابان كأحبابان بالسكية ، كترتب عمي ذلؾ قتؿ جممة مف المسمميف كنيبت بعض 
البيكت ، كلكف حصمت ألطاؼ ا الخفية كسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيكش بكنابرتو ، كارتفعت ىذه البمية 

الفرنساكية  –ؿ العقؿ عنده رحمة كشفقة عمي المسمميف كمحبة إلي الفقراء كالمساكيف كلكاله لكانت العساكر ألنو رجؿ كام
أحرقت جميع المدينة كنيبت جميع األمكاؿ كقتمكا كامؿ أىؿ مصر ، فعميكـ أف ال تحرككا الفتف كال تطيعكا أمر المفسديف  -

كال تككنكا مف الخاسريف سفياء العقكؿ الذيف ال يقرأكف العكاقب ألجؿ أف كال تسمعكا كبلـ المنافقيف كال تتبعكا األشرار 
تحفظكا أكطانكـ كتطمئنكا عمي عيالكـ كأديانكـ ، فإف ا سبحانو كتعالي يؤتي ممكو مف يشاء كيحكـ ما يريد ، كنخبركـ أف 

د ، كنصيحتنا لكـ أف ال تمقكا بأيديكـ إلي كؿ مف تسبب في تحريؾ ىذه الفتنة قتمكا عف آخرىـ كأراح ا منيـ العباد كالببل
 التيمكة كاشتغمكا بأسباب معيشتكـ كأمكر دينكـ كادفعكا الخراج الذم عميكـ كالديف النصيحة كالسبلـ 

 نقبلن عف كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار لممؤرخ الشيير عبد الرحمف الجبرتي



 ٕٕ8 

 رسالة نابميكف مف أماـ عكا .ُٖٔ
ىجريان يعمميـ فييا بقرار عكدتو مف أماـ عكا  ُُِْإلي الشعب المصرم بعد فشمو في اقتحاـ عكا سنة  رسالة نابميكف

 إلي مصر كما أكردىا الجبرتي في كتابو الممتع عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار  حيث كتب ما يمي :
 ثـ دخمت سنة أربع عشر كمائتيف كألؼ 
حضر جماعة مف الفرنسيس إلي العادلية فضربكا خمسة مدافع لقدكميـ ، فمما  استيؿ شير المحـر بيـك األربعاء فيو

 كاف في ثاني يـك عممكا الديكاف كأبرزكا مكتكبان مترجمان كنسختو :
 ُُِّصكرة جكاب مف العرضي قداـ عكا ، كفي سابع عشريف فريباؿ المكافؽ لحادم عشر شير الحجة 

ر الجيكش الفرنساكية إلي محفؿ ديكاف مصر ، نخبركـ عف سفره مف بر ( مف بكنابرتو سارم عسكر أميُٕٗٗمايكُٓ)
الشاـ إلي مصر ، فإني بغاية العجمة بحضكرم لطرفكـ نسافر بعد ثبلثة أياـ تمضي مف تاريخو كنصؿ عندكـ بعد خمسة 

في ذلؾ الكقت(  عشر يكمان كجائب معي جممة محابيس بكثرة كبيارؽ كمحقت سراية الجزار )أحمد باشا الجزار كالي عكا
كسكر عكا كبالقنبر ىدمت البمد ما أبقيت فييا حجران عمي حجر كجميع سكانيا انيزمكا مف البمد إلي طريؽ البحر كالجزار 
مجركح كدخؿ بجماعتو داخؿ برج مف ناحية البحر كجرحو يبمغ لخطر المكت ، كمف جممة ثبلثيف مركبان مكسكقة عساكر 

بلثة غرقت مف كثرة مدافع مراكبنا كأخذنا منيا أربعة مكقرة مدافع كالذم أخذ ىذه األربعة الذيف حضركا يساعدكف الجزار ث
ني بغاية الشكؽ إلي مشاىدتكـ ، ألني بشكؼ أنكـ عممتـ غاية  فرقاطة مف بتكعنا كالباقي تمؼ كتبيدؿ كالغالب منيـ عدـ كا 

كف الشر في كقت دخكلي ، كؿ ىذا يزكؿ مثؿ ما يزكؿ جيدكـ مف كؿ قمبكـ لكف جممة فبلتية دائركف بالفتنة ألجؿ ما يحرك
 الغيـ عند شركؽ الشمس ، كمنتكره مات مف تشكيش ىذا الرجؿ صعب عمينا جدان كالسبلـ ، 

منتكره ىذا ترجماف سارم عسكر ككاف لبيبان متبحران كيعرؼ بالمغة التركية كالعربية كالركمية كالطمياني كالفرنساكم ، كلما 
عف أخذ عكا كعزمكا عمي الرجكع إلي مصر أرسؿ بكنابرتو مكاتبة إلي الفرنساكية المقيميف بمصر يقكؿ  عجز الفرنساكية

 فييا إف األمر المكجب لبلنتقاؿ عف محاصرة عكا خمسة عشر سببان :
 األكؿ   اإلقامة تجاه البمدة كعدـ الحرب ستة أياـ إلي أف جاءت االنكميز كحصنكا عكا باصطبلح االفرنج

 الستة مراكب التي تكجيت مف االسكندرية فييا المدافع الكبار أخذىا االنكميز قداـ يافا   الثاني
 الثالث   الطاعكف الذم كقع في العسكر كيمكت كؿ يـك خمسكف كستكف عسكريان 

 الرابع   عدـ الميرة لخراب الببلد قريب عكا
 ثمثمائة فرنساكم الخامس   كقعة مراد بؾ مع الفرنساكية في الصعيد مات فييا مقدار
 السادس   بمغنا تكجو أىؿ الحجاز صحبة الجيبلني لناحية الصعيد

 السابع   المغربي محمد الذم صار لو جيش كبير كادعي أنو مف سبلطيف المغرب
 الثامف   كركد االنكميز تجاه االسكندرية كدمياط

 التاسع   كركد عمارة المكسقك قداـ ركدس
 بيف الفرنساكية كالنيمساء العاشر  كركد خبر نقض الصمح

 الحادم عشر كركد جكاب مكتكب منا لتيبك أحد ممكؾ اليند كنا أرسمناه قبؿ تكجينا لعكا
ذا تكلي أمرىا غيره يمـز نقضيا كيطكؿ األمر ككفرلمي  الثاني عشر  مكت كفرلمي الذم عممت المتاريس بمقتضي رأيو كا 

 ىذا ىك المعركؼ بأبي خشبة الميندس
 سماع أف رجبلن يقاؿ لو مصطفي باشا أخذه االنكميز مف اسبلمبكؿ كمرادىـ أف يرمكه عمي بر مصر الثالث عشر 

 الرابع عشر  أف الجزار أنزؿ ثقمو بمراكب االنكميز كعـز عمي أنو عندما تممؾ البمد ينزؿ في مراكبيـ كييرب معيـ 
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 ا ذكرناه مف األسباب انتييالخامس عشر  لزـك كمحاصرة عكا ثبلثة شيكر أك أربعة كىك مضر لكؿ م
كفي يـك الثبلثاء سابعو حضر جماعة أيضان مف العسكر بأثقاليـ كحضرت مكاتبة مف كبير الفرنساكية أنو كصؿ إلي 

 الصالحية كأرسؿ دكجا الككيؿ كنبو عمي الناس بالخركج لمبلقاتو بمكجب كرقو حضرت مف عنده يأمر بذلؾ
 
 



 ٕٖٓ 

ف في البحر مع تربص األسطكؿ عندما تعجب الجبرتي مف سفر نابميك .ُٗٔ
 اإلنجميزم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف المعركؼ أف األسطكؿ البريطاني قاـ بتدمير أسطكؿ كسفف الحممة الفرنسية في معركة أبي قير البحرية الشييرة 
كبالتالي تـ عزؿ الحممة تمامان عف الكطف األـ في فرنسا ، كبالرغـ مف ذلؾ سافر نابميكف عندما شعر بضركرة تكجيو إلي 

ا بالطبع لمجنراؿ كميبر الذم قرر أف يخمفو في قيادة الحممة ، كسافر في فرنسا في ذلؾ الكقت فقاـ بترؾ عدة رسائؿ أىمي
 سرية تامة إلي فرنسا 

 كقد حاكؿ الجبرتي الكقكؼ عمي مبلبسات ىذا المكضكع كمؤرخ كلكنو لـ يتمكف مف ذلؾ 
 كفيما يمي ركاية الجبرتي كىك يكتب عف أحداث ىذا اليكـ فيقكؿ :

 ر الفرنساكية كتاب مف اإلسكندرية خطابان ألىؿ مصر كسكانيا كفيو كرد مف بكنابارتو سارم عسك
فأحضر قائمقاـ دكجا الرؤساء المصرية كقرأ عمييـ الكتاب ، مضمكنو أنو سافر يـك الجمعة حادم عشريف الشير 

نو بمغو المذككر إلي ببلد الفرنساكية ألجؿ راحة أىؿ مصر كتسميؾ البحر فيغيب نحك ثبلثة أشير ، كيقدـ مع عساكره فإ
خركج عمارتيـ ليصفكا لو ممؾ مصر كيقطع دابر المفسديف ، كأف المكلي عمي أىؿ مصر كعمي رياسة الفرنساكية جميعان 

 كميبر سارم عسكر دمياط ، 
فتحير الناس كتعجبكا في كيفية سفره كنزكلو البحر مع كجكد مراكب االنكميز ككقكفيـ بالثغر كرصدىـ الفرنساكية مف 

 لديار المصرية صيفان كشتاء ، كقت قدكميـ ا
 كلكيفية خمكصو كذىابو أنباء كحيؿ لـ أقؼ عمي حقيقتيا

كفي يـك السبت تاسع عشرينو قدـ سارم عسكر كميبر صبيحة ذلؾ اليـك فضربكا لقدكمو المدافع مف جميع القبلع 
 بيت األلفي باألزبكية كسكف مكانو ،كتمقتو كبار الفرنساكية كأصاغرىـ كذىب إلي بيت بكنابرتو الذم كاف ساكنان بو كىك 

كفيو ذىب أكابر البمد مف المشايخ كاألعياف لمقابمة سارم عسكر الجديد لمسبلـ عميو فمـ يجتمعكا بو ذلؾ اليـك ككعدكا 
إلي الغد ، فانصرفكا كحضركا في ثاني يـك فقابمكه فمـ يركا منو بشاشة كال طبلقة كجو مثؿ بكنابرتو ، فإنو كاف بشكشان 

 يباسط الجمساء كيضحؾ معيـ ك 
  ِّٓصفحة  –عبد الرحمف الجبرتي  –نقبلن عف كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار 
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 الجنراؿ كميبر  .َُٕ
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتكلي قيادة الحممة الفرنسية بعد مغادرة نابميكف إلي فرنسا 
 Jean-Baptiste Kléber    - جاف باتيست كميبرىكالجنراؿ 
 1800يكنيك 14 كقتؿ في 1753 ارسم    9 كلد في

 مف أحداث الحممة الفرنسية عمي مصر 
قرر نابميكف السفر إلي فرنسا نظران الضطراب األحكاؿ بيا كترؾ قيادة الحممة إلي الجنراؿ كميبر كما أعطاه اإلذف 

سب بؿ إف نابميكف نفسو عرض الصمح عمي العثمانييف قبؿ سفره كترؾ رسالة لمتفاكض مع العثمانييف كاتخاذ القرار المنا
بمثابة شرح كافي لجميع التفاصيؿ لكميبر كما ترؾ رسائؿ أخرم لعدة جيات منيا الجنراالت كالمشايخ ككؿ رسالة ليا 

 مضمكف يتناسب مع المرسؿ إليو ، 
ابميكف في البحر بمثابة مخاطرة كبيرة بحياتو نظران لكجكد أما أىـ ىذه الرسائؿ فتمؾ التي تركيا لكميبر ككاف سفر ن

 األسطكؿ اإلنجميزم في البحر المتكسط حيث ذكر لكميبر في نياية رسالتو 
ف مصمحة الكطف كمجده ككاجب الطاعة لندائو كالحكادث المحزنة  - -) أما أنا فإني أغادر مصر كاألسؼ يمؤل قمبي  كا 

ي إلي أف أغامر بنفسي كسط أساطيؿ األعداء ألصؿ إلي أكركبا عمي أني سأككف معؾ بقمبي التي كقعت أخيران كؿ ذلؾ يمجئن
  ُكفكرم (

 كميبر يحاكؿ التفاكض مع العثمانييف :
أيقف كميبر أف احتبلؿ مصر كالبقاء بيا شبو مستحيؿ مع انقطاع االتصاؿ مع فرنسا فبل يكجد أسطكؿ قكم يؤمنو ىك 

د بيف الشعب المصرم كبيف الحممة الفرنسية كلـ تعد تنجح محاكالت الخداع كالتكدد لمشعب كجنكده كما أف ىناؾ عداء شدي
 فقد ظير الكجو القبيح لمحممة الفرنسية كلـ يعد ممكنان كضع أم نكع مف أنكاع األقنعة الزائفة ،

ىا كقررت التحالؼ مع كبالتالي قرر الصمح مع الدكلة العثمانية التي فشمت في إخراج الحممة الفرنسية مف مصر كحد
اإلنجميز لطرد الفرنسييف مف مصر ككاف ىذا التحالؼ بطبيعة الحاؿ مف أشد ما يقمؽ كميبر ، كأرسؿ كميبر رسالة إلي 
الصدر األعظـ يكسؼ باشا الذم جاء عمي رأس جيش ضخـ ، كبالفعؿ تـ االتفاؽ عمي ما يسمي بمعاىدة العريش التي 

لفرنسي مصر سالمان بسفف يتـ تكفيرىا مف الجانب العثماني كبتكاليؼ يتـ دفعيا كجمعيا كانت تنص عمي أف يغادر الجيش ا
 مف الشعب المصرم ، كقد كاف شعب مصر سعيدان بجمع أمكاؿ ترحيؿ الفرنسييف ،

كلكف لـ تتـ ىذه المعاىدة بسبب اإلنجميز حيث كانكا يريدكف أف يقـك الجيش الفرنسي بتسميـ نفسو كأسرم حرب كال  
 ريدكف لو الرحيؿ بيذا األسمكب ي

                                                 
ٔ

  86ٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
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كنجح اإلنجميز بالفعؿ في إفشاؿ المعاىدة مما أدم إلي حدكث معركة بيف الجيش العثماني كالجيش الفرنسي في منطقة 
 عيف شمس حيث كاف الجيش العثماني قد اقترب كثيران مف العاصمة كفي انتظار استبلميا مف الفرنسييف 

 لثانية :معركة عيف شمس كثكرة القاىرة ا
انتصر كميبر عمي الجيش العثماني في معركة عيف شمس انتصار ساحؽ كقاـ بمطاردتو في اتجاه الشرؽ غير أف 
مجمكعة مف الجيش العثماني بقيادة نصكح باشا تركت ساحة القتاؿ كتكجيت إلي القاىرة حيث أثار نصكح باشا الشعب ضد 

مطاردتو لمجيش العثماني كجد القاىرة كميا في حالة ثكرة عارمة كىي الفرنسييف ، فعندما عاد كميبر إلي القاىرة بعد 
المعركفة بثكرة القاىرة الثانية كالتي كانت بمساعدة العثمانييف كتحريضيـ ، حيث قاـ كميبر بقمع الثكرة بشكؿ كحشي 

 كاستخدـ ما أعده نابميكف مف قبلع كتجييزات حكؿ العاصمة بعد ثكرة القاىرة األكلي ، 
بالذكر أف الثكرة لـ تكف بالقاىرة كحدىا بؿ امتدت إلي عدة مدف كقرم بطكؿ مصر كعرضيا كبالتالي كانت في  كجدير

منتيي الخطكرة مما أدم إلي رد فعؿ فرنسي عنيؼ كقاسي ، كاستطاع كميبر إخضاع الكجو البحرم بالكامؿ أما الكجو القبمي 
اـ بعقد اتفاقية مع مراد بؾ بحيث يتكلي مراد حكـ الصعيد كيأمف جانبو بقيادة مراد بؾ فقد يأس تمامان مف إخضاعو كلذلؾ ق

بؿ كاتفقا عمي الدفاع المشترؾ ضد أم عدكاف عمي أم منيما كىكذا اتضحت حقيقة مراد بؾ الذم اتفؽ مع الفرنسييف عمي 
بؿ ذلؾ يمنع كصكليا إلييـ ، أف يقـك بإمداد الفرنسييف بالكميات البلزمة مف القمح كالشعير كالحبكب مف الجنكب ككاف ق

 كىكذا قاـ كميبر بتحييد مراد بؾ تمامان 
 الفظائع الفرنسية في قمع الثكرة :

كال بد ىنا أف نذكر بعض ما ارتكبو الفرنسيكف مف جرائـ ال تمت لئلنسانية بصمة بؿ كتزيد بشكؿ مبالغ فيو عف 
ما يمي ) كجرم عمي الناس ماال يسطر في كتاب كلـ يكف متطمبات قمع الثكرة ، حيث كصفيا الجبرتي باستفاضة ممخصيا 

ألحد في حساب ( ككتب الرافعي ) أسرؼ الفرنسيكف في ارتكاب الفظائع إلخماد الثكرة كلجأكا إلي الطريقة الكحشية التي 
رساليا عمي المدينة كأىميا  مكتان أحمر فأحدثت اتبعكىا في كثير مف المكاطف كىي إضراـ النار في األحياء اآلىمة بالسكاف كا 

 ُالحرائؽ تخريبان فظيعان في القاىرة كاحترقت أحياء برمتيا كتيدمت بيكت عامرة كدفنت تحت أنقاضيا عائبلت بأكمميا (
كىكذا تـ إخماد الثكرة ) كأصبح الجنراؿ كميبر حاكمان بأمره في الببلد كىك الذم كاف قبؿ شيريف يعد معدات الرحيؿ عنيا 

جميزية ىي التي غيرت سير األمكر كتسببت في نقض معاىدة العريش كمنعت الجنكد الفرنسية مف السفر كلكف السياسة اإلن
  ِإلي فرنسا فأشعمت نار الحرب ثانية (

 مقتؿ كميبر :
استطاع أحد طمبة األزىر الشريؼ كىك سميماف الحمبي أف يقتؿ الجنراؿ كميبر ككاف ىذا العمؿ مف األعماؿ التي ىزت 

الفرنسي بالكامؿ في مصر بؿ ككاف ذلؾ تمييدان لنيايتيـ في مصر حيث لـ يجد الفرنسيكف قيادة بعد ذلؾ عمي كياف الجيش 
نفس مستكم نابميكف ككميبر مما أدم إلي فشؿ الحممة في مصر ، ككقع ىذا الحدث في حديقة منزؿ القائد العاـ باألزبكية 

تيميـ الفرنسيكف بأنيـ عممكا نية سميماف الحمبي كلـ يقكمكا كتـ محاكمة سميماف الحمبي كبعض طمبة األزىر الذيف ا
باإلببلغ عنو ، كنص الحكـ الذم أصدرتو المحكمة ) حكمت بإحراؽ يد سميماف الحمبي اليمني ثـ إعدامو عمي الخازكؽ 

حراؽ جثثيـ بعد اإلعداـ مع مصادرة أم عداـ شركائو األربعة بقطع رءكسيـ كا  كاؿ المتيـ الغائب كترؾ جثتو تأكميا الطير كا 
كاعتبر الفرنسيكف الجامع األزىر مصدران لمعنؼ ، كتكلي الجنراؿ مينك القيادة العامة  ّعبد القادر الغزم" كلـ يكف لو ماؿ" (

 لمجيش الفرنسي في مصر 
 الصكرة لمجنراؿ كميبر 

 دار المعارؼ –د الرحمف الرافعي الجزء الثاني ( تأليؼ عب –نقبلن باختصار عف كتاب ) تاريخ الحركة القكمية في مصر 
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 الجنراؿ مينك كاألياـ األخيرة لمحممة الفرنسية  .ُُٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ككيؼ غادرت مصر بعد احتبلؿ داـ ثبلثة أعكاـ كشيريف
 بعد مقتؿ الجنراؿ كميبر عمي يد سميماف الحمبي ، 

      Jacques François Menouتكلي الجنراؿ مينك قيادة الحممة الفرنسية    
ككاف مينك قد أعمف إسبلمو كتزكج مف مسممة مف رشيد أثناء كجكده كحاكـ لرشيد كتظاىر بتمسكو بشعائر الديف 
اإلسبلمي كأطمؽ عمي نفسو اسـ " عبد ا جاؾ مينك " ككاف مينك بعد تكليو حكـ مصر يعتقد أف الفرنسييف البد أف يقيمكا 

تاكات  ُمستعمرة فرنسية ( في مصر بشكؿ دائـ فقد كاف ) مف دعاة اتخاذ مصر ، كفرض مينك عمي المصرييف ضرائب كا 
فادحة كذاؽ الشعب المصرم المرار ككثرت ىجرة المصرييف مف ببلدىـ ىربان مف كثرة المظالـ كالنيب كاإلرىاؽ كالتخريب 

ع لمجكخ في ككانت سياسة مينك بصفة عامة تنـ عف أنو قائد دكف المستكم ، كمف الغريب أنو ) فكر في إنشاء مصن
القاىرة لسد الحاجة الماسة إلي األجكاخ التي انقطع كركدىا مف أكركبا بسبب الحصار البحرم لكف أعضاء المجنة اإلدارية 
عارضكا في قبكؿ العماؿ المصرييف في ىذا المصنع بحجة الضرر الذم يمحؽ الصناعة الفرنسية إذا عرؼ المصريكف 

الصدد قالت فييا : إف مقدرة المصرييف في تقميد المبتكرات الصناعية مف شأنيا أف أسرارىا ككتبت المجنة رسالة في ىذا 
  ِتضر بالمصانع الفرنسية (

 الدكلة العثمانية تستعيف باإلنجميز في تحالؼ لطرد الفرنسييف مف مصر :
ية إلي أبى قير تـ إجراء استعدادات ضخمة عثمانية إنجميزية لطرد الفرنسييف مف مصر ككصمت بالفعؿ قكات إنجميز 

كاستطاعت ىزيمة مف بيا مف الفرنسييف ككاصمت الزحؼ ككقعت معركة شرسة في المنطقة المعركفة حاليان بسيدم جابر 
باإلسكندرية كانتيت بيزيمة الفرنسييف ىزيمة قاسية عمي الرغـ مف كثرة عدد القتمى اإلنجميز كظؿ الصراع دائر بيف 

ة مما أدم إلي ارتباؾ الجنراؿ مينك بالقاىرة ككاف مينك أقؿ كفاءة بكثير مف نابميكف اإلنجميز كالفرنسييف في اإلسكندري
ككميبر في القيادة فقاـ بإصدار أكامر متضاربة كتشتت جيشو في عدة مكاقع كمدف ) فكانت القكات الفرنسية مكزعة بيف 

كالكجو القبمي كلما تحقؽ مينك مف نزكؿ  القاىرة كالجيزة كالصالحيو كالمنصكرة كميت غمر كمنكؼ كالبرلس كالرحمانية

                                                 
ٔ

 69ٔٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
ٕ

  9ٓٔ،  89ٔٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 



 ٕٖٗ 

ككصؿ مينك كمعو نصؼ الجيش الفرنسي إلي اإلسكندرية كلكف  ُاإلنجميز إلي البر عـز آخر األمر عمي السير لمبلقاتيـ (
 بعد أف تـ ىزيمة الفرنسييف بمعركة سيدم جابر

 مينك في اإلسكندرية كبميار في القاىرة :
ادتيف أحدىما الجنراؿ مينك في اإلسكندرية كالثاني الجنراؿ بميار في القاىرة ككاف كؿ كىكذا انقسـ الفرنسييف تحت قي

منيـ يكاجو جيشان كبيران ، ككاف العثمانيكف قد ىزمكا جيش بميار بالقرب مف بمبيس فعاد منسحبان كتحصف بالقاىرة بينما كاف 
بالذكر أف بميار أرسؿ إلي مراد بؾ يستنجد بو كيطمب منو مينك يكاجو التحالؼ العثماني اإلنجميزم في اإلسكندرية ، كجدير 

تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترؾ التي كقعيا مع كميبر ، كلكف كاف مراد بؾ في ذلؾ الكقت قد أصابو الطاعكف كمات ككاف مكت 
كاف يمكف أف يمدىـ بالقكة  مراد بؾ ضربة كبيرة أصابت آماؿ الفرنسييف عمي حد تعبير الرافعي ألنيـ فقدكا بمكتو حميفان قكيان 

البلزمة كلـ يتمكف الفرنسييف مف التحالؼ مع خميفة مراد بؾ ككاف اسمو عثماف بؾ الطنبكرجي الذم رأم أف كفة العثمانييف 
 كاإلنجميز ىي األرجح 

 استسبلـ القاىرة قبؿ اإلسكندرية :
تكرطكا فيو كقرركا التفاكض مع العثمانييف  اجتمع الجنراؿ بميار مع مجمس الحرب ليتشاكركا في المكقؼ الحرج الذم

بعد مفاكضات استمرت أربعة أياـ ) كأف يككف جبلء الجنكد  َُُٖيكنيك  ِٕكاإلنجميز كتـ بالفعؿ تكقيع اتفاقية الجبلء في 
كقاـ  ِ(بأسمحتيـ كأمتعتيـ كمدافعيـ كذخائرىـ بطريؽ فرع رشيد كمف رشيد كأبك قير يبحركف إلي فرنسا عمي نفقة الحمفاء 

العثمانيكف كاإلنجميز بتكفير المراكب كالسفف البلزمة لرحيميـ ، عمي أف يسرم ىذا االتفاؽ بيف بميار كالحمفاء عمي الجنراؿ 
مينك كجيشو باإلسكندرية في حالة مكافقتو عمي بنكده ، كلكف مينك عندما بمغو ىذا االتفاؽ رفضو تمامان بؿ كاتيـ بميار 

ربي ، كاستمر مينك في عناده كقتالو لمحمفاء ) عمي أنو لـ يمض خمسكف يكمان عمي تسميـ القاىرة بالتفريط في الشرؼ الح
كىكذا غادرت الحممة الفرنسية مصر  ّحتي أذعف الجنراؿ مينك لمتسميـ بشركط أسكأ مف الشركط التي قبميا الجنراؿ بميار (

الذم أصبح حممان لبريطانيا قامت بتحقيقو بعد ذلؾ في  بغير رجعة كلكف بعد أف لفتت نظر بريطانيا العظمي لمكقع مصر
 ـ  ُِٖٖسنة 

 الجزء الثاني ( تأليؼ المؤرخ الكبير ) عبد الرحمف الرافعي ( بتصرؼ  –نقبلن عف كتاب ) تاريخ الحركة القكمية 
 الصكرة لمجنراؿ عبد ا جاؾ مينك 

                                                 
ٔ

  96ٔٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
ٕ

  8ٕٔ،  6ٕٔٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
ٖ

  ٖٕٕٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 



 ٕٖ٘ 

 ف الجبرتيالكاتب الكبير يحيي حقي يكتب عف المؤرخ الكبير عبد الرحم .ُِٕ
 في كتابو الممتع صفحات مف تاريخ مصر 

 كما بعدىا ّٓمف صفحة  -نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع – ََِٖطبعة يناير 
 ـ ُٖٕٗديسمبر سنة ٓكتحت عنكاف 

 فيما يمي ممخص قصير مما كتبو عف الجبرتي :
مف حسف الحظ أف كاف يعيش في مصر حينئذ رجؿ ، ال أعرؼ مف أجدادنا أحدان يفكقو في قدرتو عمي تممؾ حبي  --، 

عجابي كعمي تثبيت اإلعتزاز ببمدم في قمبي ، ىذا ىك الجبرتي مؤرخ مصر العظيـ ،   كا 
  - - - - -كمف حسف الحظ أيضان أنو كاف يمثؿ أرقي ما كصمت إليو الحضارة الشرقية 

بؿ إف الميـ أف ذىنو كاف متفتحان ال يشمو الغركر أك التعصب ، فنحف بإزاء شيادة رجؿ مثقؼ متزف حكيـ نشأ في بيت 
 مف أرقي بيكت القاىرة في ذلؾ العيد ، 

 ـ مف أىـ أياـ مصر الحديثة كليذا اتخذتو عنكانان ليذه الكممة ، ُٖٕٗديسمبر سنة ٓإنني اعتبر يكـ 
جبرتي مف داره ليتفرج عمي ما يفعمو الفرنسيكف في ىدـ المباني لشؽ طرؽ حديثة في قمب ففي ذلؾ اليـك خرج ال

 فمما رجع لداره كتب لنا ما يمي : - - - -العاصمة ، 
فعمكا ىذا الشغؿ الكبير كالفعؿ العظيـ في أقرب زمف ، كانكا يصرفكف الرجاؿ مف بعد الظييرة كيستعينكف في  - -

الت القريبة المأخذ السيمة التناكؿ ، المساعدة في العمؿ كقمة الكمفة ، كانكا يجعمكف بدؿ الغمقاف األشغاؿ كسرعة العمؿ باآل
كالقصاع عربات صغيرة كيداىا ممتدتاف مف الخمؼ يممؤىا الفاعؿ ترابان أك طينان أك حجارة مف مقدميا بسيكلة ، بحيث تسع 

يدفعيا أمامو فتجرم عمي عجمتيا بأدني مساعدة إلي محؿ مقدار خمسة غمقاف ، ثـ يقبض عمي خشبتييا المذككرتيف ك 
العمؿ فيميميا بإحدم يديو كيفرغ ما فييا مف غير تعب كال مشقة ككذلؾ ليـ فئكس كقـز محكمة الصنعة متقنة الكضع ، 

 مستقيمة ، ، غالب الصناع مف جنسيـ كال يقطعكف األحجار كاألخشاب إال بالطرؽ اليندسية عمي الزكايا القائمة كالخطكط ال
 ، كيعمؽ الكاتب الكبير يحيي حقي عمي ما كتبو الجبرتي فيقكؿ :

ىكذا كانت تعيش مصر في عالميا المقفؿ إلي حد أف عربة نقؿ صغيرة بعجمة أمامية كاحدة بدت لمجبرتي كأنيا معجزة 
 شيطانية ،

عاف ، ففي كصفو داللة بينة عمي الفركؽ ينبغي أال نقتصر عمي االبتساـ بمحبة لسذاجة الجبرتي ، بؿ نتأمؿ قكلو بإم 
 العميقة بيف عقمية الشرقي كعقمية الغربي ، 

فمك كاف محمو رجؿ أكركبي كشاىد مثبلن عمي تفكؽ اإلنتاج لما انشغؿ حتي ذلؾ الكقت إال بحساب الفرؽ بيف أجر 
نو لشراء اآللة الحديثة كال يعكر مزاجو العمؿ اليدكم كالعمؿ اآللي ، كقاس ىذا الفرؽ بمقياس الفائدة المئكية لقرض يستدي

 في التفكير في مصير العامؿ الذم ستكفره اآللة ، ىذه ىي العقمية التي قامت عمييا عظمة النظاـ الرأسمالي ، 
كأما الجبرتي فإف أكرد لفظ الكمفة في كبلمو ، فمف الكاضح أنو لـ يكف معنيان إال بأثر اآللة في التخفيؼ مف سخرة 

فيك قد ذىب  ُٖٕٗديسمبرسنة ٓلـ يكتؼ الجبرتي بالفرجة عمي شؽ الطرؽ يـك  - - - -ي العمؿ الجسماني اإلنساف ف
ثـ عاد لداره ككصؼ لنا ما شاىده بدىشة  - - -إلي المجمع العممي الفرنسي  -يالو مف يـك عظيـ–أيضان في اليـك ذاتو 

 ،  ُٖٕٗديسمبرٓقمية العنيفة بيف الشرؽ كالغرب حدثت يكـ طفؿ ساذج كما سنرم ، فيؿ أنا مبالغ إذا قمت إف الصدمة الع
ىك سر غمبة الغرب عمي  - -استيقظت مصر كأدركت أف ىناؾ عممان حديثان غير عمميا القديـ كأف ىذا العمـ الحديث 

 الشرؽ ، 
 مصر في ذلؾ اليـك ىي الجبرتي 



 ٕٖٙ 

ثار يصؼ كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي بكتابو الممتع عجائب اآل .ُّٕ
 عمماء الحممة الفرنسية :

ذا حضر إلييـ  ظيار   -بعض مف  –) كا  يريد الفرجة ال يمنعكنو الدخكؿ إلي أعز أماكنيـ كيتمقكنو بالبشاشة كالضحؾ كا 
السركر بمجيئو إلييـ كخصكصان إذا رأكا فيو قابمية أك معرفة أك تطمعان لمنظر في المعارؼ بذلكا لو مكدتيـ كمحبتيـ 

و أنكاع الكتب المطبكع بيا أنكاع التصاكير ككرات الببلد كاألقاليـ كالحيكانات كالطيكر كالنباتات كتكاريخ القدماء كيحضركف ل
 ، ُكسير األمـ كقصص األنبياء بتصاكيرىـ كآياتيـ كمعجزاتيـ مما يحير األفكار (

زجاجات المكضكع فييا بعض المياه ) كمف أغرب ما رأيتو في ذلؾ المكاف أف بعض المتقيديف لذلؾ أخذ زجاجة مف ال 
المستخرجة، فصب منيا شيئان في كأس ثـ صب عمييا شيئان مف زجاجة أخرم فعبل الماءاف كصعد منو دخاف ممكف حتي 
انقطع كجؼ ما في الكأس كصار حجران أصفر فقمبو عمي البرجات حجران يابسان أخذناه بأيدينا كنظرناه ثـ فعؿ كذلؾ بمياه 

 أزرؽ كبأخرم فجمد حجر أحمر ياقكتيان أخرم فجمد حجر 
كأخذ مرة شيئان قميبلن جدان مف غبار أبيض ككضعو عمي السنداؿ كضربو بالمطرقة بمطؼ فخرج لو صكت ىائؿ كصكت  

 القرابانة انزعجنا منو فضحككا منا ،
 كغير ذلؾ مف أمكر كثيرة كبراىيف حكيمة تتكلد مف اجتماع العناصر كمبلقاة الطبائع ، 
الفمكة المستديرة التي يديركف بيا الزجاجة فيتكلد مف حركتيا شرر يطير بمبلقاة أدني شئ كثيؼ كيظير لو  كمثؿ 

ذا مسؾ عبلقتيا شخص كلك خيطان لطيفان متصبلن بيا كلمس آخر الزجاجة الدائرة أك ما قرب منيا بيده  صكت كطقطقة كا 
 ده في الحاؿ برجة سريعة،األخرم ارتج بدنو كارتعد جسمو كطقطقت عظاـ أكتافو كسكاع

  ِكليـ فييا أمكر كأحكاؿ كتراكيب غريبة ينتج منيا نتائج ال يسعيا عقكؿ أمثالنا ( 
 

 ََِّمكتبة األسرة  –ٓنقبلن عف كتاب عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار ) عبد الرحمف الجبرتي ( ج

                                                 
ٔ

  6٘ٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ 
ٕ

  ٓٙٚلكس  ٘ػؿحتد ج٥غحٌ ) جُؿرٍض٢ ( ؼ
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  تعداد سكاف مصر طبقان لتقدير عمماء الحممة الفرنسية .ُْٕ
تأليؼ عمماء الحممة  ُِٗٗ –الطبعة الثالثة –الجزء األكؿ  –المصريكف المحدثكف  –مكسكعة كصؼ مصر مف كتاب 

تأليؼ ج دم  –دراسة في عادات كتقاليد سكاف مصر المحدثكف  –الكتاب األكؿ  - ترجمة زىير الشايب -الفرنسية 
عف السكاف كطبقاتيـ  – 2المصرييف لمحة عامة عف الطقس كالسكاف كعف تقاليد كعادات –الفصؿ األكؿ  شابركؿ

  - - - - - -: ِْإلي صفحة  ِِالمختمفة ، باختصار مف صفحة 
كاف تقدير عدد سكاف مصر عمي الدكاـ عرضة ألخطاء خطيرة ، كقد كقع أغمب المؤرخيف المحدثيف كالقدامي في 

لي جانب الخدمات ا مبالغات كبيرة يمكف ألم تكصيؼ بسيط لؤلماكف أف يدحضيا لتي التي قدمتيا الحممة الفرنسية لمعمـك كا 
كالفنكف كاآلثار في مصر ، فإنيا قد حثت كذلؾ عمي استخداـ اإلحصاء في األبحاث كالدراسات التي تتخذ مكضكعا ليا أحد 

كىكذا أمكف التكصؿ ليس فقط إلي تحديد مساحة األراضي المنزرعة كالقابمة لمزراعة بطريقة أقرب إلي  األمكر اليامة ،
كما أمكف بالمثؿ تقدير تعداد السكاف في مصر ، ككذا  المكضكعية ، بؿ ككذلؾ عدد القرم كالكفكر التي تغطي كادم النيؿ

كبخبلؼ ما جمعتو أثناء كجكدم في مصر مف معمكمات فقد استعرت ىنا بعض التفاصيؿ مف  تعداد سكاف مدنيا اليامة ،
  السكاف في مصر الحديثة مقارنان بتعداد السكاف في مصر القديمة ،عف تعداد  Jomard الدراسة التي كتبيا جكمار

كحيث أف جكمار قد أقاـ حساباتو عمي معطيات أكثر دقة عف تمؾ التي جمعت حتي اآلف ، كحيث أنو أباف عدد المكتي 
كسياسي فإنو قد كخصكبة السيدات كمقدار الضرائب كاستيبلؾ الحبكب باإلضافة إلي أمكر أخرم ىامة ذات طابع اقتصادم 

كسكؼ أكتفي ىنا بإيراد فقرة مف ممخصو تضـ نتيجتيف  - - -تكصؿ بذلؾ إلي نتائج نعتبرىا قريبة مف الحقيقة ، 
إف تحديد المساحة الحقيقية لؤلرض المزركعة ثـ حصر عدد السكاف في جزء : متقاربتيف كصؿ إلييما عف طريقيف مختمفيف

ضافة الناتج اإلجمالي إلي عدد سكاف القاىرة ، إلي نتيجة شبو محدد مف مساحة الببلد يؤدم ، بعد تع ميـ ىذه النسبة كا 
 ََّٔأما الطريقة الثانية فقد بنيت أف عدد قرم مصر يبمغ  نسمة ، ََِِِْْمؤكدة كىي أف تعداد سكاف مصر يبمغ 

نسمة ، كبإضافة سكاف  َََُِِْشخصا لكؿ قرية ، أم أف تعداد سكاف القرم يبمغ  ّْٓقرية كأف متكسط سكانيا ىك 
مميكف مف  ٓ.ِكحسب ما سبؽ فقد تحدد تعداد سكاف مصر بحكالي ََُِْٕٔالمدف إلي ذلؾ الرقـ فإف تعداد مصر يبمغ 

كال يدخؿ ضمف ذلؾ مطمقان عدد العرباف الذيف يعمركف الصحراكات كالذيف ال يمكف إخضاعيـ لتعداد دقيؽ ، لكف  السكاف
فارس ، فإذا  َََِٕأخرم يقدر عدد الفرساف العرباف حسب اإلحصاء الذم قاـ بو بػػ  مف جية Jaubert مسيك جكبير

ما أضفنا إلييـ نفس العدد ألشخاص راجميف كعددان يتناسب مع ذلؾ مف السيدات كاألطفاؿ فإف مجمكع تعداد أبناء قبائؿ 
ألفان مف  َِٔ-َِٓبيف تضـ ما  ُٖٕٗكانت القاىرة في عاـ  - -،  نفس ََََُّالعرباف سكؼ يرتفع إلي 

 ََََّاألشخاص بما في ذلكالمماليؾ كالتجار األجانب ، كقد قدر تعدادىا بحسب إحصاء تـ قبؿ مجئ الحممة الفرنسية بػػ 
 نسمة
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ترجمة مف مقدمة  كتاب كصؼ مصر تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية مقتطفات  .ُٕٓ
 زىير الشايب

 ما ممخصو : ُِٗٗالطبعة الثالثة مف كتاب كصؼ مصر في أكتكبر كتبت االستاذة مني زىير الشايب في مقدمة 
كال –لقد مضي عمي صدكر ىذا الكتاب في طبعتو األكلي مف الترجمة العربية أكثر مف خمسة عشر عامان ، القي خبلليا 

ه فكرييو في مقدمة االىتماـ المتزايد مف القارئيف كالمتخصصيف ، كلعؿ السبب كراء ىذا االىتماـ يتضح لنا مما ذكر  -يزاؿ
الطبعة الفرنسية حيث يقكؿ : ) لـ يسبؽ ألم بمد آخر أف خضع ألبحاث بمثؿ ىذا الشمكؿ كىذا التنكع ، كفضبلن عف ذلؾ 

فميست ىناؾ ببلد أخرم جديرة بأف تككف مكضكعان ألبحاث كيذه ، فمعرفة مصر أمر ييـ في الحقيقة كؿ األمـ المتحضرة ( ، 
ذا كاف لعمماء الحمم ال سيما –ة الفضؿ كالتقدير لتأليؼ ىذا الصرح الفريد ، فقد أتاح المترجـ الفرصة ألناس كثيريف كا 

 كي يعرفكا قدر ىذا الكطف العظيـ ، الشامخ عمي مر العصكر ، -المصرييف
في فبراير انتيي كبلـ أك بعض كبلـ األستاذة مني زىير الشايب أما ما كتبو األستاذ زىير الشايب نفسو في مقدمة كتابو  

فقد اخترت لؾ منو ما يتعمؽ بما ذكره عمماء الحممة عف الديف اإلسبلمي مف كجية نظرىـ ككيؼ عالج المترجـ ىذا  ُٕٔٗ
 األمر حيث كتب ما يمي :

كلقد آثرت ىنا أف أقدـ ترجمة كاممة أمينة نصان كركحان لكؿ ما ذكره المؤلؼ خاصان بنا كبمعتقداتنا ، كسكؼ يبلحظ القارئ 
 ي قد آثرت عدـ التدخؿ إال في أضيؽ نطاؽ ممكف العتبارات ال بأس مف طرح بعضيا :أنن
 أننا ىنا بصدد أثر عممي ىاـ ينبغي أف يحظي باالحتراـ – ُ
ف كاف ينبغي عمينا في كؿ األحكاؿ أال نخشي أية فكرة صحيحة  – ِ  أنو ليس كؿ ما يقاؿ عنا صحيحان عمي إطبلقو ، كا 
لنكاجو بشجاعة ما يقاؿ عنا ، فتجاىؿ ذلؾ أك الصمت عنو ليس ىك الكسيمة المثمي ، فذلؾ المكقؼ  أنو قد آف األكاف – ّ

 لف يعني إال تسميمنا كلك بشكؿ سمبي بصحتو ، كمعرفة ما يقاؿ عنا ىي أفضؿ كسيمة لمكاجيتو بؿ كدحضو 
 ة عقيدتنا أف األقكياء ال يخافكف معرفة ما يقاؿ بشأنيـ ، كال أظف أحدا يجادؿ في قك  – ْ

كأنني فيما فعمت إنما كنت أصدر عف تقديس كبير لئلسبلـ كلنبيو الكريـ صمي ا عميو كسمـ ، كما أنني كاثؽ أنني فيما 
التزمت بو مف أمانة في النقؿ كنت أقرب ما يككف إلي ركح اإلسبلـ ، الذم ينيض أكؿ ما ينيض عمي اإلقناع العقمي ، 

الذيف يعممكف كالذيف ال  -بنص آياتو–الكريـ تدعك إلي القراءة كالفيـ كالذم ال يستكم كالذم كانت أكؿ آية في كتابو 
 يعممكف ، 

 كأضاؼ األستاذ زىير الشايب في نياية مقدمتو ما يمي :
 كبرغـ كؿ شئ فإف كاجب األمانة يقتضي بأف أعترؼ بما يأتي :

 أنني قد حذفت مف الجزء الخاص باألقباط نصؼ جممة كجدت أف المياقة تقتضي حذفيا  – ُ
ردكد فعؿ لـ أكف أتكقعيا ، كال يتجاكز ىذا اليامش أربعة  -عند نشره بمجمة الثقافة–أنني حذفت ىامشاى كامبلى أثار  – ِ

 سطكر 
األفضؿ أال تترؾ ىذه الجممة طعمان مريران في أنني حذفت آخر عبارة في الكتاب )حكالي سطر كنصؼ( إذ كجدت مف  – ّ

 حمؽ القارئ ، بعد صحبة ممتعة مع مؤلؼ حاكؿ جيده أف ينصفنا طيمة مؤلفو 
 



 ٕٖ9 

كرد في كتاب كصؼ  –إعجاب عمماء الحممة الفرنسية بالصناعة المصرية  .ُٕٔ
 مصر ما يمي :

ميزة لمغاية لدم الصناع المصرييف ، فيـ ) كقبؿ الدخكؿ في تفاصيؿ فنكف الصناعة ، ينبغي أف أنكه بالمقدرة المت 
يممككف عمي كجو الخصكص تمؾ المكىبة التي تثير إعجابنا لدم الصينييف ، مكىبة المحاكاة المتقنة ألعماؿ اآلخريف إلي 
درجة ينتج عنيا في بعض األحياف عدـ القدرة عمي التمييز بيف التقميد كاألصؿ ، كمف ناحية أخرم فنحف نعرؼ أيضان أف 

لمصرييف يعتادكف العمؿ كىـ جالسكف ، كىـ في نفس الكقت يعممكف بخفة في صناعات مما ال يستطيع صناعنا أف يقكمكا ا
 بو في أكضاع مماثمة (

ترجمة كتحقيؽ زىير الشايب  –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  -الجزء العاشر –مكسكعة كصؼ مصر  ِْٗصفحة 
 ََِِمكتبة األسرة  –كمني زىير الشايب 

 



 ٕٗٓ 

 اندىاش عمماء الحممة الفرنسية مف التسامح بيف األدياف في مصر  .ُٕٕ
 كرد في كتاب كصؼ مصر ما يمي :   –عمي عكس ما كانكا يعتقدكف 

كسنعجب ألف العامة الجاىمة المكسكمة بالتعصب ال تمعف الييكد ، أك المسيحييف مف الكاثكليؾ كاألقباط   -----)  
لخ ، ألنيا ألفت مشاىدتيـ في جميع األياـ منتشريف بأعداد كبيرة ، يتاجركف بحرية في كاألرمف كالسكرييف كالرـك .. إ

الشكارع كاألسكاؽ كاألماكف العامة ، كتنتشر األحياء التي يسكنيا األقباط كاإلفرنج كالرـك كالييكد في كؿ أجزاء المدينة ، 
ارس فييا شعائرىا في سبلـ ، كدكف أم نكع مف دكف أف تحمييا أية أسكار خاصة ، ككؿ طائفة ليا كنائسيا التي تم

أحد أحياء  –كتقع حارة النصارل  - -المضايقات ، كىذه أيضان مسألة لدينا عنيا في أكركبا تصكرات قؿ أف تطابؽ الكاقع 
حييف كلممسي - -جنكب ميداف األزبكية أما أكبر أحيائيـ التي تحمؿ ىذا االسـ فيقع شماؿ ىذا الميداف نفسو  –األقباط 

كالحي الييكدم  - -الرـك كنيستيـ قرب الحمزاكل في الغرب ، كليـ أيضان حي يسمي حارة الرـك إلي الشرؽ مف السكرية 
كمف البلفت لمنظر بدرجة كبيرة أف يكجد مسجد في قمب ىذا التجمع الييكدم  - -شديد االتساع كاالزدحاـ  –حارة الييكد  –

 (   - -عابد الكثيؼ كيكجد بالحي الييكدم عشرة م
ترجمة كتحقيؽ زىير  –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  -مقتطفات مختارة مف الجزء العاشر –مكسكعة كصؼ مصر 
 ََِِمكتبة األسرة  –الشايب كمني زىير الشايب 



 ٕٗٔ 

جانب مف كصؼ التجارة المصرية بمكسكعة كصؼ مصر تأليؼ عمماء الحممة  .ُٖٕ
 الفرنسية

 ما ممخصو كاآلتي : ِٕٓ،  ِٔٓصفحة    -مكسكعة كصؼ مصر كما كرد بالجزء األكؿ مف 
كتشتمؿ تجارة التصدير المصرية أساسان عمي : األرز كالبف كجمكد الماعز كاألقمشة كالقطف كالسكر  - - - - -، 

 كالقمح كالعقاقير الطبية كالخضركات الجافة ، ككانت الحنة مرغكبة بكثرة في كؿ الببلد 
ككاف جزء مف مالية مصر يذىب إلي تركيا لتسديد الجزية التي يدفعيا الباشا لمسمطاف ، مع ما يرسؿ مف ىدايا كاف 

  - - -يقدميا لمكزراء كالمقربيف مف السمطاف ، حتي يثبت في مكانو ، 
االن عمي اإلطبلؽ ، ككاف ميزاف العبلقات التجارية بيف مصر كأكركبا لصالح مصر بشكؿ كبير إذ لـ تكف مصر تدفع أمك 

ككاف المقابؿ دائمان يتـ في صكرة بضائع ، بينما كانت أكركبا مضطرة في معظـ األحياف إلي دفع األمكاؿ ، ككانت فرنسا 
ترسؿ األصكاؼ كصبغة النيمة كاألسمحة كمختمؼ المكاد البلزمة لصناعة الحدايد كالنحاس ، أما البندقية فكانت تصدر لمصر 

اإليطالية كالخرز كالمرايا ، أما ألمانيا فكانت ترسؿ البكرسميف كاألكاني الزجاجية كالمكاد البلزمة لصناعة العمبلت الذىبية 
  - -الحدايد كالنحاس ، 

  - -مكمفة لمصر  –عمي العكس مف ذلؾ  –أما تجارة اليند كمكة 
كضح فييا بالتفصيؿ كؿ مكاد كلكي نعطي لمقارئ فكرة مكضكعية عف تجارة مصر ، نضع تحت يده جداكؿ مختمفة ، ن

 ـ ، ُٕٕٓاالستيراد كالتصدير التي تغذم ىذه التجارة ، كتعكد ىذه األرقاـ إلي عاـ 
 
بالجزء األكؿ مف  ِّٔإلي صفحة  ِٖٓكقد أكرد عمماء الحممة الفرنسية ىذه الجداكؿ مف صفحة  - - - -

  - -المكسكعة 
 ترجمة زىير الشايب –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  –صؼ مصر نقبلن باختصار عف الجزء األكؿ مف كتاب مكسكعة ك 



 ٕٕٗ 

 عندما كانت فرنسا تستكرد القمح المصرم  .ُٕٗ
كرد في كتاب كصؼ مصر الذم قاـ بإعداده عمماء الحممة الفرنسية ، كتحديدان في الجزء الرابع الذم يصؼ الزراعة 

ره كاستيراده مف أصناؼ كأنكاع التجارة المختمفة ، كمما كالصناعات كالحرؼ كالتجارة في مصر ، بياف ما تقـك مصر بتصدي
 يمفت النظر ما جاء تحت عنكاف ) تجارة مصر مع فرنسا ( فقد كتب عمماء الحممة الفرنسية ما يمي :

 الكاردات :
بلد كاف يصدر مف فرنسا إلي القاىرة سمع مختمفة تنتجيا المصانع الكطنية باإلضافة إلي بضائع متنكعة ، قادمة مف ب

أجنبية ، كخزنت في مرسيميا ، ككانت أىـ البضائع الفرنسية تشتمؿ عمي أجكاخ النجدكؽ المعركفة باسـ لندراف درجة أكلي 
 - -كثانية ، ككذلؾ عمي أجكاخ مف سيداف كمف لكفييو كآب فيؿ ، كمنسكجات مف ليكف محبلة بجالكنات ذىبية كفضية ، 

 لمنتجات التي تقكـ مصر باستيرادىا مف فرنسا ثـ يستمر المؤلؼ الفرنسي في كصؼ ا  - -
 إلي أف يصؿ إلي بند الصادرات المصرية إلي فرنسا فيقكؿ :

 الصادرات :
تصدر مصر إلي فرنسا : األرز كالقمح كالزعفراف كممح النشادر كالنطركف كالصكدا كالقطف المغزكؿ كاألقمشة القطنية 

 الجامكس كاألبقار كالجماؿ  كالكتانية مف مختمؼ األصناؼ كالسنامكي كجمكد
كبخبلؼ ىذه السمع المنتجة أك المصنكعة في مصر كانت األخيرة تصدر إلي فرنسا أيضان السمع اآلتية كالتي كانت تعد 
مستكدعان ليا ، كىي تشتمؿ عمي السمع القادمة مف أكاسط أفريقيا ، عف طريؽ دارفكر كسنار : الصمغ ، التمر ىندم ، 

  - -ـ ، ككمية ضئيمة مف تراب الذىب ) التبر ( العاج ، ريش النعا
 - - -ككاف األرز يصدر في العادة عف طريؽ دمياط 

أما القمح الذم يصدر إلي فرنسا فكاف يخزف أكالن في رشيد ، كمف ىناؾ يرسؿ في مراكب إلي أبي قير كاإلسكندرية ، 
 - - -كمنيا يبحر القمح في السفف التي تشكؿ قافمة المشرؽ 

السفف اليكنانية عمي كجو الخصكص ، كمف مختمؼ جزر األرخبيؿ ، ىي التي تستخدـ في نقؿ القمح مف فرنسا  ككانت
 في منتصؼ القرف الماضي ،  - -حيف عانت إيطاليا مف نقص الغبلؿ 

أردب كتقدر الكمية التي صدرت مف القمح خبلؿ سنكات القحط الثبلث ، كالتي أصابت ىذه المناطؽ ، بنحك ثمانيف ألؼ 
 مديني عف كؿ أردب مف القمح  َُٖ، كفرض مراد بؾ ، كىك الذم كاف يحصؿ عمي عائد جمرؾ رشيد ، رسـ خركج قدره 

 
جزء الزراعة كالصناعة كالتجارة ( تأليؼ ب س جيرار مف عمماء الحممة  -نقبلن عف كتاب ) مكسكعة كصؼ مصر

  َُّإلي صفحة  َّْمقتطفات مف صفحة  - ََِِألسرة مكتبة ا  -الجزء الرابع –ترجمة زىير الشايب  –الفرنسية 



 ٕٖٗ 

 كصؼ عمماء الحممة الفرنسية لمشعب المصرم في ذلؾ الكقت .َُٖ
 

تأليؼ عمماء الحممة ُِٗٗ -الطبعة الثالثة –الجزء األكؿ  –المصريكف المحدثكف  –مف كتاب مكسكعة كصؼ مصر 
 ترجمة زىير الشايب -الفرنسية 

  خميط مضطرب مف العادات كالتقاليد ، -بمداف الشرؽ  شأنيا شأف بقية -يكجد في مصر 
تعكد إلي أصكؿ متنكعة ، كتنتج عف أسباب كثيرة ، كىؿ كاف يمكف لؤلمر أف يككف عمي نحك آخر في بمد يمكف القكؿ بأف 

ـ كأصكليـ ، كافة األمـ قد اختمطت فيو ، فالعادات إذف تتنكع بنفس الطريقة التي تشكمت بيا فئات السكاف بمختمؼ أدياني
نفس عادات الشعكب الشرقية ، كلقد كاف ىذا االختبلؼ أمران ضركريان  –مع شئ مف االختبلؼ  –فنحف نجد في المدف 

بسبب طبيعة التربة كتأثير الطقس ، أما في الريؼ كفي الصحراكات فسكؼ نتعرؼ عمي رجؿ العصكر األكلي ببساطة أذكاقو 
  د تكفمت بإتبلؼ فطرتو، ىذا إذا لـ تكف العصكر المنصرمة ق

كال يمكنؾ أف تكشؼ ما يعتمؿ في نفس المصرييف عف طريؽ مبلمحيـ ، فصكرة الكجو ليست مرآة ألفكارىـ ، فشكميـ  
الخارجي في كؿ ظركؼ حياتيـ يكاد يككف ىك نفسو ، إذ يحتفظكف في مبلمحيـ بنفس الحيدة كعدـ التأثر ، سكاء حيف 

، أك كانكا في نشكة مف سعادة عارمة ، كسكاء كانت تحطميـ تقمبات غير منتظرة أك كانت تأكميـ اليمـك أك يعضيـ الندـ 
تنيشيـ الغيرة كاألحقاد ، أك يغمكف في داخميـ مف الغضب أك يتحرقكف لبلنتقاـ ، فميس ثمة مطمقان فعؿ منعكس : احمرار 

كيمكننا أف نمتمس أسبابان عديدة  لتي تيزىـفي الكجو أك شحكب مفاجئ ، يستطيع أف يشي بصراع تمؾ العكاطؼ العديدة ا
ليذا الجمكد المذىؿ في المبلمح ، قد ال يككف الطقس بعيدان عف ىذه الحالة ، فحيث يبدك الطقس عمي الدكاـ بنفس الشكؿ 

التربية  ثباتو الدائـ ، كمع ذلؾ فإف األسباب الرئيسية لذلؾ تكمف بالتأكيد في شكؿ –عمي نحك ما  –فإنو ينقؿ إلي النفكس 
 كفي االعتقاد في القضاء كالقدر كالمنتشر بيف كافة الناس ،  ،

كما تعكد في النياية إلي تعكدىـ أف يككنكا عمي الدكاـ عرضة لنزكات الطغاة الذيف يعـ ظمميـ الببلد ، ففي كؿ يـك تنشأ 
نكعان مف الحيمة لمكاجية ىذا العسؼ  أخطاء كبشاعات جديدة ، تصبح الغفمة معيا بالنسبة لممصرييف ، كالشرقييف عمكمان ،

فإنو يصبح كقد اكتسب مقدرة عميقة عمي االستيعاب بحيث تصبح  - -، فعندما يعاقب اإلنساف عمي حركة أك بسبب نظرة 
كيبدك خمكؿ المصرييف الممتصقيف بمدنيـ أمران بالغ التناقض مع تقاليدنا ، فتحركاتيـ كأحاديثيـ  ىذه األمكر حاالت عادية

 سط حركاتيـ بؿ كمسراتيـ ، كؿ ذلؾ يشي بعدـ اكتراث مذىؿ ، كأب
كبرغـ مف ذلؾ فتحت ىذا القناع مف السمبية البادية عمي مبلمحيـ يكمف خياؿ ممتيب ، كسكؼ يككف مف الظمـ  - - -

مكة إف م - -أف ننكر عمييـ كؿ حساسية فعادة الصمت تجعؿ أحاسيسيـ عمي العكس ، كحيث يمكنيـ بذلؾ تركيزىا ، 
 االنتباه كالقدرة عمي التذكر ، تذىب إلي أبعد مدم عند ىؤالء الناس الذيف نخاليـ غارقيف في ببلدة مطمقة ،

 إف كؿ شئ في ىذا الشعب يقدـ صكرة مف التناقض الكاضح مع عاداتنا نحف األكركبييف
إلي أف  –بسيكلة فائقة  – كىذا يبرىف عمي ما سبؽ أف قمناه مف أف إصبلح مساكئ نظاـ الحكـ سكؼ يؤدم - -)  

يرد ليذا الشعب كؿ الفضائؿ التي فقدىا ، بؿ التي ال يظنيا ىك نفسو كامنة فيو ، كما أف ذلؾ سكؼ يكقظ فيو كؿ مشاعر 
النبؿ كاليمة ، كعظمة الركح التي خنقتيا إلي حيف تمؾ األنظمة الشيطانية التي يرزح تحت نيرىا ، إذ تعمؿ ىذه األنظمة 

 (  - - -تدمير أخبلقيات األفراد بشكؿ محزف  الخبيثة عمي
 



 ٕٗٗ 

 عمماء الحممة الفرنسية يكضحكف أسباب عدـ تكاثر المماليؾ في مصر   .ُُٖ
ليؾ بعض ما كرد في كتاب كصؼ مصر عف ىذا المكضكع :  كا 

يمكف لمزكجة المصرية أف تصبح أمان فيي سف الثانية عشرة ، لكنيا تصؿ لذلؾ في العادة في سف الرابعة  -  - - -
 عشرة ػ 

  - -كتظؿ في سنكاتيا المقبمة تقدـ األدلة عمي خصكبتيا المذىمة 
عكاـ ، كيقيـ ذلؾ نكعان بأف كؿ مصرية تتزكج تنجب طفبلن كؿ ثبلثة أ –لكي نقدـ نسبة دقيقة  –القكؿ كلكننا نستطيع 

مف التعكيض بالنسبة لمسيدات البلتي يمرضف ، أك البلتي يتميزف بخصكبة قميمة ، ، ، كالعقـ التاـ شديد الندرة في ىذه 
  - - - -الببلد ، 

ؿ بعد أف تككف استنفذت ك –كتتـ الكالدة عف طريؽ القاببلت كىي عمي الدكاـ حكادث سعيدة ، كعندما ال تستطيع امرأة 
أف تتمتع بسعادتيا في أف تككف أمان ، أك أف تحتفظ باألبناء الذيف أتت بيـ إلي ىذا العالـ ، فإف التبني يعكضيا  –الكسائؿ 

  - - -عف ذلؾ الحرماف 
كيقـك المكت بحصد أطفاؿ العائبلت األجنبية عمي كجو الخصكص ، فالمماليؾ كاليكنانيكف كالعثمانيكف كاألكركبيكف 

 األجناس التي ال تنتمي ليذا الكطف يمكتكف في العادة دكف ذرية تخمفيـ ، كذلؾ إذا ما تناسمكا فيما بينيـ ،ككافة أبناء 
أما عندما يتزكجكف مف سيدات ىذا البمد فإف بمقدكرىـ أف يتمتعكا بمباىج األبكة ، دكف أف يستطيعكا مع ذلؾ أف  

  - - -رة العدد ، ، يتطمعكا إلي أف ينالكا نعمة أف يترككا بعدىـ ذرية كبي
كىكذا يمكف القكؿ بأف ىذا الشعب يديف بكجكده لخصكبة نسائو ، بينما يصعب عمي األجناس األخرم أف تستمر عمي 

 قيد الحياة في ىذه الببلد ، ، كسكؼ نقدـ الدليؿ عمي ذلؾ في الجدكؿ اآلتي عف حالة أىـ األسر المممككية :
 ة اسماعيؿ بؾ : لـ يترؾ إال بنتان كاحد

 إبراىيـ بؾ : لو طفبلف عمي قيد الحياة 
 قاضي أغا : أنجب أحد عشر طفبلن ، بقي منيـ أربعة عمي قيد الحياة 

مراد بؾ ، أيكب بؾ الصغير كأيكب بؾ الكبير ، األلفي بؾ ، محمد بؾ المنفكخ ، عثماف بؾ تباس ، عثماف بؾ الشرقاكم 
البرديسي ، عثماف بؾ الطمبكرجي ، حسف بؾ الجداكم ، صالح بؾ ، ، عثماف بؾ األشقر ، عبد الرحمف بؾ ، عثماف بؾ 

إبراىيـ بؾ الكالي ، محمد بؾ العبدكلي ، كؿ ىؤالء ببل أطفاؿ ، ، محركؽ بؾ بف إبراىيـ بؾ : لو طفمة كاحدة عمي قيد 
 الحياة 

 عمي بؾ الكخيا : لو طفمة كاحدة عمي قيد الحياة ككذلؾ سميماف بؾ 
لـ ينجب أطفاؿ عمي اإلطبلؽ ، كنفس الشئ بالنسبة لعثماف بؾ حسف ، ككذلؾ سميـ بؾ أبك دياب  أحمد بؾ الكرارجي :

 ، كقاسـ بؾ ، حسف كاشؼ الشركسي لـ يخمؼ سكم طفؿ أعمي
 محمد أغا : أنجب اثنيف كعشريف طفبلن لـ يبؽ منيـ عمي قيد الحياة سكم طفؿ كاحد ضعيؼ البنية 

لمماليؾ الذيف يبقكف عمي قيد الحياة ضئيبلن ، كيمكننا مف جية أخرم أف نعد أسران كمف ىذا نرم كيؼ كاف عدد أطفاؿ ا
 أجنبية أخرم كثيرة لـ تكف بأسعد حظان مف ذلؾ ، 

كىذا دليؿ عمي أف الكطنييف كحدىـ في مصر ىـ الذيف لدييـ فرصة البقاء عف طريؽ التناسؿ ، كيبدك أف طبيعة المناخ 
 ريبة تمفظ بعناد بذكر األجناس الغ

 ممحكظة : ربما يفسر ذلؾ قياـ المماليؾ بشراء المزيد مف المماليؾ بصفة مستمرة مف أسكاؽ الرقيؽ في ذلؾ الكقت 
 ترجمة زىير الشايب  –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  –نقبلن باختصار عف الجزء األكؿ مف كتاب مكسكعة كصؼ مصر 



 ٕٗ٘ 

 الشيخكخة في مصرإعجاب عمماء الحممة الفرنسية باحتراـ  .ُِٖ
 كرد في الجزء األكؿ مف كتاب كصؼ مصر عف ىذا المكضكع ما ممخصو :

قد ال يككف مف المناسب أف نبحث عف ممارسة الفضائؿ الطبيعية عند الشعكب المتحضرة ، حيث تتكافؽ األنانية 
ف أفؽ المعارؼ عند الشعكب كمما مع أضكاء المعرفة  ، إذا صح القكؿ ، ذلؾ أ-كىما أبناء الحضارة الشرعييف  –كالمصالح 

اتسع كمما ابتعدت ىذه الشعكب عف حياة الطبيعة ، كال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ ، كمع أننا ال ننتكم 
ف كانكا قد أىممكا تعمـ العمـك كاآلداب ، فقد استط اعكا ىنا أف نعقد مقارنة متعسفة ، فإنو ينبغي عمينا القكؿ بأف الشرقييف كا 

ال ، فيؿ ثمة عند أمـ الشرؽ ما يستكجب المديح  عمي األقؿ أف يحتفظكا ببعض آثار مف العادات كالفضائؿ البدائية ، كا 
 أكثر مف ذلؾ االحتراـ العميؽ الذم يكنكنو نحك الشيخكخة ؟

  - -  -- - -كيتميز المصرم عمي كجو الخصكص بيذا الشعكر النبيؿ ، 
التي تطكرت صناعاتيا كمعارفيا لحد مذىؿ  –ر يستطيع أف ينعي عمي الشعكب األكركبية كفي مقابؿ ذلؾ ، فإف المفك

  - - -ىذه البلمباالة الشديدة نحك الشيخكخة  –
 كنستعير ىنا ، حكؿ ىذا المكضكع ، بعض االفكار التي كردت عمي لساف مؤلؼ كتاب

   Lettres sur L’Egypteرسائؿ عف مصر  
يانان تحامؿ صاـر ، كترسـ أقكالو بدقة ذلؾ الفرؽ الكائف بيف أفكار كعادات شعكب الشرؽ ، كبيف الذم انتقدنا بمرارة كأح

 مثيبلتيا عند شعكب الغرب ، بخصكص الشيخكخة :
إف الشيخكخة عند كؿ الشعكب المتحضرة ، حيث يعيش اإلنساف كسط عائمتو فترة أقؿ ، ال تمقي مف االحتراـ نفس ما 

ا تكاد تككف في معظـ األحياف نقيصة ، حيث ينبغي عمي ذم الشعيرات البيضاء أف يصمت أماـ تمقاه في مصر ، بؿ إني
غركر الشباب كمباىاتو ، كأف يمعب دكر طفؿ حتي يمكف تحممو في داخؿ نطاؽ العائمة ، فما أف يحس اإلنساف عندنا بأف 

عمي أكلئؾ الذيف يدينكف بكجكدىـ لو ، يرم  سنكات العمر قد بدأت تثقؿ كاىمو ، حتي يرم نفسو كقد أصبح عبئان ثقيبلن 
 نفسو كقد أنكر عميو حؽ الرعاية كأغمقت دكنو القمكب ، كترتجؼ مف بركدة الكحدة ركحو ، 

أما المشاىد التي كنت أراىا ىنا في مصر قد اضطرتني أف أقدـ لكـ النقيض المقابؿ ، فينا في مصر ، يبتسـ العجكز 
ألحفاده كىـ يأتكف لمداعبتو ، كينشرح صدره كىك يرم  –رغـ كطأة كضعؼ ىذه الشيخكخة كىك يمقي االحتراـ ، يبتسـ ب

أربعة أجياؿ تيرع نحكه لتقدـ إليو ما تفرضو عمييا الشفقة الحنكف ، فيتذكؽ بذلؾ بيجة الحياة حتي آخر لحظة مف لحظات 
عجاب عندما يركف ىذا االحتراـ الذم يبمغ عمره ، كفي كاقع األمر فإف األكركبييف ال يمكنيـ أف يرضكا عف أنفسيـ بث قة كا 

فيؤالء الناس الذيف نطمؽ عمييـ ذلؾ النعت المقزز المرعب : المتكحشكف البرابرة ، يقدمكف لنا في - - -مرتبة التقديس ، 
فإذا  ىذا الخصكص مثاالن يجدر باالحتزاء ، عمي أجمؿ الفضائؿ ، فكؿ شئ في كبار السف يفصح عف الميابة كاألىمية ،

عجكز( بكممة : شيخ ، كىك -)مسف Vieillardتكممكا أنصت الجميع لما يقكلكف في احتراـ شديد ، كيترجـ العرب كممة 
  - - -لقب شرؼ يكحي بمعني التشريؼ كالسيادة ، كالكممة األكلي في كؿ العائبلت المصرية لؤلكبر سنان ، 

  - -كاف مسرحان لمتقاليد األبكية القديمة ،  –لحضارات الذم نتفؽ عمي أنو ميد ا –كفضبلن عف ذلؾ فإف الشرؽ 
ذا كانت أكركبا ىي كطف الفنكف كمسرح ممذات الشباب كمغامراتو ، فإف الشرؽ ،  ىك عمي  –كمصر بكجو خاص  -كا 

 نحك ما ، جنة الشيكخ 
 ترجمة زىير الشايب –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  –نقبلن باختصار عف الجزء األكؿ مف كتاب مكسكعة كصؼ مصر 



 ٕٗٙ 

 حمامات الساكنا عمي الطريقة المصرية كما كصفيا عمماء الحممة الفرنسية  .ُّٖ
 

 الجزء األكؿ –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  –مف كتاب كصؼ مصر 
 ترجمة زىير الشايب

 تحت عنكاف الحمامات العامة كتب عمماء الحممة الفرنسية ما يمي :
إذ  - -اـ بالقاىرة ، يكاظب السكاف عمي الذىاب إلييا ، كبخاصة في الشتاء ، يمكف أف نحصي أكثر مف مائة حم

يسمح الصيؼ لمطبقة الدنيا منيـ بالتطير كاالغتساؿ في النير حيث تككف مياىو شبو فاترة ، أما الشتاء ببرده فإنو 
ع ، أكلئؾ القادركف منيـ ، ليحصمكا يحرميـ مف ىذه الكسيمة االقتصادية ، كىنا يتكجو إلي الحمامات ، حكالي مرة كؿ أسبك 

 بمصاريؼ زىيدة عمي متعة يطمح إلييا الفقراء كاألغنياء معان ، 
 أما رجاؿ الطبقة الممتازة ، أك باألحرم أكلئؾ الذيف يحكزكف ثركة كبيرة ػ فإنيـ يمتمككف في بيكتيـ حمامات خاصة ، 

لحيف في الحمامات العامة ، ليركحكا عف أنفسيـ فيما بينيـ ، كبرغـ ذلؾ فإف ىذا ال يمنعيـ مف أف يمتقكا بيف الحيف كا
- - - - - - - - - - 

كيكجد بكؿ حماـ مغطس ممئ بمياه شديدة السخكنة ، كبعد أف ينتيي المرء مف استحمامو يغطس فيو لمحظات ، 
يستقبمو الخدـ في الحجرة كطريقة االستحماـ التي تتبع ىناؾ تختمؼ عف طريقتنا نحف في ذلؾ ، فبعد أف يدخؿ المرء ، 

األكلي حيث يكدع مبلبسو ، كيعقد حكؿ جسمو فكطة بسيطة ، ثـ يقاد إلي ممر يشعر كىك سائر فيو بكىج الحرارة يشتد 
 شيئان فشيئان لتصبح قكية عند اقترابو مف الحجرة الثانية ، 

عمي قطعة مف قماش صكفي كىناؾ يجد نفسو كسط سحابة مف بخار ساخف معطر يخترؽ مساـ كؿ جسمو ، كيرقد 
فيقترب منو عمي الفكر خادـ يمبس في يده قفاز ، أك يمسؾ بفكطو مف صكؼ ناعـ ، كعندما يتأكد أف البخار قد اخترؽ كؿ 
المساـ بشكؿ كاؼ ، يبدأ بأف يطقطؽ كؿ مفاصؿ الكافد كتكاد ىذه العممية ال تسبب سكم ألـ خفيؼ  تعكضو تمؾ الميكنة 

في حركة الجسـ ، كيستطيع األكركبيكف الذيف لـ يعتادكا مثؿ ىذه العممية كيخشكف نتائجيا ، أف  التي تحدثيا بعد ذلؾ
يرفضكىا بمطمؽ حريتيـ ، كبعد ذلؾ يدلؾ الخادـ الجسـ بالقفاز أك قطعة الصكؼ التي بيده ، كيككف التدليؾ قكيان لحد يظف 

داء ، إذ يتخمص الجسـ مف كؿ الكساخات التي كانت معو المرء أف جمده سينفصؿ عف جسمو ، كيتكالي سقكط خيكط سك 
 عالقة بو ، 

بؿ إف المساـ نفسيا تتخمص مف أقؿ شئ يمكف أف يسدىا ، كفي أثناء ىذه العممية يككف النزيؿ الصبكر غارقان في 
ة كمياه األخرم عرقو ، ثـ يقتاد بعد ذلؾ إلي حجرة مجاكرة ليبقي كحده ، كيغتسؿ بمياه تأتي مف عيني مياه إحداىما ساخن

باردة ، ثـ يرتدم قميصان ليعكد في النياية إلي الحجرة األكلي ، حيث يقدـ لو الخادـ كىك جالس عمي أريكتو النارجيمة 
كفنجانان مف القيكة ، كعندما يحيف خركجو تككف مبلبسو قد تعطرت بدخاف خشب الصبر ، كترش رأسو ككؿ جسمو برغاكم 

عداد ماء الكرد ، كيحصؿ عادة ن مقابؿ كؿ ىذه الخدمات كيقـك م- - - -صابكف معطر ،  دير الحماـ بتعطير الحجرات كا 
عمي ما يكفيو ، إذا كاف ركاده مف األثرياء ، كنادران ما يككف مكاف االستحماـ كاحدان بالنسبة لمجنسيف ، إذ ينقسـ المبني 

الجنسيف مكعد خاص ، كتذىب النساء عادةن  إلي قسميف لكؿ منيما مدخؿ مستقؿ ، كفي الحالة األكلي يخصص لكؿ مف
إلي الحماـ في كقت متأخر ، كما إف يدخمف حتي تعمؽ قطعة مف قماش مطرزة أك سجادة لتنبو الجميكر إلي حضكرىف ، 

  - -كمنذ ذلؾ الكقت ال يمكف ألم رجؿ أف يدخؿ ، كيستبدؿ بكافة الخدـ الذككر عمي الفكر كبدكف استثناء خادمات 
صار عف كتاب مكسكعة كصؼ مصر تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية ترجمة زىير الشايب الجزء األكؿ مف نقبلن باخت

  َُٓ،  ُْٗ،  ُْٖصفحة 



 ٕٗ6 

 عمماء الحممة الفرنسية يصفكف األسبمة في القاىرة .ُْٖ
 بالجزء العاشر مف مكسكعة كصؼ مصر ترجمة زىير الشايب كمني زىير الشايب

 عنكاف الكتاتيب ، األسبمة ، كاألحكاض العامة كرد ما ممخصو :كما بعدىا كتحت  ُِِفي صفحة 
ألمراء كأثرياء  --ذكرت مف قبؿ أف األسبمة كالكتاتيب العامة بالقاىرة ، قد نتجت معظميا عف منشآت  - - - -

 كرسكىا لصالح سكاف ىذه المدينة الكبيرة كراحتيـ 
األسبمة ، كنبلحظ في ىذه األبنية أعمدة الرخاـ كالنقكش الرائعة كقد ال تككف ىناؾ مدينة في أكركبا تضـ ىذا العدد مف 

، ككذلؾ حميات مف الحجر كالبركنز ، كمنيا يحصؿ الناس في جميع الفصكؿ كمجانان عمي احتياجاتيـ مف الماء الذم يحمؿ 
 الخدمة بدكف انقطاع ،  إلييا بمشقة بالغة مف الفرع األقرب مف النيؿ ، حيث تصادفنا في الشكارع الجماؿ المخصصة ليذه

كفضبلن عف األحكاض التي يغترؼ منيا الماء بكفرة يكجد في خارج ىذه األبنية سبيؿ مصاصة يرتشؼ المارة منو الماء 
 لتخفيؼ ظمئيـ ، 

أما األعمدة التي تزداف بيا كاجيات ىذه األسبمة فمف المألكؼ أف تككف قطعان مف الرخاـ األبيض نفذت في أيطاليا ، 
مساء أحيانان ، كقد تككف حمزكنية الشكؿ أحيانان ، أك ذات شكؿ مضمع أحيانان أخرم ، ككثيران ما يجمع بيف ىذه األشكاؿ كىي م

، مع حميات مف البركنز الذىبي المكف ، كما أف نكافذ السبيؿ نفسيا مزكدة بقضباف مف البركنز مشغكلة بميارة ، كعمي 
 بيؿ ، الجدراف نقكش محفكرة تخمد اسـ صاحب الس

كاألسبمة عبارة عف ثبلثة طكابؽ ، أكليا المكجكد تحت سطح األرض ، كىك عبارة عف خزاف كاسع تصب فيو قرب المياه 
التي تحمميا الجماؿ ، أما الطابؽ العمكم فيرفعو عدد مف الدعامات أك األعمدة ، كىكذا تضـ ىذه األقبية عددان ضخمان مف 

 مف المباني القديمة ،األعمدة الجرانيتية كالحجرية جمعت 
كلست أشؾ في أننا لك قمنا بفحصيا لكجدنا مف بينيا قطعان قديمة بالغة األىمية ، كعدد ىذه المنشآت النافعة كبير كىك 
يبرىف عمي أف ركح اإلحساف في الشرؽ أكثر انتشاران مف تصكرنا المعتاد ، كسيككف تعداد ىذه األسبمة إطالة مفرطة ، 

  - -- - - - - - - - - -ميا كأكثرىا فخامة فيما يتصؿ بالعمارة ، كسأقتصر عمي ذكر أى
كيبمغ العدد اإلجمالي لؤلسبمة ، أك تمؾ التي قمت بزيارتيا عمي األقؿ ، مائتيف كخمسة كأربعيف سبيبلن ، تتميز ببنائيا 

سو الذم أنشأ السبيؿ ، كتحمؿ الرائع ، كغالبان ما يعمك السبيؿ طابؽ يضـ مدرسة مجانية )كتاب( أسسيا رجؿ اإلحساف نف
 اسمو أيضان ، 
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 أسرة محمد عمي

 حكاـ مصر مف أسرة محمد عمي : .ُٖٓ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تكفي في  ُْٖٖ/ٗ/ُإلي َُٖٓ/ٓ/ُٕسنة مف ّْفترة الحكـ حكالي  كالي مصر ) محمد عمي ( باشا - ُ

ِ/ٖ/ُْٖٗ 
تكفي ُْٖٖ/ُُ/َُإليُْٖٖ/ٗ/ِكالي مصر )ابراىيـ( باشا ابف )محمد عمي( فترة الحكـ حكالي شيريف مف  - ِ
 ُْٖٖ/ُُ/َُفي 
مف   سنكات  ٔحكالي  كالي مصر )عباس حممي( األكؿ ابف )أحمد طكسكف( باشا ابف )محمد عمي( فترة الحكـ  - ّ
 تكفي كالده أحمد طكسكف باشا في حياة محمد عمي ُْٖٓاغتيؿ في يكليك     ُْٖٓ/ٕ/ُّإلي    ُْٖٖ/ُُ/َُ

 ٓ.ٖكالي مصر )محمد سعيد( باشا ابف )محمد عمي( كاف أصغر مف عباس األكؿ ابف اخيو كحكـ مصر حكالي  - ْ
 ُّٖٔتكفي في يناير  ُّٖٔ/ُ/ُٖإلي  ُْٖٓ/ٕ/ُْسنة مف  

سنة  ٔ.ُٓ)محمد عمي ( حكـ مصر  حكالي  كالي ثـ خديكم مصر  الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف - ٓ
باآلستانة كدفف بالقاىرة كفي عيده تـ افتتاح  ُٖٓٗتكفي سنة  ُٕٖٗ/ٔ/ِٔإلي أف تـ عزلو سنة    ُّٖٔ/ُ/ُٗمف  

 قناة السكيس
خديكم مصر الخديكم )محمد تكفيؽ( ابف الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف )محمد عمي( حكـ مصر   - ٔ
كفي عيده قامت الثكرة العرابية كاحتمت بريطانيا  ُِٖٗتكفي سنة  ُِٖٗ/ُ/ٕإلي  ُٕٖٗ/ٔ/ِٔمف   سنة ٓ.َُ حكالي

 ُِٖٖمصر سنة 
خديكم مصر الخديكم )عباس حممي( الثاني ابف الخديكم )محمد تكفيؽ( ابف الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ(  - ٕ

عزلو اإلنجميز مع  ُْْٗتكفي سنة  ُُْٗ/ٗ/ُٗإلي  ُِٖٗ/ُ/ٖ  سنة مف ِِباشا ابف )محمد عمي( حكـ مصر  حكالي 
 بداية الحرب العالمية األكلي

سمطاف مصر السمطاف )حسيف كامؿ( ابف الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف )محمد عمي( حكـ مصر   - ٖ
مصر رسميان عف الدكلة العثمانية تمامان أعمنو اإلنجميز سمطانان لتستقؿ  ُُٕٗ/َُ/ٗإلي  ُُْٗ/ُِ/ُٗسنكات مف   ّحكالي 

 ُُٕٗكفرضكا الحماية عمي مصر كتكفي سنة 
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سمطاف ثـ ممؾ مصر الممؾ )فؤاد( األكؿ ابف الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف )محمد عمي( حكـ مصر   - ٗ
رفع الحماية اإلنجميزية عف مصر  كفي عيده تـ ُُٗٗقامت في عيده ثكرة  ُّٔٗ/ْ/ِٖإلي  ُُٕٗ/َُ/ٗسنة مف   ُٗحكالي 

 ُّٔٗكتكفي سنة 
ممؾ مصر الممؾ )فاركؽ( األكؿ ابف الممؾ )فؤاد( األكؿ ابف الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف )محمد  - َُ
يكليك سنة  ِّتنازؿ عف العرش البنو تحت ضغط ثكرة  ُِٓٗ/ٕ/ِٔإلي  ُّٔٗ/ْ/ِٖسنة مف   ُٔحكـ مصر  حكالي  عمي(
 ُّٔٗكدفف في مصر بمسجد الرفاعي  ُٓٔٗكتكفي في إيطاليا سنة  ُِٓٗ
ممؾ مصر تحت الكصاية الممؾ )أحمد فؤاد( الثاني ابف الممؾ )فاركؽ( األكؿ ابف الممؾ )فؤاد( األكؿ ابف  - ُُ

 ُِٓٗ/ٕ/ِٔ مف  سنة كاحدة تقريبان الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف )محمد عمي( حكـ مصر تحت كالكصاية 
 ككاف الممؾ طفبلن صغيران تحت الكصاية ُّٓٗ/ٔ/ُٖتـ إعبلف الجميكرية يكـ  ُّٓٗ/ٔ/ُٖإلي 



 ٕ٘ٓ 

 عندما تكلي محمد عمي باشا حكـ مصر  .ُٖٔ
 

ـ ( ىي الفترة بيف جبلء الحممة الفرنسية كبيف تكلي محمد عمي باشا حكـ مصر َُٖٓ-َُُٖخمس سنكات تقريبان ) 
لسنكات الخمسة في غاية االضطراب فقد تصارعت عدة قكم عمي الحكـ كالطريؼ أف محمد ككانت أحكاؿ مصر خبلؿ ىذه ا

عمي شخصيان كاف كراء ىذه االضطرابات كالعقؿ المدبر ليا أك عمي األقؿ لمعظميا فكاف يستخدـ جميع الكسائؿ المتاحة مف 
فريؽ منيـ في مصر كما كاف يتقرب مف قكة كدىاء ليضمف عدـ سيطرة أحد الفرؽ المتصارعة كعدـ استقرار األمكر ألم 

الزعامة الشعبية كيراىف عمييا فالشعب ىك القكة الباقية التي يمكف أف تمنحو حكـ مصر كسط كؿ ىذه الصراعات ككانت 
الحممة الفرنسية قد أشعمت ركح الجياد في الشعب المصرم كتسببت في إفاقتو مف سباتو العميؽ ربما دكف أف تقصد كلكف 

 د عمي كما ىي األساليب التي استخدميا ليصؿ إلي حكـ مصر كما الذم دار خبلؿ ىذه السنكات الخمسة ؟ مف ىك محم
كنشأ بمدينة قكلة مف ثغكر مقدكنيا ككاف منذ صغره يبدك عميو النبكغ كالجرأة كاقتحاـ  ُـ ُٕٗٔكلد محمد عمي سنة 

مكاقؼ كالمشاكؿ الصعبة بطرؽ غير تقميدية تعتمد عمي المخاطر كركح المغامرة منذ التحؽ بالجيش ككاف يميؿ إلي حؿ ال
الذكاء الحاد كسرعة البديية كانتياز الفرص المناسبة بغض النظر عف أم اعتبارات أخرم ، كمارس محمد عمي لفترة تجارة 

 الدخاف مما جعمو يكتسب خبرة كبيرة في المسائؿ التجارية كاالقتصادية ككاف ال يعرؼ القراءة كالكتابة 
ترؾ محمد عمي تجارة الدخاف كعاد مرة أخرم إلي الحياة العسكرية كعندما قاـ السمطاف العثماني بتجميع جيش كبير  ثـ

لقتاؿ الحممة الفرنسية في مصر طمب مف كؿ حاكـ كالية أف يرسؿ قكة لتنضـ إلي ىذا الجيش ) صدر األمر إلي متصرؼ 
ككصمت ىذه القكة مع  ِمائة جندم انضـ محمد عمي في سمكيا (قكلة بتقديـ ما لديو مف الجنكد فألؼ كتيبة مف ثمث

ـ عمي متف السفف العثمانية كمنذ ذلؾ  َُُٖمثيبلتيا تحت قيادة حسيف قبطاف باشا إلي أبي قير في شير مارس سنة 
ذيف عرفكا التاريخ شيد محمد عمي كؿ األحداث كحتي جبلء الحممة الفرنسية ككاف محمد عمي مف ذلؾ الطراز مف القادة ال

إمكانيات مصر جيدان كعمي حد تعبير األستاذ جماؿ بدكم عنيـ  ) كضعكا أيدييـ عمي مفتاح شخصيتيا فباحت ليـ بسرىا 
  ّكجعمت منيـ حكامان يميج بذكرىـ التاريخ (

أف كعندما تقرأ عف األحداث التي مرت بيا مصر خبلؿ السنكات الخمسة التي أعقبت جبلء الفرنسييف عف مصر تشعر 
محمد عمي كاف يمعب بالنار في جرأة كشجاعة يحسد عمييا ، ككاف الرجؿ الثاني في القكة األلبانية المكجكدة بمصر ضمف 

 قكات الجيش العثماني ، 
كقد قاـ السمطاف العثماني بتعييف عدة كالة عمي مصر خبلؿ ىذه الفترة كاحدان تمك اآلخر كلكف لـ يصمد أحد منيـ كسط 

نت تحيط بو ، ككاف أكؿ كالي بعد جبلء الحممة الفرنسية مباشرة ىك خسرك باشا ثـ أحمد باشا ثـ عمي الظركؼ التي كا
باشا الجزائرلي أما آخر كالي فكاف اسمو خكرشيد باشا ككؿ ىؤالء لـ يتمكنكا مف فرض سيطرتيـ عمي مصر كقد يككف 

 السبب في ذلؾ ىك محمد عمي نفسو 
بير عبد الرحمف الرافعي ) كاف محمد عمي ىك الرأس المدبر لمحممة عمي خسرك باشا فيقكؿ عف ىذه الفترة المؤرخ الك

ثـ عمي أحمد باشا ثـ عمي عمي باشا الجزائرلي ، كلكنو ظؿ بعيدان عف الميداف كترؾ عثماف بؾ البرديسي " مف زعماء 
ف الخطير في نظر الباب العالي إذا ما جاء المماليؾ " يأتمر بعمي باشا الجزائرلي كيتكلي أمر قتمو ليحتمؿ تبعة ىذا العصيا

كقت الحساب ، كالكاقع أف مقتؿ الجزائرلي كاف فيو القضاء عمي مظير السمطة العثمانية في مصر كبذلؾ تخمص محمد 
عمي مف إحدم القكتيف المتيف كاف يعمؿ عمي سحقيما كلـ يبؽ أمامو إال قكة المماليؾ فبدأ العمؿ عمي التخمص منيا 

                                                 
ٔ

 ] ًٝٛٙ جُٓ٘س ُٝى ذٜح ٗحذ٤ِٕٞ أ٣ٟحً [  ٕٙ٘) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ؼ 
ٕ

 8ٕ٘) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ؼ 
ٖ

 ٖٖٓكٔى ػ٢ِ ٝأ٫ٝوٙ ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  



 ٕ٘ٔ 

 ُليذه الغاية ترؾ لزعماء المماليؾ السمطة ظاىران حتي يحمميـ تبعة الحكـ كمساكئو كيجعميـ ىدفان لسخط الشعب ( كتمييدان 
) كانت الفرصة سانحة ليحقؽ محمد عمي آمالو كيتكلي سمطة الحكـ في مصر فالمماليؾ قد دالت دكلتيـ كالقكة التركية قد 

جيف كليس ثمة قكة حربية سكم األلبانييف " األرناؤكط " الذيف تحت قيادتو تبلشت مف الببلد كالكالي التركي في القمعة س
كلكف محمد عمي كاف طكيؿ األناة بعيد النظر فرأم أال يصؿ إلي سمطة الحكـ بقكة الجند كآثر أف ينتظر حتي يصؿ إلي تمؾ 

صالح العاـ فيزداد الشعب تعمقان الغاية بإرادة الشعب كبذلؾ يبرىف أنو لـ يناكئ المماليؾ لمطامع شخصية بؿ لمحض ال
  ِبو (

فأكليـ خسرك  - -كىك خامس مف تقمد كالية مصر  َُْٖ) كصؿ خكرشيد باشا إلي بكالؽ في أكاخر مارس سنة 
باشا كقد خمع ، ثـ طاىر باشا كقد قتؿ ثـ أحمد باشا كقد طرد ثـ عمي باشا الجزائرلي كقد قتؿ ، ثـ خكرشيد باشا كفي 

 ،  ّ( عيده قامت الثكرة
) كأسقط في أيدم المماليؾ كرأكا أنفسيـ حياؿ قكتيف ثكرة األىالي مف جية كجنكد محمد عمي مف جية أخرم فمـ يجدكا 

 ْسبيبلن لمنجاة سكم الفرار مف القاىرة (
 - - ) ككاف خكرشيد باشا سئ الرأم فاسد التدبير مياالن إلي الظمـ غير مكترث بميكؿ الشعب معتمدان عمي القكة الغشـك

ففي عيده قكم سمطاف العمماء كبمغ نفكذىـ أقصي مداه حتي  –تعددت مظالمو فتدخؿ العمماء غير مرة لرفعيا عف الناس 
كىكذا  ٓأثاركا الشعب كاقتمعكا بقكتو الكالي عف كرسي كاليتو كأجمسكا محمد عمي مكانو كلـ يسبؽ ليـ ىذا النفكذ مف قبؿ (

ثار الشعب عمي الكالي خكرشيد باشا بالقكة ككاف زعيـ الثكرة كقائدىا ىك السيد عمر مكـر الذم أعطي السمطة لمحمد عمي 
بعد أف أخذ منو العيكد كالمكاثيؽ أف يعدؿ بيف الناس كأف يحكـ الببلد بما يرضي ا ، كأرسؿ الشعب المصرم إلي السمطاف 

مد عمي كاليان عمي مصر كاستجاب السمطاف لرغبة الشعب كأرسؿ فرمانان بتكلية محمد عمي العثماني يطمب منو تعييف مح
 ٔـ َُٖٓيكليك سنة  ٗحكـ مصر ، كلـ تتكقؼ الحرب بيف الشعب كالكالي إال عند كصكؿ ىذا الفرماف مف األستانة يـك 

العثماني قبؿ تكلي محمد عمي ، أما محمد كنزؿ خكرشيد باشا مف القمعة كىك يعتبر آخر كالي تـ تعيينو بإرادة السمطاف 
 عمي فكاف تعيينو بإرادة الشعب كقبؿ كؿ ىذا كبعده إرادة المكلي عز كجؿ

                                                 
ٔ

  8ٕ٘ٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ؼ 
ٕ

  9ٖٕٚلكس  ٣ٌٕم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ؼ ضح 
ٖ

 9ٕٗٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ؼ  
ٗ

  9ٖٕٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ؼ  
٘

 9ٕٙٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ؼ  
ٙ

 ٖٗٔٚلكس  ٕ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ؼ  ضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس 



 ٕٕ٘ 

 الزعامة الشعبية صداع في رأس الباشا فكيؼ تخمص منيا  .ُٕٖ
 
 
 
 
 
 
 

الزعامة الشعبية يقكؿ عبد الرحمف الرافعي : ) مف الراجح أف محمد عمي باشا كاف يميؿ في ذات نفسو إلي التخمص مف 
التي أجمستو عمي قمة المجد ، ألف ىذه الزعامة كانت في ىذه السنكات األكلي مف حكمو بمثابة سمطة ذات شأف تستقصي 

كلئف كاف محمد عمي مدينان لمزعامة  - -عميو كتراقب أعمالو مراقبة مستمرة ككانت ممجأ الشاكيف ممف يناليـ الظمـ 
حباط الدسائس كالمؤامرات التي تدبر لو فإف السمطة في ذاتيا  الشعبية بكالية الحكـ كتثبيتو كتذليؿ العقبات التي اعترضتو كا 

مف شأنيا أف تطغي صاحبيا كتنزع بو إلي االستبداد باألمر ، فمحمد عمي بعد أف استقر في الحكـ كثبتت أقدامو طمحت 
أىؿ الرأم في شئكف الحكـ كسعييـ في دفع المظالـ نفسو إلي االستبداد باألمر كبدأ يشعر بالغضاضة مف تدخؿ العمماء ك 

 - -، كيقكؿ الجبرتي : ) كلما انقضي ىذا األمر كاستقر الباشا كأطمأف خاطره كخمص لو اإلقميـ المصرم  ُعف الناس (
دكامو كأكثركا  كاغتركا بذلؾ كاعتقدكا - -فأكؿ ما بدأ بو أنو أبطؿ مسمكح المشايخ كالفقياء كمعافي الببلد التي التزمكا بيا 

مف شراء الحصص مف أصحابيا بدكف القيمة كافتتنكا بالدنيا كىجركا مذاكرة المسائؿ كمدارسة العمـ إال بمقدار حفظ 
كانقمب الكضع  - -كاتخذكا الخدـ كاألعكاف  - -النامكس مع ترؾ العمؿ بالكمية كصار بيت أحدىـ مثؿ بيت أحد األمراء 

كأكقع مع ذلؾ زيادة عما ىك بينيـ مف  - -عيـ ذكر األمكر الدنيكية كالحصص كااللتزاـ فييـ بضده كصار ديدنيـ كاجتما
، كيؤكد الرافعي أف السيد عمر مكـر لـ يخضع لمغريات محمد عمي باشا ) فمـ  ِالتنافر كالتحاسد كالتحاقد عمي الرياسة (

يمثؿ النزاىة كاالستقامة حتي آخر نسمة مف حياتو تمف قناتو لممنافع كالمغريات كلـ تزعزعو الككارث كالتيديدات كقد ظؿ 
كأيده في مسمكو بعض الشيكخ كلكف أغمبيتيـ قد انصرؼ إلي أسباب المنافع كاالستكثار مف األمكاؿ كالضياع كالدكر 

حكـ ، أما المؤرخ الكبير جماؿ بدكم فكتب يقكؿ عف ىذا المكقؼ ما يمي ) فبعد تكلية محمد عمي كانفراده بال ّكالقصكر (
كنككصو عف العيكد كالمكاثيؽ التي أقسـ عمي احتراميا كاف عميو أف يزيح عمر مكـر ثـ ينفيو إلي دمياط كطنطا تنفيذان 
لتعميمات مكيافيممي التي تنصح األمير بأف يطيح بكؿ الذيف ساعدكه عمي الكصكؿ إلي الحكـ ككجد محمد عمي تشجيعان 

ر لمخبلص مف عمر مكـر مقابؿ انعامات رخيصة أغدقيا عمييـ ثـ استردىا منيـ مف مشايخ األزى –بؿ تحريضان  –كتأييدان 
بعد أف استخدميـ في التآمر عمي زعيميـ كعندما ذىبكا إليو محتجيف عمي إلغاء امتيازاتيـ لـ يجدكا منو سكم أقذع 

 ْالنفس قد تمكثت كفسدت ( العبارات كىي نتيجة طبيعية لمف يبيع نفسو ثـ يعجز عف استردادىا مرة أخرم بعد أف تككف
صفحة  ٕ، ككتاب عجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج ُٖنقبلن عف كتاب عصر محمد عمي ) عبد الرحمف الرافعي ( صفحة 

 ُْ،  ُّ، ككتاب محمد عمي كأكالده ) جماؿ بدكم ( صفحة  ُُْ،  ُُّ
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 ٕٖ٘ 

  ) مذبحة القمعة (  .ُٖٖ
 

ـ السيد عمر مكـر خارج القاىرة بعيدان عف األحداث قرر أف بعد أف كسر محمد عمي شككة المشايخ كقاـ بنفي كبيرى
يتخمص مف األمراء كالقادة المماليؾ الذيف أعطاىـ األماف كجعميـ يترككف ساحات القتاؿ كسكنكا بالقاىرة كعاشكا حياة 

ا الذم كاف كريمة غير متطمعيف لمحكـ فقاـ بدعكتيـ لحضكر احتفاؿ ضخـ كفخـ بالقمعة لكداع ابنو أحمد طكسكف باش
) كقبؿ ابتداء الحفمة دخؿ البككات  ُـُُُٖمتكجيان عمي رأس جيش لميمة خارج الببلد ككاف يـك الجمعة أكؿ مارس سنة 

المماليؾ عمي محمد عمي باشا في قاعة االستقباؿ الكبرم فتمقاىـ بالبشر كالحفاكة كقدمت ليـ القيكة كشكرىـ الباشا عمي 
 - -يناؿ ابنو مف التكريـ إذا ما ساركا معو في مككبو فأجابكه بالشكر إجابتيـ دعكتو كألمع إلي ما 

ككاف المككب يتكاجد بو مجمكعات  ِكعندئذ نيض المماليؾ كساركا إلي حيث يأخذكف مكانيـ في المككب الفخـ ( -
باب خرج منو  مف الجنكد تسير أماـ كخمؼ مجمكعة المماليؾ ، ككاف يمر بمنطقة شديدة الضيؽ بالقمعة كفي نيايتيا

مقدمة المككب ثـ تـ إغبلقو عمي المماليؾ كالجنكد كانياؿ عمييـ ضرب النار مف أعمي األماكف المجاكرة ليذا الممر الضيؽ 
) لـ يستطع المماليؾ دفاعان عف أنفسيـ كلـ يكف لدييـ الكقت كال القدرة عمي الحركة أك الرجكع القيقرل أك النزكؿ عف 

ذم حصركا فيو كألنيـ جاءكا االحتفاؿ مف غير بنادؽ كال رصاص كلـ يككنكا يحممكف سكم سيكفيـ جيادىـ لضيؽ المكاف ال
 ّكىييات أف تعمؿ السيكؼ في ذلؾ المكقؼ شيئان فانصب عمييـ الرصاص كحصدىـ حصدان كجاءىـ المكت مف كؿ مكاف (

أتباعيـ قتمكا جميعان كلـ ينج منيـ إال كاحد ، ) كىكذا دخؿ القمعة في صبيحة ذلؾ اليـك أربعمائة كسبعكف مف المماليؾ ك 
كقفز بجكاده مف فكؽ سكر القمعة كتمقي الجكاد الصدمة كنجا ىك كفر  ْاسمو أميف بؾ فإنو كاف في مؤخرة الصفكؼ (

متنكران إلي أف كصؿ سكريا فيما بعد ، ككانت المذبحة مؤامرة محكمة مف محمد عمي استطاع أف يقتؿ فييا مف لـ يستطع 
 يقتمو في ساحات القتاؿ حيث األماكف المخصصة لمقتؿ الشريؼ ،أف 
أما ما فعمو الباشا فيك غدر بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معاني كقد عمؽ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي عمي  

 ىذه المذبحة فكتب اآلتي : 
كلكف ميما بمغت سيئاتيـ فإف  - -المماليؾ  ) تمؾ ىي الكاقعة الشييرة بمذبحة القمعة كنحف ىنا ال نريد أف ندافع عف

القضاء عمييـ بكسيمة الغدر أمر تأباه اإلنسانية كلك أف محمد عمي باشا استمر في محاربتيـ كجيان لكجو حتي تخمص 
ؿ ، كيقكؿ المسيك جكمار كىك الذم جعمو محمد عمي باشا مديران ألك ٓمنيـ في مياديف القتاؿ لكاف ذلؾ خيران لو كلسمعتو (

بعثة مدرسية مصرية في فرنسا ) لك أمكف محك تمؾ الصحيفة الدمكية مف تاريخ مصر لما صار محمد عمي ىدفان ألحكاـ 
كيضيؼ الرافعي فيقكؿ : كمف جية أخرم فإف الفتؾ بالمماليؾ عمي ىذه الصكرة الرىيبة قد كاف لو أثر  - -التاريخ القاسية 

لقمعة أدخمت الرعب في قمكب الناس ككاف مف نتائجيا أف استكلت الرىبة عمي عميؽ في حالة الشعب النفسية ألف مذبحة ا
  ٔالقمكب فمـ يعد ممكنان إلي زمف طكيؿ أف تعكد الشجاعة كالطمأنينة إلي نفكس الناس (

  ُُْكحتي  َُٖمقتطفات بتصرؼ مف صفحات أرقاـ  –مف كتاب ) عصر محمد عمي ( تأليؼ عبد الرحمف الرافعي 
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 ٕ٘ٗ 

 الجبرتي :محمد عمي ك  .ُٖٗ
 

 يقكؿ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم :
) لـ يكف عبد الرحمف الجبرتي مؤرخان حككميان يكتب ما يرضي الحاكـ كلكنو كاف مؤرخان شعبيان مف الطراز األكؿ يسجؿ ما 

لحكاـ يراه في أمانة كدقة دكف ابتغاء مرضاة السمطة أك خكفان مف سخطيا كمثؿ ىذا المسمؾ األخبلقي لـ يكف مما يعجب ا
ألف الحاكـ يريد مف المؤرخيف المعاصريف لو أف يحرقكا لو البخكر كينتحمكا البطكالت كيزيفكا الحقائؽ فيجعمكا مف مخازيو 
مجدان كمف سكءاتو عزان فإف لـ يفعمكا سخط عمييـ كعصؼ بيـ كىذا ما فعمو محمد عمي الكبير عندما نمي إلي عممو ما 

كشاعت كتداكلتيا أيدم الناس فمـ يرحـ شيخكختو كأكعز إلي أعكانو فاغتالكا ابنو كتبو الجبرتي عنو في صفحات ذاعت 
خميؿ أثناء سيره في شارع شبرا كارتاع الرجؿ كىك يتمقي جثماف ابنو الصريع كفيـ بذكائو دكافع الجريمة فامتؤلت نفسو ىمان 

زف فكؼ بصره كما كفت يده عف الكتابة إلي أف ككمدان كظؿ البقية الباقية مف أيامو يبكي ابنو حتي أبيضت عيناه مف الح
 ،  ُـ (ُِٖٓكافاه األجؿ فغادر الدنيا حزينان مكمكمان عاـ 

) لقد ساء الجبرتي أف يرم محمد عمي كقد تممكتو نزعة الشره إلي األمكاؿ فيصادرىا دكف سند مف الشريعة ثـ ىك ال 
راء المحاصيؿ مف الفبلحيف بأسعار زىيدة كفرضيا عمي يتكرع عف جمع األمكاؿ بأخس الكسائؿ حتي لك تطمب األمر ش

 ،  ِالناس بأسعار باىظة (
، كالطريؼ أف الجبرتي لـ يكف ضد محمد عمي عمى طكؿ الخط بؿ إنو كاف يذكر أعمالو النشيطة كيصفو باليمة العالية 

 عمي : في المشاريع الكبرم التي كاف يقـك بتأسيسيا فمثبلن ذكر اآلتي عف أحد مشاريع محمد
) ككاف لو مندكحة لـ تكف لغيره مف ممكؾ ىذه األزماف فمك كفقو ا لشئ مف العدالة عمي ما فيو مف العـز كالرياسة 

  ّكالشيامة كالتدبير كالمطاكلة لكاف أعجكبة زمانو كفريد أكانو (
 َُْاآلثار لمجبرتي صفحة ، ككتاب عجائب  َْ-ّٗمف كتاب ) مصر مف نافذة التاريخ ( تأليؼ جماؿ بدكم صفحة 
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 ٕ٘٘ 

 محمد عمي باشا كتأسيس مصر الحديثة .َُٗ
 
ليس في منشآت محمد عمي باشا ما ناؿ عنايتو مثؿ الجيش المصرم ، كيكفيؾ دليبلن عمي مبمغ تمؾ العناية   - - -)

ألصؿ كىي التبع أف منشآتو األخرم متفرعة عنو كالفكرة في تأسيسيا أك استحداثيا إنما ىي استكماؿ حاجات الجيش فيك ا
فتقرير محمد عمي باشا إنشاء مدرسة الطب مثبلن يرجع في األصؿ إلي تخريج األطباء الذيف يحتاج إلييـ الجيش ككذلؾ دكر 

، كمف ىنا  ُالصناعة كمصانع الغزؿ كالنسيج كاف غرضو األكؿ منيا تكفير حاجات الجيش كالجنكد مف السبلح كالذخيرة (
العممية إلي الخارج كبناء المصانع كاالىتماـ بالنكاحي االقتصادية بشكؿ عاـ كاف بسبب الجيش  يتضح أف المدارس كالبعثات

 فيك الدافع كراء معظـ ىذه اإلنجازات إف لـ يكف كميا 
) كقد ساعد تككيف طبقة تعممت تعممان عاليان قبؿ إنشاء المدارس االبتدائية كالثانكية أف األزىر كفؿ إمداد المدارس 

كالبعثات بالشباف المتعمميف الذيف حازكا مف الثقافة قسطان يؤىميـ لتفيـ دركس المدارس العالية في مصر أك في العالية 
  ِأكركبا فكاف األزىر خير عضد لمتعميـ العالي (

ـ ثـ تكالت بعد ذلؾ ُُٖٔككانت أكؿ مدرسة عالية أنشئت في عصر محمد عمي ىي مدرسة اليندسة بالقمعة سنة 
كافة مستكياتيا كانتشرت في أنحاء الببلد ) كالظاىر أف مدرسة القمعة لـ تؼ عمي مر السنيف بحاجات الببلد  المدارس عمي

ـ مدرسة أخرم لمميندسخانة في ُّْٖإلي الميندسيف أك أف برنامجيا لـ يكف كافيان بالمراـ ، فأنشأ محمد عمي في سنة 
ـ أسندت نظارتيا إلي المسيك المبير ُّٖٖكفي سنة  - -ككيبلن ليا بكالؽ كعيف أرتيف أفندم أحد خريجي البعثات العممية 

  -،  -ـ ُْٖٗبؾ " الفرنسي "  لغاية سنة 
إجابة القتراح الدكتكر كمكت بؾ " الفرنسي " ككاف مقرىا في أكؿ عيدىا  ُِٕٖكأسس محمد عمي مدرسة الطب سنة 

  ّبأبي زعبؿ لكجكد المستشفي العسكرم بيا مف قبؿ (
نشاء مدرسة لمصيدلة كالكالدة كمدرسة األلسف ىذا باإلضافة إلي المدارس الحربية كالبحرية ) لما تقدمت كما تـ إ

المدارس العالية كالخصكصية التي أنشأىا محمد عمي كاتسع نطاقيا رأم أف ينشئ ليا إدارة خاصة سميت " ديكاف المدارس 
رس كقد ساعد عمي تنظيـ ىذه اإلدارة تخرج نكابغ أعضاء ـ ككاف مكجكدان مف قبؿ باسـ مجمس شكرم المدإُّٖ" سنة 

  ْالبعثات كعكدتيـ إلي مصر (
كاىتـ محمد عمي باشا بالصناعة الحربية فأسس مصانع لؤلسمحة كالمدافع بالقمعة كمخازف باركد كقنابؿ كمصنع بنادؽ 

 بالحكض المرصكد كأقاـ معمؿ لمباركد في المقياس بطرؽ جزيرة الركضة ككذلؾ في أماكف أخرم عديدة ، 
 اـ كما اىتـ محمد عمي بمبلبس الجند كتصنيعيا كميمات الجيش بشكؿ ع

كجدير بالذكر أف محمد عمي أنشأ األسطكؿ المصرم كاىتـ بصناعة السفف الحربية في ترسانة بكالؽ كدار الصناعة 
الكبرم باإلسكندرية كما اىتـ اىتمامان بالغان بإقامة القبلع كاالستحكامات لمدفاع عف مصر ) فأصمح قمعة صبلح الديف 

يا قمعة أخرم عمي ذركة جبؿ المقطـ تعرؼ بقمعة محمد عمي كتشرؼ عمي بالقاىرة كشحنيا بالمدافع كبني عمي مقربة من
األكلي كأصمح قبلع اإلسكندرية كأنشأ غيرىا كاستدعي مف فرنسا ليذا الغرض ميندسان حربيان في فف االستحكامات يسمي 

  ٓالمسيك " جميس " كأنعـ عميو برتبة البككية ، كجعمو باشميندس االستحكامات (
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  96ٖػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  
ٖ

  ٓٓٗػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  
ٗ

  ٗٓٗجكؼ٢ ( ٚلكس ػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُ 
٘

  ٖٓ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  



 ٕ٘ٙ 

محمد عمي أيضان ترعة المحمكدية " نسبة لمسمطاف محمكد " كغيرىا مف الترع في شماؿ كجنكب مصر كما كمف إنجازات 
أنشأ الجسكر العديدة كالقناطر كما أنو قاـ بتحكيؿ نظاـ الرم مف رم باألحكاض إلي رم دائـ بعد أف أنشأ القناطر الخيرية 

الكجو القبمي فبل يزرع فييا إال الشتكم كال يزرع الصيفي إال تركم بطريؽ الحياض كرم  - -) كانت أراضي الكجو البحرم 
عمي شكاطئ النيؿ أك الترع القميمة المشتقة منو كقد أخذ محمد عمي في تغيير ىذا النظاـ تدريجيان إذ أخذ في شؽ الترع 

قامة الجسكر عمي شاطئ النيؿ ليضمف تكفير مياه الرم في معظـ السنة كصارت الترع تر  كم األراضي في غير كتطييرىا كا 
  - -أكقات الفيضاف جيد المستطاع كالسيما بعد إقامة القناطر عمييا 

كقد تكج محمد عمي أعماؿ الرم التي أقاميا بإنشاء القناطر الخيرية كاسميا يغني عف التعريؼ فإنيا قكاـ الرم الصيفي 
ف كانت آخر أعمالو في الرم إال أنيا أعظميا ن   ُفعان كأجميا شأنان كأبقاىا عمي الدىر أثران (في الكجو البحرم كىي كا 

كما قاـ محمد عمي بتكسيع نطاؽ الزراعة كغرس األشجار كاىتـ بتحسيف زراعة القطف كأدخؿ أنكاعان جديدة تصمح 
 لمنسيج كاستقدـ خبير فرنسي لتنظيـ مصانع النسيج ككاف اسمو المسيك " جكمؿ " 

أنشأ العديد مف المصانع مثؿ مصنع الخرنفش كمصنع أمشاط الغزؿ بحي أما عف صناعة النسيج فحدث كال حرج فقد 
السيدة زينب كمصنع الجكخ ببكالؽ كمصنع الحرير كمصنع الحباؿ كنسيج الصكؼ كالعديد كالعديد مف المصانع في عدة 

 مدف كقرم مصرية 
بكالؽ كمصانع ألكاح النحاس كباإلضافة إلي مصانع النسيج أنشأ محمد عمي مصانع أخرم مثؿ معمؿ سبؾ الحديد في 

 كمعامؿ السكر في الكجو القبمي كمصانع النيمة كغيرىا ، 
 ككاف يشرؼ عمي معظـ ىذه المصانع خبراء أجانب ، 

كما اىتـ محمد عمي بتشييد المباني العامة كالقصكر كالمصانع كدكر الحككمة كما إلييا ) فمف ذلؾ أنشأ بالقمعة قصره 
  ِالذم كاف مقر الحكـ في عيده كقصر شبرا كسرام رأس التيف باإلسكندرية (الشيير " قصر الجكىرة " 

 كبني جامع كبير بالقمعة الذم تـ دفنو فيو بعد ذلؾ
كأنشأ المستشفيات  - -) كأنشأ مدينة الزقازيؽ لمناسبة بناء قناطر بحر مكيس كعني بشئكف الببلد الصحية  

  ّكالمحاجر الصحية عمي النظاـ األكركبي (
جدير بالذكر أف محمد عمي أنشأ مطبعة كبيرة في بكالؽ ككانت تطبع بيا الجريدة الرسمية " الكقائع المصرية " ككانت ك 

تصدر بالعربية كالتركية ثـ بالعربية فقط كما كانت ىناؾ مطابع أخرم صغيرة في أماكف متفرقة كىكذا يتضح أف محمد عمي 
الضخمة كالتي تنـ عف مدم مثابرتو كاجتياده كىمتو العالية كما كاف يعتمد عمي  قد قاـ بإنشاء العديد كالعديد مف المشاريع

 الخبراء األجانب كخاصة الفرنسييف في معظـ ىذه المشاريع كما ساعده في ذلؾ خريجي البعثات مف المصرييف
 نقبلن عف كتاب )عصر محمد عمي( لعبد الرحمف الرافعي

                                                 
ٔ

  9ٖٗجٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  
ٕ

  ٔٔ٘،  ٓٔ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  
ٖ

  ٔٔ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  



 ٕ٘6 

 أىـ أعماؿ محمد عمي باشا  .ُُٗ
 ( يصؼ بإيجاز بميغ فكتب ما ممخصو :ُِٕٗ-ُْٕٖؤرخ إلياس االيكبي )األديب كالم

 أما ما كاف مف نقمو مصر إلي بيئة غير البيئة التي كجدىا فييا فقد عمؿ ذلؾ :
 أكالن بأف أقمع عف طريقة الحكـ التي سبقت عيده فاحتاط بديكاف مؤلؼ مف نخبة الرجاؿ المحنكيف دعاه الديكاف الخديكم

مف أبناء البمد جيشان زاىران مدربان عمي الطريقة الغربية ، بالرغـ مف صعاب كانت الكاحدة منيا كافية لتفؿ ثانيان أنشأ 
كأنشأ بجانب ىذا الجيش عمارة بحرية فخمة جكلت الراية المصرية ميابة معظمة في مياه البحر  - -الحديد كتدؾ الجباؿ 

 لرغـ مف مف عدـ كجكد مادة كاحدة لديو مف المكاد البلزمة لبنائيا ،المتكسط كمياه البحر األحمر كأنشأىا مف العدـ كبا
ثالثان بأف جدد بجدة المعارؼ بتغييره برامج التعميـ كطرقو ، ففتح محمد عمي المدارس تترم ، ابتدائية كثانكية كعالية ، 

انت أربعان كعشريف ، منيا مدرسة فالمدارس االبتدائية كانت سبعان كأربعكف ، كالمدارس الثانكية كالعالية كالخصكصية ك
 القصر العيني كمدرسة المغات كمدرسة المعادف كمدرسة الطب البيطرم كمدرسة الطب كالتكليد كمدرسة المكسيقي إلخ 

 كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ أرسؿ البعثات تمك البعثات إلي المعاىد األكركبية 
ضافة إلي المدارس إقامة المعامؿ كالمصانع في طكؿ الببلد  كعرضيا ، لتتمكف الببلد مف االستغناء جؿ االستطاعة كا 

 عف الكاردات األجنبية 
رابعان بأف غطي كجو القطر باألشغاؿ كاألعماؿ المفيدة فمف سد أبي قير إلي سد الترعة الفرعكنية إلي سد فتحة بحيرة 

جسر لسد قطع في البحر اليكسفي المنزلة إلي تقكية جسر قشيش كىك الذم كاف يصكف مديرية الجيزة مف الغرؽ إلي بناء 
 ، إلي تعزيز قنطرة البلىكف ، 

إلي حفر الترع العديدة كأىميا المحمكدية كالخطاطبة كمسد الخضراء كالنعناعية كالسرساكية كالباجكرية كالبكىية 
لسفف ، كتشييد كالمنصكرية كالشرقاكية إلي إقامة قناطر حاجزة عمييا كمسيمة لمرم ، إلي بناء الترسانة كحكض تصميح ا

قناطر بحر شبيف ، كالقناطر الخيرية الكبرم كىي معجزة أعمالو ، إلي ابتناء الحصكف كالقبلع عمي السكاحؿ المصرية 
كابتناء السرايات العديدة ، كأىميا سرام رأس التيف ، كسرام شبرا ، كسرام قصر النيؿ ، إلي الشركع في تحكيؿ األزبكية 

 لؾ مف األعماؿ العظيمة التي غيرت كجو القطر تغييران محسكسان ، إلي منتزه عمكمي إلي غير ذ
خامسان بأف ىدـ الحكاجز التي كانت العصكر السالفة قد أقامتيا بيف تعامؿ الغرب كالشرؽ كمكف العالميف مف االختبلط 

ستغبلؿ رؤكس أمكاليـ في معان ال باإلتجار الكاسع فحسب بؿ باالحتكاؾ اليكمي ، فحبب إلي الغربييف المجئ إلي القطر كا
نشاء مدارس ألكالىـ عمي سطحو ، كفتح أماـ قكمو أبكاب السفر إلي الغرب ، كالتعرؼ بحالو كاالقتباس عنو ،   أرضو ، كا 

 سادسان بأف سف قانكنان لمبمد كؿ مكاده متشربو بالرغبة في فتح عصر جديد لؤلمو ، 
 و كأعمالو كآثاره بقمـ إلياس االيكبيمقتطفات مختصرة جداي نقبلن عف كتاب محمد عمي سيرت



 ٕ٘8 

عندما لـ تعجب محمد عمي باشا درجات الطمبة المصرييف المبعكثيف في  .ُِٗ
 أكركبا :

 
تمميذان  ُّٗ ـ ُْٕٖـ إلي سنة ُُّٖ) كقد بمغ عدد الطمبة جميعان الذيف أكفدىـ محمد عمي إلي أكركبا مف سنة 

في البعثات الكبرم ابتداء مف  ُِٗـ ك ُِٖٓـ إلي سنة ُُّٖسنة في الرساالت الثبلث األكلي ابتداء مف  ِٖمنيـ 
تمميذان كىك عدد عظيـ إذا قيس بدرجة الثقافة التي بمغتيا مصر في ذلؾ العصر كعظيـ  ُّٗفيككف مجمكعيـ  ُِٖٔسنة 

 ُية كالسياسية (في نتائجو ألف ىذه البعثات كاف ليا أكفر قسط في نيضة مصر اإلجتماعية كالعممية كاالقتصادية كالحرب
ليؾ  ككاف محمد عمي يتابع بنفسو أخبار المبعكثيف في الخارج بؿ كيرسؿ إلييـ الرسائؿ التي تحفزىـ عمي اكتساب العمـك ، كا 

 مقدمة أحد ىذه الرسائؿ 
أخباركـ  ) قدكة األماثؿ الكراـ األفندية المقيميف في باريس لتحصيؿ العمـك كالفنكف زيد قدرىـ ننيي إليكـ أنو قد كصمنا

الشيرية كالجداكؿ المكتكب فييا مدة تحصيمكـ ككانت ىذه الجداكؿ المشتممة عمي شغمكـ ثبلثة أشير مبيمة لـ يفيـ منيا 
 ِ( - -ما حصمتمكه في ىذه المدة 

  َُْ،  َْٗمف كتاب ) عصر محمد عمي ( تأليؼ ) عبد الرحمف الرافعي ( صفحة 

                                                 
ٔ

  9ٓٗػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  
ٕ

  ٓٔٗػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  



 ٕ٘9 

 محمد عمي باشا كالميندسخانة .ُّٗ
 

 لمكضكع كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم ما يمي :عف ىذا ا
كاف أكؿ ما فكر فيو محمد عمي إنشاء مدرسة اليندسة كىذا يدؿ كما يقكؿ الرافعي عمي الجانب العممي مف تفكيره فإنو 

 ـ ، ُُٖٔرأم الببلد في حاجة إلي ميندسيف ليقكمكا بأعماؿ العمراف فبدأ بإنشاء مدرسة اليندسة عاـ 
ي في سبب تأسيس ىذه المدرسة قصة طريفة ، ذلؾ أف أحد أبناء البمد ، كاسمو حسيف شمبي عجكة ، كيذكر الجبرت

اخترع آلة لضرب األرز كتبييضو ، كقدـ نمكذجيا إلي محمد عمي ، فأعجب بيا كأنعـ عمي مخترعيا بمكافأة ، كأمره بتركيب 
باعثان لتكجيو فكره إلي إنشاء مدرسة لميندسة فأنشأىا في مثؿ ىذه اآللة في دمياط ، كأخرم في رشيد ، فكاف ىذا االختراع 

 القمعة ، 
 قاؿ الجبرتي : 

إف الباشا لما رأم ىذه النكتة )كالنكتة في لغة الجبرتي تعني الحادثة أك الكاقعة( مف حسيف شمبي ، قاؿ إف في أكالد 
القمعة ، كرتب فييا جممة مف أكالد البمد مصر نجابة ، كقابمية لممعارؼ ، فأمر ببناء مكتب )مدرسة( بحكش السراية ب

كمماليؾ الباشا ، كجعؿ معمميا حسف أفندم ، المعركؼ بالدركيش المكصمي ، يقرر ليـ قكاعد الحساب كاليندسة كعمـ 
يقاؿ لو ركح الديف أفندم ، بؿ   - -المقادير كالقياسات ، كاالرتفاعات ، كاستخراج المجيكالت مع مشاركة شخص ركمي 

مف اإلفرنج ، كأحضر ليـ آالت ىندسية متنكعة مف أشغاؿ اإلنجميز ، يأخذكف بيا األبعاد كاالرتفاعات كالمساحة  كأشخاص
، كرتب ليـ شيريات ككساكم في السنة ، كاستمركا عمي االجتماع بيذا المكتب كسمكه )ميندسخانة( في كؿ يـك مف 

في بعض األياـ إلي الخبلء لتعمـ مساحات األراضي باألقصاب كىك الصباح إلي بعد الظييرة ثـ ينزلكف إلي بيكتيـ كيخرجكف 
 الغرض المقصكد لمباشا

مدرسة أخرم لمميندسخانة  ُّْٖكلما ضاقت مدرسة القمعة عف الكفاء بحاجة الببلد مف الميندسيف ، أنشأ في عاـ 
نظارتيا يكسؼ ىاككياف أفندم أحد خريجي في بكالؽ ، كعيف أرتيف أفندم أحد خريجي البعثات العممية ككيبلن ليا ، ثـ تكلي 

ليو ينتسب ، ثـ تكالىا عمي باشا مبارؾ ،  –البعثات أيضان   كىك الذم أدخؿ زراعة اليكسفي إلي مصر ، كا 
كمف ىذه المدرسة تخرج عدد كبير مف الميندسيف الذيف خدمكا الببلد خدمات جميمة كشارككا في بناء القناطر كالسدكد ، 

 لعمرانية التي زخر بيا عصر محمد عمي كبقية المنشآت ا
مكتبة األسرة طبعة سنة  –لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم  –محمد عمي كأكالده  بناة مصر الحديثة  –نقبلن عف كتاب 

  ّٓ،  ّْصفحة  -ُٗٗٗ



 ٕٙٓ 

 حفبلت نزكؿ السفف الحربية إلي البحر في عيد محمد عمي باشا .ُْٗ
 

 كما بعدىا ما ممخصو : ّٕٓرحمف الرافعي حيث كتب بصفحة مف كتاب عصر محمد عمي لممؤرخ الكبير عبد ال
ككانت السفف التي يتـ إنشاؤىا تقاـ ليا حفبلت فخمة ابتياجان بنزكليا إلي البحر كالحفبلت التي تقيميا الحككمات 

الحفبلت  األكركبية في ثغكرىا البحرية لمناسبة إنشاء البكارج الجديدة ، ككاف محمد عمي باشا يحضر بنفسو معظـ ىذه
عبلء لشأف األسطكؿ ، قاؿ رفاعة بؾ رافع في ىذا الصدد :  تقديران ليا كا 

) ككاف محمد عمي يديـ النظر في السفف عند صناعتيا ، كيصكر الغرض منيا ، ككمما شارفت اإلتماـ ازداد فرحان 
ذا نزلت سفينة في البحر لـ يتمالؾ نفسو مع ما كاف عميو مف كماؿ الييبة كحفظ نامكس الكقار أف يظير أمارة  كسركران ، كا 

السركر ، فميذا أكممت عنده دكننمة ممككية طبؽ مرامو ، كطقميا بالمدافع كالعساكر ، كنظميا عمي نسؽ نظاـ العساكر 
البرية كأنشأ مدرسة بحرية بثغر اإلسكندرية ليخرج منيا مف الضباط ما تحتاج إليو ىذه الدكننمة ، كترجـ العمـك البحرية 

نا ذاكركف ىنا ما جاء بالكقائع المصرية ، في كصؼ تمؾ الحفبلت ننقمو  كصار ليا كتب كافية كسائر العمـك األخرم ( كا 
 بنصو لنعرؼ منو تفاصيؿ الحفمة ، كلنطمع عمي نمكذج مف لغة الجريدة الرسمية في ذلؾ العصر :

اء آالتو البيية كعمؿ أدكاتو الحربية ، ككصؼ ) إف الغميكف ذا الييئة السنية ، المحمي باسـ اإلسكندرية ، تعريؼ إنش
أبعاده الثبلثية ، قد تقدـ ذكره الشائع ، كاندرج في سمؾ السطكر كالكقائع ، كالمراد ذكره اآلف قطع حباؿ تعمقاتو مف القطر 

مف النيار ، حيث البرم ، ليطير بأجنحة العنقاء إلي العالـ البحرم ، كقد كافؽ ىذا غرة شعباف المعظـ في الساعة الرابعة 
تجمت مشاىد األنكار ، ككاف ذلؾ بحضرة جميع األمراء كالعظماء ، كزمرة الصمحاء كالعمماء ، كقناصؿ الدكؿ المستأمنيف ، 
كقاطبة األىميف ، مع جممة أكالدىـ الكبار ، كعياليـ الصغار ، ككانكا لدم ساحة الترسانة الكاسعة األرجاء ، منتشريف 

سعادة أفندينا كلي النعـ فإنو ركب الفمؾ بحران ، كىمـ جرا ، كاستصحب بمعيتو أحد رجاؿ الدكلة العمية  كنجـك السماء ، كأما
، المأمكر بتشريؼ الديار المصرية ، أعني بو مصطفي أفندم نظيؼ ، حتي كضع لدم مكضع الترسانة قدمو الشريؼ ، 

لخبلئؽ ، بحضكر الميندس الذم ىك لكؿ منقبة حاكم ، ككاف الغميكف إذ ذاؾ قد بادر إلي قطع أكثر العبلئؽ ، ككداع ا
الخكاجة سريزم الفرنسام ، فتقدـ المكما إليو لدم ساحة مكاـر كلي النعـ ، كأشار إلي أف ىذا ىك كقت الدعاء مف زمرة 

لساف حاؿ العمماء ، فتقدمكا إلي جية الغميكف الرسي كالطكد المتيف ، كلدم دعائيـ قاؿ الحاضركف آميف ، فتبل حينئذ 
 الغميكف ، عـ يتساءلكف ، 

 ثـ نبذ باقي العبلئؽ ، كأنشد بمحضر الخبلئؽ :
 لست أخشي عسؼ الرياح إذا ما      ًبنتي مف ساحؿ ككسطت بحرا (



 ٕٙٔ 

 باختصار  –تأليؼ سيير حممي  –مف مقدمة كتاب أسرة محمد عمي   .ُٓٗ
 

فييا أحياؤىا كىنا يكمف الفرؽ بيف الشرؽ كالغرب كىك األمة الحية ىي التي يحيا فييا أمكاتيا ، كاألمة الميتة يمكت 
عممية الجمع فيذه األمـ تجمع العمؿ عمي العمؿ فتككف الحصيمة عمبلن ، أما الشرؽ فبل يعرؼ غير عمميات الطرح فيك 

 يطرح العمؿ مف العمؿ فتككف النتيجة صفران ، 
بح المجتمع اإلنساني يعيش في حاضر دائـ ينتشمو كاآلف حيث يسكد القمؽ كتزداد الضغكط كتتداخؿ األزمات حتي أص

مف الماضي كيحجب عنو المستقبؿ المبيـ شأف جميع األطفاؿ الذيف ال يدرككف مف الزماف إال حاضرىـ ، لذلؾ نحف في أشد 
ينبغي  الحاجة لمنظر في مرآة التاريخ فيمـك الحاضر قد يبددىا سككف الماضي ككداعتو كلكي نبني عاليان في ىذا االتجاه

أف نحفر عميقان ألننا سكؼ نقـك بإلقاء نظرة سريعة خاطفة عمي تمؾ األعماؽ حتي ال نزعج الراقديف خمؼ أبكاب التاريخ 
المكصدة بأحكاـ مسبقة كثيران ما أدانتيـ كأجيدت سيرتيـ كذلؾ يتنافي مع أصكؿ القضاء ألنيـ ال يممككف الدفاع عف 

مف قاعدة زمنية مختمفة كنتجاىؿ الظركؼ المحيطة بيـ التي ال نعمميا أك ما يعرؼ  أنفسيـ كتبرير أفعاليـ فنحف نحاكميـ
 بالمسككت عنو في التاريخ كالذم يككف في بعض األحياف ىك التاريخ الحقيقي نسبيان 

 كال غرابة في ذلؾ ألـ يقؿ فكلتير إف التاريخ ما ىك إال حاصؿ احتياؿ األحياء عمي األمكات 
في ىذا البحث المتكاضع عف أسرة محمد عمي صادفني بعض عبلمات االستفياـ ، الممحة التي لـ كحيف بدأت العمؿ 

 أتمكف مف تجاكزىا فقررت اليبكط إلي الطبقات األكلي لتاريخ مصر الحديث كفكرت في البحث عف أصأااا
رجكف رؤكسيـ مف الماضي أصكات حكاـ ىذه األسرة مف أجؿ إضفاء المزيد مف الحيكية عمي المادة التاريخية فيـ يخ

  - - - -لكي نسمعيـ 
فالمعضمة التي تكاجو أم كاتب يتطرؽ لمكتابة عف الشخصيات التاريخية ، أف شبح الكتابة األكلي يظؿ يطارده بعد أف 
تككف الشخصية قد كصمت بكشـ يدخميا بحيرة التاريخ الراكدة ، كتككف الكتابة عنيا بعد ذلؾ مف كجية نظر مخالفة ، نكعان 

عياء لكنيا ال تغير اتجاه التيار ، مف السباحة ضد التيار ، كالسباحة ضد التي ار ترسك بصاحبيا إلي بر األماف في تعب كا 
إال لمف أراد أف يبذؿ مجيكدان خاصان لكي يصؿ إلي قناعة ذاتية ترضيو ، مف ىذا المنطمؽ طالت إقامتي بيف المكسكعات 

  - - - - -تحدث عنو نيتشو ،  كالكثائؽ كالدراسات التاريخية لكبار مؤرخينا ، حتي كدت أصاب بداء التاريخ الذم
كقد شيدت مصر تطكران كبيران خبلؿ عيدم محمد عمي كالخديكم إسماعيؿ المذيف تعاظـ دكرىما في النيكض بمصر 

كفي إطار التقييـ العاـ ليذه األسرة يمكننا قبكؿ اعتذار الجد األكبر محمد عمي كحفيده  - - -حضاريان كمعماريان كثقافيان 
 اء كسمبيات بقية حكاميا الذيف لـ يؤىمكا لمحكـ بالفعؿ ككانكا سببان مباشران لبلحتبلؿ البريطاني لمصرإسماعيؿ عف أخط

 
 



 ٕٕٙ 

أماـ أسكار عكا فشؿ الجيش الفرنسي بقيادة نابميكف كانتصر الجيش المصرم  .ُٔٗ
 بقيادة إبراىيـ باشا 

 
عثماني كزحفو في اتجاه مصر بران كبحران قرر أثناء كجكد الحممة الفرنسية في مصر كعندما شعر نابميكف بخطر الجيش ال

 أف يبادر ىك باحتبلؿ سكريا كمبلقاة أم تيديدات عثمانية قبؿ كصكليا 
كبالفعؿ قاـ بحممة كبيرة عمي سكريا كفمسطيف كاستمر يقاتؿ كيحقؽ انتصارات كيكسب أراضي جديدة إلي أف تكقؼ أماـ 

 قتحاميا عكا حيث قاـ بفرض حصار عمي عكا كلكنو فشؿ في ا
ماتكا  َََُقتمكا في المعارؾ كخاصة في حصار عكا ك  ََُِقتيؿ منيـ  ََِِ) فقد بمغ عدد القتمى الفرنسييف 

 كاضطر نابميكف إلي العكدة إلي مصر ،  ُجريح كمريض ( ََِٓمف األمراض كبمغ عدد الجرحى 
ثت المكاجية بينو كبيف الدكلة كعندما كصؿ محمد عمي باشا لحكـ مصر كتطكرت األحداث في عيده إلي أف حد

 العثمانية قاـ بدفع الجيش المصرم بقيادة إبراىيـ باشا في اتجاه سكريا كفمسطيف كما فعؿ نابميكف مف قبؿ ،
 : ُُّٖكيقكؿ الرافعي عف حصار إبراىيـ باشا لعكا الذم بدأ في نكفمبر سنة  

جزت نابميكف منذ نيؼ كثبلثيف سنة عف فتحيا ، ( ) كانت عكا عمي جانب عظيـ مف المنعة ، كال غرك فيي التي أع
كحدث أف كصؿ جيش عثماني إلنقاذ عكا فترؾ إبراىيـ باشا قكة الستمرار حصارىا كقاـ إبراىيـ باشا بمبلقاة الجيش 

ا في العثماني قبؿ أف يصؿ إلي عكا كبعد أف تأكد إبراىيـ باشا مف تماـ ىزيمة الجيش العثماني عاد بقكاتو إلي عكا كفتحي
 ،  ُِّٖمايك  ِٕ

 كيقكؿ الرافعي :
) فبل غرك أف كاف لفتح عكا دكم عظيـ تجاكب في الخافقيف ، فإف عكا ىي التي امتنعت عمي نابميكف كعجز عف 

 - -فتحيا كارتد عنيا خائبان ، فانتصار إبراىيـ باشا في فتحيا ىك صفحة مجد كفخار لمجيش المصرم 
 اج عظيـ في مصر فأقيمت الزينات في القاىرة ثبلثة أياـ متكاليات ( كقد كاف لسقكط عكا تأثير ابتي -

ككتاب عصر ) محمد عمي (  ّّصفحة   –عبد الرحمف الرافعي  –مف كتاب ) تاريخ الحركة القكمية ( الجزء الثاني 
  ِِٖ،  ِِْ، بتصرؼ مف صفحة  ُٖٗٗالطبعة الخامسة  –دار المعارؼ  –تأليؼ عبد الرحمف الرافعي 

                                                 
ٔ

  ٖٖٚلكس  ٕضح٣ٌم جُكًٍس جُو٤ٓٞس ) جٍُجكؼ٢ ( ؼ 



 ٕٖٙ 

 يماف باشا الفرنساكم سم .ُٕٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، كىك فرنسي األصؿ كلد في مدينة ليكف بفرنسا ، ككاف أبكه صاحب مصنع في المدينة ،  Sevesىك الككلكنيؿ سيؼ 
كدخؿ في ميمة البحرية كحضر كاقعة الطرؼ األغر ثـ انتظـ في سمؾ الجيش البرم كقاتؿ في حركب نابميكف كارتقي في 

 المراتب العسكرية 
، كلما انتيي عيد نابميكف خرج الككلكنؿ سيؼ مف الجيش كانقطع لمتجارة كالزراعة ، ثـ نصحو صديؽ لو كىك الككنت  

دم سيجكر بالذىاب إلي مصر ، فجاءىا كقابؿ محمد عمي باشا فأعجب بو كعيد إليو تنظيـ الجيش المصرم عمي 
 الميمة ، األساليب الحديثة فكاف لو الفضؿ الكبير في االضطبلع بيذه 

كقد اعتنؽ اإلسبلـ في مصر كاختار لنفسو اسـ سميماف فصار يعرؼ بسميماف بؾ ، كاشترؾ في عدة حركب كأنعـ عميو 
 محمد عمي باشا بالباشاكية عقب الحرب السكرية األكلي فعرؼ في ذلؾ الحيف بسميماف باشا الفرنساكم 

المصرم كاحتفظ بيذا المنصب في عيد إبراىيـ كعباس  كقد عيف رئيسان عامان لرجاؿ الجيادية المصرية أم لمجيش
كأقيـ لو تمثاؿ في ميداف باسـ سميماف باشا في كسط البمد ) تـ استبدالو بعد ذلؾ  َُٖٔكسعيد باشا ، كتكفي في سنة 

 بتمثاؿ طمعت حرب ككذلؾ تـ تغيير اسـ الميداف ( 
مب إلييـ أف يبارزكه متعاقبيف كاحدان تمك اآلخر حتي ال كحدث مرة أف تمرد تبلميذه عميو كعصكه كتيددكه بالقتؿ ، فط

يدنسكا أنفسيـ بالخيانة كالغيمة ، فكاف ليذه الشجاعة كالبطكلة كسعة الصدر تأثير سحرم في نفكس أكلئؾ الفتياف الذيف 
 ميما يكف ما اتصفكا بو فإنيـ يقدركف الشجاعة حؽ قدرىا ،

جبلليـ فتمكف الككلكنؿ سيؼ مف إتماـ فبعد أف كانكا ناقميف عميو صاركا مف خاص  ة أكليائو يحيطكنو بإعجابيـ كا 
تعميميـ في مدم ثبلث سنكات في أسكاف بعيدان عف العاصمة كما أمر بذلؾ محمد عمي باشا ليككنكا نكاة لمضباط في الجيش 

 المصرم الذم حقؽ العديد مف االنتصارات في عيد محمد عمي باشا
 ماف باشا الفرنساكم بعد أف تـ نقمو مف الميداف إلي القمعة كيبدك في الصكرة تمثاؿ سمي

 دار المعارؼ –الطبعة الخامسة  – ِّٕنقبلن عف كتاب ) عصر محمد عمي ( تأليؼ عبد الرحمف الرافعي صفحة 
 



 ٕٙٗ 

 كمكت بؾ  .ُٖٗ
 صبي الحبلؽ الذم أصبح صاحب الفضؿ الكبير عمي النيضة الطبية في مصر 

 في عيد محمد عمي باشا 
مف أبكيف فقيريف ، كلما ترعرع أكب عمي الدرس عمي ما كاف فيو مف عكز  ُّٕٗكلد في مدينة جرينكبؿ بفرنسا سنة 

كفاقة ، كتعمـ الطب كاضطر أف يشتغؿ صبيان عند حبلؽ بمرسيميا ليتابع دركسو ، كلـ يزؿ مكبان عمي تعمـ الطب إلي أف أخذ 
بمرسيميا ، ثـ انفصؿ عف ىذا المنصب ، كمارس مينة الطب في تمؾ المدينة  أجازتو كعيف طبيبان ثانيان في مستشفي الصدقة

إلي أف تعرؼ إلي تاجر فرنسي كاف محمد عمي باشا عيد إليو بأف يختار لو طبيبان لمجيش المصرم ، فرغب إليو قبكؿ ىذه 
و محمد عمي تنظيـ ، ككاف عمي أخبلؽ فاضمة كعزيمة صادقة ، فعيد إلي ُِٖٓالميمة فرضي بيا كجاء مصر سنة 

 اإلدارة الصحية لمجيش المصرم ، كجعمو رئيس أطباء الجيش ، فعني بتنظيـ ىذه اإلدارة عناية تامة ، 
ثـ أشار عمي محمد عمي بإنشاء مستشفي عسكرم ككافؽ الباشا ثـ أشار عمي الباشا أيضان إنشاء مدرسة لمطب ، 

كدان صادقة في ترقية حالة الببلد الصحية كمقاكمة األمراض ، كأشار كلكمكت بؾ العديد مف المؤلفات الطبية ، كقد بذؿ جي
باستعماؿ تطعيـ الجدرم الذم كاف يمكت بسببو ستيف ألؼ طفؿ مصرم كؿ سنة ، ككافح كباء الككليرا أيضان كقاـك الطاعكف 

 ؼ باسـ كمكت بؾ كقد سر محمد عمي باشا مف جيكده فأنعـ عميو بالبككية فأصبح يعر  ُّٖٓالذم حؿ بالببلد سنة 
  –دار المعارؼ  –الطبعة الخامسة  – َِْصفحة  –نقبلن عف كتاب ) عصر محمد عمي ( تأليؼ عبد الرحمف الرافعي 



 ٕٙ٘ 

 محـر بؾ  .ُٗٗ
 محافظ اإلسكندرية في عيد محمد عمي باشا كالي مصر ، كزكج ابنتو 

 ىك األميراؿ  محـر بؾ 
مع محمد عمي باشا كاستخدمو في كثير مف مياـ الحككمة ، كرأم أصمو مف مدينة قكلة ثـ أخذ مصر كطنان لو فتكاصؿ 

فيو مف الصدؽ كاإلخبلص كحميد الصفات ما جعمو يقربو إليو ، كزكجو بكريمتو تفيدة ىانـ ، كجعمو حاكمان لمجيزة ، ثـ 
 محافظان لئلسكندرية فأحسف إدارتيا ،

كتكلي قيادتو في المرحمة  ُِٖٔـ بؾ أميراالن لو سنة كبعد أف أنشأ محمد عمي باشا األسطكؿ المصرم األكؿ جعؿ محر  
الثانية مف حرب اليكناف ، كحضر كاقعة نافاريف البحرية ، كشيد نكبة األسطكؿ المصرم فييا عندما تحالفت الدكؿ الكبرم 

 عمي إغراقو لكسر شككة محمد عمي باشا ، 
 ُِئلسكندرية كانفرد بيذا المنصب إلي أف تكفي في كبعد أف عاد محـر بؾ إلي مصر بقي في كظيفتو األكلي محافظان ل

ـ ، فأسؼ عميو الناس أسفان كبيران لجميؿ سيرتو كحبو لمخير ،  ُْٕٖديسمبر سنة  َِىػ المكافؽ  ُِْٔمحـر سنة 
 كباسمو سمي الحي المشيكر في اإلسكندرية بحي ) محـر بؾ ( 
  ّٖٓصفحة  –عي نقبل عف كتاب ) عصر محمد عمي ( تأليؼ عبد الرحمف الراف



 ٕٙٙ 

 القائد إبراىيـ  .ََِ
 

عمي الرغـ مف أف محمد عمي باشا قد اعتمد في عدة حركب عمي قادة مف أبناؤه مثؿ طكسكف باشا كاسماعيؿ باشا إال 
أف إبراىيـ باشا قد أثبت جدارتو كمكاىبو العسكرية المتميزة عف سائر أبناء محمد عمي باشا فأصبح يعتمد عميو اعتمادان 

يد محمد عمي الحربية كلقد خاض إبراىيـ باشا العديد مف الحركب أثبت  رئيسيان في حركبو بعد ذلؾ حتي أصبح كما يقاؿ
 فييا كفاءة منقطعة النظير  . فكاف كما يقاؿ الكارت الرابح في يد محمد عمي باشا 

كيكفي اإلشارة لمثاؿ كاحد قد يعبر عف الكثير عف مدم كفاءة إبراىيـ باشا كقائد عسكرم محنؾ حيث يقكؿ الكاتب 
ير عبد الرحمف الرافعي تعميقان عمي فتح الجيش المصرم لمدينة عكا بقيادة إبراىيـ باشا ) فبل غرك أف كاف لفتح كالمؤرخ الكب

عكا دكم عظيـ تجاكب في الخافقيف ، فإف عكا ىي التي امتنعت عمي نابميكف كعجز عف فتحيا كارتد عنيا خائبان ، 
جيش المصرم ،  كقد كاف لسقكط عكا تأثير ابتياج عظيـ في فانتصار إبراىيـ باشا في فتحيا ىك صفحة مجد كفخار لم

كمف ىنا يتضح أف الجيش المصرم بقيادة إبراىيـ باشا نجح فيما  ُمصر فأقيمت الزينات في القاىرة ثبلثة أياـ متكاليات (
 فشؿ فيو الجيش الفرنسي بقيادة نابميكف .

 ي نقبل عف كتاب ) عصر محمد عمي ( تأليؼ عبد الرحمف الرافع

                                                 
ٔ

 ِِٖ،  ِِْكتاب عصر ) محمد عمي ( تأليؼ عبد الرحمف الرافعي مف صفحة  



 ٕٙ6 

 أكالد محمد عمي باشا  .َُِ
كاف محمد عمي باشا يستفيد مف الخبرات األجنبية لتأسيس مصر الحديثة كتحقيؽ مشركعو الكبير سكاء بحضكر ىذه 

 الخبرات إلي مصر كسميماف باشا الفرنساكم ككمكت بؾ عمي سبيؿ المثاؿ أك بإرساؿ البعثات إلي أكركبا 
يات ، كعف ىذا المكضكع كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي في كتابو ككاف يتابع بنفسو ىذه البعثات كاإلرسال

 الشيير عصر محمد عمي مايمي :
تمميذان  ُّٗ ـ ُْٕٖـ إلي سنة ُُّٖ) كقد بمغ عدد الطمبة جميعان الذيف أكفدىـ محمد عمي إلي أكركبا مف سنة 

في البعثات الكبرم ابتداء مف  ُِٗـ ك ُِٖٓنة ـ إلي سُُّٖفي الرساالت الثبلث األكلي ابتداء مف سنة  ِٖمنيـ 
تمميذان كىك عدد عظيـ إذا قيس بدرجة الثقافة التي بمغتيا مصر في ذلؾ العصر كعظيـ  ُّٗفيككف مجمكعيـ  ُِٖٔسنة 

  ُفي نتائجو ألف ىذه البعثات كاف ليا أكفر قسط في نيضة مصر اإلجتماعية كالعممية كاالقتصادية كالحربية كالسياسية (
ليؾ مقدمة أحد ىذه الرسائؿ   ككاف محمد عمي يرسؿ إلييـ الرسائؿ التي تحفزىـ عمي اكتساب العمـك ، كا 

) قدكة األماثؿ الكراـ األفندية المقيميف في باريس لتحصيؿ العمـك كالفنكف زيد قدرىـ ننيي إليكـ أنو قد كصمنا أخباركـ 
ىذه الجداكؿ المشتممة عمي شغمكـ ثبلثة أشير مبيمة لـ يفيـ منيا  الشيرية كالجداكؿ المكتكب فييا مدة تحصيمكـ ككانت

 ِ( - -ما حصمتمكه في ىذه المدة 
أما عندما تكلي أكالد محمد عمي باشا حكـ مصر فمـ يككنكا عمي نفس مستكاه ، فبدالن مف أف يستغمكا األكركبييف في 

تحقيؽ أىدافيـ كالتي انتيت باستفحاؿ الديكف في عيد تحقيؽ أىدافيـ ، حدث العكس تمامان أم استغميـ األكربيكف في 
 اسماعيؿ ثـ باحتبلؿ مصر في عيد تكفيؽ األمر الذم لـ يكف ليحدث في حياة محمد عمي بطبيعة الحاؿ 

 كقد كتب الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني عف أكالد محمدعمي باشا ما يمي :
لمسئكلية جيمة كمتعاظميف كعمي درجة عالية مف التفاىة كرأكا أف كراءه حكامان دكف ا -محمد عمي باشا  -) ترؾ 

كأف الحاكـ الفذ ىك الذم يستمتع بالسمطة كيينأ  محمد عمي أضاع حياتو في ما ال يجدم كقضي العمر في ما ال ينفع
ع أبكابيا كتحكؿ كمر سعيد كعباس كمصر في حالة أكثر انحطاطان مما كانت عميو أياـ المماليؾ فأغمقت المصان بالسمطاف

  جنازات العظماء ، الجيش إلي أداة لمزينة أياـ التشريفة ككقت خركج المحمؿ كفي تشييع
جاء الخديكم اسماعيؿ كىك رجؿ طمكح كلكنو في الكقت نفسو كاف يحسب حساباتو بدقة كلقد رأم أف محمد عمي ثـ 

 –تعرض لميبلؾ عندما خرج يتحدل الغرب كلذلؾ قرر أف ييادف الغرب 
كما داـ الغرب قكيان فبلبد مف أف يككف السبب ىك نمط الحياة التي يحياىا الغرب فقرر أف يتحكؿ بمصر إلي الحضارة 

 الغربية
  –كىنا أخطأ اسماعيؿ في الحساب ألنو لـ يدرؾ أف الحضارة ليست عممية تجميؿ فحسب 

ركبا كلقد نجح اسماعيؿ في ذلؾ بالفعؿ ، شؽ كلذلؾ سنراه يغرؽ في الديكف حتي أذنيو ليجعؿ مف القاىرة قطعة مف أك 
الشكارع كالمياديف كبث النافكرات كالتماثيؿ كأقاـ المتاحؼ كالمعارض كمد الجسكر عمي النيؿ كشيد القصكر الممكية عمي 

لمصالكنات أرقي ىندسة العصر كافتتح داران لؤلكبرا كداران لمتمثيؿ كألؼ مجمسان لمشكرل كجعؿ مف المغة الفرنسية لغة رسمية 
 كالنكادم في عاصمة مصر

كلكف بصره لـ يمتد إلي أبعد مف القاىرة كعينو لـ تمحظ كجكد فبلحيف يعيشكف في الريؼ عيشة أكثر تعاسة مف عيشة  
  الكبلب ، فمـ يكف الريؼ في نظره إال مخزنان لمطعاـ ، كمستكدعان لمبشر المستعديف دائمان لمخدمة كالصبر !!

 ُُُ،  َُُصفحة  –مصر مف تاني ( بقمـ الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني رحمو ا نقبلن عف كتاب ) 
                                                 

ٔ
  9ٓٗػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  
ٕ

  ٓٔٗػٍٛ ٓكٔى ػ٢ِ ) ػرى جٍُقٖٔ جٍُجكؼ٢ ( ٚلكس  
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  عباس األكؿ كرفاىية الفبلح المصرم .َِِ
 –المجمس األعمي لمثقافة  -د يكناف لبيب رزؽ -نقبلن باختصار عف كتاب )المرجع في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر(

 عبد ا محمد عزباكم -سماعيؿ(الفصؿ الرابع )مصر بيف عيدم محمد عمي كا
 ُْٖٓ-ُْٖٖعباس األكؿ 

كلي عباس الحكـ بعد كفاة عمو إبراىيـ كفي حياة جده محمد عمي إذ كاف أكبر أفراد األسرة العمكية سنان كبالتالي أحقيـ 
 بكالية الحكـ بعد إبراىيـ ، كىك ابف طكسكف ابف محمد عمي

  - - -يشبو عمو إبراىيـ في عظمتو كلـ يرث عباس عف جده مكاىبو كعبقريتو كلـ 
بسرام رأس التيف كنقؿ جثمانو إلي القاىرة كدفف بمسجده في القمعة  ُْٖٗأغسطس  ِككاف محمد عمي قد تكفي في 

 ، ككاف في استقباؿ جثمانو جميع أفراد األسرة الباقيف عمي قيد الحياة كلـ يتخمؼ سكم عباس
سيئ  - - - - -استمرت خمس سنكات كنصؼ غدا عباس غريب األطكار كخبلؿ الفترة التي حكـ فييا عباس كالتي 

الظف بالناس كليذا كاف كثيران ما يأكم إلي العزلة كيحتجب بيف جدراف قصكره التي كاف يتخير لبنائيا الجيات المكغمة في 
 الصحراء أك البعيدة عف العمراف 

في صحراء الريدانية التي سميت منذ ذلؾ الحيف باسـ مف ىذه القصكر البعيدة عف العمراف القصر الضخـ الذم شيده 
  - - - -العباسية نسبة إليو 

كفي عيد عباس أصبح الفبلح آمنان في حقمو مف المصكص ، ذلؾ أف عباس قد عني باستتباب األمف فضرب عمي أيدم 
األشقياء كقطاع الطرؽ كطاردىـ كعامميـ بقسكة فخشكا بأسو كانقطع دابرىـ كأمف الناس شركرىـ ، كما أصبح الفبلح آمنان 

عدد الجيش كلعدـ كجكد أشغاؿ عامة كحفر القناطر ، كترتب عمي قمة مف تصرفات رجاؿ الجندية كأعماؿ السخرة كذلؾ لقمة 
كلـ يفرض عباس أم ضرائب جديدة عمي  - -المصركفات بسبب ىذه الخطة التي اتبعيا عباس أف خفت الضرائب ، 

ىؿ  الفبلحيف ، كفي ذلؾ يذكر نكبار في مذكراتو أف ناظر المالية اقترح عميو فرض ضريبة جديدة كقد سألو عباس :
ميزانيتنا متكازنة ؟ كجاء الرد أف الميزانية متكازنة بؿ كىناؾ فائض في اإليراد كعندئذ قاؿ لو عباس : إذف في ىذه الحالة ما 

 ضركرة فرض عبء جديد إنيا جريمة كخطيئة ،حذار مف اآلف ال تطرح أمامي مثؿ ىذه االقتراحات 
أصدر عباس  ُْٖٗبط الفبلح بثمرة كده كعممو ، ففي سنة كفي عيد عباس ألغي نظاـ االحتكار ، فعـ الرخاء كاغت

قراران بإلغاء احتكار شراء الكتاف مف الفبلحيف كقد جاء في ىذا القرار )طمبان لرفاىية األىالي كفائدتيـ كاف محصكؿ الكتاف 
لصنؼ إذا لـ يكرد في بمديرية المنكفية يكرد لؤلشكاف األميرية بسعره المعمـك كلكف ظير بعد البحث كالتنقيب أف ىذا ا

ذم  ِٔاألشكاف كيباع بيد أصحابو يككف أفيد كأكلي لراحتيـ كلرفاىية الرعية كلذلؾ قرر المجمس المنعقد يـك األربعاء 
 ىػ في القمعة أف يرخص لؤلىالي في بيع محصكليـ كما يريدكف كقد كافؽ لدينا اتباع ذلؾ(ُِْٔالحجة 

س أف انطمؽ التجار الشكاـ كاليكنانيكف إلي أنحاء الريؼ المصرم سعيان كراء كأعقب إلغاء نظاـ االحتكار في عيد عبا
 شراء المحاصيؿ مف الفبلحيف ، ككجد الفبلحكف المجاؿ أماميـ كاسعان لبيع حاصبلتيـ كتسمـ الثمف نقدان 

فضؿ سياسة كشيد عيد عباس تقدمان مف ناحية اإلدارة لـ يعرفو عيد محمد عمي ، فقد انتظمت مرتبات المكظفيف ب
صارمة في التدبير كالتكفير كأصبح المكظفكف يتقاضكف مرتباتيـ في مكعدىا بعد أف كانكا في أياـ محمد عمي ينتظركف 

 شيران لتسمـ ىذه المرتبات َِأك  ُٓ
 ة بيف اإلسكندرية كالقاىرة يشرع عباس في مد السكة الحديد ُِٖٓكفي عاـ 

جاؿ لمنفكذ األكركبي في مصر كلذا فقد مضي في سياسة الحذر مف اعتقد عباس أف جده محمد عمي قد أفسح الم
الغرب ، فعمؿ عمي ىدـ النفكذ األكربي في مصر ، إذ كاف يعتقد أنو إذا ما تحتـ عميو الخضكع ألحد فميكف لمخميفة العثماني 

دم إال إلي االنييار التاـ كليس لؤلكركبييف ككاف يرم أف النضاؿ بيف السمطاف كالكالي لف يفيد سكم األكركبييف كلف يؤ 
 لئلمبراطكرية العثمانية بما فييا مصر 
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فطمب السمطاف عبد المجيد مف عباس أف يمده بالجيش  ُّٖٓكقد نشبت الحرب بيف الدكلة العثمانية كركسيا سنة 
 كاألسطكؿ فمبي عباس طمبو 

استطاع الجيش المصرم أف يكسر  كقد أبمي المصريكف ببلء حسنا في ىذه الحرب التي استمرت إلي عيد سعيد فقد
  ُْٖٓىجمات الركس في سنة 

غبلؽ لممصانع كانحطاط الجيش كالبحرية  عمي الرغـ مف السمبيات التي شيدىا عصر عباس األكؿ مف إىماؿ لمتعميـ كا 
كمة الببلد ، المجكء إلي االستدانة ، كلـ يترؾ أم ديف عمي حك ـالتدخؿ األجنبي في الببلد ، كعد ـفإف عصره قد تميز بعد

كلـ يثقؿ خزانة الببلد بالديكف األجنبية التي كبميا خمفاؤه مف بعده ككاف يجتيد دائمان في سد عجز الميزانية دكف أف يمجأ 
 إلي القركض
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 كالمكركنة كقناة السكيس باشا  سعيد  .َِّ

 
يصان عمي تربية أبنائو عمي كاف " محمد سعيد باشا " في صباه يميؿ إلي البدانة ككاف أبكه " محمد عمي باشا " حر 

الحياة العسكرية كالنشأة الرياضية ، فكاف يحتـ عمي الصبي " محمد سعيد " أف يسبح كيعدك كؿ يـك مسافات طكيمة ، 
كيأمر لو بالقميؿ مف الطعاـ الذم ال يسمف كال يشبع ، ككاف " ماثيك دليسبس " كالد " فرديناند " صديقان لمحمد عمي ، يحبو 

طتو عند الباب العالي في اختياره لؤلريكة المصرية ، ككاف يأذف ألبنائو في زيارة القنصؿ لتكثيؽ عرم المكدة مف عيد كسا
تقاف المغة الفرنسية ، فكاف محمد سعيد يجد في دار القنصؿ شبعو مف المكركنة التي كاف مشغكفان بأكميا ، ككاف صحبتو  كا 

يما بعد الستجابو رجائو " الخاص بحفر قناة السكيس " بعد طكؿ تردد فيو لفرديناند الصغير خير شفيع لمميندس الفرنسي ف
 عمي أياـ أبيو ، 

كاتفؽ أيضان أف فرديناند دليسبس ىذا كانت تربطو باإلمبراطكرة " أكجيني " صمة قرابة كمكدة ، فمكال المكركنة كىذه 
جح حيث أخفؽ غيره ، كلحبط العمؿ كمو بعد المصادقة التي ربطت بيف دليسبس كببلط فرنسا لما استطاع الرجؿ أف ين

الشركع فيو لكال اليد القكية التي كانت تنقذه مف كرطة بعد كرطة في ببلط باريس ، إال أف دلسبس قد استخدـ كؿ ما في 
كالجدير بالذكر أف جميع المحاكالت إلقناع محمد  -جعبتو مف الكسائؿ إلقناع سعيد باشا بفكائد مشركع قناة السكيس ، 

عمي باشا بحفر قناة السكيس باءت بالفشؿ لعمـ محمد عمي أف ىذه القناة قد تجر إلي مصر أطماع الدكؿ الكبرم ، كلـ يتـ 
ثـ تـ افتتاحيا في عيد الخديكم اسماعيؿ ثـ تـ احتبلؿ مصر في عيد الخديكم  باشا إقرار المشركع إال في عيد سعيد

 تكفيؽ 
 – ُّٖٗالطبعة الثانية  – ٕٓصفحة  –يكليك ( بقمـ عباس محمكد العقاد  ُُنقبلن عف كتاب ) ضرب اإلسكندرية في 

 بتصرؼ  -دار المعارؼ  
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 الجيش المصرم كشجاعة فائقة في المكسيؾ  .َِْ
 تحت عنكاف ) مف أجؿ عيكف فرنسا (
 كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم ما يمي 

بطاقة تينئة ، كمف الكاجب أف تجاممو في أحزانو  مف الجائز أف تجامؿ صديقؾ في أفراحو فترسؿ إليو بككيو كرد أك
كأزماتو بعبارات تنـ عف المشاركة الكجدانية ، أما أف تجاممو بإرساؿ الجيش ليحارب معو في ببلد بعيدة ، فيذا أغرب أنكاع 

ربان مع المجاممة التي سجميا تاريخ مصر الحديث ، عندما بعث الكالي سعيد باشا بكتيبة مف الجيش المصرم لتخكض ح
 المكسيؾ مجاممة إلمبراطكر فرنسا نابميكف الثالث كفاء لركابط الصداقة بينيما ، 

كاف نابميكف الثالث يحمـ بإقامة إمبراطكرية فرنسية في العالـ الجديد ، فانتيز فرصة قياـ ثكرة في المكسيؾ ضد نظاميا 
لتدخؿ بحجة حماية الرعايا األكركبييف ، فمـ تأبو الجميكرم كعمؿ عمي إذكاء نارىا ، كحاكؿ تحريض إنجمترا كأسبانيا 

الدكلتاف لتحريضو ، فتحمؿ كحده مسئكلية التدخؿ ، بعث بقكات فرنسية تعرضت ليزائـ متكالية ، فمما تحرج مكقفو لـ يجد 
مف ينقذه مف كرطتو سكم صديقو الحميـ سعيد باشا ، كأبت شيامة الكالي المصرم أف يعتذر لصديقو بأف مف غير 
نما  المنطقي أف يذىب الجيش المصرم ليحارب في ببلد ال تربطيا بمصر صداقة أك عداء مف بعيد أك مف قريب ، كا 

جندم كضابط تحت قيادة البكباشي السكداني خيرة ا  ََُِاستجاب لبلعتبارات الشخصية كقاـ بتجييز كتيبة قكاميا 
المعارؾ التي فرضت عمييا في شجاعة تحسد عمييا حتي  كخاضت ُّٖٔمحمد ، كأبحرت الكتيبة إلي المكسيؾ في عاـ 

أف القائد الفرنسي كصؼ أفرادىا بأنيـ أسكد كليسكا جنكدان كبعد أربع سنكات مف الحرب اليائسة كانت الكتيبة قد فقدت 
يزـك ، جندم عادكا إلي باريس في صحبة الجيش الفرنسي الم ََّمعظـ أفرادىا بمف فييـ قائدىا ، كلـ يبؽ منيـ سكم 

فاستعرضيا اإلمبراطكر كأشاد بشجاعة أفرادىا كخمع عمييـ األكسمة ، كبعد كصكليـ إلي اإلسكندرية استعرضيـ الخديكم 
 في قصر رأس التيف كأمر بترقية بعض رجاليا اعترافان بشجاعتيـ  –بعد كفاة سعيد  –اسماعيؿ 

 نقبلن عف كتاب ) محمد عمي كأكالده ( تأليؼ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم 
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 عندما جمس الخديك اسماعيؿ عمي عرش مصر  .َِٓ
ـ بتقميد مف السمطاف العثماني عبد ُّٖٔتكلي اسماعيؿ باشا ابف ابراىيـ باشا ابف محمد عمي باشا حكـ مصر سنة 

عنايتو الفائقة إلي جيش مصر ، فعمؿ عمي رفع مستكاه العممي كأنشأ العزيز ، كلقد كجو اسماعيؿ باشا )الخديك اسماعيؿ( 
لو المدارس الكبيرة كاستقدـ بعض الخبراء العسكرييف ، كذلؾ نالت البحرية قسطان كبيران مف اىتماـ الخديك اسماعيؿ فأخذ في 

 أكائؿ حكمو يعتني بتجديد األسطكؿ فبعث النشاط في ترسانة اإلسكندرية
اشا يعمؿ عمي تككيف إمبراطكرية مصرية عظيمة بالتكسع جية الجنكب في أفريقيا بعيدان عف حكض ككاف اسماعيؿ ب

 البحر المتكسط كالمنطقة العربية ، حتي ال تعارضو الدكؿ األكركبية كما عارضت جده محمد عمي باشا مف قبؿ ، 
ما أتـ تكسيع أمبلكو السكدانية مف كفي طميعة حمبلت الجيش المصرم فتح دارفكر كالتكسع في السكداف الشرقي ، ك

ـ كمف قبمو صمكيؿ بيكر الذم مد نفكذ ُْٕٖالجنكب ، كعيف الككلكنيؿ شارلز جكردكف حاكمان لمديرية خط األستكاء سنة 
ـ ، كفي عيد الخديك اسماعيؿ استقرت السيادة المصرية عمي جميع شاطئ البحر ُُٕٖمصر حتي بحيرة فيكتكريا سنة 

 لي بربرة في الصكماؿ ، األحمر الغربي إ
أما عمي النطاؽ الداخمي في مصر فقد نيض الخديك اسماعيؿ بالتعميـ مف أجؿ التعميـ ، فأنشئت مدارس الحقكؽ كدار 
العمـك بجانب مدرسة الميندسخانة كالطب البيطرم كالفنكف كالصنائع كاأللسف كاآلثار ، كأنشئت الجمعية الجغرافية كظيرت 

 عممية كاألدبية ، العديد مف الصحؼ ال
ترعة أخرم تقريبان ، أما في  ََِكفي أيامو أنشئت مئات مف منشآت الرم أىميا ترعة اإلبراىيمية كاإلسماعيمية ك 

مجاؿ الزراعة فاىتـ الخديك اسماعيؿ بزراعة القطف كقصب السكر لسد حاجة أكركبا منيما ، كزادت األراضي الزراعية في 
 رية ، عيده مع إصبلح القناطر الخي

ميؿ مف األسبلؾ التمغرافية ، كفي  َََٓكمدت خطكط السكؾ الحديدية في الكجييف القبمي كالبحرم كأنشأ ما يزيد عمي 
 عيده استخدمت الطكابع لتكضع عمي خطابات البريد ببل أنشأ ىيئة البريد رسميان ، 

كبرا كدار اآلثار المصرية كدار الكتب المصرية أما في مجاؿ العمراف فقد أنشئ ككبرم قصر النيؿ كككبرم الجبلء كدار األ 
، كتـ تمييد شارع اليـر كشارع محمد عمي كبناء جامع الرفاعي كافتتحت المبلحة في قناة السكيس رسميان في حفؿ بييج 

ـ ، كازدىرت المدف بالمباني الحديثة كازدانت بالقصكر ، مثؿ سرام عابديف ، كسرام اإلسماعيمية ، كسرام ُٖٗٔسنة 
الجزيرة كسرام الجيزة كالقصر العالي كسرام الزعفراف كسرام رأس التيف كسرايات أخرم ، مع حبو الشديد لبناء الحدائؽ 

 كالبساتيف مثؿ بستاف الجيزة كبستاف الجزيرة كبستاف األكرماف كبستاف األزبكية ، 
ي يأتي لمصر منذ فتح السمطاف سميـ كما دعا اسماعيؿ باشا السمطاف عبد العزيز لزيارة مصر كىك أكؿ سمطاف عثمان

ـ ، كاستغؿ اسماعيؿ باشا كجكد السمطاف كأغدؽ عميو العديد مف اليدايا حتي حصؿ منو عمي فرماف ُُٕٓاألكؿ ليا سنة 
ككاف مف قبؿ في أكبر أبناء أسرة محمد  –ـ بتعديؿ نظاـ الكراثة في حكـ مصر ليككف في أكبر أبناء اسماعيؿ ُٖٔٔسنة 

 ـ ُٕٖٔكما منح اسماعيؿ لقب خديك سنة  –اـ عمي بشكؿ ع
 كيعتبر اسماعيؿ ىك أكؿ مف كضع تماثيؿ العظماء في الشكارع مثؿ تمثاؿ كالده إبراىيـ باشا

كأنشأ المحاكـ المختمطة يشترؾ في الجمكس عمي منصاتيا مع المصرييف رجاؿ القانكف األجانب ، كقد أصدر الخديك 
عضكان كيعد ىذا  ٕٓـ ككاف عدد أعضائو ُٖٔٔيف مجمس شكرم النكاب كقد افتتحو سنة ـ قراران بتكك ُْٖٔاسماعيؿ سنة 

 المجمس أكؿ خطكة في سبيؿ إشراؾ المصرييف في شئكف الببلد 
كلتحقيؽ كؿ ما سبؽ كاف البد مف تكفير األمكاؿ البلزمة فأقدـ عمي اقتراض الماؿ بدكف حساب ، ككاف الخديك يعقد 

ـ بيعت أسيـ مصر في قناة السكيس )ككانت حصتيا ُٕٖٓدفع عمكلة لمكسطاء ، كفي سنة القركض بفكائد باىظة كي
مميكف جنيو كلجأ إلي بيع  َْمبلييف جنيو في كقت كانت تساكم فيو أكثر مف  ْ%مف األسيـ( بثمف بخس كىك ْْ

 بعض المصالح الحككمية كرىف البعض اآلخر ، 
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المصرية كراجت حقيقة سكء أحكاؿ مصر المالية األمر الذم أدم إلي  كمف ىنا بدأ القمؽ يساكر حممة سندات الديكف
كثكب األجانب ، فاضطر اسماعيؿ لتيدئة خكاطر دائنيو كتأمينيـ عمي أمكاليـ إلي أف يحني رأسو لمعاصفة كيتنازؿ عف 

رؽ إصبلحيا ، مثؿ بعثة كثير مف سمطاتو كنفكذه كيستدعي الخبراء كالبعثات األجنبية لفحص الحالة المالية في الببلد كط
كييؼ كبعثة جكشف كجكبير كصندكؽ الديف كلجنة التحقيؽ حتي فرض األجانب عمي الخديك التنازؿ عف أمبلكو كتخصيص 
مرتب سنكم لو كتعييف كزارة مسئكلة برئاسة نكبار باشا نكبرياف األرمني كعضكية السير رفرز كلسف لممالية كمسيك دم 

تكقؼ المشركعات كاإلصبلحات لسداد الديكف كأرباحيا مع زيادة  -اقتصادان في المصركفات–جانب بمنيير لؤلشغاؿ ، كرأم األ
 الضرائب عمي األىالي ، 

تقدـ األعياف كأعضاء مجمس شكرم النكاب إلي الخديك اسماعيؿ يطمبكف كضع حد لمتدخؿ األجنبي مطالبيف بتعييف 
لطمب حجر الزاكية في ضغط الدكؿ األكركبية عمي السمطاف لعزلو ، حككمة كطنية ككانت استجابة الخديك اسماعيؿ لذلؾ ا

 خاصة أف ألمانيا عمي غير انتظار تدخمت ، متيمة الخديك اسماعيؿ بخرؽ االتفاقات الدكلية 
كخكفان مف إعطاء بسمارؾ مستشار ألمانيا ذريعة لمتدخؿ في مصر بجانب اشتداد التيار الكطني حممت إنجمترا كفرنسا 

 ـُٕٖٗالعثماني عمي عزؿ الخديك سنة  السمطاف
المراجعة العممية د ناصر  –إعداد حمدم عثماف   -مف مينا إلي مبارؾ  -نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  

 َُِِالطبعة الثانية  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –األنصارم 
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 عقد شركة قناة السكيس  .َِٔ
 كعندما يككف الخصـ ىك الحكـ 

سعيد كمف بعده اسماعيؿ يثقاف ثقة عمياء في نزاىة ممكؾ أكركبا كفرنسا بالذات ، عمي عكس مؤسس األسرة  كاف
العمكية محمد عمي باشا الذم كاف شديد الحذر مف ناحية األطماع األكركبية ، كلـ يكف يحسف الظف بيـ ، كال يسمح ليـ 

 المشتركةبالتغمغؿ في شئكف الببلد تحت ستار المشركعات كالمصالح 
 كعمؿ عمي حماية االستقبلؿ الكطني مف الكقكع في براثف النفكذ األكركبي ،  

ف كاف المكقؼ الرافض لمييمنة األكركبية لـ يمنع محمد عمي مف اقتباس أساليب النيضة األكركبية في تأسيس  كا 
مشركعو الكبير ، فبعث البعثات إلي ىناؾ ، كاستقدـ العمماء كالخبراء إلي مصر ليعممكا تحت عينو الثاقبة ، كمضي كريثو 

 ،  عباس األكؿ عمي ىديو في مقاكمة النفكذ األكركبي
ذا كاف عيد عباس يتميز بالجيالة كالتخمؼ كالرجعية إال أف استمساكو باالستقبلؿ الكطني ىك الحسنة الكحيدة التي  كا 

 تذكر لو ، فسمـ الببلد بعد أربع سنكات شداد إلي مف جاء بعده كىي خالية مف النفكذ األجنبي 
غؿ ضعؼ شخصية الكالي الجديد كانبياره الشديد فمما كاف عصر سعيد نجح دليسبس فيما فشؿ فيو أياـ أبيو ، كاست

براـ  بالحضارة الفرنسية كصداقتو الحميمة مع اإلمبراطكر نابميكف الثالث ، في الحصكؿ عمي امتياز شؽ قناة السكيس كا 
سرع عقد يمـز الحككمة المصرية بأعباء فادحة ، كلـ يتريث سعيد في دراسة بنكد العقد كتمحيص ما يحتكيو مف مظالـ ، كأ

 بتكقيع العقد ثقة منو في سبلمة النكايا الفرنسية 
ككاف اسماعيؿ أكركبي النزعة ، مما جعمو يثؽ في ساستيا كرجاؿ الماؿ فييا ، كيعتقد فييـ حسف النية ، كلـ يفطف 

النزاع بينو إلي مطامعيـ االستعمارية ، كبمغت بو السذاجة أف لجأ إلي صديقو اإلمبراطكر نابميكف الثالث ليككف حكما في 
 كبيف شركة قناة السكيس حكؿ االمتيازات الظالمة التي نص عمييا العقد في عيد سمفو سعيد باشا

كقد شعر اسماعيؿ في بداية حكمو بفظاعة االلتزامات التي كبمت مصر بأعباء جسيمة فأزمع إلغاءىا إنطبلقا مف الشعار 
ممكا لمقناة ، فاعترض عمي البنكد التي تمـز الحككمة المصرية الذم أعمنو بأف تككف القناة ممؾ مصر ال أف تككف مصر 

بتقديـ عشركف ألؼ عامؿ لحفر القناة بالسخرة كتفرض عمي مصر أف تدفع لمشركة تعكيضات في حالة تقصيرىا عف تكفير 
عفائيا مف ا  لضرائب ىذا العدد ، كاعترض عمي إعطاء الشركة حؽ تممؾ جميع األراضي الكاقعة عمي ضفتي القناة كا 

كرفضت الشركة الفرنسية التنازؿ عف ىذه االمتيازات ، كحرضت الصحؼ الفرنسية عمي شف حممة ضد حككمة مصر ، 
كتعضيد حؽ الشركة في ىذه المكتسبات ، ككاف مف الطبيعي أف ينحاز الرأم العاـ الفرنسي إلي جانب مصالحو االستعمارية 

 فماذا يعمؿ خديك مصر إزاء ىذا التكتؿ االستعمارم ؟كمف خمفو دكائر الماؿ كالبنكؾ كالحككمة 
لجأ إلي صديقو الحميـ نابميكف الثالث ليككف حكماي في النزاع دكف أف يدرؾ بأف امبراطكر فرنسا ال يمكف أف يتخذ مكقفا 

 ككف حكما عادالمحايدا يعارض المصالح االستعمارية لببلده ، كتجاىؿ اسماعيؿ الحقيقة البدييية بأف الخصـ ال يمكف أف ي
 كأف سياسات الدكؿ االستعمارية ال تعرؼ الصداقة الشخصية 

أصدر اإلمبراطكر حكمو كيقضي بإلزاـ الحككمة المصرية دفع تعكيضات باىظة إلي الشركة الفرنسية  ُْٖٔكفي عاـ 
ألؼ جنيو مصر  َّٔف ك مميكف فرنؾ أم ما يعادؿ ثبلثة مبليي ْٖمقابؿ تعديؿ بعض بنكد العقد ، كبمغت ىذه التعكيضات 

ذا عممت أف كؿ رأس ماؿ الشركة ىك ثمانية مبلييف جنيو ، أمكنؾ أف تقدر فداحة التعكيضات التي حكـ  في ذلؾ الكقت ، كا 
 بيا اإلمبراطكر كأنيا تقارب نصؼ رأس ماؿ الشركة 

 لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم  –محمد عمي كأكالده  –نقبل عف كتاب 
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 فو بتشييد القصكرالخديكم اسماعيؿ كشغ .َِٕ
 تقديـ األديب الكبير جماؿ الغيطاني–تأليؼ عرفو عبده عمي  –كما كرد بكتاب )القاىرة رحمة في المكاف كالزماف( 

 
كانت عناية الخديك إسماعيؿ بتشييد القصكر تفكؽ ما شيده أسبلفو مف الكاله كالسبلطيف كأعظميا ركعة كجبلالن سرام 

أقيمت حديقة الحيكاف عمي جزء مف حدائؽ سرام الجيزة كىدمت  َُٖٗلجيزة كفي عاـ عابديف كسرام الجزيرة كسرام ا
 ـُٖٖٔمارس عاـ ِٔكتجدر اإلشارة إلي أف الممؾ فؤاد األكؿ قد كلد بيذه السرام في  َُّٗسرام الجيزة عاـ 

 كيقكؿ محمد بؾ المكيمحي في كتابو حديث عيسي بف ىشاـ عف ىذه السرام :
يزة كمتحؼ اآلثار كممتقي السيارة مف سائر األقطار فدخمنا ركضة تجرم مف بينيا األنيار كأنيا ككصمنا إلي قصر الج

الجنة بعينيا تحسب أرضيا مفركشة ببسط منقكشة ، ثـ شاىدنا قصران يكؿ عنو الطرؼ كيقصر دكنو الكصؼ فسرنا نرتاد 
ا القادر العظيـ ، ىذا بيت اسماعيؿ بف إبراىيـ ، خبللو كنتفيأ ظبللو فإذا األسكد مقصكرات في المقاصير ، فقمت سبحاف 

 شقيت أقكاـ كسعدت أقكاـ  –طالما كانت حجراتو مطالع لؤلقمار كدرجاتو منازؿ لؤلقدار ، كاف إذا نادم صاحبو : يا غبلـ 
دم قد أب ُٖٗٔكمف طريؼ ما يركم أف كلي عيد بركسيا أحد ضيكؼ إسماعيؿ باشا في االحتفاالت األسطكرية عاـ 

 رغبتو في مشاىدة قصكر الخديكم ، فسأؿ الخديكم أحد ندمائو الشيخ عمي الميثي قائبلن :
 يا شيخ عمي ، إذا أمرتؾ بمصاحبة كلي عيد مممكة بركسيا فعمي أم القصكر تفرجو ؟

 عمي قصر الجيزة
 كبعديف تفرجو عمي أم قصر ؟

 عمي قصر الجزيرة 
 كبعديف ؟

 ا مباشرةن كبعديف أكديو عمي السرايا الصفر 
 أنت اتجننت يا شيخ عمي ؟

 ىك فيو حد يتفرج عمي السرايتيف دكؿ كال يتجننش يا أفندينا 
 فمـ يتمالؾ إسماعيؿ باشا نفسو مف الضحؾ كأمر لو بجائزة 

تقديـ األديب الكبير –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب 
  ََِٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  –لغيطاني جماؿ ا
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 الخديكم اسماعيؿ بعيكف القنصؿ  .َِٖ
 

ىك "ألبرت لي فارماف"، المعاصر لمسنكات األخيرة مف  ُُٖٖحتى  ُٕٖٔقنصؿ أمريكا في مصر في الفترة الكاقعة بيف 
، كمف اآلثار ُٕٖٗيكنيك  ِٔحتى عزلو كنفيو خارج الببلد  ُّٖٔيناير  ُٖعيد الخديك إسماعيؿ؛ الذم إستمر مف 

 المفيدة ليذا القنصؿ كتابو بعنكاف:
Egypt and its betrayal  ترجمو األستاذ عبد الفتاح عنايت بعنكاف "مصر ككيؼ غيدر بيا"؛ ، 

فصبل  يصؼ القنصؿ األمريكي "فارماف" بالتفصيؿ أكؿ كاجب قاـ بو في القاىرة،  ِْصفحة ك  ّٕٕيقع الكتاب في 
، كىك زيارة الخديك إسماعيؿ، في "قصر الجزيرة" الكاقع عمى الشاطئ الغربي لمنيؿ في مكاجية ُٕٖٗإلييا عند كصكلو 

المدينة ، بالقرب مف حديقة الحيكانات كحدائؽ النباتات، كيسيب في كصؼ الخديك إسماعيؿ: "... رحب بي الخديك في 
لمغة الفرنسية التي كاف يتكمميا بطبلقة. لـ يكف إسماعيؿ باشا ببلده كلما كاف ال يتكمـ اإلنجميزية فقد كانت محادثاتنا با

جذابا مف الناحية الجسمانية، كاف يبمغ مف العمر حكالي السابعة كاألربعيف، قصير القامة، عريض المنكبيف، ضخـ الجثة، 
اء مف اليمنى،كعندما كلكف بشرتو أكثر سمرة مف بشرة األكركبييف، أما جفكنو فكانت مرتخية، ككانت اليسرل أكثر إرتخ

تككف مبلمحو ساكنة تبدك عيناه ككأنيا نصؼ مغمقة، ككانت حكاجبو فاحمة المكف، خشنة، كثة الشعر كبارزة إلى األماـ، 
أما لحيتو البنية الداكنة فكانت قصيرة، كأذناه كبيرتاف كليست مف الحسف بمكاف" ػ لكنو في محاكلة إلنصاؼ إسماعيؿ يشيد 

مساكئو الجسمانية كاف محٌدثا ممتعا، يبتسـ في كثير مف األحياف، بشكشا دائما كميثيرا   ؿ نقائصو كبأنو: "... رغـ ك
لئلىتماـ. كاف صكتو ىادئا يبعث عمى السركر كألفاظو مينتقاه كميعٌبرة، فائؽ الذكاء كلديو معمكمات دقيقة حتى عف التفاصيؿ 

راتو الحادة الثاقبة، حينما تككف عيناه مفتكحتيف مف أثر حديث التي تخص حككمتو كشئكنو الخاصة الشاسعة، كتبرىف نظ
جابتو السريعة الدقيقة، كمعمكماتو الخاصة بمكضكعات ليس مف المفركض أصبل أف يككف ممما بيا، تبرىف لكؿ  شائؽ، كا 

مؾ القدرة النادرة عمى ىؤالء الذيف استمتعكا بالحديث معو أنو رجؿ يمتاز بقدرة غير عادية .... ، أضؼ إلى ذلؾ أنو كاف يم
أف يكتسب ثقة زائره بأف يزيح عف كاىمو كؿ حرج ممكف كيجعمو عمى طبيعتو تماما..."، في نياية ىذا الفصؿ يقكؿ فارماف: 
"... قبؿ حفؿ اإلستقباؿ الرسمي الذم أقيـ لي، كثيرا ماقمت بزيارة الخديك الذم أشعرني بأني عمى صمة كثيقة بسمٌكه .... 

ف كانت بطريقة ميمٌحة،ككاف ينبغي  بدفع   عمٌى أكثر مف مٌرة أف أقـك بكاجب غير سار كىك المطالبة غير الرسمية، كا 
التعكيضات األمريكية ضد الحككمة المصرية، ككانت الحككمة المصرية في ضائقة مالية شديدة كلذا كاف مجرد ذكر أم 

 تعكيض مالي البد كأف يسبب بعض الضيؽ،
 صافي ناز كاظـ –نقبل عف مقدمة لعرض كتاب قنصؿ أمريكا في عيد الخديك إسماعيؿ 
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 الخديكم في باريس   .َِٗ
 

لحضكر المعرض الدكلي في باريس كصدرت الصحؼ الباريسية تبشر بكصكؿ خديك مصر  -اسماعيؿ-) ذىب الخديك 
 سامع ، أقبؿ الناس يتساءلكف :إلي عاصمة اإلمبراطكرية الفرنساكية كلما كاف ىذا المقب جديدان عمي الم

ككاف اسماعيؿ قد ذىب إلي باريس كجيكبو مؤلم بالنقكد كخزائف المصارؼ بباريس  - -خديك ؟ ما ىك الخديك ؟  
كلندف تحت أمره كتصرفو ففتح يده بسخاء كبذخ لـ يعيدىما العالـ الغربي مف عاىؿ مف العكاىؿ الذيف زاركا المعرض فبات 

 - -ع أحدكثة إعجاب الجمي
ككقع في خمد العامة أف الخديك إنما ىك أحد ممكؾ ألؼ ليمة كليمة بعث إلي الحياة ثانية كأنو خميفة الفراعيف عمي  

  ُعرش القطريف أكبر ممؾ حمت قدماه أرض فرنسا (
 كتحت عنكاف فتاة القصر كتب األستاذ جماؿ بدكم 

ؾ القصة التي ركاىا الككنت دم الفيزكف في مذكراتو كىي أف ) كمف األحداث التي كقعت خبلؿ زيارة الخديك لباريس ، تم
ذا بو يرم قصران بمغ مف  أحد كبار النببلء دعا الخديك اسماعيؿ إلي كليمو في قصره بضكاحي باريس فأجاب الخديك دعكتو كا 

سماعيؿ بو أيما إعجاب الجماؿ كالجبلؿ كفاخر الرياش ما لـ يكف أحد يتكقع كجكد مثمو أبدان في حكزة غير الممكؾ فأعجب ا
كبعد تناكؿ الغداء كبينما المحادثة دائرة في قاعة التدخيف أبدم لمضيفو استحسانو العظيـ لقصره فشكره النبيؿ عمي تمطفو 

فسألو عما إذا كاف  ِككاف قد قيؿ إلسماعيؿ إف النبيؿ في ضيؽ مالي شديد فأحب مساعدتو بشكؿ ال يتحرج لو إحساسو
الرجؿ عمي شدة احتياجو إلي النقكد ال يرم في استطاعتو التجرد مف ممكية ذلؾ البناء الفخيـ ، كتحرج  يريد بيع قصره ككاف

أف يقابؿ لطؼ الخديك بخشكنة الرفض فخطر لو أف يبالغ في تقدير الثمف ليحممو عمي العدكؿ عف رغبتو في المشترم ، 
كلـ يكف القصر يساكم أكثر مف مميكف كنصؼ مميكف  –كات فأجاب : إني قد أبيعو يا مكالم مقابؿ خمسة مبلييف مف الفرن

فرنؾ ، كلكف اسماعيؿ التقط الكممة مف فـ الرجؿ كىي طائرة كقاؿ : إني اشتريتو منؾ بيذا المبمغ كحرر لو في الحاؿ حكالة 
ىيفاء ال تتجاكز  بثمنو عمي أحد البنكؾ بباريس كلـ يجد الرجؿ مفران مف قبكؿ البيع غير أف اسماعيؿ التفت فكجد فتاة

الخامسة عشر ربيعان كعرؼ أنيا ابنة النبيؿ فقاؿ بابتساـ جميؿ مخاطبان كالدىا : " عمي أني ال أحسبؾ تمانع في تحرير عقد 
البيع لآلنسة ابنتؾ ىذه المطيفة تخميدان لذكرم استحساف خديك مصر ظرفيا كآدابيا كلكيبل يقاؿ أني زرتؾ ألجردؾ مف قصرؾ 

) "ّ 
 ُٗٗٗمكتبة األسرة   ُِّ،  َِّ) محمد عمي كأكالده ( تأليؼ ) جماؿ بدكم ( صفحة مف كتاب 

                                                 
ٔ

  ٖٕٓجٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  
ٕ

 ٫قع ٍٓجػحز ئقٓحِ ٝجقى ك٢ٍٓٗ ٗر٤َ ٝػىّ ٍٓجػحز  جُك٤حز ج٣ٌٍُٔس  ُِل٬ق٤ٖ ج٤٣ٍُٖٛٔ ػ٢ِ ًػٍضْٜ  
ٖ

  ٖٕٔٓكٔى ػ٢ِ ٝأ٫ٝوٙ ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  
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 افتتاح قناة السكيس لممبلحة في عيد الخديكم اسماعيؿ  .َُِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات الرسمية المصرية عف سير العمؿ في قناة السكيس إلي يكـ افتتاحيا 
 مؤرخ المشيكركما جاءت في تقكيـ النيؿ لصاحبو أميف سامي باشا ال

رمضاف سنة  ُِالمكافؽ  ُٖٗٓأبريؿ سنة  ِٓكاف مبدأ العمؿ في حفر قناؿ السكيس حصؿ في بكرسعيد يـك   - ُ
 ىػ  ُِٕٓ
مميكنان مف الفرنكات بما في ذلؾ أماكف العماؿ كبناء  َْٖصرفت شركة مساىمة القناؿ في برزخ السكيس   - ِ

 مكافآت التي كانت تعطي زيادة عمي المرتباتمدينتي بكرسعيد كاإلسماعيمية كالمحاط كال
نفس ، كأما عدد  َََِٕبمغ عدد العماؿ الكطنييف الذيف أعدتيـ الحككمة ليذا العمؿ بدكف أجرة ) سخرة (    - ّ

 المستأجريف كالمستخدميف فبمغ خمسة آالؼ نفس تقريبان 
  ميبلن  ٕٖبمغ طكؿ القناؿ مف بكرسعيد إلي السكيس ) محطة تكفيؽ (   - ْ
، كقد حضر ىذا االحتفاؿ كؿ مف جبللة إمبراطكرة فرنسا  ُٖٗٔنكفمبر سنة  ُٕحصؿ االحتفاؿ بالسفر فيو يـك   - ٓ

، كجبللة إمبراطكر النمسا كالمجر ، األمراء أكلياء عيد الركسيا كبركسيا كىكلندة ، كحضر أيضان بالنيابة عف دكلة إنجمترا 
 رئيس عمارة حربية 

كأكؿ سفينة تجارية مرت بالقناؿ بعد االحتفاؿ بافتتاحو دافعة عكائد المركر باعتبار عشرة فرنكات عف كؿ  -   ٔ 
 طكنكالتو ىي السفينة المسماة " أمبيراتريس " 

  
  – ّٖ،  ِٖصفحة  –يكليك ( بقمـ عباس محمكد العقاد  ُُنقبلن عف كتاب ) ضرب اإلسكندرية في 

 دار المعارؼ  – ُّٖٗالطبعة الثانية 
 ُٖٗٔنكفمبر  ُٕالصكرة لحفؿ افتتاح قناة السكيس 
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 أفراح األنجاؿ .ُُِ
 عف ىذا المكضكع كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم رحمو ا في كتابو الممتع أنا المصرم ما ممخصو :

 
مف األقكاؿ المأثكرة عف الخديك تكفيؽ في كصؼ أبيو إسماعيؿ : لف يأتي الزمف بمثمو في أبية الممؾ كفخفختو السنية 

كىك كصؼ صحيح يمثؿ شخصية إسماعيؿ أصدؽ تمثيؿ ، ككؿ ما تسمعو مف أكصاؼ خيالية عف ألؼ ليمة كليمة  -
المناسبات  –بؿ يفتعؿ  –لمخممية ، كاف إسماعيؿ يمتمس تتكاضع إلي جانب ليالي إسماعيؿ كحفبلتو الصاخبة كسيراتو ا

ذا كانت احتفاالت افتتاح قناة السكيس قد بيرت ممكؾ أكركبا كأميراتيا فإف أفراح األنجاؿ فاقت  السعيدة إلقامة الحفبلت ، كا 
سرافيا كتكاصميا أربعيف يكمان بميالييا ، كال ننسي أف أفراح األنجاؿ أقيمت بعد أربع سنكات مف حفمة  األكلي في بذخيا كا 

القناة ، كاألنجاؿ األربعة كانكا ثبلثة ذككر كفتاة ، أكليـ كلي العيد تكفيؽ كعركسو األميرة أمينة كالثاني األمير حسيف كامؿ 
كعركسو األميرة عيف الحياة كالثالث األمير حسف كاختار لو أبكه عركسو األميرة خديجة كفاء لكعد قطعو ليا ، كليذا الكعد 
قصة طريفة ، بدأت عندما كاف الخديك يتفقد الدراسة في مدرسة الببلط التي أنشأىا لتعميـ األميرات ، كلما كجد التمميذة 
خديجة أخذ يحثيا عمي االجتياد في تحصيؿ العمـ كحفظ القرآف كبعد سنكات ذىب الخديك لزيارة المدرسة كسأؿ خديجة عما 

فكر : كاذكر في الكتاب اسماعيؿ إنو كاف صادؽ الكعد ،  كانبسطت أسارير الخديك حفظتو مف القرآف الكريـ فأجابت عمي ال
لذكائيا كحسف تصرفيا ، كضحؾ قائبلن : أجؿ أجؿ لف أنسي كعدم كاختارىا زكجة البنو حسف ، أما االبنة الكحيدة التي 

التبرعات القيمة التي قدمتيا إلنشاء احتفؿ الخديك بزكاجيا فيي األميرة فاطمة كىي التي سجمت اسميا في التاريخ بسبب 
الجامعة المصرية ، ككقائع أفراح األنجاؿ ركاىا مؤرخ عصر إسماعيؿ إلياس األيكبي نقبلن عف الكتاب األكركبييف الذيف 

كاستمرت أربعيف يكمان بمعدؿ عشرة أياـ لكؿ كاحد مف األنجاؿ ،  ُّٕٖيناير  ُٓشاىدكا األفراح ، كبدأت االحتفاالت يـك 
زينت الشكارع الممتدة مف القصر العالي إلي قصر الجزيرة ، إلي سرام القبة ، بالنجؼ كالفكانيس المختمفة األلكاف ، كفي ك 

نياياتيا أقيمت أقكاس النصر تعمكىا الشمكع ، فسطعت األضكاء حتي جعمت القاىرة شعمة مف النكر ، كفي أىـ المياديف 
ية كأىميا فرقة عبده الحامكلي ، كفي اليـك الخامس عشر بدأ خركج اليدايا أقيمت المسارح لمفرؽ المكسيقية كالغنائ

المقدمة مف الكالدة باشا كزكجات الخديك إلي العرائس مف القصر العالي كبدأ مككب شكار عركس كلي العيد في حراسة 
كقبلئد مف الماس مف  صفكؼ الفرساف كآالم مف المشاة في مبلبس بيضاء ناصعة ، ككانت اليدايا عبارة عف مجكىرات

نكع البرلنتي كمناطؽ مف الذىب الخالص كأقمشة مطرزة بالمؤلؤ كزمرد في حجـ البيض كآنية متنكعة مف الفضة الصب 
ككاف مف بيف اليدايا المقدمة مف الخديك لكلي عيده سرير مف الفضة الصب الخالصة محبله بماء الذىب األبريز كعكاميده 

اقكت األحمر النادر كالزمرد كالفيركز كاجتاز المككب شكارع العاصمة كلـ يختمؼ شكار األميرات الضخمة مرصعة بالماس كالي
 عيف الحياة كخديجة كفاطمة عف شكار األميرة أمينة

مقتطفات  – َََِمكتبة األسرة  -ىيئة الكتاب  –لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم  -أنا المصرم–نقبلن باختصار عف كتاب 
 كما بعدىا  َُُمختصرة مف صفحة 
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 البتشتي.. القناكم األزىرم الجرمء الذم تحدل الخديكم إسماعيؿ .ُِِ
ا خصبة بالرجاؿ مميئة باألكفياء، كمما احتاج الكطف  ككأف أرضيا الطيبة، كمكقعيا عمى النيؿ بيف الجباؿ، جعميا أرضن

نيـ الشيخ تكفيؽ محمد خميفة، الذم رجاالن أقكياء في الحؽ أشداء عمى الباطؿ، لـ تتأخر قنا عف تقديميـ لمصر، كمف بي
 ، ُٕٕٖ، كينسب إسمو إلى مسقط رأسو مركز أبك تشت، أكؿ مراكز محافظو قنا ’’تكفيؽ البتشتي‘‘عيرؼ بػ

كاف الشيخ تكفيؽ البتشتي، مف الطراز المتميز في تفكيره كطريقة تعبيره كأسمكبو في عرض المسائؿ العممية، مما حبب 
ت دركسو، كضاؽ المكاف بالراغبيف في عممو، كانفرد برقعة شاسعة مف األزىر، ساعده فييا الطبلب فيو، فاتسعت حمقا

 .صكتو الجيكرم كحنجرتو القكية
عيرؼ عنو أنو يرفع راية الحؽ ال يخشى حاكمنا، كال يتممؽ سمطاننا، فحيف كقعت الحرب بيف مصر كالحبشة، في عيد 

لخديكم، فقاؿ لو شريؼ باشا رئيس النظار: إذا لجأت إلي عمماء األزىر الخديكم إسماعيؿ، كتكالت اليزائـ، كضاؽ صدر ا
األطيار كقرأكا البخارم يفرج ا الكرب كينتصر الجيش، فكمـ الخديكم الشيخ العركسي، شيخ األزىر، فجمع لو مف العمماء 

ـ ظمت تتكالى كانتصارات العدك تتعاظـ، الصالحيف، كأخذكا يتمكف البخارم أماـ القبمة القديمة في األزىر، كلكف أخبار اليزائ
فرجع الخديكم إلي العمماء كاتيميـ بأف ما قرأكه إما ليس صحيح البخارم، أك إنيـ ليسكا عمي مستكل سمفيـ الصالح، 

ىيزمنا منؾ يا إسماعيؿ، فإنا ركينا عف النبي )ص( إنو قاؿ: لتأمركف ‘‘فسكت العمماء كصرخ البتشتي مف آخر الصؼ 
 .’’كلتنيكف عف المنكر أك ليسمطف ا عميكـ شراركـ فيدعكا خياركـ فبل يستجاب ليـبالمعركؼ 

أطرؽ الخديكم، كانصرؼ كمعو شريؼ باشا، ثـ رجع أحد مماليكو يطمب الشيخ المتحدث كاصطحبو معو إلي القصر، 
صنعنا حتى ينزؿ بنا الببلء؟ كطمب منو الخديكم أف يعيد ما قالو، فأعاد الشيخ حديثو كشرحو، فتساءؿ الخديكم: ماذا 

، فرد -أكركبا-فأجابو الشيخ بأف قكانينو تبيح الزنا كترٌخصو ككذلؾ الخمر، فبرر الخديكم بأف تمؾ العادات نيقمت ليـ مف 
 .، فصمت الخديكم كصٌدؽ عمى كبلمو ككافأه عمى جرأتو’’إذف ال ذنب لمبخارم كعمماء األزىر‘‘الشيخ 

البتشتي.. القناكم األزىرم الجرمء الذم تحدل الخديكم تحت عنكاف  –ية الجنكب نقبلن باختصار عف مكقع حكا
 بقمـ سعيد عطية –إسماعيؿ
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 الديف األفغاني يزكر مصرجماؿ  .ُِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتب الكاتب الكبير محمكد السعدني في كتابو الرائع ) مصر مف تاني ( عف زيارة جماؿ الديف األفغاني لمصر ما يمي : 
األثناء مر عمي مصر رجؿ كاألنبياء ، قاطع كالسيؼ كاضح كالشمس ىك جماؿ الديف األفغاني كتعجب مف ) كفي ىذه 

الحاؿ التي كصمت إلييا مصر شعب صابر كمسالـ كحاكـ فاجر كعصابة مف المصكص األجانب كجمس الرجؿ الذم كانت 
تبلميذه الذيف التفكا حكلو يعدكف أنفاسو ، الثكرة حرفتو عمي مقيى متاتيا بميداف العتبة الخضراء يبث تعاليمو في 

كيسجمكف كؿ حرؼ يخرج مف بيف شفتيو ككاف الرجؿ يصرخ في كجو تبلميذه عجبي عمي ىؤالء المصرييف يجرم النيؿ في 
ببلدىـ بينما أبدانيـ المتسخة تفكح برائحة العفف إنكـ تعيشكف عيشة البيائـ بينما جبلدككـ يعيشكف عيشة الممكؾ إنو خير 
لكـ لك تكقفتـ عف شؽ بطف األرض لتزرعكىا كتشقكا صدكر أعدائكـ ، كلك انتصرتـ لغنمتيـ كؿ شئ كلك خسرتـ فمف 
تخسركا إال البؤس كالفاقة ، ككانت دائرة التبلميذ تتسع كؿ يـك حتي ضاؽ المقيى بالرجؿ كتبلميذه ككانكا خميطان مف أنكاع 

محمكد سامي الباركدم ، كالفبلح محمد عبد العاؿ الصعيدم ، كالصعمكؾ كالشاعر  - -شتي ، طالب الديف محمد عبده ، 
بعاده  ُالظريؼ عبد ا النديـ كلفتت الندكة انتباه السمطة كجذبت رائحتيا جكاسيس الحككمة ( كتـ القبض عمي األفغاني كا 

 عف مصر  
 ( ُٖٗٗاليكـ ) طبعة  دار أخبار -تأليؼ محمكد السعدني  ُُُنقبلن عف كتاب ) مصر مف تاني ( صفحة 

                                                 
ٔ

  ٍٔٔٔٓٛ ٖٓ ضح٢ٗ ) ٓكٔٞو جُٓؼى٢ٗ ( ٚلكس  
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 مف مقدمة كتاب حديث عيسي بف ىشاـ .ُِْ
 تأليؼ محمد المكيمحي ، حيث كتب ما يمي 

 
حدثنا عيسي بف ىشاـ قاؿ : رأيت في المناـ ، كأني في صحراء اإلماـ ، أمشي بيف القبكر كالرجاـ ، في ليمة زىراء 

القبكر ، كفكؽ ىاتيؾ الصخكر ، بغركر اإلنساف ككبره قمراء ، يستر بياضيا نجـك الخضراء ، ككنت أحدث نفسي بيف تمؾ 
كبينا أنا في ىذه المكاعظ كالعبر ، كتمؾ الخكاطر  - - -، كشمكخو بمجده كفخره ، كاستعظامو لنفسو ، كنسيانو لرمسو ، 

نشؽ مف تمؾ كالفكر ، إذا برجة عنيفة مف خمفي ، كادت تقضي بحتفي ، فالتفت التفاتة الخائؼ المذعكر ، فرأيت قبران ا
 القبكر ، كقد خرج منو رجؿ طكيؿ القامة ، عظيـ اليامة ، عميو بياء الميابة كالجبللة ، كركاء الشرؼ كالنبالة ،

فصعقت مف الكىؿ كالرجؿ ، صعقة مكسي يـك دؾ الجبؿ ، كلما أفقت مف غشيتي ، كانتبيت مف دىشتي ، أخذت أسرع 
 ني ، فكقفت امتثاالن ألمره ، كاتقاء لشرهفي مشيتي ، فسمعتو يناديني ، كأبصرتو يداني

 ثـ دار الحديث بيننا كجرم ، عمي نحك ما تسمع كترم :
 الدفيف :

 ما اسمؾ أييا الرجؿ ؟ كما عممؾ ؟ كما الذم جاء بؾ ؟
فقمت في نفسي : حقان إف الرجؿ لقريب العيد بسؤاؿ الممكيف ، فيك يسأؿ عمي أسمكبيما ، فالميـ أنقذني مف الضيؽ ، 

 كأكسع لي في الطريؽ ، ألخمص مف مناقشة الحساب ، كاكتفي شر ىذا العذاب ، ثـ التفت إليو فأجبتو :
 عيسي بف ىشاـ :

 اسمي عيسي بف ىشاـ ، كعممي صناعة األقبلـ ، كجئت ألعتبر بزيارة المقابر ، فيي عندم أكعظ مف خطب المنابر
 الدفيف :

 كأيف دكاتؾ يا معمـ عيسي كدفترؾ ؟
 ىشاـ : عيسي بف

 أنا لست مف كتاب الحساب كالديكاف ، كلكني مف كتاب اإلنشاء كالبياف 
 الدفيف :

 ال بأس بؾ ، فأذىب أييا الكاتب المنشئ فاطمب لي ثيابي ، كليأتكني بفرسي دحماف
 عيسي بف ىشاـ :

 كأيف يا سيدم بيتكـ فإني ال أعرفو ؟
 الدفيف )مشمئزان( :

؟ فإنو يظير لي أنؾ لست مف أىؿ مصر ، إذ ليس في القطر كمو مف أحد يجيؿ بيت قؿ لي با مف أم األقطار أنت 
 أحمد باشا المنيكمي ناظر الجيادية المصرية 

 عيسي بف ىشاـ :
أعمـ أييا الباشا أنني رجؿ مف صميـ أىؿ مصر ، كلـ أجيؿ بيتؾ إال ألف البيكت في مصر أصبحت ال تعرؼ بأسماء 

ا كأزقتيا كأرقاميا ، إذا تفضمت كأكضحت لي شارع بيتكـ كرقمو انطمقت إليو كأتيتؾ بما أصحابيا ، بؿ بأسماء شكارعي
 تطمبو

 الباشا )مغضبان( :
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ما أراؾ أييا الكاتب إال أف بعقمؾ دخبلن ، فمتي كاف لمبيكت أرقاـ تعرؼ بيا ، كاألكلي أف تناكلني رداءؾ استتر بو 
 كتصاحبني حتي أصؿ إلي بيتي

: فنزلت لو عف ردائي كقد كاف المعيكد سمب المارة ال يككف إال مف قطاع الطريؽ ، فإذا ىك أيضان قاؿ عيسي بف ىشاـ 
 مف سكاف القبكر ، ثـ ارتداه مستنكفان مترددان كىك يقكؿ :

 الباشا :
ر ، لمضركرة أحكاـ ، كقد لبسنا أدني مف ىذا الرداء في مصاحبتنا ألفندينا المرحـك إبراىيـ باشا عمي طريقة التنك

  - - - - -كالتبديؿ في الميالي التي كاف يقضييا في البمد ، ليستطمع بنفسو أحكاؿ الرعية ، 
قاؿ عيسي بف ىشاـ : فسرنا في طريقنا ، كأخذ الباشا يزيدني تعريفان بنفسو ، كيقص عمي مف أنباء الحركب كأخبار 

 الكقائع التي شاىدىا بعينو كسمعيا بأذنو 
ؿ حتي كصمنا في ضكء النيار إلي ساحة القمعة ، فكقؼ كقفة المستكف الخاشع ، يقرأ سكرة كما زلنا عمي تمؾ الحا

 الفاتحة لضريح محمد عمي ، كيخاطب القمعة بقكلو :
إيو لؾ يا مصدر النعـ ، كمصرع الجبابرة مف عتاة المماليؾ ، كيابيت الممؾ كحصف المممكة ، كمنبع العز ، كميبط 

ئؿ المستغيث كحمي المحتمي ، ككنز الرغائب كمنتيي المطالب ، كمثكم البطؿ الشيـ كمقبر القكة ، كمرتفع المجد كمك 
الممؾ اليماـ ، أييا الحصف كـ فككت بالكـر عانيا ، كقيدت باإلحساف عافيا ، ككـ أرغمت أنكفان ، كسممت سيكفان ، كجمعت 

 بيف الناس كالندم ، كداكرت بيف الحياة الردم 
مكتبة األسرة  -الييئة المصرية العامة لمكتاب  –تأليؼ محمد المكيمحي  –عيسي بف ىشاـ نقبلن عف كتاب حديث 

 األعماؿ اإلبداعية -ُٔٗٗ
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 الخديكم اسماعيؿ يقمد أكركبا : .ُِٓ
 

كاف الخديكم اسماعيؿ يحاكؿ تقميد أكربا بشتي الطرؽ ليجعؿ مصر قطعة مف أكركبا إلي أف تـ في عيده برلماف 
كاب ليتباىي بو أماـ أصدقاءه مف ممكؾ أكركبا ككاف ىذا البرلماف ببل صبلحيات تذكر كمع ذلؾ يسمي مجمس شكرم الن

سبب ىذا البرلماف إزعاج لمحككمة كلمخديكم بعد أف زادت ديكف مصر بشكؿ خطير أدم إلي تدخؿ مجمس شكرم النكاب 
ليؾ بعض ما كتبو المؤرخ الكبير جماؿ بدكم رحمو ا عف الخديكم اسماعي  ؿ كديكنو كبرلمانو :كا 

) كاف أقصي ما يريده اسماعيؿ أف يبدك أماـ ممكؾ أكركبا في صكرة الفنجرم القاعد عمي أمكاؿ قاركف ثـ ينثرىا ذات 
اليميف كذات الشماؿ كلك عف طريؽ السمؼ مف بيكت الربا كالبنكؾ األكركبية ككاف ىؤالء الممكؾ يعرفكف الحقيقة المفزعة 

ي مف خزائف بنككيـ كىي بضاعتيـ ردت إلييـ في أشكاؿ مف السفو كالبذخ كالفشخرة الكدابة لـ كىي أف ىذه األمكاؿ ى
 ، ُيعرؼ ليا التاريخ مثيبلن (

) كمضي اسماعيؿ في تقميد األكركبييف في عاداتيـ كسمككياتيـ كمبلبسيـ كسيراتيـ متناسيان أنو حاكـ مسمـ يحكـ  
يده كأف تبديؿ العادات كالتقاليد عف طريؽ الصدمات كالطفرات يؤدم إلي نتائج شعبان مسممان لو مكركثاتو كعاداتو كتقال

عكسية ألف عممية التطكر االجتماعي تتطمب تييئة ذىنية كثقافية طكيمة المدل كلـ يمتفت إلي مبلحظات كانتقادات رجاؿ 
األكركبييف الذيف بارككا سياستو الديف لمظاىر التفرنج بؿ بطش بمشايخ األزىر عندما عارضكه كانتشي بمدائح الكتاب 

نما مقابؿ األعطيات التي كاف  كانيالت مقاالتيـ بنزعتو التحررية كمسايرتو لركح العصر كلـ تكف ىذه المقاالت لكجو ا كا 
  ِيغدقيا عمييـ الخديك كالتي بمغت خمسة مبلييف جنيو في تقدير بعض المؤرخيف (

كرم النكاب يتكقع أف ينقمب اليزار إلي جد ؟ كأف يتحكؿ ىذا المجمس ) ىؿ كاف اسماعيؿ كىك يضع لبنات مجمس ش
الضعيؼ المسالـ إلي شريؾ مخالؼ شرس ؟ كأف يصيح أحدىـ في كجو الطاغية حيف أراد فض المجمس دكف النظر في 

في صباح يـك الخميس الميزانية : أننا ىنا سمطة األمة كلف نخرج مف ىنا إال بقكة الحراب )!!( قاليا عبد السبلـ المكيمحي 
ـ عندما تكجو رياض باشا كزير الداخمية كرمز االستبداد كىك منتفخ الصدر إلي قاعة مجمس النكاب  ُٕٖٗمارس  ِٕ

اإلنجميزم  –بالقمعة ليتمك قرار فض الدكرة حتي تكتمؿ المؤامرة التي دبرىا رئيس الكزراء نكبار باشا مع الكزيريف الدخيميف 
فبلس مصر كحؿ أخير ألزمة الديكف األجنبية كعممت العناصر الكطنية في المجمس بما تدبره الحككمة إلعبلف إ –كالفرنسي 

في الخفاء ، فأعدكا مشركعان مضادان يقضي أف يمتـز المصريكف بتسديد الديكف مف دخميـ القكمي بشرط تنظيـ الشئكف 
صبلح مفاسد اإلدارة بعيدان عف الكزيريف األجنبييف ( كبالرغـ مف مغادرة رياض باشا المجمس غاضبان ظؿ المجمس  ّالمالية كا 

 في حالة انعقاد كتناكب األعضاء عمي المبيت في القاعة حتي استقالت الحككمة
 ُٗٗٗمكتبة األسرة  َُٓ، كصفحة   ِِٗمقتطفات مف كتاب محمد عمي كأكالده ) جماؿ بدكم ( مف صفحة 

                                                 
ٔ

  9ٕٕٓكٔى ػ٢ِ ٝأ٫ٝوٙ ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  
ٕ

 9ٕٕجٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  
ٖ

  ٓ٘ٔٝأ٫ٝوٙ ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  ٓكٔى ػ٢ِ 
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 عندما تكلي الخديكم تكفيؽ حكـ مصر .ُِٔ
 يؼ شريؼ باشا برئاسة الكزراء كخطاب تكم

 
 َّىػ المكافؽ  ُِٖٔرجب سنة  َُىك محمد تكفيؽ بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف محمد عمي ، كلد يـك الخميس 

ـ ، كلما شب كترعرع ألحقو كالده بمدرسة المنيؿ فتمقي فييا العمـك األكلية ، ثـ انتقؿ إلي المدرسة  ُِٖٓابريؿ سنة 
باألميرة  ُّٕٖلفرنسية كاإلنجميزية كالتركية كالفارسية كتزكج سنة التجييزية فتمقي فييا عمكميا ، كدرس المغات العربية كا

 ُْٕٖأمينة إليامي كريمة األمير إبراىيـ إليامي نجؿ عباس باشا األكؿ ، كلـ يتزكج مف غيرىا ، كرزؽ منيا سنة 
باألميرتيف باألمير محمد عمي ، ثـ رزؽ منيا  ُٕٖٔكفي سنة  –الخديك عباس حممي الثاني  –باألمير عباس حممي 

خديجة كنعمت ، كلما بمغ التاسعة عشرة مف عمره قمده أبكه رياسة المجمس الخصكصي الذم كاف بمثابة مجمس الكزراء ، 
مارس سنة  َُثـ كلي كزارتي الداخمية كاألشغاؿ كمرف قميبلن عمي أحكاـ اإلدارات كالدكاكيف ، ثـ قمد رئاسة الكزراء في 

شا حيف اشتد النزاع بيف اسماعيؿ كالدكؿ األكركبية ، ككانت ىذه الكزارة تضـ كزيريف عقب سقكط كزارة نكبار با ُٕٖٗ
أكركبييف ، أحدىما إنجميزم كاآلخر فرنسي ، كلـ تدـ طكيبل إذ قاـ الخبلؼ بينيا كبيف مجمس شكرم النكاب ، كاستيدفت 

، كىي الكزارة التي بقيت  ُٕٖٗسنة  لحركة معارضة قكية انتيت بسقكطيا كتأليؼ كزارة محمد شريؼ باشا األكلي في
تمقي تكفيؽ باشا في  ُٕٖٗيكنيو سنة  ِٔتتكلي الحكـ إلي أف خمع اسماعيؿ ، فمما كرد النبأ البرقي بخمعو يـك الخميس 

اليـك ذاتو نبأ إسناد منصب الخديكية إليو ، ككانت سنو إذ ذاؾ ثماني كعشريف سنة ىجرية إال ثبلثة أياـ ، فأقيمت حفمة 
صيب في مساء ذلؾ اليـك بالقمعة ، ككاف يكمان مشيكدان ، فتكجو مف سرام اإلسماعيمية إلي القمعة يصحبو في عربتو تن

كاألمير حسف باشا ، كشريؼ باشا رئيس مجمس الكزراء ، تتبعو  –السمطاف فيما بعد  –أخكاه األمير حسيف كامؿ باشا 
طبلؽ المدافع إيذانان بتحرؾ المككب مف سرام اإلسماعيمية ، كأطمقت مائة عربات األعياف كالكبراء كقناصؿ الدكؿ ، كابتدأ إ

مرة كمرة ، اتباعان لمرسـك المعتادة كلما بمغ سرام القمعة جمس في قاعة التشريفات ككاف بيا كبار العمماء كالمكظفيف 
فمة أطمقت المدافع ثانية مائة مرة كالقناصؿ كاألعياف ، كتمقي تياني المينئيف بجمكسو عمي العرش ، كبعد الفراغ مف الح

 كمرة ، كعاد الخديك إلي سرام اإلسماعيمية 
لـ يكف في ماضي تكفيؽ قبؿ كاليتو الحكـ ما يسترعي النظر أك يدؿ عمي اتجاه معيف في سياستو ، عمي أف ىذا 

تيدفت ليا الببلد بسبب الماضي كاف يبعث األمؿ في أف يككف عيده خيرا مف عيد اسماعيؿ ، فقد شيد المتاعب التي اس
إسراؼ أبيو كتكرطو في القركض ، كتكلي الكزارة في ظركؼ اشتد فييا نفكذ الدكؿ األكركبية بسبب ىذا اإلسراؼ ، كرأم 
بعينو ما فرضتو إنجمترا كفرنسا عمي أبيو مف أف يككف ليما كزيراف يمثبلنيما كيحمياف مصالح الدائنيف مف األكركبييف ، 

 متو الشخصية كميمو إلي االقتصاد ما يجعمو بمنأم عف أخطاء أبيو ككاف لو في استقا
عمي أف ثمة ناحية ضعؼ في شخصيتو ، كىي أنو كاف ضعيؼ الرأم مترددا ، قميؿ الشجاعة كالحـز ، فاستشعر الخكؼ 

كبية ، كلـ يكف مف النفكذ األكركبي مف يـك تكليتو الحكـ ، ككاف ىمو األكؿ طكاؿ عيده النزكؿ عمي إرادة الدكؿ األكر 
مؤمنان بالنظاـ الدستكرم ، بؿ كاف في خاصة نفسو مف أنصار الحكـ المطمؽ ، كمف ذلؾ كمو تكلدت في عيده األزمات 

 كالمشاكؿ التي جاكزت في خطكرتيا كعكاقبيا ما حدث في عيد أبيو 
خصالو الطيبة شجاعة أبيو ، كفي الحؽ أف اسماعيؿ كاف أكثر شجاعة كاقداما مف تكفيؽ ، كلك كاف تكفيؽ يجمع إلي 

كجرأتو كعمك ىمتو لنجت الببلد مف الككارث التي كقعت في عيده ، كلتغير مجرم التاريخ القكمي إلي خير مما كاف كأقـك ، 
كاف محمد شريؼ باشا ، الكزير المشيكر رئيسا لمكزارة حيف كلي تكفيؽ باشا الحكـ ، فقدـ استقالتو جريا عمي العادة 
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تغيير كلي األمر ، كلكف تكفيؽ باشا رغب إليو في البقاء كتأليؼ الكزارة مرة أخرم ، ككتب إليو في ىذا الصدد المتبعة عند 
 كتابا رقيقا يؤكد فيو ثقتو كيعرب عف آمالو في اإلصبلح ، قاؿ فيو : ُٕٖٗيكليو سنة  ِبتاريخ 

 يا كزيرم العزيز 
 أزيدؾ بحقيقة الحاؿ عممان ، كلما قضت العناية األزلية بتكليتي أمر لقد استعفت الكزارة فأكمفؾ بتشكيؿ كزارة جديدة ، كال

ببلدم جعمت عمي كاجبات ليس مف ىمي إال النيكض بيا بأمانة كشيامة عمي عممي بمقدار صعكبتيا كجسامة المطاليب 
كأكجدت فترة في الببلد لـ تقع المتراكمة عمي مع االرتباؾ كالفترة المالية التي انزعجت منيا الخكاطر إذ كقفت حركة التجارة 

في مصر مف قبؿ ، عمي أني عظيـ الميؿ إلي ببلدم شديد الرغبة في تحقيؽ آماؿ األمة التي أظيرت السركر بكاليتي كفي 
إخراجيا مف ىذه الحاؿ السيئة ، كمع ىذه العكاطؼ فإني عاـز عزما أكيدا عمي بذؿ الجيد كصرؼ اليمة إلي التماس أحسف 

لة ىذا االختبلؿ المفسد لكثير مف المصالح ، كذلؾ بتقرير االقتصاد الحؽ القانكني في نفقات الحككمة كرعاية الكسائؿ إلزا
صبلح شئكف الييئة القضائية كالييئة اإلدارية   األمانة كاالستقامة في الخدمة العمكمية كا 
نجاز تمؾ ىي الكسائؿ األكلي التي ييمني اتخاذىا لتقكم بيا المممكة عمي استرجاع  قكتيا كتكسيع مكارد ثركتيا كا 

كعكدىا ككفاء عيكدىا ، إال أف إدراكي ليذه الغاية التي ىي مكضكع آمالي يتكقؼ عمي مساعدة األمة بجممتيا ككجكد 
 الغيرة الكطنية في قمكب مأمكرم الحككمة كصدؽ العزيمة في الذيف يساعدكنني عمي إدارة األعماؿ مسئكليف عما يفعمكف 

ال أفقد ىاتو المساعدات كال أعدـ مف ا الكريـ مددان كأنؾ ستنيض بما كمفتؾ بو عمي الكجو المكافؽ لنيتي كيقيني أف 
 كلمغاية التي أسعي إلييا ، فاقبؿ يا كزيرم العزيز تأييد مكدتي الصادقة 
 محمد تكفيؽ                                                                     

 
 دار المعارؼ  –تأليؼ عبد الرحمف الرافعي  –الثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم  -نقبل عف كتاب  
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 عندما تكقؼ قطار الخديكم في منفمكط .ُِٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مر الخديك تكفيؽ بالقطار الممكي عمي منفمكط ذات يـك كخرج األعياف الستقبالو بالمحطة كتقدـ إليو شاعر منفمكط 
أبك النصر كاستأذف أف يمقي بيف يديو قصيدة لمترحيب ، فتنازؿ الخديك كأذف لو ، كربما فعؿ لعممو بأف القطار  حينئذ الشيخ

 لف يقؼ بالمحطة إال دقائؽ معدكدة ، كلعمو كاف يعرؼ الشاعر إذ كانت لو شيرة مستفيضة في خفة الدـ كالظرؼ كالفكاىة 
الخديكم ييز رأسو بالرضي كاإلعجاب ، ثـ يصبر ، كالشاعر ماض ال يفتر كبدأ الشاعر تبلكة قصيدتو ، بيتان بعد بيت ، ك 

 عف التبلكة ، تتبلحؽ األبيات ، دكف أف تممع بارقة أمؿ في قرب الختاـ ، 
 فتمممؿ الخديكم كانتقؿ غمياف القاطرة كضجرىا إليو بالعدكم ، فقاطع الشاعر قائبلن بضيؽ يقنعو بابتساـ :

 شيخ أبك النصر ؟ ىي القصيدة كاـ بيت يا -
 فأجابو كممح البرؽ :

 يا أفندينا  ٗٗ -
 ىذا جكاب ال يمكف السككت عميو بؿ يثير ببل تردد سؤاالن ال مفر منو كال يختمؼ فيو اثناف 

 فارتفع حاجب الخديكم كاختمجت عينو كقاؿ بعجب :
 ليو ؟ ََُطب كماخمتياش  -

 فكاف الرد أسرع مف سابقو :
 أفندينا أصمي ناقصني بيت يا  -

ىذه التكرية كابتسـ ليا كأقطعو بيتان في منفمكط ، مكافأة لمشاعر عمي لباقتو كظرفو ، كلينقذ نفسو  - -ففيـ الخديكم 
 مف قصيدة ال تنتيي  -عمي األقؿ–

  ِّّ-ُِّصفحة  – ََِِمكتبة األسرة  –نقبلن عف كتاب خمييا عمي ا لمكاتب الكبير يحيي حقي 
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 الثكرة العرابية كاالحتبلؿ اإلنجميزم ( مف مقدمة كتاب   ) .ُِٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقمـ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي
لمثكرة العرابية كما لكؿ ثكرة أنصار كخصـك ، فميا أنصار يتحيزكف إلييا كيسكغكف مكاقفيا كميا عمي السكاء ، 
كيدافعكف عف رجاليا في كؿ ما عممكا ، كأنيـ عمي حؽ في الخطأ كالصكاب جميعان ، كليا خصـك يتحاممكف عمييا فينكركف 

نؾ لتممح ىذا  التحامؿ أك ذلؾ التحيز فيما تطالع مف مختمؼ المؤلفات كالمذكرات عف حسناتيا كيعدكف عمييا السيئات ، كا 
الثكرة العرابية ، كلقد بدا لي إزاء ىذه اآلراء المتباينة أف أدرس الثكرة مف غير سابؽ حكـ عمييا ، ألنتيي إلي رأم ييدم 

 إليو البحث كالتمحيص ، كىذا ما أدعك إليو كؿ محب لمحقيقة ، 
لذم يبلبس كثيران مف حكادث الثكرة ، كنجعؿ منيا صفحة كاضحة مف عبر الماضي ، فإف كبذلؾ نجمي الغمكض ا

التجارب خير ىاد إلي ما ينفع األمـ في حياتيا القكمية ، كىي العمـ الذم ال يعممو إال الزمف ، عمي أني حيف أخذت في 
ا كاف مف نيايتيا فإنما قامت في األصؿ دراسة الثكرة قد اختمج في نفسي شعكر مبلـز مف العطؼ عمييا ، ألنيا عمي م

قامة قكاعد الحكـ الدستكرم ، كتحرير الببلد مف التدخؿ األجنبي ، لكف  لغرض نبيؿ ىك إنقاذ األمة مف مظالـ االستبداد ، كا 
ؿ ىذا الشعكر لـ يصرفني عف تعرؼ أخطائيا كزالتيا ، كبخاصة أخطاء زعمائيا كأقطابيا ، ألف ىذه األخطاء كاف ليا دخ

 أيما دخؿ فيما صارت إليو مف الحبكط كاإلخفاؽ ،
كخبلصة ما انتييت إليو في ىذه الناحية أف لمثكرة مرحمتيف مختمفتيف ، فالمرحمة األكلي تبدأ بظيكرىا عمي عيد كزارة 

فثار  --ذلؾ حيف اعتقمت الحككمة أحمد عرابي كصاحبيو عمي فيمي كعبد العاؿ حممي  ُُٖٖرياض باشا في فبراير 
كأطمقكا سراحيـ ، فاضطربت الكزارة ليذا الحادث الجمؿ ، كاضطر الخديك تكفيؽ باشا إلي اإلذعاف لمطالب  --زمبلؤىـ 

الثكار ، فاستقاؿ عثماف رفقي باشا كزير الحربية ، كعيف بدلو محمكد باشا سامي الباركدم الذم كاف مكضع ثقة العرابييف 
كالعرابييف فكانت  - -رة مف اليدكء الظاىرم عادت الحرب سجاالن بيف الخديك ، فكاف ذلؾ أكؿ انتصار لمثكرة ، كبعد فت

، كأىـ  - -، كقدمكا لمخديك مطالبيـ   ُُٖٖسبتمبر سنة  ٗفي ميداف عابديف يـك   - -الكقفة الشييرة لمثكرة العرابية 
نزكؿ عمي حكميـ ، كاستقالت كزارة ىذه المطالب سقكط كزارة رياض باشا ، كتأليؼ مجمس النكاب ، فاضطر الخديك إلي ال

رياض ، ثـ عيد الخديك إلي شريؼ باشا تأليؼ الكزارة تحقيقان إلرادة العرابييف ، فألؼ شريؼ كزارتو الدستكرية ، كدعا إلي 
 إنشاء مجمس نيابي كامؿ السمطة ، فاستجاب لو الخديك كأمر بإجراء االنتخابات العامة ، كانتخب مجمس النكاب ، 

 فكاف افتتاحو يكمان مشيكدان في تاريخ الحركة القكمية ،  ُُٖٖديسمبر سنة  ِٔالخديك يكـ  كافتتحو
 كأخذ يضطمع بميمتو ، تتعمؽ بو اآلماؿ كترنك إليو األبصار ، 
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ليقر ما رآه في شأنو ، أم أنو جعؿ مف المجمس جمعية  ُٕٖٗكعرض عميو شريؼ باشا الدستكر الذم كضعو سنة 
 كر كتقره ، كبذلؾ نالت الببلد مجمسان نيابيان تتمثؿ فيو سمطتيا الدستكرية كالتشريعية ، تأسيسية تضع الدست

 إلي ىنا سارت األمكر سيران حسنان ، فكانت عمي صراطيا المستقيـ 
 كانتصرت الثكرة عمي طكؿ الخط ، كحققت أماؿ الببلد ، 

 بعيف الرضا إلي قياـ النظاـ الدستكرم في مصر ،كلكنيا استيدفت لدسائس السياسة االستعمارية التي لـ تكف تنظر 
فأخذت الدكلتاف اإلنجميزية كالفرنسية تمقياف العقبات كالعراقيؿ في سبيؿ استقرار ىذا النظاـ ، كتنتحبلف ألنفسيا التدخؿ 

 في شئكف الببلد ، 
نيما حياؿ الحكادث األخيرة قد التي قدمتيا الدكلتاف كقكاميا أ ُِٖٖيناير سنة  ٕككاف أكؿ مظير ليذا التدخؿ مذكرة 

 أجمعتا عمي تأييد سمطة الخديك ،
 ثـ عارضتا في تخكيؿ مجمس النكاب حؽ تقرير الميزانية ،  

بحجة أف تقريرىا يمس حقكؽ الدائنيف أك يناؿ منيا ، كىي حجة كاىية ظاىرة البطبلف ، لـ تضمنو الدستكر مف أف 
 االتفاقات المالية التي ارتبطت بيا الحككمة إزاء الدكؿ ، المجمس يراعي في تقرير الميزانية العيكد ك 

 كاجيت الببلد أزمة سياسية خطيرة نشأت عف تقديـ مطالب الدكلتيف ، 
 ككاف مجمس النكاب ينظر كقتئذ في الدستكر الذم عرضو عميو شريؼ باشا تمييدا إلقراره ،

فرأم شريؼ باشا ، درءان لؤلزمة أف يؤجؿ مجمس النكاب قراره النيائي في المادة المتعمقة بالميزانية ، كيرجئيا إلي حيف  
 ، حتي تنجمي الغمة كيفاكض الدكلتيف في مطالبيما ، 

النيائية قد كالتأجيؿ في ذاتو لـ يكف مضيعان لحقكؽ األمة في الدستكر كال مخبلن بو ، ألف كضع الدستكر في صيغتو 
 يستغرؽ كقتا يطكؿ أك يقصر عمي حسب األحكاؿ كالمبلبسات ، 

فكاف مف المستطاع اتقاء األزمة بتأجيؿ البت في ىذه المادة ، كلكف ظير في الميداف عامؿ جديد كاف لو أثره في تطكر 
 األحداث ، 

ي التخمص مف شريؼ باشا ليجعمكا كىك طمكح محمكد باشا سامي الباركدم في رئاسة الكزراء ، كرغبة العرابييف ف
 الكزارة مؤلفة مف خاصة رجاليـ ،

  - -فاتخذكا مف طمبو تأجيؿ البت في مادة الميزانية كسيمة لتكىيف مركزه ، كبدت منيـ الرغبة في إقصائو عف الحكـ ،  
 ، مما دعاه إلي تقديـ استقالتو ، فقبميا الخديك كتألفت كزارة الباركدم ، 

 
 المرحمة الثانية لمثكرة ،  كمف ثـ ابتدأت

كمف رأيي أف الثكرة أخذت تتعثر في سيرىا منذ بدء ىذه المرحمة ، كأف زعماءىا أخطأكا في تنحية شريؼ باشا عف 
حباط الدسائس كالمؤامرات التي كانت تدبرىا السياسة االستعمارية  الحكـ ألنو كاف أقدر مف سكاه عمي معالجة األزمات كا 

 ىذه الدسائس كالمؤامرات أىـ العكامؿ في إخفاؽ الثكرة العرابية ، اإلنجميزية ، كانت
إذ ال نزاع في أف الحككمة اإلنجميزية قد انطكت عمي نية نمت عمييا الحكادث التي تعاقبت في ذلؾ العيد كىي خمؽ  

تنجك مف أشراكيا أك عمي األسباب كالذرائع الباطمة الحتبلؿ الببلد ، عمي أف مصر كانت تستطيع أف تحبط ىذه المؤامرات ك 
األقؿ تخفؼ مف عكاقبيا ، كلك أنيا عرفت كيؼ تكاجييا ، فإنو ما مف أمة إال كىي عرضة لمؤامرات خصكميا المتربصيف 
بيا ، كليست تخمك أمة مف أحداث تستيدؼ ليا في حياتيا السياسية كالقكمية ، كأنما يختمؼ مصير األمـ تبعان لمقدرة كؿ 

ألزمات كالتغمب عمييا ، كعندم أف أكؿ ما استعانت بو السياسة اإلنجميزية في تدابيرىا ىك كقكع منيا عمي مكاجية ا
 االنقساـ بيف الخديك كالعرابييف ،

 فإف ىذا االنقساـ قد فتح الثغرات لتدخؿ اإلنجميز ، 
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 كما أنو أضعؼ قكة المقاكمة في الببلد ،  
 ر كيضمر لو ، إذ انقسمت إلي معسكريف كبلىما يبغي الكيد لآلخ

 في كقت كاف اإلنجميز يعدكف فيو العدة لمقضاء عمي المعسكريف معان 
، كال تتسع مقدمة الكتاب لئلسياب في تفاصيؿ ىذا االنقساـ ف كلكني أذكر ىنا خبلصة رأيي في ىذا الصدد ، كىك أف  

 العرابييف كالخديك كبلىما لـ يقدر مضار االنقساـ كلـ يتبيف عكاقبو ، 
يتحمؿ تبعتو كمسئكليتو ، ففي الحؽ أف تبعاتيما مف ىذه الناحية تكاد تككف متعادلة متكافئة ، كلكف مف الحؽ  ككبلىما

أيضان أف نقكؿ أف المكقؼ قد تغير منذ ضرب اإلسكندرية ، إذ انحاز الخديك إلي الجيش اإلنجميزم كساعده عمي التغمغؿ في 
الذم يؤخذ عمي العرابييف في مدة الحرب أنيـ لـ يبذلكا مف المدافعة  الببلد ، فيك المسئكؿ عف ىذا المكقؼ ، عمي أف

 كاالستبساؿ فييا ما يثير في األمة ركح اإلقداـ كالتضحية مما ىك أخص كاجبات زعماء الثكرة في ساعة الخطر ، 
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 :  ُِٖٖكيؼ قاـ اإلنجميز بضرب اإلسكندرية عند احتبلليـ لمصر سنة  .ُِٗ
 
أعطي األميراؿ سيمكر إشارة الضرب فانيالت  ُِٖٖيكليك  ُُة مف صبيحة الثبلثاء في الساعة السابع  ----) 

حكاـ ، فتصيب أىدافيا إصابات مباشرة أما  قذائؼ األسطكؿ البريطاني عمي مدينة اإلسكندرية ، كانت القنابؿ تنطمؽ بدقة كا 
ا في مياه البحر ، دكف أف تصؿ إلي البكارج مدافع الحصكف كالطكابي المصرية ، فكانت ضعيفة خائرة متراخية فتسقط قنابمي

اإلنجميزية كاستمر إطبلؽ الحمـ حتي قبيؿ غركب الشمس ، كىي فترة كانت كافية لتدمير المدينة كتحكيؿ أحيائيا اآلىمة 
ار إلي أطبلؿ تتراكـ فييا الجثث كتنعؽ البـك بعد أف فر سكانيا كىامكا عمي كجكىيـ نحك الريؼ بحثان عف مأكم بقييـ ن

الجحيـ  ، كانت مجزرة بشرية رىيبة ، ارتكبتيا بريطانيا العظمي عقابان لمشعب المصرم ألنو رفض االستسبلـ لمنفكذ 
األكركبي الذم تغمغؿ في أنحاء الديار المصرية كبات يشكؿ خطران عمي ركحيا كشخصيتيا كأخبلقيا كاستقبلىا الكطني ، 

أبكاب الببلد عمي مصاريعيا أماـ األجانب كمنحكىـ امتيازات كحصانات كاف حكاـ مصر مف سبللة محمد عمي قد فتحكا 
جعمتيـ بمنأل عف المساءلة إذا ارتكبكا أحط الجرائـ  كلـ يكف ىؤالء األجانب في مستكم الطبيب الشيير كمكت بؾ أك القائد 

نما كاف معظميـ مف حثاالت البشر المكدسيف في المكانئ األك  ربية مف األفاقيف كالمرابيف كتجار العسكرم الككلكنيؿ سيؼ كا 
األعراض فمما تسامعكا عف الخير الكفير في مصر المحركسة شدكا إلييا الرحاؿ طمعان في الثراء الرخيص كامتينكا أحقر 
الميف كانتشركا في خدمة الحانات كالخمارات كبيكت الدعارة فمما كثرت النقكد في أيدييـ كظفكىا في الربا كاستطاعكا تممؾ 

كىناؾ تعميؽ لممسيك جكف نينيو السكيسرم عف ىذه المجزرة  - - -،   ُ(  - -راضي الشاسعة كالعقارات الثمينة األ 
البشعة حيث قاؿ ) كيجب أف نعترؼ بأف ىذه مجزرة ىمجية لـ يكف ليا أم مسكغ كليس الباعث عمييا سكم الشيكة 

ذ جماؿ بدكم عمؽ عمي مكقؼ فرنسا مف ىذه المجزرة ) فقد كما أف األستا ِالكحشية المتعطشة إلي القتؿ كسفؾ الدماء (
اعتبرت الحككمة الفرنسية مجزرة اإلسكندرية كما تبعيا مف احتبلؿ عسكرم عمبلن مف أعماؿ البطكلة تستحؽ عميو بريطانيا 

نجميزم لكاف ذلؾ التينئة الحارة ككاف جكاب حككمة لندف عمي التينئة : " إف انتصارنا ىك انتصار أكركبي كلك انيـز اإل 
كيضيؼ األستاذ جماؿ بدكم في استنكار كاضح ) التعصب  ّكارثة عمي كؿ الدكؿ التي تحسب حسابان لمتعصب اإلسبلمي " (

اإلسبلمي !! أنعـ النظر في ىذه العبارة الغريبة حتي يتممكؾ الغيظ ، بريطانيا العظمي تحرؾ في نفس شريكاتيا النعرة 
دفاع أمة صغيرة عف حريتيا كاستقبلليا ككرامتيا مظيران لمتعصب الديني أما امتصاص دماء الصميبية المقيتة كترم في 

ذالؿ كرامتيـ فيك عيف التسامح الديني الذم تريده الدكؿ العظمي !! ، منطؽ غريب جدان كلكنو  المصرييف كنيب ثركاتيـ كا 
 ْمنطؽ الذئاب الضارية مع الحمؿ الكديع في كؿ عصر (

،  ٗٗ،   ٖٗصفحة  –) مصر مف نافذة التاريخ ( تأليؼ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم رحمو ا  مقتطفات مف كتاب
 ُٓٗٗمكتبة األسرة طبعة  ََُ

                                                 
ٔ

  98ٍٓٛ ٖٓ ٗحكًز جُطح٣ٌم ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  
ٕ

  99ٍٓٛ ٖٓ ٗحكًز جُطح٣ٌم ) ؾٔحٍ ذى١ٝ ( ٚلكس  
ٖ

  ٓٓٔجٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  
ٗ

  ٓٓٔجٍُٔؾغ جُٓحذن ٚلكس  
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  مصر تحت االحتبلؿ البريطاني .َِِ
كلـ يكف يعرؼ أف دكره سينتيي  سمح الخديكم تكفيؽ لمجيش البريطاني باحتبلؿ مصر كالقضاء عمي الثكرة العرابية

  كستصدر جميع القرارات بكاسطة االحتبلؿ فمـ يتحمؿ القير كمات كعمره أربعيف عامان فقط بدخكؿ اإلنجميز
  كعف ىذا المكضكع يقكؿ المؤرخ الكبير جماؿ بدكم رحمو ا كىك يصؼ عكدة الخديكم تكفيؽ مف اإلسكندرية

ي استقبالو بمحطة العاصمة قادة الجيش عاد الخديك الخائف تكفيؽ بالقطار مف الثغر المحترؽ إلي القاىرة المحتمة ككاف ف 
كانطمؽ مككب الخديك إلي قصر عابديف عبر الشكارع التي خمت  البريطاني الذيف سبقكه إلي القاىرة كميدكا لو طريؽ العكدة

مف الجماىير كازدحمت بجيكش االحتبلؿ لقد خسر الشعب معركتو بفعؿ الخيانة كبفعؿ القير المسمح كأضحي الكطنيكف بيف 
  يد تتعقبو عيكف العمبلء كالخكنة كسجيف ينتظر النفي كالتشريد كالكطف كمو ينزؼ دمان مف جراح اليزيمةطر 

كبدأ الظبلـ ينشر أعبلمو السكداء عمي مصر المحركسة ككاف عمي المصرييف أف يعيشكا مرحمة الضياع كاأليتاـ عمي مأدبة 
ـ كاألفغاني كمحمد عبده كصرخة عرابي في كقفة عابديف المئاـ لقد مضي ذلؾ العصر الذم جمجمت فيو صيحات الندي

  كانطكت تمؾ الصفحة المجيدة مف كفاح الشعب كبدأت مرحمة االنحطاط كاليبكط إلي أسفؿ السافميف ،
 قبمة الكبراء كالكجياء الباحثيف عف األسبلب كالمغانـ بيف حطاـ المعركة ، –مقر المعتمد البريطاني  –بات قصر الدكبارة 

   بحت مصر نيبان لكؿ خكاف أثيـكأص
   كأصبحت بالذؿ مقيكرة مف بعد ما كانت ىي القاىرة ،عجبي عمي مصر كسكانيا قد خربت أركانيا العامرة

كبمركر الكقت تعاظـ دكر بريطانيا في مصر في الكقت الذم تضاءلت فيو سمطة الخديك الفعمية حتي أصبح مف المبلئـ 
كاف عيد اسماعيؿ ىك عصر األحبلـ الكردية فإف حكـ تكفيؽ جسد الككابيس االستعمارية فإذا  - -تتكيج المكرد كركمر 

  ـ عف عمر يناىز أربعيف عامان ُِٖٗالتي أفزعتو أيضان كلـ يحتمميا كثيران ككافتو المنية عاـ 
تأليؼ )سيير ، ككتاب ) أسرة محمد عمي (  ُُِنقبلن عف كتاب ) مصر مف نافذة التاريخ ( تأليؼ جماؿ بدكم صفحة 

  ِْٔحممي ( صفحة 
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مف مقدمة كتاب دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المممككي تأليؼ  .ُِِ
  فكزم جرجس تقديـ جبلؿ السيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)رأيت أف أكتب لمناس كتابان ييتدكف بو إلي تمؾ الحقيقة المرمكقة ، تمحيصان لمتاريخ مف دكف األىكاء الفاسدة  

قيامان بالكاجب  –كالمفتريات الباطمة كسميتو : كشؼ الستار عف سر األسرار في النيضة المصرية المشيكرة بالثكرة العرابية 
 خ(عمي ألبناء كطني األعزاء كتصحيحان لمتاري

أم قبؿ كفاتو بعاـ ، ككاف قد أدرؾ  َُُٗبيذه الكممات صدر الزعيـ أحمد عرابي مذكراتو التي انتيي مف كتابتيا عاـ 
منذ عكدتو مف المنفي إلي أرض الكطف استمرار المؤامرة عمي الثكرة العرابية ، فمـ يكف كافيان لبلحتبلؿ البريطاني كالعائمة 

لمصر كلـ يأبيكا بآالؼ الشيداء كالضحايا كال بآالؼ المكاطنيف الذيف قدمكا لممحاكمة الخديكية ما حدث مف دمار كخراب 
في أعقاب االحتبلؿ البريطاني ، بؿ كانكا يبحثكف عف المسببات التي تحكؿ بيف المصرييف كتطمعيـ نحك الثكرة ، كما حدث 

 في الثكرة العرابية ، كالتي كاف مف بينيا )التاريخ( 
و التاريخ المصرم خاصة الثكرة العرابية كقادتيا ، كحاكلكا أف يكىمكا المصرييف أف الفتنة كالتمرد فعممكا عمي تشكي

كالعصياف كما قاـ بو عرابي كرفاقو ىـ سبب الببلء بؿ بمغ األمر بأحد كتابيـ بأف حمؿ الزعيـ أحمد عرابي جريمة االحتبلؿ 
حتي أثرت في أحد الشباف المصرييف المضمميف الذم ما رأم  كبمغت الدعاية مداىا مف كتاب االحتبلؿ كشعراء القصر 

 عرابي حتي بصؽ في كجيو 
خطكرة )التاريخ( كأىميتو بالنسبة لمشعكب كحركتيا الجماىيرية ، فنجد أف  –منذ فترة طكيمة  –كقد أدرؾ المستعمركف 

ر القديمة كالمخطكطات العربية كالتي مع جماعات االستطبلع لغزك المنطقة العربية بدأت عمميات النيب كالسرقة لآلثا
مازالت في العكاصـ األكركبية شاىدة عمي جرائميـ ككانت تنفذ ىذه العمميات طبقان لتقارير الرحالة كالمستشرقيف الذيف 

 ىجمكا عمي المنطقة منذ القرف السابع عشر 
ىذا إلي جانب  –منذ القرف الثامف عشر  –كأصبح في جامعتي أكسفكرد ككمبردح أقسامان لدراسة المغة العربية كآدابيا 

لـ تقتصر عمي الجنكد  ُٖٕٗحركة االستشراؽ في ىكلندا كألمانيا كغيرىما ، كنحف نعرؼ أف الحممة الفرنسية عاـ 
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كالمدافع كالذخيرة ، بؿ كاف ضمف أفرادىا العمماء كالمستشرقيف كالميتميف بالتاريخ كىـ الذيف أعدكا المنشكرات لنابميكف ، 
 نتجت ىذه البعثة العممية التي كانت ضمف الحممة الكتاب الشيير كالميـ )كصؼ مصر(كأ

كفي ظؿ االحتبلؿ البريطاني دأب رجاؿ االحتبلؿ عمي تشكيو تاريخنا مف خبلؿ ما كتبو المبشركف كالتجار كعمبلء 
كفتنة كالجماىير تعني الغكغاء أما أبناء المخابرات البريطانية كالمعتمديف البريطانييف ككانت الثكرة في رأييـ تمرد كعصياف 

الشعب فيـ الرعاع كلـ تكف ىذه النظرة قاصرة عمي االحتبلؿ كمكظفييـ بؿ شاركيـ فييا السياسيكف كالكتاب كالصحفيكف 
  كعف أعمالو )العظيمة( –صراحة  –الذيف كانكا يدكركف في فمكيـ ، كأصبح مف بينيـ مف يدافع عف االحتبلؿ 
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 كؿ في القاىرةستانمي لينب .ِِِ
كدرس  ُْٖٓكلد المؤرخ كالرحالة البريطاني ستانمي لينبكؿ في مدينة لندف في الثامف عشر مف شير ديسمير سنة 

 في جامعة أكسفكرد كجامعة دبمف كبدأ حياتو العممية كمؤرخ كباحث في اآلثار ، 
 كقد زار مصر أكثر مف مرة كعمؿ بيا كلو مؤلفات عديدة تتناكؿ تاريخيا 

 سمسمة مؤلفاتو في تاريخ مصر بكتاب ) سيرة القاىرة (  َُِٗج في سنة كتك 
كالذم قاـ بترجمتو كؿ مف د حسف إبراىيـ حسف ك د عمي إبراىيـ حسف  The Story of Cairoأك تاريخ القاىرة 

دكار حميـ كفي ىذا الكتاب كصؼ رائع لمعاصمة المصرية مف أعمي قمعة الجبؿ ) قمعة صبلح الديف ( حي  ث يقكؿ :كا 
نما تبصر مف حكلؾ كؿ ما ىك شرقي  كلكنؾ إذا كقفت عمي أسكار ىذا الحصف لـ تعد ترم أم اختبلؼ أك تناقض ، كا 

ىناؾ تجد الكثير مف القباب كالمآذف كاألديار ذات القباب ، كالمنازؿ المنبسطة األسقؼ ، منيا األصفر  --صميـ ، 
ىنا كىناؾ ، يتخمميا شجر الجميز العتيؽ كفي الجية المقابمة تشاىد صفكؼ كاألبيض ، كمنيا األسمر ، كذلؾ بقعان خضراء 

مف النخيؿ ، كأخدكدان مف الفضة حيث يجرم ذلؾ النير الطكيؿ الصافي حالمان بيف ضفتيو القاتمتيف ، كىناؾ في األفؽ حيث 
ة ، كذلؾ تشاىد المآذف الدقيقة كقد تأخذ الشمس في المغيب فتترؾ كرائيا لكنا أحمر قانيان ، ىناؾ تبصر األىراـ الخالد

ارتفعت كثيرا عف مستكم القباب ، كسطكح المباني األخرم ، حيث تككف لنفسيا عالما خاصان بيا ، فيو الكثير مف السحر 
كالجماؿ ، إف كؿ كاحدة مف ىذه المآذف ليا قصة جديرة بأف تركييا لنا ، قصة انتصار أك انكسار ، أك قصة مجاعة أك 

ذا ما اتجيت بنظرؾ شماالن ، شاىدت مآذف جامع المؤيد البديعة مف فكؽ باب زكيمة ، إف  غزك ، أك قصة ثقافة كزىد ، كا 
ىذه المآذف لتذكرنا بمئات األحداث كالقصص ، ككراء ىذه المآذف ترتفع مآذف حي النحاسيف كىي أنمكذج كامؿ لمفف 

إنيا أبراج جامع الحاكـ ، كأماـ ىذه األبراج يقع جامع السمطاف  اإلسبلمي ، ككراء ىذه المآذف أيضان نشاىد بعض األبراج ،
لي اليسار قميبلن يرم الناظر بركج كأركقة جامع ابف طكلكف  حسف ، أكبر كأعظـ المساجد التي ترجع إلي عيد المماليؾ ، كا 

ما يراه مف عراقة إلي أف كيستمر المؤرخ البريطاني في الكصؼ منبيران بكؿ  - - -الذم يطؿ عمي التبلؿ التي تحيط بو 
 يقكؿ : كىنا نعرؼ القاىرة ألكؿ مرة عمي أنيا مدينة مف مدف العصكر الكسطي ، 

بؿ أكثر مف ىذا نعرفيا كمدينة ليا تراثيا المجيد منذ فجر التاريخ ، فنحف حيف نطؿ مف أعمي أسكار القمعة ، ندرؾ أف 
، كأف حاضرة مصر ال يمكف أف يككف ليا حدكد أنسب مف  ىناؾ محيطات أخرم غير تمؾ التي نعيدىا زاخرة بالمياه

الصحارم التي ىي بمثابة الدرع الكاقي ليا ، كاألىراـ التي تعمف في جبلء ككضكح عف أعماليا المجيدة التي تمت منذ أقدـ 
ميا سحر ، كنساؤىا عصكر التاريخ كلقد قاؿ اإلسرائيمي الحكيـ : مف لـ يشاىد القاىرة لـ يشاىد الدنيا فأرضيا تبر ػ كني

حكر الجنة في بريؽ عيكنيف ، كدكرىا قصكر ، كنسيميا عميؿ ، عطر كعكد الند ينعش القمب ، ككيؼ ال تككف القاىرة 
 كذلؾ كىي أـ الدنيا ، 

مكتبة -الييئة المصرية العامة لمكتاب –تأليؼ ستانمي لينبكؿ  –مف كتاب سيرة القاىرة  ْٔ-ّْمقتطفات مف صفحة 
  ُٕٗٗ-األسرة 
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المؤرخ البريطاني ستانمي لينبكؿ يصؼ الجامع األزىر عندما جاء إلي مصر  .ِِّ
 ـ كاشتغؿ بدراسة آثارىاُّٖٖعاـ 

 
كيكضح في كتابو سيرة القاىرة كيؼ كاف بناء الجامع األزىر مف أكؿ اىتمامات القائد جكىر الصقمي الذم أرسمو المعز 

ببناء مدينة القاىرة بأسكارىا كقصكرىا كأبكابيا فكتب ستانمي لينبكؿ عف ىذا لديف ا الفاطمي عمي رأس جيش كبير كأمره 
 المكضكع ما يمي :

فقد كاف أكؿ ما عممو جكىر بعد أف بدأ في بناء أسكار القاىرة ، ىك كضع أساس ذلؾ الجامع الذم ال يزاؿ قائمان حتي 
ليـك الذم كضع فيو أساس ىذا المسجد العظيـ ىك يـك األحد اليـك ، كالذم يعرفو العالـ بأسره بإسـ الجامع األزىر ، ككاف ا

أصبح العمماء  ٖٖٗ، كفي عاـ  ِٕٗـ ،  كقد تـ بناؤه في الرابع كالعشريف مف شير يكنيو عاـ َٕٗإبريؿ عاـ  ّالمكافؽ 
يو عدد كفير يؤمكنو مف كؿ حدب كصكب ، كمنذ ذلؾ الكقت صار ذلؾ الجامع مف أىـ الجامعات اإلسبلمية كافة ، يجتمع ف

مف الطبلب مف جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي ، مف ساحؿ الذىب حتي كاليات المبليك ، كلكؿ شعب ركاؽ خاص بو ، كيتمقي 
لي عاـ  ىؤالء الطبلب عمي أيدم الشيكخ دركسان في مختمؼ فركع العركض كالمنطؽ كالببلغة كالجبر كما إلي ذلؾ ،كا 

ثر مف تسعة آالؼ طالب يتمقكف عمكميـ عمي أيدم مائتيف كتسع كثبلثيف مف كاف يذىب إلي الجامع األزىر أك َُُٗ
األساتذة ، كيتعمـ ىؤالء الطبلب بالمجاف ، كلـ يبخؿ أىؿ العمـ كاألدب في القاىرة في كثير مف العكاصـ األجنبية بعمميـ 

 كثقافتيـ عمي طبلبيـ ، ككانكا يكسبكف عيشيـ مف التدريس كمف نسخ الكتب الخطية ،
ككاف الطبلب األجانب ال يتمقكف العمـ بدكف مقابؿ فحسب ، بؿ كانكا يعطكف قدران مف الطعاـ ينفؽ عميو مف الماؿ 
المكقكؼ ، ككانت الثقافة األزىرية في بادئ األمر محدكدة ، كلكف عمي الرغـ مف ذلؾ فإنو مثاؿ طيب لمتعميـ الحر الذم 

المغة أك الطبقة ، كليس مف السيؿ عمي المرء أف ينسي منظر الطبلب كقد يفتح أبكابو لمفقراء دكف تمييز في الجنس أك 
التفكا حمقة حكؿ أستاذىـ كأخذكا ينصتكف إليو ككأف عمي رؤكسيـ الطير ، أك منظرىـ كىـ يمشكف مقبميف مدبريف 

لعربية في العصكر يستظيركف ما تعممكه مف أستاذىـ ، كالكاقع أف ىؤالء يمثمكف في أذىاننا ما كانت عميو الثقافة ا
الكسطي ، حيث الرغبة الصادقة في العمـ ، التي ال تتحمس في طمبو بقصد الحصكؿ عمي الجكائز ، أك اجتياز االمتحانات ، 
كذلؾ مما تفتقر إليو الجامعات الغربية ،كالكاقع أف قسمان مف البناء الحالي لؤلزىر ، يمثؿ البناء األصمي القديـ ، فقد تـ 

ف مرة ، كأعيد بناؤه عمي نطاؽ كاسع في القرف الثامف عشر ، كأكاسط القرف التاسع عشر ، الميبلدييف ، إصبلحو أكثر م
عمي الرغـ مف أنو يكجد بعض األفاريز الككفية الجميمة كاألركقة الفارسية التي تتميز بيا فترة الحكـ الفاطمي ، إال أف 

مف شئ ، فإف الفناء المربع الشكؿ يقع في نفس المكاف الذم قاـ صبغتو اآلف عمي كجو العمـك صبغة حديثة ، كميما يكف 
   - -- - -ـ ّٗٗفيو الخميفة المعز بالصبلة في عاـ 

نقبلن عف كتاب سيرة القاىرة لستانمي لينبكؿ ، ترجمة د حسف إبراىيـ حسف ، د عمي إبراىيـ حسف ، د إداكر حميـ ، 
 امة لمكتاب، الييئة المصرية الع ُٕٗٗطبعة مكتبة األسرة 
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كصؼ الباحث كالمؤرخ البريطاني ستانمي لينبكؿ لمدينة القاىرة كمقارنتو بما  .ِِْ
 كتبو المقريزم

 
نقبلن عف كتاب سيرة القاىرة لستانمي لينبكؿ ، ترجمة د حسف إبراىيـ حسف ، د عمي إبراىيـ حسف ، د إداكر حميـ ، 

  ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ُٕٗٗطبعة مكتبة األسرة 
ىك باحث كمؤرخ إنجميزم ، قدـ إلي الشرؽ في عدة رحبلت عممية كلو عشرات المؤلفات في التاريخ  -ستانمي لينبكؿ 

  َُْٗ-ُٕٖٗكاآلثار ، كنالت مصر القسط األكفر مف مؤلفاتو ، عيف أستاذان لمغة العربية بجامعة دبمف 
 كسفكرد كدبمف ، ـ كأكمؿ تعميمو جامعتي آُْٖكلد ستانمي لينبكؿ في لندف عاـ 

ـ كاشتغؿ بدراسة آثارىا فيما بعد ، ُّٖٖعمؿ أمينان في المتحؼ البريطاني ، جاء إلي مصر عاـ  ُُْٗكفي عاـ 
كتكالت زياراتو التي أثمرت عف عديد مف الكتب منيا : النقكد اإلسبلمية ثبلثة أجزاء ، صكر القاىرة ، دراسات في مسجد ، 

اريخ مصر في العصكر الكسطي ، أخبلؽ المصرييف كعاداتيـ ، كغيرىا باإلضافة لمؤلفات الحياة االجتماعية في مصر ، ت
أف يتـ المعجـ العربي  ُّٖٗ،  ُٕٖٔأخرم عف اليند كتاريخ العرب في أسبانيا ، كالسير كالتراجـ ، ك استطاع بيف عامي 

ليؾ بعض ما كرد في ى َُِٗ، كتكج أعمالو عاـ  مف صفحة  –سيرة القاىرة  –ذا الكتاب بيذا الكتاب عف القاىرة ، كا 
 كما بعدىا : ُِِ
كفي مكاجية باب زكيمة كاف يكجد سكؽ الفاكية حيث كانت تباع حاصبلت البساتيف التي حكؿ  القاىرة ، ككاف ليذا  -

اكية السكؽ سقؼ ، شأنو في ذلؾ شأف أغمب األسكاؽ في سالؼ الزماف ، ليمنع الشمس مف النفاذ إلي داخمو ، ككانت الف
 ذات الرائحة التي تشبو رائحة حدائؽ الجنة ، ترتب في صكرة تنـ عف ذكؽ كثير ، كتزداف بالكركد كالحشائش الجميمة 

كىناؾ كثير مف األبنية المماثمة ، يركم لنا تاريخيا المقريزم ، بحيث نستطيع أف نككف مف خبلؿ كصفو صكرة لما 
لحؽ أف القاىرة كانت مكانان جميبلن كأنيقان في تمؾ األياـ ، ككانت قصكر كانت عميو المدينة في القرف الخامس عشر ، كا

المماليؾ القديمة التي ال نجد ليان أثران سكم في تمؾ البقايا التي تتمثؿ في الجدراف الضخمة الباىتة لقصر بشتاؾ كالبكابة 
 كيعرؼ باسـ بيت القاضي الضخمة لدار يشبؾ بجكار مسجد السمطاف حسف ، ثـ قصكر قايتبام كاألمير ممام 

كؿ ىذه القصكر كانت في ذلؾ الكقت في أكج عظمتيا ، ككانت األحياء المختمفة ال تزاؿ منفصمة عف بعضيا البعض 
بكاسطة األبكاب المتينة التي تغمؽ حينما يرخي الميؿ سدكلو ، ككانت األسكاؽ تظمؿ بكاسطة الحصر أك السقكؼ الخشبية ، 

لمشربيات الدقيقة الصنع تطؿ عمي الشكارع ، كيصؼ لنا المقريزم سبعة كثبلثيف حارة ، كثبلثيف حيان كما كانت النكافذ ذات ا
)خطان( ، كخمس كستيف شارعان )داران( ، ككاحد كعشريف شارعان جانبيان كمتفرعان )زقاؽ كخكخة( ، كتسع كأربعيف ميدانان )رحبة( 

رية( ، كأحد عشر فندقان )خانان ، ككالة( ، كخمسة كخمسيف قصران شييران ، كخمسيف سكقان ، كثبلث كعشريف سكقان كبيران )قيص
)داران( ، كأربع كأربعيف حمامان عامان ، كثمانية كعشريف حكران كحديقة )بستانان( كأحد عشر ميدانان ، ككثيران مف منازؿ النزىة 

 )منظرة( ،
بعضيا ال يزاؿ يحتفظ باسمو مثؿ شارع الصميبة كبيف  كال يزاؿ كثير مف الشكارع يكجد في نفس مكانيا القديـ ، كما أف

 القصريف كحارة برجكاف كسكؽ السبلح كخاف الخميمي كالدرب األصفر كالحبانية كالخرنفش 
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المؤرخ البريطاني ستانمي لينبكؿ يصؼ بعض النقكش الفاخرة عند زيارتو  .ِِٓ
 ـُّٖٖلمصر سنة 

 
، ، إف فف نحت الخشب لـ يزدىر كلـ يبمغ أقصي مداه إال أثناء حكـ السبلطيف المماليؾ كعمي األخص حكـ الممؾ 
الناصر فقد كانت األخشاب ذات األلكاف المختمفة تستخدـ إلحداث تأثير ممطؼ كما حؿ الترصيع محؿ النحت في الكتؿ 

في إطار مف األبنكس حافؿ بدكره ىك اآلخر بالنحت كالنقكش ، الصمبة كأحيانان كنا نجد كؿ صفيحة صغيرة منحكتو تكضع 
ككثيران ما كاف يتككف مف إطاريف أك ثبلثة إطارات متميزة الكاحد منيا خارج اآلخر ، كمف الغريب أف الرسـ الداخمي لـ يكف 

ر الجيد الذم كاف يتكمفو يتكرر في صفيحتيف ، عمي الرغـ مف مئات الصفائح التي كانت تكجد ىناؾ ، كال يخفي عمينا مقدا
نحت تمؾ الصفائح ككضعيا ، بعد نقشيا إلي جانب بعضيا البعض ، كىناؾ نماذج كثيرة تكجد في المساجد ، كما أف ىناؾ 
نماذج أرؽ منيا تتمثؿ في األبكاب الخشبية المرصعة بالعاج في كنائس بابميكف القبطية ، كالتي أغمب الظف أف المسمميف 

، إال أف أركع نماذج لنحت المماليؾ تكجد اآلف في لندف ، ذلؾ أف عددان كبيران مف تمؾ النماذج نقؿ أثناء أخذكا منيا فنيـ 
حكـ الخديكم اسماعيؿ ، كحتي قبؿ ذلؾ ، إلي المتحؼ المكجكد جنكب كنسنجتكف فيناؾ نستطيع أف ندرس عمي ميؿ 

المأخكذة مف المنبر الذم الذم بناه السمطاف  –نفسو كالتي ليست جد متقنة في الكقت  –بعض النقكش العربية الفاخرة 
ـ مكضكعة في شكؿ ُّّٗـ ، كىناؾ قطع أخرم منحكتة مف جامع المرداني ُِٔٗالجيف في مسجد ابف طكلكف عاـ 

غير مقبكؿ فكؽ منضدة فرنسية ، كمجمكعة ثالثة لعميا مف منبر جامع قكصكف ، مكضكعة كذلؾ في إطار حديث كلك أف 
بي مازاؿ محتفظان بركنقو كجمالو ، كأخيران نجد منبران كامبلن يحمؿ اسـ قايتبام كلكف ال يعرؼ مف أم مسجد أخذ ، النحت العر 

 كىذه األشياء في مجمكعيا تككف معرضان جميبلن لنقش الخشب في أحسف عصكره
 كميما يكف مف شئ ، فإف المجمكعات فييا بعض االختبلؼ ، كأحيانان شئ مف التدىكر ، 

دراسة فاحصة لمرسـك سكؼ ترينا أف الفف كصؿ إلي أقصي مداه في نقكش جامع المرداني ، أم بعد حكـ الناصر كأف 
 مباشرةن ، 

نقبلن عف كتاب سيرة القاىرة لستانمي لينبكؿ ، ترجمة د حسف إبراىيـ حسف ، د عمي إبراىيـ حسف ، د إداكر حميـ ، 
 امة لمكتاب ، الييئة المصرية الع ُٕٗٗطبعة مكتبة األسرة 
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المؤرخ ستانمي ليف بكؿ ككصفو الممتع الحتفاؿ المصرييف بمكلد سيدنا  .ِِٔ
 ـ ن  ُِٖٖالحسيف سنة 
 حيث كتب ما ممخصو :

كميما يقاؿ عنا معشر اإلنجميز مف أننا نككف مكتئبيف عمي الدكاـ أثناء ليكنا ، فإنو حتي ذلؾ الجميكر الذم اعتاد أف 
ىكشان أماـ تمؾ االحتفاالت اإلسبلمية ، فعمي حيف ال تكحي أعيادنا الدينية بأم مرح يشاىد مسرحيات إبسف سكؼ يقؼ مد

لمرجؿ اإلنجميزم العابس ، تجد الرجؿ القاىرم يتمتع بأعياده الدينية إلي أقصي الحدكد بالطريقة الرزينة اليادئة المعركفة ، 
نما قد يمتد في بعض األحياف إلي تسعة أياـ كتمؾ األعياد جد كثيرة ، كالمكلد في القاىرة ليس احتفاالن يستغ رؽ يكمان كاحدان كا 

، ككؿ سائح زار القاىرة البد أف يعرؼ بعض ىذه األعياد ،مف ذلؾ االحتفاؿ بالكسكة الشريفة كمركر المحمؿ بقافمة الحجاج 
سنة اليجرية ال تزاؿ تسير إلي مكة ، ىذه المشاىد جديرة بأف يراىا كؿ منا ، إذا تصادؼ كقكعيا في مكسـ السياحة ، فال

كفقان لمتقكيـ الذم يعتمد عمي القمر ، فيذا التقكيـ مف شأنو أف يتغير فيغير معو األعياد كمما دار الفمؾ دكرتو ، كالكاقع أنو 
كالحسيف مما ال شؾ فيو يناؿ حقان مف االحتراـ  - - -قد يندر أف يمر أسبكع كاحد دكف أف يككف ىناؾ عيد أك احتفاؿ ، 

لتبجيؿ في القاىرة ، كاالحتفاؿ بمكلده مف المشاىد التي يسر ليا السائح األكركبي كثيران ، فميس ىناؾ في الكاقع أبيج كال كا
أركع مف تمؾ المناظر التي نشاىدىا في شكارع القاىرة كأسكاقيا في ليمة الحسيف الكبرم ، كالشئ الغريب حقان أنو في إحدم 

كسط جمع محتشد غفير في  -ألف الرككب كاف إذ ذاؾ متعذران –الكبير ، حينما كنت كاقفان  ليالي الشتاء كبعد مكقعة التؿ
شارع المكسكي ، كجاىدت ألشؽ طريقي إلي ذلؾ الزقاؽ الذم يؤدم إلي بيت القاضي كمسجد الحسيف  ، أقكؿ إنو مف 

ير مف األكركبييف الذيف كانكا يجتالكف الغريب حقان أنني لـ أالحظ ىناؾ أية ركح سيئة أك تعصب ، عمي الرغـ مف كجكد كث
في الطرقات البييجة المزدانة باألنكار في ليمة عيد ، كلكنؾ بدالن مف ىذا كنت تجد النساء اإلنجميزيات يتخممف األسكاؽ ، 
ف كالضباط اإلنجميز كالسائحيف يختمطكف بالجميكر ، بؿ إنيـ بمغكا في بعض األحياف أبكاب الجامع المقدس نفسو دكف أ

 يمسيـ أحد أك يبدم ليـ أدني مضايقة بؿ أقؿ مبلحظة ، 
كفي بعض األحياف قد تشاىد سيدة مصرية كىي تدعك بعض األجانب كتطمب منو أف يصمي عمي النبي كقد تذىؿ 
السيدة المصرية حينما يجيبيا بقكلو الميـ صؿ  عميو ، عمي أنو إذا لـ يعرؼ ذلؾ األجنبي كيؼ يجيب عف مثؿ ىذه 

ة إجابة صحيحة ، فمف ينتج عف ذلؾ ضرر عمي اإلطبلؽ ، فإف طيبة القمب كالطبيعة السمحة التي تكحي بيا مثؿ األسئم
تمؾ األعياد مما ينسي ذكرم الحرب ، كمف المؤكد أنو ال يمكف أف يككف ىناؾ جميكر إنجميزم يعتمد عميو كيكثؽ بو 

ر مرغكب فييا معو كلما انحرفت في أحد أزقة خاف الخميمي يستطيع أف يسمؾ مثؿ ىذا المسمؾ البديع مع كجكد أقمية غي
ذا خرجنا مف الخاف كجدنا أناسان كثيريف يتدفقكف إلي جامع  الكبير كاف ذلؾ المنظر يشبو إحدم صكر ألؼ ليمة كليمة ، كا 

في صكرة  الحسيف ، كعمي قيد بضع خطكات نرم بعض الرجاؿ يدخمكف إحدم الخياـ كأحد الميرجيف كىك يقـك بالتقميد
تبعث عمي المرح كفي سرادؽ آخر نجد القراجكز  فنجد أفرادان قد أخذىـ المرح حتي لتكاد جكانبيـ تنفجر مف كثرة الضحؾ ، 
كىـ ميما رأكا ، كأينما ساركا ، كميما قابمكا ، مف الناس كميما يكف فقرىـ كىمكميـ الخاصة كؿ ذلؾ ال يمكف أف يناؿ مف 

 لحسيف المباركة ، طبيعتيـ المرحة في ليمة ا
كلعؿ أكؿ ما يتميز بو الجميكر المصرم أنو يمكف تسميتو في سيكلة تامة ، فإف أبسط المناظر كأقدـ النكات تبعث فيو 
المرح كالسركر ، كيكفي أف تجعؿ األكركبي المدقؽ يأسؼ عمي ضبطو نفسو ليرم كيؼ أف ىؤالء البسطاء يدخؿ المرح 

 قمكبيـ مف أقؿ شئ 
ترجمة د حسف إبراىيـ حسف ، د عمي إبراىيـ حسف ، د  –نقبلن باختصار عف كتاب سيرة القاىرة تأليؼ ستانمي ليف بكؿ 

  ُٕٗٗمكتبة األسرة طبعة  –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –إدكار حميـ 
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 عندما كاف الميندس المصرم يصمـ بيتان يكفر الراحة كاليدكء كالخصكصية  .ِِٕ
 

  ُّٖٖحث كالمؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ الذم جاء إلي مصر سنة كما كصفو البا
 فقاؿ عف تصميـ البيكت المصرية ما يمي :

كفي داخؿ الدار ممر ينعطؼ فجأة بعد خطكة أك خطكتيف ، كيحكؿ دكف مشاىدة أم شئ في الداخؿ كأنت  ----)
في أحد األركاف الظميمة ، كفي أغمب  –سع بو بئر المياه بالباب الخارجي ، كفي نياية ىذا الممر نجد أنفسنا أماـ فناء مت

األحياف نجد شجرة عتيقة لمجميز ، كفي ىذا المكاف ال تتممس دليبلن عمي أف ثمة حياة ، فاألبكاب مغمقة في إحكاـ إمعانان في 
 الغيرة كالحذر ،

 رم الكثير مف الغكاة باقتنائيا ،كالنكافذ تحجبيا تمؾ الستائر الخشبية البديعة التي تركؽ عيف الفناف ، كتغ 
كالفناء الداخمي ال يقؿ في ىدكئو كسككنو عف تمؾ األجزاء التي تطؿ عمي الشارع نفسو ، كىنا ال نرم أية عبلمة لحياة  

ىؤالء السكاف المنزلية ، ألف غرؼ النساء منعزلة تمامان عف ىذا الفناء كال تطؿ عميو ، إنما تطؿ عميو غرؼ الرجاؿ 
 االستقباؿ كما إلي ذلؾ كحجرات 

 كالكاقع أف ىذا المكاف اليادئ منعش جدان حينما يأكم إليو المرء بعد أف قاسي الكثير مف الجمبة كالصخب في الشارع 
حينئذ يشعر المرء أف الميندسيف المصرييف قد أدرككا لحسف الحظ ما تقتضيو الحياة في الشرؽ ، فيـ يجعمكف الشكارع 

مشربيات البارزة حتي ال تصؿ أشعة الشمس المحرقة إلييا ، كما ىك الحاؿ في شكارع المدف األكركبية ضيقة ، كيظمكنيا بال
الكاسعة ، حيث تستطيع الشمس أف تنفذ إلي ىذه الدكر ، كلكنيـ يجعمكف المنازؿ نفسيا فسيحة األرجاء ، كيحيطكنيا 

 اء الصيؼ ما لـ يتخمميا اليكاء بالحدائؽ كاألفنية ، ألف حرارة الشمس ال تطاؽ في الغرؼ في أثن
إف فف الميندس الشرقي يتمخص في أنو يبني لؾ منزلؾ بحيث ال تستطيع أف ترم شيئان مف خبلؿ نكافذ جارؾ ، كبحيث 

 ال يستطيع جارؾ في الكقت نفسو أف يرم شيئان مما يدكر خمؼ نكافذ منزلؾ 
رات بحيث يحيط بيا فناء كاسع فسيح األرجاء ، كأف كالطريؽ الكاضح لمكصكؿ إلي ىذه الغاية ، ىك أف تككف الحج

تككف النكافذ محتجبة بالستائر الخشبية المتشعبة التي تسمح لقبس ضئيؿ مف النكر أف يدخؿ ، كتدع قدران كفيران مف اليكاء 
 يتخمؿ أجزاءىا كما يسمح بالنظر مف خبلؿ ىذه النكافذ دكف أف يرم الغرباء مف المارة ما بداخميا 

ائر الخشبية كالفناء المنعزؿ مف شأنيما أف يعمبل عمي تحقيؽ ذلؾ النظاـ الذم يحتمو اإلسبلـ بفصؿ الجنسيف كالست
 بعضيما عف بعض ،

كالحجرات السفمي التي تكاجو أبكابيا الفناء مباشرة ، كىي تمؾ الحجرات التي يستطيع الشخص أف يمشي فييا آمنان كال 
 لبيت ،يخشي أف يرم كجيا ألية إمرأة في ا

 
لي إحدم تمؾ الحجرات السفمي يتقدمنا مضيفنا ، طالبان إلينا في أدب جـ أف نكليو الشرؼ بأف نظير كما لك كنا في  كا 

 بيكتنا الخاصة ،
إنيا حجرة االستقباؿ ، أك المنظرة ، كىي بمثابة أنمكذج لما ينبغي أف تككف عميو الغرؼ في العادة ، كالجزء الذم  

ذا كاف المنزؿ أنيقان حقان فإننا نجد ىذا الجزء المنخفض مغطي بالرخاـ  ندخؿ منو في الحجرة منخفض عف بقية األجزاء ، كا 
المصنكع مف الفسيفساء ، كفي كسطو نافكرة تعمؿ عمي تبريد اليكاء ، كبإزاء الباب نجد قطعة مسطحة مف الرخاـ محممة 

 يؿ األيدم عمي أقكاس ، حيث تكضع قبلؿ الماء كأقداح القيكة كأدكات غس
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كنحف نخمع أحذيتنا الخارجية كنتركيا عمي الجزء الرخامي مف الحجرة قبؿ أف نطأ ذلؾ الجزء المغطي بالبسط ، كىنالؾ 
تجد األرض مغطاة ببسط مف الصكؼ الخشف ، كما نجد بمحاذاة ثبلثة مف أضبلع الحجرة ديكانان منخفضان كفي الحائط 

كبأعبلىا نحك مف ستة مف النكافذ مككنة مف قطع صغيرة مف الزجاج الممكف ،  الخمفي مشربية بداخميا كسائد مريحة ،
كمف حكليا إطار مف الطبلء ، فتككف بذلؾ عمي شكؿ زىرة ، كىذه النكافذ مف شأنيا أف تسمح لنصؼ اليكاء فقط بأف يمر 

عدت بيا بضعة أصكنة خشبية مف خبلليا ، أما الجانباف اآلخراف فمطمياف بالجير ، كليس بيما خشب أك قرميد ، بؿ أ
منخفضة ليا أبكاب صغيرة تفتح بطريقة ىندسية معقدة ، كعمي جانبي كؿ صكاف مف ىذه األصكنة ككة صغيرة مقكسة ، 
كفي أعبله رؼ كضعت عميو األطباؽ المزخرفة كاألكعية كغيرىا مف أدكات الزينة المنقكشة ، أما سقؼ الحجرة فيتككف مف 

خمة ، كلكنو في العادة أحمر قاتـ ، غير أنو في البيكت القديمة نجد في السقؼ غالبان بعض ألكاح مثبتة في جذكع ض
 النقكش الجميمة ، 

كال نجد في الحجرة مناضد أك كراسي أك مدفئات أك أم شئ مف األثاث الذم يعرفو األكركبي ، كحينما يحيف كقت الطعاـ 
ذا كاف الجك باردان   قدـ مكقد أكقد فيو فحـ الخشب ، ، يحضر خكاف صغير مستدير ، كا 

كبدالن مف الكراسي نجد القاىرم يضع رجميو مف تحتو عمي الديكاف كيجمس القرفصاء ، تمؾ الجمسة التي إذا فكر 
 األكركبي أف يجمس مثميا أصيب بتشنج في األعصاب ، 

 
د حسف ابراىيـ حسف ، ك د عمي نقبل عف كتاب )سيرة القاىرة( تأليؼ المؤرخ البريطاني ) ستانمي ليف بكؿ( ترجمة 

 الييئة المصرية العامة لمكتاب  -ُٕٗٗمكتبة األسرة –ابراىيـ حسف ، ك د إداكر حميـ 
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 عندما كاف أمير الشعراء ) أحمد شكقي ( يمدح الدكلة العثمانية   .ِِٖ
 كحمدؾ يا أمير المؤمنينا  بحمد ا رب العالمينا
 نصر المبينالقينا الفتح كال  لقينا في عدكؾ ما لقينا

 فكنت أجؿ إقدامان كضربا ىـ شيركا أذم كشيرت حربا
 كطيرت المكاقع كالحصكنا أخذت حدكدىـ شرقان كغربا    

 نتائجيا لنا ظيرت كبانت كقبؿ الحرب حرب منؾ كانت
 كغادرت القياصر حائرينا ألنت الحادثات بيا فبلنت
 ككيؼ عكاقب الطيش المزيد رأم كيؼ السبيؿ إلي كريد 
 كتغفؿ عف دماء العالمينا ككيؼ تناـ يا عبد الحميد
 كبيتؾ خير بيت في األناـ كال كا كالرسؿ الكراـ 

 يعادؿ جمعيـ منا جنينا لما كانكا كسيفؾ ذك انتقاـ 
 كجرأ ممكيـ حتي تجرا  رأيت الحمـ لما زاد غرا

 كجاءتو جنكدؾ مبطمينا فجاءتؾ الدعاكم منو تترم
 ركابي كنار في القبلع كفي الطكابي بخيؿ في اليضاب كفي ال

 كسيؼ ال يميف كال يحابي إذا اآلجاؿ رجت منو لينا
 كجيش مف غزاة عف غزاة ىـ األبطاؿ في ماض كآتي
 كمف كـر أذلكا كؿ عاتي كذلكا في قتاؿ المؤمنينا

 أبعد ببلئيـ في كؿ حرب  كضرب في الممالؾ أم ضرب 
 ـ عريناتحاكؿ صبية في زم شعب  كتطمع أف تدكس لي

 كيكـ ممكف إذ صحنا كصاحكا ، ذكرنا ا مف فرح كناحكا
 كدارت بينيـ بالراح راح كدارت راحت اإليماف فينا
 عمي الجبميف قد بتنا كباتكا كقتناىـ منيتيـ كقاتكا
 كقد متنا ثباتان كاستماتكا  كما البسبلء كالمستبسمينا
 خسفنا بالحصكف األرض خسفا  تزيد تأبيان فنزيد قذفا
 بنار تنسؼ األجياؿ نسفا  كتمقؼ نارىـ كالمطمقينا
 ثبت مؤمبلن منؾ الثبات  تكافيؾ الرسائؿ كالسعاة

 كحكلؾ أىؿ شكراؾ الثقات تسكسكف الجيكش مظفرنيا
 ىناؾ الصحؼ سارت حاكيات كطيرت البركؽ محدثات
 كحدثت الممالؾ آخذات  عمكـ الحرب عنكـ كالفنكنا

 كـ الكبار كقد شكرنابني عثماف إنا قد قدرنا  فتكح
 سألنا ا نصران فانتصرنا  بكـ كا خير الناصرينا

 
 نقبلن عف ديكاف الشكقيات
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 الكالي األخير  .ِِٗ
 عباس حممي الثاني 

في عيد الخديكم تكفيؽ ، كظؿ ىذا  ُِٖٖكانت مصر كجزء مف الدكلة العثمانية تحت االحتبلؿ البريطاني منذ عاـ 
االحتبلؿ مستمر بيذا الشكؿ حتي قررت بريطانيا تغيير المسميات بشكؿ يجعؿ مف مصر كياف مستقؿ كليس جزء مف دكلة 

ي تغير ككأنيا خطكة في طريؽ تفتيت الدكلة الكبرم إلي عدة دكؿ كبرم ، كبالرغـ مف أف االحتبلؿ لـ يتغير إال أف المسم
تحت الحماية البريطانية ،كقد يككف السبب في ذلؾ ىك ترؾ ىذه الدكؿ كالكيانات المستقمة عند انتياء االحتبلؿ بحيث ال يتـ 

آخر كالي في تاريخ  جمعيا بأم رابطة مف أم نكع تحت أم مسمي بعد ذلؾ ،  كيعتبر الخديكم عباس حممي الثاني ىك
مصر يتبع الخبلفة اإلسبلمية ) العثمانية آنذاؾ ( حيث تـ عزلو ثـ أصبح السمطاف حسيف كامؿ ىك أكؿ حاكـ لمصر ال يتبع 

ككانت بريطانيا قد أعمنت الحماية عمي مصر في اليـك السابؽ لعزؿ الخديكم بتاريخ  ُُْٗديسمبر  ُٗالخبلفة بتاريخ 
 حرب العالمية األكلي قبؿ ال ُُْٗديسمبر  ُٖ

ككاف الخديكم عباس حممي في ذلؾ الكقت في اآلستانة عاصمة الدكلة العثمانية التي أصبحت في حالة حرب مع 
 بريطانيا

  ِّ( لممؤرخ عبد الرحمف الرافعي صفحة ُُٗٗ، كفيما يمي نص قرار عزؿ الخديكم عباس كما كرد في كتاب ) ثكرة 
لة ممؾ بريطانيا العظمي أنو بالنظر إلقداـ سمك عباس حممي باشا  خديك مصر السابؽ ) يعمف ناظر الخارجية لدم جبل 

عمي االنضماـ ألعداء الممؾ قد رأت حككمة جبللتو خمعو مف منصب الخديكية ، كقد عرض ىذا المنصب السامي مع لقب 
عمي فقبمو ( القاىرة في  سمطاف مصر عمي سمك األمير حسيف كامؿ باشا أكبر األمراء المكجكديف مف سبللة محمد

  ُُْٗديسمبر ُٗ
 

كجدير بالذكر أف أكؿ كالي تابع لمخبلفة اإلسبلمية كاف عمرك بف العاص كآخر كالي تابع لمخبلفة اإلسبلمية ىك عباس 
 حممي الثاني 

يت حيث تكالت الخبلفة عمي مصر مع اختبلؼ المسميات مف عصر الراشديف ثـ األمكييف ثـ العباسييف إلي أف انت
 بالعثمانييف كىي آخر خبلفة كانت مصر كالية تابعة ليا 
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 مف قصيدة : دعاء الشرؽ  .َِّ
 شعر : محمكد حسف اسماعيؿ

 
 يا سماء الشرؽ طكفي بالضياء    كانشرم شمسؾ في كؿ سماء

 ذكريو كاذكرم أيامو    بيدم الحؽ كنكر األنبياء 
 كانت الدنيا ظبلمان حكلو    كىك ييدم بخطاه الحائريف

 رضو لـ تعرؼ القيد      كال خفضت إال لبارييا الجبيناأ
 

 كيؼ يمشي في ثراىا غاصب يمؤل األفؽ جراحان كأنينا
 كيؼ مف جناتيا يجني المني  

 
 كنرم في ظميا كالغرباء 
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 أحمد حممي .ُِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدكم في جميع أنحاء عجيب حظ ىذا الرائد الصحفي ، كاف اسمو  كتب عنو المؤرخ الكبير جماؿ بدكم ما ممخصو :
الديار المصرية طكاؿ العقد األكؿ مف القرف العشريف كاف الناس يتميفكف عمي قراءة مقاالتو كخاصة عف حادث دنشكام 
كيتابعكف نضالو عمي صفحات جريدة المكاء إلي جكار زعيـ الكطنية الشاب مصطفي كامؿ ثـ عمي صفحات جريدتو القطر 

حبيس ثمنان لجرأتو فكاف أكؿ مصرم يسجف بتيمة العيب في الذات الخديكية  كرغـ ىذه  المصرم كتيفك إليو قمكبيـ كىك
الحياة الحافمة بالكفاح الكطني فإف المصرييف المعاصريف ال يعرفكنو إال مف خبلؿ اسمو الذم أطمقكه عمي محطة ركاب 

إنو أحمد حممي الكاتب الصحفي الجسكر  ميةاألقاليـ بالقاىرة كالشارع الذم يمتد منيا شماالن حتي يبلمس ترعة اإلسماعي
كصاحب المعارؾ الجريئة مف أجؿ  ََُٗيناير  ِكرفيؽ مصطفي كامؿ كساعده األيمف منذ صدكر جريدة المكاء في 

االستقبلؿ كالدستكر كالكحدة الكطنية كتشجيع كؿ ما ىك مصرم كرغـ ىذه الحياة الحافمة لـ يصدر عف ىذا الرجؿ سكم 
في حي الحسيف بالقاىرة أما أشد كتابات أحمد حممي تأثيران في الجماىير فيي  ُٕٖٓلد أحمد حممي عاـ كتابيف ، كقد ك 

تقاريره الصحفية عف دنشكام كالتي نقؿ فييا كصفان دقيقان كفي يـك تنفيذ األحكاـ عمي الفبلحيف كاف أحمد حممي شاىد عياف 
يعة فمـ أستطع الكقكؼ بعد الذم شاىدتو فقفمت راجعان كركبت فيقكؿ : كاد دمي يجمد في عركقي بعد تمؾ المناظر الفظ

عربتي كبينما كاف السائؽ يميب خيكليا بسكطة ، كنت أسمع صياح ذلؾ الرجؿ يميب الجبلد جسمو بسكطو ىذا ، كرجائي 
زراعيو حكؿ مف القراء أف يقبمكا معذرتي مف عدـ كصؼ ما في البمدة مف مآتـ عامة ، ككآبة سادت كؿ بيت ػ كحزف باسط 

ككاف مف أثر ىذه الكممات أف التيبت مشاعر المصرييف حتي أف المؤرخ المصرم عبد الرحمف - - -بدنشكام  -األىالي 
الرافعي ككاف ال يزاؿ طالبان بكمية الحقكؽ يعترؼ بأنو عندما قرأ ىذه المقالة ألحمد حممي أقشعر بدنو ، كخبلؿ السنكات 

تكفي  َُٖٗفي صحيفة المكاء أثار العديد مف القضايا التي تيـ المجتمع ، كفي يناير الثماني التي قضاىا أحمد حممي 
 مصطفي كامؿ فأصدر أحمد حممي صحيفة القطر المصرم 

كاف أحمد حممي شخصية متعددة المكاىب فيك إلي جانب احترافو الصحافة ، كاف شاعران مجيدان كباإلضافة إلي ذلؾ كاف 
ىتمامات كبيرة بالزراعة كبعد الحرب العالمية األكلي أصدر جريدة الزراعة كاستأجر عزبة كبيرة خطيبان مؤثران ككاف لديو ا

مساحتيا ألؼ فداف في كفر دمبلش بمركز شربيف كأشرؼ عمي زراعتيا كنظـ طرؽ الرم كالصرؼ بيا كأصمح كثيران مف 
أطاحت  بكؿ ىذه الثركة الطائمة فأصابتو األمراض  األرض البكر كلكف األزمة االقتصادية التي عصفت بالببلد في الثبلثينيات

 يرحمو ا ُّٔٗيناير  ُٖإلي أف لقي ربو في 
مقتطفات  – َََِمكتبة األسرة  -ىيئة الكتاب  –لممؤرخ الكبير جماؿ بدكم  -أنا المصرم–نقبلن باختصار عف كتاب 

 كما بعدىا ُٕٕمختصرة مف صفحة 
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 مف ىك السمطاف حسيف ؟ .ِِّ
 

 عض اسـ السمطاف حسيف دكف أف يعرؼ مف ىك ،قد يردد الب
كاسمو بالكامؿ ىك السمطاف حسيف كامؿ ابف الخديكم )اسماعيؿ( ابف )ابراىيـ( باشا ابف )محمد عمي( باشا كقد حكـ  

حكالي ثبلث سنكات ، كبدأت القصة قبؿ  ُُٕٗ/َُ/ٗإلي  ُُْٗ/ُِ/ُٗمصر كسمطاف تحت الحماية البريطانية مف 
لمية األكلي عندما أعمنت بريطانيا الحرب عمي الدكلة العثمانية ، فأعمف السمطاف العثماني الجياد في سبيؿ بدء الحرب العا

ا لجميع المسمميف في العالـ ضد بريطانيا ، فشعرت بريطانيا بخطكرة شديدة حيث ستككف حربيا مع كؿ مسممي العالـ 
دكلة العثمانية ككانت أىـ القكميات داخميا ىي القكمية التركية في كقت كاحد ، فقررت فصؿ القكميات المختمفة داخؿ ال

كالقكمية العربية كالقكمية المصرية ، فكعدت العرب بدكلة عربية كبرم في حالة كقكفيـ في الحرب ضد الدكلة العثمانية 
قكمية العربية ، فقررت عزؿ ) تركيا ( ،  كما نجح اإلنجميز في تنمية القكمية المصرية لتفصميا عف القكمية اإلسبلمية كال

الخديك عباس حممي الثاني الكالي األخير المنتمي لمدكلة العثمانية ، كأعمنت الحماية البريطانية عمي مصر كدكلة مستقمة ، 
 كعرضت منصب سمطاف مصر عمي أكبر أبناء أسرة محمد عمي في ذلؾ الكقت األمير حسيف كامؿ  فكافؽ عمي ذلؾ ، 

، عف ابف كاحد ىك األمير كماؿ الديف حسيف كقد تنازؿ ىذا االبف عف  ُُٕٗف في أكتكبر ، تكفي السمطاف حسي
أكتكبر  ٗحقكقو في تكلي السمطنة فحكـ مصر الممؾ فؤاد األكؿ ابف اسماعيؿ كالشقيؽ األصغر لمسمطاف حسيف مف 

 ) سمطاف ثـ ممؾ (  ُّٔٗإبريؿ  ِٖإلي أف تكفي في  ُُٕٗ
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 اتفاقية سايكس بيكك .ِّّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاـ كزير الحربية البريطاني كتشنر بإرساؿ عرض لمشريؼ حسيف لمتعاكف معان كحمؼ ضد الدكلة العثمانية كقد كصمو 
الذم حثو  عف طريؽ المندكب السامي البريطاني في مصر آرثر ىنرم مكماىكف ، ُُْٗأكتكبر  ُّعرض كتشنر في 

األمير فيصؿ بف الحسيف بالتنسيؽ مع القكمييف العرب حيث قامكا بإعداد كقد قاـ  - -عمي الخركج عف سمطة األتراؾ 
مخطط باسـ بركتكككؿ دمشؽ كتـ فيو تكضيح حدكد الدكلة العربية التي يجب أف تعترؼ بيا إنجمترا خبلؿ 

بة كالتي جاء فييا المطال - -أرسؿ الشريؼ حسيف رسالتو األكؿ إلي مكماىكف  ُُٓٗيكليك  ُْ) كفي  المفاكضات
باعتراؼ بريطانيا بدكلة عربية بالحدكد المذككرة في بركتكككؿ دمشؽ ، كالمكافقة عمي إعبلف خميفة عربي لممسمميف ، 

ككانت في  مقابؿ أف تعترؼ حككمة الشريؼ العربية بأفضمية بريطانيا في كؿ المشركعات االقتصادية في الببلد العربية (
اتفاؽ نيائي بعد حكؿ تقسيـ الدكؿ العربية بينيما ) كبذلؾ كجد مكماىكف أنو ال ىذه الفترة انجمترا كفرنسا لـ تصؿ إلي 

يستطيع تقديـ كعكد لمحسيف قبؿ أف تتضح الصكرة في المفاكضات التي كانت ال تزاؿ مستمرة بيف انجمترا كفرنسا كالتي 
 –تسميتيا بألقابيما سايكس انتيت باتفاؽ اإلنجميزم مارؾ سايكس كالفرنسي جكرج بيكك عمي االتفاقية التي تـ 

 كبالتالي قاـ مكماىكف برد غير حاسـ ككعكد تشجيعية كلكنيا غير محددة بيكك
إلي مكماىكف عمي أف مسألة الحدكد ال تحتمؿ المراكغة مما اضطر  ُُٓٗسبتمبر  ٗفأصر الحسيف في رسالة بتاريخ 

عرب طبقا لمحدكد الكاردة في رسالة الحسيف مع بعض باالعتراؼ باستقبلؿ ال ُُٓٗأكتكبر  ُٓمكماىكف إلي أف يعده في 
التعديبلت البسيطة )كعمي ىذا األساس دخؿ العرب الحرب العالمية األكلي ، عندما أعمف الشريؼ الحسيف بف عمي الثكرة 

الدكلة  بيكك التي عمي أساسيا تـ تقسيـ-ككانت إنجمترا كفرنسا قد كقعتا بالفعؿ اتفاقية سايكس،  ( ُُٔٗيكنيك  َُفي 
كىاجمت القكات العربية ثكنات الجيش العثماني في كؿ مدف الحجاز كفي أقؿ مف ثبلثة أشير نجح  العثمانية فيما بينيما

كبعد أف تأكدت إنجمترا مف اشتراؾ  ---الجيش العربي في االستيبلء عمي مدف الحجاز جميعيا ، كبدأت التقدـ نحك الشاـ
حسيف في الحرب ضد األتراؾ بحيث انقطع عميو خط الرجعة ، سارعت بتكجيو الطعنة العرب في الثكرة كمف تكرط الشريؼ 

تصريح بالفكر الذم ينص عمي إنشاء كطف قكمي  ُُٕٗنكفمبر  ِإلي العرب فأصدرت في  –بعد سايكس بيكك  –الثانية 
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يكك كلـ يحصؿ العرب عمي أم كانتيت الحرب كتـ تنفيذ اتفاقية سايكس ب،  لمييكد في فمسطيف كىك المعركؼ بكعد بالفكر
 شئ ككؿ ما فعمكه استبداؿ النفكذ العثماني بالنفكذ األكركبي كيقكؿ الدكتكر طو حسيف عف ىذا المكضكع 

) تبيف اليائسكف البائسكف أنيـ لـ يخرجكا مف بؤسيـ ذاؾ إال ليفرض عمييـ بؤس أشد منو ، كأم بؤس أشد نكران مف 
قـك يمتكف ليـ ل كانكا عبيدان أك كالعبيدكأرزاقيـ كمصالحيـ ، كفي آماليـ كمستقبميـ ، أف يتحكـ األجنبي في حياة الناس 

قـك ليسكا منيـ في قميؿ كال كثير ، يختمفكف عنيـ في كؿ شئ كال يقاربكنيـ ل عبيدان أك كالعبيد كاببعض األسباب ، فأصبح
 في شئ (
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 الشيخ محمد عبده يحذر مف مؤامرات الغرب  .ِّْ
 

قد خدعت العرب قبؿ الحرب العالمية األكلي ككعدتيـ بدكلة عربية كبرم إذا ساعدىا العرب في القضاء  كانت بريطانيا
عمي الدكلة العثمانية حيث قاـ كزير الحربية البريطاني كتشنر بإرساؿ عرض لمشريؼ حسيف لمتعاكف معان كحمؼ ضد الدكلة 

المندكب السامي البريطاني في مصر آرثر ىنرم  عف طريؽ ُُْٗأكتكبر  ُّالعثمانية كقد كصمو عرض كتشنر في 
مكماىكف كقد حرصت بريطانيا بمساعدة فرنسا أف تصطدـ القكمية العربية مع القكمية التركية كىما أكبر قكميتاف في الدكلة 

كانت قد العثمانية التي كانت تجمعيا القكمية اإلسبلمية ، كفي نفس الكقت الذم كعدت فيو بريطانيا العرب بدكلة كبرم 
اتفقت مع فرنسا عمي تقسيـ الدكلة العثمانية بعد ىزيمتيا كتفتيتيا فيما يعرؼ باتفاقية سايكس بيكك ، كقد شعر اإلماـ 
محمد عبده في مصر بيذه المؤامرات قبؿ أف تحدث فقاؿ )إف العرب أىؿ لبلستقبلؿ عف الترؾ ، كلكف الترؾ ال يمكنكنيـ منو 

المنظمة ما ليس عند العرب ، فإذا شعركا بذلؾ أك رأكا بكادره قاتمكىـ ، حتي إذا كىنت قكة ، كعندىـ مف القكة العسكرية 
الفريقيف كثبت دكؿ أكركبا الكاقفة ليما بالمرصاد ، فاستكلكا عمي الفريقيف ، أك عمي أضعفيما ، كىذاف الشعباف ىما أقكم 

 ُحياتو ( شعكب اإلسبلـ ، فتككف العاقبة إضعاؼ اإلسبلـ كقطع الطريؽ عمي
 

                                                 
ٔ

  ٕٙٓٓس جُػح٤ٗس جُطرؼ –ٖٙ-ٕٙج٧ّْ ٝجُطح٣ٌم ( و ػٔحو أقٔى ٬ٍٛ ٚلكس  –)جُكًٍس جُو٤ٓٞس جُؼٍذ٤س  



 ٖٔٓ 

 جانب قصير مف حكار تاريخي  .ِّٓ
 بيف سعد باشا زغمكؿ كعبد العزيز فيمي بؾ كعمي شعراكم باشا 

 مع السير رجنمد كنجت المندكب السامي البريطاني في مصر   
 

  ُُٖٗنكفمبر سنة  ُّىذا الحديث تـ بتاريخ 
 بدأ السير كنجت الحديث بقكلو :

ف مصر سيناليا خير كثير ،  ف العالـ يفيؽ بعد غمرات الحرب التي شغمتو زمنان طكيبلن ، كا  إف الصمح اقترب مكعده ، كا 
نيـ مع ذلؾ استفادكا منيا أمكالن طائمة ،  ف المصرييف ىـ أقؿ األمـ تألمان مف أضرار الحرب ، كا  ف ا مع الصابريف ، كا  كا 

ف عمييـ أف يشكركا دكلة بريطانيا  العظمي التي كانت سببان في قمة ضررىـ ككثرة فائدتيـ  كا 
 فأجابو سعد باشا :

ما تككف إنجمترا فعمتو خيران لمصر فإف المصرييف بالبداىة يذكركنو ليا مع الشكر ، كخرج مف ذلؾ إلي القكؿ بأف الحرب 
عرفية كال لمراقبة الجرائد كالمطبكعات ، كانت كحريؽ انطفأ كلـ يبؽ إال تنظيؼ آثاره كأنو يظف أف ال محؿ لدكاـ األحكاـ ال

كأف الناس ينتظركف بفركغ الصبر زكاؿ ىذه المراقبة كي ينفسكا عف أنفسيـ كيخففكا عف صدكرىـ الضيؽ الذم تكالىـ أكثر 
 مف أربع سنيف

 فقاؿ السير كنجت :
يكش البريطانية في ىذا الصدد ، كلما كانت حقان أنو مياؿ إلزالة المراقبة المذككرة ، كأنو تخابر فعبلن مع القائد العاـ لمج

ىذه المسألة عسكرية فإنو بعد تماـ المخابرة كاالتفاؽ مع القائد سيكتب لمحككمة البريطانية ، كيأمؿ الكصكؿ إلي ما يرضي 
يا تمتفت ، ثـ استمر قائبلن : يجب عمي المصرييف أف يطمئنكا كيصبركا كيعممكا أنو منذ فرغت إنجمترا مف مؤتمر الصمح فإن

 لمصر كما يمزميا كلف يككف األمر إال خيران 
 فقاؿ سعد باشا :

إف اليدنة قد عقدت ، كالمصريكف ليـ الحؽ أف يككنكا قمقيف عمي مستقبميـ ، كال مانع يمنع اآلف مف أف يعرفكا ما ىك 
 الخير الذم تريده إنجمترا ليـ 

 فقاؿ :
 ، فإف المصرييف في الحقيقة ال ينظركف لمعكاقب البعيدة  يجب أال تتعجمكا كأف تككنكا متبصريف في سمكككـ

 فقاؿ سعد باشا :
 إف ىذه العبارة مبيمة المعني ، كال أفيـ المراد منيا 

 فقاؿ :
 أريد أف أقكؿ إف المصرييف ليس ليـ رأم عاـ بعيد النظر

 فقاؿ سعد باشا :
منتخب في الجمعية التشريعية عف قسميف مف  ال أستطيع المكافقة عمي ذلؾ فإني إف كافقت أنكرت صفتي ، فإنني

أقساـ القاىرة ، ككاف انتخابي بمحض إرادة الرأم العاـ مع معارضة الحككمة كالمكرد كتشنر في انتخابي ، ككذلؾ كاف األمر 
 مع زميمي عمي شعراكم باشا كعبد العزيز بؾ فيمي

 فقاؿ السير كنجت :
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الكتابات مف محمد فريد كأمثالو مف الحزب الكطني ، ككاف ذلؾ ببل تعقؿ كال إنو قبؿ الحرب كثيران ما حصؿ مف الحركات ك 
 ركية ، فأضرت مصر كلـ تنفعيا فما ىي أغراض المصرييف ؟

 فقاؿ عمي شعراكم باشا :
 إننا نريد أف نككف أصدقاء لئلنجميز صداقة الحر لمحر ال العبد لمحر

 فقاؿ السير كنجت :
 إذان أنتـ تطمبكف االستقبلؿ ؟

 فقاؿ سعد باشا :
 كنحف لو أىؿ ، كماذا ينقصنا ليككف لنا االستقبلؿ كباقي األمـ المستقمة ؟

 فقاؿ السير كنجت :
 كلكف الطفؿ إذا أعطي مف الغذاء أزيد مما يمـز تخـ 

 فقاؿ عبد العزيز بؾ فيمي :
تابات بما أضر كلـ يفد ، فأقكؿ نحف نطمب االستقبلؿ التاـ كقد ذكرتـ جنابكـ إف الحزب الكطني أتي مف الحركات كالك

لجنابكـ إف الحزب الكطني كاف يطمب االستقبلؿ ، ككؿ البمد كانت تطمب االستقبلؿ ، كغاية األمر إف طريقة الطمب التي سار 
عمييا الحزب الكطني في تنفيذ مبدئو األساسي الذم ىك مبدأ كؿ األمـ ، كىك االستقبلؿ التاـ ، قاـ جماعة مف الشيكخ 

ال يظف فييـ التطرؼ في اإلجراءات كأسسكا حزب األمة كأنشأكا صحيفة "الجريدة" ككاف مقصدىـ ىـ أيضان االستقبلؿ  الذيف
التاـ ، كطريقتيـ أخؼ في الحدة مف طريقة الحزب الكطني ، كذلؾ معركؼ عند الجميع ، كالغرض منو خدمة نفس المبدأ 

الستقبلؿ التاـ لسنا مبالغيف فيو فإف أمتنا أرقي مف البمغار كالصرب المشترؾ بطريقة تمنع االعتراض ، كنحف في طمبنا ا
 كالجبؿ األسكد كغيرىا ممف نالكا االستقبلؿ قديمان كحديثان 

 فقاؿ السير كنجت :
 كلكف نسبة األمييف في مصر كبيرة ال كما في الببلد التي ذكرتيا إال الجبؿ األسكد كاأللباف عمي ما أظف 

 فيمي :فقاؿ عبد العزيز بؾ 
إف ىذه النسبة مسألة ثانكية فيما يتعمؽ باستقبلؿ األمـ ، فإف لمصر تاريخان قديمان باىران كسكابؽ في االستقبلؿ التاـ 
كىي قائمة بذاتيا كسكانيا عنصر كاحد ذك لغة كاحدة كىـ كثيرك العدد كببلدىـ غنية ، كيالجممة فشركط االستقبلؿ التاـ 

ة األمييف لممتعمميف ، فيذه مسألة ال دخؿ ليا في االستقبلؿ كما قدمت ، ألف الذيف متكفرة في مصر ، كمف جية نسب
يقكدكف الببلد في كؿ األمـ أفراد قبلئؿ ، فإني أعرؼ أف إلنجمترا كىي ببلد العظمة كالحرية عند أىميا ثقة كبرم بحككمتيا 

مناقشة في كثير مف األحكاؿ لشدة ثقتيا بيـ كتسميميا فأرباب الحككمة كىـ أفراد قبلئؿ ىـ الذيف يقكدكنيا كىي تتبعيـ ببل 
نما العامؿ منيـ فئة قميمة ، فببلد مصر يكفي أف يككف فييا ألؼ  ليـ ، كلذلؾ فمجمس نكابيا ليس كؿ أفرادىـ العامميف ، كا 

، بدليؿ أف أكلي الحؿ كنحف عندنا كثير مف المتعمميف  –متعمـ ليقكمكا بإدارتيا كما ينبغي ، كىي مستقمة استقبلالن تامان 
كالعقد نسمع منيـ في كثير مف األحياف أف التعميـ زاد في البمد حتي صار طائفة مف المتعمميف العاطميف ، كأما مف جية 
تشبيينا بالطفؿ يتخـ إذا غذم بأزيد مف البلـز فاسمحكا لي أف أقكؿ إف حالنا ليست مما ينطبؽ عمييا ىذا الشبو ، بؿ 

يض ميما أتيت لو مف نطس األطباء استحاؿ عمييـ أف يعرفكا مف أنفسيـ مكقع دائو ، بؿ ىك نفسو الذم الكاقع أننا كالمر 
يحس بألـ الداء كيرشد إليو ، فالمصرم كحده ىك الذم يشعر بما ينقصو مف أنكاع المعارؼ كما يفيده في األشغاؿ العمكمية 

 كفي القضاء كغير ذلؾ ، فاالستقبلؿ التاـ ضركرم لرقينا 
 فقاؿ السير كنجت :

 أتظنكف أف ببلد العرب كقد أخذت استقبلليا ستعرؼ كيؼ تسير بنفسيا ؟
 فقاؿ عبد العزيز بؾ :
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إف معرفة ذلؾ راجع إلي المستقبؿ ، كمع ذلؾ فإذا كانت ببلد العرب كىي دكف مصر بمراحؿ أخذت استقبلليا فمصر 
 أجدر بذلؾ 

 فقاؿ السير كنجت :
 ا ، أفتككف أحط منيا لك كانت عبدان إلنجمترا ؟قد كانت مصر عبدان لتركي

 فقاؿ شعراكم باشا :
قد أككف عبدان لرجؿ مف الجعمييف كقد أككف عبدان لمسير كنجت الذم ال مناسبة بينو كبيف الرجؿ الجعمي ، كمع ذلؾ ال 

كما قدمت نريد أف نككف أصدقاء تسرني كمتا الحالتيف ، ألف العبكدية ال أرضاىا كال تحب نفسي أف تبقي تحت ذليا ، كنحف 
 إلنجمترا صداقة األحرار ال صداقة العبيد

 فقاؿ السير كنجت :
 كلكف مركز مصر حربيان كجغرافيان يجعميا عرضة الستيبلء كؿ دكلة قكية عمييا كقد تككف غير إنجمترا

 فقاؿ سعد باشا :
- - -متي ساعدتنا إنجمترا عمي استقبللنا التاـ ، فإننا نعطييا ضمانة معقكلة عمي عدـ تمكيف أم دكلة مف استقبللنا 

- - -- --  
 دار المعارؼ –لعبد الرحمف الرافعي  ُُٗٗكبقية الحديث بكتاب ثكرة 

 عمي الحككمة البريطانية حيث استمر الحديث الطكيؿ إلي أف كعدىـ المندكب السامي البريطاني بعرض المكضكع
  ُُٗٗكجدير بالذكر أف سعد باشا زغمكؿ كرفاقو قد تـ نفييـ بعد ذلؾ مما أشعؿ ثكرة 
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كأىميتيا في تاريخ  ُُٗٗالدكتكر حسيف مؤنس يمقي الضكء عمي دكر ثكرة  .ِّٔ
 مصر

 ما يمي : ُُٗٗحيث كتب في كتابو الممتع دراسات في ثكرة 
 ـ يختمفاف كؿ االختبلؼ عف مصر كعالـ العرب بعدىا ، ُُٗٗا قبؿ سنة ال شؾ في أف مصر كعالـ العرب كان

كاف االستعمار كالذؿ كاالستسبلـ ، كالمحاكالت الضعيفة لمخركج مف قبضة اليأس المحتـك كالقدر ، كبعد  ُُٗٗقبؿ 
  - - -يبدأ السير الحثيث الكاعي في طريؽ النيكض كاألمؿ  ُُٗٗ

 - - - -جميزم بعد أف تحدكه في قكة كيجرؤ الناس عمي االحتبلؿ اإلن
  –سعد زغمكؿ كعبد العزيز فيمي كعمي شعراكم  -كالذم حدث أف ثبلثة مف أىؿ مصر 

كقالكا لو إف األكاف قد آف  ُُٖٗنكفمبر  ُّتكجيكا إلي دار المعتمد البريطاني السير ريجينالد كينجت في صباح  
  - - -لمبحث في مصير مصر 
بكف االستقبلؿ لكطنيـ كأنيـ يريدكف أف يسافركا إلي أكركبا لعرض قضية ببلدىـ عمي مؤتمرات كفيـ الرجؿ أنيـ يطم

  –بعد انتياء الحرب العالمية األكلي  –الصمح التي كاف االستعداد ليا يجرم عمي قدـ كساؽ 
ميزية أم جزء مف اإلمبراطكرية البريطانية كحدىا فيي بمد تحت الحماية اإلنج تخص ككاف يرم اف مصير مصر مسألة

 أمبلكيا كأراضييا 
  - - -كليذا رفض السماح ليـ بالسفر كقاؿ إنو ليس ليـ الحؽ في الكبلـ باسـ مصر 

 –كفدان  –فسارع الثبلثة إلي أخذ تككيؿ مف الشعب ليتكممكا باسمو كسارع الشعب فأعطاىـ التككيؿ باإلجماع كاعتبرىـ 
  - - -تو مككبلن منو لمكبلـ باسمو كالمطالبة بحري

  - -تمقي الكفد إنذاران مف المعتمد البريطاني يطمب إلي رجالو أف يكفكا عف سعييـ لبلستقبلؿ  ُُٗٗمارس  ٔكفي 
  - - -مارس اعتقؿ اإلنجميز سعدان كثبلثة مف صحبو  ٖكفي 

 كفي اليكـ التالي أرسمكىـ منفييف إلي مالطة 
 ـُُٗٗمارس  ٗف الثكرة في كما إف عمـ الشعب باعتقاؿ رجالو حتي انفجر بركا

  ُُٗٗابريؿ  ٕكبدأ اإلنجميز في التراجع فأفرجكا عف سعد كأصحابو يكـ 
كبدأ الكفاح المرير في سبيؿ الحرية ، كفاح شاؽ حافؿ بالتضحيات كلكنو كفاح رجاؿ يشحذ اليمـ كيقكم النفكس كيزيد 

 كرىا في تاريخنا كذلؾ ىك د ُُٗٗالعيكف بصران كالقمكب كعيان ػ كىذه أىمية ثكرة 
انفتح أماـ مصر ثـ  ُُٗٗكانت مصر كأمة العرب تسيراف سيران بطيئان ىادئان نحك المكت ، كبعد ثكرة  ُُٗٗفقبؿ ثكرة 

 أمة العرب طريؽ الحياة كىك طريؽ طكيؿ عسير حافؿ بالنكبات كالمآسي ، 
ف كانت تؤلـ كتعطؿ المسير  مآسي تنفع كتعمـ كا 

 كنا نجاىد لكي نكجد  ُُٗٗقبؿ 
  ُِٖٖكانت إنجمترا صاحبة السيادة عمي ببلدنا ، تقكؿ أننا غير مكجكديف منذ االحتبلؿ البريطاني في سبتمبر 

 ككانت مشكمة المعتمديف البريطانييف ىي :
 كيؼ يمكف االحتفاظ بمصر بدكف المصرييف ؟

صر كاضطراره إلي حياة النفي في أكركبا بعيدان عف كطنو كخركج محمد فريد مف م َُٖٗبعد مكت مصطفي كامؿ سنة 
نكفمبر  ُّكعقابان لو عمي حبو إياه ، خيؿ إلي اإلنجميز أنيـ نجحكا أخيران في إخراج المصرييف مف الميداف حتي كاف يـك 

 كالحديث التاريخي الذم دار بيف ممثمي مصر كممثؿ االحتبلؿ البريطاني في الببلد ُُٖٗ



 ٖٔٗ 

ة السير كينجت كبيرة كىك يصغي إلي سعد زغمكؿ كعبد العزيز فيمي كعمي شعراكم كىـ يتحدثكف إليو لقد كانت دىش
 عف مصر كحقكقيا 

 كتستكقؼ النظر في ذلؾ الحديث السطكر التالية :
 عمي شعراكم :

 إننا نريد أف نككف أصدقاء لئلنجميز صداقة الحر لمحر ال صداقة العبد لمحر
 كينجت :

 ف االستقبلؿ ؟إذف فأنتـ تطمبك
 سعد :

 كنحف أىؿ لو ، كماذا ينقصنا ليككف لنا االستقبلؿ مثؿ باقي األمـ المستقمة ؟
 كينجت :

 كلكف الطفؿ إذا أعطي مف الغذاء أزيد مما يمزمو أصيب بالتخمة 
في ىذه السطكر القميمة مف الحكار ، نرم الفرؽ اليائؿ بيف مصر كما كاف يريدىا اإلنجميز كمصر كما أرادىا  –ىنا 

 أىميا ، ىذه السطكر تعيف لنا نقطة النياية لقركف طكيمة مف ضياع مصر كالمصرييف ، كنقطة البداية لكجكدىا ككجكدىـ ، 
  ََِٓالطبعة الثانية سنة  -دار الرشاد –مدكتكر حسيف مؤنس ل -ُُٗٗدراسات في ثكرة  –نقبلن باختصار عف كتاب 



 ٖٔ٘ 

  ُُٗٗلجاف شعبية في ثكرة  .ِّٕ
 

ألؼ المتظاىركف جماعة منيـ يتكلكف حفظ النظاـ في أثناء سير المظاىرات كفي االجتماعات التي  ُُٗٗأثناء ثكرة 
ألفرادىا شارات خاصة تميزىـ عف سكاىـ ، كانت تعقد لسماع الخطب أك لتنظيـ المظاىرات ، سميت )الشرطة الكطنية( جعؿ 

كىي شريط مف القماش األحمر يحيط بالذراع األيسر ، كقد كتب عميو بالقماش األبيض )بكليس كطني( ككانكا يحممكف 
العصي ليقصكا عف المتظاىريف مف يندس فييـ مف الغكغاء ، كمنيـ مف كاف يحمؿ القرب كقمؿ الماء لسقيا مف يظمأ مف 

، ككاف الجميكر يستجيب لنداء الشرطة الكطنية ، كيعمؿ بإرشاداتيـ عف طكاعية كاختيار ، فكاف ليذه  المتظاىريف
الجماعة فضؿ كبير في تنظيـ المظاىرات كالبعد بيا عف االعتداء عمي الممتمكات كاألنفس ، كقد أسندت رئاستيا إلي الشيخ 

نزلو بالسكرية ، كبالرغـ مف أف ىذه الجماعة قد أفادت في حفظ مصطفي القاياتي ، ككاف يصدر تعميماتو إلي أفرادىا مف م
 ُُٗٗإبريؿ سنة  ُٖالنظاـ كمنع اندساس الغكغاء في المظاىرات فإف السمطة العسكرية البريطانية أصدرت أمران في 

 بمنعيا ، كتكعدت مف ينتمي إلييا باالعتقاؿ كالمحاكمة 
  ِّٓصفحة  –افعي ( لعبد الرحمف الر ُُٗٗنقبلن عف كتاب ) ثكرة 
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 نداء  .ِّٖ
كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي : اجتمع أعضاء الكفد ككبار العمماء كبعض الكزراء السابقيف كاألعياف كاتفقكا 

 -البريطانية  –عمي إصدار نداء إلي األمة يدعكنيا فيو إلي اإلخبلد اليدكء كالسكينة ، قالكا : أصدرت السمطة العسكرية 
أنيا ستتخذ أقسي ما يككف مف الكسائؿ الحربية عقابان عمي ما يقع مف االعتداء عمي طرؽ المكاصبلت كاألمبلؾ إنذاران ب

العمكمية ، كال يخفي عمي أحد أف االعتداء سكاء كاف عمي األنفس أك عمي األمبلؾ محـر بالشرائع اإلليية كالقكانيف 
ف قطع طرؽ المكاصبلت يضر أىؿ الببلد ضر  ران كاضحان إذ ىك يحكؿ بينيـ كبيف مباشرة مصالحيـ ، كيكقؼ الكضعية ، كا 

حركة نقؿ المحاصيؿ كاألرزاؽ ، كيعطؿ المعامبلت كاألخذ كالعطاء ، كيسبب العسر كسكء الحاؿ ، عمي أف العقاب عميو 
حظ أف مثؿ ىذا يعرض بعض القرم لمتخريب كيعرض األنفس البريئة إلي أف تؤخذ بما لـ ترتكب مف الذنكب ، كينبغي أف يبل

االعتداء يضيع عمي المصرييف ما ينتظركنو مف العطؼ عمييـ بما يسبب مف ركاج إشاعات السكء عنيـ ، مف أجؿ ذلؾ 
رأم المكقعكف عمي ىذا مف أقدس الكاجبات الكطنية أف يناشدكا الشعب المصرم باسـ مصمحة الكطف أف يتجنب كؿ اعتداء 

القكانيف حتي ال يسد الطريؽ في كجو كؿ الذيف يخدمكف الكطف بالطرؽ المشركعة كأف ال يخرج أحد في أعمالو عف حدكد 
، كما أننا ندعك أعياف الببلد كأرباب النفكذ فييا أف يقكمكا بالكاجب عمييـ مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فيسارعكا 

نا شديدك الرجاء في أف األمة المصرية إلي اتخاذ جميع ما لدييـ مف مف الكسائؿ لمنع كقكع كؿ ما ينجـ عنو ضرر ل مببلد كا 
 بما عرفت بو مف التعقؿ كالركية تصغي إلي ىذا النداء ، كتمـز طريؽ الحكمة في سمككيا ، كا اليادم إلي سكاء السبيؿ ،

(  ُُِٗإلي سنة  ُُْٗتاريخ مصر القكمي مف سنة  – ُُٗٗ، مف كتاب ) ثكرة  ُُٗٗمف مارس سنة  ِْ
 دار المعارؼ  –ُٕٖٗالطبعة الرابعة  – ِٕٗ،  ِٖٕ،  ِٕٕصفحة  –لرحمف الرافعي تأليؼ عبد ا
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  ُُٗٗشاعر النيؿ حافظ إبراىيـ يصؼ مظاىرات النساء في ثكرة  .ِّٗ
 مقتطفات مف القصيدة  

  خرج الغكاني يحتججف ... كرحت أرقب جمعينو
  فإذا بيف تىخذف مف ... سكد الثياب شعارىنو

  يسطعف في كسط الدجنوفطمعف مثؿ ككاكب ... 
ذا بجيش مقبؿ ... كالخيؿ مطمقة األعنة   كا 
ذا الجنكد سيكفيا ... قد صكبت لنحكرىنو   كا 
ذا المدافع كالبنادؽ ... كالصكاـر كاألسنو   كا 
  كالخيؿ كالفرساف قد ... ضربت نطاقان حكلينو
  كالكرد كالريحاف في ... ذاؾ النيار سبلحينو

  تشيب ليا األجنة فتطاحف الجيشاف ... ساعات
 ثـ انيزمف مشتتات ... الشمؿ نحك قصكرىنو

 
 ( ُُِٗإلي سنة  ُُْٗتاريخ مصر القكمي مف سنة  – ُُٗٗمف كتاب ) ثكرة 

   دار المعارؼ –ُٕٖٗالطبعة الرابعة  – ُِْصفحة  –تأليؼ عبد الرحمف الرافعي  
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 جميكرية زفتي  .َِْ
 عندما رفض أىؿ زفتي الخضكع لمحكـ البريطاني

 كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ما يمي : ُُٗٗف أحداث ثكرة م
 

ألؼ طمبة المدرسة الثانكية ) مدرسة السيد بؾ كشؾ ( بزفتي مظاىرة طافت في المدينة كانضـ إلييا األىمكف ، فبعثت 
الجندم ، أعمنت االستقبلؿ  في المدينة كما حكليا ركح الثكرة ، كتألفت لجنة لمثكرة برئاسة المرحـك األستاذ يكسؼ أحمد

كأنزلت العمـ الذم كاف يرفع عمي المركز ، كرفعت بدلو عممان آخر كطنيان ، إيذانان بإعبلف  –الحكـ البريطاني  -عف 
االستقبلؿ ، كأذاعت في منشكر طبعتو ككزعتو في المدينة أف إلييا يرجع األمر كالنيي ، ككاف مأمكر المركز مف خيار 

مرحـك اسماعيؿ بؾ حمد ، فتعاكف مع المجنة بصفة غير رسمية ، كشاركيا شعكرىا كميكليا ، إذ كانت الرجاؿ ، كىك ال
ميكلو كطنية ، كتركيا تباشر سمطة اإلدارة ، فألفت لجانان فرعية ، إحداىا لممحافظة عمي األمف كأخرم لتحصيؿ عكائد البمدية 

المدينة ، كردمت بعض المستنقعات كأصمحت الشكارع ، كشغمت كرسـك شركة األسكاؽ ، كأخذت تنفؽ ما حصمتو في مرافؽ 
في ذلؾ العماؿ العاطميف ، ككاف اسماعيؿ بؾ حمد يجتمع كأعضاء المجنة في مقرىا بأعمي قيكة ) مستككمي ( كأصدرت 

نيا جريدة اسمتيا ) الجميكر ( كانت تطبع بمطبعة محمد أفندم عجينة ، كلما ترامي نبأ ىذه المجنة كبخاصة إعبل 
االستقبلؿ إلي السمطة العسكرية البريطانية ، أنفذت إلييا قكة مف االسترالييف لقمع الثكرة ، كحيف اقتربت القكة مف المدينة 
أخذ األىالي يحفركف الخنادؽ العميقة في الطرؽ الزراعية المكصمة إلييا ، فاستعدت القكة لمياجمة المدينة ، كصكبت إلييا 

ؿ بؾ حمد في األمر كتكسط بيف القكة كلجنة الثكرة كنصح ىذه بالكؼ عف المقاكمة إبقاء عمي المدافع ، فتدخؿ اسماعي
المدينة ، كأذف لمقكة بدخكليا عمي أف ال تتدخؿ في شئكف اإلدارة ، إذ احتمؿ ىك مسئكليتيا ، فدخؿ الجند المدينة ، 

فمـ يرشد إلييـ أحد ، كحظرت القكة عمي اآلىميف  كعسكركا في بحرييا كقبمييا ، كأخذكا يبحثكف عف أعضاء لجنة الثكرة ،
 التجكؿ في المدينة مف غركب الشمس إلي مطمع الفجر 

 (  ُُِٗإلي سنة  ُُْٗتاريخ مصر القكمي مف سنة  – ُُٗٗمف كتاب ) ثكرة 
   دار المعارؼ –ُٕٖٗالطبعة الرابعة  – ِْٔ،   ِْٓصفحة  –تأليؼ عبد الرحمف الرافعي 
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   ُُٗٗأخبلؽ الشباب بعد ثكرة  .ُِْ
 ُُٗٗقاؿ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي رحمو ا عف أخبلؽ المصرييف بعد ثكرة 

عمي أف األخبلؽ عامة قد تراجعت بعد الثكرة ، الصدؽ كاإلخبلص ، كالكفاء كالمركءة قد نقص مستكاىا عما كانت  
يمزمنا أف نتعاكف عمي صدىا ، كىذه العكارض ال عبلقة ليا بالثكرة عميو مف قبؿ ، كطغت عمي النفكس مكجة مف النفعية 

كبعضيا كاف مكجكدان إلي حد ما قبؿ الثكرة ، كلكف قكة المبلحظة قد زادت فينا بسبب ارتقاء مستكم المدارؾ كاألفكار فكشفت 
طيبة تدؿ عمي أف األمة سائرة في لنا عف عيكب كنا نغفؿ عنيا ، أك ال نمقي باالن إلييا ، كازدياد قكة المبلحظة ظاىرة 

نقرر أف معظـ عيكبنا األخبلقية قد كرثناىا عف األجياؿ الماضية ، كىي مف نتائج نظـ  فالجممة إلي األماـ ، كمف الحؽ أ
الحكـ التي كانت مضركبة عمي الببلد كما أف الجانب األكبر منيا يرجع إلي االحتبلؿ األجنبي ، كما أفسده مف نفكس الناس 

خبلقيـ ككطنيتيـ ، فيذا الذم نشكك منو مف نفاؽ كجبف كذبذبة كتيافت عمي المنافع الشخصية ىك في الغالب مف تراث كأ
--الحكـ المطمؽ كتأثير االحتبلؿ عمي أف مف الكاجب أف نعترؼ أيضان أف الشباب المتعمـ كانكا قبؿ الثكرة خيران منيـ بعدىا 

فسرم الزىك كالخيبلء إلي نفكس الشباب  - -لثكرة قامت عمي أكتاؼ الشباب كلعؿ مف أىـ أسباب ىذه الظاىرة أف ا -
عامة ، حتي الذيف لـ يشترككا في تضحيات الثكرة ، كلـ يقتبسكا مف فضائميا فصرفيـ ىذا الشعكر عف اإلكباب عمي 

كر كماؿ ميزاف األخبلؽ في دركسيـ كاالستزادة مف العمـ كالمعرفة كداخميـ مف ىذه الناحية شئ كبير مف االستيتار كالغر 
كلما  - - -نفكس الجيؿ كمما زاد الحالة سكءان أف الشباب رأك مف تمميؽ بعض الشيكخ كالزعماء ليـ ما زادىـ غركران 

فأفسدكا  إلي جانبو كأغركىـ بالمنافع كالمزايا -بعض الشباب  –استمر االنقساـ بيف الزعماء جيد بعضيـ في أف يستميؿ 
 ُٖٓ(صفحة ُُٗٗمف كتاب عبد الرحمف الرافعي )ثكرة ( ص كأضعفكا فييـ الناحية الخمقيةفييـ ركح اإلخبل

 



 ٖٕٓ 

 عندما اكتشؼ سعد باشا أف المصالح االستعمارية أقكم مف مبادئ الديمقراطية .ِِْ
 مف كتاب )في محراب الفكر( لجماؿ بدكم  

طريؽ الديمقراطية مفركشان بالكركد رغـ أف لـ تتمتع مصر بالديمقراطية مثمما تمتعت بيا الشعكب األكركبية كلـ يكف 
النيج الديمقراطي يقضي بنقؿ السمطة إلي الشعب بالكسائؿ السممية كليس الثكرية كتبدد األمؿ الذم تطمعت إليو مصر 
عشية انتياء الحرب العالمية األكلي كاستطاع المعسكر المعادم لمديمقراطية أف يعمؿ عمي تعطيميا كخنقيا عف طريؽ 

ر كالدس كاالنقبلبات كرغـ أف ىذا المعسكر كاف يضـ أشتاتان مف عناصر متنافرة إال أف إرادتيـ اتفقت عمي حرماف التآم
الشعب المصرم مف ممارسة حقو في الديمقراطية كلك بحثت عف األصكؿ الفكرية كالنظرية ليذه العناصر فسكؼ تكتشؼ 

عاة تقميد النظـ األكركبية بزعـ أف فييا الخبلص كاألمؿ في نيضة أنيـ ينتمكف إلي الفكر الغربي الديمقراطي كأنيـ مف د
 مصر

فأقطاب حزب األمة الذيف ركجكا لمديمقراطية الميبرالية بمساف رائدىـ أحمد لطفي السيد تنكركا لمبادئيـ عندما كضعكا في 
بصكا بالدستكر كيد المنكف ، كاشترككا محؾ التجربة ، كازداد عداؤىـ لمديمقراطية عندما لفظتيـ الجماىير في االنتخابات كتر 

الذم تمقي تعميمو  -أحمد فؤاد–في االنقبلبات التي دبرىا القصر لتعطيؿ الحياة النيابية ، كرأينا الممؾ الجالس عمي العرش 
كيأبي أف في المدارس األكركبية كقضي شطر حياتو األكلي في العكاصـ الغربية يتنكر لمحياة الديمقراطية التي عايشيا شابان 

يككف ممكان ديمقراطيان عمي شعب حر ، كرأيناه يستعيد التقاليد األكتكقراطية التي كرثيا عف أبائو ، أما االحتبلؿ اإلنجميزم 
فصار يمثؿ الضمع الثالث في ىذا المثمث المعادم لمديمقراطية رغـ انتسابو إلي بريطانيا العظمي التي دخمت التاريخ عمي 

كالنمكذج المثالي لكؿ دكلة تتطمع إلي الحياة النيابية الدستكرية ، كنشأت مف ىذه القكم )ضفيرة(  أنيا أـ الديمقراطية
 متشابكة المصالح كاألىداؼ إلخماد رغبة الشعب المصرم في االنطبلؽ كالتحرر مف التبعية كالعبكدية 

و قد آف األكاف كي تناؿ حقيا في عندما أذنت شمس الحرب العالمية األكلي عمي المغيب خيؿ إلي األمة المصرية أن
االستقبلؿ يحدكىا األمؿ في أف تجد المساندة مف الدكؿ األكركبية ذات التقاليد العريقة في الحرية ، كلكف المحف التي 
تعرض ليا الكفاح الكطني المصرم كشفت عف زيؼ الشعارات كالمبادئ التي رفعتيا ىذه الدكؿ كتبيف أف إيمانيا 

حرية ىك إيماف عنصرم يقتصر عمي الشعكب البيضاء أما الشعكب المقيكرة فبل يحؽ ليا أف ترتفع إلي بالديمقراطية كال
 مستكم الدكؿ الحرة 

كانت بريطانيا قد فرضت حمايتيا عمي مصر عشية اندالع الحرب كتحكلت مصر بمقتضي الحماية إلي محمية بريطانية 
، كبمغت الميانة إلي حد تعييف األمير حسيف كامؿ سمطانان عمي مصر بقرار  تحكـ بقرارات مف دار المعتمد البريطاني بالقاىرة

إدارم مف قصر الدكبارة ، كتكررت نفس الميانة في تعييف السمطاف أحمد فؤاد ، ككاف مف شأف ىذا اإلذالؿ أف يكغر صدكر 
بات لعقد مؤتمر الصمح في باريس المصرييف كيدفع زعماءىـ إلي السعي مف أجؿ إزالة كصمة الحماية ، فمما أعمنت الترتي

كجدىا زعماء الحركة الكطنية فرصة لعرض قضية مصر عمي المؤتمر عمي أمؿ أف ينتزعكا مف الدكؿ األكركبية المنتصرة 
قراران برفع الحماية كشجعيـ عمي ذلؾ إعبلف الرئيس األمريكي كيمسكف مبادئو الشييرة في مساندة الدكؿ المقيكرة كعمي 

ير المصير كتقدـ نفر مف الساسة المصرييف ىـ سعد زغمكؿ كعمي شعراكم كعبد العزيز فيمي إلي دار رأسيا حؽ تقر 
طالبيف اإلذف ليـ بالسفر إلي باريس كلكنو رفض السماح ليـ بيذا الحؽ بحجة  ُُٖٗنكفمير  ُّالمعتمد البريطاني يـك 

نية كاستنياض اليمـ لتحرير التككيبلت التي تحكلت إلي إنيـ ال يمثمكف األمة كأدم ىذا الرفض إلي استفزاز المشاعر الكط
أـ –حركة شعبية عارمة أعطت ثقتيا في ىذا )الكفد( باعتباره ممثبلن عف شعب مصر كبدال مف أف تعترؼ بريطانيا 

كفي اليكـ  ُُٗٗمارس  ُٖبشرعية ىذه التككيبلت ضربت ضربتيا باعتقاؿ سعد زغمكؿ كأعضاء الكفد يـك  -الديمقراطية
التالي اندلعت الثكرة في كؿ أنحاء الببلد كأعربت الجماىير المصرية عف غضبتيا عمي االحتبلؿ بكؿ ما تممؾ مف كسائؿ 
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كتصدت قكات االحتبلؿ لممتظاىريف كتساقط الشيداء في كؿ مكاف كاضطرت الحككمة البريطانية إلي اإلفراج  - -السخط 
بالسفر إلي باريس كلحؽ بيـ بقية أعضاء الكفد كاكتمؿ عقد الكفد  عف سعد كصحبو مف منفاىـ في مالطة كالسماح ليـ

في عاصمة النكر كالثقافة كالديمقراطية كميبط أفكار فكلتير كركسك كمكنتسكيك كغيرىـ مف آباء الميبرالية الديمقراطية ، 
يكف في حسبانيـ ككجدكا ىذه  يحدكىـ األمؿ في أف تقؼ أكركبا الديمقراطية إلي جانب الحؽ المصرم ، كلكف ، ، كقع ما لـ

الدكؿ تتنكر لمبادئيا كتدكس شعاراتيا كتنصر الظالـ عمي المظمـك كأصدر مؤتمر الصمح قراران يعترؼ فيو باستمرار الحماية 
البريطانية عمي مصر ، ككانت تمؾ أكؿ صدمة كاجيت الكفد المصرم ، أما الصدمة الثانية فكانت في تراجع الرئيس 

ادئو كاعترافو بالحماية البريطانية كتبيف أف كبلمو عف حؽ تقرير المصير لمشعكب المقيكرة لـ يكف سكم األمريكي عف مب
شعار زائؼ يضحؾ بو عمي العالـ ، ككشؼ العالـ الغربي الحر عف كجيو القبيح كسقطت األقنعة التي خدعكا بيا السذج 

، كتبيف أف المصالح االستعمارية أقكم مف مبادئ الديمقراطية كأف الذيف لـ يفطنكا إلي الفجكة اليائمة بيف المبادئ كالتطبيؽ 
 المدنية األكركبية ال تتكرع عف استخداـ نفس األساليب كاألخبلقيات التي كانت سائدة في العصكر الكسطي 

ة لقد أصيبت الحركة الكطنية المصرية بصدمة ال يمكف إنكارىا كلقد أعرب سعد زغمكؿ عف خيبة األمؿ في السياس
 األكركبية في رسالة بعث بيا إلي محمكد باشا سميماف رئيس حزب األمة كككيؿ الكفد يقكؿ فييا :

منذ كصكلنا باريس كجدنا جميع األبكاب مكصدة في كجكىنا ككؿ الجيكد كالمساعي لـ تؤد إلي نتيجة ، إف ميمة الكفد 
ف كؿ ق كؿ عدا ذلؾ يعد مغالطة كأف عمؿ الكفد اآلف ما ىك إال قد انتيت كلـ يبؽ أمؿ في الحصكؿ عمي االستقبلؿ التاـ ، كا 

 تنظيـ لميزيمة 
  - - - -كانت كممات سعد تعبيران عف المرارة كخيبة األمؿ في دكؿ أكركبا التي باعت مبادئيا مف أجؿ مصالحيا 

كفاح الحقيقي في مصر كلكف سعد زغمكؿ الزعيـ الذم حنكتو التجارب كالمحف لـ يستسمـ لميزيمة كازداد اقتناعان بأف ال
 كليس في أكركبا كأف عبء االستقبلؿ يقع عمي عاتؽ المصرييف أنفسيـ كليس عمي عاتؽ األكركبييف أك األمريكييف 

مقتطفات  -ُٖٗٗ –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –لؤلستاذ جماؿ بدكم  –نقبلن باختصار عف كتاب في محراب الفكر 
 كما بعدىا  ٓٔمف صفحة 
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 ألنبي كعبد الخالؽ ثركت باشا كاتيامات بالتقصير  المكرد .ِّْ
 عف ىذا المكضكع كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ما ممخصو :

 كتعددت حكادث اغتياؿ المكظفيف البريطانييف كلـ يعرؼ الفاعمكف في معظميا كتحرج ليا مكقؼ الكزارة ، 
ش بؾ مدير قسـ القطارات بالسكؾ الحديدية بالقرب مف منزلو بالزيتكف فأصيب أطمؽ مجيكالف الرصاص عمي المستر مكنتك  ُِِٗففي مارس 

 بإصابات بميغة 
 كفي مايك أطمؽ مجيكؿ الرصاص عمي البكباشي كيؼ مساعد حكمدار فرقة ب بشارع الفمكي فمات مف جراء إصابتو 

 كبمغت ىذه الحكادث سبعان كلـ تيتد الحككمة إلي الجناة فييا 
 البريطانية عمي حكادث االغتياؿاحتجاج الحككمة 

حتجاج أدم تكرار ىذه الحكادث كعدـ ظيكر الفاعميف فييا إلي انزعاج الحككمة البريطانية فاحتجت رسميان لدم الحككمة المصرية ، كأبمغ ىذا اال
 كقد جاء فيو :عف يد المكرد المنبي المندكب السامي البريطاني  ُِِٗكتابة إلي ثركت باشا رئيس الكزراء في مايك سنة 

منع كقكع تمؾ " إف عدـ االىتداء إلي مرتكبي تمؾ الجرائـ كبقاءىـ بعيدان عف طائمة القانكف يدؿ اكضح الداللة عمي عدـ كفاية التدابير التي اتخذت ل
ف الحككمة البريطانية تجد نفسيا تمقاء ىذه الحالة مضطرة ألف تعتبر الحككمة المصرية مسئكلة عف تعكيض مف يقع عميو اعتداء  االعتداءات ، كا 

 مف األجانب أك تعكيض كرثتو إف أدركتو الكفاة ، كما أنيا تحتفظ بحؽ تقدير كفاية التعكيض الذم تمنحو الحككمة المصرية أك عدـ كفايتو"
الشعب المصرم ، كأنيا اتخذت كرد ثركت باشا عمي ىذا االحتجاج بأف الحككمة المصرية أكؿ مف يأسؼ لكقكع تمؾ االعتداءات التي تنكرىا كينكرىا 

يادة تأثير التدابير األدبية كالمادية لمنع كقكعيا كىي ال تتأخر عف التشديد عمي جيات البكليس بمضاعفة اليقظة كاالنتباه مبالغة في العمؿ عمي ز 
شرطة تقـك بأداء كاجباتيا قيامان حسنان ، إال  التدابير التي سبؽ اتخاذىا ، كأما عف التعكيض فمع أف الحككمة ال ترم بأنيا مسئكلة بأكثر مف تكفير

ا ترم أف أف ما تعكدتو مف حسف الضيافة نحك األجانب يجعميا ال تتردد في أف تمنح بران منيا ككرمان مف كقع بو أمثاؿ ىذه االعتداءات السياسية م
ي أحكاؿ سابقة كأنيا ستظير مثؿ ىذا االستعداد كمما الظركؼ تقضي بو مف التعكيضات كأف الحككمة أظيرت استعدادىا لمجرم عمي ىذه الخطة ف

 رأت الظركؼ تدعك إلي ذلؾ
 كفي الحؽ أف الرد صيغ في قالب مممكء حكمة ككرامة كاتزانان ، كلـ تقؼ حكادث االعتداء إثر ىذا االحتجاج كالرد عميو 

يكليو أطمؽ بعض المتآمريف الرصاص عمي الككلكنيؿ بيجكت  ُٓيكليو اكتشؼ مؤامرة الغتياؿ المستر برت المفتش بالسكة الحديدية ، كفي  ّففي 
يكليو يبمغو فيو أف  َِالمكظؼ بالمصمحة المالية التابعة لمجيش البريطاني فاصيب بإصابات بميغة ، فأرسؿ المكرد ألمنبي إلي ثركت باشا كتابان في 

لـ يتكصؿ إلي معاقبة مرتكبييا كآخر مثؿ منيا محاكلة أغتياؿ الككلكنيؿ بيجكت الحككمة البريطانية تنظر بقمؽ متزايد إلي االعتداءات المتكررة التي 
مي أنو كاف الحككمة المصرية يتعمؽ بيا أف تتخذ إجراءات شديدة الكتشاؼ الجناة كمعاقبتيـ ، كأف تضع حدان قاطعان لحممة الجرائـ السياسية ، ع

 انية ستعتبر أف المسألة ذات خطكرة كبرم كمؼ بأف يخبره بأنو إف لـ يتـ ذلؾ فإف الحككمة البريط
لقكات فرد عميو ثركت باشا بأف المندكب السامي ال يجيؿ أف الحككمة المصرية لـ تقصر في اتخاذ تدابير خاصة في ىذا الشأف كأخصيا زيادة عدد ا

ذا كانت ىذه التدابير لـ تؤد إلي األكركبية في البكليس لكي يتيسر لو زيادة عدد دكرياتو  منع كقكع تمؾ الجرائـ كتعرؼ مرتكبييا فإف الحككمة  كا 
يد عمي المصرية أكؿ مف يأسؼ عمي ذلؾ عمي أنيا ستثابر عمي الخطة التي أبمغيا في رده السابؽ كأنيا عمبلن بيذه الخطة لف تألك جيدان في أف تز 

أنيا تنكم أف تنشئ في كزارة الداخمية فرعان خاصان تحصر في يده قدر المستطاع أشد التدابير المتخذة لمنع كقكع ىذه الجرائـ كالبحث عف فاعمييا ك 
 التحقيقات الخاصة باالعتداءات السياسية كاإلشراؼ عمي األبحاث المتعمقة بيا 

 ُٕٖٗالطبعة الرابعة  -دار المعارؼ –عبد الرحمف الرافعي  -الجزء األكؿ  -( ُُٗٗنقبلن عف كتاب )في أعقاب الثكرة المصرية سنة 
،  Edmund Henry Hynman Allenby :باإلنجميزية  إدمكند ىنرم ىاينماف ألنبير بالذكر كنقبل عف كيكيبيديا أف المكرد ألمنبي ىك كجدي

دارم بريطاني، اشتير بدكره في -1861 -1936–  الفايككنت األكؿ المنبي في  قكة التجريدة المصرية حيث قاد الحرب العالمية األكلى ضابط كا 
 .ُُٖٗك 1917 عامي كسكريا فمسطيف االستيبلء عمى

 1 تكلى رئاسة الكزراء لفترتيف مف .فؤاد األكؿ في عيد الممؾ مصر ، رئيس كزراء(1928 - 1873) عبد الخالؽ ثركت باشاك 
 .1928 مارس 16 إلى 1927 أبريؿ 26 ، كمف1922 نكفمبر 30 إلى 1922 مارس
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كيؼ كصؼ العقاد استقباؿ الشعب لسعد زغمكؿ عند عكدتو مف أكركبا بعد  .ِْْ
 فشؿ الكفد في مفاكضات االستقبلؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقبلن عف كتاب )#سعد_ زغمكؿ سيرة كتحية( لعباس محمكد العقاد :
سعد ناصية المكقؼ مف ساعة كصكلو إلي شاطئ اإلسكندرية ، كثبت في عالـ العياف لمف كاف في شؾ مف األمر ممؾ 

إف ىذا الرجؿ أقكم قكة في سياسة مصر القكمية كأف كؿ اتفاؽ بيف مصر كانجمترا يتـ عمي الرغـ مف ىذا الرجؿ أك مع 
 إغفاؿ شأنو كتيكيف خطره مستحيؿ

يـك الجيؿ بأسره في العالـ بأسره كلؾ أف تقكؿ كأنت آمف  -يـك كصكلو إلي اإلسكندرية–إبريؿ لقد كاف اليـك الرابع مف 
مف الغمك أف استقباؿ سعد في ذلؾ اليـك كفي اليـك الذم بعده كاف أفخـ استقباؿ لرجؿ مف الرجاؿ في أكائؿ القرف العشريف 

مف مدخؿ الميناء إلي عاصمة الديار المصرية كارتفعت  ، فقد انتظمت مصر مككبان كاحدان لمحفاكة بو مف شاطئ البحر بؿ
الزينات كأقكاس النصر مف سمـ الباخرة إلي حجرتو في فندؽ كبلردج الذم نزؿ فيو ككاف الناظر ال يرم في كؿ مكاف إال 

عمي  صكرة سعد كال يسمع إال اليتاؼ باسمو كأناشيد المترنميف بذكره ، كانقضي اسبكع قبؿ كصكلو كالكفكد تتزاحـ
االسكندرية مف أقصي القطر إلي أقصاه حتي تعذر المبيت في الفنادؽ كلجأ الناس إلي البيكت يسألكف أصحابيا أف يؤكىـ 
إلي مكاف يسكنكف إليو ريثما يحيف اليـك المكعكد ، كلـ تبؽ شرفة في الطريؽ إال غالي المستأجركف بثمف الكقفة فييا 

أجرة البيت ، كضاقت الطرقات عف مسير المركبات كأكشكت أف تضيؽ عف مسير بضع ساعات حتي نيفت أجرة الشرفة عمي 
األقداـ مف مجاز إلي مجاز ، كلما استقؿ القطار مف اإلسكندرية إلي القاىرة تبلحقت الجمكع عمي طكؿ الطريؽ تأبي إال أف 

قرم الصغيرة ليغتنمكا لحظة مف تستكقفو مرات في غير مكاضع الكقكؼ كمنيـ مف كانكا يترامكف عمي القضباف في بعض ال
الكقت يقؼ فييا القطار كيطؿ فييا الزعيـ عمي المستقبميف ، كخرج كؿ مستطيع الخركج في مدينة القاىرة إلي الطريؽ ما 
بيف باب الحديد إلي بيت األمة يترقبكف مف الصباح ساعة قدـك الرئيس في نحك الخامسة مف المساء فمما الح ليـ في 

نفسيـ أفرادان كذكركا أنفسيـ قكمان كاحدان ال اختبلؼ فيو بيف صكت كصكت كال بيف دعاء كدعاء ، كبمغ مف سيارتو نسكا أ
نسياف النفس كغمبة الكجداف عمي اإلرادة أف أناسان كانكا يتسمقكف األشجار كاألسكار أرسمكا أيدييـ ليصفقكا كىـ ال يدركف 

خطر في الحقيقة مف الكقكع حيث ال أرض في طكؿ الطريؽ إال كقد أنيـ معتصمكف بتمؾ األيدم مف خطر الكقكع ، كال 
 غشاىا ألكؼ الكاقفيف 
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كتمشت السيارة اليكينا كىي تكاد تزحؼ مف بطء المشية بيف الصفكؼ ، كسعد كاقؼ عمييا بقامتو المديدة كطمعتو 
ؾ طبيعة فيو إذا جاشت نفسو المييبة كمحضره المأنكس يحيي المحييف بكمتا يديو كتسترسؿ الدمكع مف عينيو ، كتم

 بالشعكر كاىتزت أريحيتو بيزة الجميكر
كال نطيؿ في سرد أسماء المستقبميف ككصؼ معالـ االستقباؿ فإنما أردنا األثر الطبيعي المفاجئ الذم كاف الستقباؿ سعد 

بغير داللة ، كيكفي أف نقكؿ اف في ضمير األمة مما لو داللة قكمية ، كلـ نرد المراسـ كاألشكاؿ التي قد تتكرر في كؿ يـك 
مصر لـ تتمثؿ تمثبلن في مككب االحتفاؿ بعكدة زعيميا الراجع إلييا كلكنيا كانت كميا مككب احتفاؿ كاحد لـ يتخمؼ عنو 
مصرم كاحد قادر عمي حضكره أك المشاركو فيو ، كانقضي يـك الكصكؿ إلي اإلسكندرية كيـك الكصكؿ إلي القاىرة كلـ 

ينتيف الحافمتيف بألكؼ األلكؼ مف أىميما كالكافديف إلييما كال في طكؿ الطريؽ بينيما حادث كاحد مما يحدث في المد
يسجمو المككمكف باألمف في سائر األياـ ، كأنما غاب األفراد في غمار )أمة كاحدة( فمـ يبؽ بينيـ ما يككف بيف األفراد مف 

كلكنيا قكة أحسيا الشعب فانبعث بيا إلي حيث تتبلقي أفكاجو  - -فمـ يخرج الشعب لفرجة  - - - - -نزاع كاعتداء 
ذا كجدت  كتتزخر أمكاجو ، كذلؾ الرجؿ ىك عنكاف تمؾ القكة أك لساف تمؾ القكة أك مناط األمؿ المرجك مف تمؾ القكة ، كا 

كتمؾ المحظة التي الشعكب نفكسيا كاىتدت إلي سريرتيا فإنما تجدىا كتيتدم إليو في لحظة مف لحظات النشكة الكطنية 
 استثارىا فييا حب الزعيـ كالشكؽ إلي مرآه ، 
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حيث كاف عدلي باشا يكف يتكلي رئاسة الكزراء كقاـ بتشكيؿ كفد رسمي الستئناؼ المفاكضات مع االحتبلؿ اإلنجميزم 
كعرض عمي سعد باشا زغمكؿ كمف معو المشاركة فيو ليصبح الكفد الشعبي جزء مف الكفد الرسمي  مما أغضب سعد 

كسدت جميع األبكاب في  ُُٗٗي أكركبا مف قبؿ بعد ثكرة زغمكؿ كمؤيديو كالذم كاف يرأس الكفد الشعبي الذم سافر إل
 كجيو ، فانقسمت الببلد بيف مؤيد لمكفد الرسمي كمؤيد لمكفد الشعبي 

ليؾ بعض مما كتبو عبد الرحمف الرافعي عف ىذا المكضكع :  كا 
 

ر مف المدف األخرم كاتخذت كقد زادت المظاىرات عنفان بعد تأليؼ الكفد الرسمي سكاء في القاىرة أك االسكندرية كفي كثي
طابع العداء لكؿ مف خالؼ سعدان في رأيو ، كالنداء بسقكطيـ كاالعتداء عمي منازليـ بالطكب كالحجارة ، ككاف ىذا مف 
الظكاىر األليمة لبلنقساـ ، كمف األسمحة الممقكتة في الخصكمة السياسية ألف النضاؿ السياسي بيف المختمفيف في الرأم 

ة يجب أف يككف مقصكران عمي نضاؿ اآلراء كمقارعة الحجة بالحجة كبذلؾ ينضج الشعب كترقي أفكاره كمداركو مف أبناء األم
، أما تحريض الجماىير عمي الخصـك السياسييف كاتخاذ االعتداء كسيمة إلكراىيـ عمي تغيير آرائيـ فيك كسيمة تفسد 

يستنكر فيو  ُُِٗمايك سنة ُِألمير عمر طكسكف نداءن بتاريخ الحياة السياسية كتيدـ حرية الرأم كالعقيدة ، كلقد نشر ا
 ىذا االعتداء قاؿ فيو :

) يا أبناء بمدم األعزاء ، بمغني مع أشد األسؼ ما حدث مف بعض أشخاص غير مسئكليف في أثناء المظاىرات السممية 
ألمر الذم ما كنا ننتظر صدكره مف أم مثؿ مياجمة بيكت بعض المخالفيف لكـ في الرأم كالتقاذؼ باألحجار في الشكارع ا

ف  مصرم كنحف قـك نريد االستقبلؿ كنطمب الحرية كأساس ىذا المبدأ احتراـ كؿ فريؽ رأم اآلخر كعدـ الحظر عمي أحد كا 
ذا لـ نحتـر ىذا المبدأ فمماذا نشكك مف ضغط اإلنجميز عمي حريتنا كمصادرتيـ لنا في آرائنا ككيؼ بعد ىذا  شذ في رأيو ، كا 
تريد طائفة منا إرغاـ مخالفييا عمي اتباع رأييا بالقكة ؟ ، فأرجككـ أشد الرجاء اإلقبلع عف ىذه الخطة التي تضر قضيتنا 
المقدسة أكبر ضرر كتشيف سمعتنا كتحط مف كرامتنا ، كأناشد كؿ مخمص لكطنو محب لببلده أف يجتيد في منع ما يثير 

ـ بالباطمة لنا ، إنني ألقكؿ ىذا ال انحيازان إلي جانب الكزارة ألني غير مكافؽ شبو األجانب فينا كيبعد عطفيـ كيخمؽ التي
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عمي خطتيا كما أظيرت في اقتراحي كلكف الكاجب ىك الذم دفعني أف أبيف لكـ الخطر الذم ينجـ عف سمكؾ طائفة منا غير 
 المسمؾ القكيـ ، ىدانا ا جميعان إلي الصكاب (

 عبثان في تيار الفتنة التي فرقت بيف الناس كألقت بينيـ العداكة كالبغضاء  كلكف ىذا النداء الحكيـ ذىب
مع بعض األجانب مف  ُُِٗمايك سنة  ِِكازدادت المظاىرات عنفان في االسكندرية ، كاشتبؾ المتظاىركف يـك األحد 

منازؿ كنيبت بعض المحاؿ  الطبقات المتأخرة في حي اليماميؿ كتبادؿ الفريقاف إطبلؽ الرصاص كاشتعمت النار في عدة
التجارية األجنبية ، كبالجممة تحكلت ىذه المظاىرات إلي اضطرابات ألقت الفزع في النفكس ، كقد تدخؿ البكليس ثـ الجيش 

مايك  ِّالمصرم لقمعيا ، كلـ يعد النظاـ إال في نحك الساعة الثالثة صباحان ، كاستمرت االضطرابات الدامية يـك االثنيف 
العيارات النارية مف جديد بيف الكطنييف كاألجانب ، فتدخؿ جيش االحتبلؿ كتكلي قكمنداف القكة البريطانية المرابطة كتبكدلت 

في االسكندرية قيادة المدينة ، كأصدر أمران عسكريان بمنع المركر في الشكارع بيف الساعة التاسعة كالنصؼ مساءان إلي 
شخص إذف بالمركر ، كبغمؽ جميع المحاؿ العمكمية في الساعة التاسعة مساء ، الساعة الرابعة صباحان ما لـ يكف بيد ال

 كقد عاد اليدكء إلي المدينة منذ مساء ذلؾ اليكـ 
جريحان مف  ُٕقتيبلن ك  ُٓجريحان مف المصرييف ك  ُِٗقتيبلن ك  ّْكبمغ عدد ضحايا تمؾ االضطرابات الممقكتة 

 في النفكس األكركبييف فكاف ليذه المأساة كقع أليـ 
كرأم سعد أف المظاىرات قد تعدت إلي األجانب كتحكلت إلي اضطرابات ىي أبعد ما تككف عف التظاىر كأدرؾ خطكرة 

 مايك بالحث عمي اليدكء كالسكينة كحسف معاممة األجانب ِْالعكاقب السيئة التي نجمت عنيا فنشر نداء 
الطبعة  -دار المعارؼ –عبد الرحمف الرافعي  -الجزء األكؿ  -( ُُٗٗنقبلن عف كتاب )في أعقاب الثكرة المصرية سنة 

 ُٕٖٗالرابعة 
كجدير بالذكر اف مفاكضات الكفد الرسمي برئاسة عدلي باشا يكف قد باءت بالفشؿ أيضان كمفاكضات الكفد الشعبي 

فبراير سنة  ِٖعبلف تصريح برئاسة سعد زغمكؿ ثـ استقالت الكزارة ، كعندما أدرؾ اإلنجميز عدـ جدكم المفاكضات قامكا بإ
مف جانب كاحد كفرضكا فيو ما رفضو المصريكف في المفاكضات كىك كجكد قاعدة عسكرية بريطانية في مصر  ُِِٗ

عبلف االستقبلؿ كقياـ حككمة دستكرية في الببلد مع كجكد مندكب لبريطانيا يتمتع بنفكذ خاص  كا 
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مف أفضؿ األمثمة عمي سخط الشعب المصرم عمي ضياع حقكقو كسط األجانب في ظؿ االحتبلؿ البريطاني ىك ما قالو 
 الشاعر بيـر التكنسي عندما شاىد األكضاع في مصر 

) كانت التفاتة بيـر التكنسي العبقرية ىي سبب نفيو فقد رأم أزمة مصر الحقيقية في تفاكت مستكم المعيشة بيف 
بينما كاف يزداد البعض تخمة ، كاف اآلخركف يبحثكف عف طعاميـ كسط أككاـ القمامة كالكبلب ، ككاف الخكاجات الناس ك 

ىـ أكثر الناس حظان في الثركة كأقميـ جيدان في خدمة الببلد ، مالطيكف كقبارصة كأركاـ كأرمف كجركس يممككف المبلييف 
  - -ؽ بيـر التكنسي يندد باألكضاع المقمكبة ك كأبناء البمد ليس معيـ إال الستر كالصبر ، كانطم

 كابف البمد قاعد ماحي في ببلده يتيـ - -القطف برضو لمزراحي كلقرداحي  
 كيكـ ما باعيا ماجبتمو حؽ البرسيـ - -أقطانو ىك المي زرعيا كالمي جمعيا 
 ُكيجرم دايمان ما يحصؿ كال حتي بييـ ( - -بنايكتي يقبض كيحصؿ كده بيكصؿ 

 
  ُِٕنقبلن عف كتاب ) مصر مف تاني ( تأليؼ  ) محمكد السعدني ( صفحة 
 أما رأم شاعر النيؿ حافظ ابراىيـ في االحتبلؿ البريطاني فصاغو شعران :

 لقد كاف فينا الظمـ فكضي فيذبت    حكاشيو حتي بات ظممان منظما
 كقاؿ الشاعر أيضان عف اإلنجميز :

 عدت فما أعقبت إال التندماسعيت إلي أف كدت أنتعؿ الدما   ك 
 لحي ا عيد القاسطيف الذم بو     تيدـ مف بنياننا ما تيدما
 إذا شئت أف تمقي السعادة بينيـ     فبل تؾ مصريا كال تؾ مسمما

                                                 
ٔ

  6ٍٕٔٓٛ ٖٓ ضح٢ٗ ) ٓكٔٞو جُٓؼى٢ٗ ( ٚلكس  



 ٖٕ8 

  ـ( يكضح ما صدره الغرب لمشرؽُٔٓٗ-ُٖٖٖد محمد حسيف ىيكؿ ) .ِْٕ
 بو الممتع )في محراب الفكر( ما ممخصو :تحت عنكاف المخدكعكف كتب المؤرخ الكبير جماؿ بدكم في كتا

لقد تراءم لمجيؿ الذم تربي في ظؿ الحكـ األكركبي كذىب لمدراسة في الجامعات األكركبية ، ثـ عاد إلي ببلده يدعك 
لمقيـ األكركبية في السياسة كالحضارة كالحياة كميا ، تراءم لو كـ كاف مخدكعان كأف لمغرب كجييف متناقضيف كأف مؤثراتو 
التي يصدرىا لممستعمرات أغمبيا بيرج كقشكر ، أما تبشيره بثقافتو كقيمو فاليدؼ منيا زعزعة تراث المنطقة العربية كىدـ 

 كيانيا الحضارم المكحد أكثر منو نشران مخمصان لمفكر اإلنساني الحديث المتحرر 
عكة إلي االغتراؼ مف منابع الغرب ، كالبعد كىذا أحد غبلة المجدديف الذم عرؼ منذ شبابو الباكر بحماستو لمتغريب كالد

عف مؤثرات العركبة كاإلسبلـ ، ىك الدكتكر محمد حسيف ىيكؿ الذم استقي ىذه األفكار بحكـ صمة القربي إلي أستاذه أحمد 
الراية لطفي السيد ، لقد ذىب ىيكؿ إلي باريس في العقد األكؿ مف القرف العشريف كبيرتو أكركبا ثـ عاد إلي كطنو ليتسمـ 

إال يقدـ لنا  ُِّٗمف أستاذه كيصير أحد أقطاب حزب األحرار الدستكرييف الكريث الشرعي لحزب األمة ، ثـ ال يحؿ عاـ 
ىيكؿ شيادتو كاعترافو بالمحنة التي تعرض ليا شباب مصر الذيف سافركا إلي أكركبا كاعتنقكا مذاىب الغرب في الفكر ثـ 

مقاالن ىك  ُِّٗأكتكبر  ُْد ، لقد كتب ىيكؿ في ممحؽ السياسة األسبكعية بتاريخ فقدكا ثقتيـ في ىذا الفكر فيما بع
 أقرب إلي اإلدانة لحضارة كثؽ بيا ذات يـك :

عاد ىؤالء )المبعكثكف مف شباب العرب( إلي ببلدىـ يبشركف بالحضارة الغربية لكنيـ ما لبثكا أف صدمتيـ ظاىرتاف 
 أصكؿ الحضارة الغربية تناقضان بينان :عجيبتاف أثارتا دىشتيـ لتناقضيما مع 

  - - - - -األكلي : ىذه الحرب المنظمة التي يقكـ بيا االستعمار األكركبي لحرية العقؿ ، 
الثانية : انتشار المبشريف الغربييف في كؿ مكاف مف المدف الكبيرة كالصغيرة بؿ في القرم يدعك إلي المسيحية كال 

 يتكرعكف عف التعريض باإلسبلـ 
  - -كبالرغـ مف ىاتيف الظاىرتيف ظؿ ىؤالء الشباب يدعكف إلي الحضارة الغربية مستندة إلي أصميا الصحيح 

كلكف مع مركر الكقت فتح عيكنيـ عمي حقيقة أخرم لـ تكف أقؿ إثارة لدىشتيـ مف الظاىرتيف المتيف قدمنا ، فما يصدر 
ثمرات ىذه الحضارة كما كاف يأتي ببلد الغرب مف الربح المادم الغرب لمشرؽ مف آثار حضارتو قد كقؼ أك كاد عند أسكأ 

يمده بأسباب الرخاء كالترؼ ، فتجارة الرقيؽ األبيض كالكحكؿ كمكاد الزينة كالميك كجكقات اليذر المسرحي كاف أكؿ ما 
 يصدـ الناظر آلثار الغرب في الشرؽ 

ر سكءاتيا ىذه ، بؿ ىك كما قدمنا قد كقؼ حائبلن دكف كلـ يقدـ الغرب إلي جانب ىذا مف صالح ثمرات حضارتو ما يست
سرعة انتشار العمـ الصحيح مما كاف ىؤالء الشباف يجاىدكف بكؿ ما يدخؿ في حدكد طاقتيـ لنشره كالتمكيف لو ، ثـ كشؼ 

سنكات تباعان  تعاقب السنيف مف بعد الحرب األكلي عف الحقيقة المؤلمة المضنية فقضية أكركبا التي حاربت في سبيميا أربع
 لـ تكف إال قضية االستعمار ، كمف يككف لو حؽ التكسع فيو  - -

يبلمان تمؾ أف الغرب الذم تزعـ دكلو أنو تحرر مف قيكد التعصب الديني  ثـ بدت حقيقة أشد مف ىذه الحقيقة مرارة كا 
ف كممة لكرد المنبي يـك استكلي عمي القدس كقكل - -مازاؿ يذكر الحركب الصميبية   و )إف الحركب الصميبية قد انتيت(كا 

كانت تعبر عف معني يجكؿ بخاطر الدكؿ االكركبية جميعان ، في ظؿ ىاتيف الحقيقتيف األليمتيف جعمت دكؿ الغرب التي 
كضعت يدىا عمي العالـ اإلسبلمي تمد في أسباب الجمكد الديني عف طريؽ الجامديف المتعصبيف لتزيد الشعكب اإلسبلمية 

  - - -يدىا الجمكد ضعفان جمكدان كليز 
 ُِّٗ-ُِّٗيجب أال يفكتنا مغزاىا فيي تصدر بعد مركر أقؿ مف عشر سنكات  - -إف ىذه الشيادة ضد أكركبا 

قامة نظاـ دستكرم برلماني حزبي عمي الطريقة الغربية في جك مفعـ باألمؿ في تكجو مصر نحك  عمي استقبلؿ مصر كا 
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نجازاتيا ، كىي شيادة ال تصدر عف شيخ أزىرم كال عف مفكر سمفي بؿ تصدر عف الحضارة الغربية كاستفادتيا مف قيم يا كا 
مثقؼ درس في أكركبا كأعجب بحضارتيا كالتـز بالدعكة ليا ، ثـ ىا ىك يقؼ كقفة مراجعة ، عمي ضكء تجربتو كتجربة 

يف لحضارتيا الصحيحة مف ليكتشؼ أف دكؿ الغرب في الشرؽ ال تقؼ مع المؤمنيف المخمص –جيمو المتحمس لمتغريب 
 - -أبناء المنطقة 

مقتطفات  -ُٖٗٗ –الييئة المصرية العامة لمكتاب  –لؤلستاذ جماؿ بدكم  –نقبلن باختصار عف كتاب في محراب الفكر 
 كما بعدىا  ُٕمف صفحة 
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 زغمكؿ كالممؾ فؤاد يحتكماف لباركف بمجيكي  باشا سعد .ِْٖ
البمجيكي فيرميف فاف دف بكش في مذكراتو التي كتبيا بعنكاف عشركف عاما في ىذا المكقؼ التاريخي ركاه الباركف 

 مصر حيث كاف يشغؿ منصب النائب العاـ في المحاكـ المختمطة في مصر فكتب ما ممخصو :
كالكقت ظير كأنا في مكتبي فإذا بالقاىرة تدؽ التميفكف المتحدث ىك سعد  ُِْٗفي يـك سبت مف شير أبريؿ سنة 

كؿ رئيس الكزراء يطمب مني أف أزكره في مكتبو غدان في الساعة الرابعة بعد الظير فاعترضت بأنني رتبت أمكرم باشا زغم
فيككف جكابو ال يمكف إف األمر عاجؿ كىاـ ، كأدرؾ مف نبرة صكتو أف األمر خطير  - -عمي السفر لمعاصمة يـك الخميس 

نو نشأت باشا الرجؿ الذم يعتمد عميو الممؾ فؤاد يسألني إذا كاف ، كيدؽ تميفكف القاىرة بعد عشر دقائؽ مرة أخرم ، إ
 االتفاؽ قد تـ عمي الكفاء بالمكعد الذم حدده رئيس الكزراء كيضيؼ ىك اآلخر : ال غني عف حضكرؾ في غد 

رتي يـك األحد أسافر لمقاىرة بقطار الصباح  كحيف أبمغ محطة بنيا إذا بمكاطني المحامي جكرج مكزياخ يدخؿ مقصك 
دخكؿ عاصفة ىكجاء ، إنو جاء بالسيارة ليدركني قبؿ الكصكؿ ليحذرني بما عممو مف أحد الكزراء مف أنني دعيت مف أجؿ 
تسكية نزاع دستكرم خطير بيف الممؾ فؤاد كسعد باشا زغمكؿ كأف الحؿ الذم سيسفر عنو ىذا النزاع سيتكقؼ عميو مصير 

عـ أف األمر ال ييكلني كلكني أدرؾ في قرارة نفسي ما ليذا األمر مف خطكر بالغة الحككمة كأمف الببلد . أبديت لو كجيان يز 
 نظران لعممي بخمؽ الرجميف المتنازعيف 

كترتفع منيا ىتافات  - -في الساعة الرابعة أصؿ إلي رياسة الكزراء . الحديقة غاصة بكفكد ترفرؼ عمييا األعبلـ 
 مجنكنة : )يحيا سعد(

بالزكار كلكف السكرتير لـ يكد يراني حتي ييركؿ نحكم كيدخمني إلي مكتب الرئيس . سعد  حجرة االنتظار مزدحمة
زغمكؿ جالس كراء مكتبو ناصبان قامتو كيمد لي يده كيقكؿ : مرحبان بؾ إننا في حاجة إليؾ ، ثـ يمضي مف فكره يشرح لي 

ذ كاف ىذا الدستكر مستمدان في كثير مف نصكصو النزاع الذم نشب بيف الممؾ كالكزارة بشأف تفسير مادة في الدستكر ، كا  
مف الدستكر المصرم تنص عمي أف الممؾ  ْٕمف الدستكر البمجيكي فقد دعيت لئلدالء بالرأم في ىذا النزاع ، فالمادة 

يعيف خمس أعضاء مجمس الشيكخ ببل حاجة إلي انتخابو فيؿ ىذا النص يمنح الممؾ حقان مرتبطان بشخصو كحده لو أف 
التي تقرر أف الممؾ  ْٖه دكف دخؿ مف كزرائو أـ اف ىذا الحؽ مرتبط بالقاعدة العامة المنصكص عمييا في المادة يباشر 

يباشر سمطاتو عف طريؽ كزرائو ؟ كيختـ رئيس الكزراء حديثو كىك يدؽ بيد عنيفة عمي مكتبو : ىذه ىي المسألة كينبغي 
 ساعة  ِْأف تحؿ في 

 -ف مكاد الدستكر ليست حاضرة كميا في ذىني كأطمب أف أراجعيا كأف يتاح لي الكقت لمتدبر أبدأ بالتراجع كراء العذر بأ
، ما أعجب أف تجد في رجؿ بمغ السبعيف كأضناه النفي كالمرض مثؿ ىذا التكقد الذىني المدىش ، بؿ األعجب أف تجد  -

 فيو مثؿ ىذه اإلرادة القكية الطاغية 
يجاز ، لـ يرىقو ال ينقطع ىتاؼ الكفكد مطالبة أف  يطؿ عمييـ ، يذىب مرة كأخرم كثالثة إلي الشرفة كيشكرىـ بمطؼ كا 

اإللحاح كيفقده ضبط أعصابو فتقكس قامتو عمي الشرفة كيصرخ بميجة آمرة : طيب ، طيب ، دعكني أعمؿ بيدكء مف 
 لساعة العاشرة بقصر عابديفاجمكـ ، ثـ يغمؽ الشرفة بحركة خاطفة كتنتيي الزيارة ، يقكؿ الباشا لي : إلي غد في ا

تحؿ عتمة المساء كأشؽ بصعكبة طريقي كسط حشكد المتظاىريف في بحر مف أثكاب متعددة األلكاف . األعبلـ ترفرؼ 
كأجنحة الطير المذعكر األيدم كميا مضمكمة مرتفعة فكؽ الرؤكس كىدير صاخب يـؤ ىذا الشيخ العظيـ ، إنو كاقؼ في 

 ضكء ذراعاه المفتكحاف كأنما زاد طكليما ليضـ بحناف إلي صدره العريض ىذا الخمؽ جميعان ، الشرفة العالية في غمرة ال
كحيف دخمت في صباح الغد عمي الممؾ في مكتبو كجدتو بادم االضطراب يعالج قمقو بمعب يده بقاطع لمكرؽ ، كزغمكؿ 

 باشا قبالو مسيطر كؿ السيطرة عمي نفسو يتكمـ ببطء ىادئ 
نيما أمامي فأدركت مف فكرم أىمية النزاع كخطكرة نتائجو ، ففي جانب ممؾ نشأ في أحضاف التقاليد كدار النقاش بي

الشرقية التي تسند السمطة إلي شخصو ، كىك اليـك يحاكؿ أف يستبقي لنفسو آخر رمؽ فييا ، كفي جانب رئيس الكزراء 
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ا ميذب كلكني أحسست تحتو خصكمة تتييأ لبلنفجار معتد كؿ االعتداد بالحقكؽ التي منحيا لو الدستكر ، الكبلـ بينيم
 المؤدم إلي كارثة ، كأنو ينبغي فضيا بغير تميؿ 

 ( - - - - -كفي أثناء الجمسة حيف اشتدت حدة النقاش نطؽ زغمكؿ باشا بيذه الكممات )لك أننا استشرنا الشعب 
مصر كميا أركاحيا كأجسادىا فإذا صكرة ىذه  كقمت في سرم )كممة كاحدة مف فـ ىذا الرجؿ السياسي الذم يممؾ في يده

الحياة الكديعة خالية الباؿ تنقمب إلي مشيد مخيؼ لغضب الشعب( ، كارتفع صكت زغمكؿ كقاؿ : ىؿ تقبؿ جبللتكـ أف 
 يفصؿ النائب العاـ في النزاع كأف يككف قراره حاسمان ؟ فكر الممؾ برىة قصيرة ثـ خضع كقاؿ : )فميكف(

بنفسي قميبلن فقادني أحد األمناء إلي صالكف يطؿ عمي حدائؽ القصر ، في ىذا اإلطار الفريد خمكت استاذنت أف أخمك 
إلي نفسي أفكر ككتبت عمي عجؿ بضعة أسطر كلما عدت إلي الرجميف كجدتيما في عيف الكضع الذم كنت تركتيما فيو ، 

 أحسست بالتأثر يغمبني بشدة كأنا أقرأ عمييما التصريح التالي :
إعفاء الممؾ مف المسئكلية ىك أساس ىذا الدستكر ، فميس لو أف يباشر سمطاتو إال عف طريؽ كزرائو ،   - - -)

كىذا المبدأ ال يقبؿ في نظر القانكف أم استثناء كيسرم عمي كؿ أعماؿ الممؾ فإذا ابحنا فييا لو استثناء كاحدان نككف قد 
ء مجمس الشيكخ ينبغي أف يصدر مف الممؾ بناء عمي عرض مف ىدمنا الدستكر مف أساسو كلذلؾ أرم أف تعييف أعضا

  - - -مجمس الكزراء(
لمكاتب الكبير يحيي حقي حيث كرد ىذا المكضكع في فصؿ بعنكاف صفحات مف تاريخ مصر  نقبلن باختصار عف كتاب

 )احتكاـ غريب( 
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 ُِٓٗمارس سنة ِّمجمس نكاب لمدة تسع ساعات يـك  .ِْٗ
مكؿ بعد حادث مقتؿ السير لي ستاؾ كتكلي أحمد زيكر رئاسة الكزارة كتـ حؿ استقالت كزارة #سعد_زغ

مجمس النكاب ثـ تـ الدعكة النتخاب مجمس جديد ثـ تـ حمو في نفس يـك انعقاده ، كعف ىذا المكضكع 
 كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ما ممخصو :

برئاسة محمد تكفيؽ  ُِٓٗمارس سنة  ِّثنيف افتتح البرلماف بمجمسيو في ىيئة مؤتمر صبيحة يـك اال 
نسيـ باشا رئيس مجمس الشيكخ كحضر #الممؾ_فؤاد جمسة االفتتاح كتبل زيكر باشا خطاب العرش ثـ 

 انفض المؤتمر 
كاجتمع مجمس النكاب في نحك الساعة الحادية عشرة قبؿ الظير كبدأ في انتخاب رئيسو ، فظير مف 

النكاب مف الكفدييف إذ كاف التنافس عمي الرآسة بيف سعد زغمكؿ كعبد الخالؽ نتيجة االنتخاب أف أغمبية 
صكتان فقط فظيرت بذلؾ النتيجة التي ال شؾ فييا في  ٖٓصكتان كناؿ ثركت  ُِّثركت ، فناؿ سعد 

االنتخابات العامة لمجمس النكاب الجديد ، كأنيا أسفرت عف أغمبية كفدية خبلفان لما زعمتو الحككمة في 
مارس ، كظير أف الكزارة ال تحكز ثقة المجمس الجديد ، فكانت ىذه النتيجة صدمة  ُّغيا يـك ببل

شديدة لمكزارة ، كتأجؿ اجتماع المجمس إلي الساعة الخامسة مف مساء ذلؾ اليـك لمتابعة أعمالو كأكليا 
 انتخاب ككيمي المجمس كالسكرتيريف كالمراقبيف )أعضاء مكتب المجمس(

كاـ الدستكر ككاف الغرض مف حؿ مجمس النكاب األكؿ ىك الرجكع إلي األمة لكاف كاجبان كلك اتبعت أح
عمي الكزارة أف تستقيؿ ، كقد أعدت استقالتيا فعبلن عقب انتخاب سعد لرآسة المجمس كلكف كاف األمر 

 ستقالة مبيتان عمي أف تككف االستقالة صكرية كأف تككف اتيامان لؤلغمبية كأف ال يقبؿ الممؾ ىذه اال
 فرفع زيكر باشا كتاب االستقالة إلي الممؾ ، كمما جاء فيو قكلو :

"بمجرد انعقاد المجمس كقبؿ بحث برنامج الكزارة الذم تضمنو خطاب العرش ظيرت في المجمس ركح 
 عدائية عمي اإلصرار عمي تمؾ السياسة التي كانت سببان لتمؾ النكبات التي لـ تنتو الببلد مف معالجتيا كقد

 بدت تمؾ الركح جمية في أف المجمس اختار لرياستو زعيـ تمؾ السياسة كالمسئكؿ األكؿ عنيا"
كالسياسة التي أشار إلييا زيكر في ىذا الكتاب ىي سياسة البرلماف األكؿ التي أغضبت الحككمة 

 البريطانية إذ رفض مطالبيا الجائرة ، 
لـ يقبؿ الممؾ استقالة الكزارة كجدد ثقتو فييا عمي الرغـ مف خذالف مجمس النكاب الجديد ليا ، فرفع زيكر 

 إلي الممؾ كتابان آخر عرض فيو حؿ ىذا المجمس فأصدر الممؾ عمي الفكر مرسكمان بحمو 
، كأخذ  استأنؼ المجمس اجتماعو في الساعة الخامسة مف مساء ىذا اليـك كرأس الجمسة سعد باشا

كفيما كانت األكراؽ تفرز دخؿ زيكر باشا كمعو الكزراء كخاطب  - - -األعضاء في انتخاب الككيميف 
 األعضاء قائبلي :

أتشرؼ بإخبار المجمس أف الكزارة رفعت استقالتيا إلي جبللة الممؾ فأبي قبكليا ، فأشارت الكزارة عمي 
ه كىك يقضي بحؿ المجمس كبدعكة المندكبيف جبللتو بحؿ المجمس فأصدر المرسـك اآلتي نصو كتبل

 كأف مجمس النكاب الجديد سيجتمع أكؿ يكنيو ُِٓٗمايك سنة  ِّإلجراء انتخابات جديدة في 
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كانت تبلكة مرسـك الحؿ قبيؿ الساعة الثامنة مساءان ، فمـ يعش ذلؾ المجمس سكم تسع ساعات ، ألنو 
 الثامنة مساءان فكاف أقصر المجالس النيابية عمران  انعقد في الساعة الحادية عشرة صباحان ، كحؿ في

قكبؿ حؿ مجمس النكاب بالدىشة كاأللـ ألنو كاف مفيكمان أف يبقي كتستقيؿ الكزارة ، ككاف ىناؾ طرائؽ 
كثيرة لمعالجة ىذه األزمة باف تؤلؼ كزارة جديدة مف حزب األغمبية أك مكالية ليا كتناؿ ثقة المجمس 

ألحكاـ الدستكر كلكف العناد الذم يشبو عناد األطفاؿ جعؿ الكزارة باتفاقيا مع السرام كتسير األمكر طبقاي 
رادة األمة   كاإلنجميز تستصدر المرسـك بحؿ مجمس النكاب ، منتيكة بذلؾ حرمة الدستكر كا 

ككاف الباعث عمي ىذا الذم كقع ىك تعمؽ بضعة نفر مف الكصكلييف بكراسي الكزارة فحسب كرغبتيـ 
 ة في أال تفمت ىذه الكراسي مف أيدييـ الجامح

صار الحكـ منذ تأليؼ كزارة زيكر باشا حكمان غير دستكرم ألف الكزارة بدالن مف أف تكاجو البرلماف لكي 
تناؿ ثقتو كبدالن مف أف تنزؿ عمي إرادتو حمت مجمس النكاب األكؿ ثـ حمت مجمس النكاب الثاني حيف 

كبذلؾ حؿ مجمس النكاب لسبب كاحد مرتيف كىذا نقض ألحكاـ آنست أف األغمبية ليست في جانبيا 
كاستفحؿ نفكذ السرام في ظؿ ىذا النظاـ ألف الكزارة لـ يكف ليا سند غير السرام ، بعد  - - -الدستكر 

 كىكذا عطؿ الدستكر - - - -أف أىدرت إرادة األمة 
لطكاؿ كلـ يتبرمكا بو أك يقاكمكه كمف عجب أف مف ىؤالء السادة مف صبركا عمي حكـ االحتبلؿ السنيف ا
 أك يعارضكه ثـ ىـ أكالء لـ يصطبركا عمي حكـ الشعب أشير معدكدات

 لعبد الرحمف الرافعي –نقبلن عف كتاب )في أعقاب الثكرة المصرية ( الجزء األكؿ 
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 بالحياد الكاذب : َُّٗشاعر النيؿ حافظ إبراىيـ يصؼ حياد بريطانيا سنة  .َِٓ
 دار المعارؼ :–الجزء الثاني  –لعبد الرحمف الرافعي  – ُُٗٗثكرة  –نقبلن باختصار عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية 

كانت األفكار تتناقؿ اإلشاعات المختمفة عما تبيتو الحككمة لمحياة الدستكرية ككاف الظف أف تمجأ إلي تعديؿ قانكف االنتخاب 
لناخبيف أك تكقؼ الحياة الدستكرية كما فعمت كزارة محمد محمكد كلكف كزارة اسماعيؿ لتضمف تدخميا كضغطيا عمي حرية ا

صدقي كانت أمعف في العدكاف مما ظنو الناس إذ استقر عزميا عمي إلغاء الدستكر ككضع دستكر آخر يضيؽ مف سمطة 
 األمة 

عبلف الدستكر كبحؿ مجمسي ال ُِّٗبإلغاء دستكر  َُّٗأكتكبر سنة  ِِصدر األمر الممكي في  نكاب كالشيكخ كا 
 ---الجديد ككقع الممؾ فؤاد عمي ىذا األمر كعمي الدستكر الجديد ككقع مع الكزراء اسماعيؿ صدقي ك 

كصدر في نفس اليكـ قانكف االنتخاب الجديد منسجمان مع الدستكر الذم ابتدعتو الكزارة ، كعرضت الكزارة خفية أمر ىذا 
نية قبؿ إصداره كأطمعت كزارة الخارجية البريطانية عمي نصكصو ككانت ىذه عمي عمـ باليـك الدستكر عمي الحككمة البريطا

المحدد لصدكره ، فكاف جكابيا أف ىذه مف المسائؿ الداخمية التي ال شأف ليا بيا كمدلكؿ الجكاب مكافقتيا عمي ىذا 
ة تحت ستار الحياد ينطكم عمي االنتقاـ مف األمة االعتداء فمضت الكزارة مطمئنة إلي إنفاذه ككاف مكقؼ الحككمة البريطاني

ما حرماف األمة حقكقيا  لعدـ قبكؿ حككمتيا البرلمانية مشركع المعاىدة ، فسياستيا ىي إما قبكؿ السيطرة البريطانية كا 
لجديد : أشارت جريدة الديمي ميؿ اإلنجميزية بقكليا قبيؿ صدكر الدستكر ا - -الدستكرية بكاسطة الكزارات الرجعية ، 
إلي أف قالت  - -الممؾ فؤاد بمعاكنة صدقي باشا قد سنا دستكران جديدان تمامان   - -) تدبر أزمة جديدة في سرام عابديف 

كمعني ىذا أف الحككمة تككف حككمة السرام كأف الحككمة ىي الممؾ نفسو كستككف نتيجة ىذا التغيير المنتظر نقؿ 
ضاديف لمبريطانييف إلي الممؾ الذم يتسني لو إذ ذاؾ أف يحكـ الببلد حكمان مطمقان ، أما السيطرة البرلمانية مف الكفدييف الم

الذيف يعممكف طريقة سير الحكادث في مصر فيقكلكف إنو مف المستحيؿ عمميان أف تتبع بريطانيا سياسة عدـ التدخؿ في 
عمي مقربة مف اإلسكندرية فإف عدـ تدخميا  الشئكف المصرية ، فما دامت بريطانيا كاضعة جنكدىا في القاىرة كأسطكليا

  - - - -يعتبر عمي األقؿ معادالن لمتأييد السمبي (
خبلفيـ كعكدىـ لؤلمة :  قاؿ شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ مخاطبان اإلنجميز منددان بسياسة الحياد ناعيان عمييـ ظمميـ كا 

 بنيتـ عمي األخبلؽ أساس ممككـ    فكاف لكـ بيف الشعكب ذماـ
 خاؼ عميكـ عثرة بعد نيضة    فميس لممؾ الظالميف دكاـ أ

 أضعتـ كدادان لك رعيتـ عيكده    لما قاـ بيف األمتيف خصاـ
 أبعد حياد ال رعي ا عيده    كبعد الجركح الناغرات كئاـ ؟

 كقاؿ في ىذا المعني : ال تذكركا األخبلؽ بعد حيادكـ    فمصابكـ كمصابنا سياف
 لتحاربكا    أخبلقنا فتألـ الشعبافحاربتمك أخبلقكـ 

 كقاؿ عف الحياد الكاذب :
 قصر الدكبارة قد نقضت العيد نقض الغاصب 

 أخفيت ما أضمرتو كأبنت كد الصاحب
 الحرب أركح لمنفكس مف الحياد الكاذب

 كقاؿ مخاطبان المندكب السامي البريطاني منددان بحياد اإلنجميز المصطنع :
 ياد    تصيد البط بؤس العالميناألـ تر في الطريؽ إلي ك

 ألـ تسمع أنينا –الـ تممح دمكع الناس تجرم    مف البمكم 
 الـ تخبر بني التايمز عنا    كقد بعثكؾ مندكبان أمينا
 بأنا قد لمسنا الغدر لمسان    كأصبح ظننا فيكـ يقينا
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 كشفنا عف نكاياكـ فمستـ    كقد برح الخفاء محايدينا
 منا    لدم الجمي كرامان صابرينا سنجمع أمرنا فتركف

 فيؿ يجديكـ األسطكؿ نفعان إذا ما نازؿ الحؽ المبينا ؟
 كقاؿ أيضان : أمحايد أـ حائد عف منيج الحؽ المبيف ؟

 نازلت شعبان أعزالن بمدرعيف مدججيف 
 كأمنت عقبي الظالميف كبئس عقبي الظالميف 

 ميما تصب منا فمسنا الجازعيف اليائسيف
 السماء كبالعقيدة نستعيف إنا بجبار

 إف العقيدة ال تزلزليا حراب الغاصبيف 
 فمئف ممكتـ يكمكـ لغد لرب العالميف

 أأمنتمك صرؼ الزماف كفتكو بالغاشميف
 كقاؿ مخاطبان اسماعيؿ باشا صدقي :

 قد مر عاـ يا سعاد كعاـ    كابف الكنانة في حماه يضاـ 
 صبكا الببلء عمي العباد فنصفيـ يجبي الببلد كنصفيـ حكاـ 
 أشكك إلي قصر الدبارة ماجني صدقي الكزير كماجبي عبلـ

 كدعا عميؾ ا في محرابو الشيخ كالقسيس كالحاخاـ
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 الزيات بعض مف مقاؿ )يا ىادم الطريؽ جرت( لؤلستاذ أحمد حسف  .ُِٓ
، كالعالـ العربي مصر مف كبار رجاؿ النيضة الثقافية في  -1968   1885 حسف الزيات باشاأحمد 

جائزة  ، كحاز عمىكبغداد ،كدمشؽ ،القاىرة اختير عضكا في المجامع المغكية في .مجمة الرسالة كمؤسس
 مصر ـ في 1962 عاـ الدكلة التقديرية في اآلداب

 كتجاذبكا ،لقد تعدد اليداة في القافمة كاختمفت الشياطيف بيف ىؤالء اليداة ، فتنازعكا الزعامة   -----)

 عف انكشفت إذا حتي ، مطمب إلي مطمب مف ذلؾ كصرفنا ، مذىب إلي مذىب مف ىذا فأخرجنا ، األزمة

 إلي نرجع أك ، فيو كنا الذم المكقؼ حكؿ ندكر الجاىد الجيد بعد أنفسنا كجدنا ، الغفمة أغطية عيكننا

 إلي رجعنا ، سنة ثمانيف زىاء القيقرم رجعنا األفينة المتضاربة القيادة ىذه عمي ، عنو فصمنا الذم المكضع

 الغالب العرؼ مصارعة عمي القانكف كندرب ، مطمؽال السمطاف ىكم عمي فيو الدستكر نيدىد كنا الذم العيد

 قمتنا عمي كنا فقد ، كرجكلتو بأخبلقو العيد ذلؾ إلي عدنا ليتنا ، المالكة األمة معني األجير الشعب كنعمـ ،

 ، الصبر عمي نتكاصي كنا ، المجتمع لمعني كأفيـ ، بالخير أعمـ جيالتنا كعمي ، أعفة فاقتنا كعمي ، أعزة
 ، بالطاعة الدكلة كسمطاف ، بالحب األسرة كحدة كنحفظ ، المعركؼ صنائع كنتيادم ، البر يعم كنتعاكف
 عمي كيتحمؿ ، النقيصة عمي كيتكئ ، األمة كيسرؽ ، األمانة يخكف مف منا كاف فما بالكرع ا كحقكؽ

 ىبَّة بعد ،، كاأسفاه ناكلك ، ، شريعة غاصبيو خطة كيعتقد ، كليان  كطنو عدك كيتخذ ، بالديف كيتًَّجر ، الخبث

 كازدىر ، العمراف كاستبحر ، السمطاف فييا تمكف ، عامان  عشر خمسة كجياد ، ِسعد كنيضة ، ُمصطفي

د ، النبكغ كتكلَّد ، العمـ ف ، الشعب كتكحَّ  ، أيبًرـ ما ناقضيف فنعكد ، الشديدة النكسة بيذه نيصاب ، الرأم كتككَّ
  ، غيًنـ ما خاسريف
ف ، يفيض يزاؿ ال ؿالني إف الميـ ف ، يينبت يزاؿ ال الكادم كا   تزاؿ ال الفراعيف أذىاف أنضجت التي الشمس كا 

ف ، تيًشع  الناس يتقدـ اليـك بالنا فما ، تعمؿ تزاؿ ال العيدكتيف عمي الحضارات أيكلي غرست التي األيدم كا 

 ( نتحرر ال كنحف الضعيفة الناس شعكب كتتحرر ، كنتأخر
 تديرىا آنذاؾ الببلد كانت فقد ، المصرم الحكـ تاريخ في الفترات أحمؾ مف فترة في لمقاؿا ىذا الزيات كتب

 كرأس لئلقطاع ككاف ، اعتبار كؿ فكؽ الحزبية المصالح ككانت ، حكـ أسكأ الببلد كحكـ باشا( )صدقي حككمة

  البريطاني االحتبلؿ تحت مصر ككانت الدكلة مناحي كؿ في سطكة كالمحسكبية الماؿ
 

  

                                                 
ٔ

 جُُػ٤ْ ٓٛطل٢ ًحَٓ 
ٕ

 جُُػ٤ْ ْؼى َؿٍِٞ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  ُّٓٗديسمبر سنة  ُِ –كتاب الجبية الكطنية إلي #الممؾ_فؤاد  .ِِٓ
 دار المعارؼ :–الجزء الثاني  –لعبد الرحمف الرافعي  – ُُٗٗثكرة  –نقبلن عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية 
 حضرة صاحب الجبللة مكالنا الممؾ 

تمس الذم تتمثؿ فيو إرادة الشعب المصرم نتشرؼ نحف المكقعيف عمي ىذا بأف نرفع إلي سدتكـ الرفيعة ىذا المم
مجتمعة كممتو منيعة جبيتو ، فمقد حمت بالببلد أزمة سياسية خطيرة اجتمع فييا الخطر الخارجي الذم ييدد الببلد بحرب 
جائحة إلي الخطر الداخمي الذم ييدد حريتيا كطمأنينتيا كيمس حقيا المعترؼ بو في تصريؼ أمكرىا كاالستمتاع بدستكرىا 

 مما دعا إلي انتشار ركح القمؽ في الببلد كاضطراب المصالح العامة كالخاصة معان 
ننا لنرم بكؿ احتراـ أنو ما مف مخرج مف ىذه المحنة أك عبلج حاسـ ليا إال أف يعكد إلي األمة فكران دستكرىا الصادر  كا 

جبللتكـ السامية في كتابكـ الممكي الصادر ، كما كنا فيما نرم صادريف إال عف الرأم الذم ارتضتو حكمة  ُِّٗفي سنة 
 ، كالذم كرد فيو ما يأتي بحركفو : ُّٓٗإبريؿ سنة  َِإلي مجمس الكزراء بتاريخ 

معدالن  ُِّٗ)إف أعز أمانينا كما تعممكف ىك أف تحيا الببلد الحياة الدستكرية التي ترضاىا ، سكاء بإعادة دستكر سنة 
مف ذلؾ الدستكر أك  ُٗٓ،  ُٖٓ،  ُٕٓ،  ُٔٓنكاب األمة طبقان ألحكاـ المكاد عمي النحك يرتئيو حسب المقتضيات 

نا مع ذلؾ نفضؿ الطريقة األكلي (  كضع دستكر تصدؽ عميو جمعية تمثيمية كطنية كا 
 ) يا صاحب الجبللة ( 

دستكر األمة منذ  ) إذا كاف الشعب ممثبلن في ىيئاتو كأحزابو السياسية قد أجمع ىذا اإلجماع الرائع عمي كجكب عكدة
اآلف فإنو إنما يقصد إلي استقرار نظاـ الحكـ عمي أساس سمطة األمة تكصبلن إليجاد حككمة دستكرية تعمؿ إلصبلح ما فسد 

 كتحقؽ استقبلؿ الببلد (
 كلما كاف الدستكر مف حؽ جبللتكـ كالشعب المصرم 

حقكقيا كمرافقيا فتييأ لنفسيا المصير الذم ينتظرىا  كلما كنا نعمـ أف أسمي رغبات جبللتكـ أف تطمئف األمة إلي صيانة
 كالمكاف البلئؽ بيا بيف األمـ 

 لذلؾ           
 نمتمس مف جبللتكـ 

فكران كنرفع إلي سدتكـ مع ىذا االلتماس أسمي فركض الكالء  ُِّٗالتعطؼ بإصدار أمركـ الكريـ بإعادة دستكر سنة 
 لعرشكـ كاإلخبلص لذاتكـ 

 كالزلنا يا صاحب الجبللة لمقامكـ العالي المطيعيف المخمصيف 
 ُّٓٗديسمبر  ُِ

كقد كقع عمي ىذا الكتاب كؿ مف : مصطفي النحاس رئيس الكفد المصرم ، محمد محمكد رئيس حزب األحرار 
الحزب الكطني الدستكرييف ، اسماعيؿ صدقي رئيس حزب الشعب ، يحيي إبراىيـ رئيس حزب االتحاد ، حافظ رمضاف رئيس 

 ، عبد الفتاح يحيي ، حمد الباسؿ كحافظ عفيفي عف المستقميف كتسممو عمي ماىر رئيس الديكاف الممكي كرفعو إلي الممؾ
 

أما عف ممخص عبلقة الممؾ فؤاد بالحياة الدستكرية في مصر فقد كتب عنيا الرافعي في مكضع آخر مف كتابو ما 
 يمي :

نضاالن مستمران بينو كبيف األمة كقعت  -كىي معظـ سني حكمو–مف حياة الممؾ فؤاد كمف ىنا صارت المرحمة الثالثة 
فييا ثبلثة انقبلبات حطمت الحياة الدستكرية ، كىذا لعمرم مما ال يشرؼ صفحة الممؾ ، كخاصة إذا الحظنا أنو لـ يبذؿ 

ف النضاؿ ضد الجانب البريطاني جانب مثؿ ىذا النضاؿ كال أقؿ منو في ميداف آخر كاف ىك الجدير بو ، كنعني بو ميدا
بؿ كاف يعمؿ عمي مسايرة السياسة البريطانية كتفادم الصداـ بيا اعتبر ذلؾ قبؿ  - -االحتبلؿ كالعدكاف عمي االستقبلؿ 
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كفي خبلليا كفي أعقابيا ، كمف المحقؽ أيضان أف ىاتيؾ االنقبلبات الثبلثة التي كقعت في عيده كانت تتـ  ُُٗٗثكرة 
ؽ بينو كبيف الجانب البريطاني مع اختبلؼ في المقاصد كاألغراض ، فالجانب البريطاني كاف يرم فييا عقكبة لمصر باتفا

 عمي عدـ إذعانيا لسياستو ، كالممؾ كالمستكزركف يركف فييا استردادان لمحكـ المطمؽ عمي حساب سمطة األمة 
بعض الرجعييف مف أف األمة لـ تنضج ليذا النظاـ ، فإف ىذه كال ينيض عذران لمممؾ فؤاد في مناكأتو لمدستكر ما يدعيو 

  - - ُّٖٖليسكغ بيا عدكانو عمي استقبلؿ الببلد إلغاء دستكرىا سنة  ُِٖٖالدعاية إنما ابتدعيا االحتبلؿ منذ سنة 
فؤاد كفرضيا عمي  كيكفيؾ لمتحقؽ مف بطبلنيا أف تقارف بيف الكزارات التي اختارىا الشعب كالكزارات التي اختارىا الممؾ

أك في أعقابيا فإنؾ مف غير تردد أك تحيز تقطع بأف  ُُٗٗالشعب فرضان ، سكاء في عيد الحماية أك في عيد ثكرة 
اختيار الشعب في مجمكعو كاف خيران مف اختيار الممؾ فيذا دليؿ ناطؽ عمي أف الشعب ناضج لمحياة الدستكرية كؼء ألف 

 يختار الحككمة التي يرضاىا 
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المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي يكضح كيؼ تدىكرت الحالة االجتماعية في  .ِّٓ
 ظؿ االحتبلؿ البريطاني 
حيث كتب  -دار المعارؼ –الجزء الثاني  –لعبد الرحمف الرافعي  – ُُٗٗثكرة  –نقبلن عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية 

 ما يمي :
ـ أغمبية الشعب قد ساءت حالتيـ في عيد االحتبلؿ ، فيك المسئكؿ األكؿ ، ، ، كالطبقة الفقيرة مف الفبلحيف كالعماؿ كى

كىك بسياستو التعميمية قد حاؿ دكف تعميميـ كتيذيبيـ كتثقيفيـ ، فحرمكا نكر العمـ  - -عف انتشار الجيؿ كاألمية بينيـ 
يـ المادية كالصحية كالمعنكية كانتشرت كالتربية األخبلقية كالدينية كساءت حالتيـ المادية كالمعنكية كأىمؿ االحتبلؿ حالت

 فييـ األمراض ،
كاجتمعت إلي ذلؾ رعاية الحككمة لآلفات االجتماعية التي جاءت مف أكركبا كرعاىا االحتبلؿ كحماىا ، فعمت طبقات 

اعد عمي ذيكعو الشعب عمي السكاء ، كبيرىا كمتكسطيا كصغيرىا ، كأكلي ىذه اآلفات الربا ، فقد انتشر انتشاران ذريعان ، كس
ما فطر عميو معظـ الطبقات في ببلدنا مف قصر النظر كعدـ تقدير العكاقب كحب الظيكر كاإلسراؼ ، ككجد المرابكف مف 
ىذا الضعؼ كمف النظـ كالقكانيف كرعاية المحاكـ المختمطة ما جعميـ يتغمغكف في مختمؼ األكساط في العكاصـ كالبنادر 

كا األىميف بالديكف ، مما أفضي إلي ضياع ثركات الكثيريف منيـ ، كانتشار الفقر كالبؤس في كالقرم القريبة كالبعيدة فكبم
 الطبقات الكبيرة ، ثـ المتكسطة كالصغيرة 

كانتشرت الخمكر الفتاكة بيف سكاف المدف ، ثـ سكاف الريؼ ، كصارت محبلت المسكرات تفتح عمنان في القرم بيف 
بالعماؿ في المدف ، برعاية الحككمة كحمايتيا ، كفي كنؼ االمتيازات األجنبية ، ففتكت بيـ الفبلحيف ، كفي األحياء اآلىمة 

فتكان ذريعان ، كأفسدت عمييـ صحتيـ كدينيـ كأخبلقيـ ، كنقصت مقدرتيـ عمي العمؿ كاإلنتاج ، كساعدت عمي ازدياد 
 حكادث اإلجراـ كاإلخبلؿ باألمف العاـ 

فبينما الحككمات األكركبية كاألمريكية التي ال تحـر الخمكر تحاربيا كتمنع انتشارىا كبخاصة بيف الفبلحيف كالعماؿ 
كتعقد المؤتمرات الدكلية كتنشئ المجاف كالنظـ لمكافحتيا كالحد مف أضرارىا ، كانت ىذه اآلفة تمقي مف الحككمة الرعاية 

فساد أخبلقيـ ،  كالتنشيط ، كصار تجار الخمكر في المدف  كاألرياؼ ذرائع لمتسميؼ بالربا الفاحش كاستبلب أمكاؿ األىميف كا 
 كانتشرت أيضان آفة الميسر إلي جانب آفة الخمر فساءت حالة الشعب االجتماعية تبعان لذلؾ 

كانحبلالن كفي  لـ تتقدـ إذف حالة الشعب االجتماعية في عيد االحتبلؿ بؿ ساءت كصارت كباالن كزادتو ىذه اآلفات بؤسان 
 َِ)عدد  –المكاء المصرم  –ذلؾ يقكؿ األمير )السمطاف( حسيف كامؿ في حديث لو نشرتو جريدة ذم إجبشياف استاندرد 

( يصؼ بؤس الفبلح : إف الفبلح يقضي حياتو مثقبلن بالديف ، ال يزيد إيراده عمي الضرائب المفركضة َُٖٗأكتكبر سنة 
منو كىك لكي يسد حاجات زراعتو في مكاعيدىا مضطر دائمان إلي االستدانة بالربا الفاحش ، عميو كفكائد الديكف المطمكبة 

فميذا العسر مف جية ، كلخمكه مف الماؿ مف جية أخرم ، كلكثرة مف يعكليـ مف جية ثالثة قد بقي الفبلح غريقان في بحار 
 الضنؾ ال يعرؼ لنفسو مخمصان منيا 

كانت مف أىـ أسباب تأخر الببلد االجتماعي كتشاركو في حمؿ ىذه المسئكلية كصفكة القكؿ أف سياسة االحتبلؿ 
 الحككمات األىمية كالبيئات المصرية 

  



 ٖٗٓ 

صرار النحاس باشا عمي كزارة كفدية خالصة  ُِْٗفبراير سنة  ْحادث  .ِْٓ كا 
 بضغط عمي الممؾ فاركؽ مف اإلنجميز بالقكة :

حيث كتب  -دار المعارؼ –الجزء الثالث  –لعبد الرحمف الرافعي  – ُُٗٗ ثكرة –نقبلن عف كتاب في أعقاب الثكرة المصرية 
 ما ممخصو :

اتجيت نية اإلنجميز خبلؿ الحرب العالمية الثانية إلي إسناد الكزارة إلي النحاس أك اشتراؾ حزبو )الكفد( في الكزارة ، 
عيد كزارة حسيف سرم جدد السفير البريطاني  فمما تحرجت األمكر في أكاخر - -كأبمغكا ىذه الرغبة إلي جبللة الممؾ ، 

لممقابمة الممكية  ُِْٗفبراير سنة  ّ)لكرد كيمرف( إبداء ىذه الرغبة إلي جبللة الممؾ فاستدعي النحاس كحدد لو يـك 
خؿ كعرض عميو جبللة الممؾ أف يؤلؼ كزارة قكمية برآ ستو ، ككاف مف الممكف أف يتـ األمر في ىدكء كبغير حاجة إلي التد

فبراير ، لك أف النحاس قبؿ أف يؤلؼ كزارة قكمية ، كلكنو أبي ذلؾ استجابة ألنانيتو  ْالبريطاني المسمح الذم حدث يـك 
كاتباعان لعادتو في رفض االئتبلؼ إال مكرىان ، كاعتذر لجبللة الممؾ مف عدـ إجابتو ىذا الطمب مستندان إلي عدـ استطاعتو 

كلما عمـ السفير البريطاني عمي أثر ىذه المقابمة بأف  - - - -عمي الدستكر–نقبلب االشتراؾ في الحكـ مع رجاؿ اال 
النحاس رفض تأليؼ كزارة قكمية برآستو قابؿ رئيس الديكاف الممكي )أحمد محمد حسنيف( كأخبره بأنو عمـ برفض النحاس 

نصيحة السفير أف يكمؼ النحاس بتأليؼ ، كطمب إليو أف يرفع إلي جبللة الممؾ -مف جميع األحزاب–تأليؼ كزارة قكمية 
 كزارة كفدية ، فرد عميو رئيس الديكاف بأف المسألة بيف الممؾ كرؤساء األحزاب 

فاجتمعكا بالقصر في نحك الساعة  - -فبراير( دعي رؤساء األحزاب كبعض الشخصيات البارزة ْكفي اليـك التالي )
مد محمد حسنيف رئيس الديكاف بيانان باسـ جبللتو أشاد فيو بفضؿ االتحاد الرابعة مساء كرأس جبللة الممؾ االجتماع كتبل أح

كنكه إلي أف جبللتو بدأ منذ أمس يستدعي بعض المجتمعيف ليدعكىـ إلي تأليؼ كزارة  قكمية كلكف قبؿ أف تبدأ المشاكرات 
فبراير مقابمة  ْالسفير طمب اليكـ كأف  - - -طمب إلي السفير البريطاني استدعاء النحاس باشا كتكميفو بتشكيؿ الكزارة 

 رئيس الديكاف كسممو إنذاران ىذا نصو :
)إذا لـ أسمع قبؿ الساعة السادسة مساءان أف النحاس باشا قد دعي لتأليؼ كزارة فإف جبللة الممؾ فاركؽ يجب أف 

 يتحمؿ ما يترتب عمي ذلؾ مف نتائج(
Unless I hear by 6 p.m. that Nahas Pasha has been asked to form a cabinet His 

Majesty King Farouk must accept the consequences. 
 كختـ البياف بدعكة المجتمعيف إلي تبادؿ الرأم في ىذا المكقؼ كانصرؼ جبللة الممؾ تاركان ليـ حرية التشاكر في األمر 

أف تؤلؼ كزارة قكمية برآسة النحاس كلكف تشاكر المجتمعكف فيما ذا يككف الرد عمي اإلنذار ككانت الفكرة الغالبة 
النحاس رفض فكرة الكزارة القكمية ككانت عاقبة ىذا الرفض أف كقع ىذا الحادث الذم يعد مف األحداث الخطيرة في تاريخ 

 مصر الحديث ، كانتيي المجتمعكف إلي االحتجاج عمي اإلنذار ككتب االحتجاج ككقعكا عميو جميعان كىذا نصو :
 يو التبميغ البريطاني اعتداء عمي استقبلؿ الببلد كيخؿ بأحكاـ المعاىدة ()أف في تكج

 كعاد جبللة الممؾ إلي االجتماع كعمـ بما تـ عميو االتفاؽ مف االحتجاج فأقره 
حمؿ رئيس الديكاف إلي السفير البريطاني نص االحتجاج ، فأجاب أف ىذا ليس ردان كأنو سيحضر لمقابمة جبللة الممؾ 

 عة التاسعة مساء في السا
 كقبيؿ ىذا المكعد جاءت دبابات بريطانية مسمحة بالمدافع كرابطت أماـ القصر ، 

ثـ حضر السفير البريطاني بصحبة الجنراؿ استكف قائد القكات البريطانية في مصر كقتئذ كبعض الضباط مسمحيف 
بو بحضكر رئيس الديكاف ككاف السفير يحمؿ بالمسدسات كدخؿ السفير كالجنراؿ استكف إلي غرفة جبللة الممؾ كاجتمعا 

 كرقة بالتنازؿ عف العرش فاختمي رئيس الديكاف بالممؾ كأسدم إليو النصيحة بقبكؿ اإلنذار فقبمو
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 ُِٓٗمارس سنة ِّمجمس نكاب لمدة تسع ساعات يـك  .ِٓٓ
كتـ حؿ استقالت كزارة #سعد_زغمكؿ بعد حادث مقتؿ السير لي ستاؾ كتكلي أحمد زيكر رئاسة الكزارة 

مجمس النكاب ثـ تـ الدعكة النتخاب مجمس جديد ثـ تـ حمو في نفس يـك انعقاده ، كعف ىذا المكضكع 
 كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي ما ممخصو :

برئاسة محمد تكفيؽ  ُِٓٗمارس سنة  ِّافتتح البرلماف بمجمسيو في ىيئة مؤتمر صبيحة يـك االثنيف 
نسيـ باشا رئيس مجمس الشيكخ كحضر #الممؾ_فؤاد جمسة االفتتاح كتبل زيكر باشا خطاب العرش ثـ 

 انفض المؤتمر 
نتخاب رئيسو ، فظير مف كاجتمع مجمس النكاب في نحك الساعة الحادية عشرة قبؿ الظير كبدأ في ا

نتيجة االنتخاب أف أغمبية النكاب مف الكفدييف إذ كاف التنافس عمي الرآسة بيف سعد زغمكؿ كعبد الخالؽ 
صكتان فقط فظيرت بذلؾ النتيجة التي ال شؾ فييا في  ٖٓصكتان كناؿ ثركت  ُِّثركت ، فناؿ سعد 

عف أغمبية كفدية خبلفان لما زعمتو الحككمة في  االنتخابات العامة لمجمس النكاب الجديد ، كأنيا أسفرت
مارس ، كظير أف الكزارة ال تحكز ثقة المجمس الجديد ، فكانت ىذه النتيجة صدمة  ُّببلغيا يـك 

شديدة لمكزارة ، كتأجؿ اجتماع المجمس إلي الساعة الخامسة مف مساء ذلؾ اليـك لمتابعة أعمالو كأكليا 
 ريف كالمراقبيف )أعضاء مكتب المجمس(انتخاب ككيمي المجمس كالسكرتي

كلك اتبعت أحكاـ الدستكر ككاف الغرض مف حؿ مجمس النكاب األكؿ ىك الرجكع إلي األمة لكاف كاجبان 
عمي الكزارة أف تستقيؿ ، كقد أعدت استقالتيا فعبلن عقب انتخاب سعد لرآسة المجمس كلكف كاف األمر 

 تككف اتيامان لؤلغمبية كأف ال يقبؿ الممؾ ىذه االستقالة  مبيتان عمي أف تككف االستقالة صكرية كأف
 فرفع زيكر باشا كتاب االستقالة إلي الممؾ ، كمما جاء فيو قكلو :

"بمجرد انعقاد المجمس كقبؿ بحث برنامج الكزارة الذم تضمنو خطاب العرش ظيرت في المجمس ركح 
تمؾ النكبات التي لـ تنتو الببلد مف معالجتيا كقد عدائية عمي اإلصرار عمي تمؾ السياسة التي كانت سببان ل

 بدت تمؾ الركح جمية في أف المجمس اختار لرياستو زعيـ تمؾ السياسة كالمسئكؿ األكؿ عنيا"
كالسياسة التي أشار إلييا زيكر في ىذا الكتاب ىي سياسة البرلماف األكؿ التي أغضبت الحككمة 

 البريطانية إذ رفض مطالبيا الجائرة ، 
لـ يقبؿ الممؾ استقالة الكزارة كجدد ثقتو فييا عمي الرغـ مف خذالف مجمس النكاب الجديد ليا ، فرفع زيكر 

 إلي الممؾ كتابان آخر عرض فيو حؿ ىذا المجمس فأصدر الممؾ عمي الفكر مرسكمان بحمو 
، كأخذ  استأنؼ المجمس اجتماعو في الساعة الخامسة مف مساء ىذا اليـك كرأس الجمسة سعد باشا

كفيما كانت األكراؽ تفرز دخؿ زيكر باشا كمعو الكزراء كخاطب  - - -األعضاء في انتخاب الككيميف 
 األعضاء قائبلي :

أتشرؼ بإخبار المجمس أف الكزارة رفعت استقالتيا إلي جبللة الممؾ فأبي قبكليا ، فأشارت الكزارة عمي 
ه كىك يقضي بحؿ المجمس كبدعكة المندكبيف جبللتو بحؿ المجمس فأصدر المرسـك اآلتي نصو كتبل

 كأف مجمس النكاب الجديد سيجتمع أكؿ يكنيو ُِٓٗمايك سنة  ِّإلجراء انتخابات جديدة في 



 ٖٕٗ 

كانت تبلكة مرسـك الحؿ قبيؿ الساعة الثامنة مساءان ، فمـ يعش ذلؾ المجمس سكم تسع ساعات ، ألنو 
 الثامنة مساءان فكاف أقصر المجالس النيابية عمران  انعقد في الساعة الحادية عشرة صباحان ، كحؿ في

قكبؿ حؿ مجمس النكاب بالدىشة كاأللـ ألنو كاف مفيكمان أف يبقي كتستقيؿ الكزارة ، ككاف ىناؾ طرائؽ 
كثيرة لمعالجة ىذه األزمة باف تؤلؼ كزارة جديدة مف حزب األغمبية أك مكالية ليا كتناؿ ثقة المجمس 

ألحكاـ الدستكر كلكف العناد الذم يشبو عناد األطفاؿ جعؿ الكزارة باتفاقيا مع السرام كتسير األمكر طبقاي 
رادة األمة   كاإلنجميز تستصدر المرسـك بحؿ مجمس النكاب ، منتيكة بذلؾ حرمة الدستكر كا 

ككاف الباعث عمي ىذا الذم كقع ىك تعمؽ بضعة نفر مف الكصكلييف بكراسي الكزارة فحسب كرغبتيـ 
 ة في أال تفمت ىذه الكراسي مف أيدييـ الجامح

صار الحكـ منذ تأليؼ كزارة زيكر باشا حكمان غير دستكرم ألف الكزارة بدالن مف أف تكاجو البرلماف لكي 
تناؿ ثقتو كبدالن مف أف تنزؿ عمي إرادتو حمت مجمس النكاب األكؿ ثـ حمت مجمس النكاب الثاني حيف 

كبذلؾ حؿ مجمس النكاب لسبب كاحد مرتيف كىذا نقض ألحكاـ آنست أف األغمبية ليست في جانبيا 
كاستفحؿ نفكذ السرام في ظؿ ىذا النظاـ ألف الكزارة لـ يكف ليا سند غير السرام ، بعد  - - -الدستكر 

 كىكذا عطؿ الدستكر - - - -أف أىدرت إرادة األمة 
لطكاؿ كلـ يتبرمكا بو أك يقاكمكه كمف عجب أف مف ىؤالء السادة مف صبركا عمي حكـ االحتبلؿ السنيف ا
 أك يعارضكه ثـ ىـ أكالء لـ يصطبركا عمي حكـ الشعب أشير معدكدات

 لعبد الرحمف الرافعي –نقبلن عف كتاب )في أعقاب الثكرة المصرية ( الجزء األكؿ 
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المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي يكضح مزايا الحكـ الدستكرم حيث كتب ما  .ِٔٓ
 ممخصو :

بمجمس الشيكخ إذ قمت : إني بالرغـ مف  ُّْٗابريؿ سنة  ِِىذا المعني أيضان في جمسة  كعبرت عف
في البرلماف األكؿ ، كبالرغـ مما أصابني  ُِْٗمعارضتي لمكفد كبالرغـ مف أني كنت معارضان لسعد سنة 

ؽ األغمبية في مف سعد كخمفاء سعد ، فإني أديف بأف الحكـ يجب أف يككف بإرادة األمة كما أديف أيضان بح
تكلي الحكـ ميما تكف ىذه األغمبية ، لنا أك عمينا ألف حكـ األغمبية ىك حكـ األمة كىك الحكـ الذم يجب 
أف تتجو إليو جيكدنا كأفكارنا كأنظارنا ، إف حكـ الشعب لو أخطاء كلو عيكب ، كقد يخطئ الشعب في 

ممارسة الشعب حقكقو السياسية إذ ال تكجد اختيار ممثميو ، كلكف ىذا الخطأ يمكف إصبلحو كيككف ذلؾ ب
أمة في العالـ قد كصمت في النظاـ الدستكرم إلي حد الكماؿ في سنة أك سنتيف كبل ، فإف التربية 

السياسية لمشعب تحتاج إلي سنيف طكيمة يمارس فييا الشعب حقكقو السياسية ، فخير عبلج لمنظاـ 
لشعب حقكقو كيتكالىا بنفسو ىذا ىك الطريؽ الصحيح الدستكرم كلما فيو مف العيكب ىك أف يمارس ا

لحكـ الشعب نفسو بنفسو ، كىك الطريؽ الذم يبعث في األمة ركح االستقبلؿ ، ركح العزة كالكرامة ركح 
 التقدـ إلي مستكم األمـ العظيمة 

ابعة لرأيي ( ألف متُُٗٗكأكد في ىذا المقاـ أف أنقؿ ما كتبتو دفاعان عف الدستكر في كتاب )ثكرة سنة 
حيف ساىمت في المطالبة بالدستكر عمي يد المرحـك  َُٖٗ، بؿ منذ سنة  ُُِٗكعقيدتي منذ سنة 

محمد بؾ فريد قمت : كىنا يمزمني أف أرد عمي قـك ال يعدكف الحياة الدستكرية مغنمان بؿ يتجيمكف ليا 
 العقبات سران كعمنان  كيتنكركف ، كيطيب ليـ اف يعدك عمييا المآخذ كالعيكب كيضعكا في طريقيا

ىؤالء الناقمكف ليـ دعايتيـ ضد الدستكر كىـ إف لـ يعمنكا ىذه الدعاية جيرة فإنيـ يبثكنيا في إحاديثيـ 
كمجالسيـ كتنـ عمييا أعماليـ كتدابيرىـ ، كاتجاىات أفكارىـ فإلي ىؤالء الناقميف أكجو القكؿ في صدؽ 

خبلص  فإف الزمف كفيؿ بإصبلحيا أما النظـ االستبدادية  ميما تكف عيكب الحياة الدستكرية - -كا 
فعيكبيا مستديمة كحسبؾ أنيا تقتؿ في األمـ ركح العزة كالكرامة كتغرس فييا طبائع الذؿ كاليكاف 

 كالعبكدية 
كانت ىذه النظـ آفة الشرؽ بالجممة بؿ كانت سبيؿ الغرب إلي سيطرتو عمي بمدانو ، فمقد كجد االستعمار 

لشرؽ مرتعان خصبان لـ يجد مثمو في الغرب كليذه الظاىرة أسباب شتي أىميا أف الشعكب األكركبي في ا
الشرقية قد أضعفتيا النظـ االستبدادية الداخمية كأرىقتيا عمي تكالي السنيف كأفسدت أخبلقيا كأضعفت ركح 

ا ألف الشعب الذم المقاكمة المعنكية في نفكس أبنائيا فمـ تقك عمي صد أمكاج االستعمار التي ارتطمت بي
يألؼ العبكدية الداخمية ىييات أف يقاـك العبكدية أك السيطرة األجنبية فالعيكب التي ظيرت أك ستظير في 

 الحياة الدستكرية عندنا أقؿ بكثير مف مزاياىا ثـ إنيا ببل مراء أقؿ مف الحكـ المطمؽ 
صبلح ىذه العيكب ال يككف بالتنكر لمدستكر كالتبـر بو بؿ بإصبل ح أخبلقنا كتقكيميا كال تصمح األخبلؽ كا 

في ظؿ االستبداد كالحكـ المطمؽ بؿ تزداد ضعفان كفسادان ألف االستبداد آفة األخبلؽ كالنفكس ، كالنظـ 
 الحرة تنشئ األمـ الحرة ، أما النظـ االستبدادية فبل تنشئ إال أممان مستعبدة 
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ة تضر بالببلد في حقكقيا االستقبللية ألف ىذه ىذا إلي أف الدعاية إلي إىدار حقكؽ األمة الدستكري
الدعاية معناىا أف األمة ال تصمح ألف تحكـ نفسيا بإرادتيا كأنيا في حاجة إلي كصاية داخمية تفرضيا 
ساءة إلي سمعتيا بيف الدكؿ كالشعكب كىك  عمييا الحككمات فرضان كىذا كال شؾ شر إعبلف عف األمة كا 

 عمي حقكقيا االستقبللية سبلح يستخدمو الغير لمعدكاف 
 لعبد الرحمف الرافعي –نقبلن عف كتاب )في أعقاب الثكرة المصرية ( الجزء األكؿ 

كجدير بالذكر أف المؤرخ عبد الرحمف الرافعي كاف عضكان بارزان بالحزب الكطني الذم أسسو الزعيـ مصطفي 
 بياكامؿ ثـ خمفو محمد فريد ككاف الرافعي يؤمف بمبادئ الحزب كيتمسؾ 

، حيث رشح نفسو في انتخابات مجمس ـُِّٗدستكر  اشترؾ الرافعي في أكؿ انتخابات أجريت حسبك 
، كشكؿ مع مف قدر ليـ الفكز مف أعضاء حزب الكفد النكاب عف دائرة مركز المنصكرة، كفاز أماـ مرشح

الحزب الكطني المعارضة في مجمس النكاب، كتكلى رئاسة المعارضة بمجمس النكاب عمى ىدم مبادئ 
 .الحزب الكطني

مف رئاسة الحككمة، ثـ عاد الرافعي إلى  سعد زغمكؿ بو حياة بعد استقالة غير أف ىذا المجمس لـ تطؿ
يجتمع في يـك  ـ، كلـ يكد المجمس الجديدُِٓٗالمجمس مرة أخرل بعد االنتخابات التي أجريت في سنة 

ٌؿ في اليـك نفسو، كظمت الحياة النيابية معطمة بعد ىذا الحؿ نحك ُِٓٗمف مارس  ِّ  ٖـ حتى حي
ـ، كاتفقت األحزاب عمى ُِٓٗمف نكفمبر  ُِأشير، حتى اجتمع المجمس النيابي مف تمقاء نفسو في 

، كأصر حزب الكفد عمى أف تككف تكزيع الدكائر االنتخابية فيما بينيا، كلـ يخصص لمرافعي دائرتو السابقة
دائرة مركز المنصكرة مف الدكائر التي يسمح فييا بالمنافسة بيف الكفد كالحزب الكطني، كنتيجة لذلؾ 

 .انسحب الرافعي مف الترشح لمجمس النكاب
بقي عامان، عاد بعدىا نائبان في مجمس الشيكخ بالتزكية، ك  ُْكظؿ الرافعي بعيدا عف الحياة النيابية قرابة 

حسيف  ـ. خبلؿ ىذه الفترة تكلى كزارة التمكيف في حككمةُُٓٗفيو حتى انتيت عضكيتو بو سنة 
 ـُْٗٗاالئتبلفية سنة  سرم

  ُٔٔٗديسمبر  ّكتكفي رحمو ا في  ُٖٖٗراير فب ٖكلد عبد الرحمف الرافعي بالقاىرة في 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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 الجيؿ بالمكقؼ الدكلي أياـ إبراىيـ بؾ كمراد بؾ  .ِٕٓ
 مف كتاب )صفحات مف تاريخ مصر( لمكاتب الكبير يحيي حقي

 حيث كتب تحت عنكاف )كجية نظر قابمة لمتصحيح( ما ممخصو :
السؤاؿ الذم يتردد في خاطرم كأنا أقرأ تاريخ مصر الحديث ىك عف مدم إلماـ قادتيا بالمكقؼ الدكلي ، فإف الجيؿ بو 

صابتيـ بخيبة أمؿ مف جنس كاحد ، مرة بعد مرة دكف أف يتعظكا  –فيما أعتقد  –كاف   سبب كقكعيـ في أخطاء كثيرة كا 
ؿ في إبراىيـ بؾ كمراد بؾ حينما ظير أسطكؿ نمسكف أماـ الشكاطئ لـ يتمثؿ الجيؿ المطبؽ بالمكقؼ الدكلي كما تمث

المصرية كأرسؿ إلييما يقكؿ إنو يطارد أسطكؿ نابميكف الذم أبحر لغزك مصر ، لـ يسأؿ أحد مف ىك نابميكف ؟ كلماذا يريد 
 غزك مصر ؟ كلماذا تطارده حضرتؾ ؟

ببلد الدكلة العمية ، حسباىا زعقة أك كرشة بيف اثنيف مف قاال لو إف مصر كنانة ا في أرضو كىي منيعة ألنيا مف 
العصبجية ال شأف لمصر بيما ، كمع أف مصمحة المماليؾ تكحدت كمصمحة إنجمترا في صد عدكاف فرنسا عمي مصر ، فإف 

نجمترا كفرنسا ، مراد بؾ كزميمو لـ يحاكال أف يمعبا كرقة نمسكف ضد نابميكف ، كانا يجيبلنو كؿ الجيؿ الصراع القائـ بيف إ
كعاد نمسكف مف حيث أتي دكف أف يظفر بإنساف يفيـ عنو ، ليس في الجبرتي أم دليؿ عمي أف مصر أدركت أف سبب 

لكسر شكيمة إنجمترا في أكركبا كالمحيطات كذلؾ لـ ينطؽ نابميكف لممصرييف  -قبؿ كؿ شئ–غزك نابميكف ألرضيا ىك 
 لي كدكر مصر فيو ، لعمو كجدىـ دكف مستكم الفيـبكممة كاحدة تعينيـ عمي فيـ المكقؼ الدك 

ىناؾ كتب في التاريخ عنكانيا )لك أف ......( ، فمف الجائز أف يككف مف بيف فصكليا محاكلة اإلجابة عمي السؤاؿ 
اآلتي : )ماذا كاف سيحدث لك أف مراد بؾ كزميمو سمحا لنمسكف بانتظار نابميكف أماـ شكاطئ مصر بحيث يتـ تحطيـ 

ؿ نابميكف في مكقعة أبك قير قبؿ الغزك ال بعده؟( ، لؾ أف تتخيؿ ما تشاء فإني ال أحب ىذه التخمينات ألنيا سفسطة أسطك
  - - - - - - -فارغة 

مف الخطأ إطبلؽ كصؼ )القادة( عمي إبراىيـ بؾ كمراد بؾ ، لـ يكف كؿ منيما في حقيقة األمر إال شيخ منصر ىمو 
 كخزائنو ، فميس بعجيب عمييما ىذا الجيؿ المطبؽ بالمكقؼ الدكلي كدكر مصر فيو السمب كالنيب كامتبلء جكفو 

رغـ –ننتقؿ اآلف إلي محمد عمي ، ال يمكف لعصامي مثمو الجمع بيف طغياف الشخصية كشدة الدىاء إال أف يككف 
ه بحكـ مصر ألنو أحبيا كما يحب )رجؿ دكلة( بالمعني الحديث ليذا التعبير ، أراد مف أكؿ يـك أف يستأثر ىك كأبناؤ  -أميتو

األككؿ البطني أكمة شيية ، ىي جنتو في األرض ينعـ بيا قبؿ أف يأذف لو سيدنا رضكاف بدخكؿ جنة السماء ، عممي 
عممؾ ، فكاف البد لو أف يفيـ سياسة الباب العالي في استنبكؿ كىي في ذاتيا عقدة العقد ، كأف يظؿ متسمعا لكؿ ىمس 

لمة باغجة( أك )يمديز( كعف طريؽ سياسة الباب العالي نفذ محمد عمي إلي فيـ المكقؼ الدكلي في يدكر في سرام )خك 
 أكركبا 

مف الممكف الدفاع عف الرأم القائؿ أف محمد عمي لـ يفيـ ىذا المكقؼ الدكلي حؽ الفيـ كأنو ظؿ حبيس أفقو المحمي 
 ماعو كانت أقكم مف ذكائو ، كالطمع يعمي كيصـخكلمة باغجة( لعؿ السبب أف أط-الدائر حكؿ محكر )رأس التيف

فقد أخطأ في تقدير أف أكركبا ستقؼ مكتكفة األيدم تشيده ينشئ أمبراطكرية عربية تغير عمي الدكلة العثمانية فإما أف 
ما أف تقص جناحيا عمي األقؿ كتنتزع منيا الخبلفة   كأخطأ في تقدير مدم مساعدة فرنسا لو حسبيا - - - -تحتميا كا 

ستقؼ إلي جانبو عمي طكؿ الخط ، لـ يفيـ أف تركة الرجؿ المريض )الدكلة العثمانية( معدة لمتكزيع  -كىي مرضعتو–أنيا 
ف اختمفت فيي متفقة عمي  عمي دكؿ أكركبا ال عمي ببلد أسيا كأفريقيا ، كميا في نظر أكركبا ببلد نياـ نياـ ، كأف أكركبا كا 

 - - -قع الذم تحتمو مصر منع قياـ دكلة عظيمة في ىذا المك 
 -في مقدمتيا فرنسا–فمما تكغؿ إبراىيـ باشا في األناضكؿ كأصبح قاب قكسيف أك أدني مف استانبكؿ اشتركت أكركبا 

في تكجيو إنذارىا لمحمد عمي بالرجكع إلي جحره كاالنكماش فيو ، ككاف تحطيـ أسطكؿ مصر غدران في مكقعة نافاريف مثبلن 
 با كفي مقدمتيا فرنسا عمي كبح جماح مصر آخر عمي اتحاد أكرك 
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مف السيؿ ربط خيبة أمؿ محمد عمي ببكادر إصابتو بالجنكف ، ال شؾ أف اإلنذار األكركبي كاف صدمة شديدة لو ، 
 كالجاىؿ ال العالـ ىك الذم يصاب بمثؿ ىذه الصدمة حيف يستيقظ عمي الحقيقة المرة التي كانت خافيو عميو 

عف الرأم المضاد القائؿ أف محمد عمي لـ يكف غرا حتي يتصكر أنو يستطيع إقامة إمبراطكرية كمف الجائز الدفاع 
مف أكركبا التفسير المعقكؿ لسياستو ىك أنو أراد أف تكثر في يده أكراؽ المعب كلك ضحي في سبيؿ ذلؾ  - -بمشيد 

نما البد لو أف يحتاؿ المتبلكيا بالجيكش كاألساطيؿ كؿ ىذه األكراؽ ال تمزمو كال يطمع في الربح منيا إال  كرقة كاحدة ، كا 
ليساـك بيا فيتنازؿ عنيا جميعان مف أجؿ استبقاء ىذه الكرقة الكاحدة في يده ، إنيا كرقة استيبلئو عمي عرش مصر حقا لو 

ذا كاف اسطكلو  - -كلذريتو مف بعده ،  قد تحطـ إذا كاف محمد عمي قد انسحب مف الحجاز كاليمف كسكريا كاألناضكؿ كا 
فإف ىذا كمو كاف الثمف الذم البد مف دفعو لحصكلو عمي عرش مصر كاف محمد عمي يعمـ ىذا الثمف ككاف مستعدان لدفعو 

 كمما يؤيد ىذا الرأم أف مكدتو كمكدة خمفائو مف بعده لفرنسا لـ تتغير رغـ كؿ الذم فعمتو ، 
ذا جئنا لعرابي كجدناه ىك أيضان لسكء الحظ غير ممـ بالم كقؼ الدكلي اإللماـ الكاجب لرجؿ مثمو يقكد أمتو كسط كا 

األعاصير ليس ىناؾ دليؿ قاطع عمي أنو فيـ سياسة إنجمترا نحك قناة السكيس ككيؼ تحكلت مف معارضتيا إلي الطمع 
مصر  فييا ثـ إلي اتخاذ العدة لبلستيبلء عمييا ، لـ يمد بصره إلي أكركبا ليعرؼ كيؼ تقؼ مف إنجمترا إذا أزمعت غزك

 -- -منفردة ، لـ يحاكؿ البحث عف نصير حتي لك حكـ مف أكؿ األمر أف ال نصير لو 
كاف ينبغي اف يككف ممما كؿ اإللماـ بالمكقؼ الداخمي في فرنسا ليزف بميزاف صحيح قيمة كعد دم ليسبس لو بأف 

 ميا ، انجمترا لف تخرؽ حياد القناة مف أجؿ ذلؾ كقع في خطأ عسكرم جسيـ ىك عدكلو عف رد
لـ تجد إنجمترا في عرابي خصمان ذا دىاء يجيد المناكرة ، بؿ رجبلن طيبان يؤمف بأف االعتداء جريمة كبأف الشجاعة تغمب 

كلـ يتزلزؿ اعتقاده في أنو قاـ بكاجبو في الدفاع عف كرامة  - -المدفع ، فمما كقعت النكبة فسرىا بأنيا مف تصاريؼ القدر 
ذا   كانت حكمتو مكضع درس فإف إخبلصو فكؽ الشبيات ، شعبو كحقكؽ ببلده ، كا 

كفي السنكات األكلي لبلحتبلؿ البريطاني نسيت مصر الدرس الذم تمقاه محمد عمي ثـ عرابي عمي يد فرنسا كتعمقت 
ة آماؿ بعض قادتيا مف جديد بيذه الصديقة التي تعد ثـ تخمؼ بؿ قد تنحاز لمعدك ، حسب ىؤالء القادة أف الكعكد المعسكل

  - - -في الخطب الرنانة كاالجتماعات الخاصة ليا قيمة المعاىدات الرسمية ، 
أما الكفد المصرم فقد أدرؾ مف المكقؼ الدكلي القدر الضئيؿ الذم يمزمو فمـ يتمكأ في تحكيؿ قضية مصر عف النطاؽ 

ضة ، بعد أف كجد جميع أبكاب مؤتمر الدكلي المأمكؿ إلي عبلقة ثنائية بينيا كبيف إنجمترا فشد الرحاؿ إلي لندف لممفاك 
 الصمح مغمقة في كجيو ، بعض رسائمو أعيدت إليو دكف أف تفتح 

كقد أصيبت مصر بخيبة أمؿ قاسية جاءت ىذه المرة مف أمريكا ال مف فرنسا ، ىتفنا في المظاىرات إلي أف بحت 
ؼ بحؽ كؿ شعب في تقرير مصيره ، فإذا بنا نقطة ، مف بينيا نقطة تعتر  ُْاألصكات بحياة كيمسكف كميثاقو المؤلؼ مف 

نعمـ ذات يـك أف أمريكا اعترفت بالحماية البريطانية ، إنني ال أنسي إلي اليـك سخكنة كجينا في ذلؾ اليـك مف أثر تمؾ 
 الصفعة ، كقد كنا نككف في منجي مف اإلحساس بيذه الصفعة المؤلمة لك أف أحد بصرنا بحقيقة ىامة كثيران ما غابت عف

  - - -قادة أفريقيا كآسيا كىي أف القانكف الدكلي مكضكع لمصمحة دكؿ حضارة أكركبا الغربية كحدىا 
إنو لـ  - -إف كيمسكف حيف نادم بحؽ كؿ شعب في تقرير مصيره كاف ال يقصد شعكب آسيا كأفريقيا بؿ شعكب أكركبا 

 يخف مصر ، بؿ مصر ىي التي أساءت فيمو
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 المجمس البمدم .ِٖٓ
 لمشاعر بيـر التكنسي –مف كتاب األعماؿ الكاممة 

  قد أكقعى القمبى في األشجاًف كالكىمىدً 
 ىكل حبيبو ييسىٌمى المجمس البمدم

 
ـي أنفاسي مخافة ى أفٍ    أمشي كأكت
 يعٌدىػا عامؿه لممجمًس البمػدم

 
  ما شىرَّدى النكـى عف جفني القريًح سكل
 طيؼ الخياًؿ خياؿ المجمًس البمدم

 
  الرغيؼي أتى ، فالنصؼ ي آكيميوي  إذا

 كالنصؼي أتركيو لممجمس البمدم
 

ٍيًبػي لستي أتركيوي  ٍف جمستي فجى  كا 
 خكؼى المصكًص كخكؼى المجمًس البمدم

 
  كما كسكتي عيالي في الشتاًء كال

 في الصيًؼ إالَّ كسكتي المجمسى البمدم
 

  كىػػأفَّ أهٌمي بىؿَّ اي تيربتيا
ٍت فقالت : أخك   ؾ المجمس البمدمأكصى

 
  أخشى الزكاجى إذا يـك الزفاًؼ أتى
 أف يىٍنبىًرم لعركسي المجمسي البمدم

 
  كريبَّمىا كىىىبى الرحمفي لي كلدان 

 في بىٍطًنيػا يىدَّعيو المجمس البمدم
 

  يا بائعى الفجًؿ بالًممِّيػـً كاحدةن 
 ”كـ لمعياًؿ ككـ لممجمًس البمدم
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  ات الباشكات مع االحتبلؿ البريطانيبيـر التكنسي يسخر مف مفاكض .ِٗٓ
 التكنسي لبيـر الكاممة األعماؿ كتاب مف
 

 كانتيينا عرابي أياـ مف تبط ما الحماس
 كاتميينا كالطكابي المدافع شالكا لنجميز

 بالمدافع تبني كالفرقة متيف ماسؾ الخازكؽ
 رافع كابقي كالجكانتي بالركب تطمبيا كالحقكؽ

 كاستمميا جبلسكك مف حكمدار جايبيف لمبمد
 ىدميا كاف مسكك كال مدريد في كاف لك متحمص

 جمرم حمرم  داير كالشغؿ أمير قاعد الفكتيؿ في
 تجرم بطنو ماىر يا بردكف كزير العظـ زغر كف

 الفكايد في  تنيب كسيادنا اتنفذت مشركعات
 الجرايد في ىبيب يمبل تزعؿ كنت كف سكات مف

 مالؾ كنت  المفاكضة يـك ينبني المعسكر
 لؾ خمكىا كالمعارضة كالمرافعات ، األكامر دم
 عالمراتب يالبلبينا قكؿ الغراـ ييؼ ما كقت

 المراكب ـ المدينة ع يجكلؾ كبتف ستميت
 بالبشاشة تطمع انت برضو نختمؼ أك نتفؽ

 باشا كانت بيممع صدرؾ في الحمك كالنشاف
 كممكنا عميكـ مقفكؿ الزعفراف قصر يالمي

 طمنكنا  يديكـ بيف ركحيا مصر سممتكـ
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 مف ديكاف شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ .َِٔ
 مقتطفات مف قصيدة حطمت اليراع 

 
ًبي كًعفتي البىيافى فبل تىعتيبي طىٍمتي اليىراعى فبل تىٍعجى  حى
ـٍ فيًؾ يىا مصري ًمٍف كاتبو أقاؿى اليىراعى كلـ يىكتيًب   كك

 فبل تيعذيليني ليذا السككت فقد ضاؽى بي منًؾ ما ضاؽى بي
ًب كك ـٍ نغضى قكًؽ كل مًب الحي  ـ غىضب الناسي مف قبًمنا لسى

 أنابتىةى العصًر إٌف الغريبى ميًجدٌّ بمصرى فبل تمعبي
 يقكلكف: في النٍَّشًء خيره لنا كلىمنٍَّشءي شرٌّ مف األجنبي
 أفي )األزبكٌية( مثكل البنيًف كبيف المساجد مثكل األب؟

 ك الطيِّبككـ ذا بمصرى مف المضحكاًت كما قاؿ فييا أب
 أمكره تمرُّ كعيشه ييًمرُّ كنحف مف المَّيك في ممعب
 كشعب يفرُّ مف الصالحاًت فرارى السَّميـ مف األجرب
 !كقالكا: دخيؿه عميو العفاء كنعـ الدَّخيؿي عمى مذىبي
 رآنا نيامان كلما نيًفٍؽ فشمَّرى لمسَّعي كالمكسب

 كماذا عميو إذا فاتنا كنحف عمى العيش لـ ندأب؟
! كلـ نكذب  !ألفنا الخمكؿى كيا ليتنا ألفنا الخمكؿى
نافي المفكًَّه كاألىٍخطىًب   فيا أٌمةن ضاؽى عف كصفيا جى
 تضيعي الحقيقةي ما بيننا كيىصمى البرمءي مع المذنب
ـ فينا الجيكؿي الغىًبي ـي فينا اإلماـ الحكيـ كييٍكرى  كيييضى

ٍف طأطأ الشَّر  ؽي لممغربعمى الشَّرؽ منِّي سبلـي الكدكد كا 
 ! لقد كاف ًخصبان بجدب الٌزماًف فأجدبى في الزَّمف الميٍخًصب
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 مف قصيدة ) أندلسية ( شعر أمير الشعراء ) أحمد شكقي (  .ُِٔ
 نشجى لكاديؾ أـ نأسى لكادينا ؟  يا نائح ) الطمح ( أشباه عكادينا
 قصت جناحؾ جالت فى حكاشينا  ماذا تقص عمينا غير أف يػػدا

 إف المصائب يجمعف المصابينػا  يابف الطمح فرقنافإف يؾ الجنس 
 

ف أغضت عمى مقة  عيػف مف الخمد بالكافكر تسقينػا  لكف مصر كا 
 كحكؿ حافاتػيا قامت ركاقينػػا  عمػى جكانبيا رفت تمانمنػػا
 كأربع أنسػت فييا أمانينػػػػا  مبلعػب مرحت فييا مآربنػا

 
 بيد التشتيت غالينػػػاكلـ ييف   نحف اليكاقيت خاض النار جكىرنا
 اذا تمكف كالحرباء شانينػػػػا  كال يحػػكؿ لنا صبغ كال خمػؽ

 
 فى ممكيا الضخـ عرشا مثؿ كادينا  لـ تنزؿ الشمس ميزانا كال صعدت
 فى األرض إال عمي آثار بانينػػا  كلـ يضع حجرا باف عمى حجػر
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 مف قصيدة ) مصر تتحدث عف نفسيا (  .ِِٔ
 ظ إبراىيـ ( شعر شاعر النيؿ ) حاف

ميعان  مؽي يىنظيركفى جى قىؼى الخى  كىيؼى أىبني قىكاًعدى المىجًد كىحدم   كى
ٌدم بيناةي األىىراـً في ساًلًؼ الدىىر كىفىكني الكىبلـى ًعندى التىحى  كى
ديٌراتيوي فىراًئدي ًعقدم  أىنا تاجي العىبلًء في مىفًرًؽ الشىرًؽ كى

لىـ يىكيف ًمنوي ًعندمأىمُّ شىيءو في الغىرًب قىد بىيىرى  ماالن كى  الناسى جى
 أىنا ًإف قىدَّرى اإًللىوي مىماتي ال تىرل الشىرؽى يىرفىعي الرىأسى بىعدم

راحى سىميمان  ندم ما رىماني راـو كى  ًمف قىديـو ًعنايىةي المىوي جي
ًتمؾى عيقبى التىعىٌدم جارىت ثيَـّ زالىت كى مىيَّ كى  كىـ بىغىت دىكلىةه عى

رَّ  قىطَّعتي ًقٌدمًإنَّني حي  ةه كىسىرتي قييكدم رىغـى ريقبى الًعدا كى
يني كىىىيَّأى القىكـي لىحدم قىد دانىيتي حى تىماثىمتي ًلمًشفاًء كى  كى
لدم آًثرى كي  قيؿ ًلمىف أىنكىركا مىفاًخرى قىكمي ًمثؿى ما أىنكىركا مى
يتيـي بىعضى جييدم ـً األىكبىًر يىكمان فىرى ًة اليىرى قىفتـي ًبًقمَّ  ىىؿ كى

ٌدم ىىؿ رىأىيتـي ًتمؾى النيقكشى المىكاتي نعىًة الميتىحى زىت طىكؽى صى  أىعىجى
ما مىسَّ لىكنىيا طكؿي عىيدً  ـً العىيًد كى  حاؿى لىكفي النىياًر ًمف ًقدى
ؿي عىقدً   قىد عىقىدتي العييكدى ًمف عىيًد ًفرعىكفى فىفي ًمصرى كافى أىكَّ

مىجدممىف لىوي مً  ًإفَّ مىجدم في األكلىياًت عىريؽه   ثؿى أكلىياتي كى
سىمكا البىرَّ عىف مىكاًقًع جيردم  فىسىمكا البىحرى عىف بىبلًء سىفيني كى
ياتي في ًمراسو لىـ أىبميًغ اليىكـى ريشدم يتي حى قىد طىكى  أىتيراني كى
ًر المىكًف رىغدً  ؽُّ ًمٌني ًبعىيشو كاًرًؼ الًظؿِّ أىخضى  أىمُّ شىعبو أىحى

فكان كىأىف ييكىدَّرى ًكردمأىًمفى العىدًؿ أىنَّييـ   يىًردكفى الماءى صى
ؽِّ أىنَّييـ ييطًمقكفى األيسدى ًمنييـ كىأىف تيقىيَّدى أيسدم  أىًمفى الحى
 نىظىرى المىوي لي فىأىرشىدى أىبنائي فىشىٌدكا ًإلى العيبل أىمَّ شىدِّ 

ؽُّ قيكَّةه ًمف قيكل الدىياًف أىمضى ًمف كيؿِّ أىبيىضى ًىندم  ًإنَّما الحى
 قىد كىعىدتي العيبل ًبكيؿِّ أىًبيٍّ ًمف ًرجالي فىأىنًجزكا اليىكـى كىعدم
حدىهي لىيسى ييجدم ـي كى مى الًعمـً كىاألىخبلًؽ فىالًعم  كىًارفىعكا دىكلىتي عى

مىتيا األىطماعي فيكيـ ًبسييدً  ًإفَّ في الغىرًب أىعيينان راًصداتو   كىحى
يىطكم شي  فاياكىـ كى  عاعيوي كيؿَّ بيعدً فىكقىيا ًمجيىره ييرييا خى

كىدِّ  سىعيو كى نَّةو ًمف ًكئاـو غىيًر رىثِّ العيرا كى  فىًاتَّقكىا ًبجي
مى غىيًر عىمدً  كىًاصفىحكا عىف ىىناًت مىف كافى ًمنكيـ  ريبَّ ىاؼو ىىفا عى

جدً  كى  ًإنَّنا ًعندى فىجًر لىيؿو طىكيؿو قىد قىطىعناهي بىيفى سييدو كى
مىدِّ  غىمىرىتنا سكدي األىىاكيًؿ فيوً  زرو كى  كىاألىماًنيُّ بىيفى جى
مو  ٌمى ًضياؤيهي بىعدى ألى تىجى  كىىكى رىمزه ًلعىيًدمى الميستىرىدِّ  كى

ًجٌدكا  فىالمىعالي مىخطكبىةه ًلمميًجدِّ  فىًاستىبينكا قىصدى السىبيًؿ كى
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( يعبر عف مشاعره تجاه ببلد  ُِّٗ -  ُِٕٖشاعر النيؿ حافظ إبراىيـ )  .ِّٔ
 الشاـ كأىميا 

 ات مف  قصيدة ) لمصر أـ لربكع الشاـ تنتسب (مقتطف
سىبي   لًمصرى أـ لريبيكًع الشَّأـً تىٍنتىًسبي     ىينا العيبل كىيناؾى المجدي كالحى
 ريٍكناًف لمشٍَّرًؽ ال زالىٍت ريبيكعيييما    قىٍمبي الًيبلًؿ عمييا خاًفؽه يىًجبي 

ٍسنىى كبىٍينىييما      في راًئعاتً   المىعالي ذلؾ النَّسىبي  أىيىٍرغىباًف عف الحي
؟ ـٍ ييٍقطىٍع ليا سىبىبي  كال يىميٌتاًف بالقيربى كبينىييما         تمؾى القىرابة ي لى

 
 إذا ألىمٍَّت بكادم النِّيًؿ ناًزلىة         باتىٍت ليا راًسياتي الٌشأـً تىضطىًربي 

ٍف دىعىا في ثىرىم األىٍىراـً ذيك أىلىـو    أىجابىوي في ذيرىا لي   ٍبنافى ميٍنتىًحبي كا 
عو       إاٌل ككاف ليا بالشاـً ميرتىًقبي  ـٍ ثىٍبدي باًرقىة ه في أٍفًؽ ميٍنتىجى  لى

 
كا   فالشُّيبي مىنثيكرىة ه ميذ كانت الشُّييبي   ما عابىييـ اٌنييـ في األرًض قد نيًثري

يِّ لو في الكىٍكًف ميضٍ  ناًكًبيا       فكٌؿ حى ـٍ سيرىاءى في مى ـٍ يىًضٍرىي  طىرىبي كلى
رَّةً  رىكبان صاًعدان رىًكبيكا ديكا  إلى المىجى جى  رىاديكا المىناًىؿى في الدٍُّنيا كلك كى

 
كيـ    فصاًفحيكىا تيصاًفٍح نىفسىيا العىرىبي   ىذم يىدم عف بني ًمصرو تيصاًفحي
ـي عاجى عمى     ريبيكًعيا ًمٍف بىًنييا سادىة ه نيجيبي   فما الًكنانىة ي إاٌل الشا

 
ـٍ      فإٌنما الفىٍخري في الذٍَّنًب الذم كىتىبيكاًإٍف يى  دًَّتي  ٍكتيبكا ًليى ذىٍنبان في مىكى
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 كـ ذا يكابد عاشؽ كيبلقي  –مقتطفات مف قصيدة  .ِْٔ
 لشاعر النيؿ حافظ إبراىيـ

 
ييبلقي   عاًشؽه    ييكاًبدي    ذا   كىـ  العيٌشاؽً   كىثيرىةً    ًمصرى    حيبِّ    في - كى
ىحًمؿي     ًإٌني بابىةن    ىىكاؾً    في    ألى ت قىد  ًمصري   يا - صى رىجى  األىطكاؽً  عىفً  خى
تىبلقي   ًبأىكبىةو     الغىريًب     طىرىبى  - كىريمىةن     الًخبلؿي     لىتيطًربيني     ًإٌني  كى

تىييزُّني  الميشتاؽً     ًىزَّةى      الشىماًئؿً      بىيفى  - كىالنىدل  الميركءىةً    ًذكرل   كى
فاءً    في   الباًبًميَّةي     ما ًسباؽً    تىنافيسو     بىيفى     كىالشىربي  - ًمزاًجيا   صى  كى

تىختىفي الكيئكسً  في تىبدك كىالشىمسي  بيفً   ًمف  ييشًرؽي   كىالبىدري  - كى  الساقي  جى
ميؽو     ًمف    ًبأىلىذَّ  توي     قىد - طاًىرو    كىريـو     خي  األىذكاؽً     ةي سىبلمى     مازىجى
ًزقتى     فىًإذا ميقىةن     ري ـي    ًاصطىفاؾى     فىقىدً  - مىحمكدىةن    خى  األىرزاؽً    ميقىسِّ

ظُّوي     ىىذا    فىالناسي  ذا   ماؿه    حى ذاؾى     ًعمـه  - كى  األىخبلؽً    مىكاًرـي     كى
نان    تىدًَّخرهي    لىـ   ًإف   كىالماؿي   اإًلمبلؽً     ًنيايىةى     كافى      ًبالًعمـً  - ميحىصَّ
ـي   اإًلخفاؽً     مىًطيَّةى      كافى      تيعميوً  - شىماًئؿه    تىكتىًنفوي    لىـ   ًإف   كىالًعم
ـى    تىحسىبىفَّ    ال حدىهي   يىنفىعي    الًعم بُّوي     ييتىكَّج    لىـ     ما - كى  ًبخىبلؽً     رى
ميؽو   ذا   كافى    لىك ىسعىدى   خي يىراًعوً          ًببىياًنوً  - قىكمىوي   ألى  السىٌباؽً          كى

 األىعراؽً    طىيِّبى    شىعبان     أىعدىدتى  - أىعدىدتىيا     ًإذا     مىدرىسىةه      األيّـُ 
كضه     األيّـُ  يا   تىعىيَّدىهي    ًإف    رى ؽى       ًبالًرمِّ  - الحى  إيراؽً      أىيَّما     أىكرى



 ٖ٘ٗ 

 لمشاعر الكبير بيـر التكنسي –حياتي  –قصيدة بعنكاف  .ِٓٔ
 يمخص فييا بأسمكب رشيؽ كممتع عبلقتو بمصر كتكنس كباريس

 
 

 األكلو آه كالتانية آه كالتالتة آه
--------------- 

 قالكا تكنسي كنفكني - مصر  -األكلو 
 كفييا األىؿ جحدكني -تكنس  -كالتانية 
 ، كفي باريس جيمكني- باريس  -كالتالتة 

--------------- 
حساني  األكلو مصر قالكا تكنسي كنفكني جزاة الخير كا 

 كالتانية تكنس كفييا األىؿ جحدكني كحتي الغير ماصافاني
 كالتالتة باريس كفي باريس جيمكني كأنا مكليير في زماني

-------------- 
 األكلو شربتني مف فراقيا كاس بمرارة

 كالتانية آه فرجتني ع الجماؿ ينداس يا خسارة
دارة  كالتالتة يا ناس ياريتني كاف لي فييا ناس كا 

 األكلو اشتيكيا لمي أجرم النيؿ
 كالتانية دمعي عمييا غرؽ الباستيؿ 
 كالتالتة لطشت فييا ممتثؿ كذليؿ

------------- 
  كاألكلو آه كالتانية آه كالتالتو آه

 دار صفا لمنشر كالتكزيع – ٔٔصفحة  –األعماؿ الكاممة لمشاعر بيـر التكنسي  –نقبلن عف كتاب 
 ـ ، ُّٖٗمارس  ّكلد الشاعر الشعبي محمكد بيـر التكنسي في اإلسكندرية في 

 كسمي التكنسي ألف جده ألبيو كاف تكنسيان ، كقد عاش طفكلتو في حي شعبي يدعي السيالة باإلسكندرية
 ُُٔٗكتكفي سنة  ُٖٓٗمنحو الرئيس جماؿ عبد الناصر كساـ الفنكف كاآلداب مف الدرجة األكلي عاـ 

  



 ٖ٘٘ 

 قصيدة العامؿ المصرم .ِٔٔ
 شعر بيـر التكنسي

 ليو أمشي حافي ، ك نا منبت مراكيبكـ
 ليو فرشي عرياف ، ك نا منجد مراتبكـ
 ليو بيتي ، خرباف ك نا نجار دكاليبكـ

 ىي كده قسمتي ؟
 ا يحاسبكـ

 ساكنيف عبللي العتب ، ك نا المي بانييا
 ناسج حكاشييافارشيف مفارش قصب ، 

 قانييف سكاقي دىب ، ك نا المي ادكر فييا
 يا رب ما ىكش حسد

 لكف بعاتبكـ
 مف الصباح لممسا ، ك المطرقة ؼ إيدم
 صابر عمى دل األسا ، حتى نيار عيدم
 ابف السبيؿ انكسى ، ك اسحب ىرابيدم

 تتعركا مف مشيتي
 ك اخجؿ أخاطبكـ

 ليو تيدمكني ك نا المي عزكـ باني
 أنا المي فكؽ جسمكـ قطني ك كتاني

 عيمتي في يـك دفنتي ما لقيتش أكفاني
 حتى األسيو ، ك نا راحؿ ك سايبكـ

 



 ٖ٘ٙ 

 قصيدة الفبلح  .ِٕٔ
 شعر بيـر التكنسي

 األكلو آه كالتانيو آه كالتالتو آه
 األكلو عيركنى إف نا فبلح

 كالتانيو أزرع كأقمع المى ناـ كارتاح
 شط منى كراحكالتالتو آه لمى أحبو 

 األكلو
 بدفيو –عيركنى اف نا فبلح 

 كالتانيو
 فى دىبيو –أزرع كأقمع المى ناـ كارتاح 

 كالتالتو
 فى صبحيو –آه المى أحبو شط منى كراح 

 األكلو
 كعيشى حاؼ –عيركنى اف نا فبلح بدفيو 

 كالتانيو
 بمقداؼ –أزرع كأقمع المى ناـ كارتاح فى دىبيو 

 كالتالتو
 ما قاؿ لى عكاؼ –آه المى أحبو شط منى كراح فى صبحيو 

 األكلو
 مش بإيدل دا قضا محتكـ

 كالتانيو
 كمسيرىا ناس تغرؽ كناس حتعـك

 كالتالتو
 ميت ىـ يرحؿ ألؼ ىـ يدـك

 األكلو آه كالتانيو آه كالتالتو آه
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 سكؽ خاف الخميمي في عيكف المؤرخيف كالرحالة  .ِٖٔ
تقديـ األديب الكبير جماؿ –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –ممخص ما كرد في كتاب 

 أما األصكؿ التاريخية لخاف الخميمي فيصكغيا العبلمة المقريزم في خططو فكتب :  - -) –الغيطاني 
ر الخمفاء الفاطمييف المعركفة بتربة الزعفراف ، ىذا الخاف بخط الزراكشة العتيؽ كاف مكضعو تربة القصر التي فييا قبك 

عندما قدـ إلي مصر  - - -أنشأه األمير جياركس الخميمي أمير أخكر الممؾ الظاىر برقكؽ كأخرج منيا عظاـ األمكات 
ـ أحضر معو رفات آبائو في ٖٔٗىػػ / ِّٔالخميفة المعز لديف ا الفاطمي في يـك الثبلثاء السابع مف رمضاف سنة 

تكابيت مف ببلد المغرب كأنشأ ليـ مدفنان خصص فيما بعد لدفف خمفائيـ كنسائيـ كذرياتيـ كاشتير ىذا المدفف بتربة 
 ككاف األمير جياركس قد أكقؼ ىذا الخاف عمي عمؿ خبز يفرؽ بمكة عمي كؿ فقير منو في اليكـ رغيفاف - -الزعفراف ، 

عادة بنائو كأنشأ فيو حكاصؿ كحكانيت ـ آلت ممكية الخاف إلي السمُُُٓىػ/ُٕٗكفي سنة  طاف الغكرم فأمر بيدمو كا 
 كباب البادستاف ، ال يزاؿ مكتكب عميو اسـ السمطاف الغكرم كيقكؿ النص :

 أنشأ ىذا المكاف المبارؾ السمطاف الممؾ األشرؼ أبك النصر قنصكة الغكرم عز نصره 
 كعقد ىذا الباب محمي بمقرنصات أحيطت بزخارؼ جميمة 

كيذكر عمي باشا مبارؾ في خططو التكفيقية أف شارع خاف الخميمي طكلو مائتاف متر كبو عدة عطؼ كعدة زكايا كككائؿ 
كمنيا زاكيتا السمطاف الغكرم كزاكية السمطاف العادؿ بككالة الخياطيف كزاكية السمطاف جقمؽ كزاكية أحمد باشا يجف كزاكية 

ناني كالنشاط التجارم الضخـ لخاف الخميمي كاف مكضع اىتماـ الرحالة كالتجار خميؿ أغا بنياية الشارع تجاه ككالة الع
ـ : خاف الخميمي يشبو قصر منيؼ فخـ شيد بميارة مف أحجار منحكتو يتككف ُُٖٓاألكركبييف فكتب جاف باليرف سنة 

باب جميمة أما الطابؽ األكسط مف ثبلثة طكابؽ الطابؽ األرضي عبارة عف مجمكعة حكانيت رائعة تحيط بيا دعامات تعمكىا ق
 فمخصص لبيع البضائع بالمزاد كالجممة أما الطابؽ العمكم فيك مخصص إلقامة التجار األجانب 

كقد أشاد الرحالة الفرنسي فيبلمكف إلي انتعاش التجارة في القاىرة كأنيا تعج بأعداد ىائمة مف التجار كتتركز في أحياء 
 البضائع اليندية مف التكابؿ كأجكد الركائح كالمسؾ كالعنبر الغكرية كخاف الخميمي تعرض فييا 

كأكد سير ستانمي ليف بكؿ في كتابو سيرة القاىرة عمي اىتماـ السبلطيف الجراكسة بتجارة الترانزيت بيف اليند كأكركبا 
رفيا كؿ سائح خاف كالتي كانت مصدران ميمان لثركة الببلد ، كمف الحانات التي أنشئت في العصكر الكسطي كما زاؿ يع

 ـََُْالخميمي الذم شيده األمير جركس الخميمي أمير آخكر السمطاف برقكؽ في عاـ 
كتأخذنا عالمة المصريات الرحالة البريطانية إميميا إدكارد ما بيف التنكع الرائع كالزخارؼ إلي طرقات خافتة اإلضاءة 

أما التجار فإف لطفيـ كحمميـ ال نياية لو ،   - - -ـ :)ُّٕٖتزدحـ بالعابريف ككأنيـ في ميرجاف شرقي فتكتب في عاـ 
كصبرىـ غير قابؿ لمنفاد ، فربما قمب المرء بضائعيـ رأسان عمي عقب كيجرب كؿ معركضاتيـ يغدك عمييـ كيركح المرة تمك 

يا كصديقتيا مسز المرة دكف أف يشترم كمع ذلؾ فيك يمقي منيـ الترحيب إذا غدا كالبسمة إذا راح ، ثـ أشارت إميميا أن
(كيحدثنا األديب كالرحالة البريطاني  -لفنجستكف كانتا تقضياف ساعات طكيمة تتعمماف المغة العربية في خاف الخميمي 

إذا أخذت طريقؾ ماران بالحكانيت كالمساجد كالحمامات كقصكر رائعة تزينيا  - -جكجبلس سبلديف عف انطباعاتو فيقكؿ :  )
ي أشير أسكاؽ الشرؽ خاف الخميمي مفتكنان مسمكب العقؿ في أجكاء ألؼ ليمة كليمة الساحرة المشربيات فستجد نفسؾ ف

 (- -المثيرة تتنفس ىكاء مشبعان بركائح المسؾ كالصندؿ كالزعفراف كالبخكر 
ر تقديـ األديب الكبي–تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب 

 ََِٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  –جماؿ الغيطاني 
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 لمشاعر الكبير بيـر التكنسي–يااىؿ المغني  .ِٗٔ
 

  يا اىؿ المغنى دماغنا كجعنا دقيقة سككت 
 مالو معنى ياليؿ كياعيف كيا اه دا حنا شبعنا كبلـ 

 
  طمعت مكضو غصكف كببلبؿ شابط فييا حزيف

  يبكى لميفشاكى كباكى كقاؿ مش عارؼ يشكى ك 
  طرشو ماىش سامعاه وكالكافي كالمى جابت لو الداء 

 نى دماغنا كجعنا دقيقة سككت غياىؿ الم
 

  يا طيكر بينادل كارمى لو الجناحيف وردل عمي
  كانت كماف يا بابكر الكادل قؿ لو رايح عمى فيف

 قؿ لو اياؾ يرتاح يا بابكره كيريحنا معاه
  قيقة سككت يا ىؿ المغنى دماغنا كجعنا د

 
  دمكع وكؿ جدع فرحاف بشبابو يقكؿ فى عني

  حمى لنا المكضكع ويالمى جمبتى شقاه كعذاب
  بتستناه وطالع نازؿ يمقى عكازؿ كاقف

  يا ىؿ المغنى دماغنا كجعنا دقيقة سككت 
 

  يف عشره اتناشر كممو نقؿ مف الجكرناؿظحاف
  شكؽ كحنيف كأمؿ كأمانى كصد كتيو كدالؿ

  لمى اتعاد يتزاد يا خكانا كليؿ كنيار ىكاهكا
  يا ىؿ المغنى دماغنا كجعنا دقيقة سككت ا

 الشاعر الكبير محمكد بيـر التكنسي
 1961 يناير 5 - 1893 مارس 4 

 المصرية العامية ، كيعٌد مف أشير شعراءتكنسية مف أصكؿ مصرم ىك شاعر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1893
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 ٖ٘9 

بيـر التكنسي يستنكر اىتماـ الممؾ فؤاد بأحياء األجانب مع عدـ اىتمامو  .َِٕ
 باألحياء الشعبية

 قصيدة أىؿ الكطف كالغرباء
 

 كحكؿ منازؿ الغرباء عنا   غرست الكرد ثـ الياسمينا
 كأخضمت الغصكف ليـ سماء   كميدت الرخاـ الجذع حينا

 األكز العائميناكما قرمكا لمحـ الطير حتي   منحتيـ 
 تفجر تحت أرجميـ عيكنا  كتفقأ كسط أعيننا عيكنا

 كترضي عنيمك كتصد عنا  كقد سخطكا كنحف الشاكركنا
 فمر بيا عمينا كؿ عاـ   بحي األشقياء البائسينا

 ترم الكحبلت جاثمةى كفييا  بنات قد تعممف العجينا
 إذا كنت الطبيب كنحف كمرضي فأكص الناس خيراى بالبنينا

 

 



 ٖٙٓ 

 عندما خاطب أمير الشعراء نير النيؿ المبارؾ  .ُِٕ
 ألحمد شكقي رحمو ا   ًمف أىمِّ عىيدو في القيرل تىتىدىفَّؽي مقتطفات مف قصيدة 

ًبأىمِّ كىؼٍّ في المىداًئًف تيغًدؽي                     - في القيرل تىتىدىفَّؽي   كى
ًمفى السىماًء نىزىلتى أـى فيجِّرتى ًمف ؽي                     - كى داًكالن تىتىرىقرى ميا الًجناًف جى  عى

ًبأىمِّ عىيفو أـى ًبأىيًَّة ميزنىةو  تىفيىؽي                    - كى  أىـ أىمِّ طكفافو تىفيضي كى
ًبأىمِّ نىكؿو أىنتى ناًسجي بيردىةو  ديديىا ال ييخمىؽي                    - كى  ًلمًضفَّتىيًف جى

دُّ ديباجان ًإذا فارى  ؽي                     قتىياتىسكى رى اإًلستىبرى رتى ًاخضىكضى  فىًإذا حىضى
بان كىأىنتى الصاًبغي الميتىأىنِّؽي                     في كيؿِّ آًكنىةو تيبىدِّؿي ًصبغىةن   عىجى
مىيؾى مىيديؾى ميترىعه  ًحياضيؾى الشيرؽي الشىًييَّةي ديفَّؽي                     أىتىًت الديىكري عى  كى
ـي ال ًإناؤيؾى ضاًئؽه  تيطًع ٌكانيؾى يىنفيؽي                     تىسقي كى  ًبالكاًرديفى كىال خي
دان  ؽي                     كىالماءي تىسكيبيوي فىييسبىؾي عىسجى  كىاألىرضي تيغًرقييا فىيىحيا الميغرى
ياةى كىريمىةن  تىيؾى عى                     يىتىقىبَّؿي الكادم الحى  ميمىةن تىتىدىفَّؽي ًمف راحى
نبىيًف في نىعماًئوً  ييصبىغي في نىداؾى فىيكًرؽي                     ميتىقىمِّبي الجى  يىعرل كى

ًنعمىةو  ياًة المكًسؽً                     فىيىبيتي ًخصبان في ثىراهي كى يىعيمُّوي ماءي الحى  كى
ـي الميصعىؽي                     أىيفى الفىراًعنىةي األيلى ًاستىذرل ًبًيـ يكسيؼي كىالكىمي  عيسى كى
 أىفضى ًإلىيًو األىنًبياءي ًليىستىقكا                    المكًردكفى الناسى مىنيىؿى ًحكمىةو 
كَّعىت ًمنؾى الديىكًر كىأىنَّما تىضى ؽي                     كى  في كيؿِّ ناًحيىةو بىخكره ييحرى
بللىةه  ٌيا تينشىؽي                     تابكتي مكسى ال تىزاؿي جى رى مىيؾى لىوي كى  تىبدك عى
ماؿي يكسيؼى ال يىزاؿي ًلكاؤيهي  جى بلًؿ ييرىنَّؽي                     كى كلىيؾى في أيفيًؽ الجى  حى
ًتًو رىساًئؿي تىكبىةو  ديمكعي ًإخكى  مىسطكريىيفَّ ًبشاًطئىيؾى مينىمَّؽي                     كى

ر  ـى فىكؽى زى بلةي مىريى صى ؿكى يىسميؽي                     ًعؾى لىـ يىزى  يىزكك ًلًذكراىا النىباتى كى
مىيؾى ركحان طاًىران  خيطى المىسيًح عى ـي الغىيدىؽي                     كى بِّؾى كىالنىعي  بىرىكاتي رى
داًئعي الفاركًؽ ًعندىؾى دينىوي  كى نًطؽي                     كى بىيانيوي كىالمى ًلكاؤيهي كى  كى

حابىةى يىحًممكفى ًمفى الييدلبىعى  يىفتيؽي                     ثى الصى ؽُّ ما ييحيي العيقكؿى كى  كىالحى
زدىؽه  زدىؽي                     فىتحي الفيتكًح ًمفى المىبلًئًؾ رى ًمف أىصحاًب بىدرو رى  فيًو كى
كؿً                     يىبنكفى ًلمًَّو الًكنانىةى ًبالقىنا فِّؽي  كىالمىوي ًمف حى  الًبناًء ميكى
عيؼي ًلريكًنًو كىالميرىىؽي                     ما كانىًت الفيسطاطي ًإاٌل حاًئطان   يىأكم الضى
ًبًو تىمكذي الطىيري في طىمىًب الكىرل ؽي                     كى رَّ ري كىىكى ًمنوي ميؤى يىبيتي قىيصى  كى
 أىمبلهي حيبٌّ لىيسى فيًو تىمىمُّؽي                     لي فيؾى مىدحه لىيسى فيًو تىكىمُّؼه 

مِّمينا اليىكل لىؾى أىفريخه  ؽي                     ًمٌما ييحى  سىنىطيري عىنيا كىىيى ًعندىؾى تيرزى
بلليوي  ؿَّ جى ًمنؾى ًبًيـ أىبىرُّ كىأىرفىؽي                     تيرجى لىييـ كىالمىوي جى  ًمٌنا كى

داًئعىؾى الَّتي اً  ًفيُّ ًإذا اؤتيًمنتى األىصدىؽي                     ستكدىعتىيافىًاحفىظ كى  أىنتى الكى
 



 ٖٙٔ 

 أمير الشعراء أحمد شكقي يداعب صديقو الطبيب محجكب ثابت  .ِِٕ
 عندما استبدؿ جكاده مكسي بسيارة قديمة 

 
 حديثي الجاًر كالجارهٍ - لكـ في الخطِّ سيَّارىهٍ 
 !ميٍنيىارىهٍ عمى الجٍنبىٍيًف  - إذا حركيا مالتٍ 
في أىحيانان   كتمًشي كحدىىا تارىهٍ  - كقد تىٍحري
 ًمفى الًبنزيف فكَّارىهٍ  - كال تشبعيا عيفه 
ف عامٍت بو الفاره - كال تركل مف الزيتً   كا 
ٍت مف الحاره - ترل الشارعى في ذيٍعرو   إذا الحى
كفى   كما يىمقىٍكف طىيَّاره - كًصٍبيانان يىًضجُّ

 ترًجعي ميختاره كقد - فقد تمشي متى شاءتٍ 
 !كدينيا الناًس غٌداره؟ - أىدينيا الخيًؿ يامىكًسي
ؽٌّ أىٌف مىحجكبان  اره؟ - أىحى  سىبل عنؾ بفىخَّ

رَّ   بأكفرالند نعَّاره؟ -كباعى األىٍبمىؽى الحي
 

 ـ  ُِّٗديسمبر سنة  ُّـ  ، كتكفي في ُٖٖٔأكتكبر سنة  ُٔكلد أمير الشعراء أحمد شكقي بالقاىرة يكـ 
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 النير الخالد النيؿ .ِّٕ
 محمكد حسف اسماعيؿ شعر 
 

 مسافر زاده الخياؿ ػ كالسحر كالعطر كالظبلؿ
 شابت عمى أرضو الميالي ػ كضيعت عمرىا الجباؿي  - ظمآف كالكأس في يديو ػ كالحب كالفف كالجماؿ

 كلـ يزؿ ينشد الديارا ػ كيسأؿ الميؿ كالنيارا
 الرحيب شطوكالناس في حبو سكارل ػ ىامكا عمى 

 عمي سرؾ الرىيب ػ كمكجؾ التائو الغريب آهو 
 يا نيؿ يا ساحر الغيكب

 ىات اسقني كدعني ػ أىيـ كالطير في الجناف - يا كاىب الخمد لمزماف ػ يا ساقي الحب كاألغاني
 ي مكجة فأحكي ػ إلى لياليؾ ما شجانينيا ليت

 كأغتدم لمرياح جارا ػ كأحمؿ النكر لمحيارل
 كانت رياح الدجى نصيبيفإف ككاني اليكل كطارا ػ 

 آهو عمى سرؾ الرىيب ػ كمكجؾ التائو الغريب
 يا نيؿ يا ساحر الغيكب

 يسبح الطير أـ يغني ػ كيشرح الحب لمخميؿ - سمعت في شطؾ الجميؿ ػ ما قالت الريح لمنخيؿ
 كأغصفه تمؾ أـ صبايا ػ شربف مف خمرة األصيؿ
 كزكرؽ بالحنيف سارا ػ أـ ىذه فرحة العذارل

 كتجرم ىناؾ نارا ػ حممتي مف سحرىا نصيبييجرم 
 آهو عمي سرؾ الرىيب ػ كمكجؾ التائو الغريب

 يا نيؿ يا ساحر الغيكب
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 شارع عماد الديف  .ِْٕ
 أك شارع الفف كما كرد في كتاب القاىرة رحمة في المكاف كالزماف ما ممخصو :

يكليك( إلي شارع جامع اإلسماعيمي ، ِٔ-شارع الفف ككاف في زمف عمي باشا مبارؾ يمتد مف شارع بكالؽ )فؤاد - -
 ِٔكبو ضريح الشيخ عماد الديف ، كيمتد حاليان إلي شارع رمسيس ، كالجزء الجنكبي مف الشارع حتي تقاطعو مع شارع 

 يكليك أطمؽ عميو شارع محمد فريد 
ف كقد شيدت مبانيو ، كشارع عماد الديف ىك شاىد عمي أركع األزمنة في تاريخنا الفني ، في أكائؿ القرف العشري

أشيرىا عمارات الخديك عمي الطرازيف اإليطالي كالفرنسي ، ككاف مف أكائؿ الشكارع التي ازدانت بمصابيح الغاز عمي جانبيو 
، كمنذ البداية كاف الحرص عمي تشييد المسارح كالصاالت كالمقاىي كالكازينكىات لخدمة الجاليات األكركبية في ىذه 

د ثـ أصبح الشارع كمسارحو ممتقي الراغبيف مف سكاف الحممية الجديدة كالعباسية كمصر الجديدة المنطقة بكسط البم
كالزمالؾ ، كاألعياف مف الريؼ المصرم ، كتحكلت مقاىي عماد الديف إلي صالكنات فكرية كفنية جمعت أمير الشعر أحمد 

رح أنطكف كعباس عبلـ كأميف صدقي كنقكال تكبل شكقي كخميؿ مطراف كالعقاد كحافظ إبراىيـ كالمازني كمحمد تيمكر كف
كغيرىـ مف نجكـ األدب كالصحافة كيذكر الشارع عبقرية الفناف سيد دركيش كىك الذم آمف بأف المكسيقي لمشعب ، أراد أف 
يغني الشعب بجميع طبقاتو ، فكتب أللحانو التي شيدت بيا مسارح عماد الديف الخمكد كمف المدىش أف فف المنكلكج 

لكطني كاإلجتماعي كلد في صاالت كمسارح عماد الديف ، ككـ تألقت في سماء عماد الديف فرؽ كنجـك في تاريخ المسرح ا
كفرقة  –مسرح رمسيس -المصرم ، أذكر منيـ فرقة جكرج أبيض ، فرقة عزيز عيد ، أكالد عكاشة ، فرقة يكسؼ كىبي 

أضاء جكرج أبيض مسرحو الرنيسانس  -كفرقة فاطمة رشدم  -بربرم مصر الكحيد–نجيب الريحاني كفرقة عمي الكسار 
كتبادؿ مع غيره مف الفرؽ مسرح برنتانيا الجديد ككاف مقيي الككرساؿ مكانو المفضؿ إلي  ُِّٗبشارع عماد الديف عاـ 

مي شارع مسيطران ع -عثماف عبد الباسط–جانب قيكة متاتيا بالعتبة لمقاء أىؿ األدب كالفف كالصحافة كظؿ عمي الكسار 
مسرحية  َُٔعامان ببساطتو كطيبتو كركحو المصرية المرحة مع تمسكو بالقيـ كالتقاليد ، قدـ خبلليا  ُّعماد الديف نحك 

مسرحية عمي مسرح الماجيستؾ كقد أحدث عماد الديف لنفسو أجندة كطنية  َُٗعمي مسرح كازينكدم بارم ك 
، ، عماؿ المترك كالتراـ شركات الغاز كالكيرباء كالتميفكنات  ُُٗٗ باالجتماعات التي كانت تقاـ في مقاىيو عقب ثكرة

كالسجاير ، ، كحتي جرسكنات المقاىي ،، كغيرىـ مف الطمبة كمكظفي الحككمة ،، ككاف الشارع أحد منابر الكطنية كالدعكة 
 إلي النيضة المصرية كالخبلص مف االحتبلؿ البريطاني ، ، 

تقديـ األديب الكبير –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  – مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب
 ََِٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  –جماؿ الغيطاني 



 ٖٙٗ 

 شبرد اسـ لو تاريخ  .ِٕٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أكؿ مقر لفندؽ شبرد كاف في قصر محمد بؾ األلفي الذم اتخذه قائد الحممة الفرنسية مقران لقيادة الحممة الفرنسية ، ثـ 
تحكؿ إلي مدرسة األلسف كأغمقت في عيد عباس األكؿ ، كمكقعو كاف عمي حافة بركة األزبكية ، عند تقاطع شارعي 

 األلفي كالجميكرية حاليان 
 مستر صامكيؿ شبرد تحت اسـ فندؽ بريطانيا  ُُْٖيير عاـ أسس ىذا الفندؽ الش

كمستر شبرد البريطاني الجنسية كاف ابنان لفبلح ىرب مف حياتو البائسو إلي البحر كفي جيبو شمف إنجميزم ، لـ يدرؾ 
تطكر التجارة  شيئان عف الفنادؽ سكم تكاضع إمكانياتيا في ذلؾ العصر ، لكنو ينتمي إلي ذلؾ الطراز مف العباقرة ، كمع

 ظيرت الفتة فندؽ شبرد  ُْٖٓكحركة السفر النشطة بيف أكركبا كالشرؽ بمغت شيرتو اآلفاؽ كخبلؿ عاـ 
كانت إعبلنات الفندؽ تفخر بأنو المكاف المفضؿ لمعائبلت الممكية كاإلمبراطكرية كاألرستقراطية ، كمف المعالـ الشييرة 

 ؿ كميبر مصرعو عمي يد سميماف الحمبي لمفندؽ شجرة كميبر التي لقي تحتيا الجنرا
ىدـ المبني القديـ لمفندؽ كشيد مبني آخر يشرؼ عمي حدائؽ األزبكية كألكثر مف نصؼ القرف كاف  ُُٖٗكفي عاـ 

الفندؽ قمبان لممجتمع األكركبي المترؼ في القاىرة ، كضـ أكثر مف ثمانيف غرفة نـك بحماـ مستقؿ كقاعة لمقراءة كأخرم 
 قاعة لمرسـ ثـ قاعة ضخمة لمطعاـ تتسع لخمسمائة مدعك ، لممكسيقي ك 

بفندؽ شبرد ليطرح قضيتو في  َُّٗكقد قضي تيكدكر ىرتزؿ مؤسس الصييكنية العالمية فترة زيارتو لمقاىرة عاـ 
 إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف عمي المكرد كركمر المندكب السامي البريطاني في مصر

كخبلؿ الحرب العالمية  ُُِٗطاني األشير سير كنستكف تشرشؿ إباف مؤتمر القاىرة عاـ كأقاـ بو السياسي البري
كبينما القائد األلماني  ُِْٗالثانية أصبح شبرد مركزان لمشئكف السياسية كمكانان مفضبلن لمقاءات الجنراالت ، كفي عاـ 

مف فندؽ شبرد الشيير مقران لمقيادة األلمانية ، كفي ركميؿ يتقدـ شرقان إلي اإلسكندرية انتشرت الشائعات بأنو قرر أف يتخذ 
ركاية ساخرة أف أحد ضباط الحمفاء سأؿ مكظؼ االستقباؿ عما إذا كاف السيد ركميؿ قد كصؿ كأقاـ بالفندؽ فما كاف مف 

 المكظؼ المندىش إال أف راجع كشؼ الحجز بالفندؽ ثـ أجابو بيدكء ال يا سيدم لـ يصؿ بعد قد يككف في الطريؽ



 ٖٙ٘ 

كالكتاب الذىبي لمفندؽ كاف كبار الشخصيات يكقعكف فيو ككانت أشير التكقيعات ألمير كيمز كفيصؿ ممؾ العراؽ 
كاألغاخاف كالممؾ ألبرت كممؾ بمغاريا كممكة بمجيكا كممكة ركمانيا كأمير الدنمارؾ ككلي عيد السكيد كالممؾ ألفكنسك 

 شد مف األمراء كاألميرات كالجنراالت كأدباء كفنانيف ، كبرناردشك كممؾ كممكة إيطاليا كدكؽ لككسمبكرج كح
كعندما قرر الممؾ فؤاد زيارة الممؾ فرديناند في شبرد استقبؿ مف باب جانبي عقب كقكؼ سيارتو عمي حافة بساط أحمر 

معتذران بأنو فاخر فرش خصيصان لصاحب الجبللة كىك الكحيد مف بيف األسرة المالكة الذم رفض التكقيع في الكتاب الذىبي 
 ال يكقع إال في كتاب جديد كفي الصفحة األكلي 

الشيير بحريؽ القاىرة احترؽ الفندؽ كدمر ضمف ما ناؿ منشآت العاصمة  ُِٓٗيناير  ِٔكفي يـك السبت األسكد 
 مف خراب شامؿ كعبرت الكاتبة البريطانية إيفيميف كك عف مشاعرىا قائمة :

ؽ شبرد كالبد أف ينيض ثانية كطائر العنقاء في األسطكرة المصرية القديمة الذم ما القاىرة لف تككف القاىرة بدكف فند
 إف يحترؽ حتي يخمؽ ثانية في مكاف آخر أكثر بياء كجماالن 

كاستمر التخطيط كاإلعداد لمبناء الجديد نحك عاميف في مكقعو الحالي عمي النيؿ بجكار فندؽ سميراميس كركعي أف 
كأصدرت ىيئة  ُٕٓٗعريؽ ، كتكمؼ المبني الجديد أكثر مف مميكف جنيو كافتتح في يكليك عاـ يحتكم كؿ ثراء ماضيو ال

 البريد طابعان تذكاريان لتخميد المناسبة
تقديـ األديب الكبير –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –مقتطفات مختصرة نقبلن عف كتاب 

 ََِٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  –جماؿ الغيطاني 
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 حكاية تراـ القاىرة .ِٕٔ
كانت مصر مف أكائؿ الدكؿ التي استفادت مف الثكرة الصناعية كالتطكرات اليائمة في مجاالت النقؿ كالمكاصبلت ، كقبؿ 

 تسيير خطكط التراـ في القاىرة كانت كسائؿ االنتقاؿ ىي الحمير كعربات الحنطكر كسكارس 
 ُٖٖٓالذم مد أكؿ خط حديدم داخؿ مدينة نيكيكرؾ عاـ  J.F.Tramكصاحب فكرة التراـ الكيربائي ىك جكف ؼ تراـ 

أعقبو بثبلث سنكات مد أكؿ خط حديدم بمدينة لندف ، كفي البداية استخدـ في سير العربات الدكاب ، خاصة الخيكؿ ثـ 
كؿ ، كقد استخدمت الخيؿ في نطاؽ محدكد ، عمي خط تراـ الرمؿ تطكر األمر باستخداـ القاطرة البخارية بدالن مف الخي

  ُِٖٔأغسطس عاـ ِِيناير إلي ٖباإلسكندرية في الفترة مف 
تقدمت شركة الترامكام البمجيكية إلي نظاـ األشغاؿ بطمب الحصكؿ عمي امتياز تسيير خطكط ترامكام  ُُٖٗفي عاـ 

 التي كضعيا ميندس الشركة جكف فيؿ عمي أف تمتد إلي ضكاحي العاصمة بالقاىرة ، ككاف الطمب مدعمان برسكمات الخطكط
عامان كمنحيا الحؽ في  َٓصدؽ مجمس النظار عمي منح االمتياز المطمكب لمشركة عمي أف ينتيي بعد  ُْٖٗفي نكفمبر 

المصرم فمصر القديمة مد ثمانية خطكط يتفرع معظميا مف أماـ سرام العتبة الخضراء كاف أىميا الخط الممتد إلي الخميج 
 إلي جزيرة الركضة

احتفؿ بتسيير أكؿ مركبة كيربائية في شكارع القاىرة حيث استقؿ ناظر األشغاؿ العمكمية ككبار  ُٖٔٗفي أغسطس 
مكظفي النظارة كبعض األمراء كاألعياف عربات التراـ مف بكالؽ إلي ميداف العتبة الخضراء ، ككاف في انتظارىـ محافظ 

دير الشركة البمجيكية كقناصؿ الدكؿ كجمع مف المدعكيف ثـ سارت بيـ المركبات بيف حشد مف الجماىير العاصمة كم
 تصمصؿ بأجراسيا المميزة الشييرة إلي ميداف محمد عمي )القمعة( كعف ىذا االحتفاؿ قاؿ مندكب األىراـ :

ع محمد عمي مف جية كشارع بكالؽ مف الجية احتفؿ عصر اليـك بافتتاح خط الترامكام مف ميداف العتبة الخضراء إلي شار 
األخرم ، ككاف في العربة األكلي سعادة فخرم باشا ناظر األشغاؿ كبعض كبار المكظفيف كفي سائر العربات جميع الكبراء 

يابان كنجحت تجربتيا نجاحان  كاألعياف المدعكيف ككانت المحطة مزدانة بزينة شائقة فسارت العربات تجرييا الكيرباء ذىابان كا 
 تامان ، كسيكالي افتتاح الخطكط في األياـ التالية تباعان ، جعؿ ا ىذا المشركع جزيؿ الفكائد خمكان مف المضرات 

بعد أف افتتح فخرم باشا ىذا المشركع الحضارم سمح لمركاب باستخداـ الترامرام الكيربائي مف الساعة السابعة مف مساء 
 بكالؽ إلي ككبرم قصر النيؿ كالثاني مف العتبة إلي باب الخمؽ نفس اليكـ ، عمي خطيف األكؿ مف 

 ُِأصدرت الشركة الئحتيا التنظيمية بمكافقة الحككمة ، كنشرت بجريدة الكقائع المصرية عدد  ََُٗفي أكؿ ابريؿ عاـ 
 ككاف أىـ بنكدىا : ََُٗإبريؿ لسنة 

فس يمنع مف رككب الترامرام أك تعميؽ شئ عمييا أك )أف كؿ محدث غكغاء أك سكراف أك مصاب بعاىة تشمئز منيا الن 
 السير أماـ العربات السائرة أك مرافقتيا أك السير خمفيا أك التعمؽ بيا(

كبتعاقب السنيف امتدت شبكة مف خطكط التراـ تربط أىـ أحياء كمياديف القاىرة ، باب الحديد كالعتبة كشبرا كركض الفرج 
كانت  ُِِٗدة زينب كالسكاكيني كالعباسية كمصر القديمة كاإلماـ الشافعي كحتي عاـ كبكالؽ كالسبتية كعابديف  كالسي

الشركة البمجيكية قد أتمت كثيران مف خطكطيا مما ال شؾ فيو أف ىذه الشركة قد أفادت القاىرة كثيران ككاف أثرىا في تزايد 
ديدة بشبكات منتظمة مف خطكط التراـ ، كبأجكر بستة العمراف بالغان ، فقد ربطت المدينة كأطرافيا كالمناطؽ العمرانية الج

مميمات كأربعة مميمات لمدرجة الثانية ككاف النظاـ كالنظافة كالتفتيش اليكمي كالحرص عمي راحة الركاب أبرز الخدمات التي 
 تقدميا الشركة

لرياحيف كالفتات لمدعاية الفتتاح في السنكات األكلي كاف يكضع جياز راديك لتسمية الركاب ، كفي بعض األحياف بالكركد كا
 محؿ جديد أك مدرسة أك مطعـ أك مميي تطكؼ بالشكارع التي تمتد بيا خطكط التراـ

ككاف حديث التراـ مادة ثابتة في المجبلت التي كانت تصدر بالقاىرة في أكائؿ ىذا القرف كالتي تكلت متابعة أخبار )الدىس 
ـ التي تمضي في طريقيا ال تمكم عمي شئ ككأنيا تسابؽ الريح كلعؿ البعض ما اليكمي( لبعض المكاطنيف مف عربات الترا
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جبارىـ  زاؿ يذكر حكاية )شد السنجة( التي كانت ظاىرة يكمية دأب بعض الصبية عمي القياـ بيا لمشاغبة سائقي التراـ كا 
 عمي التكقؼ 

 َُٖٗفبراير سنة  ٔالصالح عندما افتتحا في  كتجدر اإلشارة إلي أف ككبرم الجيزة القديـ )عباس( ككذلؾ ككبرم الممؾ
تقرر مد خط مزدكج في مارس مف نفس السنة يربط الجيزة بمصر القديمة كخط آخر يربط الجيزة بالعتبة الخضراء ، كذلؾ 

كعف طريؽ ىذه  ُُِٗامتدت خطكط التراـ فكؽ ككبرم بكالؽ )أبك العبل( كككبرم الزمالؾ عقب افتتاحيا في يكليك سنة 
مبابة كالجيزة كاألىراـ عمي الضفة الغربية الك بارم تككنت شبكة خطكط أخرم تربط قمب القاىرة بأحياء الزمالؾ كالجزيرة كا 

 لمنيؿ
كمع بداية الثمانينيات مف ىذا القرف انتيي بالفعؿ العصر الذىبي لمتراـ فمع تزايد حركة الحياة كضغط المركر بشكارع 

لة المركر عمي حساب إلغاء عدد مف خطكط التراـ حتي اختفي تمامان مف مناطؽ بأكمميا القاىرة كاف كؿ تعديؿ لتحقيؽ سيك 
مثؿ شارع األىراـ كالجيزة كالركضة كمصر القديمة كشارع قصر العيني ككسط القاىرة كالجزيرة كالزمالؾ كبكالؽ كيكاد يتكارم 

 عمي استحياء فيما بيف أكؿ شارع الجيش كميداف العباسية
 –تقديـ األديب الكبير جماؿ الغيطاني –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –اب نقبلن عف كت 

  ََِٗالييئة المصرية العامة لمكتاب 
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 العصر الجميكرم

مف المكاء محمد نجيب إلي الشعب  ُِٓٗنص البياف األكؿ لثكرة يكليك  .ِٕٕ
 المصرم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألقي ىذا البياف الرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات عضك مجمس قيادة الثكرة في ذلؾ الكقت 
 دار المعارؼ  –عبد الرحمف الرافعي  -ُِٓٗمقدمات ثكرة يكليك سنة –نقبلن عف كتاب 

العكامؿ تأثير اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخيا األخير مف الرشكة كالفساد كعدـ استقرار الحكـ ، كقد كاف لكؿ ىذه 
كبير عمي الجيش كتسبب المرتشكف كالمغرضكف في ىزيمتنا في حرب فمسطيف ، كأما فترة ما بعد ىذه الحرب فقد تضافرت 
فييا عكامؿ الفساد كتآمر الخكنة عمي الجيش كتكلي أمره إما جاىؿ أك فاسد حتي تصبح مصر ببل جيش يحمييا ، كعمي 

أمرنا في داخؿ الجيش رجاؿ نثؽ في قدرتيـ كفي خمقيـ كفي كطنيتيـ كالبد أف مصر ذلؾ فقد قمنا بتطيير أنفسنا كتكلي 
كميا ستتمقي ىذا الخبر باالبتياج كالترحيب ، أما مف رأينا اعتقاليـ مف رجاؿ الجيش السابقيف فيؤالء لف يناليـ ضرر ، 

ني أؤكد لمشعب المصرم أف الجيش اليـك  كمو أصبح يعمؿ لصالح الكطف في ظؿ كسيطمؽ سراحيـ في الكقت المناسب ، كا 
الدستكر ، مجردان مف أم غاية ، كأنتيز ىذه الفرصة فأطمب مف الشعب أال يسمح ألحد مف الخكنة بأف يمجأ ألعماؿ 
ف أم عمؿ مف ىذا القبيؿ سيقابؿ بشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ،  التخريب أك العنؼ ، ألف ىذا ليس مف صالح مصر ، كا 

ني أطمئف إخكاننا األجانب عمي كسيمقي فاعمو جزاء ال خائف في الحاؿ ، كسيقـك الجيش بكاجبو ىذا متعاكنان مع البكليس ، كا 
 مصالحيـ كأركاحيـ كأمكاليـ ، كيعتبر الجيش نفسو مسئكالن عنيـ ، كا كلي التكفيؽ 
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 الرئيس محمد نجيب  .ِٖٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، أكؿ مصرم كعسكرم سياسي (1984 أغسطس 28 - 1901 فبراير 19) المكاء أركاف حرب محمد نجيب
عبلف الجميكرية في رلجميكرية مص رئيس  ِّثكرة  ، كما يعد قائد(1953 يكنيك 18) بعد إنياء الممكية كا 
 8) خبلؿ الفترة مف رئيس الكزراء في مصر تكلى منصب كرحيمو عف مصر، الممؾ فاركؽ التي انتيت بعزؿ 1952 يكليك
عاـ  كزير الحربية ثـ القائد العاـ لمقكات المسمحة المصرية كتكلى أيضان منصب ،(1954 أبريؿ 18ػ 1954 مارس
ُِٗٓ.  

، ثـ التحؽ بالحرس ُُٖٗثـ بالمدرسة الحربية كتخرج فييا عاـ  كمية غردكف، كالتحؽ بػبالسكداف كلد محمد نجيب
يحصؿ عمييا .  الجيش المصرم ككاف أكؿ ضابط في1927 الحقكؽ في عاـ . حصؿ عمى ليسانسُِّٗالممكي عاـ 

الخاص  قانكفال كدبمـك آخر في الدراسات العميا في 1929 صؿ عمى دبمـك الدراسات العميا في االقتصاد السياسي عاـح
  .1931عاـ

، ثـ أصبح ضمف العريش في 1934 كنقؿ إلى سبلح الحدكد عاـ (نقيب) رقي إلى رتبة اليكزباشي 1931 ديسمبر في
الجيش  ، كقد أسس مجمةُّٔٗمعاىدة بعد الخرطكـ المجنة التي أشرفت عمى تنظيـ الجيش المصرم في

 4 قدـ محمد نجيب استقالتو عقب حادث .1938 مايك 6 في (رائد) كرقي لرتبة الصاغ 1937 عاـ المصرم
إلى رئاسة  مصطفى النحاس إلجباره عمى إعادة الممؾ فاركؽ الذم حاصرت فيو الدبابات البريطانية قصر 1942 فبراير

الكزراء، كقد جاءت استقالتو احتجاجان النو لـ يتمكف مف حماية ممكو الذم أقسـ لو يميف الكالء، إال أف المسؤكليف 
كفي تمؾ السنة  .1944 يكنيك في (عقيد) شكركه بإمتناف كرفضكا قبكؿ استقالتو. رقي إلى رتبة القائمقاـ قصر عابديف في

 (عميد) يراالمكرقي لرتبة األم .العريش كاف مسؤكال عف مدافع الماكينة في1947 ، كفي عاـلسيناء عيف حاكمان إقميميان 
  .1948 عاـ

مرات، فمنح نجمة فؤاد العسكرية األكلى تقديران لشجاعتو باإلضافة إلى  ٕكأصيب  ُْٖٗعاـ  حرب فمسطيف شارؾ في
عبد الحكيـ  مف خبلؿ الصاغ تنظيـ الضباط األحرار ، كعقب الحرب عيف مديرا لمدرسة الضباط، كتعرؼ عمىالبككية رتبة
نفذت الحركة خطة يكليك كالتي سميت بػ)الحركة التصحيحة( كانتيت بتنازؿ الممؾ  ُِٓٗيكليك عاـ  ِّ، كفي عامر

عبلف  ُّٓٗفاركؽ عف العرش لكريثو كمغادرة الببلد، كفي عاـ  أصبح نجيب أكؿ رئيس لمببلد بعد إنياء الممكية كا 
  . الجميكرية

بسبب رغبتو  مجمس قيادة الثكرة أعمف مبادلء الثكرة الستة، كحدد الممكية الزراعية، لكنو كاف عمى خبلؼ مع ضباط
كنتيجة لذلؾ قدـ استقالتو في فبراير، ثـ عاد مرة ثانية بعد أزمة  في إرجاع الجيش لثكناتو كعكدة الحياة النيابية المدنية،

مع أسرتو في  قامة الجبريةاإل عمى االستقالة،ككضعو تحت مجمس قيادة الثكرة أجبره 1954 نكفمبر 14 لكف في مارس،
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https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
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/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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إنياء  السادات حينما قرر الرئيس ُُٕٗبعيدان عف الحياة السياسية كمنع أم زيارات لو ، حتى عاـ  زينب الككيؿ قصر
  1984 أغسطس 28 اإلقامة الجبرية المفركضة عميو ، لكنو ظؿ ممنكعان مف الظيكر االعبلمي حتى كفاتو في

الكثائؽ  بالرغـ مف الدكر السياسي كالتاريخي البارز لمحمد نجيب، إال أنو بعد اإلطاحة بو مف الرئاسة شيطب أسمو مف
ككافة السجبلت كالكتب كمنع ظيكره أك ظيكر أسمو تماما طكاؿ ثبلثيف عاـ حتى اعتقد الكثير مف المصرييف أنو قد تكفي، 

ىك أكؿ رئيس لمصر، كأستمر ىذا األمر حتى أكاخر الثمانينيات عندما عاد  عبد الناصر ككاف يذكر في الكثائؽ كالكتب اف
 اسمو لمظيكر مف جديد كأعيدت األكسمة ألسرتة، كأطمؽ اسمو عمى بعض المنشآت كالشكارع، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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 الزعيـ جماؿ عبد الناصر .ِٕٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.َُٕٗ سبتمبر ِٖ - ُُٖٗ يناير ُٓ) 

. كىك العقؿ َُٕٗ ، إلى كفاتو سنةنجيبمحمد  ، بعد الرئيسُْٓٗ . تكلى السمطة مف سنةرؤساء مصر ىك ثاني
عف الحكـ، كبدء عيد جديد  لممؾ فاركؽا ، كمف أىـ نتائج الثكرة ىي خمعُِٓٗ يكليك ِّة ثكر ل المدبر
ك  ُٖٓٗما بيف سنتي  كسكريا كاالىتماـ بالقكمية العربية كالتي تضمنت فترة قصيرة مف الكحدة بيف مصر مصر في

. كما أف عبد الناصر شجع عدد مف الثكرات في أقطار الكطف العربي الجميكرية العربية المتحدة ، كالتي عرفت باسـُُٔٗ
منظمة  كعدد مف الدكؿ األخرل في آسيا كأفريقيا كأمريكا البلتينية. كلقد كاف لعبد الناصر دكر قيادم كأساسي في تأسيس

 . كحركة عدـ االنحياز الدكلية ُْٔٗ في سنة التحرير الفمسطينية
أميـ قناة السكيس كتشييد السد العالي كغير ذلؾ مف اإلنجازات ، كيعتبر الزعيـ جماؿ عبد الناصر مف كفي عيده تـ ت

كفي العالـ لمقرف العشريف كالتي  أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي  الكطف العربي أىـ الشخصيات السياسية في
كانتماؤه لمكطف العربي، كأصبحت أفكاره مذىبا سياسيا سمي تيمنا باسمو  قكميتو عرؼ عف عبد الناصر العالمي.

ف في الكطف العربي خبلؿ فترة الخمسينيات كالستينيات. كبالرغـ مف أف كالذم اكتسب الكثير مف المؤيدي الناصرية كىك
التي  حرب االستنزاؼ إال أنو أستطاع إستعادتيا جزئيا مف خبلؿ ٕٔنكسة  صكرة جماؿ عبد الناصر تأثرت إلي حد ما إباف

 .، كال زاؿ ينظر إليو بشكؿ عاـ كرمز لمكرامة العربية كالحرية مف االستعمارأكتكبر ٔحرب  أعقبت النكسة كسبقت
 نقبلن باختصار عف مكسكعة كيكيبيديا

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1918
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9_67
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_6_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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مقتطفات مف خطاب الزعيـ جماؿ عبد الناصر المتضمف قرار تأميـ قناة  .َِٖ
 ُٔٓٗيكليك  ِٔريخ السكيس بتا

 :أييا المكاطنكف
نحتفؿ اليـك باستقباؿ العيد الخامس لمثكرة.. باستقباؿ السنة الخامسة لمثكرة، بعد أف قضينا أربع سنكات نكافح كنجاىد 
كنقاتؿ؛ لمتخمص مف آثار الماضى البغيض.. لمتخمص مف آثار الماضى الطكيؿ.. لمتخمص مف آثار االستعمار الذل استبد 

 .ركنان طكيمة، كلمتخمص مف آثار االستبداد الذل تحكـ فينا، كلمتخمص مف آثار االستغبلؿ األجنبى كاالستغبلؿ الداخمىبنا ق
 .كنحف نستقبؿ العاـ الخامس لمثكرة نستقبمو أشد عزمان، كأمضى قكة، كأشد إيمانان  -أييا المكاطنكف  -إننا اليكـ 

 -ككافحنا كقاتمنا كجاىدنا كانتصرنا. كاليـك كنحف نتجو إلى المستقبؿ.. اليـك لقد اتحدنا كثرنا  -أييا المكاطنكف  -نعـ 
يماف، نعتمد عمى ا كعمى  -أييا المكاطنكف  كنحف نتجو إلى المستقبؿ، بعد سنكات أربع مف الثكرة، نتجو بقكة كعـز كا 

حقيؽ األىداؼ التى قامت مف أجميا ىذه أنفسنا، نعتمد عمى ا كعمى عزيمتنا، نعتمد عمى ا كعمى قكتنا؛ مف أجؿ ت
الثكرة. مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ التى جاىد مف أجميا اآلباء كالتى كافح مف أجميا األجداد، نتجو إلى المستقبؿ كنحف 

انتصارات متتالية.. انتصارات متتابعة؛ مف أجؿ تثبيت مبادئ العزة، كمف أجؿ تثبيت  -بعكف ا  -نشعر أننا سننتصر 
بادئ الحرية، كمف أجؿ تثبيت مبادئ الكرامة، كمف أجؿ إقامة دكلة مستقمة استقبلالن حقيقيان، ال استقبلالن زائفان.. استقبلالن م

 .سياسيان، كاستقبلالن اقتصاديان 
 :أييا المكاطنكف

يؿ أبدان اف احنا حينما نتجو إلى المستقبؿ نشعر أف معاركنا لـ تنتو، فميس مف السيؿ.. ليس مف السيؿ أبدان.. مش س
نبنى نفسنا فى كسط األطماع.. األطماع الدكلية المتنافرة، كاالستغبلؿ الدكلى، كالمؤامرات الدكلية.. مش سيؿ أبدان اف احنا 

معارؾ طكيمة  -أييا اإلخكة  -نبنى نفسنا.. نبنى كطنا، كنحقؽ استقبللنا السياسى، كنحقؽ استقبللنا االقتصادل. قدامنا 
------------------------.. قدامنا معارؾ طكيمة لنعيش أحرار، لنعيش كرماء، لنعيش أعزاءسنكافح فييا.

--------------- 
بتقكؿ: مف الطبيعى أف يككف لجميع األمـ الحؽ فى أف تختار  -المى قررت فى العاـ الماضى  -مبادئ باندكنج العشرة 

ان ألغراض كمبادئ كميثاؽ األمـ المتحدة، كبالتحرر مف الشؾ بحرية نظميا السياسية كاالقتصادية كطريقة حياتيا؛ كفق
كالخكؼ، كبالثقة كحسف النية المتبادليف، يجب عمى األمـ أف تمارس التسامح، كأف تعيش معان فى سبلـ.. يجب عمى األمـ 

ا مؤتمر باندكنج أف تعيش جيرانان صالحيف، يعممكف لتمكيف التعاكف الصادؽ عمى األسس اآلتية:.. دل األسس المى كضعي
 -:لمعبلقات بيف الدكؿ

 .أكالن: احتراـ حقكؽ اإلنساف األساسية كأغراض كمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة
 .ثانيان: احتراـ سيادة جميع األمـ كسبلمة أراضييا

 .ثالثان: االعتراؼ بالمساكاة بيف جميع األجناس، كبيف جميع األمـ كبيرىا كصغيرىا
 .تدخؿ فى الشئكف الداخمية لبمد آخربعديف.. االمتناع عف أل 

 .كبعديف.. احتراـ حؽ كؿ أمة فى الدفاع عف نفسيا انفراديان أك جماعيان 
ثـ االمتناع عف استخداـ التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح الذاتية ألية دكلة مف الدكؿ الكبرل.. كاألحبلؼ 

 .شاف تخدـ مصالحيـالمى بيعممكىا كبيدخمكا فييا تحت اسـ الدفاع عم
 .كبعديف.. امتناع أل بمد عف الضغط عمى غيره مف الببلد
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بعديف.. تجنب األعماؿ أك التيديدات العدكانية أك استخداـ العنؼ ضد السبلمة اإلقميمية، أك االستقبلؿ السياسى ألل بمد 
 .مف الببلد

 .كبعديف.. تسكية جميع المنازعات الدكلية بالكسائؿ السممية
 .. تنمية المصالح المشتركة كالتعاكف المتبادؿكبعديف.

 .كبعديف.. احتراـ العدالة كااللتزامات الدكلية
دل المبادئ المى أقرىا مؤتمر باندكنج لمعبلقات بيف الدكؿ؛ حتى ال تستخدـ الدكؿ الكبرل الدكؿ الصغرل ألعكبة فى 

 .ف أجؿ النفكذيدىا.. تستخدميا كمخمب لمقط تنفذ بيا سياستيا مف أجؿ السيطرة كم
ىذه المبادئ التى أقرىا مؤتمر باندكنج أعاد مؤتمر بريكنى تأكيدىا، كأعمف تمسكو بيا، كأعمف أف ىذه المبادئ يجب أف 

 ----------------------------- تككف أساس العبلقات بيف الدكؿ
ستعيد حقكقنا فى قناؿ السكيس. احنا لف نكرر الماضى أبدان، كلكف سنقضى عمى الماضى؛ سنقضى عمى الماضى بإننا ن

 َُِىذه األمكاؿ أمكالنا، ىذه القناؿ ممؾ لمصر؛ ألنيا شركة مساىمة مصرية، حفرت قناؿ السكيس بكاسطة أبناء مصر، 
 ألؼ مصرل ماتكا كىـ بيحفركىا.

ا كاف جال شركة مغتصبة؛ اغتصبت امتيازاتنا.. "ديمسبس" أما جا ىن -المى قاعدة فى باريس  -شركة قناؿ السكيس 
زل ما جا "ببلؾ" عمشاف يتكمـ معايا، نفس العممية.. التاريخ لف يعيد نفسو، بؿ بالعكس حنبنى السد العالى، كسنحصؿ عمى 

مميكف جنيو كؿ سنة بتاخدىا شركة  ّٓحقكقنا المغتصبة.. حنبنى السد العالى زل ما احنا عايزيف، حنصمـ عمى ىذا.. 
 ََُف دكالر كؿ سنة بتحصميا شركة القناؿ لمنفعة مصر.. نحقؽ ىذا الكبلـ، يبقى الػ مميك ََُالقناؿ.. ناخدىا احنا، 

 مميكف دكالر نحصميـ احنا لمنفعة مصر برضو.
حينما نبنى السد العالى نبنى أيضان سد العزة كالحرية كالكرامة، كنقضى  -أييا المكاطنكف  -كليذا.. ليذا.. إننا اليـك 
عمف مصر كميا جبية كاحدة.. كتمة كطنية.. متكاتفة.. متحدة.. مصر كميا ستقاتؿ آلخر قطرة عمى سدكد الذؿ كاليكاف، كن

كمنا سنقاتؿ آلخر قطرة مف  -زل صبلح مصطفى كزل مصطفى حافظ  -مف دمائيا.. كؿ كاحد مف أبنائيا زل ما قمت لكـ 
لف نمكف منا المستعمريف، لف نمكف تجار  دمائنا فى سبيؿ بناء بمدنا، كفى سبيؿ بناء مصر. لف نمكف منا تجار الحركب،

 البشر، سنعتمد عمى سكاعدنا كعمى دماءنا كعمى أجسامنا.
احنا أغنياء.. كنا متياكنيف فى حقكقنا بنستردىا، كقمت لكـ فى األكؿ: معركتنا مستمرة، نسترد ىذه الحقكؽ خطكة 

 خطكة، كسنحقؽ كؿ شىء.. سنبنى مصر القكية، كسنبنى مصر العزيزة.
 ذا قد كقعت اليكـ، ككافقت الحككمة عمى القانكف اآلتى:لي

 قرار مف رئيس الجميكرية بتأميـ الشركة العالمية لقناؿ السكيس البحرية. )تصفيؽ كىتاؼ(.
 باسـ األمة.. باسـ األمة

 رئيس الجميكرية..
الدكلة جميع ما ليا مف أمكاؿ : تؤمـ الشركة العالمية لقناة السكيس البحرية شركة مساىمة مصرية، كينتقؿ إلى ُمادة 

كحقكؽ كما عمييا مف التزامات، كتحؿ جميع الييئات كالمجاف القائمة حاليان عمى إداراتيا، كيعكض المساىمكف كحممة 
حصص التأسيس عما يممككنو مف أسيـ كحصص بقيمتيا، مقدرة بحسب سعر اإلقفاؿ السابؽ عمى تاريخ العمؿ بيذا 

المالية بباريس، كيتـ دفع ىذا التعكيض بعد إتماـ استبلـ الدكلة لجميع أمكاؿ كممتمكات الشركة القانكف فى بكرصة األكراؽ 
 المؤممة.
: يتكلى إدارة مرفؽ المركر بقناة السكيس مرفؽ عاـ ممؾ لمدكلة.. يتكلى إدارة مرفؽ المركر بقناة السكيس ىيئة ِمادة 

التجارة، كيصدر بتشكيؿ ىذه الييئة قرار مف رئيس الجميكرية، مستقمة تككف ليا الشخصية االعتبارية، كتمحؽ بكزارة 
 جميع السمطات البلزمة ليذا الغرض، دكف التقيد بالنظـ كاألكضاع الحككمية. -فى سبيؿ إدارة المرفؽ  -كيككف ليا 
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كضعيا القكاعد كمع عدـ اإلخبلؿ برقابة ديكاف المحاسبة عمى الحساب الختامى، يككف لمييئة ميزانية مستقمة، يتبع فى 
المعمكؿ بيا فى المشركعات التجارية، كتبدأ السنة المالية فى أكؿ يكليك، كتنتيى فى أخر يكنيك مف كؿ عاـ، كتعتمد 
الميزانية كالحساب الختامى بقرار مف رئيس الجميكرية. كتبدأ السنة المالية األكلى مف تاريخ العمؿ بيذا القانكف كتنتيى 

كيجكز لمييئة أف تندب مف بيف أعضائيا كاحدان أك أكثر لتنفيذ قراراتيا أك لمقياـ بما تعيد إليو  .ُٕٓٗفى أخر يكنيو سنة 
مف أعماؿ، كما يجكز ليا أف تؤلؼ مف بيف أعضائيا أك مف غيرىـ لجانان فنية؛ لبلستعانة بيا فى البحكث كالدراسات. يمثؿ 

 كينكب عنيا فى معاممتيا مع الغير. الييئة رئيسيا أماـ الييئات القضائية كالحككمية كغيرىا،
: تجمد أمكاؿ الشركة المؤممة كحقكقيا فى جميكرية مصر كفى الخارج، كيحظر عمى البنكؾ كالييئات كاألفراد ّمادة 

التصرؼ فى تمؾ األمكاؿ بأل كجو مف الكجكه، أك صرؼ أل مبالغ أك أداء أية مطالبات أك مستحقات عمييا إال بقرار مف 
 صكص عمييا فى المادة الثانية.الييئة المن
: تحتفظ الييئة بجميع مكظفى الشركة المؤممة كمستخدمييا كعماليا الحالييف، كعمييـ االستمرار فى أداء ْمادة 

أعماليـ، كال يجكز ألل منيـ ترؾ عممو أك التخمى عنو بأل كجو مف الكجكه، أك ألل سبب مف األسباب؛ إال بإذف مف 
 فى المادة الثانية.الييئة المنصكص عمييا 

: كؿ مخالفة ألحكاـ المادة الثالثة يعاقب مرتكبيا بالسجف كالغرامة تكازل ثبلثة أمثاؿ قيمة الماؿ مكضكع ٓمادة 
المخالفة. ككؿ مخالفة ألحكاـ المادة الرابعة يعاقب مرتكبيا بالسجف، فضبلن عف حرمانو مف أل حؽ فى المكافأة أك المعاش 

 أك التعكيض.
ينشر ىذا القرار فى الجريدة الرسمية، كيككف لو قكة القانكف، كيعمؿ بو مف تاريخ نشره، كلكزير التجارة إصدار : ٔمادة 

 القرارات البلزمة لتنفيذه.
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 #عبدالحميـ_حافظأغنية   - مكاؿ النيار .ُِٖ
 .بميغ حمدم ألحاف، عبد الرحمف األبنكدم كممات 

 تتخٌفى كرا ضير الشجر - ك المغربية جاٌية - عٌدل النيار
 شاًلت مف ليالينا القمر - ك عشاف نتكه في السكة
 جانا نيار مقدرش يدفع ميرىا=  ك بمدنا ع الترعة بتغسؿ شعرىا

 أبك الغناكم المجركحيف - أبك النجكـ الدببلنيف - يا ىؿ ترل الميؿ الحزيف
 نيف؟أبك شمس بترش الح - الصباح – يقدر ينٌسييا

 ك يغٌني قٌداـ كؿ دار - لما يعٌدم في الدركب - بتحب مٌكاؿ النيار - بمدنا ليؿ نيار..أبدان 
 بالسنابؿ كالكيزاف - تحمـ بمدنا - ك عمى النغـ - زم ما يمؼ الزماف - ك الميؿ يمؼ كرا السكاقي
 ك بتسمع نداه تنده عميو في الضممة ك المي حيجيبو معاه تحمـ ببكره
 في المتاجر ك المصانع.. كالمعامؿ تركح تقابمو في الغيطاف قبؿ األدافتصحى لو مف 

 أطفاؿ.. بنات..طالعة لو رجاؿ  جنكد طالعة لو صحبة ك المدارس.. كالساحات
 لما يعدم في الدركب بتحب مكاؿ النيار ك احنا بمدنا ليؿ نيار كؿ الدركب كاخدة بمدنا لمنيار

 ك يغني قٌداـ كؿ دار 

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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 التاريخ يقدر يقكؿ ما شاءعمى اسـ مصر  .ِِٖ
 عمى اسـ مصر التاريخ يقدر يقكؿ ما شاء
 أنا مصر عندم أحب كأجمؿ األشياء

 
 بحبيا كىي مالكة األرض شرؽ كغرب

 
 كبحبيا كىي مرمية جريحة حرب

 
 بحبيا بعنؼ كبرقة كعمى استحياء

 
 كاكرىيا كألعف أبكىا بعشؽ زم الداء

 
 كاسيبيا كاطفش في درب كتبقى ىي ؼ درب

 
 كتمتفت تبلقيني جنبيا في الكرب

 
 ”كالنبض ينفض عركقي بألؼ نغمة كضرب

 
 صبلح جاىيف  
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 األرض بتتكمـ عربي .ِّٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فؤاد حداد :كممات
 سيد مكاكل :كغناء ألحاف

 اف الفجر لمف صبله - األرض بتتكمـ عربى كقكؿ ا
  ماتطكلش معاؾ اآله

 األرض بتتكمـ عربى - األرض ..األرض .. األرض
 رد عمى قدس فمسطيف - فاألرض بتتكمـ عربى كمف حطي

 أصمؾ ميو كأصمؾ طيف
 األرض بتتكمـ عربى - األرض ..األرض .. األرض

 الفرع المى ييـ لفكؽ - األرض بتتكمـ عربى بكجد كشكؽ
 ألجؿ الجذر يشـ الضكء

 األرض بتتكمـ عربى - األرض ..األرض .. األرض
 لمجتاحاكاصؿ كالسيؿ  - األرض بتتكمـ عربى كال ترتاح
 بد الفتاحفتحؾ ياع
 األرض بتتكمـ عربى - األرض ..األرض .. األرض

 ـُٕٗٗأبريؿ  ُِـ كتكفي في ُِٔٗمايك  ٖكلد سيد مكاكم 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
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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 الرئيس محمد أنكر السادات .ِْٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ ُُٖٗأكتكبر  ٔإلي أف استشيد في  َُٕٗسبتمبر  ِٖتكلي رئاسة مصر مف 
 كىك ما عرؼ بثكرة التصحيح ُُٕٗعاـ  مايك ُٓاتخذ الرئيس السادات قراران حاسمان بالقضاء عمي مراكز القكم في

 كفي نفس العاـ صدر دستكر جديد لمصر  
في أسبكع كاحد، كلـ يكف خطأ استراتيجي كلـ  ركسي خبير َََُٕناء عف ما يقرب مف غباالست 1972 كقاـ في عاـ

 كبير عمى الجيش المصرم، ككانكا مف قدامى العسكرييف السكفيت كالمحاليف ءيكمؼ مصر الكثير إذ كاف السكفييت عب
 متقاعدل

خط  عندما استطاع الجيش تدمير 1973 في أكتكبر الحرب ضد إسرائيؿ كقد أقدـ عمى اتخاذ قرار مصيرم كىك قرار 
 .إلى أكؿ انتصار عسكرم عمى إسرائيؿ مصر فقاد قناة السكيس كعبكر بارليؼ

ككانت ىذه أكبر شيادة لمعسكرية المصرية التي كانت تؤمف المبلحة في  ثـ قاـ بافتتاح قناة السكيس لممبلحة البحرية
 قناة السكيس في منطقة مف أكثر المناطؽ تكتران في العالـ 

قاـ بزيارتو الشييرة إلسرائيؿ ليدفع بيده عجمة السبلـ كقاـ برحمتو الشييرة إلي الكاليات  ُٕٕٗنكفمبر  ُٗبتاريخ 
أجؿ التفاكض السترداد األرض كخبلؿ ىذه الرحمة قاـ بتكقيع اتفاقية كامب ديفيد ثـ تـ مف  ُٖٕٗالمتحدة األمريكية في 

 كالتي عمي أساسيا انسحبت القكات اإلسرائيمية مف سيناء  ُٕٗٗتكقيع معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ في عاـ 
عمي جيكدىما الحثيثة في  كقد حصؿ عمي جائزة نكبؿ لمسبلـ مناصفة مع رئيس الكزراء اإلسرائيمي مناحـ بيجيف كذلؾ

 تحقيؽ السبلـ في منطقة الشرؽ األكسط 
 ُُٖٗكقد استشيد في يكـ احتفالو بانتصارات أكتكبر سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 السادات كحبلكة النصر .ِٖٓ
 ُّٕٗأكتكبر  ُٔمقتطفات مف خطاب الرئيس محمد أنكر السادات بتاريخ 

كنتباىي بما حققناه في أحد عشر يكمان مف أىـ كأخطر بؿ لست أظنكـ تتكقعكف مني أف أقؼ أمامكـ لكي نتفاخر معان  
 أعظـ كأمجد أياـ تاريخنا

 كربما جاء يـك نجمس فيو معا ال لكى نتفاخر كنتباىى،
 كلكف لكى نتذكر كندرس كنعمـ أكالدنا كأحفادنا جيبل بعد جيؿ ،

 قصة الكفاح كمشاقة، كمرارة اليزيمة ك أالميا، 
 كحبلكه النصر كآمالو، 
 سكؼ يجئ يـك نجمس فيو لنقص كنركل ماذا فعؿ كؿ منا فى مكقعو .... نعـ 
 ككيؼ حمؿ كؿ منا أمانتو كأدل دكره، 

كيؼ خرج األبطاؿ مف ىذا الشعب كىذه االمة فى فترة حالكة ساد فييا الظبلـ، ليحممكا مشاعؿ النكر كليضيئكا الطريؽ 
 حتى تستطيع أمتيـ اف تعبر الجسر ما بيف اليأس كالرجاء

إف القكات المسمحة المصرية قامت بمعجزة عمي أم مقياس عسكرم ، لقد أعطت نفسيا بالكامؿ لكاجبيا ، استكعبت 
 العصر كمو تدريبان كسبلحان ، كعممان كاقتداران 

 
كحيف أصدرت ليا األمر أف ترد عمي استفزاز العدك كأف تكبح جماح غركره فإنيا أثبتت نفسيا ، كأف ىذه القكات أخذت 

 يدىا بعد صدكر األمر ليا زماـ المبادأة كحققت مفاجأة العدك كأفقدتو تكازنو بحركتيا السريعةفي 
 

كلست أتجاكز إذا قمت أف التاريخ العسكرم سكؼ يتكقؼ طكيبلن بالفحص كالدرس أماـ عممية السادس مف أكتكبر 
قامة حيف تمكنت القكات المسمحة المصرية مف اقتحاـ مانع قناة السكيس الصع ُّٕٗ ب كاجتياح خط بارليؼ المنيع كا 

 رؤكس جسكر ليا عمي الضفة الشرقية مف القناة بعد أف أفقدت العدك تكازنو كما قمت في ست ساعات
 

 إف ىذا الكطف يستطيع أف يطمئف كيأمف بعد خكؼ أنو قد أصبح لو درع كسيؼ
 

 كقد كنا نطمئف بعطؼ العالـ كنحف االف نعتز باحترامو
 

 كأمانو أننى افضؿ احتراـ العالـ كلك بغير عطؼ كاقكؿ لكـ بصدؽ
 

  عمى عطؼ العالـ اذا كاف بغير احتراـ
 

 كأحمد ا



 ٖ8ٓ 

 رأيتؾ جذع جميز عمي ترعة .ِٖٔ
 رأيتؾ قطعة مف صخرة األىراـ منتزعة

 رأيتؾ حائطا مف جانب القمعة
 -إلي أكؿ جندم رفع العمـ  -مقتطفات مف قصيدة 

 شعر صبلح عبد الصبكر
 ف أىؿَّ فكؽ الشاشة البيضاء ،تمميناؾ ، حي

 كجيؾ يمثـ العمما
 كترفعو يداؾ ،

 لكي يحمؽ في مدار الشمس ،
 حر الكجو مقتحما

 . كلكف كاف ىذا الكجو يظير، ثـ يستخفي
 كلـ ألمح سكم بسمتؾ الزىراء كالعينيف
 كلـ تعمف لنا الشاشة نعتا لؾ أك إسما
 كلكف، كيؼ كاف اسـ ىنالؾ يحتكيؾ ؟

 العظمي كأنت في لحظتؾ
 تحكلت إلي معني

 .كمعني الحب ، معني الخير ، معني النكر ، معني القدرة األسمي
 تراؾ ،

 كأنت في ساح الخمكد ، كبيف ظؿ ا كاألمبلؾ
 تراؾ ، كأنت تصنع آية ، كتخط تاريخا

 تراؾ ، كأنت أقرب ما تككف
 إلي مدار الشمس كاألفبلؾ

 تراؾ ذكرتني ،
 كالبسطاءكذكرت أمثالي مف الفانيف 

 ككاف عذابيـ ىك حب ىذا العمـ اليائـ في األنكاء
 كأضحى ظمؾ المرسكـ منبيما
 رأيتؾ جذع جميز عمي ترعة

 رأيتؾ قطعة مف صخرة األىراـ منتزعة
 رأيتؾ حائطا مف جانب القمعة
 رأيتؾ دفقة مف ماء نير النيؿ

 كقد كقفت عمي قدميف
 لترفع في المدم عمما
 يحمؽ في مدار الشمس،

 .لكجو مبتسماحر ا
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 اتربى كشبع مف خيرؾ .ِٕٖ
 ألحاف عمي اسماعيؿ –كممات نبيمة قنديؿ  –غناء شريفة فاضؿ  –أغنية أـ البطؿ 

 
 ابنى حبيبى يا نكر عينى

 كؿ الحبايب بتينينى - بيضربكا بيؾ المثؿ
 طبعا منا انا اـ البطؿ
 يا مصر كلدل الحر

 شمسؾ ةاتقكل مف عظم - اتربى كشبع مف خيرؾ
 اتسمح بايمانو كاسمؾ - ى ايد احرارؾاتعمـ عم

 ىد الجباؿ عدل المحاؿ - شد الرحاؿ شؽ الرماؿ
 كبقيت انا اـ البطؿ - زرع العمـ طرح االمؿ

 يامصر كلدل الحر
 العالـ كصمت اخباره

 اتممكا اخكاتو كاعمامو - كشجاعتو كتحريره الرضو
 مبومف كؿ بمد عربى ج

 رجاؿ صدؽ المى قاؿ ةكقف - الكؿ قاؿ باسـ النضاؿ
 زرعكا العمـ طرحكا االمؿ

 اـ البطؿ  كبقيت انا
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رسالة مباشرة مف الرئيس السكفييتي بريجينيؼ إلي كزير الخارجية األمريكي  .ِٖٖ
 ُّٕٗىنرم كيسنجر اثناء حرب اكتكبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماؿ حماد حيث كتب ما يمي :كما كرد بكتاب المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية لممؤرخ العسكرم المكاء 
كلكف كيسنجر في غمرة مناكراتو الممتكية نسي أف زعماء الكرمميف في مكسكك كانكا يدرككف جيدان حقيقة أىدافو كمراميو في 
سبيؿ خدمة إسرائيؿ ، كلذا أدركتو الدىشة حينما نقؿ إليو القائـ باألعماؿ السكفييتي مذكرة عاجمة مكجية إليو مف الرئيس 

فييتي بريجينيؼ ، إذ إف ذلؾ اإلجراء لـ يسبؽ حدكثو مف قبؿ ، فإف بريجينيؼ كفقا لؤلعراؼ الدبمكماسية ال يكجو السك 
رسائمو إال إلي الرئيس األمريكي نيكسكف ، كفيـ كيسنجر عمي الفكر أف الرئيس السكفييتي يريد أف يمفت نظره بيذه 

دان حقيقة الدكر الذم يمعبو في الخفاء لكي يخدـ إسرائيؿ ، كسجؿ الرسالة المباشرة المرسمة إليو ، إلي أنو يدرؾ جي
بريجينيؼ في رسالتو أف القكات اإلسرائيمية تتحرؾ جنكبان بمحازاة الضفة الغربية لقناة السكيس كأف ىذه األعماؿ اإلسرائيمية 

مف ظيران إلعادة تأكيد كقؼ إطبلؽ غير مقبكلة كتمثؿ خداعان كتحايبل فاضحا ، كلذا فيك يقترح اجتماعان عاجبل لمجمس األ
صدار األمر لمقكات اإلسرائيمية بالعكدة إلي المكاقع التي كانت عمييا لحظة صدكر القرار رقـ   في اليـك السابؽ  ّّٖالنار كا 

، كفكر تمقي كيسنجر رسالة بريجينيؼ سارع باالتصاؿ بالسفير اإلسرائيمي في كاشنطف سيمحا دينتز إلببلغو بيذا التطكر 
كخبلؿ دقائؽ معدكدات كانت جكلدا مائير رئيسة كزراء إسرائيؿ عمي سماعة الياتؼ تطمب كيسنجر مف تؿ أبيب كأخبرىا 
كيسنجر بأف الكاليات المتحدة لف تتمكف مف االعتراض عمي مشركع قرار يتقدـ بو االتحاد السكفييتي إلي مجمس األمف 

الذم اشتركت الكاليات المتحدة نفسيا في صياغتو كتقديمو  ّّٖا لقرار رقـ أكتكبر كفق ِِلعكدة القكات المتحاربة إلي خط 
، كعندما الحظ كيسنجر قمقيا أخذ ييدئ مف ركعيا فقاؿ ليا كفقا لما كرد في مذكراتو بالحرؼ )إنني اقترح عميؾ أف 

لييا اآلف ، ثـ تقؼ كتقكؿ إف تنسحب قكات إسرائيؿ في ىذه الحالة مئات قميمة مف الياردات مف أم مكاقع تككف قد كصمت إ
أكتكبر ( ، كأضاؼ كيسنجر متيكما لرئيسة كزراء إسرائيؿ : )كيؼ يمكف ألم شخص أف يعرؼ عمي  ِِىذا ىك خط 

 أكتكبر في الصحراء( ِِاإلطبلؽ أيف كاف يكجد خط 
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ار كقؼ إطبلؽ النار دكف كىكذا أعطي كيسنجر الضكء األخضر إلسرائيؿ لكي تمضي قكاتيا في عممياتيا الحربية منتيكة قر 
خكؼ مف العقاب ، إذ إف الحؿ بسيط فيما لك تأزمت األمكر ، ىك أف تنسحب قكات إسرائيؿ بضع مئات مف الياردات 

 أكتكبر  ِِكتقكؿ : ىذا ىك خط 
لقد كاف ىنرم كيسنجر ىك كزير خارجية إحدم القكتيف العظمييف ، كيمكنيا أف تعرؼ بسيكلة بكسائميا المتطكرة في 

 أكتكبرعمي كجو التحديد ،  ِِاالستطبلع الجكم أيف كاف يكجد خط 
  –دار الشركؽ  -لممؤرخ العسكرم المكاء جماؿ حماد  -نقبلن عف كتاب المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية

نسحابيا بالكامؿ كجدير بالذكر أف القكات اإلسرائيمية بعد حدكث الثغرة لـ تتمكف مف الصمكد غرب القناة لفترة طكيمة كتـ ا
التي جرت بيف القادة المصرييف كالقادة اإلسرائيمييف بينما استمرت القكات  َُُإلي شرؽ القناة بعد مباحثات الكيمك 

 المصرية في مكاقعيا شرؽ القناة دكف انسحاب جندم كاحد بعد العبكر العظيـ 
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   ُّٕٗأكتكبر  ِْالسكيس الخالدة يـك #ممحمة  .ِٖٗ
ب المؤرخ العسكرم المكاء جماؿ حماد في كتابو الممتع المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية ما عف ىذه الممحمة كت

 ممخصو :
كلـ تكتؼ القكات اإلسرائيمية بالحصار البرم الذم ضربتو عمي السكيس بقطع كؿ الطرؽ المؤدية إلييا كال بالحصار البحرم 

ر ، بؿ عمدت إلي تكجيو أقسي أساليب الحرب النفسية ضد سكانيا بقطع الطريؽ المائي المؤدم إلي الخميج كالبحر األحم
كبغير شفقة أك رحمة بقصد تركيعيـ كالضغط عمي أعصابيـ لحمميـ عمي التسميـ ، كليذا تـ ليا قطع ترعة السكيس 

تحمؿ التيار المتفرعة مف ترعة االسماعيمية كالتي تغذم المدينة بالمياه الحمكة ، كما دمرت شبكة الضغط العالي التي 
الكيربي مف القاىرة إلي السكيس ، كقطعت بعد ذلؾ أسبلؾ الياتؼ التي تربط المدينة بالعالـ الخارجي ككانت القيادة 

اإلسرائيمية عمي يقيف بأف أىؿ السكيس سكؼ يقابمكف دباباتيـ كمدرعاتيـ باألعبلـ بالبيضاء حاؿ ظيكرىا في الشكارع بعد 
معيشية التي ال يمكف لبشر أف يتحمميا فبل مياه كال طعاـ كال كيرباء كال معدات طبية أك أف أصبحكا في ىذه الظركؼ ال

 أدكية لممرضي كالمصابيف كال اتصاالت ىاتفية مع الخارج
كفضبلن عف ذلؾ ركزت مدفعيتيا قصفيا العنيؼ عمي أحيائيا السكنية كانطمقت طائراتيا تمؤل سماء المدينة لتصب عمي 

الحيكية كاببلن مف صكاريخيا لتشعؿ في المدينة النار كالدمار كليخر تحت قصفيا المدمر مئات مف  مرافقيا كمنشآتيا
الشيداء كآالؼ مف الجرحي حتي ضاؽ المستشفي العاـ بالجرحي كالمصابيف كأصبحكا لفرط االزدحاـ يكضعكف عمي األرض 

إقناع الجميع في السكيس بأنو ال جدكم مف في طرقات المستشفي ، ككاف اليدؼ مف ىذه الحرب النفسية الشرسة ىك 
 المقاكمة كأف الحؿ الكحيد لمخبلص مف كؿ متاعبيـ ىك االستسبلـ لمغزاة

كاف أكؿ نبأ رسمي يصؿ إلي بدكم الخكلي محافظ السكيس كقتئذ عف التحركات اإلسرائيمية حكؿ المدينة ىك التبميغ الياتفي 
 ِّالذم تـ لو تمقيو عف طريؽ العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنكب القناة في الساعة الخامسة كالنصؼ مساء يكـ 

كصمت إلي منطقة شركات البتركؿ بالزيتية كأنيا في طريقيا إلي ميناء األدبية أكتكبر فقد أبمغو أف الدبابات اإلسرائيمية 
 - -لبحث إجراءات الدفاع عف المدينة كتأميف مداخميا  - -كبناء عمي دعكة المحافظ انعقد مؤتمر عسكرم بالمحافظة 

اف الذم أكشؾ أف يطبؽ عمي كرغـ الظركؼ العصيبة التي كانت تكاجو السكيس كاف األمؿ ما يزاؿ قكيان في قير العدك 
المدينة فمقد كاف مف بيف مكاطنييا فتية آمنكا بربيـ ككطنيـ كصممكا عمي الدفاع عف مدينتيـ الخالدة حتي آخر رمؽ في 

مشاة التي كانت تحتؿ مساحة كبيرة مف رأس  ُٗككاف العميد أح يكسؼ عفيفي يتكلي قيادة الفرقة  - - -حياتيـ ، 
رؽ القناة ، كعندما أدرؾ الخطر الذم باتت تتعرض لو السكيس قرر بمبادرة شخصية منو ضركرة ككبرم الجيش الثالث ش

أكتكبر أرسؿ سرية مقذكفات  ِّالدفاع عف المدينة التي ارتبطت بيا فرقتو بأكثؽ الركابط منذ سنكات طكيمة ، كفي يكـ 
معاىدة كقد قامت السرية باالشتباؾ مع دبابات مكجية ضد الدبابات بقيادة المقدـ حساـ عمارة لصد العدك عمي طريؽ ال

العدك ، كباإلضافة إلي ىذه السرية أرسؿ قائد الفرقة إلي السكيس صباح يكـ المعركة طاقـ اقتناص دبابات بقيادة المبلـز 
 ُٗة كعمي الرغـ مف أف الدفاع عف السكيس كاف خارج ميمة الفرقة القتالية فقد تـ لمفرق - -أكؿ عبد الرحيـ السيد 

احتبلؿ السكاتر الترابية عمي ضفتي القناة كتـ تكجيو بعض مكاسير مدافع الميداف لتغطية بعض القطاعات الحيكية غرب 
كاستعدت الشرطة بأقساميا ككحداتيا لممعركة كأصبحت غرفة عمميات الدفاع المدني بميداف األربعيف مقراي  - - -القناة ، 

ت أجيزة اإلطفاء كاإلنقاذ جيكدا جبارة خبلؿ الغارات الجكية ، كما فتحت الشرطة مخازف لقيادة أعماؿ الدفاع الشعبي ، كبذل
السبلح إلمداد المتطكعيف باألسمحة كالذخائر ، كأصبحت الشبكة البلسمكية الخاصة بشرطة النجدة ىي حمقة االتصاؿ 

 الكحيدة بيف السكيس كالقاىرة ، 
ساىريف طكاؿ الميؿ في انتظار كصكؿ األعداء كعندما نادم المؤذف لصبلة الفجر لـ تنـ المدينة الباسمة كظؿ جميع أبنائيا 

اكتظت المساجد بالناس كفي مسجد الشيداء بجكار مبني المحافظة أـ المصميف الشيخ حافظ سبلمة كعقب الصبلة ألقي 
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بط األعصاب كأف يسيـ كؿ المحافظ كممة قصيرة أكضح فييا لمناس أف العدك يستعد لدخكؿ السكيس كطالبيـ باليدكء كض
 فرد بما يستطيعو كاختتـ كممتو باليتاؼ )ا أكبر( كارتفع الدعاء مف أعماؽ القمكب إلي السماء 

كابتداء مف الساعة السادسة صباحان بدأت الطائرات االسرائيمية في قصؼ أحياء المدينة لمدة ثبلث ساعات متكاصمة في 
ؿ ككاف الغرض ىك تحطيـ أم مراكز لممقاكمة داخؿ المدينة كالقضاء عمي أم مكجات متبلحقة كبشدة لـ يسبؽ ليا مثي
كتنبو أفراد المقاكمة إلي ظاىرة ميمة ، كىي أف الطائرات في أثناء ىجماتيا  - -تصميـ عمي القتاؿ لدم أىؿ السكيس 

التي اعتـز العدك التقدـ عمييا الشرسة تتجنب إصابة الشكارع الرئيسية في المدينة كالتي تمثؿ امتداد المحاكر الثبلثة 
  - --محكر الزيتية(  –محكر الجنايف  –بمدرعاتو ، )محكر المثمث 

كعبرت قكة مدرعة منطقة المثمث كأخذت تجتاز الطريؽ في ثبات كتؤدة كقد بمغت ثقة اإلسرائيمييف بعدـ تجرؤ أحد مف أىؿ 
كف جميعان ليطمكا مف أبراج دباباتيـ المفتكحة لمفرجة عمي المدينة عمي مقاكمتيـ إلي الحد الذم جعؿ قادة الدبابات يقف

الشكارع التي يمركف مف خبلليا ككصمت المكجة األكلي إلي ميداف األربعيف دكف أف تصطدـ بأم مقاكمة ، كأمسؾ البطؿ 
متر  ُِكالي كعندما أصبحت الدبابة األكلي التي تتقدـ الرتؿ المدرع عمي بعد ح ٕابراىيـ سميماف بالقاذؼ أر بي جي 

صكب بدقة نحكىا لتنطمؽ القذيفة كتستقر أسفؿ برج الدبابة التي اختؿ تكازنيا كتكقفت كمالت ماسكرة مدفعيا إلي األرض ، 
كفي الكقت الذم تكقفت فيو مدرعات المكجو األكلي أماـ قسـ شرطة األربعيف بتأثير المفاجأة خرجت آالؼ حاشدة مف 

كالشكارع المحيطة بقسـ الشرطة كىـ ييتفكف في حماسة )ا أكبر ، ا أكبر( كأخذكا في  الجنكد كالمكاطنيف إلي الميداف
إطبلؽ نيراف بنادقيـ كرشاشاتيـ عمي أطقـ الدبابات بينما ألقي البعض بقنابمو اليدكية داخؿ ابراج الدبابات التي أخذت 

  - -ـ تنفجر كيشتعؿ بعضيا بالنار حتي تحكلت المنطقة إلي قطعة مف الجحي
كعندما أبصرت دبابات المكجتيف الثانية كالثالثة ما لحؽ بمدرعات المكجة األكلي مف فتؾ كتدمير حاكلت االستدارة إلي 
الخمؼ في ارتباؾ شديد لمعكدة إلي منطقة المثمث كنظراو لضيؽ الشارع اصطدمت بعضيا بالبعض كأثناء عكدتيا خرجت 

لشارع كأخذكا يطمقكف النيراف كيقذفكف الدبابات بالقنابؿ اليدكية كىي تفر حشكد ضخمة مف البيكت الميدمة عمي طكؿ ا
 أماميـ كالفئراف المذعكرة 
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 (  -  19081989طاىر أبك فاشا )  –مف ديكاف راىب الميؿ  .َِٗ
 قصيدة في انتظار الفجر
        أىشػػػػػىدُّ  بػًقمػػبي مػػػا بقمبػًػؾ أك

كاؾى  كعندم ًمفٍ   جكلن كسيٍيدي  جى
ٍعفػػػػي كلكػػني       أيكػابػػر فيػؾى ضى

 ميٍستىًبػػػدُّ  كدمعػػي ًمثػػؿي دمعًػؾى 
     فػػأيٍغضػػػي تيػػراًكدينػي دكاعيػػوً 

ٍيػدي  الدمػعً كبريػػاًء  كبػي مًػفٍ   جى
                  سىكىػػنىٍت إليػػو العػيفي يػكمػان  إذا

قػػٍػدي  تمػػػرَّدى فػػػي دمػي ليبه  كى   كى
ٍجػػػده  عمػى فىيػىٍرًميني          العػبراًت كى

ٍجػدي  يىٍثًنينػػًي عػػػف العبػػػراًت كى  كى
                      لىخىؼَّ مػا بػػي كلػػك أىنػػي بكيتي 

ػػػرِّ قىٍيػػػػػػدي  كلػكػػفَّ   البيػكػػػاءى ًلٍمحي
* * * * 

ػٍذىػا ىػي الدنيػا خي                فػػبل تىٍعتًػٍب كى
 عػمػػى ًعبلَّتيػػػا ال شػػػػيءى بىٍعػػػػػدي 
                    كلػؤليػػػاـ .......ً.أعمػػػاره ًقصػػػػار

  ػدكػكتػغ كأقػػػػداره تػػػػركحي بنػػػػا
    في ضمػير الغىٍيب تىٍمضي كافؿي قػ

ػػٍرؼي   ييزؿي أك يىًجػػػدُّ  الػػدىػػرً  كصى
عمػػى األغصػاف  تبكػػي كنػائحػة ه

 عمػػى األغصػػاف تىٍشػػػديك كيػػاتفة
   كدىٍعيػػا فػػبل تعتٍب عمػى الدنيػػا

عمييػػا كىي تىعٍػدك لمػػف يبكػػي ًً 
* * * * 

    نىٍشػديك إلػى خميػؿً الحبٌ  تعاؿ
 كالعيػشي رىٍغػػػدي  عيػػًدنػا كسػػالؼً 
 فػي دنيػػا ىكانػػػا فنحػف تعػاؿى 

ٍيػػػػدي  ....نػػعيشي   كبيننػػا سببه كعى
  شيءه  الحبٌ  تػعاؿى فميػس بعػػد

ػػدُّ  كليػػس ً األشػػػػػكاؽً حى  لعالػػـى
ػري  يىػػدي األيػػاـ  ًمػػػٍف ىكانػػا أىقصى

ٍمػػػػدي  فػػكيؼ تنػاؿي منػػو كىػك   خي

http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
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  إذا تمػػػػػادىل الظػػػبلـ كلػػكػػفَّ 
  بػػػيدُّ  فمػػيس مػػف انتظػػارً الفجرً 

   عمى ىكانػا الصبػاحي  كقػػد يػأتي
دُّ  تػىٍجػػًرم كقػػػد    الػريػاحي كمػا نىػكى
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 مصر عادت شمسؾ الذىب -كممات أغنية فيركز  .ُِٗ
 

  مصر عادت شمسؾ الذىب تحمؿ األرض ك تغترب
  شطو قصصان بالحب تمتيبكتب النيؿ عمى 

  لؾ ماض مصر إف تذكرم يحمؿ الحؽ ك ينتسب
  ك لؾ الحاضر في عزه قبب تغكل بيا قبب

  جئت يا مصر ك جاء معي تعب إف اليكل تعب
  ك سياد مكجع قمتو ىاربان مني ك ال ىرب

  صرت نجـ الحب أحصى إذا أحصيت في الظممة الشيب
  سبببالمبدع سببان يا حبيبي إنؾ ال قسمان 

  الحضارات ىنا ميدىا بعطاء المجد تصطخب
   نقشت في الصخر أسفارىا فإذا مف صخرؾ الكتب

 يقتربمصر يا شعبان جديدا غدو صكب كجو الشمس 
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 عشاؽ مصر مف عمماء كشعراء كأدباء كمفكريف كرحالة كفنانيف 

 حنيف بيف مسمتيف .ِِٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعشؽ مصر كيحمـ أف يعيش عمي شاطئ النيؿ كقد أكرد اسمو الدكتكر ثركت كاف تيكفيؿ جكتييو صحفي كأديب فرنسي 
فقاؿ أنو لـ يتح لو  الحالـ المفتكف بمصر –فكتب عنو تحت عنكاف  –مصر في عيكف الغرباء  –عكاشة في كتابو الرائع 

طكرة أكجيني إذ كاف حيف دعي ضمف مف دعكا لزيارتيا مع اإلمبرا ُٖٗٔأف يرم مصر إال قبؿ كفاتو بثبلث سنكات عاـ 
كقاـ بكصؼ أحداث احتفاالت افتتاح قناة السكيس في البمد الذم طالما عاش فيو بفكره  مراسبلن لمجريدة الرسمية في فرنسا

  كخيالو مف خبلؿ قراءاتو لكتابات أصدقائو مف األدباء كاألثرييف كالفنانيف
 ككانت مصر مصدر فيض غزير إلنتاج جكتييو الركائي

  مسمتي األقصر كباريس –حنيف بيف مسمتيف  –نشر جكتييو قصيدتو  ُُٖٓكفي عاـ 
كالقصيدة مترعة بالشكؽ الركمانسي ، كبحساسيتو المرىفة كنزعتو الركمانسية الشفافة نسج أنشكدتيف حزينتيف عمي 

 لساني نصبيف ثمينيف ، أحدىما المسمة المصرية المقامة بباريس كاألخرم شقيقتيا التي ما 
 ئمة أماـ مدخؿ معبد األقصرتزاؿ قا

فتمضي المسمة األكلي تئف في ميجرىا كىي تكازف بيف المناخ القارص لسماء باريس كبيف الدؼء الممتع المحرؾ 
  لمعكاطؼ في أحضاف كادم النيؿ

فقد كانت تعيش محتفي بيا في بيئتيا محاطة بأىميا كذكييا كبمف يقدسكنيا فإذا ىي تنزح إلي طقس قارص ، كينظر 
إلييا المارة نظرة عابرة ، كيتطمعكف إلييا ككأنيا مف غرائب البيئات النائيةكفيما يمي مقتطفات مختصرة مف مطمع القصيدة 

  المترجمة عف المغة الفرنسية
 كـ يقسك عمي الممؿ في ىذا الميداف المكحش

 أنا المسمة المنتزعة مف جذكرىا
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  يرتعد جبيني الذم لكحو الصدأ
 

 جميد كالصقيع كالرذاذ كالمطركأخذ يتعاكره ال
------------- 

 كفي ىذا الجك الذم ال تشرؽ فيو الزرقة قط
 تشحب رأسي الضامرة المدببة

 التي صبغتيا بالحمرة مكاقد السماء النارية
 كيثقميا الحنيف الجارؼ لمكطف

------------ 
 ليتني أعكد ثانية لببلدم

 المكفكأنتصب مف جديد إلي جانب شقيقتي الكردية 
  عمي مقربة مف تمثالي ممنكف العمبلقيف
 الصارمي الكجو أماـ بكابات األقصر

---------- 
  فأخترؽ قبة السماء الزرقاء بقمتي اليرمية القرمزية

  بينا ألقي ظمي عمي الرماؿ
 مسجمة عمييا خطي الشمس

---------- 
 –المجمد األكؿ  -القرف التاسع عشر -كالفنانيف كاألدباءمف الرحالة  –مصر في عيكف الغرباء  –نقبلن باختصار عف كتاب 

 ِّٗ-ُِٗصفحات  – ََِّالطبعة الثانية  –دار الشركؽ  –تأليؼ د ثركت عكاشة 
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 تميز مكقع القاىرة كعاصمة لمصر .ِّٗ
 كالرأس( كالقمة ، كالعنؽ )الخاصرة القاىرة
 : ميي ما مصر شخصية الممتع بكتابو حمداف جماؿ د كتب العنكاف ىذا تحت
 عند حادة مركزية يخمقاف فيما فإنيما ، المحددة كالمركزية البؤرة تنقصو حدة عمي كالدلتا الكادم مف كؿ كاف إذا ، إذف ىكذا

 األساسية الييدركليجية العقدية فعدا ، معني بكؿ الكادم خاصرة ىي القاىرة منطقة أف فالكاقع ، القاىرة منطقة في التقائيما

 بقكة إلييا تشير الطبيعي البلندسكيب مف ثانكية أصابع عدة ىناؾ ، األفرنجي Y حرؼ شكؿ -الدلتا فرعي دانفرا مع– تأخذ التي

 ، الغربي الجنكب مف الفيـك كاحة شبو ككصمة ، الغربي الشماؿ مف النطركف ككادم الشرؽ مف الطميبلت كادم لساف ،
 لتتحاشي القاىرة مستيدفة جنكبان  تنثني الشمالية لسكاحؿا طكؿ عمي كالغرب الشرؽ بيف الصحراكية الطرؽ أف أضفنا فإذا

 ىي مثمما أيضان  الصحراء كخاصرة لنا تبرز القاىرة فإف ىذا أضفنا إذا ، - - - المتراصة ترعيا بشبكة الدلتا اختراؽ صعكبة

ذا ، القاىرة إلي تؤدم الطرؽ كؿ إف ، الكادم خاصرة  القاىرة في بتص برمتيا مصر فإف مصر في يصب النيؿ كاف كا 
 الناحية كمف ، الطبيعي الثقؿ مركز البحتة اليندسية الناحية مف ىي ، مصر عنؽ ، الزجاجة عنؽ إذف القاىرة منطقة

  ، التبمكر نقطة الحيكية الناحية كمف ، كجنكب شماؿ مف كالمقاكمة القكة ذراعا حكليا يستقطب التي االرتكاز نقطة الميكانيكية
 ، اآللية اختيار مف مكقعان  كانت لك كما -ريكمي قاؿ كما– حقان  تبدك إنيا ، كفتي بيف اإليقاع ضابط الكظيفية الناحية كمف
 القاىرة مكقع يككف ال فقد ، المركزية نحك التكجيو في أثران  اإلقميـ شكؿ عف يقؿ ال المضمكف كلكف ، الشكؿ حيث مف ىذا

 حيث مف تمامان  متكسط كلكنو ، التكسط عف يككف ما أبعد لعمو بؿ ، كالجنكب الشماؿ بيف المطمقة المسافة حيث مف متكسطان 

 مقابؿ ِكـَِِٕٗ مساحة ضعفو الدلتا كلكف ، كـَُٕ مقابؿ كـَََُ طكالن  الدلتا أضعاؼ فالصعيد ، الفعاؿ المعمكر كزف

 مف أم مف القاىرة ستبعدت المقارنات ىذه أف أساس عمي - -- -بأخرم أك بدرجة سكانان  االثناف يتقارب بينما تقريبان َُِِْ

  الكجييف
لي  يبدأ نظيـ صاعد سكاني لزحؼ كتتكيجان  طبيعية قمة القاىرة مف يجعؿ مصر في السكاف كتكزيع الكثافة نمط فإف ىذا جانب كا 

 فوسق المدرج باليـر أشبو رأينا كما برمتو الكادم في الكثاؼ فبركفيؿ السكاء عمي الصعيد جنكب كأقصي الدلتا شماؿ أقصي مف
 أم ، فقط مساحتو ثمف في القطر سكاف ربع كحدىا تضـ ، القاىرة كمركزىا كـٕٓ قطرىا نصؼ دائرة أف كالكاقع ، القاىرة منطقة

 الدائرة تضـ ففييا التركز مف بمزيد ُٔٔٗ أرقاـ تشي بينما ، ُْٕٗ عاـ أرقاـ بحسب كذلؾ القكمي المعدؿ ضعؼ ىي بكثافة

  - - - مصر سكاف مف %ّ.ِٖ نفسيا
 مركحة يمسؾ ماسي زر بأنيا القاىرة تكصؼ أف طبيعيان  كاف كليذا - - - ، الكادم في البشرم الثقؿ مركز ىنا أف ىذا معني

 تكقيعيا في منطقان  العالـ عكاصـ أكثر القاىرة كانت ربما ، الحديثة مصر نظر كجية مف ستامب يقكؿ كما أك ، الصعيد كيد الدلتا
 خاصة قيمة عمي -يقينان – يدؿ طكيمة لحقب ما مكقع في العاصمة فتكطف ، التاريخي البعد مف المركزية ىذه عمي أدؿ كليس

 المكقع لذلؾ
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 إنيـ يحترمكف آثارنا الفرعكنية  .ِْٗ
تحت ىذا العنكاف كتب الكاتب الصحفي عباس الطرابيمي في كتابو الممتع عجائب األسفار ، كغرائب األطباؽ ما 

 ممخصو :
ففي فرنسا كضعكا المسمة الفرعكنية في أكبر كأفخـ مياديف باريس : الككنككرد ، حيث تتكسط المسمة المنطقة  - - -

 بيف حدائؽ التكيمرم الشييرة كحيث نير السيف الذم يجذب السياح ، 
كطنية )البرلماف( كعمي مرمي البصر مف مبني الجمعية ال –كأيضان حيث ترم قكس النصر كالشارع األسطكرم الشانزلزيو 

ثـ يتفرع مف الميداف شارع  –مقر الحكـ  –، كأماميا اثناف مف أشير فنادؽ باريس التاريخية ، كبالقرب منيا قصر اإلليزيو 
 ريفكلي التجارم الشيير ، ، كىكذا ، 

أفسحت لممسمة الفرعكنية مف كؿ جانب حتي يراىا كؿ الذيف يرتادكف أك يعبركف ىذه  -ألنيا أـ الفنكف–أم أف فرنسا 
الشكارع كالمناطؽ الحيكية ، كاألىـ مف ذلؾ أخمت كؿ ما حكؿ المسمة حتي ال يمفت نظر الناس شئ غيرىا ، أم حتي تنفرد 

سكاء  آخر كتمؾ خصكصية لـ يتمتع بمثميا أثر فرعكنيدم المسمة بكؿ شئ كتراىا األعيف مف كؿ االتجاىات كعمي أبعد م
 داخؿ مصر أك خاجيا ، 

كقد حظيت المسمة المصرية بيذا المكاف الرائع ، - - -كفي لندف كضع اإلنجميز المسمة عمي أشير أنيارىـ التيمز 
ميا مف مصر إلي بريطانيا ككما فعؿ الفرنسيكف فعؿ اإلنجميز ، إذ شرحكا عمي لكحات جدارية قصة المسمة ككيؼ تـ نق

 كالحادث الذم تعرضت لو كغرقت فيو إلخ ، 
كلـ يتكقؼ اإلنجميز عند ىذا الحد بؿ صنعكا قاعدة فنية نصبكا فكقيا المسمة حتي ترتفع عف سطح الشارع ، ليس ىذا 

لسياحية التي تمخر فقط بؿ كضعكا تمثاليف عمي يميف المسمة كعمي يسارىا عمي شكؿ )أبك اليكؿ( كيحرص مرشدك السفف ا
 عباب نير التيمز عمي اإلشارة لممسمة المصرية عند عبكرىـ لمنطقتيا ، 

 كنفس الشئ مع المسمة المصرية في نيكيكرؾ كما تحظي بو مف اىتماـ كرعاية كنظافة تفكؽ كؿ تصكر ، 
 -عباس الطرابيمي  –مف أدب الرحبلت كاألكبلت  –عجائب األسفار ، كغرائب األطباؽ  –نقبلن باختصار عف كتاب 

 الييئة المصرية العامة لمكتاب  –ََُِمكتبة األسرة   – ُٕٖ،  ُٖٔصفحة 
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 ليمة صافية عند األىرامات .ِٓٗ
 - -بيير لكتي –كتب د ثركت عكاشة تحت عنكاف عاشؽ مصر كآثارىا  -مصر في عيكف الغرباء  –في كتابو الممتع 

 –ير كأحد أساطيف أدب الرحبلت كعضك األكاديمية الفرنسية كتابو الخالد كيقدـ لنا بيير لكتي األديب الفرنسي الكب  - -
  –مكت فيمو 

طاؼ خبلليا ببمدانيا المختمفة كاستطاع أف يممح بعينيو الثاقبة الطابع  َُٕٗبعد رحمو قاـ بيا إلي مصر عاـ 
أمـ العالـ ، ليا نكيتيا الخاصة الفرعكني كالمسيحي كاإلسبلمي لمصر كيتذكقو ، ذلؾ الطابع الذم يجعميا فريدة بيف 

  َُٖٗكشخصيتيا المميزة ، كقد أىدم كتابو ىذا إلي ذكرم صديقو النبيؿ مصطفي كامؿ باشا الذم قضي نحبو عاـ 
كالكتاب بعد ذلؾ ال يحكم تحميبلن عمميان أك اجتماعيان بؿ ىك مجرد انطباعات أديب لماح يممؾ أف يرسـ بقممو  - -

 ،كتيزه أىرامات الجيزة كأبك اليكؿ ذات ليمة فيشدك متغنيان : - - -ة تجذب القمكب كتشد العقكؿ مختمؼ األلكاف في بيج
 ليمة صافية رىيفة الشفافية تكمض بألكاف ال ينبض بيا مناخنا ، تغشي مكقعان سحريان يكتنفو الغمكض  

عالمنا ، بعيد الشبو عف كؿ ما كقعت  يتكىج القمر فييا بمكنو الفضي فيحرؾ فينا االنبيار ، كيضئ عالمان لـ يعد مف
 عميو عيكننا مف قبؿ ، عالمان يتخذ نمطان كاحدان في كرديتو تحت كميض نجـك منتصؼ الميؿ ، 

تنتصب فيو رمكز عمبلقة كاألطياؼ ،  أتراىا ىضبة انبثقت أمامنا مف بيف الرماؿ ، أـ تراىا مكجة عارمة أحاليا الزمف 
تستقر ساكنة في ىذا المكاف إلي األبد كقد تكسطيا شبح آدمي جبار كردم المكف ىك اآلخر سحابة كردية فسيحة دفع بيا ل

، كلكف كردية خاصة عصية تتراءم كتتكارم ؟ أم ركعة ىذه ، أتراىا ركعة متخيمة ىي انعكاسات إشعاعات يكجييا القمر 
 إلي كجو أبي اليكؿ مف عاكسات ضكء خفية تكشؼ بياءه ؟

الرىيب كفكؽ قمـ الكثباف الرممية غير المحدكدة تنبثؽ صكب السماء ثبلث عبلمات كردية مذىمة كمف كراء ىذا الكجو 
منتظمة الخطكط اليندسية كلكنيا تبدك عف بعد ضخمة تثير الرىبة حتي تكىمناىا ذاتيا مضيئة إذ تتجمي كرديتيا شاحبة 

  - -كسط زرقة الفراغ المحشكد بالنجكـ 
 الذاتي يزيدىا ىيبة كيضفي عمييا مزيدان مف جبلؿ عمي أف استحالة ىذا اإلشعاع

المجمد األكؿ  -القرف التاسع عشر -مف الرحالة كالفنانيف كاألدباء –مصر في عيكف الغرباء  –نقبلن باختصار عف كتاب 
 ّّٕ-ّّٓصفحات  – ََِّالطبعة الثانية  –دار الشركؽ  –تأليؼ د ثركت عكاشة  –
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 شؽ مصرالفناف عا  -جاف ليكف جيرـك  .ِٔٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean-Léon Gérômeجاف ليكف جيرـك  مشيكرالفرنسي النحات الرساـ ك كاف ال
 ـ مف أشير الفنانيف المستشرقيف خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر  ، َُْٗ-ُِْٖ 

 ، كطاؼ بالعديد مف بمداف الشرؽ األدني  ُْٖٓزار مصر عاـ 
 إال أف مصر ظمت ىي معشكقتو األثيرة 

كأمضي أكثر مف شتاء في ذىبية عمي النيؿ بالقاىرة يدرس بعناية شديدة المباني اإلسبلمية كمحتكياتيا ، كيفتش بعيكف 
  - -كاتب الحكليات كعالـ اآلثار عف مشاىد الحياة اليكمية المصرية كاألحداث التاريخية 

  - -عات التي تناكليا حتي أذىؿ معاصريو باتساع المكضك 
كلمدة ثبلثيف سنة احتمت لكحات جيرـك مكاف الصدارة في معارض صالكف باريس سكاء تصاكير القصص كالشخصيات 

 التاريخية 
 – الثانيالمجمد  -القرف التاسع عشر -مف الرحالة كالفنانيف كاألدباء –مصر في عيكف الغرباء  –نقبلن عف كتاب 

  ُُٖصفحة   ََِّالطبعة الثانية  –ر الشركؽ دا –تأليؼ د ثركت عكاشة 
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 مشاىد مف مصر بريشة فناف بريطاني .ِٕٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاف العديد مف الرحالة الذيف زاركا الشرؽ األدني بكثرة قرب نياية القرف الثامف عشر عمي مستكم عالي مف الكفاية 
 الفنية ، 

 الفكتكغرافي مف ىكاة الرسـ ،فقد كاف معظـ أثرياء اإلنجميز قبؿ اختراع التصكير 
 كمف لـ يكف يجيد التصكير منيـ اصطحب معو في رحمتو رسامان  

 كقد قاـ الفناف البريطاني لكيجي مايير 
Luigi Mayer  

 ـ َُُٖـ إلي سنة َُُٖبرسـ ثبلثة عشر لكحة عف مصر في الفترة مف سنة  
 ت كالنيؿككانت أبرز ىذه المكحات لكحة مقياس النيؿ كلكحات األىراما

الطبعة الثانية  –دار الشركؽ  –تأليؼ د ثركت عكاشة  – الثانيالمجمد –مصر في عيكف الغرباء  –نقبلن عف كتاب 
   ِٓٓصفحة   ََِّ
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 كيؼ كاف يحتفؿ المصريكف بكفاء النيؿ  .ِٖٗ
 

جاستكف نسي في كتابو الممتع صفحات مف تاريخ مصر كتب األديب الكبير يحيي حقي ترجمة مقاؿ لممستشرؽ الفر 
 تحت عنكاف األعياد كاأللعاب في القاىرة ،   Gaston Wiet  ڤييت

 فيما يمي مقتطفات مختصرة مف المقاؿ :
ـ بعد أف زار مصر ُّْٖإف أكفي كصؼ ألعياد كفاء النيؿ في القاىرة نجده عند الجغرافي ليكف األفريقي المكلكد سنة 

 ـ قاؿ :ُُٕٓسنة 
تستقؿ  –ا النيؿ أرض مصر يقاـ في القاىرة عيد كبير كتعمك فيو الضجة كأنغاـ المكسيقي في بدء األياـ التي يغمر فيي

 كؿ أسرة قاربان تزينو بأغمي األقمشة كأجمؿ السجاجيد كتحمؿ معيا أطايب الطعاـ كالحمكم كشمكعان غاية في المطؼ كالبياء 
سمطاف نفسو في االحتفاؿ بيذا العيد يصحبو الناس كميـ في القكارب يمتمس كؿ منيـ ليكه حسب طاقتو ، كيشارؾ ال
 أعكانو فيأخذ طريقو إلي خميج في النيؿ يسمي بالخميج الكبير حيث مكقع السد 

كيتناكؿ السمطاف فأسان كيشرع بضرب جدار السد ثـ يحذك حذكه كبار رجاؿ حاشيتو حتي ينيدـ جانب الجدار الذم 
ـ حتي يتدفؽ النيؿ في الخميج كىك ييدر بعنؼ ، ثـ ينصب مف ىناؾ إلي يحبس الماء عف الجرياف ، فبل يكاد الجدار ينيد

 الخمجاف األخرم في المدينة المحمية بسكرىا ، فيتاح التنقؿ بالقكارب بيف مساكف مصر كنكاحييا كميا ، 
كىكذا فإف ثمرة ما ربحو التاجر أك الصانع خبلؿ العاـ كمو ينفقو في ىذا األسبكع عمي الطعاـ كالحمكم كالشمكع كالعطكر 

 كاستخداـ محترفي الغناء كالمكسيقي ، كىذا العيد بعث ألعياد كانت عند قدماء المصرييف ، 
كىكذا ما إف يعمف عف كفاء النيؿ حتي يحتشد لو أغمب سكاف القاىرة كينصبكا خيامان ليـ عمي الشاطئيف كفي جزر 
النير كال يتخمؼ عف الجمع أحد مف المطربيف كعازفي المكسيقي ، كمحترفي األلعاب ، كأصحاب أماكف الميك تحؼ بيـ 

 جة العيد كينفقكف أمكاالن ال حصر ليا ، جمكع مف شباب صاخب ، كميـ ببل استثناء يشارككف في بي
 ـ مزيدان مف التفاصيؿ فيقكؿ :ُٕٗٓكيكرد الرحالة كارلييو دم مبتكف 

إف الناس تخرج في ىذا العيد إلي الشكارع يمتمسكف ما يتاح ليـ مف الميك ، كالجانب الشيؽ عندنا في ىذا االحتفاؿ 
، فتقاـ زينة مف األنكار بيية لـ يفت المؤلفات العربية كصفيا ، كبقي الذم يقاـ في الخبلء ىك امتداده أيضان إلي الميؿ 

االحتفاؿ بيذا العيد مف التقاليد المرعية كبمغ التأنؽ في زينتو أقصي غايتو فكانت الفكانيس ترتب بحيث يخيؿ لرائييا إنو 
 إزاء قبلع أك قصكر ، 

 قكؿ :ـ بتفاصيؿ شيقة عف ىذا العيد فئُّٖكيمدنا الرحالة ككباف 
إف الكثير مف الناس تتجمع في سطح الماء أك عمي الشكاطئ أك حتي داخؿ المساكف يعمؽ عمي كاجياتيا فكانيس 
عديدة حتي تصبح كأنيا بساط مف النكر ، يربط ىذه الفكانيس حباؿ رقيقة عمي الجدراف طكالن كعرضان كفؽ نسؽ جميؿ ، 

 طكؿ الميؿ كال تنطفئ  لكؿ كاجية زينتيا الخاصة ، كتبقي الفكانيس مضاءة
كعمي الجانب اآلخر مف النيؿ يتراءم لمناس مركباف مف أكبر المراكب التي تشؽ النيؿ كيعمك فكؽ ىذيف المركبيف ىـر 
خشبي ثبتت عميو الفكانيس متقاربو تبدؿ أماكنيا صعكدان كىبكطان أك في حركة دائرية كيتـ ذلؾ في سرعة مذىمة منظر يبيج 

ي ألحد أف يمحظ كيؼ يتـ ىذا التبدؿ كالدكراف ، كال شؾ أف ىذه الفكانيس مكصكلة بعجبلت يحركيا رجاؿ العيكف ، كال يتأت
 مف خمؼ اليـر الخشبي ، فتبعث السركر في القمكب 

 -نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع – ََِٖطبعة  -يحيي حقي  –نقبلن عف كتاب صفحات مف تاريخ مصر 
 كما بعدىا ٕٖمقتطفات مختصرة مف صفحة 
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 األزبكية .ِٗٗ
لقد أبدع المؤرخكف كالرحالة كالشعراء في كصؼ بركة األزبكية ، فقاؿ عنيا األديب كالرحالة الفرنسي سافارم 

C.E.Savary  كاستقر بيا ثبلث سنكات ،  ُٕٕٔكقد شيد بيا احتفاالت كسر الخميج إباف زيارتو لمصر عاـ 
زبكية كىي أكسع مناطؽ المدينة كيبمغ محيطيا أكثر مف نصؼ فرسخ كتككف ) كاف أكثر االزدحاـ بطبيعة الحاؿ عند األ 

بحيرة رحبة محاطة بقصكر البككات كىي أجمؿ بيكت المدينة ، كتضاء بأنكار مختمفة األلكاف كتسبح فكقيا آالؼ مف 
 كؿ لحظة ، المراكب ذات سكار تتدلي منيا المصابيح المضيئة ، مككنة ىالة مف أضكاء متحركة تتغير مشاىدىا 

كتنسب األزبكية إلي األمير سيؼ الديف أزبؾ بف ططغ األشرفي الظاىرم الذم كاف يقطف بالقرب مف ىذه المنطقة ، فأراد 
أف ينشئ مناخان لخيكلو كجمالو ، فميد ما كاف بيا مف كيماف ، كحفر بيا البركة المنسكبة إليو كأجرم إلييا الماء مف 

قنطرة خميج الذكر كبمغ ما أنفقو مائتي ألؼ دينار كشيد بيا جامعان )بالقرب مف مدخؿ شارع الخميج الناصرم ، كجدد عمارة 
األزىر حاليان ( باإلضافة إلي عدد مف القصكر كالربكع كالقياسر كالحمامات كالحكانيت حتي صارت مدينة عمي انفرادىا كما 

 لبركة كانت ستيف فدانان قاؿ المؤرخ العبلمة ابف اياس ، كذكر عمي باشا مبارؾ أف مساحة ا
كتحدث عف مشاىداتو القاىرية في كتابو )رحبلت في  ُٔٓٔكما أشار الكاتب كالرحالة دم تيفينك الذم زار القاىرة عاـ 

أكركبا كآسيا كأفريقيا( فبالقرب مف الطريؽ المؤدية إلي بكالؽ استرعي انتباىو حي أسماه لزبيكة يقصد األزبكية كقاؿ إف 
نحك أربعة أك خمسة أشير كؿ عاـ ، كشيدت حكؿ البركة قصكر رائعة الجماؿ لمبككات كأمراء الببلد ليمكثكا  الماء يبقي فيو

كقد أشار المؤرخ العظيـ الجبرتي إلي شيرة األزبكية كمركز  بيا بضعة أياـ مف حيف إلي آخر ، طمبان لمراحة كاالستجماـ
كما أنيا كانت منطقة جذب لمطبقة البرجكازية مف األمراء كالبككات ككبار لمتنزه كالممذات كالمتع الميمية في كقت الفيضاف ، 

التجار كاألعياف ، كمف أشير القصكر كالدكر التي كانت تشرؼ عمي بركة األزبكية دار السيد إبراىيـ بف سعكدم ككانت دار 
إعادة بنائيا كلـ يسكف بيا  فيدميا كتغالي في ُٕٔٗعظيمة عني بتشييدىا ثـ آلت إلي األمير محمد بؾ األلفي سنة 

سكم أياـ حتي اغتصبيا الفرنسيكف كأقاـ بيا نابميكف كاتخذىا مقران لقيادة الحممة ، أيضان مف الدكر الشييرة التي أكردىا 
قصران لزكجو الست  َُٕٕكذلؾ شيد عمي بؾ الكبير سنة  - - -الجبرتي دار الشيخ عبد ا الشبراكم كالسيد الدمرداش 

كقصر رضكاف بؾ ، كالدار العظيمة لمست خاتكف زكجة مراد بؾ ككانت ذات ثراء كعز كسيادة ككممة نافذة كعمي نفيسة ، 
الحافة كانت دكر الشربيني قاؿ عنيا الجبرتي : إحدم دكر المجد ، ألحقت بيا مكتبة قيمة حافمة ككاف مسمكحان فييا 

ر رضكاف كتخدا الجمفي فأدخؿ عمييا كثيران مف التعديبلت ككسع باإلطبلع كاالستعارة خارجيا ، ثـ انتقمت ممكيتيا لؤلمي
كعند الشركع في عممية تنظيـ ميداف العتبة كفتح شارع محمد عمي )القمعة( ىدـ جامع  - - -حدائقيا كأباحيا لمنزىة ، 

ف أربعة قركف مف حفرىا بعد أكثر م ُْٖٔأزبؾ ككثير مف البيكت كالزكايا كالحمامات كالربكع كالحكانيت كردمت البركة عاـ 
، كشيدت حديقة األزبكية كأقيمت بيا الجببلية الصناعية كزرعت بيا األشجار النادرة ، أشرؼ عمي تصميـ الحديقة كتنفيذىا 
الميندس باريؿ بؾ كىك الذم نظـ حدائؽ األكرماف ، كصمـ سرام الجيزة ، كأنشئ بالحديقة مسرح ككميدم في سنة 

 فداف  ُِالخديكية ككانت مساحة الحديقة نحك  أنشئت دار األكبرا ُٖٗٔ
يكليك ليخترؽ الحديقة كيقسميا إلي شطريف كفتحت أبكابيا لجماىير الشعب ِٔامتد شارع  ُْٓٗإبريؿ سنة  ِٕكفي 

يكليك ، أما مسرح األزبكية )المسرح القكمي( فقد كاف مكجكدان مف قبؿ ، ككانت  ِٔ، كأقيـ بيا مسرح لمعرائس كمسرح 
شركة مصر لمتمثيؿ كالسينما إحدم شركات بنؾ مصر ، ككاف بجكار المسرح داخؿ الحديقة مكاف يستخدـ سينما في  تديره

 اليكاء الطمؽ صيفان كلمباتيناج شتاءان 
تقديـ األديب الكبير جماؿ –تأليؼ عرفو عبده عمي  –القاىرة رحمة في المكاف كالزماف  –نقبلن باختصار عف كتاب 

  ََِٗة المصرية العامة لمكتاب الييئ –الغيطاني 
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  ) الذكؽ مخرجش مف مصر ك لكنو مات حزينا عمي بابيا ) بكابة الفتكح .ََّ
قبة خضراء صغيرة اعتبلىا ىبلؿ ذىبي المكف اتخذت مكانيا في ركف ضيؽ بحيث يمكف رؤيتيا فكر الدخكؿ أك الخركج 

كممات سطرت باألسكد أعمى الباب الخشبي المتخذ طريقو أسفؿ مف بكابة الفتكح التي تعد مدخؿ لشارع المعز لديف ا ك 
لعمؾ سمعت يكمان تمؾ المقكلة '' الذكؽ مخرجش مف مصر '' ك أخذؾ المعنى .''تمؾ القبة ''ضريح العارؼ با سيدم الذكؽ

إال أف الكثير ال يعرؼ القريب إلى ''الذكؽ ك الحس ك فنكف اإلتيكيت الشعبي'' ك ما تربينا عميو مف مكركثات ثقافية طيبة 
أف '' الذكؽ'' لـ يطاكعو قمبو لمخركج مف مصر ك فارؽ الحياة قبؿ أف يخرج مف ''بكابة الفتكح '' غاضبا ك آسفا عمى حاؿ 

 . مصر
في كقت قديـ ربما يعكد لعيد الدكلة المممككية كاف يعيش رجؿ عيرؼ بصبلحو ك رجاحة عقمو ارتضاه رجاؿ ''المحركسة'' 

ما نزع بينيـ مف مشاحنات ك كاف اسمو ''حسف الذكؽ'' عاش ''حسف'' سنكات في الحي القديـ بجكار األزىر  حاكمان يفض
 . الشريؼ ك مسجد ''الحسيف'' يمارس مينتو في التجارة ك يقضي بيف الناس بالعدؿ ك اإلنصاؼ

خاصميف ك كصؿ األمر إلى '' الحاكـ ك ذات مرة نشبت منازعة بيف ''فتكات المحركسة'' ك فشؿ ''حسف'' في الصمح بيف المت
'' في ذلؾ الكقت فتـ كضع الفتكات في السجكف بدالن مف أف يتـ التراضي بيف المتخاصميف فأحس ''حسف'' بأف حكمتو 

زف عمى ما كصؿ إليو حاؿ ''المحركسة'' ك قرر أف يخرج منيا ال يعمـ حتى إلى أيف كجيتو  . بدأت تتياكل ك حى
'' لـ يتحمؿ فراؽ ''المحركسة'' ك عمى بعد بضع خطكات مف ''بكابة الفتكح سقط ميتا ك حزف قمب ''سيدم حسف الذكؽ

حيث كانت الجيكش تخرج  -الناس عميو ك قرركا أف يدفنكه حيث كقع ك بالفعؿ دفنكه خمؼ الردؼ الخشبي لػ ''بكابة الفتكح 
 . لمقتاؿ' ' ك دىنكا مقامو بذلؾ المكف األخضر
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 جامع كقبة السمطاف األشرؼ قنصكة الغكرم  عمي باشا مبارؾ يصؼ .َُّ
 
 ِٓ ، ِْ صفحة – الثاني الجزء – التكفيقية الخطط كتاب مف

 السمطاف أنشأه زكيمة باب طالبان  الغكرية مف المار يميف عمي بدرج إليو يصعد المشيكر الغكرم جامع الشارع ىذا كبكسط

 السياحكف يقصده الصنعة بديع النقي الخشب مف كمنبر صغيريف كآخريف كبيريف إيكانيف عمي تشتمؿ مدرسة الغكرم قانصكة

 كمدفنان  كسبيبلن  كمكتبان  خانقاه مقابمتيا في كأنشأ مرتفعة عظيمة منارة كليا يدخميا أف الذباب لمنع طمسمان  بيا أف كيقاؿ لمفرجة

 ريع مف مقامة كشعائرىا اآلف إلي ةعامر  كىي كتسعمائة عشر إحدم سنة في كذلؾ كثيرة أكقافان  ذلؾ جميع عمي ككقؼ قبة عميو

 أحد كأراد أيضان  متخرب آخر مسجدان  مقابمتو في ككاف متخرب مسجد محميا كاف أنو سنبؿ ابف كذكر ، الديكاف بنظر أكقافيا

 ىذه أف كقيؿ ، انتيي محميما في كالسبيؿ المدفف كقبة ىذه مدرستو كبني الغكرم السمطاف فمنعو أحدىما يجدد أف الطكاشية

 لما أمامو كاف الذم ىك أنو قيؿ عفاف بف عثماف المؤمنيف أمير بخط مصحؼ منيا التي النبكية لآلثار الغكرم الممؾ بناىا لقبةا

 كتابو في كثمنمائة كثبلثيف اثنتيف سنة المكلكد الحنفي الطكلكني بابف المعركؼ حسيف بف حسف الشيخ قاؿ دمو كعميو قتؿ

 السمطاف مكالنا جدد كقد الغكرم قانصكه النصر أبي األشرؼ الممؾ ذكر عند المصرية كالممكؾ الخمفاء أخبار في السنية النزىة

 كالعدـ التمؼ مف لو الكاقي جمده آؿ أف بعد جمدا الحسيف مشيد بخط المحركسة بمصر الذم العثماني لممصحؼ نصره عز

 بالقمعة حضرتو إلي بطمبو ممكو ا خمد الشريؼ مقاـال مكالنا تعالي ا فأليـ ىذا يكمنا إلي عثماف السيد زمف مف كلمكثو

 بالذىب المنقكش الخشب مف كقاية لو يعمؿ كأف كثكابو أجره الكتساب عممو في المتناىي المعظـ الجمد بعمؿ كرسـ ، الشريفة

 الجمالكف بسكؽ فالشرابشيي بخط أنشأىا التي المدرسة تجاه معظمة قبة بعمارة الشريؼ أمره كبرز التحسيف كأنكاع كالفضة

 كأف ذلؾ مع كما الشريفة الحسبة كناظر الخازندار بيؾ ثاني السيفي الفاضمي األميرم العالي الجناب بمباشرة الخشيبة كسكؽ

 ليككف الشريؼ بنظره رتبيا كما سبؽ لما كاالتقاف الحسف في مناظرة تعالي ا شاء إف بعمميا المأمكر المعظمة القبة تككف

 ، انتيي كربعات مصاحؼ مف ذلؾ كغير النبكية الشريفة كاآلثار العثماني بالمصحؼ تعظيميا مف بو تعالي ا خصو ما فييا
 محمكد جعؿ أف إلي مدة كذلؾ كبقيت كتخريب تشعيث بعض بيا حصؿ كقد الغكرم بمدفف كتعرؼ اآلف إلي مكجكدة القبة كىذه

 ببل كأصميا ترجع حتي لذلؾ رسـ بعمؿ األكقاؼ ميندسي ككمؼ ميمياتر  في فشرع األكقاؼ عمي ناظران  بالباركدم الشيير باشا

 العمؿ في شرعكا ثـ الشارع عمي المشرؼ لبابيا المزاحمة الدكاكيف بشراء كقرركا الرسـ كعممكا ذلؾ في فاىتمكا نقص كال زيادة

 تيدـ قد كاف أغمبيا ألف الجبس الشبابيؾ عف عكضان  الخشب مف كالشبابيؾ البغدادلي مف القبة كعممت اإليكاف سقؼ فجددكا

  ، تعالي ا شاء إف تتـ قريب كعما ككقع
 كقبتو كنصؼ متريف مف يقرب حيطانو كسمؾ اآللة بالحجر جميعو البناء محكـ فكجدتو بأطرافو كطفت المدفف ىذا دخمت كقد

 ينزؿ لميكاف بابان  ىناؾ ككجدت ، لطيؼ شكؿ مجمكعيا مف يتككف متنكعة أشكاؿ عمي بالنحاس ممبسة كأبكابيا االرتفاع شامخة

 مصر عمي استيبلئو بعد سميـ السمطاف شنقو الذم بام طكماف السمطاف قبر يالقبم الضمع عند بو سماكم حكش إلي منو

  - - - األكقات بعض في بو الغكرم السمطاف لجمكس مقعد ىناؾ كاف أنو الناس ألسنة عمي كيشاع ، أمكرىا كتمييد
 مف بالبضائع المشحكنة كالككائؿ كالحكانيت الخانات كبو دائمان  عامر كىك كأبيجيا القاىرة شكارع أعظـ مف اليكـ الشارع كىذا

  مساكف كبأعبلىا ذلؾ كغير الحرير األقمشة أنكاع



 ٗٓٓ 

عمي باشا مبارؾ يكضح سبب بناء سبيؿ محمد عمي المكجكد بناصية حارة  .َِّ
  الرـك بالغكرية

 
 ِٗ ، ِٖ صفحة – الثاني الجزء – التكفيقية الخطط كتاب مف
 ست سنة باشا عمي محمد العزيز أنشأه العقاديف بسبيؿ المعركؼ الباشا بيؿس بجكار الركـ حارة باب يجد صغيرة مسافة بعد ثـ

 األطفاؿ لتعميـ مدرسة جعؿ مكتب كفكقو بالرخاـ مبني كبير سبيؿ كىك باشا طكسكف ابنو ركح عمي كألؼ كمائتيف كثبلثيف

 جية مف عميو كالصرؼ لممكيةا المدارس مثؿ سنكم كامتحاف كخكجات خدمة كليـ كاأللسف كالرياضة كالنحك كالخط القرآف

  ، األىمية المكاتب باقي مف كغيره العمكمية األكقاؼ ديكاف
 عمي محمد الكزير حضرة ابف بطكسكف الشيير باشا أحمد المخدـك الكريـ المقر الجبرتي في كما ىك المذككر باشا كطكسكف

 الكىابية كحارب الحجازية الببلد إلي المترجـ سافر ، اإليي أضيؼ كما كالثغكر الحجازية كاألقطار المصرية األقاليـ مالؾ باشا

 خيامو عرضي كجعؿ الحماد جية إلي كسافر العساكر فأخذ رشيد جية إلي يسافر أف أراد مصر إلي عاد كلما لو النصرة فكانت

 المطربة آلالتا أرباب مصر مف صحبتو ككاف كالعزب منضكر كأبي برنباؿ إلي ثـ رشيد إلي العرضي مف يتنقؿ كصار ، ىناؾ

 الجماعة كمعو رشيد إلي خكاصو ببعض ذىب ثـ رفقائيـ باقي مف يصحبيـ كمف كقشكة كالحبابي الكراؽ إبراىيـ كىـ المغنيف

  برنباؿ قصر إلي بيـ فانتقؿ قاصكف كغمماف جكار الرـك جية مف إليو كحضر أيامان  فأقاـ المذككركف
 ليمة كذلؾ نحبو كانقضي ساعات العشر نحك بو كتمممؿ بالطاعكف فتمرض رالمقدك  مف نزؿ ما بو نزؿ بيا حمكلو ليمة ففي

 انتفخ ركحو خرجت كعندما رشيد حاكـ قكلمي أفندم خميؿ كحضر كألؼ كمائتيف كثبلثيف احدم سنة القعدة شير سابع األحد

 بالجيزة كالده ككاف عاشره اءاألربع ليمة منتصؼ السفينة في بو ككصمكا صندكؽ في ككضعكه ككفنكه فغسمكه لكنو كتغير جسمو

 عنو فأخبره الكقت ذلؾ في حضكره استنكر ليبلن  بكصكلو عمـ فمما بيؾ كتخدا أخك أغا أحمد إليو فذىب إخباره عمي يتجاسركا فمـ

 فمـ ىك أيف كيقكؿ بالمخادع يمر كصار القصر إلي كطمع شبرا إلي كانحدر القنجة الحيف في فركب متكعكان  شبرا إلي كرد أنو

 الباشا عمي بيؾ كتخدا كأقبؿ الترسخانة عند بو كرسكا بكالؽ إلي السفينة في كىك بو ذىبكا ككانكا بمكتو يخبره أف أحد يتجاسر

 بكالؽ إلي بأجمعيـ فركبكا األعياف إلخبار الرسؿ كانطمقت الميؿ آخر بكالؽ فأتي السفينة كنزؿ شديدان  انزعاجان  فانزعج يبكي فرآه

 رأسو عند عكدان  كنصبكا الناركس كأخرجكا السفينة عمي ساتران  تظمكان  نصبكا ثـ المحركقي كالسيد اخكاألشي القاضي كحضر

 جكقات مف فييا كليس كخمفو أمامو مشاه كالجميع ترتيب غير مف بالجنازة كانجركا بالطمخاف المسمي الكزراة تاج عميو كضعكا

 األحمر الدرب عمي الخرؽ كباب المدابغ طريؽ عمي بكالؽ ساحؿ مف ،  ئش كاألحزاب المكاتب كأكالد كالفقياء المعتادة الجنائز

 المسافة ىذه كؿ كلمكتاه لنفسو الباشا أعده الذم المدفف إلي بو كذىبكا المؤمنيف بمصمي عميو فصمكا الرميمة إلي التبانة عمي

  كيبكي إليو ينظر نعشو خمؼ ككالده
 الجنازة أماـ كساقكا األرض عمي منيا ينثركف عددية أنصاؼ كدراىـ الذىب كربعيات القركش تحمؿ حمير أربعة الجنازة كمع

  ، األزىر فقراء تناكليا كيسان  كأربعيف خمسة صبلتو السقاط كأخرجكا الكبار الجكاميس مف رؤكس ستة
 كانكا أنيـ حتي يوكتير  انتفاخو بسبب منو إخراجو لتعسر الخشب بتابكتو فييا كأنزلكه التربة ىدمكا المدفف إلي كصمكا كلما

 الباشا كنكبة الطبكؿ كدؽ األفراح عمؿ مف عمييـ باألمر الناس كامتنع ، ذلؾ عمي غالبة كالرائحة البخكر تابكتو حكؿ يطمقكف

 ككاف العشريف يبمغ لـ الشبيبة مقبؿ كىك كمات يكمان  أربعيف مدة القبر عند العزاء عميو كأقامكا ، باشا كطاىر باشا كاسماعيؿ

 العسكر تخافو أفعالو في أبيو عمي يعترض ككاف اإلسبلـ لممة منقادان  العرب ألكالد ميؿ لو جكاد شجاعان  بطبلن  سيمان ج أبيض

  تعالي ا رحمو كتيابو

 



 ٗٓٔ 

عمي باشا مبارؾ يصؼ منطقة بيف القصريف بشارع المعز كما كانت في عصره  .َّّ
 بالخطط التكفيقية

 
  ُْ ،ُّ صفحة الثاني الجزء – مبارؾ باشا عمي تأليؼ التكفيقية الخطط كتاب مف

 ثـ ، البرقكقية بجامع كتعرؼ لآلف عامرة كىي كسبعمائة كثمانيف ست سنة برقكؽ الظاىر الممؾ أنشأىا التي البرقكقية المدرسة
 سنة أتميا مصر محكمة إلي قبلككف بف محمد لناصرا الممؾ عاد كلما العادؿ الممؾ عمارتيا في ابتدأ التي الناصرية المدرسة

 باب داخؿ التي المنصكرية المدرسة ثـ ، متخرب سبيؿ كبداخميا الناصرية بجامع كتعرؼ لميـك عامرة كىي كسبعمائة ثبلث

 لميكـ مرةعا كىي كستمائة تسعيف سنة قبؿ قبلككف المنصكر الممؾ كالبيمارستاف تجاىيا التي كالقبة ىي أنشأىا البيمارستاف

 أعتابان  مجعكلتيف مسمتيف الجامع بيذا كجدكا مصر ديار الفرنساكية دخكؿ زمف كفي البيمارستاف كبجامع قبلككف بجامع كتعرؼ

 جميع عمي فاستكلي إنجميزم مركب الطريؽ في المركب فقابؿ ، أخر أشياء مع مممكتيـ تخت باريز إلي كأرسمكىما فأخرجكىما

 خططيـ في الفرنساكية حرره كمما اإلنجميز مممكة تخت لكندرة بمدينة اآلثار خزانة في يكجداف متافالمس كلآلف المركب في ما

 المتر عشر أعشار كثبلثة متر أعشار أربعة القاعدة كارتفاع متر أعشار كستة متراف االثنيف مف كؿ طكؿ أف يعمـ مصر لديار

 باب ثـ النحاسيف بحماـ كيعرؼ قبلككف حماـ قبلككف جامع عدكب ، قديمة كتابة كعمييما المصقكؿ الصكاف الحجر مف كىما

  ، اليميف جية كصؼ كىذا الصالحية حارة تجاه التي الصاغة
 قرمز درب بتكية المعركفة التكية ثـ ، بناؤىا يكمؿ لـ جديدة زاكية كبأكلو نافذ غير كبير كىك قرمز درب فبأكليا اليسار جية كأما

 سنة األنككي مثقاؿ الديف سابؽ أنشأىا التي السابقية المدرسة ثـ ، سناف الشيخ ضريح كبجكارىا جديدة كمباف أشجار بداخميا

 سعكدم أحمد السيد كرثة ممؾ دار منيا كبيرة دكر عدة الدرب كبيذا قرمز درب بجامع كتعرؼ متخربة كىي كسبعمائة ستيف

 بيت حارة ثـ ، كاف الخميمي خاف عمدة خربكطمي أفندم أحمد بف خربكطمي أفندم أحمد السيد كدار سعكدم محمد السيد كأخيو

 ثـ ، الحريرم عشرم المعمـ كبيت ، سابقان  الضبطية مفتي الدنؼ اليادم عبد الشيخ بيت بيا القبكة بحارة أيضان  كتعرؼ القاضي
 تقكؿ قبر الشارع جية مف الحارة ىذه كبأكؿ ، كغيرىا الدىنات لبيع معدة كىي مساكف بأعبلىا ، المكنة خاف بككالة تعرؼ ككالة

  ، المارستاف تجاه دفف أنو الشعراني ذكر الذم المجذكب الشريؼ سيدم قبر ىك كغالبان  األربعيف سيدم قبر العامة
 بعد باشا اسماعيؿ ابنو ركح عمي صدقة ذلؾ كجعؿ ، مكتبا فكقو كأنشأ عمي محمد العزيز أنشأه النحاسيف بسبيؿ يعرؼ سبيؿ ثـ

 ىذا رأس محؿ في ككاف كألؼ كمائتيف تسعيف سنة بعد فتح الذم الجديد القاضي بيت شارع ثـ ، السكداف بببلد محركقان  مات أف

 زالت الشارع ىذا فتح فمما كستمائو كستيف اثنتيف سنة البندقدارم بيبرس الظاىر الممؾ أنشأىا التي الظاىرية المدرسة الشارع

 عدة اآلف الشارع كبيذا الشارع آخر ىي التي الصالحية حارة ثـ الصالحية مدرسةال كبمصقيا الصالحية القبة ثـ ، المدرسة ىذه

 عرؼ ذلؾ أجؿ فمف ، القديـ النحاس فيو يباع مرتيف أسبكع كؿ سكؽ بو كينصب الجديد النحاس لبيع الجانبيف مف دكاكيف

 أخطاط أعمر القصريف بيف خط كافك  المقريزم قاؿ ، القصريف بيف بخط يعرؼ كاف القديمة األزماف كفي النحاسيف بشارع

  القاىرة

 

 



 ٕٗٓ 

  

 أكذكبة االستبداد الشرقي .َّْ
 تحت ىذا العنكاف كتب األستاذ جماؿ بدكم في كتابو الممتع )في محراب الفكر( ما ممخصو :

ىؿ صحيح أف الطغياف داء شرقي متكطف مثؿ البميارسيا كاالنكمستكما ، كأف شعكب الشرؽ عمي خبلؼ الشعكب األكركبية 
مييئكف بطبيعتيـ ألف يككنكا عبيدان ، كأف الرؽ بالنسبة  –في رأم أرسطك  –يتقبمكف الطغياف بدكف شككم أك تذمر ألنيـ 
ت التي أطمقيا أرسطك في القرف الرابع قبؿ الميبلد جرت مجرم الحقيقة المؤكدة ليـ نافع بقدر ما ىك عادؿ ، إف ىذه المقكال

لدم فبلسفة الفكر السياسي حتي مشارؼ العصر الحديث كاألعجب أف ترم أصداءىا عمي ألسنة مفكرم الديمكقراطية 
ب كخطر عمي الغرب ، كأف المحدثيف مثؿ مكنتسكيك الذم انتيي إلي أف االستبداد نظاـ طبيعي بالنسبة لمشرؽ لكنو غري

الحككمة المعتدلة ىي أصمح ما يككف لمعالـ المسيحي الغربي بينما الحككمة المستبدة ىي أصمح ما يككف لمعالـ اإلسبلمي ، 
كبذلؾ انشطر العالـ في نظر فبلسفة الغرب إلي قسميف ، قسـ شرقي مييأ بحكـ طبيعتو ألف يحكـ حكمان استبداديان ألنو في 

كانات أك العبيد ، كقسـ غربي لو أنظمة سياسية خاصة تجعؿ طبيعة االستبداد أمران صعبان ، فإلي أم مدم يمكف مرتبة الحي
قبكؿ ىذه األقكاؿ التي انتقمت إلينا عبر المؤثرات الثقافية التي جعمت منيا مسممات ال تقبؿ النقض أك النقد كاستقبمتيا 

حباط كاستسبلـ إلي تربتنا العقمية عف رضا دكف إدراؾ لمخاطرىا ع مي كجكدنا اإلنساني كما تزرعو في نفكسنا مف يأس كا 
 الكاقع كاعتبار االستبداد قدران مقدكران ال فكاؾ منو شأف العمؿ الكراثية

نحف الشرقييف ال ننكر أف مجتمعاتنا القديمة عانت في بعض مراحميا التاريخية مف حكـ الطغياف كلكف مف قاؿ إف الشعكب 
ي عيكدىا القديمة كالكسيطة كالحديثة أيضان لـ تتعرض لحكـ الطغياف ؟ كلـ تعاف مف القير كاالستبداد مثمما األكركبية ف

عانينا ؟ إف الحقيقة العممية كالتاريخية تشيد بأف الطغياف داء إنساني يفرض نفسو عندما تتييأ لو ظركؼ تاريخية معينة ، 
ت اليكاء بصرؼ النظر عف ككنو مصريان أك ألمانيان أك استراليان كليس مف مثؿ األنفمكنزا تصيب اإلنساف إذا تعرض لتيارا

الشعكب الشرقية )المتخمفة( كأف تبرأ منو الشعكب البيضاء   الحقائؽ العممية في شئ أف يككف الطغياف حكران عمي 
أمثاؿ ىتمر كمكسيميني  )المتحضرة( ألف الحضارة الغربية في قمة ازدىارىا لـ تمنع ظيكر أشد طغاة العصر الحديث مف

كستاليف كساالزار ، كلكنيا النظرة العنصرية الخبيثة التي صاغت الفكر األكركبي منذ عصر أفبلطكف كأرسطك حتي عصر 
 ىيجؿ كماركس

نعـ نحف نعترؼ بأف الطغياف في الشرؽ أقدـ منو في الغرب لسبب تاريخي ال دخؿ لنا فيو كىك أف الشرؽ أقدـ كأعرؽ 
 كأسبؽ 
صر قامت أكؿ حككمة مركزية في التاريخ بينما كانت الجزر اليكنانية في طكر الطفكلة فكاف مف الطبيعي أف تعرؼ ففي م

مصر األنظمة السياسية كأف تنحرؼ ىذه األنظمة إلي ممارسة الطغياف ، فمما بمغت المدف اليكنانية مرحمة البمكغ كالنضج 
دكؿ الشرؽ ، كعرفت اليكناف الطغياف مثمما عرفتو مصر ظير فييا  تطكرت أنظمتيا السياسية كسرم عمييا ما سرم عمي

قبؿ  َٓٔما يعرؼ في التاريخ باسـ عصر طغاة اإلغريؽ الذم يبدأ باعتبلء الطاغية كبسميكس عرش مدينة ككرنثة عاـ 
فقياء المغة يعكدكف الميبلد كخبلؿ قرف كنصؼ قرف مف الزماف اكتكت المدف اليكنانية بنار نخبة مف عتاة الطغاة ، بؿ إف 

كمعني ذلؾ أف اليكناف التي تزىك عمي العالـ بأنيا ميد الديمقراطية لـ تسمـ مف جحيـ  - -بمفظ طاغية إلي جذكر إغريقية 
الطغياف شأنيا في ذلؾ شأف مصر كغيرىا مف ببلد الحضارات القديمة كظير فييا جيؿ مف الطغاة قبؿ ثبلثة قركف مف 

لتعصب العنصرم إلي جعؿ الطغياف صناعة شرقية بحتة ، كسار عمي دربو المؤرخكف الذيف كتبكا ظيكر أرسطك الذم دفعو ا
عف اإلسكندر األكبر تمميذ أرسطك فقالكا إنو لـ يكتسب صفة الطغياف إال بعد أف جاء الشرؽ فرضع الطغياف مف منابعو 

نفسو إليان متأثران بفكرة تأليو الحاكـ في مصر األصمية كزعمكا أف الفاتح المقدكني ظؿ يتمادم في طغيانو حتي جعؿ مف 
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كنسي ىؤالء المؤرخكف أف فكرة تأليو االسكندر نشأت معو منذ كالدتو كأف أمو أكليمبياس غرست في عقمو أنو ليس ابف 
ة آمكف فيميب المقدكني كلكنو ابف اإللو زيكس كبير آلية اليكناف ، فمما جاء اإلسكندر إلي مصر فاتحان كقع في حبائؿ كين

  - - -الذيف خدعكه كأفيمكه أنو ابف اإللو أمكف 
الدكتكر جماؿ حمداف في كتابو الجميؿ شخصية مصر في البداية لـ ينكر أف الطغياف أك االستبداد ىك النغمة الحزينة في  

صر تاريخ مصر كأسكأ خط في دراما الشعب المصرم كلكنو ال يمبث أف يتساءؿ ىؿ ىذا يعبر عف حقيقة شخصية م
 االجتماعية الكامنة ؟ أىك يعني صفة مكركثة أـ مكتسبة خالدة أـ عارضة ؟ ثـ ىؿ تنفرد بو مصر أـ يشاركيا فيو غيرىا ؟

كيجيب الدكتكر جماؿ حمداف بأف ظاىرة الطغياف التعسة لـ تقتصر عمي مصر ال انفردت مصر بيا سكاء في الماضي البعيد 
دية في التاريخ القديـ تفكؽ الحصر : بابؿ كآشكر كفارس كفينيقيا ، اليند كالصيف أك القريب فإف اإلمبراطكريات االستبدا

ككؿ حضارات العالـ الجديد ، إلخ ، أما اليكناف كركما التي جعؿ البعض منيا أسطكرة الديمقراطية كمنبع الحرية فقد كانت 
عات العبكدية الكبلسيكية كفي اإلمبراطكرية الركمانية عمي العكس تمامان مثاالن بشعان لبلستبداد كالظمـ كالتعذيب بؿ كانت مجتم

يؤلو كفرعكف في مصر كلـ يكف أقؿ منو طغيانان كبطشان أما أكركبا في العصكر  -قيصر –بالذات كاف اإلمبراطكر الطاغية 
أم أف الرجؿ  - -الكسطي فقد كاف المجتمع اإلقطاعي نظامان استبداديان سافران ككاف الفبلح األكركبي قنأ يعني عبدا ، 

األكركبي كاف أسكأ حاالن كحظان مف اإلنساف المصرم سكاء في العصكر القديمة أك الكسطي كحتي بالنسبة لمرقيؽ الذم لـ 
 ينتشر في مصر نسبيان مثمما انتشر بأكركبا فقد كاف يعامؿ برفؽ نكعان إذا ما قيس بنظيره األكركبي 

ف حقيقة عرفتيا معظـ الببلد في معظـ العصكر عمي اختبلؼ بيئاتيا كالفركؽ كيرم د جماؿ حمداف أف االستبداد أك الطغيا
بيف البشر أقؿ بكثير مف التشابو األساسي بؿ لقد كاف تاريخ العالـ حتي كقت قريب ىك في الكاقع الحكـ المطمؽ كاالستبداد 

ركح العصر كليس لحسف الحظ ركح بصكرة أك بأخرم كأف ما عرفتو مصر في أغمب تاريخيا مف الطغياف إنما كاف لؤلسؼ 
المكاف كىك إذا كاف قد طاؿ في مصر بعد أف كاف صفي في أكركبا مثبلن لعدة قركف فذلؾ بفعؿ االستعمار الدخيؿ اآلتي مف 

 أكركبا نفسيا 
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 االستعمار االستيطاني في عصر أسرة #محمد_عمي في ظؿ االمتيازات األجنبية .َّٓ
 لمدكتكر جماؿ حمداف حيث كتب ما ممخصو :مف كتاب مختارات مف شخصية مصر 

كانت خطكط المبلحة ، ككؿ أنكاع السفف تنقؿ حمكالتو البشرية النيمة ، لتمقي بيا عمي أرصفة اإلسكندرية ، التي أصبحت 
  -بكابة االستيطاف كأكبر مراكزه ، 

ي ، لكف تمؾ ىي األقمية النادرة ، كذلؾ فمعؿ منيا عناصر طيبة صالحة بالمستكم العممي كالفني أك بالمقياس األخبلق
االستثناء الشاذ ، فالمسمـ بو حتي بإجماع المؤرخيف األكركبييف أنفسيـ ، أنيا في معظميما تمثؿ مجاج الشماؿ كنفاية 

أكركبا كحثالة البحر المتكسط ، فتقريبان معظـ ىؤالء المياجريف األكركبييف كانكا مف المغامريف كاألفاقيف ، كأصحاب 
بؽ كالمزكريف كالمصكص كالمجرميف كالياربيف مف يد العدالة مف كؿ صنؼ ببل تعميـ أك حرفة أك مينة غالبان كببل السكا

أخبلؽ عمي األغمب كعمي األفضؿ مف المرابيف كالسماسرة كأصحاب األعماؿ المشبكىة كالكؿ تقريبان ال ىدؼ لو إال أف يصنع 
ألكلي ، كذلؾ في ظؿ االمتيازات األجنبية كعصر القناصؿ أك العصر الذىبي ثركة بالحبلؿ أك الحراـ ، كالحراـ بالدرجة ا

 لمقناصؿ 
كمما لو داللتو أف بعضيـ كاف يغير اسمو في مصر كمعظميـ يخفي اسـ عائمتو كحتي أكثرىـ احترامان بيف المستعمرة 

  - - -األكركبية لـ يكف فكؽ الشبيات ككاف مف أصؿ مشككؾ فيو 
مف ىذا كمو إلي أننا إلي حد بعيد إزاء مافيا عظمي ، إال أنيا لمتناقض كاألسؼ مافيا فكقية ال سفمية ، كيكاد المرء يخمص 

عمي قمة المجتمع الضحية ، ال في قاعو كما ينبغي عمي األقؿ ، كىذا بدكره ما يضع أيدينا عمي خبلصة االستعمار 
اليات األكركبية في مصر انت تمثؿ كجو أكركبا القبيح ، كعمي الجممة يمكف القكؿ إف الج  - -االستيطاني في مصر ، 

 بمثؿ ما أف االستعمار عمكمان ىك الكجو القبيح لمحضارة األكركبية الحديثة 
ذا صح أف االمتيازات األجنبية كانت جديرة بأف تفسد رجاالن أفضؿ منيـ ، فالصحيح أيضان أنيـ كانكا عناصر فاسدة باألصؿ  كا 

ذا كاف البعض يزعـ أنو لـ يكف بديؿ ليذه الجاليات كأداة لمتحضير كاالحتكاؾ الحضارم كاألكربة فإنو حقان لثمف باىظ  ، كا 
 جدان بؿ كرىيب ذلؾ الذم دفعتو مصر ماديان كمعنكيان ، إنسانيان كبشريان في سبيؿ الحصكؿ عمي الحضارة الحديثة 

أصكليا االجتماعية السفمي جاءت لتفرض نفسيا في فعمي المستكم المعنكم كاالجتماعي فإف المستعمرة األكركبية رغـ 
مصر أرستقراطية طبقية دخيمة عمي قمة اليـر االجتماعي الكطني ، كمجتمع فكؽ المجتمع ، بؿ كلتتحكؿ بفضؿ االمتيازات 

متيازات األجنبية كنظاـ الحماية كالمحاكـ المختمطة إلي دكلة داخؿ الدكلة تكاد تمثؿ في مكاطنيا الجديدة نكعان مف اال
  - -اإلقميمية التي عرفتيا مكاني الشرؽ األقصي في كقت معاصر 

مف ناحية أخرم ، كبحكـ الحاجز الديني فإنيـ كانكا كظمكا أيضان مجتمعان معزكالن مغمقان عمي نفسو ، أشبو بالمعسكرات ، غير 
لنتيجة الصافية ىي مجتمع منقكؿ بكامؿ أك الذكباف في المجتمع الكطني حتي مع األقباط ، كا -التزاكج-قابمة لبلختبلط 

جذكره كبيئتو كمناخو الحضارم كاالجتماعي باختصار جزر أكركبية فرضت عمي األرض المصرية ، قطعة مف أكركبا في 
 مصر ، التي لـ تصبح بيـ عمي أية حاؿ قطعة مف أكركبا 
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 الطبيعة المصرية في أكىاـ الناس .َّٔ
 حية( بقمـ عباس محمكد العقادسيرة كت –مف مقدمة كتاب )سعد زغمكؿ 

طبيعة المصرم مكضع دراسات كثيرة جنسية كنفسية كاجتماعية كسياسية يقـك كثير منيا عمي اإلشاعة كالغرض كقميؿ منيا 
 عمي التحقيؽ كاإلنصاؼ 

أمة أكضح  -فيما نعتقد–كليس ذلؾ لغمكض أك تعقيد فييا فإف ىذه الطبيعة كاضحة سيمة ليس في األمـ العريقة كافة 
منيا كأسمس كلكنيا قد احتجبت طكيبلن لما أحاط بيا مف أقاكيؿ األمـ المنافسة ليا أك المكتكرة منيا ، كقد طاؿ عيد مصر 
بمراس المنافسيف كالجيراف المكتكريف كطاؿ إعراضيا عما يصمكنيا بو كيفتركنو عمييا ، حتي كقر في األذىاف كأصبح 

كالتصحيح كالتعرض لمحقائؽ المقررة كالكقائع المكررة تبدك عميو شبية الغرض كالمحاباة مف حيث ال  التعرض لو بالتفنيد
 تبدك عمي تمؾ األقاكيؿ المفتراة ، 

كنحف نرجع إلي الصفات الكثيرة التي تكاترت بيا أقاكيؿ األمـ الناقمة أك األمـ الحاسدة فنستعرضيا صفة صفة كنحاكؿ أف 
 سامع أك ينفي عنو الشؾ كالتردد فبل نجد بينيا صفة كاحدة تطرؽ األذىاف مف ناحية اإلقناع نجد فييا ما يقنع ال

كال نعجب لشئ عجبنا مف سرعة األكاذيب في النفاذ إلي اآلذاف كسرعة األكىاـ بعد ذلؾ في االستقرار باألخبلد حتي إذا جاء 
استقبمت األكىاـ باإلذعاف كاالستسبلـ تنقمب فجأة مف دكر التفنيد كالتصحيح كاف العجب األكبر أف تمؾ األخبلد التي 

السبلسة كاليكادة إلي التصعب كالتشدد في كجو الحقيقة ، كأنما األكىاـ صديؽ مسالـ ينزؿ بيا نزكؿ النصير المأمكف 
دكف أف تمتفت الجكانب المحمكد العكاقب ، أما الحقيقة فيي عدك مياجـ يدؾ الحصكف كيبدؿ المعالـ كال يطرؽ العقكؿ أبدان 

 لو كتثكر عميو ، 
كرأس األكاذيب عمي الطبيعة المصرية أنيا طبيعة أمة ال تحكـ نفسيا بنفسيا كال تباؿ غارة األجنبي عمييا ، فمف مف أعداء 

المصرييف يشؾ في ىذه األكذكبة ؟ أك يكمؼ نفسو كىك يقذفيـ بيا أف يضاىي بينيـ كبيف غيرىـ ليعمـ مقدار الشبو في 
 الخمة بينيـ كبيف أبناء األمـ األخرم ؟ىذه 

 عمي أنيا كما قمنا رأس األكاذيب كأيسرىا تفنيدان عند النظر القريب فضبلن عف النظر البعيد ، 
فميس شأف المصرييف في ىذه الخمة بمخالؼ لشأف األمـ كافة في العصكر القديمة إذ ىي كميا مزيج مف غالب كمغمكب 

أحقيـ بكصؼ الكطني كمف أحقيـ بكصؼ الدخيؿ ، إذا مضي عمييـ جيبلف أك بضعة أجياؿ  كأصبلء كغرباء ، ال تدرم مف
، 

كلقد كانت ىذه األمـ جميعان ال تبالي مف يحكميا مف أبناء الببلد أك غير أبناء الببلد ، ألنيا كانت منيكبة مظمكمة عمي 
  - - -عميو كتمالئ أعداءه كمتا الحالتيف ، ككانت تطيؽ الحاكـ حتي يجاكز بيا حد الطاقة فتثكر 

كقد أبطأت اإلنسانية طكيبلن قبؿ أف تخترع الديمقراطية أك الفكرة الكطنية ، كقد أصيبت جميع األمـ بما أصيب بو المصريكف 
 مف جراء ىذا اإلبطاء الذم ال ذنب فيو عمي أحد 
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