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 مقدمة .ٔ

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

تناوؿ الجزء األوؿ مف ىذا الكتاب بدء الحوار بيف شخصيف ، أحدىما يحاوؿ إقناع اآلخر أنو لف يتمكف  -
مف معرفة ما سيحدث وأنو حتمًا سيموت دوف أف يشيد نياية األحداث التي يعيشيا ، وأف كؿ ما عميو 

ة الحؽ ىو أف يسجؿ موقفو مما يحدث وأف ينصر الحؽ في حدود استطاعتو دوف انتظار مشاىد
ينتصر فعمي مر التاريخ انتصر الحؽ عمي الباطؿ ثـ عاد وانتصر الباطؿ ثـ عاد وانتصر الحؽ وىكذا ، 
إنيا دورة ال تنتيي في تاريخ البشرية ، وقد يعيش اإلنساف في بداية ىذه الدورة أو خبلليا أو في 

دث ولكنو يموت دوف أف نيايتيا ثـ تبدأ دورة جديدة قبؿ أف يموت بقميؿ ويتمني أف يعرؼ ما سيح
واستمر الحوار بينيما عمي ىذا النحو ، إلي أف استعرضا معًا تاريخ مصر بالكامؿ ليتأمبل معًا  يعرؼ ، 

 األمثمة العديدة عمي أشخاص حاولوا نصر الحؽ ثـ ماتوا دوف أف يشاىدوا نتيجة ما حاولوا تحقيقو 
ي وحتي نياية العصر األيوبي ، مع ذكر الكتب وقد تناوؿ الجزء األوؿ تاريخ مصر منذ العصر الفرعون

 والمراجع التي تـ االستعانة بيا أثناء الحوار 
أما الجزء الثاني فقد تناوؿ باقي الحوار واستكمؿ استعراض تاريخ مصر مف عصر دولة المماليؾ 

عصر محمد البحرية مرورًا بعصر المماليؾ البرجية ثـ العصر العثماني ثـ أحداث الحممة الفرنسية ثـ 
 عمي وأسرتو إلي أف وصؼ أحواؿ مصر في عيد االحتبلؿ البريطاني لمصر  

أما الجزء الثالث الذي بيف يديؾ فسيتناوؿ إف شاء اهلل نياية االحتبلؿ البريطاني لمصر وقياـ ثورة 
 وأىـ األحداث واألحواؿ في مصر خبلؿ العصر الجميوري  ٕٜ٘ٔيوليو سنة 

وفقني إلي إتماـ ىذا الكتاب إللقاء الضوء عمي أىـ األحداث في تاريخ مصر وأسأؿ المولي عز وجؿ أف ي -
 ونعيد قراءة التاريخ برؤية عصرية تساعدنا عمي فيـ الحاضر والتطمع إلي المستقبؿ 

 
 رابط كتاب لف تعرؼ الجزء الثالث عمي الميديا فاير :
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 ٕٜ٘ٔأىـ األحداث التي وقعت في مصر قبؿ قياـ ثورة يوليو سنة  .ٕ

توقفنا في الحديث في المقاء السابؽ عند أحواؿ مصر تحت االحتبلؿ البريطاني وكنا قد أجمنا الحديث  -
 فيؿ مف الممكف أف نستكمؿ الحديث ؟ ٕٜ٘ٔعف أىـ األحداث التي سبقت قياـ ثورة يوليو سنة 

ثبًل ذكرنا جميع ماذكرناه عف ىذه األحداث لنتكمـ عنو ، فمال مانع عمي اإلطبلؽ ولكف دعنا نستعيد  -
أسماء رؤساء الحكومات في عيد الممؾ فؤاد وعيد الممؾ فاروؽ مع توضيح أىـ حدث في عصر كؿ 

 منيـ ، ويمكننا اآلف إعادة ما ذكرناه حتي نبدأ في سرد األحداث دوف نسياف حدث منيا

 نعـ لقد كتبت ما ذكرتو في المقاء السابؽ ويمكنني إعادتو عميؾ  -

 حسنًا فماذا كتبت ؟ -

وكاف قد  ٜٜٔٔكاف أوؿ رئيس وزراء في عيد فؤاد ىو حسيف رشدي باشا وفي عيده قامت ثورة  -
تولي الوزارة مف قبؿ تعييف فؤاد سمطاف عمي مصر ثـ تولي رئاسة الوزراء بعده بفترة محمد سعيد باشا 

ا بعد ثـ يوسؼ وىبة باشا ، ثـ محمد نسيـ باشا ، ثـ عدلي يكف باشا ، ثـ عبد الخالؽ ثروت باش
وفي عيده أصبح فؤاد ممؾ بدال مف سمطاف ، ثـ تولي محمد توفيؽ نسيـ  ٕٕٜٔفبراير ٕٛتصريح 

ثـ تـ عمؿ انتخابات وأصبح سعد  ٖٕٜٔباشا الوزارة ، ثـ يحيي إبراىيـ باشا وفي عيده صدر دستور 
الدستور بعد  زغموؿ باشا رئيسًا لموزراء وىي أوؿ حكومة منتخبة بعد الدستور ، ثـ حدث انقبلب عمي

مقتؿ السير لي ستاؾ وتـ تعييف أحمد زيور باشا رئيسًا لموزارة ، ثـ عدلي يكف باشا ، ثـ عبد الخالؽ 
ثروت باشا ، وفي عيده توفي سعد باشا زغموؿ ، مصطفي النحاس باشا ، محمد محمود باشا ، عدلي 

حيي باشا ، محمد نسيـ يكف باشا ، مصطفي النحاس باشا ، اسماعيؿ صدقي باشا ، عبد الفتاح ي
باشا ، عمي ماىر باشا وفي عيده توفي الممؾ فؤاد وتـ ارتقاء الممؾ فاروؽ عرش مصر وفي عيده 

 ٖٜٙٔتولي رئاسة الوزراء عمي الترتيب كؿ مف : مصطفي النحاس باشا وفي عيده تـ توقيع معاىدة 
اشا ، مصطفي النحاس ، محمد محمود باشا ، عمي ماىر باشا ، حسف صبري باشا ، حسيف سري ب

وفي عيده كانت أحداث الحرب العالمية الثانية  ٕٜٗٔفبراير  ٗباشا بضغط مف اإلنجميز في حادث 
ومعركة العمميف، أحمد ماىر باشا ، النقراشي باشا وفي عيده انتيت الحرب العالمية الثانية وتـ 

سماعيؿ صدقي باشا ، محمود تأسيس ىيئة األمـ المتحدة وتوقيع ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية ، ا
، إبراىيـ عبد اليادي باشا ، حسيف  ٜٛٗٔفيمي النقراشي باشا وفي عيده وقعت حرب فمسطيف سنة 
وبدء المقاومة في القناة وحدوث  ٖٜٙٔسري باشا ، مصطفي النحاس باشا وقاـ بإلغاء معاىدة 

ز وىو اليوـ الذي أصبح عيدًا مجزرة لمشرطة المصرية في االسماعيمية واستبساليا في قتاؿ اإلنجمي
قالة وزارة الوفد وتعييف عمي ماىر باشا ، أحمد  ٕٜ٘ٔيناير ٕ٘لمشرطة في  وحدث حريؽ القاىرة وا 

 ٕٜ٘ٔنجيب اليبللي باشا ، حسيف سري باشا ، اليبللي باشا وفي عيده قامت ثورة يوليو 
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فبراير ، كما  ٗقد تحدثنا عف حادث رائع يمكننا اآلف تناوؿ ىذه األحداث ، عممًا بأننا عمي ما أذكر  -
 ----أنني لست في حاجة ألف أذكرؾ بأف 

 نعـ نعـ أتذكر أف كؿ ىؤالء قد ماتوا دوف أف يعرفوا ما الذي حدث بعد ذلؾ -

لي ًأي مدي ستتطور األحداث التي نعيشيا أف وأنا وأنت أيضًا سنموت دوف  - نعرؼ ما الذي سيحدث ، وا 
 حالياً 

أف نسجؿ مواقفنا منيا ونعمؿ ما في استطاعتنا دوف أف ننتظر نتائج لما فعمناه ،  بالتأكيد وكؿ ما عمينا -
فعمي المرء أف يسعي وليس عميو إدراؾ النجاح كما يقاؿ ، فالنتائج ستكوف في اآلخرة إف شاء اهلل ، 

ءة التاريخ وكؿ ىذا تحاورنا فيو كثيرًا منذ بدأنا حديثنا معا ، وىذا ال يمنع أيضًا مف أف نستفيد مف قرا
 فبراير  ٗلنتعمـ الدروس المستفادة منو ، فأرجو أف نستكمؿ الحديث عف نتائج حادث 

ذكرنا أف ىذا الحادث تـ في األساس ليضمف اإلنجميز تسخير إمكانيات مصر لصالح قواتيا خبلؿ  -
 الحرب العالمية الثانية والتي كانت شماؿ أفريقيا أحد جبيات القتاؿ آنذاؾ ، 

النحاس باشا بالقوة ليصبح رئيس الحكومة أثناء الحرب ليمتـز فاروؽ إلنجميز عمي الممؾ نعـ ففرض ا -
ومساعدة بريطانيا أثناء القتاؿ ، فما الذي قدمتو مصر لبريطانيا مف  ٖٜٙٔبما وقع عميو في معاىدة 

 دعـ خبلؿ الحرب

ليؾ بعض  - ما ورد عف ىذا الموضوع لقد التـز النحاس باشا بيذه المعاىدة نصًا وروحًا كما قيؿ ، وا 
تقديـ ومراجعة يوناف لبيب رزؽ ، وتحديدًا في –بكتاب "المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر" 
 ---أحمد زكريا الشمؽ حيث كتب ما ممخصو : )–الفصؿ العاشر بعنواف فاروؽ ونياية العصر الممكي 

يطاليا فقد س اىمت بنصيب كبير في العمميات وعمي الرغـ أف مصر لـ تعمف الحرب عمي ألمانيا وا 
مما ساىـ في انتصار بريطانيا وحمفائيا ، فقامت بتمويف جيوش  ٜٖٜٔالحربية منذ بدأت عاـ 

الحمفاء بالمنتجات الغذائية والصناعية ، وعاني المصريوف مف غبلء األسعار وُشح السمع ، كما تولت 
منطقة القناة ، فضبًل عف حراسة المنشآت مدفعيتيا المضادة لمطائرات صد غارات طائرات المحور عمي 

والمرافؽ العامة مما سيؿ ميمة قوات الحمفاء ، كذلؾ جعمت مصر خطوطيا الحديدية وطرؽ ووسائؿ 
 مواصبلتيا جميعًا تحت تصرؼ قوات الحمفاء 

كؿ ىذا قدمتو مصر مف أجؿ استقبلليا الذي لـ يتـ بسبب تمؾ التضحيات عمي أي حاؿ ، سبحاف اهلل  -
يتعمـ العرب مف دروس التاريخ وظموا يثقوف في وعود الغرب ويمبوف جميع طمباتيـ كما حدث في  ، لـ

 الحرب العالمية األولي مف أجؿ ال شئ دائمًا ، وربما إلي اآلف 
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وعمومًا تكبدت مصر خسائر جسيمة في األمواؿ واألرواح وكانت سنوات الحرب مف أقسي السنوات التي  -
حيث شيدت الببلد خبلليا أزمات اقتصادية طاحنة نتج عنيا صراع  مرت عمي مصر والمصرييف

 ٔاجتماعي وحالة مف الغمياف الثوري خبلؿ السنوات التي أعقبت الحرب(

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ -

بمناسبة مرور ثمانية أعواـ عمي توقيع معاىدة  ٜٗٗٔخطب النحاس باشا خطبة في أغسطس  -
ضحيات ودعـ لمحمفاء خبلؿ الحرب وطالب بريطانيا بتنفيذ وأبرز خبلليا ما قدمتو مصر مف ت ٖٜٙٔ

وعودىا لمصر واستقبلؿ الببلد ولكف لـ يحدث ذلؾ االستقبلؿ بالطبع ، وكؿ ما حدث أف الممؾ قاـ 
والتي كاف يريد إقالتيا قبؿ ذلؾ ولـ يتمكف بسبب رفض  ٜٗٗٔبإقالة وزارة النحاس الوفدية في أكتوبر 

 اإلنجميز ، 

 نع اإلنجميز في إقالة النحاس ىذه المرة بعد انتياء الحرب ولكف لـ يما -

بالفعؿ لقد تـ تشكيؿ حكومة ائتبلفية مف مختمؼ األحزاب عدا الوفد برئاسة أحمد ماىر باشا وقد أجرت  -
ىذه الحكومة انتخابات قاطعيا حزب الوفد ، وظؿ أحمد ماىر رئيسًا لموزراء حتي تـ اغتيالو في فبراير 

 ده محمود فيمي النقراشي باشا رئاسة الحكومة وتولي بع ٜ٘ٗٔ

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ -

كاف أحمد ماىر باشا قد أرسؿ مذكرة لمزعماء الثبلثة لمحمفاء أثناء اجتماعيـ في القاىرة ليضعوا  -
 ترتيبات ما بعد الحرب وطمب في ىذه المذكرة جبلء القوات البريطانية عف مصر 

 اجتمعوا في القاىرة ؟ومف ىـ الزعماء الثبلثة ومتي  -

  ٜٗٗٔالزعماء ىـ روزفمت وتشرشؿ وشيانج كاي شيؾ وقد عقدوا مؤتمرىـ في القاىرة في أكتوبر  -

 ولماذا اجتمعوا في القاىرة تحديدًا ؟ -

إنيـ القادة المنتصروف في حرب عالمية ، فيؿ يصح أف تسأؿ لماذا اجتمعوا في مكاف معيف ، إف ليـ  -
 في العالـ ليجتمعوا فيو الحؽ أف يختاروا أي مكاف 

عفوًا لـ أكف أدرؾ حجـ المأساة التي وصمنا إلييا منذ تفككت أمتنا وتعامؿ كؿ منا منفردًا مع الطواغيت  -
 واألقوياء في العالـ كمو ػ فماذا قرر المنتصروف ؟

قرر المنتصروف عقد مؤتمر موسع في ساف فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية في أبريؿ سنة  -
لتأسيس ىيئة األمـ المتحدة كبديؿ لعصبة األمـ ، واشترطوا عمي أي دولة تريد أف تشترؾ في  ٜ٘ٗٔ

وكاف رئيس الحكومة  ٜ٘ٗٔىذا المؤتمر أف تعمف الحرب رسميًا عمي دوؿ المحور قبؿ بداية مارس 
                                                             

 
–الفصؿ العاشر  –تقديـ ومراجعة يوناف لبيب رزؽ  –لجنة التاريخ-ٜٕٓٓالمجمس األعمي لمثقافة–المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر  ٔ

 وما بعدىا  ٖٚ٘مقتطفات مف صفحة –أحمد زكريا الّشمؽ –( ٖٜ٘ٔ-ٖٜٙٔ)–فاروؽ ونياية العصر الممكي  -(ٕعيد الممكية)
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دعاة إعبلف المصرية قد تمقي ببلغًا بيذا المعني مف الحكومة األمريكية ، وكاف أحمد ماىر باشا مف 
 الحرب عمي ألمانيا منذ بداية الحرب 

 ولكف الحرب كانت قد انتيت بالفعؿ وىذا مجرد إجراء شكمي  -

نعـ ورغـ ذلؾ شف حزب الوفد ىجومًا عنيفًا عمي أحمد ماىر باشا إلتخاذه قرار إعبلف الحرب عمي  -
اؿ أحمد ماىر باشا بعد ألمانيا والياباف حتي أف أحد الشباب المتحمسيف في ىذا الجو المشحوف اغت

إعبلنو الحرب رسميًا في مجمس النواب وأثناء انتقالو مف مجمس النواب إلي مجمس الشيوخ ، وىذا 
  ٕالشاب كاف يعتقد أف أحمد ماىر قد ضحي بمصالح مصر

ألـ يكف يعرؼ النحاس باشا أف ىذه الخبلفات السياسية قد يتأثر بيا الشباب المتحمس فيصؿ األمر  -
 عض السياسييف بالخيانة التياـ ب

لؤلسؼ كانت االغتياالت السياسية ظاىرة قد انتشرت في تمؾ الفترة والسبب فييا عمي ما أعتقد تخبط  -
السياسييف وفشؿ المفاوضات وحالة االختناؽ والقير الذي كاف يعيش فييا الشعب وخاصًة الشباب واهلل 

 أعمـ 

 ث في ساف فرانسيسكو إذف فقد مات أحمد ماىر باشا دوف أف يعرؼ ما حد -

نعـ وقد تـ في ىذا المؤتمر ما تـ مف قبؿ في مؤتمر باريس الذي ُعِقد بعد انتياء الحرب العالمية  -
 األولي وىو ترتيب أوضاع العالـ بعد الحرب طبقا لما يراه المنتصروف 

كما كاف تحتمس الثالث يرتب أوضاع العالـ قديمًا وكذلؾ اإلسكندر المقدوني واإلمبراطور أغسطس  -
رادتيـ   وىاروف الرشيد والظاىر بيبرس وسميـ األوؿ وغيرىـ ممف زحفت جيوشيـ لتفرض سيطرتيـ وا 

المنتصروف ، نعـ ويمكنؾ اآلف إضافة روزفمت وتشرشؿ إلي ىذه القائمة وقادة الحرب العالمية الثانية  -
وقد تـ بالفعؿ عقد المؤتمر ثـ بعد ذلؾ تـ تأسيس ىيئة األمـ المتحدة ومجمس األمف وحؽ الفيتو وما 

 إلي ذلؾ مف إجراءات يسيطر بيا المنتصروف عمي باقي دوؿ العالـ 

ىؿ يمكف أف نقؼ وقفة لنعرؼ موقؼ المسمميف في مصر مما يحدث في العالـ بعد أف تراجع دورىـ  -
ولـ تعد ليـ دولة مرىوبة الجانب وال ييتـ أحد بما تريده وتقرره ؟ عمي أف نعود بعد ذلؾ  الحضاري

 ٕٜ٘ٔلسرد األحداث السياسية قبؿ ثورة يوليو 

                                                             
 
 ٖٛ٘صفحة –يوناف لبيب رزؽ -تقديـ ومراجعة –ريخ مصر الحديث والمعاصر المرجع في تا-نقبل عف كتاب  ٕ
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 ـ ٜٜٔٔكيؼ ظير تيار العممانية الوطنية بعد ثورة  .ٖ

جدوي ال مانع بالطبع ، فإذا لـ نعرؼ ما حدث لممسمميف وخاصة في مصر في كؿ مرحمة تاريخية فما  -
تأسيس ىيئة األمـ المتحدة دراسة التاريخ ، ولكف تذكر ما وقفنا عنده وىو مؤتمر ساف فرانسيسكو و 

 ومجمس األمف

 بالتأكيد لقد سجمت ىذا  -

ليـ صوت مسموع ورأي محتـر أما بعد ثورة  ٜٜٔٔحسنًا لقد كاف المسمموف في مصر قبؿ ثورة   -
وف العممانيوف عمييـ وأصبح لدينا منتج مختمؼ في فقد غمب التيار القومي المصري والوطني ٜٜٔٔ
 مصر 

 فماذا لدينا اآلف مف منتجات بشرية في مصر وخاصة بعد إلغاء الخبلفة العثمانية ؟ -

لقد فقد العديد منيـ الثقة في حضارتو ويكاد يكوف قد فقد تاريخو وتزعزعت ثوابتو ، بالرغـ مف وجود  -
 بعض أبناء الوطف مف المسيحييف بقايا ليذه الثوابت واألفكار حتي لدي 

 كيؼ ؟ -

إف خير مثاؿ عمي فيـ بعض المسيحييف لطبيعة الدولة اإلسبلمية التي يعيشوف في ظميا ، ىو ما قالو  -
 مكـر عبيد باشا عف ىذا الموضوع 

 وماذا قاؿ مكـر عبيد ؟ -

عرؼ بيف أصدقائو بالمناسبة ورد عنو اآلتي بموسوعة ويكيبيديا : كاف اسمو وليـ مكـر عبيد.. ىكذا  -
، إال أنو شطب اسـ وليـ بسبب موقفو المناىض لبلستعمار ٜٜٔٔفي "قنػا" حتى وقت قريب مف ثورة 

البريطانى، حقيقة لـ يكف موقؼ شطب االسـ ىو الدليؿ القاطع عمى وطنية الرجؿ وعشقو تراب وطنو، 
 .ي نشأ عمى نبذ التعصب الدينيحيث ترؾ لنا موروثًا مف األدعية والخطب كميا تشعرنا بأننا أماـ مصر 

ػ وقاؿ الباشا الوزير في إحدى الخطب التي ألقاىا بعد انضمامو لحزب الوفد أماـ مئات مف المصرييف: 
"إف مصر ليس وطًنا نعيش فيو بؿ وطٌف يعيش فينا ونحف مسمموف وطًنا ونصارى ديًنا، الميـ اجعمنا 

 ."ا نحف نصارى لؾ، ولموطف مسمميفنحف المسمميف لؾ، ولموطف أنصاًرا، الميـ اجعمن

 مسمـ الوطف مسيحي الديانة ، ىكذا إذف كاف مفيوـ الوطف في رأيو  -

إف اإلسبلـ ىو الديف السماوي الوحيد الذي يؤمف بباقي الديانات السماوية األخري ويعيش الجميع في  -
ـ شعورىـ باألماف ظمو في أماف ، حتي أف سقوط المسمموف في األندلس تبعو ىجرة الييود منيا لعد

في حكـ غير المسمميف في ذلؾ الوقت ، ألف اعتراؼ المسمموف بالديانات األخري ليس كاعتراؼ غيرىـ 
ـْ ) بيا ، فيـ يؤمنوف بيذه الديانات بالفعؿ  َوالَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبَما أُنِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما أُنِزَؿ ِمف َقْبِمَؾ َوِباآْلِخَرِة ُى
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وبنبوة موسي وعيسي فيـ يؤمنوف بنبوة محمد صمي اهلل عميو وسمـ  ،،  ٖسورة البقرة (ٗ)ُيوِقُنوَف 
آَمَف ، ) وبجميع الرسؿ وال يجحدوف ما جاءوا بو وال يفرقوف بيف أحد مف الرسؿ عمييما السبلـ 

بِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف  ف ُكؿّّ آَمَف ِبالمَِّو َومَ  ۚ  الرَُّسوُؿ ِبَما أُنِزَؿ ِإَلْيِو ِمف رَّ ُؽ َبْيَف َأَحٍد مّْ بَلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو ال ُنَفرّْ
َلْيَؾ اْلَمِصيُر  ۚ  َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا  ۚ  رُُّسِمِو  مسمموف يؤمنوف ( سورة البقرة ،، فالٕ٘ٛ)ُغْفَراَنَؾ َربََّنا َواِ 

تـ تحريفيا وخروجيا عف  قداألخري  ولكنيـ يعتقدوف أف ىذه الدياناتبجميع الرساالت السماوية 
مسارىا الصحيح ، بؿ إف المسمميف مأموروف بأف يحفظوا مودة مف لـ يقاتموىـ ويخرجوىـ مف ديارىـ ، 

ينياكـ اهلل عف الذيف لـ يقاتموكـ في الديف ولـ يخرجوكـ مف دياركـ أف تبروىـ ال  قاؿ تعالي : ))
 سورة الممتحنة  ( 8 )(( إف اهلل يحب المقسطيف وتقسطوا إلييـ

 حقًا إف المجتمع المسمـ الحؽ ىو أفضؿ مجتمع عمي وجو األرض  -

دينو في المجتمع المسمـ  بالتأكيد وىو مجتمع األمف لممسمميف ولغيرىـ فالمسمـ إذا التـز بتعاليـ -
سيكوف ىذا المجتمع يتسـ بالنظاـ والعدؿ والنظافة والعمـ والعمؿ والصدؽ وكافة األخبلؽ الحميدة دوف 
حاجة إلي أي قوانيف أو رقابة بشرية تنظـ حركة الحياة ألف لديو الرقابة الخاصة بو ومف يسجؿ لو 

 قوي المجتمعات عمي األرضحسناتو ويحسب عميو سيئاتو وسيكوف المجتمع المسمـ أ

لذلؾ يحرص أعداء اإلسبلـ عمي عدـ وجود مجتمع مسمـ متمسؾ بتعاليـ اإلسبلـ حتي ال يتحوؿ إلي  -
 قوة عظمي 

بالتأكيد وأوؿ ما يحرصوف عميو لتحقيؽ ذلؾ ىو تشكيؾ المسمميف في تاريخيـ ليفقدوه أو يخجموف  -
قاده ىويتو ليظؿ تائيًا يبحث عنيا ثـ العمؿ عمي كما ذكرنا ثـ إف ٗمنو ثـ تغريب المجتمع دوف تحديثو

بعادىـ عف منيج اهلل ، وقد استطاعوا فعؿ كؿ ىذا وأكثر بعد أف تمكنوا مف  نشر الفواحش بينيـ وا 
 احتبلؿ ببلد المسمميف ، بؿ وتركوا مف ينوب عنيـ الستكماؿ ذلؾ مف المسمميف أنفسيـ 

 الموضوع الخطير ؟ تركوا مف ينوب عنيـ ؟ ىؿ لديؾ كتابات عف ىذا -

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

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

                                                             
 
يرجي اإلطبلع عمي أحد كتب التفاسير لمعرفة التفسير الصحيح ليذه اآليات مف العمماء المتخصصيف ، وأسأؿ المولي عز وجؿ  ٖ

 أف يغفر لي ولكـ ولجميع المسمميف والمسممات األحياء منيـ واألموات
 عف الفرؽ بيف التغريب والتحديث في الجزء األوؿ مف ىذا الكتابانظر ما ورد  ٗ

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4807&idto=4807&bk_no=50&ID=4868#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4807&idto=4807&bk_no=50&ID=4868#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4807&idto=4807&bk_no=50&ID=4868#docu
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إسبلميًا ، وكاف ىذا ما ظير بو في السياسة تمامًا عف أي دعوة النتماء مصري أشمؿ عربيًا كاف أو 
والفكر ، ظير تيارًا يمكف تسميتو "بالعممانية الوطنية" ظير تيارًا مؤثرًا فعااًل مف جيؿ المصرييف 
الوطنييف أبناء المؤسسات الحديثة ذات المناىج الوافدة وظير في ظرؼ تاريخي خمت فيو األرض مف 

ؿ عربيًا كاف أو إسبلميًا وىنا انشطرت الوجية المصرية أي مؤسسة تجسد لممصرييف انتماء أشم
والتفت الطموح المصري مف الشرؽ إلي الغرب يختار مف أنساؽ الغرب أسس نظرتو لبلستقبلؿ 
والنيضة ، ويستميـ الغرب في تصور مدينتو الفاضمة ،، ظير لدي ىذا الجيؿ مشروع النيضة 

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

نمر ، بؿ صاروا أمثاؿ طو حسيف وعمي عبد الرازؽ في كتابو الشيير ، ومحمود عزمي أنطوف ، وآؿ 
في صحيفتو "االستقبلؿ" ومنصور فيمي في مرحمتو األولي خاصة ، ومف ثـ ، فإف النظر الفكري 
المعارض التصاؿ اإلسبلـ بنظاـ الحياة وبالدولة ، كاف قد انزرع في البيئة المصرية اإلسبلمية نفسيا ، 

بعد أف كانت الخبلفة قد  ٕٜٗٔأورقت بفروعو أشجار مصرية ، وظير ذلؾ أظير ما يكوف منذ عاـ و 
ألغيت وتحولت مف رابطة انتماء تاريخي إلي شعار يمعب بو ممؾ صغير "الممؾ فؤاد" ضد معارضيو 

بو مف المد الشعبي الفسيح الفائر ، إلي نظاـ سياسي ش ٜٜٔٔالسياسييف وبعد أف تحولت ثورة عاـ 
وبعد أف رفعت راية العممانية في تركيا وبدأت حركات التبشير  ٖٕٜٔمستقر في ظؿ دستور عاـ 

ودعاوي التغريب تنشط في مصر والببلد المجاورة كميا ، وقد أسكرىا نشوة وثقة ىذا التبدؿ الكبير 
لعممانية ، الحادث ، ، حاولت أف أوضح ىنا بعضًا مف الظروؼ التاريخية التي ظيرت فييا الوطنية ا

والزمف التقريبي ليذا الظيور ففي ىذا الوقت عمي التقريب لـ تعد العممانية وال فكريات الغرب محض 
 شجيرات وافدة في أصص ، ولكنيا صارت مغروسة في األرض المصرية 

يا لو مف تعبير رائع يصؼ ما حدث )لـ تعد العممانية وال فكريات الغرب محض شجيرات وافدة في  -
 كنيا صارت مغروسة في األرض المصرية(أصص ، ول

ولـ يعد ذووىا أشبو بالجاليات األجنبية ، إنما صاروا مف أىؿ البمد آباء وأبناء ولـ تعد وظيفة ذلؾ كمو   -
مقصورة عمي صبلتو بالمصالح األوروبية ، إنما آؿ قسـ منيا إلي مكافحة تمؾ المصالح ، وىذا ما 

ود في البيئة المصرية ، عمي أنو يمكنني الزعـ أف ىذه الظاىرة أكسب ىذا القسـ وفكرياتو شرعية الوج
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حادثة غير قديمة ، أحدث كثيرًا مما يتصور العمماني الوطني نفسو ، وال حؽ لوطني عمماني أف يزعـ 
 ٘(-لنفسو وجودًا أكثر شرعية أو أصالة مف غيره 

ىؿ معرفة التاريخ ميمو في  فيمت ما يقصده الكاتب ولكف ىناؾ سؤاؿ خطر لي أثناء الكبلـ وىو : -
 ذاتيا أـ ميمو ألننا نعرؼ مف خبلليا كيؼ وصمنا لما نحف فيو ؟

 أعتقد أف دراسة التاريخ يجب أف تكوف ليا عبلقة بمحاولة فيـ الحاضر -

معرفة الماضي ليست ىدؼ المؤرخ ولكف ىدفو معرفة كيؼ صار الحاضر إلي ما ىو  .ٗ
 عميو ؟

 تاريخ كيؼ وصمنا لما نحف فيو فبل جدوي مف دراستو بالفعؿ إذا لـ نفيـ مف دراسة ال -

ىدؼ المؤرخ إنما  -وال يمكف أف تكوف–إف معرفة الماضي ليست  - - -يقوؿ أحد عمماء التاريخ ) -
ىو معرفة الحاضر ، إلي ىذه الغاية ينبغي أف ينتيي كؿ تفكير ،  -وىو ىدؼ كؿ مخموؽ يفكر–ىدفو 

ئ ، ولكف المؤرخ ال يشغمو إال مظير واحد مف الحاضر ، وىو وحوؿ ىذه الغاية ينبغي أف يدور كؿ ش
: كيؼ صار إلي ما ىو عميو ؟ وعمي ىذا االعتبار يكوف الماضي مظيرًا لمحاضر ووظيفة مف وظائفو 
وعمي ىذه الصورة ينبغي أف يظير التاريخ في نظر المؤرخ الذي يفكر بذكاء في عممو أو يحاوؿ أف 

وقد كاف الكثيروف ممف ينقدوف التاريخ ومنيجو يقولوف : إف عمؿ المؤرخ يصؿ إلي فمسفة التاريخ ،، 
" أي أنو يقطع صفحات مما قالو األولوف scissors and pasteيعتمد عمي "المقص وزجاجة الصمغ 

عمي الكثيريف مف مؤرخي  -ربما-ويمصقيا بعضيا إلي جانب بعض ويعمؿ منيا تاريخًا وىذا يصدؽ 
كر كولنجوود ذلؾ إنكارًا شديدًا وقاؿ : "إف المؤرخ الحؽ ليس عبدًا لمراجعو " ، العصور الوسطي وقد أن

وقاؿ : "إف المقص والصمغ لـ يكونا قط أساس المنيج التاريخي " فإف المؤرخ الحؽ ال يتقيد بمراجعو 
ـ مراجعو نفسيا إذا تبيف لو فييا الخطأ  إلي الحد الذي يجعميا قيدًا لو ، بؿ إف لممؤرخ الحؽ في أف ُيقوّْ

  ٙ(-أو الكذب 

إذا سممنا بيذا الكبلـ فإف ذلؾ يعطينا الحؽ في مراجعة ما نقرأه في المراجع ولكف كيؼ لنا أف نتبيف ما  -
 فييا مف خطأ أو كذب ؟

أعتقد أنو ال سبيؿ إلي ذلؾ إال بمقارنة ما جاء في ىذه المراجع مف تناقضات إف وجدت ، أما المتفؽ  -
 قرب لمصحة عميو في جميعيا فيو أ

                                                             
 
 وما بعدىا ٔٗصفحة -دار الشروؽ – ٕٕٓٓالطبعة الثانية  –طارؽ البشري –الحركة السياسية في مصر –نقبًل عف كتاب  ٘
ند أىؿ الغرب وأعبلـ كؿ ماىيتو وموضوعاتو ومذاىبو ومدارسو ع -التاريخ والمؤرخوف دراسة في عمـ التاريخ–نقبًل عف كتاب  ٙ

 ٗٛٔ-ٖٛٔصفحة –ٕٔٓٓالطبعة الثانية -دار الرشاد–د حسيف مؤنس -مدرسة وبحث في فمسفة التاريخ ومدخؿ إلي فقو التاريخ
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وبعد إلغاء  ٜٜٔٔحسنًا لقد فيمت مما قمناه أف ىناؾ منتج بشري جديد انتشر في مصر بعد ثورة  -
الخبلفة العثمانية ، وىذا المنتج يتسـ بالعممانية الوطنية وقد أصبح أقوي مف التيار اإلسبلمي الذي 

ال بعد أف يتحوؿ الُمنَتج إلي ضعؼ نسبيًا ، بؿ إف الغرب كاف حريص عمي أف ال يغارد ببلد المسمميف إ
 ُمنِتج ينوب عنو في تغريب المجتمع 

بالفعؿ لؤلسؼ لقد ابتعد الكثير مف المسمميف في مصر إال مف رحـ ربي عف المنيج السميـ والذي يتفؽ  -
 مع الفطرة السميمة وحاولوا تقميد الغرب في كؿ شئ إال اإلنتاج والتحديث 

لبعض : أنني كي أعيش حياة كريمة البد أف أتبع عادات الغرب بما أنا ال أستطيع أف أفيـ كيؼ يقوؿ ا -
 فييا مف تجاوزات تخالؼ الفطرة ، ولماذا ال أعيش حياة كريمة مع التزامي بثوابتي الدينية واألخبلقية 

السبب ىو تقدـ الحضارة المادية الغربية التي تعتبر مف أشد الفتف التي يتعرض ليا المسمـ حاليًا  -
متقدموف ويعيشوف في رفاىية ويتـ تطبيؽ القانوف عمي الجميع فيـ يعيشوف حياة كريمة  فطالما ىـ

 لف تتوفر لنا في رأي المفتونيف بيـ إال إذا قمنا بتغريب المجتمع 

بؿ إنو مف الممكف جدًا أف نعيش حياة كريمة ويتـ تطبيؽ القانوف عمي الجميع أيضًا وتسود الحرية  -
ة وكؿ مظاىر الحضارة مع تمسكنا بديننا ولكنني أعتقد أف األنظمة الحاكمة والكرامة والنظاـ والنظاف

التي تحكـ وتسيطر عمي دوؿ العالـ اإلسبلمي تساىـ في فتنة المسمميف بنفس القدر الذي يفعمو الغرب 
بؿ أكثر فيـ ال يعمموف عمي توفير الحياة الكريمة بيف مواطنييـ مف المسمميف وال يطبقوف القانوف 

الجميع وال ييتموف بحقوؽ اإلنساف وال بالعمـ وال بالبحث العممي وال ببناء اإلنساف وبالتالي عمي 
يقدموف نموذجًا سيئًا لممجتمع المسمـ عمي خبلؼ ما أمر بو اإلسبلـ مما يجعؿ المسمـ يقارف بيف 

 مجتمعو والمجتمعات الغربية فيفتتف بحضارتيا 

ىذا صحيح بؿ إف بعض المسمميف قد ينبير بمراعاة حقوؽ اإلنساف وكرامتو في الغرب أكثر مما ينبير  -
بالحضارة المادية نفسيا ، ولذلؾ يشعر أف مجتمع الغرب أفضؿ مف المجتمع المسمـ ، ولكنو لو فكر 

فاسدة التي تحكـ قميبًل في األمر سيجد أف ىذه المجتمعات التي تبدو رائعة ىي التي ترعي األنظمة ال
مجتمعات المسمميف حتي ينعـ الغرب ببؤس مجتمعاتنا فنصبح كما ذكرت لؾ سوؽ لمنتجاتيـ وحقؿ 
تجارب ألسمحتيـ وأدويتيـ وتصبح ببلدنا مناطؽ لتصنيع الصناعات المموثة لمبيئة لتظؿ بيئتيـ نظيفة 

عضاء البشرية ، فبل يمكف أف تعيش بؿ قد يصؿ األمر إلي دفف نفاياتيـ النووية في ببلدنا واإلتجار باأل
شعوب في رفاىية إال إذا استنزفت ثروات شعوب أخري وقيرتيا وتحكمت فييا ، فتصبح ىناؾ شعوب 
غنية وشعوب فقيرة ، شعوب حرة وشعوب مستعبدة ، شعوب عزيزة وشعوب ذليمة يحكميا عمبلء 

 فاسدوف 
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ؿ وينتج ويمتـز بالقانوف ويستمتع بحياتو وقد ولكف أعتقد أف المواطف العادي في الغرب مواطف برئ يعم -
يتعاطؼ مع أخبار القتؿ والدمار التي قد يراىا في المجتمعات البائسة ، وبالتالي فقد تكوف حكومتو ىي 

 مف تصنع ذلؾ بببلدنا وليس لو ذنب عمي المستوي الشخصي

خصصيف في ذلؾ ، فإذا سألت ال أحد في الغرب ييتـ بمعرفة ما يحدث في العالـ كما نيتـ نحف إال المت -
شخص عادي في أي دولة غربية عف رأيو فيما يحدث في فمسطيف مثبًل سيقوؿ لؾ أنو غير متخصص 
في ذلؾ فيناؾ مف يفيموف ويعمموف في مثؿ ىذه األمور أما ىو فمو عممو وتخصصو وحياتو الخاصة 

ـ كؿ شخص بعممو فقط ، وما التي ينعـ بيا ، فما الداعي ليشغؿ نفسو بأمور غيره ، يكفي أف ييت
 يحدث في فمسطيف ىو مف صميـ عمؿ أشخاص آخريف في المجتمع 

فيمت ما تعنيو ولكف ىذا الجيؿ ليس مبرر لقيامو بانتخاب نفس األنظمة التي تنفذ نفس السياسات  -
ققو تجاه ببلدنا لمجرد أف اختياره في االنتخابات ال يعتمد عمي ما يحدث في العالـ ولكف عمي ما سيح

 المرشح مف رفاىية لمجتمعو حتي لو تسببت ىذه الرفاىية في استعباد وقير مجتمعات أخري 

ىذا صحيح ، أما المجتمع المسمـ فعندما يسود العالـ كما فعؿ مف قبؿ فيو مسئوؿ عف سعادة باقي  -
فرصة ىؿ المجتمعات وتحقيؽ العدؿ ونشر السبلـ واألماف لمجميع ، ولكف دعني أسألؾ إذا أتيحت لؾ ال

ترغب في أف تعيش حياة كريمة في ببلد الغرب وتحصؿ عمي جنسية أحد ىذه الببلد وتترؾ ببلد 
 المسمميف التي أصبحت متخمفة ويعمؿ الغرب عمي استمرار تخمفيا ورعاية حكاميا الفاسديف ؟

يش إنساف ال أعتقد أف الفطرة السميمة تتناسب مع الحياة في ظؿ قوانيف الغرب فبل أتخيؿ أنو قد يع -
حياة كريمة ىناؾ وال يستطيع أف يمنع ابنتو مف الزنا بعد بموغيا سف الثامنة عشرة ، أو أف يكوف في 
المنزؿ المقابؿ لو رجؿ متزوج مف رجؿ مثمو وتمتمئ الشوارع والطرقات والحدائؽ بالعري الذي يجعؿ كؿ 

ت إال زوجتي ، وغير ذلؾ الكثير رجؿ ال يقنع ويرضي بجماؿ زوجتو وكما يقوؿ المثؿ ىناؾ كميف جميبل
مف السموكيات البعيدة عف منيج اهلل مثؿ الدعارة والخمر والميسر والرقص والغناء وغيرىا الكثير مف 

 الفواحش والمحرمات التي يحاوؿ بعض حكاـ المسمميف نشرىا في ببلدنا بالتدريج 

نعود إلي حديثنا عف النخبة المصرية العممانية التي شكميا االحتبلؿ لتقوـ ىي بالنيابة عنو بتغريب  -
 المجتمع دوف تحديثو ، 

أعتقد أف ىذا المعني قد تأكد واتضح لي تمامًا ، ولكف ما يحيرني ىو موقؼ الدعوة اإلسبلمية مف كؿ  -
 د إلغاء الخبلفة العثمانية ؟ثـ بع ٜٜٔٔىذا ، فيؿ كانت إيجابية بالفعؿ بعد ثورة 
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المستشار طارؽ البشري يوضح موقؼ الدعوة اإلسبلمية مف التيار العمماني وانتشار  .٘
 وبعد إلغاء الخبلفة العثمانية ٜٜٔٔالتغريب بعد ثورة 

وىنا يمكف مبلحظة أف الدعوة اإلسبلمية ظيرت في ذلؾ الوقت  ---يقوؿ المستشار طارؽ البشري : ) -
سترداد األرض المفقودة أو األرض المغزوة بالمعني العقائدي الحضاري السياسي ولذلؾ بوصفيا دعوة ال

ظيرت بوصفيا دعوة لمطمؽ اإلسبلـ لـ تكف أي حركة إسبلمية مف قبؿ تتسمي ىكذا باسمو العاـ 
الشامؿ ، وتدعو لئلسبلـ مطمقًا وعامًا ، وتوجو دعوتيا تمؾ إلي المسمميف ، سواء في القرف التاسع 

ر أو فيما قبمو ، ونحف نسمع عف السنة والشيعة والمعتزلة واألشاعرة والخوارج والصوفية وأىؿ عش
الشريعة وأىؿ الحقيقة ، وعف الوىابية والسنوسية والميدية ، وغير ذلؾ مف الحركات الفكرية 

ختص باإلسبلـ والسياسية واالجتماعية ، لـ تتسَـّ أي منيا باسـ اإلسبلـ نفسو ، ألف أيًا منيا لـ يكف ي
وال يصدر عنو في مواجية غيره في األساس ، ومف قاوـ منيا غزوًا أجنبيًا إنما قاومو في األساس 
بوصفو قتااًل عسكريًا أو ثورة ، ولـ يواجيو بوصفو غزوة فكرية سياسية عقائدية ، فمما وفد الوافد 

رت الدعوة إلي مطمؽ اإلسبلـ األوروبي وعمؿ عمي إقصاء اإلسبلـ مف العقوؿ واألرواح والنظـ ، ظي
متسمية باسمو العاـ ،، وتبلحظ السرعة النسبية التي انتشرت بيا الدعوة اإلسبلمية عمي مدي 
الثبلثينيات وىذا فيما يظير يدؿ عمي تشوؽ شعبي جماىيري ليا وقد شكمت بعيدة عضويًا عف النخب 

، وىذا يشير إلي عنصر ضرورة  الحاكمة مف أىالي ومف جميور مصري قح بالمعني الشعبي لمكممة
أوجبت وجودىا ، ويفسر االنجذاب السريع ليا ، وبدا ذلؾ يجري بعد نحو أربع سنوات فقط مف كسب 
العممانية معركتيا في العالـ العربي اإلسبلمي وفي مصر عمي ما سمفت اإلشارة إليو ،  لـ يكف التيار 

 وضعًا يتجافي مع أصؿ آخر . إنما كاف ىو األصؿ ، ثـ بدأ اإلسبلمي إذًا ، تيارًا شاردًا ، وال طارئًا ، وال
التضييؽ يأخذ عميو السبؿ ، وانطمر سنوات قميمة ليعود مف جديد ، وىو لـ يكف بعيدًا عف السياسة ، 

 بؿ كاف ىو المورد الوحيد عمي عيد محمد عمي 

زىرييف ألف األزىر كاف يقصد بالطبع أف محمد عمي لـ يجد مف يرسمو لتمقي العمـ بالخارج إال األ  -
المصدر الوحيد تقريبًا لممتعمميف في مصر وىو محسوب عمي التيار اإلسبلمي ببل شؾ ، فماذا كتب 

 أيضاً 

ثـ كاف تيار النيضة الوطنية الوحيد في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ، واقتصر عمي األخذ   -
لفكرية والنظرية ، ثـ كاف مندمجَا في التيار الوطني بالنظـ واألبنية التنظيمية مف الغرب ، دوف اأُلُطر ا

، بظيور  ٜٜٔٔاألساسي في بدايات القرف العشريف ، ولـ يتميز عنو التيار الوطني إال بعد ثورة عاـ 
 ـ تقريبًا ٕٜٗٔالوطنية العممانية ، ولـ تنكسر شوكتو السياسية إال مف عاـ 

 ـ ٕٜٗٔ يقصد بالطبع بعد إلغاء الخبلفة العثمانية سنة -



ٔٗ 

 
 

زاء ىذا الوضع ، ال تقوـ حجة تاريخية لقائؿ : ما خطب ىؤالء الذيف ظيروا في عاـ   - ـ ؟ إف ٕٜٛٔوا 
كانوا طبلب استقبلؿ ، فيـ قمما يتميزوف عف طبلب االستقبلؿ "السابقيف" الذيف ابتعدوا بالسياسة عف 

ة في مصر . وال ينبغي النظر الديف . عمي ىذا المنواؿ ، يمكف فيـ الوضع التاريخي لمحركة اإلسبلمي
إلي ظيورىا في أواخر العشرينيات بوصفو ظيورًا طارئًا فيناؾ نوع مف االستمرارية التاريخية يفسر 

كانت فترة توجيو  -المسمميف-انبعاثيا في ىذه الفترة ،، ويمكف مبلحظة أف فترة ظيور اإلخواف 
ف ، وآيتو بدرجة ما ظيور مصر الفتاة ، ولـ إسبلمي عاـ . آية ذلؾ ظيور الشباف المسمميف ثـ اإلخوا

يدُع حزب مصر الفتاة إلي دعوة إسبلمية خالصة ، ولكنو كاف واضح التأثر بيذا التوجو ، ونما ىذا 
ـ ، ثـ انحسر قميبًل ، ولكنو لـ يفارؽ الحزب قط . ويمحظ ىذا ٜٓٗٔالتأثر حتي بمغ قمتو في عاـ 

ضًا ، وداللة ذلؾ أف األمر لـ يكف مقصورًا عمي حركة اإلخواف التوجو في أعماؿ األدباء والمفكريف أي
بوصفيا تنظيمًا مفردًا أسسو زعيـ فرد ، برغـ أف حركة اإلخواف بطبيعة الحاؿ كانت أقوي الحركات 
وأكبرىا داللة ػ ومفاد ذلؾ وجوب السعي ، في معرفة أسباب نشأة اإلخواف ، إلي تفيـ أسباب ىذه 

 يكفي التنقيب عف أسباب خاصة قد يري الباحث أنيا البست ظيور تنظيـ محدد  الظاىرة العامة ، وال

ما فيمتو مف ىذا الكبلـ أف جماعة اإلخواف المسمميف وغيرىا مف التيارات اإلسبلمية كانت مجرد رد  -
لغاء الخبلفة العثمانية ، فماذا قاؿ أيضًا ؟  فعؿ نشأ بسبب أسباب عامة كغمبة التيار العمماني وا 

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

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

فمسطيف التي لفتت أنظار عف الحوزة اإلسبلمية بخطوات بالغة الغمو في التغريب ، ثـ ظيور قضية 
المصرييف إلي وثيؽ روابطيـ بيا مف حيث اإلسبلـ والعروبة . ثـ مقاومة النزعة التغريبية التي مدَّت 
أطنابيا في مصر ، خصوصًا بعد ظيور التيار العمماني الوطني واكتسابو شرعيتو الوطنية في ثورة عاـ 

يب ما يفت في عضد اليوية الشعبية المصرية ـ . ووجد االتجاه اإلسبلمي في نمو نزعة التغر ٜٜٔٔ
المكافحة ويضعؼ قوة االنتماء والتماسؾ . ويمكنني االستطراد ىنا والقوؿ بأننا اليوـ أكثر قدرة عمي 
إدراؾ مدي التدمير الذي يمحقو تدفؽ موجات التغريب ، عمي ىويتنا وشعورنا الجماعي وروح االنتماء 

 االستقبلؿ والتحرر بأعظـ الخمؿ ،  فينا ، مما مف شأنو أف يصيب قضية

 التغريب ، التغريب ، كؿ ىذه التحذيرات مف التغريب في العديد مف الكتب ولـ يتعظ أحد إال القميؿ  -

وعمينا أف نبلحظ حرص االستعمار دائمًا عمي زرع ثقافتو وأنماط فكره وحضارتو ولغاتو فينا ، وشغفو  -
وبتغييب وعينا التاريخي ، لقد عقد االستعمار عزمو عمي أف بإحبلؿ كؿ ذلؾ محؿ ما لنا وما ورثناه ، 
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يكوف حاكمًا لشعوبنا ، والبد مف جامع يجمع الحاكـ والمحكوـ ، وال يستقر لحاكـ سمطاف إال بيذا 
 الجامع 

كاف بالطبع االنتماء إلي الخبلفة اإلسبلمية يوفر ىذا الجامع باتباع منيج اهلل سبحانو وتعالي ويحقؽ  -
مة بتمسكيـ بكتاب اهلل وىدي نبيو صمي اهلل عميو وسمـ ، أما الغرب فيريد جامع آخر يعتمد ترابط األ

 عمي ثقافتو الخاصة ومنيجو البشري

وىنا يؤدي نشاطو الثقافي دوره الحاسـ في تغيير العقوؿ والقموب منا ، إنو يمحقنا بو سياسيًا   -
وحضاريًا ، وىذا ما يعبر عنو البعض باالستعمار  واقتصاديًا ، وعميو الستدامة ذلؾ أف يمحقنا بو فكرياً 

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

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

 ٚ(--حضاري فينا وال

ىذا يذكرني بما قالو األستاذ محمد جبلؿ كشؾ بأنو يجب أف تؤمف األمة بأف تخمفيا ىو ظاىرة عارضة  -
، وأف أصالتيا تمكنيا مف تجاوز ىذه المرحمة العارضة ، أما التغريب ، فيبدأ مف إقناع األمة الشرقية 

ا ، ومف ثـَ فبلبد مف انسبلخيا تمامًا عف أنيا متخمفة في جوىرىا ، متخمفة في تاريخيا وصميـ تكويني
كؿ ما يربطيا بماضييا ويميز ذاتيا ، لذلؾ يحرص الغرب عمي أف نجيؿ تاريخنا أو أف نشؾ فيو أو 

 نشعر بأنو تاريخ غير مشرؼ عمي عكس الحقيقة ، 

فكري  بالتأكيد فمف يستطيع أي مجتمع أف يواجو أعداءه إال إذا تميز عنيـ بيوية خاصة بو وبموروث -
 وحضاري وثوابت مستمدة مف تاريخ عريؽ 

 فماذا قرأت أيضًا عف ظيور الحركات اإلسبلمية المناىضة لتيار التغريب القوي في ذلؾ الوقت ؟ -

ـ ، فقد ٕٜٗٔيقوؿ الدكتور محمد موروو : )كاف المنحني اإلسبلمي قد وصؿ إلي أقصي انحداره سنة  -
ني ضياع وحدة المسمميف رسميًا بعد ضياعيا عمميًا ، وفي سقطت الخبلفة العثمانية اإلسبلمية مما يع

مصر كاف الحزب الوطني قد أصبح ضعيفًا جدًا ، وىو الحزب الذي تمسؾ دائمًا باإلسبلمية ، والكفاح 
قد انتيت إلي ال شئ ، وتـ  - - - ٜٜٔٔالمسمح والثورة ، ورفض أسموب التفاوض ، وكانت ثورة 

يادنة وعممانية مثؿ سعد زغموؿ ورفاقو عمي رأسيا ، وانتيي األمر تطويقيا عف طريؽ رفع زعامة م
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، الذي يعطي مصر استقبلاًل شكميًا ، ويعطي لئلنجميز حؽ التواجد  ٕٕٜٔفبراير  ٕٛبتصريح 
العسكري في األراضي المصرية ، وحؽ استخداـ المواني والمطارات المصرية ، وحؽ األقميات ، ويطمؽ 

، وفي نفس العاـ تـ اكتشاؼ منظمة االنتقاـ ، وىي منظمة سرية مف شباب  يد اإلنجميز في السوداف
الحزب الوطني ، كانت قد نفذت العديد مف عمميات االغتياؿ والعنؼ ضد اإلنجميز ، وتـ اعتقاؿ 

عداـ  منيـ وتصفية وجودىا ، وبذلؾ فقد الحزب الوطني آخر مراكزه القوية . وحاوؿ  ٚعناصرىا ، وا 
ء النيائي عمي فكرتي الجامعة اإلسبلمية والكفاح المسمح ضد اإلنجميز وىما فكرتاف اإلنجميز القضا

متبلزمتاف ، فشجع اإلنجميز ظيور الدعوات اإللحادية مثؿ سبلمة موسي ، أو الدعوات الفرعونية 
ة والقومية المصرية ، كما ساىمت بيوت الماؿ األوروبية في الدعاية الكتشافات اآلثار المصرية القديم

ومحاولة جعميا أساسًا لظيور قومية مصرية بديبًل عف االنتماء اإلسبلمي ، وفي إطار ضرب فكرة وحدة 
اإلسبلمية دفع اإلنجميز عمي عبد الرازؽ لنقؿ كتاب لمستشرؽ أوروبي تحت عنواف اإلسبلـ ونظاـ 

اإلسبلـ ليس بو نظاـ  الحكـ ، أدعي فيو أف الوحدة اإلسبلمية والخبلفة اإلسبلمية ال ضرورة ليما ، وأف
لمحكـ ، كما ظير كتاب طو حسيف مستقبؿ الثقافة في مصر ، يدعو فيو إلي ما يسمي بثقافة البحر 

 األبيض المتوسط كبديؿ عف الثقافة اإلسبلمية ، 

سبحاف اهلل ، لقد كانت الكتب مف أىـ وسائؿ نشر األفكار في ذلؾ الوقت بغض النظر عف طبيعة ىذه  -
حاليًا فنشر مئات الكتب ال يؤثر مقارنة بالبرامج الحوارية في التميفزيوف ومواقع التواصؿ األفكار ، أما 

 عمي االنترنت ، 

وفي نفس اإلطار ظيرت دعوات مريبة إلحبلؿ العامية محؿ الفحصي ، والكتابة بالحروؼ البلتينية ،  -
ألوروبية ، وفي نفس اإلطار قاـ كما انتشر التبشير في تمؾ الفترة انتشارًا كبيرًا بيدؼ زرع الثقافة ا

اإلنجميز بزرع أفكار القومية العربية ، ووصؿ األمر إلي حد دعـ اإلنجميز إلنشاء جامعة الدوؿ العربية 
، وكؿ ىذا لتكوف القومية العربية بديبًل عف التوجو اإلسبلمي . كما قاـ اإلنجميز بالتعاوف  ٜ٘ٗٔعاـ 

وعية في مصر ، وخاصة في الثبلثينات واألربعينات ، وقد مع الييود بزرع وتنشيط المنظمات الشي
، صراعًا ثانويًا بيف  ٕٜ٘ٔ،  ٕٜٗٔارتبط ذلؾ األمر بظيور إسرائيؿ في المنطقة ، وشيدت أعواـ 

ثبلث قوي غير إسبلمية ىي الممؾ ، اإلنجميز ، األحزاب ، واختمفت األحزاب عمي درجة التساىؿ مع 
ميادنة ومفاوضة وترفض النيج الثوري ، ومف خبلؿ ىذا الصراع الثانوي اإلنجميز في إطار أنيا كميا 

كانت تصعد وتسقط األحزاب ، والحكومات والبرلمانات والدساتير ، وىذا في لعبة مستمرة ذات ثبلثة 
نجح الوفد في توقيع اتفاقية  ٖٜٙٔأطراؼ يتحالؼ منيا طرفاف ضد طرؼ وىكذا ، ولكف في سنة 

مف يوميا حميفًا قويًا لئلنجميز ضد الممؾ ، ووصؿ التحالؼ إلي ذروتو في  " وأصبحٖٜٙٔ"معاىدة 
، حيث فرض اإلنجميز عمي الممؾ أف يشكؿ الوفد الحكومة ، وفي الحقيقة فإف  ٕٜٗٔفبراير  ٗحادث 
قد حققت لئلنجميز التواجد العسكري ببل متاعب في مصر وخاصة في منطقة القناة ،  ٖٜٙٔمعاىدة 
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يز في وقتيا إلي أف اإلسبلـ ، الثورة كاف قد استبعد مف التواجد الشعبي ولذلؾ ال مانع واطمئف اإلنجم
مف أف يترؾ حكـ الببلد لموفد والممؾ واألحزاب الصغيرة عمي أف يعود إذا دعت الحاجة إلي ذلؾ ، إال أف 

بؿ ذلؾ كمو ، وفي مقا ٜٔ٘ٔالرفض الشعبي قد نجح في النياية في دفع الوفد إللغاء المعاىدة سنة 
كاف الشعب المسمـ في مصر يحاوؿ استعادة زماـ المبادرة ، وصحيح أف المسألة كانت صعبة ، فيي 
تحتاج إلي مف يحدث انقبلبًا شامبًل في المنحني اإلسبلمي ، لبداية رحمة الصعود مف جديد ، وكانت 

ة الشباف المسمميف سنة ىناؾ محاوالت مختمفة عمي ىذا الصعيد داخؿ األزىر وخارجو ، وأنشأت جمعي
، برئاسة عبد الحميد سعيد عضو الحزب الوطني ، وساىـ في نشاطيا شخصيات إسبلمية  ٕٜٚٔ

تأسست جماعة اإلخواف  ٜٕٜٔىامة مثؿ حسف البنا ، الشيخ عبد العزيز جاويش ، وفي سنة 
ؿ مستوي ، المسمميف عمي يد حسف البنا وخاضت الجماعة معاركًا فكرية وسياسية وعسكرية عمي ك

فقد كاف العمؿ يحتاج إلي البدء مف نقطة تؤكد االنتماء إلي اإلسبلـ كديف ، وكثقافة وكحضارة وكوطف 
، ألف اإلنجميز قد شوشروا عمي كؿ شئ ، خاض اإلخواف المسمميف المعارؾ الفكرية ضد اإللحاد ، 

مية العربية ، الشيوعية ، وضد وضد التوجيات السياسية المنحرفة كالعممانية ، القومية المصرية ، القو 
فساد الممؾ والحاشية وضد اإلقطاع ، وضد الرأسمالية ، ودفاعًا عف الفقراء والمستضعفيف مف العماؿ 

 ٜٛٗٔوالفبلحيف ضد اإلنجميز في شوارع القاىرة أو عمي ضفاؼ القناة ، وفي مواجية إسرائيؿ عاـ 
المصالح الييودية في مصر ، نسفت المصالح  ،حيث تطوع اإلخواف المسمميف لمقتاؿ في فمسطيف وضد

والمراكز الييودية في القاىرة ، وكذلؾ في مواجية التبشير األجنبي ، وضرب محاوالت الفتنة الطائفية ، 
مميوف عضو في  ٕشعبة ، وأكثر مف  ٓٓٚٔووصؿ نفوذ اإلخواف مف القوة إلي درجة أنو أصبح ليـ 

عمي يد مؤسسيا أحمد حسيف ،  ٖٖٜٔمصر الفتاة سنة  الجماعة ، وفي نفس اإلطار ظيرت جماعة
وقد اىتمت بالنضاؿ السياسي انطبلقًا مف اإلسبلـ ، وحاولت االندماج مع اإلخواف المسمميف أكثر مف 
مرة ، وتميزت بقياـ عناصرىا بتخريب الخمارات ودور البغاء إال أف البعض أخذ عمييا عدـ تحديد 

االنحرافات الفكرية والتمفيؽ في مبادئيا بيف أشياء ال يمكف  مفاىيميا السياسية ، وظيور بعض
التوفيؽ منيا مثؿ اإلسبلمية والعربية والمصرية وغيرىا مف األفكار ، اال اننا نعتبرىا عمي أي حاؿ رافد 
مف روافد حركة الشعب المسمـ في مصر ، برغـ بعض التشوىات ، لـ يتوقؼ كفاح الشعب المسمـ في 

حركتي األخواف المسمميف ومصر الفتاة أو بقايا الحزب الوطني ، أو حتي مف رحـ مصر ، مف خبلؿ 
الشعب المسمـ مباشرة ، وظيرت العديد مف أعماؿ العنؼ والثورة في مصر في مواجية اإلنجميز ، 

 الييود ، الممؾ ، األحزاب العممانية "الوفد " 

اإلنجميز والييود والممؾ والعممانية ولـ يختاروا أي أف جماعة األخواف قد اختارت أسموب العنؼ ضد  -
ف كانت ىناؾ معارؾ سياسية وفكرية كما ذكر الكاتب فماذا كتب أيضاً   أسموب المفاوضات ، وا 
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فقاؿ "واندلعت  ٖٜٙٔلقد ذكر الكاتب بعد ذلؾ نتائج أعماؿ العنؼ وخاصة في القناة بعد إلغاء معاىدة  -
 ٓ٘خواف المسمميف ضد التواجد اإلنجميزي في القناة ، وفي خبلؿ أعماؿ العنؼ التي نظمتيا جماعة األ

 ٛ(---قد جرحوا ،  ٖٛٗإنجميزيا قد قتموا و  ٚٔٔيومًا كاف 

 ولكف لـ يكف اإلخواف فقط ىـ مف قاوموا اإلنجميز في القناة وفي باقي معسكراتيـ في مصر  -

ية ضد عمبلء االحتبلؿ ، ولكف كاف بالتأكيد ولـ يكف اإلخواف فقط ىـ مف قاموا باالغتياالت السياس -
 لئلخواف تنظيـ خاص اتسـ بالعنؼ وقاـ بالعديد مف العمميات ضد اإلنجميز والييود وبعض السياسييف

 ولكف ماذا كتب الرافعي عف اإلخواف المسمميف وعف أعماؿ العنؼ بشكؿ عاـ ؟ -

 (ٜٜٗٔ-ٜ٘ٗٔالرافعي يكتب عف موجة القتؿ واإلرىاب ) .ٙ

ما يمي : )اجتاحت الببلد في  ٜٜٗٔ-ٜ٘ٗٔحت عنواف موجة القتؿ واإلرىاب لقد كتب الرافعي ت -
اعقاب الحرب العالمية الثانية موجة مف القتؿ واإلرىاب واإلجراـ ، بدأت بمقتؿ المرحوـ الدكتور أحمد 

ف المرء  ٜٜٗٔ، ثـ أخذت تتطور وتتنوع مظاىرىا حتي أوائؿ سنة  ٜ٘ٗٔماىر في فبراير سنة  ، وا 
التي بمغ  ٜٜٔٔيؼ استفحمت ىذه الحركة المفزعة ، في حيف أف الببلد في إباف ثورة سنة ليتساءؿ ك

فييا االلتجاء إلي وسائؿ العنؼ أقصي مداه لـ تشيد مثؿ ىذه االعتداءات الفردية المروعة ، إني ال 
أنيا مظير  إال –أنا الذي استنكر ىذه االعتداءات وأديف بمبدأ عدـ العنؼ –أجد تعميبًل ليذه الظاىرة 

ضعؼ في الحركة الوطنية ، فحيث كانت الحركة عامة شممت الببلد مف أقصاىا إلي أقصاىا لـ تكف في 
حاجة إلي مثؿ ىذه االعتداءات ولكف الحركة الوطنية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية تضاءلت فييا 

، منحصرة في فئة قميمة مف  ، فظيرت متخاذلة متثاقمة ٜٜٔٔتمؾ الروح التي تميزت بيا ثورة سنة 
الشباب ، فقدوا النظاـ الذي عرؼ بو أسبلفيـ ، كما فقدوا التوجيو واإلرشاد الضرورييف لنجاح كؿ 
حركة وطنية ، ومف ثـ ساورت بعض الرءوس لوثة عصبية أفسدت عمييـ التفكير السميـ ، وأوحت 

ىذه الروح تمجيد ىذه الجرائـ عمي إلييـ ارتكاب جرائـ القتؿ والتخريب ، وقد ساعد عمي استفحاؿ 
فساح المحاكـ صدرىا أحيانًا لسماع عبارات التحبيذ  لساف المحاميف المدافعيف عف المتيميف فييا ، وا 
ذاعتيا وجنوحيا في بعض المحاكمات إلي االسترساؿ فييا ، وصدور  والتمجيد ، مع إباحة نشرىا وا 

 يض عمي ارتكابيا أحكاـ مخففة في بعض جرائـ القتؿ بدت كأنيا تحر 

يتضح مف ىذا الكبلـ أف القضاء كاف متعاطؼ إلي حد ما مع العنؼ ضد اإلنجميز وعمبلءىـ ويعتبره  -
نضاؿ قومي يقوـ بو أبطاؿ المقاومة وليس جرائـ يقوـ بيا مجرموف ، حتي أف الرئيس الراحؿ محمد 
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، وىي عممية مقتؿ أميف عثماف قد اشترؾ في أحد ىذه االغتياالت السياسية في شبابو  ٜأنور السادات
 الذي صرح أف عبلقة مصر ببريطانيا عبلقة زواج دائـ ، فماذا كتب الرافعي عف ذلؾ 

، ومحاكمة أحمد  ٜٛٗٔ-ٜٚٗٔيضيؼ الرافعي : وأخص بالذكر قضية مقتؿ أميف عثماف سنة  -
بإضفاء  ، وكاف ألسموب بعض الصحؼ أيضًا أثر في التحريض عمي القتؿ ، ٜٛٗٔالخازندار سنة 

صفات البطولة عمي كثير مف مرتكبي ىذه الجرائـ ، والتنويو "بتضحياتيـ"  واإلشادة بمواقفيـ ، ورفعيـ 
إلي مصاؼ العظماء واألبطاؿ ، وترديد أقواليـ وأقواؿ المحاميف عنيـ ، ووضعيا في إطارات ومواضع 

 تمفت األنظار وتثير إعجاب الجماىير 

 بكؿ ىذا ، ولكنو قد سجمو كمؤرخ أميف ، فماذ كتب أيضًا؟ يبدو أف الرافعي لـ يكف مقتنع -

وجاءت حرب فمسطيف فكاف ليا أثرىا في إشاعة روح القتؿ والتدمير ، فإف الشباب الذيف تطوعوا في  -
ىذه الحرب واعتادوا حياة القتؿ والقتاؿ وألفوا دوي الرصاص والمدافع والقنابؿ ، عادوا مف الميداف وقد 

 --وسفؾ الدماء ، وكاف لحوادث القتؿ والتدمير التي ارتكبيا الييود في فمسطيف  أشربوا روح العنؼ
أثر كبير أيضًا في التحريض عمي مثؿ ىذه الجرائـ ، عف طريؽ التقميد في الكفاح ، ومما زاد في تفاقـ 

لقمب موجة القتؿ واإلجراـ أف العنصر اإلرىابي مف جماعة "اإلخواف المسمميف" اعتنقيا وعدىا وسيمة 
نظاـ الحكـ في الببلد ، إف العنصر اإلرىابي في ىذه الجماعة كاف يرمي مف غير شؾ إلي أف يؤوؿ 
إلييا الحكـ ، ولعميـ استبطأوا طريقة إعداد الرأي العاـ لتحقيؽ ىذه الغاية عف طريؽ االنتخابات ، فرأوا 

في الوصوؿ إلي الحكـ ، ألف مف أف القوة ىي السبيؿ إلي إدراؾ غايتيـ ، وىـ ال يبلموف عمي التفكير 
حؽ كؿ جماعة أو ىيئة سياسية أف تسعي إلي الحكـ إذا كاف غرضيا اإلصبلح ، ولكف الوصوؿ إليو 
إنما يكوف بالطرؽ المشروعة ، ال بطريؽ القتؿ والتدمير أو سفؾ الدماء والتخريب ، أما تطمع اإلخواف 

تصريحات األستاذ حسف البنا المرشد لئلخواف  المسمميف إلي الحكـ فأمر ال ريب فيو ، وقد بدا مف

                                                             
 

 ٙإلي أف استشيد في  ٜٓٚٔسبتمبر  ٕٛتولي رئاسة مصر مف  - ٜٔٛٔأكتوبر ٙ-ٜٛٔٔديسمبر ٕ٘الرئيس محمد أنور السادات  ٜ
وفي نفس  وىو ما عرؼ بثورة التصحيح ٜٔٚٔعاـ  مايو ٘ٔالرئيس السادات قرارًا حاسمًا بالقضاء عمي مراكز القوي فياتخذ ، ـ ٜٔٛٔأكتوبر 

في أسبوع واحد، ولـ يكف خطأ  روسي خبير ٓٓٓٚٔناء عف ما يقرب مف غباالست 1972 وقاـ في عاـ، العاـ صدر دستور جديد لمصر
 تقاعدملكبير عمى الجيش المصري، وكانوا مف قدامى العسكرييف السوفيت والمحاليف  ءاستراتيجي ولـ يكمؼ مصر الكثير إذ كاف السوفييت عب

قناة  وعبور خط بارليؼ عندما استطاع الجيش تدمير 1973 في أكتوبر الحرب ضد إسرائيؿ وقد أقدـ عمى اتخاذ قرار مصيري وىو قرار ، 
وكانت ىذه أكبر شيادة لمعسكرية ثـ قاـ بافتتاح قناة السويس لممبلحة البحرية  .إلى أوؿ انتصار عسكري عمى إسرائيؿ مصر فقاد السويس

قاـ بزيارتو الشييرة  ٜٚٚٔنوفمبر  ٜٔبتاريخ ، المصرية التي كانت تؤمف المبلحة في قناة السويس في منطقة مف أكثر المناطؽ توترًا في العالـ 
أجؿ التفاوض السترداد األرض وخبلؿ ىذه مف  ٜٛٚٔإلسرائيؿ ليدفع بيده عجمة السبلـ وقاـ برحمتو الشييرة إلي الواليات المتحدة األمريكية في 

والتي عمي أساسيا انسحبت القوات اإلسرائيمية مف  ٜٜٚٔالرحمة قاـ بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ثـ تـ توقيع معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ في عاـ 
ؾ عمي جيودىما الحثيثة في تحقيؽ السبلـ في وقد حصؿ عمي جائزة نوبؿ لمسبلـ مناصفة مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي مناحـ بيجيف وذل، سيناء 

 ٜٔٛٔوقد استشيد في يـو احتفالو بانتصارات أكتوبر سنة ، منطقة الشرؽ األوسط 

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/%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%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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المسمميف أنو واصؿ إلي الحكـ يومًا ما ، ولعمو كاف يعتقد أنو يصؿ إليو عف طريؽ انضماـ غالبية 
 الشعب إليو 

 وىؿ ذكر الرافعي بعض مما قالو حسف البنا ؟ -

عدد –جمة "المصور" في ىذا الصدد في حديث لو بم-حسف البنا–نعـ فالرافعي كتب عنو ما يمي : قاؿ  -
"إف اإلخواف المسمميف ال يسعوف إلي تولي الحكـ وال يجعموف ىذا مقصدًا مف  -ٜٙٗٔمارس سنة ٔ

مقاصدىـ ألف ميمتيـ التي حددوىا ألنفسيـ ىي إيضاح مبادئ عميا وطبع النفوس عمي ىذه المبادئ 
ليذا الموقؼ أنو إذا انتشرت  فميمتيـ األولي تربية الشعب ال تولي الحكـ ، ولكف النتيجة الدستورية

ىذه المبادئ واجتمع الناس عمييا وصار المؤمنوف بيا أغمبية ، أفضي الحكـ إلي مف يعمموف ليا 
ويمثمونيا ، فنحف ال نسعي لمحكـ ولكنو ىو الذي سيسعي إلينا فيما نعتقد ، وحينئذ نفكر في تحديد 

ريد كما يبدو مف ظاىر أقوالو انقبلبًا في الحكـ ال موقفنا منو أنقبمو أـ نرفضو" . فاألستاذ البنا كاف ي
عف طريؽ القتؿ واإلرىاب ، بؿ عف طريؽ انضماـ غالبية الشعب إلي دعوتو ، ولكف اإلرىابييف مف 
أنصاره لـ يرتضوا الطريؽ الدستوري ، واندفعوا إلي وسائؿ القتؿ واإلرىاب ، ومف ىنا جاءت حمبلت 

عمي النظـ الدستورية ، مما تقدـ يتبيف أف موجة القتؿ واإلجراـ التي بعض اإلخواف المسمميف وقتًا ما 
كانت نتيجة عوامؿ مختمفة أفضت إلي سمسمة مف الحوادث الدامية  ٜ٘ٗٔاجتاحت الببلد مف سنة 

التي روعت الببلد ، واآلف نذكر أىـ ىذه الحوادث وأبرزىا في ىذا الصدد ، فأوؿ ىذه الجرائـ كما أسمفنا 
، وقد سبؽ الكبلـ عنيا ، وفي ختاـ ىذا  ٜ٘ٗٔوـ الدكتور أحمد ماىر في فبراير سنة مقتؿ المرح

ألقي حسيف توفيؽ قنبمة عمي سيارة النحاس أثناء مروره بشارع قصر  -ٜ٘ٗٔديسمبر سنة ٙ-العاـ 
العيني في طريقو إلي النادي السعدي ، وقد انفجرت القنبمة ولكف لـ يصب النحاس وال سيارتو بسوء 

حسيف توفيؽ ولـ يضبط ولـ يعرؼ أنو ىو الجاني إال مع اعترافاتو في قضية مقتؿ أميف عثماف ،  وفر
أطمؽ حسيف توفيؽ ىذا ثبلث رصاصات مف مسدسو عمي أميف  ٜٙٗٔيناير سنة  ٘وفي مساء 

عثماف باشا أصابتو في مقتؿ وأودت بحياتو ، وقد قبض عمي الجاني وتعرؼ عميو الشيود وثبتت عميو 
مة واعترؼ بيا كما اعترؼ عمي شركائو فييا ، وكانت لذلؾ قضية ىامة عرفت بقضية "االغتياالت التي

 ٓٔ(--السياسية" إذ تناولت اعترافاتو اإلقرار بجرائـ قتؿ أخري وقعت عمي بعض أفراد مف اإلنجميز 

لؾ في كتاب ىذا كاف ما كتبو الرافعي عف العنؼ وعف اإلخواف واإلغتياالت السياسية فماذا ورد عف ذ -
 )المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر( تقديـ ومراجعة د يوناف لبيب رزؽ ؟

                                                             
 
يشتمؿ عمي تاريخ مصر القومي مف ارتقاء الممؾ –الجزء الثالث – ٜٜٔٔفي أعقاب الثورة المصرية ثورة –نقبًل عف كتاب  ٓٔ

 وما بعدىا ٕٓٚمف صفحة -ٜٜٛٔالطبعة الثانية –دار المعارؼ -ٜٔ٘ٔإلي سنة  ٖٜٙٔمايو سنة  ٙفاروؽ عرش مصر في 
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جماعات الرفض وأزمة مصر السياسية واالجتماعية كما وردت بكتاب )المرجع في تاريخ  .ٚ
 تقديـ ومراجعة د يوناف لبيب رزؽ –مصر الحديث والمعاصر( 

لعمنا الحظنا خبلؿ الصفحات السابقة ، خصوصًا خبلؿ  ---ورد عف ىذا الموضوع ما يمي : ) -
و  ٜ٘ٗٔاألربعينيات ، بروز جماعات سياسية رافضة لموضع السياسي القائـ خبلؿ الفترة بيف عامي 

وىي جماعات سياسية شعبية ذات توجيات إيديولوجية ، شكمت تنظيمات عمنية وسرية ،  ٕٜ٘ٔ
ذه الجماعات ترجع إلي فترة سابقة ، إال أف ظروؼ الحرب ، وتعثر حؿ القضية الوطنية في ونشأة ى

أعقابيا ، واحتداـ األزمة االجتماعية ، أدي إلي بروز دورىا عمي نحو خاص منذ أواخر الحرب العالمية 
 الثانية وفي أعقابيا 

ؿ جميع الحموؿ السياسية وعدـ واضح أف أعماؿ العنؼ تنشأ غالبًا عند انسداد األفؽ السياسي وفش -
وجود فرصة لمعمؿ في النور كما يقاؿ باإلضافة لوجود أزمات اجتماعية واهلل أعمـ ، وبالتالي يمكف 
بسيولة القضاء عمي ىذه الظاىرة والحد منيا إذا أتيحت الفرصة لجميع التيارات بالتعبير عف اآلراء 

ال سيضطر المتطرفوف منيـ إلي المجوء إلي العنؼوممارسة العمؿ السياسي بحرية بعيدًا عف العنؼ و   ا 

وينبغي مبلحظة أف ىذه الجماعات لـ تشارؾ في السمطة التي كانت تحتكرىا أحزاب النخبة الحاكمة ،  -
وأىـ ىذه الجماعات طبقًا لنشأتيا التاريخية : منظمات اليسار ، اإلخواف المسمميف ، مصر الفتاة ، 

الجناح اليساري مف الوفد أو "الطميعة الوفدية" ، ثـ جماعات الضباط الحزب الوطني الجديد ، وربما 
ظير عمي نحو مؤثر خبلؿ  األحرار وخبلياىـ داخؿ الجيش ، والواقع أف نشاط ىذه الجماعات 

، ثـ خبلؿ الحرب العالمية الثانية ، وتورطت فئات منيا في عمميات  ٖٜ٘ٔاالنتفاضة الوطنية عاـ 
، وفي  ٜ٘ٗٔلتي بدأت باغتياؿ رئيس الوزراء الدكتور أحمد ماىر في فبراير االغتياالت السياسية ا

، كما نجحت في اغتياؿ وزير المالية  ٜ٘ٗٔمحاوالت متكررة الغتياؿ مصطفي النحاس منذ ديسمبر 
الذي كانت ميولو إنجميزية أكثر مف اإلنجميز كذلؾ قامت فئات  ٜٙٗٔالوفدي أميف عثماف في يناير 

سواء عمي دور السينما أو عمي  ٜٚٗٔو  ٜٙٗٔعات بإلقاء القنابؿ خبلؿ عامي مف ىذه الجما
الجنود اإلنجميز في كؿ مف القاىرة واإلسكندرية ،، ولعبت فئات مف ىذه الجماعات دورًا كبيرًا في 

فئات أخري بمحاوالت نسؼ بعض المحبلت  ٜٛٗٔ، كما قامت خبلؿ عاـ  ٜٙٗٔحوادث فبراير 
ف أف عناصر منيا استطاعت اغتياؿ المواء سميـ زكي حكمدار العاصمة في أوائؿ الييودية ، فضبًل ع
، ثـ اغتياؿ رئيس الوزراء محمود فيمي النقراشي في أواخر نفس الشير عمي  ٜٛٗٔديسمبر ديسمبر 

إثر إصداره قرارًا بحؿ جماعة اإلخواف المسمميف حيث اغتالو أحد أعضائيا ، فقامت سمطات األمف 
، وُيضاؼ إلي دور ىذه  ٜٜٗٔتياؿ المرشد العاـ لمجماعة ، الشيخ حسف البنا في فبراير بدورىا باغ

الجماعات قياـ فصائؿ منيا بالمشاركة في عمميات الكفاح المسمح ضد اإلنجميز في منطقة القناة عقب 
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اير ، كما اتيمت بعض عناصرىا بإشعاؿ حريؽ القاىرة في ين ٖٜٙٔقرار وزارة الوفد بإلغاء معاىدة 
توالت اجتماعات الطمبة لينظموا صفوفيـ مع بداية العاـ  ٜ٘ٗٔ. وقد رأينا أنو في صيؼ  ٕٜ٘ٔ

الدراسي متجييف نحو تكويف جبية واسعة لمكفاح الوطني ضد الوجود البريطاني ، عندما بدأو 
ه ممثموف اجتماعاتيـ بمبلعب كمية الطب جامعة فؤاد األوؿ "القاىرة"  ذلؾ االجتماع الموسع الذي حضر 

عف الجامعات والمعاىد العميا والمدارس الفنية والثانوية وطمبة األزىر ، وقد بموروا مطالبيـ األساسية 
 في الكفاح مف أجؿ تحقيؽ االستقبلؿ الوطني

عفوًا لممقاطعة ولكف إذا قمنا بمقارنة اىتمامات الشباب في تمؾ الفترة مع اىتماماتيـ حاليًا سنجد فرؽ  -
ستكوف مطالبيـ األساسية إذا اجتمعوا حاليًا ؟ عمي أي حاؿ ُيعتبر الشباب حاليًا ىـ شاسع ، فماذا 

المنتج النيائي بعد أف مر بمراحؿ التصنيع المختمفة إذا جاز التعبير ، وسوؼ نحاوؿ أف نعرؼ كيؼ 
 وصؿ الحاؿ إلي ما ىو عميو اآلف ، أعتذر مرة أخري ،استمر في القراءة مف فضمؾ 

نياء السيطرة االستعمارية بموروا مطالبي - ـ األساسية في الكفاح مف أجؿ تحقيؽ االستقبلؿ الوطني وا 
بكؿ أشكاليا ، والقضاء عمي عمبلء االستعمار المحمييف مف اإلقطاعييف وكبار المالييف المرتبطيف 

 باالحتكارات األجنبية ، 

 لطبع القضاء عمي عمبلء االستعمار المحمييف معناه االغتياالت السياسية با -

وأف تتولي مقاومة االستعمار جبية وطنية واحدة واسعة ، تري المفاوضات مع المستعمر عمي حقوؽ  -
الوطف خيانة ، وقد نجحت المجنة التحضيرية لمطمبة في إجراء انتخابات بيف ممثمي المجاف المختمفة 

ظمات الشيوعية وعناصر مف ليتكوف منيا "المجنة التنفيذية العميا" والتي ضمت شبابًا مف الوفدييف والمن
، وبرز دورىا الوطني  ٜٙٗٔاإلخواف المسمميف ، وبدأت تذيع بياناتيا منذ األسبوع األوؿ مف فبراير 

 ٔٔ( - -وقدمت تضحيات كبيرة خبلؿ أحداث فبراير الشييرة 

وع مف أعتقد أف ىذا الكبلـ يعتبر إقرار مف الكاتب أف أعماؿ العنؼ ضد اإلنجميز وعمبلء االستعمار  ن -
أنواع الكفاح الوطني المشروع ُتقدَّـ فيو التضحيات ، ولـ تكف توجو ضد الشعب المصري نفسو ، وأف 
ىذه األعماؿ شارؾ فييا الشباب الناقموف عمي األوضاع السياسية واإلجتماعية والغير راضيف عف 

وحدىا ىي التي قامت  النخبة السياسية الحاكمة ، وأف ىذه العمميات لـ تكف جماعة اإلخواف المسمميف
 بيا وأف شباب الوفد والشيوعيوف قد شاركوا في ىذا الدور الوطني عمي حد تعبير الكاتب ؟ 

أعتقد أف ىذا ما يبدو مف كبلمو بالفعؿ ؟ وبالتأكيد لـ يكف الشعب نفسو مف أىداؼ ىذه العمميات ،  -
طة المصرية في حتي أف حريؽ القاىرة الذي كاف رد فعؿ شعبي غاضب بسبب ما حدث لمشر 

                                                             
 
–الفصؿ العاشر  –تقديـ ومراجعة يوناف لبيب رزؽ  –لجنة التاريخ-ٜٕٓٓالمجمس األعمي لمثقافة–المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر  ٔٔ

 وما بعدىا ٚ٘٘مقتطفات مف صفحة –زكريا الّشمؽ أحمد –( ٖٜ٘ٔ-ٖٜٙٔ)–فاروؽ ونياية العصر الممكي  -(ٕعيد الممكية)
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يناير في اليوـ التالي لمجزرة  ٕٙفقد حدث ىذا الحريؽ يوـ  ٜٔ٘ٔيناير  ٕ٘االسماعيمية يوـ 
الشرطة ، ىذا الحريؽ كاف موجيًا ضد جميع ممتمكات االحتبلؿ وأعوانو ، أما موقؼ الييود فقد كاف 

ب كامؿ لتحؿ محمو ، وقاموا واضحًا بعد أف قاموا بتحويؿ الديانة الييودية إلي جنسية تريد إزالة شع
وبالتالي تحولوا إلي أعداء ُمسَتيدفيف مف المصرييف الميتميف  ٜٛٗٔبقتاؿ الجيوش العربية في 

بالقضية الفمسطينية ، وبالتأكيد ىناؾ فرؽ كبير بيف عبلقة الييود بالديانات السماوية األخري وعبلقة 
 شعائرىـ تحت المظمة اإلسبلمية  المسمميف بأىؿ الكتاب الذيف عاشوا في أماف يمارسوف

 فماذا ورد أيضًا عف ىذه الجماعات التي نشطت في تمؾ الفترة ؟ -

لقد ذكر الكاتب عدة تنظيمات يسارية ومف أىميا الحركة الديمقراطية لمتحرر الوطني "حدتو" ، وفي  -
 ٕٜٛٔظير الحزب الشيوعي المصري واإلخواف المسمميف عاـ  ٜٜٗٔأواخر عاـ 

 عف اإلخواف المسمميف تحديدًا ؟فماذا كتب  -

أعرؼ أنؾ تريد أف تعرؼ كؿ المعمومات المتوفرة عف ىذه الجماعة ألنيا مثيرة لمجدؿ وتبدو غامضة  -
أما جماعة اإلخواف المسمميف التي بدأت نشأتيا  ----األىداؼ لمكثيريف ، وقد كتب عنيـ مايمي : ) 

ني تجاه موجة التغريب التي انتشرت في الثقافة ، وكاف ظيورىا رد فعؿ دي ٕٜٛٔالتاريخية منذ عاـ 
والمجتمع ، وضد الفشؿ السياسي واالجتماعي لمنظاـ الميبرالي ، فاتجيت كدعوة دينية مستميمة 
التفسير السمفي لئلسبلـ ، تدعو إلي إصبلح المجتمع عمي أساس ديني مركزة عمي األىمية االجتماعية 

لي المطالبة باستقبلؿ مصر التاـ في إطار نشاطيا السياسي ، لمقرآف والسنة ثـ ما لبثت أف تحولت إ
وكانت غايتيا القصوي ىي إعادة بناء المجتمع في شكؿ جامعة إسبلمية عصرية بالتأكيد عمي المبادئ 
العالمية لئلسبلـ ، ومف ثـ ظمت ىويتيـ إسبلمية أكثر منيا مصرية أو عربية ، وقد بدأت الجماعة 

بعد أف أصدرت صحيفة "النذير" . لقد صاغ الشيخ  ٖٜٛٔالسافر منذ عاـ  تنشط في العمؿ السياسي
حسف البنا الجماعة فكرًا وتنظيمًا بما يجعميا مرتبطة بو شخصيًا وبما يجعمو الممسؾ الوحيد ألعنتيا 
والموجو لنشاطيا ، فمـ يكف لمكتب اإلرشاد وال الييئة التأسيسية لمجماعة  إال وجود استشاري محض ، 

عف أف المرشد العاـ كاف يتولي قيادتيا طواؿ حياتو دوف تحديد مدة معينة ، والواقع أف البنا كاف  فضبلً 
شخصية قوية لذلؾ بدت الجماعة في عيده قوية متماسكة وموحدة ، والمعروؼ أنيا كتنظيـ سياسي 

لة التي كانت تشكيبًل انتشرت خبلؿ الحرب العالمية الثانية انتشارًا واسعًا ، كما أنيا أعدت فرقًا لمجوا
شبو عسكري تـ تدريبيا تدريبًا جيدًا ، كذلؾ نظمت جيازًا خاصًا سريًا مسمحًا نظر إليو في البداية عمي 

قاـ بعمميات ضد العناصر العسكرية  ٕٜٗٔأنو أداة دفاع عف اإلسبلـ وعف الجماعة ، ولكنو منذ عاـ 
ييودية خبلؿ حرب فمسطيف ، إلي جانب قيامو البريطانية خبلؿ سنوات الحرب ، وضد بعض المصالح ال

بدور المدافع عف الجماعة ضد خصوميا وضد البوليس والحكومات المصرية ، فذىبت شخصيات 
مصرية عديدة ضحية لو ، كاف أبرزىا النقراشي رئيس الوزراء ، وىو أمر نتج عنو اغتياؿ مرشدىا 



ٕٗ 

 
 

لخبلفات بيف قادتيا بشأف األىداؼ السياسية العاـ ، كما ذكرنا ، مما أشعر الجماعة باليتـ وفجر ا
وبشأف منيج العمؿ ، كما تفجرت الصراعات بيف الجماعة وبيف جيازىا الخاص السري الذي صار قوة 
خطيرة داخميا ، ىدد وحدتيا ، فضبًل عف عداء الجماعة التقميدي لموفد ، في الوقت الذي كانت عبلقتيا 

اـ تشير إلي اتيامو بأف لو يدًا في اغتياؿ الشيخ البنا ، لذلؾ بالممؾ قد ساءت ، وكانت أصابع االتي
وجدت الجماعة في اختيار األستاذ حسف اليضيبي مرشدًا عامًا حبًل لمخبلفات بيف القادة وحفاظًا عمي 
ف كاف ذا  وحدتيا ، وخطوة نحو ميادنة الممؾ ، ولـ يكف اليضيبي شخصية متمرسة بالعمؿ السياسي وا 

د أيد الممؾ توليو منصب المرشد العاـ ، كما لـ تمبث الحكومة أف ألغت قرار حؿ سمعة حسنة ، وق
ومف ثـ بدأت الجماعة في عيد مرشدىا الجديد تستجمع قواىا  ٜٔ٘ٔالجماعة ونشرت ذلؾ في أكتوبر 

 ٕٔ( --ووحدتيا ، 

 ت مف األوقات؟فيؿ فعبًل كما يقاؿ أف ىذه الجماعة كانت ليا عبلقة ما بتنظيـ الضباط األحرار في وق -

 لقد قرأت عف ىذا بالفعؿ في كتاب ألحد الضباط األحرار والذي احتوي عمي مذكراتو  -

 وما اسـ الكتاب ومف ىو كاتبو وماذا ورد فيو عف ىذا الموضوع ؟ -

وقد ورد عف ىذا الموضع بالكتاب  ٖٔالكتاب اسمو )واآلف أتكمـ( وكاتبو ىو األستاذ خالد محيي الديف -
وبدأت عبلقة مف نوع غريب مع جماعة اإلخواف ، وتكونت مجموعة عسكرية  ----ما ممخصو : )

نما بدأنا نعقد اجتماعات منتظمة في البيوت  تضـ العديد مف الضباط ، ولـ نعد نمتقي في أماكف عامة وا 

                                                             
 
  ٔٙ٘صفحة  –أحمد زكريا الّشمؽ ––الفصؿ العاشر  –تقديـ ومراجعة يوناف لبيب رزؽ  –المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ٕٔ
، ذو فكر مجمس الشعب المصري ، وعضو سابؽ فيالضباط األحرار وأحد العصر الممكي ضابط سابؽ في الجيش المصري إباف  خالد ُمحيي الديف ٖٔ

محافظة  في كفر شكر ولد خالد محيي الديف في .حتى اعتزالو العمؿ العاـ حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي فكر يساري، وىو مؤسس
والذيف انقمبوا  الضباط األحرار أصبح أحد الضباط الذيف عرفوا باسـ تنظيـ ٜٗٗٔ، وفي 1940 تخرج مف الكمية الحربية عاـ .1922 عاـ القميوبية
، حصؿ عمى بكالوريوس التجارة مجمس قيادة الثورة ، ثـ أصبح عضوا فيصاغ ، وكاف وقتيا برتبةٕٜ٘ٔسنة  الممؾ فاروؽ عمى حكـ

 .مثؿ كثير مف الضباط الذيف سعوا لمحصوؿ عمى شيادات عممية في عمـو مدنية بعد الثورة وتقمدوا مناصب إدارية مدنية في الدولة 1951 عاـ
 ٜٗ٘ٔوحينما دعا الصاُغ خالد محيي الديف رفاَقو في مارس  اليسارية في إشارة إلى توجيات محيى الديف بالصاغ األحمر جماؿ عبد الناصر وصفو

إلفساح مجاؿ إلرساء قواعد حكـ ديمقراطي نشب خبلؼ بينو وبيف جماؿ عبدالناصر ومعظـ أعضاء مجمس قيادة   إلى العودة لثكناتيـ العسكرية
بعد عودتو إلى مصر  .لبعض الوقت سويسرا االبتعاد إلى -ربما تحت ضغوط مف جماؿ عبدالناصر  -ره مف المجمس، وآثر الثورة استقاؿ عمى إث
وفاز في تمؾ االنتخابات، ثـ أسس أوؿ جريدة مسائية في العصر الجميوري  1957 عف دائرة كفر شكر عاـ مجمس األمة ترشح في انتخابات

 .التيجير أثناء النوبة وشغؿ منصب أوؿ رئيس لمجنة الخاصة التي شكميا مجمس األمة في مطمع الستينيات لحؿ مشاكؿ أىالي .جريدة المساء وىي
، مجمس السبلـ العالمي ، وىو أحد مؤسسيٜ٘ٙٔو 1964 خبلؿ عامي دار أخبار اليـو تولى خالد محيي الديف رئاسة مجمس إدارة ورئاسة تحرير

حزب التجمع العربي  وأسس 1970 عاـ جائزة لينيف لمسبلـ حصؿ عمى .المجنة المصرية لمسبلـ ونزع السبلح ، ورئيسمنطقة الشرؽ األوسط ورئيس
، اتيمو الرئيس السادات بالعمالة لموسكو، وىي تيمة كانت توجو لعديد مف اليسارييف العرب في حقبتي السبعينيات .1976 أبريؿ ٓٔفي  الوحدوي

و السياسى أبى المشاركة في انتخابات رئاسية مزمعة في مصر ليقينو بأف االنتخابات لف تكوف والثمانينيات، وفي السنوات التي سبقت اعتزال
نزيية وأنو مشاركتو ستستخدـ لتبرير شرعية الرئيس مبارؾ. يرى البعض في تخميو طوعا عف قيادة حزب التجمع مثاال لمحكومة والمعارضة في 

 .لمسمميفاالخواف ا حينما خسر أماـ مرشح 2005 حتى عاـ 1990 منذ عاـ مجمس الشعب المصري كاف عضوا في .أىمية التغيير وتداوؿ السمطة
 ، نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا ."اآلف أتكمـ" نشر مذكراتو في كتاب بعنواف
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، فكنا نجتمع في بيت مجدي حسنيف وأحيانًا في بيت الضابط أحمد مظير "وىو نفس أحمد مظير 
وكماؿ الديف حسيف  ٗٔىذه المقاءات اإلخوانية كاف يحضر معنا جماؿ عبد الناصرالفناف" ، وفي 

وحسيف حمودة وحسيف الشافعي وسعد توفيؽ وصبلح خميفة وعبد المطيؼ بغدادي وحسف إبراىيـ . 
كانت عبلقة اإلخواف بيذه المجموعة مف الضباط تتسـ بالحساسية ، ففجأة وجد اإلخواف أنفسيـ أماـ 

ط المستعديف لعمؿ أي شئ مف أجؿ الوطف . لكف ىؤالء الضباط لـ يكونوا عمي ذات كنز مف الضبا
الدرجة مف الوالء لمجماعة ، فمثبًل صبلح خميفة وحسيف حمودة كانا مف اإلخواف قمبًا وقالبًا ، أما 
اآلخروف فكانوا مجرد عناصر تبحث عف طريؽ ، لسنا ضد اإلخواف ، بؿ نحف معيـ ، لكننا لسنا معيـ 

الكامؿ ، فعبد الناصر مثبًل كاف يعتقد أف اإلخواف يريدوف استغبللنا كضباط لنكوف أداة في أيدييـ ب
ونعطييـ مكانة سياسية بوجود نفوذ ليـ في الجيش لكنيـ لف يقدموا شيئًا لمقضية الوطنية ، وكاف 

ا ال نبدأ جماؿ يمح في اإلجتماعات : إذا كاف لديكـ نصؼ مميوف عضو وأربعة آالؼ شعبة فمماذ
وبدأت ألح عمي محمود لبيب  -----بعمميات ضرب ضد االحتبلؿ ، ومظاىرات وتحركات جماىيرية ؟ 

في اجتماعاتنا : ما ىو برنامج الجماعة ؟ فيجيب : الشريعة ، كنت أقوؿ : كمنا مسمموف وكمنا نؤمف 
أـ نقبؿ بالتفاوض ؟ بالشريعة لكف تحديدًا ماذا سنفعؿ لتحرير الوطف ؟ ىؿ سنخوض كفاحًا مسمحًا 

وماذا سنقدـ لمشعب في مختمؼ المجاالت ؟ في التعميـ واإلسكاف والزراعة وغيرىا مف القضايا 
اإلجتماعية ؟ وكاف محمود لبيب يزوغ مف اإلجابة وأنا أطارده ، وانتيي األمر بأف أحضر لنا األستاذ 

مؾ مقدرة فذة عمي اإلقناع وعمي التسمؿ حسف البنا المرشد العاـ لئلخواف . ولمحقيقة كاف حسف البنا يمت
إلي نفوس مستمعيو ، وكاف قوي الحجة واسع اإلطبلع ، وفي المقاء األوؿ معو بدأنا نحف بالحديث 

آراءنا ، وعندما تكمـ البنا أفيمنا بيدوء وذكاء أف الجماعة تعاممنا معاممة  -أنا وعبد الناصر–وطرحنا 
كامؿ الذي تتطمبو مف العضو العادي ، وقاؿ : نحف اإلخواف كبيو خاصة ، وال تتطمب منا نفس الوالء ال

واسع األرجاء يمكف ألي مسمـ أف يدخمو مف أي مدخؿ لينيؿ منو ما يشاء ، فالذي يريد التصوؼ يجد 

                                                             
 
محمد  ، بعد الرئيسٜٗ٘ٔ . تولى السمطة مف سنةرؤساء مصر ىو ثاني ٜٓٚٔسبتمبر ٕٛ-ٜٛٔٔيناير ٘ٔالرئيس جماؿ عبد الناصر  ٗٔ

عف الحكـ، وبدء عيد  الممؾ فاروؽ ومف أىـ نتائج الثورة ىي خمع، ٕٜ٘ٔ يوليو ٖٕثورة ل . وىو العقؿ المدبرٜٓٚٔ ، إلى وفاتو سنةنجيب
، والتي عرفت ٜٔٙٔو  ٜٛ٘ٔما بيف سنتي  وسوريا واالىتماـ بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة مف الوحدة بيف مصر مصر جديد في

ما أف عبد الناصر شجع عدد مف الثورات في أقطار الوطف العربي وعدد مف الدوؿ األخرى في آسيا وأفريقيا . كالجميورية العربية المتحدة باسـ
 . وحركة عدـ االنحياز الدولية ٜٗٙٔ في سنة التحرير الفمسطينيةمنظمة  وأمريكا البلتينية. ولقد كاف لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس

مف أىـ الشخصيات السياسية وفي عيده تـ تأميـ قناة السويس وتشييد السد العالي وغير ذلؾ مف اإلنجازات ، ويعتبر الزعيـ جماؿ عبد الناصر 
وانتماؤه لموطف  قوميتو عرؼ عف عبد الناصر المي.وفي العالـ لمقرف العشريف والتي  أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي الع الوطف العربي في

والذي اكتسب الكثير مف المؤيديف في الوطف العربي خبلؿ فترة  الناصرية العربي، وأصبحت أفكاره مذىبا سياسيا سمي تيمنا باسمو وىو
إال أنو أستطاع إستعادتيا جزئيا مف  ٚٙنكسة  حد ما إباف الخمسينيات والستينيات. وبالرغـ مف أف صورة جماؿ عبد الناصر تأثرت إلي

نقبلً -.، وال زاؿ ينظر إليو بشكؿ عاـ كرمز لمكرامة العربية والحرية مف االستعمارأكتوبر ٙحرب  التي أعقبت النكسة وسبقت حرب االستنزاؼ خبلؿ
 باختصار عف موسوعة ويكيبيديا
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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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لدينا تصوفًا ، ومف يريد أف يتفقو في دينو فنحف جاىزوف ، ومف يريد رياضة وكشافة يجدىا لدينا ، 
–كفاحًا مسمحًا يجدىما ، وأنتـ أتيتـ إلينا بيدؼ القضية الوطنية ، فأىبًل وسيبًل . ومف يريد نضااًل و 

تناقشنا معو وكاف رحب الصدر ، ألححت في ضرورة إعبلف برنامج ، قمت : لف نستطيع أف نكسب 
الشعب بدوف برنامج واضح يقدـ حمواَل عممية لمشاكؿ الناس ، وأجاب : لو وضعت برنامجًا ألرضيت 

وأغضبت البعض ، سأكسب ناسًا وأخسر آخريف ، وأنا ال أريد ذلؾ . وتتالت مقاببلتنا مع حسف  البعض
 ٘ٔ(--البنا ، وقد كاف يمتمؾ حججًا كثيرة لكنيا لـ تكف كافية وال مقنعة بالنسبة ألكثرنا 

أف  ما فيمتو مف ىذا الكبلـ أف كبًل مف تنظيـ الضباط األحرار وجماعة اإلخواف المسمميف كاف يريد -
 يستفيد مف عبلقتو باآلخر ولكف بحذر كي يحقؽ كؿ منيما أىدافو 

أعتقد أف ىذا صحيح ولكف تختمؼ األىداؼ بالطبع فالضباط يريدوف حؿ لمقضية الوطنية وانتشاؿ  -
مصر مف محنتيا ، أما اإلخواف فكانت أىدافيـ حؿ قضية األمة اإلسبلمية كميا وانتشاليا مف محنتيا ، 

ف كانت ىناؾ ن قاط يمكف التعاوف فيما بينيـ بشأنيا ، فيي نقاط توافؽ ، فحؿ أزمة مصر ىو حؿ وا 
جزء مف أزمة األمة ككؿ ، وقد تكوف ىناؾ أىداؼ أخري واهلل أعمـ ، فمآلف يشؾ الكثيروف في أىداؼ 

 ىذه الجماعة ويعتبرىا البعض غامضة إلي حد ما 

 ميعة الوفدية ؟ىذا عف جماعة اإلخواف فماذا عف حزب مصر الفتاة والط -

أما حزب  ---لقد ورد في مرجع تاريخ مصر الحديث والمعاصر عف ىذا الموضوع ما ممخصو : ) -
مصر الفتاة الذي تكوف منذ أوائؿ الثبلثينيات بقيادة أحمد حسيف وبدأ يمارس نشاطًا سياسيًا فعااًل منذ 

تيارات المعارضة الوطنية المتطرفة تكوينو إلي بداية الحرب العالمية الثانية ، فقد تحوؿ إلي تيار مف 
خصوصًا بيف جماىير الشباب المثالي المتحمس ، اتسـ بالصخب والتيور والبحث عف طريؽ لمتحرر 
وبموغ المجد الوطني ، وفي ظروؼ الحرب تعرض رجالو لكثير مف إجراءات القمع واالعتقاؿ والمطاردة 

موازيف القوي العالمية وانطمقت حركات التحرر  لموقفيـ المعادي لقضية الحمفاء ، وبعد الحرب تغيرت
في الببلد المستعمرة وانتصرت االشتراكية ، وبدأ الفكر االشتراكي ينتشر في مصر ، فبدا واضحًا أف 
حزب مصر الفتاة راح يستوعب الظروؼ الجديدة ويتممس لنفسو طريقًا جديدًا ، في الوقت الذي كانت 

تياراف ىما : التنظيمات الماركسية التي تبشر بدعوتيا السياسية  فيو الساحة السياسية قد برز فييا
واالجتماعية التقدمية ، وتنظيـ اإلخواف المسمميف الذي يحمؿ طابعًا سياسيًا سمفيًا ، حيث بدأت قيادتيـ 
صياغتو صياغة جديدة ، وكبل التياريف يصدر عف نسؽ فكري متكامؿ ونظرة شاممة لمحياة والمجتمع ، 

د الذي يمثؿ كيانًا يجسد السياسة الوطنية بصورتيا التقميدية في إيجابياتيا وسمبياتيا ، فقد أما الوف
                                                             

 
-ٕٜٜٔالطبعة األولي -مؤسسة األىراـ–ة والنشر الناشر : مركز األىراـ لمترجم-خالد محيي الديف-واآلف أتكمـ–نقبًل عف كتاب  ٘ٔ

 وما بعدىا ٖٗمقتطفات مف صفحة 
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استطاع بكيانو الكبير ونفوذه التاريخي أف يحتفظ بوجوده بيف قطبي الصراع الجديديف ، لذلؾ نري أف 
كية مف غير اسمو إلي الحزب االشتراكي حيث أصبح يري أف االشترا ٜٜٗٔمصر الفتاة منذ عاـ 

 صميـ اإلسبلـ ، 

 يبدو أف األمور ستزداد تعقيدًا فما السبب في كؿ ىذه اآلراء والتنظيمات والتناقضات ؟ -

بيفف -لقد بدأت جماىير المصرييف تدرؾ منذ فشؿ مفاوضات صدقي  ---يضيؼ الكاتب فيقوؿ :  )  -
ة الدولية أو التحكيـ أف المفاوضة طريؽ مغمؽ لف يحقؽ أىدافيا الوطنية ، كما ثبت ليا أف الييئ

الدولي لف يحقؽ ىذه األىداؼ أيضًا ، وبدا واضحًا أف العمؿ السممي المشروع قد ثبت فشمو ، وبدا 
لممصرييف أف يبحثوا عف طريؽ آخر ، ومف ىنا ظير شعار "الجبلء بالدماء" الذي رفعو الوفد آنئذ الذي 

الموت الزؤاـ" الذي كاف يعني الصمود في  كاف ىمزة الوصؿ بيف الشعار القديـ "االستقبلؿ التاـ أو
الكفاح السممي أماـ سبلح العدو ، وبيف شعار المستقبؿ القريب وىو "الكفاح المسمح" فقد باتت 
الجماىير عمي اقتناع واسع بفكرة الكفاح المسمح باعتباره الطريؽ الوحيد الباقي ، ثـ أتي الصداـ 

خطوة لؤلماـ ، وليظير شعار الكفاح المسمح عند انطبلؽ  المسمح في فمسطيف ليدفع باقتناع الجماىير
، كشعار أصيؿ لمجماىير ولمتنظيمات الوطنية ، وكانت بداية اإليماف بو  ٜٓ٘ٔالحركة الشعبية عاـ 

بداية واضحة لتخطي إمكانيات النظاـ القائـ كمو الذي ُبني عمي أسموب العمؿ السممي ، لقد بدا واضحًا 
 ٙٔ(----ث في مصر ليس إال ثورة ، قد ترجأ ، ولكف اندالعيا واقع ال محالة لممراقبيف أف ما يحد

 وكيؼ كانت مظاىر الحراؾ الشعبي ؟ -

وقعت عدة إضرابات في صفوؼ العماؿ أحدثت ىزة عنيفة  ٜٚٗٔخبلؿ الشيور األولي مف سنة  -
حدات مف سياسية واجتماعية في المجتمع وقامت الدولة بقمعيا بعنؼ باستخداـ البوليس وبعض و 

الجيش كما اشترؾ المعمموف والموظفوف أيضًا في ىذه اإلضرابات وطالبت بعض الفئات بتحسيف 
أوضاعيا المعيشية وزيادة مرتباتيـ ، وواجيت الدولة الصراع بيف العماؿ وكبار المبلؾ والرأسمالية ، 

الء الضباط مف الجيؿ وفي ىذه األثناء بدأت خبليا الضباط األحرار في النمو داخؿ الجيش ، وكاف ىؤ 
 الذي انضـ لمقوات المسمحة بعد خطتيا التوسعية وضـ أبناء الطبقات الشعبية ألوؿ مرة 
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 عندما تـ عرض قضية مصر عمي مجمس األمف الدولي  .ٛ

إذا سمحت لي أف أسأؿ عف تأثير مؤتمر ساف فرانسيسكو وتأسيس ىيئة األمـ المتحدة ومجمس األمف  -
كؿ عاـ وىؿ استفادت مف ىذه التطورات العالمية وىؿ تـ حؿ مشكمة عمي حالة مصر السياسية بش

 قضيتيا الوطنية؟

لقد كانت ىذه النقطة ىي التي توقفنا عندىا أثناء سرد األحداث ثـ تجاوزناىا لنتحدث عف التنظيمات  -
ف التي تـ تشكيميا نتيجة لفشؿ النخبة السياسية التقميدية في حؿ القضية الوطنية ، وقد تحدثنا ع

جماعة اإلخواف وحزب مصر الفتاة وتنظيمات اليسار والحزب الشيوعي المصري وشباب الوفد وكؿ مف 
سمؾ طريؽ العنؼ ضد االحتبلؿ ولـ يقتنع بحموؿ المفاوضات العقيمة التي ثبت فشميا الزريع ، 

 وبالتالي سنستكمؿ الحديث عف موقؼ مصر مف ىيئة األمـ المتحدة ومجمس األمف 

 فيدًا لئلجابة عمي سؤالي سيكوف ذلؾ م -

بالفعؿ لقد عرضت مصر قضيتيا عمي مجمس األمف ولكف لؤلسؼ فشمت المحاولة ، وقد ورد عف ىذا  -
بعد فشؿ مفاوضات صدقي واستقالتو وتولية محمود فيمي النقراشي رئاسة  ---الموضوع ما يمي : )

ريوف ، كاف البد مف الخروج " التي تقاسميا السعديوف والدستو ٜٛٗٔديسمبر-ٜٙٗٔالوزراء "ديسمبر
بالقضية الوطنية مف طور العبلقات الثنائية إلي المجاؿ الدولي ، أي بعرضيا عمي ىيئة األمـ المتحدة 
، خصوصًا بعد أف حاوؿ رئيس الوزراء الجديد استئناؼ المفاوضات مع السفير البريطاني في القاىرة ، 

عرض  ٜٚٗٔا ، لذلؾ قرر مجمس الوزراء في يناير ووجد إصرارًا مف الحكومة البريطانية عمي موقفي
  ٜٚٗٔالقضية عمي مجمس األمف ، وترأس النقراشي وفد ببلده خبلؿ الفترة بيف أغسطس وسبتمبر 

ألـ يقرأ ىؤالء التاريخ ليعرفوا ماذا حدث لمحمد عمي ولعرابي ولسعد زغموؿ مف المجتمع الدولي أـ أف  -
 لنحصؿ عمي نفس النتائج ؟ سبحاف اهلل  عمينا أف نكرر نفس المقدمات دائماً 

وقدـ رئيس الوزراء عريضة دعوي مصر التي تحدثت عف احتبلؿ القوات البريطانية لمصر احتبلاًل غير  -
مما يعد امتيانًا لكرامة دولة عضوة في األمـ المتحدة ، كما احتمت الجزء  ٕٛٛٔمشروع منذ عاـ 

ف ىذا االحتبلؿ يعد الجنوبي مف وادي النيؿ أي السوداف واتبعت س ياسة ترمي إلي فصمو عف مصر ، وا 
تيديدًا غير مشروع ألمة مستقمة ولوحدتيا ، كما أثار نزاعًا بيف الحكومة المصرية والحكومة البريطانية 

 مف شأنو استمرار تعريض السمـ العاـ واألمف الدولييف لمخطر 

إنني أشعر باإلشفاؽ عمي ىؤالء الذيف يعتقدوف أنيـ أعضاء في ىيئة األمـ المتحدة وىـ في الواقع  -
ليسوا كذلؾ ، وخاصة بعد أف تفرقوا وأصبح كؿ منيـ وحيدًا ضعيفًا محتبًل يستجدي االستقبلؿ ، بعد أف 

فسيا دوف تدخؿ سافر كانوا أمة كبيرة مرىوبة الجانب كاف مف الممكف تقويـ أحواليا وحؿ مشاكميا بن
مف دوؿ لـ تكف تحمـ بالتواجد في ىذه المنطقة ، وكـ حاولت وفشمت بالقوة ، ثـ نجحت بسبب تشرذمنا 
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نني أعتذر النفعالي ولكنني شعرت بغيظ  واختبلفاتنا وبحث كؿ منا عف ىويتو وىي واضحة أمامو ، وا 
 بواب الطغاة تتسوؿ استقبلليا شديد عندما تخيمت مصر كأحد الدوؿ اإلسبلمية أصبحت تقؼ عمي أ

 شعرت بالغيظ ولـ تعرؼ بعد ماذا كاف رد فعؿ مجمس األمف مف  الدعوي المقدمة مف مصر  -

 لـ أعرؼ ولكنني أتوقع ماحدث بالتأكيد ، فماذا حدث عمي أي حاؿ ؟ -

يضيؼ الكاتب : طالب ألكسندر كادوجاف مندوب بريطانيا بشطب القضية المصرية مف جدوؿ أعماؿ  -
خولت ببلده إبقاء قواتيا في مصر والسوداف حتي عاـ  ٖٜٙٔمجمس األمف متذرعًا بأف معاىدة 

 التي أقرت ليا المشاركة في إدارة السوداف  ٜٜٛٔ، وكذلؾ اتفاقية  ٜٙ٘ٔ

 ة مف جدوؿ األعماؿ دوف حتي مناقشتيا ؟ فماذا فعؿ النقراشي ؟يريد شطب القضية المصري -

وقد رد عميو النقراشي في مساجمة تاريخية دمغ فييا خطاب المندوب البريطاني بأنو يدافع عف  -
االستعمار ووصؼ اإلنجميز بأنيـ "ضيوؼ طفيميوف" وأف وجودىـ يثير مشاعر المصرييف وسخطيـ 

اعي السممية ، وعبثًا حاولت مصر إثبات بطبلف المعاىدة واالتفاقية وأف الزماـ سيفمت إذا فشمت المس
لمخالفتيما أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة ، ورغـ وضوح حؽ مصر ، فقد امتنع مجمس األمف عف أف 

 يصدر قرارًا بجبلء القوات البريطانية وتركيا مدرجة في جدوؿ األعماؿ دونما قرار ، 

  وبالطبع لـ يعجب ذلؾ حزب الوفد -

يضاؼ إلي ذلؾ إحراج حزب الوفد لمنقراشي بإرسالو برقيات إلي مجمس األمف يذكر فييا أف رئيس  -
 ٚٔالوزراء المصري ، مما أساء إلي سمعة المصرييف أماـ المحفؿ الدولي (

لقد أراد الوفد أف يزيد الفشؿ فشبًل ويزيد الطيف بمة كما يقاؿ ، فكيؼ لوطني مخمص كما يدعي أف  -
لتحقيؽ مصالح الوطف حتي ولو كانت فاشمة ، وأنا أسأؿ : في حالة حدوث حريؽ داخؿ يعوؽ محاولة 

 مقر حزب الوفد ىؿ سيسمح لمجميع بالمشاركة في محاوالت اإلطفاء أـ سيسمحوف لموفدييف فقط ؟

في الحقيقة إنيا مأساة تكررت لؤلسؼ في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، فأي حؿ أو حتي اقتراح حؿ  -
ة مف أي فصيؿ سياسي ٌيقابؿ بالرفض مف باقي الفصائؿ السياسية ، بؿ قد يحاولوف إفشالو ألي مشكم

إلثبات عدـ جدواه ، لقد غابت معاني المصمحة العامة وسط الصراعات السياسية ، وىو نموذج لمغباء 
 الجماعي في أوضح صوره واهلل أعمـ 

 فماذا قرر النقراشي بعد عودتو مف مجمس األمف ؟ -

يعود النقراشي إلي مصر صرح في نيويورؾ بأف مصر لف ترضي باستئناؼ المفاوضات مع  )قبؿ أف -
إنجمترا إال بعد جبلء قواتيا عف الببلد ، وعند عودتو ُاستقبؿ استقبااًل وطنيًا باعتباره وقؼ موقفًا وطنيًا 

                                                             
 
مقتطفات مف صفحة  –أحمد زكريا الّشمؽ ––الفصؿ العاشر  –راجعة يوناف لبيب رزؽ تقديـ وم –المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ٚٔ

 وما بعدىا ٘ٗ٘



ٖٓ 

 
 

ولية ، وفي مصر رفع صوت مصر عاليًا وتمسؾ بمطالبو الوطنية وخاصـ بريطانيا عمنًا أماـ الييئة الد
أعمف أف خطة حكومتو تتمخص في تجاىؿ إنجمترا تجاىبًل تامًا ، وأنيا في خصومة سافرة معيا ، وأننا 
سنولي وجينا شطر الجيش المصري سياج الوطف فنقويو بزيادة عدده واالستعانة بالدوؿ األخري لجمب 

  ٛٔخمي بكؿ ما في وسعنا ،، (ِعدده والخبراء والمستشاريف البلزميف لو ، وسندعـ اإلصبلح الدا

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ -

 ٜٛٗٔإعبلف قياـ دولة إسرائيؿ ونشوب حرب  .ٜ

 ٜٚٗٔبعد أف خذؿ مجمس األمف القضية الوطنية المصرية ، أصدر قرارًا آخر في أواخر نوفمبر  - -) -
ستنيي بتقسيـ فمسطيف إلي دولتيف :دولة عربية ودولة ييودية صييونية ، وأعمنت بريطانيا أنيا 

وكاف واضحًا أنيا كانت متفقة مع الييود عمي أف يحموا  ٜٛٗٔمايو  ٘ٔانتدابيا عمي فمسطيف في 
محميا في فمسطيف ، وساعدتيـ عمي إعداد قواتيـ لتحقيؽ أىدافيـ وفي المقابؿ اتفقت الدوؿ العربية 

 ىا إلي أىميا عمي أف تدخؿ فمسطيف بجيوشيا بمجرد خروج القوات البريطانية منيا ، لكي يعيدو 

ىؿ سيدخمونيا بجيوشيـ وىي دوؿ تحت االحتبلؿ ؟، وىؿ سيدخمونيا تحت راية العروبة وليس راية  -
اإلسبلـ ، وىؿ دعا أحد لمجياد ؟ ألـ يكونوا جيشًا إسبلميًا واحدًا قبؿ أف يتقاتموا عرب وأتراؾ ومصريوف 

لتحرير دولة أخري تحت نفس االحتبلؿ ، يا ليا مف ميزلة أف تقوـ دولة تحت االحتبلؿ بإرساؿ جيشيا 
 ٜٚٔٔ، واألعجب مف كؿ ىذا أف ما يسمي بالتجريدة المصرية ىي التي قامت باحتبلؿ فمسطيف سنة 

 ليرفرؼ عمييا العمـ البريطاني ، فماذا كتب أيضًا عف ىذا الموضوع ؟ ٜٔبقيادة المورد المنبي

سة وأنيا سايرت مقاصد السياسة البريطانية وثبت أف سياسة الدوؿ العربية بيذا الشأف لـ تكف مدرو  -
إلي حد كبير ، فضبًل عف افتقارىا إلي العتاد والسبلح والقيادة المخمصة ، ولـ يكف الجيش المصري 
بالذات ، الذي وقع عميو العبء األكبر في ىذه الحرب ، عمي استعداد كاؼ لممعركة ، عمي الرغـ مف 

، وبطبيعة الحاؿ فإف الواليات المتحدة األمريكية كانت أوؿ دولة  أنو أدي دوره كامبًل في ميداف القتاؿ
وعمي أي حاؿ تـ ىزيمة الجيوش العربية  ٕٓ( -،  ٜٛٗٔمايو  ٗٔاعترفت بالدولة الصييونية في 

مجتمعة في ىذه الحرب التي تـ وقؼ إطبلؽ النار خبلليا مرتيف بقرارات مف مجمس األمف وكاف الييود 
مرتيف مف وقؼ إطبلؽ النار ، والجدير بالذكر أف الكثير مف المتطوعيف ىـ المستفيدوف في ال
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المصرييف قد شارؾ في ىذه الحرب مع الجيش المصري كجماعة اإلخواف المسمميف كما ذكرنا وتـ 
 ضرب مصالح الييود واإلنجميز وعمبلئيـ في مصر 

 فماذا حدث داخؿ مصر خبلؿ تمؾ الفترة ؟ -

موجة مف عمميات االغتياؿ السياسي بمغت ذروتيا عندما راح ضحيتيا )شيدت مصر خبلؿ نفس الفترة  -
عمي يد أحد شباف اإلخواف المسمميف بعد أف أصدر قراره بحؿ  ٜٛٗٔالنقراشي باشا في ديسمبر 

الجماعة كما ىو معروؼ ، وتولي الوزارة بعده أحد أبرز أعضاء الييئة السعدية ورئيس الديواف الممكي 
ي" الذي استمر في الحكـ لنحو سبعة أشير ، لتنتيي وزارتو بعد عجزىا عف توحيد "إبراىيـ عبد الياد

، وتـ إجراء انتخابات حصؿ  ٕٔ( ٜٜٗٔالصفوؼ ، ليؤلؼ حسيف سري باشا وزارة ائتبلفية في يوليو 
 فييا الوفد بالطبع عمي األغمبية فقاـ النحاس باشا بتأليؼ الوزارة وىي آخر وزارة وفدية قبؿ ثورة يوليو

  ٕٜ٘ٔيناير  ٕٚواستمرت حوالي عاميف ، حتي 

 وطبعًا عادت المفاوضات مع اإلنجميز أليس كذلؾ ؟ -

 بالتأكيد فحيث يوجد الوفد توجد المفاوضات  -

أرجوؾ ال تخبرني بأي تفاصيؿ عف ىذه المفاوضات ، ألف األمر أصبح ال ُيحتمؿ ، كما أنو ال جدوي  -
  مف الحديث عف مفاوضات عقيمة تكررت كثيراً 

مف  ٖٜٙٔىذا صحيح ، فاألمر لـ يُعد محتمؿ أيضًا بالنسبة لمنحاس باشا نفسو فقاـ بإلغاء معاىدة  -
 جانب واحد ، بعد أف شعر بعدـ جدوي المفاوضات 

  ٖٜٙٔإلغاء معاىدة  .ٓٔ

أخيرًا فيـ النحاس ما فيمو سعد زغموؿ مف قبؿ ولكف بعد فوات األواف ، وىؿ اتخذ إجراءات مناسبة  -
 ي المعاىدة الحتواء أي رد فعؿ قد يحدث وخاصة في منطقة القناة ؟قبؿ أف يمغ

ومف  ٖٜٙٔكؿ ما فعمو أنو قاـ بإلغاء المعاىدة وقاؿ قولتو الشييرة : مف أجؿ مصر وقعنا معاىدة  -
، يقوؿ الرافعي : ) كانت وزارة الوفد بعد إلغاء المعاىدة تعمف عمي  ٖٜٙٔأجؿ مصر ألغينا معاىدة 

 --ره مف الوزراء أنيا أعدت لكؿ شئ عدتو فيما ستواجيو مصر مف مشاؽ الجياد لساف النحاس وغي
، وكاف الجميع يعتقدوف بعد ىذه التصريحات المتكررة أف الوزارة قد قدرت جميع االحتماالت التي  - -

ستعقب اإللغاء ، واتخذت لكؿ احتماؿ عدتو ،والخطوات العممية التي ستواجييا بيا ، ولكف تبيف مع 
زمف أنيا لـ تتخذ أية عدة لمواجية الموقؼ ، فبل ىي نظمت المقاومة ، سمبية أو إيجابية ، وال ىي ال

دربت المتطوعيف عمي حرب العصابات ، وال سمحتيـ أو أعدت تنظيمات الكفاح ، وال زودت رجاؿ 
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المدف بالتمويف البوليس في مدف القناؿ بالسبلح والذخيرة  الكافييف لمواجية الموقؼ ، بؿ لـ تزود ىذه 
الكافي قبؿ الكفاح أو في خبللو ، وخاصة بعد أف تعطمت المواصبلت إلييا ، وكؿ ما عنيت بو إعداد 

  ٕٕ(-وأذيعت في الراديو غير مرة ---خطبة مستفيضة ألقاىا النحاس في البرلماف 

 ؟فماذا ورد عف موضوع إلغاء المعاىدة في كتاب المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر  -

أرجو أف تسمح لي أف ننتقؿ إلي كتاب آخر كي نكسر حدة الممؿ ونغير في األسموب ،وخاصة أننا  -
رب مف ثورة يوليو المثيرة لمجدؿ والتي تعددت الكتب واآلراء التي تتناوليا وكثرت المذكرات التي تسنق

 دونيا بعض قادتيا  

 سوؼ نطالعيا ؟ال مانع بالطبع مف تغيير المرجع ولو مؤقتًا ، فأي الكتب  -

 يوليو بالوثائؽ السرية" لؤلستاذ محسف محمد ٖٕثورة -إنو كتاب بعنواف "سقط النظاـ في أربعة أياـ -

 ولماذا كتب "بالوثائؽ السرية " في عنواف الكتاب ؟ وعف أي الوثائؽ يتكمـ ؟ -

لمختص بحفظ الوثائؽ التي يعنييا األستاذ محسف محمد عبارة عف وثائؽ تـ اإلفراج عنيا في المركز ا -
الوثائؽ في إنجمترا ، وىو مركز يحتفظ بالعديد مف الوثائؽ القديمة ، وال ينشرىا إال إذا مر عمييا فترة 

سنة  ٓٓٔسنة أو بعد  ٓ٘مف الزمف تتناسب مع محتوي الوثيقة  ، فقد يتـ اإلفراج عف وثيقة ما بعد 
 أو أكثر ، 

 وما معايير تحديد ىذه الفترة ؟ -

بالتأكيد يتـ اإلفراج عف أي وثيقة عندما ال يؤثر نشرىا عمي األمف القومي البريطاني أو عمي أمف أي  -
دولة حميفة ليا ، أما إذا كانت الوثيقة مثبًل عبارة عف رسالة سرية أرسميا أحد مموؾ إنجمترا في 

ذا تـ كشفيا في عصره كانت ستحد ث اضطرابات وحروب العصور الوسطي مثبًل إلي أحد مموؾ أوروبا وا 
بسببيا ، ولكف حاليًا ىي مجرد تاريخ يستفيد منو المؤرخوف ، وبالتالي يذىب المؤرخوف والميتموف 

 بالتاريخ إلي ىذا المركز بصفة شبو دورية ويتابعوف أخباره ليقفوا عمي ما يتـ نشره أواًل بأوؿ 

 ؟وما المقصود بنشر الوثيقة أو اإلفراج عنيا ؟ أو ما الذي يحدث  -

يقوـ المركز بتسميـ الباحث نسخة مصورة منيا معتمدة مف المركز ، مقابؿ رسوـ معينة عمي ما أعتقد  -
، ولقد استطاع األستاذ محسف محمد الحصوؿ عمي مجموعة مف البرقيات تخص مصر وتـ اإلفراج 

ىذا ، فقاـ بنشرىا في  ٕٜ٘ٔعنيا مؤخرًا وكميا تمت خبلؿ أىـ األحداث التي عاشتيا مصر سنة 
 الكتاب

 وىؿ كانت ىذه البرقيات تحتوي عمي أسماء مصرية سواء راسؿ أو مرسؿ إليو ؟ -

                                                             
 
 ٕٚصفحة -ٜٚٛٔالطبعة الثالثة –دار المعارؼ -عبد الرحمف الرافعي-ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕمقدمات ثورة –كتاب نقبًل عف  ٕٕ
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ليس معني أنيا تخص مصر أف الذي أرسميا أو استقبميا مصريوف ، بؿ بالعكس إف جميع ىذه  -
البرقيات كانت بيف أشخاص بريطانييف بالكامؿ ، فمثبًل برقيات مف السفير البريطاني بالقاىرة إلي قائد 
القاعدة البريطانية في القناة ، والعكس ، وبرقيات مف السفير نفسو إلي وزارة الخارجية البريطانية 

 ومنيا إلي السفير البريطاني في واشنطف وىكذا 

 وكميا تخص مصر بالطبع ؟ -

بالتأكيد وقد تجد في أحد ىذه البرقيات مثبًل ما يوضح طمبات الممؾ فاروؽ مف السفير وغير ذلؾ مف  -
خاصة باألياـ األولي لحركة الجيش المصري ، وبالتالي فإنيا برقيات مثيرة جدًا وتحتوي عمي  مواقؼ

 الكثير مف األسرار 

 وأكيد تـ حدوث ضجة كبري عند نشر ىذا الكتاب  -

لقد استفاد منو الميتموف بالتاريخ فقط عمي ما أعتقد وعدا ذلؾ فالكتاب موجود عمي رفوؼ المكتبات  -
 فالقميؿ في مصر مف يقرأ التاريخ أو ييتـ بو واهلل أعمـ العامة والخاصة ، 

أفيـ ما تعنيو بالطبع ، ولكف أال يوجد في ىذا الكتاب سوي الوثائؽ فقط ، أقصد ماذا عف باقي  -
 األحداث التي لـ ترد عنيا وثائؽ سرية ؟

ورة يوليو، وأورد بالطبع لقد كتب المؤرخ تاريخ تمؾ الفترة مف المصادر المصرية المتاحة لمجميع عف ث -
كؿ وثيقة في مكانيا وطبقًا لتسمسميا الزمني مف األحداث  ، فيو كتاب تاريخ كأي كتاب آخر ولكنو 

 يتميز إلي حد ما عف غيره بنشر تمؾ الوثائؽ في سياؽ سرده لؤلحداث

 ؟ ٖٜٙٔفماذا ورد في ىذا الكتاب عف موضوع إلغاء معاىدة  -

مف أكتوبر  ٛس باشا رئيس الوزراء ورئيس حزب الوفد يوـ لقد ورد ما يمي : )أعمف مصطفي النحا -
نجمترا ومعاىدة الحكـ الثنائي المصري البريطاني  ٖٜٙٔإلغاء معاىدة عاـ  ٜٔ٘ٔ بيف مصر وا 

نجمترا أيضًا عاـ  ػ ونادي بفاروؽ ممكًا عمي مصر والسوداف ،  ٜٜٛٔلمسوداف التي عقدت بيف مصر وا 
، ورفض اإلنجميز ذلؾ  ٜٔ٘ٔمف أكتوبر  ٘ٔاء المعاىدتيف في وافؽ الممؾ فاروؽ وصدر قانوف إلغ

أخذت الحكومة المصرية تشجع العماؿ  ----وأعمنوا أنو ال يجوز إلغاء ىذه المعاىدة مف طرؼ واحد 
المصرييف عمي ترؾ العمؿ في المعسكرات البريطانية وبدأت أعماؿ الفدائييف ضد اإلنجميز بتشجيع مف 

نجميز وقدـ السفير البريطاني أوؿ مذكرة احتجاج كتابية إلي الحكومة المصرية حكومة الوفد ، احتج اإل 
، بدأ صاحب الجبللة يتآمر مع اإلنجميز ضد رئيس وزرائو الذي ألغي  ٜٔ٘ٔمف نوفمبر عاـ  ٕٗفي 

المعاىدة فأوفد ادجار جبلد صاحب جريدتي "الزماف" و "الجورناؿ ديجيبت" وأحد رجاؿ القصر إلي كريز 
إلببلغو أف عمي ماىر سيعيف رئيسًا  -ٜٔ٘ٔمف ديسمبر  ٔٔيوـ –الوزير البريطاني المفوض ويؿ 

لموزارة بعد إقالة النحاس ، وطمب جبلد مف كريزويؿ التفاىـ مع عمي ماىر ، ويمتقي الرجبلف ، رئيس 
رة وزراء مصر السابؽ ، والوزير البريطاني المفوض ، قاؿ عمي ماىر أنو يوافؽ عمي تولي الوزا
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وستكوف وزارة ائتبلفية تضـ عناصر قوية ، وطمب مف بريطانيا أمريف : أال يقدـ أنتوني ايدف وزير 
 - -خارجية بريطانيا أية تنازالت إلي الدكتور محمد صبلح الديف وزير خارجية مصر عند لقائيما 

ات في منطقة القناة أثناء اجتماع الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة وأف تتخذ السمطات البريطانية إجراء
،، تتابعت مذكرات االحتجاج مف السفير البريطاني بشأف أعماؿ  -يقصد الفدائييف-ضد اإلرىابييف

ويقرر اإلنجميز ---،  ٕٜ٘ٔمف يناير عاـ  ٜٔمذكرات آخرىا بتاريخ  ٗالفدائييف فاكتمؿ عددىا إلي 
تمقت واشنطف مف الحكومة و –نزع سبلح قوات الشرطة في منطقة القناة  ٕٜ٘ٔمف يناير  ٕ٘يوـ 

البريطانية تفصيبلت العممية قبؿ بدئيا بنصؼ ساعة ، رفض قائد القوة المصرية التسميـ فأطمؽ عمييـ 
، وٌقِتؿ في ىذه المذبحة مف  ٕٚمف رجاؿ بموؾ النظاـ وأصيب  ٕ٘اإلنجميز النار ، بعد الحصار فقتؿ 

بعد نصؼ ساعة مف المقاومة الباسمة ،  اإلنجميز ضابط وثبلثة جنود ، استسمـ البوليس المصري
 وتبمغ بريطانيا واشنطف بأف ىذا اإلجراء كاف ضروريًا ألمف القوات البريطانية في منطقة القناة 

يبدو أف بريطانيا قد عرفت حجميا الحقيقي بعد الحرب العالمية الثانية واختبلؿ ميزاف القوي في العالـ  -
فرنسا ، بؿ أصبح ىناؾ قوي عظمي جديدة في العالـ تتمثؿ في  فبريطانيا العظمي لـ تعد عظمي وكذلؾ

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي ، والبد مف الحصوؿ عمي إذف مف أحدىما قبؿ التورط 
 في أعماؿ قتاؿ ، فماذا كاف رد أمريكا عمي ما فعمتو بريطانيا مع الشرطة المصرية ؟

مريكي أبدي أسفو لمسفير البريطاني ، ألف العممية لـ تتـ كما وعدت يضيؼ الكاتب :  ولكف الوزير األ -
 بريطانيا وكانت عنيفة وسيئة ، وعد انتوني ايدف وزير خارجية بريطانيا القياـ بالمصالحة مع مصر 

 فماذا حدث لقوات الشرطة بعد انتياء المذبحة ؟ -

 حريؽ القاىرة في اليوـ التالي لمعركة الشرطة .ٔٔ

 ٕٙيوـ -زحؼ جنود بموكات النظاـ عمي القاىرة في صباح اليوـ التالي ، وينفجر الشعب في القاىرة -
مف المحبلت والمنشآت أغمبيا ممموؾ لؤلجانب  ٓٓٚوتحترؽ المدينة ويدمر أكثر مف  -مف يناير
آخروف  ٕ٘٘شخصًا ويصاب  ٕٙألفًا مف المصرييف بالتشرد ، ويقتؿ في ىذه األحداث  ٕٔوييدد 
قتمي مف البريطانييف والمفوض التجاري لحكومة كندا في مصر ، .... وكاف المصريوف ىـ  ٜمنيـ 

 الذيف أحرقوا القاىرة 

 وأيف كاف الممؾ في ذلؾ الوقت ؟ -

كاف الممؾ يقيـ مأدبة غداء لضباط الجيش احتفااًل بميبلد ولي عيده أحمد فؤاد ، وظؿ صاحب الجبللة  -
جماؿ عبد  -المقدـ-نيـ ضابط ال يعرفو صاحب الجبللة ىو البكباشي يرحب بضيوفة الستمائة ، وبي

الناصر ، استمر تقديـ األطباؽ الثمانية واحدًا بعد اآلخر بينما يري ضباط الجيش الدخاف يتصاعد مف 
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العاصمة المحترقة ، قيؿ إف فاروؽ تأخر في استدعاء الجيش ألنو أراد جعؿ الوفد يحترؽ بالنار ، 
 ا الحزب إلي األبد وليتخمص مف ىذ

ىؿ مف المعقوؿ أف يترؾ العاصمة تحترؽ ليتخمص مف خصومو السياسييف ؟، ال أستطيع أف أتخيؿ  -
 ىذا ، فماذا أيضًا مكتوب في ىذه السطور ؟

وتبعث أيضًا وزارة الخارجية البريطانية "برقية" إلي سفيرىا في القاىرة ، في الثالثة والنصؼ مف بعد  -
عجز الجيش المصري عف حفظ النظاـ ، وطمب مساعدتنا عبر الممؾ ، أو قائد الظير تقوؿ : "إذا 

ذا تمقينا طمبًا مسئواًل بشروط ،  الجيش ، فإف ىذا أفضؿ حؿ لمتدخؿ ، وىو الحؿ الذي نرحب بو ، وا 
 تعتبرىا مرضية ، فأنت مفوض لئلجابة بالتشاور مع القائد العاـ البريطاني " . 

 في ذلؾ الوقت وماذا فعؿ بعد وصوؿ ىذه البرقية ؟ فمف كاف السفير البريطاني -

حاوؿ السفير البريطاني السير رالؼ ستيفنسوف أكثر مف مرة االتصاؿ بأي وزير مصري دوف جدوي فمـ  -
يكف بيف وزراء مصر مف يرغب في الحديث إلي السفير البريطاني . كاف السفير حائرًا ، ىؿ يتصؿ 

طانية في منطقة القناة ، ويطمب منو التدخؿ والزحؼ بقواتو إلي بالجنراؿ ارسكيف قائد القوات البري
، وكاف ارسكيف قد  ٙٔالقاىرة ، إف قوات ارسكيف كانت مستعدة ، الفرقة األولي وكتيبة المظبلت رقـ 

أبمغ السفير بأنو يستطيع الوصوؿ إلي القاىرة خبلؿ ست ساعات إذا قاومو الجيش المصري أما إذا لـ 
ساعة ألنو سيتقدـ بحذر ، وقاؿ أف المقاومة العمنية مف  ٕٔو سيقتحـ القاىرة خبلؿ يجد مقاومة فإن

المصرييف تجعؿ عممية الزحؼ أيسر ، أما إذا اتبعوا اسموب حرب العصابات فإف ذلؾ يجعؿ عممية 
الزحؼ تستغرؽ وقتًا أطوؿ ، في الثالثة بعد الظير أبمغ إبراىيـ فرج باشا "وزير الخارجية المصري 

لنيابة" فإف محمد صبلح الديف باشا وزير الخارجية كاف في الخارج ،السفير البريطاني، بأف السمطات با
المصرية تستطيع حفظ األمف والنظاـ وأنيا مسئولة عف حماية أرواح األجانب ، فإف صاحب الجبللة 

 وطمب الممؾ مف النحاس إعبلف األحكاـ العرفية فأعمنيا ٖٕأمر الجيش بالتدخؿ (

 إقالة النحاس باشا ووزارتو وتعييف عمي ماىر باشا ؟وتـ  -

نعـ ولكف لـ يحدث ذلؾ بسيولة نظرًا لتحذير الفريؽ محمد حيدر باشا قائد الجيش بأف ىناؾ العديد مف  -
الضباط الوفدييف في الجيش قد يغضبوا مف إقالة النحاس ، فقاـ الممؾ بإجراء مشاورات بالقصر أدت 

  إلي تأليؼ وزارة عمي ماىر

 ولكف كيؼ يكوف ىناؾ ضباط في الجيش ليـ ميوؿ حزبية ؟ -

                                                             
 
الطبعة األولي –دار الشروؽ-محسف محمد–يوليو بالوثائؽ السرية ٖٕثورة  –سقط النظاـ في أربعة أياـ –نقبًل عف كتاب  ٖٕ

 وما بعدىا ٚمقتطفات مف صفحة -ٕٜٜٔ
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في ذلؾ الوقت كاف ىناؾ ضباط ينتموف إلي كافة القوي السياسية كالوفد والشيوعييف بؿ واإلخواف   -
أيضًا وىذا لـ يعد موجود بعد ذلؾ ، والعجيب أف عمي ماىر عندما قاـ بتشكيؿ الوزارة رشح المواء محمد 

حربية نظرًا لشعبيتو داخؿ الجيش ولكف الممؾ رفض ذلؾ ، فتولي أحمد مرتضي نجيب ليكوف وزيرًا لم
 المراغي وزارتي الحربية والداخمية

 وبالطبع كاف الممؾ سعيدًا بتخمصو مف الوفد والنحاس ، وبوقوؼ الجيش إلي جانبو  -

واثقاً -كما تقوؿ برقيات السفير البريطاني-ويصبح فاروؽ--يضيؼ األستاذ محسف محمد في كتابو ) -
مف نفسو  لتخمصو مف الوفد في لحظة تدىور فييا نفوذ الحزب إلي درجة الصفر وخاصة بعد إعبلنو 
األحكاـ العرفية ، ويكتب ايدف في مذكراتو : ترؾ الخوؼ مف أف قواتنا ستأتي لمقاىرة أثرا عندما أقاؿ 

 ٕٗالممؾ النحاس باشا بعد مناقشة طويمة دارت في القصر (

 بإشعاؿ الحريؽ في القاىرة ؟فمف تـ اتيامو  -

طمب الممؾ واإلنجميز مف عمي ماىر اتياـ وزارة الوفد بالمسئولية عف الحريؽ والفوضي ومحاكمة  -
المسئوليف عف ىذا الحريؽ وحؿ البرلماف الوفدي ولكف عمي ماىر كاف يريد تيدئة األمور ورفض 

عميو ، وكاف عمي ماىر في السبعيف  الدخوؿ في معركة مع حزب الوفد مما أثار غضب الممؾ واإلنجميز
مف عمره وىو سياسي محنؾ أراد أف ييادف الجميع ليكوف مرضي عنو مف كافة األطراؼ حتي تمر 

 األزمة بسبلـ ، 

 ولكف مف المسئوؿ فعبًل عف الحريؽ ؟ -

 في رأي الرافعي أف كؿ مف اإلنجميز والممؾ وحكومة الوفد مسئوليف عف عدـ السيطرة عمي الحريؽ بعد -
حدوثو وعف عدـ منع السمب والنيب الذي صاحبو ولكف الذي بدأ الحريؽ ىـ جموع الشعب الغاضب 
بسبب ما حدث لقوات الشرطة في االسماعيمية ، كما أف تأخر الممؾ في استدعاء الجيش زاد الموقؼ 

اث ) أراد سوءًا ببل شؾ ولذلؾ أشارت أصابع االتياـ إلي عدة أطراؼ منيا الممؾ نفسو ، وتطورت األحد
الممؾ أف يحطـ عمي ماىر الوفد وأف يقدـ رجالو إلي القضاء بتيمة إحراؽ القاىرة .. أما عمي ماىر 
فظف أنو يستطيع أف يناور الممؾ ، والوفد ، واإلنجميز ، وأف يكوف الرجؿ الذي يثؽ بو كؿ الزعماء ألنو 

بميوف دوالر وفييا  ٘.ٔقيمتيا بػػ  أعاد لمصر األماف ، كانت لئلنجميز في منطقة القناة قاعدة تقدر
ألؼ جندي بريطاني وىي أكبر قاعدة غربية خارج بريطانيا والواليات المتحدة ، وتعتبر نقطة  ٘ٚنحو 

 قوية في سمسمة الحمقات الدفاعية اإلقميمية والعالمية التي أنشأىا الغرب .

                                                             
 
الطبعة األولي –دار الشروؽ-محسف محمد–يوليو بالوثائؽ السرية ٖٕثورة  –لنظاـ في أربعة أياـ سقط ا–نقبًل عف كتاب  ٕٗ
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ٖٚ 

 
 

تعد البديؿ وتعيد ترتيب وتوزيع قواتيا  طبيعي أف تيتـ الواليات المتحدة بيذه القاعدة عمي األقؿ إلي أف -
في العالـ طبقًا لترتيبات الحرب الباردة مع االتحاد السوفييتي ، ولكف دع الحديث عف القوي العظمي 

 مؤقتًا ،  وحدثني عف المشاكؿ التي واجييا عمي ماىر وىو يقوـ بالمناورات والميادنات ؟

ء والسوداء بأعداد كثيرة عمي شقؽ ، ومنازؿ ، بعد تشكيؿ الوزارة ُرِسمت الُصمباف الحمرا -- -
المسيحييف واألجانب المعروفيف في مصر ، وتسممت المتاجر الكبري تحذيرات مجيولة تقوؿ : "غفمنا 

ولكننا سنصؿ إليكـ في المرة القادمة " قاؿ السفير  -أي أثناء الحريؽ–عنكـ في المرة السابقة 
دير األمف العاـ المصري عف اتخاذ إجراءات مشددة لوضع األمريكي :"ىذه عممية شيوعية" وأعمف م

نياية لحرب األعصاب وأذاع عمي ماىر بيانًا أشار فيو إلي أف الواجب األساسي لمحكومة ىو استقرار 
عادة الثقة في اإلدارة ، وكاف واضحًا أف رئيس  السبلـ واليدوء تأكيدًا لحقوؽ المصرييف واألجانب وا 

ده عمي حزب األحرار الدستورييف والسعدييف ، وأعمف اإلخواف ، وارتباطيـ قديـ الوزراء يعتمد في تأيي
بعمي ماىر ، تأييدىـ لحكومتو وأدانوا أعماؿ السمب والنيب التي جرت يوـ حريؽ القاىرة ، قاؿ حسف 
اليضيبي المرشد العاـ لمجماعة : "إحراؽ مميي ال يمحو الشر واالنتيازية ماداـ القانوف يسمح 

ه" وطالب المرشد العاـ بمقاطعة منظمة لمبضائع اإلنجميزية بداًل مف تحطيـ المنشآت ، أما الوفد بوجود
ولو أغمبية في مجمس النواب ، فقد أحس باإلىانة ألف ىذه ىي المرة الرابعة التي يقاؿ فييا ، كما أف 

نتقدىا فقد أعمنيا عممية اإلقالة تمت بعد إعبلف األحكاـ العرفية ، وبذلؾ ال يستطيع الوفد أف ي
 ٕ٘بنفسو(

 الممؾ واإلنجميز يتآمروف عمي رئيس الوزراء ويتـ تعييف نجيب اليبللي بداًل منو  .ٕٔ

لي متي صبر الممؾ واإلنجميز عمي مناورات عمي ماىر بشأف ميادنة الوفد وعدـ محاسبتو ؟ -  وا 

لوزراء استقالتيما مما لقد قرر الممؾ التخمص مف عمي ماىر بافتعاؿ أزمة وزارية حيث قدـ اثناف مف ا -
وضع عمي ماىر في مأزؽ فقدـ استقالتو بعد أف أمضي أقؿ مف خمسة أسابيع في منصبو ، وقاـ 
الممؾ بتعييف أحمد نجيب اليبللي باشا رئيسًا لموزراء وبالطبع تـ تعييف الوزيريف المستقيميف بالوزارة 

 مرة أخري مكافأة لما فعموه مف أزمة وزارية 

 ىو مف تحرؾ الجيش في عيده ؟اليبللي ىذا  -

نعـ فقد كاف آخر رئيس حكومة في عيد الممؾ فاروؽ قبؿ أف يختار الضباط األحرار عمي ماىر ليعود  -
 لمحكـ مرة أخري ليطمب مف الممؾ التنازؿ عف العرش 
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لقد تعرض عمي ماىر لمؤامرة ولـ يتـ إقالتو بشكؿ مباشر ألنو شخصية ليا وزنيا ومف الصعب  -
يا ، والعجيب أف يتآمر اإلنجميز مع الممؾ ضد عمي ماىر والوفد ، مع أف اإلنجميز قد وقفوا التخمص من

 فبراير الشيير ، إنيـ قوـ ال تحركيـ سوي مصالحيـ ٗمف قبؿ إلي جانب الوفد ضد الممؾ في حادث 

)إف عمي ماىر فشؿ في مواجية المؤامرات ، متعددة األطراؼ مف الجميع ، وكاف ىو نفسو أوؿ  -
المتآمريف ، بريطانيا والواليات المتحدة تريد انضماـ مصر التفاقية الدفاع المشترؾ . وبريطانيا 
وصاحب الجبللة يسعياف ليدـ الوفد نيائيًا بينما يرغب الحزب في عدـ المساس بو أو إلقاء مسئولية 

لحكـ القديـ في حريؽ القاىرة فوؽ أكتافو . ولـ يفطف كؿ المتآمريف إلي أف الحريؽ عصؼ بأسموب ا
 ٕٙ(-مصر فإف الجيش أصبح العنصر الحاسـ في الموقؼ 

 فيؿ كانت ثورة فعبًل أـ انقبلب ؟ ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕيبدو أننا وصمنا في الحديث إلي ما حدث في  -

عندما بدأت قيؿ عنيا أنيا حركة الجيش ، ثـ تـ تسميتيا بالحركة المباركة ، ثـ أصبحت تسمي ثورة  -
 الشعب بعد أف نالت تأييد 

 وىؿ لديؾ كتب ومراجع كافية لنعرؼ منيا ما حدث في تمؾ الفترة ؟ -

 أحيانًا تكوف كثرة الكتب والمذكرات حوؿ حدث واحد مشكمة ألي مؤرخ خاصة عندما تتناقض الروايات  -

يمكف لنا أف نختار مرجع أساس لمحوار ثـ نقارنو بما ورد في كؿ المذكرات لنحاوؿ الوصوؿ لمحقيقة  -
 كاف ، فما ىي المراجع وما ىي المذكرات المتوفرة عف الثورة لديؾ ؟بقدر اإلم

 ٖٕلدينا اآلف كتاب األستاذ محسف محمد )سقط النظاـ في أربعة أياـ( ولدينا كتاب )مقدمات ثورة  -
يوليو( لؤلستاذ عبد الرحمف الرافعي وكتاب )المرجع في تاريخ مصر الحديث  ٖٕيوليو( وكتاب )ثورة 

ويمكف االستعانة بكتب أخري تناولت أحداث الثورة ، أما  ،تاذ يوناف لبيب رزؽ والمعاصر( لؤلس
المذكرات فمدينا مذكرات الرئيس جماؿ عبد الناصر في كتابو )فمسفة الثورة( ومذكرات الرئيس محمد 
نجيب في كتابو )كنت رئيسا لمصر( ، ومذكرات الرئيس محمد أنور السادات في كتابو )البحث عف 

ومذكرات األستاذ خالد محيي الديف في كتابو )واآلف أتكمـ( ويمكف إذا دعت الحاجة أف  الذات( ،
 نستعرض أي معمومات مف عمي شبكة االنترنت عف أي حدث مف أحداث الثورة 

 بالفعؿ إف كثرة الكتب والمذكرات أصابتني بالحيرة قبؿ حتي أف تقرأ منيا حرفًا واحداً  -

و البعض وتستغرقنا التفاصيؿ فالحدث واضح عندما نراه بشكؿ عاـ عمي أي حاؿ لف نقع فيما يقع في -
والتفاصيؿ قد تدور بنا في دوائر ال نيائية دوف الحصوؿ عمي العبرة مما حدث ، ولذلؾ أرجو أف 
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تساعدني عمي تناوؿ أحداث الثورة دوف االستفسار كثيرًا عف أحداث جانبية تأخذنا بعيدًا عف سياؽ 
 الحديث 

كف قبؿ أف نتحدث عف الثورة أريد أف أعرؼ متي بدأ زيادة اىتماـ الواليات المتحدة ال مانع ، ول -
 األمريكية بمصر وبما يحدث بيا بشكؿ خاص أكثر مف االىتماـ الطبيعي ؟

 تاريخ بدء االىتماـ األمريكي بمصر خبلؿ فترة الحرب الباردة  .ٖٔ

وكانت مصر تأمؿ مساعدة أمريكا  - - -)زاد االىتماـ االمريكي بمصر خبلؿ الحرب العالمية الثانية  -
ورغـ أف  - - -في الضغط عمي بريطانيا لتحقيؽ جبلء القوات األجنبية عف مصر بغير قيد وال شرط 

مصر تقع جنوب الخط الذي حددتو الواليات المتحدة الحتواء االتحاد السوفييتي فإف واشنطف رأت أف 
فرقة محاربة أثناء الحرب العالمية الثانية  ٔٗتمويف القاعدة البريطانية في منطقة السويس استطاعت 

كما أف القناة تمثؿ شريانًا حيويًا لمتجارة العالمية ، وفي تقرير لمجمس األمف القومي األمريكي تاريخو 
يمكنو  –السوفييتي –تنبأ المجمس بأف الجيش األحمر  ٜٓ٘ٔوآخر عاـ  ٜٛٗٔمف نوفمبر عاـ  ٖٕ

القاىرة ومحو أكبر قاعدة عسكرية غربية في الشرؽ األوسط ، وأجري  في حالة الحرب الوصوؿ إلي
مما غير الموازيف االستراتيجية بيف واشنطف  ٜٜٗٔالسوفييت تجربتيـ النووية األولي في سبتمبر 

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

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

لدبموماسيوف إف النظاـ السياسي فاسد وال يمكف إصبلحو ولكف مف مصمحة الواليات النظاـ ، وقاؿ ا
ألف أي تغيير سريع في النظاـ القائـ في مصر سيستغمو الشيوعيوف ،  - - -المتحدة المحافظة عميو 

ووجدت الواليات المتحدة أف بقاء بريطانيا في مصر أمر ضروري ألف مصر ال تستطيع الدفاع عف 
ما حدث في حرب فمسطيف يؤكد عجز القوات المصرية كما أف ميثاؽ الضماف الجماعي العربي نفسيا و 

يعتبر نمرًا مف ورؽ ، وقاؿ لويس جونز مدير قسـ الشرؽ األدني بوزارة الخارجية أف النزاع المصري 
ة حذر ىنري بايرود وكيؿ الخارجي ٕٜ٘ٔالبريطاني لف ُيحؿ بشروط مصر أو بريطانيا ، وفي يوليو 

األمريكية مف أف الفشؿ في إيجاد مخرج لمنزاع المصري البريطاني سيفضي إلي اندالع المظاىرات 
والقبلقؿ التي قد ال تستطيع الحكومة المصرية السيطرة عمييا ، ولذلؾ ظؿ األمريكيوف يتابعوف الموقؼ 

طف موجة مف بعناية ، وبعد نجاح حركة الضباط قاؿ مايمز كوببلند : غمرت المسئولوف في واشن
السرور وأدركوا جميعًا أنيـ أصبح في حوزتيـ عمي المسرح العالمي العب جديد مف الطراز الذي بذلوا 
قصاري جيدىـ لمعثور عميو وأف كؿ ما سيضعونو معًا مف الخطط سيحظي بنسبة عالية مف التعاوف 



ٗٓ 

 
 

ا األولي بإقناع الممؾ المثمر ، وأجمع كؿ المراقبيف عمي أف األمريكييف ساعدوا الثورة في أيامي
قناع اإلنجميز بعدـ التدخؿ(   ٕٚباالستسبلـ وا 

إنو كبلـ في منتيي األىمية ، ولكف أكثر ما لفت نظري فيو ىو ما قالو الدبموماسيوف إف النظاـ  -
السياسي فاسد وال يمكف إصبلحو ولكف مف مصمحة الواليات المتحدة المحافظة عميو ، فإلي ىذا الحد 

 ما تعانيو شعوب المنطقة في ظؿ أنظمة حاكمة فاسدة ؟كاف ال يعنييـ 

 بالتأكيد فالمصالح ىي األساس  -
واضح أف ىناؾ فرؽ كبير بيف موقؼ بريطانيا مف ثورة الجيش في عيد توفيؽ وموقفيا مف ثورة  -

 الجيش في عيد فاروؽ 

 بريطانيا أياـ فاروؽ ونجيب تختمؼ عف بريطانيا أياـ توفيؽ وعرابي .ٗٔ

تغيث بالسفير األمريكي إلقناع زميمو البريطاني وقائد القوات البريطانية بالتدخؿ )كاف فاروؽ يس -
العسكري لصالحو بواسطة القوات البريطانية في منطقة القناة وىي تفوؽ جيش مصر عددا وعتادًا ، 

دقيقة بتوقيت  ٙٗولـ يكف فاروؽ يعرؼ موقؼ الحكومة األمريكية منو ،، في الساعة الواحدة و 
دقيقة صباحًا بتوقيت لندف بعث السير أوليفر فرانكس السفير البريطاني  ٙٗأي السادسة و  واشنطف

في الواليات المتحدة ببرقية إلي وزارة الخارجية حسمت الموقؼ بالنسبة لمتدخؿ البريطاني في مصر ، 
ب فاروؽ" ، قاؿ السير فرانكس : "تري وزارة الخارجية األمريكية أال نتدخؿ بقوات بريطانية إلي جان

وصمت ىذه البرقية إلي لندف ولـ يعمـ بيا الممؾ فاروؽ ، ولـ يعرؼ فاروؽ أبدًا أف الحكومة األمريكية 
طمبت مف الحكومة البريطانية أال تتدخؿ لصالحو ، اجتمع مجمس الوزراء البريطاني بعد وصوؿ برقية 

رة والنصؼ بتوقيت بريطانيا واشنطف برئاسة رئيس الوزراء ونستوف تشرشؿ في الساعة الحادية عش
، وكانت مصر ىي المادة  ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕالصيفي ، منتصؼ الواحدة ظيرًا بتوقيت القاىرة يوـ 

األولي في جدوؿ األعماؿ ، قاؿ انتوني ناتنج وزير الدولة البريطاني إف طمب فاروؽ بتدخؿ بريطانيا 
اشنطف تخرج مف الظؿ ( قاؿ المؤلؼ ُرِفض بعد مشاورات عاجمة بيف لندف وواشنطف ، وفي كتاب )و 

جيفري أرونسوف : نقؿ قائد القوات البريطانية في مصر إلي ايدف طمب الممؾ فاروؽ بالتدخؿ فأبمغو 
ايدف إلي واشنطف ، وكاف رد الرئيس األمريكي ىاري تروماف سمبيًا فإف الواليات المتحدة ال تقر أي 

الموقؼ الدولي اختمؼ تمامًا عف الموقؼ أثناء الثورة تدخؿ أجنبي إلنقاذ فاروؽ ، وجدير بالذكر أف 
العرابية فقد كانت بريطانيا العظمي ال تحتاج إلي تأييد مف أي دولة أخري كي تتدخؿ عسكريًا لصالح 
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 وما بعدىا ٜ٘ٔتحت عنواف الدور األمريكي مف صفحة 
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الخديوي توفيؽ وتقضي عمي الثورة العرابية وتحتؿ مصر وتمقي القبض عمي الزعيـ أحمد عرابي 
أما الموقؼ الدولي أثناء ثورة يوليو فمـ يسمح لبريطانيا أف تتدخؿ  وتحاكمو بتيمة الخيانة العظمي ،

عسكريًا لصالح الممؾ فاروؽ لتراجع قوي عظمي وصعود قوي عظمي جديدة بعد الحرب العالمية الثانية 
واختبلؼ ميزاف القوي العالمية وكؿ ذلؾ كاف مف أىـ عوامؿ نجاح ثورة يوليو ، فإف الممؾ فاروؽ 

بريطانيا عسكريًا لـ توافؽ الواليات المتحدة ربما ليعمـ الجميع أف دور بريطانيا قد  عندما طمب تدخؿ
بعد تأميـ قناة السويس  ٜٙ٘ٔانتيي ، وعندما حاولت بريطانيا التدخؿ عسكريًا مرة أخري سنة 

وتزعمت العدواف الثبلثي عمي مصر جاء الرفض ىذه المرة مف القوة العظمي الثانية في العالـ وىو 
التحاد السوفييتي وأرسؿ إنذار شديد الميجة لوقؼ ىذا العدواف ، ومنذ ذلؾ الحيف عرؼ الجميع أف ا

 ٕٛلمعالـ سادة جدد يديروف األمور طبقًا لمصالحيـ(

ولكف بالرغـ مف رفض الواليات المتحدة تدخؿ بريطانيا لصالح الممؾ إال أنيا كانت حريصة عمي  -
يطانية كقاعدة غربية لمحمفاء في مصر إلي أف يتـ تدبير البديؿ استمرار وجود القاعدة العسكرية البر 

 كما أنيا طمبت مف الضباط المصرييف المحافظة عمي حياة الممؾ كما عرفت واهلل أعمـ 

بالفعؿ لقد قاـ الضباط بالمحافظة عمي حياة الممؾ ولكف لست متأكد ىؿ كاف قرار خاص بيـ كما ورد  -
فيما بينيـ بيف مؤيدي إعدامو ومؤيدي المحافظة عمي حياتو والتي  عف المحاكمة التي عقدوىا لمممؾ

تمت في اإلسكندرية ووردت في بعض الكتب ، أـ كاف ذلؾ بناء عمي طمب مف السفير األمريكي ، عمي 
 أي حاؿ سوؼ نناقش ذلؾ أثناء الحوار 

 ولكف ىؿ يمكف عمي أي حاؿ أف نمقي الضوء عمي أحداث الثورة ولو في عجالة ؟ -

  ٕٜ٘ٔرافعي يكتب عف بدء أحداث ثورة يوليو ال .٘ٔ

يوليو  ٕٕوفي صباح يوـ ---يقوؿ المؤرخ عبد الرحمف الرافعي عف بداية أحداث الثورة ما يمي : ) -
يوليو ٖٕليمة األربعاء –اجتمعوا في مصر الجديدة ، وقرروا أف تكوف ساعة الصفر "بدء الثورة" الميمة 

شبوب الثورة في منطقة ثكنات الجيش مف نياية شارع  واتفقوا عمي أف يكوف مركز-ٕٜ٘ٔسنة 
العباسية إلي مصر الجديدة ، ووضعت الخطة بحيث يشترؾ في تنفيذىا وحدات مف جميع أسمحة 
الجيش ، واتفقوا عمي الترتيبات األخيرة لمثورة ، وكانوا مف قبؿ قد حددوا ساعة الصفر  بالساعة 

، ولكف كانت الشائعات قد وصمت إلي  ٕٜ٘ٔيوليو سنة  ٕٗالواحدة والنصؼ مف صباح يوـ الخميس 
بعض األسماع بأف التذمر في صفوؼ الجيش آخذ في االزدياد ، فقررت المجنة تقديـ موعد التنفيذ 

                                                             
 
 –دار الشروؽ  –محسف محمد  –يوليو بالوثائؽ السرية  ٖٕثورة  –أياـ  ٗمقتطفات مختصرة نقبًل عف كتاب سقط النظاـ في  ٕٛ

 وما بعدىا تحت عنواف البرقية الحاسمة  ٘٘ٔمف صفحة 
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،  ٕٜ٘ٔيوليو سنة  ٖٕأربعًا وعشريف ساعة ، أي في الساعة الواحدة والنصؼ مف صبيحة يوـ 
الجيش أف يكونوا عمي استعداد لمبدء بالثورة في ىذا وأصدرت الييئة أمرىا إلي جميع الضباط في 

الموعد ، والتأىب ليا قبؿ الموعد المذكور بوقت كاؼ ، واجتمع فريؽ مف الييئة التأسيسية في مساء 
يوليو ثـ انصرفوا مف االجتماع في نحو الساعة التاسعة مساء إلي منازليـ ثـ إلي ثكناتيـ متفقيف  ٕٕ

نت خطة الثورة تقضي باحتبلؿ المراكز اليامة ألسمحة الجيش ووضع ضباط عمي خطوات التنفيذ ، وكا
مف األحرار عمي رأس ىذه المراكز ، وبذلؾ يتـ االستيبلء عمي الجياز الحربي الذي تتركز فيو قوة 
الجيش ، وقسمت القاىرة إلي أربعة قطاعات ، وانتدبت الييئة التأسيسية لكؿ قطاع بعض الضباط 

ـ قوة مف الجند بأسمحتيـ ومصفحاتيـ لمسيطرة عمييا ، وقضت تعميمات قيادة الثورة األحرار ، تصحبي
باعتقاؿ كبار الضباط القدامي مف قواد األسمحة ومف في حكميـ قبؿ ساعة الصفر بوقت مناسب ، ألف 
قيادة الثورة خشيت أف يكوف وجودىـ أحرارًا سببًا في فشؿ الحركة ، وقد ُنفذت ىذه التعميمات منذ 
منتصؼ الميؿ ، واعتقؿ أولئؾ الضباط الكبار في منازليـ أو مراكزىـ أو في الطريؽ إلييا ، دوف أف 
يعرفوا سبب اعتقاليـ ، ونقموا مع االحتراـ الواجب إلي الكمية الحربية ، وحجز كؿ منيـ في غرفة بيا ، 

رآسة الجيش بكوبري  وكاف الفريؽ حسيف فريد رئيس ىيئة أركاف حرب الجيش موجودًا وقتئذ في مبني
القبة ، إذ كاف قد بمغتو أنباء غامضة عف وجود تذمر بيف بعض ضباط الجيش أو حركة يريدوف القياـ 

يوليو بمقر رآسة الجيش ببعض كبار المواءات مف قواد األسمحة ،  ٖٕبيا ، فاجتمع عند منتصؼ ليمة 
ألحرار ومعيـ قوة مف جنود الثورة ، فكانت فرصة سانحة العتقاليـ ىناؾ ، فذىب إلييـ بعض الضباط ا

واعتقموا حسيف فريد كما اعتقموا مف معو مف كبار المواءات وأرسموىـ مخفوريف إلي الغرؼ التي أعدت 
العتقاليـ في الكمية الحربية ، واحتموا مبني رآسة الجيش ، فكاف ذلؾ انتصارًا لمثورة ، وحدثت ىناؾ 

أماـ الرآسة النار دفاعًا عف الدار ، فرد الضباط األحرار مقاومة يسيرة ، إذ أطمؽ الحرس المعيف 
بإطبلؽ النار ، وُقِتؿ في ىذه الحركة اثناف مف الجنود ، أحدىما مف حرس حسيف فريد وىو األونباشي 
عطية سيد أحمد دراج مف نيطاي مركز زفتي غربية مف قوة رآسة الجيش ، وواحد مف جنود الثورة 

د الحميـ محمد الشرفي مف الكتيبة األولي مف قوة مدافع الماكينة ومف وىو المرحوـ األونباشي عب
 مواليد منقباد بأسيوط ، وُجِرح اثناف آخراف ، وىي المقاومة الوحيدة التي حصمت لمثورة في تمؾ الميمة ، 

 % ، والحقيقة أنو كاف انقبلب عسكري مكتمؿ األركافٓٓٔإذف فمـ تكف ثورة بيضاء تمامًا بنسبة  -

تمقت وحدات الجيش الموالية لمحركة األوامر بالتحرؾ مف ثكناتيا بادرت بتنفيذ ىذه األوامر ، ولما  -
وبمغت قوتيا في بداية الحركة نحو ثبلثة آالؼ جندي يقودىـ نحو مائتيف مف الضباط األحرار ، وكاف 

ساعة الحادية الضباط عمي استعداد لمتحرؾ منذ الساعة العاشرة والنصؼ مف مساء ذلؾ اليوـ ، ومف ال
عشرة بدأت الحركة ، وأخذت القوات الثائرة تعززىا الدبابات والمصفحات والسيارات تحتؿ المراكز اليامة 



ٖٗ 

 
 

يوليو حيث استولت ٖٕفي منطقة الثكنات ، واستمرت إلي الساعة الثانية مف صبيحة يوـ األربعاء 
 عمي جميع ىذه المراكز ، 

 تنفيذه بدقة وحسـ  مف الواضح أنو كاف تخطيطًا محكمًا وتـ -

وحينما بدأ تنفيذ الخطة المرسومة سد رجاؿ الجيش الطريؽ بيف العباسية مف أوؿ شارع الخميفة  -
المأموف إلي منشية البكري ومعيـ الدبابات والمصفحات والمدافع الرشاشة ، وحاصروا ىذه المنطقة ، 

ققوف مف شخصية أصحابيا ، ولـ وكاف الضباط األحرار يوقفوف السيارات في طريؽ مصر الجديدة ويتح
 يسمحوا بالمرور ألحد مف المدنييف ، أما الضباط فكانوا يعتقموف منيـ مف لـ يكف مواليًا لمثورة ، 

 واضح أف الرافعي رحمو اهلل ُمِصر عمي تسميتيا ثورة وىذا شئ عجيب فعبًل  -

فحاصرت إحداىا سبلح الحدود ، وأرسمت قيادة الثورة عدة قوات إلي أماكف مختمفة لبلستيبلء عمييا ،  -
وحاصرت قوة أخري المطارات لمراقبة الداخميف والخارجيف ، واحتمت سرايا مف الجيش حديقة األزبكية 
والمرافؽ العامة بالمدينة مثؿ محطة القاىرة ومصمحة التمغرافات والتميفونات ، والكباري اليامة عند 

مياديف العامة في العاصمة فعسكرت فييا ، مداخؿ العاصمة ، وسارت فصائؿ أخري إلي بعض ال
وسيطر الضباط األحرار عمي العاصمة في مختمؼ نواحييا ، وتكمـ الفريؽ محمد حيدر القائد العاـ 

في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصؼ الميؿ  ٜٕلمقوات المسمحة وقتئذ بالتميفوف مف اإلسكندرية
حافظ بكري مدير سبلح المدفعية ، إذ بمغو أف ىناؾ يوليو" وطمب التحدث إلي المواء ٖٕ"صبيحة يوـ 

حركة تمرد ، وكاف حافظ بكري في تمؾ المحظة معتقبًل ، فرد عميو أحد الضباط األحرار وطمأنو عمي 
الحالة ، وكانت الساعة وقتئذ الواحدة والربع ، وكانت المدافع قد أخذت تغادر الثكنات ووراءىا عربات 

. وتحدث حيدر بالتميفوف مف اإلسكندرية مرة ثانية بعد ثمث ساعة وطمب  الجنود بأسمحتيـ وذخائرىـ
وقاؿ حيدر لمحدثو إف األخبار التي وصمتو  –وكاف برتبة يوزباشي –حافظ بكري فرد عميو الضابط الحر 

مف البوليس السياسي تقوؿ إف بعض الدبابات والمدافع نزلت فعبًل إلي الشوارع ليبًل ، فقاؿ اليوزباشي 
ي مثؿ دور حافظ بكري إف ىذه مجرد إشاعات وطمأنو مف جديد ، واتجيت قوة مصفحة في قمب الذ

العاصمة ، فاحتمت دار اإلذاعة المصرية ومقر شركة ماركوني بشارع عموي ، واحتمت قوة أخري دار 
في يوليو ، و  ٖٕاإلذاعة في أبي زعبؿ ، وتـ احتبلؿ دار اإلذاعة في الساعة الرابعة مف صبيحة يوـ 

الصباح الباكر دخؿ البكباشي أنور السادات أحد قادة الثورة غرفة المذيع التي تتمي فييا نشرة األخبار 

                                                             
 
ة الحاؿ ، وتوجد إلي كانت الوزارة بالكامؿ تنتقؿ إلي اإلسكندرية في الصيؼ وتعود إلي القاىرة في الشتاء وكذلؾ الممؾ بطبيع ٜٕ

اآلف مباني الوزارة التي كانت تستخدـ في اإلسكندرية صيفًا ، ولـ تعد تستخدـ حاليًا ، وقد ساعد ذلؾ بالطبع عمي نجاح الحركة 
 نسبيًا إلي حد ما
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بمساف القائد العاـ لمقوات المسمحة في  ٖٓالصباحية وأذاع بنفسو عمي الشعب البياف األوؿ لمثورة
 ٖٔيوليو( ٖٕالساعة السابعة والنصؼ مف صبيحة 

 السيطرة عمي اإلعبلـ تعني السيطرة عمي الدولة بالكامؿ  -

 سيطرة الضباط األحرار عمي الدولة بعد نجاح حركتيـ .ٙٔ

بالفعؿ لقد قاـ تنظيـ الضباط األحرار بقيادة البكباشي جماؿ عبد الناصر في ذلؾ الوقت بحركة الجيش  -
يوليو لما  ٖٕر اسميا ثورة وقد ُسميت ىذه الحركة بالحركة المباركة ثـ استق ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕفي 

القتو مف ترحيب واسع مف كافة طوائؼ الشعب المصري وقد اختار الضباط األحرار المواء محمد 
 لقيادة ىذه الحركة  ٕٖنجيب

                                                             
 
المواء نجيب بإضافة كتب ىذا البياف المؤرخ العسكري المواء جماؿ حماد الذي كاف في ذلؾ الوقت أحد الضباط األحرار ، وقد قاـ  ٖٓ

 تعديؿ عمي البياف وأضاؼ عبارة )في ظؿ الدستور(
–بقمـ عبد الرحمف الرافعي  –ٜٜ٘ٔ-ٕٜ٘ٔتاريخنا القومي في سبع سنوات -ٕٜ٘ٔيوليو سنة  ٖٕثورة –نقبًل عف كتاب  ٖٔ

 وما بعدىا ٕٛمف صفحة -ٜٜٛٔالطبعة الثانية –الناشر دار المعارؼ 
بعد إنياء الممكية  لجميورية مصر ، أوؿ رئيسمصري وعسكري سياسي  1984 -  - 1901  بالمواء أركاف حرب محمد نجي ٕٖ

عبلف الجميورية في ورحيمو عف مصر،  الممؾ فاروؽ التي انتيت بعزؿ 1952 يوليو ٖٕثورة  ، كما يعد قائد 1953 يونيو 18 وا 
القائد العاـ لمقوات  وتولى أيضًا منصب ، 1954 أبريؿ 18ػ 1954 مارس 8  خبلؿ الفترة مف رئيس الوزراء في مصر تولى منصب

ثـ بالمدرسة الحربية وتخرج فييا  كمية غردوف، والتحؽ بػبالسوداف ولد محمد نجيب .ٕٜ٘ٔعاـ  الحربيةوزير  ثـ المسمحة المصرية
الجيش  وكاف أوؿ ضابط في1927 . حصؿ عمى ليسانس الحقوؽ في عاـٖٕٜٔ، ثـ التحؽ بالحرس الممكي عاـ ٜٛٔٔعاـ 

العميا ودبمـو آخر في الدراسات  1929 يحصؿ عمييا . حصؿ عمى دبمـو الدراسات العميا في االقتصاد السياسي عاـ المصري
، ثـ العريش في 1934 ونقؿ إلى سبلح الحدود عاـ نقيب  رقي إلى رتبة اليوزباشي 1931 ديسمبر في .1931الخاص عاـ القانوف في

الجيش  ، وقد أسس مجمةٖٜٙٔمعاىدة بعد الخرطـو أصبح ضمف المجنة التي أشرفت عمى تنظيـ الجيش المصري في
الذي حاصرت  1942 فبراير 4 قدـ محمد نجيب استقالتو عقب حادث .1938 مايو 6 في رائدورقي لرتبة الصاغ  1937 عاـ المصري

لى رئاسة الوزراء، وقد جاءت استقالتو احتجاجاً إ مصطفى النحاس إلجباره عمى إعادة الممؾ فاروؽ فيو الدبابات البريطانية قصر
متناف ورفضوا قبوؿ شكروه بإ قصر عابديف النو لـ يتمكف مف حماية ممكو الذي أقسـ لو يميف الوالء، إال أف المسؤوليف في

ال عف كاف مسؤو 1947 ، وفي عاـلسيناء وفي تمؾ السنة عيف حاكمًا إقميمياً  .1944 يونيو في عقيداستقالتو. رقي إلى رتبة القائمقاـ 
مرات، فمنح  ٚوأصيب  ٜٛٗٔعاـ  حرب فمسطيف شارؾ في .1948 عاـ عميد  ورقي لرتبة األميراالي .العريش مدافع الماكينة في

تنظيـ  ، وعقب الحرب عيف مديرا لمدرسة الضباط، وتعرؼ عمىالبكوية نجمة فؤاد العسكرية األولى تقديرًا لشجاعتو باإلضافة إلى رتبة
نفذت الحركة خطة يوليو والتي سميت بػ)الحركة  ٕٜ٘ٔيوليو عاـ  ٖٕ، وفي الحكيـ عامرعبد  مف خبلؿ الصاغ الضباط األحرار

أصبح نجيب أوؿ رئيس لمببلد بعد  ٖٜ٘ٔالتصحيحة( وانتيت بتنازؿ الممؾ فاروؽ عف العرش لوريثو ومغادرة الببلد، وفي عاـ 
عبلف الجميورية مجمس قيادة  مكية الزراعية، لكنو كاف عمى خبلؼ مع ضباطأعمف مبادىء الثورة الستة، وحدد الم . إنياء الممكية وا 

تو في إرجاع الجيش لثكناتو وعودة الحياة النيابية المدنية، ونتيجة لذلؾ قدـ استقالتو في فبراير، ثـ عاد مرة ثانية بسبب رغب الثورة
مع أسرتو في  اإلقامة الجبرية عو تحتعمى االستقالة،ووض مجمس قيادة الثورة أجبره 1954 نوفمبر 14 لكف في بعد أزمة مارس،

إنياء اإلقامة  السادات حينما قرر الرئيس ٜٔٚٔبعيدًا عف الحياة السياسية ومنع أي زيارات لو ، حتى عاـ  زينب الوكيؿ قصر
، بالرغـ مف الدور السياسي  1984 أغسطس 28 الجبرية المفروضة عميو ، لكنو ظؿ ممنوعًا مف الظيور االعبلمي حتى وفاتو في

ُشطب أسمو مف الوثائؽ وكافة السجبلت والكتب ومنع ظيوره أو والتاريخي البارز لمحمد نجيب، إال أنو بعد اإلطاحة بو مف الرئاسة 
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 ولماذا تـ اختيار المواء نجيب ليكوف قائدًا لمحركة أماـ الممؾ والوزارة والشعب ؟ -

شعبية كبيرة داخؿ الجيش المصري وكاف ينافس مرشح  لقد كاف اختيارًا موفقًا بكؿ تأكيد لما لو مف -
 الممؾ عمي رئاسة نادي الضباط فكاف الضباط يحبونو ويحترمونو ، 

 فيؿ تعد مجرد موافقتو عمي قيادة ىذه الحركة مف عوامؿ نجاحيا ؟ -

ا أعتقد ذلؾ ألف الضباط األحرار بالتأكيد ليسوا جميع ضباط الجيش المصري فكاف الضباط الذيف ليسو  -
أعضاء في ىذا التنظيـ يؤيدوف الحركة لمجرد معرفتيـ بأف قائدىا ىو المواء نجيب فسيؿ ذلؾ عمي ما 
يبدو مف سرعة انتشار التأييد داخؿ الجيش ، كما أف المواء نجيب كاف رجبًل ناضجًا ولو وزنو ومعروؼ 

 فة أىداؼ الحركة، وبالتالي فإف التفاوض معو مف جانب القصر ومجمس الوزراء سيكوف أفضؿ لمعر 

 وماذا كانت أىداؼ الحركة في بدايتيا ؟ -

لقد تدرجت األىداؼ مف إصبلحات داخؿ الجيش إلي تنازؿ الممؾ عف العرش ومغادرة الببلد إلي أف   -
انتيت باإلطاحة بحكـ أسرة محمد عمي بالكامؿ ، وكما ذكرنا أف بريطانيا لـ تعد أقوي دولة في العالـ 

التالي لـ تتمكف مف إنقاذ الممؾ والسيطرة عمي العاصمة كما فعمت مف قبؿ مع وب ٖٖبعد الحرب الثانية
الثورة العرابية والخديوي توفيؽ ، وقد كاف لبريطانيا قاعدة عسكرية ضخمة في قناة السويس تضـ أكثر 
مف سبعيف ألؼ مقاتؿ بريطاني مزوديف بأحدث األسمحة ولكنيا رأت أف تستشير الواليات المتحدة 

كية قبؿ أف تحرؾ جندي واحد في اتجاه القاىرة كما يؤكد ذلؾ ما جاء في الوثائؽ السرية األمري
ثورة يوليو  –البريطانية التي نشرىا األستاذ محسف محمد في كتابو الممتع سقط النظاـ في أربعة أياـ 

يف عدة وىذا الكتاب يمقي الضوء عمي مجموعة مف البرقيات التي تـ إرساليا ب –بالوثائؽ السرية 
لي وزارة الخارجية  اتجاىات مف السفير البريطاني في القاىرة إلي قائد القاعدة البريطانية في القناة وا 
البريطانية في لندف ومنيا إلي السفير البريطاني في الواليات المتحدة األمريكية وجميع ىذه البرقيات 

يما حدث كما لو كانت تعمف لمجميع أف تؤكد عدـ رغبة الواليات المتحدة في تدخؿ بريطانيا عسكريًا ف
بريطانيا قد انتيي دورىا في المنطقة ، وبالتالي فقد كاف الموقؼ الدولي في صالح ثورة يوليو ، وىكذا 

ليؾ نص البياف األوؿ لثورة يوليو  مف المواء محمد نجيب إلي الشعب المصري  ٕٜ٘ٔقامت الثورة وا 
أنور السادات الذي كاف برتبة بكباشي في ذلؾ الوقت وعضو  وقد ألقي ىذا البياف الرئيس الراحؿ محمد

مجمس قيادة الثورة : )اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخيا األخير مف الرشوة والفساد وعدـ استقرار 
                                                                                                                                                                              

 
عبد  ظيور أسمو تماما طواؿ ثبلثيف عاـ حتى اعتقد الكثير مف المصرييف أنو قد توفي، وكاف يذكر في الوثائؽ والكتب اف

ىو أوؿ رئيس لمصر، وأستمر ىذا األمر حتى أواخر الثمانينيات عندما عاد اسمو لمظيور مف جديد وأعيدت األوسمة  الناصر
 ألسرتة، وأطمؽ اسمو عمى بعض المنشآت والشوارع

بريطانيا وفرنسا مف الشرؽ األوسط مسألة  بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت خريطة القوي العظمي في العالـ وأصبح انسحاب ٖٖ
 وقت
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الحكـ ، وقد كاف لكؿ ىذه العوامؿ تأثير كبير عمي الجيش وتسبب المرتشوف والمغرضوف في ىزيمتنا 
فترة ما بعد ىذه الحرب فقد تضافرت فييا عوامؿ الفساد وتآمر الخونة عمي في حرب فمسطيف ، وأما 

الجيش وتولي أمره إما جاىؿ أو فاسد حتي تصبح مصر ببل جيش يحمييا ، وعمي ذلؾ فقد قمنا 
بتطيير أنفسنا وتولي أمرنا في داخؿ الجيش رجاؿ نثؽ في قدرتيـ وفي خمقيـ وفي وطنيتيـ والبد أف 

ىذا الخبر باالبتياج والترحيب ، أما مف رأينا اعتقاليـ مف رجاؿ الجيش السابقيف مصر كميا ستتمقي 
ني أؤكد لمشعب المصري أف الجيش  فيؤالء لف يناليـ ضرر ، وسيطمؽ سراحيـ في الوقت المناسب ، وا 
اليوـ كمو أصبح يعمؿ لصالح الوطف في ظؿ الدستور ، مجردًا مف أي غاية ، وأنتيز ىذه الفرصة 

مف الشعب أال يسمح ألحد مف الخونة بأف يمجأ ألعماؿ التخريب أو العنؼ ، ألف ىذا ليس مف فأطمب 
ف أي عمؿ مف ىذا القبيؿ سيقابؿ بشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ، وسيمقي فاعمو جزاء  صالح مصر ، وا 

ني أطمئف إخواننا األجا نب الخائف في الحاؿ ، وسيقوـ الجيش بواجبو ىذا متعاونًا مع البوليس ، وا 
 ٖٗعمي مصالحيـ وأرواحيـ وأمواليـ ، ويعتبر الجيش نفسو مسئواًل عنيـ ، واهلل ولي التوفيؽ(

ومما سبؽ يتضح أف قادة الثورة حرصوا حرصًا شديدًا عمي أرواح األجانب حتي يفوتوا الفرصة عمي  -
ت نظري في ىذا بريطانيا إذا أرادت التدخؿ لحمايتيـ وسيكوف ذلؾ مبررًا قويًا ليا ، ولكف أكثر ما لف

ف أي عمؿ مف ىذا القبيؿ سيقابؿ بشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ، وسيمقي فاعمو جزاء  البياف قولو : وا 
 الخائف في الحاؿ

 بالتأكيد فيو تيديد واضح وحاسـ لمف يفكر في إثارة االضطرابات  -

 وىكذا بدأت مرحمة جديدة في تاريخ مصر حكـ فييا العسكريوف  -

 رييف رسميًا بعد سنة مف قياـ الثورة وانتيي حكـ أسرة محمد عمي نعـ لقد عاد الحكـ لممص -

وىكذا وصمنا لنياية الفترة التي تحدثنا عنيا في بداية حوارنا عندما ذكرنا أف المصرييف لـ يحكموا  -
سنة تقريبًا ، ولكننا ال نريد أف ننساؽ وراء تفاصيؿ أكثر مف ذلؾ عف أحداث  ٜٕٕٗمصر لمدة حوالي 

ف ما ييمنا ىو معرفة ما األسباب التي أدت إلي عدـ عودة الضباط إلي ثكناتيـ بعد نجاح الثورة ، أل 
نياء العصر الممكي ، فمماذا مثبًل لـ يتـ عودة الحياة السياسية كما  حركتيـ وسيطرتيـ عمي الحكـ وا 

انت كانت وعودة البرلماف وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمببلد وخاصة أف الببلد ك
 تمارس ىذه الحياة بالفعؿ وكانت ىناؾ أحزاب وقوي سياسية وبنية تحتية لمديمقراطية إذا جاز التعبير ؟
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 بداية التأسيس لحكـ المؤسسة العسكرية  .ٚٔ

 أال تريد أف تعرؼ ماحدث عندما حكموا الببلد ؟ -
أف الجيش لـ  قد أىتـ بمعرفة بعض األحداث الميمة ولكف ىذا ال يعنيني اآلف ، فالذي أعرفو جيداً  -

يترؾ الحكـ منذ ذلؾ الحيف ، وتحكمت المؤسسة العسكرية في كؿ مفاصؿ الدولة إلي اآلف وأصبح حكـ 
الفرد المطمؽ ىو السائد وبالتالي فإف الشعب قد اختفي مف المشيد تمامًا ، ألف المؤسسة العسكرية 

وفي حاالت خاصة جدًا ، فماذا  مؤسسة ليا أقداـ ثقيمة وال تسمح بتداوؿ السمطة خارجيا إال نادراً 
تريدني أف أعرؼ ، فكؿ اإلنجازات ىي مف شخص واحد وكؿ اإلخفاقات واليزائـ ىي مسئولية شخص 
 واحد أيضًا فتاريخ مصر أصبح ىو السيرة الذاتية لمحاكـ نفسو ، فالحكـ أصبح لو طابع شخصي بحت

ستمرارية واالنقطاع في مصر والذي ىذا صحيح إلي حد ما ويذكرني بما كتبو د جماؿ حمداف عف اال -
 تكف لـ إف فيي ، التغير تعرؼ أو تتغير السياسية مصر تكد لـذكرناه في بداية ىذا الحوار حيث قاؿ : ) 

 وقاع والثوابت االستمرارية قمة إنيا ، مصر في يتغير ما وأقؿ آخر نزاع ببل فإنيا التغير عف تماماً  بعيدة

 وجو عمي الثوابت وشر استمرارية أسوأ بالطبع واألسي لؤلسؼ لكنيا ، مصر في والمتغيرات االنقطاع

 الوحيدة ىي مثمما ، جميعاً  المصرية االستمرارية في والشوىاء السوداء النقطة أنيا ذلؾ ، واإلطبلؽ اليقيف

 ىي ممامث ، بامتياز السمبية االستمرارية إنيا ، وبعده الحديث العصر قبؿ التغير أو االنقطاع تعرؼ لـ التي

 والحديثة ، الحديثة مصر عف المعاصرة مصر تغيرت ىؿ ببساطة والسؤاؿ ، بيقيف االستمرارية سمبيات قمة

لي ، والسمطة الحكـ ونظاـ السياسي – االجتماعي التركيب قضية في ، القديمة عف  التغير ، ؟ حد أي وا 

 ، الفرعوني الطغياف ، الشرقي لطغيافا ىو الجوىر وىذا ، يتغير يكد فمـ الجوىر أما ، الشكؿ في الجوىري
 كمو مصر تاريخ خبلؿ يجري الذي ، األعظـ المشترؾ والقاسـ المستمر الخط فيو ، التقميدية أعمدتو بكؿ

 وحديثاً  ، السمطاف عبيد ثـ فرعوف عبيد الفبلحوف كاف فقديما - - ، الشكؿ ىو الوحيد المتغير،  مينا منذ

 ال ورعايا ، وفبلحيف فراعنة بيف مازلنا يقيناً  فنحف ، الرئيس عبيد وعاً ن أو حقاً  صرنا قد نكف لـ فإذا
 باألخذ العصرية النيابية حياتنا بدأنا قد الحديثة مصر في فنحف ، التوضيح مف وبمزيد - - - ، مواطنيف

 – تحت ياً نسب مبكر وقت منذ وذلؾ بؿ ، األحزاب المتعدد الميبرالي البورجوازي الديموقراطي الغربي بالنموذج
 وواجية وطبلء كقشرة إال لؤلسؼ يكف لـ ذلؾ أف غير ، األخري الدوؿ مف كثير وقبؿ – اسماعيؿ الخديو

 مف غاشمة استبدادية وألرضية ، رجعية طبقية إقطاعية محض اجتماعية لخمفية بحتة شكمية ديموقراطية

 منذ إال المصرية السياسة موسقا تدخؿ لـ مستوردة كممة فالحرية ، المعيود والطغياف المطمؽ الحكـ

 مرعية تزاؿ ال والتي ، مصر في األصولية فالقاعدة ، كفعؿ ال كأسـ ولكف ، الفرنسي والمثؿ الطيطاوي

 الحقد ىو فإنو األقؿ عمي أو ، بأخري أو بطريقة خائف فيو الحاكـ مع يختمؼ مف كؿ أف ىي - - بأمانة

 أما ، وحده عميو وحكر فقط لمحاكـ ممؾ – وكالفعؿ كالقوة – الرأي أف ذلؾ ، عبلجاً  قط لو يجد لـ الذي
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ال رمزاً  إال - - الفرعونية منذ مصر تعرفيا فمـ المعارضة  صاحبو نفس في إال يوجد لـ اآلخر والرأي شكبلً  وا 

 براقاً  وقناعاً  جذاباً  غبلفاً  إال ليست المستوردة البرلمانية الديموقراطية ىذه فإف جميعاً  ىنا مف - - فقط

 – مطاطاً  شئ أكثر تكف لـ إف نسبية شئ أكثر والديموقراطية – يمكننا لذا ، واألصمية األصيمة لمديكتاتورية
 تسمييا أف أيضاً  ويمكنؾ الشرقي لمطغياف عصري أو محمي كمرادؼ الشرقية الديموقراطية بحؽ نسمييا أف

 الشرؽ دوؿ في وكما- - ووسالطا مشية يقمد الغراب إال ىي وما - - - الثالث العالـ ديموقراطية

 وال ، العممية الوجية مف الشعب اسمو الخارجية مصر سياسة في شئ ثمة ليس المتخمؼ والعالـ األوسط
 النظر بغض وواقعياً  عممياً  ىي وتوجيييا وتشكيميا الخارجية السياسة فصناعة ، انفعاؿ أو ىذا في أوىاـ

 ىو كما خارجياً  مطمؽ حاكـ وأنو - - - الحاكـ ىو واحد لرجؿ حكر المموىة السطحية الشكميات عف
 ، مصر كحاكـ الخارجية بمده سياسة بوضع ينفرد الحديث أو القديـ العالـ في حاكـ يوجد يكاد وال ، داخمياً 
 الجزء ىذا في الخارجية السياسة إف بقوليـ الظاىرة ىذه عمي مؤخراً  األمريكييف المعمقيف بعض عبر وقد

 ، فييا األوحد يكف لـ إف المحوري الدور ىو لمحاكـ الشخصي الدور ، أساساً  صيةشخ سياسة العالـ مف
 انتصارىا ، سياسية كقوة الدولية ومكانتيا مصر فمكاف ، العظمي المأساة جذور تكمف بالدقة ىذا وفي

 الحديثة مصر تغيرت لقد - - - - واحد شخص يدي بيف أولئؾ كؿ إلخ - - وبقاؤىا مصيرىا وىزيمتيا

 متفاوتات بدرجات واالجتماعية االقتصادية والحياة والبلمادية المادية الحضارة نواحي جميع في لمعاصرةوا

 ولربما الثالث العالـ كؿ تغير مثمما تماماً  ، الُمعدية الحديثة والحضارة العصر بحكـ األقؿ عمي وذلؾ ،

 ال ىذا ففي ، الحكـ نظاـ ناحية مف تتغير تكد لـ أسؼ مف أنيا غير ، التغيير ىذا مدي في مصر تفوقت
 ٖ٘( الشمس تحت جديد

إف كؿ ىذا الكبلـ الذي ذكره د جماؿ حمداف وقمت أنت بتكراره اآلف ىو الذي يجعمني ألح في السؤاؿ ،  -
 لماذا لـ يعود الجيش إلي ثكناتو بعد نجاح حركتو ؟ 

 ر أنفسيـ في الحقيقة إف اإلجابة عمي ىذا السؤاؿ يجب أف تكوف مف الضباط األحرا -

 وكيؼ سنعرؼ آراءىـ في ىذا الموضوع ؟ -
 مف مذكراتيـ بالطبع ، فدعنا نستعرض ما كتبوه في كتبيـ ثـ نعمؽ عميو  -
 ال مانع ، فمف الذي سنبدأ باستعراض ما كتبو ؟ -
 فمنبدأ بالعقؿ المدبر ليذه الحركة وقائدىا الحقيقي الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر  -

 فماذا كتب ؟ -

                                                             
 
 عف صادر والكتاب -حمداف جماؿ د– المكاف عبقرية في دراسة – مصر شخصية -كتاب مف الرابع الجزءمقتطفات مختصرة مف  ٖ٘

 عنواف تحت ، واألربعيف الثاني وبالفصؿ المكاف( وأبعاد الزماف )آفاؽ عنواف تحت العاشر الباب في الفقرة وىذه – اليبلؿ دار

 بعدىا وما ٗٓٙ صفحة مف ، واالنقطاع االستمرارية
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سأقرأ لؾ مف كتاب فمسفة الثورة الذي كتبو الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ولكف أرجو أف تستمع  -
 لمنياية حتي انتيي مف القراءة ثـ اسأؿ عما تريد 

 كمي آذاف صاغية  -

الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر يوضح في كتابو فمسفة الثورة  أسباب عدـ عودة  .ٛٔ
 الجيش لمثكنات

يوليو أف األمة كميا متحفزة متأىبة وأنيا ال تنتظر ٖٕلقد كنت أتصور قبؿ  - - -)لقد كتب ما يمي :  -
إال طميعة تقتحـ أماميا السور فتندفع األمة وراءىا صفوفًا متراصة منتظمة تزحؼ زحفًا مقدسًا إلي 
اليدؼ الكبير ،، وكنت أتصور دورنا عمي أنو دور طميعة الفدائييف ، وكنت أظف أف دورنا ىذا ال 
يستغرؽ أكثر مف بضع ساعات ، ويأتي بعدىا الزحؼ المقدس لمصفوؼ المتراصة المنتظمة إلي 
اليدؼ الكبير ، بؿ قد كاف الخياؿ يشط بي أحيانًا فيخيؿ إلي أني أسمع صميؿ الصفوؼ المتراصة 

رط وأسمع ىدير الوقع الرىيب لزحفيا المنظـ إلي اليدؼ الكبير ، أسمع ىذا كمو ويبدو في سمعي مف ف
يوليو ،،،، قامت  ٖٕإيماني بو حقيقة مادية ، وليس مجرد تصورات خياؿ ،، ثـ فاجأني الواقع بعد 

الطميعة بميمتيا ، واقتحمت سور الطغياف ، وخمعت الطاغية ، ووقفت تنتظر وصوؿ الزحؼ المقدس 
جموع ليس ليا لمصفوؼ المتراصة المنظمة إلي اليدؼ الكبير ،، ،، وطاؿ انتظارىا ،، ،، لقد جاءتيا 

آخر ،،، ولكف ما أبعد الحقيقة عف الخياؿ ،، كانت الجموع التي جاءت أشياعًا متفرقة ، وفمواًل متناثرة 
، وتعطؿ الزحؼ المقدس إلي اليدؼ الكبير ، وبدت الصورة يوميا قاتمة مخيفة تنذر بالخطر ،، 

لطميعة لـ تنتو في ىذه الساعة ، وساعتيا أحسست وقمبي يممؤه الحزف وتقطر منو المرارة ، أف ميمة ا
بؿ إنيا مف ىذه الساعة بدأت ، ، كنا في حاجة إلي النظاـ فمـ نجد وراءنا إال الفوضي ،،، وكنا في 
حاجة إلي االتحاد فمـ نجد وراءنا إال الخبلؼ ،،، وكنا في حاجة إلي العمؿ فمـ نجد وراءنا إال الخنوع 

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

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

تستحؽ االنصاؼ أو مظالـ يجب أف يعود إلييا العدؿ ، لكاف األمر منطقيًا ومفيومًا ، ولكف حاالت 
معظـ ما كاف يرد إلينا لـ يزد أو ينقص عف أف يكوف طمبات انتقاـ ، كأف الثورة قامت لتكوف سبلحًا 

مت لو عمي الفور في يد الحاقديف والمبغضيف ، ولو أف أحدًا سألني في تمؾ األياـ ، ما أعز أمانيؾ ؟ لق
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: أف أسمع مصريًا يقوؿ كممة انصاؼ في حؽ مصري آخر ،، وأف أحس أف مصريًا قد فتح قمبو 
لمصفح والغفراف والحب الخوانو المصرييف ،، وأف أري مصريًا ال يكرس وقتو لتسفيو آراء مصري آخر ، 

ي كؿ لساف ،، كانت ىي الحؿ وأف ال أري ىناؾ بعد ذلؾ كمو أنانية فردية مستحكمة ، كانت كممة أنا عم
مف  –أو ىكذا تسمييـ الصحؼ –لكؿ مشكمة ،، وكانت الدواء لكؿ داء ،، وكثيرًا ما كنت أقابؿ كبراء 

كؿ االتجاىات واأللواف ، وكنت أسأؿ الواحد منيـ عف مشكمة ألتمس عنده حبًل ليا ولـ أكف أسمع إال 
وف جميعًا فيـ في العمـ بيا أطفاؿ يحبوف ،، ومشاكؿ "أنا" ، مشاكؿ االقتصاد ىو وحده يفيميا أما الباق

السياسة ىو وحده الخبير بيا أما الباقوف جميعًا فما زالوا في ألؼ باء لـ يتقدموا بعدىا حرفًا واحدًا ،،، 
كاف الموقؼ يتطمب أف تقوـ قوة يقرب ما بيف أفرادىا إطار واحد يبعد عنيـ إلي حد ما  - - - - - -

لطبقات ،،  وأف تكوف ىذه القوة مف صميـ الشعب وأف يكوف في استطاعة أفرادىا أف صراع األفراد وا
 يثؽ بعضيـ ببعض ، وأف يكوف في يدىـ مف عناصر القوة المادية ما يكفؿ ليـ عمبًل سريعًا حاسمًا ،،

 ٖٙولـ تكف ىذه الشروط تنطبؽ إال عمي الجيش ( -
ال تنطبؽ ىذه الشروط إال عمي الجيش ، سبحاف اهلل ، ىؿ اعتقد أف اختبلؼ اآلراء والتنوع مشكمة في  -

المجتمع وأف أىؿ الثقة أىـ مف أىؿ الخبرة ، أـ كاف يريد أف تتحد جميع القوي السياسية مع اختبلؼ 
  مشاربيا وتوجياتيا في حزب واحد ورؤية واحدة لحؿ جميع المشاكؿ وتخطي العقبات

إف ىذا ما حدث بالفعؿ فقد تـ إلغاء جميع األحزاب وتـ القضاء عمي جميع القوي السياسية وتـ  -
ليكوف المنبر الوحيد لممارسة السياسة في  -االتحاد االشتراكي–تأسيس ما يسمي باالتحاد القومي 

 مصر 

 فيؿ ذكر ما ىو اليدؼ الكبير الذي تكمـ عنو ؟ -

معمنة لمثورة درسناىا جميعًا في كتب التاريخ في المدارس وىي : لقد كانت ىناؾ بالطبع أىداؼ ستة  -
القضاء عمى سيطرة رأس الماؿ عمى  -ٖ .القضاء عمى االستعمار -ٕ .اإلقطاع القضاء عمى -ٔ)

 .إقامة حياة ديمقراطية سميمة -ٙ .إقامة عدالة اجتماعية -٘ .قامة جيش وطني قويإ -ٗ .الحكـ

إنيا أىداؼ كبيرة فعبًل ببل شؾ ، ولكف ألـ يكف القضاء عمي االستعمار سيتحقؽ عمي أي حاؿ بعد  -
سيطرة قوي عظمي جديدة عمي العالـ وكاف انسحاب بريطانيا وفرنسا مف الشرؽ األوسط أمر حتمي 

مغادرة االحتبلؿ البريطاني لـ تجد نتيجة مف نتائج مفاوضات الثورة مع اإلنجميز فقط بؿ كانت  وبالتالي
ىناؾ عوامؿ أخري أدت إلي ذلؾ ، أما عف القضاء عمي اإلقطاع وسيطرة رأس الماؿ عمي الحكـ فأعتقد 

وسيطروا بالفعؿ  أنو لـ يحدث جديد في ىذا الشأف فرجاؿ األعماؿ الجدد أصبحوا يشكموف بديبًل لمبشوات
                                                             

 
 ٕٙمقتطفات مف صفحة  -ٜٜٙٔطبعة –بيت العرب لمتوثيؽ العصري -تأليؼ الرئيس جماؿ عبد الناصر ،  -فمسفة الثورة–نقبًل عف كتاب  ٖٙ
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عمي الحكـ ، أما عف الحياة الديمقراطية فحدث وال حرج ، وأما عف الجيش القوي فقد تولي أمره عبد 
وانتحر كما يقولوف ، وكؿ ما  ٜٚٙٔالحكيـ عامر المنعدـ الخبرة تقريبًا وأثبت فشبًل ذريعًا في حرب 

وف اإلصبلح الزراعي وىو عميو تحفظات يمكف أف نتناولو مف إنجازات الثورة إذا جاز التعبير ىو قان
 كثيرة كما أعمـ 

إذا كانت أىداؼ الثورة لـ تتحقؽ بالكامؿ بالشكؿ الذي يرضيؾ فعمي األقؿ فقد كانت مشمولة بحسف  -
النوايا ، والفشؿ في التطبيؽ ال يعني عدـ جدية المحاولة وحسف النية ، أما عف قانوف اإلصبلح 

ت عنو عمي شبكة المعمومات الدولية االنترنت كي نحاوؿ أف نقؼ الزراعي فدعنا نبحث عف معموما
عمي مميزاتو وعيوبو ولماذا رفضو عمي ماىر باشا وجميع القوي السياسية تقريبًا وأصر الضباط 

 األحرار عمي تنفيذه 

 حسنًا فماذا لدينا عف قانوف اإلصبلح الزراعي ؟ -

  ٖٚمميزات وعيوب قانوف اإلصبلح الزراعي .ٜٔ

ىذا القانوف ما يمي : كاف قانوف اإلصبلح الزراعي المصري مف الناحية التاريخية أوؿ  لقد ورد عف -
ذي القعدة  ٕٜ٘ٔيوليو سنة  ٖٕخطوة اتخذتيا السمطة الجديدة التي أمسكت بزماـ األمور في

بطرد الممؾ فاروؽ؛ ليذا لـ  الضباط األحرار يوما مف قياـ تنظيـ ٘ٗىػ فقد أعمف القانوف بعد ٖٔٚٔ
وبعد  .تكف األىداؼ الحقيقية إلصدار ىذا القانوف حتى وقت صدوره واضحة لحركة الضباط الجدد

ات القيادية صدور القانوف بيوميف استقالت وزارة عمي ماىر، كما أعمف الكثير مف السياسييف والشخصي
في األحزاب العمنية الموجودة عمى الساحة معارضتيـ لمقانوف، بؿ إف أحدىـ تجاوز مرحمة المعارضة 

المالؾ الكبير ومف ورائو عائمتو ذات النفوذ في ” عدلي لمموـ“إلى التمرد المسمح ضده؛ فقد تصدى 
الجديدة، وأعمف أنو لف ومعو مئات مف الرجاؿ المسمحيف، لمسمطة  -جنوب مصر–” المنيا“محافظة 

وقد أبدى كثير مف المراقبيف المختصيف دىشتيـ لمضجة السياسية العالية التي  .يترؾ ىذا القانوف يمر
وبشكؿ خاص توفيقيا، مثمو مثؿ ” ليبراليا“أثارىا صدور قانوف اإلصبلح الزراعي، فمقد رأوا فيو قانونا 

ولقد  .ديد مف البمداف الرأسمالية والبمداف الناميةكثير مف القوانيف التي كانت قد صدرت بالفعؿ في ع
المتخصصة في االقتصاد السياسي وبدىشة أف ىذا ” دوريف واربنر“الحظت األستاذة البريطانية 

% مف األراضي الزراعية، وبرغـ مف ٓٔالقانوف أثار ىذه الضجة الكبيرة، بالرغـ مف أنو ال يمس سوى 
، بينما أعمف آخروف أف ذلؾ القانوف جاء متخمفا عف  .مبلؾأنو قد تقرر صرؼ تعويضات عالية لم
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التوقعات واألفكار التي كانت مطروحة عمى الساحة آنذاؾ. في حيف ذىب البعض إلى القوؿ بأف ىذا 
 .في اإلصبلحات الزراعية” لمنمط األمريكي“القانوف جاء موافقا 

 ؟ ”اإلصبلح الزراعي“فماذا كانت المشكمة الزراعية قبؿ  -

ت المشكمة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات مف القرف العشريف، وأخذت أبعاًدا حادة خبلؿ برز  -
الثبلثينيات ثـ عادت ثانية إلى التحسف الجزئي في أوائؿ األربعينيات، إال أنو نتيجة لمفقر المتزايد في 

ي وفي الحياة السياسية، الريؼ، وسوء توزيع الممكية، وتحكـ كبار المبلؾ في االقتصاد الزراعي المصر 
ىػ= ٖٔٚٔ-ٖٚٔٔانخفض متوسط الممكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الممكية في الفترة بيف )

عاـ  ٓٓ,ٓٛٚمف الفداف، وزاد عدد صغار المبلؾ لنحو  ٛ.ٓفداف إلى  ٙٗ.ٔـ( مف ٕٜ٘ٔ-ٜٓٓٔ
مف يممكوف  ـ( وارتفع عددٕٜ٘ٔىػ= ٖٚٔٔـ( ووصؿ إلى نحو مميونيف عاـ )ٜٓٔٔىػ=ٕٖٛٔ)

، وفي الوقت الذي كانت  .ٓٓٓ,ٕٗٙإلى نحو  ٓٓٓ,ٗٙٗأكثر مف فداف إلى خمسة أفدنة مف حوالي 
الدولة تقوـ فيو باستصبلح بعض األراضي فإف معظميا كاف يذىب لكبار المبلؾ، وقد ساعد ذلؾ عمى 

ووصؿ عدد  % مف األراضي الزراعية،ٖ٘أف يممؾ أقؿ مف نصؼ في المائة مف المبلؾ الزراعييف 
، يضاؼ  .المعدميف ممف ال يممكوف أرضا وال يستأجروف أي مساحة نحو مميوف ونصؼ مميوف أسرة

إلى ذلؾ أف عممية االئتماف كانت تتحكـ فييا البنوؾ األجنبية التي اىتمت بتمويؿ تجارة القطف، وىو ما 
أدى بصغار الفبلحيف إلى أف يعتمدوا اعتمادا كميا عمى المرابيف في الحصوؿ عمى االئتماف البلـز 

أسعارىا وقيمتيا اإليجارية  لمزراعة، وقد خمقت ىذه الظروؼ ضغطا عمى األراضي الزراعية فارتفعت
ارتفاعا ممحوظا، وىو ما فضؿ معو كبار المبلؾ تأجير أراضييـ إما نقدا أو بالمشاركة، وظيرت بالتالي 
يجاراتيا، حتى ارتفعت القيمة اإليجارية عاـ  طبقة مف الوسطاء وظيفتيـ التبلعب بأسعار األراضي وا 

 .ٖٜٛٔإلى نحو خمسة أمثاؿ ما كانت عميو عاـ  ٜٓ٘ٔ

 فماذا ورد عف ىذا القانوف وتوزيع الممكية ؟ -

أكثر  ٕٜ٘ٔكانت الضجة السياسية التي أثارىا القانوف األوؿ لئلصبلح الزراعي في سبتمبر سنة  -
مادة ،  ٓٗأبواب تشمؿ  ٙ، يتكوف القانوف مف  .بكثير مف آثاره في المجاليف االقتصادي واالجتماعي

فداف لمفرد، وسمحت المادة الرابعة لممالؾ  ٕٓٓمكية الزراعية بػ حددت المادة األولى الحد األقصى لمم
أف ييب أوالده مائة فداف. وقد سمح القانوف لممبلؾ ببيع أراضييـ الزائدة عف الحد األقصى لمف 
يريدوف، وأعطى ليـ الحؽ في تجنب أراضي اآلخريف المبيعة. كما قرر القانوف صرؼ تعويضات 

ألراضي بعشرة أمثاؿ قيمتيا اإليجارية، وأضيؼ إلييا الممكيات والتجييزات لممبلؾ، فمقد قدرت أثماف ا
القائمة عمى األرض بقيـ عالية. ونظـ صرؼ التعويضات بسحب …( األخرى )األشجار واآلالت 

، وقرر القانوف توزيع  .%ٖمستندات عمى الحكومة تسدد عمى مدى ثبلثيف عاما بفائدة سنوية قدرىا 
أفدنة( عمى أف يسددوا ثمف ىذه األراضي عمى  ٘إلى  ٕمى صغار الفبلحيف بواقع )األراضي الزائدة ع
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% مف الثمف الكمي لؤلرض؛ وفاء ٘.ٔ% سنويا، يضاؼ إلييا ٖأقساط لمدة ثبلثيف عاما وبفائدة 
، وتناوؿ الباب الثاني مف القانوف تنظيـ   إلخ… لمموجودات التي كانت عمى األرض )األشجار اآلالت

التعاونية في األراضي الموزعة. أما الباب الرابع فقد حدد عددا مف اإلجراءات لمنع تفتيت  الجمعيات
األراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة لؤلرض. وتناوؿ الفصؿ الخامس العبلقة بيف المبلؾ 
والمستأجريف. أما الفصؿ السادس واألخير فيتعمؽ بوضع حد أدنى ألجور عماؿ الزراعة، وبإعطائيـ 

، وبمغ مجموع األراضي التي يطبؽ عمييا قانوف سبتمبر سنة  .الحؽ في تنظيـ نقاباتيـ الزراعية
مالكا كبيرا، ولكف األرض التي طبؽ عمييا  ٜٛٚٔألؼ فداف تنتمي إلى  ٖٙٚ,ٖ٘ٙمساحة  ٕٜ٘ٔ

 آالؼ فداف، أما البقية وىي حوالي النصؼ فقد قاـ المبلؾ ٖ٘ٓ,ٕٖٚالقانوف في واقع األمر بمغت 
حينما ألغت الحكومة النص الذي كاف يتيح لممبلؾ  ٖٜ٘ٔببيعيا بأساليبيـ الخاصة حتى أكتوبر سنة 

 .بيعيا بأساليبيـ

 فيؿ حدث المزيد مف القوانيف والتطورات بذات الشأف ؟ -

ىذه ىي االتجاىات الرئيسية لمقانوف األوؿ لئلصبلح الزراعي تطورت وتعمقت بالمزيد مف القوانيف  -
 – :فيما يمي ٜٓٚٔ – ٕٜ٘ٔالتي حدثت بعد ذلؾ، ويمكننا أف نحدد أىـ ىذه التطورات بيف والتطورات 

ـ( الذي أطمؽ عميو قانوف اإلصبلح الزراعي الثاني، وأىـ ٜٔٙٔىػ=ٖٓٛٔلسنة ) ٕٚٔالقانوف رقـ 
رة فدانا لبقية األس ٓ٘فداف، يضاؼ إلييا  ٓٓٔما في ىذا القانوف ىو جعؿ الحد األقصى لممكية الفرد 

)األوالد( لبلنتفاع فقط، وتحريـ أي مبيعات لؤلرض مف المالؾ ألبنائو، كما ألغى القانوف االستثناءات 
نتيجة ” اإلصبلح الزراعي“السابقة الخاصة باألراضي قميمة الخصوبة. وتقدر األراضي التي آلت إلى 

ـ( الذي أطمؽ عميو ٜٜٙٔىػ=ٜٖٛٔلسنة ) ٓ٘القانوف رقـ  –،  .ألؼ فداف ٕٖٔ,ٕٗٔىذا القانوف بػ
فدانا. عمى أف ىذا القانوف  ٓ٘قانوف اإلصبلح الزراعي الثالث، والذي جعؿ الحد األقصى لممكية الفرد 

تـ  ٜٜٙٔاألخير لـ يجد فرصة لمتطبيؽ في واقع األمر. وتقوؿ اإلحصائيات الرسمية بأنو حتى سنة 
ف تـ االستيبلء عمييا وفقا ألؼ فدا ٛٔٓ,٘ٚٚألؼ فداف عمى الفبلحيف منيا  ٗٛٔ,ٜٜٛتوزيع 

ألؼ فداف كانت تتبع بعض المؤسسات المختمؼ، أما الباقي  ٔٔٗ,ٗٛٔلقوانيف اإلصبلح الزراعي، و
ألؼ فداف كاف حصيمة أراضي لطرح لنيؿ، ووفقا لنفس ىذه اإلحصائيات الرسمية فقد  ٘٘ٚ,ٜٕوقدره 

 .ألؼ أسرة ٓٚٙ,ٕٖ٘وزعت تمؾ األراضي عمى 

 لقانوف مف حيث المؤيديف  والمعارضيف لو ؟فماذا ورد عف ىذا ا -

جاء برنامج اإلصبلح الزراعي ليكوف عمى رأس جدوؿ أعماؿ نظاـ يوليو الجديد، حيث لـ يمض إال  -
 ٚىػ= ٖٔٚٔذي الحجة  ٜٔالقميؿ عمى وجود السمطة حتى صدر قانوف اإلصبلح الزراعي األوؿ في )

يع كبرى لمثروة والدخؿ ومواقؼ النفوذ (، وذلؾ بيدؼ إحداث عممية إعادة توز ٕٜ٘ٔسبتمبر 
، وأعمنت قيادات الحركة آنذاؾ أف اليدؼ مف قانوف اإلصبلح الزراعي  .االجتماعي في الريؼ المصري
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ىو توجيو ضربة قوية لطبقة كبار مبلؾ األرض وعناصر األرستقراطية الزراعية التي سيطرت عمى 
، وكاف مف  .أميف مسار الثورة عمى الصعيد السياسيمراكز السمطة في عصر ما قبؿ الثورة، وبالتالي ت

بمغ مجموع األراضي التي تـ  *  :بيف اإليجابيات التي رأت الحركة والمؤيدوف لمقانوف أنيا حققتيا اآلتي
% ٗ.ٛنزع ممكيتيا في ظؿ قانوف اإلصبلح الزراعي ما يربو عمى نصؼ مميوف فداف، أي ما يقرب مف 

ة في مصر في ذلؾ الوقت. وقد جرى توزيع ىذه األراضي وفقا لنظاـ مف إجمالي المساحة المنزرع
لمف كاف يزرع األرض فعبل مستأجرا أو “معيف مف األولويات بحيث أعطيت األولوية عند التوزيع 

كما  .”مزارًعا، ثـ لمف ىو أكبر عائمة مف أىؿ القرية، ثـ لمف ىو أقؿ ماال منيـ، ثـ لغير أىؿ القرية
قانوف أف أىميتو ال تقؼ فقط عند مستوى إعادة توزيع األراضي الزراعية عمى صغار رأى المؤيدوف لم

جبية تنظيـ العبلقات اإليجارية لتحقيؽ عبلقة إيجارية  -1 :الفبلحيف، بؿ لشموليا العديد مف الجبيات
نظاـ وحقوؽ انتفاع مستقرة لمفبلح المستأجر في أرضو، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد اإليجار النقدي و 

المشاركة في المحصوؿ، حيث يتـ مف خبلليا إعادة توزيع حقوؽ االنتفاع باألرض بيف المبلؾ 
)أفقر الريؼ المصري( مف استغبلؿ ” عماؿ التراحيؿ“سف بعض التشريعات لحماية  -   .والمستأجريف

لنقدية إلغاء االقتراض بضماف األرض وربطو بالمحصوؿ، والتوسع في السمؼ ا -  .مقاولي األنفار
 .والعينية مف خبلؿ الجمعيات التعاونية

 فما رأي المعارضوف لمقانوف ؟ -

ال يصح وال يجوز نزع الممكية مف األفراد ما لـ تكف ىناؾ حاجة ممحة أو مصمحة كبرى يتفؽ عمييا “ -
ىذه ىي وجية نظر مف خالؼ  ”..وال ُيختمؼ فييا، وىذا ما لـ يتحقؽ في قانوف اإلصبلح الزراعي

القانوف، مضيفيف أف اإلسبلـ يبيح الممكية المطمقة لؤلفراد ويوجب بجانب ذلؾ عمى األغنياء حقوقا 
لمفقراء يؤدونيا إلييـ، وأنو ال يوجد في الشريعة اإلسبلمية ما يحوؿ بيف المرء والتممؾ، وليس فييا ما 

تيـ، وأف العمؿ عمى ىدـ الثروات باعتبارىا ضربا مف يسوغ تسمية المبلؾ بالمحتكريف ميما اتسعت ثور 
لـ تحدد حدا ال   االحتكار يأباه اإلسبلـ الذي يحتـر حؽ الممكية ويحمييا، وأف الشريعة اإلسبلمية 

، وذكر ىؤالء المعارضوف أف حجـ   يتجاوزه المالؾ، ولـ تمـز أحدا بالنزوؿ عف ممكو مجانا أو بثمف.
قى عمى حالو بمرور الزمف حيث يضمف نظاـ الميراث اإلسبلمي تفتيت ىذا الحجـ الممكية الزراعية ال يب
إلصدار ىذه القوانيف التي تحدد حجـ الممكية بيدؼ محاربة ” ثوار يوليو“الكبير الذي دفع 

اإلقطاعييف.إال أف مف عارض القانوف لـ ينؼ االعتراؼ بوجود ممارسات غير شرعية في أيمولة نسبة 
فداف  ٓٓ٘ىذه األرض لمالكييا مف اإلقطاعييف إال أنيـ طرحوا رفع سقؼ الممكية إلى غير قميمة مف 
، ىناؾ أيضا مف رأى في القانوف أخطاًء في بعض جوانب عممية اإلصبلح الزراعي،  .لممالؾ الواحد
يـ أف قوانيف اإلصبلح الزراعي لـ تحؿ مشكمة المعدميف الزراعييف، الذيف بمغت نسبت -  :ومف ذلؾ مثبل

إلى  ٕٜٚٔبالمائة، ثـ ارتفعت عاـ  ٓٗانخفضت إلى  ٜ٘ٙٔبالمائة، وفي عاـ  ٗٗقبؿ الثورة نحو 
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لـ ينجح  -،  .بالمائة مف جممة سكاف الريؼ ٓٙبالمائة، ووصمت في نياية الثمانينيات إلى  ٘ٗ
كاف  اإلصبلح الزراعي في تحسيف وتطوير قوى وعبلقات اإلنتاج في الريؼ المصري إلى الحد الذي

 .متصورا حيف صدرت قوانيف اإلصبلح الزراعي

عمي أي حاؿ لقد رأينا بأعيننا عمي الواقع ما آؿ إليو الحاؿ مف أكبر عممية تفتيت لمرقعة الزراعية في  -
 مصر ، نتيجة لمعبث بيا بقوانيف غير مدروسة دراسة جيدة ، وهلل األمر مف قبؿ ومف بعد 

وقت أف قانوف اإلصبلح الزراعي أىـ إنجاز لحركتيـ ، واعتبروا كؿ لقد اعتبر الضباط األحرار في ذلؾ ال -
 مف يعارضو ىو عدو لمثورة 

عمي أي حاؿ ىذا عف ما كتبو جماؿ عبد الناصر فماذا كتب السادات مع االحتفاظ باأللقاب عف تطور  -
 عبلقة الضباط األحرار بالُسمطة ؟

 أنور الساداتفقرة مف كتاب )البحث عف الذات( لمرئيس الراحؿ محمد  .ٕٓ

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

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

نا المواء محمد نجيب الوزراء وقمنا لو شكرًا ، لقد أديت ميمتؾ عمي أحسف وجو ، فقدـ استقالتو ، وعي
رئيسًا لموزارة عمي أف يكوف الوزراء كميـ مف المدنييف ، ىكذا كاف بدء اتجاىنا نحو السمطة ، كاف 
األصؿ في تعييف محمد نجيب رئيسًا لمجمس قيادة الثورة أف وجوده سوؼ يضع حدًا لمصراعات داخؿ 

نا بكثير ، ولكف لؤلسؼ فإف الذي حدث ىو المجمس نظرًا ألننا جميعًا مف أعمار متقاربة ، أما ىو فيكبر 
العكس ، فقد بدأت صراعات جديدة دخميا نجيب ، وفوجئت أنا بحممة اشاعات ضدي يقودىا محمد 

كما أخبرني عبد الناصر في ذلؾ الوقت ، لـ يكف ىذا باألمر الذي ييمني أو   ٜٖنجيب وصبلح سالـ

                                                             
 
كاف عمي ماىر باشا ىو مف وقع عميو اختيار الضباط األحرار ليتولي رئاسة الوزراء مؤقتًا فور نجاح حركتيـ وبداية سيطرتيـ عمي السمطة  ٖٛ

وكيؿ وزارة  محمد ماىر باشا مف أعياف الشراكسة في مصر، والده (1960 - 1881) وقد ورد عنو في موسوعة ويكيبيديا ما يمي : عمي ماىر باشا
أربعة مرات  رئيس وزراء مصر وشغؿ منصب ٕٜ٘ٔتسمـ وزارة المعارؼ عاـ  .ٜٜٔٔثورة  بارز شارؾ في مصري سياسي .البحرية ومحافظ القاىرة

حيث ُعيد إليو برئاسة أوؿ وزارة مصرية في عيد الثورة المصرية.  1952 ثورة ، يوليو ا عند قياـوآخرى 1936 يناير 30 كاف أوليا في
بتيمة مواالتو لممحور حاوؿ اليروب لكف البوليس المصري قبض عميو، وىو األخ  الحرب العالمية الثانية باشا في أثناء مصطفى النحاس اعتقمو

وحصؿ عمى نيشاف فؤاد األوؿ  الممؾ فؤاد شغؿ منصب رئيس الديواف الممكى المصري في عيد  .أحمد ماىر باشا الشقيؽ لرئيس الوزراء الدكتور
في أيضا. عرؼ بحنكتو السياسية ودىائو في معالجة الميمات الصعبة فسّمي برجؿ األزمات، ورجؿ الساعة تقديرا لحنكتو ومياراتو السياسية. تو 

 .في مدينة جنيؼ ودفف بالقاىرة ـ1960 أغسطس 25 في
، حيث كاف والده موظفا ىناؾ. السوداف شرؽ سنكات في مدينة 1920 سبتمبر ضابط مصري، ولد في  ٕٜٙٔ- ٕٜٓٔ صبلح مصطفى سالـ ٜٖ

عندما عاد إلى القاىرة مع والده تمقى تعميمو االبتدائي، ثـ حصؿ  لجماؿ سالـ أمضى طفولتو ىناؾ، وتعمـ في كتاتيب السوداف. وىو األخ األصغر

https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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،  ٕٜ٘ٔمف قياـ الثورة أي ديسمبر سنة يشغؿ بالي ، ولكف المسائؿ تطورت بعد ستة شيور فقط 
فإذا بنا نفاجأ باتصاؿ بعض رجاؿ األحزاب ببعض ضباط القوات المسمحة وكاف تفسير ىذا األمر بسيطًا 

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

في نفس الوقت نفوذ بريطانيا اإلمبراطورية العتيدة وأصبحت سمطة السيادة في مجمس قيادة الثورة 
الذي يتكوف مف ضباط مصرييف في القوات المسمحة المصرية ، أو بمعني آخر أصبحت القوات 

ت فمماذا ال تحاوؿ االتصاؿ بيا كما كاف الحاؿ مع الممؾ ومع اإلنجميز ؟ ، المسمحة ىي مصدر السمطا
وعندما عرفنا ذلؾ في مجمس قيادة الثورة كاف البد مف مواجية الوضع الجديد لكي نفيـ السياسييف 

نما ىي لموطف ، وكاف البد مف واألحزاب  أف القوات المسمحة ليست لحزب وال لفئة معينة وال لطائفة وا 
ذ إجراء فوري لتأكيد ىذا المعني ،، وضعنا السياسييف في المعتقؿ ، أما الضباط الذيف حاولوا اتخا

، ألغينا  ٖٜ٘ٔيناير  ٙٔالتآمر مع ىؤالء السياسييف مف األحزاب فحوكموا محاكمة عسكرية ، وفي 
ي مجمس التنفيذية والتشريعية فاألحزاب ، وصدر قرار مجمس الثورة بالغاء األحزاب ووضع السمطة 

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

ة ، الميـ أف األحزاب عندما حاولوا قتؿ جماؿ عبد الناصر في ميداف المنشية باإلسكندري ٗ٘أكتوبر 
كميا ألغيت وأخذنا سمطة السيادة ولكنا وعدنا بالدستور في نياية الثبلث سنوات ،، وقد كاف ،، ففي 

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

عامًا لمقوات المسمحة وفي نفس اليوـ أعمنا الجميورية فتخمصنا مف مجمس الوصاية وصادرنا أمواؿ 
                                                                                                                                                                              

 
، وشارؾ مع قوات الفدائييف التي كاف يقودىا 1948 سنة تخرج في كمية أركاف الحرب .1940 عمى البكالوريا، وتخرج في الكمية الحربية سنة

، وكاف عضوا في المجنة التنفيذية الضباط األحرار ، وانضـ إلىالفالوجة أثناء حصاره في جماؿ عبد الناصر تعرؼ عمى،  أحمد عبد العزيز الشييد
ما عرؼ عف م، وسيطر عمى القوات الموجودة ىناؾ. و العريش كاف صبلح في 1952 بحركتيـ في يوليو الضباط األحرار ليذا التنظيـ، وعندما قاـ

أكتوبر  ٚوحتى  ٖٜ٘ٔيونيو  ٛٔ( في الفترة مف تولى وزارة اإلرشاد القومي )اإلعبلـ، . صبلح سالـ شدتو وحزمو في اي قضيو تخص الثورة
اشتغؿ  .ورة يوليو حيث كاف عضوًا بمجمس قيادة الثورةمف الضباط األحرار الذيف قاموا بث .لييئة التحرير كاف عضوا في المجمس األعمى،  .ٜٛ٘ٔ

لتحقيؽ المصالحة  ٜٗ٘ٔأوؿ مسئوؿ مصري سافر إلى جنوب السوداف عاـ  .بالصحافة حيث تولى االشراؼ عمى صحيفتى الشعب والجميورية
اشتغؿ بالصحافة وتولى رئاسة مجمس . ٜٙ٘ٔومف السوداف عاـ  ٜٗ٘ٔالوطنية بيف الشمالييف والجنوبييف قبؿ انسحاب بريطانيا مف مصر عاـ 

كاف صبلح سالـ أوؿ مف توفى مف أعضاء مجمس قيادة الثورة، حيث توفي في   .رأس تحرير جريدة الجميورية .إدارة دار التحرير لمطباعة والنشر
بمرض السرطاف. وقد شيع جثمانو في جنازة مييبة تقدميا جماؿ عبد الناصر وجميع زمبلئو  1962 فبراير 18 عاما في ٔٗسف صغيرة عف عمر 

وحينما  عبد المطيؼ البغدادي وىنا تجدر اإلشارة إلى أف .داف إبراىيـ باشاوالوزراء، حيث بدأت الجنازة مف جامع شركس بجوار وزارة األوقاؼ الي مي
االنتياء مف أحد أعمالو االنشائية العظيمة واشيرىا طريؽ الكورنيش والطريؽ الجديد الذي استقطع جزءا مف المقطـ وامتد في أرض كاف يقـو ب

الذي  شارع صبلح سالـ صحراوية أصبحت بعد ذلؾ مدينة نصر ؛ قد تصادؼ مع موعد وفاة صبلح سالـ، فاطمؽ اسمو عمى ىذا الطريؽ الطويؿ
 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا .أصبح مف أشير شوارع مصر
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
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/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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العائمة المالكة وقررنا تعييف محمد نجيب رئيسًا لمجميورية بعد أف ُأرغـ عمي ترؾ القيادة العامة لمقوات 
الثورة ، ، ودخؿ عبد الناصر الوزارة كنائب رئيس وزراء  المسمحة في ذلؾ اليوـ كطمب مجمس قيادة

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

ح الصراع بيف محمد نجيب وبقية األعضاء ، كما اتضحت حقيقة لـ أكف أنا عمي بداية الثورة ، اتض
األقؿ أدركيا مف قبؿ ، وىي أف لمحكـ بريقًا يمكف أف يخمب لب الثوار ويمعب برؤوسيـ ،، ىذا أمر 
بشري عمي ما أعتقد ، ولكف أحمد اهلل أف ىذا لـ يكف شأني فاإلنساف عندما يكوف في دخيمة نفسو 

 ٓٗ(-في غني عف كؿ شئأي شئ يصبح أكبر مف 

إف أكثر ما لفت نظري في ىذا الكبلـ أف مجمس قيادة الثورة كانت بو صراعات وىو ما يتناقض مع ما  -
كاف الموقؼ يتطمب أف تقوـ قوة يقرب ما بيف أفرادىا كتبو عبد الناصر في كتابو عندما قاؿ بالحرؼ )
الطبقات ،،  وأف تكوف ىذه القوة مف صميـ الشعب وأف إطار واحد يبعد عنيـ إلي حد ما صراع األفراد و 

يكوف في استطاعة أفرادىا أف يثؽ بعضيـ ببعض ، وأف يكوف في يدىـ مف عناصر القوة المادية ما 
 ( ولـ تكف ىذه الشروط تنطبؽ إال عمي الجيش يكفؿ ليـ عمبًل سريعًا حاسمًا ،،

 مي أي حاؿ ولعمو يقصد الثقة المتبادلة ال أعتقد أف أي مجمس أيًا كاف يخمو مف الخبلفات ع -

وما لفت نظري أيضًا بؿ وأعجبني في كبلـ السادات قولو )أف لمحكـ بريقًا يمكف أف يخمب لب الثوار  -
 ويمعب برؤوسيـ ،، ىذا أمر بشري عمي ما أعتقد(

 بالفعؿ إنيا كممات معبرة جدًا عف الحقيقة  -

 ابو الشيير )كنت رئيسًا لمصر(ولكنني اشتقت ألسمع ما قالو محمد نجيب في كت -

 مذكرات المواء محمد نجيب  –مقتطفات مف كتاب كنت رئيسًا لمصر  .ٕٔ

في الحقيقة إف ما كتبو كاف قاسيًا جدًا عمي مجمس قيادة الثورة وقد يكوف ذلؾ بسبب ما القاه منيـ  -
شديدًا واتيميـ  مف تعنت واعتقاؿ ، فقد ىاجميـ رحمو اهلل في كتابو الذي كتبو في آخر أيامو ىجوماً 

 بالعداء لمديمقراطية 

، فكؿ فقرة مف أي كتاب يمكف عمي أي حاؿ ال مانع مف قراءة بعض الفقرات مف كتابو إف أمكف  -
تجميعيا مع زميبلتيا كجزء صغير مف صورة كبيرة وكمما كثرت األجزاء الصغيرة ووضعت في مكانيا 

 الصحيح تتضح الصورة الكبيرة كالمعبة المعروؼ 

                                                             
 
وما  ٖٙٔمقتطفات مف صفحة -مصري الحديث المكتب ال–تأليؼ الرئيس محمد أنور السادات -قصة حياتي-البحث عف الذات–نقبًل عف كتاب  ٓٗ

 بعدىا 
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 ال مانع ، ولكف الميـ أف تضع كؿ صورة في مكانيا الصحيح  -

 كمي آذاف صاغية كالعادة -

كاف لمثورة أعداء ، وكنا نحف أشدىـ خطورة ، كاف كؿ ضابط مف  إليؾ بعض مما كتبو المواء نجيب : ) -
موف ضباط الثورة يريد أف يممؾ .. يممؾ مثؿ الممؾ .. ويحكـ مثؿ رئيس الحكومة ، لذلؾ فيـ كانوا يس

الوزراء بالسعاة ، أو بالطراطير ، أو بالمحضريف ، وكاف زمبلئيـ الضباط يقولوف عنيـ : طردنا ممكًا 
سنة  ٖٓ، ىذا حدث منذ أكثر مف ، ىذا حدث بعد أياـ قميمة مف الثورة  ٔٗوجئنا بثبلثة عشر ممكًا آخر

ما كنت أنظر إلييـ عمي أنيـ ، وأنا اليوـ أشعر أف الثورة ، تحولت بتصرفاتيـ إلي عورة ، وأشعر أف 
أوالدي ، أصبحوا بعد ذلؾ مثؿ زبانية جينـ ، ومف كنت أتصورىـ ثوارًا ، أصبحوا أشرارًا ، فيا رب ال 

وانتشر في كؿ المصالح والوزارات لقد خرج الجيش مف الثكنات ،  - - -تؤاخذنا إف نسينا أو أخطأنا ، 
منيا إلي اآلف في مصر ، كاف كؿ ضابط مف ضباط القيادة المدنية ، فوقعت الكارثة التي النزاؿ نعاني 

يريد أف يكوف قويًا فأصبح لكؿ منيـ "شمة" وكانت ىذه الشمة غالبًا مف المنافقيف الذيف لـ يمعبوا دورًا 
ال في التحضير لمثورة ، وال في القياـ بيا ، والمنافؽ دائمًا مثؿ العسؿ عمي قمب صاحب النفوذ ، لذلؾ 

قربو ، ويتخمص بسببو مف المخمصيف الحقيقييف ، الذيف راحوا وراء الشمس ، ألف فيو يحبو وي
تعددت الشمؿ والتنظيمات إخبلصيـ كاف ىمًا وحجرًا ثقيبًل عمي قموب الضباط مف أصحاب الجبللة ، 

داخؿ الجيش ، وحوؿ ضباط القيادة ، وبدأ الصراع بيف ىذه الشمؿ ، بعد أياـ مف نجاح الثورة ، وتحوؿ 
ف يوميا إلي قتاؿ يومي شرس ، وظيرت مراكز القوي ، بعد شيور قميمة ، مف قياـ الثورة ، داخؿ م

مجمس القيادة وخارجو ، ومما ال شؾ فيو أف جماؿ عبد الناصر كاف أكبر مركز قوة داخؿ المجمس ، 
وقوة عبد  وعندما ساعده اآلخروف في التخمص مني ، استدار إلييـ ، وتخمص منيـ واحدًا بعد اآلخر .

، فيو مرة مع الناصر في شخصيتو ، وشخصيتو مف النوع الذي يتكيؼ ويتغير حسب الظروؼ 
الشيوعييف ومرة مع اإلخواف ، وعشرات المرات ضد الجميع ومع نفسو ، لقد خمصتيـ مف فاروؽ ، 

مف نفسو ،  ٖٗوخمصيـ يوسؼ صديؽ، واألحزاب مف كبار السياسييف  ٕٗوخمصيـ سميماف حافظ

                                                             
 
عبد ٗ -محمد أنور الساداتٖ-جماؿ عبد الناصرٕ-محمد نجيبٔأسماء أعضاء مجمس قيادة الثورة كاآلتي مع حفظ األلقاب :  ٔٗ

 كماؿ الديفٓٔ-عبد المطيؼ البغداديٜ-حسيف الشافعي ٛزكريا محيي الديف= ٚصبلح سالـ=ٙجماؿ سالـ= ٘-الحكيـ عامر 
 يوسؼ صديؽ ػ عبد المنعـ أميفٖٔ-حسف إبراىيـٕٔ-خالد محيي الديفٔٔ-حسيف 

. وىو الرجؿ الذى اقترح عمى الضباط طرد الممؾ يوليو ٖٕثورة  عند قياـ مجمس الدولة المصرى نائب رئيس  ٜٛٙٔ - ٜٙٛٔسميماف حافظ  ٕٗ
الوفدى المنحؿ حيث كاف مناوئا صريحا لموفد مما أدى في النياية الى تثبيت أركاف الحكـ  مجمس األمة وأفتى ليـ بالوصاية المؤقتة ىربا مف دعوة

رئيس مجمس الدولة، فقد اعتقؿ لفترة ثـ أفرج عنو ولمحؽ لـ  عبد الرزاؽ السنيوري العسكرى في الببلد. ولـ يقؿ جزاؤه عف جزاء رئيسو المباشر
وحصؿ عمى شيادة اتماـ الدراسة الثانوية قسـ أدبي  .نوبية في عائمة ٜٙٛٔعاـ  اإلسكندرية ولد سميماف حافظ في .يضرب بالحذاء مثؿ اآلخر

كاف متطرفًا في وطنيتو، شديد الشجاعة  .رية. وحصؿ عمى ليسانس الحقوؽ مف مدرسة الحقوؽ بالجامعة المصرية، مف اإلسكندٖٜٔٔعاـ 
نقة مقدامًا، رمزًا لمجرأة والتضحية والوفاء. وفي العشرينات كاف عضوًا بارزًا في جماعة وطنية تناضؿ ضد اإلنجميز، وقد افمت مف حبؿ المش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%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%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
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وعمؿ بالمحاماة فترة مف الوقت، ثـ عيف في سمؾ  .ز ضمف مجموعة تابعة لتمؾ الجمعية الوطنية السريةبأعجوبة خبلؿ نضالو ضد اإلنجمي
صومعة القضاء، وكاف مستشارًا بالنقض حيف نقؿ ليعمؿ وكيبًل لوزارة العدؿ. وكاف بطبيعتو ال يستطيع العيش إال في مجاؿ المحاماة الحر أو في 

إلى مجمس الدولة نائبًا لرئيس المجمس لقسمي الرأي والتشريع. وكاف يرأس المجمس آنذاؾ زميؿ صباه  ٜٜٗٔالقضاء. فانتقؿ في أوائؿ عاـ 
 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا  .باشا عبد الرزاؽ السنيوري الدكتور

ضابط وحيد رمضاف الذي عرض عميو حينما زاره ال ٜٔ٘ٔفي أحد اياـ أكتوبر سنة  يوليو 23 مع الثورة قبؿ ليمة صديؽ بدأت قصة يوسؼ ٖٗ
قبؿ االنضماـ لمضباط االحرار واطمعو عمى برامجيـ والتي كانت تدعو لمتخمص مف الفساد وارساء حياة ديمقراطية سميمة فوافؽ واسندت اليو مف 

مع مقدمة كتيبتو مدافع الماكينة تنظيـ الثورة قيادة الكتيبة األولى مدافع ماكينة، وقبؿ الموعد المحدد بقميؿ تحرؾ البكباشي يوسؼ صديؽ 
في كتابو "قصة  أحمد حمروش إلي مقر الكتيبة الجديد في معسكر ىايكستب قرب مدينة العبور ومعو معاونو عبد المجيد شديد. ويروي العريش مف

ىي ليمة التحرؾ وأعطيت الخطة اسمًا كوديًا)نصر(  1952 يوليو ٖٕ-ٕٕثورة يوليو، فيقوؿ: اجتمعت المجنة القيادية لمثورة وقررت أف تكوف ليمة 
ا وتحددت ساعة الصفر في الثانية عشرة مساء إال أف جماؿ عبد الناصر عاد وعدؿ ىذ الموعد إلى الواحدة صباحًا وابمغ جميع ضباط الحركة عد

حركو ذلؾ اليـو فآثر انتظاره بالطريؽ العاـ ليقـو برده إلى الثكنات وكاف ليذا يوسؼ صديؽ لكوف معسكره في الياكستيب بعيد جدا عف مدي ت
ف الخطأ البسيط عمى العكس أعظـ األثر في نجاح الثورة. فقد كاف تـ اببلغ يوسؼ صديؽ )بواسطة رسوؿ قيادة الحركة الضابط زغموؿ عبد الرحم

باسـ أوراؽ يوسؼ صديؽ عف الييئة المصرية  عبد العظيـ رمضاف الدكتوركما ورد عمي لساف يوسؼ صديؽ نفسو في مذكراتو التي نشرىا 
أي منتصؼ الميؿ وليست الواحدة صباحا  ٕٓٓٗقد تـ اببلغ يوسؼ صديؽ أف ساعة الصفر ىي ( ووفقا لذلؾ فٓٓٔص -ـ ٜٜٜٔلمكتاب عاـ 

ؼ عمى وىو الموعد الذي تـ التعديؿ لو )دوف إمكانية تبميغ يوسؼ بالتعديؿ(، وكاف يوسؼ قائدًا ثانيًا لمكتيبة مدافع الماكينة ولـ يخؼ الموق
يـ مقدموف ىذه الميمة عمى عمؿ مف أجؿ األعماؿ في التاريخ المصري وسيظموف يفتخروف ضباطو وجنوده، وخطب فييـ قبؿ التحرؾ وقاؿ ليـ إن

تحركت القوة مف معسكر اليايكستب دوف أف تدري ما يدبر في مركز القيادة،  .بما سيقوموف بو تمؾ الميمة ىـ وأبناؤىـ واحفادىـ واحفاد احفادىـ
عبد  ربات الكتيبة المميء بالجنود وما أف خرجت القوة مف المعسكر حتى فوجئت بالمواءوكاف يوسؼ صديؽ راكبًا عربة جيب في مقدمة طابور ع

قائد الفرقة يقترب مف المعسكر فإعتقتمو القوة بأوامر مف يوسؼ صديؽ وتـ اقتياده بصحبة طابور القوة بسيارتو التي يرفرؼ عمييا  الرحمف مكي
صادفت أيضاً  مصر الجديدةعمـ القيادة محصورا بيف عربة الجيب التي يركب بيا يوسؼ في المقدمة والطابور وعند اقتراب القوة مف 

قائد ثاني الفرقة الذي كاف يسرع بدوره لمسيطرة عمي معسكر ىايكستب فأمر يوسؼ صديؽ أيضا باعتقالو وأركبو  عبد الرؤوؼ عابديف األميراالي
بنفس سيارة المواء وساروا مع القوة والمدافع موجية عمييما مف العربات األخرى. ولـ تقؼ االعتقاالت عند ىذا إلى جانب المواء المعتقؿ مف قبؿ 

في مبلبس  ، وكانا حسبما روي يوسؼوعبد الحكيـ عامر جماؿ عبد الناصر الحد، فقد فوجيء يوسؼ ببعض جنوده يمتفوف حوؿ رجميف تبيف أنيما
مدنية، ولما استفسر يوسؼ عف سر وجودىما حدث جدؿ بيف جماؿ عبد الناصر ويوسؼ صديؽ حيث رأى جماؿ خطورة تحرؾ يوسؼ قبؿ الموعد 
المحدد ضمف الخطة الموضوعة سابقا لمثورة عمى أمف ضباط الحركة األحرار وعمى إمكانية نجاح الثورة ورأى رجوعو إلى الثكنات لكف يوسؼ 

و انو لـ يعد يستطيع العودة مرة ثانية دوف اتماـ العمؿ )الثورة( واف الثورة قد بدأت بالفعؿ حينما قامت قوة يوسؼ بالقبض عمى قائده صرح ل
ـ يكف المواء عبد الرحمف مكي ثـ األميراالي عبد الرؤوؼ عابديف )قائده الثاني( وقرر انو مستمر في طريقو إلى مبني قيادة الجيش الحتبللو ول
عمى  أحد يعمـ عمى وجو اليقيف مايتـ فػي رئاسة الجيش )حيث كاف خبر الثورة قد تسرب إلى الممؾ الذي ابمغ األمر لمقيادة إلتخاذ إجراء مضاد

د مجتمعة في ساعتو وتاريخو تمييدا لسحؽ الثورة أو االنقبلب بقيادة الفريؽ حسيف فريد قائ -التابع لمممؾ-وجو السرعة وكانت قيادة الجيش 
 الجيش قبؿ الثورة( )وقد حسـ يوسؼ صديؽ الجدؿ بينو وبيف جماؿ حينما أصر عمى مواصمة طريقو الحتبلؿ القيادة وأغمب الظف اتفاؽ الرجميف
 لتيعمى ذلؾ ألف جماؿ عبد الناصر الذي استمر يراقب التحركات عف كثب وجو بعد ذلؾ بقميؿ بارساؿ تعزيزات مف أوؿ األجنحة التابعة لمثورة ا

تحركت في الموعد األصمي البلحؽ لمساندة يوسؼ بعد أف قاـ يوسؼ صديؽ مع جنوده باقتحاـ مبنى القيادة العامة لمجيش والسيطرة عميو 
بعد ىذا المقاء وفي الطريؽ أعد يوسؼ خطة بسيطة تقضي بمياجمة مبنى قيادة الجيش وبالفعؿ وصؿ يوسؼ إلى المبنى وقاـ يوسؼ .(بالفعؿ

اقتحاـ مبنى القيادة بعد معركة قصيرة مع الحرس سقط خبلليا اثناف مف جنود الثورة واثناف مف قوات الحرس ثـ استسمـ بقية صديؽ وجنوده ب
ش الحرس فدخؿ يوسؼ مع جنوده مبنى القيادة وفتشوا الدور األرضي وكاف خاليًا، وعندما أراد الصعود إلى الطابؽ األعمى اعترض طريقيـ شاوي

صر عمى موقفو فأطمؽ عميو طمقة أصابتو في قدمو، وعندما حاوؿ فتح غرفة القادة وجد خمؼ بابيا مقاومة فأطمؽ جنوده حذره يوسؼ لكنو أ
ة الرصاص عمي الباب ثـ اقتحموا الغرفة، وىناؾ كاف يقؼ الفريؽ حسيف فريد قائد الجيش، واألميراالي حمدي ىيبة وضباطًا آخريف أحدىـ برتب

عيف منديبًل أبيضًا، فتـ القبض عمييـ حيث سمميـ لميوزباشي عبد المجيد شديد ليذىب بيـ إلى معسكر االعتقاؿ المعد عقيد وآخر غير معروؼ راف
خيرة حسب الخطة في مبنى الكمية الحربية. وبذلؾ يعتبر يوسؼ صديؽ ىو بطؿ الثورة الحقيقي الذي أنقذ ثورة يوليو مف االنتكاسة في المحظة األ

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

 .وزكريا محي الديف ومحمد نجيب وجماؿ سالـ أنور السادات ىميكوبتر معفي طائرة  اإلسكندرية متمركزًا مع أعوانو. ثـ عاد الشافعي ويوسؼ إلى
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وخمصيـ ضباط الفرساف مف خالد محيي الديف  ٗٗضباط المدفعية مف عبد المنعـ أميف وخمصيـ
وأنور السادات وحسيف وتخمصوا مني ثـ تخمص عبد الناصر مف أغمبيـ ، وبقي ىو وعبد الحكيـ عامر 

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

الفبلح المصري ، كيؼ يتجنب األىواء والعواصؼ ، وكاف يقوؿ عف كؿ شئ "صح" وكانت ىذه الكممة ال 
تعني أنو موافؽ أو غير موافؽ ، دائمًا كانت تعني أنو يفكر وينتظر الفرصة ، ىذا ىو أسرع ممخص 

لقطات ىذا السيناريو التفصيمية أىـ وأمتع بكثير مف ىذا التمخيص المبتور ، يناريو الثورة ، لكف لس
وألنني ال أريد التشيير بأحد ، وألنني ال أحمؿ في صدري أي حقد أو كراىية أو بغض أو ضغينة ألحد 

إنني سأتعرض لبعض مف لقاء ربي ، فمنيـ ، وألنني أقوؿ ىذا الكبلـ وأنا عمي بعد سنتيمترات قميمة 
الوقائع واالنحرافات التي نتجت عف استيبلء الضباط عمي السمطة ، دوف أسماء وال تواريخ محددة ، 

إف أوؿ شئ فعمو وقد ال يحب التاريخ عدـ فضح األشخاص ، لكف اإلنسانية بالتأكيد معي في ذلؾ ، 
ب وركبوا سيارات الصالوف الفاخرة ، ضباط القيادة بعد أف استقرت األمور ىو أنيـ غيروا سياراتيـ الجي

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

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

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

                                                                                                                                                                              
 

دعا  الضباط األحرار عقب نجاح حركة،،  .وزكريا محي الديف محمد نجيب دخؿ يوسؼ الييئة التأسيسية لمضباط األحرار مع 1952 وفي أغسطس
ويقوؿ يوسؼ عف تمؾ الخبلفات في  .قيادة الثورة مجمس داخؿ الديموقراطية يوسؼ صديؽ لعودة الحياة النيابية، وخاض مناقشات عنيفة مف أجؿ

، غير أف 1953 كاف طبيعيًا أف أكوف عضوًا في مجمس قيادة الثورة، وبقيت كذلؾ حتي أعمنت الثورة أنيا ستجري االنتخابات في فبراير" :مذكراتو
ذلؾ يتجاىؿ ىذه األىداؼ، فحاولت أكثر مف مرة أف أترؾ المجمس وأعود لمجيش فمـ ُيسمح لي بذلؾ، حتي ثار فريؽ مف  مجمس الثورة بدأ بعد

الضباط األحرار عمي مجمس قيادة الثورة يتزعمو اليوزباشي محسف عبد الخالؽ وقاـ المجمس باعتقاؿ ىؤالء الثائريف ومحاكمتيـ، فإتصمت 
، ونصحني لمقاىرة أخبرتو أنني اليمكف أف أبقي عضوًا في مجمس الثورة وطمبت منو أف يعتبرني مستقيبًل، فاستدعانيبالبكباشي جماؿ عبد الناصر و 

، طالب يوسؼ صديؽ في مقاالتو ورسائمو لمحمد نجيب 1954 وعندما وقعت أزمة فبراير ومارس عاـ."1953 في مارس سويسرا بالسفر لمعبلج في
اإلخواف و  الوفد بضرورة دعوة البرلماف المنحؿ ليمارس حقوقو الشرعية، وتأليؼ وزارة ائتبلفية مف قبؿ التيارات السياسية المختمفة مف

، ثـ أُفرج عنو في 1954 ىو وأسرتو، وأودع في السجف الحربي في أبريؿ واالشتراكييف والشيوعييف، وعمى أثر ذلؾ اعتقؿ المسمموف
 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا.1975 مارس ٖٔوحددت إقامتو بقريتو بقية عمره إلى أف توفي في  1955 مايو

لمحافظة أسواف، انضـ إلى عبد المنعـ أميف، قائد سبلح الفرساف و رئيس حرس الحدود ومحافظ سابؽ  وشيرتو أحمد أحمد أميف ٗٗ
بمركز  محمة دياي ولد في قرية .المتحؼ الحربي يوجد لو تمثاؿ في [ٔ].يوليو مباشرًة ورشح لرئاسة الجميورية ٖٕقبؿ ثورة  الضباط األحرار حركة
ـ وتخرج برتبة مبلـز أوؿ ثـ تدرج في ٕٖٜٔ، تعمـ في كتاب القرية وحفظ القرآف بيا. واصؿ تعميمو حتى التحؽ بالكمية الحربية عاـ دسوؽ

 .و دفف بقرية محمة دياي كما وصى بذلؾ ـ1978 توفي في عاـ .المختمفة وعاش بالقاىرة الترقيات العسكرية
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نكار الذات ، وأثارت مقالة مصطفي أميف الفتنة بيف صفوؼ  صورىـ في الجرائد ، ورفض الدعاية ، وا 
الضباط األحرار ، وحرضت بعض منيـ عمي التمرد واإلنقبلب ، كما حدث مع ضباط المدفعية ، وكاف 

ا في رصد انحرافات ضباط القيادة ، وكانت فضائحيـ في الحقيقة كثيرة ، فقد ضباط المدفعية قد بدأو 
واستولي عمي قصر مف قصور األمراء في جاردف سيتي ، حتي يكوف ترؾ أحدىـ شقتو المتواضعة 

 ٘ٗ(--قريبًا مف إحدي األميرات التي كاف قصرىا قريبًا مف ذلؾ القصر الذي استولي عميو 

أريد أف نسترسؿ في سرد مثؿ ىذه األمور وأود أف ننتقؿ لما كتبو عف  عفوًا لممقاطعة ولكني ال -
الخبلفات التي حدثت بيف المؤيديف والمعارضيف مف ضباط القيادة لتطبيؽ الديمقراطية بعد نجاح 

 حركتيـ في  السيطرة عمي السمطة

إنؾ محؽ ببل شؾ في طمبؾ حتي ال نسيب في مثؿ ىذه األحاديث ، وعمي أي حاؿ لقد وصمت رسالة  -
وما بعدىا مف كتابو المثير لنقرأ ما حدث  ٕ٘ٗالمواء نجيب بطريقة أو بأخري ، ولننتقؿ إلي صفحة 

،  طبيعة األحزاب كانت قد تغيرت--لمديمقراطية عمي أيدي قادة الثورة حيث كتب ما ممخصو : )
نما كانت خطوة إلي األماـ ألنيا تحمؿ  واالنتخابات الديمقراطية التي نطمبيا لـ تكف خطوة لمخمؼ ، وا 
تعبيرًا عف إرادة الجماىير في الرقابة الشعبية والمشاركة الفعمية في شئوف الحكـ ، ىذا ما كنت أؤمف 

كاف موعد ىذا االجتماع في بو ، وىذا ما كنت سأطالب بو الحكومة والمجمس في أوؿ اجتماع مشترؾ و 
لكف قبؿ يوـ واحد مف ىذا الموعد وقعت مفاجأة مذىمة غيرت خطتي ، وقعت ستة انفجارات مارس  ٕٓ

في ذلؾ اليوـ ، لكف في أماكف متفرقة ، منيا السكة الحديد ، والجامعة ، وجروبي ، ولـ يقبض عمي 
بير مف جماؿ عبد الناصر ، كما اعترؼ الفاعؿ ، وقد عرفت بعد سنوات أف ىذه االنفجارات كانت بتد

البغدادي في مذكراتو ، وذلؾ إلثبات أف األمف غير مستقر ، والبد مف العودة بالببلد إلي الحالة غير 
العادية ، وأنا في الحقيقة شممت ىذه الرائحة القذرة في اجتماع اليوـ التالي ، فقد تعالت الصيحات 

ف ، وقمت ليـ في صراحة أقرب لبلتياـ : ال يوجد صاحب التي تطالب بالضرب عمي أيدي المخربي
مصمحة في التخريب إال ىؤالء الذيف يبتغوف تعطيؿ مسار الشعب إلي الديمقراطية ، وعندما أحس 

وانسحابيـ مف البعض بالبطحة التي فوؽ رؤوسيـ ، طالبوا بتخمي أعضاء المجمس عف السمطة 
ىذه األياـ في سبلـ حتي موعد االنتخابات الذي فتحنا لو  الميداف ، وتكيرب الجو ، كنت أريد أف تمر

مارس ، وكانوا ىـ يضعوف األمور عمي طرؼ نقيض ، وعمي كؼ ٘ٔالقيد في جداوؿ الناخبيف في 
لي ىدـ المعبد ، وفي مساء نفس اليوـ كنت أنا  عفريت ، وأدركت أنيـ يسعوف لتفجير الموقؼ ، وا 

تظار حضور الممؾ سعود لدخوؿ مأدبة العشاء الرسمية المقامة وعبد الناصر في قصر عابديف ، في ان
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عمي شرفو ، عندما لمح جماؿ عبد الناصر ، سميماف حافظ قادمًا ، فناداه ، وسألو : ىؿ مف الضروري 
ال بؿ دستوريًا أف تعود األحزاب المنحمة قبؿ انتخابات الجمعية التأسيسية ؟ ، فقاؿ سميماف حافظ : 

بلد ومصمحتيا أال تكوف كذلؾ ، . وكدت أف أضحؾ مف ىذه المسرحية الساذجة ، فأي واألولي لخير الب
دستور يتحدثاف عنو ؟ الدستور الذي سقط ؟ أـ الدستور الذي ُيعد ؟ ثـ إنني أنظر مف وجية النظر 
السياسية ، أليس مف األفضؿ أف تكوف األحزاب موجودة قبؿ االنتخابات ؟ مف يختمؼ عمي ذلؾ ، إال 

ريد الديكتاتورية ويخشي عمي نفسو مف الديمقراطية ؟ وألنني أعرؼ أف الحوار بيف عبد الناصر مف ي
حولت الحوار وسميماف حافظ كاف مسرحية أمامي ، وألنني أردت أف أحرؽ عمييما ما يرمياف إليو ، 

ي إلي اتجاه آخر مفاجئ ، قمت لسميماف حافظ : البد اآلف مف إجراء استفتاء شعبي عمي رئاست
لمجميورية ، كنت أريد أف أحصؿ عمي تفويض مف الشعب بكؿ اإلجراءات الديمقراطية والشرعية التي 
كنت أسعي إلي المضي فييا ، فقاؿ سميماف حافظ : ال مبرر لذلؾ ، ويمكننا االستفتاء مع انتخابات 

 ٙٗ(الجمعية التأسيسية في نفس الوقت ، وجاء الممؾ سعود ليفض ىذا الحوار العابر 

مي أي حاؿ أنا أعرؼ أف ىناؾ مف مجمس الثورة مف كاف مع الديمقراطية وىناؾ مف كاف ضدىا ع -
ولكنني أريد أف أعرؼ تحديدًا ما الذي حسـ الموقؼ ضد التحوؿ الديمقراطي بالرغـ مف أف االتفاؽ كاف 

 عمي إجراء انتخابات ؟

الحزبية والديمقراطية ، كما حدث  الذي حدث أف ىناؾ مظاىرات قد قامت لتأييد الثورة وكانت تيتؼ ضد -
عدة إضرابات عمالية كبيرة لنفس السبب ، وقد أكد المواء نجيب أف كؿ ىذا كاف مف تدبير أعداء 

 الديمقراطية بمجمس قيادة الثورة وعمي رأسيـ عبد الناصر بالطبع 

 ولكف ىؿ أيد أحد كبلـ المواء نجيب في مذكراتو لنحسـ ىذا األمر ؟ -

لنحاوؿ مقارنة ما جاء بيا مع كبلـ عبد الناصر والسادات ؿ لمذكرات خالد محيي الديف يمكننا أف ننتق -
ومحمد نجيب مع حفظ األلقاب ، بالرغـ مف أف ىذا الموضوع قد استغرؽ منا الكثير مف الوقت في ىذا 

 الحوار 

ة إلي ة حرجة في تاريخ مصر ، أدت في النيايموما المانع مف اإلطالة فيو موضوع خطير ، ومرح -
سيطرة الديكتاتورية العسكرية عمي مقاليد الحكـ في مصر بعد أف انفرد عبد الناصر بحكـ مصر في 

فمف أشعر بالممؿ ، بؿ عمي النياية ، فبل تقمؽ مف اإلطالة في ىذا الموضوع عمي األقؿ بالنسبة لي 
 العكس إف األحداث أصبحت أكثر إثارة 
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"واآلف أتكمـ" لخالد محيي الديف عمي أف نترؾ الحديث عف  بعمي أي حاؿ يمكننا أف نتصفح كتا -
المذكرات الخاصة بالثورة ونتحوؿ لمحديث عف فترة حكـ جماؿ عبد الناصر ، كي نستمر في سرد تاريخ 

 مصر ، الذي تعممنا مف دراستو الكثير مف الدروس ، التي أىميا ىو درس 

ي ألف اىتـ بو وأف اكتفي بفعؿ ما يجب أف أعرؼ أىـ درس وىو أنني لف أعرؼ ما سيحدث فبل داع -
 دوف انتظار مشاىدة النتائج أفعمو 

بالتأكيد فكؿ ىذه األسماء التي ذكرناىا ألشخاص قد رحموا عف الدنيا دوف أف يعرفوا ما حدث بعد  -
 موتيـ ولـ يبؽ ليـ إال ما سجموه مف مواقؼ 

 فقرة مف كتاب )واآلف أتكمـ( لخالد محيي الديف  .ٕٕ

 سجمو خالد محيي الديف في مذكراتو عف ىذا الموضوع ؟ فما الذي  -

الباعثة عمي البيجة ، كاف االرتباؾ  ٜٚٗٗ٘ٔ مارس ٘فبرغـ قرارات  ---إليؾ بعض ما كتبو : ) -
يغمؼ كؿ المواقؼ ، وكؿ التصرفات ، ومع صدور ىذه القرارت اشتعمت حممة في جريدة "المصري" 

رتفعت المطالبة بعودة الجيش لثكناتو ، ومحاكمة وغيرىا مف الصحؼ ضد الثورة والضباط ، وا
المسئوليف عف كؿ ما ارتكب مف أخطاء ، ولعؿ ىذه المقاالت قد أفزعت العديد مف الضباط ، ومارست 

وميد ليـ سبيؿ التراجع عنيا ضغطًا نفسيًا عمييـ ، أخافيـ مف مواصمة السير عمي درب الديمقراطية ، 
أو صاغيا كمحاولة لكسب الوقت ، أو كخطوة مارس  ٘تقبؿ قرارات  ، ولعمو ميد السبيؿ لمبعض الذي

لمتمويو ، كي يستجمع نفوذًا بيف الزمبلء في المجمس وبيف ضباط الجيش يمكنو مف التراجع عف 
مارس" كاف واضحًا أف الكثيريف يستشعروف وطأة ٗٔالقرارات ، وفي اجتماع مجمس قيادة الثورة "األحد 

 ىذه القرارات ، 

ة ىذه القرارت(؟ ، يا لو مف تعبير ، كأنيا قرارت ستقيدىـ وتحرر الشعب ، وكأف لساف حاليـ )وطأ -
رادتو   يقوؿ فمننعـ بالسمطة عمي حساب حرية الشعب وا 

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

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

فوذ ، وبدأ بغدادي ىو أيضًا يتراجع ، فأخذ يردد أف الديمقراطية سابقة فإذا فقد السمطة فبل ىيبة وال ن
ألوانيا ، وكانت الحالة النفسية لكماؿ الديف حسيف سيئة لمغاية ، وتقدـ عبد الناصر بعدة اقتراحات : 
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سقاط الجنسية المصرية عنيـ  ، إغبلؽ نادي الجزيرة الذي تحوؿ إلي طرد أفراد أسرة محمد عمي وا 
تكاز وتجمع لمعناصر االرستقراطية المعادية لمثورة وأصبح مصدرًا لمعديد مف الشائعات ، نقطة ار 

محاكمة الطبلب الذيف نظموا مظاىرات ضد الثورة ، وكانوا مف اإلخواف المسمميف والشيوعييف ، وطمب 
ة ظؿ محمد نجيب تأجيؿ المناقشة في ىذه االقتراحات ، وىنا بدأ جماؿ عبد الناصر في ترديد مقول

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

اؿ كاف االستقطاب لصالح وبطبيعة الحأنيا تحاوؿ عمؿ استقطاب داخؿ المجمس ،  ىذه العبارة 
بأنو ال ضرورة لوضع االختياريف وجيًا لوجو ، استمرار سمطة مجمس قيادة الثورة ، وكنت أحاوؿ القوؿ 

ما"  ، وبدأ وأنو باإلمكاف استمرار الثورة في ظؿ الديمقراطية ، لكف عبد الناصر تمسؾ بمقولة "إما...وا 
صبلح سالـ يقوؿ : إذا كنتـ عايزيزف انتخابات وديمقراطية ، وأف نظؿ نمعب دورنا ونرشح نفسنا في 

فما ىي التنازالت التي يجب أف االنتخابات ، فبلبد أف نقدـ تنازالت كي نكسب أصوات الناخبيف ، 
ف والشيوعييف إف الثورة تخوض معركة ضد اإلخوانقدميا ؟ ، وتحدث عبد الحكيـ عامر فقاؿ : 

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

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

 فيؿ ذكر خالد محيي الديف شيئًاعف االنفجارات التي ذكرىا المواء نجيب في مذكراتو ؟ -

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

تتسبب في خسائر مادية لكنيا أثارت ىواجس شديدة وسط الجميع حوؿ مخاطر انفبلت الوضع ، 
، وأف األمف  يفمتومخاطر إطبلؽ العناف دوف قبضة حازمة لمدولة ، وبدأ البعض يستشعر أف الزماـ 

ال سادت الفوضي ، وقد روي لي بغدادي "وعاد  غير مستقر ،  وأنو مف الضروري إحكاـ قبضة النظاـ وا 
فأكد ذلؾ في مذكراتو" أنو في أعقاب ىذه االنفجارات زار جماؿ عبد الناصر في منزلو ىو وكماؿ الديف 

عبد الناصر أنو ىو الذي دبر ىذه حسيف وحسف إبراىيـ ليناقشوا معو تطورات األوضاع ، وأبمغيـ 
االنفجارات إلثارة مخاوؼ الناس مف االندفاع في طريؽ الديمقراطية ، واإليحاء بأف األمف قد ييتز وأف 

 ( الفوضي ستسود
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 أنا أو الفوضي  -

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

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

ثمة مؤامرة تحاؾ ، وأف االقتراحات واالقتراحات المضادة ىدفيا الحقيقي إرباؾ كؿ األطراؼ أحسست أف 
، وتمييع الموقؼ ، وأدركت أف ثمة شيئًا ما يجري إعداده في الخفاء ، وأدركت أف الزمبلء يرتبوف 

باط عممية أمورىـ فيما بينيـ وعمي غير عمـ مني ، وأف االقتراحات غير الناضجة كاف المقصود بيا إح
االستمرار في تنفيذ القرارات ، وتمييع المواقؼ حتي تنضج لمتنفيذ العممي فكرة عبد الناصر التي ظؿ 

ما الديمقراطية" .   ٜٗ(يرددىا في حماس مثير لمدىشة "إما الثورة وا 

 فماذا كتب عف المظاىرات المعادية لمديمقراطية ؟ -

ممزقيف بيف متابعة زيارتو ـ يزؿ في مصر ، وكنا كتب عف ىذا الموضوع ما يمي : )كاف الممؾ سعود ل -
يجاد مخرج ليذه األزمة الخانقة ، وفي   ٜٗ٘ٔمارس ٕٚواالحتفاء بو ، وبيف محاولة حؿ خبلفاتنا وا 

وكاف يوـ سبت حدثني نجيب تميفونيا ليدعوني لمسفر معو ومع الممؾ سعود بالقطار إلي اإلسكندرية ، 
كماؿ الديف حسيف ، وما إف تحرؾ القطار نحو أوؿ محطة في الطريؽ حتي أحسست  وكاف ىناؾ أيضاً 

بأف ىواجسي التي سيطرت عمّي في الجمسة السابقة لمجمس الثورة كانت صائبة ، وأف شعوري بأف 
ىناؾ ترتيبًا خفيًا يجري إعداده كاف صحيحًا ، فعمي كؿ محطة كاف ىناؾ حشد مف الناس ييتؼ بحياة 

ليذا األمر الممؾ سعود ثـ ييتؼ : "تحيا الثورة" ، "ال حزبية" ، وأحسست أف ثمة ترتيبًا  نجيب وحياة
كمو ، كانت الحشود متوسطة الحجـ ، حوالي مائتيف في كؿ محطة ، لكف الذي يؤكد الترتيب أف 
الشعارات كانت موحدة ، فكيؼ يمكف التصديؽ أنو دوف ترتيب خاص سرت ىذه الشعارات وسط جميع 

تشديف في كؿ المحطات عمي طوؿ الطريؽ مف القاىرة إلي اإلسكندرية ؟ ، وأعتقد أف "ىيئة المح
التحرير" وأجيزة الدولة واألمف كانت وراء ىذه الحشود . وتغير الموقؼ عندما وصمنا إلي اإلسكندرية ، 

، "وال وحشد ييتؼ "تحيا الثورة" فقد كاف ىناؾ حشداف ، حشد ييتؼ لمنحاس وفؤاد سراج الديف ، 
لي ىنا فإنني أود أف أوضح نقطة بالغة األىمية ، صحيح أف عبد الناصر ---------لمحزبية" ،  وا 

رتب األمر وحشد المظاىرات ، ثـ حشد بعد ذلؾ بعض قطاعات العماؿ ودفعيـ لئلضراب ، وخاصة 
أربعة آالؼ بأنو أنفؽ  -كما قمت في السابؽ–عماؿ النقؿ العاـ ، وقد اعترؼ لي عبد الناصر صراحة 
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-ٕٛ-ٕٚالترتيبات ، وبعد عودتي مف المنفي عاد فاعترؼ لي أنو رتب "حركة جنيو عمي ىذه 
مارس" كرد عمي حركة الفرساف واجتماع "الميس األخضر" وقاؿ باسمًا : واحدة بواحدة ، ونبقي ٜٕ

، فالطبقي خالصيف ، لكف ىذه الترتيبات ما كاف ليا أف تنجح لو لـ تجد صدي ليا وسط الجماىير ،
الوسطي مثبًل كانت تخشي مف عودة الحياة النيابية واألحزاب ، خاصة وأف أحزاب ما قبؿ الثورة كانت 

الضارية قد كسبت احتقار الجماىير سواء بتصرفاتيا السابقة عمي الثورة ، أو بسبب الحممة اإلعبلمية 
أف يستمتعوا بثمار اإلصبلح  التي شنتيا الصحؼ وأجيزة اإلعبلـ ضدىا ، والفبلحوف كانوا يوشكوف

الزراعي ، وبدأوا يشعروف أف تراجع الثورة يعني إلغاء اإلصبلح الزراعي وانتزاع األرض منيـ ، وعودة 
كنت –القير والنفوذ اإلقطاعي الظالـ ، والعماؿ بدأوا يستمتعوف ، وخاصة النقابييف منيـ بنص قانوني 

يحمييـ مف  –مف مجمس الثورة ولـ أعد إال بعد صدوره أنا الذي صممت عمي إصداره ، واستقمت فعبًل 
الفصؿ التعسفي ، وىناؾ فوؽ ىذا وقبؿ ىذا كمو ضباط الجيش الذيف فزعوا مف الحممة الضارية التي 

لممطالبة بعودة الجيش إلي ثكناتو ،  "روز اليوسؼشنتيا جريدة "المصري" و "الجميور المصري" و "
مف أخطاء ، وبدأوا يشعروف أف مصيرىـ كجماعة امتمكت نفوذا ومحاكمة المسئوليف عما ُأرتكب 

يوليو وكأفراد حصموا عمي موقع ممتاز ، وميابة اجتماعية ذات وزف ، أف ٖٕوسطوة ىائمة بعد ليمة 
ىذا كمو ميدد ، وأف الثورة التي حققوىا ميددة أيضًا ، وىكذا فإف عبد الناصر إذ رتب ليذا الرجوع عف 

طية ، كاف يستند إلي ميزاف قوي لصالحو ، فمعو أغمبية ضباط الجيش ، ومعو قطاع القرارات الديمقرا
الصحؼ واإلذاعة كبير مف الجماىير الشعبية ، ومعو قطاع ىاـ مف الطبقة الوسطي ، ومعو أيضًا 

واألمف والمخابرات و "ىيئة التحرير" . والبد مف اإلشارة ىنا إلي أف مصطفي وعمي أميف وغيرىما مف 
الكتاب في "األىراـ" و "األخبار" و "الجميورية" كانوا يؤيدوف مواقؼ عبد الناصر ، وكانوا يروجوف  كبار

ما" ومف ثـ فقد كانوا رافدًا ىامًا مف روافد التفكير المعادي لمديمقراطية   ٓ٘(-لفكرة "إما ...وا 

 اأعتقد أننا قد أسيبنا كثيرًا في تفاصيؿ وصوؿ عبد الناصر لمسمطة وانفراده بي -

ىذا صحيح ، وعمي أي حاؿ وبدوف تفاصيؿ ال طائؿ مف وراءىا ، تولي عبد الناصر حكـ مصر في  -
 النياية 

 دعنا إذف نتحدث عف العصر الناصري  -

في جميع وتغيرات ال مانع ولكف عف أي المجاالت سنتحدث فقد شيدت مصر في عيده تطورات  -
ف شئت فالمجاالت  قؿ دينيًا وثقافيًا وفنيًا ، كما تغيرت الظروؼ ، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وا 

العالمية أيضًا وأصبح ىناؾ معسكر شرقي ومعسكر غربي وعدـ انحيار ، كما شيدت مصر في عيده 
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العديد مف األحداث والمعارؾ كالجبلء وتأميـ قناة السويس والعدواف الثبلثي ، والوحدة مع سوريا وحرب 
ضبًل عف الحرب الباردة وغيرىا مف األحداث الساخنة في مصر وحرب االستنزاؼ ف ٜٙ٘ٔاليمف وحرب 

والعالـ ، وىي موضوعات كثيرة وتحتوي عمي العديد مف التفاصيؿ ، فكيؼ لنا أف نتناوليا جميعًا في 
 ىذا الحوار دوف أف نغفؿ إحداىا ؟

لمحديث إف كؿ ما ذكرتو مف أحداث معروؼ ومشيور ومتوفر في جميع المراجع تقريبًا وقد نتطرؽ  -
عنيا ولكف أىـ ما يعنيني حاليًا ىو ما حدث لئلنساف المصري نفسو في عيد عبد الناصر وىؿ تغيرت 
شخصيتو وثوابتو وما تأثير عصر عبد الناصر عمي اليوية اإلسبلمية والثوابت الدينية وما فعمو اإلعبلـ 

وىؿ نجا في  حريات في عيدهوالفف في عصره في تغيير ثقافة المجتمع وأسموب تفكيره ، وماذا حدث لم
، أما األحداث بشكؿ عاـ فيي ال تعدو أف تكوف نتائج ؟  عيده أي صاحب رأي أو فكر يخالؼ أفكاره

الوحيد المسئوؿ عف كؿ حكـ رئيس ديكتاتور ال يراجعو أحد في قراراتو فيخطئ ويصيب ، وبالتالي فيو 
خفاقات ما حدث مف   إنجازات وا 

ولكف عمي األقؿ يجب أف نذكر فكرة عامة ونبذة مختصرة عف السيرة الذاتية أنا أفيـ تمامًا ما تعنيو ،  -
لو ، لندرؾ ما حدث في عصره بشكؿ أفضؿ ، حتي أننا يمكف أف نبحث عف ذلؾ عمي شبكة المعمومات 

ر في ما ذكرتو مف االنترنت ، ونقرأ عنو مف خبلؿ موقع مف المواقع اإللكترونية ، ثـ بعد ذلؾ نتحاو 
 موضوعات 

 ال مانع  -

 جماؿ عبد الناصر يتولي حكـ مصر وينفرد بالسمطة .ٖٕ

تحت عنواف :  اإللكترونيةأحد المواقع أعدىا  ٔ٘دراسةإليؾ ما ورد عف الرئيس جماؿ عبد الناصر في  -
ما  حيث كتب ،  ىػٖٖٙٔربيع اآلخر  ٕفي ذكرى مولده:  - جماؿ عبد الناصر.. طريؽ اآلماؿ واآلالـ 

لـ تحَظ شخصية وطنية أو قيادة شعبية في تاريخ مصر الحديثة بقدر مف الجدؿ واالىتماـ مثمما  :يمي 

                                                             
 
القاىرة  -مطبعة الرياض -أبطاؿ الفالوجا في األراضي المقدسة بفمسطيف: أميف الحسيف غانـ أىـ مصادر الدراسة: ٔ٘
القاىرة  -دار اليدى لمنشر والتوزيع -د. رفعت سيد أحمد”: جماؿ عبد الناصر“ثورة الجنراؿ -ـ(.ٜٜٗٔىػ = ٖٛٙٔ)
حزب التجمع الوطني  -ترجمة عزة الخميسي -ثورة الضباط األحرار في مصر: أ. ؼ. كوفتو نوفيتش-ـ(.ٖٜٜٔىػ = ٖٔٗٔ)

 -الزىراء لئلعبلـ العربي -ثورة يوليو األمريكية: محمد جبلؿ كشؾ -ـ(.ٜٜٔٔىػ =  ٔٔٗٔالقاىرة ) -التقدمي الوحدوي
 -(ٕٜٗـ(: طارؽ البشري )كتاب اليبلؿ: ٜٓٚٔ -ٕٜ٘ٔيوليو ) ٖٕالديمقراطية ونظاـ  -ـ(.ٜٛٛٔىػ = ٛٓٗٔالقاىرة )

القاىرة  -دار اليبلؿ -(ٚٛٗعبد الناصر: فتحي رضواف )كتاب اليبلؿ : -ـ(.ٜٜٔٔىػ = ٔٔٗٔالقاىرة ) –دار اليبلؿ 
ىػ = ٜٓٗٔالقاىرة ) -دار نوبار لمطباعة -المرأة التي أحبيا عبد الناصر: شفيؽ أحمد عمي - ـ(.ٜٜٔٔىػ = ٔٔٗٔ)

 )رابط الدراسة علي االنترنت( https://archive.islamonline.net/?p=8982نقبًل عف موقع  ـ(.ٜٜٛٔ

https://archive.islamonline.net/?p=8982
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فالبرغـ مما ُأشيع حوؿ ديكتاتورية عبد الناصر وبطشو بمعارضيو،  حظيت شخصية جماؿ عبد الناصر.
صره، وُنسبت إليو فإنو ظؿ يحظى بجماىيرية غير مسبوقة وشعبية جارفة حتى بيف الجيؿ الذي لـ يعا

بطوالت وأمجاد، وُنسجت حولو روايات تصؿ إلى حد األساطير؛ حتى صار وكأنو أحد أبطاؿ التراث 
نما في وعي ووجداف األمة العربية عمى امتداد أقطارىا مف  الشعبي، ال في وجداف المصرييف فحسب؛ وا 

عمى  ٕ٘، وأكثر مف ثبلثيف عاماوبالرغـ مف ُمضي نحو نصؼ قرف عمى قياـ الثورة الخميج إلى المحيط.
 رحيمو، فإنو يظؿ دائما الغائب الحاضر بكؿ إيجابياتو وسمبياتو.

 ؟ ونشأتو” ناصر“ميبلد فماذا ورد في ىذه الدراسة عف   -
ـ، التي ىّزت مصر، ٜٜٔٔىػ = ٖٖ٘ٔباإلسكندرية قبيؿ أحداث ثورة ” جماؿ عبد الناصر“ُولد  -

الثورة والوطنية في قموبيـ، وبعثت روح المقاومة ضد وحركت وجداف المصرييف، وأليبت مشاعر 
بمحافظة ” بني مر“قد انتقؿ مف قريتو ” عبد الناصر حسيف خميؿ سمطاف“وكاف أبوه  المستعمريف.

محمد “ابنة ” فييمة“أسيوط؛ ليعمؿ وكيبل لمكتب بريد باكوس باإلسكندرية، وقد تزوج مف السيدة 
بحي  -شاعر الدكتور قنواتي ٕٔرقـ  -وفي منزؿ والده درية.تاجر الفحـ المعروؼ في اإلسكن” حماد

وكاف والده دائـ الترحاؿ  ـ(.ٜٛٔٔمف يناير  ٙٔىػ = ٖٖٙٔمف ربيع اآلخر  ٕباكوس ُولد في )
ولـ يكد  واالنتقاؿ مف بمدة إلى أخرى؛ نظًرا لطبيعة وظيفتو التي كانت تجعمو ال يستقر كثيرا في مكاف.

ـ( وىي ٕٜٙٔمف إبريؿ  ٕىػ = ٖٗٗٔمف رمضاف  ٛٔتى ُتوفيت أمو في )يبمغ الثامنة مف عمره ح
، الذي يعمؿ موظفا باألوقاؼ في القاىرة متزوًجا منذ ”خميؿ“، وكاف عمو ”شوقي“تضع مولودىا الرابع 

فترة، ولكنو لـ ُيرزؽ بأبناء، فوجد في أبناء أخيو أبوتو المفتقدة وحنينو الدائـ إلى األبناء؛ فأخذىـ معو 
وبعد أكثر مف سبع سنوات   ى القاىرة؛ ليقيموا معو حيث يوفر ليـ الرعاية واالستقرار بعد وفاة أميـ.إل

في مدينة السويس سنة ” عنايات مصطفى“تزوج عبد الناصر مف السيدة ” فييمة“عمى وفاة السيدة 
” الخرنفش“ـ(، ثـ ما لبث أف تـ نقمو إلى القاىرة ليصبح مأمورا لمبريد في حي ٖٖٜٔىػ = ٕٖ٘ٔ)

خوتو لمعيش ” جماؿ“بيف األزبكية والعباسية؛ حيث استأجر بيتا يممكو أحد الييود المصرييف، فانتقؿ  وا 
إلى إحدى القرى بالمحمة الكبرى، وكاف في ذلؾ الوقت طالًبا في ” خميؿ“مع أبييـ، بعد أف تـ نقؿ عمو 

 الصؼ األوؿ الثانوي.
 ؟ حياتو العسكرية فماذا عف -
ىػ = ٖٙ٘ٔوعندما حصؿ جماؿ عمى شيادة البكالوريا مف مدرسة النيضة المصرية بالقاىرة في عاـ ) -

ـ(، كاف يتوؽ إلى دراسة الحقوؽ، ولكنو ما لبث أف قرر دخوؿ الكمية الحربية، بعد أف قضى ٖٜٚٔ

                                                             
 
 بالنسبة لتوقيت إعداد الدراسة ٕ٘
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ا، وُعرؼ طالب ٜٓدخؿ الكمية الحربية، ولـ يكف طبلب الكمية يتجاوزف  بضعة أشير في دراسة الحقوؽ.
وبعد تخرجو في الكمية الحربية  بيف زمبلئو وأساتذتو باستقامتو واعتزازه بنفسو وميمو إلى حياة الجد.

بأسيوط؛ حيث التقى ” منقباد“ـ( التحؽ بالكتيبة الثالثة بنادؽ، وتـ نقمو إلى ٖٜٛٔىػ = ٖٚ٘ٔعاـ )
نقمو إلى اإلسكندرية، وىناؾ  ـ( تـٜٖٜٔىػ =  ٖٛ٘ٔوفي سنة ) بأنور السادات وزكريا محيي الديف.

تعرؼ بعبد الحكيـ عامر، الذي كاف قد تخرج في الدفعة التالية لو مف الكمية الحربية، وفي عاـ 
 ـ( تـ نقمو إلى معسكر العمميف، وما لبث أف ُنقؿ إلى السوداف ومعو عامر.ٕٜٗٔىػ = ٖٔٙٔ)

لتحؽ بكمية أركاف الحرب؛ فالتقى خبلؿ وعندما عاد مف السوداف تـ تعيينو مدرسا بالكمية الحربية، وا
 ”.الضباط األحرار“دراستو بزمبلئو الذيف أسس معيـ تنظيـ 

 ؟ حرب فمسطيففماذا عف  -
ـ( ىي البداية الحقيقية لتكويف نواة ٜٚٗٔىػ= ٖٙٙٔـ( و)ٜ٘ٗٔىػ = ٖٗٙٔكانت الفترة ما بيف ) -

المجنة التنفيذية لمضباط  -ما بعدفي -تنظيـ الضباط األحرار؛ فقد كاف معظـ الضباط، الذيف أصبحوا
األحرار، يعمموف في العديد مف الوحدات القريبة مف القاىرة، وكانت تربطيـ عبلقات قوية بزمبلئيـ؛ 

ـ( ىي الشرارة التي فّجرت عـز ىؤالء ٜٛٗٔىػ = ٖٚٙٔوكانت حرب ) فكسبوا مف بينيـ مؤيديف ليـ.
وفي تمؾ األثناء  ُمِنَي بيا العالـ العربي في فمسطيف.الضباط عمى الثورة ضد الفساد، بعد النكبة التي 

، الذيف كاف ليـ دور ”اإلخواف المسمميف“كاف كثير مف ىؤالء الضباط منخرطيف بالفعؿ في صفوؼ 
وضباط الجيش، وبخاصة ” اإلخواف المسمميف“بارز في حرب فمسطيف، ومف ىنا توطدت العبلقة بيف 

 الضباط األحرار.

 ؟ يـ الضباط األحرارنشأة تنظفماذا عف  -

ـ نضجت فكرة إنشاء تنظيـ ثوري سري في الجيش، وتشكمت لجنة ٜٜٗٔىػ= ٖٛٙٔوفي صيؼ  -
تأسيسية ضمت في بدايتيا خمسة أعضاء فقط، ىـ: جماؿ عبد الناصر، وكماؿ الديف حسيف، وحسف 

عد أف انضـ إلييا إبراىيـ، وخالد محيي الديف، وعبد المنعـ عبد الرءوؼ، ثـ زيدت بعد ذلؾ إلى عشرة، ب
كؿ مف: أنور السادات، وعبد الحكيـ عامر، وعبد المطيؼ بغدادي، وزكريا محيي الديف، وجماؿ سالـ. 

وفي ذلؾ الوقت تـ  وظؿ خارج المجنة كؿ مف: ثروت عكاشة، وعمي صبري، ويوسؼ منصور صديؽ.
اشي )مقدـ(، بعد حصولو تعييف جماؿ عبد الناصر مدرسا في كمية أركاف الحرب، وَمنُحُو رتبة البكب

ـ( في أعقاب عودتو مف حرب فمسطيف، وكاف قد ٜٔ٘ٔىػ = ٖٓٚٔعمى دبموـ أركاف الحرب عاـ )
أكثر مف أربعة أشير، وبمغ عدد الغارات الجوية عمييا ” الفالوجا“حوصر ىو ومجموعة مف رفاقو في 

ده وزمبلئو، الذيف رفضوا عاد بعد أف رأى بعينو الموت يحصد أرواح جنو  غارة. ٕٕٓأثناء الحصار 
االستسبلـ لمييود، وقاوموا برغـ الحصار العنيؼ واإلمكانات المحدودة، وقاتموا بفدائية نادرة وبطولة 

 ـ(.ٜٜٗٔىػ = مارس ٖٛٙٔفريدة؛ حتى تـ رفع الحصار في )جمادى اآلخرة 
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 ؟ الوصوؿ إلى السمطةفماذا ورد بالدراسة عف  -
؛ فمـ تمَؽ مقاومة ـ(، قامت الثورةٕٜ٘ٔمف يوليو  ٖٕ ىػ =ٖٔٚٔوفي )أوؿ ليمة مف ذي القعدة  -

ُتذكر، ولـ يسقط في تمؾ الميمة سوى ضحيتيف فقط، ىما الجندياف المذاف ُقتبل عند اقتحاـ مبنى القيادة 
رئيسا لحركتيـ، وذلؾ ِلَما يتمتع بو مف احتراـ ” محمد نجيب“وكاف الضباط األحرار قد اختاروا  العامة.

وتقدير ضباط الجيش؛ لسمعتو الطيبة وحسو الوطني، فضبل عف كونو يمثؿ رتبة عالية في الجيش، 
 عب.وىو ما يدعـ الثورة ويكسبيا تأييدا كبيرا؛ سواء مف جانب الضباط، أو مف جانب جماىير الش

وكاف عبد الناصر ىو الرئيس الفعمي لمجنة التأسيسية لمضباط األحرار؛ ومف ثـ فقد نشأ صراع شديد  -
مف ربيع األوؿ  ٚٔعمى السمطة بينو وبيف محمد نجيب، ما لبث أف أنياه عبد الناصر لصالحو في )

عمى نحو ـ(، بعد أف اعتقؿ محمد نجيب، وحدد إقامتو في منزلو ٜٗ٘ٔمف نوفمبر  ٗٔىػ = ٖٗٚٔ
 ٕٔواستطاع أف يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجبلء قواتيا عف مصر في ) مييف، وانفرد وحده بالسمطة.

” اإلخواف المسمميف“وما لبث أف اصطدـ بجماعة  ـ(.ٜٗ٘ٔمف أكتوبر  ٜٔىػ = ٖٗٚٔمف صفر 
ا يتمتعوف بو مف )حمفاء األمس(، الذيف ساىموا بقدر كبير في إنجاح الثورة وتوطيد دعائميا، لما كانو 

واعتقؿ عبد الناصر اآلالؼ مف أعضاء تمؾ الجماعة؛ فبلقوا  قاعدة شعبية كبيرة وتأثير جماىيري قوي.
صنوؼ التنكيؿ والتعذيب، وعقدت ليـ محاكمات صورية، انتيت بإعداـ عدد مف رموز التيار اإلسبلمي، 

ية أخرى لممعارضيف شممت وبدأت حممة تصف…مثؿ: عبد القادر عودة، ومحمد فرغمي، وسيد قطب
الشيوعييف، وامتدت إلى النقابات المختمفة؛ فقد تـ حّؿ مجمس نقابة المحاميف في )أوؿ جمادى األولى 

 ـ(.ٜ٘٘ٔىػ = ٖ٘ٚٔـ(، ثـ تمتيا نقابة الصحفييف في عاـ )ٜٗ٘ٔمف ديسمبر  ٕٙىػ = ٖٗٚٔ
 ؟ مساندة حركات التحرر في الوطف العربيفماذا عف  -
صر، بعد أف استقرت لو األمور، إلى تحقيؽ المزيد مف المكاسب السياسية عمى واتجو عبد النا -

الصعيديف العربي والعالمي؛ فساىـ بدور كبير في مساندة وتأييد حركات التحرر الوطني، ودعا إلى 
ىػ= ٖ٘ٚٔسنة )” باندونج“وحدة الصؼ العربي في مواجية التحالفات والتكتبلت الغربية، وكاف مؤتمر 

نقطة انطبلقو إلى العالـ الخارجي وانتياجو سياسة عدـ االنحياز، ورفع شعار الحياد ـ( ٜ٘٘ٔ
اإليجابي، ورفض التبعية السياسية لمدوؿ الكبرى، كما دعا إلى مقاومة التحالفات التي تيدؼ إلى 

حرير وكاف لعبد الناصر دور بارز في مساندة ثورة الجزائر وتبني قضية ت السيطرة عمى الببلد العربية.
الشعب الجزائري في المحافؿ الدولية، وسعى كذلؾ إلى تحقيؽ الوحدة العربية؛ فكانت تجربة الوحدة بيف 

، وقد ”الجميورية العربية المتحدة“ـ( تحت اسـ ٜٛ٘ٔىػ = فبراير ٖٚٚٔمصر وسوريا في )شعباف 
لو عف الحكـ، إال أنيا لـ تستمر ” شكرى القوتمي“تولى ىو رئاستيا بعد أف تنازؿ الرئيس السوري 

في اليمف سنة ” ؿعبد اهلل السبل “بلب الذي قاـ بو كما ساند عبد الناصر االنق أكثر مف ثبلث سنوات.
و ما أدى إلى توتر العبلقات ألؼ جندي إلى اليمف، وى ٓٚـ(، وأرسؿ نحو ٕٜٙٔىػ = ٕٖٛٔ)

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/01/article16.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/06/article09.shtml
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ضعاؼ قوتيا العسكرية، وكانت  المصرية السعودية، وكاف لو أثره السيئ في استنزاؼ موارد مصر وا 
أبرز عواقبو الوخيمة تمؾ اليزيمة العسكرية الفادحة التي ُمِنَيت بيا القوات المسمحة في حرب 

 ـ(.ٜٚٙٔىػ = ٖٚٛٔ)
 ؟ االتجاه نحو التصنيعفماذا ورد عف  -
يدت مصر في الفترة مف مطمع الستينيات إلى ما قبؿ النكسة نيضة اقتصادية وصناعية كبيرة، بعد ش -

أف بدأت الدولة اتجاىا جديدا نحو السيطرة عمى مصادر اإلنتاج ووسائمو، مف خبلؿ التوسع في تأميـ 
نشاء عدد مف المشروعات الصناعية الضخمة، وقد  اىتـ عبد البنوؾ والشركات والمصانع الكبرى، وا 

الناصر بإنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمؿ ألبناء الشعب، وتوَّج ذلؾ كمو ببناء السد 
العالي الذي ُيعد أىـ وأعظـ إنجازاتو عمى اإلطبلؽ؛ حيث حمى مصر مف أخطار الفيضانات، كما أدى 

باعتباره المصدر األوؿ لتوليد  إلى زيادة الرقعة الزراعية بنحو مميوف فداف، باإلضافة إلى ما تميز بو
 الكيرباء في مصر، وىو ما يوفر الطاقة البلزمة لممصانع والمشروعات الصناعية الكبرى.

 ؟ الحرية والحياة السياسية في عيد عبد الناصرفماذا عف  -
عبد وبالرغـ مف حالة االستقرار التي مرت بيا الببلد، وتعاظـ النفوذ السياسي والدور القيادي والشعبي ل -

الناصر، فإنو توّسع في البطش بمعارضيو، وتمادى في التنكيؿ بيـ، وبالغ مف قمعو وعدائو لصفوة 
المجتمع مف المفكريف والسياسييف حتى األدباء والمبدعيف، الذيف وجد في أفكارىـ خروجا عف 

ف يؤمف المنظومة التي اختارىا ليسير عمييا الجميع والنيج الذي رسمو ليمتزمو الكافة؛ فمـ يك
اختزؿ كؿ الرموز والمسميات  بالتعددية، أو الرأي اآلخر، ولـ يكف ليسمح أف يرتفع صوت آخر سواه.

في ذاتو وشخصو، وطغت ديكتاتوريتو عمى الجميع؛ فأصبحت مصر ىي عبد الناصر، كما صار عبد 
رية المتاحة، تعاظـ دوره بقدر ما تقمصت مساحة الح   الناصر ىو الثورة وىو رمز الحرية والنضاؿ.

ولـ تعد الثورة وليدة تحتاج الحماية والرعاية حتى ال ينقض عمييا المتآمروف والمتربصوف، ولـ يعد 
نما صار ذلؾ سمت العصر وسمة  كبت الحريات مف أجؿ المحافظة عمى الثورة ومكاسبيا االشتراكية، وا 

االشتراكية وحكـ الشعب والممارسات وبالرغـ مف اتساع قاعدة االنتخاب والتشدؽ بمقوالت  الحكـ.
السياسية، فإف المجالس النيابية شيدت قصورا شديدا وواضحا في أدائيا؛ فقد سيطر الحزب السياسي 

عمى مقاليد األمور، وأصبح االنتماء إليو ىو الَمْعَبر الوحيد لدخوؿ ” االتحاد االشتراكي“الحاكـ وىو 
مؾ الفترة، بعد تشكيؿ عدد مف المحاكـ الخاصة لمنظر في البرلماف، كما فقد القضاء استقبللو في ت

قضايا معينة؛ فتـ تشكيؿ محكمة الثورة، ومحكمة الغدر، ومحكمة الشعب وغيرىا، وقد خضعت السمطة 
عادة  التشريعية لمسمطة التنفيذية تماما. وحاوؿ عبد الناصر إدخاؿ القضاء في التنظيـ السياسي، وا 

خبلؿ إدخاؿ عناصر مف غير أعضائو، وعندما تصدى لو رجاؿ القضاء؛  صياغة الييكمة القضائية مف
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رافضيف ذلؾ االتجاه، قاـ بمذبحة القضاء الشييرة؛ فحؿ رجاليا، وفي الوقت نفسو أنشأ المحكمة 
لغاء ما يصدر غير متفؽ مع مبادئ الدستور.  الدستورية العميا لمراقبة دستورية القوانيف، وا 

 ؟ ر في حياتو الخاصةعبد الناصفيؿ ورد شئ عف  -
كاف بشيادة معارضيو متصًفا بالنزاىة وعمو اليمة والبعد عف المحاباة أو استغبلؿ النفوذ، وكاف حريًصا  -

كما كاف متمسكا بالقيـ والمبادئ، محافظا  عمى أال يميز أحدا مف أفراد أسرتو عف بقية أبناء الشعب.
ـ( رفض أف يضع يديو في يد ممكة اليوناف؛ ٜٓٙٔىػ ٜٖٓٛٔعمى التقاليد؛ فحينما زار اليوناف سنة )

ولـ  حتى ال تضطر زوجتو إلى أف تمتـز ىي األخرى بالبروتوكوؿ، وتفعؿ مثؿ ذلؾ مع ممؾ اليوناف.
ىػ = ٜٖٚٔفي الحياة العامة إال في وقت متأخر؛ فحتى عاـ )” تحية كاظـ“تظير زوجتو السيدة 

في “فزع مف حياة القصور، ويبرر ذلؾ دائما بقولو: وكاف ي ـ( لـ تظير إال في حفميف رسمييف.ٜٜ٘ٔ
القصر سوؼ يعيش كؿ منا في جناحو الخاص، وبالتالي سوؼ نصبح أسرة مفككة، أما ىنا في منزلنا 

ويظؿ يعمؿ في مكتبو حتى الساعات  ”.فإننا جميعا نعيش معا ونأكؿ معا ويطمئف كؿ منا عمى اآلخر
قرينتو في ركف حجرة مكتبو تشغؿ نفسيا بالتطريز أو شغؿ األولى مف الفجر، بينما تجمس السيدة 

 اإلبرة؛ حتى ال تفارقو وىي معو في البيت نفسو.
 ؟ مف اليزيمة إلى التنحيفماذا ورد بالدراسة عف عبد الناصر  -
ـ( بمثابة الزلزاؿ الذي ىز مصر كميا، فقد كانت تمؾ اليزيمة أكبر ٜٚٙٔىػ = ٖٚٛٔكانت ىزيمة ) -

ولـ تكف تمؾ الحرب ىي أولى حمقات الصراع  حؽ بمصر في تاريخيا الحديث.ىزيمة عسكرية تم
المصري اإلسرائيمي؛ فقد سبقتيا عدة جوالت، كانت أوليا حرب فمسطيف التي حسـ الغدر والعمالة 
والخيانة نتائجيا لصالح العدو الصييوني الطامع في أرض فمسطيف العربية المسممة، ثـ كاف حادث 

جنديا مصريا، ثـ  ٕٗـ( حينما قتمت إسرائيؿ ٜ٘٘ٔمف فبراير  ٕٛىػ =  ٖٗٚٔب مف رج ٘غزة في )
ىػ = ٖٙٛٔأسفرت إسرائيؿ عف وجييا القبيح وعداوتيا السافرة في العدواف الثبلثي عمى مصر سنة )

ضابط، ونحو  ٓٓ٘ٔآالؼ مقاتؿ و ٓٔـ( فقدت مصر ٜٚٙٔىػ = ٖٚٛٔـ(. وفي حرب )ٜٙ٘ٔ
ودفعت تمؾ اليزيمة  تـ تدمير سبلح الطيراف المصري واحتبلؿ سيناء.% مف قواتيا العسكرية، و ٓٛ

القاسية عبد الناصر إلى إعبلف تنّحيِو عف الحكـ، واستعداده لتحمؿ التبعات؛ ألنو يعتبر نفسو 
المسؤوؿ األوؿ عما حؿ بالببلد؛ فخرجت الجماىير تطالبو بالبقاء وتدعوه إلى التراجع عف قراره 

عادة بناء  وسرعاف ما بالتنحي. عدؿ عف فكرة تنحيو، واتخذ خطوات سريعة نحو تصفية مراكز القوى وا 
الجيش الذي دمرتو اليزيمة، وبدأ مرحمة جدية مف حرب االستنزاؼ ضد إسرائيؿ، كاف يسعى مف ورائيا 
إلى توجيو ضربات موجعة إلسرائيؿ؛ بيدؼ استنزاؼ قوتيا، ومحاولة إعادة بناء الثقة في نفوس 



ٖٚ 

 
 

ـ( بعد مبادرة ٜٓٚٔىػ = أغسطس ٜٖٓٔواستمرت تمؾ الحرب حتى )جمادى اآلخرة  المصرييف،
وما لبثت األمة العربية أف عصفت بيا رياح الحرب مف جديد، ولكنيا ىذه المرة كانت  .ٖ٘”روجرز“

ىػ = إبريؿ ٜٖٓٔحرًبا بيف األشقاء؛ فقد اندلعت الحرب بيف األردف والفمسطينييف في )صفر 
الناصر جيودا كبيرة الحتواء الموقؼ، وتدارؾ تمؾ الكارثة؛ فدعا إلى عقد مؤتمر  وبذؿ عبد ـ(.ٜٓٚٔ

وفي  قمة عربي؛ لوقؼ نزيؼ الدـ بيف األشقاء، ووْضع حد لمحرب والصراع، وتنقية األجواء بيف العرب.
ي اليوـ الذي انتيى فيو المؤتمر ُتوّفي عبد الناصر فجأة، بعد أف وّدع آخر ضيوؼ مصر المشاركيف ف

لي ىنا انتيت الدراسة بوفاة  ـ(.ٜٓٚٔمف سبتمبر  ٕٛىػ = ٜٖٓٔمف رجب  ٕٚىذا المؤتمر في ) وا 
 جماؿ عبد الناصر 

موضوع تأميـ قناة تفاصيؿ ولكنيا لـ تذكر وواضح جدٍا الجيد المبذوؿ فييا ، ، لقد كانت دراسة مركزة  -
ث عف النقاط التي تعنينا أواًل حوؿ الذي أعقبو العدواف الثبلثي ، وعمي أي حاؿ دعنا نتحد ٗ٘السويس

 العصر الناصري ثـ نعمؽ عمي بعض األحداث التي تمت فيو 

                                                             
 
وزير الخارجية األمريكي في  ولياـ روجرزعمى لساف  الواليات المتحدة األمريكية، ىى مبادرة قدمتيا  Rogers Plan باإلنگميزيةمبادرة روجرز  ٖ٘

اءت ىذه المبادرة لعمؿ فترة وقؼ إطبلؽ النار بيف القوات اإلسرائيمية والقوات المصرية. أوؿ ما ظيرت المبادرة كانت ، وقد جريتشارد نيكسوفعيد 
تأخرت بالرفض. ثـ أعمنيا روجرز  - كيسنجر - عبدالناصر لـ يرد، واسرائيؿ .1969 ديسمبر 9العربي في -مشروع حؿ أمريكي لمصراع اإلسرائيمي

جاءت مبادرة روجرز ،،     ٕٕٗالقرار وكانت مف شقيف: وقؼ اطبلؽ النار لمدة ثبلثة أشير، وتطبيؽ  1970 يونيو 19رسمية في  كمبادرة بصفة
يزيمة، بعد اف تبيف اف اليزيمة رغـ مرارتيا وقسوتيا لـ تجبر العرب عمى رفع اعبلـ االستسبلـ البيضاء، وانما تواصؿ القتاؿ تعبيرا عف رفض ال

قتيبل و  ٓٛحقيقية لعودة القتاؿ عندما قامت معركة بالمدفعية في منطقة القنطرة خسر فييا االسرائيميوف حوالي وكاف شير سبتمبر ىو البداية ال
كبير المراقبيف الدولييف قطع اجازتو والعودة فورا الى  (أودبوؿ) في ذلؾ الوقت يطمب مف أميف عاـ األمـ المتحدة يوثانتجريحا مما جعؿ  250

 بوقؼ ٜٚٙٔنوفمبر عاـ  ٕ٘ورغـ صدور قرار مجمس االمف في ،   إيبلت  ة االسرائيميةاكتوبر، أغرقت البحرية المصرية المدمر  ٕ٘القاىرة، وفي 
ؾ، وقاؿ اطبلؽ النار، فقد قاؿ جماؿ عبد الناصر اف ما يفعمو االسرائيميوف في االرض المحتمة يؤكد انيـ لف يخرجوا منيا اال اذا اجبروا عمى ذل
ئيؿ غاراتيا قولتو المشيورة )إف ما اخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة(، وىكذا تواصؿ القتاؿ وتصاعد حتى دخؿ حرب االستنزاؼ التي كثفت فييا اسرا

صرار الجوية بغية اصابة النظاـ بالشمؿ كما صرحت رئيسة الوزراء )جولدا مائير(، ووضحت في نفس الوقت روح المقاومة والبسالة المعبرة عف اال
دمرنا احداىا  كتائب الصواريخ المصرية كعش الغراب كمما»عمى تحرير الوطف وزادت خسائر اسرائيؿ بشكؿ ممحوظ دفع جولدامائير الى القوؿ اف 

ىي التي طرحت ىذه  الواليات المتحدةكانت  .«لقد بدأ الطيراف االسرائيمي يتآكؿ»وزير الخارجية الى القوؿ  أبا إيبافودفعت « نبتت بدليا اخرى
سرائيمية المعادية، وأسقط فييا المبادرة، إليقاؼ القتاؿ مدة ثبلثة أشير، نتيجة المعارؾ الجوية التي دارت بيف القوات المسمحة المصرية والقوات اإل

تابعة لسبلح الجو اإلسرائيمي. وأيضًا وقوع إسرائيؿ في مأزؽ عسكري داخمي كبير جدًا، بسبب الخسائر  -أمريكية الصنع-طائرات حديثة جدًا 
بقيادة الممؾ حسيف. لكف  األردفعمى ىذه المبادرة ، ومف ثـ  جماؿ عبد الناصربقيادة  مصروافقت  .البشرية اليومية في صفوؼ قواتو المسمحة

 نقبًل عف موقع المعرفة :  .رفضت االلتزاـ بيا منظمة التحرير الفمسطينية

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%
B1%D8%B2 

 
وقد تـ ذلؾ في عيد الرئيس  .مقابؿ تعويضات تمنح لؤلجانب المصريةأي نقؿ الممكية مف الحكومة الفرنسية إلى الحكومة  قناة السويستأميـ  ٗ٘

وكاف  .السد العاليوذلؾ بسبب رفض البنؾ الدولي تمويؿ الحكومة المصرية لبناء   .ٜٙ٘ٔعاـ  يوليو 26وذلؾ في  جماؿ عبد الناصرالمصري 
سرائيؿ وفرنسا بريطانياالذي قامت بو  لمعدواف الثبلثي تأميـ قناة السويس سبباً  دأت محادثات تمويؿ السد العالي، في وكانت قد ب  .مصرعمى  وا 

ـ، يقضي أف ٜ٘٘ٔديسمبر  ٙٔاتفاؽ مف حيث المبدأ في  ـ، مع البنؾ الدولي والواليات المتحدة وبريطانيا، وأعمف التوصؿ إلىٜ٘٘ٔأواخر سنة 
مميار دوالر، عمى مرحمتيف. المرحمة  ٖ.ٔيتولى البنؾ الدولي، والواليات المتحدة، وبريطانيا، تمويؿ مشروع السد العالي بتكمفة تقديرية قدرىا 

والمرحمة  .مميوف دوالر ٙ٘دوالر، وتتحمؿ الواليات المتحدة  مميوف ٗٔمميوف دوالر، تتحمؿ بريطانيا منيا مبمغ  ٓٚاألولى تقدر نفقاتيا بنحو 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/1969
https://www.marefa.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://www.marefa.org/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/1970
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_242
https://www.marefa.org/%D9%8A%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D8%A7_%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.marefa.org/%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
https://www.marefa.org/%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
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 فما ىي النقطة التي تريد أف نبدأ حوارنا حوليا ؟حسنًا  -

 ىناؾ فكرة تحيرني ، أريد أف أطرحيا لمنقاش معؾ إف أمكف  -
 وما ىي ؟ -

الفكرة عبارة عف مدي تأثير اتفاؽ أو اختبلؼ القوي العظمي عمي أوضاع الدوؿ الصغيرة ، بمعني ، ىؿ  -
وكذلؾ العكس ، ىؿ عدـ ؟ اتفاؽ القوي العظمي يكوف في صالح الدوؿ الصغري أـ في غير صالحيا 

فظي ، مع تح؟ اتفاؽ القوي العظمي ىو الذي يكوف في صالح الدوؿ الصغري أـ في غير صالحيا 
نما  الشديد عمي كممة الدوؿ الصغري ، ألف األمة اإلسبلمية لـ تكف أبدًا دولة صغري منذ نشأتيا ، وا 
نجح أعداءىا في تفتيتيا إلي مجموعة دوؿ صغري قد ال تقوي عمي مواجية التحديات التي تفرضيا 

ماذا فعؿ عبد الناصر  ، أما السؤاؿ الميـ الذي يعنينا مف كؿ ىذا ىوعمييا الظروؼ العالمية الجديدة 
 التي عاصرىا ؟الجديدة بمصر والمصرييف في ظؿ الظروؼ العالمية 

 وضع مصر في العصر الناصري بيف توازنات القوي العظمي العالمية   .ٕٗ

وأعتقد أف اتفاؽ الدوؿ الكبري وتحالفيا ال يكوف في صالح الدوؿ الصغري لقد فيمت ما تعنيو تمامًا ،  -
دما تحالفت بريطانيا العظمي مع فرنسا ووقعتا اتفاقية سايكس بيكو المعروفة ، ، فعمي سبيؿ المثاؿ عن

تـ استغبلؿ الدوؿ التي شممتيا حدود خرائط سايكس بيكو وتـ استعمارىا جميعًا واستنزاؼ ثرواتيا 
والعبث بمقدراتيا وىويتيا بؿ وتـ تغيير ثقافاتيا ولغاتيا كما حدث في بعض الدوؿ التي أصبحت تتحدث 

لمغة الفرنسية حتي بعد مغادرة االحتبلؿ الفرنسي ليا ، وبالتالي فإف اتفاؽ األقوياء ال يأتي بأي فائدة ا
عمي الضعفاء في ىذا العالـ ، أما عندما يختمؼ األقوياء في العالـ كما حدث بعد الحرب العالمية 

                                                                                                                                                                              
 

مميوف دوالر مف الواليات المتحدة األمريكية،  ٖٓٔمميوف دوالر مف بريطانيا، و ٓٛمميوف دوالر مف البنؾ الدولي، و ٕٓٓالثانية: اقتراض مبمغ 
أّما باقي مبمغ تكمفة إنشاء السد فتتحممو مصر بالعممة المحمية،  سنوات، ٗ%( سنويًا وعمى فترة سداد ٘وتستحؽ فوائد عف ىذه القروض بنسبة )

وعندما عمـ  .مميوف جنيو، والثانية مف بريطانيا بمبمغ خمسة ونصؼ مميوف جنيو ٕٓإضافة إلى منحتيف، األولى مف الواليات المتحدة وقدرىا 
ـ، ٜٙ٘ٔفبراير  ٛوفي  .غبة ببلدة في المساىمة في المشروعـ، عف ر ٜٙ٘ٔديسمبر  ٛٔاالتحاد السوفيتي بذلؾ، أعمف سفيره لدى مصر، في 

ؼ أي تـ االتفاؽ بيف مصر والبنؾ الدولي عمى تقديـ القرض، لـ تألو الصحؼ واإلذاعة البريطانية جيدًا، في مياجمة عبدالناصر والدعوة إلى وق
مغت وزارة الخارجية البريطانية سفيرىا في القاىرة التميؿ في تعاوف مع مصر، وتأليب الشعب السوداني وحكومتو ضد مشروع السد العالي. كما أب

د المفاوضات مع مصر، في شأف المشروع مدعيًة أف لدييا نقص في العممة اإلسترلينية. اتفقت بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية عمى وأ
ـ، سحب ٜٙ٘ٔيوليو  ٜٔوزير الخارجية األمريكي، في  المشروع، وذلؾ بسحب عرض تمويؿ مشروع السد العالي. فأعمف )جوف فوستر داالس(

بكؿ  العرض األمريكي لتمويؿ مشروع السد العالي، وتبعتو بريطانيا وسحبت ىي األخرى عرضيا، وتبل ذلؾ البنؾ الدولي الرتباطو في تقديـ القرض
ىػ، ثالث ٖ٘ٚٔذي الحجة سنة  ٖٔـ الموافؽ 1956و يولي ٕٔاتخذ جماؿ عبدالناصر قرار تأميـ قناة السويس ظير يـو السبت،  .مف الدولتيف

جماؿ عبد أياـ عيد األضحى المبارؾ، ردًا عمى قرار البنؾ الدولي والواليات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويميـ لبناء السد العالي، والذي عمـ بو 
كاف عبدالناصر يحرص عمي أف يحقؽ السرية  :مرافقيا خطة تنفيذ قرار تأميـ القناة واالستيبلء عمي- .ـٜٙ٘ٔيوليو  ٜٔالناصر يـو الخميس 

ؾ الوقت، التامة والمفاجأة، لذا لـ يصرح بقرار تأميـ قناة السويس إاّل عندما استدعى الميندس محمود يونس، رئيس الييئة العامة لمبتروؿ، في ذل
ـ ٜٙ٘ٔيوليو  ٕٙسويس، وأنو سيصدر قرار بذلؾ مساء يـو ـ، إلى مقر مجمس الوزراء وأبمغو بعزمو عمى تأميـ قناة الٜٙ٘ٔيوليو  ٕٗفي يـو 

  .أثناء خطبتو في اإلسكندرية، وكمفو بتنفيذ ىذه الميمة
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صة رائعة لباقي الدوؿ كي الثانية وتحوؿ العالـ إلي معسكريف كبيريف وحمفيف رئيسييف ، تكوف ىنا فر 
النشغاؿ القوي تتنفس وتحاوؿ تحقيؽ كؿ ما يمكف تحقيقو مف إنجازات في جميع المجاالت نظرًا 

العظمي بعضيا ببعض ، فنري االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية قد حدث بينيما ما يسمي 
نووية لتحقيؽ سياسة الردع ، فكانت بالحرب الباردة ، وقامت كؿ قوة عظمي منيما بإجراء تجارب 

حركة عدـ االنحياز الذي ساىـ فييا جماؿ عبد الناصر حركة إيجابية في ذلؾ الوقت لتساعد الدوؿ 
الصغري في النيوض بعيدًا عف الصراعات الدولية ، ولكف لؤلسؼ لـ يحسف جماؿ عبد الناصر 

 استغبلليا لمنيوض بمصر كما حدث لمعديد مف الدوؿ 

 ؾ دوؿ استفادت مف فترة الحرب الباردة ؟وىؿ ىنا -

بالتأكيد ، فقد استمر التوازف الدولي بيف االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية حتي عاـ  -
ـ ، وىو العاـ الذي انيار فيو االتحاد السوفييتي وانفردت فيو الواليات المتحدة األمريكية بقيادة ٜٜٓٔ

نيضت العديد مف دوؿ المتحدة  لصالح الوالياتالعالـ ، وخبلؿ الفترة التي سبقت تغير الموقؼ الدولي 
وتفرغت لبناء اإلنساف واالىتماـ بالتعميـ والبحث العممي والصحة فوصمت بعض الدوؿ إلي أعمي العالـ 

المستويات كالياباف وألمانيا ودوؿ شرؽ آسيا التي تسمي بالنمور اآلسيوية ، وأصبحت اليند دولة 
لف تتمكف مف  ٜٜٓٔف أي دولة لـ تنيض قبؿ عاـ نووية وباكستاف أيضًا وغيرىا ، ومما ال شؾ فيو أ

 ذلؾ إال إذا تغير الموقؼ الدولي مرة أخري 

 فماذا حدث لمصر خبلؿ تمؾ الفترة ؟ -

مصر خبلؿ تمؾ الفترة لـ تمتمؾ إرادتيا ، ولـ يتمكف شعبيا مف تحديد مصيره واستغبلؿ الفرص المتاحة  -
لناصر ، فقاـ بالعديد مف المغامرات الدولية لمنيوض ، فقد سيطر عمي مصر حكـ مطمؽ لجماؿ عبد ا

واىتـ باىتمامات كثيرة خارج حدود مصر وأقحـ مصر وجيشيا في مشاكؿ دولية وأحداث إقميمية لـ تكف 
مصر عمي استعداد لمتدخؿ فييا ، مما أضعؼ جيشيا وأنيؾ اقتصادىا ودمر مواردىا ، والطريؼ أف 

ر المنطقة عمي أي حاؿ في ظؿ التوازنات الدولية الجديدة ، طاني والفرنسي كاف سيغاداالستعمار البري
فمف تسمح روسيا وأمريكا باستمرار الوجود البريطاني الفرنسي في الشرؽ األوسط بأي حاؿ مف األحواؿ 
، وكؿ ما فعمو عبد الناصر مستغبًل الموقؼ الدولي أنو قاـ بتأميـ قناة السويس التي كانت ستؤوؿ 

بعد انتياء فترة االمتياز ، ولـ تتمكف بالطبع بريطانيا وفرنسا مف الرد عمي  ٜٛٙٔسنة ممكيتيا لمصر 
ىذه الصفعة التي وجييا ليـ جماؿ عبد الناصر في ظؿ األوضاع الدولية الجديدة حيث فشؿ العدواف 

وىذا بالتأكيد ال يقمؿ أبدًا مف الدور البطولي الرائع الذي قامت بو كما نعرؼ  ٘٘الثبلثي فشؿ ذريع
                                                             

 
بولجانيف الي دوؿ العدواف الثبلثي بريطانيا و فرنسا و السوفييتي ص االنذار السوفيتي الصريح و الشيير و الذي تـ توجييو مف المارشاؿ ن ٘٘

أكتوبر  ٜٕلذي صدر بعد الصمود األسطوري لشعب بورسعيد الباسؿ أثناء العدواف الثبلثي عمي مصر و الذي بدأ في في الي الكياف الصييوني و ا
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، كما يعتبر بناء السد العالي مف أىـ إنجازات عبد الناصر لمقاومة الشعبية خبلؿ العدواف الثبلثي ا
ف كاف قد تناولو أحد المؤرخيف بشكؿ مختمؼ عندما قارنو بالقناطر الخيرية التي خبلؿ تمؾ الفترة  ، وا 

 بناءىا محمد عمي باشا 

أي عمي الخيرية ، فماذا كتب عف تمؾ المقارنة أعتقد أف ىناؾ فرؽ كبير بيف السد العالي والقناطر  -
 ؟حاؿ 

مقارنة البعض عبد الناصر بمحمد عمي فغضب بسبب ذلؾ ، إذ ال وجو يبدو أف الكاتب لـ يعجبو  -
ف كاف كؿ منيما قد وصؿ لمسمطة وانفرد بيا بأساليب لـ تعجب بعض  لممقارنة مف وجية نظره ، وا 

ف يتعمد تجييؿ الشعب المصري حتي ال يمـ بتاريخ ببلده المؤرخيف ، ويؤكد الكاتب عمي أف ىناؾ م
ضروريًا حتي يمكف سمب رجاالت التاريخ المصري كما كاف ذلؾ التجييؿ والتشويو  ---) : فيقوؿ

وحتي يعتبر الجيؿ البتور التاريخ أف بناء سد عمي النيؿ بقرض أجنبي وخبرة أجنبية  ----أفضاليـ 
رية تذكر مف الناحية التكنولوجية ، يعتبر عمبًل خالدًا بطوليًا بؿ وتنفيذ أجنبي ودوف مساىمة مص

مثبًل بني  "محمد عميعجائبيًا يكفي لمحو كؿ ما حدث مف أخطاء وخطايا .. ألنيـ ال يعرفوف أف "
"القناطر الخيرية" التي كانت في ظروفيا وظروؼ مصر منذ ما يقرب مف مائتي سنة عمبًل خارقًا "لـ 

نساف مصر ما ال يتأت لممموؾ الكبا قتصاد مصر وا  ر" وكانت نتائجيا وال تزاؿ عمي جغرافية مصر وا 
سبيؿ إلي مقارنتو بأية أحبلـ معمقة عمي السد العالي ، بناىا محمد عمي قبؿ أف يوجد في مصر 
ميندس مصري واحد ، وبناىا بدوف أف يقترض مميمًا مف الخارج يرىؽ بو ميزانية عدة أجياؿ ال يعمـ 

"حنبني القناطر" وال سجؿ التاريخ لو خطبة واحدة حوؿ بناء عددىا ، ولـ ييتؼ مرة واحدة إال اهلل 
القناطر أو المؤامرة الدولية ضد بنائيا ، كما ال يعرؼ ىذا الجيؿ أنو في ظؿ االستعمار البريطاني أمكف 

ونتائجو المحققو حتي اآلف تفوؽ التوقعات المحتممة لمسد العالي  -ٖٜٓٔ-أف تقيـ مصر خزاف أسواف
، ولقد آلمني أف يقارف بعضيـ بيف "محمد عمي" و "عبد الناصر" بدعوي أف االثنيف ىزما أماـ العدو 

ذا كنت في كتاباتي قد قسوت في نقد "محمد عمي" إال أف شرؼ الكممة  ، وأمانة التأريخ بؿ األجنبي ، وا 
                                                                                                                                                                              

 
إف الحكومة اإلسرائيمية المجرمة التي  السيد/ دافيد بف جوريوف ٜٙ٘ٔديسمبر  ٖٕو انتيي بيزيمة دوؿ العدواف و انسحابيـ في  ٜٙ٘ٔعاـ 

تري الحكومة  المسيو / جي مولية السير/ انتوني ايدف .، تتبلعب اآلف بأقدار العالـ وبمستقبؿ شعبيا بالذاتتفتقر إلى الشعور بالمسئولية
السوفيتية أنيا مضطرة إلى لفت نظركـ إلى الحرب العدوانية، التي تشنيا بريطانيا وفرنسا ضد مصر، والتي ليا أوخـ العواقب عمى قضية 

إف ىناؾ دولة اآلف ال يمزميا إرساؿ  ا إذا ما ىاجمتيا دولة أكثر قوة، تممؾ كؿ أنواع أسمحة التدمير الحديثة؟كيؼ كانت بريطانيا تجد نفسي.السبلـ
عادة السبلـ .أسطوؿ أو قوة جوية إلى سواحؿ بريطانيا، ولكف يمكنيا استخداـ وسائؿ أخرى مثؿ الصواريخ إننا مصمموف عمى سحؽ المعتديف، وا 

عف طريؽ استخداـ القوة. إننا نأمؿ في ىذه المحظة الحاسمة أف تأخذوا حذركـ، وتفكروا في العواقب المترتبة عمى إلى نصابو في الشرؽ األوسط، 
 ، نقبًل عف موقع :  مارشاؿ بولجانيف--.ذلؾ

-https://www.youm7.com/story/2014/11/7/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
-9%84%D8%AF%D9%88%D-1956-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-7-%D9%8A%D9%88%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/1940657 )رابط الموضوع عمي االنترنت( 

https://www.youm7.com/story/2014/11/7/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-7-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1956-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/1940657
https://www.youm7.com/story/2014/11/7/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-7-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1956-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/1940657
https://www.youm7.com/story/2014/11/7/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-7-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1956-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/1940657
https://www.youm7.com/story/2014/11/7/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-7-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1956-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/1940657
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تأبي ىذه المقارنة وترفضيا ، فبل وجو لممقارنة إال كما قمنا بيف لتي تعارؼ عمييا الشرفاء كؿ القيـ ا
األصؿ والمسخ ، لقد تسمـ "محمد عمي" مصر وىي والية عثمانية خارج التاريخ ، فمد حدودىا إلي 

صر فصؿ السوداف ومنابع النيؿ ، ومات وىو يحكـ مصر والسوداف وأجزاء مف جزيرة العرب ، وعبد النا
السوداف ومات وسيناء محتمة وقناة السويس ىي حدود مصر ، محمد عمي مات ومصر أقوي دولة في 
الشرؽ ، أقوي مف تركيا ، اإلمبراطورية العثمانية صاحبة السيادة النظرية عمي مصر ، مات ومصر 

عسكرية ، وعبد الناصر مات ومصر وزنيا صفر مف الناحية ال---لدييا أقوي أسطوؿ آسيوي أفريقي 
إبراىيـ باشا الذي لـ ييـز في حرب قط محمد عمي كاف قائد جيوشو  ---وكرامة كؿ مصري جريحة ، 

، وعندما زار أوروبا كانت أقواس النصر تستقبمو عمي طوؿ الطريؽ تحمؿ أسماء معاركو التي انتصر 
 ٙ٘(---ر في حرب قط فييا ، وىي بالعشرات في أوروبا وآسيا وأفريقيا ، وقائد عبد الناصر لـ ينتص

 عصر الفرص الضائعة .ٕ٘

فترة  وقبؿ أف أنسي ، إف مسألة تفويت الفرصة عمي مصر في ولكفإنيا مقارنة عجيبة بالفعؿ ،  -
، فيؿ استمر عدـ استغبلؿ  كما ذكرت ٜٜٓٔالتوازف الدولي قد استمرت بعد عبد الناصر وحتي عاـ 

واالىتماـ بتعميمو وصحتو عمي اعتبار أنو بحيث لـ يتـ بناء اإلنساف الموقؼ الدولي حتي ذلؾ التاريخ 
 كما فعمت دوؿ أخري ؟ الثروة الحقيقية في أي دولة

مـ يتغير أسموب الحكـ كما سنري ولـ يحصؿ الشعب عمي إرادتو ، وبالتالي لـ يتـ استغبلؿ فنعـ لؤلسؼ  -
ساف عبئًا ثقيبًل عمي الدولة وأف الزيادة ، بؿ تـ اعتبار ىذا اإلنىذه الفترة في النيوض الحقيقي 

فمـ يتـ االستفادة منيا بأي أسموب ، بؿ ساىـ اإلعبلـ والفف والتنمية نية ىي التي تعطؿ التقدـ االسك
في تشويو ثقافة العمؿ في المجتمع فتـ احتقار العديد مف الميف ، فييرب الشباب إلي الخارج ليمارس 

 لنظرة المجتمع لو بشكؿ مختمؼ ،  أعماؿ يخجؿ أف يمارسيا في بمده

 ؟ ٜٜٓٔمطمؽ واالنفراد بالسمطة مرة أخري وحتي عاـ الفرصة عمي مصر بسبب الحكـ ال وتـ تفويت -

ىذا صحيح ولكنني أعتقد أف فرصة النيوض في عصر عبد الناصر بالذات كانت متاحة بشكؿ كبير  -
 بالنسبة لمعصور التي تمتو 

 وكيؼ ذلؾ؟ -

لقد كاف الشعب المصري في عصر عبد الناصر مستعد لتحقيؽ الكثير والكثير ألسباب عديدة ، منيا أنو  -
وجد أمامو حاكـ وطني بعد فترة استعمار وحكـ ممكي اشتير بالفساد ، وتـ إلغاء األلقاب والبشوات 

                                                             
 
الناشر:الزىراء لئلعبلـ -محمد جبلؿ كشؾ-عبلقة عبد الناصر بالمخابرات األمريكية-ثورة يوليو األمريكية–نقبًل عف كتاب  ٙ٘

 ٕٔصفحة -ٜٛٛٔالطبعة الثانية -العربي
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 عف عبد والبكوات وتوجد عممة محمية ليا سعر صرؼ محتـر وظروؼ دولية مثالية كما قمنا فضبلً 
الناصر كاف يتسـ بشخصية ليا جاذبية خاصة وخطبو كانت تميب الحماس وكاف يياجـ بريطانيا 
العظمي دوف أف يدرؾ الكثيريف أنيا لـ تعد عظمي ، وكانت الروح المعنوية لمعظـ أفراد الشعب عالية 

فقط ، وغير ذلؾ مف فيما أظف ، ولـ تكف ىناؾ أي مصادر لممعمومات أو إعبلـ إال ما تريده السمطة 
العوامؿ التي لـ تجتمع مف قبؿ ، ولكف لؤلسؼ الشديد لقد ساؽ عبد الناصر الوطف في طريقو ىو 

ال طبقًا ألولويات الوطف دوف أف يستطيع أف يراجعو أحد في قراراتو ، فمـ يحسف وطبقًا ألولوياتو ىو 
في اتجاىات رأي أنيا أىـ مف  استثمار الفرصة لمنيوض بمصر فأخذ يوجو كؿ طاقات الشعب والوطف

 بناء اإلنساف نفسو ، فترؾ لمف بعده وطف قد خسر الكثير مف أراضيو وجيش منيؾ القوي 

أعتقد أف ما ذكرتو أىـ بكثير مف تحميؿ أحداث تمؾ الفترة فنقع في خطأ عدـ تقدير الموقؼ بشكؿ  -
حكـ شخص واحد أخطأ وأصاب  إجمالي ، فيسوقنا الحديث إلي تفاصيؿ كثيرة عقيمة لعنواف كبير ىو

فنراجع كؿ موقؼ وقرار لو ونحكـ عميو ىؿ ىو صواب أـ خطأ ، فنغفعؿ عف حقيقة تاريخية واضحة 
 وضوح الشمس ، وىي أف عصر عبد الناصر كاف مف الفرص الضائعة عمي الوطف واهلل أعمـ 

ميع القوي السياسية عمي بكؿ تأكيد ، بؿ وأضؼ إلي كؿ ىذا ما فعمو بالحياة السياسية في مصر ، وبج -
 اختبلؼ توجياتيا ومذاىبيا ، فقضي عمي الحياة السياسة وأطاح بمعارضيو 

أعتقد أف ىذا ال يقؿ خطورة عف باقي األخطاء التي وقع فييا ، حتي أف الشعب المصري قد فقد الكثير  -
دما أتيحت لو مف ثقافة الديمقراطية مع الزمف ، فمـ يتمكف مف ممارستيا بعد ذلؾ بشكؿ صحيح عن

 الفرصة ، فكيؼ استطاع جماؿ عبد الناصر تدمير الحياة السياسية في مصر ؟

 أحواؿ أصحاب الرأي في عصر عبد الناصر  .ٕٙ

إذا تحدثنا عف أصحاب الرأي أو إف شئت فقؿ سجناء الرأي في عيد عبد الناصر فحدث وال حرج ،  -
اصر بأصحاب الرأي مف سياسييف ويمكف أف نستعرض معًا نماذج أو أمثمة عمي عبلقة عبد الن

شارحًا مياـ الرقيب  رحمو اهلل ما كتبو الكاتب الصحفي الشيير أنيس منصوروصحفييف ، ولنبدأ بذكر 
حدث في أحد المقاءات التي جمعت عبد الناصر  موقؼعمي الصحؼ في عصر عبد الناصر ويروي 

رغـ أنني تركت العمؿ بيا مف –ال أزاؿ أقوؿ "عندنا" في أخبار اليوـ ما يمي : ) كتببالصحفييف حيث 
محررًا وعضو عامًا  ٕٗولكف ألنني أمضيت بيا  -عشر سنوات رئيسا لدار المعارؼ ومجمة أكتوبر

مجمس إدارة ورئيسًا لتحرير مجبلت : الجيؿ وىي وآخر ساعة ، فمـ تنقطع صمتي العاطفية بيا 
في أخبار اليوـ رأينا عجائب المخموقات وغرائب العادات بعد تأميـ الصحافة  والعامميف فييا ، فعندنا

، رأينا الوزراء والمديريف والسكرتيريف والسعاة ليـ القدرة جميعًا عمي عمؿ أي شئ ألي  ٜٔٙٔسنة 
يكفي أف نتذكر أف أحد رجاؿ األمف بدرجة صوؿ كاف يستطيع أف يحذؼ ويضيؼ أحد في أي وقت ، 
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حدث ي كاتب ابتداء مف األستاذ محمد التابعي وانتياء بصحفي تخرج لتوه في الجامعة ، ألي مقاؿ أل
وقراره نيائي ، وفي أخبار اليوـ مف عايش ىذه الفترة السوداء في تاريخ الصحافة في مصر . وجاء 
أخبار اليوـ عف طريؽ المخابرات صحفيوف أجانب يعمموننا كيؼ نحب مصر ونحتقر أنفسنا ، ونكره 

صحافة ، وتيوف عمينا أخبار اليوـ وكرامة اإلنساف ، ال يعرؼ الصحفيوف الشباف مف ىو "الرقيب" وال ال
يعرفوف بالضبط ما ىي ميمة ىذا الرقيب ، وقد اختمفت التعريفات ليذا الموظؼ سيئ السمعة ، فيو 

س في صالة ويجمشخص غمباف يجئ غالبًا مف وزارة التمويف ، ليضاعؼ دخمو ، أي إنيا خدمة لو ، 
التحرير وتتكدس عنده كؿ مواد التحرير : إعبلنات ووفيات وأخبار وموضوعات وصور ومقاالت ، يقرأ 
ويحذؼ ويصحح ويقرأ ويحذؼ ، وال يقبؿ المناقشة ، فإذا ناقشناه وطاؿ النقاش ىدد بمنع الصحيفة مف 

، وأحيانًا غرباؿ مسدود  الصدور . ويممؾ ذلؾ ، فيو "غرباؿ" واسع الفتحات وأحيانًا ضيؽ الفتحات
يرفض السماح بأي شئ .. وىي قصة طويمة ، والبد أف تشغؿ مف تاريخ الصحافة فصواًل كثيرة ، 

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

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

نتواري بعضنا في بعض كأننا مجموعة مف المجرميف ،  الناصر برؤساء تحرير الصحؼ ، ذىبنا وجمسنا
لقد كاف وجريمتنا أننا نرفض اليواف ولكف ال نممؾ أف ندفعو عنا ، ومف الذي يممؾ أو يجاىر بذلؾ ؟ 

اليمس أعمي درجات الثورة ، وكاف الدعاء إلي اهلل أف تنفتح األرض وتبتمع السيد الرئيس والذيف حولو 
إف كنا نضيؽ بالرقابة فيو عمي استعداد ألف ة ، وَسَأَلنا الرئيس عبد الناصر مف زبانية الحكـ والثور 

أي نروح في داىية –أي إف كنا ال نحب الرقابة فمنكف نحف الرقباء ، نحذؼ ونترؾ ما نريد –يرفعيا فورًا 
ماذا ال د أو ، وتكوف الداىية مف الموف والحجـ الذي يعجبنا ، ألنو ال تعميمات لدينا ، وال نعرؼ ماذا يري

يريد . وتعالت األصوات : ربنا يخميؾ يا ريس دع الرقابة والرقيب ، وأسعده أف يري التوسؿ في عيوف 
رؤساء التحرير ، وضايقو أنيـ كشفوا المقمب الذي دبره ليـ ، فأعاد عمينا إف كنا نريد الرقابة أو ال 

  ٚ٘(-نريدىا ، وكاف الجواب : بؿ نريدىا ونموت في سبيميا 

                                                             
 
-أنيس منصور-وخطاب مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر-اصر الُمفتَري عميو والُمفتِري عميناعبد الن–نقبًل عف كتاب  ٚ٘

وقد ورد عمي غبلؼ ىذا الكتاب ما يمي : )"الميـ أجعؿ دمي لعنة عميو إلي يـو القيامة – ٙٔصفحة-نيضة مصر لمطباعة والنشر
نا .. الميـ إني عمي دينؾ وفي سبيمؾ ، وأموت عميو، الميـ ىذا ال طاغوت تكبر وتجبر ، الميـ رحمتؾ وجنتؾ يا أرحـ الراحميف ، وا 

نا إليو راجعوف" ... لقد كاف  نما كاف مريضًا ، لـ يكف  -يرحمو اهلل–هلل وا  طويبًل شاحبًا ، يتساند عمي جبلديو ، لـ يكف خائفًا ، وا 
نما كاف عممًا وقرآناً  نما كاف شيخًا ، لـ يكف ثقيؿ الخطي ، وا  ، لـ يكف بشرًا ، لقد كاف جببًل مف اإليماف والصبر واليقيف ،  خائرًا ، وا 

، بحثت عف يديَّ ألطـ بيا خديَّ ، لـ أجدىما ، ما الذي انتابني ؟ ما الذي أصابني فأري "سيد قطب" العالـ الجميؿ والشييد الكريـ ، 



ٛٓ 

 
 

 و أمر عجيب بالفعؿ ، فماذا كتب أيضًا األستاذ أنيس منصور ؟إن -

وفي --لقد كتب في موضع أخر مف نفس الكتاب موقؼ فصمو مف العمؿ بسبب أحد مقاالتو ، فقاؿ ) -
ذلؾ الوقت كاف الرئيس جماؿ عبد الناصر يعتز بعبارة مشيورة لو وىي : إف اشتراكيتنا نابعة مف ذاتنا 

ديدة ، ال ىي روسية وال ىي صينية وال ىي أمريكية وال ىي يوغسبلفية ، ،، أي أنيا اشتراكية ج
وبحثت أنا في قاموس العموـ السياسية ، ودائرة معارؼ العموـ االجتماعية بحثًا عف حرؼ النوف 

، ولكف الموجود في كممة "اشتراكيتنا" أو في "نابعة" أو في "ذاتنا" فمـ أجد ليذه االشتراكية أي وجود 
لرئيس قد قاؿ إنيا نابعة مف ذاتنا ، فمف الواجب أف تكوف كذلؾ ، وأف تكوف أخبار اليوـ إحدي ماداـ ا

محطات التشويش عمي االشتراكية : انظر ماذا نشرت مجمة الجيؿ وماذا نشرت األخبار في صفحاتيا 
سر ليا أف نياألولي ، إذف ىي نابعة مف ذاتنا مثؿ العرؽ والسعاؿ وأشياء أخري ، خرجت منا ويجب 

ىذا قرار وواجب خبراء الماركسية الذيف تسمطنوا في أخبار اليوـ أف يشيعوا ىذه  –الخروج إلي الوجود 
فبل أفمح وال أفمحوا ، في ىذا الجو المريب الرىيب في أخبار اليوـ عشنا ال نعرؼ  –المعاني في الشعب 

ور مؤكد أننا وحدنا القادروف عمي أف نعمؿ لنا رأسًا وال قدمًا وال طريقًا وال ىدفًا ، ولكف كاف لدينا شع
فتبقي صحؼ أخبار اليوـ عمي قيد الحياة .. أي أننا أصحاب التجربة والخبرة والموىبة ، أما ىؤالء 
التتار مف وزراء ومديريف فمثؿ كؿ الغزاة الذيف دخموا مصر ولـ يخرجوا ، فكما كانت مصر مقبرة الغزاة 
فأخبار اليوـ أيضًا ،، دعاني أو استدعاني السيد عمي إسماعيؿ اإلمبابي ، مدير مكتب الوزير كماؿ 
رفعت المشرؼ عمي أخبار اليوـ . وىذا االستدعاء حدث مرموؽ ، يرويو عامؿ األسانسير والساعي 

مف النظر إلي الواقؼ أماـ مكتبي وأماـ مكتبو ، وفرصة ليعرؼ العامموف في أخبار اليوـ نوع المقاء 
وجيي ذىابًا وأيابًا ، وأكوف أو يجب أف أكوف ضاحكًا ، ألعطي انطباعًا أنو لقاء ودي وأف نتائجو مثمرة 

كما يقوؿ -، وقد ناقشنا األوضاع بكؿ تفاصيميا ، وأف نتائج ىذا المقاء سوؼ سوؼ تظير قريبًا ، 
ذا واحد يجئ قبؿ وبعد أي لقاء مف ى ويكوف كبلميـ ال معني لو ألنو كميشيو -وزراء الخارجية عادةً 

وتكممنا في كؿ شئ .. في تخمؼ كؿ الصحؼ وتقدـ صحؼ أخبار اليوـ ، وفي لعف -----النوع ، 

                                                                                                                                                                              
 

غضب النبيؿ مف أجؿ اهلل وفي سبيمو ؟ ، ىؿ ىو فرف صديقي في حب األستاذ العقاد واإلعجاب بو ، أحد األنوار الكاشفة لئليماف وال
ذلؾ الذي وقفنا بو ؟ ، فكؿ شئ لونو أحمر ، الجدراف ، األرض ، الوجوه الجامدة ، ىؿ انفتحت جينـ جديدة .. حمراء باردة ؟ ، ىؿ 

دخؿ ، نزؿ ، مشي ، سحب  حمراء ممتيبة ؟ ولكف األعصاب ىربت ، نزعوىا ، جعموىا حبااًل يتدلي منيا سيد قطب ، ىؿ ىو عندما
أرواحنا فأصبحنا أشباحًا .. موتي وىو الحي الحقيقي ؟ ىؿ ىذا الجسـ اليزيؿ الشاحب قد جمع كؿ قواه وقوانا وحشدىا في حنجرتو 

نؾ أنت الحؽ فزلزؿ بيا المكاف : ال إلو إال اهلل ، واهلل أكبر ، وال حوؿ وال قوة إال باهلل ، لبيؾ الميـ لبيؾ ، الميـ إف الموت حؽ ،  وا 
، لبيؾ الميـ لبيؾ ؟ ، ىؿ كاف ىذا صوتو ، أـ صوت الجدراف واألبواب والنوافذ ؟ ىؿ استولي عمي حناجرنا ؟ ىؿ قفزت إلي قمبو 
قموبنا وانضمت إلي صدره صدورنا ؟ ، وبحثت عف رأسي فمـ أجده ، ذراعي أمدىما ، أسحبو بعيدًا عف الحبؿ .. ىؿ رأيت دموعًا في 

 أو أنيا دموعي ؟ ىؿ سمعت عويبًل حولي ؟ ىؿ حقًا ما حدث ؟ .. ال حوؿ وال قوة إال باهلل .... أنيس منصور(عينيو .. 
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أجداد المحرريف المنافقيف الذيف ينقموف إليو أخبار السخط والغضب في صحؼ أخبار اليوـ ، وينقموف 
قبؿ أف أبدي دىشتي أو أناقش أو أعترض و ------إليو ما قالو مصطفي أميف وعمي أميف وغيرىما 

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

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

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

سقاطات واضحة ، فقد كانت صورة ألعماقي الغاضبة الساخطة عمي الذي أصابنا جميعًا ..    ٛ٘(وا 

 عف مفيوـ الناصرية في ذلؾ الوقت ؟في كتابو شيئًا أنيس منصور ولكف ألـ يذكر  -

ىزيمة حرب و العدواف الثبلثي أثناء تعميقو السريع عمي لقد أشار إلييا إشارة غامضة في مقدمة الكتاب  -
وكما أف الخطوات أطواؿ وسرعات  . فكذلؾ ---: )سوريا معانفصاؿ الوحدة و بعد حديثو  ٜٜٚٙٔ٘

رًا لو وصغيرًا لزمبلئو حروبو انتصارات بدرجات متفاوتة وكانت الثورة انتصارًا لو ولزمبلئو .. انتصارًا كبي
، والعدواف الثبلثي كاف انتصارًا شخصيًا لو .. فالعدواف الثبلثي لـ يستيدؼ جيش مصر وال شعب مصر 

يو يعني الجيش المصري نعمؿ غيره  نما زعيـ مصر .. وا  يو يعني  -كممات الرئيس عبد الناصر–، وا  وا 
ولكف ىو شخصيًا المقصود  -بد الناصركممات الرئيس ع–الشعب المصري .. ماىو عمي قفا مف يشيؿ 

فماذا حدث؟ لـ يحدث شئ ، فالرئيس ظؿ  -كممات شيخ مشايخ الطرؽ الناصرية–بالعدواف الثبلثي 
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  ٜٔصفحة-نيضة مصر لمطباعة والنشر

حرب  وتسمى في إسرائيؿ ٚٙنكسة  وفي مصر باسـ نكسة حزيراف عرؼ أيضًا في كؿ مف سوريا واألردف باسـوتُ  ٜٚٙٔحرب  ٜ٘
والعاشر مف الشير  ٜٚٙٔيونيو /حزيراف 5 بيف واألردف وسوريا مصر وكؿ مف إسرائيؿ ىي الحرب التي نشبت بيف،  األياـ الستة

الصراع العربي  وتعتبر ثالث حرب ضمف  والجوالف  والضفة الغربية  وقطاع غزة لسيناء نفسو، وأدت إلى احتبلؿ إسرائيؿ
 - ٓٚفي إسرائيؿ، وتدمير  ٓٓٛمقابؿ  الدوؿ العربية شخص في ٓٓٓٓ,ٕ٘ - ٓٓٓ,٘ٔوقد أدت الحرب لمقتؿ   اإلسرائيمي

كما  ؿ، إلى جانب تفاوت مشابو في عدد الجرحى واألسرى% في إسرائي٘٘ - ٕ% مف العتاد الحربي في الدوؿ العربية مقابؿ ٓٛ
قناة  وتيجير معظـ سكاف مدف الخرطـو العربّية في قمة البلءات الثبلثة وانعقاد ٕٕٗمس األمف رقـ قرار مج كاف مف نتائجيا صدور

مف الضفة بما فييا  فالفمسطينيي ، وتيجير عشرات اآلالؼ مفسوريا في محافظة القنيطرة معظـ مدنيي وكذلؾ تيجير السويس
، إذ ال  ٜٚٙٔلـ تنتو تبعات حرب  .والضفة الغربية القدس الشرقية بأكمميا، وفتح باب االستيطاف في قرى محو حتى اليـو
حرب  لحدودىا، وكاف مف تبعاتيا أيًضا نشوب والجوالف القدس ، كما أنيا قامت بضـالضفة الغربية تحتؿّ  إسرائيؿ َتزاؿ

األرض »بمبدأ   ٜٜٔٔعاـ  مؤتمر مدريد لمسبلـ ، وقبوؿ العرب منذالسيادة األردنّية وفصؿ الضفة الغربّية عف 1973عاـ أكتوبر
رغـ أف دوؿ عربّية  بإسرائيؿ، ومسالمتيـ إياىا العرب ودة لما قبؿ حدود الحرب لقاء اعتراؼالذي ينّص عمى الع« مقابؿ السبلـ

 نقبًل عف موسوعة ويكيبيديا – .اقتصادية أو سياسّية إسرائيؿ عديدة باتت تقيـ عبلقات منفردة مع
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نما   ٜٚٙٔحيًا يرزؽ بعد العدواف الثبلثي .. والنطاـ قائـ عمي أربع .. وىزيمة  ، لـ تكف ىزيمة ، وا 
ي خفيؼ .. وبقي الرئيس جماؿ عبد الناصر .. ىي "وعكة" عسكرية .. عطس أو زكاـ .. سعاؿ ديك

وجاءت الجماىير تطالب بعودتو وفداؾ ألؼ جيش وجيش يا ريس ، وراحت الجماىير التي ساقيا 
النظاـ تبوس القدـ وتبدي الندـ عمي غمطتيا في حؽ زعيـ الغنـ ، أما ممثمو الغنـ فيـ يرقصوف 

التي يرددىا مشايخ الطرؽ تيؿ الكينوتية ويطبموف في مجمس الشعب ... ىذه النوعية مف الترا
الناصرية استفزازية ، ألنيا إىانة لئلنساف وتجاىؿ لويبلت مبلييف المصرييف والعرب ، وصفعات 
وركبلت لنصؼ مميوف جندي ، كانوا يمحسوف الرماؿ ، ويعتصروف الماء مف عمب الصفيح بحثًا عف 

زىة عسكرية" ولـ يعودوا ، لقد ماتوا بحسرتيـ ، قطرة ماء . ومئات األلوؼ مف الضحايا ذىبوا في "ن
وعاش بغيظيـ : آباء وأميات وزوجات وأوالد وبنات ، وعندما أفاؽ المدنيوف والعسكريوف مف ىوؿ 
المصيبة تساءلوا : مف فعميا ؟ مف ارتكبيا ؟ مف أجـر ؟ مف خاف ؟ مف ضرب مصر كميا ؟ لـ يجدوا 

نما سمعوا مف ي أماؿ ميف ؟ بطولة مف ؟ ، قوؿ عمي لسانو : وىو مالو ؟ البطؿ صاحب القرار . وا 
نما ىو ؟ ومف ىو ؟ ... المشير عبد الحكيـ عامر الذي صوروه غائبًا عف  سمعوه يقوؿ : لست أنا وا 
الوعي .. فغاب الجيش كمو .. وضاع الطريؽ إلي الحدود المصرية .. وقالوا احتقارًا لشأف عبد الحكيـ 

بد الحكيـ عامر .. مائة .. ألؼ .. عشرة عامر ، ليس ىو .. بؿ ىناؾ طراز مف القادة مف نوعية ع
آالؼ .. الجيش كمو .. الميـ إنو ليس ىو الذي فعؿ .. إنما ىو مظموـ فقد اعتدي عبد الحكيـ عامر 

. إنيا الصداقة ، الرئيس وثؽ في المشير إلي أقصي درجة .. أعطاه عمي قداستو ، ولكف ما السبب ؟ 
الرئيس لو كاف ىو الذي في يده مفتاح كؿ شئ ، مفتاح مصر .. فأضاع مصر .. لماذا ؟ ألف 

النتصرنا في كؿ الجبيات .. ولدخمنا القدس صباحًا وتؿ أبيب ظيرًا ، وتوقؼ القتاؿ ليبًل : فقد انتحر 
الييود في البحر ... ولكف عبد الحكيـ عامر قد خاف األمانة وفضح قداسة الزعيـ فحقت عميو المعنة 

كؿ –قضايا الحرب ----: أف ىناؾ قضايا كثيرة لـ نصؿ فييا إلي حؿ  حيًا وميتًا ، والسبب الثاني
دارة طواحيف اليواء ---ثـ االنفصاؿ -مع سوريا–والوحدة ---قضايا اليمف ---قضايا االشتراكية  وا 

--ثـ جاءت اليزيمة العسكرية ،  ---في الميكرفوف وعمي الشاشة وفي الصحؼ وتخبط االجتيادات 
حد باليزيمة وأخطائيا .. آه لو قاؿ أحد : أخطأ الرئيس خطأ فادحًا ويطمب آه لو اعترؼ أ-------

نما دروايش الناصرية   –التي لـ يعرؼ أحد ما ىي بالضبط –الصفح والعفو ، ولكف أحدًا لـ يقؿ ، وا 
ف الضحايا قد تشرفوا بذلؾ .. وعمي آبائيـ وأبنائيـ أف يرقصوا  ٜٚٙٔيؤكدوف أف  كانت النصر ، وا 

 ٓٙ(-فرحًا 

                                                             
 
-أنيس منصور-وخطاب مصطفي أميف إلي الرئيس عبد الناصر-عبد الناصر الُمفتَري عميو والُمفتِري عمينا–نقبًل عف كتاب  ٓٙ

 ٛصفحة -نيضة مصر لمطباعة والنشر



ٖٛ 

 
 

 الناصرية ىي أف يكوف الزعيـ ليس فقط ىو مصر بؿ أىـ مف مصر ، سبحاف اهلل  -

ما ذكرتو كاف مقتطفات فقط مما كتبو األستاذ أنيس منصور لعدـ اإلطالة ولقد كتب كبلـ أكثر مف ذلؾ  -
 بكثير ويمكنؾ مراجعة الكتاب إف شئت ، 

 لناصر ؟حسنًا فيؿ ىناؾ مف كتب أيضًا عف سجناء الرأي في عصر عبد ا -

سأقرأ لؾ ما كتبو أحد ىؤالء السجناء ، والطريؼ أنو كاف مف أكثر المعجبيف بجماؿ عبد الناصر ،  -
 ولكنو دخؿ السجف نتيجة لسوء تفاىـ أو خطأ في تقدير الموقؼ 

 وكيؼ حدث ىذا الخطأ ؟الذي سيشترؾ معنا في الحوار ؟ ومف يكوف ىذا السجيف  -

 لخطأ حدث عندما قرر عبد الناصرمحمود السعدني رحمو اهلل ، واإنو الكاتب الصحفي الساخر الشيير  -
الشيوعييف في مصر كما حدث مع اإلخواف المسمميف ، وبالطبع لـ يكف األستاذ السعدني جميع اعتقاؿ 

، ولكف تـ اعتقالو عف طريؽ الخطأ وبقرار جميوري ، مف الشيوعييف وال مف اإلخواف المسمميف 
بنفسو بأسموبو الممتع الذي يتسـ بخفة الظؿ حتي في أحمؾ األوقات داخؿ وسأتركو يروي لؾ ما حدث 

.. وأصؿ الحكاية المعتقؿ كما ستري ، حيث روي القصة كاآلتي : ) وىكذا بدأت رحمة الضني والعذاب 
، وكانت دمشؽ وقتئذ واحة الديمقراطية والحرية  ٜٚ٘ٔكاف في دمشؽ في شتاء عاـ  ٔٙأف العبد هلل
، ىو  ٕٙالمتصارعة في العالـ العربي ، كاف فييا الحزب الشيوعي السوري برئاسة بكداشوحمبة اآلراء 

في تمؾ األثناء كاف زعماء الحزب  --- ٖٙالحزب الشيوعي العربي الوحيد المعترؼ بو في الكرمميف
، وقدر لمعبد هلل أف يجتمع بيـ  ٗٙالشيوعي العراقي يعيشوف في دمشؽ ىربا مف جحيـ نوري السعيد

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

سمي األميف العاـ لمحزب الشيوعي السوري المبناني. وىو أوؿ نائب  ٖٖٜٔكاف مسؤوؿ الحزب في دمشؽ وفي عاـ  1931  .الزعيـ
لمحزب  بقي أمينًا عاماً  .لمعربية زب الشيوعيبياف الح وىو أوؿ مف ترجـ .1937 عاـ جريدة صوت الشعب ، ومؤسسعربي شيوعي وبرلماني

حتى وفاتو، وكاف أحد أعضاء الجبية الوطنية التقدمية السورية. وبقي صامدًا عمى النيج الماركسي المينيني حتى وفاتو رغـ  الشيوعي السوري
اإلتحاد  في غورباتشوؼ وخصوصًا تميزه بموقؼ رافض لمبيروسترويكا التي أسسيا الحزب الشيوعي السوري األزمات التي تعرض ليا

، وكاف يعتبر بحزب البعث ي فترة خراتشوؼ الذي حاوؿ طرح نظرية التخمي عف الحزب الشيوعي ودمجوالسابؽ. كما رفض حؿ الحزب ف السوفيتي
 نقبًل عف ويكيبيديا .وقد سمي بعميد الشيوعييف العرب العربية الشيوعيةمف أبرز الشخصيات

القديـ بمبانيو وىو محاط  موسكو كممة روسية معناىا القمعة أو الحصف وتطمؽ ىذة الكممة اليـو عمي مركز (Кремль :بالروسية) الكرمميف ٖٙ
قدما، ويضـ الكرمميف عدة قصور فاخرة كانت قديما ممكا لمقيصر ورجالو قبؿ أف تتحوؿ إلی  ٘٘ٙبجدار ضخـ طولو ميبلف ونصؼ وارتفاعو 

حيث يصب فيو نير نيغمينايا. ويبمغ ارتفاعا نحو  متاحؼ. يقع الكرمميف موسكو عمى تؿ "بوروفيتسكي" وذلؾ عمى الطرؼ األيسر لنير موسكوفا
  ٜٜٓٔوكاف الكرمميف الرمز األوؿ لمشيوعية في العالـ كمو قبؿ أف ينيار االتحاد السوفييتي ويتفكؾ سنة  –نقبًل عف ويكيبيديا  .مترا ٕ٘

إلى  1930 مارس 23 مرة مف وزارة 14 المممكة العراقية شغؿ منصب رئاسة الوزراء في عراقي سياسي ،(1958 - 1888) نوري باشا السعيد ٗٙ
كاف نوري السعيد ولـ يزؿ شخصية سياسية َكُثر الجدؿ حوليا ولقد اختمفت اآلراء عنو. ولقد اضطر إلى اليروب مرتيف مف  .1958 مايو 1 وزارة

الثورة  وساىـ في الجيش العثماني ، حيث خدـ فيإسطنبوؿ وتخرج مف المدرسة الحربية في بغداد العراؽ بسبب انقبلبات حيكت ضده. ولد في
عمى يد الجيش الفرنسي، عاد إلى العراؽ وساىـ في  سوريافي فيصؿ ، وبعد فشؿ تأسيس مممكة األميرسوريا وانضـ إلى األمير فيصؿ في العربية
 نقبًل عف ويكيبيديا .والجيش العراقي المممكة العراقية تأسيس
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مرات مع سياسي مصري توفاه اهلل ىو المرحوـ الدكتور فؤاد جبلؿ وكاف رجبًل مف أخيار الناس عدة 
ألف الشيوعييف العرب كانت لدييـ ىواية التحميؿ -و -----وكاف أوؿ وزير لئلرشاد في حكومة الثورة

فوجئت ----فقد حمموا مسألة العبد هلل ، خرجو بنتيجة تقوؿ : إنني مف كبار المسئوليف في مصر 
باألستاذ عامر عبد اهلل واألستاذ عزيز شريؼ والدكتور صفاء وىـ مف قادة الشيوعييف العراقييف 
المقيميف في دمشؽ يتصموف بالعبد هلل ويدعونني إلي سيرة سياسية في منزؿ أحدىـ ، وألف العبد هلل 

الفعؿ قضيت سيرة فقد تصورت أنيا دعوة لمسير والسمر فمبيت الدعوة وبىميمي وعمي بركة الكريـ 
وفي نياية السيرة قاؿ لي عزيز شريؼ : نريد منؾ طمبًا ونرجو أف نجد استجابة لديؾ ، -----ممتعة

وتصورت أنيـ يريدوف اقتراض بعض النقود ، أو شيئًا اشتريو ليـ مف القاىرة ، فقمت سأفعؿ عمي قدر 
ذا المظروؼ رسالة ونريد توصيميا ما أستطيع ، ولكني فوجئت بو ُيخرج مظروفًا كبيرًا وقاؿ لي في ى

لمرئيس عبد الناصر ، وفي براءة منقطعة النظير قمت لعزيز شريؼ : إذف سأسمميا في الصباح لمسفير 
نحف نعرؼ محمود رياض ونتصؿ بو دائمًا ولو أردنا توصيميا محمود رياض ، ورد عامر عبد اهلل : 

عمـ أنؾ تستطيع أف تفعؿ ذلؾ فبل تقع الرسالة في عف طريقو لفعمنا ، ولكف اخترناؾ أنت ألننا ندرؾ ون
يد إنساف آخر ، ألف اليدؼ أف يسمع عبد الناصر صوتنا وأف تصؿ الرسالة إليو ، وببراءة أشد قمت : 
ولكني ال أعرؼ عبد الناصر ولـ أقابمو مف قبؿ ، وارتسمت ابتسامة عمي شفاه الجميع ، لقد تصوروا 

ولما ابتسموا عممت بنصيحة ---يف ال ينبغي لمثمي أف يكشؼ سره ، أنني باعتباري مف كبار المسئول
ـِ  َولّما َصاَر ُوّد الّناِس ِخّباً  "عمنا المتنبي فابتسمت أنا اآلخر :  " وانتيت  َجَزْيُت عمى اْبِتساـٍ باْبِتَسا

جيبي  السيرة عمي خير ما يراـ وذىبت إلي الفندؽ وقد نسيت األمر كمو ، ولكف الرسالة ال تزاؿ في
ذا بالعبد هلل يتمقي برقية مف جريدة الجميورية تدعوني لمعودة بسرعة إلي القاىرة ،  ومرت ثبلثة أياـ وا 
وتصورت أف ىذه البرقية نتيجة منافسة بيف بعض الزمبلء في الجريدة واف البعض يريد ايفاد أحد 

تمقيت برقية بعدىا بيوميف غيري لينقؿ لمجريدة أخبار دمشؽ ، ولذلؾ قرأت البرقية وصيينت ، ولكني 
وبعد فترة أصبحت عادة أف استيقظ كؿ يوـ مف النوـ فأتمقي مع اإلفطار برقية مف  تدعوني لمعودة ثانياً 

وبعد اسبوعيف مف تسممي رسالة الحزب الشيوعي العراقي وصمت -----القاىرة تدعوني إلي العودة
لسادات رئيس تحرير الجميورية وقتئذ وىو إلي القاىرة ، وكاف أوؿ مف التقيت بو ىو السيد أنور ا

المسئوؿ الوحيد مف رجاؿ الثورة الذي أعرفو ، كما أنو رئيسي المباشر ، وأخبرتو بالرسالة التي في 
جيبي ، وسممتو الرسالة وعندما وجدىا مغمقة لـ يحاوؿ فتحيا ، ولكنو اتصؿ تميفونيا بجية مجيولة 

 التي جاء بيا السعدني مف دمشؽ ، وطمب منيا ايفاد مندوب لتسمـ الرسالة 

 يبدو أنو قد تورط في موقؼ خطير أدي إلي اعتقالو ، فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ فيي قصة مثيرة لمغاية ؟ -

وبعد دقائؽ قميمة حضر رجؿ دخؿ الغرفة وسمـ عمي رئيس التحرير وصافح العبد هلل أيضًا ثـ تسمـ  -
رحمو اهلل أحكي لو عما شاىدتو في دمشؽ وعف الرسالة ومضي ، وجمست مع الرئيس أنور السادات ي
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آخر التطورات ىناؾ ، ثـ قاؿ لي وأنا أغادر مكتبو : يبل بقي روح استمـ شغمؾ وعاوزؾ تشد حيمؾ ، 
وكما تصور الشيوعيوف العراقيوف الذيف يقيموف في دمشؽ ---وقضيت شير ابريؿ كمو أشد حيمي 

أنني مف كبار المسئوليف في مصر ، تصورت األجيزة في مصر أنني مف كبار الشيوعييف في العالـ 
ال فمماذا اختارني الحزب الشيوعي العراقي دوف بقية خمؽ اهلل لكي أحمؿ الرسالة وأذىب بيا  العربي ، وا 

ذىبت إلي خزينة جريدة الجميورية لتسمـ المرتب ، وفي أوؿ شير مايو ---إلي الرئيس عبد الناصر 
ولكف مسئوؿ الخزينة الطيب انتحي بي جانبًا وراح يعتذر لمعبد هلل عما حدث ، ولـ أكف قد فيمت بعد 

-ًا فإذا بو فصؿ مف الجريدة ، ما ىو الذي حدث ، ثـ قدـ لي ورقة لكي أوقع عمييا ، ثـ قدـ لي خطاب
وبعد شير مف فصمي ----شخصًا  ٓٙرئيس الخزينة ، ىؿ ىناؾ كثيروف ؟ قاؿ : حوالي  فسألت--

اتصؿ بي األستاذ كامؿ الشناوي وطمب مني الذىاب إلي األستاذ إحساف عبد القدوس في روز اليوسؼ 
وتصورت أف --، فذىبت وعرض عمي العمؿ كسكرتير تحرير لروز اليوسؼ فوافقت عمي الفور ، 

ولـ أكف أدرؾ أف المصائب الحقيقية لـ تبدأ بعد ، وىي مصائب ونوائب وكوارث عبد هلل الحياة صفت لم
 ٘ٙ(-ولونت حياتي بعد ذلؾ بموف اليباب كسرت ظيري 

 بالطبع يقصد االعتقاؿ  -

بالتأكيد ، فقد تـ اعتقالو مع مجموعة كبيرة مف الشيوعييف وبدأ االعتقاؿ في سجف القمعة ثـ تـ ترحيمو  -
 مف معتقؿ في الفيوـ والواحات  بعد ذلؾ ألكثر

 فما ىو أصعب يوـ مر عميو في ىذه المعتقبلت ؟ -

لقد كاف األستاذ السعدني يسخر مف المواقؼ التي تمر بيا ويمكف أف يضحؾ حتي في أصعب الظروؼ  -
فيو يتكيؼ مع األحواؿ كما يبدو في كتابو ، وىناؾ موقؼ قد اندىشت كثيرًا عندما ذكر أنو ضحؾ فيو 

ليؾ موقؼ كاف المعتقميف عراة تمامًا وفي وضع السجود طبقًا لؤلوامر التي صدرت إلييـ ، وىو ،  وا 
في خشوع عمي جموع الساجديف  --ومر الشاويش ----بعض ما كتبو باختصار شديد : )

عمي رؤوس وظيور ومؤخرات ح يوزع ضرباتو بالشومة اىمت ، ور  ٙٙومؤخراتيـ في مواجية الباشا
وبضراوة ، بينما كاف الباشا ىمت يقيقو عاليًا ، وزيادة في جمب السرور عمي قمب المعتقميف بوحشية 

الباشا ، اختاروا بعض المعتقميف وربطوىـ عمي العروسة وجمدوىـ ببل رحمة وكاف الجمد يتوقؼ اذا فقد 
 المعتقؿ وعيو ، عندئذ يفكوف وثاقو ويرشونو بعدة جرادؿ مف الماء ، 

                                                             
 
مقتطفات مف بداية -مف سمسمة كتاب اليـو التي تصدر عف أخبار اليـو -بقمـ محمود السعدني -الطريؽ إلي زمش–عف كتاب باختصار نقبًل  ٘ٙ

 الكتاب
 لقب باشا ىنا لمسخرية فقط مف األوضاع وليس لقب حقيقي لمضابط المشرؼ عمي التعذيب ٙٙ
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أعتقد أف ىذا النوع مف رجاؿ األمف الذيف يقوموف بتعذيب المعتقميف بوحشية يتـ اختيارىـ بأسموب  -
باالستمتاع بيذه المشاىد ، وأتساءؿ إذا كاف ىذا ما كاف يحدث خاص فبل يمكف أف يقوـ إنساف عادي 

أي شئ ضحؾ ولكف عمي لمشيوعييف ، فماذا كاف يحدث لئلخواف المسمميف ؟ ال أستطيع أف أتخيؿ ، 
 األستاذ السعدني وسط كؿ ىذا ؟

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

إلي العنبر نحمؿ ىبليمنا بيف أيدينا ، وعندما ألقيت نظرة عمي  تحمي مف تقمبات الجو ، وعدنا عرايا
البائس وىو يقطع فناء السجف ، انتابتني نوبة ضحؾ لـ استطع مقاومتيا ، كاف بينيـ القطيع  

الذي يقود المحامي والصحفي والميندس والطبيب والكاتب واألديب والمثقؼ والمفكر والعامؿ النقابي 
معتقؿ طويؿ كموح الخشب ، كاف يدب عمي األرض في خيبلء وقد قبض عمي األلوؼ ، وىزني منظر 
، ولكنو كاف يشغؿ منصبًا وكاف يعمؿ مدرسًا إلزاميًا عمي ما اعتقد ------بدلة السجف باصابعو ، 

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

األزىري النشيط ألفية ابف مالؾ ، ولكف خارج ىذه الدائرة كاف يبدو قميؿ الحيمة ، فمـ يسبؽ لو في 
حياتو قراءة كتاب خارج نطاؽ الكتب الشيوعية وكاف ال يقرأ الجرائد ، ألنيا لساف حاؿ البرجوازية 

مبريالية والكمبرادوية ويفضؿ عمييا قراءة المنشورات خصوصًا المنشورات المكتوبة عمي ورؽ بفرة واال
في فناء السجف مشية األوزة وقد أمسؾ بمبلبسو بيده ، بينما ىو نفسو ، كاف منظره وىو يمشي 

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

                                                             
 
ى ، فحكـ مف منتصؼ عشرينيات القرف العشريف حتلبلتحاد السوفييتي كاف القائد الثاني  ٖٜ٘ٔ - ٛٚٛٔ جوزيؼ فيساريونوفيتش ستاليف ٚٙ

، ٕٜ٘ٔحتى  ٕٕٜٔمف  لمحزب الشيوعي السوفييتي لمجنة المركزية السكرتير العاـ ، وشغؿ منصبجورجية إثنية وىو مف ٖٜ٘ٔوفاتو عاـ 
وأصبح بحموؿ  نظاـ الحزب الواحد . ترأس في بادئ األمر حكومة جماعية قائمة عمىٖٜ٘ٔحتى  ٜٔٗٔمف  رئيس مجمس الدولة ومنصب

الماركسية  وأسيـ ستاليف في وضع أفكار .المينيني يتبع ستاليف أيديولوجيًا لمتفسير .بحكـ األمر الواقع ثبلثينيات القرف العشريف دكتاتوراً 
ُعرؼ بسمطويتو وقسوتو إلى درجة أنو أطمقت عميو ألقاب مثؿ "الرجؿ  ."الستالينية" لتي انتيجياوُيطمؽ عمى مجموع السياسات ا المينينية

مف مجتمع زراعي إلى مجتمع  االتحاد السوفييتي واطنيو، وفي المقابؿ قاـ بنقؿالحديدي"، حيث أدت سياساتو االستبدادية إلى قتؿ المبلييف مف م
 والصعود إلى مرتبة القوى العظمى التي نافست الحرب العالمية الثانية في دوؿ المحور تحاد السوفييتي مف االنتصار عمىصناعي، مما مكف اال 

لى انييار الحرب الباردة خبلؿ الواليات المتحدة  نقبًل عف ويكيبيديا.ٜٜٔٔعاـ  وتفكؾ االتحاد السوفيتي والتي انتيت بفوز األمريكييف وا 
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ة ، وكانت قمة المأساة إلي التبرؤ مف تيمة الشيوعيأوروبا ، واضطرت األحزاب الشيوعية األوروبية 
  ٛٙ(--عندما حؿ الحزب الشيوعي البريطاني نفسو وىجر السياسة الي االبد واختفي عف األنظار 

حسنًا ، كانت ىذه نماذج لما حدث في العصر الناصري ألصحاب الرأي والسياسييف والصحفييف وغيرىـ  -
ولكنني أريد أف أسألؾ سؤاؿ بسيط ومباشر حتي نحسـ ىذا مف المعارضيف لسياسات عبد الناصر ، 

 األمر عمي األقؿ بالنسبة لي 

 ؟السؤاؿ فما ىو  -

 ؟ اؿ عبد الناصر متدينا أـ عممانياىؿ كاف جم -

 ىو الذي سيحاسب الخمؽ وليس لنا أف نحاسب أحد سبحانو وتعالي أعتقد أف اهلل وحده  -

بصدد دراسة وبحث عف مراحؿ تطور الشخصية المصرية أنا لـ أقصد بسؤالي أف نحاسب أحد ، ولكننا  -
عبر العصور التاريخية حتي وصمت إلي ما ىي عميو اآلف ، وال شؾ أف فترة حكـ عبد الناصر كانت 
مف أكثر الفترات تأثيرًا عمي عقؿ اإلنساف المصري ، وبما أف عبد الناصر كما اجتمعت اآلراء قد انفرد 

لدولة وخاصة اإلعبلـ والفف فقد ساىـ في تشكيؿ الشخصية بالسمطة وسيطر عمي كؿ شئ في ا
يتيسر المصرية طبقًا لتصوره الشخصي الذي يقتنع بو ، فإذا فيمنا تصور عبد الناصر لمديف والحياة س

نني أعتقد أيضًا أف المصرييف قد تقبموا مف لنا فيـ ما أحدثو مف تغيير في الشخصية المصرية  ، وا 
وه مف قبؿ ، فمثبًل لعمؾ الحظت معي أف المسمميف في مصر تقبموا مف محمد عبد الناصر ما لـ يتقبم

عمي كحاكـ مسمـ ما لـ يتقبموه مف نابميوف ، ثـ تقبموا مف أوالد محمد عمي بعد ذلؾ بمساعدة االحتبلؿ 
لؤلفكار الجديدة عمي المجتمع بما ما لـ يتقبموه أياـ محمد عمي نفسو وىكذا تدرجت درجة القبوؿ 

فما بالؾ بحاكـ مسمـ مصري وطني جاء بعد سب مع قرب الحاكـ مف الشعب ومدي ثقتو بو ، يتنا
 عصر اتسـ بالفساد واالستعمار ، 

عمي أي حاؿ يمكننا البحث عف إجابة سؤالؾ عمي مواقع شبكة االنترنت لعدـ وجود مرجع متاح لدي  -
 يتناوؿ ىذه النقطة بشكؿ مباشر 

قية ىذه المواقع وخاصة أف شخصية عبد الناصر مثيرة لمجدؿ حسنًا ولكف كيؼ سنتأكد مف مصدا -
 وتختمؼ اآلراء حوليا ؟

 عبد الناصر بالمؤسسات الدينية في مصرالرئيس عبلقة  .ٕٚ

الحوار عف عبد الناصر وبالتالي سيكوف ىذا عمي أي حاؿ لقد تعددت الموضوعات التي تناولناىا في  -
ليؾ بعض ما ورد نقرأ بيذا الشأف ومدي مصداقيتو ، و لدينا إلي حد ما خمفية مناسبة لمحكـ عمي ما  ا 
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بعد أف قمت بكتابة سؤالؾ بشكؿ عف ىذا الموضوع في أحد المواقع االلكترونية عمي شبكة االنترنت 
ذا كاف متدينا -: )مباشر عمي أحد مواقع البحث  ىؿ كاف جماؿ عبد الناصر متدينا أـ عممانيا؟؟ وا 
وقتميـ وسجنيـ عبر محاكـ عسكرية قاسية وضيؽ عمى العديد مف فمماذا حارب اإلخواف المسمميف 

ذا كاف عممانيا فمماذا سجف وعذب الشيوعييف ٜٙالدعاة اإلسبلمييف ولماذا ألغى المحاكـ الشرعية ؟؟ وا 
نشاء جامعة األزىر  والميبرالييف ولماذا قاـ بدعـ أنشطة إسبلمية مف قبيؿ تأسيس إذاعة القرآف الكريـ وا 

ذا كاف لنا أف ودعـ دور األ  زىر الخارجي بؿ ولماذا استخدـ اإلسبلـ كثيرا في خطابو السياسي؟؟ وا 
نناقش موقؼ جماؿ عبدالناصر مف اإلسبلـ فبلبد أف نتعرض لموقفو إزاء عدد مف المؤسسات 
والقضايا. وأوؿ ىذه المؤسسات ىي جماعة اإلخواف المسمميف الذيف وثؽ جماؿ عبد الناصر عبلقاتو 

معيـ عشية الثورة ثـ سرعاف ما دخؿ معيـ في صراع عمى الحكـ والنفوذ؛ وبدأ ىذا الصراع  وتحالفاتو
في الظيور عندما طمب اإلخواف المسمميف مف جماؿ عبدالناصر تطبيؽ استحقاقات ىذا التحالؼ 
قامة الحكـ اإلسبلمي؛ ورفض جماؿ عبدالناصر وتنكر ألي اتفاقات مع  والمتمثمة في تطبيؽ الشريعة وا 
اإلخواف تمزمو بذلؾ؛ وبدال مف ذلؾ طمب منيـ أف يرشحوا لو اثنيف ليشاركوا في الوزارة واحد لمتعميـ 
وآخر لؤلوقاؼ؛ لكف اإلخواف قرروا عدـ التعاوف مطمقا مع عبدالناصر؛ كما قرروا مقاطعتو مف منطمؽ 

قرار الجماعة في ىذا أنيـ يروف أنو خانيـ باعتبار أنو تنكر ليـ؛ وعندما خالؼ أحد قادة الجماعة 
المجاؿ وىو الشيخ الباقوري ووافؽ عمى تولي وزارة األوقاؼ قامت الجماعة بفصمو مف عضويتيا. 

 ومنذ ذلؾ الحيف اشتعؿ الصراع بيف اإلخواف وعبدالناصر. 

 لكف عمى ماذا كاف الصراع؟؟  -

السمطة خاضو  مف جانب عبدالناصر كاف الصراع مع اإلخواف المسمميف جزءا مف صراع واسع عمى -
جماؿ عبدالناصر عمى عدة أصعدة مع حمفاء وزمبلء األمس مثؿ الشيوعييف وعدد مف قادة تنظيـ 
الضباط األحرار مثؿ محمد نجيب وخالد محي الديف ويوسؼ صديؽ وعبدالمنعـ عبدالرؤؼ وغيرىـ مف 

اإلنقبلب التي قاـ بيا قادة الجيش وتنظيـ الضباط األحرار؛ و في ىذا اإلطار أحبط العديد مف محاوالت 
ضباط في الجيش يميموف لئلخواف أو الشيوعييف أو الميبرالية؛ وفي ىذا اإلطار أيضا جاء صراع 
عبدالناصر مع اإلخواف كي يستحوذ عمى السمطة وحده عمى النحو الذي آؿ إليو األمر فيما بعد عندما 

ـ بعد أف كاف قد ٜٚٙٔاة ىزيمة أمكنو التخمص مف أخر زمبلئو األقوياء وىو عبدالحكيـ عامر غد
تخمص مف اإلخواف والشيوعييف والميبراليف وسائر قادة الضباط األحرار. وىكذا كاف عبدالناصر واضحا 
في أىدافو كما حدد وسائمو بدقة ودوف تردد. أما األخواف المسمموف فقد ترددوا ما بيف داعييف لمرضى 
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تحالؼ معو؛ وما بيف معارضيف لو داعييف لمقاطعتو بما يعرضو عمييـ عبدالناصر واالستمرار في ال
وممارسة النضاؿ ضده حتى إسقاطو. وىؤالء المعارضوف لعبدالناصر مف اإلخواف المسمميف انقسموا 
سقاطو عبر العمؿ السياسي السممي كاإلضرابات  أيضا إلى قسميف قسـ رأى أنو يمكف معارضتو وا 

ثاني أف األفضؿ ىو عمؿ إنقبلب عسكري عمى عبدالناصر. والمظاىرات ونحو ذلؾ؛ بينما رأى القسـ ال
كما رأى فريؽ آخر مف اإلخواف المسمميف أف عمى اإلخواف ترؾ العمؿ السياسي إلى حيف بما في ذلؾ 
عدـ اتخاذ أي مواقؼ مؤيدة أو معارضة تجاه جماؿ عبدالناصر؛ وذلؾ بيدؼ التفرغ الصبلح جماعة 

الداخمية التي كانت تعصؼ بيا الخبلفات والتناحرات السيما وأف  اإلخواف المسمميف وترتيب أوضاعيا
عبدالناصر قد بدأ يؤجج ىذه الصراعات الداخمية ويشجع فريؽ عمى حساب أخر. وعمى كؿ حاؿ فقد 
أدى تردد اإلخواف واختبلفيـ حوؿ ماىية وطبيعة عبلقتيـ بكؿ مف جماؿ عبدالناصر والثورة؛ وحوؿ 

ب اتباعيا في إدارة ىذه العبلقة إلى ضعؼ وتفكؾ أصابا أجيزة جماعة اإلخواف الوسائؿ واألساليب الواج
المسمميف مما مكف عبدالناصر مف ىزيمة تنظيـ اإلخواف المسمميف الضخـ وتفكيكو ووضعو في السجف 

؛ ونفذه عبر أجيزة الدولة السياسية ٜٗ٘ٔعاـ  ـ؛ وذلؾ ألف جماؿ عبدالناصر حدد ما يريده بدقة وحـز
مية واألمنية التي أجاد السيطرة عمييا وتطويرىا ال سيما وأنو حرص عمى أف يحتفظ لنفسو واإلعبل

بمنصب وزير الداخمية بجانب منصبو األساسي كرئيس وزراء في بداية سنوات حكـ الثورة؛ بجانب 
 سيطرتو عمى الجيش والمخابرات عبر صديقو الحميـ في ذلؾ الحيف عبدالحكيـ عامر. 

اؿ عبد الناصر ضربتو لؤلجيزة السياسية واألمنية لئلخواف المسمميف فقط وترؾ لكف ىؿ وجو جم -
 األجيزة اإلعبلمية والدعوية؟؟! 

في الواقع فإف جماؿ عبدالناصر قد وجو لئلخواف ضربة شاممة ساحقة وقاسية شممت حتى الذيف لـ  -
ثورة؛ بؿ إف الذيف كانوا يكونوا يميموف لخوض أي مواجية سياسية أو عسكرية مع جماؿ عبدالناصر وال

عمى صمة بعبدالناصر واستغميـ لتأجيج الصراع داخؿ أجيزة وتنظيمات اإلخواف المسمميف قبيؿ ىذه 
الضربة لـ يسمح ليـ جماؿ عبدالناصر بعد الضربة بأي نشاط دعوي الميـ إال دور الشيخ الباقوري 

 الذي كاف في إطار الحكـ الناصري ولصالحو. 

 ؟ فماذا عف األزىر -

أما األزىر الذي يعد أىـ مؤسسة إسبلمية عمى اإلطبلؽ في مصر والعالـ اإلسبلمي فقد كاف لجماؿ  -
عبدالناصر معو شأف آخر ممكف أف نعتبره استمرارا لمنيج الثابت الذي بدأ الحكاـ في مصر ينيجونو 

لتجديد؛ وفي ىذا منذ نابميوف بونابرت وحتى اآلف وىو نيج االحتواء والسيطرة تحت ستار التطوير وا
اإلطار نتذكر ما فعمو محمد عمي ومف بعده خمفائو مع األزىر الشريؼ وذلؾ النيج تمخصو كممة الخديو 
عباس حممي التي قاؿ فييا محددا دور األزىر: "أوؿ شئ أطمبو أنا وحكومتي أف يكوف اليدوء سائدا 

ي العموـ الدينية النافعة البعيدة عف زيغ في األزىر والشغب بعيدا عنو فبل يشتغؿ عمماؤه وطمبتو إال بتمق
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العقائد وشغب األفكار ألنو مدرسة دينية قبؿ كؿ شئ. إف كؿ ما ييـ الحكومة مف األزىر استتباب 
األمف فيو. وأطمب منكـ أييا العمماء أف تكونوا دائما بعيديف عف الشغب وأف تحثوا إخوانكـ العمماء 

الشغب باألقواؿ أو بواسطة الجرائد واألخذ والرد فييا فيكوف وكذلؾ الطمبة عمى ذلؾ. ومف يحاوؿ بث 
فالحكاـ منذ نابميوف  "يقصد أف مف يفعؿ ذلؾ عميو أف يبتعد عف االنتماء لؤلزىر"بعيدا عف األزىر" 

حتى اآلف حرصوا عمى منع األزىر مف العمؿ السياسي؛ كما حرصوا في نفس الوقت عمى توظيؼ 
قيؽ أىداؼ الحاكـ السياسية كمما أمكف ذلؾ. ولـ يشذ جماؿ عبد الناصرعف اإلسبلـ وعمماء اإلسبلـ لتح

ذلؾ النيج فاتخذ العديد مف الخطوات لمسيطرة عمى األزىر وتوظيفو لصالح أىداؼ نظاـ ثورة 
ـ. ونجد عبدالناصر يحدد دور العمماء في "ارشاد المواطنيف إلى حقيقة وأىداؼ الثورة" و ٕٜ٘ٔيوليو

عاـ في كؿ الببلد اإلسبلمية وكافة دوؿ العالـ عمى اعتبار أف الجيد الذي يبذلو عمماء "تعبئة الرأي ال
المسمميف في العالـ اإلسبلمي أو األمة العربية في مجاؿ مواجية إسرائيؿ مازاؿ جيدا متواضعا". وقد 

لنصرة  دعا جماؿ عبد الناصر في إطار ذلؾ إلى "عمؿ لجاف في كؿ بمد إسبلمي مف أجؿ متابعة العمؿ
القضايا العربية وذلؾ في إطار مواجية إسرائيؿ واالستعمار العالمي الذي يقؼ خمفيا". ولكف كيؼ 

ـ ٕٜ٘ٔلعاـ  ٓٛٔوظؼ جماؿ عبدالناصر األزىر لتحقيؽ أىدافو ىذه؟؟ تضمف المرسوـ بقانوف رقـ 
حبت ذلؾ كمو أي في أوؿ خمس شيور مف حكـ الثورة إلغاء الوقؼ األىمي كما كانت ىناؾ اجراءات ص

وأخرى تتابعت في السنوات التالية أدت فيما أدت إلى وضع الدولة يدىا بشكؿ كامؿ عمى األوقاؼ عبر 
وزارة األوقاؼ التي سممت ىذه األوقاؼ بشكؿ أو بأخر إلى الييئة العامة لئلصبلح الزراعي؛ حتى أف 

بة األطياف المربوطة عمييا مثبل لضري ٘.ٚٔألؼ فداف مف أراضي األوقاؼ بسعر  ٖٚٔالييئة تسممت 
أي أف قيمة الفداف بمغت خمسيف جنييا في حيف زادت قيمتو الحقيقية بسعر السوؽ في ذلؾ الحيف 
عمى ألؼ جنيو؛ ولذلؾ عجزت وزارة األوقاؼ عف تأدية رسالتيا ألف ىذه األراضي كانت تدر عمى األزىر 

ألؼ جنيو إذ أف  ٓٓٛانخفضت اإليرادات إلى مبلييف جنيو وبتطبيؽ ىذه القوانيف  ٛفي السنة الواحدة 
% مف قيمة سندات سممت ليا كبديؿ لؤلرض فضبل عف امتناع الييئة ٗ% وٖالريع تـ تحديده بػ

العامة لئلصبلح الزراعي عف سداد الريع المستحؽ األمر الذي جعميا مدينة لوزارة األوقاؼ بمبالغ مالية 
ذه األوقاؼ ال سيما أوقاؼ الخيرات الموقوفة عمى المساجد؛ ىائمة ىذا فضبل عف تبديد الييئة ألغمب ى

يوليو الركيزة االقتصادية لعمماء األزىر تمؾ الركيزة التي كانت تجعميـ في غنى  ٖٕو بيذا ضربت ثورة 
عف أمواؿ الحكومة األمر الذي كاف يكفؿ ليـ االستقبلؿ عف الحكومة ويتيح ليـ معارضتيا دوف الخوؼ 

أو تشريد أسرىـ مف بعدىـ. وعمى حيف عوممت أوقاؼ المسمميف ىذه المعاممة  مف قطع مرتباتيـ
استثنيت أوقاؼ غير المسمميف مف أحكاـ ىذه القوانيف حيث وضعت ليا قوانيف خاصة وتركت لكؿ 
كنيسة أوقافيا في حدود مائتي فداف وما زاد عف ىذا كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمنو بسعر السوؽ وىو 

واخر السبعينات إلى مناداة عدد مف األصوات في مجمس الشعب بمساواة أوقاؼ المسمميف ما أدى في أ
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بأوقاؼ المسيحييف. ثـ كاف إلغاء المحاكـ الشرعية خطوة بارزة قامت بيا ثورة يوليو لتقميص دور 
در األزىر في الحياة العممية لممصرييف خارج توجيو الحكومة إذ أف ممارستيا لنشاطيا كانت تتمتع بق

كبير مف االستقبللية عف الحكومة خاصة في مجاؿ المنطمقات األيدولوجية؛ وعبدالناصر وثورة يوليو 
كانا ييدفاف لتأميـ الديف لصالح نظاـ الحكـ فكاف لزاما القضاء عمى ىذه المحاكـ التي كاف يستحيؿ 

ألغيت ىذه المحاكـ بقانوف  تأميميا لصالح النظاـ الحاكـ؛ وكانت ثورة يوليو واعية بذلؾ منذ البداية إذ
يوليو عمى القوة اإلسبلمية األكبر في مصر وفي  ٖٕـ؛ وبذا بدأت ىيمنة ثورة ٜ٘٘ٔلعاـ  ٕٙٗرقـ 

العالـ اإلسبلمي وىي األزىر الشريؼ وعمماؤه؛ حيث شكؿ إلغاء المحاكـ الشرعية تحديا لنظاـ الشريعة 
 نيا الرسمي ىو اإلسبلـ. اإلسبلمية نفسو في دولة إسبلمية يعمف دستورىا أف دي

وبإلغاء المحاكـ الشرعية وبالييمنة عمى إدارة األوقاؼ نجح الرئيس جماؿ عبد الناصر فيما فشؿ فيو  -
 االحتبلؿ الغربي مف الييمنة عمى أبرز مؤسسة لعمماء اإلسبلـ في العالـ كمو. 

تو بأنو ثورة جديدة تجري الثورة حممة إعبلمية صاحبت ذلؾ كمو؛ ووصف -وقد شنت أجيزة إعبلـ الدولة -
داخؿ األزىر وتقودىا الدولة مف أجؿ التجديد والتقدـ لخدمة األزىر واإلسبلـ؛ وبمغ األمر أف ىاجـ د. 

ـ( ما وصفو بأنو جو العداوة والجمود الذي يسود ٜٔٙٔمحمد البيي في جمسات مجمس الشعب )
ـ يريدوه"؛ وكاف محمد البيي أحد األزىر وقاؿ: "إف الثورة أعطت اإلصبلح لؤلزىر ألف الشيوخ ل

الموالييف لعبد الناصر داخؿ األزىر. وبعد أف ىيمف عبدالناصر عمى األزىر و موارده االقتصادية كاف 
لسنة  ٖٓٔعميو أف يكرس ىذه الييمنة بقانوف رسمي محدد المعالـ فتـ إصدار قانوف تنظيـ األزىر )

مؤسسة األزىر قبؿ ىذا القانوف البد أف نعود  ـ(. وكي يتضح المدى الذي كبمت بو الحكومةٜٔٙٔ
التي أقرت قانوف تنظيـ األزىر؛ يقوؿ فتحي رضواف: "إلجبار  "البرلماف"ألحداث جمسة مجمس األمة 

المجمس عمى الموافقة حضر رجاؿ الثورة وجمسوا أمامنا عمى المنصة؛ وتحديدا كاف عمى المنصة أنور 
د أنور السادات المجمس عندما عمت أصوات تعارض مشروع السادات وكماؿ حسيف وكماؿ رفعت؛ وىد

ـ والذيف حاولوا الوقوؼ أماميا ديسوا باألقداـ واليوـ ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕالقانوف قائبل: كانت ثورة في 
ثورة جديدة وسيصاب الذيف يقفوف أماميا بنفس المصير". ووفقا لموثائؽ الرسمية فإنو تغيب عف 

% مف إجمالي أعضاء المجمس؛ ٜٗعضوا أي ما يعادؿ  ٜٚٔمة جمسة إقرار القانوف بمجمس األ
ووفقا لنفس الوثائؽ الرسمية فإنو لـ يعترض مف األعضاء الحاضريف سوى النائب صبلح سعده؛ بينما 
ف كاف أعاد تنظيـ  ذكر فتحي رضواف أف أكثر مف نصؼ الحاضريف عارضوا القانوف. وىذا القانوف وا 

تنظيمي جديد لكنو ربط ىذا التنظيـ كمو بجياز الدولة وخاصة رئاسة األزىر فعبل وقسمو إلى ىيكؿ 
الجميورية بشكؿ مباشر؛ فشيخ األزىر ووكيؿ األزىر ورئيس جامعة األزىر يعينيـ رئيس الجميورية؛ 
كما أف كافة أجيزة األزىر الرئيسية كالمجمس األعمى لؤلزىر وجامعة األزىر ومجمع البحوث اإلسبلمية 

لجميورية بتعييف القيادات العميا فييا؛ فمجمع البحوث يرأسو شيخ األزىر وأعضاء ينفرد رئيس ا
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المجمع يعينيـ رئيس الجميورية؛ أما جامعة األزىر فباإلضافة النفراد رئيس الجميورية بتعييف رئيس 
جامعة األزىر فعمداء الكميات يعينيـ أيضا رئيس الجميورية؛ وبصفة عامة فالييكؿ العاـ اإلداري 

أي السمطة "والمالي لؤلزىر أصبح وفقا لقانوف تنظيـ األزىر جزءا مف الييكؿ المالي واإلداري لمحكومة 
 . وبعد كؿ ىذا فكيؼ لؤلزىر أف يعصي لرئيس الجميورية أمرا فضبل عف أف يعارضو؟؟ "التنفيذية

 ولكف ما النتيجة العممية لييمنة نظاـ ثورة يوليو عمى األزىر؟؟  -

زىر لـ تصدر مف داخمو أي مواقؼ أو تصريحات تعارض النظاـ الحاكـ ال مف قريب وال النتيجة أف األ  -
بعيد؛ بؿ بالعكس وقؼ إلى جانب جماؿ عبد الناصر في كؿ مواقفو ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال 
الحصر الفتوى التي أصدرىا شيخ األزىر يساند بيا جماؿ عبدالناصر في صراعو مع محمد نجيب 

؛ وأيضا التأييد الذي قدمو األزىر لنظاـ حكـ جماؿ عبدالناصر فيما "ـٜٗ٘ٔفبراير  ٚٔاـ األىر "جريدة 
؛ وكذلؾ المساندة التي قدميا األزىر لنظاـ حكـ "ـٜٗ٘ٔفبراير  ٕٙاألىراـ "يتعمؽ باتفاقية الجبلء 

لجماؿ ـ بإعبلف تأييده ٜٚٙٔجماؿ عبد الناصر إثر األزمة مع اسرائيؿ التي سبقت ىزيمة يونيو
 . "ـٜٚٙٔمايو  ٕ٘األىراـ "جريدة عبدالناصر ومباركتو لخطواتو في صد عدواف الصييونية واالستعمار

 فماذا عف الطرؽ الصوفية ؟ -

طريقة فكاف ليا  ٓٙمبلييف منتسب ينتظموف في  ٖأما الطرؽ الصوفية التي كانت تمثؿ وقتيا نحو  -
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية شأف أخر مع جماؿ عبد الناصر؛ إذ أيدتو بوضوح في 

الناصر في  الداخمية والخارجية مف البداية فعمى سبيؿ المثاؿ وقفت مشيخة الطرؽ الصوفية مع عبد
صراعو ضد اإلخواف وأصدر شيخ مشايخ الطرؽ الصوفية محمد عمواف بيانا في مولد الرفاعي عاـ 

األعمى لمطرؽ الصوفية بيانا استنكر فيو ما أسماه  ـ أبرز فيو ىذا الموقؼ؛ كما أصدر المجمسٜ٘ٙٔ
 "ممؾ األردف"وشاه إيراف والممؾ حسيف  "ممؾ السعودية"المؤامرات الرجعية التي يدبرىا الممؾ فيصؿ 

؛ وكذلؾ أصدر شيخ مشايخ الطرؽ الصوفية "ـٜٚٙٔابريؿ ٕٔاألىراـ "ورئيس تونس الحبيب بورقيبة 
 ٓٚـٜٚٙٔدالناصر بسحب قوات الطوارئ الدولية مف سيناء في مايو بيانا يبرر فيو ويؤيد قرارات عب

ـ سار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر تأييدا ٜٚٙٔ؛ وفي ديسمبر "ـٜٚٙٔمايو ٕٚاألىراـ "
 لعبدالناصر في أعقاب ىزيمة يونيو. 

 فماذا عف باقي الجمعيات اإلسبلمية كالجمعية الشرعية ؟ -

                                                             
 
لقد كاف ىذا القرار بمثابة إعبلف حرب عمي إسرائيؿ ، ولـ يكف الجيش المصري مستعد ليذه الحرب كما اتضح بعد ذلؾ ،  ٓٚ

باالنسحاب مف سيناء بالكامؿ مما جعمو صيدًا سيبًل فتعرض لمقتؿ واألسر بأعداد كبيرة دوف أف يتسني لو  وصدرت لو األوامر
 الموت بشرؼ وىو يقاتؿ العدو ، فقد مات عمي أي حاؿ ولكف دوف قتاؿ
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أنصار السنة والجمعية الشرعية وغيرىا مف الجمعيات المسجمة وفقا أما الجمعيات اإلسبلمية المستقمة ك -
لقانوف الجمعيات فقد وضعيا جماؿ عبدالناصر تحت وصاية الدولة وعيف أحد ضباط الجيش لئلشراؼ 
عمييا جميعا؛ وتندر الكثيروف مف أف ضابط جيش ليس متخصصا في الديف أصبح يشرؼ عمى 

ذه الجمعيات متعارضة في أىدافيا ومناىجيا مثؿ أنصار السنة الجمعيات الدينية؛ كما كانت بعض ى
والجمعية الشرعية مف جية والجمعيات الصوفية مف جية أخرى ومع ذلؾ أشرؼ ىذا الضابط عمى ىذه 
الجمعيات المتعارضة في آف واحد؛ وقد شغؿ ىذا المنصب لبعض الوقت كماؿ الديف رفعت أحد الضباط 

أو ما أسماه "عبد الناصر كما أمـ االقتصاد لصالح رأسمالية الدولة  األحرار. وىكذا نجد أف جماؿ
أمـ عمماء اإلسبلـ لصالح نظاـ حكمو؛ وكما أدارت ديكتاتورية دولة جماؿ  "باالشتراكية العربية

 عبدالناصر االقتصاد والسياسة أدارت مؤسسات عمماء اإلسبلـ؛ 

 وىؿ استمر ذلؾ بعد عصر عبد الناصر ؟ -

منذ عصر االنفتاح وحتى اآلف تراجع الرئيساف السادات وحسني مبارؾ عف أغمب إجراءات والعجيب أنو  -
 الحقبة الناصرية إال أنيما استمرا في ترسيخ تأميـ اإلسبلـ وعمماء اإلسبلـ ومساجد وجمعيات اإلسبلـ. 

ء إذاعة ولكف ماذا عف األنشطة والجيود التي بذليا جماؿ عبدالناصر في المجاؿ اإلسبلمي مثؿ إنشا -
نشاء المجمس األعمى  "ـٜٔٙٔ"وجامعة األزىر  "ـٜٗٙٔ"القرآف الكريـ  وتوسع المعاىد األزىرية وا 

 ـ(؟؟ ٜٗ٘ٔوفي الخارج إنشاء منظمة المؤتمر اإلسبلمي ) "ـٜٓٙٔ"لمشؤوف اإلسبلمية بوزارة األوقاؼ 

 ٔٚ(الديني الذي امتمكو بالتأميـلقد فعؿ الرئيس جماؿ عبد الناصر ذلؾ كمو في إطار استثماره لمرأسماؿ  -

باألرقاـ والتواريخ وكذلؾ أرقاـ القوانيف التي  أعتقد أف الموقع قد تناوؿ الموضوع مع ذكر ما يؤيد كبلمو -
، عمي أي حاؿ لقد كنت أعتقد أف االتجاه العاـ لمدولة في عصر ثورة يوليو لـ يكف يعنيو تطبيؽ  ذكرىا

 ف منيج اهلل سبحانو وتعالي أو ىكذا يبدو واهلل أعمـ الشريعة اإلسبلمية في مصر وابتعد ع

في الواقع إف جيمنا لـ يعاصر حكـ جماؿ عبد الناصر ولكنو شاىد الكثير مف األعماؿ الفنية التي تـ  -
إلي االبتعاد عف تشير إلي أنيا كانت تدفع المجتمع دفعًا تقريبًا إنتاجيا في تمؾ الفترة وىي بالكامؿ 

ًا ما تجد في ىذه األعماؿ سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو تميفزيونية ، معظـ منيج اهلل ، فكثير 
وقد استمر ىذا الوضع حتي أصبح مألوفًا لمكثير مف  ، واألظيرالنساء غير محجبات وعاريات األكتاؼ 

مف تغير  وثوابتيـ الناس فيتـ تركيزىـ عمي قصة العمؿ الفني نفسو دوف االلتفات لما أصاب فطرتيـ
وغير ذلؾ مف  ولعب الميسر باحتساء الخمرأحيانًا في بعض المشاىد يقوـ أبطاؿ ىذه األعماؿ  كما

                                                             
 

 : طريؽ اإلسبلـ نقبًل عف موقع ٔٚٔٚ
https://ar.islamway.net/article/63641/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-8%B1 ة االنترنت()رابط الموضوع عمي شبك 

https://ar.islamway.net/article/63641/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.islamway.net/article/63641/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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المحرمات ، وقد قاـ العديد مف الرجاؿ والنساء في مصر بتقميد ىؤالء الممثميف في ما يرتدونو مف 
ية التي كانت مبلبس ؛ حتي أنؾ نادرًا ما تجد أي إمرأة محجبة بيف جميور أي حفمة مف الحفبلت الفن

 تذاع في ذلؾ الوقت ، وكأف مصر لـ تكف يومًا بيا إمرأة واحدة محجبة 

ات ويضعف البراقع عمي وجوىيف بالفعؿ فقد كاف جميع رجاؿ مصر ممتحيف وجميع نساء مصر محجب -
الوضع في ظؿ االحتبلؿ  انحدرثـ  ٜٜٔٔثورة سنة حتي عصر اسماعيؿ ثـ تراجع ذلؾ تدريجيًا بعد 

حتي جاء العصر الناصري الذي تحوؿ فيو الممثؿ إلي نجـ مف نجوـ المجتمع بعد أف كاف يسمي 
قبؿ شيادتو في المحاكـ ، كما تبلحظ سخرية ىذه األعماؿ الفنية مف رجاؿ بالمشخصاتي وكانت ال تُ 

 الديف بشكؿ ممنيج 

د الناصر ىو القاعدة وأف الحجاب ىو االستثناء مع المؤسؼ حقًا أف ىناؾ اليوـ مف يعتبر أف زمف عب -
 وما بعده كاف ىو االستثناء الوحيد في تاريخ مصر اإلسبلمية أف زمف عبد الناصر 

سيدفعنا ذلؾ لنتحدث ولو بإيجاز عف عبلقة عبد الناصر بالفف والفنانيف وعف حجـ اإلنتاج الفني في  -
ص بالفف ويعتمد عميو بدرجة كبيرة في تحقيؽ ذلؾ العصر ، فمف الواضح أنو كاف ييتـ بشكؿ خا

 أىدافو 

الذي يسمح باالختبلط والتغني بكممات تثير  فخر بيذا النوع مف اإلنتاج الفنيالعجيب أف ىناؾ مف ي -
، بؿ إف البعض يعتبر التعري لمفنانة نوع مف أنواع الجرأة فيقولوف عنيا الفنانة الجريئة ، أو  الغرائز

، وال أدري جرأة عمي ماذا ، ىؿ ىي جرأة ، وترتدي مبلبس جريئة وما إلي ذلؾ التي قامت بمشيد جرئ 
 شؾ في العصر عمي تعاليـ اإلسبلـ ، أـ جرأة عمي قيـ المجتمع وثوابتو ، وقد انطمؽ الفنانوف ببل

الناصري في ىذا االتجاه ألف السمطة قد سمحت بذلؾ وىو ما اعتبروه حرية إبداع ، فحرية اإلبداع 
 التي أتاحيا عبد الناصر تسمح بالتحرر مف ىذه الثوابت والقيـ الدينية وتستبدليا بقيـ وثوابت الغرب 

 فيؿ ىناؾ إحصائية لحجـ اإلنتاج الفني في العصر الناصري ؟ -

فيمـ  ٓٓٚ ورد بالفعؿ عدد األعماؿ الفنية في عصر عبد الناصر في أحد المواقع االكترونية فكانت  لقد -
 وعدد ال بأس بو مف األغاني الوطنية ٕٚألؼ أغنية عاطفية ٘ٔو 

  الديفالمتحررة مف تعاليـ نشر األفكار األوروبية  الفنية مف خبلؿ ىذه األعماؿوبالطبع تـ  -

األمر لـ يعد يحتاج أفكار مف أوروبا ، فبل تنس أنو قد أصبح في مصر مفكريف وأدباء أكثر تأثيرًا مف  -
، وىذه النخبة التي تـ انتاجيا عمي المدي الطويؿ خبلؿ فترة حكـ أسرة محمد عمي وبمساعدة الغرب 

الغرب عف قناعة تامة ، البعثات لمخارج وتأثير االحتبلؿ البريطاني ، وكميا عوامؿ أدت إلي تبني فكر 

                                                             
 
 )رابط الموضوع عمي شبكة االنترنت( http://gate.ahram.org.eg/News/1371253.aspxنقبًل عف موقع :  ٕٚ

http://gate.ahram.org.eg/News/1371253.aspx
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أف الغرب قد نيض في العصر المسمي بعصر النيضة في أوروبا بمعاداة رجاؿ فقد كانوا يعتقدوف 
يجب أف نسمؾ نفس الطريؽ ونبتعد بحياتنا عف الديف ، متغافميف عف الفرؽ  وبالتاليالديف والكنيسة 

تسيطر عمي كؿ شئ في الوسطي في العصور بيف تاريخيـ وتاريخنا فقد كانت الكنيسة في أوروبا 
، بينما كانت ، مما أدي إلي حدوث رد فعؿ عنيؼ ضدىا البحث العممي تمامًا العمـ و المجتمع وتمنع 

 الحضارة اإلسبلمية في أزىي عصورىا في ذلؾ الوقت

، حسنًا ، يمكننا أف نتوقؼ قميبًل عند ىذه النقطة ، ثـ نستكمؿ حوارنا عف األحداث التاريخية بعد ذلؾ  -
 إف لـ يكف لديؾ مانع 

ال مانع عمي اإلطبلؽ ، فكما قمنا مف قبؿ ، ما فائدة قراءة التاريخ إف لـ نعرؼ ونفيـ أسباب ما نحف  -
 حوؿ ىذه النقطة ؟ أف تعرفوفيو حاليًا ، فماذا تريد 

 أريد أف أعرؼ تاريخ الصراع والعداء الذي حدث بيف الكنيسة ومفكري عصر النيضة في أوروبا  -

)التفسير الديني لمتاريخ( كتاب ممتع اسمو بإيجاز ىذا الموضوع  ورد بياأفضؿ الكتب التي  إف مف -
، وىناؾ بالطبع كتب أخري كثيرة تناولت ىذه النقطة ولكف ىذا الكتاب تأليؼ األستاذ محمود الشرقاوي 

 ىو المتاح حاليًا بالنسبة لي

 حمود الشرقاويفقرة مف كتاب التفسير الديني لمتاريخ تأليؼ األستاذ م .ٕٛ

 فماذا ورد عف ىذا الموضوع في ىذا الكتاب ؟ -

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

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

ذا كاف ذلؾ في عصر مف العصور غاية  العصر ، ولكنيا ليست أقصي ما وصؿ إليو العمـ اإلنساني ، وا 
متدرج مترؽ ،  ما وصؿ إليو عمـ البشر فإنو ال يؤمف عميو التحوؿ والتعارض ، فإف العمـ اإلنساني

فمف بني عميو دينو فقد بني قصرًا عمي كثيب مييؿ مف الرمؿ ، ولعميـ فعموا ذلؾ بنية حسنة ولكنو 
كاف أكبر جناية عمي أنفسيـ وعمي الديف فإف ذلؾ كاف سببًا في الكفاح المشئوـ بيف الديف والعقؿ 

الذي فيو الحؽ والباطؿ ، والخالص  والعمـ ، الذي انيـز فيو الديف ، ذلؾ الديف المختمط بعمـ البشر ،
والزائؼ ، ىزيمة منكرة ، وسقط رجاؿ الديف سقوطًا لـ ينيضوا بعده ، وشر مف ذلؾ كمو وأشأـ أف 

ولـ يكتؼ رجاؿ الديف بما أدخموه في كتبيـ المقدسة ، بؿ قد دسوا كؿ ما أوروبا أصبحت ال دينية ، 
ومفسرييا مف معمومات جغرافية اح التوراة واإلنجيؿ تناقمتو األلسف واشتير بيف الناس وذكره بعض شر 

وتاريخية وطبيعية وصبغوىا صبغة دينية وعدوىا مف تعاليـ الديف وأصولو التي يجب االعتقاد بيا ونبذ 
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كؿ ما يعارضيا ، وألفوا في ذلؾ كتبًا وتآليؼ ، وسموا ىذه الجغرافية ، التي ما أنزؿ اهلل بيا مف 
وكاف في عصر تفجر ة ، وعضوا عمييا بالنواجذ وكفَّروا كؿ مف لـ يدف بيا سمطاف الجغرافية المسيحي

بركاف العقمية في أوروبا وحطـ عمماء الطبيعة والعموـ سبلسؿ التقميد الديني فزيفوا ىذه النظريات 
الجغرافية التي اشتممت عمييا ىذه الكتب ، وانتقدوىا في صراحة ، واعتذروا عف عدـ اعتقادىا واإليماف 

وأعمنوا اكتشافاتيـ العممية واختباراتيـ ، فقامت قيامة الكنيسة ، وقاـ رجاليا المتصرفوف يا بالغيب ، ب
وكفروىـ واستحموا دماءىـ وأمواليـ في سبيؿ الديف المسيحي ، أنشؤا  –بزماـ األمور في أوروبا 

لذيف ىـ منتشروف في أولئؾ الممحديف والزنادقة ا –كما يقوؿ البابا  –محاكـ التفتيش التي تعاقب 
المدف وفي البيوت وفي األسراب والغابات والمغارات والحقوؿ ، فجدت واجتيدت وسيرت عمي عمميا ، 
واجتيدت أال تدع في العالـ النصراني عرقًا نابضًا ضد الكنيسة ، وانبث عيونيا في طوؿ الببلد وعرضيا 

يقوؿ عالـ نصراني : "ال يمكف لرجؿ أف  ، وأحصت عمي الناس األنفاس ، وناقشت عمييـ الخواطر حتي
يكوف مسيحيًا ويموت حتؼ أنفو" ، يقصد أف يموت موتو طبيعية ، وُيقدَّر أف مف عاقبت ىذه المحاكـ 
يبمغ عددىـ ثمثمائة ألؼ ، ُأحِرؽ منيـ اثناف وثبلثوف ألفًا أحياء ، كاف منيـ العالـ الطبيعي المعروؼ 

ف أشدىا قولو بتعدد العوالـ ، وحكمت عميو بالقتؿ ، واقترحت بأالَّ نقمت منو الكنيسة آراء م "برونو"
تراؽ قطرة مف دمو ، وكاف ذلؾ يعني أف ُيحرؽ حيًا ، وكذلؾ كاف ، وىكذا عوقب العالـ الطبيعي الشيير 
"جاليميو" بالقتؿ ألنو كاف يعتقد بدوراف األرض حوؿ الشمس ، ىنالؾ ثار المجددوف المتنوروف وعيؿ 

أصبحوا حربًا لرجاؿ الديف وممثمي الكنيسة والمحافظيف عمي القديـ ، ومقتوا كؿ ما يتصؿ بيـ صبرىـ و 
وعادوا الديف المسيحي أواًل ، والديف المطمؽ ثانيًا ويعزي إلييـ مف عقيدة وثقافة وعمـ وأخبلؽ وآداب ، 

أصح الديانة البوليسية  ، واستحالت الحرب بيف زعماء العمـ والعقمية ، وزعماء الديف المسيحي ، وبمفظ
وأف العقؿ ، حربًا بيف الديف والعمـ مطمقًا ، وقرر الثائروف أف العمـ والديف ضرتاف ال تتصالحاف ، 

والنظاـ الديني ضداف ال يجتمعاف ، فمف استقبؿ أحدىما استدبر اآلخر ، ومف آمف باألوؿ كفر بالثاني 
ذا ذكروا الديف ذكروا تمؾ الدماء الزكية الت ي أريقت في سبيؿ العمـ والتحقيؽ ، وتمؾ النفوس البريئة ، وا 

، وجباه مقطبة ، التي ذىبت ضحية لقسوة القساوسة ودسائسيـ ، وتمثؿ ألعينيـ وجوه كالحة عابسة 
وعيوف ترمي بالشرر ، وصدور ضيقة حرجة ، وعقوؿ سخيفة بميدة ، فاشمأزت قموبيـ وآلوا عمي 

وجعموه كممة باقية في أعقابيـ ، ولـ يكف عند و وتواصوا بو ، أنفسيـ كراىة ىؤالء وكؿ ما يمثمون
ىؤالء الثائريف مف الصبر والمثابرة عمي الدراسة والتفكير ، ومف الوداعة واليدوء ، ومف العقؿ 
واالجتياد ما يميزوف بو بيف الديف ورجالو المحتكريف لزعامتو ويفرقوف بيف ما يرجع إلي الديف مف 

واستبداد وسوء تمثيؿ ، فبل ينبذوا ا يرجع إلي رجاؿ الكنيسة مف جمود وجيؿ عيدة ومسئولية ، وم
الديف نبذ النواة ، ولكف الحفيظة وشنآف رجاؿ الديف واالستعجاؿ لـ يسمح بالنظر في أمر الديف 
والتريث في شأنو كغالب الثوار في أكثر األعصار واألمصار ، انصرؼ اتجاه الغرب إلي المادية بكؿ 
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وبكؿ ما تتضمنو ىذه الكممة مف عقيدة ووجية نظر ونفسية وعقمية وأخبلؽ واجتماع وعمـ معانييا 
وأدب وسياسة وحكـ ، وكاف ذلؾ تدريجيًا ، وكاف أواًل ببطء وعمي ميؿ ، ولكف بقوة وعزيمة ،، ويقوؿ 

نية ويطغي في أخبلؽ أفضؿ األمـ الوثجوف ستيوارت مؿ : وبينما يمثؿ الواجب نحو الدولة مكانًا واسعًا 
أحيانًا حتي عمي الحرية الفردية ، فإننا ال نجد في األخبلؽ المسيحية الخالصة أي التفات إلي ذلؾ 

إف ىذه المبلبسات ىي التي أحدثت -----الركف الكبير الذي ىو الواجب ، أو أي اعتراؼ بو ، 
ا ، آثاره السيئة ، وتتجرع أوروبا ، وتعاني معيا البشرية كميالفصاـ بيف الديف والحياة ، الذي تعاني 

 ٖٚ(-كأسو المريرة 

إف ىذا الكبلـ قد وضح لي الكثير بالفعؿ عف تاريخ الصراع والكراىية بيف العممانييف والكنيسة  -
، واآلف فمنعود لموضوع حوارنا  ور الوسطي وىو ما كنت استفسر عنواألوروبية في نياية العص

 ونستكمؿ سرد األحداث التاريخية 

 الموضوع الذي توقفنا عنده ؟فما  -

لقد كنا نتحدث عف فترة حكـ الرئيس جماؿ عبد الناصر ، وأعتقد أننا تحدثنا عنو بما فيو الكفاية  -
العصر الذي يميو ، وىو عصر الرئيس أنور  الحديث عف أف ننتقؿ إلي يمكفبالنسبة لسياؽ الحديث ، و 

 السادات 

دث تغييرات ممحوظة في شخصية اإلنساف المصري ، وقد حسنًا لقد انتيي عصر عبد الناصر بعد أف أح -
ف كاف ىناؾ مف يؤكد أف وفاتو كانت غامضة وكانت ومفاجأة لمجميع  ٗٚانتيي عصره بوفاتو بالطبع ، وا 

 وقيؿ أنيا بسبب نوبة قمبية  ٜٓٚٔسبتمبر  ٕٛيوـ 

اإلسبلمية مات إذف عبد الناصر بعد أف قضي عمي القوي السياسية في مصر واستبدؿ القومية  -
بالقومية العربية وترؾ مصر وليا حدود مختمفة عف حدودىا قبؿ توليو الحكـ ، وبني السد العالي وأمـ 
قناة السويس وفتت الرقعة الزراعية ودفع الجيش إلي حرب غير محسوبة فانيـز ، ولست أستطيع 

 صر مدي الحياة تخيؿ كيؼ كاف سينتيي عصره إال بموتو ، فقد كاف فيما أعتقد سيظؿ رئيسا لم

الفف لو مكانو غير عادية في نفوس الكثيريف ، وأصبحت أيضًا أنو قد مات بعد أف جعؿ  يوال تنس -
 األغاني والشعارات أىـ ما يميز سموكيات المجتمع 

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

  ٛٔصفحة –الشعب 
 ترددت بعض الشائعات بأف الرئيس عبد الناصر قد مات مسمومًا وليس بأزمة قمبية ولكف ليس ىناؾ ما يؤكد ذلؾ  ٗٚ
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الرئيس عصر قبؿ أف ننتقؿ لمحديث عف ولو في إيجاز فيؿ يمكف أف نمقي الضوء عمي مسألة وفاتو  -
جنازتو كانت تاريخية وارتدت النساء السواد في معظـ أنحاء مصر وانتشر  فقد سمعت أف السادات ؟

 الحزف والبكاء والحداد بيف جموع الشعب المصري 

 وفاة الزعيـ جماؿ عبد الناصر .ٜٕ

ما أحدثو خبر  تدرؾولكي فوفاتو وجنازتو تعتبر حدث تاريخي ، مف الحديث عف ذلؾ ، ال مانع بالطبع  -
وقد  محمد شوقى السيدبقمـ  يوـ رحيؿ االب بعنواف جزء مف مقاؿ وفاتو في مصر والعالـ سأتمو عميؾ 

 باإلعبلـخبر وفاة عبد الناصر حيث ورد ما يمي :  ٘ٚوجدتو في نتائج البحث عمي أحد مواقع االنترنت
الثبلثاء  ىراـ القاىريةجريدة األرجت خ:  العربية الصحافة، أواًل :  العربى والعالمى وصورة مف بيروت

 "" وأعمنت مصر الحداد اهللوكتبت تحت عنواف كبير "" عبد الناصر فى رحاب   ٜٓٚٔسبتمبر  ٜٕ
واىتمت  ياـأ ةربعيف يوما وتعطيؿ المصالح والشركات والمدارس والجيات الحكومية ثبلثأالرسمى 

 مسئوؿخر آمير الكويت كأرئيس لسمو ثر وداع الأل  الصحافة الكويتية اىتماـ بالغ بالخبر
بعنواف ""مات جماؿ عبد الناصر"" مع صورة ضخمة عمى خمسة  "الرأى العاـ جريدة "فنشرت   ويودع

فى  ومير الكويت ومشاركتألفتتاحية يشرح فييا توديع الرئيس اأعمدة وىو يودع الشيخ صباح السالـ و 
 ردنية والفمسطينيةنزيؼ الدـ العربى بيف السمطة األ مؤتمر القمة العربى ومجيودات الزعيـ لحؿ أزمة و 

ووضعت  ٜٓٚٔكتوبر أوؿ أ ٛ٘ٗوىى جريدة أسبوعية عربية نشرت بالعدد رقـ  "اليدؼ"جريدة ، 
السيدة تحية مع صورة لجماؿ عبد الناصر  و"" وىى كممة وردت عمى لساف زوجت و""أدفنونى مع عنواناً 

ولى بياف الديواف األميرى الكويتى وفى الصفحة األ  وحزيناً  وسط حشود الشعب الكويتى الذى خرج متأثراً 
غبلؽ المدارس ا  عبلـ و ربعيف يوما وقرر مجمس الوزراء بتنكيس األأعمف الحداد والنعى الرسمى وأُ 

سبتمبر كتبت فى االفتتاحية بقمـ  ٜٕوالصادرة  نوار المبنانيةاأل دة ،  جري ياـأ ةوالمسارح والسينما ثبلث
، جريدة " يابطؿ العروبة الخالد رئيس التحرير سعيد فريحة مع صورة كبيرة لعبد الناصر بعنواف "" وداعاً 

عبلف الحداد إالبعث السورى نشرت بعنواف فاجعة األمة العربية بوفاة الرئيس عبد الناصر وعنواف 
مف  اآلالؼأف  خبار التاليةنقمت وكالة رويترز لؤلنباء األ:  عبلـ العالمىاأل، ثانيًا :  ربعيف يوماً أ بسوريا

 ٕٓٓ٘وأف حوالى  الناس طافت فى شوارع القاىرة أمس وىى تغنى نشيد ببلدى ببلدى لؾ حبى وفؤادى
بنوبة قمبية ونقمت ف امرأة قد ماتت أشخصا قد أغمى عمييـ لدى سماعيـ نبأ وفاة الرئيس وقد نقؿ 

ف أنقمت رويترز و ،  ٙٚسكندريةحد مستشفيات اإلألى إؿ قِ ونُ  وف أحد االشخاص حرؽ نفسأيضا أ

                                                             
 
  https://www.facebook.com/NasserNewsNetwork3n/posts/813396195414052:0نقبًل عف موقع :  ٘ٚ
 ربما تكوف ىناؾ بعض المبالغة في بعض ىذه األخبار التي أوردىا كاتب المقاؿ  ٙٚ

https://www.facebook.com/NasserNewsNetwork3n/posts/813396195414052:0
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السيدة تحية قرينة الرئيس ىرعت مع ابنتييا ىدى ومنى وابنيا عبد الحكيـ عندما شعرت بوفاة زوجيا 
نقمت رويترز عف ، و  غير زوجىوأخذت يد زوجيا وقبمتيا وقالت ال أريد شيئا لـ اكف اريد فى حياتى 

مف الفمسطينييف طافت شوارع القدس فى أكبر مسيرة حزف عمى وفاة الرئيس جماؿ  اآلالؼف أ القدس
ف أوأضافت  ف القوات المحتمة منعت المسيرة مف دخوؿ الحى الصييونى فى المدينةأعبد الناصر و 

تظت المساجد لسماع القرآف الكريـ وأشارت المحبلت فى القطاع العربى فى المدينة قد أغمقت أبوابيا وأك
لى أف قوات الشرطة دخمت مدف الضفة الغربية أمس حيث أغمقت معظـ المدارس أبوابيا وبدأ إالوكالة 

وفى موسكو مسيرة حداد فى شوارع  الطبلب العرب مسيرات حزف عمى وفاة قائدىـ العربى الكبير
و الرئيسية مسيرة ضخمة مف الطبلب العرب ومف أخترقت شوارع موسك ونأذكرت وكالة تاس  :موسكو

ف المسيرة كانت صامتة وتحت شعار ذكرى القائد أالروس المحبيف لمرئيس عبد الناصر وذكرت الوكالة 
،  نتيت المسيرة أماـ مبنى المكتب الثقافى لمجميورية العربية المتحدةاالعربى ستبقى حية فى نفوسنا و 
وفى تعميؽ مجمة " ،  أنو أضخـ تجمع بشرى فى التاريخ "بعنواف  جريدة التايمز البريطانية نشرت

لـ يشيد العالـ جنازة تماثؿ فى ضخامتيا جنازة عبد  :نيوزويؾ عمى جنازة الرئيس عبد الناصر قالت 
الناصر وسط مشاىد مف عويؿ المصرييف والعرب عميو بمغت حد التخمى عف الموكب الجنائزى عندما 

عمى الموكب فى محاولة إللقاء نظرة أخيرة عمى النعش الذى يحمؿ جثماف ضغطت األلوؼ المؤلفة 
إف جنازات كيندى وستاليف وكماؿ أتاتورؾ تبدو كصور فوتوغرافية إذا ما قورنت بجنازة ، بطميـ الراحؿ 

معمقة عمى  الوفيجارو الفرنسية،، جريدة  عبد الناصر لقد أحس العرب أنيـ فقدوا األب والحامى ليـ
اة الرئيس عبد الناصر " لو أف وفاة جماؿ عبد الناصر حدثت فى ظروؼ سياسية عادية لكاف خبر وف

المحظة الحرجة التى  هما أنيا حدثت فى الوقت الحاضر وفى ىذأفى العالـ  هليا أثر عميؽ فى أبعاد
وتقوؿ   نيا مأساة حقيقية ال يمكف حساب نتائجياإكثر مف ثبلث سنوات فأوسط منذ يجتازىا الشرؽ األ 

ىمية فى ف فقد عبد الناصر ىو فقد عنصر كبير األأوكالة الصحافة الفرنسية أف الصحافة اعتبرت 
 رثاً إقالت أف خمفاء عبد الناصر سيمقوف فما صحيفة بارى جور أ  وسطالمأساة التى يعيشيا الشرؽ األ 

لمانية شيدت أكبر جنازة ف مدينة ليبزج األ أ  فيذكر الدكتور لطفى ناصؼ ما المدف االلمانيةأ،  ثقيبلً 
جانب وشارؾ لى جانب المبعوثيف األإخرى مف الطبلب العرب أبية و ور أى مدينة أو فى أشيدتيا المدينة 

الشوارع ببالمدينة وفى الجامعة فى تمؾ الجنازة الرمزية التى خرجت مف الجامعة مارة  المسئوليفمعيـ 
المدينة وىـ يمسكوف بالعمـ المصرى ويرفعوف القاعات الكبرى ب إحديلى إف وصمت ألى إالرئيسية 

اسرائيؿ  جنسيةوالذيف يحمموف  ٛٗصورة كبيرة لعبد الناصر رسميا أحد الطمبة الفمسطينييف مف عرب 
لرثاء عبد الناصر وقبؿ  ووقاـ ممثموف لكؿ الروابط الطبلبية بالقاء كممات بعد القاء محافظ المدينة كممت

كراد عمى وفاة با ليعبر عف حزف األ و ور أكراد فى يمثؿ اتحاد الطبلب األ  نتياء العزاء وقؼ طالب كردىا
وفى تقرير لواحدة مف ،  مؿ فى الحصوؿ عمى حقوقيـ المشروعةالرئيس جماؿ الذى كاف يمثؿ ليـ األ
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حوؿ جنازة ناصر كتبت تقوؿ " لقد شيد العالـ كثيرا مف المواكب الجنائزية ابتداء مف  لمانيةالصحؼ األ 
ف أكبر جنازة فى تاريخ العصر أدى ولكف مف المؤكد يوكين يتاتورؾ وغاندألى لينيف و إخاف جنكيز 

وفى عدد ،  فى وداع ناصر ٜٓٚٔكتوبر أوؿ مف الحديث قد سارت بالعاصمة المصرية القاىرة يوـ األ 
البريطانية نشر تقريرىا عف جنازة الرئيس جماؿ « الجاردياف»أعادت صحيفة  كتوبر أ ٗالسبت 

صفت الصحيفة في و و  .«جنازة ناصر اكتظت بالحشود الباكية»عبدالناصر أمس األوؿ، تحت عنواف 
تقريرىا، الذي أعده كؿ مف ىارولد جاكسوف وديفيد ىيرست، جنازة عبدالناصر في الثاني مف أكتوبر 

مبلييف بأنيا الجنازة الرسمية المذىمة واألكثر إثارة في العصر الحديث، مشيرة إلي أف  ٜٓٚٔعاـ 
عمي حد قوليا، إلي « عاماً  ٛٔالذي عبدوه طواؿ »خرجوا لتوديع زعيميـ « المتواضعيف»المصرييف 

الكاتب والمؤرخ واألديب الفرنسي فقد « جاف الكوتير»أما ،  جوار حشود مف القادة وزعماء العالـ
الغفيرة في  إف ىذه الجموع»بقولو « ناصر»وصؼ أحداث تشييع جنازة جماؿ عبدالناصر في كتابو 

تدافعيا اليائؿ نحو الجثماف إلي مثواه األخير لـ تكف تشارؾ في تشييع الجثماف إلي مثواه األخير، 
لكنيا كانت في الحقيقة تسعي في تدفقيا المتبلطـ لبلتصاؿ بجماؿ عبدالناصر الذي كانت صورتو ىي 

 ٖٕ؟ انقبلب  تحوي في داخميا التجسيد المطمؽ لكينونتيا ذاتيا. لقد قفمت اآلف الدائرة ولكف ماذا
. إف كؿ ذلؾ قد أصبح ٜٔٙٔيوليو.. باندونج.. السويس.. السد العالي.. دمشؽ.. الجزائر.. قوانيف 

، لقد مضت فترة االنتقاؿ مف عيد الممؾ الدمية إلي الجميورية والعروبة واالشتراكية، لكف اآلف تاريخاً 
إليو مف اإلحساس بالكرامة وروح التحديث  الناصر وما أصبحت ترمز ما ىو باؽ ىو صورة عبد
الناصر ىي األعظـ في التاريخ  ىؿ عرفت اآلف لماذا كانت جنازة عبد«.. والشعور باألىمية الدولية

 )انتيي المقاؿ( الحديث؟

لقد شاىدت بالفعؿ صور ليذه الجنازة تؤكد الكثير مما جاء في ىذا المقاؿ ، وسرح بي خيالي فقمت ما  -
الممكف أف يصنعو رجؿ مثؿ ىذا إذا قاد قومو إلي نيضة حقيقية يستثمر فييا اإلنساف الذي كاف مف 

المصري خير استثمار ليحيا حياة أفضؿ ، وتحتؿ مصر مكانتيا الحقيقية بيف الدوؿ عمي أسس حقيقية 
 وليس عمي شعارات وأوىاـ الزلنا نعاني منيا حتي اآلف 

ا حدث لبلشتراكية والناصرية في مصر وبعد أف فقد عمي أي حاؿ لقد مات الزعيـ دوف أف يعرؼ م -
 الشعب ثقافة الديمقراطية وحرية الرأي كما تـ ترويضو ليستسمـ لمديكتاتورية العسكرية 

ىؿ يمكف أف تقرأ نعي الرئيس السادات لمرئيس عبد الناصر الذي تـ إذاعتو في ذلؾ الوقت ، حيث كاف  -
 السادات يشغؿ منصب نائب الرئيس ؟

ياف تمت صياغتو مف قبؿ محمد حسنيف ىيكؿ الذي أنيى كتابتو بقصر القّبة وتـ سريعا اتخاذ ىو ب)  -
ذاعة القرآف الكريـ بصفة مستمرة بعد أف تـ  القرار بإخبار وزير اإلعبلـ بقطع كافة البرامج العادية وا 

ة فقدت الجميوري.....»:صياغة بياف النعي الذي سيذاع عمى الشعب المصري وكاف كالتالي
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وفقدت األمة العربية وفقدت اإلنسانية كميا رجبل مف أغمى الرجاؿ، وأشجع الرجاؿ  المتحدة العربية
السادسة والربع  وأخمص الرجاؿ وىو الرئيس جماؿ عبد الناصر الذى جاد بأنفاسو األخيرة فى الساعة

، بينما ىو واقؼ فى ساحة القتاؿ يكافح ٜٓٚٔسبتمبر ٕٛالموافؽ  ٜٖٓٔرجب  ٕٚمف مساء يوـ 
مف أجؿ وحدة األمة العربية ومف أجؿ يوـ انتصارىا.....، .لقد تعّرض البطؿ الذى سيبقى ذكره خالدا 

ميو فى الساعة الثالثة والربع إلى األبد فى وجداف األمة واإلنسانية لنوبة قمبية حادة بدت أعراضيا ع
بعد الظير، وكاف قد عاد إلى بيتو بعد انتيائو مف مراسـ اجتماع مؤتمر المموؾ والرؤساء العرب الذى 

والبطؿ كؿ جيده وأعصابو ليحوؿ دوف مأساة مرّوعة والذى كّرس لو القائد  القاىرة انتيى باألمس فى
دىمت األمة العربية ....، إف المجنة التنفيذية العميا لبلتحاد االشتراكى العربى ومجمس الوزراء ال 

ـّ بالجميورية العربية وبالوطف  المتحدة يجداف الكممات التى يمكف بيا تصوير الحزف العميؽ الذى أل
العربى واإلنسانى إزاء ما أراد اهلل امتحانيا بو فى وقت مف أخطر األوقات ....، إف جماؿ عبد الناصر 
كاف أكبر مف الكممات وىو أبقى مف كؿ الكممات، وال يستطيع أف يقوؿ عنو غير سجّمو فى خدمة شعبو 

واإلنسانية مجاىدا عف الحرية ومناضبل مف أجؿ الحؽ والعدؿ ومقاتبل مف أجؿ الشرؼ إلى آخر وأمتو 
لحظة مف العمر ..، ولعّؿ ىذه الكممات ال تكفي لعزاء جماؿ عبد الناصر رغـ أف الشيء الوحيد الذي 

، قادرة يمكف أف يفي بحقو وبقدره ىو أف تقؼ األمة العربية كميا اآلف وقفة صابرة صامدة، شجاعة
حتى تحقؽ النصر الذى عاش وأستشيد مف اجمو إبف مصر العظيـ وبطؿ ىذه األمة ورجميا وقائدىا 

يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعى إلى ربؾ راضية مرضية فادخمى فى عبادى »..... حيث يقوؿ تعالى 
 ٚٚ( والسبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو«. وادخمي جنتي...

حسنًا ىا نحف قد انتيينا مف الحديث عف عصر جماؿ عبد الناصر في عجالة ، واآلف فمنبدأ الحديث   . -
 عف عصر الرئيس أنور السادات 

 ال مانع بالطبع ولكف بدوف تفاصيؿ كما اتفقنا  -

التي وقعت فيو ومدي تأثيرىا عمي يكفي أف تمقي الضوء عمي طبيعة عصره بشكؿ عاـ وأىـ األحداث  -
لنتابع تطورىا وتطور ، والتركيز عمي ما حدث لشخصية اإلنساف المصري في عيده  المصرييف

 سموكيات المجتمع في ظؿ حكمو 

 السادات يتولي حكـ مصر  .ٖٓ

لقد كاف السادات كما ىو معروؼ عضو في مجمس قيادة الثورة وأصبح بعد ذلؾ نائبًا لمرئيس جماؿ  -
عبد الناصر أي الرجؿ الثاني في الدولة ، وبالتالي فقد شارؾ في جميع األحداث التي شيدتيا مصر في 

                                                             
 
  https://www.maghress.com/almassae/161764نقبًل عف موقع :  ٚٚ

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/almassae/161764
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ات سواء فترة عبد الناصر ، فبل شؾ أنو يتحمؿ الكثير مف المسئولية عف جميع ما تـ مف إخفاق
 بالموافقة أو الصمت ، أو عدـ االنسحاب واالستقالة مثبًل عند تعقد األمور 

يتجاىميا تمامًا ويعتبر أف ما العجيب حقًا أف ىذه الحقيقة رغـ وضوحيا وضوح الشمس إال أف البعض  -
 حدث في عصر عبد الناصر مسئوليتو وحده ، 

ة وعدـ إمكانية معارضتو إال أف ىناؾ مف انسحب نعـ فبالرغـ مف انفراد عبد الناصر بالسمطة المطمق -
مف الحياة السياسية بالكامؿ عندما تعارض موقفو مع موقؼ عبد الناصر وقد ذكرنا بالفعؿ أمثمة عمي 

 ذلؾ مف أعضاء مجمس قيادة الثورة ، وىو ما لـ يفعمو السادات 

 النفراد بالسمطة المطمقة لقد كاف بالطبع عصر السادات امتداد لعصر الديكتاتورية العسكرية وا -

وكاف قد أطمؽ  ٛٚبالتأكيد فقد تخمص السادات مف رجاؿ عبد الناصر في ما يسمي بثورة التصحيح  -
وضع الدستور والقوانيف التي عمييـ مراكز القوي ، والشؾ أنو كاف أكثر دىاءًا وقوة مف الجميع ، و 

بؿ ويصبح ىو نفسو مصر ، ولـ تناسبو ، فكما تعرؼ أف مف يتولي حكـ مصر يصبح ىو القانوف 
                                                             

 
عمى يـو عالؽ في ذاكرة التاريخ وعقؿ الناصرييف سطر مبلمحو الرئيس الراحؿ محمد أنور السادات، عندما أطاح بمف  ٘ٗتحؿ اليـو الذكرى  ٛٚ
وأطمؽ السادات عمى اطاحتو بأتباع الفكر الناصري واليسارييف بعيًدا  ٜٔٚٔ مف عاـ مايو ٘ٔعمييـ اسـ مراكز القوى، في مثؿ ىذا اليـو  أطمؽ

واجييا منذ توليو الرئاسة، بعد وفاة الرئيس الراحؿ جماؿ عبدالناصر  ، لتمثؿ ىذه الواقعة أكبر أزمة«ثورة التصحيح»عف الحكـ والسمطة، مصطمح 
مف رجاؿ عبد الناصر الذيف كانوا يحيطوف بو في الحكـ، ومف بينيـ عمى صبرى نائب رئيس وجاءت ثورة تصحيح السادات، لمتخمص  ٜٓٚٔفي 

 وشعراوى جمعة وزير الداخمية، ومحمد فايؽ وزير اإلعبلـ، ومحمد لبيب شقير رئيس البرلماف، وسامى شرؼ سكرتير رئيس الجميورية الجميورية
مايو مف  ٔٔفي منزلو، مساء  ة يعمؿ فى إدارة الرقابة عمى الياتؼ فى وزارة الداخميةواتخذ السادات ىذه الخطوة، بعد أف حضر إليو ضابط شرط

ويخططاف الغتيالو فقرر السادات   ، وقدـ لو مجموعة تسجيبلت، بينيا شريط يحمؿ مكالمة بيف اثنيف مف مراكز القوى يتآمراف عميؤٜٚٔعاـ 
محاولة منيـ لبلنقبلب عمى نظاـ  ه اليسارييف، فتقدمت مراكز القوى باستقاالت جماعية، فيإقالة وزير الداخمية شعراوي جمعة، األمر الذي لـ يمرر 

حداث فراغ دستوري، ففاجئيـ السادات بقبوؿ االستقالة مف أىـ الوزراء أبرزىـ وزراء  ٘تـ إذاعة خبر استقالة  ٜٔٚٔمايو  ٘ٔوفي  الحكـ وا 
، ليستعيف السادات بعدد ممف كاف يثؽ بيـ، عمى ٕٜ٘ٔالقوى منذ ثورة يوليو  مو مف مراكزالحربية والداخمية واإلعبلـ، لتتشكؿ أوؿ وزارة تخ

أعمف فيو اعتقاؿ مف أطمؽ عمييـ مراكز القوى، وسرد   وألقى السادات وقتيا خطاًبا تاريخًيا لؤلمة رأسيـ قائد الحرس الجميورى الميثى ناصؼ
الببلد، وقياـ أعوانيـ بالتجسس عميو إلحراجو والتطاوؿ  المستقيميف إحداث فراغ سياسى فى تفاصيؿ المؤامرة التى تعرض ليا، ومحاولة الوزراء

أنا ىسيب لكـ كشعب، تفاصيميا كاممة، ىسيبمكـ »وقاؿ السادات في خطابو الشيير: عميو، وأنو ألقى القبض عمييـ داخؿ مبنى اإلذاعة والتميفزيوف
لمحؽ ولمسئوليتى التاريخية جممة أمور، أوليا أنني لف أفرط في المسئولية  أمامكـ إحقاًقاكشعب تستنتجوف منيا ما تستنتجوف، لكف ىقرر 

لف أفرط في األمانة، ولف أسمح بقياـ مراكز »وتابع: ا وميما كانت قوتو أبدً  إطبلًقا، ولف أسمح بقياـ أي مركز مف مراكز القوى، ميما كاف مكانو،
ات حرة مف القاعدة إلى القمة لبلتحاد االشتراكى، وسأشرؼ بنفسى ولجنة قضائية في مكتبى، ومستشاروف قوى أبًدا، سأتقدـ لمشعب إلجراء انتخاب

ىذا مف وزارة العدؿ، لئلشراؼ عمى كؿ صغيرة وكبيرة، بدًءا بتوزيع التذاكر مف الوحدة األساسية، لكى نأتى باتحاد ىو الذي يمثؿ شعًبا صنع 
رخيف أف الموضوع لـ يكف ثورة تصحيح، بقدر ماكاف صراعا عمى السمطة بسب الخبلفات السياسية وفي المقابؿ، يري بعض المؤ.«التاريخ
ُحكـ عمى الفريؽ مايو ، والجدير بالذكر أف نتائج المحاكمات كانت كاآلتي : ٘ٔنقبل عف موقع : الوفد ، في ذكري ثورة التصحيح ---- .المتعددة

عاما، كما تـ الحكـ باألشغاؿ الشاقة عمى محمد فائؽ وزير اإلعبلـ، بينما أصدرت المحكمة  ٘ٔ أوؿ محمد فوزي باألشغاؿ الشاقة، وُخفؼ إلى
أحكاما قاسية باإلعداـ شنقا، عمى شعراوي جمعة، وعمي صبري، وسامي شرؼ، وجرى تخفيؼ األحكاـ إلى األشغاؿ الشاقة بقرار مف الرئيس، 

 لكف كما ىو الحاؿ في كافة األحداث التاريخية، دائما ىناؾ روايات أخرىلتنتيي أسطورة مراكز القوى، حسب رواية السادات، و 
 https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1178183-

%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%80-45-
%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-
%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%C2%BB  

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1178183-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%80-45-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%C2%BB
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1178183-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%80-45-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%C2%BB
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1178183-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%80-45-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%C2%BB
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لعبد الناصر في البداية بؿ جعؿ صورتو توضع بجوار صورة عبد  كبديؿيجرؤ السادات أف يقدـ نفسو 
 الفف أيضًا  باستخداـالناصر ، إلي أف استطاع بعد ذلؾ تشويو عصر عبد الناصر 

 األحداث التي وقعت في عصره ؟ أبرزفما ىي  -

وعبور القوات المسمحة قناة السويس كاف أىـ حدث في عصره ، وقد تـ  ٖٜٚٔ الشؾ أف حرب أكتوبر -
أيضًا االنفتاح االقتصادي وعودة المنابر ثـ األحزاب تحت سيطرتو ، ومعاىدة كامب ديفيد وىناؾ أحداث 

 أخري بالطبع سوؼ تأتي في سياؽ الحديث

 حسنًا فمنبدأ الحديث عف عصره المثير  -

 فمف أيف نبدأ ؟ -

ألنيا الحدث األبرز في عصر السادات ، فأنا ال تعنيني كثيرًا تفاصيؿ ، وبر بالطبع حرب أكتنبدأ ب -
وصولو لمسمطة وانفراده بيا ، فقد فعؿ ذلؾ الكثيروف قبمو ، وتاريخ مصر شاىد عمي ذلؾ ، أما نصر 

 ؟السادات  باسـ الرئيسأكتوبر فسيظؿ مقرونًا 

ىذه الحرب ، فقد أعد ليا جماؿ عبد الناصر ثـ إذا تحدثنا عف حرب أكتوبر البد أف نذكر مقدمات  -
استكمؿ السادات الطريؽ إلييا ، وقد قرر السادات قرار الحرب بعد أف حاوؿ حؿ الموضوع سياسيًا وقد 
سجؿ األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ موقؼ قياـ السادات بإرساؿ مبعوث إلي الرئيس األمريكي لتحريؾ 

صرح الرئيس األمريكي أنو يتدخؿ في المناطؽ الساخنة في القضية ولكف المحاولة لـ تنجح ، فقد 
سرائيؿ فبل وجود مبرر لمتدخؿالعالـ ،   وحيث أف األوضاع مستقرة بيف مصر وا 

 فاضطر السادات لتنفيذ خطة الحرب أليس كذلؾ ؟ -

ىذا صحيح ، فقد تأكد أنو يستطيع أف يحرؾ القضية سياسيًا ولكف بعد إشعاؿ المنطقة عسكريًا   -
وخاصة أف الجيش المصري كاف قد تـ حشده وتسميحو وتدريبو عمي ىذه الخطة ومنتظر أف ينفذىا ، 

 وكاف الشخص الوحيد الذي يمكف أف يتخذ قرار الحرب ىو السادات 

 ؟ حرب أكتوبرمقدمات عف ىيكؿ فماذا كتب  -

 ٖٜٚٔمقدمات حرب أكتوبر  .ٖٔ

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

ولـ تقع  ٕٜٚٔيندية بيف اليند وباكستاف ، وجاءت سنة األولوية التي أخذتيا الحرب في شبو القارة ال
المعركة . وكاف يمكف أف يكوف العذر ىو تأخر السوفييت في إمدادات السبلح ، األمر الذي لـ يترؾ لو 
خيارًا سوي أف يطرد خبراءىـ مف مصر ، وسارع السوفييت إلي تقديـ إمدادات مف السبلح لـ يسبؽ ليا 

لموسكو الفريؽ "أحمد اسماعيؿ عمي" الذي خمؼ الفريؽ :صادؽ" ة قاـ بيا مثيؿ ، خصوصَا عقب زيار 
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وكانت الشواىد حافمة بالنذر الخطيرة معبأة باالحتماالت ،  ٖٜٚٔكوزير لمحربية ، وجاءت سنة 
بالنسبة لجيش طالت تعبئتو وتزايد استعداده واستكماؿ تدريبو عمي عممية العبور إلي درجة أف مناورات 

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

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

 بمظاىرات تعبيرًا عف ىذا اإلحباط ، واعتقمت أعداد كبيرة منيـ ، وأغمقت الجامعات 

 لمبعوث السادات ؟ األمريكيوففماذا عف ما قالو  -

تشاره لؤلمف القومي "حافظ اسماعيؿ" إلي واشنطف كاف "السادات" قد أرسؿ مس ٖٜٚٔفي فبراير سنة  -
ثـ لقاء –البلزمة مع "ريتشارد نيكسوف" رئيس الواليات المتحدة لمقاء رسمي أحيط بكؿ أضواء الدعاية 

رئيس مجمس إدارة "بيبسي –سري مع نظيره األمريكي "ىنري كيسنجر" في مزرعة يممكيا "دونالد كندؿ" 
لمرئيس "نيكسوف" ولـ يسفر ىذا االجتماع السري بيف "حافظ اسماعيؿ"  كوال" والذي كاف صديقًا شخصياً 

و "ىنري كيسنجر" عف شئ يذكر . وفي الحقيقة فإف "كيسنجر" لـ يكف تحت ضغط يفرض عميو أف 
يقترب بتناوؿ أزمة الشرؽ األوسط ، فقد كاف يراىا أزمة خامدة ، وىو ال يقترب إال مف األزمات 

مبلحظتو تمؾ أكثر مف مرة ، ليس فقط أثناء لقائو السري مع "حافظ رمضاف" ، ، وقد عبر عف الساخنة 
ولكف أيضًا خبلؿ تصريحات صحفية نقمت عنو أكثر مف مرة ، كما نقميا عنو إلي الرئيس "السادات" 
عديدوف ممف قابموه ثـ قابموا الرئيس "السادات" بعده ، وبينيـ "أرنو دي بورشجراؼ" مندوب مجمة 

في الشرؽ األوسط ، وكاف مف المراسميف األجانب المقربيف في ذلؾ الوقت لدي الرئيس  "نيوزويؾ"
، كاف مطمب الحركة الحقيقية "السادات" ، كاف االلحاح مف دوائر عديدة عمي ضرورة الحركة والتسخيف 

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

 ف العواقب يمكف أف تكوف وخيمة دخوؿ معركة . وما لـ يصدر إليو أمر البدء فإ

مشكمة كبري عندما يكوف شخص واحد مسئوؿ عف اتخاذ القرارت دوف الرجوع إلي الشعب نفسو مف  -
خبلؿ نوابو وممثميو ، وكؿ ما ييـ الحاكـ ىو عدـ استفزاز القوي العظمي ، والحصوؿ عمي إشارة ما 

نني أعتقد تفيد بأنو ال مانع مف دخوؿ حرب محدودة لتحريؾ القضية ،  ىذه الحرب يصعب أو قد أف وا 
أف تتـ في عدـ وجود توازنات بيف قوتيف عظمتيف ، فيؿ مثبًل مف الممكف أف تتـ يكوف مف المستحيؿ 

سرائيؿ في وجود قوة عظمي وحيدة ىي الواليات المتحدة األمريكية ؟ وىؿ يمكف  حرب حاليًا بيف مصر وا 
دوف الرجوع إلي برلماف حقيقي يمثؿ الشعب ، وسبحاف اهلل ، أف يتـ اتخاذ قرار حرب في بمد ديمقراطي 
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لقد تذكرت اآلف ما قالو شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ رحمو اهلل ، في قصيدتو العمرية التي يمدح فييا 
 أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 

 يا رافعا راية الشورى و حارسيا **** جزاؾ ربؾ خيرا عف محبييا

 بد برأي في حكومتو **** إف الحكومػة تغري مسػتبديػياو ما است

 رأي الجماعة ال تشقى الببلد بو **** رغـ الخبلؼ و رأي الفرد يشقييا

وربما يمكف لبلنصاؼ فيـ بعض  –إلي دخوؿ المعركة كاف السادات ُيدفع دفعًا بفعؿ عوامؿ كثيرة  -
في الحساب ، ف أف تترتب عمي أي خطأ أسباب تردده بسبب ضخامة القرار وفداحة العواقب التي يمك

 فالمسؤولية التي كاف يتحمميا ىائمة والمخاطر عمي كؿ خطوة مف الطريؽ 

فيؿ تـ تنسيؽ بيف مصر وسوريا قبؿ الحرب ، عفوًا أقصد التنسيؽ بيف السادات والرئيس السوري  -
 ؟ واهلل أعمـ فالسادات ىو مصر واألسد ىو سوريا والشعبيف خارج ىذه المعادلةحافظ األسد 

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

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

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

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

عمي أي حاؿ قاـ الرئيس السادات بشجاعة باتخاذ قرار الحرب وتـ العبور العظيـ لقناة السويس ، فيؿ  -
 أقصد أف يكوف كتاب لمؤرخ عسكري ؟ لديؾ كتاب عف الحرب نفسيا وتطوراتيا ،

عف ىذه الحرب كتبو المؤرخ العسكري المواء جماؿ حماد وقد وردت فيو  ٓٛبالتأكيد ، فيناؾ كتاب -
 مزود بصور وخرائط أيضًا ممتع و تفاصيؿ الحرب وىو كتاب 

 معنا في ىذا الحوار  ليشترؾحسنًا فمننتقؿ إلي كتاب المواء جماؿ حماد  -

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

وأوضاع داخمية سيئة ، وأخطاء عسكرية فادحة ارتكبتيا قيادات غير واعية ، لـ يتمكف الجيش 

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

  ٗٔٔصفحة -ٕٙٓٓ

 ٕٕٓٓالطبعة األولي  -كتاب المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية لمواء جماؿ حماد دار الشروؽ   ٓٛ

https://wondersofegyptshistory.blogspot.com/2016/10/1973-2002.html
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ات جدارتو واستعادة أمجاده وانتصاراتو في الحروب الثبلث األولي التي خاضيا ، إذ لـ المصري مف إثب
تتييأ أمامو الفرصة التي كاف ينشدىا ، كي يخوض غمار القتاؿ بعد إتماـ استعداداتو ، ولمواجية 

 ٘ٔبأصوؿ الفف الحربي ، لقد كانت حرب فمسطيف في عدّوه وجيًا لوجو تحت قيادة عسكرية واعية 
ف كانت قد وقعت في زماف حديث ، ورغـ األطراؼ  ٜٛٗٔايو م حربًا قديمة الطراز في معظـ مراحميا وا 

ضمنيا ما يستحؽ أف يطمؽ عميو جيش عصري ، وبسبب االحتبلؿ العديدة التي اشتركت فييا فمـ يكف 
بأدوار رئيسة في ىذه  ٔٛالبريطاني الذي كاف ما يزاؿ مسيطرًا عمي الدوؿ العربية التي قامت جيوشيا

الحرب ، فقد دخمت القوات العربية أرض فمسطيف دوف تدريب جيد أو تسميح كاؼ أو إعداد  مسبؽ ، 
والتي كانت تؤازرىا معظـ القوي الغربية وقتئذ ولعبت السياسة البريطانية المتواطئة مع الصييونية 

–العرب . فمـ تكد الجيوش العربية تقترب ، دورًا ميمًا في إلحاؽ اليزيمة بوبخاصة الواليات المتحدة 
مف تؿ أبيب حتي تـ الضغط عمي الحكومات العربية  -رغـ كؿ ما صادفيا مف عقبات ومؤامرات

ثـ يونيو  ٔٔالخاضعة وقتذاؾ لسطوة االستعمار لمموافقة عمي وقؼ القتاؿ وقبوؿ اليدنة األولي في 
دنة ، تدفقت األسمحة والمعدات واإلمدادات ، وتحت ستار الي ٜٛٗٔيوليو  ٛٔاليدنة الثانية في 

العسكرية والمساعدات المادية عمي إسرائيؿ ، في الوقت الذي تـ فيو حرماف العرب مف أي إمدادات أو 
كما اعتادت بعد ذلؾ في جميع -وفي ظؿ وقؼ إطبلؽ النار قامت إسرائيؿمساعدات خارجية ، 

يجوـ وتمكنت عف طريؽ الغدر مف احتبلؿ القسـ بخرؽ اليدنة وفاجأت القوات العربية بال-حروبيا
األكبر مف األراضي الفمسطينية . وقد اتضح أف إسرائيؿ قد قامت دولتيا عمي مساحة مف األرض 
تتجاوز كثيرًا المساحة التي خصصت لمدولة الييودية ، وفقًا لقرار التقسيـ الذي أصدرتو األمـ المتحدة 

% ولـ ٗ.ٚٚ% مف المساحة الكمية لفمسطيف إلي ٘.ٙ٘ف ، إذ زادت م ٜٚٗٔنوفمبر عاـ  ٜٕفي 
 يبؽ لمعرب بعد انتياء الحرب سوي أراضي الضفة الغربية لنير األردف وقطاع غزة ، 

 ؟ ٜٙ٘ٔفماذا كتب عف حرب  ٜٛٗٔىذا عف حرب  -

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

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

                                                             
 
ضد المميشيات الصييونية المسمحة في شارؾ في ىذه الحرب جيوش كؿ مف : مصر واألردف والعراؽ وسوريا ولبناف والسعودية  ٔٛ

ي عمى االنتداب البريطان والمتطوعيف الييود مف خارج حدود والشتيرف الياجاناهو  واإلرجوف البمماخ فمسطيف والتي تشكمت مف
وكانت المممكة المتحدة قد أعمنت إنياء انتدابيا عمى فمسطيف وغادرت تبعا لذلؾ القوات البريطانية مف منطقة االنتداب، .فمسطيف

لدولتيف ييودية وعربية األمر الذي عارضتو الدوؿ العربية وشنت ىجوما عسكريا لطرد  قرارا بتقسيـ فمسطيف وأصدرت األمـ المتحدة
 .1949 مارس استمر حتى 1948 مايو المميشيات الييودية مف فمسطيف في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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المتوقع في اتجاه اإلسكندرية أو بورسعيد ، ولـ تبؽ في سيناء سوي ثماني كتائب مشاه ، وزع سبع 
العريش وتمركزت الكتيبة الثامنة في شـر الشيخ ، وعندما بدأ -رفح-منيا عمي مثمث أبو عجيمة

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

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

الطرفيف المتحاربيف وضماف حرية مرور السفف بالقناة وفقًا ألحكاـ القانوف الدولي ، عندئذ انكشفت 
أمرىا باالنسحاب العاـ لجميع القوات بجبلء أبعاد المؤامرة الثبلثية ، فأصدرت القيادة السياسية 

ة إلفساد المخطط الموضوع لقطع خط الرجعة عمي ىذه القوات المصرية في سيناء إلي غرب القنا
 تمييدًا إلبادتيا 

 )الحرب الثالثة( ؟ ٜٚٙٔفماذا عف حرب  -

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

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

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

% مف أسمحتيا ٓٛانتيت بإخبلء سيناء وفقد القوات المسمحة المصرية بصفة عامة ما يعادؿ 
إلي الضفة الشرقية لقناة السويس ، ووقعت أرض يو يون ٛومعداتيا . ووصمت القوات اإلسرائيمية يوـ 

 ٜٚٙٔسيناء العزيزة في قبضة الغزاة ، وكاف لبلنتصار الخاطؼ الذي أحرزتو إسرائيؿ في حرب يونيو 
إلي ورغـ أف ىذا االنتصار كاف يرجع في الدرجة األولي تأثير كبير عمي كؿ مف العرب واإلسرائيمييف . 

األخطاء التي ارتكبتيا بعض القيادات العسكرية العربية وليس إلي مقدرة الجيش اإلسرائيمي وبراعتو ، 
فإف إسرائيؿ أثمميا النصر بعد أف استطاع جيشيا إلحاؽ اليزيمة بثبلثة جيوش عربية في ستة أياـ ، 

ليذا انتاب إسرائيؿ الصمؼ وأف يضـ إلييا مف األراضي العربية ما يزيد عف ثبلثة أمثاؿ مساحتيا ، و 
آمنت بأوىاـ لـ تمبث أف أصبحت بالنسبة ليا حقائؽ ثابتة ومعتقدات راسخة ، مف بينيا و والغرور ، 

أسطورة التفوؽ النوعي اإلسرائيمي عمي العرب وجيشيا الذي ال ُيقير ، وذراع إسرائيؿ الطويمة القادرة 
ىـ ، فضبل عما كانت تردده عف تمؾ الفجوة عمي سحؽ أعدائيا العرب في أي مكاف ميما نأت ديار 

الحضارية الواسعة التي تفصؿ بينيا وبيف العرب والتي تحتاج لعدة قروف حتي يستطيع العرب االقتراب 
آمنت إسرائيؿ بنظرية حاولت إقناع العالـ وقتئذ األراضي العربية الشاسعة إلييا ، منيا ، ونتيجة لضـ 
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مي ، التي تقوـ عمي أساس ارتكاز قواتيا خمؼ موانع طبيعية واالحتفاظ بيا ، وىي نظرية األمف اإلسرائي
باألراضي المحتمة التي توفر ليا العمؽ االستراتيجي ، وتبعد مياديف العمميات الحربية عف قمب إسرائيؿ 

ذات الكثافة السكانية فييا ، وتوفر لقواتيا مجاؿ التعبئة وحرية العمؿ والمناورة ، وتيدد  واألماكف 
لتسوية النزاع العربي عمؽ الدوؿ العربية المجاورة ، ورغـ الجيود العربية والدولية التي بذلت 

صرار أي تسوية سممية ، كما رفضت  اإلسرائيمي بطريقة سممية ، فإف إسرائيؿ رفضت في عناد وا 
والذي ينص عمي االنسحاب  ٜٚٙٔنوفمبر  ٕٕالصادر في ٕٛ ٕٕٗااللتزاـ بقرار مجمس األمف رقـ 

، فقد كانت عمي يقيف مف عجز العرب  ٜٚٙٔاإلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة في حرب يونيو 
عسكريًا عف التحرؾ ضدىا ، وكانت عمي ثقة تامة بعدـ مقدرة مصر ، وىي الجبية العربية الرئيسية 

بور القناة مف جبيات دوؿ المواجية ، عمي القياـ بأي ىجوـ شامؿ ضدىا ، وأف أي محاولة مصرية لع
في ساعات معدودة ، لمحصوؿ ولو عمي موطئ قدـ عمي ضفتيا الشرقية ، سوؼ تقضي عمييا قواتيا 

بسبب عدـ كما رسخ في أذىاف قادتيا استحالة تسيؽ أي ىجوـ عربي ضدىا عمي أكثر مف جبية ، 
ف مواجية مقدرة القيادات العسكرية العربية عمي التخطيط ، وضعؼ شأف القوات العربية وعجزىا ع

جيش إسرائيؿ الذي ال يقير ، ونتيجة ليذا الغرور القاتؿ ، آمف القادة اإلسرائيميوف بأنيـ يممكوف 
التفوؽ التاـ ، وأنو ليس أماـ العرب سوي االستسبلـ لشروط إسرائيؿ والسكوت المطمؽ عف المطالبة 

نت إسرائيؿ تتوقع لـ ولكف مصر عمي خبلؼ ما كا،  ٜٚٙٔبأراضييـ التي احتمتيا في حرب يونيو 
خاضعًا  -وىو سيناء–تستسمـ لميأس ، ولـ يكف ىناؾ مصري واحد يقبؿ أف يبقي جزء مف تراب الوطف 

لبلحتبلؿ اإلسرائيمي البغيض ، وبدأت مصر عمي الفور في إعادة بناء قواتيا المسمحة بمعاونة االتحاد 
، فضبًل عف  ٜٚٙٔتو في حرب يونيو السوفييتي ، الذي أمدىا باألسمحة والمعدات عوضًا عما فقد

إمدادىا بالخبراء والمستشاريف السوفييت ، ىذا ولـ تيدأ الجبية المصرية عسكريًا كما كانت إسرائيؿ 
عمي طوؿ مواجية قناة السويس حتي بدأت حرب تتوقع ، فما كادت الدفاعات تقوي وتتماسؾ 

برزت خبلؿ ىذه الحرب قوة نيراف المدفعية ، والتي استمرت لمدة عاميف . و  ٛٙاالستنزاؼ في سبتمبر 
في األرواح واألسمحة والمعدات ، مما دفعيا إلي إقامة خط المصرية ، وتكبدت إسرائيؿ خسائر كبيرة 

                                                             
 
الحرب  ، وجاء في أعقاب1967 نوفمبر 22 في األمـ المتحدة الدولي التابع لمنظمة مجمس األمف ىو قرار أصدره ٕٕٗالقرار رقـ  ٕٛ

لمناطؽ عربية  إسرائيؿ والتي أسفرت عف ىزيمة الجيوش العربية واحتبلؿ ٜٚٙٔوالتي وقعت في يونيو  العربية اإلسرائيمية الثالثة
 :وقد جاء ىذا القرار كحؿ وسط بيف عدة مشاريع قرارات طرحت لمنقاش بعد الحرب. وورد في المادة األولى، الفقرة أ .جديدة

وقد حذفت "أؿ" التعريؼ مف كممة "األراضي" في  .«األراضي التي احتمت في النزاع األخيرانسحاب القوات اإلسرائيمية مف »
ضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار عمى إنياء حالة بيدؼ المحافظة عمى الغموض في  اإلنجميزي النص تفسير ىذا القرار. وا 

التي اعتبرىا القرار مشكمة الجئيف. ويشكؿ ىذا القرار منذ صدوره  قضية فمسطيف الحرب واالعتراؼ ضمنا بإسرائيؿ دوف ربط ذلؾ بحؿ
 .ُصمب كؿ المفاوضات والمساعي الدولية العربية إليجاد حؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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مف الدفاعات والتحصينات والموانع والسواتر الترابية العالية أطمقت عميو اسـ خط بارليؼ . وقد أنفقت 
مميوف دوالر ، أنفؽ منيا عمي  ٓٓ٘أنشأتو في سيناء حوالي  إسرائيؿ عمي نظاميا الدفاعي الذي

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

سياسة الوفاؽ بيف القوتيف العظمييف والتي كانت تدعو إلي استراتيجية عميا ليذه الحرب ، فإف 
االسترخاء العسكري في المنطقة ، لـ تكف تتقبؿ نشوب حرب جديدة في الشرؽ األوسط ، وكاف الموقؼ 

 الدولي يتطمب أسموبًا خاصًا في إدارة الصراع المسمح في المنطقة . 

 ؟ فماذا فعمت مصر مع وجود كؿ ىذه التغييرات والتحديات -

زاء ىذه الحقائؽ ، تـ التخطيط لحرب أكتوبر  - " ال تستخدـ فييا local conflictعمي أنيا حرب محدودة "وا 
سوي األسمحة التقميدية ، ويكوف ليا أىداؼ استراتيجية حاسمة بحيث تقّوض نظرية الحدود اآلمنة 

سكري والسبؽ في توجيو اإلسرائيمية ، وتيدـ أسس استراتيجية إسرائيؿ القائمة عمي أساس التفوؽ الع
لمحصوؿ عمي المبادأة كوسيمة إلحراز المفاجأة االستراتيجية ، وىي االستراتيجية التي الضربة األولي ، 

تدعو إلي توجيو ضربة إجياض ضد أي تحضيرات ىجومية عربية ، وأف تكوف الحرب قصيرة وحاسمة 
وكاف التغمب عمي ىذه االستراتيجية  مع نقؿ المعركة إلي األراضي العربية فور بدء أي اشتباكات ،

اإلسرائيمية يتطمب تحدي نظرية األمف اإلسرائيمي عف طريؽ عمؿ عسكري يكوف ىدفو إلحاؽ أكبر قدر 
قناعيا  ال بأف مواصمة احتبلليا لؤلراضي المصرية يفرض عمييا ثمنًا باىظًا مف الخسائر بإسرائيؿ ، وا 

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

 ؟ ولكف أال تستطيع الواليات المتحدة األمريكية أف تمد إسرائيؿ بما تحتاجو خبلؿ الحرب -

سرائيؿ باألسمحة والمعدات ولكنيا ال تستطيع أف تمدىا بموظفيف وعماؿ ليعمموا يمكنيا بالطبع إمداد إ -
في الشركات والمصانع المتوقفة ، وىناؾ طرفة تقوؿ أف جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيؿ في ذلؾ 

                                                             
 

يتأثر اقتصادىا  كانت إسرائيؿ في ذلؾ الوقت تعاني نقصًا حادًا في التعداد السكاني ، فمـ تكف تستطيع أف تحشد جيشًا دوف أف ٖٖٛٛ
، فالشعب يتحوؿ بالتعبئة إلي جيش وبالتالي يتوقؼ العمؿ واإلنتاج حتي تنتيي المعركة ويعود الموظفوف والعماؿ إلي مصانعيـ 
وشركاتيـ ليستأنفوا العمؿ واإلنتاج ، وبالتالي فإسرائيؿ ال تتحمؿ طوؿ فترة الحرب ألنيا تصاب بشمؿ تاـ في جمع مناحي الحياة ، 

تعتمد عمي الخطوط الدفاعية والموانع والتحصينات بحيث يكوف أقؿ عدد مف المقاتميف يدافعوف عف مساحات كبيرة مف األرض لذلؾ 
 ، وحروبيا خاطفة وقصيرة المدة ، )ذات نفس قصير كما يقاؿ(

  ٚصفحة – ٕٕٓٓدار الشروؽ طبعة -المواء جماؿ حماد-المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية –نقبًل عف كتاب  ٗٛ
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الذي يقوـ بذلؾ متواجد الوقت إذا تـ عمؿ تعبئة لمجيش ال تجد مف يصنع ليا فنجاف مف القيوة ، ألف 
 عمي جبية القتاؿ 

 العبور العظيـ  .ٕٖ

 ؟ فكيؼ كاف رد الفعؿ، بالفعؿ وبدأت ، إذف فقد تـ التخطيط لمحرب جيدًا  -

كانت إسرائيؿ ما تزاؿ تبدو  ٖٜٚٔأكتوبر  ٙوعندما بدأت الحرب في الساعة الثانية مف بعد ظير يوـ ) -
اميا . ووصؿ الغرور باإلسرائيمييف إلي االعتقاد بأف ىذه أماـ العالـ قمعة عسكرية منيعة ال يمكف اقتح

الحرب ما ىي إال اليوـ السابع مف حرب األياـ الستة السابقة . ومف قاعة دار "سوكولوؼ" التي شيدت 
، أعمف موشي  ٚٙالمؤتمرات الصحفية الخاصة بأنباء االنتصارات اإلسرائيمية الباىرة في حرب يونيو 

أكتوبر في مؤتمر صحفي "سوؼ يدحر جيش الدفاع اإلسرائيمي المصرييف  ٙاء دياف وزير الدفاع مس
،، وصرح الجنراؿ دافيد  "بانتصارنا في األياـ القادمةبضربة شديدة في سيناء ، وسوؼ ينتيي القتاؿ 
أكتوبر وسط تصفيؽ الحاضريف ، "بأف الجيش  ٛأليعازر رئيس األركاف في مؤتمر صحفي يوـ 

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

عمي الضفة الشرقية  -وفقًا لمخطة الموضوعة–خط بارليؼ ، وبدأت في إنشاء منطقة رءوس الكباري 
لمقناة ، كما تمكنت مف تدمير ثبلثة ألوية مدرعة إسرائيمية تدميرًا يكاد يكوف كامبًل ، وعمي الجبية 
السورية ، نجحت القوات السورية في عبور الخندؽ الصناعي الذي أقامتو إسرائيؿ ، واندفعت كالسيؿ 

غرب ، عمي ثبلثة محاور رئيسية ، وىكذا الجارؼ تشؽ طريقيا في مرتفعات الجوالف مف الشرؽ إلي ال
انيارت نظرية األمف اإلسرائيمي بكؿ أسسيا ومقوماتيا ، وتقوضت سمعة الجيش اإلسرائيمي الذي 

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

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

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

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

خداع جيازي المخابرات اإلسرائيمية والمخابرات األمريكية في وقت واحد . ولقد تمكنت القوات المصرية 
الي مميزاتيا ففقدت بالتمف تقويض أسس العقيدة القتالية لمقوات اإلسرائيمية خبلؿ حرب أكتوبر ، 
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الرئيسية وأىميا خفة الحركة والقدرة عمي المناورة وتحقيؽ السيادة الجوية عمي ميداف المعركة ، فقد 
ىبطت قدرات وفعالية الدبابات اإلسرائيمية إلي درجة خطيرة عندما واجيت القواذؼ والصواريخ المضادة 

نب االقتراب مف قناة السويس ، حتي ال لمدبابات المصرية ، كما اضطرت الطائرات اإلسرائيمية إلي تج
زاء كثافة  تقع فريسة لشبكة الصواريخ المصرية أرض جو ساـ المنتشرة غرب قناة السويس ، وا 

وفعاليتيا ضد كؿ مف الطائرات والدبابات ، وىما السبلحاف الرئيسياف إلسرائيؿ الصواريخ المصرية 
طفة القصيرة المدي فيما مضي ، فقد ارتبكت خططيا المذاف كانا يييئاف ليا القدرة عمي شف الحرب الخا

العسكرية وتجمدت عقيدتيا اليجومية وعجزت عف إحراز التفوؽ الذي كانت تحصؿ عميو دائمًا في 
الحروب السابقة مع العرب ، وفي الوقت نفسو استرد العرب كرامتيـ وثقتيـ في أنفسيـ وسمعتيـ أماـ 

في نفسو وفي سبلحو وفي قياداتو ، وكاف أحسف تعبير عما جري   العالـ ، واسترد الجندي العربي ثقتو
والتحصينات القوية عمي جبيتي ىو أف العرب قد عبروا اليزيمة ، ىذا ولـ تقدـ الخطوط الدفاعية 

سيناء والجوالف في بداية الحرب الوقاية التي كانت تنشدىا إسرائيؿ مف إقامتيا ، فقد سقطت حصوف 
ساعات معدودة ، كما تمكنت القوات العربية مف اقتحاـ ىذه التحصينات  خط بارليؼ الشامخة في

واكتساحيا عمي الجبيتيف ، وثبت أف الموانع الطبيعية والصناعية والدفاعات الحصينة ال يمكنيا أف 
تقؼ حائبًل أماـ الجيوش الحديثة ، بما لدييا مف تجييزات وأسمحة ومعدات ، وبخاصة إذا كاف لدييا 

اإلرادة والتصميـ عمي القتاؿ ، وال شؾ في أف حرب أكتوبر قد قمبت موازيف القوي في الشرؽ العزيمة و 
 األوسط رأسًا عمي عقب ، 

 ذلؾ ؟ كاففكيؼ  -

عمي نغمة التفوؽ النوعي لمفرد اإلسرائيمي ومقدرتو عمي  ٚٙفقد كانت إسرائيؿ تركز بعد حرب يونيو  -
حد كبير مف ميزة التفوؽ العددي العربي ، وجاءت حرب  استخداـ التكنولوجيا الحديثة ، مما يقمؿ إلي

أكتوبر ، فكاف مف أبرز سماتيا ظيور كفاءة المقاتؿ العربي ومدي ارتفاع مستوي نوعيتو وقدرتو عمي 
بما فييا األسمحة اإللكترونية ، لقد أثبت كؿ مف المخطط استيعاب واستخداـ األسمحة الحديثة والمعقدة 

ربي كفاءتو وقدراتو الحقيقية في ميداف القتاؿ ، ولذا فإنو بإضافة النوعية العربية والقائد والمقاتؿ الع
المتفوقة عمي الكـ العددي فسوؼ تكوف لمعرب الكفة الراجحة في أي صراع مقبؿ في الشرؽ األوسط ، 

 ولقد أفرزت حرب أكتوبر العديد مف الدروس المستفادة 

 المستفادة مف ىذه الحرب ، فماذا كتب عنيا ؟رائع ، لقد كنت سأسأؿ عف الدروس  -

الدروس المستفادة التي كاف ليا تأثير كبير في إعادة تقييـ النواحي االستراتيجية والسياسية بالنسبة  -
النزاع العربي اإلسرائيمي ، لمشرؽ األوسط ، وفرضت عمي العالـ أف يعيد حساباتو بالنسبة لموقفو مف 

وقد أثبتت نتائج االشتباكات أف الحرب باىظة التكاليؼ فادحة الخسائر ، وأف مف المستحيؿ -----
مف دولة عظمي عمي أي دولة صغيرة أف تستمر في القتاؿ لمدة طويمة دوف أف تتمقي اإلمدادات 
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ف تساندىا . ولوال اإلمدادات اإلمريكية التي زودت بيا الواليات المتحدة إسرائيؿ عف طريؽ الجسري
البحري والجوي ولوال اإلمدادات السوفييتية التي أمد بيا االتحاد السوفييتي سوريا ومصر عف طريؽ 
الجسريف البحري والجوي ، لما كاف في اإلمكاف أف يواصؿ الطرفاف ىذه الحرب طواؿ المدة التي 

مة لمتقميؿ مف وبيذا لف تكوف ىناؾ وسياستغرقتيا ، إذ اف معدالت االستيبلؾ كانت عالية لمغاية ، 
رض نفوذ الدولة العظمي التي تورد السبلح والمعدات لمدولة الصغري ، والتي تتحكـ تبعًا لذلؾ في ف

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

العمؿ عمي توافر القدرة الذاتية عمي التصنيع الحربي ىو أىـ درس مستفاد مف ىذه الدروس أعتقد أف  -
فالقوي العظمي التي تمدنا بالسبلح ىي صاحبة النفوذ الحقيقي وال يمكف أف تستمر الدوؿ الصغري في 

البحث القتاؿ بدوف موافقتيا ، والتصنيع الحربي يحتاج إلي وجود قاعدة صناعية كبيرة تعتمد عمي 
العممي وىو ما يتطمب االىتماـ بالتعميـ بشكؿ عاـ ، فالتعميـ ىنا مسألة أمف قومي ببل شؾ ، فماذا 

 كتب أيضًا مف الدروس المستفادة ؟

ولقد أثارت حرب أكتوبر العديد مف التساؤالت حوؿ مستقبؿ بعض األسمحة الرئيسية في حروب  -
بابة لميداف القتاؿ وىؿ ستظؿ محتفظة بالمكانة المستقبؿ ، فقد صار التساؤؿ حوؿ مدي سيادة الد

في المعركة اليجومية ؟ لقد نجح المشاة المصريوف المجردوف مف أي تدريع ومف العالية التي تحتميا 
مسافات قصيرة ، في صد أقوي أنواع الدبابات اإلسرائيمية ، وفي إلحاؽ خسائر جسيمة بيا خاصة في 

قد أثبت الدفاع الجوي المصري فعاليتو في الحد مف التفوؽ و -----المرحمة األولي مف الحرب ، 
المشكمة أساسًا مف الصواريخ وبفضؿ شبكة الدفاع الجوي ---الجوي اإلسرائيمي عمي أرض المعركة 

أرض جو ساـ ، عجزت الطائرات اإلسرائيمية عف تدمير الكباري التي أقامتيا القوات المصرية عمي قناة 
 ---تدفؽ القوات واإلمدادات طواؿ مراحؿ الحرب إلي الضفة الشرقية  السويس ، وبذا تـ تأميف

 فماذا كتب عف نتائج ىذه الحرب ؟ -

وعف النتائج االستراتيجية لمحرب ، يمكف التأكيد بأف مف أىـ النتائج ىو تحقيؽ اليدؼ الرئيسي الذي  -
التي كاف استمرارىا ال  كاف ينشده الرئيس الراحؿ أنور السادات ، وىو إنياء حالة البلسـ والبلحرب

يعني سوي انييار مصر وتعرضيا لدمار محقؽ ، فقد أرغمت القوتاف العظمياف عمي التدخؿ المباشر 
وعمي ممارسة تأثيرىما القوي إلنياء حالة الركود الذي ساد  لمحاولة إيجاد حؿ لمنزاع العربي اإلسرائيمي
يدؼ التوصؿ إلي إقرار السبلـ في الشرؽ ، وذلؾ ب ٜٚٙٔالموقؼ السياسي منذ انتياء حرب يونيو 

 األوسط

أعتقد أف السادات تأكد مف أف الحؿ السياسي لف يحدث إال إذا سبقو حؿ عسكري ، والقوي العظمي  -
 ، وماذا كتب عف الدور العربي في الحرب عمي أي حاؿ ىي التي يمكنيا تسوية األمور طبقًا لمصالحيا
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تضامف العربي في مواجية الخطر اإلسرائيمي ، فقد اتخذت كما أظيرت الحرب بجبلء مدي أىمية ال -
لتدعيـ مصر وسوريا ، فقامت تسع دوؿ منيا بتقديـ الدعـ الدوؿ العربية جميعًا خطوات عممية 

العسكري ليما بنسب متفاوتة ، وىي العراؽ والجزائر وليبيا واألردف والمغرب والسعودية والسوداف 
الخميج والمممكة السعودية تقديـ الدعـ المالي ليما ، فقدمت والكويت وتونس ، كما قررت دوؿ 

وقدمت اإلمارات مائة مميوف دوالر لمصر وخمسيف مميوف دوالر لسوريا ، السعودية مائتي مميوف دوالر 
وأسيمت قطر بخمسة عشر مميوف دوالر وبمعونات عينية مف األدوية والقمح ، ووضع الرئيس 
الجزائري بومديف خبلؿ زيارتو لبلتحاد السوفييتي مائة مميوف دوالر تحت تصرؼ كؿ مف مصر وسوريا 

 لتدبير ما قد تحتاجو الدولتاف مف تسميح ،  لدي الحكومة السوفييتية

سبحاف اهلل ، كؿ ىذه الدوؿ في يوـ مف األياـ كانت دولة واحدة عظمي وقوية وغنية في ظؿ الخبلفة  -
اإلسبلمية ، ثـ تفككت إلي مجموعة مف الدوؿ التي توصؼ بالدوؿ الصغري الضعيفة ، وتطمب حؿ 

 ، وعفوًا لممقاطعة  وتستجدي اىتماميا لـلمشاكميا مف القوي العظمي الجديدة في العا

 ٘ٛ، اتخذت الدوؿ العربية المنتجة لمبتروؿ قرارًا بتخفيض إنتاجيا مف البتروؿوعمي الجبية االقتصادية   -
وبذلؾ تأكد دور البتروؿ كسبلح ، ثـ أعمنت تطبيؽ الحظر الكامؿ عمي صادراتيا إلي الواليات المتحدة 

 ٘العربية ، فقد ارتبط أماـ العالـ بإعادة اسرائيؿ إلي حدود ما قبؿ  فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ السياسية
يرًا فعااًل عمي دوؿ أوروبا الغربية والياباف ، مما جعميا ، وقد أثر الحظر البترولي تأث ٜٚٙٔيونيو 

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

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

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

التزود ـ.وعندما ظيرت آثار أزمة النفط فى الواليات المتحدة، ولدى حمفائيا واضحة فى الطوابير عند محطات ٜٚٙٔالعربية التى احتمت عاـ 
ـ، عمَّو يحصؿ عمى وعد باستئناؼ تصدير النفط، وطواؿ ٖٜٚٔنوفمبر  ٛبالوقود، ىرع ىنرى كيسنجر وزير الخارجية األمريكية لزيارة الرياض فى 

ر نحو أربع ساعات قضاىا فى مباحثات مع الممؾ فيصؿ أوال ثـ مع عمر السقاؼ وزير الشئوف الخارجية السعودية بعدىا، وبدأ ىنرى كيسنج
إف طائرتى تقؼ ىامدة فى المطار بسبب نفاد الوقود، فيؿ تأمروف جبللتكـ بتموينيا، وأنا مستعد لمدفع » حديثو مع الممؾ فيصؿ بمداعبة قائبًل 

ؿ وأنا رجؿ طاعف فى السف، وأمنيتى أف أصمى ركعتيف فى المسجد األقصى قبؿ أف أموت، في» ، وكاف جواب الممؾ لو محددًا «باألسعار الحرة
ماذا يخيفنا؟ ».وعندما ىددت الدوؿ الغربية باستخداـ القوة لمسيطرة عمى منابع البتروؿ، قاؿ الممؾ فيصؿ: » تساعدنى عمى تحقيؽ ىذه األمنية 

 ىؿ نخشى الموت؟ وىؿ ىناؾ موت أفضؿ وأكـر مف أف يموت اإلنساف مجاىًدا فى سبيؿ اهلل؟ أسأؿ اهلل سبحانو أف يكتب لى الموت شييًدا فى
وبعد نصر أكتوبر، زار الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز مصر وطاؼ موكبو فى عدد مف المدف المصرية فى استقباؿ شعبى بييج، وقد «.سبيؿ اهلل

وسيظؿ يذكر التاريخ لمممؾ فيصؿ «(.فيصؿ»وبطؿ معركة البتروؿ « السادات»رفعت رايات ترحيب كاف مف ضمنيا الفتة )مرحًبا ببطؿ معركة العبور 
ننا قد » و تمؾ التى قاؿ فييا جممت إف ما نقدمو ىو أقؿ القميؿ مما تقدمو مصر وسوريا مف تقديـ أرواح جنودىما فى معارؾ األمة المصيرية، وا 

 «تعودنا عمى عيش الخياـ ونحف عمى استعداد الرجوع إلييا مرة أخرى وحرؽ آبار البتروؿ بأيدينا وأال تصؿ إلى أيد أعدائنا
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األمريكية إلي مف إقامة الجسر الجوي الطويؿ لنقؿ اإلمدادات واألسمحة والذخائر مف القواعد الجوية 
 إسرائيؿ ، وقد اعتذرت بعض ىذه الدوؿ عف عدـ إمكانيا تقديـ ىذه التسييبلت 

لعالـ وحامبلت بالطبع حدث كؿ ىذا قبؿ أف تصبح الواليات المتحدة ىي القوة العظمي الوحيدة في ا -
 الطائرات الخاصة بيا تجوب البحار والمحيطات في العالـ دوف أف تحتاج موافقة مف أحد 

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

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

 ؟في خطابو الشيير بمجمس الشعب  والعبور العظيـ فكيؼ وصؼ السادات ىذا النصر -

بالفعؿ لقد كاف خطابًا تاريخيًا تمت كتابتو بأسموب أدبي رائع ، كما كاف إلقاء الخطاب أروع ، فالرئيس  -
لست أظنكـ تتوقعوف مني أف  السادات كانت لديو قدرة خاصة عمي الخطابة ، فكاف مما قاؿ ما يمي : )

بما حققناه في أحد عشر يومًا مف أىـ وأخطر بؿ أعظـ وأمجد أقؼ أمامكـ لكي نتفاخر معًا ونتباىي 
ولكف لكى نتذكر وندرس ونعمـ  وربما جاء يوـ نجمس فيو معا ال لكى نتفاخر ونتباىى،،  أياـ تاريخنا

وحبلوه النصر   قصة الكفاح ومشاقة، ومرارة اليزيمة و أالميا،  أوالدنا وأحفادنا جيبل بعد جيؿ ،
وكيؼ حمؿ كؿ  جئ يوـ نجمس فيو لنقص ونروى ماذا فعؿ كؿ منا فى موقعو ....نعـ سوؼ ي  وآمالو،

كيؼ خرج األبطاؿ مف ىذا الشعب وىذه االمة فى فترة حالكة ساد فييا الظبلـ،  منا أمانتو وأدى دوره،
 ليحمموا مشاعؿ النور وليضيئوا الطريؽ حتى تستطيع أمتيـ اف تعبر الجسر ما بيف اليأس والرجاء

وات المسمحة المصرية قامت بمعجزة عمي أي مقياس عسكري ، لقد أعطت نفسيا بالكامؿ إف الق -
وحيف أصدرت ليا األمر أف ترد عمي ،  لواجبيا ، استوعبت العصر كمو تدريبًا وسبلحًا ، وعممًا واقتداراً 

عد صدور استفزاز العدو وأف تكبح جماح غروره فإنيا أثبتت نفسيا ، وأف ىذه القوات أخذت في يدىا ب
ولست أتجاوز إذا قمت ،  األمر ليا زماـ المبادأة وحققت مفاجأة العدو وأفقدتو توازنو بحركتيا السريعة

 ٖٜٚٔأف التاريخ العسكري سوؼ يتوقؼ طويبًل بالفحص والدرس أماـ عممية السادس مف أكتوبر 
تياح خط بارليؼ حيف تمكنت القوات المسمحة المصرية مف اقتحاـ مانع قناة السويس الصعب واج

قامة رؤوس جسور ليا عمي الضفة الشرقية مف القناة بعد أف أفقدت العدو توازنو كما قمت  المنيع وا 
،  إف ىذا الوطف يستطيع أف يطمئف ويأمف بعد خوؼ أنو قد أصبح لو درع وسيؼ،  في ست ساعات

                                                             
 
  ٔٔصفحة – ٕٕٓٓدار الشروؽ طبعة -المواء جماؿ حماد-المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية –نقبًل عف كتاب  ٙٛ
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أمانو أننى افضؿ احتراـ واقوؿ لكـ بصدؽ و ،  وقد كنا نطمئف بعطؼ العالـ ونحف االف نعتز باحترامو
 ٚٛ(،  وأحمد اهلل،  عمى عطؼ العالـ اذا كاف بغير احتراـ،  العالـ ولو بغير عطؼ

 فماذا أنشد الشعراء بيذه المناسبة ؟إنو خطاب رائع ببل شؾ ،  -

 -مقتطفات مف قصيدة لقد كاف ىناؾ العديد مف األشعار واألغاني الوطنية في ذلؾ الوقت وسأقرأ لؾ  -
 شعر صبلح عبد الصبور -دي رفع العمـ إلي أوؿ جن

 تمميناؾ ، حيف أىؿَّ فوؽ الشاشة البيضاء ،
 وجيؾ يمثـ العمما
 وترفعو يداؾ ،

 لكي يحمؽ في مدار الشمس ،
 حر الوجو مقتحما

 . ولكف كاف ىذا الوجو يظير، ثـ يستخفي
 ولـ ألمح سوي بسمتؾ الزىراء والعينيف
 ولـ تعمف لنا الشاشة نعتا لؾ أو إسما
 ولكف، كيؼ كاف اسـ ىنالؾ يحتويؾ ؟

 وأنت في لحظتؾ العظمي
 تحولت إلي معني

 .كمعني الحب ، معني الخير ، معني النور ، معني القدرة األسمي
 تراؾ ،

 وأنت في ساح الخمود ، وبيف ظؿ اهلل واألمبلؾ
 تراؾ ، وأنت تصنع آية ، وتخط تاريخا

 تراؾ ، وأنت أقرب ما تكوف
 واألفبلؾإلي مدار الشمس 
 تراؾ ذكرتني ،

 وذكرت أمثالي مف الفانيف والبسطاء
 وكاف عذابيـ ىو حب ىذا العمـ اليائـ في األنواء

 وأضحى ظمؾ المرسوـ منبيما

                                                             
 

 ٖٜٚٔأكتوبر  ٙٔمقتطفات مف خطاب الرئيس محمد أنور السادات بتاريخ  ٚٛ
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 رأيتؾ جذع جميز عمي ترعة
 رأيتؾ قطعة مف صخرة األىراـ منتزعة

 رأيتؾ حائطا مف جانب القمعة
 رأيتؾ دفقة مف ماء نير النيؿ

 يفوقد وقفت عمي قدم
 لترفع في المدي عمما
 يحمؽ في مدار الشمس،

 .حر الوجو مبتسما
عرؼ لغرب فيما يُ إلي اقوات إسرائيمية مف الشرؽ تـ عبور ولكف ىؿ بالفعؿ إنيا معاني جميمة بالفعؿ ،  -

 بالثغرة ؟

 الثغرة .ٖٖ

تبدأ قصة الثغرة عندما توقؼ القتاؿ عمي الجبية المصرية وتوقفت القوات المصرية حوالي خمسة أياـ  -
داخؿ رؤوس الكباري واتخذت أوضاع دفاعية ، بينما استمر القتاؿ عمي الجبية السورية وتـ ضغط 

تي اندفعت الجيش اإلسرائيمي بعنؼ عمي الجبية السورية فانسحبت القوات السورية وتدىور الموقؼ ح
وعندما )كـ فقط مف العاصمة دمشؽ ، ٓٗالقوات اإلسرائيمية داخؿ العمؽ السوري وأصبحت عمي بعد 

 -في سورياما تزاؿ رغـ وقوع ىذه التطورات الخطيرة –أف القوات المصرية الحظت القيادة السورية 
مف المنتظر صدور باقية في أماكنيا شرؽ القناة دوف أف تبدو في األفؽ أي إشارات تدؿ عمي أف 

بيف الجيشيف ، أخذت القيادة األمر ليا بالتحرؾ شرقًا في اتجاه المضايؽ وفقًا لمخطة المتفؽ عمييا 
السورية بدمشؽ تمطر ىيئة عمميات القيادة االتحادية بالقاىرة بسيؿ مف البرقيات تستفسر فييا عف 

خفيؼ الضغط عمي الجبية السورية . الموعد الذي سوؼ تقوـ فيو القوات المصرية بالتقدـ لؤلماـ لت
وكاف المواء بيي الديف نوفؿ رئيس ىيئة العمميات االتحادية المشتركة يشعر بمزيد مف الحرج وىو 
يعرض بيف ساعة وأخري ما تمقاه مف ىذه البرقيات عمي الفريؽ أحمد اسماعيؿ قائد القيادة االتحادية . 

زاء ىذا الضغط السوري المركز واإللحاح ال مستمر اضطر الرئيس الراحؿ السادات إلي االستجابة وا 
أكتوبر  ٖٔصباح ، فاتخذ قراره السياسي الخطير بتطوير اليجوـ المصري شرقًا لمطالب السورييف 
أكتوبر . ومما يؤسؼ لو أف ىذا القرار الصحيح قد صدر ٗٔساعة ليجري صباح ٕٗالذي تـ تأجيمو 

خاطئ الذي يصدر في الموعد الصحيح سواء بسواء ، في موعد خاطئ فأصبح شأنو شأف القرار ال
 وكاف لو أسوأ النتائج عمي مجري الحرب . 

 فكيؼ صدر القرار السياسي بتطوير اليجوـ ؟ -
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أوضح الفريؽ سعد الشاذلي رئيس أركاف حرب القوات المسمحة خبلؿ حرب أكتوبر الظروؼ التي صدر  -
مف مذكراتو ما يمي : "بعد  ٕٙٗو  ٕ٘ٗصفحتيف فييا القرار السياسي بتطوير اليجوـ ، فذكر في ال

في موضوع  -الفريؽ أحمد اسماعيؿ–أكتوبر فاتحني الوزير ٔٔعودتي مف الجبية يوـ الخميس 
تطوير ىجومنا نحو المضايؽ ، ولكني عارضت الفكرة وأبديت لو األسباب ، وبدا لي أنو اقتنع بيذا 

الجمعة –في صباح اليوـ التالي ضوع مرة أخري وأغمؽ بذلؾ الموضوع . ولكنو عاد وفاتحني بالمو 
مدعيًا ىذه المرة أف اليدؼ مف ىجومنا ىو تخفيؼ الضغط عمي الجبية السورية .  -أكتوبرٕٔ

 ٛعارضت الفكرة عمي أساس أف ىجومنا لف يخفؼ الضغط عمي الجبية السورية إذ اف لدي العدو 
ة مف الجبية السورية ، حيث أف ىذه القوات ألوية مدرعة أمامنا ، ولف يحتاج إلي سحب قوات إضافي

لدينا دفاع جوي متحرؾ إال أعدادًا قميمة جدًا ال تكفي لحماية قادرة عمي صد أي ىجوـ نقوـ بو . وليس 
قواتنا . وقواتنا البرية ستقع فريسة لمقوات الجوية اإلسرائيمية نظرًا لتفوقيا بمجرد خروجيا مف تحت 

كيمو متر شرؽ القناة . إذا نحف قمنا بيذه العممية فإننا  ٘ٔحوالي  مظمة الدفاع الجوي ، أي بعد
سوؼ ندمر قواتنا دوف أف نقدـ أي مساعدة لتخفيؼ الضغط عمي الجبية السورية . وحوالي الظير 

ساعة ، وقاؿ ىذه المرة : القرار السياسي يحتـ ٕٗالوزير ليذا الموضوع لممرة الثالثة خبلؿ تطرؽ 
أكتوبر . وبعد الظير ٖٔويجب أف يبدأ ذلؾ صباح الغد  اليجوـ نحو المضايؽ عمينا ضرورة تطوير

كانت التعميمات الخاصة بتطوير اليجوـ قد تـ إعدادىا ، وتحرؾ المواء محمد غنيـ إلي الجيش الثاني ، 
والمواء طو المجدوب إلي الجيش الثالث حامميف معيما تمؾ األوامر إلي قائدي الجيشيف ، وبمجرد 

التعميمات كاف المواء سعد مأموف قائد الجيش الثاني يطمبني عمي الياتؼ ، وقاؿ بغضب : وصوؿ 
، ولـ تمض بضع سيادة الفريؽ أنا ال أستطيع أف أقوـ بتنفيذ التعميمات التي أرسمتموىا مع المواء غنيـ 

دقائؽ حتي كاف المواء عبد المنعـ واصؿ قائد الجيش الثالث ىو اآلخر عمي الخط الياتفي وأبدي 
معارضة شديدة لتمؾ التعميمات التي وصمتو مع المواء طو المجدوب . وفي محادثتي مع كؿ مف المواء 

عارضت ىذه التعميمات ، ولكني سعد مأموف والمواء عبد المنعـ واصؿ لـ أخؼ عنيما أنني أنا أيضًا قد 
ُأجبرت عمييا . فاتحت الوزير مرة أخري في الموضوع ، وتقرر استدعاء سعد مأموف وعبد المنعـ 
واصؿ لحضور مؤتمر بالقيادة في مساء اليوـ نفسو ، وفي خبلؿ ىذا المؤتمر الذي الذي امتد حتي 

كرارًا ، ولكف كاف ىناؾ إصرار مف الوزير مرارًا وتالساعة الحادية عشرة مساء كرر كؿ منا وجية نظره 
 ٗٔوكؿ ما أمكف عممو ىو تأجيؿ اليجوـ إلي فجر يوـ  عمي أف القرار سياسي ، ويجب أف نمتـز بو ، 

لقد كاف ىذا القرار ىو أوؿ غمطة كبيرة ترتكبيا القيادة المصرية  كما كاف محددًا  ٖٔبداًل مف فجر يوـ 
مطة إلي سمسمة أخري مف األخطاء التي كاف ليا أثر كبير عمي سير خبلؿ الحرب ، وقد جرتنا ىذه الغ

الحرب ونتائجيا . ولكي نطور ىجومنا لمشرؽ مع المحافظة عمي رءوس الكباري قوية ومؤمنة كاف البد 
إلي المعركة " انتيت أقواؿ سعد الشاذلي ، وىكذا أصبح مف الواضح لنا  مف أف ندفع األنساؽ الثانية 
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أف –مي ما أورده سعد الشاذلي في مذكراتو ، وىو حقيقة يعمميا معظـ قادة حرب أكتوبر بعد االطبلع ع
أكتوبر كاف قرارًا سياسيًا اتخذه الرئيس الراحؿ أنور ٗٔقرار تطوير اليجوـ شرقًا الذي جري صباح يوـ 

 ٛٛ(-لمسمحة السادات عمي مسئوليتو بوصفو رئيسًا لمقيادة السياسية في الدولة وقائدًا أعمي لمقوات ا

 تسبب في قمؽ القادة ؟و وما ىي الخطورة في تطوير اليجوـ ؟  -

ثـ التقدـ شرقًا في مف غرب القناة إلي شرؽ القناة المصرية تطوير اليجوـ يعني عبور القوات المدرعة  -
الغرب يسمح بعبور قوات  اتجاه المضايؽ ، مما سيتسبب في خطريف ، الخطر األوؿ ىو ترؾ فراغ في

العدو مف الشرؽ إلي الغرب دوف أف يواجيوا أي تيديدات ، والخطر الثاني يتمثؿ في خروج القوات 
 القائمة بتطوير اليجوـ مف مظمة الدفاع الجوي فتتعرض لمتدمير مف طائرات العدو 

 وىؿ تـ ذلؾ بالفعؿ ؟ -

لخسائر فادحة وصدرت ليا األوامر  نعـ لؤلسؼ فقد تعرضت القوات التي قامت بتطوير اليجوـ -
باالنسحاب إلي داخؿ رءوس الكباري الستعادة الكفاءة ، وعبرت قوات إسرائيمية مف الشرؽ إلي الغرب 

في الفاصؿ بيف الجيشيف الثاني في منطقة الدفرسوار التي كانت أضعؼ نقطة عمي الجبية المصرية 
 يا ولكنيا فشمت في احتبلليا والثالث وقامت بحصار مدينة السويس لبلستيبلء عمي

 معني ىذا أف أصبح لنا قوات في الشرؽ وأصبح لمعدو قوات في الغرب  -

نعـ وحاولت إسرائيؿ احتبلؿ مدينة السويس قبؿ وقؼ إطبلؽ النار حتي تصبح ورقة ضغط تستخدميا  -
لتنسحب قواتنا إلي الغرب وقد حاوؿ ىنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكي أف يساعد إسرائيؿ بتأجيؿ  
وقؼ إطبلؽ النار ليمنحيا الفرصة الكافية الحتبلؿ مدينة السويس ، وقد فطف الرئيس السوفييتي 

 لمناورات كيسنجر فأرسؿ لو رسالة مباشرة كي يفيـ أف أالعيبو مفضوحة لمسوفييت ، 

 وكيؼ حدث ىذا ؟ -

ولكف  ورد بكتاب المعارؾ الحربية عمي الجبية المصرية لممؤرخ العسكري المواء جماؿ حماد ما يمي : -
كيسنجر في غمرة مناوراتو الممتوية نسي أف زعماء الكرمميف في موسكو كانوا يدركوف جيدًا حقيقة 

ا نقؿ إليو القائـ باألعماؿ أىدافو ومراميو في سبيؿ خدمة إسرائيؿ ، ولذا أدركتو الدىشة حينم
السوفييتي مذكرة عاجمة موجية إليو مف الرئيس السوفييتي بريجينيؼ ، إذ إف ذلؾ اإلجراء لـ يسبؽ 
حدوثو مف قبؿ ، فإف بريجينيؼ وفقا لؤلعراؼ الدبموماسية ال يوجو رسائمو إال إلي الرئيس األمريكي 

يتي يريد أف يمفت نظره بيذه الرسالة المباشرة نيكسوف ، وفيـ كيسنجر عمي الفور أف الرئيس السوفي
المرسمة إليو ، إلي أنو يدرؾ جيدًا حقيقة الدور الذي يمعبو في الخفاء لكي يخدـ إسرائيؿ ، وسجؿ 
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بريجينيؼ في رسالتو أف القوات اإلسرائيمية تتحرؾ جنوبًا بمحازاة الضفة الغربية لقناة السويس وأف ىذه 
مقبولة وتمثؿ خداعًا وتحايبل فاضحا ، ولذا فيو يقترح اجتماعًا عاجبل لمجمس األعماؿ اإلسرائيمية غير 

صدار األمر لمقوات اإلسرائيمية بالعودة إلي المواقع التي  األمف ظيرًا إلعادة تأكيد وقؼ إطبلؽ النار وا 
وفور تمقي كيسنجر رسالة بريجينيؼ ،  في اليوـ السابؽ ٖٖٛكانت عمييا لحظة صدور القرار رقـ 

سارع باالتصاؿ بالسفير اإلسرائيمي في واشنطف سيمحا دينتز إلببلغو بيذا التطور ، وخبلؿ دقائؽ 
معدودات كانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيؿ عمي سماعة الياتؼ تطمب كيسنجر مف تؿ أبيب 

التحاد وأخبرىا كيسنجر بأف الواليات المتحدة لف تتمكف مف االعتراض عمي مشروع قرار يتقدـ بو ا
الذي  ٖٖٛأكتوبر وفقا لقرار رقـ  ٕٕالسوفييتي إلي مجمس األمف لعودة القوات المتحاربة إلي خط 

اشتركت الواليات المتحدة نفسيا في صياغتو وتقديمو ، وعندما الحظ كيسنجر قمقيا أخذ ييدئ مف 
وات إسرائيؿ في ىذه روعيا فقاؿ ليا وفقا لما ورد في مذكراتو بالحرؼ )إنني اقترح عميؾ أف تنسحب ق

الحالة مئات قميمة مف الياردات مف أي مواقع تكوف قد وصمت إلييا اآلف ، ثـ تقؼ وتقوؿ إف ىذا ىو 
أكتوبر ( ، وأضاؼ كيسنجر متيكما لرئيسة وزراء إسرائيؿ : )كيؼ يمكف ألي شخص أف  ٕٕخط 

طي كيسنجر الضوء وىكذا أع،  أكتوبر في الصحراء( ٕٕيعرؼ عمي اإلطبلؽ أيف كاف يوجد خط 
األخضر إلسرائيؿ لكي تمضي قواتيا في عممياتيا الحربية منتيكة قرار وقؼ إطبلؽ النار دوف خوؼ 
مف العقاب ، إذ إف الحؿ بسيط فيما لو تأزمت األمور ، ىو أف تنسحب قوات إسرائيؿ بضع مئات مف 

ر خارجية إحدي القوتيف لقد كاف ىنري كيسنجر ىو وزي، أكتوبر ٕٕالياردات وتقوؿ : ىذا ىو خط 
 ٕٕالعظمييف ، ويمكنيا أف تعرؼ بسيولة بوسائميا المتطورة في االستطبلع الجوي أيف كاف يوجد خط 

 أكتوبرعمي وجو التحديد ،

 فيؿ صمدت القوات اإلسرائيمية في مواقعيا غرب القناة ؟ -
غرب القناة لفترة طويمة وتـ  جدير بالذكر أف القوات اإلسرائيمية بعد حدوث الثغرة لـ تتمكف مف الصمود -

التي جرت بيف القادة المصرييف والقادة  ٔٓٔانسحابيا بالكامؿ إلي شرؽ القناة بعد مباحثات الكيمو 
اإلسرائيمييف بينما استمرت القوات المصرية في مواقعيا شرؽ القناة دوف انسحاب جندي واحد بعد 

 العبور العظيـ
 ثغرة والتعامؿ معيا ؟ىؿ كانت لدينا قوات كافية لتصفية ال -

مع حوؿ عودة جزء مف قواتنا مف الشرؽ لتتعامؿ بيف كبار القادة لقد حدثت مناقشات واختبلفات  -
أصدر أوامره بعدـ و  حسـ الموقؼ القوات اإلسرائيمية غرب القناة ولكف الرئيس الراحؿ أنور السادات

 عودة جندي واحد 
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 الحتبلليا ؟ ٜٛولكف كيؼ صمدت السويس وأفشمت محاوالت العدو -

   ٖٜٚٔأكتوبر  ٕٗممحمة السويس الخالدة يوـ  .43

ولـ تكتؼ القوات اإلسرائيمية بالحصار البري عف ىذا الموضوع ورد بكتاب المواء جماؿ حماد ما يمي :  -
الذي ضربتو عمي السويس بقطع كؿ الطرؽ المؤدية إلييا وال بالحصار البحري بقطع الطريؽ المائي 

والبحر األحمر ، بؿ عمدت إلي توجيو أقسي أساليب الحرب النفسية ضد سكانيا المؤدي إلي الخميج 
وبغير شفقة أو رحمة بقصد ترويعيـ والضغط عمي أعصابيـ لحمميـ عمي التسميـ ، وليذا تـ ليا قطع 
ترعة السويس المتفرعة مف ترعة االسماعيمية والتي تغذي المدينة بالمياه الحموة ، كما دمرت شبكة 

العالي التي تحمؿ التيار الكيربي مف القاىرة إلي السويس ، وقطعت بعد ذلؾ أسبلؾ الياتؼ الضغط 
التي تربط المدينة بالعالـ الخارجي وكانت القيادة اإلسرائيمية عمي يقيف بأف أىؿ السويس سوؼ 
ذه يقابموف دباباتيـ ومدرعاتيـ باألعبلـ بالبيضاء حاؿ ظيورىا في الشوارع بعد أف أصبحوا في ى

الظروؼ المعيشية التي ال يمكف لبشر أف يتحمميا فبل مياه وال طعاـ وال كيرباء وال معدات طبية أو 
وفضبًل عف ذلؾ ركزت مدفعيتيا قصفيا ،  أدوية لممرضي والمصابيف وال اتصاالت ىاتفية مع الخارج

افقيا ومنشآتيا العنيؼ عمي أحيائيا السكنية وانطمقت طائراتيا تمؤل سماء المدينة لتصب عمي مر 
الحيوية واببًل مف صواريخيا لتشعؿ في المدينة النار والدمار وليخر تحت قصفيا المدمر مئات مف 
الشيداء وآالؼ مف الجرحي حتي ضاؽ المستشفي العاـ بالجرحي والمصابيف وأصبحوا لفرط االزدحاـ 

سية الشرسة ىو إقناع يوضعوف عمي األرض في طرقات المستشفي ، وكاف اليدؼ مف ىذه الحرب النف
الجميع في السويس بأنو ال جدوي مف المقاومة وأف الحؿ الوحيد لمخبلص مف كؿ متاعبيـ ىو 

 االستسبلـ لمغزاة

 فكيؼ تـ تنظيـ الدفاع عف المدينة ؟ -
كاف أوؿ نبأ رسمي يصؿ إلي بدوي الخولي محافظ السويس وقتئذ عف التحركات اإلسرائيمية حوؿ  -

الياتفي الذي تـ لو تمقيو عف طريؽ العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنوب القناة المدينة ىو التبميغ 
أكتوبر فقد أبمغو أف الدبابات اإلسرائيمية وصمت إلي  ٖٕفي الساعة الخامسة والنصؼ مساء يوـ 

منطقة شركات البتروؿ بالزيتية وأنيا في طريقيا إلي ميناء األدبية وبناء عمي دعوة المحافظ انعقد 
ورغـ الظروؼ  - -لبحث إجراءات الدفاع عف المدينة وتأميف مداخميا  - -تمر عسكري بالمحافظة مؤ 

العصيبة التي كانت تواجو السويس كاف األمؿ ما يزاؿ قويًا في قير العدواف الذي أوشؾ أف يطبؽ عمي 
مدينتيـ الخالدة المدينة فمقد كاف مف بيف مواطنييا فتية آمنوا بربيـ ووطنيـ وصمموا عمي الدفاع عف 
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مشاة التي  ٜٔوكاف العميد أح يوسؼ عفيفي يتولي قيادة الفرقة  - - -حتي آخر رمؽ في حياتيـ ، 
كانت تحتؿ مساحة كبيرة مف رأس كوبري الجيش الثالث شرؽ القناة ، وعندما أدرؾ الخطر الذي باتت 

لتي ارتبطت بيا فرقتو بأوثؽ تتعرض لو السويس قرر بمبادرة شخصية منو ضرورة الدفاع عف المدينة ا
أكتوبر أرسؿ سرية مقذوفات موجية ضد الدبابات بقيادة  ٖٕالروابط منذ سنوات طويمة ، وفي يوـ 

المقدـ حساـ عمارة لصد العدو عمي طريؽ المعاىدة وقد قامت السرية باالشتباؾ مع دبابات العدو ، 
صباح يوـ المعركة طاقـ اقتناص دبابات  وباإلضافة إلي ىذه السرية أرسؿ قائد الفرقة إلي السويس

وعمي الرغـ مف أف الدفاع عف السويس كاف خارج ميمة  - -بقيادة المبلـز أوؿ عبد الرحيـ السيد 
احتبلؿ السواتر الترابية عمي ضفتي القناة وتـ توجيو بعض مواسير  ٜٔالفرقة القتالية فقد تـ لمفرقة 

واستعدت الشرطة بأقساميا  - - -يوية غرب القناة ، مدافع الميداف لتغطية بعض القطاعات الح
ووحداتيا لممعركة وأصبحت غرفة عمميات الدفاع المدني بميداف األربعيف مقرُا لقيادة أعماؿ الدفاع 
الشعبي ، وبذلت أجيزة اإلطفاء واإلنقاذ جيودا جبارة خبلؿ الغارات الجوية ، كما فتحت الشرطة مخازف 

ف باألسمحة والذخائر ، وأصبحت الشبكة البلسمكية الخاصة بشرطة النجدة ىي السبلح إلمداد المتطوعي
لـ تنـ المدينة الباسمة وظؿ جميع أبنائيا ساىريف طواؿ  حمقة االتصاؿ الوحيدة بيف السويس والقاىرة ،

الميؿ في انتظار وصوؿ األعداء وعندما نادي المؤذف لصبلة الفجر اكتظت المساجد بالناس وفي مسجد 
شيداء بجوار مبني المحافظة أـ المصميف الشيخ حافظ سبلمة وعقب الصبلة ألقي المحافظ كممة ال

قصيرة أوضح فييا لمناس أف العدو يستعد لدخوؿ السويس وطالبيـ باليدوء وضبط األعصاب وأف 
ي يسيـ كؿ فرد بما يستطيعو واختتـ كممتو باليتاؼ )اهلل أكبر( وارتفع الدعاء مف أعماؽ القموب إل

  السماء

 فكيؼ بدأ اليجوـ عمي المدينة ؟ -
وابتداء مف الساعة السادسة صباحًا بدأت الطائرات االسرائيمية في قصؼ أحياء المدينة لمدة ثبلث  -

ساعات متواصمة في موجات متبلحقة وبشدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ وكاف الغرض ىو تحطيـ أي مراكز 
وتنبو أفراد  - -عمي القتاؿ لدي أىؿ السويس لممقاومة داخؿ المدينة والقضاء عمي أي تصميـ 

المقاومة إلي ظاىرة ميمة ، وىي أف الطائرات في أثناء ىجماتيا الشرسة تتجنب إصابة الشوارع 
الرئيسية في المدينة والتي تمثؿ امتداد المحاور الثبلثة التي اعتـز العدو التقدـ عمييا بمدرعاتو ، 

وعبرت قوة مدرعة منطقة المثمث وأخذت - --ر الزيتية( محو  –محور الجنايف  –)محور المثمث 
تجتاز الطريؽ في ثبات وتؤدة وقد بمغت ثقة اإلسرائيمييف بعدـ تجرؤ أحد مف أىؿ المدينة عمي 
مقاومتيـ إلي الحد الذي جعؿ قادة الدبابات يقفوف جميعًا ليطموا مف أبراج دباباتيـ المفتوحة لمفرجة 

خبلليا ووصمت الموجة األولي إلي ميداف األربعيف دوف أف تصطدـ بأي  عمي الشوارع التي يمروف مف
وعندما أصبحت الدبابة األولي التي  ٚمقاومة ، وأمسؾ البطؿ ابراىيـ سميماف بالقاذؼ أر بي جي 
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متر صوب بدقة نحوىا لتنطمؽ القذيفة وتستقر أسفؿ برج  ٕٔتتقدـ الرتؿ المدرع عمي بعد حوالي 
توازنيا وتوقفت ومالت ماسورة مدفعيا إلي األرض ، وفي الوقت الذي توقفت فيو الدبابة التي اختؿ 

مدرعات الموجو األولي أماـ قسـ شرطة األربعيف بتأثير المفاجأة خرجت آالؼ حاشدة مف الجنود 
والمواطنيف إلي الميداف والشوارع المحيطة بقسـ الشرطة وىـ ييتفوف في حماسة )اهلل أكبر ، اهلل أكبر( 

خذوا في إطبلؽ نيراف بنادقيـ ورشاشاتيـ عمي أطقـ الدبابات بينما ألقي البعض بقنابمو اليدوية داخؿ وأ
 -ابراج الدبابات التي أخذت تنفجر ويشتعؿ بعضيا بالنار حتي تحولت المنطقة إلي قطعة مف الجحيـ 

ولي مف فتؾ وتدمير وعندما أبصرت دبابات الموجتيف الثانية والثالثة ما لحؽ بمدرعات الموجة األ  -
حاولت االستدارة إلي الخمؼ في ارتباؾ شديد لمعودة إلي منطقة المثمث ونظرٍا لضيؽ الشارع اصطدمت 
بعضيا بالبعض وأثناء عودتيا خرجت حشود ضخمة مف البيوت الميدمة عمي طوؿ الشارع وأخذوا 

  كالفئراف المذعورةيطمقوف النيراف ويقذفوف الدبابات بالقنابؿ اليدوية وىي تفر أماميـ 

إنيا ممحمة بالفعؿ جعمتني أتذكر كممات األغنية الجميمة )يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي ، نستشيد  -
 تحتؾ وتعيشي إنتي(

 بالتأكيد فقد فشمت كؿ محاوالت احتبلؿ المدينة الباسمة  -

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ -

 طريؽ القاىرة السويس ٔٓٔعبلمة الكيمومتر تـ وقؼ إطبلؽ النار وجرت مباحثات بيف الجانبيف عند  -
ىي محادثات ، و  ٜٗٚٔبيف الطرفيف المصري واإلسرائيمي عاـ  ٔٓٔمباحثات الكيمو ، واشتيرت باسـ 

سرائيؿ مصر ذات طابع عسكري جرت بيف لموصوؿ إلى تحديد خطوط وقؼ   ألمـ المتحدةا بإشراؼ وا 
 .في ىذا الصدد ٖٖٛرقـ  لقرار مجمس األمف الدولي تنفيذاً  ٖٜٚٔحرب أكتوبر  إطبلؽ النار في أعقاب

قد تقدما بمشروع قرار مشترؾ إلى مجمس األمف تضمف دعوة  والواليات المتحدة االتحاد السوفيتي كاف، 
نياء جميع األعماؿ العسكرية  جميع األطراؼ المشاركة في القتاؿ إلى وقؼ إطبلؽ النار بصورة كاممة وا 

 ٕٕاذ ىذا القرار. وقد وافؽ مجمس األمف عمى القرار في ساعة مف لحظة اتخ ٕٔفي مدة ال تتجاوز 
فوافقت عميو مصر فور صدوره، ووافقت عميو سوريا بعد يوميف  ٖٖٛوصدر تحت رقـ  ٖٜٚٔأكتوبر 

ورغـ ذلؾ  .أكتوبر( ضمف شروط محددة كانت قد أعمنتيا، في حيف لـ تحدد إسرائيؿ موقفيا منو ٕٗ)
عات عمى الجبية المصرية، ثـ عادت إسرائيؿ إلى مواصمة فقد استمر وقؼ إطبلؽ النار عدة سا

ازاء ىذا الوضع  .ثغرة الدفرسوار ودافعة بقوات جديدة لتعزيز قواتيا في السويس عدوانيا قاصفة مدينة
دعا فيو  339 وأصدر قرارًا جديدًا حمؿ الرقـ ٖٜٚٔأكتوبر  ٖٕعقد مجمس األمف اجتماعًا ثانيًا في 

أكتوبر  ٕٕكانت تحتميا قبؿ مجددًا إلى وقؼ إطبلؽ النار وعودة األطراؼ المتحاربة إلى المواقع التي 
. لـ ترضخ إسرائيؿ لقرار مجمس األمف الدولي الجديد، واستمرت في إطبلؽ النار والتقدـ داخؿ ٖٜٚٔ

عندىا اجتمع مجمس األمف الدولي  .والجيش الثالث الميداني حصار السويس األراضي المصرية بيدؼ

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%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_338
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_338
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_339
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وقرر  كرر فيو دعوتو لوقؼ النار فورًا، 340 أكتوبر، وأصدر قرارًا ثالثًا حمؿ الرقـ ٕ٘لممرة الثالثة في 
إنشاء قوة طوارئ تابعة لؤلمـ المتحدة مؤلفة مف أفراد تقدميـ الدوؿ األعضاء في المنظمة الدولية 

إثر صدور ىذا القرار توقؼ إطبلؽ النار  .باستثناء الدوؿ التي تتمتع بعضوية دائمة في مجمس األمف
سرائيؿ إلى عقد  إنزيو سيبلسڤو عمى الجبية المصرية، فدعا الجنراؿ قائد قوة الطوارئ الدولية مصر وا 

عقد االجتماع األوؿ في خيمة تابعة لؤلمـ  .إطبلؽ النار اجتماع يبحث في الترتيبات البلزمة لوقؼ
وقد تـ بإشراؼ الجنراؿ أنزيو سيبلسفيو  .السويس-القاىرة عمى طريؽ ٔٓٔالمتحدة نصبت عند الكيمو 

، ووفد إسرائيمي محمد عبد الغني الجمسي ممثبًل لؤلمـ المتحدة، وحضور وفد مصري برئاسة الفريؽ
أكتوبر عمى  ٕٛتركزت النقاشات خبلؿ االجتماع الذي استمر طواؿ ليمة  .أىاروف ياريؼ برئاسة الجنراؿ
تزويد مدينة السويس والجيش المصري الثالث بالمواد  .وضع األسرى وجرحى الطرفيف :المسائؿ التالية

 ٕٕرسـ خطوط  .يمكف أف ترابط فييا قوات الطوارئ الدوليةتحديد المواقع التي  .الغذائية وماء الشرب
 .أكتوبر لتنفيذ قرار مجمس األمف الدولي

 فماذا كانت البنود التي تـ االتفاؽ والتوقيع عمييا مف الجانبيف ؟ -

سرائيؿ بكؿ دقة وقؼ إطبلؽ النار في األرض والبحر  -ٔ: تضمنت االتفاقية البنود التالية - تراعي مصر وا 
منصوص عميو بقرار مجمس األمف وتمتنعاف منذ لحظة توقيع االتفاقية عف جميع األعماؿ والجو ال

يتـ الفصؿ بيف القوات المصرية  -ٕ .العسكرية وشبو العسكرية التي يقوـ بيا طرؼ ضد اآلخر
د جميع القوات المصرية الموجودة عمى الجانب الشرقي لمقناة يعا - :واإلسرائيمية طبقًا لممبادئ التالية

جميع القوات - .توزيعيا وانتشارىا غرب الخط المشار إليو بخط والمحدد عمى الخريطة المرفقة
اإلسرائيمية بما فييا الموجودة غرب القناة والبحيرات المرة يعاد توزيعيا شرؽ الخط المشار إليو بخط 

تتواجد فييا قوات لؤلمـ المنطقة بيف الخط المصري واإلسرائيمي منطقة عازلة  -3 .عمى الخريطة المرفقة
يتـ تحديد عدد األفراد  - .المتحدة تتألؼ مف وحدات لدوؿ غير أعضاء دائميف في مجمس األمف

يتـ تحديد عدد أفراد القوة واألسمحة الموجودة في المنطقة  -.واألسمحة بيف الخط المصري وقناة السويس
المحدد بالخريطة المرفقة والذي يمتد بيف الخط اإلسرائيمي )خط ب( والخط المرمز لو بالخط )ج( و 
 ٗ، ٖالتحديد المشار إليو في البند  - .بامتداد السفوح الغربية لمجباؿ الواقعة في ممري الجدى وميتبل

يتـ التفتيش عميو بواسطة قوات األمـ المتحدة مع استمرار استخداـ النظاـ الساري اآلف الذي يتضمف 
سرائيميي يسمح -.ف يتعاونوف مع ضباط االتصاؿ التابعيف لمقوة الدوليةوجود ضباط اتصاؿ مصرييف وا 

يتـ االتفاؽ عمى تنفيذ مراحؿ  -ٖ بالطيراف فوؽ المناطؽ المحددة لكؿ جانب دوف اعتراض مف اآلخر
ىذه االتفاقية ال تعتبر اتفاؽ نيائي، وتمثؿ خطوة  -ٗ الفصؿ بيف القوات بواسطة ممثميف لمجانبيف

 وفي إطار مؤتمر جنيؼ ٖٖٛادؿ ودائـ تنفيذًا أًلحكاـ قرار مجمس األمف رقـ أولى نحو سبلـ نيائي ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_340
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A4%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A4%D9%88&action=edit&redlink=1
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%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
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وبدوف تفاصيؿ تـ انسحاب القوات اإلسرائيمية ، مف الغرب إلي حسنًا ، لقد انتيت الحرب عمي أي حاؿ  -
، وانتصرت مصر في النياية وأصبح  ٔٓٔالشرؽ طبقًا لمخطوط التي تـ تحديدىا في مباحثات الكيمو 

 المصري متواجد شرؽ القناة الجيش 

ىذا صحيح ، فإذا جادلؾ أحد عف نصر أكتوبر والثغرة وما إلي ذلؾ فقؿ لو أف عبور قواتنا إلي شرؽ  -
القناة قد نجح أما عبور قوات العدو إلي غرب القناة فقد فشؿ والدليؿ ىو وضع قواتنا قبؿ وبعد الحرب 

 إلسرائيمي بعد انتياء الحرب ، فمـ يعد ىناؾ مانع مائي بيف الجيشيف المصري وا

 أعتقد أف النصر الحقيقي ىو عندما قاـ الرئيس السادات بإعادة افتتاح قناة السويس لممبلحة ،  -

بعد إعادة افتتاحيا أكبر شيادة عمي نجاح العبور والثقة إف مرور السفف عبر قناة السويس فبالتأكيد  -
اختار جري المبلحي لقناة السويس ، وقد في العسكرية المصرية التي أصبحت تؤمف استخداـ الم

، عف طريؽ ٜٚٙٔليمحو فيو ذكرى نكسة  ٜ٘ٚٔيونيو  ٘الرئيس الراحؿ محمد أنور السادات يوـ 
سنوات كاممة،  ٛإعادة افتتاح قناة السويس البحرية أماـ حركة المبلحة العالمية بعد أف أغمقت لمدة 

ؼ العمؿ، منذ ذلؾ الحيف، داخؿ غرفة التحكـ ومراقبة لـ يتوقو  بعد جبلء االحتبلؿ اإلسرائيمى منيا.
المبلحة بالمجرى المبلحى لقناة السويس، وكاف عـز وقوة المصرييف مف ميندسى الييئة وضباط 
الييئة اليندسية لمقوات المسمحة والقوات البحرية فى أف يكوف إعادة افتتاح القناة فى نفس يوـ 

نتصار حرب أكتوبر، ويتـ تطيير قناة السويس وتعميقيا إغبلقيا، ليسطروا ممحمة جديدة بعد ا
رادة قوية.  وافتتاحيا لممبلحة الدولية أماـ العالـ بعد انتصار عظيـ وا 

عادة افتتاح قناة السويس ،  - فما األحداث الميمة األخري التي حسنًا ، لقد تحدثنا عف حرب أكتوبر وا 
 وقعت في عصر السادات كي ننتقؿ لمحديث عنيا ؟

 إف مف أبرز األحداث أيضًا في عيد السادات ما يسمي باالنفتاح اإلقتصادي  -

 فما ىو االنفتاح اإلقتصادي ؟ وماذا تـ فيو ؟ -

 االنفتاح اإلقتصادي في عيد السادات .ٖ٘

االنفتاح االقتصادي في عيد السادات عمي شبكة االنترنت لمعرفة معمومات موضوع فمنبحث معًا عف  -
 ، فماذا لدينا ىنا ؟ عف ىذا الموضوع ، حسناً 

،  ٙٚاالنفتاح االقتصادي لمسادات.. القطط السماف وفخ التبعية وحؿ برلماف ىناؾ مقاؿ بعنواف  -
 ـ  ٙٔ:ٚٓ - ٕ٘ٔٓمارس  ٜٔتحرير:نجوى إبراىيـ 

لـ يكف يتوقع السادات أف تقابؿ قراراتو بوابؿ مف االعتراضات   --فمنقرأ ما جاء في ىذا المقاؿ : ) -
ولـ يكف يعمـ أيًضا أنو سيخمؽ وحش رأسمالي عرؼ وقتيا بمراكز القوى االقتصادية أو والتظاىرات، 

جعؿ نصر أكتوبر مف السادات العبقري االستراتيجي الذي حقؽ النصر، كما جعؿ ،  .""القطط السماف
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الناصر في أعقاب حرب السويس  منو بطؿ العبور، ووضعو في وضع سياسي مماثؿ لما كاف عميو عبد
، فقد بدأ بعد الحرب في إعادة توجيو االقتصاد المصري، وكاف يأمؿ في جذب العممة األجنبية،  ٜٙ٘ٔ 

وتمكيف المساعدات األجنبية الخاصة بالتنمية مف خمؽ فرص جديدة لمعمؿ، فيما عرؼ بسياسة 
التصدير، لبلستيراد و  ٜ٘ٚٔلسنة  ٛٔٔأقر السادات حزمة مف القوانيف االقتصادية "القانوف   .  االنفتاح

وتعديبلتو الخاص بفتح  ٜٗٚٔلسنة   ٖٗـ ، والقانوف رقٜٙٚٔلسنة  ٜٚي رقـ وقانوف النقد األجنب
باب االقتصاد المصري لرأس الماؿ العربي واألجنبي في شكؿ استثمار مباشر في كؿ المجاالت تقريًبا" 

نياء العمؿ باتفاقات الت جارة والدفع، والتي أدت إلى باإلضافة إلى نظاـ االستيراد دوف تحويؿ عممة وا 
االنتقاؿ لممارسة التجارة الخارجية عمى أساس المعامبلت الحرة وأصبح بذلؾ تخطيط التجارة الخارجية 

أدت تمؾ السياسات إلى  .مستحيبًل، وجعؿ تجارة مصر الخارجية عرضو لقوى السوؽ وتقمباتيا الحادة
ة سيطرة القطاع العاـ عمى القطاعات االستراتجية زعزعة االستقرار االجتماعي لممواطف المصري، وزعزع

ضعافو، وتجزئة االقتصاد المصري، وظيور مراكز قوى اقتصادية جديدة، ونمًوا ىًشا  لبلقتصاد القومي وا 
في االقتصاد المصري؛ ألنو نمو خدمي بالدرجة األولى لـ تكف األولوية فيو لمقطاعات السمعية؛ 

نما لمقطا عات غير السمعية؛ كالتجارة والتوزيع والماؿ واإلسكاف الفاخر والنقؿ كالزراعة والصناعة، وا 
 .الخاص وسياحة األغنياء

 المقاؿ عف رد فعؿ الشارع ؟ ورد فيفماذا  -

كاف مف مردود تمؾ السياسات واإلجراءات، انتفاضة المواطف المصري معترًضا عمى عدـ الحصوؿ عمى  -
فقد كاف شعب مصر يحمـ بالرخاء االقتصادي  .الدعـ عائد ذلؾ النمو وسوء األحواؿ المعيشية ورفع

مف الواليات  وأسمالية وتقربوتحولو مف االشتراكية لمر  ٖٚالذي وعد بو أنور السادات، بعد حرب 
، أعمف نائب رئيس الوزراء لمشؤوف المالية ٜٚٚٔيناير  ٚٔالمتحدة األمريكية، إال أنو في يوـ 
قيسوني، في بياف لو أماـ مجمس الشعب مجموعة مف القرارات واالقتصادية، الدكتور عبدالمنعـ ال

االقتصادية؛ منيا رفع الدعـ عف مجموعة مف السمع األساسية، وبذلؾ رفع أسعار الخبز والسكر 
بدأت  .سمعة أخرى مف السمع اليامة في حياة المواطف البسيط ٕ٘والشاي واألرز والزيت والبنزيف و
لعمالية الكبيرة في منطقة حمواف بالقاىرة، وتحديًدا داخؿ شركة مصر االنتفاضة بعدد مف التجمعات ا

حمواف لمغزؿ والنسيج والمصانع الحربية، وفي مصانع الغزؿ والنسيج بشبرا الخيمة، وعماؿ شركة 
الترسانة البحرية في منطقة المكس باإلسكندرية، وبدأ العّماؿ يتجمعوف ويعمنوف رفضيـ لمقرارات 

وا إلى الشوارع في مظاىرات حاشدة تيتؼ ضد الجوع والفقر، وبسقوط الحكومة االقتصادية، وخرج
 .والنظاـ

 وكـ مف الوقت استمرت ىذه المظاىرات ؟ -
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يناير؛ حيث خرجت الصحؼ الثبلثة الكبرى في  ٜٔيناير وفي  ٜٔو  ٛٔاستمرت االنتفاضة يومي  -
نظاـ الحكـ، وقامت الشرطة مصر تتحدث عف مخطط شيوعي إلحداث بمبمة واضطرابات في مصر وقمب 

وقتذاؾ بإلقاء القبض عمى الكثير مف النشطاء وزاد العنؼ في ذلؾ اليوـ، ثـ أعمف في نشرة أخبار 
الثانية والنصؼ عف إلغاء القرارات االقتصادية، ونزؿ الجيش المصري لقمع المظاىرات، وأعمنت حالة 

ومع استمرار السياسات االقتصادية  .اًحاالطوارئ وحظر التجوؿ مف السادسة مساّء حتى السادسة صب
المتبعة في تعميؽ االنقسامات االجتماعية في مصر، وظيور ما عرؼ بػ"القطط السماف" وىـ األثرياء 
الجدد الذيف حققوا ثرواتيـ مف خبلؿ مشروعات االستيراد الخاص، أو مف خبلؿ العمؿ كمقاوليف مف 

، وبحموؿ نياية  و مف خبلؿ تمثيميـ لمصالح أمريكيةالباطف لدى الحكومة، أو استبداؿ العممة، أ
تبنى نواب المعسكر   . مميونير بالفعؿ في مصر  500كشؼ تقريًرا أعده مجمس الشعب عف وجود  ٜ٘ٚٔ 

االعتراض عمى ما أنتجتو تمؾ السياسات؛ فبدأ نواب التحالؼ  ٜٙٚٔفي مجمس  -آنذاؾ -االشتراكي
الحكومة والسادات مف خبلؿ االستجوابات وطمبات اإلحاطة العربي االشتراكي في شف ىجوـ عمي 

والتنديد بمراكز القوى االقتصادية التي أنتجتيا تمؾ السياسات وتضرر المواطف البسيط، فقد وقؼ النائب 
محمود القاضي، والمستشار ممتاز نصار، وأبو العز الحريري مع عدد مف نواب المجمس في تمؾ الدورة 

ادات، وضد سياسات االنفتاح، وضد تصالحو مع إسرائيؿ، وضد كامب ديفيد، فمـ ضد الرئيس أنور الس
 .إلسقاط ىؤالء النواب ٙٚيعجب األمر الرئيس السادات، وأصدر قراًرا بحؿ مجمس 

 ما أسيؿ حؿ البرلماف في ظؿ الحكـ المطمؽ  -

ي في فخ التبعية؛ فمـ لقد كانت النتيجة النيائية لسياسة "االنفتاح االقتصادي" وقوع االقتصاد المصر  -
 ٜٓ(.يعد محبًل لمجدؿ أف مصر في عيد االنفتاح صارت تابعة تبعية كاممة لممركز الرأسمالي العالمي

وىؿ تـ دراسة ىذه القرارات قبؿ  كيؼ يتـ التحوؿ مف االشتراكية إلي الرأسمالية بيذا الشكؿ المفاجئ ؟ -
 اتخاذىا ؟

أكدت نانسى الشامى الباحثة ------فيـ ما حدث )لنقرأ عف نفس الموضوع في موقع آخر لعمنا ن -
بمركز دراسات الشرؽ األوسط والتاريخ االقتصادى بجامعة كولومبيا أف االنفتاح االقتصادى لـ يحقؽ 
أى شىء لمصر، ولكنو كاف بمثابة مسكف لما كانت تعانى منو مصر فى فترة السبعينيات والحكومة لـ 

الح البمد، فكاف االنفتاح )سداح مداح(، أما أفكار عبد الناصر تركز عمى تطبيؽ سياسة االنفتاح لص

                                                             
 
رابط الموضوع عمي االنترنت : –نقبل عف موقع التحرير  ٜٓ

-https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
-%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9

76/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86  

https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-76/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-76/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-76/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-76/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-76/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/117379/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-76/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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كانت تسعى إلصبلح القطاع العاـ ولكف فى عصره انتشر الفساد والمركزية فى الحكـ مما أجيض 
مف القطاع العاـ إلى الخصخصة: الصناعة المصرية "مشروعو القومى وذلؾ فى مناقشة دراسة بعنواف 

ناصر والسادات "والتى نوقشت عمى ىامش المنتدى السنوى السابع لمتوثيؽ بيف السياسات االقتصادية ل
وأضافت نانسى  .والتأريخ االقتصادى بقاعو المجمس األعمى لمثقافة بدار األوبرا مساء أمس األحد

الشامى أف التغيير فى السياسات االقتصادية بيف نظاميف جماؿ عبد الناصر وأنور السادات كاف لو 
وأكدت نانسى الشامى  .مى االتجاه الذى سمكو القطاع الصناعى المصرى فى بداية تطورهتأثير عميؽ ع

أف السبب الذى دعا السادات إلى التخمى عف برنامج مصر إليجاد بدائؿ لمواردات والحرص عمى 
التصنيع والتخبط االقتصادى لمدولة الذى بدأ فى عيد ناصر كاف لبلتجاه نحو االنفتاح، وأضافت أف 

ؼ وخطط الحكومة لبلنفتاح كانت لبلكتفاء الذاتى والتقميؿ مف االستيراد وزيادة معدؿ الصناعة أىدا
لممنتج المصرى والتشجيع عمى التصدير وتحويؿ االقتصاد إلى اقتصاد كبير يعتمد عمى رأس الماؿ 

مار ولكنو لـ واالستفادة مف الثورة التكنولوجية، فاالنفتاح جاء فى المقاـ األوؿ تشجيعا لجذب االستث
% فى عيد عبد الناصر وفى عيد السادات كانت  ٗٗيسمح بزيادة الصادرات فالصناعة كانت تمثؿ 

 .% بسبب توجو الدولة إلى قطاع البتروؿ واالستفادة مف قناة السويس لجمب رأس الماؿ ٕٗتمثؿ 

األعماؿ المصرييف  وفى تعميقو عمى الدراسة، أكد الدكتور عادؿ جزاريف الرئيس الشرفى لجمعية رجاؿ
ورئيس شركة النصر لمسيارات سابقا، أف أكبر أخطاء عبد الناصر ىو تأميـ شركات القطاع الخاص، 
فالحكومة أدخمت البيروقراطية الحكومية بالترقية باألقدمية وليس بالكفاءة والضرورة االجتماعية فى 

حكومة عجزت عف تدبير الموارد والشركات تشغيؿ العمالة الزائدة عف الحد وتشويو الموائح الداخمية، فال
أصبحت تعانى مف نقص النقد العاـ ألف مفيوـ عبد الناصر لمصناعة كاف مف أجؿ االستقبلؿ الذاتى 
وليس مف أجؿ التصدير، أما فى عيد السادات فكانت ىناؾ ضرورة لمتوجو لبلنفتاح فاالقتصاد كاف 

اتجو إلى العولمة وكاف مف الصعب اإلبقاء عمى  واالقتصاد العالمى ٖٚيعانى مف انييار بعد حرب 
 ولكف اإلشكالية تكمف فى أف االنفتاح أعمف قبؿ أف تكوف الدولة مؤىمة لو .النظـ االشتراكية

 لـ تكف الدولة مؤىمة لو  -

ولـ تكف ىناؾ رؤية ومفيوـ واضح لماىية االنفتاح، فكاف المفيوـ السائد أف االنفتاح ىو فتح الببلد  -
كما أف التخبط فى عممية الخصخصة ومعارضة العماؿ ليا والحكومة ليس لدييا  .األجنبى لبلستثمار

رؤية واضحة لمخصخصة وشركات القطاع العاـ بعد الخصخصة تحولت إلى استثمار عقارى وحتى 
عندما حاولت شركات القطاع العاـ الشراكة مع الشركات األجنبية كانت الحكومة تطمب التدخؿ فى كؿ 

كبيرة، كما حدث عندما كنت رئيسا لشركة النصر لمسيارات عقدنا شراكة مع شركة فيات صغيرة و 
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العالمية وكانت شراكة ناجحة إلى أف بدأ الحصوؿ عمى الموافقات الحكومية وطالبت الحكومة بأف تسعر 
 ٜٔ(.السيارات وىو ما رفضتو الشركة األجنبية

مكاف واحد ولـ يعد أحد يفيـ ما نوع النظاـ  وفي النياية اجتمعت الرأسمالية مع االشتراكية في -
 االقتصادي في مصر 

ئيس آخر ليطبؽ الرأسمالية ، طالما أف الرئيس يريد تطبيؽ االشتراكية فبل مانع مف تطبيقيا ، ثـ يأتي ر  -
ذا اعترض البرلماف يتـ حمو بسيولة ،   وا 

كؿ ما ىنالؾ عممية تجارب المؤكد في كؿ ما سبؽ ىو بالفعؿ عدـ وجود رؤية اقتصادية واضحة ، و  -
يمارسيا شخص واحد ويفرضيا عمي الجميع ، وكمما حدث خطأ يعالجو بنفس األسموب الفردي فيي لـ 

 تكف دولة مؤسسات واهلل أعمـ 

إف اجتماع النظاميف الرأسمالي واالشتراكي في بمد واحد دوف دراسة سيؤدي إلي أف الطبيب مثبًل الذي  -
ضي في المستشفيات العامة سيحصؿ عمي مرتب ثابت كؿ شير أيًا كاف يجري الكشؼ الطبي عمي المر 

عدد الحاالت المرضية التي كشؼ عمييا وعالجيا ، فحالة واحدة مثؿ مائة حالة ، بينما يري زميمو في 
العيادات والمستشفيات الخاصة يتغير دخمو طبقًا لعدد الحاالت التي يكشؼ عمييا وبالقياس سنجد 

مدرس والمحاسب بؿ وباقي الميف والحرؼ ، فكيؼ يكوف حاؿ الفرد المحدود الدخؿ الميندس كذلؾ وال
بالقطاع العاـ والحكومي عندما يري زميمو في المينة في القطاع الخاص يحقؽ أرباح تتناسب مع حجـ 

 العمؿ الذي يقوـ بو ، 

ممكيات الخاصة دوف والسماح بالال يوجد أفضؿ مف االقتصاد اإلسبلمي الذي يسمح بتنافس رأس الماؿ  -
تأميـ ، وفي نفس الوقت يجمع الزكاة مف األغنياء ليوفر حياة كريمة لمفقراء ، ففيو وسطية بيف 
النظاميف ، فيو يتضمف أفضؿ ما في الرأسمالية وأفضؿ ما في االشتراكية ، فالتنافس الحر موجود 

ياب دور الدولة في تحسيف ويستفيد منو الشعب لمحصوؿ عمي أفضؿ منتج بأقؿ األسعار ، مع عدـ غ
 المعيشة لمفقراء 

ىذا صحيح تمامًا ، أما عف السادات فقد انخفضت شعبيتو كثيرًا بعد تطبيؽ االنفتاح االقتصادي ، بعد  -
، حتي أف أحد شعراء العامية في مصر قد سخر مف  ٖٜٚٔأف كانت في السماء بعد حرب أكتوبر 

استبدؿ كممة االنفتاح بكممة البتاع وكذلؾ استبدؿ كممات االنفتاح وكتب قصيدة بعنواف )البتاع( حيث 
 الكممات األخريأخري بنفس الكممة بحيث يفيـ القارئ ماذا تعني ىذه الكممة مف سياؽ 
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 ىذا الشاعر وما ىي كممات قصيدتو ؟ىو فمف  -

ليؾ كممات قصيدتو :  -  الشاعر اسمو أحمد فؤاد نجـ وا 

 مػػقػفػػػوؿ فتحؾ عػػمى   يػػػػػالمي فتحت البتػػاع

 واصؿ عػػػمى موصوؿ    ألف أصػػػػؿ الػبػػتػػػػاع

 الناس تشوؼ عمى طوؿ   فػأى شػػػػػػئ فػػي البتاع

 فيبقي ميف مسػػػؤوؿ ؟    والناس تموت في البتاع

زاي حػػػػتفتح بػػتػػاع  في وسػػػط ناس بتقوؿ   وا 

 جاب الخراب مشػػموؿ   بػػػػأف ىػػػػػػػذا البتػػػاع

 جػػػػاىؿ غبي مخبوؿ    ػتػػػػة بػػػػتػػػػػاعألف حػ

 ! ألنو كاف مسػػػػػطوؿ   أمػػػػػر بػػػػفتح الػػػبتاع

 جابػػػوا اليوا المنقوؿ    وبػػػػػػعد فػػػتح الػػػبتاع

 وىػػد كػػػػؿ أصػػوؿ    نػػػكش عشػػػوش البتاع

 قاـ سػػػمـ المحصوؿ    وفػػػػات في غيط البتاع

 حزيف ميزوؿ  أصفر   ػػبتػػػاعوخبل لػػػػػوف ال

 وال عمة وال مػعمػػوؿ    وسػػػػػػػاد قانوف البتاع

 فالحؽ ع الػػمقػػػتوؿ     فالقاضي تبع الػبتاع

 وال مقري وال منقوؿ     والجيؿ زاد في البتاع

 خبل الػػديابو تصوؿ   والخوؼ سرح في البتاع

 والناس صايبيا ذىوؿ   ويػػبقي البتاع في البتاع

 يقولوا لو مش معقوؿ   أف حد قػػاؿ دا البػػتاعو 

 وناس تػمػوت بػػالفوؿ    وناس تعيػػػش بالبتاع

 وناس تػػنػػاـ كشػػػكوؿ   ونػػػػاس تناـ ع البتاع

 جاب الخراب بالطوؿ   آدي المي جػابػو البتاع

 مػػػخػػمب لراس الغوؿ    ألنػػػػػػػػػػػو حتة بتاع

 وعشاف يعيش عمى طوؿ    بػػػػػػاع البتاع بالبتاع

 وبرضو مػػػات مقتوؿ    عػػػػيف حرس بالبتاع

، فيؿ لديؾ معمومات عف استخداـ كممة البتاع في المغة إنيا قصيدة طريفة بالفعؿ ، وتعبر عف الكثير  -
 العامية المصرية ؟
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بص يا ) حيث كتب ما يمي بالعامية أيضًا : ٕٜيوجد تفسير ليذه الكممة في أحد المواقع اإللكترونية -
وأي شيء... في أي البتاع كممة تعني كؿ شيء   سيدى عمي المقالة دى عمشاف بتشرح معني البتاع

في كؿ  في الميجة المصرية لمعامة والخاصة في األوقات الحرجة« البتاع»عبقرية  زماف ومكاف ...
تتحدث المغة ذاتيا ، ولكف ليجة كممات خاصة قد ال تعني شيئًا بالنسبة إلى أبناء الشعوب األخرى التي 

بميجة مختمفة. بعض ىذه الكممات يفيد معنى واحدًا، وبعضيا اآلخر يفيد أكثر. ولكف أف تعني كممة ما 
في العامية « بتاع»وتعتبر كممة  .المغوية« العبقرية»كؿ شيء وأي شيء في كؿ وقت، فيذه ىي 

أنيا تبدو لموىمة األولى، وكأنيا ال تعني المصرية إحدى ىذه الكممات المتميزة والمتفردة. فعمى رغـ 
شيئًا، إال أف استخداميا اليومي يفوؽ نظيراتيا مف الكممات العامية التي ال أصؿ ليا في المغة العربية، 

االستخداـ األقرب واألكثر قابمية لمتفسير، ىو أنيا تعني الممكية.  .أو حتى تمؾ المقتبسة مف لغات أخرى
الكممة أف ليا « عبقرية»، أي الكتاب الذي يممكو أحمد، وىكذا. ومف «بتاع أحمدالكتاب »فيقاؿ مثبًل: 

، أي المتخصص في بيع المبلبس. «المحؿ بتاع المبلبس»معاني كثيرة في مجاؿ الممكية، فمثبًل يقاؿ: 
« بتاع»في سياؽ آخر، تستخدـ كممة  .، أي مدّرس مادة العموـ«المدّرس بتاع العموـ»ويقاؿ: 
ف كانت تشير في ىذا السياؽ «لماذا»ت استفيامية. إذ يمكف أف تحؿ محؿ أداة االستفياـ استخداما ، وا 

وىي تعني ىنا استنكار ورفض « بتاع إيو أذىب إلى العمؿ يوـ الجمعة؟»إلى دالالت استنكارية، فيقاؿ: 
امي، ولكف أيضًا استخداـ استفي« بتاع»فكرة التوجو إلى العمؿ في يوـ اإلجازة األسبوعية. ولمػ 

ومف دوف  .«ما ىذه الفواتير وألي شيء استخدمت؟»، أي «بتاع إيو ىذه الفواتير؟»استخباري. فيقاؿ: 
في شكؿ أو في « بتاع»مبالغة، تكاد ال تخمو جممة مف جمؿ األحاديث اليومية بيف المصرييف مف كممة 

يء ما واضح لكؿ مف المتحدث لئلشارة غالبًا إلى ش« البتاع»آخر. وىي كممة قابمة لمتعريؼ، فيقاؿ 
البتاع إلمي ىناؾ »والمتحدث إليو. ولكف قد يكوف اسمو المعروؼ بو غائبًا عف المتكمـ. فيقاؿ مثبًل: 

البتاع إلمي »، وفي ىذه الحاؿ قد يكوف الباص المتجو إلى الجيزة. ويشار كذلؾ إلى «متجو إلى الجيزة
 .ف يكوف الشيء المأكوؿ جيدًا جدًا أو سيئًا جداً ، ويحتمؿ ىنا معنياف: فإما أ«أكمتو ليس لو حؿ

سمعة سيئة بعض الشيء، وذلؾ ألف كثرة استخداميا في الحديث يعكس « البتاع»واكتسبت كممة 
أحيانًا إما خمبًل في الذاكرة ينسي صاحبيا أسماء األشياء، أو أنيا تعّبر أحيانًا عف نقص في القاموس 

التعبير عما يقصد بكممات محددة أكثر. كما يمجأ البعض أحيانًا الى ىذه المغوي لمفرد، والذي ال يتيح لو 
الكممة في حاالت الغضب أو احتقار اآلخريف والتقميؿ مف شأنيـ. فبداًل مف اإلشارة إلييـ أو التحدث 

لكف الطريؼ أف المبدعيف والفنانيف يمتفتوف إلى  .«البتاع ده فاكر نفسو عبقري»عنيـ بأسمائيـ، يقاؿ: 

                                                             
 
ٜٕ a.html-https://www.nilemotors.net/Nile/1554  رابط الموضوع عمي االنترنت 
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ٖٔٔ 

 
 

مف حيز االستخداـ « البتاع»مف حيف الى آخر. ولعؿ أبرز عمؿ فني نقؿ كممة « البتاع»بقرية ع
العادي البعيد عف التحميؿ والتأمؿ في عبقرية الكممة إلى مجاؿ التفكير والتحميؿ، المسرحية الشييرة 

اظر الذي ، ابف الن«منصور»التي جسد فييا الفناف الكوميدي يونس شمبي دور « مدرسة المشاغبيف»
ليخرج مف أزمتو، « البتاع»لـ يكف ينطؽ بجممة مفيدة كاممة. فكاف يتعثر في حديثو دائمًا، فيمجأ إلى 

إلى اليوـ انتشارًا  ٜٔٚٔمنذ خروج المسرحية إلى النور في العاـ « البتاع بتاع البتاع»وانتشرت عبارة 
 .المصريوف في أحاديثيـ لـ يفّرؽ بيف كبير وصغير أو غني وفقير، ودائمًا ما يستخدميا

مف حّيز الدراما المسرحية الكوميدية إلى عالـ الشعراء والمثقفيف المخممي، حيف كتب « البتاع»وخرجت 
وانتشرت القصيدة في دوائر عدة   «البتاع»أحمد فؤاد نجـ قصيدة عنواىا « الفاجومي»شاعر العامية 

إلى عامة الشعب الميتـ باألوضاع السياسية  تعدت حدود المثقفيف وجمساتيـ المغمقة، وعرفت طريقيا
ويقاؿ إف الرئيس المصري الراحؿ أنور السادات غضب مف ىذه القصيدة ، واعتبر أف  .مف شباب وكبار
حممت تنبؤًا بمقتؿ الرئيس الذي اغتيؿ « البتاع»وثمة أقواؿ أخرى تشير الى أف قصيدة .نجـ يقصده بيا

وسواء صحت ىذه  .ٜٔٛٔأكتوبر ٙفي « حرب أكتوبر»ذكرى خبلؿ حضوره عرضًا عسكريًا لمناسبة 
في الميجة المصرية ولدت لتبقى، ولتقوـ بعشرات « البتاع»األقاويؿ أو أخطأت، فالمؤكد أف عبقرية 

 .«البتاع»وأبعاد ىذه الكممة الثرية تقبع في عبقرية   المياـ المغوية والنفسية واإليحائية. والميـ أف قيمة

ا المقاؿ لتعريؼ كممة )البتاع( معجب بيذه الكممة جدًا ، ولكف ىؿ لديؾ ما كتبو واضح إف كاتب ىذ -
، لنعرؼ أكثر مف وجية نظر عف ىذا  ٜٚٚٔيناير  ٜٔ-ٛٔاألستاذ محمد حسنيف ىيكؿ عف أحداث 

 الموضوع ؟

 ٜٚٚٔيناير  ٜٔ-ٛٔأحداث  .ٖٙ

، وعنواف الفصؿ )شرخ لقد كتب ىيكؿ عف ىذه األحداث في الفصؿ الخامس مف كتابو )خريؼ الغضب(  -
ىكذا مرة أخري ، وكما في شرعية النظاـ( وبدأ القصة مف مقترحات صندوؽ النقد الدولي كاآلتي : )و 

" ، وجدت مصر نفسيا غارقة في الديوف . مرة أخري فإف الدائنيف الذيف اسماعيؿحدث في عصر "
ذيف بدأوا في إحكاـ الحصار وتشديد نفس الدائنيف ال تسابقوا في تقديـ الديوف إلييا كانوا ىـ أنفسيـ 

بمذكرة  -ممثؿ صندوؽ النقد الدولي بالقاىرة–، بعث "بوؿ ديكي"  ٜٙٚٔأكتوبر سنة  ٙٔالرقابة . في 
جعؿ عنوانيا "بعض األفكار حوؿ مسألة –وزير االقتصاد -سرية وشخصية إلي الدكتور "زكي شافعي"

 -مف وجية نظره–. وفي ىذه المذكرة أوضح "ديكي" أف الحاجة أصبحت ماسة اإلصبلح اإلقتصادي" 
لبعض اإلجراءات الحازمة ، ومف ضمنيا تخفيض سعر الجنيو المصري "ما أصبح يسمي تأدبًا توحيد 

عمي بعض السمع الضرورية التي كانت الحكومة  -أو تخفيض الدعـ-سعر الصرؼ " إلي جانب رفع
يا لصالح سواد الشعب "بيف ىذه السمع الخبز والسكر والوقود وبعض أنواع طويمة تقوـ بدعملسنوات 
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عف ىذه السمع موضوعًا حيويًا بالنسبة  -أو تخفيضو-األقمشة الشعبية" ، وباختصار ، كاف رفع الدعـ
لمعيشة مبلييف مف الناس العادييف في مصر . كانت ىذه التوصيات االقتصادية ذات أبعاد سياسية 

–موجيًا مف الخارج . ومف ناحية أخري فإف مصر التي كاف اقتصادىا رة في نفس الوقت بالغة الخطو 
كاف يمكف عزليا ببساطة عف بقية العالـ العربي ، كما أف أمواؿ البتروؿ  -وبتعبير أدؽ مف واشنطف

يمكف أف تستخدـ ببساطة في إبقائيا طافية عمي السطح ال تغرؽ وفي نفس الوقت ال تقدر عمي 
ولقد أدت  –وفي كؿ األحواؿ فإف ذلؾ كاف يعرقؿ أداءىا لدورىا كقيادة لمعالـ العربي –ة السباح

"زكي شافعي" وزمبلئو في المجموعة مقترحات "ديكي" إلي شعور بالقمؽ العميؽ لدي الدكتور 
االقتصادية ، داخؿ مجمس الوزراء وأبدوا بعض االعتراضات وكاف بيف ما حاولوا شرحو لممثؿ صندوؽ 

في حقيقة األمر مف دولة مصدرة إلي دولة مستوردة ، فإذا جري تخفيض قد الدولي أف مصر تحولت الن
قيمة الجنيو المصري فمعني ذلؾ ببساطة أف فاتورة الواردات سوؼ ترتفع ، ولقد كانت الرعشة تصيبيـ 

ني كؿ ولقد بذؿ الدكتور القيسو ---حيف يتصوروف ما يمكف أف يترتب عمي إلغاء الدعـ مف آثار 
جيده لكي يفند مقترحات صندوؽ النقد الدولي ، لكف الجميع ما لبثوا أف وجدوا أف ما قدمو ممثؿ 

وىكذا جرت الموافقة في --صندوؽ النقد الدولي ىو في واقع الحاؿ "طمبات" وليس مجرد اقتراحات ، 
ت صحؼ يوـ مجمس الوزراء عمي إلغاء الدعـ عف بعض السمع تحت شعار "ترشيد األسعار" . وصدر 

تحمؿ عمي صفحاتيا األولي قوائـ بخمس وعشريف سمعة ضرورية قفزت أسعارىا إلي  ٜٚٚٔيناير  ٚٔ
أعمي مرة واحدة ، كاف رئيس الوزراء في ذلؾ الوقت ىو ممدوح سالـ . كاف بحكـ خبرتو الطويمة في 

العاصمة ،  مسائؿ األمف قد اتخذ بعض االحتياطات التي وجدىا ضرورية لتعزيز قوي األمف في
يناير انفجارًا شعبياً  ٛٔمف يوـ خصوصًا مف قوات األمف المركزي ، ومع ذلؾ فقد شيد الصباح الباكر 

اندفعت إلي الشوارع في كؿ مكاف كتؿ بشرية مف عشرات ألوؼ الرجاؿ والنساء في مظاىرات ---ىائبًل 
ئة كالصواعؽ ، وكاف مف ساخطة صاخبة تعمف معارضتيا القوية لقرارات انقضت عمي رؤوسيـ مفاج

شأنيا أف تجعؿ الحياة مستحيمة بالنسبة ليـ وألسرىـ ، ولـ يكد النيار ينتصؼ حتي كانت المظاىرات 
وكاف الموقؼ يتطور في --تجتاح مصر مف أقصاىا إلي أقصاىا مف اإلسكندرية وحتي أسواف ،   

–يشعر بالحاجة إلي تدخؿ الجيش إزاء حجـ وكثافة المظاىرات وعنفيا القاىرة فقد بدأ ممدوح سالـ 
واتصؿ بالفريؽ محمد عبد الغني الجمسي وزير الحربية والقائد العاـ لمقوات المسمحة . ولكف الفريؽ 
الجمسي بدا رافضًا لفكرة اشتراؾ الجيش في قمع المظاىرات . ولقد قاـ بتذكير رئيس الوزراء بأنو طمب 

 يستعمؿ الجيش عمي اإلطبلؽ في أية عمميات ضد بعد حرب أكتوبر مف الرئيس السادات وعدا بأال
جماىير الشعب ميما كانت الظروؼ . وقاؿ وزير الحربية لرئيس الوزراء : "إنني اتفقت مع الرئيس  
عمي أف حرب أكتوبر وضعت الجيش بالنسبة لمشعب في موضع الئؽ وعزيز ، وال ينبغي ليذه العبلقة 

زاء الحاح رئيس الوزراء – "ني الرئيس وأعطاني ىذا الوعدطوارئ سياسية . وقد وافقأف تشوىيا أي  وا 
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فقد تصور وزير الحربية أنو وجد لنفسو مخرجًا حيف قاؿ إنو عمي أي حاؿ ال يستطيع أف يحرؾ أية 
وحدات مف القوات المسمحة إلي الشوارع إال بأمر الرئيس بوصفو رئيسا لمدولة وقائدا أعمي لمقوات 

عد اتصاؿ بيف رئيس الوزراء ورئيس الجميورية ، ومع األمر بالتدخؿ صدر المسمحة . وجاءه األمر ب
-وتكميؼ الجيش بمسؤولية السيطرة عمي الموقؼ . قرار باعبلف األحكاـ العرفية وفرض حظر التجوؿ 

وبدأ الجيش يتحرؾ مسبوقا باعبلنات متكررة في اإلذاعة والتميفزيوف بأف الرئيس قد أمر بإلغاء --
 ٖٜ(-وعة االقتصادية التي أدت إلي رفع األسعار توصيات المجم

 ولكنيا بالتأكيد قد تركت شرخًا كبيرًا في عبلقة السادات بالشعب  ٜٚٚٔوانتيت أزمة يناير  -

 ىذا صحيح ، لقد فقد جزء كبير مف شعبيتو بسبب ىذه األزمة  -

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ -

لقاء خطاب في الكنيسيت اإلسرائيمي  -  أبرز ما حدث بعد ذلؾ ىو ذىابو إلي فمسطيف المحتمة وا 

 ، بالتأكيد كانت زيارتو مفاجئة وصادمة وخاصة بالنسبة لمعرب  -

 مبادرة السبلـ مع إسرائيؿ .ٖٚ

وجاء الموعد المحدد لمرحمة المثيرة . أوؿ رئيس --يقوؿ ىيكؿ في كتابو عف ىذه الزيارة ما يمي ) -
، ثـ يكوف ذلؾ في وقفة عرفات . كاف العالـ كمو مشدودًا عربي يضع قدمو في القدس المحتمة 

مممكة باالنبيار ، وكاف العالـ العربي عمي العكس مشدوىًا بالصدمة . حتي أف الممؾ خالد ممؾ ال
قاؿ "يوميا كنت ذاىبًا ألغسؿ الكعبة الشريفة في وقفة عرفات ودخمت  ---وقتيا ، العربية السعودية 

نما تعودت أف أدعو لكثيريف . وبالرغـ  البيت العتيؽ . ولـ أتعود في بيت اهلل أف أدعو عمي أحد ، وا 
تقؿ السادات إلي القدس وتتحطـ مني في ذلؾ اليوـ فقد وجدتني ابتيؿ إلي اهلل بأف تسقط الطائرة التي 

قبؿ أف يصؿ إلييا ، وحتي ال يفضح المسمميف والعرب بذىابو ىناؾ . ولقد راعني أف أدعو عمي مسمـ 
 ٜٗ(--داخؿ الكعبة ، لكف الرجؿ لـ يترؾ لي خيارًا"

 فمتي كانت خطبة السادات التي أكد فييا استعداده لمذىاب إلي الكنيست اإلسرائيمي ؟ -

حفي عف مبادرة السبلـ في موقع بوابة األىراـ عمي شبكة االنترنت سيساعدنا في ىناؾ تحقيؽ ص -
)فاجأ الرئيس محمد أنور السادات الشعب المصري والوطف معرفة ما حدث وقد جاء فيو ما يمي : 

"سُتدىش إسرائيؿ حينما  ٜٚٚٔنوفمبر  ٜالعربي والعالـ، حيف قاؿ في خطابو أماـ مجمس الشعب في 
 ف أقوؿ أمامكـ إني مستعد إلى الذىاب لبيتيـ نفسو، إلى الكنيست اإلسرائيمي ذاتو".تسمعني اآل

                                                             
 
 وما بعدىا ٘ٛٔمقتطفات مختصرة مف صفحة -محمد حسنيف ىيكؿ–خريؼ الغضب –نقبًل عف كتاب  ٖٜ
  ٕٔٓصفحة -محمد حسنيف ىيكؿ–خريؼ الغضب  ٜٗ
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 فماذا كاف رد فعؿ قادة إسرائيؿ ؟ -

رّحب رئيس الوزراء اإلسرائيمي آنذاؾ مناحيـ بيجف واألمريكيوف بإعبلف السادات، وتحدد لزيارتو يوـ   -
ف سياسة حكومتو حينيا، وىي أف .وبالرغـ مف إعبلف بيجٜٚٚٔمف نوفمبر  ٜٔالسبت الموافؽ 

، وأنيا لف تعترؼ بالدولة الفمسطينية، ولف تقبؿ بإجراء ٜٚٙٔإسرائيؿ ال يمكف أف تعود إلى حدود عاـ 
 ٜٔاتصاالت مع منظمة التحرير الفمسطينية، لـ يتراجع الرئيس السادات عف القياـ برحمتو.وبالفعؿ في 

في مطار بف جوريوف في تؿ أبيب، في لحظة أنيت ، ىبطت طائرة الرئيس السادات، ٜٚٚٔنوفمبر 
سرائيؿ، إلى اآلف، وزار السادات البرلماف اإلسرائيمي، وألقى خطاًبا أكد فيو  صفحة الحرب بيف مصر وا 
أف السبلـ في الشرؽ األوسط ممكف، لكنو بحاجة إلى زعماء شجعاف. وفي استقباؿ عسكري حافؿ 

ابقيف وزعماء طوائفيا بالسادات وقابمو الشعب اإلسرائيمي رحب قادة إسرائيؿ ورؤساء حكوماتيا الس
 بحفاوة شديدة.

 ؟ أىـ ما جاء بالخطابفما  -
"السبلـ لنا جميًعا .. عمى األرض العربية وفي إسرائيؿ.. وفي كؿ مكاف مف أرض العالـ الكبير قاؿ :  -

واآلخر بالحروب المدمرة، المعقد بصراعاتو الدامية، المضطرب بتناقضاتو الحادة، والميدد بيف الحيف 
تمؾ التي يصنعيا اإلنساف ليقضي بيا عمى أخيو اإلنساف، وفي النياية، وبيف أنقاض مابني اإلنساف 
وبيف أشبلء الضحايا مف بني اإلنساف فبل غالب وال مغموب، بؿ إف المغموب الحقيقي دائما ىو 

ي نبني حياة جديدة، لكي نقيـ السبلـ اإلنساف". وقاؿ " قد جئت إليكـ اليوـ عمى قدميف ثابتتيف، لك
وكمنا عمى ىذه األرض، أرض اهلل، كمنا مسمموف ومسيحيوف وييود.. نعبد اهلل وال نشرؾ بو أحًدا، 
وتعاليـ اهلل ووصاياه ىي حب وصدؽ وطيارة وسبلـ".. ىكذا بدأ الرئيس الراحؿ محمد أنور السادات 

  خطابو أماـ الكنيست اإلسرائيمي.

 لسادات بدولة إسرائيؿ ؟فيؿ اعترؼ ا -

كما جاء في خطابو أنو يعترؼ بوجود دولة إسرائيؿ كواقع، ولذلؾ فيو مستعّد لعقد تسوية معيا، لكنو  -
لـ يعترؼ بيا كػ"دولة ييودية". وقاؿ: "ولقد أعمنت أكثر مف مرة، أف إسرائيؿ أصبحت حقيقة واقعة، 

تاف الُعظمياف أمنيا  وحماية وجودىا، ولما كّنا نريد السبلـ، فعبًل وحقِّا، اعترؼ بيا العالـ، وحممت القوَّ
وبرغـ االعتراؼ المؤّوؿ بإسرائيؿ، كاف ما  . فإننا نرحب بأف تعيشوا بيننا، في أمف وسبلـ، فعبًل وحقِّا"

طمبو الرئيس المصري أماـ اإلسرائيمييف واضًحا وقاطًعا "ىناؾ أرض عربية احتمتيا، وال تزاؿ تحتميا، 
 . القوة المسمحة، ونحف نصّر عمى تحقيؽ االنسحاب الكامؿ منيا، بما فييا القدس العربية"إسرائيؿ ب

 ؟فعاؿ العربية ردود األفماذا كانت  -
ولـ تكف ردود الفعؿ العربية جميعيا إيجابية عمى الزيارة، حيث قاطعت الدوؿ العربية مصر، معمقة  -

ـ مف القاىرة إلى تونس العاصمة، بناء عمى قرار عضويتيا في الجامعة العربية التي نقؿ مقرىا الدائ
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اتخذ في القمة العربية التي عقدت في بغداد، بدعوة مف الرئيس العراقي أحمد حسف البكر، في نوفمبر 
. وقّدـ وزير الخارجية المصري الراحؿ إسماعيؿ فيمي، استقالتو بعد تأكده مف زيارة السادات ٜٛٚٔ

ر تجاه الفمسطينييف، وعزلت مصر عربيًا، كما عزلت السادات داخؿ لمقدس، وقاؿ إنيا "حطمت دور مص
ببلده". وكانت ىناؾ بعض ردود الفعؿ العنيفة، إذ اندلعت المظاىرات المعارضة لو فى بيروت والعديد 
مف المدف المبنانية، كما تـ تفجير مكاتب الخطوط الجوية المصرية فى بيروت ودمشؽ وفقا إلحدى 

ألمريكية التي تـ اإلفراج عنيا. وجاء موقؼ السعودية رافضا أيًضا، إذ أصدر الممؾ وثائؽ المخابرات ا
خالد بيانًا ينأى بببلده مف الزيارة وينتقدىا؛ ألنيا قسمت العرب، فيما وصؼ الصحؼ الغربية الزيارة 

لراحؿ أنور بػ"المغامرة". ونتيجة لزيارة السادات لمقدس، تـ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بيف الرئيس ا
   ٜ٘.(ٜٛٚٔسبتمبر عاـ  ٚٔالسادات ورئيس الوزراء اإلسرائيمى "مناحيـ بيجف " فى 

 فما المعمومات المتوفرة عف اتفاقية كامب ديفيد باختصار ؟ -

محمد  المصري بيف الرئيس 1978 سبتمبر 17 عبارة عف اتفاقية تـ التوقيع عمييا في )اتفاقية كامب ديفيد -
منتجع كامب  في يوما مف المفاوضات ٕٔبعد  مناحيـ بيغف إسرائيؿ ورئيس وزراء أنور السادات

حيث كانت المفاوضات  .واشنطف الواليات المتحدة القريب مف عاصمة ميريبلند الرئاسي في والية ديفيد
 ونتج عف ىذه االتفاقية .جيمي كارتر األمريكي السابؽ والتوقيع عمى االتفاقية تحت إشراؼ الرئيس

جامعة  حدوث تغييرات عمى سياسة العديد مف الدوؿ العربية تجاه مصر، وتـ تعميؽ عضوية مصر في
جية أخرى حصؿ االتفاقية ومف  نتيجة التوقيع عمى ىذه 1989 إلى عاـ 1979 مف عاـ الدوؿ العربية

لمنح حسب ما جاء في مبرر ا بعد االتفاقية ٜٛٚٔعاـ  جائزة نوبؿ لمسبلـ الزعيماف مناصفة عمى
تفاصيميا  وتوجد مطالب باإلفصاح عف .الشرؽ األوسط لمجيود الحثيثة في تحقيؽ السبلـ في منطقة

 .)ٜٙالبرلماف المصري يا لـ ُتعرض عمىالتي تبقى سرية حتى اليوـ، كما أنّ 

 فما ىي شروط اتفاقية كامب ديفيد ؟ -

سرائيؿ، والبدء في تطبيع العبلقات بيف شروط اتفاقية كامب ديفيد إنياء حال) - ة الحرب بيف مصر وا 
ـ، مع تحديد ٜٚٙٔالبمديف . انسحاب القوات اإلسرائيمية مف سيناء المحتمة بعد حرب األياـ الستة عاـ 

عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء، ونوعية السبلح المسموح حممو في ىذه المنطقة . السماح 
بالعبور مف خبلؿ قناة السويس . اعتبار خميج العقبة ومضائؽ تيراف ممرات دولية لمسفف اإلسرائيمية 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
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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%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF


ٖٔٙ 

 
 

سرائيؿ، واألردف، وممثميف عف  لتجنيبيا الصراعات العسكرية. الدعوة إلى مباحثات بيف مصر، وا 
ٜٚ(الفمسطينييف لمبحث في منح حكـ ذاتي لمفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة

. 

 لي مصرإذف فقد عادت سيناء إ -

 نعـ ولكف لـ تصبح لمصر سيادة كاممة عمييا  -

 وكيؼ ذلؾ ؟ -

إف السيادة الكاممة لمدولة عمي أراضييا تعني أف تنشر قواتيا في أي مكاف وفي أي وقت ، أما السيادة  -
 المنقوصة فتجعمؾ مقيد بأعداد محددة مف القوات وبتسميح محدد أيضاً 

أعتقد أف إسرائيؿ طمبت ذلؾ طبقًا لنظرية الحدود اآلمنة التي تحرص عمي تنفيذىا ، بحيث تحتؿ جزء  -
مف أراضي دوؿ الجوار ، حتي إذا نشبت أي حرب تكوف في خارج حدودىا اآلمنة ، ويقع القتاؿ لدي 

حقيؽ ىذه الدولة المجاورة ليا ، وبالتالي عدـ وجود قوات مصرية في سيناء بالكامؿ يؤدي إلي ت
 النظرية ، فالحرب إذا وقعت ستقع في سيناء عمي أي حاؿ أليس كذلؾ ؟ 

لتتعامؿ مع أي تيديدات أخري غير إسرائيمية  ىذا صحيح ، واألسوأ مف ذلؾ ىو عدـ وجود قوات كافية  -
 قد تتعرض ليا سيناء 

تركوا فراغًا يمكف لطرؼ ثالث أف يحتمو قد أفيـ ما تقصده ، فالجيش المصري والجيش اإلسرائيمي  -
 لتدافع عف سيناء  جانببسيولة لعدـ وجود قوات كافية مف أي 

إف أفضؿ وسيمة لمدفاع عف سيناء ىي التعمير والتنمية ، واحتواء أىميا وتمكينيـ مف األرض التي  -
سباب كثيرة منيا ، أليعيشوف عمييا ، فقد يشعر المواطف السيناوي بنوع مف الجفاء بينو وبيف وطنو 

إصرار الحكومات المتعاقبة عمي الحموؿ األمنية فقط في سيناء ، وعدـ المجوء إلي حموؿ أخري 
اقتصادية وسياسية واجتماعية لتنمية الوالء واالنتماء لمصر كوطف ألىالي سيناء الذيف قد يشعروف 

 بأنيـ غير مصرييف فيتولد انعداـ الثقة بينيـ وبيف الحكومة المصرية 

لقد تحدثنا بإيجاز عف أبرز األحداث في عصر السادات ، كانفراده بالسمطة وحرب أكتوبر والثغرة حسنًا  -
 ومبادرة السبلـ ، فماذا عف الفف في عصر السادات ؟ ٜٚٚٔواالنفتاح االقتصادي ومظاىرات يناير 

ؿ يوضح ذلؾ بموقع لقد كاف السادات نفسو فنانًا ويحب التمثيؿ كما كاف لو خياؿ واسع ، وىناؾ مقا -
 األىراـ عمي شبكة المعمومات الدولية االنترنت 

 فماذا ورد عف ىذا الموضوع ؟ -

                                                             
 

  ٜٚرابط الموضوع عمي االنترنت :  
https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D

8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF  

https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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 السادات والفف .ٖٛ

وأنور السادات ىو الوحيد مف رجاؿ مجمس قيادة الثورة الذى نجا مف مصير  --) لقد ورد ما يمي :  -
اإلبعاد ألنو كاف األىوف شأنًا واألقؿ خطورة. لكف مف عجائب األقدار أف السادات ىو الذى قضى تماما 
عمى أفكار ومشروعات عبد الناصر حتى قاؿ المصريوف ساخريف : إنو يمشى عمى خطى عبد الناصر 

ذه أىـ مشاكؿ الحكـ فى العالـ الثالث عندما يركف الحاكـ إلى شخص ضعيؼ فيسمـ لو بأستيكة. وى
السمطة خوفا مف ذكاء األقوياء. لكف المفارقة أف الضعيؼ الذى كاف ينحنى لتمثاؿ الفرعوف بعد موتو.. 

تأخر كما فعؿ السادات عندما انحنى لتمثاؿ عبد الناصر، سريعًا ما أصبح ىو الفرعوف الجديد. ولـ ي
الوقت بالسادات حتى يصبح كذلؾ بعد أف منحو نصر أكتوبر القوة والمجد المذيف كاف يبحث عنيما. 
فراح يتقمص دور الفرعوف باقتدار.. وقاؿ أنا وعبد الناصر آخر الفراعنة فى حكـ مصر. وساعد 

فبلـ، كما كانت السادات عمى ذلؾ موىبتو الفنية المعروفة، كاف يحب التمثيؿ حتى أنو شارؾ فى أحد األ
قدرتو عمى التقميد واإلضحاؾ ىى جواز المرور لقموب أصحابو، وتجمت قدرتو التمثيمية عندما ظؿ يمثؿ 

عاما حتى يحمى نفسو مف مصير الظؿ الذى أعده  ٛٔدور الرجؿ الضعيؼ بجانب عبد الناصر لمدة 
ات دور البطولة خمفا لعبد عبد الناصر ألصحابو فى مجمس قيادة الثورة. وحتى الذيف اسندوا لمساد

الناصر، كانوا يظنوف أنو ضعيؼ ويسيؿ السيطرة عميو، لكنو بمجرد أف جمس عمى الكرسى تخمص 
وانفرد بالحكـ تمامًا. قدرات السادات التمثيمية البارعة، ساعدتو عمى أف  ٜٔٚٔمنيـ جميعًا فى مايو 

أف جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيؿ  . حتىٖٜٚٔيقوـ بأكبر عممية خداع إلسرائيؿ فى حرب أكتوبر 
قالت أماـ لجنة أجرنات التى حققت معيا بعد النصر: إننى لـ آخذ تصرفات السادات أبدًا عمى محمؿ 
الجد، كاف يقوؿ الشىء ويفعؿ عكسو، كنت أقوؿ ىذا الرجؿ يجب أف يحاكمو شعبو عمى تصرفاتو ىذه، 

طاع السادات أف يحكـ مصر وأف ينتصر فى حرب أكتوبر لكنو كاف يخدعنا. بالفف والخياؿ الجامح، است
وأف يقوـ بزيارة إسرائيؿ، ويبـر معاىدة كامب ديفيد، ألنو لـ يوجد ىذا الخياؿ الذى يتصور أف يقوـ 
لقاء خطاب فى الكنيست. ىنا البد أف يتوقؼ العقؿ ليبرز الفناف الجامح  رئيس مصر بزيارة إسرائيؿ، وا 

بأصعب أدواره فى السياسة والسينما والحياة. وىو ينزؿ مطار بف جوريوف أنور السادات وىو يقوـ 
مبتسما يسمـ عمى مف كاف يحاربيـ باألمس. ثـ وىو يخطب فى الكنيست اإلسرائيمى، فأى إنساف كاف 
ىذا الرجؿ ؟ ىذه قدرات ال يقوـ بيا إال فناف موىوب جامح الخياؿ لرجؿ عاش الحياة وعرؼ الفقر 

صبح ضابطًا، ثـ فصموه وعرؼ السجف والتشرد، وعاد لمجيش مرة أخرى. وصعد مف والحرماف حتى أ



ٖٔٛ 

 
 

دور الكومبارس إلى دور البطولة فى حكـ مصر، وكاف فى الحالتيف بارعًا وتمؾ عظمة الفف وعبقريتو، 
 ٜٛ(.فالفف يعصـ الناس مف الجنوف والحكاـ مف السقوط

 فماذا حدث لمتيار اإلسبلمي في عيد السادات ؟ -

 دات والتيار اإلسبلمي السا .ٜٖ
الناصر كاف اإلنحناء أماـ الصحوة اإلسبلمية. قمؿ  تغيير آخر قدمو السادات عف عصر عبد --)  -

، سامحا ليـ بنشر مجمة شيرية "الدعوة" والتي ظيرت بشكؿ اإلخواف المسمميف السادات مف القيود عمى
، تـ إغبلؽ ٜٔٚٔفي  رغـ أنو لـ يسمح بإعادة تأسيس الجماعة  ٜٔٛٔمنتظـ حتى سبتمبر 
إطبلؽ سراح اإلخواف  ، وبدأ النظاـ تدريجيا فيبيا كاف يتـ احتجاز اإلسبلمييف التيمعسكرات اإلعتقاؿ 

المسمميف المعتقميف، إال أف التنظيـ نفسو ظؿ غير شرعي، آخر مف ظؿ منيـ خمؼ القضباف حصؿ 
ثقؿ "، الجماعة اإلسبلمية ، باألخصاإلسبلمييف السادات اعتبر .ٜ٘ٚٔفي  العفو العاـ عمى حريتو في
لطبلبية كونيا نشطة وذات صوت مسموع. ، والمجموعات اواليسارية الماركسية لمعارضتو موازف مفيد"

مف جماعة مف األقميات   بمساعدة مف نظاـ السادات  الجماعة اإلسبلمية نمت ٜٜٚٔإلى  ٖٜٚٔمف 
  إلى كونيا "في تحكـ تاـ بالجامعات" فيما تـ دفع التنظيمات اليسارية إلى األرض

 فمتي تـ تسميتو بالرئيس المؤمف محمد أنور السادات ؟ -

أمر و ع باسـ "محمد أنور السادات". في نياية السبعينات، بدأ بتسمية نفسو "الرئيس المؤمف" والتوقي -
مرات في اليوـ وبزيادة البرامج الدينية. تحت حكمو، منع  5 األذاف تميفزيوف الدولة بقطع البرامح لعرض
ي األماكف التي تقدمو لمسياح األجانب في أكثر مف نصؼ محافظات الحكاـ المحميوف بيع الكحوؿ إال ف

مع ذلؾ، تصادـ اإلسبلميوف مع السادات الذي دعـ حقوؽ المرأة  ٕٙمصر الػ
بمعاىدة  عارضوا باألخص ما سموه "السبلـ المخزي مع الييود" المعروؼ  اإللزامي حجابال وعارض

بحموؿ أواخر السبعينات انقمبت الحكومة عمى اإلسبلـ السياسي. في يونيو   .إسرائيؿ مع يدكامب ديف
، تـ القاىرة الفقير في حي الزاوية الحمراء ، بعد قتاؿ طائفي عنيؼ بيف المسمميف واألقباط فئٜٛٔ

وفًقا لممقاببلت   ."حؿ الجماعة اإلسبلمية بواسطة الدولة وتدمير بنيتيـ التحتية واعتقاؿ قادتيـ
المتطرفة  جماعة الجياد اإلسبلمي المصرية ت التي جمعيا الصحفي لورانس رايت، كانتوالمعموما
باط الجيش وتجمع األسمحة، منتظرة المحظة المناسبة لشف حممة "إسقاط كامؿ لمنظاـ ضتستدعي 

                                                             
 
 رابط  الموضوع عمي االنترنت : -نقبًل عف موقع األىراـ   ٜٛ

-http://www.ahram.org.eg/News/202587/4/642063/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7
-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx-%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/202587/4/642063/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202587/4/642063/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202587/4/642063/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202587/4/642063/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.aspx
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الحالي" في مصر، بقتؿ القادة الرئيسييف لمدولة، واإلستيبلء عمى المقرات المصيرية لممؤسسات 
انقبلب إسبلمي كانوا يأمموف بأنو سيطمؽ العناف النتفاضة شعبية ضد  النظامية، ونشر أخبار عف

حذير السمطات المصرية مف خطة ت، تـ ٜٔٛٔفي فبراير  .في جميع أرجاء الببلد العممانية السمطة
اؿ جاسوس يحمؿ معمومات مصيرية. في سبتمبر، أمر السادات بالقبض جماعة الجياد عف طريؽ اعتق

 بابا الكنيسة شخص، مف بينيـ العديد مف أعضاء جماعة الجياد، وأيضا ٓٓ٘ٔعمى أكثر مف 

 بابا الكنيسة شخصيًا ؟ -

تـ منع كؿ   .وغيره مف رجاؿ الديف األقباط، ومثقفيف وناشطيف مف جميع اإلتجاىات الفكرية نعـ ،  -
فوت االعتقاؿ الجماعي خمية جيادية في الجيش بقيادة   .الوسائؿ الصحفية غير الحكومية كذلؾ

خمؼ السادات في وقد  .في أكتوبر اغتياؿ أنور السادات والذي نجح في خالد اإلسبلمبولي المبلـز
 ٜٜ(.حسني مبارؾ نائب الرئيس منصبو

عفوًا لممقاطعة ، ولكني الحظت أنؾ بدأت تعتمد في سرد األحداث عمي المواقع اإللكترونية وليس عمي  -
تستخدميا فمماذا  أثؽ كثيرا بيا ،ال وأنا مع احترامي ليذه المواقع  المراجع المكتوبة والمنشورة ،

، وأنت تعمـ أف ىذه المواقع عمي االنترنت تكوف معرضة لبلختراؽ أو تبديؿ األحداث وال يمكف كمصادر 
 % ؟ٓٓٔاألعتماد عمييا بنسبة 

 المواقع والمراجع ، وسباؽ التتابع التاريخي .ٓٗ

ب بعضيا كذّْ ىذه الفترة قميمة وقد تُ  المتوفرة بالنسبة لي عفو  التي أثؽ بيا ىذا صحيح بالفعؿ فالمراجع -
 بعضاً 

بعد  الشخصية كثيرة جدًا وخاصة المذكرات مراجع تمؾ الفترة مف تاريخ مصرولكف عمي ما أعتقد أف  -
  ٕٜ٘ٔيوليو 

شكمة في حد ذاتيا خاصة إذا اختمفت اآلراء وتعددت عف موضوع او إف كثرة المراجع تعتبر أيضًا م -
حدث واحد ، والغريب أف ىذه الفترة مف تاريخ مصر لـ أجد مؤرخ فيما أعرؼ قد دخؿ سباؽ التتابع 

 التاريخي كما أسميو 

 وماذا تقصد بيذا السباؽ ؟ -

 وىو مكتوب بالمغة تاريخية(الفصؿ األخير مف كتاب )دردشة  مفكي تفيـ ما أقصده سأتمو عميؾ فقرة  -
كاف المؤرخ يقرأ كؿ ما  - - -ما يمي : )  ورد بوحيث  العامية المصرية تسييبًل وتشجيعًا لمقراء ،

                                                             
 
 رابط الموضوع : –نقبل عف موسوعة ويكيبيديا  ٜٜ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D
9%83%D9%85_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%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/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%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/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%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/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA


ٔٗٓ 

 
 

كتبو المؤرخوف مف قبمو ويعيد كتابتو بأسموب يتناسب مع عصره ثـ يستكمؿ ويبني عمي ما سبؽ 
تابو الشيير المواعظ واالعتبار بذكر الخطط كشاىد عياف لما يدور حولو ، فمثبًل عندما كتب المقريزي ك

واآلثار قاـ أواًل باالستفادة ممف سبقوه وجمع المعمومات التاريخية عف مصر ثـ بدأ يصؼ ما رآه في 
عصره ، وكذلؾ فعؿ ابف تغري بردي وابف اياس الحنفي والجبرتي وغيرىـ ولذلؾ نجد في كتاب كؿ منيـ 

منيـ وىي أدؽ معمومة في كتاب كؿ منيـ ، بمعني أنو ينقؿ شيادة عف مجريات األمور في عصر كؿ 
كتاب "وكأنو سباؽ تتابع متتالي حيث يستمـ كؿ مؤرخ ممف سبقو ،  ما سبؽ ثـ يكتب لمف سيأتي بعده

فما رأيؾ  ثـ يضيؼ ما يخص عصره ثـ يسممو لمف بعده وىكذا في حمقات متتابعة ، "تاريخ مصر
واستكمؿ الحمقة التي تخص ىذا العصر الذي أعيش فيو اآلف ولكف عزيزي القارئ أف أفعؿ كما فعموا 

ىناؾ مشكمة كبري تواجيني كما واجيتيـ ، وىي أف التاريخ تتضح معالمو مع مرور الوقت وتصبح 
أكثر دقة وتنجمي أمور كثيرة لـ تكف مفيومة ، وخاصة عندما تنشر حقائؽ جديدة أو يكتب أحدىـ 

 لو مصالح خاصة بحدث ما ، وبالتالي لف يضر أحد كشؼ ىذا الحدث ، مذكراتو مثبًل أو يموت كؿ مف
ولذلؾ يمكف القوؿ باختصار شديد ومجازًا مع بعض التحفظات أف الحدث التاريخي كمما كاف قديمًا كمما 
 كاف دقيقًا وأقرب إلي الحقيقة ، أما كمما كاف حديثًا فيحتاج إلي تدقيؽ أكثر وقد يشوبو بعض الغموض

مي أي حاؿ سأكتب كشاىد عياف كما كتب الجبرتي مثبًل ، فقد كتب العديد مف األحداث دوف ولكف ع، 
أف يدري الدوافع التي تحركيا أو قد كاف يعتقد دوافع أخري واتضح بعد ذلؾ خبلؼ بعض ما كتب ، 

ياس ولكف مشكمتي حاليًا أكبر وأعمؽ وأعقد مف المشاكؿ التي واجيت المقريزي وابف تغري بردي وابف ا
الحنفي والجبرتي وغيرىـ مف عمالقة الػتأريخ في مصر ، بالرغـ أنو تبدو األمور حاليًا ميسرة في 
الحصوؿ عمي المعمومات أكثر مف أياميـ ، ولكف المصادر مختمفة ومتباينة ومتشبعة باألغراض 

روؼ كؿ عصر والنوايا التي قد تكوف حسنة أو سيئة ، وبالتالي أعتقد أف ميمتي لف تكوف سيمة ، فظ
تختمؼ عف باقي العصور ، كما أف ىناؾ فرؽ كبير جدا بيف المثقؼ ومعايير ثقافتو في العصور 
القديمة وبيف المثقؼ ومعايير الثقافة اآلف ، بؿ إف الجاىؿ نفسو أياـ المقريزي أعتقد أنو جاىؿ بسيط 

ماره الشيير في كتابو أما اآلف فيو جاىؿ مركب عمي حد تعبير توفيؽ الحكيـ عندما امتدح جيؿ ح
حمار الحكيـ ، فقد اعتبر أف الحمار جاىؿ بسيط أما بعض الناس فقد يكوف جيميـ مركب ويصعب 
معو ما يسيؿ مع الحمار ، وأنا آسؼ جدا عزيزي القارئ الذي أجد  راحة كبري في عدـ وجوده ، كما 

ما أكتب تعطيني حرية في ما  ذكرت مف قبؿ في مقدمة ىذه الدردشة ، ألف الكتابة دوف أف يقرأ أحد
بشكؿ عاـ يتـ ، و أكتب ، بالتالي سأستعيد ىذا الشعور مرة أخري حتي أستطيع أف استمر في الكتابة  

االعتماد عمي وصؼ المؤرخ لمظواىر الموجودة في المجتمع الذي عاش فيو وعاصره أكثر مف أي شئ 
ستستمتع بقراءة وصفو لممجتمع أكثر مف سرده  آخر كتبو فأنت مثبًل عندما تقرأ ألحد المؤرخيف القدماء

لؤلحداث التاريخية نفسيا وأعتقد أنني إذا كتبت عف أي ظاىرة موجودة كشاىد عياف لممجتمع ستكوف 
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ىذه محاولة إلضافة حمقة لكتب التاريخ المصري حتي إذا كانت األحداث التي أذكرىا غير مؤكدة بحكـ 
ي سأكتب األحداث إف شاء اهلل متحريًا الدقة إلي أبعد الحدود تعدد وتضارب المصادر ، مع العمـ أنن

ولكف سيكوف تركيزي عمي وصؼ المجتمع أكثر مف تركيزي عمي سرد األحداث ، فاألحداث سوؼ 
تكتشؼ في يوـ مف األياـ وبطريقة أو بأخري ولكف قد يكوف وصؼ ظاىرة موجودة في المجتمع مفسرًا 

مع ىي التي تسوقو إلي التصرؼ في كؿ حدث طبقًا لرؤيتو وفكره لمعديد مف األحداث فطبيعة المجت
ومبادئو ، وقد يدمر المجتمع نفسو بنفسو عند التعرض لظروؼ معينة ، وقد ال تؤثر نفس ىذه 

الميـ الموضوع مش مستاىؿ نتكمـ فيو أكثر مف كده ، وقد اتفقنا أف ، الظروؼ عمي مجتمع آخر 
حتماؿ ضعيؼ جدا وليس ىناؾ مبرر ألف أبرر ما أقوـ بو أثناء تناولي احتماؿ أف يقرأ أحد ىذا الكبلـ ا

لمتاريخ أو أف اضطر لتوضيح رؤيتي لو ، فأنت حر عزيزي القارئ في أف تقرأ أو أف تنصرؼ عف 
القراءة ىذا بفرض أنؾ الزلت تقرأ حتي اآلف ، فالعديد مف الناس يفضموف مشاىدة فيديو لمحدث أو 

الصورة ويطمب منؾ رابط عمي شبكة المعمومات اإلنترنت كي يصدؽ ىذا الحدث الخبر مثبًل بالصوت و 
وعمي فكرة ىذه إحدي ظواىر المجتمع الذي أعيش فيو والتي سوؼ أذكرىا إف شاء اهلل ، ، أو الخبر 

وىذا عمي سبيؿ المثاؿ ، وال ييـ معظـ الناس قراءة الموضوع بؿ ييميـ مشاىدتو ، بؿ حتي ال يمؿ 
ة البد أف تذكر لو التوقيت المحدد الذي ستبدو عنده المحظة المقصودة بالفيديو ، وبالتالي مف المشاىد

أنا مطمئف تمامًا أف ما أكتبو اآلف لف يقرأه أحد أو عمي األقؿ لف يكمؿ القراءة لآلخر ، وبالتالي سأكتب 
لدردشة أنؾ ستجد براحتي عمي اآلخر ، ألنني سأكوف أكثر حرية وكما ذكرت مف قبؿ في مقدمة ىذه ا

الميـ كفاية كده عمشاف الواحد اتكمـ زيادة عف ،  متعة في عدـ القراءة وأنا سأجد متعة في الكتابة
قبؿ أف أقوـ برصد أي ظاىرة موجودة في المجتمع أو أف أذكر ، و  المزوـ في الموضوع ده وتعالي نبدأ

بؿ إف شاء اهلل ، فسوؼ أتخيؿ مجرد األحداث التي تدور فيو والتي ستكوف بمثابة رسالة إلي المستق
تخيؿ أف ىناؾ باحث في التاريخ سوؼ يقرأ كؿ ما يقع تحت يديو مف كتابات قديمة ليحاوؿ معرفة ما 
حدث ، وىذا الباحث سوؼ يصؿ بطريقة أو بأخري ليذه الدردشة التاريخية ، وستكوف رسالة عبر 

كتبو اآلف بعد حوالي خمسمائة سنة وىو الزمف الزمف ، وسأتخيؿ أيضًا أف ىذا الباحث سيعثر عمي ما أ
الذي سيعيش فيو ىذا الباحث ، وأف لدي ىذا الباحث العديد مف وسائؿ المعرفة التي ال نعرفيا نحف 
اآلف ، ولكف رغـ كؿ ما سيكوف لدي ىذا الباحث مف إمكانيات ىائمة واهلل أعمـ ، فسوؼ يكوف في 

ج لكؿ حمقة مف حمقات ىذا التاريخ ، وسيشترؾ كؿ أمس الحاجة لمعرفة التاريخ ، وسوؼ يحتا
المؤرخيف في توضيح ىذا التاريخ ليذا الباحث ، وكؿ مؤرخ قد كتب حمقة في ىذا التاريخ تمثؿ العصر 
الذي عاش فيو كما ذكرت ، مف أوؿ المؤرخ ىيرودوت ، ومانيتوف إلي أف نصؿ إلي ابف عبد الحكـ ، 

اس الحنفي والجبرتي وابف ابي السرور البكري وعبد الرحمف الرافعي والمقريزي وابف تغري بردي وابف اي
وجماؿ بدوي وسميـ حسف وأحمد فخري وجماؿ الديف الشياؿ وعبد المنعـ ماجد مع االحتفاظ باأللقاب ، 
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وطبعا ىناؾ العديد والعديد مف عمالقة التأريخ لـ أذكرىـ ولكنني كتبت األسماء التي جاءت في ذىني 
مفاضمة أو قصد ألي تمييز بينيـ ، ولكف يبقي الفصؿ األخير في كؿ كتاب كتبو ىؤالء  لمتو دوف أي

ىو األفضؿ ، ألنو الفصؿ الذي عاشو كؿ منيـ كشاىد عياف ، فما سبقو مف فصوؿ مجرد نقؿ عف 
المؤرخيف السابقيف ، أما الفصوؿ األخيرة مف كؿ كتاب تاريخ فيي فترة عاشيا المؤرخ وشاىدىا 

يا ، وبالرغـ مف صدؽ المشاعر فإف معمومات المؤرخ عف الفترة التي عاش فييا بالذات أقؿ وتفاعؿ مع
دقة مما سبؽ كما ذكرت ألف المعمومات التاريخية تزداد دقة مع القدـ ويصعب الوثوؽ بيا كمما كانت 
قد حديثة ، ولكف يبقي أىـ ما يكتبو كؿ مؤرخ ىو وصفو لممجتمع الذي يعيش فيو بصدؽ وتجرد ، ف

نعرؼ األحداث مف مصادر عديدة مع مرور الزمف ولكف وصؼ المجتمع وظواىره يبقي أثمف ما تركو 
كفاية كده وندخؿ في الموضوع ، لممرة الثانية ، أرجو أف تتحممني أييا الباحث ، ، المؤرخ مف تراث 

فالدوافع يا  وسوؼ تتحممني عمي أي حاؿ إذا كنت في حاجة لمعرفة ىذا الموضوع ولديؾ دافع لذلؾ ،
عزيزي ىي التي تحرؾ البشر ، ولكف ىؿ سييتـ أحد في زمانؾ بالتاريخ ، ففي زماني ال ييتـ بو إلي 
القميؿ مف الناس ، وبفرض أنؾ ميتـ بالتاريخ ، فيؿ ىذه الدردشة ىي التي تصمح لذلؾ ، أـ أنيا 

ألسباب غامضة ولـ يتبؽ إال المصدر الوحيد الذي تـ العثور عميو في زمانؾ واختفت كؿ كتب التاريخ 
،  ىذه الدردشة ، إذا تخيمت أنا ىذا االفتراض فسوؼ يكوف شئ مثير جدا بؿ إنو مسئولية كبيرة أيضا

كفاية كده لممرة الثالثة ونبدأ ألنؾ أكيد أصابؾ ممؿ وقرؼ شديد وجعمتؾ تكره التاريخ ، عمي العموـ 
  ٓٓٔ(رة ،،،،،،ياسيدي أنا ظاىرة في المجتمع يمكنؾ دراستيا بالم

 ؟كشاىد عياف وصفت المجتمع تـ و  الكتاب تـ استكماؿوىؿ بالفعؿ  -

، في الوقت الذي الكتاب ألنو مكتوب بالمغة العامية  قراءةستكماؿ إلي حد ما ولكني لـ أكف متحمسًا ال  -
  تتعرض فيو المغة العربية الفصحي لمكثير مف المؤامرات ، فكيؼ أشارؾ في العداء لمفصحي 

 ، فما رأيؾ أف ندخؿ ىذا السباؽ معًا ، عمي أي حاؿ لقد فيمت ما تعنيو بسباؽ التتابع التاريخي  -

 كيؼ ؟ -

ونقدمو في  االلكترونية أف نسجؿ كؿ ما قمناه في حوارنا ، والذي جمعناه مف الكتب والمراجع والمواقع -
لمؤرخيف الذيف شاركوا في ، ولكف ىؿ مف الممكف أف تذكر لي أشير اكتاب شامؿ لتاريخ مصر بالكامؿ 

 كتابة تاريخ مصر 

                                                             
 
 مقتطفات مف الفصؿ األخير -محمد عرموش-ممخص تاريخ مصر بالكامؿ -دردشة تاريخية–نقبًل عف كتاب  ٓٓٔ
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 ىؤالء شاركوا في كتابة تاريخ مصر  .ٔٗ

ال مانع مف عرض بياف ألشير المؤرخيف الذيف شاركوا في كتابة تاريخ مصر ، عمي أف نعود لسرد  -
 جديد في سمسمة تاريخ مصر  فصلاألحداث التاريخية ، لنأخذ مكاننا بينيـ ونضيؼ 

 كمي آذاف صاغية كالعادة  -

إيب  (1) حسنًا إليؾ أبرز مف شارؾ في كتابة تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني إلي العصر الحديث : -
، بعد أف تـ شراؤىا ليدف المحفوظة في المتحؼ الوطني اليولندي لآلثار في كاتب بردية إيبوير:  وير

لقرف . البردية يرجع تاريخيا إلى إٛٛٔفي عاـ  مصر مف "جيوفاني أنستاسي" القنصؿ السويدي في
 تصؼ البردية معاناة مصر مف الكوارث الطبيعية وحالة مف الفوضى، جعمت .الثالث عشر قبؿ الميبلد

 :بالبلتينية ،باليونانية  ىيرودوتس أو هيرودوت :(2)،،،،،،،،  األمور تنقمب رأًسا عمى عقب

Herodotus ؽ.ـ ٗٛٗيونانياً آسيويًا عاش في القرف الخامس قبؿ الميبلد )حوالي  إغريقيا مؤرخا كاف - 

المعروؼ آنذاؾ ومف بينيا مصر  ؽ.ـ(. اشتير باألوصاؼ التي كتبيا ألماكف عّدة زارىا حوؿ العالـ 425
؛ محافظة الغربية ،سمنود مف مدينة مصري مؤرخ  انيتون :(م3)،،،،،،، التي قاؿ عنيا أنيا ىبة النيؿ

.ؽ.ـ" الذي كمفو بكتابة تاريخ مصر القديمة. ٕٓٛحوالي " بطميموس الثاني كاف كاىنًا في عيد الممؾ
المصرية  الميمة عمى عاتقو واعتمد في كتاباتو عمى الوثائؽ التي خمفتيا الحضارة أخذ مانيتوف ىذه

وجده في متناوؿ يديو مف وثائؽ  ى كؿ ماوالتي كانت تضميا دور حفظ الوثائؽ بالمعابد باإلضافة إل
، ولـ حريؽ مكتبة اإلسكندرية األصمية مف تاريخ مانيتوف أثناء اإلدارات الحكومية وغيرىا. فقدت النسخة

الذي نقؿ في مؤلفو  جوليوس يصؿ مف ىذا التاريخ إال مقتطفات نقميا بعض المؤرخيف، ومنيـ اإلفريقي
 يوليوس األفريقي :(ٗ،،،،،،،) بعض أسماء المموؾ التي كانت مدونة في تاريخ مانيتوف األصمي

 .ـٕٓٗإلى  ٓٙٔالىوتي ومؤرخ مسيحي عاش في الفترة مف  ( Julius Africanus ) يوليوس افريكانوس

، وكاف 232 - ٕٕٛفي مدرسة اسكندرية البلىوتية بيف عاـ   ( Heraclas) تتممذ عمي يد ىيرقمس .تقريبا ،
 :ابن عبد الحكم  (5)،،،،،، أوريجانوس ىيرقمس تمميذا ألوريجانوس وتولي ادارة مدرسة اسكندرية بعد

المولد  مصري .بالحديث مف أىؿ العمـ مؤرخأبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبد الحكـ 
فتوح  صنؼ عبد الرحمف في التاريخ واىتـ بتاريخ مصر حيث ألؼ كتاًبا بعنواف ىػ 257-ىػ 187والوفاة

قبؿ الفتح، ثـ  مصر وىو أوؿ ما ألؼ في التاريخ اإلسبلمي لمصر وتحدث فيو عف تاريخ مصر وأخبارىا
 وحتى عاـ عمرو بف العاص وأخبارىا وذكر قضاتيا منذ دخوؿ جيوش المسمميف بقيادة فتح مصر عف

ىو محمد بف يوسؼ بف يعقوب بف حفص بف يوسؼ  أبو عمر الكندي الكندي :( 6)،،،،،، .ىػ 264
المشيورة. ولد في مصر  كندة نسبة إلى تجيب وىـ مف بطوف قبيمة الكندي التجيبي بف نصير أبو عمر

 /ىجرية ٖٓ٘سنة  رمضاف 3 فيوتوفي بيا  ـ897 يناير 17 ىجرية الموافؽ ٖٕٛة سن ذو الحجة 10 في
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 خمؼ الكندي اثارا وكتبا متعددة ضاع معظميا ولكف تبقى منيا كامبل كتاباف ىما .ـ961 أكتوبر 15

 عصر كؿ منيـ بدأ لتي وقعت فيتسمية والة مصر" وأحيانا يسمى "امراء مصر حروبيـ واألحداث ا"

 ٖٖٗحيث تنتيي الرواية بوفاتو في ذي الحجة  محمد بف طغج االخشيدي وصوال إلى بعمرو بف العاص
 .مصر الفاطمييف ىجرية ويمي ذلؾ تتمة اضافيا مؤرخ اخر مف بعده تشمؿ باقي الوالة حتى دخوؿ

 األشمونيف أسقؼ , (مصرى قبطى أسقؼ كاف 915)-  (987 : ساويرس بن المقفع( 7)،،،،،،،،،

تاريخ بطاركة كنيسة  - مصباح الفكرومف أعمالو  .مؤرخ ، و كاف كاتب و .الصعيد فى ىرموبوليس)
  /ىػ 306- 387أبو محمد الحسف بف إبراىيـ بف زوالؽ الميثي : ابن زوالق( 8،،،،،،،،،) ةاإلسكندرية القبطي

مصر  كاف فاضبل في التاريخ، ولو فيو مصنؼ جيد، ولو كتاب في خطط ـ موالىـ المصري، 997 - 919
كانت وفاتو .الحسف بف عمي مف العمماء المشاىير استقصى فيو، وكتاب "أخبار قضاة مصر" وكاف جده

عز   ابن األثير :( 9،،،،،،،،) .يوـ الثبلثاء الخامس والعشريف مف ذي القعدة سنة سبع وثمانيف وثمثمائة
إسبلمي كبير،  مؤرخ ابف األثير الجزري، المعروؼ بػ ىػ 630-555 الحسف الجزري الموصميالديف أبي 
 مرجعا لتمؾ الفترة مف الكامؿ في التاريخ حداثيا ويعد كتابو، ورصد أصبلح الديف األيوبي عاصر دولة

بابف  المعروؼ محمد بف عبد اهلل بف محمد المواتي الطنجي ابن بطوطة :( 11،،،،،،،،) التاريخ اإلسبلمي
لقب  مغربي ىو رحالة ومؤرخ وقاض وفقيو  ىػ779 - 703  بطنجة ـ1377 - 1304 فبراير 24 ولد في  َبػطُّوَطة

 والشاـ والسوداف ومصر المغرب فطاؼ ببلد ىػ 725 خرج مف طنجة سنة .بػأمير الرحاليف المسمميف

 والصيف اليند وبعض وما وراء النير وتركستاف والبحريف وعماف واليمف وفارس والعراؽ وتيامة والحجاز

تصؿ  .أفريقيا وأواسط التتار وببلد الجاوة  -وكاف ينظـ الشعر  -بكثير مف المموؾ واألمراء فمدحيـ وا 
بني  مف مموؾ (أبي عناف طاف، فانقطع إلى السمالمغرب األقصى عاد إلى .واستعاف بيباتيـ عمى أسفاره

 وسماىا ىػ 756 سنة فاس بمدينة محمد بف جزي الكمبي فأقاـ في ببلده. وأممى أخبار رحمتو عمى) مريف

، واإلنجميزية والفرنسية البرتغالية ترجمت إلى المغات .تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار
واستغرقت  .والفارسية التركية نشرت أيضا. كاف يحسف األلمانية ونشرت بيا، وترجـ فصوؿ منيا إلى

حيث يوجد ضريحو بالمدينة القديمة.  ـ1377/ىػ 779 سنة مراكش ومات في  ـ1352-1325  سنة ٕٚرحمتو 
 ابن خلدون :(11،،،،،،،،)أمير الرحالة المسمميف الوطنييففي كتبيا وأطالسيا بػ جامعة كامبريدج تمقبو

مف  مؤرخ ـ1406 - 1332  عبد الرحمف بف محمد، ابف خمدوف أبو زيد، ولي الديف الحضرمي اإلشبيمي
 في مختمؼ مدف جامعة الزيتونة األصؿ، كما عاش بعد تخرجو مف أندلسي المولد تونسي شماؿ أفريقيا،

َو إلىوتممساف وبجاية وغرناطة بسكرة ، حيث رحؿ إلىشماؿ أفريقيا ، حيث أكرمو مصر ، كما َتَوجَّ
 ىػ(، حيثٛٓٛ-ٗٛٚوَوِلَي فييا قضاء المالكية، وظؿَّ بيا ما يناىز ربع قرف ) ،الظاىر برقوؽ سمطانيا

تاركا تراثا ما  القاىرة بشماؿ ِفَف قرب باب النصرعف عمر بمغ ستة وسبعيف عاًما ودُ  ُٙٓٗٔتُوفَّْي عاـ 
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الحديث واب لمتاريخ  عمـ االجتماع ويعتبر ابف خمدوف مؤسس زاؿ تأثيره ممتدا حتى اليوـ
شيخ المؤرخيف المصرييف " أحمد بف عمي المقريزي " المعروؼ باسـ  : المقريزي  (12،،،،،،،،)واالقتصاد

ممف اىتموا بالتأريخ  ( ـ1442 - ـ1364)  - ىػ 845 ػ ىػ 764 القاىرة " تقي الديف المقريزي " ولد وتوفي في
 المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط :ترؾ عددًا مف الكتابات التاريخية الفائقة األىمية مثؿ .بكؿ نواحيو

أبو المحاسف   ابن تغري بردي :(13،،،،،،،،)المعروؼ باسـ خطط المقريزي أو الخطط المقريزية واآلثار
 813 سنة بالقاىرة جماؿ الديف يوسؼ بف األمير سيؼ الديف تغري بردي األتابكي اليشبقاوي الظاىري ولد

وتغري بردي محرفة مف تنكري يردي، ويردي بالتركية  ـ1470 / ىػ 874 توفى بالقاىرة سنة - ـ1410 / ىػ
الظاىر سيؼ الديف  في عيد السمطاف المماليؾ كاف أبوه مف كبار أمراء مصري مؤرخ .(تعني عطا اهلل

تتممذ عمميًا ودينيًا عمى أيدي كبار مشايخ عصره أمثاؿ زوج أختو  .الناصر فرج بف برقوؽ وابنو برقوؽ
، وابف ظييرة وابف وبدر الديف العيني ،وابف حجر العسقبلني قاضي القضاة جبلؿ الديف البمقيني،

والتأريخ. وبذلؾ  التاريخ فتعمـ منو حب تقي الديف المقريزي عربشاه. ثـ الـز مجمس شيخ المؤرخيف
ابن  (14،،،،،،،،) .العمماء واىؿ العمائـانتمى ابف تغري إلى طبقة األمراء وأرباب الدولة وتتممذ عمى أيدي 

ىو  أبو البركات " ويكنى بػ بف إياس الحنفى المعروؼ بػ زيف العابديف محمد بف أحمد  اياس الحنفي :
وأىـ المؤرخيف الذيف  يعد مف أشير ٖٕ٘ٔوتوفي بيا سنة  ٛٗٗٔمؤرخ مصري ولد في القاىرة سنة 

 ٘يعد كتابو " بدائع الزىور في وقائع الدىور " ) ألخيرة منوأرخوا لمعصر الممموكي والسيما في الفترة ا
 .ٕٕ٘ٔمؤلفاتو وأرخ فيو لتاريخ مصر الضخـ مف بداية التاريخ لغاية سنة  مجمدات( أىـ ٙأجزاء في 

 شمس الديف محمد بف محمد بف أبي السرور البكري الصديقي  ابن ابي السرور البكري :(15،،،،،،،،)

ىػ، وتوفي بيا سنة ٘ٓٓٔولد في القاىرة سنة  .القرف الحادي عشر اليجريمؤرخ مسمـ مف أعياف 
 .ىػ، وكاف عميد األسرة البكرية في وقتو، كما كاف وثيؽ الصمة بالوالة العثمانييفٓٙٓٔ
وتوفي في  1756 - عاـ القاىرة ولد في  عبد الرحمف بف حسف برىاف الديف الجبرتي الجبرتي :(16،،،،،،،،)

التفصيؿ في ووصؼ تمؾ الفترة ب مصر عمى الحممة الفرنسية وىو مؤرخ مصري عاصر . 1825 القاىرة عاـ
والذي يعد مرجعًا  «تاريخ الجبرتي»بػ والمعروؼ اختصاراً  «عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار» كتابو

 - أريتريا واّلتي تقع اآلف في - جبرت قدـ أبو جده مف قرية .الحممة الفرنسية الفترة اليامة مفأساسياً لتمؾ 

 – 1823عاـ  الدقيميوولد ب: على باشا مبارك(17،،،،،،،،) .، واستقر بيااألزىر لمدراسة في القاىرة إلى

 وتمقي العمـ فى  مصرى وكاف مؤرخ و تربوى“ ابو التعميـ”ولقب بػ 1893 نوفمبر 14 وتوفي بالقاىرة في

تدرج في المناصب   وىو مف اعمدة النيضو المصريو الحديثو. وبعد عودتو مف فرنسا .فرنساو  القاىرة
كبير فى تجميؿ القاىره و تطوير التعميـ و  حتي أصبح رئيس ديواف االشغاؿ و المدارس، فبذؿ جيد

دار الكتب و الوثائؽ )التي أصبح اسميا دار الكتب المصريو و “ الخديويو الكتبخانو”توسيعو. انشأ 
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التوفيقيو الجديده  الخطط”و دار العموـ. ألؼ كتاب ميـ مف عشريف مجمد عنوانو  فيما بعد(، القوميو
عبد الرحمن  (18،،،،،،،،)خطط المقريزى عمي غرار “لمصر والقاىرة ومدنيا وببلدىا القديمة والشييرة

عني بدراسة أدوار  ،مصري مؤرخ ىو (ـ1966 ديسمبر 3 - ـ1889 فبراير 8) عبد الرحمف الرافعي الرافعي :
مف عشر الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث. مف أشير أعمالو يؤرخ فييا منذ أواخر القرف الثا

ومف  .ـ1908 خمسينياتو. تخرج الرافعي مف مدرسة الحقوؽ الخديوية سنة وأوائؿ التاسع عشر حتى
عصر  -. عصر محمد عمي -أشير مؤلفاتو تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظاـ الحكـ في مصر

 1893 - سميـ حسف يعد الدكتورسليم حسن :(19،،،،،،،،)ية واالحتبلؿ اإلنجميزي .. الثورة العراب-إسماعيؿ

 -موسوعة مصر القديمة   :مؤلفاتوومف أشير  .العالـ األثري الكبير عميد األثرييف المصرييف 1961
بدأ سميـ حسف أعماؿ  ـ1929 األدب المصري القديـ أو أدب الفراعنة ، وفي عاـ.-جغرافية مصر القديمة

ي تقوـ فييا ىيئة عممية لتكوف المرة األولى الت التنقيب األثرية في منطقة اليـر لحساب جامعة القاىرة
منظمة أعماؿ التنقيب بأيدي مصرية، وكاف مف أىـ األكتشافات التي نتجت عف أعماؿ التنقيب مقبرة  

واستمر سميـ حسف في أعماؿ التنقيب في  .وىى مقبرة كبيرة وضخمة وجد بيا العديد مف اآلثار رع ور 
اكتشؼ خبلؿ تمؾ الفترة حوالي مائتي مقبرة أىميا مقبرة  ـ1939 حتى عاـ وسقارة أىرامات الجيزة منطقة

، باإلضافة إلى مئات القطع األثرية خفرع ومقابر أوالد الممؾ سرة الخامسةاأل الممكة )خنت كاوس( مف
 مايو 23أحمد فخري)أحمد فخري :(21،،،،،،،،) .وخفرع خوفو والتماثيؿ ومراكب الشمس الحجرية لمممكيف

ومف أشير مؤلفاتو :  .لقب بكبير وشيخ األثرييف. كما لقب أيضا براىب الصحراء (1973 - 1905
دراسات في تاريخ الشرؽ  - سيوة واحة - الواحات البحرية -مصر الفرعونية  -المصرية  اماتاألىر 

رحمة أثرية إلى اليمف ، كما أف لو عدة  -ماضييا وحاضرىا  اليمف - العالـ العربي بيف آثار -القديـ 
اكتشافات أثرية منيا معابد عيف المفتمة ، كما اكتشؼ مقبرة ىضبة السوبي واكتشافات أثرية 

ـ، أستاذ   1999ػ  1921)المنعـ ماجد الدكتورعبد ستاذاأل المصري المؤرخعبد المنعم ماجد :(21،،،،،،،،)أخري
التاريخ اإلسبلمي بكمية اآلداب ػ جامعة عيف شمس، كانت حياتو حافمة بالتأليؼ في مختمؼ مراحؿ 
تاريخ المسمميف خاصة خبلؿ مرحمة العصور الوسطى.. ولد األستاذ الدكتور عبد المنعـ ماجد في 

رج في مراحؿ التعميـ المختمفة ثـ أوفد في بعثة عممية فحصؿ ـ، وتد ٕٜٔٔمدينة اإلسكندرية عاـ 
( بمرتبة La Sorbonne( في التاريخ اإلسبلمي مف جامعة باريس )Doctorat d’Etatعمى دكتوراه الدولة )
، وعاد إلى مصر ليعيف بقسـ التاريخ بكمية اآلداب ػ جامعة عيف شمس، ٜٔ٘ٔالشرؼ األولى عاـ 

ـ، ثـ صار رئيسًا لقسـ  ٜٚٙٔوتدرج في وظائؼ ىيئة التدريس إلى أف حصؿ عمى األستاذية في عاـ 
إلى  ٜٔٛٔاـ ـ، وعمؿ أستاذًا متفرغًا بالقسـ نفسو منذ ع ٜٛٚٔحتى عاـ  ٕٜٚٔالتاريخ منذ عاـ 

مقدمة لدراسة التاريخ  -ـ. ومف أشير مؤلفاتو  نظـ الفاطمييف ورسوميـ في مصر  ٜٜٜٔعاـ 
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الناصر  -السجبلت المستنصرية   -اإلسبلمي، وتعريؼ بمصادر التاريخ اإلسبلمي ومنياجو الحديث، 
الشرؽ والغرب  العبلقات بيف -نظـ دولة سبلطيف المماليؾ ورسوميـ في مصر  -صبلح الديف األيوبي
طوماف باي ػ آخر سبلطيف المماليؾ في مصر، دراسة األسباب التي أنيت حكـ  -في العصور الوسطى 

التاريخ السياسي لدولة سبلطيف المماليؾ في مصر، دراسة تحميمية لبلزدىار  -دولة سبلطيف المماليؾ، 
مؤرخ مصري وأستاذ  لديف الشياؿجماؿ ا األستاذ الدكتورجمال الدين الشيال :(22،،،،،،،،)واالنييار

 ,حصؿ عمى الدكتوراه في التاريخ مف كمية اآلداب .ـ1911 سنة يونيو 27 في بدمياط التاريخ اإلسبلمى ولد

عمؿ ممحقا ثقافيا بسفارة مصر وتدرج في العديد مف المناصب، وحصؿ  .ـ1947 سنة جامعة األسكندرية
العممية، توفي الدكتور  عمى العديد مف الجوائز واألوسمة، وكاف عضًوا في الكثير مف الجمعيات والمجاف

في مدينة اإلسكندرية بعد حياة عممية حافمة في التأليؼ  1967 عاـ نوفمبر 2 جماؿ الديف الشياؿ في
قصة الكفاح بيف العرب  -تاريخ دمياط  -مف أشير مؤلفاتو : تاريخ األسكندرية  .ةوالترجم

فبراير  ٗولد في جمال حمدان :(23،،،،،،،،)تاريخ مصر اإلسبلمية،  - رفاعة الطيطاوي -واالستعمار
ييف وكاف يمتمؾ المصر  الجغرافيا بالقاىرة أحد أعبلـ ٖٜٜٔأبريؿ سنة  ٚٔبالقميوبية وتوفي في  ٕٜٛٔ

ووعي متميز بوقائع  التاريخ قدرة ثاقبة عمى استشراؼ المستقبؿ متسمحا في ذلؾ بفيـ عميؽ لحقائؽ
شخصية مصر دراسة في  أشيرىا كتاببحث ومقالة،  ٜٚكتاب و ٜٕألؼ جماؿ حمداف  وقد.الحاضر،

مؤرخ مصري  ٜٙٛٔيناير  ٕٓػ  ٜٛٛٔيوليو   7محمد عبد اهلل عنان :(24،،،،،،،،)،عبقرية المكاف
يونان  (25،،،،،،،،) .بارز، اشتير بوجو خاص بأبحاثو ومؤلفاتو وتحقيقاتو في مجاؿ الدراسات األندلسية

كاف مؤرخ وأستاذ لمتاريخ الحديث فى  . 2008 نايري 15 و مات يوـ ,1933 اكتوبر 27 ولد يوـ :  لبيب رزق
الدراسات التاريخية باألىراـ، وعضو لممجمس االعمى لمثقافة  جامعة عيف شمس وكاف رئيسًا لمركز

 والتاريخ العربى. سمتولمصحافة وكاف متخصص فى التاريخ المصرى المعاصر  والمجمس االعمى

كاتب ومؤرخ مصري واسمو جمال بدوي :(26،،،،،،،،) ."الصحافة المصرية والمؤرخيف باسـ "ذاكرة مصر
 12 يوـ محافظة الغربية الكامؿ ىو )محمد جماؿ الديف إسماعيؿ بدوي(، ولقد ولد في مدينة بسيوف في

برنامج تاريخي  ودرس األدب، كما أنو كتب دراساًتا تاريخية باإلضافة إلى تقديمو أكثر مف 1934 فبراير
يعد جماؿ بدوى مف أشير المؤرخيف في العصر و  .بالتمفزيوف المصري، ىذا إلى جانب عممو الصحفي

عمى  "محمدحوالي عشريف كتابا في الفكر والتاريخ، منيا "في محراب الفكر"، و الحديث.. أصدر بدوى
مف الميد إلى المجد و"حدث في مصر"، و"معارؾ  "مسمموف وأقباطوأوالده" و"مسرور والسياؼ..

التراث". وقد  و"المماليؾ عمى عرش فرعوف"، و"حكايات مصرية"، و"أنا المصري"، و"مف عيوف ،"صحفية
  ٕٚٓٓديسمبر سنة  ٖٔتوفي يوـ 
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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/12_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1934


ٔٗٛ 

 
 

ا عف المستشرقيف والرحالة األجانب والعمماء الذيف كؿ ىؤالء قد شاركوا في كتابة تاريخ مصر ، فماذ -
 اىتموا بمصر ؟

 بعض عشاؽ الحضارة المصرية  .ٕٗ

 : بالفرنسية  جوف فرانسوا شامبميوف :  شامبليون(1،،،،،،،،)إليؾ بعض عشاؽ الحضارة المصرية :  -

Jean-François Champollion  23 المغة  الذي فؾ رموز الفرنسي ، العالـ1832 مارس 4 - 1790 ديسمبر
فقد  ،الحممة الفرنسية عمى مصر الذي كاف قد اكتشؼ أثناء بحجر رشيد بعد استعانتو المصرية القديمة

بالييروغميفية والتي تعني  نقش عمى الحجر نص بمغتيف وثبلث كتابات: المصرية القديمة ومكتوبة
المعابد، والديموطيقية وتعني الخط أو الكتابة  الكتابة المقدسة، إلنيا كانت مخصصة لمكتابة داخؿ

 باألبجدية اليونانية، ومف خبلؿ المقارنة بينيـ نجح في فؾ طبلسـ الكتابة بية، والمغة اليونانيةالشع

دروسا  في حقيقة األمر لـ يتمكف شامبميوف مف االلتحاؽ بالمدرسة في صغره، فتمقى .الييروغميفية
راءة أعماؿ كاف يستطيع ق خاصة في اليونانية والبلتينية، ويقاؿ أنو حيف بمغ التاسعة مف عمره

لبللتحاؽ بالمدرسة الثانوية، وىناؾ اتصؿ  ىوميروس وفرجميوس. انتقؿ شامبميوف إلى جرينوبؿ
العممية التي رافقت حممة نابميوف بونابرت، وكاف لفورييو دورا  بفورييو، والذي كاف سكرتيرا لمبعثة

 و عمى مجموعتودفع الصبي شامبميوف لدراسة عمـ المصريات، وذلؾ مف خبلؿ اطبلع أساسيا في

ظير نبوغ شامبميوف مبكرا جدا، فقبؿ أف يبمغ السابعة عشرة كاف قد   .الخاصة مف المقتنيات األثرية
والبلتيف، كما قضى  بحثا عف األصؿ القبطي ألسماء األماكف المصرية في أعماؿ المؤلفيف اليوناف قدـ

ماء ذلؾ العصر، وأبدى موىبة لغوية كبار عم ثبلث سنوات في دراسة المغات الشرقية والقبطية عمى يد
أخرى لتدريس التاريخ، ثـ سافر إلى باريس ليعمؿ كأوؿ أميف لممجموعة  نادرة، ثـ رجع إلى جرنوبؿ مرة

، كما الكوليج دي فرانس في متحؼ الموفر، كما شغؿ وظيفة أستاذ كرسي اآلثار المصرية في المصرية
وضع شامبميوف معجما في المغة القبطية،وتوفي وىو في شرخ الشباب بعد أف ترؾ إنجازا عمميا حافبل 

 -  Augusteفرانسوا مارييتأوجوست مارييت أوجوست فرديناف  : مارييت(2،،،،،،،،) .وشامخا أيضا

Ferdinand François Mariette) (11 القاىرة في المتحؼ المصري مؤسس . 1881 يناير 19 — 1821 فبراير 

عالـ مف عمماء المصريات كاف لو الفضؿ الكبير في االحتفاظ بآثار مصر، وعرؼ فيما بعد بمارييت 
، موفدًا مف قبؿ الحكومة الفرنسية لمبحث عف بعض اآلثار 1850 المسيو مارييت مصر سنةجاء  .باشا

  ، وأجرى حفائر عظيمة حتى كشؼ مدفف العجوؿسقارة والمخطوطات، فعكؼ عمى التنقيب عف آثار
نقؿ إلى فرنسا  وكاف يعمؿ في التنقيب منفردًا، دوف أف تكوف لو بالحكومة صمة رسميو، وقد ، السرابيوـ
 سعيد باشا عمى ىذا النحو حتى جعمو مما عثر عمية مف العاديات والموحات األثرية، وظؿ يعمؿكثيرًا 

يد صديؽ سع فرديناف دليسبس مأمورًا ألعماؿ العاديات بمصر، وكاف ذلؾ بسعي المسيو 1858 سنة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1790
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/1832
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1821
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1881
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%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/1850
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1858
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B3
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ونقمت إلى مخازف أعدت ليا ببوالؽ.  الحميـ، وقد بذؿ مارييت جيودًا في التنقيب عف العاديات واآلثار
 بوالؽ تعضيدًا كبيرًا، فأمره الخديوي بإصبلح مخازف إسماعيؿ ولما مات سعيد لقي مارييت مف

، وظمت دار العاديات في تقدـ مستمر 1863 أكتوبر 18 وتوسيعيا، وأفتتحيا في حفمة رسميو حافمة يوـ
جاستوف كاميؿ شارؿ  :ماسبيرو(3،،،،،،،،) .بفضؿ مثابرة مارييت ومؤازرة إسماعيؿ اياه طواؿ مدة حكمة

عالـ فرنسي مف أشير عمماء المصريات اف ماسبيرو يجيد المغة العربية ولـ  Gaston Maspero ماسبيرو
مدير مصمحة اآلثار المصرية التي قاـ  مارييت يكف بعد قد زار مصر حتى جاءتو الفرصة عندما مرض

وكاف ذلؾ قبؿ وفاة مارييت بثبلثة عشر  ـ1881 مف عاـ يناير 5 في مصر جاء ماسبيرو إلى -بتأسيسيا 
المصرية وأميف المتحؼ المصري لآلثار ببوالؽ وكاف عمره  يوما، وتولى منصب مدير مصمحة اآلثار

ووسع مف نطاؽ  سقارة تي كاف يقوـ بيا مارييت فيأكمؿ ماسبيرو الحفريات ال .والثبلثيف حينيا الرابعة
فرعونية ميمة تثرى المغة  البحث، وكاف ميتما بشكؿ خاص بالمقابر التي تحتوى عمى نصوص

قاـ ماسبيرو بإنشاء المعيد الفرنسي  .وطباعتيا ىاشطر قاـ بتصوير  ٓٓٓٗالييروغميفية وقد عثر عمى 
ليذا المعيد الذي لـ يقتصر عمى اآلثار الفرعونية بؿ أمتد لدراسة  لآلثار في القاىرة وكاف أوؿ مدير

 إدفو واصؿ ماسبيرو حفائر مارييت في معبدى .اآلثار المصرية سواء اإلسبلمية أو القبطية جميع

عنو أكثر مف  كما أستكماؿ أعماؿ مارييت في أزالة الرماؿ عف أبو اليوؿ بالجيزة حيث أزاؿ ،وأبيدوس
حديثا عثر عمى عدد مف المقابر في  محاوال إيجاد مقابر تحتيا ولكف لـ يجد ولكفمترا مف الرماؿ  ٕٓ

وقاـ بإعادة ترتيب المتحؼ المصري ببوالؽ ونقؿ محتوياتو  أماكف الحفر التي كاف ينقب فييا ماسبيرو،
المنتمية  الحالى، كما اكتشفت في عيده خبيئة بالكرنؾ تحتوى عمى مئات التماثيؿ إلى متحؼ القاىرة

ولد المؤرخ والرحالة البريطاني  ستانلي لينبول :(4،،،،،،،،) لعصور مختمفة ونشر دراسات أثرية عديدة
ودرس في جامعة  ٗ٘ٛٔستانمي لينبوؿ في مدينة لندف في الثامف عشر مف شير ديسمير سنة 

أكثر مف مرة وعمؿ  أكسفورد وجامعة دبمف وبدأ حياتو العممية كمؤرخ وباحث في اآلثار ، وقد زار مصر
سمسمة مؤلفاتو في تاريخ مصر بكتاب  ٕٜٓٔبيا ولو مؤلفات عديدة تتناوؿ تاريخيا وتوج في سنة 

والذي قاـ بترجمتو كؿ مف د حسف إبراىيـ حسف و  The Story of Cairo)سيرة القاىرة ( أو تاريخ القاىرة 
 لمعاصمة المصريةد عمي إبراىيـ حسف ود إدوار حميـ وفي ىذا الكتاب وصؼ رائع 

  James Henry باإلنجميزية  جيمس ىنري برستد : 1935 -1865هنري برستد    جيمس(5،،،،،،،،)

Breasted مف أشير عمماء  .أمريكي ومؤرخ عالـ آثار  ٖٜ٘ٔديسمبر ٕإلى  ٘ٙٛٔأغسطس  ٕٚمف
األثرية المصرية لكف كتابو األكثر شيرة عمى  اآلثار والمصريات، لو العديد مف المؤلفات واالكتشافات

الذي أثبت فيو باألدلة التاريخية واألثرية المؤكدة أف الحضارة  "ؽ ىو كتاب "فجر الضميراإلطبل 
 .بقاع العالـ القديمة ىى ميد األخبلؽ والقيـ والحضارة ومنبعيا الذي انتشرت منو إلى مختمؼ المصرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1863
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA
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/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/1881
http://ar.wikipedia.org/wiki/1881
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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يعيش عمي  كاف تيوفيؿ جوتييو صحفي وأديب فرنسي يعشؽ مصر ويحمـ أفتيوفيل جوتييه : (6،،،،،،،،)
فكتب  –مصر في عيوف الغرباء  –شاطئ النيؿ وقد أورد اسمو الدكتور ثروت عكاشة في كتابو الرائع 

فقاؿ أنو لـ يتح لو أف يري مصر إال قبؿ وفاتو بثبلث سنوات  الحالـ المفتوف بمصر –عنو تحت عنواف 
ف مراسبًل لمجريدة الرسمية حيف دعي ضمف مف دعوا لزيارتيا مع اإلمبراطورة أوجيني إذ كا ٜٙٛٔعاـ 

وقاـ بوصؼ أحداث احتفاالت افتتاح قناة السويس في البمد الذي طالما عاش فيو بفكره  في فرنسا
وكانت مصر مصدر فيض  وخيالو مف خبلؿ قراءاتو لكتابات أصدقائو مف األدباء واألثرييف والفنانيف

مسمتي  –حنيف بيف مسمتيف  –قصيدتو نشر جوتييو  ٔ٘ٛٔغزير إلنتاج جوتييو الروائي وفي عاـ 
يقدـ لنا بيير لوتي األديب  -بيير لوتي –عاشؽ مصر وآثارىا  :بيير لوتي(7،،،،،،،،) األقصر وباريس

بعد  –موت فيمو  –الفرنسي الكبير وأحد أساطيف أدب الرحبلت وعضو األكاديمية الفرنسية كتابو الخالد 
ليا ببمدانيا المختمفة واستطاع أف يممح بعينيو الثاقبة طاؼ خبل  ٜٚٓٔرحمو قاـ بيا إلي مصر عاـ 

الطابع الفرعوني والمسيحي واإلسبلمي لمصر ويتذوقو ، ذلؾ الطابع الذي يجعميا فريدة بيف أمـ العالـ 
، ليا نكيتيا الخاصة وشخصيتيا المميزة وقد أىدي كتابو ىذا إلي ذكري صديقو النبيؿ مصطفي كامؿ 

والكتاب بعد ذلؾ ال يحوي تحميبًل عمميًا أو اجتماعيًا بؿ ىو  - - ٜٛٓٔاـ باشا الذي قضي نحبو ع
مجرد انطباعات أديب لماح يممؾ أف يرسـ بقممو مختمؼ األلواف في بيجة تجذب القموب وتشد العقوؿ 

-ٕٗٛٔالرساـ والنحات الفرنسي المشيور   Léon Gérôme-Jean  :جان ليون جيروم(8،،،،،،،،)،
الفنانيف المستشرقيف خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر  ، زار مصر عاـ ـ مف أشير ٜٗٓٔ
، وطاؼ بالعديد مف بمداف الشرؽ األدني إال أف مصر ظمت ىي معشوقتو األثيرة وأمضي أكثر  ٗ٘ٛٔ

مف شتاء في ذىبية عمي النيؿ بالقاىرة يدرس بعناية شديدة المباني اإلسبلمية ومحتوياتيا ، ويفتش 
حتي  - -كاتب الحوليات وعالـ اآلثار عف مشاىد الحياة اليومية المصرية واألحداث التاريخية  بعيوف

ولمدة ثبلثيف سنة احتمت لوحات جيروـ مكاف  - -أذىؿ معاصريو باتساع الموضوعات التي تناوليا 
ي  لويج(9،،،،،،،،)الصدارة في معارض صالوف باريس سواء تصاوير القصص والشخصيات التاريخية 

كاف العديد مف الرحالة الذيف زاروا الشرؽ األدني بكثرة قرب نياية القرف الثامف   Luigi Mayer : مايير
عشر عمي مستوي عالي مف الكفاية الفنية ، فقد كاف معظـ أثرياء اإلنجميز قبؿ اختراع التصوير 

رحمتو رسامًا وقد قاـ الفوتوغرافي مف ىواة الرسـ ، ومف لـ يكف يجيد التصوير منيـ اصطحب معو في 
برسـ ثبلثة عشر لوحة عف مصر في الفترة مف سنة   Luigi Mayerالفناف البريطاني لويجي مايير 

 ـ وكانت أبرز ىذه الموحات لوحة مقياس النيؿ ولوحات األىرامات والنيؿٓٔٛٔـ إلي سنة ٔٓٛٔ
 أليس كذلؾ ؟ بالطبع ىناؾ الكثيريف غير ىؤالء مف عشاؽ الحضارة المصرية واإلسبلمية -
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ىذا صحيح فيؤالء أمثمة تدؿ عمي مدي اىتماـ الرحالة والمستشرقيف األجانب بمصر وما فييا مف تراث  -
 ساحر مف كؿ العصور عمي مدي تاريخيا الطويؿ 

عمي أي حاؿ لقد كاف ىذا عرضًا مفيدًا لمعرفة الذيف ساىموا في كتابة تاريخ مصر ، والمدىش فعبًل أف  -
مؤرخ يستمـ الراية مف المؤرخ السابؽ لو ثـ يضيؼ عميو وىكذا حتي  ال يخمو مفاف كؿ عصر تقريبًا ك

 استطعنا أف نعرؼ ما حدث في مصر منذ أقدـ العصور وحتي العصر الحديث 

 حسنًا ، فما رأيؾ أف نعود لسرد األحداث ؟ -

 لسادات بالتأكيد ، دعنا نستكمؿ ما بدأناه ، وكنا قد توقفنا في الحديث عند عصر الرئيس ا -

واالنفتاح االقتصاد ومبادرة السبلـ  ٖٜٚٔلقد تكممنا بالفعؿ عف أبرز األحداث في عصره كحرب أكتوبر  -
 الشييرة ، فما الذي تريد معرفتو أيضًا عف عصر السادات ؟ ٜٚٚٔيناير  ٜٔ،  ٛٔوأحداث 

عبد  أريد أف أعرؼ كيؼ عادت األحزاب في عصره لتمارس نشاطيا الذي كاف قد توقؼ في عصر -
الناصر ، وىؿ كانت ىناؾ ممارسة ديمقراطية بالفعؿ أـ أنيا كانت كالغراب يقمد مشية الطاووس طبقًا 

 لوصؼ د جماؿ حمداف عندما وصؼ ديمقراطية العالـ الثالث ؟

 كيؼ نشأت األحزاب في عيد السادات  .ٖٗ

السادات.. كيانات شكمية نشأة األحزاب في عيد ) يوجد مقاؿ عف ىذا الموضوع عمي االنترنت بعنواف  -
ألقى الرئيس الراحؿ  ٜٙٚٔنوفمبر  ٔٔفي يوـ جاء فيو ما يمي :  تواكب االنفتاح ومستمرة حتى اليوـ

قد اتخذت »انعقاده األوؿ، وجاء فيو:  محمد أنور السادات بيانًا في مجمس الشعب بمناسبة افتتاح دور
ـ الموقر، ىو أف تتحوؿ التنظيمات الثبلثة ابتداء مف قرارًا سيظؿ تاريخيًا يرتبط بكـ وبيوـ افتتاح مجمسك

كانت ىذه الجممة بداية لتجربة جديدة سطرىا الرئيس الراحؿ بقرار منو لتحويؿ ما كاف .«اليوـ إلى أحزاب
في سياؽ تطور تاريخي بقدر ما جاءت بقرار رئاسي، ما  إلى أحزاب سياسية لـ تأتِ  «المنابر»يسمى بػ

  وال تمبي أسباب وجودىا.جعؿ والدتيا مبتورة 

  وما ىي المعطيات السياسية واالقتصادية التي وقفت وراء اتخاذه؟ فما ىي حكاية ىذا القرار؟ -

األحرار »وافؽ الرئيس السادات عمى تأسيس ثبلثة منابر، تمثؿ اليميف  ٜٙٚٔفى مارس عاـ  -
، ثـ «االشتراكي العربيتنظيـ مصر »، والوسط «الوحدوي التجمع الوطني»، واليسار «االشتراكيوف

بتحويؿ ىذه المنابر إلى أحزاب سياسية، ثـ أّسس ىو حزًبا  ٜٙٚٔخطبة نوفمبر عاـ  أصدر قراره في
الديمقراطي، ودعا أعضاء حزب مصر االشتراكي إلى  جديًدا ُأطمؽ عميو بعد ذلؾ اسـ الحزب الوطني

تكويف أي حزب أف يتوافر فيو عددا مف وقتيا اشترط الرئيس السادات ل .االنضماـ إليو، وتولى رئاستو
ببرنامج يختمؼ عف برامج األحزاب الموجودة، وأف تتوافؽ المبادئ واألىداؼ  أف يتقدـ»الشروط، منيا 

وثورة التصحيح في  ٕٜ٘ٔوالبرامج والسياسات مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية، ومبادئ ثورتي يوليو 
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كما حظر .«شتراكي والديمقراطي والمكاسب االشتراكية، ومقتضيات الحفاظ عمى النظاـ االٜٔٚٔمايو 
إقامة أّية أحزاب عمى أسس طبقية أو دينية، أو إعادة الحياة لؤلحزاب السياسية التي تـ حّميا في عاـ 

األحزاب السياسية »بناء عمى ذلؾ ووفؽ ما تشير الدكتورة ليمى عبدالوىاب في دراستيا  .ٕٜ٘ٔ
، وبمقتضاه تأسس عدد ٜٚٚٔلسنة  ٓٗصدر القانوف رقـ « ي مصروعبلقتيا بالقوى االجتماعية ف

والذي تحوؿ إلػى الحزب الوطني الديموقراطي عاـ  ٜٚٚٔمف األحزاب ىي: حزب مصر في عاـ 
، وحزب األحرار االشتراكييف عاـ ٜٚٚٔ، وحزب التجمػع الوطني التقدمػي الوحدوي عاـ ٜٚٛٔ
، تـ توالى ظيور ٜٛٚٔزب الوفد الجديد عاـ ، وحٜٛٚٔ، وحزب العمؿ االشتراكي عاـ ٜٚٚٔ

وبأي حاؿ ال يمكف فصؿ ىذه التجربة عف .ٕٚٓٓحزبا في  ٕٕوتأسيس األحزاب حتى وصمت إلى 
إطارىا السياسي الذي بدأ في التبمور بتولي السادات الحكـ بعد وفاة جماؿ عبد الناصر في سبتمبر 

ف ُعرفوا وقتيػا بمراكز القوى، وانتيى بسيطرة ، والتي خاض في بدايتيا صراعًا سياسيًا مع مٜٓٚٔ
حكاـ قبضتو عمى مقاليد الحكـ فيما أسماه بثورة التصحيح في مايو  في نفس العاـ  .ٜٔٚٔالسادات وا 

الذي احتفظ في مواده بالمبادئ واألسس التي تقوـ عمى االشتراكية والعدالة  ٜٔٚٔصدر دستور 
إضافة مواد تحفظ لممواطف حريتو وحقوقو العامة، واالستمرار  االجتماعية وحقوؽ العماؿ والفبلحيف، مع

إال أف الواقع السياسي نحى منحى آخر   .في الحفاظ عمى الصيغة السياسية لمتنظيـ السياسي الواحد
لعاـ  ٖٚ، صدر قانوف ٜٔٚٔسنوات مف صدور دستور  ٖ، فبعد ٖٜٚٔخاصة بعد حرب أكتوبر 

والذي سمح « ار لرأس الماؿ العربي واألجنبي والمناطؽ الحرةقانوف االستثم»المعروؼ باسـ  ٜٗٚٔ
لرأس الماؿ الخاص بالعودة لمختمؼ مجاالت النشاط االقتصادي كالتصنيع، والتعديف، والطاقة، 
والسياحة، والنقؿ، واستصبلح األراضي، واإلسكاف، وشركات وبنوؾ االستثمار، إلى غير ذلؾ مف 

لسياسي القديـ مبلئما لبلقتصاد الحر الذي بدأ نشاطو في ضوء قانوف مف ثـ لـ يعد المسار ا.المجاالت
، وميد «الثورة اإلدارية»والذي بدأ مرحمة جديدة مف التغييرات التنظيمية واإلدارية أُطمؽ عمييا  ٜٗٚٔ

الذي يسمح بعودة األحزاب ليكوف مواكبا لمنظاـ االقتصادي  ٜٚٚٔلسنة  ٓٗذلؾ لظيور القانوف 
لـ يتجو القطاع الخاص والحر، عمى غرار ما .ُذكرت سمفاً  أحزاب، ٘تأسس بناء عميو الحر، والذي 

حدث في المجتمعات الغربية مف تشجيع لمعمـ والتكنولوجيا، وتوسيع وزيادة الطاقة اإلنتاجية لبلقتصاد 
 الرأسمالي، وخمؽ سوؽ تنافسية عف حؽ، بؿ 

 ؟ بواسطة القطاع الخاص والحر وىؿ تحققت ىذه األىداؼ -

عمى العكس اندفع بجنوف نحو استيراد السمع مف الخارج عمى حساب الصناعة المصرية وتطويرىػا  -
وتحسينيا لتصبح مؤىمة لممنافسة في السوؽ العالمي، كما حدث مع نماذج مف دوؿ شرؽ آسيا التي 

حياتيا  أما مف الناحية االجتماعية، فقد تشكمت طبقة طفيمية سيطر نمط. تحولت إلى نمور اقتصادية
الترفي عمى المجتمع، كما بدأ نسؽ جديد مف القيـ االستيبلكية يسود مع ازدياد معدالت الفقر واتساع 
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الفجوة بيف الطبقات، وضعؼ في التعميـ النظامي مع زيادة االتجاه نحو التعميـ الخاص واألجنبي، كما 
ت األحزاب السياسية الوليدة في ظؿ ىذه األزمات وجد .أخذت معدالت التضخـ والبطالة في االزدياد

فرصػة لمعمؿ واالتصاؿ بالجماىير، وزادت فرصتيا عند زيارة السادات لمقدس وتوقيع معاىدة سبلـ مع 
أخذت األزمة السياسية تزداد بيف  .إسرائيؿ، وىو األمر الذي لـ يكف الشعب المصري مستعدًا لقبولو

 ٜٔٛٔ، إلى أف جاءت أحداث سبتمبر ٜٚٚٔعاـ  زبعد أحداث انتفاضة الخب  السادات والمعارضة
باعتقاؿ معظـ رموز مصر مف الكتاب والمفكريف ورجاؿ الديف وغيرىـ مف المثقفيف وطبلب الجامعات، 

في أكتوبر  وقتؿ السادات« اإلسبلمية الجماعة»حتى انتيى األمر بحادث المنصة عمى يد أعضاء بػ
كـ في ظؿ أزمات اقتصادية وسياسية تنذر بحرب أىمية، مبارؾ الح تولى الرئيس األسبؽ حسني .ٜٔٛٔ

فكاف أوؿ قرار يصدره ىو اإلفراج عف جميع المعتقميف، كما عقد مؤتمرًا اقتصاديًا لبحث سبؿ حؿ األزمة 
حزبًا، إال أنو مف المبلحظ أنيا عاشت أزمة حقيقية  ٕٕورغـ أف األحزاب قد وصمت إلى  .االقتصادية

ر في واد آخر، وليس أدؿ عمى ذلؾ مف النسب الضعيفة لممشاركة السياسية وكانت في واد والجماىي
سواء في االنتخابات البرلمانية أو المجالس  ٕٔٔٓفي إطار ىذه التجربة التي سبقت ثورة يناير 

 ٔٓٔ(.المحمية أو حتى في انتخابات النقابات

فماتت تقريبًا جميع القوي أعتقد أف الرئيس جماؿ عبد الناصر قد دمر الحياة السياسية في مصر ،  -
سوي اإلخواف المسمميف ، فعندما ولـ يتبؽ في الشارع  ٕٜ٘ٔالسياسية التي كانت نشطة قبؿ عاـ 

لـ يجد المصرييف عمي الساحة سوي رجاؿ  ٕٔٔٓحدثت أوؿ انتخابات حرة في مصر بعد ثورة يناير 
 ميف ولـ يكف لدييـ خيار آخر الحزب الوطني الحاكـ واإلخواف المسمميف فاختاروا اإلخواف المسم

معني ىذا أف ىذه االنتخابات الحقيقية إذا كانت قد تمت في عيد الضباط األحرار عندما قاموا بحركتيـ  -
مف أقصي كاف الشعب سيجد العديد مف االختيارات مف جميع ألواف الطيؼ السياسي  ٕٜ٘ٔسنة 

 عمي ىذه النتائج ؟اليميف ألقصي اليسار ولـ يكف اإلخواف المسمميف سيحصموف 

القوة السياسية الوحيدة تقريبًا التي لـ تمت وظمت موجودة في  ـ، فاإلخواف ىىذا صحيح إلي حد كبير  -
الشارع المصري رغـ كؿ ما القوه في العصر الناصري ، فظمت صامدة وقادرة عمي الحشد بؿ ونالت 

مكثير مف مشاكؿ المجتمع فكاف إعجاب الكثير مف جماىير الشعب بسبب ما تقدمو مف خدمات وحموؿ ل
 ليا نشاطات عديدة لمساعدة المحتاجيف والمرضي والفقراء ، 
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فيؿ عمي أي حاؿ لقد تكممنا عف محاولة إعادة الحياة الديمقراطية والتعددية الحزبية في عيد السادات  -
 ىناؾ موضوعات أخري تريد أف نذكرىا عف ذلؾ العصر ؟

 اغتياؿ الرئيس السادات أثناء العرض العسكري  بقي فقط حادث المنصة الذي تـ فيو -

  واغتياؿ الساداتحادث المنصة  .ٗٗ

كانت خبلؿ عرض عسكري    حادث المنصة أو محمد أنور السادات اغتياؿ الرئيس المصري األسبؽ -
نفذ  .1973 حرب أكتوبر احتفااًل باالنتصار الذي تحقؽ خبلؿ1981 أكتوبر 6 في بالقاىرة بمدينة نصر أقيـ

الحقًا في  بالرصاص رمياً  الذي حكـ عميو باإلعداـ خالد اإلسبلمبولي المبلـز أوؿ عممية االغتياؿ
،  14 إلى 6 ة أياـ وذلؾ مفثماني رئاسة الجميورية لمدة صوفي أبو طالب تولى لفترة مؤقتو .1982أبريؿ
 6 بدأ العرض العسكري في .رئيسًا لمجميورية محمد حسني مبارؾ حتى تـ انتخاب 1981 أكتوبر

لى يمينو نائبو ٔٔالساعة  ـ1981 أكتوبر ، ثـ الوزير محمد حسني مبارؾ وجمس الرئيس السادات وا 
لى يساره المشيرالسمطاف قابوس مبعوث شبيب بف تيمور الُعماني وزير الدفاع  عبد الحميـ أبو غزالة ، وا 

بمشاىدة  شيخ األزىر في ذلؾ الوقت. كاف الحاضروف يستمتعوف عبد الرحمف بيصار ، ثـرعيسيد م ثـ
ت المذيع وىي تمارس ألعابًا بيموانية في السماء، ثـ انطمؽ صو  "الفانتـو" العرض، خصوصًا طائرات

الداخمي "اآلف تجيئ المدفعية". وتقدـ قائد طابور المدفعية لتحية المنصة، وحولو عدد مف 
قفت إحدى الّدراجات بعد أف أصيبت بعطؿ مفاجئ، ونزؿ قائدىا وراح ، وفجأة تو الدراجات النارية راكبي

يدفعيا أمامو، لكف سرعاف ما انزلقت قَدمو، ووقع عمى األرض، والّدراجة فوقو فتدّخؿ جندي كاف واقفًا 
كؿ ىذا حدث أماـ الرئيس والجمع المحيط بو، وأسيمت  .الماء إلى جوار المنصة، وأسعفو بقميؿ مف

تشكيبلت الفانتوـ وألعابيا في صرؼ نظر الحاضريف واىتماميـ، لذا عندما توقفت سيارة خالد 
اإلسبلمبولي، فيما بعد ُظفَّ أنيا تعّطمت، كما تعّطمت الّدراجة النارية. في تماـ الثانية عشرة وعشريف 

مـ، وقد أصبحت أماـ ٖٓٔسيارة اإلسبلمبولي، وىي تجّر المدفع الكوري الصنع عيار دقيقة، كانت 
المنصة تمامًا، وفي لحظات وقؼ القناص "حسيف عباس"، وأطمؽ دفعة مف الطمقات، استقرت في عنؽ 

ونزؿ مسرعًا مف السيارة، وألقى قنبمة   بالسائؽ يأمره بالتوقؼ، خالد اإلسبلمبولي السادات، بينما صرخ
ثـ عاد وأخذ رشاش السائؽ وطار مسرعًا إلى المنصة. كاف السادات قد نيض واقفًا بعد إصابتو في 

و يصرخ، بينما اختفى جميع الحضور أسفؿ كراسييـ. وتحت ستار الدخاف، وّجو اإلسبلمبولي عنقو وى
دفعة طمقات جديدة إلى صدر السادات، في الوقت الذي ألقى فيو كؿ مف عطا طايؿ بقنبمة ثانية، لـ 

ألوؿ تصؿ إلى المنصة، ولـ تنفجر، وعبدالحميد بقنبمة ثالثة نسي أف ينزع فتيميا فوصمت إلى الصؼ ا
ولـ تنفجر ىي اآلخرى. بعدىا قفز الثبلثة وىـ يصّوبوف نيرانيـ نحو الرئيس. وكانوا يمتصقوف بالمنصة 

فوزي  يمطرونو بالرصاص. سقط السادات عمى وجيو مضرجًا في دمائو، بينما كاف سكرتيره الخاص
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ٔ٘٘ 

 
 

، الحرس الجميوري يحاوؿ حمايتو برفع كرسي ليقيو وابؿ الرصاص، فيما كاف أقرب ضباط عبد الحافظ
، لكف صياحو جاء "إنزؿ عمى األرض يا سيادة الرئيس" عميد يدعى "أحمد سرحاف"، يصرخ بيستيريا

بعد فوات األواف. صعد عبدالحميد سمـ المنصة مف اليسار، وتوّجو إلى حيث ارتمى السادات، وَرَكمو 
مقات، فيما ارتفع صوت األسبلمبولي يؤكد بقَدمو، ثـ طعنو بالسونكي، وأطمؽ عميو دفعة جديدة مف الط

أنيـ ال يقصدوف أحدًا إال السادات. بعدىا انطمقوا يركضوف عشوائيًا، تطاردىـ عناصر األمف المختمفة، 
المواء  :لـ يكف السادات ىو الضحية الوحيد لمحادث فقد سقط سبعة آخروف ىـ .وىي تطمؽ النيراف

األنبا -.الميندس سمير حممي إبراىيـ-مف الوفد العماني  خمفاف ناصر محمد  .أركاف حرب حسف عبلـ
شانج لوي  -.سعيد عبد الرؤوؼ بكر-المصور الخاص بالرئيس-محمد يوسؼ رشواف -.صموئيؿ

- ٕٔٔٓ – ٜٔٛٔ رئيس مصر  ٕٓٔمحمد حسني مبارؾ: الناجيف مف الحادث .صيني الجنسية 
  ٜٜٛٔ – ٜٔٛٔوزير الدفاع   عبد الحميـ أبو غزالة المشير

لقد تكممنا عف المواطف المصري في عصر عبد الناصر وكيؼ تـ اىتزاز الثوابت في عصره ، ًا ، حسن -
وكيؼ أثر الفف عمي الكثير مف المصرييف حتي أصبحوا يبحثوف عف ىويتيـ واستبدلوا قوميتيـ 
 اإلسبلمية بقوميات أخري كالقومية العربية والقومية المصري ، وكيؼ تطورت مبلبس النساء ، التي

فماذا كاف تأثير عصر السادات عمي شخصية  تعتبر مؤشر يوضح مدي االبتعاد عف تعاليـ اإلسبلـ
 اإلنساف المصري ؟

                                                             
 

لجميورية مصر  الرئيس الرابع ىو المنوفية ،كفر المصيمحة ،1928 مايو 4 ولد في) حسني مبارؾ وشيرتو محمد حسني السيد مبارؾ ٕٓٔ
لممجمس األعمى  وتسميمو السمطة  ضغوط شعبية بتنحيو تحت 2011 فبراير 11 ، وحتى فيمحمد أنور الساداتخمفا ل 1981 أكتوبر 14 مف العربية

، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصؿ إلى منصب ٜٓ٘ٔمتخرجا مف الكمية الجوية عاـ  تعميـ عسكري في مصر حصؿ عمى .لمقوات المسمحة
وفي عاـ  .1973 حرب أكتوبر ـ، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء ٕٜٚٔفي أبريؿ  قائدًا لمقوات الجوية ت الجوية، ثـرئيس أركاف حرب القوا

تقمد رئاسة  جماعة سمفية إسبلمية مصرية عمى يد ٜٔٛٔعاـ  إغتياؿ السادات ، وعقبنائبًا لرئيس الجميورية محمد أنور السادات اختاره ٜ٘ٚٔ
وبرغـ االنتقادات لشروط وآليات  1999، و1993 ،1987 ، وجدد فترة واليتو عبر استفتاءات في األعواـاستفتاء شعبي الجميورية بعد

حتى إجباره "ه فييا. تعتبر فترة حكمو وجدد مبارؾ فترتو لمرة رابعة عبر فوز  انتخابات تعددية مباشرة ، إال أنيا تعد أوؿٕ٘ٓٓالنتخابات  الترشح
السمطاف قابوس بف  مف الذيف ىـ عمى قيد الحياة آنذاؾ، بعد -منطقة العربية رابع أطوؿ فترة حكـ في ال " ٕٔٔٓعاـ فبراير 11 عمى التنحي في

بإعادة عضوية  1989 نجح عاـ- محمد عمي باشا منذ مموؾ ورؤساء مصر واألطوؿ بيف عمي عبد اهلل صالح والرئيس اليمني عماف سمطاف سعيد
عادة مقر الجامع اسرائيؿ مع اتفاقية كامب ديفيد منذ الجامعة العربية مصر التي ُجمدت في ، عرؼ بموقفو الداعـ لممفاوضات القاىرة ة إلىوا 

، فموضع نفسو كحميؼ موثوؽ لمغرب ومقارعا لحركات إسبلمية حرب الخميج الثانية ، باإلضافة إلى دوره فياإلسرائيمية - يةالفمسطين السممية
التي لـ ُترفع تقريبا  حالة الطوارئ، إال أف حكمو كاف قمعيا، فلمنمو اإلقتصادي وبالرغـ مف توفيره اإلستقرار وأسباب  .متشددة في الببلد

تـ اجباره عمى التنحى عف  يناير ٕ٘ثورة  وبعد نشوب- الفساد ة األمف ُتعرؼ بوحشيتيا وانتشروأصبحت أجيز  المعارضة السياسية كممت 1967 منذ
كأوؿ رئيس عربي سابؽ يتـ  -وقد مثؿ   .يناير ٕ٘ثورة  ، والحقا قدـ لممحاكمة العمنية بتيمة قتؿ المتظاىريف في2011 فبراير 11 الحكـ في

.، وتـ إخبلء  ٕٕٔٓيونيو  ٕ، وتـ الحكـ عميو بالسجف المؤبد يـو السبت 2011 أغسطس 3 أماـ محكمة مدنية في -محاكمتو بيذه الطريقة
وتمت   .ٖٕٔٓأغسطس  ٕٔسبيمو مف جميع القضايا المنسوبة إليو وحكمت محكمة الجنح بإخبلء سبيمو بعد انقضاء فترة الحبس االحتياطي يـو 

 9 إال أنو في  ،محمود كامؿ الرشيدي مف جميع التيـ المنسوبة إليو أماـ محكمة اسئناؼ القاىرة برئاسة المستشار 2014 نوفمبر ٜٕتبرئتو في 

  .سنوات ٖبالسجف المشدد لمدة تمت إدانتو ىو ونجميو في قضية قصور الرئاسة واصدرت محكمة جنايات القاىرة حكمًا   2015 مايو
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أما عصر السادات فقد أضافت سياسة االنفتاح االقتصادي في عيده ثقافة االستيبلؾ ، ليصبح  -
 إلي حد كبير نسبيًا  االمصري استيبلكي

 ؟ ما بعد عصر السادات تاريخ أـ سياسة .٘ٗ

عف عصر السادات قد وصمنا لنياية حوارنا عف تاريخ مصر ، وأي كبلـ بعد الحديث انتياء أعتقد أننا ب -
ذلؾ سيكوف حوار في السياسة وليس التاريخ ، إال إذا قررنا أف نؤرخ لعصر مبارؾ وما بعده لنضيؼ 

 فصبًل لكتاب التاريخ المصري ، فما رأيؾ ؟

رؾ في كتابة تاريخ مصر فما سنكتبو بعد ذلؾ لف ننقمو عف كتاب إنيا مسؤولية كبيرة ببل شؾ أف تشا -
عصر مبارؾ ، كما أف ىناؾ مف لو رأي في كتابة التاريخ عمي ألحد المؤرخيف بؿ سنكتبو كشيود عياف 

 قد يجعمنا ال نقدـ عمي ىذا العمؿ 

 وما ىو ذلؾ الرأي ومدوف في أي كتاب ؟ -

ومف  ٖٓٔبعنواف )التاريخ والمؤرخوف( لمدكتور حسيف مؤنسإليؾ بعض ما ورد عف التاريخ في كتاب  -
 يحتؿ التاريخ-: ) ممخصوخبللو ستعرؼ أىمية التاريخ وكذلؾ اآلراء التي وردت عنو ، حيث كتب ما 

                                                             
 

نشأ في أسرة كريمة، وتعيده أبوه بالتربية  .ـ1911 أغسطس 28 الموافؽ ىػ 1329 رمضاف 4 في السويس في مدينة حسيف مؤنس ولد ٖٓٔ
في التاسعة عشرة مف عمره جذبتو إلييا كمية اآلداب بمف  الشيادة الثانوية والتعميـ، فشب محًبا لمعمـ، مفطورًا عمى التفوؽ والصدارة، حتى إذا ناؿ

متفوًقا  ـ1934 =ىػ 1352) ةكاف فييا مف أعبلـ النيضة األدبية والفكرية، والتحؽ بقسـ التاريخ، ولفت بجده ودأبو في البحث أساتذتو، وتخرج سن
ببنؾ  الفرنسية معيديف، فعمؿ مترجًما عفعمى أقرانو وزمبلئو، لـ يعيف حسيف مؤنس بعد تخرجو في الكمية؛ ألنيا لـ تكف قد أخذت بعد بنظاـ ال

المجنة عمى نشر بعض  التسميؼ، واشترؾ في ىذه الفترة مع جماعة مف زمبلئو في تأليؼ لجنة أطمقوا عمييا "لجنة الجامعييف لنشر العمـ" وعزمت
، وكاف نصيب حسيف مؤنس ترجمة الفصؿ المستشرقيف الذي وضعو مجموعة مف "تراث اإلسبلـ" ذخائر الفكر اإلنساني، فترجمت كتاب

عرض فيو لتاريخ العالـ  "سبلمي في العصر الحديثالشرؽ اإل" ، ونشر في ىذه الفترة أوؿ مؤلفاتو التاريخية وىو كتابوالبرتغاؿ بإسبانيا الخاص
 "فتح العرب لممغرب" برسالة عنوانيا الماجستير ، ثـ حصؿ عمى درجةاألولىالحرب العالمية  إلى ما قبؿ القرف السابع عشر الميبلدي اإلسبلمي مف

دكتوراه -.ٖٜٗٔالماجستير، عاـ  درجة.جامعة القاىرة ليسانس اآلداب، قسـ التاريخ مف كمية اآلداب، الدرجات العممية-.ـ1937 =ىػ 1355 سنة
تقمب حسيف مؤنس في وظائؼ مختمفة، وشد رحالو إلى ببلد متعددة، ولكف ذلؾ كمو لـ - آثاره.ٖٜٗٔ، عاـ بسويسرا جامعة زيورخ اآلداب مف

يؽ في تناولو، المتنوع في موضوعاتو، ويتعجب المرء كيؼ تسنى ذلؾ لقـم يشغمو عف التأليؼ والتصنيؼ الكثير في عدده، الغزير في مادتو، العم
كتابو الجامع "فجر األندلس" وىو حجة في موضوعو، استقصى فيو الفترة المبكرة مف - الكتابة التاريخية-.واحد، ولكف فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء

معالـ "-في مجمديف كبيريف، "وحضارتو مف قبؿ الفتح العربي إلى بداية االحتبلؿ الفرنسيتاريخ المغرب " كتاب-تاريخ األندلس في عمؽ ودقة،
تاريخ الجغرافية والجغرافييف في األندلس" وىو يعد أكبر بحث في ىذا الموضوع الذي يجمع فيو المعارؼ الجغرافية "-"تاريخ المغرب واألندلس

حيث أخرج ىو ومجموعة مف الباحثيف كتاب يجمع  " أطمس تاريخ اإلسبلـ" كتابو الرائع-."حديث "الفردوس الموعود-رحمة األندلس،-والتاريخية،
لو كتب متنوعة -ركة الفتوح اإلسبلمية عف طريؽ الخرائط و أتجاه توسع الدولة اإلسبلمية وفترات تقزميا مع ممخص تاريخي مختصر رائعويشرح ح

التي  سمسمة عالـ المعرفة في الحضارة اإلسبلمية وفمسفة التاريخ، مثؿ: "التاريخ والمؤرخوف" وكتاب "الحضارة" الذي تصدر أوؿ أعماؿ
، واإلسبلـ حضارة، واإلسبلـ الفاتح، وتناوؿ فيو الببلد التي فتحت دوف حرب مثؿ إندونيسيا ووسط إفريقيا، و"عالـ اإلسبلـ" وىو الكويت تصدرىا

نظرات في سكانو وخصائصو وثقافتو وحضارتو، وكتاب "المساجد" وىو يصور فيو دورىا في بناء الجماعة اإلسبلمية، ويفيض في تاريخيا 
ورحبلتو"، و"دراسات في  ابف بطوطة"رزىا المعمارية، و"أطمس تاريخ اإلسبلـ" وىو مف أعظـ أعمالو وأصدقيا عمى صبره ودأبو، ووتطورىا وط

لـ يكف التاريخ المصري الحديث بعيًدا عف قممو، فوضع فيو مؤلفات قيمة، يأتي في مقدمتيا "مصر -."إلسبلـالسيرة النبوية"، و"دستور أمة ا
، و"باشوات وسوبر "ٜٜٔٔثورة  ورسالتيا" وىو دراسة في خصائص مصر ومقومات تاريخيا الحضاري ورسالتيا في الوجود، و"دراسات في

بطؿ  لنور الديف محمود باشوات" يرسـ فيو صورة مصر في عيديف وينقد فيو ثورة يوليو ومعظـ رجاالتيا، و"جيؿ الستينيات". لو ترجمة بديعة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1352_%D9%87%D9%80
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ٔ٘ٚ 

 
 

بيف فروع المعرفة اإلنسانية مكانًا صدرًا ، وتشغؿ المؤلفات فيو نسبة عالية مف الكتب التي تصدر في 
ال زالت مؤلفات  -ورغـ اتساع مياديف المعارؼ- وفي أيامنا ىذه ---،  الشرؽ والغرب عمي السواء

التاريخ ال زاؿ مف أكثر فروع مما يدؿ عمي أف ---التاريخ تحتؿ جانبا ضخمًا مما ينشر كؿ عاـ ، 
المعرفة اإلنسانية قربًا إلي قموب الناس ، ومع ذلؾ فما زالت حقيقة "التاريخ" ، ومكانتو بيف العموـ ، 

تو وفائدتو موضع شؾ ونقاش طويؿ بيف المؤرخيف والفبلسفة والمفكريف عامة وقد عرض شمس وطبيع
"اإلعبلف بالتوبيخ لمف ذـ ـ" في كتابو المشيور ٜٚٗٔ-ٕٚٗٔىػ/ٕٜٓ-ٖٔٛ" ٗٓٔالديف السخاوي

أىؿ التاريخ" بعض جوانب مشكمة عمـ التاريخ عند المسمميف ، وأعطانا صورًا مف المآخذ التي كاف 
صره يوجيونيا إلي أىؿ التاريخ ، وحاوؿ الدفاع عنيـ ، وىو لـ يوفؽ ال في العرض وال في عمماء ع

الدفاع ، فقد كاف أقصي ما قالو في مدح التاريخ أف جعمو أحد العموـ المساعدة لعمـ الحديث ، ولكنو 
ديره عمي أي حاؿ أعطانا فكرة واضحة عف مشكمة عمـ التاريخ عند العرب واالختبلؼ بينيـ في تق

مف المسمميف في أنو عمـ ال ينفع ، إذ ىو يشغؿ والحكـ عميو ، وتتمخص آراء الناقديف لعمـ التاريخ 

                                                                                                                                                                              
 

الحروب الصميبية، صور فيو طموحة وجياده مف أجؿ تحقيؽ الوحدة اإلسبلمية لمواجية الخطر الصميبي، ويجري في ىذا المضمار كتابو "صور 
، وىو في تراجـ ألبي بكر المالكي "رياض النفوس" استيميا بتحقيؽ كتاب-:أخرج طائفة مف الكتب-تحقيؽ التراث-."مف البطوالت العربية واألجنبية

، لمونشريسي "ولـ يياجر أسنى المتاجر في بياف أحكاـ مف غمب عمى وطنو النصارى"-فقياء إفريقية وعممائيا في الحقبة األولى مف تاريخيا،
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار "--الذيف بقوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة، المدجنيف وىو كتاب ميـ في بياف األحواؿ االجتماعية لمعرب

القرف السابع  في مجمديف، وىو يترجـ ألعبلـ األندلس والمغرب حتى البف األبار "الحمة السيراء"-ألبي الحسيف عمي بف يوسؼ الحكيـ "السكة
أسيـ مؤنس في مجاؿ الترجمة عف المغات، وكاف يجيد اإلنجميزية والفرنسية واإلسبانية واأللمانية، فشارؾ مع زميؿ لو في -الترجمة-.اليجري

عف اإلسبانية، والكتاب  "جونثالث بالنثيا"لػ "تاريخ الفكر األندلسي" عف اإلنجميزية، وترجـ كتاب "نورماف بينز"لػ الدولة البيزنطية ترجمة كتاب عف
عة في األدب األندلسي شعره ونثره، وفي الحركة الثقافية المتنوعة التي كانت تموج بيا األندلس، ولـ يكتؼ مؤنس بالترجمة األمينة عف موسو 

وتعددت مساىماتو في الترجمة إلى النصوص -.النص اإلسباني، بؿ مؤل حواشي الكتاب بإضافات قيمة ونصوص كاشفة لما في الكتاب مف قضايا
لجوف  "، وترجـ عف اإلنجميزية مسرحية "ثـ غاب القمرلموب دي فيجا "، وثورة الفبلحيفلموركا "سبانية، فترجـ مسرحية "الزفاؼ الدامياألدبية اإل
ب، بؿ كاف أديًبا موىوًبا، صاحب بياف وأسموب، ولو تفرغ لؤلدب لكاف لو شأف لـ يكف حسيف مؤنس مؤرًخا فذا فحس-الروايات والقصص-.شتاينبؾ

 القصصية كبير، وما تركو مف إبداع في ميداف الكتابة األدبية شاىد عمى ممكاتو األدبية في الرواية والقصة القصيرة واألدب المسرحي، فمف أعمالو

الناس، "وأىبل وسيبًل" و"الجارية  تدور حوؿ البيروقراطية المصرية، وبمغ مف شيرة ىذا القصة، أف سارت مثبل سائرًا بيف "إدارة عمـو الزير"
مف اروع كتاباتو ايضا" )حكايات مف أياـ زماف( و يحكي فيو رحمة -."غدا تولد شمس أخرى"والشاعر" وحكايات "خيرستاف"، و"قصة أبو عوؼ" و

يخيو، حصولو عمي درجة الدكتوراه و التي ارتحؿ مف اجميا بيف عدة دوؿ اوروبيو، فخرج لنا مزيجا" مف ادب الرحبلت و دراسو انسانيو و متعو تار 
 ..ي سيره ذاتيو صادقو، و التي صاغيا بحرفيو في اطار روائي عاطفي قمما ما نراهجمعت كميا ف

 الشافعي –مصر نسبة إلى سخا شماؿ– شمس الديف أبو الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاوي ٗٓٔ
سافر في البمداف  بالمدينة المنورة ، وماتالقاىرة ولد وعاش في .المماليؾ شيير مف أعبلـ مؤرخي عصر وأدب وتفسير كبير وعالـ حديث مؤرخىو 

ترؾ السخاوي تراثا عمميًا ناصعًا في الحديث والتاريخ، -  الضوء البلمع في أعياف القرف التاسع مف مائتي كتاب أشيرىاسفرًا طويبًل وصنؼ أكثر 
الغاية في شرح اليداية في عمـ -األخبار المكممة في األحاديث المسمسمة- المقاصد الحسنة في األحاديث المشتيرة عمى األلسنة:  في الحديث- منو

القوؿ البديع في فضؿ -ح ألفية الحديثفتح المغيث بشر - التحفة المنيفة فيما وقع مف حديث أبي حنيفة-لمترمذي نبويةشرح الشمائؿ ال- الرواية
بغية العمماء والرواة في -التبر المسبوؾ في ذيؿ السموؾ-الضوء البلمع في أعياف القرف التاسع:  في التاريخ-- الصبلة عمى الحبيب الشفيع

ذيؿ رفع :  ترجمات-الجواىر والدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر- التوبيخ لمف ذـ أىؿ التاريخ-ذيؿ رفع اإلصر-أخبار القضاة 
، رتبو  مصر مس الديف السخاوي. وىو مؤلؼ في ترجمة كبار القضاة )قضاة القضاة( في: بغية العمماء والرواة. كتاب ألفو ش المسمى اإلصر

 .الطوؿ والقصر كمًا وكيفاً   مؤلفو عمى مقدمة ، وخاتمة ، حصرتا فيما بينيما إحدى وخمسيف ترجمة ، متفاوتة في

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D9%88%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D9%88%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%AF%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%AF%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
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/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9
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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عما ينفع اإلنساف في أخراه مف عموـ الديف ، ثـ إنو  -بأخبار الماضيف وأساطير األوليف – اإلنساف
ي يسوقيا صحيحة أـ ، فيو ال يدري إف كانت األخبار التيعرض صاحبو لمكذب عف عمـ أو غير عمـ 

 غير صحيحة ، ورأي بعض نقاد التاريخ مف المسمميف أنو غيبة 

 بالفعؿ إنو كبلـ مرعب  -

ويكشؼ عف عيوبيـ ، واإلسبلـ ينيي عف الغيبة ، ثـ إف  دألف المؤرخ يتناوؿ الغائبيف بالذـ والنق -
 بعض المؤرخيف يخوضوف في أعراض الناس ويسيئوف إلييـ 

 نىومامف كاتٍب إال سَيف -

 ويبقي الدىُر ماكتبت يداه

 فبل تكتب بػ كفَؾ غير شيءٍ 

 َيسّرؾ في القيامِة أف تراه

الكبلـ في التاريخ ، حفاظًا عمي خمقيـ ، ولكننا  -مؽ والتصاوفمف أىؿ الخُ –وليذا تحامي الكثيروف   -
مف أىؿ الفكر عندنا فيما وجيوه لمتاريخ مف نقد ، ألنو ما زاؿ بيف أىؿ عصرنا مف كبار نعذر الماضيف 

مف ينكروف وجود التاريخ أصبًل ، ويقولوف : إف التاريخ ُيعني بما مضي  -والفبلسفة خاصة–المفكريف 
اة وانقضي مف األحداث ، وما دامت قد مضت ، فيي غير ذات وجود حقيقي ، وىي ال تبعث إلي الحي

ىـ الذيف يشعروف بوجود التاريخ ألنو  -في رأي ىؤالء-وحدىـ إال في ذىف المؤرخ ، فالمؤرخوف 
سابيـ ، وىـ ال يحسوف بالحاجة إلي صنعتيـ ومدار حياتيـ ، أما مف عداىـ فبل وجود لمتاريخ في ح

ولكف  "history is bunkمعرفتو ، ويحمو لكثير مف أىؿ العمـ أف يرددوا قوؿ ىنري فورد: "التاريخ لغو 
ليس لغوًا ، فيو ال يقتصر عمي أخبار الماضيف وأساطير األوليف ، بؿ ىو يدرس  -كما سنري–التاريخ 

ذا  التجربة اإلنسانية أو جوانب منيا ، ويسعي إلي فيـ اإلنساف وطبيعة الحياة عمي وجو األرض ، وا 
فتنا بما قطعناه مف الطريؽ يعيننا عمي يقطعو اإلنساف ، فبل شؾ في أف معر  نحف اعتبرنا الحياة طريقاً 

يعتبر مف أدؽ ما  -في فاتحة مقدمتو–لمتاريخ  ٘ٓٔوما زاؿ تعريؼ ابف خمدوف----قطع ما بقي منو 

                                                             
 

، ولد في تونس وشب فييا   ـ1406 - 1332  ىو عبد الرحمف بف محمد، ابف خمدوف أبو زيد، ولي الديف الحضرمي اإلشبيمي ابف خمدوف ٘ٓٔ
السمطاف  ثـ انتقؿ إلى مصر حيث قمده دلسواألن ببلد المغرب ، ولَي الكتابة والوساطة بيف المموؾ فيجامعة الزيتونة وتخّرج مف

ثـ استقاؿ مف منصبو وانقطع إلى التدريس والتصنيؼ فكانت مصنفاتو مف أىـ المصادر لمفكر العالمي مف أشيرىا كتاب  .المالكية قضاء برقوؽ
مف  خمؤر  ابف خمدوف. تاريخ ابف خمدوف  العبر وديواف المبتدأ والخبر في معرفة أياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر

، حيث رحؿ شماؿ أفريقيا في مختمؼ مدف جامعة الزيتونة األصؿ. عاش بعد تخرجو مف حضرمي أندلسي المولد تونسي شماؿ أفريقيا،
، وَوِلَي فييا قضاء المالكية، وظؿَّ بيا ما يناىز ربع الظاىر برقوؽ ، حيث أكرمو سمطانيامصر ، كما َتَوجََّو إلىوتممساف وبجايةوغرناطة بسكرة إلى

تاركا تراثا ما زاؿ تأثيره ممتدا  القاىرة عف عمر بمغ ستة وسبعيف عاًما وُدِفَف قرب باب النصر بشماؿ ٙٓٗٔىػ(، حيث ُتُوفَّْي عاـ ٛٓٛ-ٗٛٚقرف )
 . الحديث ومف عمماء التاريخ واالقتصاد عمـ االجتماع ويعتبر ابُف َخمدوف مؤسَس   حتى اليـو

https://ar.wikipedia.org/wiki/1332
https://ar.wikipedia.org/wiki/1406
https://ar.wikipedia.org/wiki/1406
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://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
https://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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
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%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
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%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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، قيؿ في ىذا العمـ عند العرب ، وىو تعريؼ أعجب بو وأشار إليو نفر مف كبار المؤرخيف في الغرب 
 ،  مف أمثاؿ : كولنجوود ، وتوينبي

 يؼ ابف خمدوف لمتاريخ ؟فما ىو تعر  -

:"أما بعد : فإف فف التاريخ مف الفنوف التي تتداوليا األمـ  -بعد مدخؿ ببلغي–قاؿ ابف خمدوف  -
، وتتنافس فيو المموؾ  واألجياؿ ، وتشد إليو الركائب والرحاؿ ، وتسمو إلي معرفتو السوقة واألغفاؿ

واألقياؿ ، ويتساوي في فيمو العمماء والجياؿ ، إذ ىو في ظاىره ال يزيد عمي إخبار عف األياـ والدوؿ 
، والسوابؽ مف القروف اأُلَوؿ ، تنمو فييا األقواؿ ، وتضرب فييا األمثاؿ ، وتطرؼ بيا األندية إذا 

قمبت بيا األحواؿ ، واتسع لمدوؿ فييا النطاؽ غصيا االحتفاؿ ، وتؤدي إلينا شأف الخميقة كيؼ ت
، وعمروا األرض حتي نادي بيـ االرتحاؿ ، وحاف ليـ الزواؿ ، وفي باطنو نظر وتحقيؽ ، والمجاؿ 

وتعميؿ لمكائنات ومبادئيا دقيؽ ، وعمـ بكيفيات الوقائع وأسبابيا عميؽ ، فيو ليذا أصيؿ في الحكمة 
، فيو "في باطنو نظر وتحقيؽ" أي : لطبيعة التاريخ ووظيفتو كي . وىذه عبارة تدؿ عمي فيـ ذ "عريؽ

تفكير في طبائع البشر وتكويف مجتمعاتيـ ، وبحث عف أسباب الحوادث وتحميؿ لنتائجيا ، فيو عمي 
"أصيؿ في الحكمة عريؽ ، وجدير بأف يعد في عموميا وخميؽ" والحكمة  -كما يقوؿ ابف خمدوف–ىذا 
 -سبحانو وتعالي–، وقد قرنيا اهلل أعمي مراتب العمـ ، فيي الفيـ العميؽ  ىي -في المفيوـ العربي–

بالكتب السماوية في القرآف الكريـ ثماني مرات ، وعبارة "الكتاب والحكمة" عبارة قرآنية ال تزاؿ تتردد في 
، والفف األسماع والقموب . ولكف يستوقؼ النظر أف ابف خمدوف ينظـ التاريخ في سمؾ الفنوف ال العموـ 

 بمعني "الضرب مف الشئ" كما جاء في "لساف العرب" أقؿ منزلة وأىمية مف العمـ الذي ىو معرفة أكيدة

 التاريخ عمـ أـ فف ؟ .ٙٗ

 التاريخ عمـ أـ فف ؟  -

وتحقيؽ مذاىبو  في فضؿ عمـ التاريخنعـ إف ابف خمدوف عاد فعقد فصبًل عف فائدة التاريخ سماه "  -
، ولكنو يبدأ ىذا الفصؿ ذاتو بقولو :  "واإللماع لما يعرض لممؤرخيف مف المغالط وذكر شئ مف أسبابيا

، فكأنو غير مقتنع تمامًا أف التاريخ عمـ مستكمؿ ألشراط  "عزيز المذىب"اعمـ أف فف التاريخ فف 
أو فوائده ، وىو يعطينا فكرة عف رأي  وىذا الفصؿ الذي نشير إليو يدور حوؿ وظيفة التاريخالعموـ ، 

فف التاريخ فف ابف خمدوف في قيمة التاريخ وفضائمو في نظر ذلؾ المفكر الكبير ، قاؿ : "اعمـ أف 
عزيز المذىب ، جـ الفوائد ، شريؼ الغاية ، إذ ىو يوقفنا عمي أحواؿ الماضيف مف األمـ في أخبلقيـ 
، واألنبياء في سيرىـ ، والمموؾ في دوليـ وسياستيـ ، حتي تتـ فائدة االقتداء في ذلؾ لمف يرومو في 

يفضياف متنوعة ، وحسف نظر وتثبت  أحواؿ الديف والدنيا ، فيو محتاج إلي مآخذ متعددة ، ومعارؼ
، وخبلصة ىذا الكبلـ ىي أف التاريخ ينفع في  "بصاحبيما إلي الحؽ ، وينكباف بو عف المزالت والمغالط
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وندرس سير األنبياء لنتأسي بيـ ، وندرس العظة والعبرة ، فنحف ندرس تواريخ الدوؿ والمموؾ لنتعمـ ، 
في –طاء لننجو بأنفسنا عف المزالت ومواطف الضرر ، وىذه تجارب األمـ ونري ما وقعت فيو مف األخ

ىي أعظـ فوائد التاريخ في نظر دارسيو مف العرب ، وليذا نجد ابف خمدوف يسمي تاريخو الكبير  -رأينا
 ٙٓٔ(--"كتاب العبر"

 كما أف المقريزي قد وضع عنواف لكتابو الشيير "المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار" -

 ، ىؿ ال زلت مصر عمي المشاركة في كتابة تاريخ مصر ؟عمي أي حاؿ  -

 ؟فمف سيفعؿ إذا لـ نفعؿ  -

 ال تقمؽ ، فقد قاـ الكثيروف بكتابة ما يحدث في مصر خبلؿ عصر مبارؾ وما بعده  -

أف يكوف عصر مبارؾ مدوف كفصؿ فيو تتناوؿ موضوعات محددة ، أما ما أقصده  اتباأعتقد أنيا كت -
، وبالتالي سيتأمؿ القارئ تدرج األحداث ويربطيا معًا اريخ مصر بالكامؿ في كتاب تاريخ يتناوؿ ت

 إلي ما نحف فيو حالياً ويرتبيا ترتيب منطقي ويحمميا إلي أف يصؿ لمعرفة كيؼ وصمنا 

،  ٕٔٔٓلقد حكـ مبارؾ مصر لمدة ثبلثيف عامًا كاممة ، وانتيت فترة حكمو عندما قامت ثورة يناير  -
وانفراد الواليات المتحدة  يمف توازف القوي حتي انييار االتحاد السوفييتوقد عاصر فترة قصيرة 

 األمريكية كقوة عظمي وحيدة في العالـ ، فما الذي تريد أف نكتبو عف فترة حكمو 

سواء كتب حسنًا ، إذا لـ ترغب في الكتابة عف فترة حكمو فمننقؿ ما ورد عنو في العديد مف المصادر  -
أو مقاالت وآراء منشورة في الصحؼ والمواقع اإللكترونية ، عمي أننا يمكننا الحكـ عمي ىذه المصادر 

 كشيود عياف ، 

 وما الجدوي مف الكتابة عف عصر مبارؾ ؟  -

نما لؤلجياؿ القادمة ، ليعرؼ ما حدث ويستفيد منو -  نحف ال نكتب لمجيؿ الحالي الذي عاصر مبارؾ وا 

 واألخبارا تذكرت اآلف ما كتبو الجبرتي في مقدمة كتابو عجائب اآلثار في التراجـ ال أدري لماذ -

 ؟رحمو اهلل وماذا قاؿ  -

ـ : الحمد هلل القديـ األوؿ الذي ال يزوؿ ممكو وال 1825 يقوؿ الجبرتي الذي توفي في القاىرة عاـ  -
، خالؽ الخبلئؽ وعالـ الذرات بالحقائؽ ، مفني األمـ ومحيي الرمـ ، ومعيد النعـ ومبيد النقـ  يتحوؿ

وبعد ، فيقوؿ الفقير عبد الرحمف بف حسف  - - - -  - -وكاشؼ الغمـ ، وصاحب الجود والكـر ، 
ليو : إني كنت سودت أوراقًا ف ي حوادث أخر الجبرتي الحنفي غفر اهلل لو ولوالديو ، وأحسف إلييما وا 

                                                             
 
ماىيتو وموضوعاتو ومذاىبو ومدارسو عند أىؿ الغرب وأعبلـ كؿ –دراسة في عمـ التاريخ -التاريخ والمؤرخوف–نقبًل عف كتاب  ٙٓٔ

الطبعة الثانية )األولي -الناشر دار الرشاد-تأليؼ د حسيف مؤنس–ومدخؿ إلي فقو التاريخ –مدرسة وبحث في فمسفة التاريخ 
 وما بعدىا ٖٔمقتطفات مف صفحة -ـٕٔٓٓىػ ٕٔٗٔلمدار( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1825
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القرف الثاني عشر وما يميو مف أوائؿ الثالث عشر الذي نحف فيو جمعت فييا بعض الوقائع إجمالية ، 
وأخري محققة تفصيمية ، وغالبيا محف أدركناىا وأمور شاىدناىا واستطرت في ضمف ذلؾ سوابؽ 

عمماء واألمراء المعتبريف سمعتيا ومف أفواه الشيخة تمقيتيا ، وبعض تراجـ األعياف المشيوريف ، مف ال
، وذكر لمع مف أخبارىـ ، وأحواليـ وبعض تواريخ مواليدىـ ووفياتيـ ، فأحببت جمع شمميا ، وتقييد 
شواردىا في أوراؽ متسقة النظاـ مرتبة عمي السنيف واألعواـ ، ليسيؿ عمي الطالب النبيو المراجعة ، 

ي الخطوب الماضية ، فيتأسي إذا لحقو مصاب ، ويستفيد ما يرومو مف المنفعة ، ويعتبر المطمع عم 
ويتذكر بحوادث الدىر إنما يتذكر أولو األلباب ،  فأنيا حوادث غريبة في بابيا ، متنوعة في عجائبيا ، 
وأسميتو عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار ،  وأنا لنرجوا ممف أطمع عميو ، وحؿ بمحؿ القبوؿ لديو ، 

ولما كاف عمـ  - - - - -واتو ، ، وأف يغضي عما عثر عميو مف ىفواتو  أف ال ينسانا مف صالح دع
 -التاريخ عممَا شريفًا فيو العظة واالعتبار ، وبو يقيس العاقؿ نفسو عمي مف مضي في ىذه الدار ، 

ولـ تزؿ األمـ الماضية مف حيف أوجد اهلل ىذا النوع اإلنساني تعتني بتدوينو سمفًا عف سمؼ ، وخمفَا  -
بعد خمؼ ، إلي أف نبذه أىؿ عصرنا وأغفموه وتركوه وأىمموه وعدوه مف شغؿ البطاليف وقالوا مف 

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

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

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

 فمف الكتب المصنفة فيو تاريخ ابف كثير في عدة مجمدات ، وىو القائؿ شعرًا ،  - -فيو فكثيرة جدًا 
نم  نساؽ إلي اآلجاؿ والعيف تنظر - - - -ا تمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػنا األياـ تػػػػػػػػػػتري وا 
 وال زائؿ ىذا المشػػػػيب المكػػػػدر - - - -فبل عائد صفو الشباب الذي مضي 

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

 ٚٓٔبقي الجميؿ مف الذكرإف أ - - -وتحسبو قد عاش آخر دىره إلي الحشر 
 فما الذي تذكرتو تحديدًا مف ىذه المقدمة ؟ -

                                                             
 
  ٗصفحة  ٔعجائب اآلثار في التراجـ واألخبار ) عبد الرحمف الجبرتي ( ج  ٚٓٔ
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تذكرت قولو : )فإف الزماف قد انعكست أحوالو ، وتقمصت ظبللو ، وانخرمت قواعده في الحساب فبل  -
اآلف وقد تعددت تضبط وقائعو في دفتر وال كتاب( فكاف ذلؾ في زمف الجبرتي فما بالؾ بما نحف فيو 

المجتمع ، وفقد الكثيروف مصداقيتيـ ، وأصبحت العاطفة أىـ مف المنطؽ ، حتي أنؾ ال اآلراء وانقسـ 
تستطيع أف تسأؿ أحد عف قناعاتو بؿ يجب أف تسألو أواًل عف مشاعره ، فالمصري حاليًا ال يؤيد 
ذا كره أحد عارضو في الحؽ  ويعارض بؿ يحب ويكره ، فإف أحب أحد أيده في الحؽ والباطؿ ، وا 

 ، إال مف رحـ ربي ،  فماذا نكتب عف فترة يختمؼ فييا الذيف يعيشوف فييا ؟ والباطؿ

مجرد أف نبدأ الحوار ستجد الكبلـ يجرنا إلي كبلـ غيره وىكذا ، فالميـ أف نبدأ حوارنا الذي سنكتبو  -
د ال تتوفر لدييـ ما ىو متوفر لنا اليوـ مف آراء ومقاالت ومواقع تواصؿ لؤلجياؿ القادمة التي ق

 اجتماعي عف األحداث التي نعيشيا ولنترؾ ليـ الحكـ 

عمي أي حاؿ لقد كاف عصر مبارؾ امتداد لعصر حكـ العسكرييف الذي يتسـ باالنفراد بالسمطة  -
الفساد والغباء الجماعي ، واستغبلؿ النفوذ  والديكتاتورية ، وىو النظاـ الذي يوفر بيئة مناسبة النتشار

والعبلقات ، فضبًل عف سيطرة النظاـ عمي اإلعبلـ والفف والحرص عمي إشغاؿ الشعب بيموـ الحياة 
اليومية كالطعاـ والشراب والمواصبلت واألسعار ومباريات كرة القدـ وغير ذلؾ مف خطط اإلشغاؿ التي 

 يدور الشعب في فمكيا ، 

  موسوعة ويكيبيديا عمي االنترنت نقرأ ما ورد عف مبارؾ في دعنا أواًل  -

  موسوعة ويكيبيديا عمي االنترنتمبارؾ في ما ورد عف  .ٚٗ

مع  ٜٔٛٔ، بدءا مف عاـ   حسني مبارؾ تحت حكـ مصر يمتد تاريخ:  حسني مبارؾ ( -
 "ٕٔٔٓيناير عاـ "ثورة  حتى أنور السادات الرئيس اغتياؿ

حيث تـ اإلطاحة بمبارؾ في ثورة شعبية  ٛٓٔ
في ذلؾ الوقت. اتسمت فترة رئاستو باستمرار السياسات المتبعة مف قبؿ  ٜٓٔالربيع العربي كجزء مف

                                                             
 

، ثـ تحولت بعد ذلؾ لثورة شعبية أدت إلى تنحي ٕٔٔٓيناير  ٕ٘انتشرت دعوات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لمتظاىر في عيد الشرطة  ٛٓٔ
 .مبارؾالرئيس األسبؽ محمد حسني 

البمداف  في اإلعبلـ، ىي حركات احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في بعض ثورات الربيع العربي أو الربيع العربي الثورات العربية، أو ٜٓٔ
نفسو ونجحت في اإلطاحة  محمد البوعزيزي إحراؽ التي اندلعت جراء بالثورة التونسية ، متأثرة2011ومطمع 2010 خبلؿ أوخر عاـ العربية

وكاف مف أسبابيا األساسية انتشار الفساد والركود االقتصادّي وسوء األحواؿ الَمعيشية، إضافة إلى  ، زيف العابديف بف عمي بالرئيس السابؽ
نجحت الثورات   .ني وعدـ نزاىة االنتخابات في معظـ الببلد العربية. وال زالت ىذه الحركة مستمرة حتى ىذه المحظةالتضييؽ السياسّي واألم

 ٚٔثورة ، ثـ محمد حسني مبارؾ المصرية بإسقاط الرئيس السابؽ يناير ٕ٘ثورة  باإلطاحة بأربعة أنظمة حتى اآلف، فبعَد الثورة التونسية نجحت
سقاط نظامو، معمر القذافي الميبية بقتؿ فبراير عمى التنحي. وأما الحركات االحتجاجية فقد بمغت  عمي عبد اهلل صالح التي أجبرت فالثورة اليمنية وا 

تميزت ىذه الثورات بظيور ىتاؼ عربّي ظير ألوؿ مرة في تونس و  .سوريا في حركة االحتجاجات جميع أنحاء الوطف العربي، وكانت أكبرىا ىي
عندما أضـر الشاب محمد البوعزيزي النار  تونس ، ثـ بعدىا كانت الثورة في ."الشعب يريد إسقاط النظاـ" :أصبح شييرًا في كؿ الدوؿ العربية وىو

تيت في نفسو احتجاجًا عمى األوضاع المعيشية واالقتصادية المتردية، وعدـ تمكنو مف تأميف قوت عائمتو، فاندلعت بذلؾ الثورة التونسية، وان
الوزير األوؿ  الغنوشيمحمد ، واستمـ مف بعده السمطةالسعودية في جدة عندما غادر زيف العابديف بف عمي الببلد بطائرة إلى مدينة يناير 14 في
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011-2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011-2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
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. وقد حافظت ٜٜٚٔلعاـ  كامب ديفيد الرؤساء السابقيف مثؿ ليبرالية االقتصاد المصري وااللتزاـ باتفاقية
الواليات  الحكومة المصرية برئاسة مبارؾ عمى عبلقات وثيقة مع باقي الدوؿ العربية وكذلؾ مع

وكثير مف الدوؿ الغربية. وبالرغـ مف ذلؾ فقد قامت المنظمات الدولية غير  اليندو  روسياو  المتحدة
بانتقاد سجبلت حقوؽ اإلنساف تحت إدارتو  منظمة حقوؽ اإلنسافو  منظمة العفو الدولية الحكومية مثؿ

مرارا وتكرارا. كاف ىناؾ قمؽ بشأف الرقابة السياسية ووحشية الشرطة واالعتقاالت التعسفية والتعذيب، 
ارؾ عمى المجتمع أثرت الفترة الرئاسية لمب .باإلضافة لقيود عمى حرية الرأي والتعبير والتجمير

والسياسات المصرية. ويعزى ذلؾ بشكؿ كبير إلى النظاـ السياسي المصري والذي يقتضي موافقة 
أصبح حسني مبارؾ رئيسا ،  الرئيس عمى كافة التشريعات القانونية والنفقات الحكومية قبؿ إصدارىا

، وتـ تشريع ذلؾ القرار بعد أسابيع عبر االستفتاء في ٜٔٛٔأكتوبر  6 اغتياؿ أنور السادات لمصر بعد
ذي يقوـ عمى مجمسيف تشريعييف. كاف مجمس الشعب والذي يعد األىـ ضمف نظاـ التشريع المصري ال

، وقد وصؿ لذلؾ المنصب بعدما ارتقى في رتب ٜ٘ٚٔمبارؾ قد تولى منصب نائب الرئيس منذ عاـ 
حرب  القوات الجوية المصرية خبلؿ العقديف السابقيف. وقد تولى كذلؾ منصب نائب وزير الدفاع خبلؿ

 .ٖٜٚٔأكتوبر 

 ىؿ تمت أية محاوالت لئلصبلح السياسي ؟ -

اؼ المعارضة لـ يكف مسموحا ألطر  ٕ٘ٓٓكاف اإلصبلح السياسي محدودا خبلؿ ىذه الفترة، فقبؿ عاـ  -
بالترشح لمرئاسة، حيث كاف المنصب يوكؿ لمرئيس بشكؿ منتظـ مف خبلؿ االستفتاء في مجمس الشعب 
كؿ ست سنوات. وقد تغير ىذا النظاـ بعد التعديبلت الدستورية في الخامس والعشريف مف مايو عاـ 

ف. والتي نصت عمى تعييف حكومة شرعية منتخبة تعبر عف المواطنيف المصريي ٕ٘ٓٓ
% ٜٛعة أشير ضد اثنيف مف المرشحيف وتحصؿ فييا مبارؾ عمى بعد أرب االنتخابات الرئاسية عقدت

مف أصوات الناخبيف. وقد كاف مف شروط الترشح لممنصب أف يحصؿ المرشح عمى تأييد حزب سياسي 
وموافقة لجنة قومية لبلنتخابات. وقد دعت األحزاب السياسية المعارضة لمقاطعة االستفتاء لفقدانو 

                                                                                                                                                                              
 

أعمف محمد التالي  فبراير 11 المصرية تمييا بأياـ الثورة اليمنية، وفي يناير 25 وبعدىا بتسعة أياـ، اندلعت ثورة .فالباجي قائد السبسي السابؽ،
ثر نجا ُسجف وحوكـ بتيمة قتؿ المتظاىريف حسني مبارؾ تنحيو عف السمطة، ثـ ح الثورتيف التونسية والمصرية بإسقاط نظاميف خبلؿ الثورة. وا 

الوطف  بدأت االحتجاجات السمميَّة الُمطالبة بإنياء الفساد وتحسيف األوضاع المعيشية بؿ وأحيانًا إسقاط األنظمة باالنتشار سريعًا في أنحاء
تمكف الثوار مف السيطرة عمى اندلعت الثورة الميبية، التي ُسرعاف ما تحولت إلى ثورة مسمحة، وبعد صراع طويؿ  فبراير 17 األخرى، وفي العربي

، وبعدىا تسّمـ السمطة في معركة سرت خبلؿ أكتوبر 20 في مقتؿ معمر القذافي ، قبؿ2011 العاصمة في أواخر شير أغسطس عاـ
وقد أدت إلى مقتؿ أكثر مف خمسيف ألؼ شخص، وبذلؾ فإنيا كانت أكثر الثورات دموية. وبعد بدء الثورة الميبية  .المجمس الوطني االنتقالي الببلد

جراء  ٛٗالسارية منذ  ة الطوارئحال ، وأدت إلى رفعمارس 15 بشير تقريبًا، اندلعت حركة احتجاجات سممية واسعة النطاؽ في سوريا في عامًا وا 
بالتنحي عف السمطة.  بشار األسد تعديبلت عمى الدستور، كما أنيا أوقعت أكثر مف ثمانية آالؼ قتيؿ ودفعت المجتمع الدولي إلى ُمطالبة الرئيس

المبادرة الخميجية لحؿ األزمة  أعمف الرئيس اليمني عمي عبد اهلل صالح تنحيو عف السمطة التزامًا ببنود 2012 وفي أواخر شير فبراير عاـ
 .، التي كاف قد وقع عمييا قبؿ بضعة شيور عقَب االحتجاجات العارمة التي عصفت بالببلد لعاـ كامؿاليمنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%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/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%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/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://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
https://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
https://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
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بعد فترة وجيزة مف إطبلؽ حممة رئاسية غير ،  .%ٓٛلنياية بنسبة موافقة المعنى، ولكف تـ تمريره في ا
طبلؽ تـ إ ٜٕٓٓفبراير  ٛٔبتيـ تزوير سماىا النقاد بالممفقة، وفي  ٓٔٔأيمف نور مسبوقة، تـ اعتقاؿ

كأعضاء مستقميف  ٕ٘ٓٓبالترشح لمبرلماف في  اإلخواف المسمميف وقد سمح ألعضاء جماعة  . سراحو
كانت األحزاب المعارضة ضعيفة  .مجمس الشعب % مف إجمالي مقاعدٕٓمقعد أو  ٛٛحيث فازوا ب 
فوز  ٕٓٓٓوقد شيدت انتخابات مجمس الشعب لعاـ  .بالحزب الوطني الديموقراطي ومنقسمة مقارنة
مف مقاعد المجمس، مقارنة بأغمبية عظمى مقدارىا  ٗ٘ٗمقعدا مف إجمالي  ٖٗأفراد المعارضة بػ

 مقعد تابعيف بالكامؿ لمحزب الوطني الحاكـ.  ٖٛٛ

 وماذا كاف وضع جماعة اإلخواف المسممف في عيد مبارؾ ؟ -

منظمة غير قانونية ولـ يعتد بيا  ٕٜٛٔبقيت جماعة اإلخواف المسمميف والتي أسست في مصر عاـ  -
مصري الحالي تكويف أية أحزاب سياسية مبنية عمى أساس يمنع القانوف ال"كحزب سياسي 

بالرغـ مف ذلؾ أعضاء الجماعة معروفوف لمعامة ويعبروف عف آرائيـ بحرية. وقد تـ انتخاب   ."الديف
أفراد مف الجماعة بشكؿ مستقؿ في مجمس الشعب والمجالس المحمية. وتضـ األطراؼ المعارضة 

، وعمى الرغـ مف أنيـ أبريؿ ٙحركة شباب و  حركة كفاية مثؿ المصرية أيضا مجموعات وحركات شعبية
وف ونشطاء اإلنترنت مثؿ أقؿ تنظيما إلى حد ما عف األحزاب السياسية المسجمة رسميا، يعتبر المدون

كورتني سي رادش أف ليـ دورا ميما في المعارضة السياسية بالكتابة والتنظيـ وتحريؾ المعارضة 
كاف لمرئيس مبارؾ سيطرة استبدادية محكمة عمى مصر. ولكف انخفضت شعبية مبارؾ  . الشعبية

في  عبلء وبرنامجو لئلصبلح االقتصادي المحمي بشكؿ دراماتيكي بعد انتشار أخبار عف تفضيؿ نجمو
بدأ االبف  ٕٓٓٓالمناقصات الحكومية وبرامج الخصخصة. ومع خروج عبلء مف الصورة بحموؿ عاـ 

يممع في الحزب الوطني الديمقراطي حيث نجح في ضـ جيؿ مف الميبرالييف الجدد  "جماؿ" الثاني لمبارؾ
لمحزب وبالتالي لمحكومة. وقد أسس جماؿ مبارؾ بالتعاوف مع بعض أقرانو مؤسسة "ميد إنفست" والتي 

  .تدير صندوؽ أسيـ خاص وتقوـ باستشارات مالية لمشركات

 ؟  قانوف الطوارئوماذا عف  -

وقد  .   ٜٛ٘ٔلعاـ  ٕٙٔقانوف رقـ   قانوف الطوارئ في ظؿ نظاـ شبو رئاسي تعتبر مصر جميورية ذات -
والتي انتيت باغتياؿ  ٜٓٛٔشير في عاـ  ٛٔباستثناء فترة  ٜٚٙٔؿ منذ عاـ ظمت عمى ذلؾ الحا

الرئيس أنور السادات. في ظؿ ىذا القانوف تزداد سمطة الشرطة وتعطؿ الحقوؽ الدستورية ويتـ فرض 
                                                             

 
بمجمس  ونائب سابؽ حزب الوفد ىو عضو سابؽ في .ليبرالي ذو توجو مصري سياسي ىو 1964 ديسمبر 5  أيمف نور ٓٔٔ
والتي حؿ فييا ثانًيا طبقا  ٕ٘ٓٓانتخابات الرئاسة المصرية  في محمد حسني مبارؾ نافس .ب غد الثورةحز  ومف بعده حزب الغد ومؤسس  الشعب

 .ٕٕٔٓالنتخابات الرئاسة المصرية  حزب غد الثورة ترشح عف .ياـ لمدة أربع سنوات و نصؼلؤلرقاـ الرسمية. أعتُقؿ بعد اإلنتخابات الرئاسية بأ
   و تـ إستبعاده مف اإلنتخابات مع عدد مف المرشحيف
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يقيد قانوف الطوارئ وبشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثؿ: المظاىرات في الشوارع   .الرقابة
والمنظمات السياسية غير المرخصة، والتبرعات المالية غير المسجمة مسبقا يتـ حظرىا كذلؾ. تـ 

ففي حالة الطوارئ يكوف لمحكومة الحؽ في   ، في ظؿ قانوف الطوارئ الكثير مف األشخاص احتجاز 
اعتقاؿ األفراد ألي فترة مف الوقت وبدوف سبب حقيقي وبذلؾ يتـ احتجازىـ في السجوف ألي مدة بدوف 

ادعت أف الجماعات المعارضة مثؿ اإلخواف المسمميف مف الممكف أف  الحكومة المصرية .محاكمات
تقـ الحكومة الحالية بمنعيـ عف االنتخابات البرلمانية ومصادرة يصموا لمسمطة في مصر إذا لـ 

ممتمكات المموليف الرئيسييف لمجماعة واعتقاؿ أبرز قادتيـ، وىذه األعماؿ كاف مف المستحيؿ أف تتـ 
  .بدوف قانوف الطوارئ ومنع استقبلؿ القضاء

 في عيد مبارؾ ؟ السياسة الخارجيةفماذا عف  -
قد حافظ مبارؾ عمى إلتزاـ مصر بمعاىدة كامب ديفيد لمسبلـ في نفس الوقت الذي أعاد فيو العبلقات ل -

طرد السادات لمخبراء  بعد االتحاد السوفييتي الدوؿ العربية األخرى. وأحيا أيضا العبلقات معمع 
القمة  أتاح قرار ٜٚٛٔنوفمبر ، وفي لمنظمة التعاوف اإلسبلمي انضمت مصر مف جديدو ،  سوفيتييفال

انية تـ إقرار مصر ث ٜٜٛٔاستئناؼ العبلقات الدبموماسية بيف مصر وباقي الدوؿ العربية، وفي  العربية
حركة عدـ و  كاألمـ المتحدة وكاف لمصر دور معتدؿ في المنصات الدولية .جامعة الدوؿ العربية في

 كانت مصر في ظؿ حكـ مبارؾ حميؼ قوي لمواليات المتحدة، والتي بمغت إعاناتيا لمصرو  .االنحياز
انت مصر عضوا في ك  .ٜٜٚٔبميوف دوالر سنويا منذ توقيع اتفاؽ كامب ديفيد لمسبلـ عاـ  ٕمتوسط 

مف وطأت  حيث كانت قوات المشاة المصرية مف أوؿ ٜٜٔٔعاـ  حرب الخميج تآلؼ الحمفاء في
وقد اعتبرت الحكومة األمريكية  .الكويت مف العراقية إلجبلء القوات المممكة العربية السعودية أقداميـ في

عمى الرغـ مف عدـ  .ؿ مصر في التحالؼ مصيريا مف أجؿ جمع دعـ عربي أوسع لتحرير الكويتدخو
معرفة المصرييف بذلؾ، إال أف مشاركة القوات المصرية ساىمت بفوائد مالية لمحكومة المصرية. فقد 

قا لما دفعت أو باألحرى محيت مف الديف العاـ. فطب كبيرة نشرت تقارير في وسائؿ األخبار أف مبالغ 
صندوؽ  لقد كاف مفعوؿ األمر سحريا مثمما تنص عميو الكتب "كما وثؽ "،  :ورد في مجمة االقتصادي

فقد حالؼ الحظ حسني مبارؾ عندما كانت الواليات المتحدة تبحث عف تحالؼ عسكري  ."النقد الدولي
إلجبار العراؽ عمى الخروج مف الكويت، لـ يتردد الرئيس المصري عف المشاركة. فكانت مكافأتو بعد 

 بميوف دوالر مف ديوف ٗٔعف ما يقارب  أوروباو  الخميج العربي الحرب عفو أمريكا والدوؿ العربية في
لمجري وتحويؿ تركيا  ٜٜٛٔفي نزاع حوؿ الحدود عاـ  تركياو  سوريا توسطت مصر بيفوقد   ".مصر

الحرب عمي  عمي الرغـ مف ذلؾ فإف مبارؾ لـ يدعـ .الماء واالدعاء بدعـ سوريا لحركات التمرد الكردية
كاف يجب أف يحؿ  النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني ة معمبل بأفمف قبؿ الواليات المتحد ٖٕٓٓعاـ  العراؽ
إلى تفكيرىا في مد حمايتيا  أوباماالرئيس األميركي باراؾ    وعندما لمحت إدارة ٜٕٓٓفي و   .أوال
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://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
https://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
https://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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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، أكد مبارؾ بأف "مصر "في أنشطتيا النووية المزعومة إيراف إذا استمرت"لحمفائيا في الشرؽ األوسط 
  ".لف تكوف جزءا مف أية مظمة نووية أمريكية عمى دوؿ الخميج

 حوادث إرىابية في عيد مبارؾ ؟اضطرابات أو فيؿ وقعت  -

في الشوارع  قوات األمف المركزي تمردت ٜٙٛٔلـ يكف االضطراب غائبا في عيد مبارؾ . ففي فبراير  -
ة أكبر تحدي في مثيريف بذلؾ الشغب والحرائؽ والنيب مطالبيف بزيادة األجور. كانت تمؾ االنتفاض

رئاسة مبارؾ حتى ذلؾ الوقت، وثاني مرة في التاريخ المصري الحديث يبعث فييا الجيش لمشوارع 
حيث قاـ المسمحوف مف الجماعة  ٜٜٚٔبمغ اإلرىاب ذروتو في عاـ   .المصرية الستعادة النظاـ

باألقصر فيما  معبد حتشبسوت شخص معظميـ مف السياح السويسرييف في ٔٚاإلسبلمية بقتؿ 
وقد ظمت مصر لمدة سنوات بعدىا خالية مف اليجمات اإلرىابية حتى يوليو   .بمذبحة األقصر يعرؼ

 .عمى البحر األحمر شـر الشيخ شخص في مدينة ٓ٘ٔوأصيب أكثر مف  ٙٛعندما قتؿ  ٕ٘ٓٓ
ضراب، "بعضيا ع ٓ٘ٔأكثر مف  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓشيدت مصر في و  نيؼ استوجب نشر مظاىرة وا 

  ".قوات األمف بأعداد ىائمة

 ؟ حقوؽ اإلنساففماذا عف  -
ظؿ قانوف الطوارئ سائدا خبلؿ رئاسة مبارؾ حيث وفر المناخ لبلعتقاالت التعسفية والمحاكمات  -

مواطف مصري  ٓٓٓٓٔ - ٓٓٓ٘قدرت منظمة حقوؽ اإلنساف أف ىناؾ  ٜٕٓٓوفي عاـ   الظالمة
ونسبة   ت قوات الشرطة واألمف أساليب الوحشية والتعذيب عمى الدواـمحتجز بدوف تيـ. وقد استخدم

حالة تعذيب في أقساـ الشرطة في الفترة  ٔٓٚفقد تـ تسجيؿ  المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف إلى
وتؤكد ىذه المنظمة أف  .ضحية نتيجة التعذيب وسوء العبلج ٕٗٓ، وقد مات ٕٔٔٓؿ  ٜ٘ٛٔمف 

لنيار وفي أقساـ الشرطة وبيوت المواطنيف في انتياؾ جرائـ التعذيب تقع في شوارع مصر في وضح ا
   .واضح لكرامة وحرية الشعب

 فماذا عف حرية التعبير في عيده ؟ -

مف  الصحافة ة تحت حكـ مبارؾ. وقد تـ ضبطدوالتجمير وتأسيس الجماعات مقي التعبيرحرية  كانت  -
لحبس أو قبؿ قوانيف الصحافة والنشر وقانوف العقوبات والذي دعا بمعاقبة مف ينتقد الرئيس با

وضع الحرية الصحافية في مصر مف "غير حر"  "بيت الحرية" عدلت مؤسسة ٕٛٓٓوفي عاـ  .الغرامة
شجاعة الصحفييف " :لسياسة الحكومية ولكف بسببإلى "حرية جزئية" وذلؾ ليس اعترافا بميبرالية ا

المصرييف لتخطي الخطوط الحمراء التي قيدت عمميـ سابقا، واعترافا بالسواد األعظـ مف وجيات النظر 
التي قدميا اإلعبلـ والمدونات المصرية. وقد جرى ذلؾ التطور بالرغـ مف بقاء بؿ وزيادة سياسات 

 "مراسموف ببل حدود" قامت منظمة ٕ٘ٓٓوفي عاـ   ".فييفالحكومة في مضايقة وقمع وسجف الصح

ونوىت في تقريرىا لعاـ  ,صحافةدولة مف حيث حرية ال ٚٙٔضمف  ٖٗٔبوضع مصر في المركز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
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وقد اتفؽ المصدراف أف وعود اإلصبلح  .إلى استمرار مضايقة الصحفييف وسجف ثبلثة منيـ ٕٙٓٓ
 .مستقرة أثناء التطبيؽ ضوع سارت بطيئة بشكؿ محبط أو غيرالخاصة بيذا المو 

 ؟ االقتصادوماذا ورد عف  -
إصبلح اقتصادي محمي طموح لتقميؿ حجـ القطاع في تنفيذ برنامج  ٜٜٔٔباشر مبارؾ بداية مف عاـ  -

العاـ والتوسعة مف دور القطاع الخاص. وفي خبلؿ التسعينات كاف ىناؾ سمسمة مف إجراءات صندوؽ 
النقد الدولي باإلضافة إلى التخفيؼ اليائؿ في ديوف مصر الخارجية بسبب مشاركتيا في تحالؼ حرب 

وفي خبلؿ آخر عقديف في عيد مبارؾ  .االقتصادي الكمي الخميج والذي ساعد مصر عمى تحسيف األداء
زاد نصيب الفرد مف الناتج المحمي أربعة أضعاؼ  ٕٙٓٓإلى  ٜٔٛٔوفي الفترة مف  .التضخـ تـ تقميؿ

 ٓٛٔٙو  ٕٙٓٓدوالر عاـ  ٖ٘٘ٗإلى  ٜٔٛٔدوالر عاـ  ٖ٘٘ٔمف  "ائية استنادا عمى القوة الشر 
وبالرغـ مف ذلؾ كاف ىذا النمو بعيدا كؿ البعد عف عدالة التوزيع. حيث أف إعادة ،  "ٕٓٔٓدوالر في 

الييكمة النقدية وخاصة تعويـ الجنيو المصري وتحرير سوؽ الماؿ المصري وتعديؿ نظاـ الضرائب 
يجي في اإلنفاؽ االجتماعي مف قبؿ الحكومة كاف سببا في "مصاعب ىائمة عمى أغمبية والتقميؿ االسترات

الشعب المصري" طبقا ألكثر مف مبلحظ. وقد أصبح الزواج أصعب كثيرا عمى الشباب حيث قمت فرص 
  ".اإلسكاف وزاد سعرىا حتى أصبح مف الشائع أف تعيش أسرة مكونة مف ستة أفراد في غرفة واحدة

في بداية حقبة مبارؾ، استمر التوزيع غير العادؿ لمثروة في مصر، حيث زاد الدخؿ  ٜٜٛٔ منذ عاـو 
مميوف مواطف يقؿ عف  ٗجنيو مصري، بينما كاف دخؿ أكثر مف  ٖٓٓٓ٘أسرة عف  ٕٓٓٓالسنوي ؿ 

أنو "في الوقت الذي تحسف فيو الوضع االجتماعي في مصر لـ تنجح  البنؾ الدولي وقد بيف .جنيو ٕٓٓ
الحداثة في الوصوؿ لمكتمة الحرجة مف المواطنيف. وعبلوة عمى ذلؾ فقد انعكست بعض المكاسب 

وكذلؾ األزمة االقتصادية العالمية والتي بطأت  ٕٛٓٓـ األخيرة نتيجة ألزمة أسعار الغذاء والوقود عا
قمت نسبة الوفيات في األطفاؿ الرضع وكذلؾ سوء التغذية في األطفاؿ األقؿ  "مف النشاط االقتصادي

وقد تحسف االقتصاد  . عاـ ٔٚإؿ  ٗٙمف خمس سنوات إلى النصؼ، وزاد العمر االفتراضي مف 
ف كاف ذلؾ بشكؿ غير متساووالمستوى المعيشي لمغالبية العظمى م % ٛٔوبالرغـ مف أف  .ف الشعب وا 

مف الشعب المصري مازاؿ يعيش تحت خط الفقر، فإف ىذه النسبة تزيد في قرى صعيد مصر إلى 
% مف الشعب في حالة فقر في مرحمة ما خبلؿ العقد ٕٓ%، وباإلضافة إلى ذلؾ فقد عاش ٓٗ

لمقاؿ نشر في صحيفة "سياتؿ   وفقا  .ية وعدـ األمافاألخير، مما يعمؽ اإلحساس باليشاشة االجتماع
 ": " يعيش قرابة نصؼ الشعب المصري يوميا عمى دوالريف أو أقؿٕٔٔٓفي يناير  "تايمز

 ؟ فساد الحكومةعف  فماذا ورد -
ساد الفساد السياسي بشكؿ دراماتيكي في وزارة الداخمية خبلؿ فترة حكـ مبارؾ نتيجة لزيادة السمطة  -

عمى النظاـ التشريعي البلـز لتأميف فترة رئاسة مبارؾ الطويمة، وقد أدي ىذا الفساد لسجف شخصيات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.seattletimes.com/nation-world/reign-of-egypts-mubarak-marked-by-poverty-corruption-despair/
https://www.seattletimes.com/nation-world/reign-of-egypts-mubarak-marked-by-poverty-corruption-despair/
https://www.seattletimes.com/nation-world/reign-of-egypts-mubarak-marked-by-poverty-corruption-despair/
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ة غير قانونية وغير موثقة في وتأسيس معتقبلت مخفي , سياسية ونشطاء يافعيف بدوف محاكمة
وعمي مستوي  .ورفض العامميف بالجامعات والمساجد والجرائد بناء عمى ميوليـ السياسية  السجبلت،

األفراد، سمح لكؿ ضابط بانتياؾ خصوصية المواطنيف في منطقتو باالعتقاؿ الغير مشروط وفقا لقانوف 
مصر بدرجة  ٕٓٔٓعاـ  "الشفافية الدولية"لػ بمؤشر مدركات الفساد قيـ التقرير الخاص، و . الطوارئ
تعني أف  ٓٔحيث اف "بناء عمى مبلحظة درجة الفساد مف رجاؿ األعماؿ ومحممي الدولة  ٓٔمف  ٔ.ٖ

 ٛٚٔلمرتبة الثامنة والتسعيف مف بيف .احتمت مصر ا  الدولة خالية مف الفساد و صفر فاسدة تماما
  .دولة ضميا التقرير

 ؟ المجتمع والتعميـوماذا ورد عف  -
 ٖ.ٕمميوف مشتمبل عمى  ٗ.ٓ٘قدر اإلحصاء الرسمي لمسكاف بػ  ٜٙٛٔفي بداية رئاسة مبارؾ  -

عاما أو أصغر، و  ٕٔ% مف الشعب في عمر ٖٗمميوف مصري يعمموف في دوؿ أخرى. أكثر مف 
عاما أو أكبر. كأغمبية الدوؿ  ٘ٙ% مف المصرييف في عمر ٖمف ثبلثيف عاما. أقؿ مف % أصغر ٛٙ

النامية كاف ىناؾ تدفؽ ثابت لسكاف الريؼ لممناطؽ الحضرية، ولكف عاش أكثر مف نصؼ السكاف في 
لئلناث. ومعدؿ وفيات  ٓٙو  ٜ٘كاف معدؿ العمر االفتراضي عند الوالدة لمذكور  ٜٜٛٔالقري. في 

في ظؿ القانوف الذي تـ تمريره مباشرة قبؿ رئاسة مبارؾ، و  . والدة ٓٓٓٔوفاة لكؿ  ٜٗحوالي الرضع 
تـ ىيكمة نظاـ التعميـ الحكومي قبؿ الجامعي في مصر الذي نص عمى تسع سنوات تعميـ إجبارية. 

قد ضـ وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أخرج معظـ األىالي أوالدىـ مف الدراسة قبؿ اتماميـ الصؼ التاسع. و 
تمييا ثبلث سنوات مف الدراسة اإلعدادية بعد   النظاـ األساسي ست سنوات مف الدراسة االبتدائية

وبعد اختبارات خاصة أخري يتـ قبوؿ الطبلب في المرحمة الثانوية الغير  .النجاح في اختبارات خاصة
قبؿ "لنظاـ العاـ . يختار طبلب المرحمة الثانوية بيف ا"مف الصؼ العاشر لمثاني عشر"إجبارية 
والذي يضـ منيجا مف العموـ اإلنسانية والرياضيات والعموـ، والنظاـ الفني مشتمبل الزراعي  "الجامعي

  .والتجاري والصناعي. وينقؿ الطالب لمصفوؼ التالية بعد إحراز درجات كافية في االختبارات الموحدة
فقد تخمؼ معدؿ تسجيؿ الفتيات في المدارس عف الفتياف. حيث شكمت نسبة  الدوؿ النامية كعديد مفو 

. "ؾفي بداية عصر مبار " ٙٛ-ٜ٘ٛٔ% فقط مف التبلميذ في المرحمة االبتدائية عاـ ٘ٗالفتيات 
% مف الفتيات تتفاوت أعمارىف بيف ست سنوات واثنا ٘ٚوسجؿ في المرحمة االبتدائية نسبة تقدر ب 

% مف التبلميذ ٖٓ% في البنيف. وفي الصعيد كاف أقؿ مف ٜٗعشر سنة بينما وصمت تمؾ النسبة ؿ 
% مف تبلميذ ٔٗشكمت الفتيات  .فتيات. فكانت الفتيات تخرج مف الدراسة اإلبتدائية أكثر مف البنيف

عاـ  ٛٔ-ٕٔ% مف تبلميذ المرحمة الثانوية. ومف بيف كؿ الفتيات في سف ٜٖالمرحمة اإلعدادية و 
  .% منيـ فقط لمدراسةٙٗانضـ  ٙٛ-ٜ٘ٛٔ

 فكيؼ انتيي عيد مبارؾ ؟ -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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، عندما أعمف نائب ٕٔٔٓعاـ  الثورة المصرية يوـ مف المظاىرات خبلؿ ٛٔتـ خمع مبارؾ بعد  -
مفوضا   فبراير أف مبارؾ قد استقاؿ مف منصبو كرئيس لمجميورية ٔٔفي  عمر سميماف الرئيس

بحجز مبارؾ ونجميو لمدة  النائب العاـ أبريؿ، أمر ٖٔفي  و .لممجمس األعمى لمقوات المسمحة صبلحياتو
ثـ صدر األمر بمحاكمتو بتيمة القتؿ   .يوـ عمى ذمة التحقيؽ في مزاعـ فساد واستغبلؿ لمسمطة ٘ٔ

 ٔٔٔ( .المتعمد لممتظاىريف السممييف خبلؿ ثورة يناير

 مقاالت عف تردي أحواؿ الشعب في عصر مبارؾ ؟ىؿ لديؾ آراء أو  -

، ويمكف اعتبارىا مرجع نعتمد عميو في ىناؾ مقاالت قد تفي بالغرض كتبيا األستاذ فيمي ىويدي  -
 وصؼ تمؾ الفترة مف تاريخ مصر 

 ( بقمـ األستاذ فيمي ىويديبشرى لمفقراء والميمشيفمقاؿ تحت عنواف ) .ٛٗ

 ؟ افييوماذا ورد  تالمقاال ه، فمتي كتب ىذ -

بشرى مقاؿ تحت عنواف ) ٕٔٔعمي موقع بوابة الشروؽيوجد في أرشيؼ مقاالت األستاذ فيمي ىويدي  -
يثير االىتماـ ال ريب ورد فيو ما يمي :  ٕٓٔٓنوفمبر  ٖٔنشر فى : السبت ( لمفقراء والميمشيف

والميمشيف، وقد إعبلف الرئيس حسنى مبارؾ عف أف السنوات الخمس المقبمة ستكوف مف أجؿ الفقراء 
أدركت جريدة األىراـ أىمية ىذا الكبلـ فاختارت الجممة عنوانا نشر بالحبر األحمر عمى صدر صفحتيا 

. وقد ضاعؼ مف أىمية الكبلـ أنو قيؿ فى مناسبة إطبلؽ البرنامج ٔٔ/ٔٔاألولى لعدد الخميس 
بوع، لتعقبيا االنتخابات االنتخابى لمحزب الوطنى فى االنتخابات التشريعية التى تجرى ىذا األس

الرئاسية فى العاـ القادـ. وىو ما يعنى أف البرنامج المعمف ليس لمحزب الحاكـ فقط، لكنو لمرئيس 
أيضا، الذى فيمنا أخيرا أنو سيرشح نفسو لوالية سادسة. وألف إشارتو تحدثت عف السنوات الخمس 

ف سيظموف فى بؤرة اىتمامو إذا ما تحقؽ لو القادمة فقد طمأننا الرئيس أيضا إلى أف الفقراء والميمشي
صحيح أف كبلـ الرئيس صدر فى ذات اليوـ الذى نشرت فيو  .الفوز فى االنتخابات الرئاسية المقبمة

صحؼ القاىرة صور المظاىرات الغاضبة لمئات الموظفيف والعماؿ الميمشيف مف موظفى التربية 
البترولية، وقد انتشرت تمؾ المظاىرات فى محافظات  والتعميـ ومراكز المعمومات والعامميف بالشركات

القاىرة والمنوفية وأسيوط، إال أف ذلؾ ال يتعارض أو يضعؼ الكبلـ الذى قيؿ، ألف التعيد الرئاسى 
انصب عمى السنوات الخمس المقبمة، وليس فيو ما يدعو إلى االلتزاـ فى الوقت الراىف أو سريانو بأثر 

                                                             
 
 رابط الموضوع عمي االنترنت : ٔٔٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8
%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83  

  howaidy-https://www.shorouknews.com/columns/fahmy رابط مقاالت فيمي ىويدي عمي موقع بوابة الشروؽ : ٕٔٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://www.shorouknews.com/columns/fahmy-howaidy
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دركوا أىمية الرسالة فى ىذا الكبلـ، والحظوا أف صدوره عف رئيس الجميورية وألننى أحد الذيف أ .رجعى
يضاعؼ مف تمؾ األىمية ويكسبو وزنا أكبر، يتجاوز كونو كبلـ مناسبات أو كبلـ جرايد، فقد َعنَّْت لى 
بعض األسئمة االستفسارية مف وحى المشيد، أردت بيا االطمئناف عمى مصير أىمنا ومستقبميـ.. مف 

األسئمة ما يمى: إذا كانت السنوات الخمس القادمة ستكوف ألجؿ الفقراء والميمشيف، فيؿ معنى ىذه 
ذلؾ أف تمؾ الفئات لـ يكف ليا حظيا مف االىتماـ فى الثبلثيف سنة األخيرة؟ وىؿ صحيح ما يروج مف 

تكفوا، ومف ثـ أف فترة الثبلثيف سنة السابقة كانت حظوظ الميسوريف فييا أكبر، وأف ىؤالء شبعوا واس
ذا صح أف السنوات التى خمت كانت لصالح الميسوريف  حؿ الدور عمى الميمشيف والمستضعفيف؟ وا 
والمحظوظيف، فيؿ نتوقع أف يكونوا قد تركوا شيئا لممستضعفيف بعدما ظموا ينعموف بخيرات الببلد 

ذا كاف إرضاء شباع  وثروتيا العقارية وقروضيا وتسييبلتيا طواؿ ثبلثيف عاما؟. وا  الميسوريف وا 
األمر ليس  حاجاتيـ استغرؽ ثبلثيف عاما، فما ىى المدة الكافية إلرضاء الميمشيف والمستضعفيف؟

سيبل كما رأيت، مما قد يقتضى إطالة مدة السنوات الخمس المقترحة فى كبلـ الرئيس، ويستدعى 
حف بصددىا ػػ لكى يطيؿ فى عمره تكثيؼ الدعاء إلى اهلل سبحانو وتعالى ػػ بحؽ األياـ المفترجة التى ن

لكى يفى بما وعد، ويشبع رغبات عشرات المبلييف مف المصرييف الذيف انتعشت أحبلميـ وشاعت 
الفرحة فى أوساطيـ حينما وجدوا أف الرئيس تذكرىـ وسط شواغمو وىمومو التى الحقتو طواؿ الثبلثيف 

وف خيرا فى السنوات الخمس التالية. وحتى عاما الماضية، بحيث حؿ عمييـ الدور أخيرا وأصبحوا يأمم
إذا كانت الفترة محدودة، إال أف األىـ أنيـ استعادوا األمؿ أخيرا، والحت ليـ ابتسامة األقدار بعد طوؿ 

ىذه التداعيات توقفت عندى حيف لمحت فى القاعة التى ألقى فييا الرئيس خطابو الفتة عريضة  انتظار
لى جانبيـ عبارة تقوؿ: طبعت عمييا صور خمسة أطفاؿ، و  عمشاف تطمّْف عمى مستقبؿ والدؾ ػػ »ا 

لـ أفيـ ما إذا كاف ىؤالء األطفاؿ مف خارج الميمشيف  ..«صوتؾ لمف يممؾ برنامج حقيقى.. وىاينفذو
المقصوديف أـ ال، وصدمتنى ركاكة المغة وفضيحتيا فى الجممتيف المكتوبتيف. مما جعمنى أصدؽ ما 

براء أجانب فى إخراج مثؿ ىذه المناسبات. األمر الذى دفعنى إلى التساؤؿ عما يقاؿ عف االستعانة بخ
إذا كاف أعضاء الفريؽ الذيف نظموا العممية يعرفوف شيئا عف المغة الفصحى أو عف الفقراء 
والمستضعفيف فى مصر، ولـ استبعد أف يكونوا قد شرعوا فور انتياء الرئيس مف خطابو فى الدخوؿ 

لكى يعثروا عمى عناويف المستضعفيف وأرقاـ ىواتفيـ النقالة، لكى يبعثوا « جوجؿ»عمى محرؾ بحث 
 اإليميؿ»إلييـ بالبشارة المعمنة عبر 

كما ال يخمو مف السخرية والتيكـ ويشير إلي وجود  بأمانةإنو مقاؿ يصؼ األحواؿ في تمؾ الفترة  -
عف مقدمات فيمي ىويدي  ، فيؿ كتبلمتنفيس عف الغضب المكبوتمساحة حرية سمح بيا مبارؾ 

 ؟ ٕٔٔٓثورة يناير 

 (ال تدفنوا الرءوس فى الرماؿىناؾ مقاؿ يحذر فيو النظاـ مف احتماؿ قياـ ثورة قريبة وىو تحت عنواف ) -
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 ماذا ورد فيو ؟فمتي تـ نشره و  -

 ال تدفنوا الرءوس فى الرماؿفيمي ىويدي يحذر ويكتب  .ٜٗ

أصؿ الداء الذى ساعد عمى قتؿ  وكتب فيو ما يمي : ٕٔٔٓيناير  ٕٓ: الخميس  المقاؿ يوـ نشرتـ  -
النظاـ، قمعو الشديد لحرية الرأى والتعبير، وتكميمو لكؿ األفواه، وسيطرتو عمى كؿ وسائؿ اإلعبلـ التى 
لـ تكف تستطيع أف توجو نقدا لحكومتو أو تصرفات بطانتو. وكانت نتيجة ىذه السياسات استمرار 

يود التى كبمت حرية التعبير حـر النظاـ نفسو مف فيـ أبعاد ما يجرى بيذه الق .الغمياف تحت السطح
تحت السطح، الذى ازدحـ بمظاىر الزلفى والنفاؽ والحرص عمى أال يسمع سوى ما يرضيو.. مف ثـ 
فإنو فقد جسور التواصؿ مع أجياؿ جديدة نيشت البطالة روحيا وكرامتيا، وكانت تمؾ األجياؿ قواـ 

قد يكوف صحيحا أف النظاـ حمى الببلد مف أخطار تنظيمات متطرفة  .اجتاح المدفالغضب العاـر الذى 
عصفت بأمف الجيراف. لكف االستقطاب الحاد الذى عاشتو الببلد طيمة السنوات األخيرة، واالعتماد 
بالكامؿ عمى قوى األمف فقط، والعداء الشديد لكؿ رأى مخالؼ حـر النظاـ مف مساندة قوى عديدة كاف 

حيف يقرأ المرء الفقرات السابقة سيجد أنيا  .أف تكوف جزءا مف جبيتو فى الحرب عمى التطرؼ يمكف
تصؼ األوضاع فى أقطار عربية عدة. صحيح أف حالة تونس التى تتصدر نشرات األخبار ىى أوؿ ما 

عمى يخطر عمى الباؿ، لكف القارئ سيبلحظ أيضا أف تونس ال تنفرد بتمؾ الصفات، ألنيا تنطبؽ أيضا 
أقطار عربية أخرى مغربية ومشرقية. والحؽ أف الفقرات كتبت فى التعقيب عمى ما جرى فى تونس، وال 

لكف المفاجأة الحقيقية أف تمؾ  .غرابة فى ذلؾ، حيث ال نكاد نجد فى الحيثيات التى أوردتيا أية مفاجأة
خاصة ال تنطبؽ عمى غيرىا  الحيثيات تـ إيرادىا لمتدليؿ عمى أف ما حدث فى تونس يمثؿ حالة متفردة

مف الدوؿ. والمفاجأة األخرى أف الذى كتب ىذا الكبلـ زميمنا األستاذ مكـر محمد أحمد نقيب الصحفييف 
(. لمدقة فإنو لـ ينفرد بيذا الخطاب، ألف الصحؼ القومية تضمنت ٕٔٔٓ/ٔ/ٚٔالمصرييف )األىراـ 

إلقناعنا بأف ما حدث ىناؾ اليمكف أف  تعميقات أخرى عبرت عف نفس الموقؼ، وبذلت جيدا ممحوظا
ف الذيف يممحوف إلى احتماؿ انتقاؿ العدوى إلى مصر يعبروف عف تمنياتيـ  يتكرر فى مصر، وا 

ال أعرؼ إف كاف الترويج لفكرة  .الخاصة، بحيث إف أمميـ ذاؾ ال يختمؼ عف عشـ إبميس فى الجنة
كتاب الصحؼ القومية الذيف التقوا عمييا خصوصية وتفرد الحالة التونسية تـ تطوعا مف جانب بعض 

، أـ أف ثمة توجييا بذلؾ، ولكف الذى أعرفو أف ىناؾ فرقا حقا بيف األوضاع فى تونس «مصادفة»
ونظائرىا فى مصر، ولكنو بخبلؼ ما ادعى زمبلؤنا فرؽ فى الدرجة وليس فى النوع. أعنى أف ثمة 

قصاء الرأى المخالؼ  .كؿ منيما أزمة واحدة فى البمديف، ولكف تفاصيميا مختمفة فى أزمة الحريات وا 
واحدة، واالعتماد عمى األمف واحد. واحتكار السمطة والتفاؼ المنافقيف والميمميف حوؿ القائميف عمى 

أما الغبلء الذى طحف الناس والبطالة التى أذلتيـ ودفعت بعضيـ إلى  .أمرىا مشيود ىنا وىناؾ



ٕٔٚ 

 
 

فى دوائر عدة، ذلؾ كمو يكاد يكوف وباء لـ يسمـ منو كؿ منيما. وال االنتحار، والفساد الضارب أطنابو 
أنكر أف ثمة فرقا البد مف االعتراؼ بو فى درجة تكميـ األفواه ومصادرة اآلخريف وقمعيـ، وربما كانت 
ىناؾ فروؽ مماثمة فى المجاالت األخرى، ولكف تمؾ الفروؽ ال تمغى وجود أصؿ األمراض. وتظؿ 

اإلصابة بيا، ولمعمـ فثمة أوضاع فى مصر أسوأ منيا فى تونس، أخص بالذكر محصورة فى درجة 
منيا حالة المجتمع المدنى، الذى ىو فى تونس أقوى وأصمب عودا منو فى مصر. ونظرة عمى وضع 
اتحادات العماؿ والنقابات المينية فى البمد تشيد بذلؾ. إذ ىى حاضرة ىناؾ بقوة فى حيف أنيا غائبة 

رغـ أى تشابو يمكف رصده بيف البمديف، فالذى الشؾ فيو أف أحدا ال يتمنى  .اما فى مصرأو مغيبة تم
لكف التمنى وحده ال يكفى، كما أف دفف الرءوس فى  .لمصر أف تواجو ذات المصير الذى واجيتو تونس

الرماؿ ال يفيد. ولمعمـ فإف تجنب ذلؾ المصير ليس فيو سر وال سحر، حيث طريؽ االستقرار وكسب 
رضى الناس معروؼ لمكافة. وىذا الطريؽ ال ينفع إال مف خبلؿ اإلصبلح السياسى الحقيقى وليس 
المزور، ومف خبلؿ االلتزاـ بقيـ الممارسة الديمقراطية وليس غشيا أو االلتفاؼ عمييا. والعبر فى ىذه 

يف. إف الذيف ال لكف المشكمة تكمف فى كثرة العبر وندرة المعتبر  .الحالة عديدة وماثمة بيف أيدينا
يتعمموف مف دروس التاريخ ينبغى أال يموموا إال أنفسيـ إذا ما ضاقت بيـ الشعوب فانتفضت وألقت 

 بيـ فى مزبمة التاريخ

وقامت الثورة بالفعؿ وتـ انتخاب مجمس الشعب ومجمس الشوري وانتخاب رئيس لمجميورية مف خارج  -
حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة اإلخواف رئيس  ٖٔٔالمؤسسة العسكرية ىو الدكتور محمد مرسي

ولكف أعداء التجربة الديمقراطية قاموا وتـ محاكمة مبارؾ المسمميف وتـ االستفتاء عمي الدستور 
لتشويو النظاـ الجديد المنتخب بالسيطرة عمي اإلعبلـ إلفشاؿ التجربة بالكامؿ كما قاموا بافتعاؿ أزمات 

حرية غير مسبوقة إال أف اإلعبلـ استطاع لحد كبير تضخيـ ، وبالرغـ مف حصوؿ الشعب عمي 
ىماؿ ذكر اإليجابيات ، فيؿالسم  ؟كتب ىويدي مقااًل عف ىذا المعني  بيات وا 

 لقد كتب األستاذ فيمي ىويدي مقااًل عف ذلؾ ، وصؼ فيو اإلعبلـ بماكينة البمبمة  -

 فمتي نشره وماذا ورد فيو ؟ -

                                                             
 

واألوؿ   لجميورية مصر العربية لرئيس الخامسا ، ىو محمد محمد مرسي عيسى العياط ، واسمو بالكامؿ 1951 أغسطس 8  محمد مرسي ٖٔٔ
بدأت   % مف أصوات الناخبيف المشاركيف ٖٚ.ٔ٘بنسبة  2012 يونيو 24 وزه فيوىو أوؿ رئيس مدني منتخب لمببلد. ُأعمف ف يناير ٕ٘ثورة  بعد

حتى تـ   بعد أدائو اليميف الدستورية 2012 يونيو 30 وتولى مياـ منصبو في 2012  يونيو ٕٗفترتو الرئاسية مع إعبلف فوزه في االنتخابات في 
واليزاؿ معتقبل منذ تاريخ عزلو بعد توجيو عدة تيـ إليو مف  .مف نفس العاـ يونيو ٖٓمظاىرات  والذي جاء بعد في مصر ٖٕٔٓانقبلب  عزلو في
فشاء أ التخابر مع جيات أجنبية ضمنيا بعد أف كاف عضوا بعد تأسيسو  حزب الحرية والعدالة تولى رئاسة  .سرار األمف القومي أثناء فترة رئاستووا 

وأستاذ  ميندس ميكانيكيوىو  .ٕ٘ٓٓ - ٕٓٓٓدورة  بمجمس الشعب المصري ونائب سابؽ  .مكتب إرشاد جماعة اإلخواف المسمميف في
 .في ىندسة المواد شيادة الدكتوراه ويحمؿ جامعي
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  ٖٕٔٓمقاؿ عف اإلعبلـ المصري سنة  .ٓ٘

بعنواف "ماكينة البمبمة" حيث  ٖٕٔٓفبراير  ٕٓاألربعاء يوـ :  المقاؿ عمي موقع بوابة الشروؽنشر  -
ال صوت يعمو فوؽ صوت التخريب واليدـ والتحريض فى اإلعبلـ المصرى ىذه األياـ. كتب ما يمي : 

شائعات تتحدث عف فثمة سعى حثيث لتفجير العبلقة بيف النظاـ القائـ والجيش. إذ منذ عدة أسابيع وال
تذمر وغضب فى أوساط القوات المسمحة، وىناؾ دعوات صريحة فى حوارات البرامج التميفزيونية إلى 
ضرورة تدخؿ الجيش لوقؼ التدىور الحاصؿ فى البمد. وقرأت تصريحا نشرتو إحدى الصحؼ عمى رأس 

نقبلب فى البمد، وخبلؿ صفحتيا األولى قاؿ فيو أحدىـ صراحة إف ىذا ىو الوقت المناسب لمقياـ با
اليوميف الماضييف تحدثت الشائعات عف إقالة وزير الدفاع وبعض قيادات القوات المسمحة، فتسابقت 
الصحؼ )المستقمة( فى التنديد بالخطوة التى لـ تحدث، فمف قائؿ إف ذلؾ بمثابة انتحار لمنظاـ، وقائؿ 

عدـ المساس بو، ومحذر مف أف اإلخواف يمثؿ خطا أحمر يتعيف  -وزير الدفاع-بأف الوزير السيسى
يمعبوف بالنار مع الجيش. وذىبت إحدى الصحؼ إلى اختراع تصريح لمصدر عسكرى مجيوؿ نقمت 
عمى لسانو قولو إف الجيش لف يسمح بتكرار سيناريو طنطاوى وعناف )المقصود المشير طنطاوى 

قاعد(. ووسط ىذه البمبمة قرأنا والفريؽ سامى عناف المذاف أحاليما الرئيس محمد مرسى إلى الت
ذ يفترض ، ! تصريحا لممتحدث الرسمى باسـ القوات المسمحة قاؿ فيو إنيـ ال يتعامموف مع الشائعات وا 

أف يحسـ ىذا التصريح المسألة، إال أف ماكينة البمبمة لـ تتوقؼ، والساعوف إلى التحريض والتشويش 
بممؼ الجيش والسمطة، فيناؾ لعب آخر يمارس بخبث  آية ذلؾ مثبل أنو إلى جانب العبث  لـ ييدأوا،

شديد فى مسألة العنؼ، فمف ناحية، ال نكاد نجد إدانة لممارسة العنؼ الذى يوجو ضد المرافؽ العامة 
نما ال تخمو الصحؼ مف حفاوة بمظاىره واعتبارىا مف تداعيات معارضة النظاـ،  ومؤسسات المجتمع، وا 

روع الذى يكفمو القانوف، متجاىميف أف المشروع ىو التظاىر السممى ومف قبيؿ ممارسة التظاىر المش
الذى لو نظامو وحدوده. وأف رشؽ المؤسسات العامة ومحاولة إحراؽ مقار الحكـ، وتعطيؿ شبكة 

قؼ العمؿ بمجمع التحرير الذى تقضى فيو معظـ مصالح الخمؽ ذلؾ كمو يخرج عف و المترو أو 
فى الوقت الذى  تى يعاقب عمييا القانوف فى كؿ الديمقراطيات المحترمة.المشروعية، ويعد مف الجرائـ ال

تتـ فيو رعاية ومباركة العنؼ الذى يمارس ضد مؤسسات الدولة والمجتمع، ثمة حفاوة مبالغ فييا مف 
جانب أى طرؼ يتطرؽ لمموضوع ناسبا نفسو إلى الساحة اإلسبلمية. وفى إطار تمؾ الحفاوة تفرد 

وقد طالعنا قبؿ أياـ  شخص ممتح ييدد بالقتؿ أو يتوعد المخالفيف باالغتياؿ. صفحات الصحؼ ألى
حوارا مطوال مع مجيوؿ يدعى أبوحبيبة، ال يعرؼ لو شكؿ أو وزف، قاؿ إف وراءه كتائب تحمؿ اسـ 
)مسمموف( ويتحدث عف تصفيات ينتوونيا وقوائـ سوداء ضـ أسماء )المتأسمميف والخونة مف 

رالييف(. وىؤالء سيتـ اغتياليـ إذا سقطت الدولة. كما تحدث عف تجسس عمى العممانييف والميب
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)النصارى( وخططيـ لتقسيـ الببلد. ووسط الحوار صورة مكبرة ألشخاص ممثميف يرتدوف ثيابا سوداء 
لى جوارىا صورة لمسيد أبوحبيبة وقد ظير  ويحمموف رشاشات، يفترض أنيـ عناصر تمؾ الكتائب. وا 

مامو مدفع عرؼ بو نفسو. وبدال مف أف يعد الكبلـ ببلغا لمنائب العاـ لمتحقيؽ فى صحة بدوره ممثما وأ
األقواؿ وىوية األشخاص المسمحيف والدعاوى التى يطمقونيا، فإف الجريدة ىممت لمكبلـ واعتبرتو 

لذيف ذلؾ واحد مف عشرات النماذج األخرى التى جرت فييا الحفاوة بدعوات العنؼ، وتقديـ ا )انفرادا(.
يباشرونو بحسبانيـ مناضميف ومخمّْصيف. وقد تابعنا قبؿ حيف مظاىرة التيميؿ التى قوبمت بيا فرقة 
الممثميف الذيف انتحموا اسـ )ببلؾ بموؾ(، وكيؼ أف بعض البرامج التميفزيونية استضافت عناصرىـ، 

لة، ال أف يحوليـ إلى رغـ ما نسب إلييـ مف مظاىر لمعنؼ، األمر الذى يفترض أف يسوقيـ أماـ العدا
الممؼ الثالث الذى يتجمى فيو خطاب التحريض والبمبمة يتمثؿ فى  ضيوؼ ونجوـ فى التميفزيوف.

الدعوة الممحة إلى العصياف المدنى، التى قيؿ إنيا لقيت استجابة فى بورسعيد، أغمب الظف بسبب 
. ورغـ أف الدعوة ٗٔٔاد المدينةشخصا مف أبناء المدينة الذيف أدينوا فى مذبحة ست ٕٔالحكـ بإعداـ 

فشمت فى اإلسكندرية إال أف الصحؼ الصباحية مازالت تدعو إلييا، وتمح وتؤكد عمى أف ثبلث 
ماكينة البمبمة مستمرة وال  محافظات أخرى عمى )خط العصياف( ىى كفر الشيخ والغربية والدقيمية.

الذى أعرفو وألمسو أف أحدا مف الذيف  أعرؼ إف كانت تمؾ مجرد مصادفات أـ أف فييا شيئا مرتبا، لكف
يحركوف تمؾ األحداث ليس مشغوال ببناء أى شىء فى البمد، وأف ذلؾ كمو يصب فى وعاء الثورة 

 .المضادة، شاء ىؤالء أـ أبوا

وصدور دستور سنة  ٜٜٔٔإف ىذا يذكرني بما حدث بعد أوؿ انتخابات تمت في مصر بعد ثورة  -
حكومة ، حيث الد برئاسة سعد زغموؿ عمي األغمبية وقاـ بتشكيؿ والتي حصؿ فييا حزب الوف ٖٕٜٔ

 قاـ المثمث المعادي لمديمقراطية بمحاوالت إفشاؿ التجربة بالكامؿ 

كتبو األستاذ جماؿ بدوي في كتابو الممتع "في محراب  نعـ بالتأكيد فقد ذكرنا مف قبؿ في ىذا الحوار ما -
المعادي لمديمقراطية أف يعمؿ عمي تعطيميا وخنقيا عف  واستطاع المعسكريمي : حيث ورد ما  الفكر"

طريؽ التآمر والدس واالنقبلبات ورغـ أف ىذا المعسكر كاف يضـ أشتاتًا مف عناصر متنافرة إال أف 
إرادتيـ اتفقت عمي حرماف الشعب المصري مف ممارسة حقو في الديمقراطية ولو بحثت عف األصوؿ 

                                                             
 

كرة  عقب مباراة-لموقعة الجمؿ الذكرى األولى-  2012 فبراير 1 مساء األربعاء ستاد بورسعيد وقعت داخؿ ستاد بورسعيدأحداث  ٗٔٔ
قتيبًل ومئات المصابيف بحسب ما أعمنت مديرية الشؤوف الصحية في  ٕٚ، وراح ضحيتيا واألىمي المصري بيف قدـ

وصفيا كثيروف بالمذبحة أو المجزرة، مشيريف إلى استبعادىـ وقوع  [ٗ].الرياضة المصرية وىي أكبر كارثة في تاريخ [ٖ].بورسعيد
 .ري التحقيؽ فييا مف أطراؼ عّدةطبيعية وتخطيط طرؼ ما ليا. ويج أعماؿ شغب ىذا العدد مف الضحايا في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012#cite_note-مصري-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012#cite_note-مصري-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012#cite_note-جزيرة-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_2012#cite_note-جزيرة-4
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فسوؼ تكتشؼ أنيـ ينتموف إلي الفكر الغربي الديمقراطي وأنيـ مف الفكرية والنظرية ليذه العناصر 
 دعاة تقميد النظـ األوروبية بزعـ أف فييا الخبلص واألمؿ في نيضة مصر

 وكاف المثمث المعادي لمتجربة الديمقراطية آنذاؾ مكوف مف الممؾ واإلنجميز والميبرالييف  -

ا لمديمقراطية الميبرالية بمساف رائدىـ أحمد فأقطاب حزب األمة الذيف روجو ويضيؼ : ىذا صحيح ،  -
ضعوا في محؾ التجربة ، وازداد عداؤىـ لمديمقراطية عندما لفظتيـ لطفي السيد تنكروا لمبادئيـ عندما وُ 

الجماىير في االنتخابات وتربصوا بالدستور كيد المنوف ، واشتركوا في االنقبلبات التي دبرىا القصر 
الذي تمقي تعميمو في المدارس  -أحمد فؤاد–ورأينا الممؾ الجالس عمي العرش  لتعطيؿ الحياة النيابية ،

األوروبية وقضي شطر حياتو األولي في العواصـ الغربية يتنكر لمحياة الديمقراطية التي عايشيا شابًا 
عف  ويأبي أف يكوف ممكًا ديمقراطيًا عمي شعب حر ، ورأيناه يستعيد التقاليد األوتوقراطية التي ورثيا

أبائو ، أما االحتبلؿ اإلنجميزي فصار يمثؿ الضمع الثالث في ىذا المثمث المعادي لمديمقراطية رغـ 
انتسابو إلي بريطانيا العظمي التي دخمت التاريخ عمي أنيا أـ الديمقراطية والنموذج المثالي لكؿ دولة 

متشابكة المصالح واألىداؼ  تتطمع إلي الحياة النيابية الدستورية ، ونشأت مف ىذه القوي )ضفيرة(
 إلخماد رغبة الشعب المصري في االنطبلؽ والتحرر مف التبعية والعبودية

 ؟ ٕٔٔٓثورة  بعدفماذا عف المثمث الجديد  ٜٜٔٔثورة  بعدىذا عف المثمث القديـ  -

لـ يكف ىناؾ احتبلؿ بريطاني  وال ممؾ مف أسرة محمد عمي ، ولكف كاف ىناؾ رجاؿ الدولة  ٕٔٔٓفي  -
العميقة دولة مبارؾ التي ارتبطت مصالحيا بالثورة المضادة ، وظؿ الميبرالييف يحتموف ضمعيـ في 

وازداد يث قاؿ : التي ذكرىا األستاذ جماؿ بدوي حالمثمث القديـ المعادي لمديمقراطية ولنفس األسباب 
 عداؤىـ لمديمقراطية عندما لفظتيـ الجماىير في االنتخابات

 ينايريبدو أف اإلعبلـ المصري كاف مف أعداء أوؿ تجربة ديمقراطية حقيقية تحدث بعد ثورة   -

، ونجحت الثورة المضادة وتدخؿ الجيش  بالفعؿ ، كاف ىناؾ مف يحاوؿ  إفشاؿ التجربة بالكامؿ -
حؿ كؿ ماىو منتخب سواء مجمس شعب او شوري تـ المصري وقاـ بعزؿ أوؿ رئيس مصري منتخب و 

وتـ تغيير الدستور أيضًا وأيقف التيار اإلسبلمي في مصر أنو لف يتـ االعتراؼ بنتائج أي انتخابات 
في أي انتخابات ينافسيـ فييا  فوزيحققوا أي  ، كما أيقف الميبرالييف في مصر بأنيـ لف افيي يفوز

 التيار اإلسبلمي 

فاالنتخابات ستػأتي باإلسبلمييف ألنيـ البديؿ وبالتالي لـ تناسب الديمقراطية في مصر كبل الطرفيف  -
، وقد أكد العديد مف العممانييف عدـ جيازية الشعب لمديمقراطية ، واألصح الوحيد لمحزب الحاكـ الفاسد 

 : عدـ جيازية الشعب لمتصويت لصالحيـ اؿأف يق

نجاح اإلخواف المسمميف في  كاف مف عوامؿجماؿ عبد الناصر ما حدث في عيد الرئيس أعتقد أف  -
، ألنو دمر الحياة السياسية في مصر فماتت كؿ القوي السياسية  ٕٔٔٓاالنتخابات بعد ثورة يناير 
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تقريبًا ، ولـ يتمكف أحد مف االستمرار والتواجد في الشارع المصري سوي جماعة اإلخواف المسمميف ، 
 التي كانت الوحيدة كتنظيـ سياسي القادرة عمي منافسة الحزب الحاكـ 

 يؿ قرأت كتاب األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ الذي تناوؿ فيو فترة حكـ مبارؾ ؟ف،ىذا صحيح إلي حد كبير -

 بحث عنو عمي االنترنت لنقرأ منو معًا ، فما اسـ الكتاب ؟يمكننا ال -

 مختصرة مف كتاب ىيكؿ عف مبارؾ  فقرة .ٔ٘

 مف المنصة إلي الميداف( –الكتاب اسمو )مبارؾ وزمانو  -

 حسنًا فما الموضوع الذي تريد معرفتو مف ىذا الكتاب ؟ -

 وقضاة مبارؾ ورجاؿ مبارؾ  معرفة رأي ىيكؿ في محاكمة مبارؾ التي تمت بقوانيف مبارؾأواًل أريد  -

ممددًا عمي سرير طبي –ومع أف مبارؾ وصؿ إلي قاعة محكمة --يقوؿ ىيكؿ في كتابو ما يمي : ) -
جيت إليو لـ تكف ىي التيـ التي يمـز توجيييا ، بؿ فإف التيـ التي وُ  –دخؿ بو إلي زنزانة حديدية 

أسقط حكمو وأزاحو . والمنطؽ في عميو ، و  لعميا األخيرة فيما يمكف أف يوجو إلي رئيس دولة ثار شعبو
بالتزامو الوطني والسياسي محاكمة أي رئيس دولة أف تكوف محاكمتو عمي التصرفات التي أخؿ فييا 

واألخبلقي ، وأساء بيا إلي شعبو ، فتمؾ ىي التيـ التي أدت لمثورة عميو ، أي أف محاكمة رئيس 
مسئولية اإلخبلؿ  -أو تنفي عنو–تثبت عميو يجب أف تكوف سياسية  -أي رئيس وأي دولة–الدولة 

بعيده ووعده وشرعيتو ، مما استوجب الثورة عميو ، أما بدوف ذلؾ فإف اختصار التيـ في التصدي 
إذا لـ قمب لؤلوضاع يستعجؿ الخاتمة قبؿ المقدمة ، والنتائج قبؿ األسباب ، ذلؾ أنو –لممظاىرات 

تصديو لممظاىرات ممارسة لسمطتو مي العيد والوعد والشرعية ، إذف فقد كاف يظير خروج "مبارؾ" ع
، وعميو في استعماؿ الوسائؿ الكفيمة لحفظ األمف العاـ لمناس ، والمحافظة عمي النظاـ العاـ لمدولة 

رغبة في حسـ سريع ، ربما تغفره ضرورات أكبر منو ، –يصبح التجاوز في إصدار األوامر أو تنفيذىا 
 في أسوأ األحواؿ تزيُّدًا في استعماؿ السمطة قد تتشفع لو مشروعية مقاصده أو 

 ، فماذا كتب أيضاً مبرر عمي اإلطبلؽ لقتؿ متظاىر سممي تحت أي مسمي ال يوجد أي  -

يتسع المجاؿ لممحاكمة الجنائية ، ومعيا القيد  -وليس قبميا–وكذلؾ فإنو بعد المحاكمة السياسية  -
محاكمة السياسية ىي األساس الضروري لممحاكمة الجنائية لرئيس الدولة ، والقفص ، بمعني أف ال

ألنيا التصديؽ القانوني عمي موجبات الثورة ضده ، وحينئذ يصبح أمره بإطبلؽ النار عمي المتظاىريف 
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صراره عمي خرقو جريمة يكوف تكييفيا القانوني  إصراره عمي استمرار عدوانو عمي الحؽ العاـ ، وا 
 ٘ٔٔ(--عيده الدستوري مع األمة المستمر ل

 فيؿ ذكر ىيكؿ أسباب تأليفو كتاب عف مبارؾ وزمانو ؟ -

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

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

 فماذا ورد أيضًا عمي بالو ؟ -

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

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

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

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

مف مواقع وزوايا ببل عدد ، لكنيا جميعًا لـ تكف كافية لتؤكد لنا اقتناعًا بالرجؿ ، وال حتي انطباعًا 
ضاعفت يسيؿ االطمئناف إليو والتعرؼ عميو ، أو الثقة في قراره ، بؿ لعؿ الصور وقد زادت عف الحد ، 

في  مف حيرة الحائريف ، أو عمي األقؿ أرىقتيـ ، وأضعفت قدرة معظميـ عمي اختيار أقربيا صدقاً 
ذا أخذنا الصورة األولي لمرجؿ كما  التعبير عنو ، وفي تقييـ شخصيتو ، وبالتالي في الحكـ عميو ؟ ، وا 

قرة ضاحكة" أف تحكـ إذف فكيؼ استطاعت "ب–شاعت أوؿ ظيوره ، وىو تشبيو بػ "البقرة الضاحكة" 
ذا أخذنا الصورة األكثر بياًء ، والتي قدمت الرجؿ إلي الساحة المصرية  مصر ثبلثيف سنة ؟ ، وا 

إذف فكيؼ تنازلت  والعربية بعد حرب أكتوبر باعتباره قائدًا لما أطمؽ عميو وصؼ "الضربة الجوية"
عمي الساحة بظيوره ممددا عمي سرير "األسطورة" إلي تمؾ الصورة التي رأيناىا في المشيد األخير لو 

طبي وراء جدراف قفص في محكمة جنايات مصرية ، مبالغًا في إظيار ضعفو ، يرخي جفنو بالوىف ، 
أنو حتي الوىف  -ثـ يعود إلي فتحو مرة ثانية يختمس نظرة بطرؼ عيف إلي ما يجري مف حولو ، ناسياً 
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لو في كافة أحوالو ، واحترامو ليذه اإلنسانية حؽ ال مف نوع ما ، ألف إنسانية اإلنساف ممؾ لو كبرياء 
 إال إذا تنازؿ عنو باليواف ، والوىف مختمؼ عف اليواف –تستطيع سمطة أف تنزعو منو 

 فماذا عف الصور األخري لمبارؾ مف وجية نظر ىيكؿ ؟ -

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

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

أورّْثو "خرابة" ؟! ، ولـ يسألو سامعو متي وكيؼ تحولت  –ث ابني "يا راجؿ حراـ عميؾ" ، ماذا أورّ -
ذا كاف ذلؾ فماذا فعؿ لحاؿ ، مصر إلي "خرابة" حسب وصفو !! وىؿ تولي حكميا وىي عمي ىذا ا وا 

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

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

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

 ؟ في مقاالت ىويديد ىذا الرأي المحاكمة السياسية أواًل ثـ الجنائية ، فيؿ ور  -

يتضمف نفس المعني  ٕٕٔٓىناؾ مقاؿ لؤلستاذ فيمي ىويدي منشور في جريدة الشروؽ في يناير  -
 تقريبًا 

 ؟وماذا ورد في ذلؾ المقاؿ  -

  سمبيات المرحمة االنتقاليةعف  مقاؿ لؤلستاذ فيمي ىويدي .ٕ٘

إف الشعب المصرى اليزاؿ مستنفرا : ما يمي  ٕٔٔٓبعد مرور عاـ كامؿ عمي قياـ ثورة يناير يقوؿ  -
نما بدا  وميجوسا بمصير ثورتو. لـ يمؿ، ولـ يضج بمختمؼ صور المعاناة التى طرأت عمى حياتو. وا 
متشبثا بالثورة ومصرا عمى إتماـ مسيرتيا. ورافضا العودة إلى الوراء. وقد أعمف رأيو ذلؾ بجرأة 

خوؼ، بؿ تجاوزت أكثر ما نعرفو مف خطوط مشيودة اخترقت كؿ ما عيدناه مف حواجز الصمت وال
ليا فى بعض األحياف  ٕ٘إف غضبة  ،  .حمراء صنعت مف ولى األمر السابؽ سمطانا وصنما مقدسا وا 

يناير الثانية فكانت موجية ضد المجمس  ٕ٘كانت ضد مبارؾ ونظامو، أما غضبة  ٕٔٔٓيناير 
مبارؾ لـ ُينس، ولكف حضوره كاف عمى  العسكرى. وىى حقيقة مؤلمة يتعيف االعتراؼ بيا. صحيح أف
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ىامش المشيد وليس فى قمبو. إذ باستثناء البلفتات التى دعت إلى إعدامو، ولـ تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة، فإف بقية البلفتات التى غمرت ميداف التحرير عمى األقؿ، والصوت اليادر فى مختمؼ المياديف 

إف أخطاء المجمس العسكرى التى تتابعت خبلؿ  ،  .ص منوظؿ رافضا لحكـ العسكر وداعيا إلى الخبل
العاـ، وفشمت جيود احتوائيا كما لـ تقنع أحدا محاوالت تبريرىا راكمت فى أعماؽ المصرييف درجات 

المجمس العسكرى الذى جرت المراىنة « رصيد»مف المرارة والغضب. األمر الذى يدعونا إلى القوؿ بأف 
د نفد تقريبا، وكاف مؤسفا أف المجمس بسوء إدارتو لـ يحافظ عمى ذلؾ عمى وجوده قبؿ عدة أشير ق

الرصيد ولـ يحاوؿ أف يعوض تناقصو. وأزعـ فى ىذا الصدد أف مؤشرات تناقص الرصيد تسارعت 
بدرجة أكبر حيف حاوؿ ممثمو المجمس العسكرى أف ينسبوا األخطاء التى وقعوا فييا بإحالتيا إلى طرؼ 

إف الشيداء كانوا موجوديف بقوة فى المياديف، ومعيـ ممؼ ،  .ـ الدليؿ عمى وجودهثالث فشموا فى تقدي
المصابيف بطبيعة الحاؿ. ال أتحدث عف أرواحيـ التى حمقت فى الفضاء فحسب، لكننى أتحدث عف 
وجوىيـ التى استعادىا الشباف ورسموىا عمى أقنعة رأيناىا فى ميداف التحرير.. ولـ تذكرنا األقنعة 

داء فحسب ولكنيا ذكرتنا بكؿ مشاىد القسوة المفرطة غير المبررة التى تعرض ليا المتظاىروف بالشي
والمعتصموف ابتداء بإطبلؽ النار عمييـ وانتياء بسحؿ الفتيات وىتؾ أعراضيف، ومرورا بقضية كشؼ 

يمكف أف تذكر  إف اإلدارة السيئة لمفترة االنتقالية حجبت عف األعيف إيجابيات كاف ،  .عذرية الناشطات
فى المناسبة، مف قبيؿ إجراء االنتخابات التشريعية التى تؤذف برحيؿ المجمس العسكرى، وااللتزاـ 
بتسميـ السمطة إلى المدنييف فى نياية شير يونيو المقبؿ. األمر الذى أعطى انطباعا خبلصتو أف 

ؿ الجفوة؟( التى نشأت بيف سمبيات المرحمة االنتقالية غطت عمى إيجابياتيا.. إف الفجوة )ىؿ أقو
المجمس العسكرى والمجتمع أصبحت أكبر وأعمؽ أف تردـ. وىو ما يعنى أف ىتاؼ الجيش والشعب إيد 
واحدة أصبح يعبر عف لحظات النشوة والفرح فى الغضبة األولى ولـ يعد لو وجود فى مناخ الغضبة 

ة المسئوليف عف النظاـ السابؽ جنائيا فى إف سوء إدارة الفترة االنتقالية حيف اقترف بمحاكم  .الثانية
 حيف أف جرائميـ الكبرى سياسية بامتياز

 جرائـ سياسية بامتياز  -

وحيف لـ يممس المجتمع شواىد جادة عمى محاسبة المسئوليف عف قتؿ المتظاىريف، فإنو فتح الباب  -
رغـ سقوط الحاكـ.  واسعا إلساءة الظف بالعسكر. مف ثـ فإنو وفر قرائف عززت فكرة استمرار الحكـ

حتى ذىب بعض الغاضبيف فى شططيـ إلى حد اتياـ أعضاء المجمس العسكرى باالنحياز إلى مربع 
إف أداء المجمس العسكرى فى الفترة االنتقالية طوى صفحة الحكـ العسكرى الذى   .الثورة المضادة

ليا خمفيتيا . وأكاد أزعـ أنو قضى عمى كؿ أمؿ ألى شخصية ٕٜ٘ٔتخضع لو مصر منذ عاـ 
العسكرية فى إمكانية حكـ مصر فى األجؿ المنظور عمى األقؿ. وىو ما يشكؿ ضربة قاصمة لحممة أى 

سيظؿ اعتزازنا بالجيش قائما بطبيعة الحاؿ، ،  .مرشح محتمؿ لمرئاسة مف بيف العسكرييف السابقيف



ٔٛٓ 

 
 

مف الثورة ىى أف يغادرنا،  لكننا ما تمنينا أف تصبح أكبر ىدية ننتظرىا مف المجمس العسكرى بعد عاـ
وأال يتأخر يوما واحدا عف الثبلثيف مف يونيو المقبؿ. ولف نتردد حينئذ فى أف نقوؿ ليـ بكؿ احتراـ: 

 .سعيكـ مشكور

 كاف ىذا المقاؿ بعد مرور سنة كاممة عمي قياـ الثورة ، فماذا كتب بعد ذلؾ ؟ -

 ؟ ٚٔٔفيمي ىويديىؿ تريد تتبع األحداث مف خبلؿ مقاالت الكاتب الصحفي  -

 إف متابعة ما كتبو كاتب واحد عف نفس الحدث وتطوراتو قد يجعمنا نفيـ كيؼ تسمسمت األحداث  -

بحث عف مقاؿ لو بعد فشؿ التجربة الديمقراطية وعزؿ الرئيس مرسي واعتقاؿ قيادات اإلخواف حسنًا فمن -
 ووصؼ جماعة اإلخواف المسمميف بالجماعة اإلرىابية

  المقاؿ ؟فمتي كتب ىذا  -

 عقدة اإلسبلـ السياسى تنتظر حبًل مقاؿ بعنواف :  .ٖ٘

ليؾ  – ٕٗٔٓفبراير  ٔٔالثبلثاء  يوـفى المقاؿ نشر  - ستغرب ممف يتحدثوف عف انص المقاؿ : وا 
ممفات المستقبؿ فى ظؿ الرئاسة الجديدة تجاىميـ لقضية اإلسبلـ السياسى فى مصر والتى باتت تمثؿ 

أعرؼ األصداء مقدما. إذ فى أجواء الييستريا  .وينبغى أال تظؿ ببل حؿ أزمة عميقة ال يجوز إنكارىا
المرعبة التى تخيـ عمى األجواء المصرية فى الوقت الراىف، فإف أغمب الذيف يعنييـ األمر ليسوا 

، فى حيف ال يتردد آخروف فى «إلى األبد»مستعديف لمحديث فى الموضوع، الذى يعتبره البعض أغمؽ 
يو باعتباره مف قبيؿ العمالة والخيانة والتآمر مع اإلرىاب. وعند الحد األدنى فإف منيـ وصؼ التطرؽ إل

 يونيو ٖٓمف سيعتبر محاولة فتح ذلؾ الممؼ الذى يقاؿ إف الشعب دفنو بمبليينو التى خرجت فى 
ة، ، بمثابة حيمة إخوانية خبيثة إلحياء جثة ىامدة تعفنت وتحممت خبلؿ األشير السبعة الماضئٖٕٓ

ومف يرد أف يعرؼ المزيد عف ردود األفعاؿ التى أعنييا، فعميو أف يتابع سيؿ االتيامات التى وجيت 
إلى الدكتور حسف نافعة أستاذ العموـ السياسية، الذى طرح مبادرة نشرت أخيرا ودعت إلى التعاطى 

ح. ورغـ أف السياسى مع الموضوع مف خبلؿ لجنة حكماء ووسطاء تسعى لرأب الصدع وترميـ الجرا
الرجؿ مستقؿ وكاف مف معارضى سياسة الدكتور محمد مرسى فإنو لـ يسمـ مف التجريح واالتياـ 

وبعدما نسبت كؿ شرور األرض  .والتطاوؿ عميو مف جانب الذيف أصابتيـ الموثة واستسمموا لمييستريا
كس، باعتبار أف ذلؾ وسخائميا إلى اإلخواف، وأفتى بعض أىؿ الفقو بطبلؽ الزوجة اإلخوانية أو الع

                                                             
 

كاتب صحفى متخصص فى شؤوف وقضايا العالـ العربى، يكتب عموًدا يومًيا ومقااًل اسبوعيًا ينشر بالتزامف فى مصر   فيمي ىويدي ٚٔٔ -
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االنتماء يعنى أف الرجؿ أو المرأة صار قنبمة موقوتة وخمية إرىاب نائمة. ومف ىؤالء مف اعتبر وزير 
الداخمية فى فتوى أخرى بأنو مف رسؿ اهلل الذيف تـ ابتعاثيـ ىو والمشير السيسى إلنقاذ مصر مف 

د إعداـ اإلخواف. وكتب آخر فى الجريدة أف الشعب يري ٕ/ٙبراثف الجماعة. وبعدما قرأنا لمف كتب فى 
يقوؿ إنو: لـ يعد خافيا عمى أحد أف مصر تخوض حربا قاسية ضد عدو أكثر خسة  ٕ/ٔذاتيا يوـ 

ووضاعة مف الصياينة، بعد ذلؾ كمو فإف التضامف مع دعوة الدكتور حسف نافعة إلى التعامؿ 
حارية التى لف يخرج المرء منيا سميما فى السياسى مع الموضوع يغدو مغامرة أقرب إلى العممية االنت

فى مواجية حممة الكراىية التى يشنيا الفاشيوف الجدد ومعيـ المزايدوف والميرجوف ألفت  .كؿ أحوالو
إف الدعوة إلى التفكير السياسى فى الموضوع وعدـ االكتفاء بالحؿ األمنى    :النظر إلى األمور التالية

خواف ومف لؼ لفيـ. ذلؾ أف السمـ األىمى وأبسط قواعد العيش وحده ىى ألجؿ مصر وليس ألجؿ اإل
المشترؾ بؿ واالستقرار الذى لـ تعرفو مصر منذ ثبلث سنوات مرىوف بقدرة نظاميا عمى االحتواء وليس 

إف أى كبلـ  ،  .اإلبادة أو اإلقصاء وبمدى كفاءتو فى مد الجسور وليس إقامة الجدراف وحفر الخنادؽ
مات ال يعنى التسامح مع كؿ مف ثبت بحقو الضموع فى أى ممارسة لئلرىاب أو عف جسور أو تفاى

إراقة الدماء مف جانب أى طرؼ. وىذا اإلثبات ال يتـ مف خبلؿ التسريبات والتقارير األمنية والحمبلت 
 إف الذيف يقولوف بإغبلؽ  .اإلعبلمية، ولكف ال سبيؿ إلى إثباتو إال مف خبلؿ تحقيؽ نزيو وقضاء عادؿ

الممؼ إلى األبد، ال يرجموف بالغيب فحسب، ولكنيـ أيضا يستسمموف ألىوائيـ وأمنياتيـ بأكثر مما 
يدركوف الواقع أو يقرأوف التاريخ. ألننا ال نعرؼ فكرة اقتمعت بقرار وزارى أو حممة أمنية، حتى إذا لـ 

رى السابؽ حافظ األسد ترتبط بعقيدة الناس وضميرىـ الدينى. وأذكر فى ىذا الصدد أف الرئيس السو 
أصدر قانونا فى ثمانينيات القرف الماضى قضى بإعداـ كؿ مف انتسب إلى اإلخواف، وفعميا نظيره معمر 

مف الخيانة، حيث أعدـ بعضا منيـ بالفعؿ، ولـ « الخواف»القذافى فى ليبيا الذى أطمؽ عمييـ اسـ 
وقمعيـ طواؿ عشريف عاما، « النيضة»يتردد الرئيس التونسى زيف العابديف بف عمى فى قير أعضاء 

ولكف آماؿ الجمع لـ تتحقؽ. إذ اليزالوف فاعميف فى االئتبلؼ الوطنى السورى وشركاء فى حكـ ليبيا 
إننا فى مصر نتحدث عف ممؼ يتضمف ػػ حسب  ، .والعبيف أساسييف يحتموف أغمبية البرلماف التونسى

 ٕٔألؼ مصاب +  ٙٔقتيؿ عمى األقؿ +  ٕٓٓٚ) ألؼ ضحية تقريبا ٓٗالمصادر المستقمة ػػ أسماء 
ذا وضعت فى االعتبار أف كؿ واحد مف ىؤالء ينتمى إلى أسرة  ٕٓٓألؼ معتقؿ بينيـ  سيدة وفتاة(، وا 

مف خمسة أشخاص، فذلؾ يعنى أف المواجيات المستمرة خبلؿ األشير السبعة الماضية أصابت نحو 
أف أعضاء الجماعة العامميف فى مصر يقدروف ألؼ شخص بأضرار مباشرة، أضؼ إلى ماسبؽ  ٕٓٓ

بنحو مميوف شخص حسب المصادر اإلخوانية. وىو ما يعنى أف مصير كتمة بشرية ال يستياف بيا مف 
المصرييف ينتظر تفاعبل رصينا ومسئوال، )الحظ أننى لـ أشر إلى بقية فصائؿ اإلسبلـ السياسى(، 

إف ثمة اعتبارا  ،  .عد تصنيفيـ فى خانة اإلرىابوليس مف الحكمة اف يشطب عمى ىؤالء بالكامؿ ب
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عمميا يفرض إعادة النظر فى النيج األمنى المتبع حاليا. ذلؾ اف الدولة المصرية تخوض حربا حقيقية 
وشرسة ضد اإلرىاب فى سيناء، الذى بدأ يمد نشاطو إلى محافظات أخرى فى البمد، وليس مف الفطنة 

ؾ الحرب عمى جبيتيف فى وقت واحد، فى داخؿ سيناء وخارجيا، وحسف التدبير اف تخوض الدولة تم
وربما اقتضت الحكمة اف يتـ تسكيف جبية الداخؿ مؤقتا مف خبلؿ التفاىمات السممية، عمى األقؿ حتى 

يثير االنتباه فى ىذا الصدد اف الممؼ الذى يعتبره أولو ،  .تحسـ المواجية لصالح الدولة فى سيناء
، اليزاؿ مفتوحا فى العالـ الخارجى، األمر الذى يعنى أف كؿ ما فعمتو السمطة األمر مغمقا فى مصر

المصرية انيا أصدرت فرمانا باإلجياز عميو، ثـ دفنت رأسيا فى الرماؿ لكى ال ترى أى أثر لو، تشيد 
بى بما أدعيو التقارير التى أصدرتيا منظمة العفو الدولية، والمناقشات التى جرت فى البرلماف األورو 

أخيرا والتعميقات التى نشرتيا الصحؼ البريطانية، وكميا أدانت السياسة األمنية التى انتيجتيا الحكومة 
ذا صح أف المحافؿ القضائية األوروبية ستنظر بعضا مف القضايا  المصرية فى تعامميا مع الممؼ، وا 

 .طواؿ األشير المقبمةالمتعمقة بالموضوع، فمعنى ذلؾ اف الجدؿ حوؿ األزمة المصرية سوؼ يستمر 
أوباما بيذا الخصوص اثناف األميريكي باراؾ استوقتنى فى ىذا السياؽ المذكرة التى قدميا إلى الرئيس 

مف خبراء معيد بروكينجر، أحد أىـ مراكز األبحاث األمريكية وىى التى كتبيا الباحثاف تمارا ويتس 
يوـ « الشروؽ»وى ممخصا ليا نشرتو جريدة ودانياؿ بايماف، وقد عرض زميمنا األستاذ محمد المنشا

دعت المذكرة إلى ضرورة تشجيع   :. ومف النقاط الميمة التى وردت فييا ما يمىٕ/ٚالجمعة الماضى 
الحكومة المصرية عمى التصالح مع رموز جماعة اإلخواف الذيف يتطمعوف إلى حؿ أزمة عبلقة الجماعة 

يؼ ألعماؿ العنؼ فى مصر. وذكرت أف جماعة اإلخواف لـ نبيت إلى التصاعد المخ  .بالسمطة والدولة
تطمب مف أعضائيا حمؿ السبلح واستخداـ القوة، وأشارت إلى أف ىناؾ ضغوطا متزايدة فى ىذا االتجاه 

اقترحت خمس خطوات  ،  .مف شباب الجماعة، تدعميا انتياكات الحكومة ضدىـ وضد قادة الجماعة
أف تبمغ واشنطف القاىرة  (1) :واف إلى الردايكالية )التطرؼ( ىىمف شأنيا تخفيض مخاطر اتجاه اإلخ

بأف تحوؿ اإلخواف إلى الراديكالية ليس حتميا. ولتقميؿ ذلؾ االحتماؿ فإنيا اقترحت عمى القاىرة أف 
تسمح لبعض قيادات اإلخواف وغيرىـ مف اإلسبلمييف الذيف لـ يثبت بحقيـ ممارسة العنؼ باالستمرار 

ياسية واالجتماعية، حتى مع استمرار الحظر القانونى لمجماعة. ذلؾ اف وجود تنظيمات فى الحياة الس
 .سمفية وغير سمفية سيمثؿ صيغة معقولة مف جانب اإلخواف تقمؿ مف جاذبية التحوؿ إلى الراديكالية

عمى اإلدارة األمريكية أف تؤكد لمجيش المصرى دعميا ألى عمميات محدودة يقوـ بيا ضد  (2)
يكالييف ممف يستيدفوف مصالح أمريكية مباشرة مثؿ أمف إسرائيؿ، إال أف عمى واشنطف أف تؤكد الراد

عمى أنيا ال ترى كؿ اإلسبلمييف إرىابييف. وفى حيف يتعيف عمى اإلدارة األمريكية عمى دعميا لجيود 
رة األمريكية االستمرار عمى اإلدا (3) .مكافحة اإلرىاب، إال أنيا ال ينبغى أف تعتبر اإلخواف جماعة إرىابية

فى التعامؿ مع كؿ القوى والرموز اإلسبلمية ممف لـ يرتكبوا أعماؿ عنؼ بمف فييـ جماعة اإلخواف 
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داخؿ مصر وخارجيا، وعمى واشنطف الضغط عمييـ كى يتمسكوا بالبدائؿ السممية فى إطار تأكيدىا 
رغـ خوؼ حمفاء  (4).و التشجيع عميوعمى المبادئ الديمقراطية ورفضيا الحاـز ألى دعوة إلى العنؼ أ

واشنطف مثؿ السعودية ودولة اإلمارات مف ديمقراطية تأتى باإلخواف إلى الحكـ، فإف عمى واشنطف أف 
تقنعيـ بأف تحوؿ الجماعة لئلرىاب والراديكالية ليس فى مصمحتيـ. لذا عمى واشنطف أف تنبو ىذه 

عمى المخابرات  (5) .امؿ لمجماعة بيدؼ القضاء عمييااألنظمة إلى مخاطر دعميا لسياسة االستبعاد الك
األمريكية اف تضع عمى رأس أولوياتيا جمع معمومات عف اإلسبلمييف المصرييف بصفة عامة، مع 
التركيز عمى أى عبلقة قد توجد بيف اإلخواف وتنظيـ القاعدة والجماعات الجيادية الفمسطينية. وعمى 

ب مع نظيرتيا اإلسرائيمية فى جمع المعمومات وتحميميا، وعمييا أيضا المخابرات األمريكية العمؿ عف قر 
سيسارع البعض إلى القوؿ بأف اإلدارة (4).فحص المعمومات التى تصؿ إلييـ مف المخابرات المصرية

األمريكية تدعـ اإلخواف وتدافع عنيـ، جريا عمى نيجيا الذى ادعتو وسائؿ اإلعبلـ المصرية. لكننى 
بنقطتيف األولى أف واشنطف تقؼ أوال مع مصالحيا ومستعدة لمتفاعؿ مع أى طرؼ أعمؽ عمى ذلؾ 

يحققيا سواء كاف اإلخواف أـ غيرىـ. وليس دقيقا أنيا حريصة عمى الديمقراطية فى مصر أو فى غيرىا 
، لكف االستقرار الذى يخدـ مصالحيا ىو أكثر ما ييميا، النقطة الثانية أف «الصديقة»مف الدوؿ 

األمريكى الذى يبدو ايجابيا بالنسبة لئلخواف يظؿ مرحميا وتكتيكيا طالما أنيـ لـ ييددوا  الموقؼ
مصالحيـ. لكننا ينبغى أال ننسى أف عبلقة واشنطف بالنظاـ الحاكـ فى مصر ىى عبلقة تحالؼ 
استراتيجى عمى العكس ما يتصوره كثيروف ويروج لو اإلعبلـ. وىى العبلقة التى سبؽ أف قمت انيا 
تحتمؿ اختبلفا فى الفروع، فى حيف أف أصوليا ثابتة ال تمس. وىى تتمثؿ فى التسييبلت التى تقدـ 
لمواليات المتحدة فى مجاالت ثبلثة: المرور فى قناة السويس ػػ استخداـ األجواء المصرية ػػ التعاوف 

ة طريؽ ييتدى بيا فى ال أتصور أف تصبح المذكرة األمريكية بمثابة دليؿ عممى أو خريط .االستخباراتى
التعامؿ مع األمة المصرية، لكننى أردت بإيرادىا أف ألفت االنتباه إلى أف الموضوع اليزاؿ حيا فى العقؿ 
االستراتيجى الغربى واف االدعاء بأف األمر فيو قد حسـ بصورة نيائية وأف باب التفكير السياسى لحؿ 

إف  .ىو مف قبيؿ الوىـ الذى ال تؤيده دالئؿ الواقعاشكالو قد أغمؽ وال سبيؿ إلى فتحو أو مناقشتو، 
إحدى المشكبلت األساسية التى يعانى منيا النيج المصرى فى التعامؿ مع الممؼ تتمثؿ فى أف البعض 
يتصور أنيا معركة فاصمة يتعيف أف ينتصر فييا الفصيؿ القابض عمى السمطة بأى ثمف عمى الفصيؿ 

سجوف ومعسكرات األمف المركزى، لكننا بحاجة ممحة ألف نصحح تمؾ القابع فى الشارع والمحتجز فى ال
الرؤية بحيث نطرؽ بابا يحقؽ انتصار الوطف فى نياية المطاؼ، وليس فوز فريؽ عمى آخر. ومف 
عبلمات بؤس زماننا أف مثؿ ذلؾ الرجاء صار يقابؿ بالصد واالتياـ مف جانب الذيف يصروف عمى 

جديد ينحاز إلى اإلبادة الجماعية، ويدخؿ التاريخ مف أتعس « ولوكستى»تحويؿ المواجية إلى مذبحة و
 .أبوابو
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ثـ  ٕٔٔٓحسنًا ، ىا نحف قد تحدثنا باختصار وبدوف تفاصيؿ عف عصر مبارؾ ثـ قياـ ثورة يناير  -
ؿ الديمقراطي في مصر فترة حكـ المجمس األعمي لمقوات المسمحة كفترة انتقالية وذكرنا محاوالت التحو

 فما الذي تفضؿ الحديث عنو بعد ذلؾ ؟ خابات ، واالنت

أريد أف استكمؿ الحوار عف المنتج البشري النيائي في مصر والذي تدرج مف حاؿ إلي آخر خبلؿ  -
 متأثرًا باإلعبلـ والفف مراحؿ تاريخية مختمفة 

والتميفزيوف أعتقد أف الفف قد أثر في العديد مف األجياؿ ، وشكؿ عقوليـ ، مف خبلؿ السينما والمسرح  -
التالي أريد أف نتحدث عف دور الفف وخاصة الدراما في حياة الكثير مف المصرييف حتي أنيـ ب، و 

 ويتيـ وثوابتيـ بعد أف فقدوا ثقتيـ في تاريخيـ إال مف رحـ ربي يبحثوف حاليًا عف ى

، لنري ونتأمؿ ما يكتبو أىؿ الفف والنقاد حسنًا ، فمنبحث عف ىذا الموضوع عمي شبكة االنترنت  -
 أنفسيـ عف ىذا الموضوع 

حسنًا ، فمنبحث لنعرؼ كيؼ يفكر أىؿ الفني ومف خبلؿ التعرؼ عمي آرائيـ سنعرؼ إلي أيف يتجيوف  -
 بالشعب المصري وخاصة الشباب 

 األعماؿ الفنية ومدي تأثيرىا عمي المصرييف .ٗ٘

يحاءات جنسية وألفاظ »مسمسبلت رمضاف ) إليؾ ما ورد في بداية البحث تحت عنواف - رقص وا 
بسبب « كبلـ عمى ورؽ»يطالب بتجنب خدش الحياء.. جدؿ حوؿ « القومي لمطفولة«.. »خادشة

حيث  ٛٔٔ، ( الجميور ينتقي«: الشناوي»بعد رقصة ريـ البارودي.. و« دلع البنات»ىيفاء.. مياجمة 
المصرية، وال سيما في شير  ٜٔٔي تقدميا الدراماأثارت األلفاظ والمشاىد الخادشة التورد ما يمي : 

رمضاف الكريـ، وفي ىذا اإلطار يتكرر كؿ عاـ المطالبات بتجنب صناع الدراما، حرًصا عمى تربية 

                                                             
 
  https://www.vetogate.com/1682903رابط الموضوع :  -نقبًل عف موقع بوابة فيتو ،أحمد الياس ٛٔٔ

كما ُتعرؼ   اـ،تعريؼ الدراما الدراما ىي فف مسرحّي ُيؤّدى عمى المسرح، أو التمفزيوف، أو الراديو، وىي مصطمح ُيطمؽ عمى المسرحيات والتمثيؿ بشكؿ ع ٜٔٔ
ير الحياة، أو الشخصية، أو سرد وُتعرؼ أدبيًا عمى أّنيا تركيب مف الشعر أو النثر ييدؼ إلى تصو   عمى أّنيا حدث، أو ظرؼ مثير، أو عاطفّي، أو غير متوّقع،

  أنواع الدراما ىناؾ أنواٌع عديدٌة لمدراما، منيا:  القصة التي عادًة ما تنطوي عمى الصراعات والعواطؼ مف خبلؿ الحدث والحوار الُمصّمـ عادًة لؤلداء المسرحّي.
ب تأليفيا مستوى عاٍؿ مف الذكاء، والطبلقة اإلدراكية. الميمودراما: تعني الميمودراما الكوميديا: ييدؼ كّتاب المسرح في الدراما الكوميدية إلى إضحاؾ الجميور، ويتطمّ 

المبالغة بالعواطؼ، فيي مميئة باألحاسيس التي تجذب حواس الجميور بشكٍؿ مباشر. الدراما المأساوية: تعتبر الدراما المأساوية واحدًة  (Melodrama :)باإلنجميزية
راما ويعرض ىذا النوع مف الدراما محنة البشر ومعاناتيـ. الدراما الموسيقّية: يمعب كؿ مف: الموسيقا، والمحف، والرقص، دورًا ميمًا في الدمف أقدـ أشكاؿ الدراما، 

لموسيقا أيضًا. الخياؿ: االموسيقية، وال يقتصر دور الكتاب المسرحييف في ىذا النوع مف الدراما عمى رواية القصة مف خبلؿ التمثيؿ والحوار فقط، بؿ عمى الرقص و 
واألبطاؿ الخارقيف، التي  ىو عمؿ خيالّي؛ تعرض فيو الشخصيات ميارات خارقة، وىذا النوع مف الدراما أكثر جاذبيًة لؤلطفاؿ، حيث يعرض دراما الجنيات، والمبلئكة،

البًا ما ُتمّثؿ بصورٍة مبالٍغ فييا، أو تعمد إلى استخداـ الكوميديا التيريجّية. ُتعتبر جزءًا ال يتجّزأ مف الحبكة. الميزلة: ىي نوع مف الدراما ال معنى لو بشكٍؿ عاـ غ
الفكرة الرئيسية: تصؼ الفكرة الرئيسية ىدؼ المسرحية، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ الحبكة الموجودة فييا.   عناصر الدراما تحتوي الدراما عمى عناصر متعددة، منيا:

العمؿ الدرامي، والعرض، وتصاعد األحداث، وذروة الحبكة، والحؿ. الشخصيات: تصؼ الشخصيات األبطاؿ الموجوديف في  الحبكة: وتتكوف الحبكة مف الصراع في
 عب الموسيقا دورًا ميمًا فيالعمؿ الدرامّي. المغة: وىي عبارة عف الكممات التي يختارىا الكاتب المسرحّي، لتتحدث بيا الشخصيات في العمؿ الدرامّي. الموسيقا: تم

 نقبًل عف موقع : األعماؿ الدرامية؛ حيث تزيد اإلثارة والتشويؽ. 
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7 

https://www.vetogate.com/1682903
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
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وكانت عزة عشماوى، األميف العاـ لممجمس القومي لمطفولة واألمومة، طالبت خبلؿ تصريحات  .األطفاؿ
رمضاف بتجنب االساءة أو االلفاظ الخادشة والخارجة، التي صحفية أمس، صناع الدراما، خبلؿ شير 

تقاؿ في بعض األعماؿ، موضحة أف الدراما يشاىدىا المبلييف، وعمى صناع الدراما أف يمتزموا بالقضايا 
 .الشائكة، الخاصة بالعنؼ والبمطجة واإلدماف، وأف يكوف العنصر الفنى ىو أساس المعالجة

  راما رمضاف الماضيد -

مضاف الماضي توجيو االنتقادات لمسمسبلت كاف منيا مسمسؿ "كبلـ عمى ورؽ" لمفنانة ىيفاء وشيد ر  -
وىبي، الذي أثار جدال كبيرا بيف أوساط الجميور حيث تناوؿ العمؿ عالـ مف فتيات الميؿ، يتخممو ألفاظ 

سمسؿ نفسو مف خادشة لمحياء، يتداوليا أبطاؿ العمؿ الدرامي بتوقيع المخرج محمد سامى، ولـ يخؿ الم
ويأتى مسمسؿ "دلع البنات" الذي يوجد بو مشيد  .المخدرات، إذ ظيرت ىيفاء وىى تتعاطى الييرويف

رقص تقدمو الفنانة ريـ البارودى أماـ محمد عادؿ إماـ عمى نغمة أغنية "دلعنى" وقد أصرت المخرجة 
منتو مف بعض االلفاظ التي عمى إستكماؿ الرقصة التي وصفيا بعضيـ بالخادشة، باإلضافة إلى ما تض

ويعتبر مسمسؿ "دكتور أمراض نساء" مف أكثر  .تحمؿ إيحاءات بيف ريـ البارودى ومحمد إماـ
المسمسبلت التي يتضمف إيحاءات جنسية والراقصات، حيث تقدـ كؿ مف حورية فرغمى وصفاء سمطاف 

بلقات النسائية، ليدور وصمة رقص ساخنة لمصطفى شعباف، الذي يقوـ بدور طبيب نسائى متعدد الع
 .المسمسؿ حوؿ ىذه العبلقات التي ال تخمو مف التمميحات واإليحاءات الجنسية

 ألفاظ ومشاىد -

وفى ىذا اإلطار، قاؿ الناقد الدرامى طارؽ الشناوى، إف األعماؿ الفنية في بعض األحياف البد أف  -
المشاىد واأللفاظ نظرا الىتماـ تحتوى عمى ألفاظ ومشاىد خادشة، ولكف بعض الكتاب يكثروف مف ىذه 

 .بعض المشاىديف بمثؿ ىذه األعماؿ

 االرتباط بالشارع -

وأشار الشناوى إلى أف أي عمؿ درامى البد أف يرتبط بالشارع، لكف ىناؾ مف المخرجيف مف يستخدـ  -
والربط، ىذه االلفاظ بطريقة زائدة، أو بطرؽ مغموطة، الفتا إلى أنو في ىذه الحالة يحتاج إلى الضغط 

 .حتى ال تؤثر ىذه األعماؿ عمى األسر واألطفاؿ في المجتمع

 القدرة عمى االنتقاء -

وأكد الشناوى أف الجميور دائما ال يحب االثارة وعنده قدرة عمى االنتقاء، وأف الحؿ ىو الثقة في  -
ور المشاىد الجميور، الفتا إلى أف الدراما البد أف يكوف بيا بعض مف التجاوزات، لكننا نثؽ في الجي

ليذه الدراما ألنو قادر عمى االختيار، معربا عف أف أي عمؿ درامى بو تجاوزات فالمشاىد بطبعو 
وأضاؼ أف الرقابة ال تممؾ أف توقؼ أي مسمسؿ أو عمؿ درامى في ظؿ االنفتاح الكبير وعصر  .يرفضو

 ."السموات المفتوحة قائبل: "الجميور ىو المي بينتقى
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 األلفاظ الخادشة -

الت الدكتورة داليا الشيمي، الخبيرة في عػمـ النفس واالجتماع، إف جزء كبير مف الفف بدأ مؤخرا في وق -
المجوء إلى األلفاظ الخادشة واإليحاءات الجنسية في بعض األفبلـ والمسمسبلت الرمضانية، مضيفا أف 

 .المخرجيف والمنتجيف يظف أف تمؾ النوع يزيد مف نسب المشاىدة

 يةاىر السمبو الظ -

، لكف ٕٓٔوأشارت الشيمى إلى أف األعماؿ الفنية يجب أف تتناوؿ الظواىر السمبية في المجتمع لحميا -
كثير مف المنتجيف والمخرجيف ييمؿ ىذا الدور ويتجو إلى أدوار أخرى تؤثر عمى المجتمع بشكؿ سمبى 

ؿ الفنية وىذا منوىا إلى أف يجب الحد مف تمؾ الظاىرة قانونية عف طريؽ وضع ضوابط وأسس لؤلعما
النوع يعتبره المبدعيف تقيد ورجعية، أو عف طريؽ مقاطعة المواطنيف لممسمسبلت التي تحتوى عمى 

 .أفعاؿ خادشة لمحياء

 تأثير سمبى -

أكتوبر، أف األعماؿ الدرامية  ٙوقاؿ الدكتور إبراىيـ عز الديف، أخصائى عمـ نفس واجتماع بجامعة  -
بب شعور الفنانيف أف ىذه الطريقة سترفع مف نسب المشاىدة، تزداد سوءا عف السنوات الماضية بس

وأكد عز الديف أف  .مضيفا أف األعماؿ الفنية الخادشة لمحياء يكوف ليا تأثير سمبى عمى المجتمع
األطفاؿ والشباب يتأثروف ببعض المشاىد واأللفاظ التي ترد في األعماؿ الفنية ويبدأ تغير سموكيـ إلى 

أف الحد مف تمؾ الظاىرة السيئة يكوف عف طريؽ التوعية المستمرة لتجنب مشاىدة  األسوء، مشيرا إلى
 .تمؾ األعماؿ

 فماذا ورد أيضًا في نتائج البحث عف ىذا الموضوع ؟ -

الدراما التمفزيونية تمقي بإسقاطاتيا عمى تحت عنواف :  شامؿ عف ىذا الموضوع يوجد تحقيؽ صحفي -
يجاباً »األسرة والمجتمع   المصدر أبو ظبي –بموقع صحيفة االتحاد اإلماراتية  ٕٔٔ«سمبًا وا 

 فماذا ورد بيذا التحقيؽ ؟ -

مف األعماؿ الدرامية ” دسمة“دأبت القنوات الفضائية العربية عمى تقديـ وجبات يومية ورد ما يمي :  -
المختمفة خبلؿ أياـ شير رمضاف المبارؾ مف كؿ عاـ، وأصبح الشير الفضيؿ موسمًا سنويًا يتبارى فيو 

ات المنتجوف وكتاب السيناريو في تقديـ أفضؿ ما لدييـ خبلؿ ىذا الميرجاف السنوي، وتسعى القنو 
                                                             

 
 الذي يحدث بالفعؿ ىو نشرىا وليس حميا ٕٓٔ
 رابط الموضوع عمي االنترنت :  ٕٔٔ

-A7https://www.alittihad.ae/article/58199/2010/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%
-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
-8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9

%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7- 

https://www.alittihad.ae/article/58199/2010/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
https://www.alittihad.ae/article/58199/2010/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
https://www.alittihad.ae/article/58199/2010/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
https://www.alittihad.ae/article/58199/2010/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
https://www.alittihad.ae/article/58199/2010/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
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الفضائية إلى جذب المشاىديف، وتحقيؽ أعمى نسبة مشاىدة بما ينشط معو سوؽ الترويج اإلعبلني، 
وتسويؽ المنتج الدرامي نفسو بغض النظر عف مضموف ىذا العمؿ أو ذاؾ، وما يحمؿ مف رسالة 

يات وبعيدًا عف نوع .ومضموف وىدؼ ثقافي أو تربوي أو إصبلحي بعيدًا عف مجرد الترفيو والتسمية
األعماؿ الدرامية ومضامينيا وأىدافيا ونوعياتيا، أو حتى نجاحيا وفشميا عمى الصعيد الجماىيري، فإف 
كثير ًامف أصوات النخبة العربية المعنية تعالت ورفعت شعارات التنبيو والتحذير مف مخاطر ما تطرحو 

رض مع جدراف منظومتي كثير منيا حتى ال تتعا” فمترة”كثير مف ىذه األعماؿ، وطالبت بترشيح و
األخبلؽ والقيـ، فإف البعض قد نوه إلى اآلثار السمبية التي تخمفيا زحمة األعماؿ الدرامية عمى صعيد 
األسرة وترابطيا وتماسكيا، بؿ تعالت أصوات المتخصصيف الذيف سارعوا إلى إثبات وجود عبلقة سمبية 

ما تتعرض لو األسرة مف مشاكؿ وأزمات تصيبيا مباشرة ما بيف ما تطرحو كثير مف األعماؿ الدرامية، و 
بالتصدع واالنييار، وقد تباينت اآلراء ما بيف مؤيد ومعارض حوؿ تأثير الدراما التميفزيونية عمى مفيوـ 
وحقيقة الترابط األسري، والتواصؿ بيف أفراد األسرة الواحدة، وسموؾ الشباب واألطفاؿ واتجاىاتيـ 

  .تيـ األسرية البينية، وانعكاسيا أيضًا عمى سموكياتيـ اليوميةونظرتيـ إلى الحياة، وعبلقا

لى أي مدى ُتساىـ الدراما التميفزيونية في تغيير سموكيات األبناء؟ وأيف دور  - ما حقيقة ىذه العبلقة ؟ وا 
الرقابة األسرية؟ ومف المسؤوؿ عف المضاميف السمبية التي تؤثر عمى قيـ األسرة والمجتمع بما تحممو 

 يارات وأفكار غريبة تحمؿ الكثير مف مخاطر الغزو الثقافي القادـ إلينا مف كؿ حدب وصوب؟مف ت

يمثؿ اإلنتاج الدرامي قطاعًا ميمًا مف اإلنتاج اإلعبلمي “يقوؿ إبراىيـ األحمد مدير تميفزيوف أبوظبي:  -
افعو لمشاىدة الذي ييتـ بو قطاع عريض مف فئات المجتمع المختمفة ال سيما الشباب الذي تتعدد دو 

ومتابعة الدراما مف حيث الترفيو والتعمـ واكتساب المعرفة والتفاعؿ مع اآلخريف وفيـ قضايا اجتماعية، 
والتعرؼ عمى أنماط اجتماعية جديدة إلى جانب عنصري الترفيو والتسمية بطبيعة الحاؿ، ووسط ىذا 

ثير، وزيادة الفجوة بيف األجياؿ، أو نرى الزخـ اليائؿ مف اإلنتاج ربما نجد خمبًل مجتمعيًا مف حيث التأ
انفصاؿ الشباب عف مشكبلتيـ الواقعية مما يعطؿ طرؽ العبلج والتنمية، أو نرى أعمااًل تعرض نماذج 
ساخرة مف الشخصيات اإلنسانية، وتقدـ أشكااًل وقيمًا سمبية أو جديدة ألفراد األسرة الواحدة، ونرى 

خالؼ، أو تتبايف االتجاىات، أو عدـ االتفاؽ حوؿ المضموف، بالتالي أف كؿ طرؼ يذىب في اتجاه م
أو المحتوى، وبالتالي قد يسبب ىذا االختبلؼ شروخًا فكرية وثقافية بيف أبناء األسرة الواحدة، 
والمشكمة أف كثيرا مف الجميور يجيؿ ثقافة االختبلؼ، أو أف البعض مف الشباب يتبنى كثيرا مف 

 .”ويعتبرىا منيجًا لو في الحياةاألفكار أو القيـ الخاطئة 

 تشوش االتجاىات -

أف كثيرًا مف الدراما العربية التي تعرض في التميفزيونات العربية ”:” طالب جامعي“يؤكد إياد المزروعي  -
وال سيما خبلؿ الشير الفضيؿ، وما تتمتع بو مف نسبة مشاىدة عالية، يساىـ في تدمير عقوؿ 
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در أوقاتيـ، ويؤدي أحيانًا إلى حدوث مشاكؿ سموكية واضطرابات اتجاىاتيـ، ويي” تشوش”الشباب، و
نفسية واجتماعية، بؿ إف بعضيا يثير الرعب في قموب األطفاؿ، والبعض يعمؽ مشاعر سمبية عديدة 
بما يقدـ مف نماذج تاريخية ىشة أو غير صحيحة أو مشوىة، أو أنيا تساعد عمى انتشار العنؼ أو 

ؿ والشباب وفي طريقة تعامميـ، ومف األىمية تقييـ ما يعرض بما ينسجـ المغة اليابطة بيف األطفا
ال ننكر ما يمكف أف تسيـ بو األعماؿ الدرامية ”: “موظفة“وتضيؼ عائشة السعيد  .”وثقافة المجتمع

مف تأثيرات إيجابية وأىميا عمى الجانب الثقافي والمعرفي ودورىا في تنمية الخياؿ وتقديـ مضموف 
ومفيد، لكف الخطورة أننا نجد غالبية الدراما تقدـ نماذج يعتبرىا الصغار قدوة ومثبًل  إعبلمي ىادؼ

أعمى، وىي نماذج تجري وراء التقميد الغربي، والموضة والقيـ السطحية أو االنحبللية، وال يمكف إنكار 
قناعيـ بأنيا مجرد ت مثيؿ، لكنني أو حجب تأثيرىا السمبي عمى األطفاؿ وتفادي ذلؾ بالجموس معيـ وا 

أشجع األعماؿ التي تحتـر عقمية المشاىد، فالدراما نوع خطير مف الغزو الفكري لمشباب ولممجتمع 
بشكؿ عاـ، وتستطيع أف تؤثر في التفكير والسموؾ والتعامؿ مع اآلخريف، وعادة ما نرى أنيا تنمي لدى 

ذاتية، بؿ تنشر مفاىيـ مغموطة عف الصغار والمراىقيف غير الناضجيف الرغبة الدائمة في االستقبلؿ وال
 .”الحرية والنجاح وكيفية مواجية الضغوط والتعامؿ معيا بما ال يتناسب وثقافة وقيـ المجتمع

 تأثيرات سمبية -

أف الدراما تسيـ في تغيير ثقافة “كبيرة ُمعدي البرامج في تميفزيوف أبوظبي اإلمارات: “ترى ناىد سالـ  -
اعد عمى تغيير أو تشويو اليوية، ويتأثر بيا المتمقي بشكؿ مباشر في األسرة والمجتمع بأكممو بؿ تس

أحياف كثيرة، فإف القيـ األسرية والتنشئة االجتماعية تتأثر ببل شؾ بمضموف ىذه المسمسبلت، ومف 
الصعب أف تسيطر األـ عمى ضبط أوقات المشاىدة لمصغار طيمة أياـ شير رمضاف، أو غير رمضاف، 

ذا الكـ اليائؿ مما يعرض عمى عشرات القنوات الفضائية، وأماـ عدد مرات اإلعادة، فتقؼ عاجزة أماـ ى
وىي مشتتة بيف مسؤولياتيا األسرية أو العمؿ، وبعد عودة األـ تنيمؾ في األعماؿ المنزلية وال تتمكف 

و ، وتشير إلى أف متابع”مف مراقبة األبناء طيمة الوقت، وال في اختيار المضموف الذي يشاىدونو
األبناء لما يعرض في الدراما يجعميـ يتصرفوف دوف تفكير مع الميؿ إلى التقميد لما يشاىدونو أو 
يحبونو غير ميتميف بتحميؿ ىذه السموكيات وتفسيرىا بما يتوافؽ مع قيـ المجتمع، فإذا كاف بعض ما 

وتنشر ثقافة يقدـ ذات مضموف جيد، فُيناؾ عشرات األعماؿ تساىـ في إفساد سموكيات األبناء، 
االنحراؼ والتعرؼ عمى الجرائـ المختمفة وطريقو تنفيذىا بدقة مثؿ السرقة والقتؿ باإلضافة إلى إىدار 
وقتيـ وتعميميـ مبادئ وقيـ تختمؼ عف قيمنا وأخبلقنا، إف الدراما ليا تأثيرىا عمى حياة وواقع شباب 

ا عمى اختيار الدراما الجيدة مف المدمرة، اليوـ ألف ليس لدييا مف الخبرة والمعرفة ما يكفي لمساعدتي
فالناس يمكنيـ أف ينتقوا ما يشاىدوف بما يحاكي الواقع الذي يعيشو دوف مخالفة لمقيـ، وربما ىذا 
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يرجع إلى كيفية تنشئة األبناء داخؿ األسرة ومدى توعيتيـ باألشياء التي تفيدىـ، وليذا ال بد لموالديف 
 .”ائيـ دوف تسمط حتى يستطيعوا التدخؿ في الوقت المناسب إذا لـز األمرأف يكونوا مراقبيف جيديف ألبن

 ليدؼ مف الدراماا -

في رأيي إف اليدؼ مف الدراما ليس الترفيو فقط، “أما المخرجة التميفزيونية روال البرجاوي فتقوؿ:  -
قيمة أي ويجب أف يكوف لمعمؿ رسالة اجتماعية واضحة، حتى الكوميديا يجب أف تكوف ىادفة، فما 

عمؿ درامي أو كوميدي مف دوف ىدؼ أو رسالة اجتماعية؟ المادة ميمة جدًا مف أجؿ االستمرار، ولكف 
اليدؼ األوؿ مف تقديـ أي عمؿ ىو اإلضاءة عمى بعض مشكبلت وآفات المجتمع ونقؿ رسالة مباشرة 

 .”أو غير مباشرة لممشاىديف ليأخذوا العبرة منيا وينقموىا إلى األجياؿ القادمة

 مظاىر وقشور -

تعتمد بعض ” ُتشير خبيرة العبلقات األسرية أحبلـ الجمالي إلى تأثير الدراما السمبي عمى المغة، وتقوؿ: -
األعماؿ التميفزيونية عمى لغة عامية، أو يشيع فييا ألفاظ سيئة وقبيحة وسطحية وىشة، والكتاب 

شر بسرعة بيف المراىقيف والصبية والمخرجوف يقتبسوف أحيانًا بعض األفكار الغربية ونجدىا تنت
ويستخدمونيا في تعامبلتيـ اليومية، ويتداولونيا عبر رسائؿ المحموؿ، وىي ببل شؾ نوع مف الدعاية 
لنشر قيـ معينة، فباإلضافة إلى سمبياتيا نجد أنيـ يتعمقوف بالقشور والمظاىر في طريقة الممبس 

ا وقيمنا األصيمة، كما يحاكوف طريقة العنؼ التي تمتمئ والمظير وتقميد األشياء البعيدة تمامًا عف دينن
وترى الجمالي أف الموجة الجديدة مف اإلنتاج الدرامي العربي تخص العائمة بكامميا   .”بيا ىذه األعماؿ

مف الطفؿ إلى الكبير في السف، حيث إف ىذه المسمسبلت تمعب دورًا في لـ شمؿ العائمة في أوقات 
تمقي ىذه الوجبة الفنية فيقضي الجميع وقتًا سعيدًا لمتسمية والترفيو واالستفادة مما واحدة أماـ التمفاز ل

تقدمو المسمسبلت مف عبر وقيـ بحيث تسيـ في توعية أفراد األسرة ككؿ وخاصة الناشئيف لكونيا 
تتطرؽ إلى قضاياىـ المتشعبة فضبًل عف جوانب أخرى كثيرة مف صمب الواقع، لكف ليست كؿ األعماؿ 

لدرامية متشابية مف حيث اليدؼ الذي تسعى إليو موضحًا أف بعض األعماؿ تقدـ ألجؿ التسمية ال ا
أكثر وال ضير في متابعتيا، لكف معظـ األعماؿ التي شاىدناىا العاـ الماضي ونشاىدىا ىذا العاـ 

 .”مستمدة مف صمب حياتنا وواقعنا وتاريخنا وىي تؤثر فينا جميعاً 

 نماذج إنسانية -

يرى الدكتور عصاـ حامد خبير الجودة واألداء الحكومي، أّف دور التسمية يفوؽ دور التوعية في  بينما -
الدراما فالمواطف الذي يقضي يومو في العمؿ ال بد لو مف مادة تميفزيونية تخفؼ عنو في آخر النيار 

ة ألنيا تجدىا خاصة عندما يجتمع مع عائمتو، كما أنو يفضؿ األعماؿ التي تتناوؿ موضوعات اجتماعي
ََ مف الحياة اليومية وتحاكي نماذج إنسانية موجودة في المجتمع وأحداثا تتعمؽ بالتفاصيؿ  قريبة جدًا

لمدراما، كما أنو يصوغ مف الواقع القصص التي ” توعوياً “اليومية المعيشة مضيفة أف ذلؾ يقدـ دورًا 



ٜٔٓ 

 
 

ية الرسائؿ اإلعبلمية األخرى، ويفترض ليا وظيفة تفيد المشاىد وتمؤل وقتو بما ىو جيد وأفضؿ مف بق
أف تقدـ الدراما دورًا توعويًا وتوجيو رسائؿ مفيدة لمجميور تسيـ في مؿء وقتو بما ىو إيجابي وممتع، 
ويرى حامد أف الدراما تطمع المواطف عمى أشياء ال يعرفيا إذ إنيا تسمط الضوء عمى ما ىو مجيوؿ 

ثقيؼ مف خبلؿ قصص اجتماعية تحتوي عمى الحب والكره لدى الكثيريف ما يسيـ في التعميـ والت
والجريمة واإلحساف البد أنيا تسيـ في توعية الناس ونشر القيـ األخبلقية والتحذير مما ىو سمبي عمى 

 .مستوى الحياة بصورة عامة

 لماذا االختبلؼ؟ -

األخبلقية التي تحمميا ىذه ُتشير اإلعبلمية الفّنانة نيى رأفت إلى خطورة الرسالة التربوية واإلعبلمية و  -
إف الخطورة ىنا تتمثؿ في ثقافة الكاتب والمؤلؼ والسياؽ العاـ الذي يتـ فيو العمؿ، “األعماؿ، وتقوؿ: 

والمناخ السياسي السائد، وعوامؿ الربح والخسارة، ومف المؤكد أف العمؿ يحمؿ خطابًا سياسيًا أو 
وج لفكرة ما، أو التجاه بعينو، فكيؼ يمكف ألفراد األسرة اجتماعيًا أو دينيًا أو ثقافيًا معينًا، أو ير 

باختبلؼ أعمارىـ وثقافاتيـ واتجاىاتيـ أف يميزوا بيف ىذا وتمؾ؟ ومف يستطيع ضماف المصداقية 
التاريخية أو األخبلقية أو مصداقية العمؿ مف الناحية المينية، أو مصدر المعمومات التي تقدـ 

نمجد قيـ بذاتيا مثؿ القوة والجرأة واإلباحية واألخبلقيات واألنماط  لؤلجياؿ؟ لقد أصبح مباحًا أف
السموكية الخارجة عف المألوؼ والمرفوضة في مجتمعنا ألنيا تفقدنا ىويتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا 

 وقيمنا الجميمة النبيمة، فمف يتحكـ في كؿ ذلؾ؟

 االغتراب األسري -

ترى االختصاصية والخبيرة االجتماعية باليبلؿ األحمر مريـ الفزاري أف تطور وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ  -
ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة مف شبكات اإلنترنت والموبايؿ والتميفزيونات وانتشار القنوات الفضائية قد 

بشكؿ عاـ، وعمى أفراد  أضر بشكؿ مباشر عمى حالة التواصؿ والحوار المباشر بيف أفراد المجتمع
األسرة الواحدة بشكؿ خاص، رغـ أف العالـ أصبح كقرية صغيرة، لكف التواصؿ أصبح مقصورًا عمى 

، وغالبًا ما نجد جميع أفراد األسرة الواحدة يجتمعوف حوؿ عمؿ درامي بعينو ”إيميبلت“أو ” ماسيجات“
في جانب آخر أنيـ يمتقوف أماـ عمؿ  الختبلؼ أعمارىـ وميوليـ ورغباتيـ واتجاىاتيـ، ومف ثـ نجد

درامي محدد، وكؿ واحد منيـ يقتبس منو ويتأثر بما يتوافؽ معو، دوف حوار أو مناقشة وىذا يسيـ في 
توسيع دائرة االغتراب الثقافي واالجتماعي بيف أفراد األسرة الواحدة، ونادرًا ما نشاىد اتفاقًا بيف كؿ أفراد 

، أو موقؼ درامي محدد، أو حبكة درامية معينة، فكؿ فرد يساىـ األسرة الواحدة حوؿ عمؿ معيف
بطريقتو في ترويج مضاميف وموضوعات تتناسب وحالتو الخاصة، فبل يمكف منع الدراما وال يمكف منع 
أو حجب مشاىدتيا ومتابعتيا، لكف يجب معالجتيا مف خبلؿ قنوات التميفزيوف واإلعبلـ المحمي 

قاءات، دوف أف نيمؿ دور أولياء األمور في خمؽ درجة مف الوعي لدى األبناء والمؤتمرات والندوات والم
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رشادىـ وتوجيييـ إلى ما ىو صواب وخطأ،  وخاصة األطفاؿ ويقوموا بمتابعتيـ بيف الحيف واآلخر وا 
باإلضافة إلى دور اإلعبلـ في توفير البديؿ مف القنوات والبرامج المفيدة ثقافيًا وفكريًا، وفي الوقت 

 .”سو تكوف مبلئمة لعاداتنا وتقاليدنا حتى ال تسيطر مساوئ العولمة عمى العالـ كمونف

وتمفت الفزاري إلى عدـ إمكانية بؿ واستحالة اتفاؽ جميع أفراد األسرة الواحدة عمى عمؿ درامي معيف، 
الذي يغيب  فذلؾ يرجع إلى اختبلؼ األعمار ونوع التعميـ وتعدد االتجاىات والميوؿ الذاتية، وفي الوقت

فيو دور التوجيو واإلرشاد األسري، نجد أف كؿ فرد يحمؿ إسقاطات العمؿ الدرامي عمى ذاتو، وقد 
يتبناىا في سموكياتو اليومية، وقد تغير مسار حياتو، وىنا نفاجأ بأف الدراما قد خمفت وألقت بظبلليا 

تماـ والتوقؼ أماـ ىذه الحالة التي السمبية الكثيفة عمى أفراد األسرة دوف أف نشعر، ومف ثـ يجدر االى
 .”تتعدى كونيا ظاىرة اجتماعية

 توحيد االتجاىات -

تقوـ األسرة بدور فّعاؿ “أما عف دور األسرة فيقوؿ الدكتور ىشاـ العربي، خبير العبلقات واالتصاؿ :  -
ف يكوف في رفض األعماؿ اليادمة والرخيصة ومقاومتيا، والحوار األسري حوؿ القضايا المثارة يجب أ

عمى مستوى احتراـ العقؿ والقيـ اإلنسانية والدينية والمجتمعية والتأكيد عمى ثوابت األمة وتوحيد الرؤى 
حوؿ األفكار وتوحيد االتجاىات نحو القضايا، مع مبلحظة االستخداـ الرشيد وعدـ اإلسراؼ في 

ة مشاىدة الدراما زاد إدراؾ المشاىدة، وخاصة مف خبلؿ القنوات الدرامية المتخصصة، فكمما زادت كثاف
ف كاف غير ذلؾ فالدراما يجب أف تقوـ  .مضموف القيـ الثقافية المتضمنة عمى أنيا تعكس الواقع حتى وا 

بدور فعاؿ في تصحيح المفاىيـ والمساىمة في عرض القضايا الراىنة وتوضيح سبؿ العبلج مف خبلؿ 
سمية والترفيو إلى رحاب التنمية والتطوير. وأف مواقؼ حياتية اجتماعية، تخرج بالدراما مف قوقعة الت

ىذه األعماؿ الدرامية أحيانًا تنشر الفساد، كما أنيا تنبو إلى خطورة ىذا الفساد كي ال ينتشر، وىي 
نذار بوجود ىذا الشيء الدخيؿ عمى أخبلقنا وديننا، وىناؾ أسباب كثيره يياجـ  رسالة تنبيو لممجتمع وا 

ويعتبرونيا أمرًا سمبيًا بينما يراه البعض العكس، فيناؾ أعداء ليذه الجرأة ألنيا بيا الناس جرأة الدراما 
شي جديد عمى مجتمعاتنا، فمجتمعاتنا لـ تعتد عمى الجرأة، بؿ إف قاعدة عريضة اعتادت عمى الخوؼ 
أو الحياء مف مناقشو مشكبلتنا، فنحف بشر نتأثر بما حولنا ومجتمعنا مجتمع مدني معقد ويجب 

عاب أف مجتمعنا تحوؿ مف مجتمع ريفي بسيط إلى مجتمع مدني معقد مختمؼ والتعايش مع ىذا استي
التحوؿ ومعرفو أساليب الحياة والتربية الحديثة فيو حتى ال تكثر ىذه المشكبلت ونعرؼ كيفية مواجيتيا 

اب سموؾ ألننا لـ نعد نعيش في ذاؾ المجتمع الريفي الصغير المتجانس السيؿ الذي يكوف فيو اكتس
 .جديد فيو صعبًا جدًا عكس وضعنا الحالي

 مشكمة الوعي -
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يصعب عمى الشباب “أما الدكتور فؤاد أسعد أستاذ العبلقات اإلنسانية بجامعة ىارفارد األميركية فيقوؿ:  -
اكتساب الفضيمة مف خبلؿ األعماؿ الدرامية لكثرة الرذائؿ الموجودة وأف الشباب والمراىقيف ليسوا عمى 

دراؾ ما يمكف أف تؤديو األعماؿ  درجة مف الوعي تسمح ليـ بإدراؾ واقع المشكبلت االجتماعية، وا 
الدرامية مف مشكبلت أسرية، خاصة فيما يتعمؽ مثبًل بمشكبلت العنوسة والطبلؽ والعنؼ األسري، وىذا 

خاصة أف يتطمب ضرورة المعالجة الدرامية لحؿ المشكبلت المجتمعية بداًل مف المساىمة في تكريسيا، 
ىذه المشكبلت قد ارتفعت نسبة وجودىا في المجتمعات العربية، كما أنيا تمتد لتشمؿ قطاعات عديدة 
في المجتمع، كقطاع المرأة والطفؿ، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعديد مف القضايا األخرى، كأطفاؿ الشوارع، 

خرى لمدراما العربية أف تركيزىا ينصب عمى واإلدماف، والبطالة. وتؤكد العديد مف الدراسات اإلعبلمية األ
القيـ السمبية أو الشاذة بما يفتح المجاؿ لظيور اختبلؿ في القيـ، وظيور مجموعة مف األفكار السمبية 
في األعماؿ الدرامية، مثؿ: اختبلؿ قيمة الكفاح، واىتزاز صورة األب واألـ واألسرة، والنظرة المادية 

وسيطرة مبدأ الغاية تبرر الوسيمة، وعدـ احتراـ القانوف، وقمة عدد  لمزواج، وعدـ احتراـ العمـ،
ويضيؼ: في وسط ىذا الزخـ  .الشخصيات اإليجابية في األدوار الرئيسة وزيادتيا في األدوار الثانوية

اليائؿ مف التأثيرات الدرامية السمبية، نجد نماذج أخرى استطاعت االستفادة مف ىذا الفف في حؿ بعض 
المجتمع في المجاالت المختمفة، كالتعميـ، والزراعة، والطب، واإلرشاد، ذلؾ ما يدعونا لمنظر مشكبلت 

فالدراما كقالب فني يستطيع مف خبلؿ أشكالو  .إلييا كوسيمة لئلصبلح مف خبلؿ تناوؿ أطرافيا المتعددة
صيمة، وىو ما يمقي المتعددة وقدرتو عمى التأثير أف يأخذ مكانتو في تنمية المجتمع وترسيخ قيمو األ

العبء عمى فئات عديدة يمكنو المساىمة في دعـ ىذا الفف وتنقيتو مف الرذائؿ التي لحقت بو، 
واالستفادة مف مقوماتو وخصائصو في التأثير عمى المجتمع، ومف ىذه الفئات الكاتب والسينارست 

عطاء الحموؿ، وتجنب األخطار ، وتصحيح السموكيات، الذي يستطيع مف خبلؿ قممو عرض المشكمة، وا 
ونشر الفضيمة، ومحاربة الرذيمة، وكذلؾ الممثموف، يمكف أف يقوموا بدور إيجابي يتمثؿ في حسف 
اختيار األدوار واعتبار عمميـ رسالة تنموية وتربوية ال أف يكوف مصدرًا لمربح غير المشروع، وعمى 

الفنية الراقية واألصيمة بما يتناسب المنتجيف دور في نجاح ىذا القطاع الفني مف حيث دعـ األعماؿ 
مع اإلمكانات اإلنتاجية الحديثة، وتدعيـ القيـ العربية واإلسبلمية مف خبلؿ أعماؿ إنتاجية مشتركة 
ضخمة تكرس مف أجؿ نشر الرسالة الراقية، كما يجب تشجيع الخريجيف في مجاؿ اإلخراج والتصوير 

تاحة الفرصة ليـ لبلستفادة مف   .التقنيات الحديثة، ودعـ أصحاب الخبرة ليـوالمونتاج، وا 

 سبلح ذو حديف -

أف الدراما التميفزيونية “تؤكد الدكتورة موزة المالكي، أستاذ عمـ النفس اإلكمينيكي بجامعة الدوحة  -
ف كاف ىناؾ  ببلشؾ مع انتشارىا الواسع ىي سبلح ذو حديف، فيي شكؿ مف أشكاؿ التمثيؿ الثقافي وا 

رضيا، وأف الفارؽ الوحيد ىو استطاعة المتمقي عمى التفرقة بيف الواقع شيء مف المغاالة في ع
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المعاش والدراما المنتجة، وتفسير كؿ ما يفد إليو مف أشكاؿ درامية عمى أنو واقع ىذه المجتمعات وال 
يعمـ أف بيا شكؿ مف اإلبيار ليقبؿ عمييا ويعجب بيا، بينما البعض اآلخر يحجـ عنيا وفقًا لثقافتو 

عية، وما تـ ترسيخو مف قيـ في أعماقو، ومدى تأثره بيذا النوع مف الثقافة الواردة، فعندما تتمثؿ الفر 
إيجابياتيا في اكتساب بعض القيـ اإليجابية، وتنمية بعض القدرات العقمية والميارات المكتسبة مف 

المتنوعة، وتساىـ في الثقافات المختمفة لدى الكبار والصغار في كيفية التعامؿ والتصرؼ في المواقؼ 
لقاء الضوء عمى بعض صفحات تاريخ الشعوب وثقافاتيا المختمفة  تنمية الثقافة الشخصية والمعارؼ، وا 
وحضاراتيا، نجد تأثيرىا السمبي عندما تطرح عادات وقيما ومبادئ في االتجاه المخالؼ لمثقافة التي 

ست راسخة بشكؿ تاـ في نفوسيـ في نعيش فييا خاصة لدى األطفاؿ والشباب ألف قيـ المجتمع لي
الوقت الذي خّؼ وتضاءؿ فييا تأثير األسرة والمدرسة، لذا فإنيا تؤثر في عقوليـ وسموكياتيـ، ونجدىـ 
يتشبيوف بيذه النماذج في السموؾ واألفعاؿ واأللفاظ، وأحيانا يتعمموف بعض أنماط الجريمة المنظمة 

أف “وتضيؼ المالكي  .”كاؿ العنؼ والسموؾ العدوانيمف خبلؿ التعرض لمدراما التي تقدـ بعض أش
ف  المجتمع العربي بطبيعتو شعب متديف متمسؾ بالعادات ويعمي مف شأف القيـ الدينية واألخبلقية، وا 
كاف ىناؾ بعض مظاىر الخروج عمي المألوؼ، أو ما ىو مدسوس بيدؼ تجاري ضيؽ، أو لتفتيت 

بر منيا عف طبيعة المجتمع، والبعض اآلخر يغالي في عرض القيـ داخؿ المجتمع، باإلضافة إلى ما يع
الواقع، فإذا كانت الدراما عمبل إبداعيا في األساس، فبل يعني ذلؾ أف تركز عمى النماذج الشاذة أو 
المتطرفة في اتجاىاتيا وقيميا، فالمحصمة النيائية مف ىذه األنواع تترؾ تأثيراتيا وبصمتيا عمى 

إما متخصصوف يقوموف بالنقد والتحميؿ لكؿ ما يعرض، وىـ قمة بالطبع، أو مف المتمقيف، فالمشاىدوف 
النوعية التي تأتي لتتميى وتتسمى دوف ىدؼ سوى تضييع الوقت، أو مف فئة الصغار والصبية 
والمراىقيف أو محدودي الثقافة مف الكبار وىـ القطاع األعرض ، والمقمدوف، وىذا ما نخشاه ألف ليس 

تفؽ مع قيـ المجتمع مف حيث المظير والممبس والثقافة واألخبلؽ، فالشباب يمجأ إلى كؿ ما يعرض ي
تقميد المشاىير دوف أدنى تفكير، ومعظـ ما يرتدونو مف مبلبس وما يكتب عمييا مف ألفاظ خارجة 

ئكة أف الدراما التميفزيونية ظاىرة شا“كما تؤكد المالكي:  .”صارخة ال تتناسب مع الحياء والذوؽ العاـ
” الريموت كنتروؿ“وخطيرة، فيي نوع مف الغزو الثقافي بكؿ بساطة، ألف بمجرد الضغط عمى زر 

ف اخترت مادة درامية  نشاىد مختمؼ الثقافات بخيرىا وشرىا لتفرض نفسيا وتقتحـ خموتنا ومنازلنا، وا 
بلع، وكثيرًا ما معينة ال أستطع أف انفصؿ عنيا، وقد أجد نفسي مضطرة لمتابعتيا بإلحاح لحب االستط

 ، فنحف نتحايؿ عمى األمور، ”المرغوب ممنوع“يقؼ المشاىد أماـ قاعدة 

  فكيؼ نحدد الضوابط التي تحكمنا عند مشاىدة ىذه األعماؿ؟ -

” االتحاد“في استطبلع  مشاحنات ومشاجرات وفسخ خطبة وىجر بيت الزوجية «االتحاد»في استطبلع  -
حاالت مف  ٛمف اإلناث، و  ٕٕ” مف الجنسيف” حالة ٖٓ” رأت عينة عشوائية مف الجميور قواميا
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، ومف مختمؼ األعمار ممف تابعوا األعماؿ الدرامية التميفزيونية خبلؿ شير رمضاف المنقضي، ”الذكور
حيث أكدوا عمى متابعتيـ اليومية بانتظاـ ألكثر مف ثبلثة مسمسبلت درامية عمى األقؿ خبلؿ الشير 

وخمص االستطبلع إلى عدد مف المؤشرات الميمة يمكف  .لمنوعات األخرىالكريـ، فضبًل عف برامج ا
كاف متوسط عدد الساعات التي تقضييا اإلناث أماـ شاشة التميفزيوف خبلؿ الشير  ? :إيجازىا فيما يمي
ساعات/ يوميًا لمطالبات والعامبلت في  ٙ- ٘( ساعات /يوميًا لغير العامبلت، و ٛ-ٚالكريـ ما بيف )

كانت الدراما التميفزيونية ىي  ? .ساعات/يوميا بالنسبة لمذكور ٘ - ٗختمفة. في مقابؿ مجاالت م
% مف اإلناث برنامج المسؤوليات اليومية ليف  ٙٚأقرت بارتباؾ  ?.الشاغؿ األىـ لجميع أفراد العينة

 ٕٙأكدت  ?.% 100 بسبب متابعتيف لؤلعماؿ الدرامية، وفي المقابؿ أقر الذكور الثمانية ذلؾ وبنسبة
تقريبًا، أف الحرص عمى متابعة األعماؿ الدرامية، واالستغراؽ في % “  ٘.ٓٛ“ حالة مف الجنسيف 

مشاىدة التميفزيوف يؤثراف سمبيًا عمى ترابط وتماسؾ وتواصؿ أفراد األسرة، وافتقادىـ الحوار خبلؿ 
فزيوف في البيت الواحد، مما حالة إلى وجود أكثر مف جياز تمي ٕٔأشار ? .الشير مقارنة بغيرىا مف أياـ

ساعد عمى وجود فرص اختيار أوسع أماـ أفراد األسرة لممتابعة التميفزيونية في نفس الوقت حسب 
مف الحاالت إلى أف ىناؾ اختبلفات %”  ٓٗ“  ٕٔأشار  ?.رغباتيـ بمعزؿ عف اآلخريف في نفس البيت

يـ ألحداث الدراما اليومية، بسبب عوامؿ فكرية، وخبلفات في الرأي واالتجاىات قد حدثت خبلؿ متابعت
خادشة لمحياء أو ألسباب ” سيناريوىات“السف، واختبلؼ رؤى الشباب والصبية والمراىقيف، أو بسبب 

حاالت مف بيف الثبلثيف حالة شيدت مناقشات حادة، ومواقؼ متوترة أعقبت  ٗمختمفة. وأف ىناؾ 
حالة أخرى  ٔٔأفادت  ?.ة، وىـ جميعًا مف المتزوجيفالتعميؽ أو المناقشة حوؿ مضموف الحمقة الدرامي

بأف أسرىا شيدت مشاحنات حادة بيف األشقاء بسبب الدراما، وال سيما بيف الفتياف والفتيات ممف ىـ 
خطبتيا مف خطيبيا بعد ” فسخت“ذكرت إحدى الحاالت أف إحدى قريباتيا قد ? .في عمر المراىقة

الطرفيف بعد متابعة أحد المسمسبلت، بينما ذكرت أخرى أف جارتيا احتداـ النقاش لتبايف المواقؼ بيف 
تركت بيت الزوجية لمدة وذىبت إلى بيت أىميا لمدة ثبلثة أياـ إثر مشاجرة حادة قبؿ أف يعيدىا زوجيا 

  .لمنزؿ الزوجية مرة أخرى بعد تدخؿ األقارب

 صورة نمطية سمبية لممرأة في األعماؿ الدرامية -

إلى أف الصورة ” دور اإلعبلـ وانعكاساتو عمى األسرة“د العوضي في دراستو عف يشير الدكتور محم -
النمطية لجسد المرأة في التمفزيوف كانت ذات أثر سمبي عمى المشاىدات، حيث ارتفع معدؿ اإلحباط 
وعدـ الرضا عف الذات لدى الفتيات عندما يقارفَّ بيف أجسادىف وأشكاليف وما يرينو عمى الشاشة، كما 

تفع متوسط اإلنفاؽ عمى إجراءات إنقاص الوزف لدى الكثير مف السيدات مقارنة مع متوسط اإلنفاؽ ار 
كذلؾ استخدمت الصورة النمطية لممرأة وسيمة لترويج السمع  .مف أجؿ الغرض ذاتو في عقود سابقة

دخاؿ تيارات جديدة مف السموؾ في المجتمعات، حيث اعتمد المعمنوف عمى بيع الصورة الذ ىنية وا 
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لترويج السمعة، مثؿ اإلعبلنات التي كانت تقدـ المرأة المدخنة في الواليات المتحدة في الخمسينيات 
عمى أنيا األكثر جاذبية، وبالتالي تـ الترويج لنوع مف السجائر باعتباره مخصصا لممرأة المدخنة. 

أف الفتيات البلئي مراىقة ىولندية وأظيرت  ٙٙٔويشير العوضي إلى دراسة أجريت عمى عينة مف 
يشاىدف الدراما التي تقدـ األميات باعتبارىف ربات بيوت يقدمف سعادة األطفاؿ ويضعنيا في المقاـ 
األوؿ كانت لدييف )أي الفتيات( تصورات ذىنية مطابقة لما تقوـ بو األميات في الحقيقة، كما انطبقت 

أميات، وتشير ىذه النتيجة إلى تأثير ىذه الصورة عمى الدور الذي يردف أف يقمف بو عندما يصبحف 
الدراما عمى المشاىد مف خبلؿ التقمص الوجداني والميؿ إلى المحاكاة. وأف كثيرا مف الموضات أو 
الصراعات كانت وسائؿ اإلعبلـ ىي منصة اإلطبلؽ ليا والمروج ليا إما بشكؿ مباشر أو غير مباشر، 

ت بو إحدى المطربات في فيديو كميب شيير واألمثمة مثؿ َقصة الشعر، أو الجمباب الحريمي الذي ظير 
 ”كثيرة

  اتجاىات الشباب العربي -

في دراسة تحميمية لمباحثة المصرية رانيا أحمد محمود مصطفى، لنيؿ درجة الدكتوراه مف قسـ اإلذاعة  -
تأثير الدراما العربية واألجنبية المقدمة “بعنواف:  ٕٙٓٓوالتميفزيوف بكمية اإلعبلـ بجامعة القاىرة عاـ 

تحميؿ مضموف المسمسبلت ، بعد ”في القنوات الفضائية العربية عمى قيـ واتجاىات الشباب العربي
األجنبية المعروضة في فترتي المساء والسيرة خبلؿ مدة زمنية محددة عمى قنوات الفضائية المصرية، 

وردت القيـ االجتماعية اإليجابية  ? :، توصمت إلى جممة مف النتائج منياmbc4، وmbc1وأبوظبي، 
وجودة في المسمسبلت التميفزيونية %، وجاءت السمبيات االجتماعية في مقدمة القيـ المٖٗبنسبة 
%، بينما جاءت القيـ االقتصادية  ٜ.ٙ%، وجاءت القيـ االقتصادية اإليجابية بنسبة  ٚ.ٔٗبنسبة 

 .% ٔ.٘%، والسمبية بنسبة  ٔ.ٕ%، وجاءت القيـ السياسية اإليجابية بنسبة  ٕ.ٓٔالسمبية بنسبة 

ألوؿ بالنسبة لمسمبيات االجتماعية، وجاء الكذب جاءت العبلقات الجنسية غير الشرعية في الترتيب ا ?
%، وىي  ٗ.ٜٛيتضح أف معظـ القيـ المقدمة في المسمسبلت قد تـ قبوليا بنسبة  ?.في المرتبة الثانية

نسبة مرتفعة عمى الرغـ مف أف المقدـ قد يكوف سمبيات إال أف النسبة الكبيرة قد تـ قبوليا بينما تـ 
% لمجميور عينة  ٓٓٔارتفاع نسبة المشاىدة لمدراما بشكؿ عاـ بنسبة  ? .%ٙ.ٓٔرفض القيـ بنسبة 

الدراسة، مما يؤكد عمى الدور الذي تستطيع الدراما أف تقوـ بو في التأثير عمى قيـ واتجاىات الشباب 
يعد مستوى التمثيؿ واإلبيار المرتفع مف أوؿ األسباب التي تجعؿ الشباب عينة الدراسة تتابع  ?  .العربي

%،  ٘.ٖٗ%، وألنيا موضوعات جديدة في المركز الثاني بنسبة  ٚ.ٜ٘مسمسبلت األجنبية بنسبة ال
 «األولى عربياً »األسرة اإلماراتية .% ٛ.ٜٖوجاء ىدؼ التسمية والترفيو في الترتيب الثالث بنسبة 

الكناني مف  تسابقت العديد مف المواقع اإللكترونية لنشر نتائج رسالة دكتوراه لمباحثة المصرية لبنى
كمية اإلعبلـ بجامعة القاىرة، عف تأثير الدراما التمفزيونية عمى األسرة العربية وتماسكيا ومتانة 
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العبلقات بيف أفرادىا، ومدى االلتزاـ بالقيـ الدينية واالجتماعية بجانب االىتماـ بالمرأة مف خبلؿ الطرح 
كأداة بحثية لتقييـ تماسؾ األسرة العربية؟ ورغـ أف الدرامي، وىؿ يمكف االعتماد عمى الدراما التمفزيونية 

إلى عدد مف النتائج ” الكيبلني“ىذا الجانب كاف محورًا أو جانبًا مف جوانب البحث، توصمت الباحثة 
أىميا أف األسرة اإلماراتية ىي األولى عربيًا، تمييا األسرة التونسية، وتحؿ األسرة السورية في المركز 

% عربيًا لتميز عبلقتيا األسرية مف  ٕٙفقد نالت األسرة اإلماراتية   لمصرية رابعًا.الثالث، واألسرة ا
% وحمت األسرة  ٖ.ٗ٘% والسورية  ٜ.ٗ٘خبلؿ المسمسبلت التمفزيونية، فيما حصمت التونسية 

وبدا أف نموذج األسرة المتماسكة في اإلمارات ىو األكثر تكرارًا في   %. ٛ.ٙٗالمصرية رابعًا بنسبة 
ورغـ   % فقط. ٗ.ٚفيما ىو في المسمسبلت السورية يظير بنسبة  %85.2مسمسبلتيا، إذ ظير بنسبة

الفارؽ بيف الرقميف في الدراما السورية والدراما اإلماراتية، إاّل أف الدراما المصرية والتونسية تبدو ىي 
% وفي التونسية  ٓٔبة األقرب إلى الرقـ السوري إذ تظير األسرة متماسكة في الدراما المصرية بنس

انتقدت دراسة أكاديمية مصرية الدراما التميفزيونية واتيمتيا  الدراما تعمؽ العنؼ األسري %. ٛبنسبة 
بتكريس الصراع بيف الزوجيف، وتسبب اغترابًا لمشخصية العربية، واتيمت وسائؿ اإلعبلـ بأنيا تشارؾ 

أكتوبر  ٙ  مناؿ أبو الحسف أستاذ اإلعبلـ بجامعة في تعميؽ ظاىرة العنؼ األسري، ففي دراسة الدكتورة 
اكتساب الشباب بعض الفضائؿ الخمقية مف خبلؿ التعرض لؤلعماؿ الدرامية وعبلقتو ببعض “بعنواف 

، وأثبتت الدراسة أف مشاىدة األعماؿ الدرامية التي تسبب العنؼ األسري عامؿ مساعد ” قضايا األسرة
غالبًا عف التقميد األعمى لمثقافة الداخمية والغزو الثقافي األجنبي  في ظاىرة التفكؾ األسري الناتجة

الذي انعكس عمى الدراما التميفزيونية، وتشير الدراسة إلى أف الحؿ يأتي مع تعزيز التربية الجيدة 
 .واألخبلؽ والقيـ الحميدة، لمواجيتيا ىذه الدعوات السمبية الغريبة عمى المجتمع العربي المسمـ

الدراسة التي أجراىا المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية إلى أف األسر المفككة ترتفع وأشارت  
% مف  ٖٔ % مف مرتكبي ىذه الجرائـ مف المتزوجيف مقابؿ  ٚٛ فييا نسب جرائـ العنؼ األسري، وأف 

ينما تمثؿ اإلناث %، ب ٛٚ وأف الذكور يشكموف أغمبية مرتكبي العنؼ بنسبة تزيد عمى   ، غير المتزوجيف
 . %، وأشارت إلى أف التفكؾ األسري أدى إلى غياب المودة واضطراب الصحة النفسية لؤلسرة ٕٕ 

اإلعبلـ في إظيار صورة مستحدثة لمعنؼ األسري، والتركيز عمييا،   كما أشارت الدراسة إلى دور وسائؿ
الحرماف مف نفقات المنزؿ، أو  مثؿ: عقاب الرجؿ لزوجتو بالزواج بأخرى، أو التيديد بالطبلؽ، أو

ورصدت الدراسة أف ُىناؾ أسبابًا لمعنؼ األسري،   ضرب األبناء، أو منع الزوجة مف الخروج مف المنزؿ.
منيا أسباب اجتماعية، واقتصادية، ونفسية، ووجدانية وأكدت أف التوعية بالعنؼ األسرى مسؤولية تقع 

ًا باألجيزة المعنية، وانتياء بوسائؿ اإلعبلـ ومؤسسات عمى عاتؽ الجميع، ابتداء مف المدرسة، ومرور 
أما بالنسبة لمطبلؽ فأكدت الدراسة أف الدراما الفضائية تعزز الصراع السمطوي بيف  .المجتمع المختمفة

، وتنمي الشعور بالفردية، حيث تبث الفضائيات األنماط المستوردة الغربية وأغمبيا أفكار تتسـ  الزوجيف
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، وال تيدؼ إال لممتعة والترفية فقط، وىو ما يؤدي إلى حدوث نوع مف االغتراب  طحيةبالتفاىة والس
  . لمشخصية العربية والتسطيح لعقؿ المشاىد

 ىذا عف ما يقدمو التميفزيوف مف دراما ، فيؿ لمبرامج الحوارية نفس التأثير ؟ -

  :http://iswy.co/e15lvlرابط المادة ذيؿ عمى أخبار الحمقى والمغفميف .٘٘

عمي االنترنت يوضح كيؼ تحوؿ التميفزيوف إلي نسخة حديثة مف كتاب أخبار الحمقي  ٕٕٔىناؾ مقاؿ -
أصبح التمفزيوف تيديدًا لمحرية اإلنسانية، أكثر خطًرا مف البوليس "والمغفميف حيث ورد ما يمي : 

ما لـ تكف قدرتيا عمى التفكير قد -مة والسجوف ومعسكرات االعتقاؿ السياسي، وأعتقد أف األجياؿ القاد
سوؼ ُتصدـ باستشياد الجيؿ الحالي المستيدؼ بدوف عائؽ لتأثير ىذه القوة الضاربة  -ُدمّْرت تماًما

التي ال رابط ليا. فإذا كانت الدساتير في الماضي توضع لمحد عمى سطوة الحكاـ، فإف دستوًرا جديًدا 
ديد الذي ييدد بإقامة عبودية روحية مف أسوأ األنواع" عمي و لكبح جماح ىذا الخطر الجيسنحتاج إل

عزت بيجوفيتش. ما رواه ُكتَّاب األخبار واألمثاؿ والطرائؼ في كتب األدب وأخبار الحمقى والمغفميف لـ 
، ٖٕٔيعد ُيقاؿ اآلف لمتندر والضحؾ ومجالس المفاكية، بؿ صار يقاؿ كحقائؽ جادة عمى وسائؿ اإلعبلـ

وحيف ينتقؿ الحمقى والمغفموف مف خانة النوادر إلى منافذ التوجيو والتأثير، ينتقؿ معيـ الناس مف 
النور إلى الظممات، يشتروف الضبللة باليدى وىـ ال يبصروف! السطور القادمة شذرات مف رحمة 

كذب روى ابف ( منيج تثبيت الٔانتقاؿ "الحمقى والمغفميف" مف كتب األخبار إلى شاشات األخبار. )
                                                             

 
D8%B9%D9%84%D9%89-https://ar.islamway.net/article/51145/%D8%B0%D9%8A%D9%84%-رابط المقاؿ عمي االنترنت :  ٕٕٔ

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D9%8A%D  

الدولة وضعت يدىا عمى كؿ وسائؿ اإلعبلـ  وحيد حامد إف الثابت أف   محمود القيعي:قاؿ السيناريست الشيير –” رأي اليـو”–القاىرة  ٖٕٔ
ؤثر لمالمرئى والمسموع والمقروء، مشيرا الى أنو منذ ذلؾ الحيف صار اإلعبلـ المصرى فى موقؼ ال ُيحسد عميو، رغـ أنو كاف اإلعبلـ الصادؽ وا
ميما والمستنير، وصاحب الريادة والشعبية، أيضًا كاف داعمًا لسياسة الدولة بمنطؽ خافت وقميؿ مف الحكمة، ولـ يحدث أف غمبو أى إعبلـ آخر، 

ويحارب ولو كثرت أموالو أو انتشرت خدعو.. وكاف ىناؾ الرأى والرأى اآلخر، الذى ُيثرى الحياة السياسية واالجتماعية ويغذييا بالروح الوطنية، 
أف مف ” المصري اليـو“بصحيفة ” مف أسباب الحزف” وأضاؼ حامد في مقالو اليـو  كذبًا نماذج الفساد واإلىماؿ والنفاؽ، إذ ربما تحدث نتيجة.

نما يجوز وبعد أف صار اإلعبلـ فى قبضة الدولة مف جديد، فقد تخّمى عف القواعد اإلعبلمية الثابتة والتى ال يجوز تغييرىا المؤسؼ حقا  ، وا 
وأىؿ الرأى والحكمة يقولوف بكؿ بساطة )كؿ واحد يشتغؿ شغمتو(، “تطويرىا، مشيرا الى أف اإلعبلـ ال يدار إال بواسطة إعبلمييف.وتابع حامد: 

ء أف يحؿ الطبيب طبيب.. والمدرس مدرس.. والقاضى قاض.. والعسكرى عميو أف يقاتؿ، والمطرب عميو أف يغنى، وال يجوز ألى واحد مف ىؤال
محؿ اآلخر.. لو حدث ذلؾ تحدث الكوارث.. وألف اإلعبلـ المصرى اآلف فى قبضة غير المتخصصيف فى اإلعبلـ، فقد سقط فى حفرة عميقة، 

أو أربعة  أنا شخصيًا أحس بالحزف العميؽ وأنا أشاىد االنتشار غير العادى لثبلثة“واختتـ حامد مقالو قائبل:  ” .الخروج منيا ليس باألمر الييف. 
نيا برامج يتـ بثيا مف قنوات فى تركيا، ولؤلسؼ تجد مف يشاىدىا بكثافة، وسواء صّدؽ أو لـ يصّدؽ، الثابت أنو انصرؼ عف قنواتو الوطنية، أل 

ذا كانت وظيفة اإلعبلـ أف يؤثر فى الداخؿ والخارج، فإعبلمنا أييا السادة فقد القدرة  ذا ابتعدت عنو فابتعد عنيا تمقائيًا. وا  تمامًا عمى التأثير.. وا 
نما مف المثقفيف وأساتذة اإلعبلـ.. اإلعبلـ لو رجال و ونساؤه كاف اإلعبلـ ىو سبلح الحرب فى العالـ الحديث، فإف قادتو ليسوا مف العسكرييف، وا 

ف تغيرت عنا وينيا، والقنوات الفضائية صورة طبؽ فابحثوا عنيـ.. ألننا فقدنا التنوع واإلبداع والمنافسة، وأصبحت الصحؼ متشابية تمامًا، وا 
ىذا  األصؿ مف زميبلتيا، وال جديد ىنا أو ىناؾ، ألف اإلعبلـ مسألة وطنية واإلعبلف مسألة تجارية.. وال يوجد فى الوقت الحالى مف يفرؽ بيف

 ”.وذاؾ

https://ar.islamway.net/article/51145/%D8%B0%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.islamway.net/article/51145/%D8%B0%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.islamway.net/article/51145/%D8%B0%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.islamway.net/article/51145/%D8%B0%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.islamway.net/article/51145/%D8%B0%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86
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قتيبة في عيوف األخبار أف أبا حية النميري، وكاف مشيوًرا بالُجبف مع الكذب والتعالي، كاف لو سيؼ 
ا  يسميو )لعاب الَمِنيَّة( رغـ أنو ليس بينو وبيف الخشبة فرؽ، سمع يوًما صوًتا خارج الدار فظنو ِلصِّ

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

د خرج، فقاؿ: "الحمد لّمو الذي مسخؾ كمًبا وكفاني حرًبا". لكف أبا وأطيبيـ!" ثـ فتح الباب فإذا كمب ق
ُبِعث في زماننا إعبلمًيا  -الذي ُرِوَيْت قصتو في كتب األدب عمى اعتبار أنيا مف الطرائؼ-حية ىذا 

وصارت لو قناة، واستطاع إقناع الناس حقًا بأف الذي في يديو كاف سيًفا صقيبًل وأف الذي حاوؿ التيجـ 
( تكذيب الصورة روى أىؿ األخبار أف رجبلف خرجا لمصيد، ٕو كاف بشًرا وقد مسخو اهلل كمبًا!! )عمي

فأبصرا شيًئا أسودًا عمى قمة التّؿ، فقاؿ أحدىما لصاحبو: "انظر ىذا الغراب"، فقاؿ صاحبو: "بؿ ىو 
فقاؿ صاحبو: "عنزة! عنزة،" وبينما ىما يتجادالف إذا بو يطير، فقاؿ الرجؿ: "ىا ىو الغراب قد طار"، 

ولو طارت!!". ويبدو أف نسؿ ىذا الرجؿ قد احتموا الصحافة واإلعبلـ! ولقد ذىمت مذيعة الجزيرة أماـ 
واحد منيـ حيف قاؿ ليا: "لـ تكف ثمة مظاىرات اليوـ في القاىرة، والتجمعات القميمة لـ تزد عف 

ىؤالء عشرات؟!" فقاؿ ببساطة وثقة: العشرات"، قالت لو: "سيدي لعمؾ تنظر معنا إلى الشاشة: ىؿ 
وينقمو -"نعـ!!!" ومثميا كاف مذيع قناة التركية مع آخر قاؿ لو: "اآلف يجري عمى كوبري أكتوبر 

مجموعة مف الممثميف يطمقوف النار عمى السكاف في البيوت". فسارعت القناة  -التميفزيوف المصري
فارغ تماًما ال أثر عميو ألحد مف الناس، وبرغـ لبث الصورة مف التميفزيوف المصري فإذا بالكوبري 

( تحميبلت ببل موقؼ روى أىؿ ٖ)  الصورة فمقد استمر الرجؿ يروي تفاصيؿ ما يقوؿ أنو يحدث!!!
، قالت األرنب: "يا أبا حسؿ )مف أسماء الضّب(" فقاؿ:  األمثاؿ أف أرنًبا وثعمًبا تخاصما عند الضبّْ

تحكـ بيننا"، قاؿ: "عاداًل َحكَّْمتما"، قالت: "فاخرج إلينا"، قاؿ: "في بيتو "سميًعا دعوتما"، قالت: "جئناؾ ل
ُيؤتى الَحَكـ"، فدخبل عنده فقالت األرنب: "وجدُت تمرة"، قاؿ: "حموة َفُكمييا"، قالت: "فخطفيا الثعمب"، 

قاؿ: "حرّّ انتصؼ قاؿ: "ما أراد إال الخير"، قالت: "فضربُتو"، قاؿ: "ِبَحقّْؾ أخذِت"، قالت: "فضربني"، 
لنفسو"، قالت: "فاحكـ بيننا"، قاؿ: "قد حكمت". وحتى ىذه المحظة ال أحد يدري بماذا حكـ أبو حسؿ؟! 
لقد برر لكؿ األطراؼ مواقفيا ولـ يتخذ ىو موقًفا، ثـ ظف نفسو قد حكـ في الخصومة! طائفة أبي 

بالماء، ويصوغ المشيد  -ء بعد الجيدحسؿ تنتشر في وسائؿ اإلعبلـ اآلف، فبل يفعؿ إال أف يفسر الما
عمى نحو ما قاؿ الشاعر: فكأننا والماء يجري حولنا *** قوـٌ ُجموٌس حوليـ ماء فبعد كؿ الكبلـ 

( َألّْؼ، وال تقؿ: ال أعرؼ ٗالكثير، الرتيب الفخيـ الكبير النظيـ، ال يخرج المشاىد منو بشيء!! )
ندلسي، كاف ذا بديية عجيبة، لكنو كاف كّذابًا، وكاف اشتير في تاريخ األدب العربي ابف صاعد األ 

يدَّعي العمـ في كؿ أمر فيخترع وال يقوؿ ال أعرؼ، حتى قيؿ لو يوًما: "ما ىو الخنفشار؟" فانطمؽ يقوؿ 
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في ثقة وثبات: "نبات ينبت في أطراؼ اليمف، أبيض الثمرة ببل رائحة، إذا شربتو العير انعقد لبنيا"، وقد 
لقد عقدت محبتيا بقمبي *** كما عقد الحميَب الخنفشار بينما الحقيقة أنو ال شيء قاؿ الشاعر: 

نما أراد السائؿ أف يفضح ادعاءه العمـ. واآلف ال تجد أحدا عمى شاشة يقوؿ "ال  اسمو الخنفشار، وا 
نما يمضي في التحميؿ والتنظير كأنما أحاط بالموضوع عمًما، وكثيًرا ما يبدو مف مستوى  أعرؼ"، وا 
الكبلـ مدى إحاطتو الفعمية باألمر، ومنذ ما بعد ثورة يناير صارت كممة "النخبة" سيئة السمعة في 
أوساط الشباب، بؿ قاؿ الكاتب الساخر الراحؿ جبلؿ عامر عبارتو البلذعة: "كاف باإلمكاف أف أكوف 

"متى ُوِلدت؟" فقاؿ:  ( حقائؽ غريبة ُسئؿ رجؿ:٘"خبيًرا استراتيجًيا" ولكني فضمت أف أكمؿ تعميمي". )
"ُوِلدُت رأس اليبلؿ لمنصؼ مف رمضاف بعد العيد بثبلثة أياـ! فاحسبوا كيؼ شئتـ". ومرض رجؿ فُسئؿ: 
"ماذا تشتيي؟" فقاؿ: "رأس كبشْيف"، فقيؿ لو: "ذلؾ ال يكوف"، فقاؿ: "َفَرْأَسْي كبش". وكاف اإلماـ أبو 

ى اإلماـ قدمو احتراًما لو، فمما تكمـ الرجؿ سأؿ حنيفة في مجمس وفيو رجؿ يبدو عميو الوقار، فثن
اإلماـ وقاؿ لو: "ماذا لو غربت الشمس في أذاف الظير، ىؿ يجوز لمصائـ أف يفطر ظيًرا؟!"، ساعتيا 
قاؿ اإلماـ كممتو السائرة: "آف ألبي حنيفة أف يمد قدمو". مف ذرية ىؤالء جاء أقواـ يخبروننا بما لـ 

 ؿ تعرؼ أف أخا أوباما مف اإلخوافى  تعرؼ أف أوباما مف عمبلء األمريكاف؟ىؿ نكف سنعرؼ إال منيـ: 
ىؿ تعرؼ أف المؤامرة السرية  األندلس؟ أف اإلخواف المسمميف ىـ سبب سقوطىؿ تعرؼ   المسمميف؟

؟ *** خبلصة ما يحدث مف اإلعبلمييف وضيوفيـ مف ٖٕٔٓ/ٖٔ/ٖٔ ـالكبرى عمى مصر ستنفذ يو 
د األساطير مذكور في مأثور عربي آخر، فمقد كاف الشاعر الحمدوني يتحامؽ، حماقات وطرائؼ تبمغ ح

أي يصطنع الحماقات والببلىات، وحيف عاتبو العقبلء في ىذا، ولماذا وضع نفسو في ىذا الموضع 
الدنيء قاؿ كممتو الخالدة: "حماقة تعولني خير مف عقؿ أعولو!" وأنشد يقوؿ: عذلوني عمى الحماقة 

 ُذالّ  -إف تعاقمتُ -ُحْمقي اليوـ قائـ بعيالي *** ويموتوف   ىي مف عقميـ ألّذ وأحمىجيبًل *** و 

 لقد فيمت ما يعنيو كاتب ىذا المقاؿ ، فييا لنستكمؿ حوارنا عف التاريخ  -

ال أعتقد أف في إمكاننا استكماؿ سرد أحداث التاريخ المصري نظرًا لتعدد اآلراء واختبلؼ المصادر ،  -
فاية ، ودعني أسألؾ ىؿ يمكنؾ أف تحمؿ ما ذكرناه مف أحداث تاريخية وتحاوؿ أف وفيما قمناه الك

 تستنتج األحداث المتوقع حدوثيا كما كنت تأمؿ في بداية حوارنا ؟

 الصراع الحقيقي .ٙ٘

وكؿ ما ييمني اآلف لمعرفة ما سيحدث ،  والتحميؿ لقد زادت حيرتي ، وأيقنت بالفعؿ أنو ال داعي لمتفكير -
مسممًا وأف تكوف تصرفاتي وأفعالي ومواقفي مما يحدث حولي ترضي ربي في حدود ىو أف أموت 
ينتظروف أو  واما كان يعرفوابالفعؿ دوف أف  واقد مات ـالتي ذكرناى الشخصياتفجميع استطاعتي ، 

، ولكنني أعتقد أف األمر أكبر مف ث امف األحدما سجموه مف مواقؼ سوي  ـحدوثو ، ولـ ينفعي يأمموف
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ؤلحداث التاريخية والصراع عمي السمطة الذي لـ يتوقؼ طواؿ التاريخ ، فالصراع الحقيقي في سرد ل
في مختمؼ أشكاليا وبيف الديف ، فيؿ كتب أحد مف العالـ كمو فيما أعتقد ىو صراع بيف العممانية 
 الباحثيف عف ىذا الموضوع دراسة أو مقاؿ مثبًل ؟

 ٕٗٔ(ماذا ابقت العممانية لمديف؟اإلسبلـ تحت عنواف )ىناؾ مقاؿ بالفعؿ عمي موقع طريؽ  -

 فماذا ورد في ىذا المقاؿ ؟ -

ماذا بقي لمديف؟ ىذا ىو السؤاؿ الذي يراودنا اآلف بعد تمؾ الرحمة الطويمة مع إليؾ نص المقاؿ : )  -
العممانية في مجتمعاتنا! لقد رأينا كيؼ استؤصمت جذور الديف مف كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة: في 
السياسة واالقتصاد، وفي االجتماع واألخبلؽ، وفي العمـ والفف، فماذا بقي لمديف بعد ذلؾ؟ ىؿ بقي لو 
شيء يذكر سواء عمى الصعيد النظري أو في واقع الحياة؟ أما عمى المستوى العممي والفكري فإف 

مف القضايا  قد استبعدت بصفة مطمقة أف تكمؼ نفسيا البحث في أية قضية -شرقيا وغربيا -أوروبا 
منطمقة مف الديف أو متأثرة بو، وأف تستفتي الديف في أي شأف مف الشئوف. فالعداوة التقميدية المريرة 
بيف الكنيسة والعمـ قضت عمى كؿ احتماؿ مف ذلؾ، والمبدأ األساسي الذي قامت عميو الحياة األوروبية 

معاصر الذي شب عف الطوؽ واستغنى المعاصرة ىو عبادة اليوى وتحكيمو مف دوف اهلل، فاإلنساف ال
عف اإللو لـ يعد بحاجة إلى الرجوع إليو.. ليكتب أي باحث ما شاء: نظرية، نقدًا، خرافة، لغوًا ساقطًا، 
مجونًا، وفحشًا... إلخ أي شيء، وليبد رأيو بكؿ حرية ما داـ ال ينبع مف المنطقة المحرمة: منطقة 

جاءت كممة: جورج سانتياتا وىو يمخص المزاج الثقافي الديف، منطقة الحبلؿ والحراـ. ومف ىنا 
لمعصر: "إف حياتنا بكامميا وعقمنا قد تشبعا بالتسرب البطيء الصاعد لروح جديدة ىي روح ديمقراطية 

حتى مف كاف منيـ يذىب إلى الكنيسة -دولية متحررة وغير مؤمنة باهلل". وىكذا نجد الباحثيف العممييف 
كؿ التخصصات مف منطمؽ العداوة العمياء لمديف: فالذي يتحدث في عمـ النفس يكتبوف في  -يوـ األحد

يقوؿ: إف الديف كبت ينبغي أف يحطـ لكي ال يؤذي الكياف النفسي لمفرد! والذي يتحدث في االقتصاد 
يقوؿ: إف االقتصاد الصناعي يحتاج إلى مجتمع متحرر مف القيود الموروثة مف المجتمع الزراعي ومف 

أف تخرج المرأة لتعمؿ!  -في المجتمع الصناعي -ذلؾ احتجاز المرأة لميمة األمومة )إذ ينبغي بينيا ك
والذي يتحدث في االجتماع ينظر بعيف السخرية إلى تمؾ السذاجة التي كانت تخيؿ لمناس أف الديف 

جيالتيـ فطري وأنو شيء منزؿ مف السماء، أال يعمـ الناس أف البشر ىـ الذيف ابتدعوا الديف أياـ 
وسذاجتيـ؟! انظروا إلى المجتمعات المتأخرة التي ما تزاؿ تعيش في األحراش في أفريقيا وأستراليا... 
وستجدوف بذرة الديف ىناؾ في الجيؿ والسذاجة والخرافة واألسطورة... ثـ انظروا إلى التقدـ الحضاري 
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بقية مما ورثتموه عف سكاف  في القرف العشريف! أما تستحوف مف أف يكوف في ضمائركـ ووجداناتكـ
الغابات واألحراش؟! والذي يتحدث عف العموـ... العموـ البحتة، ال ينسى الديف كذلؾ! إنو يذكر الناس 
بيوـ كاف الناس متدينيف، فكانوا لجيالتيـ الشديدة ينسبوف ما يحدث في الكوف كمو إلى اهلل! يا 

تي تحكـ الكوف... أما نحف العمماء في القرف لجيالتيـ! لـ يكونوا يعرفوف القوانيف الطبيعية ال
العشريف. والذي يتحدث في الفف... يزري بتمؾ األياـ التي كاف التحدث عف الجنس فييا يعتبر عيبًا 
تأباه األخبلؽ! تبًا لكـ أييا المتأخروف! كـ كنتـ تحجبوف مف ألواف الجماؿ الممتع البييج األخاذ! 

يوـ نحف نجعؿ الجنس فنًا قائمًا بذاتو.. لحظة الجنس كوف كامؿ... انظروا إلينا نحف المتحرريف! ال
تعالوا نتتبعو مف جميع أقطاره... تعالوا نصفو داخؿ النفوس وفي واقع الحياة... تعالوا نكشؼ متعو 
ناثًا، ونطمقيـ ينشطوف نشاط الجنس... ونمسؾ الكاميرا  ومباىجو... تعالوا ُنعري الناس ذكورًا وا 

ذي يتحدث في السياسة يرثى لحاؿ اإلنساف أياـ القروف األولى حيف كاف يحتكـ ويخضع لمتسجيؿ. وال
لقوانيف غيبية ال يد لو في وضعيا، وكاف محرومًا باسـ الطاعة اإلليية مف كؿ حقوقو وحرياتو!! إلى 

 آخر مف يكتبوف ويبحثوف. 

 ىذا عمى صعيد الفكر والبحث، فماذا عمى صعيد الحياة العممية؟  -

لشرؽ الشيوعي يعترؼ صراحة بأنو قد قضى أو في سبيؿ القضاء عمى كؿ شكؿ مف أشكاؿ العبادة إف ا -
والمظاىر الدينية حتى الشخصي منيا، ولذا فبل حاجة لمحديث حولو، أما الغرب الرأسمالي الذي يقوؿ: 

فإف  (Anti -Religious) وليست مف الطراز المضاد لمديف (Non-Religious) "إف عممانيتو مف الطراز البلديني
األمر في ظاىره يبدو مختمفًا بعض الشيء" إف دعاة البلدينية مف المخادعيف والمخدوعيف ىناؾ 
يقولوف: إنو ال ضرر عمى الديف مف قياـ الحياة عمى البلديف!! فالكنائس ستظؿ مفتوحة، بؿ إف عددىا 

ة أبوابيا في حيف يكوف وعاظ الكنائس ليزداد، وىناؾ يوـ األحد حيث تقفؿ الدوائر الرسمية وغير الرسمي
ومنشدوىا في ذروة نشاطيـ، وىناؾ الحرية الشخصية التي ال تضع عمى حرية العقيدة أي قيد، وتتيح 
ألي متحمس لمديف أف ينضـ إلى سمؾ الرىبانية أو يشترؾ في جمعية خيرية أو يسافر ضمف بعثة 

بكؿ تركتو وقفًا عمى الكنيسة. كما أف مف حؽ  تبشيرية إلى الخارج، ولو الحؽ أف يوصي عند احتضاره
الكنيسة أف تقيـ طقوسيا ومراسميا وحفبلتيا ببل اعتراض مف الدولة، بؿ إف رجاؿ الحكومة أحيانًا 
يتشرفوف بحضورىا. أما الزواج فبل تزاؿ غالبية الجماىير ترى ولو نظريًا أف إقامة طقسو في الكنيسة 

تجعؿ الديف يحتفظ  -في نظرىـ -اج ببل عقد. وكؿ ىذه األمور أفضؿ مف العقود المدنية أو الزو 
في نطاؽ ىذه -وتتيح لو أف يوجو أتباعو  -ضمف دائرتو الخاصة بطبيعة الحاؿ-بمكانتو ونفوذه 

كما يشاء، ومعنى ذلؾ أف المخاوؼ التي يبدييا بعض الناس عمى الديف مف جراء تعميـ  -الدائرة
عمى مستويات الحياة عامة ال مبرر ليا إطبلقًا! ومف نافمة القوؿ أف  اإلجراءات التطبيقية البلدينية

نقوؿ: إف الديف كما أنزلو اهلل ال يصح بحاؿ أف ينعزؿ في زاوية مف زوايا الحياة أيًا كانت، لكننا نقوؿ 
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 بالنسبة ألوروبا: إنو حتى ىذه الزاوية التي يوىـ دعاة البلدينية الناس بأنيـ تركوىا لمديف لـ تظؿ
دينية خالصة، بؿ طغت عمييا موجة التحمؿ مف الديف حتى أفقدتيا معناىا، وتركتيا مظاىر صورية 

 .ٕ٘ٔجوفاء ال أثر ليا في مشاعر الناس وال في سموكيـ

أنا ال أفيـ كيؼ يعتبر أحد أف الحياة الدنيا ىي اليدؼ بينما ىي وسيمة لمحياة اآلخرة ، إنيا أقصر مف  -
فساد آخرتنا مف أجميا ، وما المانع أف نعمرىا كما أمرنا المولي أف نيتـ بيا ونعمؿ عمي إص بلحيا وا 

 عند اهللوجؿ عمي أف يكوف تعميرنا ليا إلرضاء اهلل فنحتسب األجر عز 

أي والدار اآلخرة أي الجنة . خير أي أفضؿ . وأبقى أي أدوـ مف الدنيا  واآلخرة خير وأبقى : تعالى ) قاؿ -
ما الدنيا في اآلخرة إال كما يضع أحدكـ أصبعو في اليـ ،  " : - صمى اهلل عميو وسمـ -. وقاؿ النبي 
ف لو كانت الدنيا مف ذىب يفنى ، واآلخرة م : مالؾ بف دينار صحيح . وقد تقدـ . وقاؿ " فمينظر بـ يرجع

خزؼ يبقى ، لكاف الواجب أف يؤثر خزؼ يبقى ، عمى ذىب يفنى . قاؿ : فكيؼ واآلخرة مف ذىب يبقى 
 ٕٙٔ( . ، والدنيا مف خزؼ يفنى

إف قضية المسمـ الكبري ىي أف ينجو بنفسو ويفر إلي اهلل ، فعندما يتعرض لمفتف المختمفة يتعامؿ  -
، الميـ ال تجعؿ الدنيا أكبر ىمنا وال مبمغ معيا مف خبلؿ الكتاب والسنة فيصمح آخرتو ودنياه أيضًا 

 عممنا 

بيا لنفسو وألصحابو ،  ىذا الدعاء مف أعظـ األدعية التي كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يدعو -
وعمميا أمتو رحمة بيـ وشفقة عمييـ ، إذ لـ يترؾ ىذا الدعاء مف خيري الدنيا واآلخرة أمرا إال وتضمف 

ـَ . أكمؿ ما فيو وأحسنو عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ : َقمََّما َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ َلَنا ِمْف َخْشَيِتَؾ َما َيُحوُؿ َبْيَنَنا َوَبْيَف  ): تَّى َيْدُعَو ِبَيُؤاَلِء الدََّعَواِت أَلْصَحاِبوِ َيُقوـُ ِمْف َمْجِمٍس حَ  َـّ اْقِس المَُّي

ُف ِبِو َعَمْيَنا ُمِصيَباِت الدُّ  ا ، َوَمتّْْعَنا ْنيَ َمَعاِصيَؾ ، َوِمْف َطاَعِتَؾ َما تَُبمُّْغَنا ِبِو َجنََّتَؾ ، َوِمَف الَيِقيِف َما ُتَيوّْ
ِتَنا َما َأْحَيْيَتَنا ، َواْجَعْمُو الَواِرَث ِمنَّا ، َواْجَعْؿ ثَْأَرَنا َعَمى َمْف  َظَمَمَنا ، َواْنُصْرَنا َعَمى ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَّ

َنا ، َواَل َمْبَمَغ ِعْمِمَنا ، َواَل ُتَسمّْْط َعَمْيَنا َمْف َعاَداَنا ، َواَل َتْجَعْؿ ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا ، َواَل َتْجَعِؿ الدُّنْ  َيا َأْكَبَر َىمّْ
." ( وقاؿ: حسف غريب. وصححو األلباني في " صحيح الترمذيٕٖٓ٘رواه الترمذي )رقـ/( َمْف اَل َيْرَحُمَنا

ٕٔٚ 

 ؟ فكيؼ يتجنب المسمـ الفتف -

 دعنا نبحث عف اإلجابة عمي شبكة المعمومات االنترنت  -

                                                             
 

 http://iswy.co/e28899 :رابط المادة ٕ٘ٔ -
ٕٔٙ http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207  
ٕٔٚ https://islamqa.info/ar/answers/132054/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-

%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-
%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%83 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3724&idto=3724&bk_no=48&ID=3207


ٕٖٓ 

 
 

 مانع فماذا وجدت في نتائج البحث ؟ال  -

آخر  - دعاء الدغيـ :موضوع.كوـ بواسطةعمي موقع  كيؼ نتجنب الفتف ىناؾ مقاؿ بعنواف  -
  ٕٙٔٓديسمبر  ٗ،  ٕٓ:ٕٔ :تحديث

 فماذا ورد فيو ؟ -

  ٕٛٔمقاؿ بعنواف كيؼ نتجنب الفتف .ٚ٘

وىو الصادؽ الصدوؽ أننا قبؿ ألؼ وأربعمئة عاـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-الفتف أخبَرنا نبينا محمد ) -
سنأتي عمى زمف مميء بالفتف والشبيات، فحّذرنا منيا وأمرنا باإلكثار مف األعماؿ الصالحة لتجّنب 
. يصبُح الرجُؿ مؤمًنا ويمسي كافًرا. أو  الوقوع فييا، فقاؿ: )بادروا باألعماِؿ فتًنا كقطِع الميِؿ المظمـِ

عرٍض مف الدنيا( ]صحيح[، ونرى بعض الفتف اليوـ تحدث بيف يمسي مؤمًنا ويصبُح كافًرا. يبيُع ديَنو ب
المسمميف، وحتى نتجّنب الوقوع فييا ال بّد مف التعّرؼ عمى الوسائؿ التي تعيننا عمى ذلؾ. الفتنة تعني 
لغة: االبتبلء واالمتحاف، كما ُيقاؿ: فتنُت الذىَب والفضة: أي أذبتيما بالنار لتمييز الجيد مف الرديء، 

ضبلؿ الناس، أو التحريض واإلفساد، أو المعصية، أو الكفر وفي ال شرع تأتي بعدة معاف: كالتشكيؾ وا 
فراده  والشرؾ، أو األذى، أو القتؿ، أو الحرب، أو القتاؿ. كيفّية تجّنب الفتف التمّسؾ بديف اهلل وتوحيده وا 

الديف؛ وذلؾ مف خبلؿ التعمـ بالعبادة. تحصيف النفس بالعمـ الشرعي، واليقيف باهلل، والتفّقو في أمور 
مف العمماء الصالحيف ليكوف المؤمف عمى عمـ بالفتف وعمى استعداد لمواجيتيا، وليتنّبو منيا. المجوء 
الدائـ إلى اهلل تعالى ليجّنبنا الفتف ويحمينا مف الوقوع فييا، ويثّبتنا عمى الحؽ، ويصرؼ عنا الباطؿ 

الذنوب والمعاصي. اإلكثار مف األعماؿ الصالحة، والعبادات، الذي يكوف مشتبيًا. التوبة إلى اهلل مف 
والذكر، واالستغفار، والتقرب إلى اهلل تعالى، فذلؾ يجمب التوفيؽ مف اهلل، كما ينجي مف الوقوع في 
مطّبات الفتنة. إمساؾ المساف، وتجّنب الحديث والخوض في موضوع الفتنة الحاصمة، والبعد عف 

قوؼ بجانب طرؼ دوف طرؼ لمجّرد ميؿ قمبي فقط. الرفؽ والتمّيؿ في المواقؼ المناقشة بغير عمـ والو 
والتصرفات كّميا، ومّما يعيف عمى التمّيؿ استخارة اهلل عز وجؿ قبؿ القياـ بأي عمؿ، واستشارة أىؿ 
العمـ والصبلح. اإلكثار مف الصدقات في السّر والعمف؛ ألّف صنائع المعروؼ تقي مصارع السوء، 

ي تبعد الوقوع في الفتف. العمـ بأّف الفتف التي تحصؿ لـ تكف لتحصؿ إال بإذف مف اهلل تعالى، وبالتال
وكّؿ أمر عنده بمقدار، فبل يوجد حدث إال مف ورائو حكمة بالغة مف اهلل. مواجية العدّو الظالـ عندما 

َقَدر. العكوؼ عمى قراءة تكوف الفتنة واليجوـ مف ِقَبمو، وعدـ االستسبلـ والركوف إليو بحّجة أّف ىذا 
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القرآف الكريـ وتدّبره؛ ألّف فيو حياًة لمقموب وشفاًء لما في الصدور، والتعّمؽ باهلل تعالى، وعدـ االنسياؽ 
وراء الشبيات. االىتماـ باتباع األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر؛ ألّف االكتفاء بإصبلح النفس، 

نكار المن كر يجمب عقاب اهلل. التقميؿ مف البذخ والترؼ لبلستعداد واإلعراض عف إصبلح اآلخريف، وا 
لمواجية األزمات خاصة االقتصادّية. الحذر مف المنافقيف، واالبتعاد عنيـ، وعدـ الخوض معيـ؛ ألنيـ 
أصحاب فتف. لزوـ الصالحيف وجماعة المسمميف، والحذر مف االختبلؼ والفرقة. حسف الظف باهلل تعالى 

 ٜٕٔ(.قريب، والمحف والفتف ال بد مف زواليا والتفاؤؿ بأّف الفرج

 سبحانؾ الميـ وبحمد اشيد أف ال إلو إال أنت نستغفرؾ ونتوب إليؾ  -
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