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  هذا الكتاب

 .ابدً أ هوجهتإلى  يصل لن ،منه جاءالذي  المكانإلى  وراءه النظر يستطيع ال يالذ نإ

  ريزال خوسيه

 مقعد أتبوّ أأن  فيه أحاول ال يالذ ،الكتاب هذا وراء الباعث الجملة هذه تكون ربما
 ،ثيرةك ستفهاما لعالمات جاباتإ عن أبحثوٕانما  ،التاريخ يف دروًسا يوأعط األستاذية

ومعرفة  هتكوين كيفية بفهم الإ هفهم يمكن الالذي  الحاضر وحول يالماض حول يحيرتن
  .يامبائه من سالف األآ

 بداية منذ المحروسة مصرفي  السلطةو  النخبة، المجتمع تطور رصدهي  الكتاب وغاية
  .التاريخية وصف عليها ينطبقأن  يمكن زمنية نقطة ألقرب الحديث تاريخها

 لموقف انتصاًرا ،هتءقرا يريد ما يكتب ما عادة التاريخية للكتابة يتصدى من كان نإ و 
 الإ ،هنا االستثناء تحقيق يعدّ أ وال ،والشخصيات لألحداث شخصية رؤيةأو  أيدلوجي

وٕانما  ،خرآ ينفأو  ءيش ثباتإ غايتي فليست ،مكاناإل بقدر الحيادية التزام حاولتأنني 
 االفتراضات من خالٍ  بذهن الكتاب لهذا عداداإل تُ أفبد ،المعرفة المؤدية للفهم كسب

 واألجنبية العربية المراجع من ممكن قدر كبرأ على العطّ اال الً محاو  ،المسبقة والمواقف
 الغموض يكتنفها يالت الحساسة المراحل تلك خاصة ،تناولتها تاريخية مرحلة كل يف

 ،جسام أحداث من هتال وما الملكية عهد واخرأفي  كثافتها زادت يوالت ،الغيوم وتغطيها
 ضطررتفا ،بينها التوفيق يقبل ال بشكل متناقضة روايات فيها جدأ كنت ما عادة يوالت
  .فيها دلةباأل تدعيًما كثرواأل للصحة قرباأل الرواية نتقاءا عأستط لم أحداث غفالإل
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 وجدت ،توالتطورا حداثباأل ةئملي هائلة زمنية مساحة ييغط الكتاب هذان إ وحيث
 يتعليقات وقصرت ،معقول بحجم الكتاب ليخرج مكاناإل قدر أختصرن أل مضطًرا ينفس

 هوال توجي خالفي  ما موضوع يف يرأي فرضأأن  ريدأ فال ،ممكن حد دنىأ يف الشخصية
 أكتبها لم يالت والمالحظات الفوائد ستخالصا يف فطنتك يف وأثق ،يلصفّ  هلضم ئالقار 

 منأن  إال الكتاب هدافأ مناألحكام  صدارإ يكن لم نإ و  خصياتوالش المواقف وتقييم
  .صدارهاإ حقك

 ساطيراأل صناعة بمرحلة تأبد ،دةيعد بمراحل مرت عام بشكل التاريخية والكتابة
 التاريخ وجوهر ،البشرية تاريخ صانعي عتبارهماب بطالاأل سير رواية على التاريخ وقصر

 توماس ذهب كما ،الحديثة للعصور المدرسة هذه ستمرتاو  ،هحداثأ يوصانع ينساناإل
 ،)البطولة وعبادة بطالاأل( الشهير كتابه عشر التاسع القرنفي  كتب يالذ كاراليل
 ليضم والسياسية العسكريةاألعمال  في محصورة كانتالتي  البطولة دائرة من ووسع
  .والمفكرين والشعراء دباءواأل نبياءاألإليها 

 نظرية يوه ،األرض في لهيةاإل رادةاإل مخطط هو التاريخ نتقول إ نظرية ظهرتو 
 طارإفي  بها كتبالذي  أوغسطين للقديس تنسب كانت نإ و  ،عموًما دياناألفي  مشتركة
 مماثلة اليةمتت لمراحل الحضارت قسمالذي  خلدون بنا فيها هشاركالتي  ،الجبرية هنظريت
 .نساناإل لحياة

في  للمجتمع لحةمُ  حاجة يلبون نهمأل ،كذلك يكونون بطالاألأن  فرأى هيجل ماأ
  .العصر روح هتريدالذي  هل يالطبيع هاالتجافي  التاريخ حراك بتسريع فيقومون ،عصرهم

 هوتحكم محدد التاريخ مسارأن  ،الماركسية خالل من للتاريخ الجبرية الرؤية ستمرتوا
 بالتفسير عرف فيما لمستقبلا واستنباط ،التاريخ فهم عليها بالوقوف يمكن ،منطقية قوانين
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 أول هو سيمون سان كان نإ و  ،داروين نظرية ظهور بعد رواًجا يلقالذي  للتاريخ يالعلم
 خالل من ،الطبيعية العلوم من هكغير  يقينية معرفة همعرفت يمكن التاريخ بأن قال من

 بمعرفةلتي او  االجتماعية الفيزياء هميدان التاريخ نأو  ،هل الحاكمة القوانينإلى  التوصل
 عن تكلم من ولأ وكان ،بالمستقبل ؤوالتنب بل ،التاريخ معرفة فقط ليس يمكن قوانينها
 .يالتاريخ للحراك كسبب يالطبق الصراع

 لما( :يالثور  سفيان ويقول ،سناداإل بعلماألمم  سائر عن متازواا فقد نو المسلم ماأ
وأماكن  الرواة ووفيات مواليد فةمعر  بمعنى ،)التاريخ لهم استعملنا الكذب الرواة ستعملا

 أفبد ،الشيوخ عن خذاأل مكانيةإ و  بينهم التعاصر حقيقة على للوقوفاتهم وتوقيتاتها و حي
في  هاًما مصدًرا الرواة طبقاتفي  التأليف وكان ،الشرعية بالعلوم مرتبطة كأداة التاريخ
 أخبارفي  التصنيف بدأ ،مشرفةال النبوية السيرةفي  صنف وبعدما وسيرهم الرجال معرفة

 ولكن ،لخإ..والمغازي الفتوحات وأخبار الخلفاء من بعدهم من ثم سيرهم وتتبع الصحابة
 داةأ وليس ،الشرعية العلوم عن مستقل كعلم التاريخ أول من صنف خلدون ناب يعتبر

  .أدواتها من

 لوطنيةوا القومية المشاعر زكاءإل وسيلة التاريخية الكتابة ضحتأ الحديث العصروفي 
 حيث المحايد العلمي السمت كتسبتا اوأخيرً  ،بتسليط الضوء على كفاح الشعوب

 عن النظر بغض وتوثيقها التاريخية الحقائق عن للكشف األدلة تتبع على تقوم أصبحت
  .كهنتها

 وطريقة الشكلفي  أكاديمًيا افمؤل  يكن لم نإ و  ،الكتاب هذافي  فعله حاولت ما وهذا
 المصادر التزامفي  األساسية كاديميةاأل الكتابة سمات هكسابإ حاولت يأنن الإ ،العرض
  .لطرف االنحياز وعدم ،الموضوعفي  المختلفة الروايات غفالإ وعدم، الموثوقة
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  ..وأخيًرا

 غدهفي  قال الإ كتاًبا يومهفي  أحدهم كتب ماأنه  رأيت نيإ( :يصفهاناأل العماد يقول
 ولو ،أفضل لكان هذا قدم ولو ،يستحسن لكان ذاك دزي ولو ،حسنأ لكان هذا غير لو

 جملة على النقص ستيالءا على دليل وهو ،العبر أعظم من وهذا ،جملأ لكان ذاك ترك
   .)البشر

 ذاإ الإ( ،تدليس وال خداع الكتاب هذافي  يكن لم نإ و  ،والخطأ النقص عن مقدًما عتذرأف
 ،منه وتستفيد هتاءبقر  عتتستمن أ وأتمنى) نية بحسن غير الصحيح فنقلت دعتخُ  كنت
  .أصابنيالذي  رهاقاإل يصيبكَ أن من دون  هعدادإفي  ستفدتاو  ستمتعتا كما
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  عربة يد صغيرة

ن الدخول في المناصب ممن أهالي مصر أحد  ال ييأس ،ابعونه تعالى من اآلن فصاعدً 
الء بينهم سيدبرون فالعلماء والفضالء والعق ،ةليان اكتساب المراتب العمو  ،السامية
  .كلهااألمة  وبذلك يصلح حال ،األمور

  .ول منشور للحملة الفرنسية وزع عند دخولها مصرأمن 

  

لبداية تاريخ مصر  هو المحدد ،تاريخ بدء الحملة الفرنسيةأن  يرى أغلب المؤرخين
 ت أخرىأوبد ،يالمملوك ينهت حقبة تاريخية طالت من الحكم العثمانأحيث  ،الحديث

في  وبضعة شهور قضتها ،لم تتجاوز ثالث سنواتالتي  قصر مدة مكوث الحملةرغم 
بينما  ،لم تتمكن فيها من بسط سلطتها على تمام مصر قل وصراعات مستمرةقال

تمثل محاولة استعمار البالد نقطة بداية تاريخها أن  يعارضهم البعض مستنكرين
باستثناء اكتشاف  ،اشرة كبرىت حضارية مبالم يكن للحملة من تأثير  وكذلك ،الحديث

فرنسا إلى  عاد بها مينوالتي  المطبعةو  ،فك رموز اللغة المصرية القديمةو  ،حجر رشيد
  ."وصف مصر"تأليف كتاب و  ،طباعة منشورات الجيش بالعربية اقتصرت علىو 

يدلوجي بين هؤالء الذين للهوى األ اطبقً  هقائعريخ ال يحسب بالعواطف وال تفسر و لكن التا
صحاب رسالة سامية وطالبونا أجعلوا المستعمرين و  ،االستعمار التنويرفي  حوا فرأواشط

 هثار آتقييم و  ،أخالقًياوبين هؤالء الذين ال يريدون التفرقة بين تقييم الفعل  ،باالمتنان لهم

  .أبًدا هحسبانفي  تكنكس مراد الفاعل ولم قد تكون عالتي غير المباشرة و المباشرة و 
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موقعة مرج دابق وما تبع في  يور صر استقاللها بعد هزيمة السلطان الغفقدت معندما 
الدولة  سقوطو  ،طومان باى على باب زويلة هانتهت بشنق خليفت ،من هزائملك ذ

فترة في األول  كانت خطة السلطان سليم ،م1517تحولت لوالية عثمانية و  ،المملوكية
عثمانية مان بقائها تحت السيادة الضو  ،حكام السيطرة عليهاإلمصر في  القصيرة هقامتإ

السلطان  هيعينالذي و العثماني  يالوال ،ها بين ثالث قوىفيتعتمد على تقسيم السلطة 
المكون من سبع  ،الجيش قادةالديوان المكون من و  ،ةثالثإلى  بين عام واحدتقع لمدة 

طفال هم فرق عسكرية تكونت من األ(همها فرقة االنكشارية أصول و فرق متعددة األ
" ةالدوشرم"لنظام ا با طبقو ور أجنوب في  سر المسيحيةن من األو نتزعهم العثمانياالذين 

سالمية صارمة منذ بدايات الدولة العثمانية المبكرة إ ربوا تربية عسكرية و و  ،كجزية بشرية
ثمانية بوالئهم المطلق للسلطان هم قوة عسكرية عبداخل معسكرات مغلقة وتحولوا أل

 أوقات ضعفها فقتلوا السلطانين عثمانفي  ولكنهم تصادموا مع الدولة ،ائقةتهم الفءكفاو 
وقاموا  ،والتطويراإلصالح  موا محاوالتو واخر عهدهم قاأ، وفي األول براهيمإ و الثاني، 

وقضت  إسطانبول في فرق المدفعية لقتالهم هوجالذي  يبتمرد على السلطان محمود الثان
 القوة الثالثةو  ،شرافاألو  ،أمير الحجو  ،ربعةالمذاهب األقضاة و  ،)مذبحة شهيرةفي  عليهم
األقاليم  لم يستأصلوا شأفتهم ليتولوا حكمو  ،نو ن استبقاهم العثمانيمراء المماليك الذيأهي 

وانشغالها  مقابل ضعف الدولة العثمانيةفي  ولكن سلطة المماليك ازدادت ،بالنيابة عنهم
تباع للبكوات أإلى  الديوانأعضاء  فتحول ،باو ور أصراعاتها مع بمشكالتها الداخلية و 

 ال جمعإ هء وال عمل ليبش هن لأالقلعة ال شفي  حبيس هشب يصبح الوالأو  ،المماليك
تحول و  ،وصلت لشهور معدودةالتي  خاصة مع قصر مدد واليتهم ،الهداياو األموال 

لحرير وتزين ا يطية تسكن القصور وترتدرستقراأطبقة إلى  المماليك من فرسان مدربين
رقاء من استجالب األذخة و انفاق على حياتهم البلإلو  ،جيادها المطهمة بالجواهر والذهب
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استبدادهم ليتمكنوا من جمع الجزية الفالحين و في  زاد تحكمهم ،سيا الوسطىآجورجيا و 
فأصبحوا كما وصفهم الرحالة  ،لخإ..الرشاوىو  يرواتب الجند والوالدفع و  ،يللباب العال

 مانأفي  وهم ،غناماأل ماليينفي  تتحكماألجنبية  الذئاب من اقطيعً  "بول يل يستانل"
  .كامل

وليسوا  ،صحاب السلطة الحقيقيينأالمماليك هم أن  بك الكبير يوقد أدرك شيخ البلد عل
العثمانية مشغولة بصراعها مع روسيا اإلمبراطورية  وقت كانتفي  مجرد وكالء للسلطان

 هحماية استقالل دولتفي  ونجح بالفعل ،سلطان مصر ُسميو  ،م1766 هعلن استقاللأف
عكا حتى فتح  ياهر والطمع الشيخ  امتحالفً  ،لة لسوريارسل حمأمكة ثم ثم ضم اليمن و 

 هفانقلب علي ،بو الدهبأمحمد  هاستطاعوا استمالة قائد جيوش األتراكولكن  ،دمشق
بو أثم مات  ،م1773سر األ في ومات ،عاد مصر لحظيرة الدولة العثمانيةأو  ،هوهزم

براهيم بك الذين تناوبا منصب شيخ البلد إ ن مراد بك و يمير األ االدهب بعد عامين مخلفً 
  .ء الحملة الفرنسيةيوقيادة الجند حتى مج

حد من ساكنيها فليس أل ،رض السلطانأهي  مصر يراضأكل أن  األول وقد قرر سليم
يدعى الدفتردار عهد  اوعين موظفً  ،رائبهاحق االنتفاع شريطة دفع ضوٕانما  حق الملكية

  .فروضة عليهاوتقدير الضرائب الم يالقطر المصر  يراضأتسجيل  هليإ

حيث كان  ،وا نظام االلتزامأأنش ،تحصيل الضرائب بشكل مباشر نم األتراك ولعدم تمكن
 همكان عادة من المماليك بضمان توريد الضريبة المقررة عن دائرة التزايتكفل الملتزم و 

 هيترك لا و لخزانة حيث يدفع ضريبة سنة مقدمً ى لعدة قرً أو  واحدةاء كانت قرية سو 
رض خاصة معفاة من الضرائب تسمى أ هويكون ل ،حرية جمع الضريبة كما يشاء

يفرض على الفالحين ما يزيد عن أن  هومن سلطت ،ن بالسخرةو الوسية يزرعها الفالح
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شيخ أو  ويعين الملتزم العمدة ،هلنفس اهخذأيو  المسماة بالفايظوهي  المطلوبة الضرائب
والمباشر وهو  ،على العمل بالسخرة جبار الفالحينإة الرئيس هكانت مهمتالذي  القرية
كان يعتمد على مجموعة من الصيارفة الذين اكتسبوا قوة  يالتحصيل والذفي  هوكيل

حتى يكون  ،باطقوكانوا عادة يختارون من األ ،الفالحينفي  وثروات نتيجة تحكمهم
ظل هذا ، وفي لنمو الثقة بينهما مانعً مع الفالحين و  توافقهمبين  الً ختالف الدين حائا

بتحسين  ،يراضتنمية موارد األفي  للتفكير لم تكن هناك من فرصة ،النظام العجيب
  .ءيكل كل شأهمال يبل ترك اإل ،شق الترعقامة القناطر و إ والصرف و  يالر 

 ،يوعدم ضمان التوراث الشرعي لألراض شيوع السلب والنهبو األمن  الضطرابا ونظر 
 ،حتى ازدادت زيادة عظيمة ،لوقفها يراضيديهم على األأ يمن واضع ونالكثير  أفقد لج

التنمية في  الخيرية ودور المجتمعاألعمال  في ثرأالزيادة من كبير  هن لم يكن لهذإ و 
كانت بيد و  ،للورثة والمستحقين ةتثاب رواتب ضمنأهلية ت أوقاًفاغلبها أفقد كان  ،الذاتية

 هي  األوقاف وكانت الطريقة المتبعة للحصول على نظارة ،األزهر ظار من علماءالن
  .لطريقة للحصول على مناصب القضاءوذات ا) الحلوان(الرشوة 

ال موقفهم من إذلك  دل منأ وال ،هل مصرأون بشيء من أين يعبولم يكن والة العثماني
موجات مخيفة ل تعرضت مصرالذي  خاصة الطاعون ،فتكت بالمصريين التي ةئوباأل
  .همن

 القاهرة وحدها قرابةفي  كان يموت ،باشا السلحدار يعهد علفي  فعندما انتشر الطاعون
موال أن ال يكشف عن أمين بيت المال بأمر أأن  كان رد فعل الباشاو  ،انفس يوميً ألف 

  .ليتمكن من مصادرتها المتوفين
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تقتصر و  ،ات الجند العثمانيين والمماليك والعربان كانت شائعة مألوفةن تمردإفوكذالك 
للمشاحنات بين و  ،خرأما كانت تت اكثيرً التي  خر الرواتبأعادة على السلب والنهب لت

والمماليك وصلت لدرجة  يوالعالقة بين الباب العال ي،لم تكن تنتهالتي  الفرق المختلفة
 وراء الغزويقف هو من  يالباب العالأن  في ونيشكّ ماليك مجعلت ال ،من السوء

الدولة العليا ن إ وقال ،نفى بحسم هولكن ،بذالك صراحة يالعثمان ياتهموا الوالو  ،الفرنسي
  .سالمعلى بالد اإلاألمر  تسمح بهذاأن  ال يمكن

 صرفها سعارأفتعدد العمالت المتداولة وتعدد  ،فضل حاالألطبع لم يكن االقتصاد باو 
 ضافةالحركة التجارية باإلفي  دى الضطراب مستمرأ ،ضافة لشيوع تزوير العمالتباإل

العربان والجنود من طمع المماليك و  همن كل من يمتلك ثروة على نفسأعدم إلى 
تعذيب قاطنيها ليخرجوا ما قتحام البيوت و أن عونوا يتورعون الذين لم يك ،العثمانيين

ما ن كبيرة عنديمل الفرنسيّ أوكانت خيبة  ،همبثرائ شائعاتسرت ن إ موالأمعهم من 
لم يجدوا ما و  ،يوائهمإللم يجدوا مساكن الئقة وجدوا غالب مصر صحراء جرداء و 

  .بيوتهمفي  هما وجدو المماليك و من  من قتل ما كان بحوزةال ما إيسلبون 

صعدة على كافة األ ي تدهوًرا حاًداتعانعزلة حضارية شديدة و في  كانت مصر تعيشف
  .تسعى لتحقيق مصالح البالدالتي  القيادة الصالحةإلى  قد افتقرتو 

القوة في  الذين هالهم الفارق الشاسعللمصريين  صفعة إفاقة فكانت الحملة الفرنسية
سارعوا بالفرار المماليك حماة البالد فرسان ن أو  ،أسباب الحضارة بينهم وبين الفرنسيينو 
بناء أظهرهم أالفداء الذين روا عشر الشجاعة و ولم يظه ،موقعة كلفي  مام الفرنسيينأ

وفنون القتال جهلهم بالعسكرية برغم ضعف قدراتهم و  ،حمية الدينيةالبلد الذين حركتهم ال
  .تقريًباانعدام تسليحهم و 
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رسل البارون أحيث  ،يس السادس عشرعهد لو في  التخطيط لغزو مصر أوبينما بد
ن االستيالء على مصر لن أب هتى تقرير أو  ،عهاومواق هامهمة سرية لدراسة ثغور في  دتوت

ن أو  ،يهالنة األأيذاع منشور لطمأن  وصىأو  ،عزلألبلد  اسلميً  الً ال احتالإيكون 
ٕان و  ،ال لتحريرهم من ربقة المماليكإتوا أنهم ما أو  ،يصدقاء للسلطان العثمانأالفرنسيين 

  ! الخطة الموضوعةفي  اتغييرً فيها ما يستلزم  كاملة لم يجرِ  اماحدث بعدها بعشرين عامً 

 يمما يجر  يئاال تدرك ش يوسلطاتها غائبة عن الوع ،مصرإلى  يفوصل الجيش الفرنس
 الحاكم فعندما حذر قنصل النمسا مراد بك من غزو محتمل للفرنسيين سخر ،العالمفي 
نه إ ؟بيننا الخواجات الذين نراهم هشباأليسوا أ ،خافتنا بالفرنسيينإماذا تريد من  :الً قائ همن

سهم بحد و بعض صغار المماليك ليقطعوا رؤ بعث لهم أأن  ألف ةئمافي  نزلوان إ يليكفين
   .كابالرّ 

فكانوا المحروسة  يساكنعلى  بل جهل مقيم عمّ  ،حمق لمراد بكأرد غرور وليس هذا مج
صبحوا أتقدير أكثر  علىأو  ون الفرنسين لم يتغيروا من عهد لويس الرابع عشريظنّ 

 ئشواطاإلنجليزي  األسطول وعندما وصل ،الغدارات مثلهملون البنادق و يستعم
 هرفض السيد محمد كريم طلب قائد ،المتوسطفي  هو يبحث عن نابليونو  سكندريةاإل

نها بالد أل ،محتمل ييام حماية للسواحل المصرية من هجوم فرنسنيلسون بالبقاء أل
بل ورفض حتى  ،م على العدوان عليهان وال غيرهيو وال يجرؤ الفرنس يالسلطان العثمان

  .شراء المؤن والتزود بالماء العذب من الميناء هطلب

ألف  34يحمل فق يسد األ يسطول فرنسأعلى  سكندريةاإل ستيقظتاو  ،يامأال إ هي ماو 
وصالحية  الفآ 10بينما قوة المماليك ال تتعدى  ،حومّال  يبحر ألف  16و يجند

  .أغلبهم للقتال محل شك



12 

 

حتى كاد نابليون نفسه  بقيادة محمد كريم بقدر طاقتها مقاومة شرسة سكندريةاإل قاومتو 
الهائل لم يترك لهم فرصة  يولكن التفوق الفرنس ،همنزلفي  يقتل برصاص رجل متترس

 يلقأثم  ،فترة وجيزةل سكندريةاستبقى نابليون محمد كريم كحاكم لإلو  ،اضطروا للتسليمف
المدينة وحمل للقاهرة في  عن حركة المقاومة السرية مسؤولأنه  بدعوى هالقبض علي

 هولم يجد من يدفع عن ،يإنجليز  شلنألف  150 فديةع دفع عدم بها بعدما لم يستطأو 
  .هذا المبلغ

 ،ينطلق للقاهرةأن  قبل سكندريةالف مقاتل كحامية لإلآثمانية وخلف نابليون كليبر و 
مبابة إفي  معركة حاسمةفي  قى بقواتهمثم الت ،شبراخيتفي  فهزم طليعة جيوش المماليك

إلى أو  سورياإلى منها الشرقية و إلى  ففروا ،المماليك تتشت التي  احقةلسفكانت الهزيمة ا
 يمن الجيش الفرنس هضعاف عدد جندأربعة أمن أكثر  مراد بك هفقد واج ،لصعيدا

  .قل من ساعة واحدةأفي  المعركة انتهتف ،يالنظام

 ،الجيزةفي  وا يحرقون البلدأالفرنسيين بدأن ب شائعاتد سرت وفزع الناس خاصة وق
  . ويةاسأليلة مومرت  ،القاهرةإلى  فر األهاليو  ،السلب والنهب أواوبد

لمعسكر الفرنسين يطلع على نياتهم  ارسلوا مغربيً أالصباح اجتمع بعض المشايخ و  يوف
نهم ال ينتوون وأ ،لة العثمانيةسالم ولمقام المشايخ والدو إلكدوا على احترامهم لأو  هكرمو أف

من العلماء  وسرعان ما خرج للجيزة وفدٌ  ،ن حربهم مع المماليك فحسبأهل البلد و أب اشرً 
  .هلهاألدماء  اوا القاهرة بال مقاومة حقنً عيان ليسلمواأل

بغير سالح األسواق  في مجموعات صغيرة للقاهرة ومشوافي  نيدخول الجند الفرنسي أوبد
سواق واأل ين لهم الناس وفتحت غالبية المقاهأفأطم ،األسعار غلىأب يشترون السلع

  .المعسكر خارج المدينةفي  بينما ظلت غالبية القوة
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خبار المفزعة بتعرض األ هتءالسريع لم تكتمل فسرعان ما جا لكن فرحة نابليون بالنصر
 في قتلو  وقيرأبفي  بقيادة نلسوناإلنجليزي  األسطول لهجوم مباغت من هسطول حملتأ

  .هجنودو  همع جمع من قواد "يبرو  يد" يالفرنساألسطول  الموقعة قائدهذه 

فسرعان ما  ،استعمارية لحملة ابل قائدً  ،لجيش احتالل فحسب الم يكن نابليون قائدً و 
وللحكام الفرنسيين  هل ابناء مصر ليكون معينً أالديوان من  أنشأف ،دارةعمال اإلأل هتوج

وكان  ،للمجلس اعاشر سكرتيرً ا من تسعة من المشايخ و مكونً  ،دحكم البالفي  همن بعد
حرية اختيار الموظفين وتعيينهم من  هيترك ليوافق على معظم قرارت الديوان و  نابليون

  .قاليم مصر على نفس النسقأقليم من أمر بتكوين ديوان خاص لكل أثم  ،غير المماليك

يعين نابليون أن  طلبوالديوان رفضوا و نهم انتخاب رئيس لالمشايخ لما طلب مأن  ويذكر
وقتها تستسيغ فكرة األمة  يكون االختيار بالقرعة فلم تكن عقول صفوةأو  همن يرا

   .االنتخاب

ن من و وأفاق المصري ة،ال شهور ثالثإهي  فما ،القاهرةفي  للفرنسيين مقام لم يطبْ ولكن 
ما أن  نو يقن المصريأ فقد ،م1798أكتوبر  21ولى نشبت ثورة القاهرة األو  صدمتهم

 هنهم يحاربون المماليك نيابة عنأو  ،لهمالعثماني  ن من دعم السلطانو الفرنسي هذاعأ
بوقير البحرية أفرضوها لتمويل حملتهم بعد هزيمة التي  فالضرائبوكذلك  ،محض كذب

العديد من  مناداةو  المصريين الفرنسيين يريدون تنصيرأن  شاعةإبالمماليك  أعوان وقيام
 ،جنود المستعمررتكبها انتهاكات امن األهالي  ههدوما ش ،الجهاد ضدهمباألزهر  شايخم

دها نابليون بعنف شديد أو التي و  ،شعال الثورة ضد الفرنسيينالعوامل إل هتضافرت كل هذ
حياء كاملة أحرقوا أالف من المصريين و آلن ايو الفرنس هاقتل خاللف ،رهاب مخيفإ و 
ولكن الثورة  ،ة الضرباتأحتى سكنت الثورة تحت وط ،المدافعب هوما حولاألزهر  ضربواو 
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إلى  من رشيد ودمياطو كل البالد طولها وعرضها في  بل ،القاهرة فحسبفي  لم تكن
ن لم تكن إ خاض معارك رهيبة و مقاومة عنيفة و  يالجيش الفرنسه واج ،ديروطسيوط و أ

في  لفرارفي اسرع ذين كانوا األوليس المماليك الاألهالي  الرئيس فيها هكان عدو  ة،ئمتكاف
في  الفرنسييناألهالي  وقاتل ،بيدت حامية المنصورة الفرنسيةأو  ،الهزيمة بوادرول أ

 والفيوم والمنيا سيوطأو  طهطافي وكذلك  الدلتا وسائر وطنطا وبلببيس والخانكة منوف
 وقعت بارود قرية وعند ه،غزو  ولوااح لما ناًرا الفرنسيين على اشتعلالذي  الصعيد وسائر
 500 قرابة بها وقتل عنيفة معركة بعد نو الفالح غرقهاأوالتي  يتالياإ السفينة معركة

  .يفرنس يجند

 وبينما ،العشرات الفرنسيين من فقتلوا ،هاستخدام حسنواأ مدفع للمصريين كان بنودأوفي 
 قلةفي  وحدهم يالفرنس الجيش يواجهون الفالحين وتركوا الصحراءإلى  المماليك فر

لم تنتِه  حامية أخرى معركة دارت عدي بنيفي و ،  نفسألف  قرابة منهم قتل ،سالحهم
 بالكامل دمنهور ودمرت ،آالف ثالثة قرابة فقتل إال بإشعال الفرنسيين النار بالقرية

 حاميتها على االنتصار استطاعوا بعدما مصري 1500 قرابة بها وقتل وأحرقت
  .وتحريرها

 أبد هخضاعإ هلم يستطع الجنرال ديزيالذي  الصعيدفي  رك العنيفةالمعاوبعد الثورة و 
كتمكم أال إني ( :لنابليون هديزي هخطاب وجهفي  فكان ،اليأس يتسرب لنفوس القادة

دت خلينا بلدة لحظة من الجنود عاأذا إننا أل ،البالد هننا لن نكون سادة هذإ ،الحقيقة
  .الضباط د منلك كان اعتقاد العديوكذ ،)لحالتها القديمة
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 ،نادى كبار المشايخ والديوان بوقف القتال ،الظهورفي  هزيمة الثورةت بوادر ألما بدو 
دخل قبلك على ألم (: الً ائلنابليون ق يوذهب الشيخ الجوهر  ،التحول لمذبحةفي  أقد بدو 

  .)زهرتخرج جندك من األأن  ليكإتوسل أوٕاني  ،الً عاد وأكان  امً حاكم ظال

الذي األزهر  من الجامع جنودخراج الإ وقف المذابح و ليون على ورغم موافقة ناب
فقتل منهم الكثير  ه،شدأعلى  عدام قادة الثورة ظلّ إ و  ،ل استمرتالقأن  إال ،هاستباحو 

  .النيلفي  لقيت جثامينهمأو  اسرى سرً عدم األأو 

 فكان رد هينتزع الشرعية باستصدار فتوى من المشايخ بوجوب طاعتأن  وحاول نابليون
أن  وتريد ،وهو يحبك ،إنك تريد حماية النبي( :األزهر الشيخ الشرقاوي شيخ الجامع

إنك لست من  وتقول ،وتريد إعادة مجد العرب ،يسرع المسلمون لالنضواء تحت بنودك
 من المصريينألف  ١٠٠وحينئذ يهرع إليك  ،النبي وادخل في دين ،فاسلم إذن ،الكافرين

وينضم الجميع تحت لوائك ويلتفون  مكة والمدينة يأتون من ،من العربألف  ١٠٠و
تفتح بهم الشرق أن  استطعت ،على أساليبك ودربتهم على القتال حولك، ومتى مرنتهم

  .)وتنقذ وطن النبي كله

عقبتين من أصعب العقبات ن إ :رد بدبلوماسيةو  ،اسريعً  ابتلع نابليون دهشتهو 
والثانية الخمر الذي تعود جنودي  ،انأوالهما الخت ،ي ورجالي لنصير مسلميننتعترضان

ماذا لو  ،للنا التخيّ  ، تارًكاأقنعهم بالعدول عنهأن  أستطيع وأنا ال ،منذ الصغر احتساءه
  لمسلمين؟لخليفة قد أصبح كان نابليون 

ن أب يقناع السلطان العثمانإ و خداع و  األتراك على الحكومة الفرنسية تمحاوال ولم تنطلِ 
ليك فتحالفت حالل الفرنسيين محل المماإما تغير هو و  ،مرةيادتهم على مصر مستس

  .ا لطرد الفرنسيين من مصرعدت جيوشً أو هم ضد ،تركيا مع انجلترا
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يرحل من أو األستانة  إلى هن يواصل سير أمصر بفي  وخيرت حكومة نابليون قائدها
وهذا ما مصر ويدافع عنها في  يبقىأو  تهمامستعمر في اإلنجليز  الهند ليغزوإلى  مصر
 هحتى ال يجد نفس ،يالجيش الترك هسوريا ليواجإلى  هفارتحل بقوات ،نابليون هاختار 

لهجوم من ناحية لواإلنجليز  األتراكنباء عن استعداد قد تواترت األو  ،اا وبرً ا بحرً محاصرً 
  .امن سوريا برً ا و مالطا ورودس بحرً 

ذ إ ،بدلأل ههت تاريخبحة شوّ مر بمذألكن نابليون  ،استسلمت حاميتهاالتي  فحاصر يافا
 هفخان عهد ،اتهمو بقاء على حياستسلموا شريطة اإل ،يسير عثمانأ 3000قدم على قتل أ

  .هاستعصت عليالتي  ثم تحول لعكا

 هسوريا تحت لوائفي  كراداألتجييش المسيحين و إلى  يطمح الفائق هوكان نابليون بطموح
ويقص  ،فاضطر للعودة هفسد مخططاتأا عكفي  هولكن فشل ،العثمانيةاإلمبراطورية  ضد

ين إذا نجحت في بور ( :ر عكااسو أعلى  هنابليون ل هلما قا همذكراتفي  الجنرال بورين
د أسلحة وأج فإنني سأجد فيها كنوز الجزار ،ه المدينة كما أعتقد أنني سأنجحفتح هذ

 ار لظلمهالذين يبغضون الجز  اسوريهيج أهالي أوعند ذلك  ،جنديألف  ةئتكفي لثالثم
ا وأقصد مرمً أنجح في دخول عكا، ثم أسلح منهم جيًشا عر أن  هللا صباح مساءاويسألون 

ستانة المظالم، ثم أسير بجيوش لفتح األ القوم كمخلص لهم من ي إل دمشق وحلب فينضم
تنقش اسمي على أحجار األبدية، وربما  ،عظيمة الشأنإمبراطورية  وأنشئ في الشرق

من صحيفة الوجود بيت  وأمحأن  ريق أدرنة وفينا بعدباريس من طإلى  عدت
  .)هابسبورج

في  الطاعون تفشىو  ،عينهم مأساة يافاأوأمام  ،همقاومتفي  ستماتتاحامية عكا ولكن 
لعتاد من البحر يمدونها بالمؤن واواإلنجليز  ،وحاصرها نابليون بال جدوى ،هرجال



17 

 

 فلَ أو  ،تل طابور وهزمهافي  الحصارتت لرفع أالقى قوة تركية أن  فانصرف عنها بعد
  .لمصر اعائدً 

 سميث قائد يجهود السير سيدنهو  ،سبب رئيسٍ لاقتحام عكا يرجع في  فشل نابليونو 
 ،هرنسيين نارا حامية من مدافع سفنالف ىصلأالذي المتوسط و في  يالبريطاناألسطول 

نظمها المهندس التي  نةدفاعات المديو  ،ذخائر والمؤن طيلة فترة الحصاربال المدينة مدأو 
هرب قبل و  ،فرنسافي  اكان مسجونً  يالسير سيدنأن  ومما يذكر ،فيلبيو يالفرنس يالحرب

ا على الثورة ناقمً  هذات الوقت معفي  هجر فيلبيو فرنساو  ،يام فقطأالحملة بعشرة 
  .عكافي  نابليون هغريمالقديم و  هزميل دراست هلها ليواجرجاالفرنسية و 

استمالتهم بطباعة منشورات لخداع المسيحيين و  هعلى نابليون خطت ينيدفسد السير سأو 
 هدمنه إ الذي يقول فيهاألول  توزيعها عليهم خاصة منشورهمصر و في الفرنسي  الجيش
ن تقديم المساعدات للجيش فامتنع اللبنانيون ع ،الدين المسيحي وثل عرش البابويةأركان 
   .يالفرنس

الف آقرابة ثالثة  هرغم فقدان ها انتصار القاهرة مظهرً في  التاحتفاوعاد نابليون ليقيم  
في  نهم سجناءأحسوا بأنهارت معنوياتهم و االذين  هوحاول شد أزر جنود ،سوريافي  قتيل

جلوا أبوقير و أالذين هاجموا قلعة  األتراكب يمن الصعيد ليلتق هعاد جنرال ديزيأو  ،مصر
  .الفرنسيين عنها

واإلنجليز  تراكانضمامهم لأليتجنب ثورتهم و أن  الً ين محاو مصريالإلى  امنشور  هووج
يكون المستنصر أن  عداء اهللا وحاشا هللاأب هيا ويل من كانت نصرت( :هجاء في هضد

وكيف  ،المقادير للهالك والتدمير مع السفالة والرزالة هساقتا يكون مسلمً أو  ابالكفار مؤيدً 
د الفرد ححق الواحد األفي  يسمعو  ،مركب تحت بيرق الصليبفي  ينزلأن  لمسلم
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 أشدالحال  ههذفي  هذا المسلمأن  وال شك ،اا واحتقارً الصمد من الكفار كل يوم تخريفً 
  .)الضاللفي  يلصمن الكافر األ اقبحً 

 يغضب الباب العالو  ،م1799غسطس أفي  قير هزيمة ساحقةبو أفي  زم العثمانيونوهُ 
الذي  سميث يمنيوا بها بقيادة السير سيدنالتي  ية الهزيمةمسؤوللوهم حمّ و اإلنجليز  على
  .ايً وليس بر ي م على تلك المجازفة وهو قائد بحر حمله

البحر إلى  بوقير ويدفعونهمأفي  ن يطاردون القوات التركية المنهزمةو بينما كان الفرنسيو 
 هنقلكثيف اللحية من الغرق و  يلبانأ ينقاذ جندإسميث من  يالمتوسط تمكن السير سيدن

  .يمحمد علالجندي  هذاسم اكان  ،هسعافإحيث تم اإلنجليزية  سفينة القيادةى إل

 تخسرت ما كسبوقد تفاقمت مشكالتها الداخلية و  ،فرنساإلى  فالآثم رحل نابليون خلسة 
  .يطالياإشمال في  راضٍ أمن 

 العودةفي  ضاقوا بالحملة ورغبواالضباط  فغالبية ،نازعها رأيانيوترك نابليون الحملة 
ى أبينما ر  ،ن بالدهم تحتاجهم لسداد ثغورهاأو  مصر بال داعٍ في  ويرون وجودهم ،لفرنسا

ضرها ابتعاد هذا مصر يعود بالنفع على فرنسا وال يفي  همءبقاأن  الضباط قلية منأ
  .العدد من القوات

النسحاب  م1800اتفاقية العريش يناير  األتراكعقد مع و  ،وباشر كليبر المفاوضات
 نو فيها الفرنسي أبد أشهر،ثالثة لمدة  ت هدنةأبدو  ،لفرنسية على حساب تركيالحملة اا

يحل ن و و ولكن بينما ينسحب الفرنسي ،احتلوهاالتي  ماكنمن األ ياالنسحاب التدريج
لشروط إنجلترا  برفضاإلنجليزي  وصل لكليبر خطاب من القائدا محلهم تدريجي األتراك

سلحتهم أسرى حرب بعد تسليم أال كإ ،رنسيين بالخروجنها ال تسمح للفأو  ،اتفاقية العريش
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يها أ( :هعليا معلق هجنودفي  نشر هذا الخطابأن  إال فما كان من كليبر ،وعتادهم
اإلنجليز  وكان دافع ،)الحربإلى  ال النصر فهياإالجنود ال جواب لنا على هذا الوقاحة 

م على االستسالم ويحرموا يرغموهأن  نهم يمكنهمأو  ،استشعارهم ضعف موقف الفرنسيين
ولكن النتيجة  ،بيةو ور حروبها األفي  كانت بالتأكيد ستعينهاالتي  ،القوة هفرنسا من هذ

  .موقعة عين شمسفي  تراكهزيمة جديدة لأل كانت

وقد انتهز  ،قامت ثورة القاهرة الثانية ،الدلتافي  األتراكوبينما كان كليبر يطارد 
 ،هيوسف باشا وقوات يلمطاردة الوزير الترك ينسن خروج معظم الجيش الفر و المصري

وجود العديد من الجنود  على ذلك وساعدهم ،القاهرةفي  فحاصروا ما تبقى من الجيش
وتولى قيادة المصريين  ،ن النصر قريبأالقاهرة الذين وعدوهم بفي  والمماليك األتراك

السيد شراف و عتادهم السيد عمر مكرم نقيب األضمان مؤونتهم و وتنظيم صفوفهم و 
قاموا المتاريس واالستحكامات لحماية المدينة ولكن كليبر أو  ،شرافكبير األ يالمحروق

دخول القوت  همنع خالل ،على القاهرة دام لمدة شهر كاملا فضرب حصارً  ،اعاد سريعً 
وحولها لبركة دماء ثم اقتحم بوالق  ،المدينة ليل نهار هالسلع للمدينة بينما تضرب مدافعو 
   .هبأكمل يق الححر أو 

ك وحكم مراد ب ،للفرنسيين اقد انحازو فالنذالة للخسة و ا جديدً  الً ما المماليك فضربوا مثاأ
فضة كل ألف  100منهم ا تقاضى راتبو  ،كيس 2500يد باسمهم مقابل جزية الصع

يحرق القاهرة أن  مراد بك عرض على كليبرأن  بل يقال ،بالقاهرة هشهر تقبضها زوجت
رسل لكليبر بالفعل عدة مراكب محملة بمواد حارقة أأنه  "اريبو "يذكر رة و خماد الثو إل

  .يذ المهمةلتنف

  



20 

 

خر آلصناعة الذخائر و  معمال واأنشأحيث  ،ثناء الثورةأ ن الفرنسيينو بهر المصريأوقد 
ن بقدرات المصريين المهولة على و الفرنسي ئفوجو  ،يامأ ةظرف ثالثفي  للسالح

مصر لسد في  مصنع للجوخإنشاء  نو فرنسيقادة ماذا رفض لعل هذا يوضح ل ،التصنيع
ى تقليد الصناعات وسرعة حيث عللوا رفضهم بقدرة المصريين عل هليإحاجة الجيش 

  .واحد يمصر  عامل هيدخلال أن  ال على مضض شريطةإالمصنع  ألم ينشتعلمهم و 

لناس طر ااض ،هل مصر تقدر بعشرة ماليين فرانكأوفرض كليبر غرامة ضخمة على 
  .اثاث بيوتهم لدفعهأمتعتهم و ألبيع مصاغهم و 

مروا أف هقر بقتلأ هبعد تعذيبو  ،كليبر يطعن سليمان الحلب م،1800 هيوني 14وفي 
ربعة أ هوقتل مع ،هللطيور الجارحة تنهش هجثمان ركعلى الخازوق وت هوقتل هبحرق يمين
  .همحرقت جثثأسهم ووضعت على نبابيت و و وقطعت رؤ  همر معآبتهمة الت

في  وتزوج مسلمة من رشيد قيادة القوات الفرنسية هسالمإأعلن  كان قدالذي  تولى مينوو 
  .لكليبرا نتقامً غرامات ضخمة اوفرضوا على القاهرة  هباطضظل خالفات شديدة بين 

نهب دور تحصيلها و في  وعندما اعترض بعض المشايخ على تعميم الغرامات والعنف
كل نفس بما (تعالى  ه يكون إال على المذنب وذكروا قولالعقاب الن إ قالوا ،الغائبين

  .)وال تزر وازرة وزر أخرى(و) كسبت رهينة

والبنات  ،والمدافع ،ن فيما قدم هاجوا الفتنة فعمت العقوبةو المفسد( :نييرد وكيل الفرنس
  .)فإنها ال تقرأ القرآن ،سد والمصلححتى تميز بين المف ،ال عقل لها

 يهزموا الفرنسيين بمفردهم فقررتأن  تراكال يمكن لألأنه  ادركوا تمامً أفقد اإلنجليز  ماأ
ليلتقوا مع جيش تركي من جنودها  الفً أ 21رسلت أف ،خوض الحرب بكامل قوتهاإنجلترا 
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قوة  هعاونتالشرق  ةهمن ج يتأي ،يوسف ضيااألعظم  بقيادة الصدر الفً أ 25 هقوام
  .اشا قبطانبقيادة حسين ب يالف جندآ 6بحرية قوامها 

فسرعان ما تم الصلح واالتفاق على  ،القوة ههذ ةهمقدور الفرنسيين مجابفي  ولم يكن
 يقباط لموقفهم السلبفابتز األ يتى الجيش العثمانأالجالء بنفس شروط صلح العريش و 

بقيادة المعلم لمعاونة الفرنسيين قبطية  "ايميليش" حتى أنه قد كونتمن مقاومة االحتالل 
 ثم انحاز للفرنسيين حتى رحل معهم ومات قبل ،عوان مراد بكأأحد  قد كانو  ،يعقوب

غلب أن إ :يحتى يقول الجبرت ،المسلمينإلى  تحولواذلك  فلما نهوا عن ،يصل لفرنساأن 
  .لعثمانيينمن قبل امن نهب وسرقة  هو أمن سوء من ر  ،م الفرنسيينحكالفالحين تمنوا 

 شهر من بدايتهاأصر بعد ثالث سنوات وثالثة وانطوت صفحة الحملة الفرنسية على م
في  حدثتأولكنها إليها  طمحتالتي  مكسب من المكاسبأي  تحقق لفرنساأن من دون 

  .تاريخ مصرفي  تكون عالمة فارقةأن  بها ستحقتامصر هزة عنيفة 

والهوة الحضارية المخيفة  هليإوصلوا الذي  ين بسببها مدى التردو كتشف المصريافقد 
بالدنا وقت الحملة في  يستعجب كيف لم توجدا متحسرً  يفنرى الجبرت ،باو ور أوبين بينهم 

شياء سائر األعملها العمال لنقل مواد البناء و يستالتي  ،عربة اليد ،يهذا االختراع البديه
نفسهم فلم أواكتشفوا  ،ثقال على ظهورهم كالدوابلون األن يحمو بينما المصري ،الثقيلة
انتهازيتهم وعدم بعدما ظهر من خستهم و  يعود المماليك لحكمهمأن  ليقبلوا لناسيكن ا

 أوال تعب هقاليم الدولة العثمانية ال تشعر بوجودأمن  امنسي اقليمأيعودوا أن  وال تهمءكفا
في لهم  ادورً ن أبحساس اإلعيان شراف واألضمائر المشايخ واألفي  انمو  ،هفي يبما يجر 

 ةهواستشعر العامة قوتهم وقدرتهم على مواج ،راتالقرافي  هشاورتماختيار الحاكم و 
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وا طيلة مدة الحملة أمستوى قوة الفرنسيين الذين لم يهنفي  تكونأن  يصعبالتي  السلطة
  .بيوم واحد من الراحة
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  الباشا رحلة صعود

  ء ياهللا القادر على كل ش يفليسامحن

ا كان مقدر التي  الدماءهذه  ب سفكلكن كان يجو  ،هذه المذبحة أمر فظيعأن  عرفأإني 
  .إنقاذ مصر كان يحتمهن إ ،ذلك لها

   ييطالاإل طبيبها مخاطبً  محمد علي

  

 هيغذيالذي  هوظهر طموح ،م1769عام محمد علي  مدينة قولة باليونان ولد يف
 طوسون هاشترك مع عمفمال للحياة العسكرية و  ،هأظافر منذ نعومة  هرادتإوقوة  هتصميم

امتنعوا عن دفع الجزية لحاكم  ،اليونانفي  هل بروسطةأأن  ىرو القراصنة ويُ مطاردة في 
لمفاوضتهم فلما ذهبوا  ان وكبراء البلدةعيأطلب و  ،رجال فقط 10ه معو إليها  قولة فذهب
  .لم يدفعوا الجزيةن إ بذبحهماألهالي  المسجد وهددفي  حتجزهم كرهائنابحسن نية 

واصل و العثماني  الجيشفي  مالزم تحت االختبار برتبةضابطا  عين هتءلكفاا تقدير و 
ه تاحدى قريبإبتزوج ه به وطد صالتالذي  لقائد حرس حاكم قولة يَ قّ رُ أن  إلى هنجاح

ثم ترك العسكرية برتبة  ،هبدايات العشرينات من عمر في  يزالما هو و  ،المطلقات
  .يالثر  التاجر ه لحياةالتوجفي  أت حياتهبده لتجارة الدخان و واتج ييوزباش

في  فسرعان ما تحول عنها وتطوع لالشتراك همثل يولكن لم تكن تلك الحياة لترض
 هوكأن هء خلفيكل شا تارك ،مصرفي  وجهت لمالقاة الفرنسيينالتي  الحملة العثمانية
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ه من نقاذإمن  بدايةً  ،بسرعة هوتطورت الظروف لصالح ه،الحملة قدرَ هذه  فيأن  يشعر
  .لبانقيادة الجند األ يلرتبة لواء وتول هترقيتإلى  قيرأبو في اإلنجليز  الغرق على يد

 مافبينما  أ،سو أمصر تعود لسابق عهدها و في  مورت األأبمجرد خروج الفرنسيين بدو 
ن والمماليك االقتتال وجرت بينهم معارك و العثماني أبد ،مصرفي اإلنجليزية  تزال القوات

شراف بينما العلماء واألاألهالي  تبقى بيد المئات وتكالب كالهما على نهب ما فيهاقتل 
الفوضى إلى  ينظرون ،وعلموا كيف تكون الدولة ،دارة الفرنسيةالذين راقبوا عن كثب اإل

  .أعقبت خروج الحملةالتي  العارمة

هم أدبة على السفينة الغليون الكبير ثم فاجأقادة المماليك لم يالتركاألسطول  ودعا قائد
 في وكان المماليك يدركون معنى الدعوة فال مكان لهم ،ستانةلأل هبدعوة للعودة مع

سر لنار فقتل بعضهم وأُ ابإطالق  األتراكقبورها فحاولوا الهرب فبادرهم في  الإاألستانة 
  .به عادة تكوين قواتهمإ ساعدوهم للهرب للصعيد و أنقذوهم و فاإلنجليز  ن ثم تدخلالباقو 

على زعامة المماليك بشكل  يافسة مع البرديسك المني بلفترك األاإلنجليز  وبعد رحيل
 يالعثمان يمع خسرو باشا الوالا بقيادتهم متقاسمً  يالنجلترا لينفرد البرديس أولج ئمفاج

رواتب الجنود واستولى  فلم يدفع خسرو ،وردهما المهالكأن يولكن طمع االثن ،حكم البالد
وقابل خسرو احتجاج الجند  واحتلها واقتحم المنيا ،هِ لم يؤد البرديسي على خراج الصعيد و 

 ولكن قائدهم طاهر باشا قابل هذا باالستيالء على ،لبان بمطالبتهم بالرحيل عن مصراأل
قائم  هعلن طاهر باشا نفسأو  عنيفةللهرب بعد معركة  هواضطر  ومحاربة خسر القلعة و 

ا قائدً  كونليمحمد علي  يقّ بينما رُ  يوامر من الباب العالحتى تصل األ مقام على مصر
ورث مشاكل الذي  لكن طاهر باشا ،مدرب يالف جندآ ةتلبانية المكونة من سللقوة األ

 هدت سياستأ ،سابيع فقطأثالثة ، ففي هسوء تصرفاتو  هعنادمنه أيضا  ورث هسلف
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حتى  ،الضرائب المرهقةالقتل والتنكيل و في  سرافاإلوالجنود باالبتزاز و األهالي  الستعداء
  .القلعةب من شباكلقوا بها أو  هسألجنود االنكشارية فجزوا ر بعض ا هليإعمد 

عن تصدر ا الصدامات غير المفيدة ومبتعدً ا يلعب بحذر متجنبً محمد علي  يوبق
ر ويظه ،عيانشراف واألاألمع المشايخ و ا فيحرص على عالقات جيدة جدً  ،المشهد
 يلففلما عاد األ ي،يسوبين البردبينه  صداقةً  أأنش ،وحتى المماليك يهالعلى األ عطفه

ئ بتحالف لم يكن على مصر فوجا ليكون حاكمً  هثاث قصر معه أ الً حامإنجلترا  من
لالستيالء على القاهرة  هحبطت مخططأقوة كبيرة ا لبان منتجً بين المماليك واأل يتصوره
  .هعادة بناء قواتإلبه  التحصنه للجوء للصعيد و واضطرت

 الً وهو يتخبط محاو  هيراقبمحمد علي  يوبق د باشاخورشيأحمد  يدفي  الية مصرووقعت و 
يتمكن  هبطريقة بسيطة حيث ترك مس البرديسيمور ثم تخلص من صديق األاألإدارة 

ال إليدفعها فلم يجد طريقة  هليإرسلهم أعندما طالب الجنود برواتبهم ة الضرائب و من جباي
ع رواتب الجنود الذين فعجز عن دفه الذين ثاروا علي يهالفرض ضريبة جديدة على األ

  .م1804من العاصمة  هحتى اضطر للهرب مع جنود هقاتلو 

وسأموا من  هن الذين كان قد بلغ بهم الضيق مداو فالمصري ،وحانت اللحظة الحاسمة
لم التي  رادتهمإالرجل المناسب لتحقيق محمد علي  في الصراع على انتهابهم وجدوا

 هظهار حباالنحياز للمصريين وإ في ي محمد عل تت خطةأيجدوا طريقة لتحقيقها و 
  .العدلللشورى و 

 نريد ال اننإيقولون  هشراف والتجار على باباألو  من العامة والمشايخ اغفيرً  افوجد جمعً 
  .الوالية من عزله منوال بد  علينا احاكمً  الباشا هذا
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  ؟اواليً  يكون تريدونه ومن: فقال

 العدالة من فيك نتوسمه لما بشروطنا علينا اواليً  وتكون بك إال النرضى: له قالوا
  .والخير

به  اال تمسكً إ بالطبعفما زادهم هذا  هعاونأو  يالوالية وقال انظروا غير في  هظهر زهدأف
لبساهما أشراف الكسوة والقفطان فالسيد عمر مكرم نقيب األو  يحضر الشيخ الشرقاو أو 
  .لباشا الجديدل

 فال السلطان طرف من ُمعينٌ  ولة فقال إنيالسهبهذه  خورشيد لم يكن ليستسلمأحمد  لكن
 هالقلعة بجنودفي  السلطنة وتحصن من مرأب إال القلعة من نزلأ وال الفالحين بأمر عزلأُ 

  .والعامةمحمد علي  أبى فحاصره هولكن هثناء عزمإوحاول الشيوخ 

 حدهم عمر مكرمأمر المستساغ وجادل بعض القادة العثمانيين فخاطب ولم يكن هذا باأل
 وأطيعوا اهللا أطيعوا(تعالى  اهللا قال وقد عليكم السلطان هوال من تزيلون كيف :قائال

  .)منكماألمر  وأولي الرسول

 وجرت ظالم رجل وهذا العادل والسلطان الشريعة وحملة العلماءاألمر  أولو: له فقال
 إذا والسلطان الخليفة قديم، يءش وهذا الوالة يعزلون البلد أهلأن  الزمان قديم من العادة

  .ماويخلعونه مايعزلونه فإنهم بالجور اسار 

 تفعلوا حتى كفرة نحنأ ،انوتقاتلون كلواأل الماء عنا وتمنعون نانصرو اتح وكيف: قال ثم
  ؟ذلك معنا

  .عصاة نكمأل ومحاربتكم قتالكم بجواز والقاضي العلماء فتىأ قد نعم: قال 



27 

 

أن  إلى اتدريجي التخلي عنهفي  واين بدأجنده الذ مع العامة وقتالالوالي  حصار واستمر
 إلى يرحل نأو أحمد  الوالي مكانمحمد علي  بتوليةاألستانة  من الخطاب وصل

  .السهولةبهذه  لم ينتهِ األمر  يات لكنالوال حدىإإلى  ومنهاا معزز  سكندريةاإل

نشغال ثناء االهجوم على القاهرة ألعداد خطة لم قام المماليك بإ1805غسطس ففي أ
وأثناء بقاء قبطان باشا محمد علي  احتفاالت وفاء النيل بعد أقل من شهرين من توليةب

 حدهم بدالية أوتولإليهم  النحيازلله  اليكون هذا دافعً  ،مصرفي  التركياألسطول  قائد
مر آعلم بمخططهم وأوعز لبعض رجاله باستدراجهم وٕاظهار التالذي محمد علي  نم

ل وحاولوا االتصال بالزعيمين عمر مكرم والشرقاوي لمساندتهم لقاهرة بالفعادخلوا و  ،معهم
سر ها قرابة الخمسين منهم وأفيئن قتل قيمت لهم عدة كماوأ ،ا إجابتهما رفضولكنهم

الجيزة فهزمهم بها وأجالهم عنها فانحاز  هاجم ثما بقتلهم جميع يمر محمد عل، أنو ثمان
موقف تركيا  خورشيد باشا لألستانة وبقيَ ورحل مع  ،تأكد من قدرتهوقد  قبطان باشا إليه

عن  بيت قواعد سيطرتها على السلطة رغماعادة تثمتربص والمتحين الفرصة إلال
، فرضاء الشعب عن الوالي لم يكن الشعب غيره مما يرتضيهأو  يالمماليك ومحمد عل

تزامن قد خاصة و  ،تخشى محاوالت االستقاللالتي  نظر السياسة التركيةفي ا يجابيإا مر أ
  . الجزيرة العربية السيطرة على أغلب شبهفي  هذا مع نجاح الوهابيين

ا يختاروا واحدأن  من بدال ،ال يعرف العربيةالذي  ولماذا اختار المصريون محمد علي
  ؟مثلهما منهم مصري

لم تكن ن إ محمد علي فالقوة العسكرية المدربة تحت يد ،يسباب متعددة منها العملاأل
الخشية من االختالف  وكذلكم ولم يكن لهم القدرة على تكوين قوة مماثلة عليه يلهم فه

قبل  ينفسهم منذ الغزو الفارسأن و ولم يحكم المصري هعلى شخص القائد بينهم وسلطات
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 فاعتمدوا ،دنى درجة من النضج السياسيأولم تتمتع النخبة المصرية با عام تقريب 5000
أو  يلم تكن عقولهم تدرك فكرة التعهد الدستور و هدهم مع الباشا على كلمة الشرف عفي 

  .تحديد االختصاصات والسلطات

وقتها فرغبة النخبة  يبالمعنى القوم" مصريين"لم يكن هناك من أنه  همويبقى السبب األ
 ،وتطلعهم للحكم الرشيد ،عن سائر الواليات العثمانيةالتمايز في  المصرية وقتها

هو  يبل ظل العامل الدين ،يحس قوم لم يالزمها ،الدالبإدارة  في ومشاركتهم الفاعلة
التي  ،عن الدولة العثمانيةالتام عدم الجرأة على التطلع لالنفصال إلى  ضافةباإل غالبال

  .ييحكم مصر مواطن عثمانأن  افكان الزمً  ،سالملإلا ظلت حتى سقوطها رمزً 

يك بقيادة رجلها محمد عادة حكم مصر للمالإ و محمد علي  محاولة عزلإنجلترا  عادتأثم 
 قبل الحملة الفرنسيةاألمر  كما كان اجديدً  ًيان يولوا والأقناع تركيا بإواستطاعوا  يلفاأل

 لم يتمكن المماليك منن إ بضمان دفعهاإنجلترا  تتعهد ،كيس 1500مقابل جزية 
ة رادإبناء على محمد علي  توليةفي  وجدتالتي  دارة التركيةهذا هوى اإل وافقو  جمعهم

محمد علي  فصدر بالفعل مرسوم بتولية موسى باشا وتقليد ،شعبية ما يثير قلقها
باالمتثال محمد علي  وتظاهرجندي  الفآبقوة من ثالثة ا مدعومً  هرسلو أسالونيك و 

عريضة في  جمع توقيعات الشيوخ والوجهاءالذي  للسيد عمر مكرم ألج همر ولكنلأل
إزاء الدولة العثمانية يضمنون قيامهم بالتزاماتهم م ال نهأالمماليك و  ئعددوا فيها مساو 

نسخة لصالح قبطان باشا قائد القوات أرسلوا و  ،هوحسن سيرتمحمد علي  مقابل محاسن
ن ألسلونيك ب يالمضفي محمد علي  تحججو  ،األستانة في السلطانإلى  خرىأالتركية و 

ن إأنه  الجنود بالفعلحذر أخرة و جورهم المتأيقوم بدفع أن  قبل هالجنود يرفضون رحيل
   .مروصمموا على مقاومة األ هليإنحازوا ارحل فستسقط رواتبهم المتأخرة ف
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فتواصل مع عدد  تواجههالتي  ةهة تفتيت الجبلسياسمحمد علي  ألج ،خرىأهه من جو 
 هوانفراد يلفعلى األ هيضمرونالذي  الحقدا منتهزً إليهم  من قيادات المماليك وتقرب

  .األتراكو اإلنجليز  مع هعالمهم باتصاالتإحتى أو  ورتهممشمن دون  مرباأل

خطها العلماء والمشايخ التي  رسل مع الرسالةألسالح الرشوة و  أفقد لج ،األتراكما أ
 هعن قرار  يما عدل الباب العالا وسريع ،وزعوا على رجال الدولة ،كيس يلفأللسلطان 

  .امالئم اهير  اتخاذ القرار حسب مافي  هرسل لصالح باشا يطلق يدأو 

هزمهم النجيلة و في محمد علي  فهاجم قوات ،لم يكن ليقبل الهزيمة بسهولة يلفلكن األ
 ،ها لقواتزً تكون مركأن  عليها هباستيالئا قاصدً  ،حاصرهاه لدمنهور و ثم توج ،شر هزيمة

التي  بالمدافع هرغم استعانت ،المدينة قرابة شهر هامتنعت عليه ببسالة و هلها قاتلو ألكن 
ثناء اتصل صالح باشا بزعماء األهذه ، ففي مما غير الموقف بشدة ،اإلنجليز بها همدأ

 ،يبوا بالنفاجأف ،يلفوعد بها األالتي  لهم عن قدرتهم على الوفاء بالجزيةأالمماليك يس
تى كتاب الباب أفلما  ،من رجال صالح باشا بالرشاوى والهدايا اعددمحمد علي  واستمال

 هواليتفي محمد علي  قرر تثبيت ،اصالحً  هيراالذي  تخاذ الموقفافي  هيفوض يالعال
  .رهينة لحين السدادإبراهيم  هخذ ابنأو  ،الف كيسآ 4مقابل 

كان يرجو التي اإلنجليزية  س من وصول القواتئالصعيد بعدما يإلى  يلفوارتحل األ
اهين بك ش هخلفالبرديسى بك و توفى  ه بحصار دمنهور، وقدوضيق جنود ه،تر منها مؤاز 
ا ينهبونها ويخربونها مثير  هحلها لجنودأال إال يمر بقرية  هفسار بقوات هعدائألد أوهو من 

الف من آربعة أفي محمد علي  له خرج ،فلما اقترب من الجيزة ،الفزع طوال الطريق
  .رةالكبي يلفى عدد قوات األأتراجع لما ر  هولكن ،هجنود
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بك  يلفباستخالف شاهين األ هتباعأوصى أشبرامنت ففي  ةأفج يلفالمنية لأل يتأتو 
 فلم يستمتع هطريقها لنصرتفي اإلنجليزية  كانت الحملةالذي  نفس الوقتفي  ،عليهم

ا حي يلفدام هذا األ ما(: هقال عنالذي  لداأل هبالتخلص من خصم هبفرحتمحمد علي 
 كثيرا ،)ابقبق هقدمفي  ولكن هو  ،على الحبل نان يلعبانافنحن بهلو  ،عيش يل أفلن يهن

  .الصعيد يقاتل المماليكفي  وفريزر وه ةخبار بقدوم حملاأل هتأجافما 

ولكن الساحل على المتوسط فقط حسب  ،احتالل كامل مصراإلنجليز  ولم يكن هدفَ  
ربكت حسابتهم وأة أالمفاج هولكن وفات ،بينما يتولى هو الداخل ،يلفاتفاقهم مع األ
الذي  غاأمين أ يحاكمها العثمان ؤاومة بناء على تواطبال مق سكندريةاإل واحتلت الحملة

  .سرى حربأكاإلنجليز  إلى رجل يمثلون حامية المدينة 300و هسلم نفس

 ضمن جانبهم مقابلفتواصل مع المماليك و  ،اطة جأشبهذا الغزو بر محمد علي  وقابل
  .نجليزإلضد ا هحربفي محمد علي  ن لم يعاونواإ فوافقوا و  ،يترك لهم خراج الصعيدأن 

ومقاومة اإلنجليز  مامأالدعوة للجهاد في  خرىأالمقابل ظهرت الزعامة الشعبية مرة وفي 
رضوا الناس للمتطوعين وح هشيوخو  هوانضم طالب ،األزهر في المحتل فتوقفت الدراسة

وحفر الخنادق للدفاع عن القاهرة  ،ماتابناء االستحكفي  خذواأو  ،هب للمقاومةأعلى الت
جندي  700حامية من و  ياقتحام رشيد لكن حاكمها على بك السالنكلنجليز اإل ثم حاول

اإلنجليز  وكان لهزيمة ،هزيمتهم وٕاجبارهم على الفراراألهالي  استطاعوا بالتضامن مع
بناء في  من الصعيد ساهممحمد علي  فلما رجع ،تشجيع الناسفي  ثركبر األأ

ي وغلأطبوز  رشيد بقيادة نائبه إلى من المقاتلين هرسل من جمعأاالستحكامات ثم 
سير فلم أبين قتيل و  814 فقدوا خاللهالإلنجليز  هزيمة شديدة فكانت ،الحمادفي  قاتلهمو 

العدة للسير محمد علي  عدادإثناء أو  ،سكندريةاإل في من التحصنا يجد فريزر مناصً 
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تم لذي ا رسالة فريزر بطلب الصلح والجالء هتءمنها جااإلنجليز  وطرد سكندريةلإل
كانت التي  سكندريةاإل على هوفرض الباشا سيطرت ،سراهم ورحلواأاإلنجليز  واستلما سريعً 

كبير سلطان حاكم مصر كمدينة عثمانية ليس لإليها  وينظر ،خارجة عن سلطان الوالة
الحصول على الضرائب في  واستخدم المدينة بحريسطول أإنشاء  في يفكر أوبد ،عليها

نت تخوض كاالتي اإلنجليزية  القمح للجيوشولتصدير  هلخزانت يافضإكمورد  ،المكوسو 
بمنطق سياسي اإلنجليز  معمحمد علي  تعامل(رية ييبالجزيرة األ هشبفي  اضروسا حرب
   .)مصالح ربما تتضارب وربما الوٕانما  افال عداء مطلقً  ،مرن

 على حققهي الذ بالنصرا بك ابن الباشا ابتهاجإبراهيم  سراحالعالي  طلق البابوأ
إلى محمد علي  وانضم الكثير منهم هتفتت قوات ةئالمفاج يلفوبعد وفاة األ ،اإلنجليز
وليس فيهم من يستطيع حل اإلنجليز  مع هنهم لم يكونوا على علم باتفاق، ألخاصة

   .ديارهمإلى  يوالد علأعربان  ؤهوعاد حلفا ،همحل

دارية تدر إالقاهرة مقابل وظائف في  قامةالعديد من المماليك لإلمحمد علي  واستمال
إيراد الفيوم له  يكونأن  بالجيزة مقابل هقامتإتحدد أن  كبيرة فوافق شاهين بك على دخوال

قطع المنفوخ على التزام جمرك بوالق وأحصل محمد بك و  ،اداريإا وحاكما ملتزم بصفته
، وفي ة صدورهمحبيس وظلت أحقادهم عليها بدأله  المماليك الجيزة ولكنهم لم يطمئنوا

سائر المماليك  دعاو  ،محمد علي نيوببينه  بك الصلحإبراهيم  م نقض1810مايو 
اضطرهم على الفيوم و به  استولىا العديد منهم ولكن الباشا جرد عليهم جيشً  هلذالك فتبع

  .لب العفوطسوان بينما عاد شاهين بك و أإلى  للفرار

فينقل  ،على خير ما يرام امة الشعبيةبالزعمحمد علي  الفترة كانت عالقةهذه  وطوال
صورة من في  همه لمطالبواستجابت ،موراأل جميعفي  لهم هاستمرار مشورت الجبرتي
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سرعان ما تغير ذلك أن  إال ،نو ها المصريدْ لم يعتلم تعهدها مصر و  ،يّ الحكم الشور 
  .الحقيقيةمحمد علي  ظهرت طبيعةو 

حيث أعفاهم من  للسلطة الوصول على هعاونو  الذين المشايخ سلطان زاحأوسرعان ما 
بواب المناصب والدخول أوفتح  من المتعسرين يراضالضرائب فأكثروا من شراء األ

هجروا مذاكرة المسائل افتتنوا بالدنيا و (أنهم حالهم ب الجبرتي يلخصو  ،أمامهمالكبيرة 
دهم مثل حأوصار بيت  ،مع ترك العمل بالكلية ،ال بمقدر حفظ الناموسإومدارسة العلم 

 ،جروا الحبس والتعزير والضربأعوان و واتخذوا الخدم والمقدمين واأل ،مراءاألأحد  بيت
ي وحساب المير  ،مور الدنيوية والحصص وااللتزاموصار دينهم واجتماعهم ذكر األ

  .)والفائض والمرافعات والمراسالت

ة العلمية والمكانة حقاد بين هؤالء الذين اجتمع لهم مع القيمتثور األأن  افليس مستغربً 
فلم يعد  ،بينهم وبين عامة الناس الً فصو ا كان تميزً الذي و  ئدبية المال الوفير المفاجاأل

وقد صاروا من زمرة  ،رهبةمحل حسد و وٕانما  ،السراة السادة محل حب واحترام هؤالء
ا تأثيرهم على العامة فما عادو فقد العلماء والمشايخ قوتهم و وهكذا  ،مراءاألالحكام و 
إعفائهم من الضرائب بعد ب هقرار  ييلغأن  يمكن لمحمد علأو  ،لهم نيتوسطو أو  ينفعونهم

في  خاصة وقد كانوا يتقاضون من الفالحين الواقعين ،مقاومة منهممن دون  لكذ
رفع عنهم محمد علي  يعلمونهم بأن جيوبهم والفي  حصصهم الضرائب ويضعونها

في  بغير حق ههم بدفاتر بها كل ما اكتسبو واجهذلك و  يعلممحمد علي  كان ،الضرائب
  .ول خالفأ

كلت نفسها أمن  يهوٕانما  به تتأالتي  القضاء على النخبةمحمد علي  فلم يستطع
  .ههدافأمعبرين عن تخلت عن دورها كوكالء عن الشعب و عندما 
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 القاطع هرد كان ،تخفيض الضرائبفي  عيانواأل المشايخ هكلم عندما م1808 عامفي و 
 وتثيرون االجتماع بهذا تخوفونني وكأنكم التحكم تقبل ال ينفس ولكن شفاعتكم ردأ ال ناأ(

 مرأ الرعية من حصل نإ و ذلك  من فزعأ ال ناأف ،المماليك يامأ تفعلون كنتم كما الرعية
   .)واالنتقام السيف الإ عندي لهم فليس

قعت فاقة حيث نقص النيل وو  ،م1809في  يووقع الصدام بين عمر مكرم ومحمد عل
 الوسية يراضأوكذلك األوقاف  يراضأفرض الضرائب على محمد علي  فقرر ،شديدة
ال التي األوقاف  يراضأرة دبمصا هوامر أصدر وأ ،للملتزمينا خالصً ا كانت ملكوالتي 

 يراداتمن اإل يلزام جميع الملتزمين بتوريد نصف الصافإوكذلك  ،تتوافر حججها
تضخيم الخزانة وزيادة في  لمحمد علىا كانت مبرر التي و  ،االقتصاديةاألزمة لمواجهة 

مكرم  تصدى السيد عمرو  ،ن ضجوا بالشكوىعلى حساب العامة الذي المالية قدرة الدولة
محمد علي  وبعد محاوالت من يكزعيم شعب بالمعارضة وأظهر قوتهاألمر  لهذا

من المشايخ  هر وبين غيبينه  استخدام عدواتإلى  خلص ،بالتهديد والمال هالستمالت
كان من قبل يمتنع عن الصعود ه و ليإرسل أالناس ف بطريقة ال تثير عليهمنه  للتخلص

كان قد ليحكموا فيما بينهم من الخصومة و والمشايخ  يالقلعة ليحضر مع القاضفي  هليإ
 مرأف مكرم فلم يحضر تمارض عمره و ضد يمع المشايخ والقاض أوتواطاألمر  رتب

  .ه لدمياطنفيو ا فور  هوتولية الشيخ السادات مكان ،شرافنقابة األمن  هبعزلمحمد علي 

ن و مر آالمت ألج ،عند الشدائدإليه  ونأمن كانوا يلج يحزن العامة على نفولمواجهة 
وأنه  المالية هبذمت تتعلقا تهمً  فيها افتروا عريضة عدواأو  هكاذيب عنواأل الشائعاتالفتراء 
 عليها المشايخ توقيعات يجمعواأن  وحاولوا ،اليكالمم مع مرآوت بك يلفاأل من ارتشى

أن  صراحةأعلن  الذي الحنفية شيخ يالطحطاو أحمد  الشيخ شدهمأ وكان بعضهم بىأف
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قبضوا جزاء تآمرهم توزيع و  ،همنصب من فعزل ،وافتراء كذب العريضةهذه  في جاء ما
مصر بسبب ما فقد انتهى عهد قوة المشايخ من  ،ال بقاء لها ،موال عليهممناصب وأ

مور األفي  س وانهمكواقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفو ( :الجبرتي فكما يقول هحدثو أ
  .)الحظوظ النفسانية والوساوس الشيطانيةالدنيوية و 

حربها ضد الوهابيين بعدما في  لالشتراكمحمد علي  وكانت الدولة العثمانية تلح على
 خماد الثورة حتى وافقرسلتها إلأالتي  وهزمت الحمالت المتعاقبة اصبح وضعها حرجً أ

لبانية األ هعلى قوات هفيا عداد الجيش لمقاتلة الوهابيين معتمدإ أوبدا خيرً أمحمد علي 
    .)المرتزقة(المتطوعين و 

طوسون على األمير  كان موعد خروج ،م1811من مارس األول  صباح الجمعة يوف
عالن عن إكمعه  المماليك لالحتفال البكواتمحمد علي  دعاو  ،الحجازإلى  رأس الحملة

بقيادة  طرنؤو لهم كما ظنوا وساروا مع الفرق المحتفلة بين فرقة الفرسان األ همصالحت
بباب العزب سبق  يالطريق الضيق المنته، وفي خرى من مشاتهمأ ةفرقصالح قوش و 

ذبحة ت المأمامهم ثم بدأغلق باب العزب من أو  ،هيبفتسلقوا الصخور على جان طرنؤو األ
حتى  خاتهم وطلبهم الرحمةئين بصر غير عاب ،لبان النار على البكواتطلق الجنود األأو 

واستعاذ بالنساء ولكن الجند  ،الحريم يسراإلى  سليمان بك البواب استطاع الوصولإن 
في  تحت سنابك الخيل المرتاعةأو  فلم ينجوا منهم من الرصاص ،مامهمأ هسأقطعوا ر 

على أمن به  وقفز هفتراجع بفرس ،المؤخرةفي  كانالذي  ين بكمأال إ يالمضيق الصخر 
ما بقية المماليك فقد انقض عليهم الجنود أمن بكوات المماليك و  470فقتل  ،سور القلعة

لهم كل محمد علي  باحأوقد  ،وسائر المدن سكندريةالقاهرة واإلفي  منازلهمفي  لباناأل
مماليك وساد الرعب فيها البالد بيد فيها الأُ  يامأثالثة  ،منهم هما يستطيعون الحصول علي
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القاهرة في  فقتل ،قل القليلأال إولم يتمكن من الفرار منهم  ،استبيحت ثرواتهم وديارهمو 
باشا للقضاء على من إبراهيم  وبعدها بعام جرد حملة بقيادة ،مملوكٍ ألف  وحدها قرابة
  .يدالصعفي  تبقى منهم

ن المماليك كانوا يخططون أو  ،ها كانت ضربة استباقيةر بعض المؤرخين المذبحة بأنبرّ 
لسفن الحملة على  هثناء تفقدأالسويس في  هكانوا يخططون الغتيالعليه و  لالنقالب
  .هخرجت قواتن إ ولم يكن يأمن غدرهم ،الحجاز

 ، فال يعيشمصرفي  هسلطانفي  ليقبل منازعة هبسط فالباشا لم يكن طموحأنظرة في و 
  .حدقفص وافي  ذئبان

استيالء في  تسببو  ،أرادبحكم مصر كما  انفردً ميكون أن  محمد عليل مكنت المذبحةو 
   .ضاعت شجاعتهم سنوات طواالالخوف على قلوب الناس و 

 بنهاية وجودهم كما انتهت دولتهم فحسبا يذانإ ولم تكن المذبحة ضربة قاضية للمماليك و 
إلى  تحول )هعلى كرسي هالذى وضع( هوجد حاكمالذي  ضربة لشعور الشعبوٕانما 

س أفحول ر  ،همن غدر أطرفة عين وال ي هعلى نفس همن من يعارضأال ي وحش ضارٍ 
زعامة  يعلى تولأحد  رعية مستكينة ال يقدم منهاإلى  يالذئب الطائر الشعب المصر 

  .مذبحة غادرة بدم بارد جتراحاعلى  اقادرً  احاكمً  هشعبية ليواج

رامل ألجرى رواتب أالذي محمد علي  جيشفي  ضهمتم دمج بع ،وبعد مذبحة المماليك
 صغار المماليكأبنائهم و دخل بعض أو  ،هرامل لرجال جيشألزوج بعض اه و بناء قتالأو 

لبان واأل األتراكتباع الباشا من أ ،طبقة حكام مصر الجديدةفي  دمجهمأو  خدمتهفي 
  .اوربيين ثم المصريين الحقواأل
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 عن للحكومة الضرائب بدفع يتعهد الملتزمأن  لىع يقوم العتيق االلتزام نظام كانو 
 على للحصول الحلوان فيدفع عنها كوكيل بها المطلقة هسلطات يبسطالتي  يراضاأل

 هائالا ربح ويحقق دفعه ما ويعوض ،التزامه منطقةفي  الحكومة حلم يحل هيجعل التزام
 ضريبة من كومةللح هيورد وما ،افعليً  الفالحين من هيجمع ما بين الفارق خالل من

 من هلهاأ يستعبدون ملتزم الفآ ةتس قرابة مصرفي  وكان بالفايظ يمسُ  فيما يالمير 
 هماوسايفي  السخرةفي  القرى بناءأ ويستعملون راضيهاأ غلبأ على ويسيطرون الفالحين
 ،القوت من يديهمأب ما لسلب العذاب شدأ بهم ويوقعون مختلفة تاواتإ عليهم نويفرضو 

 الملتزمين مع نالفالحو  كان لقد( موجعة موجزة بكلمات الجبرتي الحال كتل عن ويعبر
أو  ههانأأو  هطاقت فوق هكلف ذاإ هسيد من يهرب العبد كان فربما ،المشترى العبد من ذلأ

 ذاإ و  ويهرب وعياله هوالدأو  هوطن يتركأن  عليه يسهل وال يمكنه فال الفالح ماأ ،هضرب
 الفالح فكان ،)هانةإ و  ذال وازدادا قهرً  هحضر أ همكان هذستاأ وعلم ،خرىأ بلدةإلى  هرب

 على يقدر حتى هدوَ أ يقيم ما الإ منها ينال وال يزرعهاالتي  رضلأل اعبد المصري
  .والصرفالري  همالإ مع خاصة الزراعة تدهورتأن  عجب فال غرسها

ف أل 600 وصلت حتىاألوقاف  ازدادت راضياأل تملك من الناس تمكن عدم وبإزاء
 المماليك قبل من الوسايا أراضي ووقف السالطين هبات مصدرها وكان ،فدان

  .بعدهم من ادائمً  امعاشً  بنائهمأل لتضمن مصادرتها خشية والملتزمين

 بالمال ومطالبتهم الملتزمين على التضييقفي  أفبد ،بهذا ليرضىمحمد علي  يكن ولم
 وسحب ،ئاعب صارالذي  االلتزام عن يللتخل فيضطروا ،عليهم الضرائب وزيادةا تدريجيً 

من  فطلب ،المماليك مذبحة بعد القاسمة ضربته ضرب حتىا تدريجي بعضهم التزامات
 سيفرضأنه  اظنً  المستطاع بقدر منها فقللوا رباحهمأب اكشوفله  يحضرواأن  الملتزمين
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 ةتابث برواتب عنها وعوضهم االلتزامات منهم نزعبأنه  همأففاج ،جديدة ضريبة عليهم
  .مسالخُ  قرابةإلى  هقيمت انهارت ما سرعانالذي  بالقرش تحسب وكانت

 وعزل ،عليهاا ناظرً  هنفس تعيينمحمد علي  أبد فقد ،الشاسعةاألوقاف  يراضأ ماأ
 احتج وعندما ،رباحهمأعن  بديال ةتلهم رواتب ثاب وفرض ،دارتهاإ من والمشايخ العلماء
 عن رفعت فعندما يوحدا ظالمً  لست :لهم قال الضرائب عليها فرض لما المشايخ

 محرز دفتر يوعند الفالحين من نتمأ اخذتموها لكما كرامً إ والمغارم الفرض حصصكم
  .كيس يلفأ يبلغو  ،الحصص من يديكمأ تحت مافيه 

 عليها والنظار ،اخرابً  فوجدتها المساجد على كشفت قالاألمر  في باشاإبراهيم  كلم ولما
 الماضية السنينفي  أكلوه فيما سامحتهم أني ويكفيهم منهم ولىأ ،لخزانةوا يراداإل يأكلون
  .وزيادة ميكفيه ما مله طلقتأا عامر  وجدته والذي

 وتدفع الخيرية والجهات المساجد نفقات ةالدول تتولىأن  النهائية التسوية وكانت
 الخراج/ ي المير  ضريبة وتفرض حياتهم طيلة مرتبات الموقوفةاألراضي  من للمستفيدين

تحولت التي  لمصرا فرعونا خير أمحمد علي  صبحأو  ،كغيرها نهاأشاألراضي  على
  .همبراطوريتإ و  هلوسيت
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  جيش الباشا

المؤمنين إلى  عدت المدينتين المقدستينأفقد  ،الدولة العثمانية كلهافي  هم رجلأن نا اآلأ
 ،األعظم لسيدقبل سلطة ا من هامناطق لم تعرفإلى  المنتصرة يرسلت جيوشأالحقيقيين و 

إبراهيم  يمنوذراعي األ يوسوف يفتح ابن ،عت بعد عن البارودلى مناطق لم تكن سمإ و 
سيدها إلى األراضي  عيدأو  هبالنجاح سأستدعي هتتوج فيها مهمتالتي  اللحظة، وفي المورة
 يتى وحينئذ سأنتزع باشويتاستكمل اآلدرب مجندين و ألتعود و  يقوات يسأستدع ،يالشرع

   .ال عند دجلة والفراتإولن أتوقف ا عظيما ن جيشسوف أكوّ  ،عكادمشق و 

   العسكريين الفرنسيين همستشاريأحد  امحمد على مخاطبً 

 هفلم يكن الباشا يقنع بكون ،ةلياالخطوة التفي  أبد ،بحكم مصرمحمد علي  بعدما انفرد
في  أفبد ،سيفالال بإالسلطان ال يقوم أن  وكان يدرك ،ولكن سلطانها ،اشا مصرمجرد ب

  .لتكوين الجيش همحاوالت

مام جيش قمبيز أكثر من خمسة قرون فقدت مصر قوتها العسكرية أوقبل ميالد المسيح ب
اعتمدت على المرتزقة ولم يسمح حكام مصر و  ،من بعدها د لمصر جيشولم يع يالفارس

في  صريين الذين خدمواللم ،للعثمانيين ،للمماليك ،نييوبيلأل ،من اليونان للرومان للعرب
  .يثابت حتى محمد عل يولم يكن لمصر جيش وطن ،ابدأ لقواديترقوا أن  الجيش

العسكرية  هقواتفي  الترك المنضمينلبان و األرناؤوط و يحول األأن  محمد علي وقد حاول
بالعصيان والتمرد  هولكنهم جابهو  ،يجيش نظامإلى  غير النظامية المعروفة بالباشقوزاق

  .دمياط وتخلص منهم بوضعهم بهاقام لهم المعسكرات برشيد و أف هلقتلو  هنبهولوال ت
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سرية ، وفي تتم بعناصر منتقاةأن  جيش حديث يجبإنشاء  عمليةأن  محمد علي دركأو 
 ،يمدارس التدريب العسكر سوان لبناء الثكنات و أفاختار  ،فرصة النجاح هتكفل لمشروع

أو  سيف يشراف الكولونيل الفرنسإحت ت هومماليك هلف من خاصة جندأبعث لها بو 
جيوش نابليون في ا مغوارً ا كان قائدً الذي و  ،سالماإل هسليمان باشا كما عرف بعد اعتناق

 يالكونت د هفارتحل لمصر بتوصية صديق هفول نجمأاضطر لترك العسكرية بعد و 
ضباط  ول دفعة منأوبعد ثالث سنوات تخرجت  ،على الباشا هخدماتا سيجور عارض

الذي  سليمان باشا على يدعلى الفنون العسكرية الحديثة  بينالمدر المصري  لجيشا
ولكن بقى قوام تعليمهم وتدريبهم في  هوشدت هومحبتهم مع قسوت هكسب احترام تالميذ

  .، من الجنودهالجيش نفس

ا تنفيذ ،محمد علي الجزيرة العربية مع الوهابيين الذين حاربهم هشبفي  وكانت الحرب
الذين لم يكن يحتمل شغبهم  ،للتخلص من قوات الباشبوزاق هفرصتالعالي  البابلرغبة 

  .يهالتهم على األءااعتداو 

جدت مشقة كبيرة وكادت و و  ،الف مقاتلآس حملة من ثمانية أطوسون على ر  هفبعث ابن
بالتقرب للقبائل  هوصى ابنأمددات و رسال اإلإلكن الباشا تابع  ،بهزيمة ثقيلة يتنته

لكن  ،فتمكن من دخول المدينة والطائف ومكة ،واستمالة قادتها بالمال والمناصبالعربية 
فسرعان ما  اعنيد لكن مقاتالو ا عادي رجالالشيخ سعود بن عبد العزيز لم يكن  هخصم

لترك مصر محمد علي  اضطرو  ،هزائم عنيفة بقوات طوسونا ملحق هعاد تنظيم قواتأ
سعود  ىوففتمحمد علي  دعمفي  قدارهمت األساو  ،ليشرف على القتال هوالذهاب بنفس

قتالهم بحماسة كبرى وعدم تخاذل عبد اهللا في  رغم استمرار الوهابيينو  ،م1814الكبير 
يرسم استراتيجياتهم ا كبير  نهم كانوا قد فقدوا عقالأال إ ،هوعقيدة رجال هقوة مراسبن سعود و 
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معلومات عن  هوردت لمصر بعدماا للعودة سريعً محمد علي  ضطراو  ،يعد خططهمو 
بتحريض عليه  حاول االنقالبنه إ لطيف باشا وقيل هتغيبفي  قتل( ،همؤامرة تعد لخلع

  .)يعثمان

 يستعدان فيها الستكمال القتال نيوجرت هدنة بين طوسون وعبد اهللا كان كال الفريق
جديدة باشا قيادة الحملة الإبراهيم  تولىللقاهرة و  هخاللها طوسون فجأة بعد عودتوتوفى 

حصار الدرعية إلى  ها معارك طويلة ومريرة حتى انتهتفيخاض التي على الحجاز و 
للدماء ا طال الحصار حتى استسلم عبد اهللا بن سعود حقنمعقل الوهابيين وحصنهم و 

محمد علي  كرمأفذهب للقاهرة حيث  ،م1818توقيع الصلح تانة و سوافق على السفر لألو 
مر السلطان وسكنت أتل هناك بستانة حيث قُ رسل لألأثم  بما يليق بقائد هوعامل هوفادت
  .حينإلى  الحجازفي  الثورة

استعباد السودانيين في  فكر ،لبان والشراكسةاأل همن جنودمحمد علي  يسآوبعدما 
إسماعيل  هحدهما بقيادة ابنأحملتين  ،م1820صيف في  رسلأتكوين جيش منهم فو 
ن للوقوف على حقيقة ما اكانت الحملتوكذلك  ،هبنتبقيادة محمد الدفتردار زوج ا خرىاألو 

القضاء على ما تبقى من المماليك و  ،السودانفي  شاع من وجود مناجم ثرية بالذهب
  .مين طرقهاأحمر وتكردفان والسيطرة على تجارة البحر األإلى  واأالذين لج

 ابنه على محمد علي فكما رد ،هو جمع الرجال الصالحين للجندية ولكن السببب الرئيس
النفقات هذه  سبب تكبد(جباها التي  بكشف الضرائبله  رسلأرسالة بعدما في إسماعيل 

ع الرجال الذين ولكن جما تجشم تلك الصعاب ليس جمع المال كما كتبت لك مرار و 
قيمة العبيد الذين تثبت صالحيتهم لخدمتنا ( :خرى يقولأرسالة ، وفي )يناسبون مشاريعنا

  .)العبيد الف من هؤالءآ ةتتجمع سأن  مرتكألك لذثمن من الجواهر و أ
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بعرب الهوارة إسماعيل  ا صعوبات شديدة فاضطر الباشا لدعم حملةتلكن الحملتين جابه
 ةضافباإلجشع الو  القيادة سوءالشديدة من إسماعيل  وظهرت عيوب ،للسيطرة على سنار

 ههانأالذي  ،يملك شند على يد نمر هبقتل هوكانت نهايت ،للقسوة غير المبررة والتهور
مقر في  مأدبةله  عدأثم  هواستكان حتى كسب ثقت ،هفتظاهر بطاعت هعلى وجه هوصفع

بالنيران  هورجالإسماعيل  ئوبعد انتهائها فوج ،كوام القشأالمحاط ب يالخشب هقامتإ
  .ارهيبً محمد علي  انتقامكان و ا شعل رجال نمر المنزل عليهم فقتلوهم جميعأتحيطهم وقد 

 حملة انتقامية دموية لم يمرفي  سطوريةاأل همحمد الدفتردار المشهور بقسوت طلقأد فق
الصحراء إلى  فرالذي  نمرا مطارداألرض  إلى حرقهاأال ذبح سكانها و إخاللها بقرية في 

  .ابدً أبه  ولم يظفر

نهم ال أالحفاظ على حياة الذين استعبدهم فلما وجد في  وبرغم محاوالت الباشا المضنية
طباء أمر باستئجار أوحتى  ،نشاء سفن لنقلهم للقاهرةإمر بأيتحملون مشقة الرحلة البرية 

الترك  هجنودإلى  ةئوبالوفيات تفشت فيهم بل وانتقلت األأن  إال ن لرعايتهمييكيمر أ
  .استخدام المصريينفي  لبان وهنا فكر الباشاواأل

الف آربعة أطلب ن الصعيد و لجمع عدد من الجنود م باشا مدير جرجاأحمد  إلى رسلأف
دائهم الجندية أقراهم مع تذكرة بإلى  ثم يعودون ،يكون تجنيدهم لثالث سنواتأن  على

  .)سأضريبة الر (عفاء من الفردة تخول لهم اإل

تياد المصريين الحياة بصعوبة اعإبراهيم  هرسالة البنفي  وبرغم قناعة الباشا كما عبر
موجة  أوبد أيهر سرعان ما غير أنه  إال ،باو ر و أن مصر عفي األمر  العسكرية واختالف

خالل عام  سلك الجنديةفي  من المصريين الفً أ 30دخل بها أ يجبار من التجنيد اإل
رد  هعلى تجنيد المصريين وتحذيرهم من خطورة هذا ولكن هرغم اعتراض قواد ،واحد
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في  بناء البلدأتب لم تتجاوز ر  بالفعلو  ،ابدً أ اباطضمن المصريين لن يتخذ  هنأب عليهم
  .ايً جند 25قائد  يالبلوكباش عهده

شيخ القرية  هجيش يذهب للقرى لهذا الغرض ويعاونضابط  وكان التجنيد يتم عن طريق
براهيم حيث كتب إل ،يتم التجنيد بالترغيب والرفق ال بالعنفأن  وكانت توجيهات الباشا

 ال يسحبواأدمة العسكرية فيجب على الخ ينالفالحين ليسوا معتادألن  انظر ( :باشا يقول
الفقهاء بتعيين بعض الوعاظ و ذلك  ويمكن تحقيقفيه  نرغبهمأن  الجيش بالقوة فعليناإلى 

أن  نذكرهمأن  ونستطيع بالمقابل ،نها ليست كالسخرةأيقنعوا الفالحين بأن  الذين يجب
هفهم على جيشهم بسبب تلفي  قباط للخدمةيجمعوا األأن  الفرنسيين استطاعوا بسهولة

فضل أحال المسلمين سيكون أن  فإذا كان هذا حال القبط فال شك ،خدمة عقيدتهم
  .)بالتقوى والحماس للدفاع عن الدين ئفقلوبهم تمتل

أن  هو ما كان يحدث فعالً  ،تنظيم دقيق للجنديةإنشاء  في لكن بينما كان الباشا يفكرو 
يصادفهم من الفالحين بال  ول منأكانوا يهبطون على القرى ويقبضون على الضباط 
عناقهم ويساقون أجماعات بالحبال من في  همالفحص وال تسجيل ويربطونترتيب و 

  .لمعسكر التجنيد

عليه  القبضفي  وكلفت كل مديرية بعدد يتعاون وحشيةبطريقة  يجبار ففرض التجنيد اإل
لطرق والدور تخطفون الشباب من االجنود الذين كانوا يالعمد والمشايخ و ا قصرً  هحضار إ و 
العملية هذه  خلما دا وكثيرً  ،الفرز زمراكإلى  يديهم ويجرونهمأفي  غالليضعون األو 

  .االنتقام من الخصوماالبتزاز و 

قصى جهدهم فلم يكن بالنسبة أب هن التجنيد بالترحاب بل قاومو و وبالطبع لم يقابل الفالح
يقوم على  ،هالبن هكتابفي  اشاالبإليها  شارأالتي  ةهالقبطية التاف "الميليشا"لهم كتلك 
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بل سخرة  ،اطرة حقيقيةالتعرض لمخمن دون  وحوافز متعددة ،مجزٍ  يالتطوع بمقابل ماد
صابة إ هصابتإال بإ يوال يسرح الجند ،غير محدود بمدةا فالتجنيد كان مطلق مدى الحياة

انتهى لجعل وبعد تفكير المسألة  هذه فيمحمد علي  باشاإبراهيم  وكلممنه  فادةتمنع اإل
نهم قضوا خمس أن باعتبر الحالييو  ،على المجندين الجددثم عاد فقررها ! اعام 15المدة 

  .سنوات من المدة

مما يمثل نسبة  ،جنديألف  130إلى  منتصف الثالثينات ارتفع عدد المجندينوفي 
وقد غير  ،ماليين 5قصى تقدير أعدد السكان لم يكن يتجاوز على حيث إن  كبيرة
  .العالقة بين المصريين وحكومتهم بعنف يجبار د اإلالتجني

كثير في  وصلت للتمردالتي الجماعية لعملية التجنيد و المقاومة الفردية و إلى  ضافةفباإل
من قراهم فتدخل  ين رايات الباشا العسكرية بالهروب الجماعو الفالح هحيان واجمن األ

الباشا هذا بعقوبات شديدة على  هجابو  ،لقرية فتجدها خاوية على عروشهاسرية التجنيد ا
  .قسامار األلد ونظّ مشايخ الب

نفسهم بقطع أ هة يائسة للتهرب من التجنيد لتشويمحاولفي  الفالحينمن حاول العديد و 
! اسيكون مؤقتأنه  اصابة بالعمى ظناإلفي  استعمال سم الفئرانأو  عين ءفقأو  صابعأ

األخرى  عمال الحكومةأفي  يستخدموا أو ن يسجن هؤالءأمر الباشا بأهذا  ةهولمواج
بالشنق على بوابات قراهم وحتى كون  هكن يقمن بعمليات التشوي يعوقبت النساء اللواتو 

إزاء هؤالء الذين يصل مل من المجندين كلهم مشوهين ليغلق باب األ هكملأب يالأالباشا 
  .نفسهمأ هتشويحد بهم اليأس ل

يكون لكل أن  فقررت تعسفيةإجراءات  تباعاإلى  السلطات وللحد من الهجرة اضطرت
انية وحتى مشايخ مالجس هوصفات هوقريت هبيأواسم  هتذكرة تحمل اسمأو  فالح جواز سفر
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معسكر إلى  مصر لتتحول ،القاهرة ونر و عندما يز  التذاكرهذه  يحملواأن  مرواأالقرى 
 بتذكرة مكتوب الإن كالجنود ال يغادرون المعسكرات و فكان السكان المدني ،كبير يحرب

  .هجلأخرج من الذي  فيها المدة والغرض

ذرعهم بشكل أفي  مهممروا بوشأجازات من البحارة اإلفي  حاالت الهرب تتكرر وعندما 
 "ل"شموا بحرف ن وُ و المسجونوكذلك  ،ليتيسر القبض على من يهرب منهمسفينة وهلب 

 أين بالقبض على كلف العرباوكذلك  ،قيربو أفي  هو سجنلكلمة ليمان و ا اختصار 
  .ضمان عدم هربهملفت قوات خاصة لرقابة المجندين و ثم ك ةأبل مكافمقا ههارب وتسليم

في  فقد قام تمرد ةئكبر للعسكرية المصرية الناشاأل يكان التحد 1824إبريل  يوف
محمد  ريكفتعلن أو  ،المنتظر يالمهدأنه  الصعيد على يد شيخ يدعى رضوان ادعى

ستيالء على مقار الحكم من اال واوتمكن ،الفاآل إليه وانضم ،هادالجعليه  علنأو علي 
 فاضطر همواجهتفي أحد  يفلحأن من دون  الصعيدفي  التمرد تسعت دائرةاالمحلية و 

رسل بالقوات العسكرية المدربة لسحق أذ إخطورة لافي  اتخاذ خطوة غايةمحمد علي إلى 
غلبهم من قرى أحيث إن  المتمردينإلى  القواتهذه  التمرد ورغم الخشية من انضمام

 الجيش جابههافي  نباء عن انشقاقاتأبالفعل تواترت و  ،خاطر بهذاأنه  إال الصعيد
مدة ، وفي بالرصاص أمام زمالئهما رميً  المجندينعدم العشرات من أبحسم و محمد علي 
وب بهر  يينتهأن  قبل ،الف قتيلآ 4سبوعين تجاوز عدد ضحايا هذا التمرد أال تتجاوز 

  .الشيخ رضوان

ثناء هجوم على أ ضمن المتمردين هباأكان  ،عثمان بكأالي  جاويش منأن  وسجل
بوالء هذا  هعجابإبدى الباشا أوقد  ،هبالتسليم قتل هقناعإفي  حدى القرى فلما فشلإ

عن ا ناتج يذا كان تصرف الجندإ ويبقى السؤال رتبة مالزمإلى  همر بترقيتأو  يدنالج
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مستحقين للقتل  يعلى السلطان الشرعخوارج ن المتمردين أدينية بقناعة ذات صبغة 
   ؟إنسانيةال  أدواتإلى  وحول الجنود ،القوة كان بهذه يالتدريب العسكر أن  أملتمردهم 

لفترة كان يسمح و  ،ط فاصل واضح بين الجيش والمجتمعصبح هناك خأا وتدريجيً 
ر كواخ بجواأطفالهم ببناء أوجاتهم و فكان يسمح لز  ،ن تكون لهم حياة عائليةأللمجندين ب

ة وطفل أامر ألف  20قامة بها فقرب معكسر الخانكة كان يعيش قرابة اإلمعسكراتهم و 
كواخ وعزل الجنود عن ذويهم فككت األوتنظيمية ثانية منع هذا و  والأسباب صحية وأل
قصر و  عزل الجنود عن الحياة المدنية استمرعمال الزراعة و أفي  منعوا من االشتراكو 

تحويلهم في  معسكرات التدريب والمدارس العسكريةالثكنات و في  قامةحياتهم على اإل
  .الحمية الدينيةأو  لجنود محترفين وليس مقاتلين مندفعين بقوة العاطفة

عدامات فكثرت اإلاألمر  ولأالعالمة المميزة لنظام الجندية هي  وكانت القسوة الزائدة
سواء كانت  ورطةاألفي  الزمالء يمام باقأالجلد  يائعة هالش وكانت العقوبةالميدانية 
 ،العقوبات المدنيةفي  الحالوكذلك  ،ةهالسرقة التافأو  همالاإلأو  التشاجرهي  المخالفة

ومزيف النقود كان يشنق على باب  ،همن مواد 26في  فقانون الفالحة كان يعاقب بالجلد
غلى من السعر المحدد أيبيع اللحم بالذي  الجزارو  ،هنفأزويلة وقطعة من النقود معلقة ب

الميزان فكان يجلس على صينية في  يغشالذي  ما صانع الكنافةأ ،هنفأكانت تقطع 
  .فوق النار يهو 

جرى  اتحقيقً حتى إن  القسوةغاية البشاعة و في  فقد كان سكندريةاإل في ما سجن الليمانأ
مر أتجارب الطبية عليهم بلل هئتعرض نزال كذلكو  ،فيه لمعرفة سبب الوفيات الكبير

  .وبئةالباشا حيث حضر مجموعة من العلماء الروس لعمل تجارب على انتشار األ
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خر آالعقوبات العسكرية فصدر قانون لتنظيم مدرسة المشاة و في  ثم تحسن الوضع قليال
كانت (اللواط أو  ال على الهربإبالجلد  ولم يعاقب فيهما ،م1838لتنظيم المعسكرات 

) ابدً أالتناسلية ولم يطبق هذا على الجنود األعضاء  يكو  يالخص يبة العثمانية هالعقو 
 هومدت هتنوعت درجات الحبس من مكانو  ،ضابط كان مرتكبهان إ وكانت العقوبة تتزايد

  .حسب الجرم

المجندين كانوا من أن  فحيث ،حاد يخلل اجتماعإلى  الكثيف يجبار دى التجنيد اإلأو 
طفالهم وفشت أم فتشرد لعائالتها كان تجنيدهم غير محدد المدة تدميرً الفالحين المعدمين 

 في ذكرو  ،التناسليةاألوبئة  بعدما انتشرت م1834عام في  منعها الباشاالتي  الدعارة
ها خاوية فوجدته الجيش بعدما عاد لقريفي  العودة للخدمةجندي  السجالت طلبأحد 

  .حدأ ههلأعلى عروشها ولم يجد من 

كتسب االهجرة الجماعية للقرى رار ظاهرة الهروب من المعسكرات والثكنات و ستموبرغم ا
رسل الباشا قوة من أول تجربة أ، ففي يوقت قياسفي  سمعة وهيبة كبيرةالمصري  الجيش
عت هزيمة قوة تبلغ عشرة العسير فاستطافي  لوهابيينلخماد تمرد إلجندي  2500

  .ضعافهاأ

اتجة عن مجرد نتجت انتصاراتهم الباهرة نأالتي  نولم تكن شجاعة الجنود المصريي
ضيف لها التشجيع والتحميس أولكن  ،اإلنسانية الخوف من التعذيب والعقوبات غير

 هباشا جهدإبراهيم  وامر وبذلالقتال والتزام األفي  الرجولة والشجاعة بالثبات يوربط معان
تجعل التي  م العسكريةعلى القيا مشدد حترامايخاطب الجنود با فكان دوم اهذ في

شارة اإلمن لك ومنعهم أمر القادة بذو  ،باط معيار تقييم الرجالضالشجاعة واالن
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 بادرة ضعف سواء من العسكر أيعاقب بشدة ت تالمقابل كان، وفي للمصريين بالفالحين
  .قادتهمأو 

ا حذر األرض  ارتمى علىجندي  باشا بجوارإبراهيم  مرأن  ثناء حصار عكا صادفأف
الذي  مر كامل البلوكأأن  إال منه شظايا قذيفة ضربت على خطوطهم فما كانمن 
  !الجبان هعلى سلوك بعد واحد جزاءً  واحدً  هوجهفي  ن يبصقواأب يالجند إليه يينتم

ن يالجنود المصري بينما يمتدحو  ،تراكلأل هحتقار ا يباشا ال يخفإبراهيم  كان هلوالدا وخالفً 
نهم ال أيصفهم بو  األتراكباط ضيستخف بالو  عدت لهمأليات بميدا ومعنويا ويكرمهم مادي
 هالمصريين استغرابأحد  ظهرأوعندما  ،يديهمأء ويريدون من يغسل لهم ييصلحون لش

فقد ا نا لست تركيً أ :هبقولعليه  رد ،تركي هباشا نفسإبراهيم أن  من هذا االحتقار مع
 يوجعلتن يشمس مصر دمالحين غيرت ذلك  طور الطفولة ومنذفي  ناأتيت مصر و أ

  .بالكاملا عربيً 

بالجنود لحاالت  يالوطن وهو يؤدإلى  التغلب على مرض الحنينأحد  ولكن لم يستطع
والضباط  طباءوزع على األ اطباء الجيش كتيبأقدم كلوت بك كبير و  ،يو ااالكتئاب السود

 العودة للوطندهم بعمكان وو الحالة نصح فيها بالتسرية عن الجنود قدر اإلهذه  ةهلمواج
  .قرب وقتأفي 

 ءيشفي  ال تعنيهمالتي  معاركهمفي  لنجاح المصريينا ضافيإا وربما يكون هذا سبب
سمح لبعضهم بمصاحبة التي و  ،لعائالتهم زيادة فرص عودتهم يانتصارهم يعنأن غير 
  .بةآبعد رفض الباشا لهذا لفترة بهدف الحد من الك ،الجنود
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 هيعاملمن لم  بالنار البائس الفرصة ليضربالمصري  لفالحا يوبينما كانت الجندية تعط
دارة اإلفي  وأ الجيشفي  مصر سواءفي  هنظاممحمد علي  أنشأ ،الكرباجبال إ هجدادأو 

وكافة المتحدثين بالتركية لهم  األتراكو سس لغوية وعرقية فمماليك الباشا أالمدنية على 
الكثير من عليه  اجتمعمرتبة الحقة لهم و في  بناء البلدأ يتأبينما ي ،الوظائف القيادية

بشكل ب المرتفعة و الرواتلقاب و ينالون األو  ولة العثمانية يعرضون خدماتهمنحاء الدأكافة 
لى من غالبية السكان المحليين عأمرتبة في  كان يعتبر يحقر رجل تركأن إف ،عام

في ا باطضعينوا سر األفي  الذين وقعوا يالجيش العثمانضباط  من اكثيرً أن  والالفت
الدولة المصرية تجمعها الثقافة العثمانية في  فكانت النخبة !هزمهمالذي المصري  الجيش

  .والد البلدأاالستعالء على ا بالميالد والمصاهرة و فينتمون لتركي

جرى عليهم أو  األتراكالضباط  سببهاالتي  باشا للمشكالت العديدةإبراهيم  وقد تصدى
فعندما  ،ااحتقارهم للجنود المصريين مستمر  يلكن بقنة الجنود و هاإالقانون لمنعهم من 

أن  تريدون :اقال متحدي هكان يخدم يمصر  يلجند هعلى ضرب يترك ييوزباشحوكم 
من أكثر  يعند يلفالح ال يساو ن اإعلوا فففا اقرش 15 يهانة فالح يساو إعلى  يتعاقبون

  .ذلك

لهزائم منكرة انتحر على  وتعرضتيونان خماد ثورة الإفي  القوات التركية وعندما فشلت
كريت محمد علي  بتوليةا فرمانالعثماني  صدر السلطانأ ،ثرها قائدها خورشيد باشاإ

  .خماد الثورة اليونانيةإب هكلفو  والمورة

حسن باشا  هكريت بقيادة صهر إلى  جندي الفآرسال جيش من خمسة إمحمد علي  أفبد
  .لتركية المحاصرة بهانقذ الحاميات اأخمد الثورة بها و أف
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 همعاركفي  لم يوفقالذي باشا و إبراهيم  بالد المورة بقيادةإلى  رسلت الحملة الكبرىأثم 
البر فحاصر إلى  فنقل المعركة ،بقيادة القوات البرية والبحرية إليهالبحرية حتى عهد 

فنالت لقوات أتت لفك حصارها ا قام كمينأو  ،رغم حاميتها على االستسالمأنفارين حتى 
 القوى العظمى فتحالفت باشا حتى تدخلتإبراهيم  ستمرت انتصاراتاهزيمة ساحقة و 

لكن الغرض العدائية بين الطرفين و األعمال  فرضوا وقفو  ،سيافرنسا ورو و إنجلترا 
صبحت مقلقة للدول االستعمارية وتم هذا أالتي  كان ضرب القوة المصرية يالحقيق

ساطيل الدول الثالث أمن  نفارينفي  يالترك المصرياألسطول  بهجوم مباغت على
  .ئالناشالمصري األسطول  انتهى بتدمير

األسطول  غالب فدمر ،وكانت المعركة ضربة قاسمة للعالقات المصرية العثمانية
نتيجة لصالفة وعناد ذلك أن  اعتبروافتخر و محمد علي  به طالما باهىالذي المصري 

تمنع أن  كان من الممكنوالتي  النمساوية الدولة العثمانية حيث رفضت الوساطة
وعبر  ،يبو ور الف األالتح ةهحيث كان يرى االنسحاب لعدم القدرة على مواج ،الكارثة
من تدمير  هعن مخاوف إسطانبولفي  همندوب يفندأنجيب إلى  له رسالةفي  بوضوح

  .بمراحل هتفوق قدرات ةهمواجإلى  انجرن إ هسطولأ

مصر إلى  باشا االنسحابإبراهيم  يين بعد الموقعة طلبرفض العثمان هزاد حنقوما 
 جزيرة المورة هشبفي  ق قراهماحر إ و  ،لشن حمالت انتقامية على المسيحيين وتحولهم

األوروبية  للتفاوض مع القوىمحمد علي  مما دفع ،بية كاملةو ور مستفزين القوى األ
والتي  ،م1828ع معاهدة توقيبانتهت و  ،من اليونانمن اآل هليضمن انسحاب قواتا منفرد

مع  ايً ذات اكفل لها حكمً التي  ثرها من معظم اليونانإخرجت القوات المصرية على 
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ألف  30تكبدت التي  كانت الخسارة الكبرى من نصيب مصرلة العثمانية و تبعيتها للدو 
  .ونفقات كبرى بال تعويض يها البحر سطولأقتيل وفقدت 

بعدما ا صمم على انتزاعها قصر التي  ى سورياعل هعداد لحملتاإلفي محمد علي  أوبد
حروبها في  هورطتالتي  خذ والياتها برضاء الدولة العثمانيةألته فشلت كل محاوال

 في وساهم اتها عقابً اطيفي  جزيرة كريت دائمة الثورة قليلة العوائد كمكافأة تحمل هعطتأو 
طلب ( ،نكشاريةاالالمتردية خاصة بعد حل فرقة  يلحالة الجيش الترك هداركإذلك 

 بعد يلتحديث الجيش العثمانضباطه  رسال بعضإمحمد علي  السلطان عبد الحميد من
 جيشالوضباط ضباطه  ن الفارق بين رواتبأبا عذر رفض مت هلكنو  ،مذبحة االنكشارية

 يبين والوساهم العداء بين الباشا و  ،مام روسياأالهزيمة و  ،)قد يثير الغيرة بينهمالتركي 
   .حسم القرار بالحربفي  كامل الشام محاولة الحصول علىفي  هكان ينافسي الذ عكا

 التقت القواتحربية و  ةنيسف 176مقاتل وألف  30ت بتجريد حملة كبيرة من أبد يوالت
 هقوات من العرب وكذلك دعم إليهانضمت باشا قاعدة و إبراهيم  حيفا حيث انشأفي 

باشا إبراهيم  وحاصر ت العثمانيين العنيفةاقوا بسياسارجال الدين المسيحيين الذين ض
طلب تركيا االنسحاب في محمد علي  ماطلو  طويالا عكا بقيادة قائدها عبد اهللا حصارً 

إبراهيم  رغامإ مقاتل لفك حصار عكا و ألف  20 هقوام ين بجيش تركو حتى بعث العثماني
شر  هفهزم يركالجيش الت ةهترك قوة تكمل الحصار وانطلق لمواج هعلى االنسحاب ولكن

  .بعد قتال دامٍ ا خير أعكا ليفتحها إلى  هزيمة ثم عاد

يش جفبعث ب هبالخطر المحدق بعرش يمانثر هذا االنتصار شعر السلطان العثإعلى و 
 معركة حمصفي  التقى الجيشانو  ،سفينة 25سطول من أو جندي ألف  60 هضخم قوام

ثم  ةباشا فاحتل حماإبراهيم  ابهزيمة موجعة انطلق بعدهالتركي  فيها الجيش يمنالتي 
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في  بيالن بقيادة حسن باشافي  المتحصن يورفا وديار بكر ثم التقى بالجيش العثمانأ
  .جالهم عن مواقعهمأو  هفهزمجندي ألف  45

بكل ما يستطيع من رجال وعتاد العثماني  دفع بها السلطانوالتي  معركة قونيةثم كانت 
 ،رجلألف  80محمد رشيد باشا و هنفسألعظم ا جيش واحد بقيادة الصدرفي  جمعهمو 
باشا مع إبراهيم  يدفي ا سير أ هنفساألعظم  انتهت بهزيمة ساحقة للترك ووقع الصدرو 

وقرابة  قتيال 260ال إالمصري  بينما لم يخسر الجيش ،الف من القوات العثمانيةآ 10
  .جريح 500

صيد عليه  يعرضحمد علي إلى م االعسكرية كلها تقريبته فقد قو الذي  بعث السلطانو 
 جبال يه هتكون حدود دولتأن  إال بىأمحمد علي أن  إال القدس ونابلسوطرابلس و 

فضل االستعانة  يولكن السلطان العثمان ،همرتأدنة تحت أطوروس فتكون كامل سوريا و 
وقد رحب الروس بهذا فسارعوا  ،هعن االستجابة لرغباتمحمد علي  بالروس على حرب

تغير في  الخطربحسوا أتدخلت فرنسا وانجلترا وقد و  ،رة السلطانز م لمؤارسال قواتهإل
 باشا غير مسار المباحثات بالتحرك السريعإبراهيم  ولكن ،المنطقةفي  الخريطة السياسية

رسل السلطان أف إسطانبولء عن احتالل يش هكوتاهية واحتاللها وصار ال يمنعإلى 
السلطان عن  يبتخلم 1833إبريل  كوتاهيةانتهت المباحثات بصلح للصلح و ا مندوبً 

  .على مصر والحجاز وكريت همع تثبيتمحمد علي  رادأدنة كما أسوريا و 

فمن ناحية ا مختلطً  يوالسلطان العثمانمحمد علي  من صراعاألوروبي  وكان الموقف
بينما كان  ،اضمنيله  تعلن انحيازهمو محمد علي  ن يبعثون برسائل تحرضو كان الفرنسي

ن إ يجانب السلطان العثمانإلى  تهديدهم بأنهم سيدخلون الحربفي  واضحين الروس
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في  على الحياداإلنجليز  بقيبينما  إسطانبولواصلت القوات المصرية تقدمها نحو 
  .انتظار اتضاح الموقف

 باشاإبراهيم  حلحاإمسألة استقالل مصر عن الدولة العثمانية رغم محمد علي  رلم يثو 
سوريا بعد في  للسطان وبقت المساجد تدعو ،م1838عام في  الإهذا في عليه 

إبراهيم  جضبينما محمد علي  باشا حتى معركة بيالن بتعليمات منإبراهيم  انتصارت
  .لكباشا بالشكوى من ذ

في  مع روسياا المعاهدة فقد تعاهدت سر هذه  بقاء علىولكن لم تكن تركيا مستعدة لإل
حربها في  لتضمن تركيا مساعدة الروس ،اع المشتركعلى الدف يمعاهدة هنكار أسكلة س

 محمد عليوكذلك  ،سفن الروسيةمقابل كفالة حرية المرور للمحمد علي  المتوقعة مع
عن  هجالئإ و  هعداد جيش لمحاربتإفبادرت تركيا ب ،م1838عن تركيا  هاستقاللأعلن 

محمد علي  زيمةثناء عمحاولة إلفي  ،رغم تدخل الدول الكبرى بالدبلوماسيةسوريا و 
فترك ا وعسكريا المعركة كما يجب سياسيإدارة  باشا استطاعإبراهيم أن  إال براهيم باشاإ و 

 تحت الحكماألراضي  في ينقضون المعاهدة ويتوغلون بجيشهمو  هجومون بالأالترك يبد
هزيمة به  انصبين ملحقً في  يبالجيش الترك يبشكل جيد ليلتق هعد قواتأو  ،المصري

كما ذكر البارون فون  هوجميع مدفعيت هجنودسداس أخمس  هخالل انسحاب هتمروعة أفقد
المصريين عن سوريا  ييجلأن  له اكان مخططً الذي  هذا الجيش يمستشار أحد  مولتكة

 .احتالل القاهرة واالستيالء على مصرإلى  ثم ينطلق

عبد ابنه  هتولى مكاننباء الهزيمة و أ هتصلأن  ة السلطان عبد الحميد قبلووافت المني
 يالعثماناألسطول  عداء قائدألد أوكان  ،عظمَ أا وعندما اختير خسرو باشا صدرً  ،المجيد
خسرو باشا يريد أن  في هلشكإلى محمد علي  هكملأسطول بباشا انحاز باأل يفوز أحمد 
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ففقدت تركيا  سكندريةاإل إلى ورحل ،محمد علي الروس ليحاربواإلى األسطول  ضم
  .سابيعأثالثة في  سطولهاأوجيشها و سلطانها 

 يوغرب ،يضم روسيا والنمسا وبروسيا يشرق ،بين معسكرين يبو ور غرى االنقسام األأو 
على عدم تدخل ا باالستقالل مراهنً  هيخوض مغامرتأن  محمد علي ،وفرنساإنجلترا  يضم

  .وربييناأل

لي محمد ع ن خطورة حراكو يوبور فسرعان ما تدارك األ ولكن هذا لم يستمر طويال
أنه  ن مجلس الوزراء قررإ( :قائال هبالمرستون قرار بالد يعلن وزير الخارجية البريطانأو 

 وفصل مصر وسوريا عن ،العثمانيةعن الدولة  هعالن استقاللإ يلن يسمح لمحمد عل
 يتؤدأن ال بد  عالنعواقب مثل هذا اإلأن  المجلس يرىأن  كما ،يةالتركاإلمبراطورية 

  .)مدة غير بعيدةفي  وأ نما اآلإوالسلطان علي محمد  صراع بينإلى 

محمد  ضد طموحات يبو ور للتدخل األا ضافيإا وكانت عالقات مصر وفرنسا الودية دافعً 
قد ترث  يابو ور أ اوحليفً  ايً قو  اكانت تمثل خطر تكوين مملكة عربية تمتلك جيشالتي علي 
ا معادي ير الموقف البريطانن على وهنها واستميو وروبيقبلها األالتي  العثمانية الدولة

 روعاتالمشفي  االشتراك هحتى عرضللتقارب والتفاهم و  هرغم محاوالت يلمحمد عل
  .البريطانية

كون سوريا منطقة عازلة بين السلطان ومحمد في  ولكن رؤية بريطانيا كانت تنصب
ما لتوغل روسيا على الدولة العثمانية م يعلى سوريا يؤدمحمد علي  ن استيالءأو  يعل
يران إفي  يللنفوذ البريطانمحمد علي  تهديدإلى  ضافةبية مباشرة باإلو ور ألمواجهة  ييؤد

عبر عن قرار  ،م1839األستانة  فيإنجلترا  سفيرإلى  خطاب بالمرتسون، وفي والعراق
  .وبين السلطان وهذا ما حدثبينه  تجدد النزاعن إ محمد علي بخوض الحرب ضد هبالد
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عادة مجد إبالتخوف من محمد علي  ضد يبو ور ير التحالف األوربما يطيب للبعض تفس
وقد يكون هذا  ،نقاض الدولة العثمانية المترهلةأوتجديدها على  ،اإلسالمية الخالفة
األوروبية  الثقافةفي  المتوارثة وكراهية المسلمين يولكن التعصب الدين ،انسبي اصحيح

محمد علي  ضد يبو ور اء التحرك األلم يكونوا السبب الوحيد ور  منذ الحروب الصليبية
الذي األوروبية  لى توازن القوىعا داهما كان يمثل خطرً أنه  فالحقيقة هجهاض طموحإ و 
 انهيارها الستيالء الروس على ممتلكاتها يتتسارع لمساندة تركيا حتى ال يؤد علهاج

 ضد بعضهااألوروبية  لعبت تركيا دور الحليف مع بعض القوىوكذلك  ،األوروبية
األوروبية  كانت القوىو  ،الرومانية والسويد ضد روسيااإلمبراطورية  فساندت فرنسا ضد

بك الكبير المبكرة  يدعمت روسيا محاولة عل(المستمر  يالترك يالصراع الروسفي  ترى
الة لتحجيم قوة الروس وسيلة فع) م1769 لالستقالل عن تركيا ةالطموحو 

 تقسيمأن (فقد كتبت ذلك  تريز يوضح يمسا مار مبراطورة النإلعل تعبير و  ،المتنامية
عواقب وخيمة له  وسيكوناألوروبية  خطر المشاريعأالعثمانية سيكون من اإلمبراطورية 

ن نا لألبية فحدود القسطنطينية سوى التوابع السإلى  فماذا سنكسب من التوسع حتى ولو
طردها من  يمن بعد يحفادأيشهد ال أن  تمنىأالتركية و اإلمبراطورية  بتفتيتا بدأسمح أ
  .)باو ور أ

 كانت بدايتها من معاهدة وستيفاليا حاكمة بشكلالتي و األوروبية  فكانت لعبة توازن القوى
با و ور أحكمت بشكل كبير عالقة  يبالتالو  ،ووضع تركيا ،الشرقيةالمسألة  خرآبأو 

ن وتغيرت ختل هذا الميزاااختلفت السياسات و أن  إلى هوتضخم قوتمحمد علي  بتوسعات

  .اللعبة
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واتفقوا على قطع  ،م1840معاهدة لندن في  والنمسا مع تركيا فاجتمعت روسيا وبريطانيا
مقابل ، وفي محمد علي االتصاالت بين مصر وسوريا ومساعدة من يثورون على حكم

والية عكا مدى حكم جنوب الشام و  هيتعهد السلطان بمنحو  ،عن سوريامحمد علي  يتخل
 ،يدفع الجزية للدولة العثمانيةأن  على هبنائأفي  حكم الوراثى لمصرب اليرتو  هحيات

القوات وكذلك  ،كجزء من الدولة العثمانيةانين على مصر المعاهدات والقو  يتسر و 
  .عثمانيةمن قوات الدولة ال االمصرية تعتبر جزءً 

الزحف  في ت قوات الدول المتحالفةأبعد مهلة الحلفاء بدو  ،هذامحمد علي  وبالطبع قاوم
  .للعثمانيين ةليابتحريض القوى المو  يهالحوال بسبب ثورة األواضطربت األ على سوريا

سرعان ما  يهالاألأن  إال المصري لم تقاوم الجيشالتي  سوريافي األمن  ورغم استتباب
 ،ثارت حفيظتهمأالتي  تاءاجر نتيجة بعض القرارات واإلالمصري  انقلبوا على الحكم

احتكار صناعة و باختالف مللهم  يهالالرؤوس على جميع األفرض ضريبة  همهاأو 
 ،يهالنزع سالح األاب و بشغال العامة وتجنيد الشاألفي  يهالتسخير األو  وتجارة الحرير

واإلنجليز  قطاعيين فلم يكن من الصعب على التركباشا سلطة اإلإبراهيم  بطلأو 
  .هلثورة عليعلى ااستمالتهم وتحريضهم 

المصري  نهكت الجيشأف ،نحاء سوريا وفلسطينأفي  الثوراتات و اندلعت االضطرابف
 هالف من رجالاآلالمصري  وفقد الجيش ،عظمها ثورة الدروزأوكان  ،هموارد واستنفزت
قرارت نزع في  كان يمكن تجنبها بعدم التسرعالتي  الثوراتهذه  خمادإفي  المدربين

 ى ما يجبلم يتم علو  هغرض السالح والتجنيد وكالهما لم يؤد.  

بندقية ألف  30اإلنجليز  وزع يالترك يبو ور تهديدات التحالف األمحمد علي  ولما رفض
 لقتأموقف حرج وقد في نفسه  باشاإبراهيم  فوجد ،سوريافي له  ةئعلى العشائر المناو 
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نسحاب واحتلت القوات عكا حتى اضطرت حاميتها لال قصفتالحرب ففي  بثقلهاإنجلترا 
  .ية جونية ثم بيروتالتركالنمساوية و 

من ا المتفوق بحرياألوروبي  التحالف احترازظل في  ولكن ظلت المعارك البرية قليلة
قامة إباإلنجليزي  األسطول فقام ،المصري كبيرة مع الجيش ةهلمواج هالمغامرة بجنود
وكان  ،هخضاعإ و محمد علي  رهابمحاولة إلفي  سكندريةاإل ئمام شواطأمظاهرة بحرية 

 ذا كانت الدول المتحالفة تريدإ( هتى لمفاوضتأالذي اإلنجليزي  ا على القنصلرد الباش
ذا إ ني على استعداد لمقابلتها، و إف يءلتتفضل بالمج ،ذعانالقوة على اإلتكرهني بأن 

ا، ولكني حدً أهاجم أني ال إ ،استعدادا لمقابلتهاأكثر  نيإتريد ذلك وحدها فإنجلترا  كانت
اإلنجليز  نإ وقال لمن حوله ،خر نسمة من حياتيآحتى  مستعد للدفاع عن البالد

 ننا على استعدادأفليجربوا ولينفذوا وعيدهم، فسيرون  بر مصرإلى  هددونني بالنزولي
توزيع في  أوبالفعل بد ،)هم ستشترك في قتالهممهاتأجنة في بطون ن األأو  لمالقاتهم

  .للحرب استعداداقامة االستحكامات إ السالح على عمال المصانع و 

االنسحاب من سوريا ا قبل مرغمً الذي  الباشا يسوريا غير رأفي  وضاعولكن سوء األ
في ا بقاء حكم مصر وراثياألوروبي  مقابل ضمان التحالفالعثماني  األسطول عادةإ و 

  .هذريت

 18إلى  تخفيض عدد الجيشفي  صعوبةمحمد علي  واجهت ،م1840وبعد معاهدة 
 يعمال الزراعة والر وجههم ألو  ،جزء من الجيش والبحريةزع سالح فن ،مقاتل فقطألف 

  .الذين لم يعجبهم هذا باالستقالة من خدمة الباشا األتراكباط ضوسمح لل

به  يضرب هصنع ليكون سيفا وقد خلفت جيش ،العسكريةمحمد علي  وانتهت مغامرات
 ،ةبنيان مصر الحديثفي  حجر الزاويةقصد أصبح من دون  هولكن ،من يشاء فكان
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 أصبح لديهم الجيشا وطنيا ن الذين لم يكن لديهم من هوية قومية لينشئوا جيشو فالمصري
ن بأخبار و ويستبشر الفالحالمصري  هوربيين فيدعوناألوالعرب و  األتراكيحارب الذي 

بهذه  ءيالبط يالتدريجاالنبعاث في  ت الروح القوميةأفبد ،فنديةويفتخر بها األ هانتصارات
  .معتادة وأصبح جيش الباشا جيش مصرالطريقة غير ال
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  بلد فرعون

أن  ليرضى بأقل من هر كما يحلوا لبعض الباحثين تسميتخيلم يكن فرعون مصر األ
الحثيث لالنفراد بها  همتلك زمامها بتصاريف القدر وبسعياالتي  ل تلك البلدييعيد تشك
 .قد فعلعلى رأسها و نفسه  يرىالتي اإلمبراطورية  لتكون تلك

التي  مصرفي محمد علي  هأحدثالذي  يينكر مدى التغيير الجذر أن  فال يمكن لمنصف
قامت على دماء  ،مة قويةدولة كبرى بحكو إلى  حولها من والية عثمانية منسية

  .الجهد الكبيريد والنار والعلم و بضع سنين بالحدفي  دموعهمين وعرقهم و يالمصر 

نه كان يبحث عن أالقول ب ،المصري تغيير التاريخ في هوال يحط من قيمة عمله وتأثير 
مصر صالح في  صبن ذلك أالقول ب ،هسيآمو  هفظائع عهديبرر وال  يمجد شخص

  .هأجيالها من بعدو 

 هكونهي  الكبير هشخصية الباشا بعد طموحفي ا ثير أوتا كثر وضوحولعل السمة األ
أقل ، وفي ةاءبأعلى كف هافعن ما يحقق أهدا يبحث دوماألول  من الطرازا عمليً  الً رج

 يسرق مدرب عسكر فقد حدث و  ،داء العملأويغض النظر عن ما قد يعكر صفو  ،وقت
 هوعدم معاقبتاألمر  يتم التكتم علىأن  فكان قرار الباشا ،من الشعير اردبً أ 30 يفرنس

ناظر  يالطهطاو  ةعلى رفاع يبينما عندما اعتدى يوزباش ،الفنية هقدرتو  هللحاجة لخبرت
 هوتعليم هتدريبفي  النفقات الكثيرة ياليوزباش وكان المبرر لعدم عقاب ،لسنة األدرسم
درب الكثير  ةرفاعألن  ،من المدرسة هرفدو  جلدة 300 هقرر الباشا جلد ،لفرنسا هرسالإ و 

أحد  وعندما قدر ،من مال ينفق على المعتدأهم من خسارة ما أ هرضائإ من اليوزباشية و 
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شهر أ ،لترجمة مجلد ضخم من الفرنسية للتركية بثالثة أشهر هيلزمالذي  الوقت همترجمي
  .نفس الوقتفي  مترجمين ةثالثبه  ليعمل اقسم المجلد ثالثو ا الباشا سيف

  .همبراطوريتإأركان  الذين شيدوا هالباشا لرجال اختيارفي  وتظهر العملية الشديدة 

قلوبهم إلى  أس ال تعرف الرحمةالحزم والب يولى كان يحتاج لرجال شديدالمرحلة األ يفف
 يشهر ما رو أمن و  ،محمد الدفتردار هحب وزوج ابنتاأل هفكان على رأسهم قائد  ،سبيالً 

الوحيدة  هاستولى على بقرتاألرض  ناظرأن  هحدى جوالتإفي  شكا إليه افالحً أن  هعن
ية بذبحها القر  مر جزارأف ،ع سدادهالم يستطالتي  هعن ضرائب بديال ،ان قرشً يوباعها بست

عطى الجزار أو  ،القرية يمر ببيع كل جزء منها بقرش لفالحأن قطعة و يتقسيمها ستو 
نا عبد أقال  هعن فعلت الجرن وسأل الجزارفي  هل القريةأفجمع  ،هرأسها مقابل عمل

ن قطعة يست هيذبح الناظر ويقطعأن  هالناظر فأمر به  يمرنأفعل سوى ما أالمأمور ولم 
 اقرش 120ـعطى للفالح الأو  ،كل منهم القطعة بقرشين ييشتر  أن هل القريةأمر أو 

  !هلجهدا عطى الجزار رأس الناظر ثمنً أبقرة جديدة و  يليشتر 

من  يصبحت الحكومة فقط هأبد فبعد ما رهاب لم تستمر لألولكن مرحلة الحكم باإل
ي ف ت دولة القانونأبد ،عمالها بالسخرةأفي  تستعبد الناسو األموال  تقتل وتصادر
صحاب العلم أإلى  من الجالديناإلمبراطورية  في الثقل زوانتقل مرك ،االظهور تدريجيً 
يزن المعرفة بالذهب الذي  مصر من كل حدب وصوب للباشاإلى  تواأوالخبرة الذين 

  .هالداخل والخارج بتوفير رجالفي  تكفل التعليم ،ضخم يدار إحتاجت الدولة لجهاز او 

اللغة  ئطفال مبادتعلم بعض األالتي  على الكتاتيبا مقتصرً محمد علي  كان التعليم قبل
المؤلفات  يعلى شروح وحواشفيه  اقتصرت الدراسةالذي  زهراألوالدين والحساب و 
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يحضرون الذي  اختيارهم للشيخفي  بحرية نسبية تتمثلفيه  القديمة ويدرس الطالب
  .هب يالبحث العلمليف و أتوقفت حركة الت بينماويجيزهم  هدروس

التعليم إنشاء  في أبد ،نهضة يساس ألالتعليم هو األأن  هدراكإبمحمد علي  ولكن
أن  الجبرتي يويرو  ،م1816مدرسة للهندسة إنشاء  فيه ول ما فكرأوكان  ،يالنظام
 هرز وتبيضلضرب األ ةلآعجوة قام باختراع  يحسين شلب هاسم مصري ذلك سبب

نشاء إ أفبد ،التعليميستحقون  أنهمبلد و بناء الأهه حس بنباأالذي  يوقدمها لمحمد عل
نشأ أفكانت المهندسخانة ولما ضاقت  ،القلعةفي  ولها مدرسة الهندسةأالمدارس فكان 

  .م1838بوالق في  خرىأ

بها فكانت  يزعبل لوجود المستشفى العسكر بو أفي  مدرسة الطب أنشأ م1827عام  يوف
 ،كلوت بك يالفرنس يبراف الطبشإطباء للجيش ثم لخدمة البالد عامة تحت تخرج األ

وائل من األ 12ول دفعة من طلبتها فاختار أنشائها تخرجت إبعد خمس سنوات من و 
إلى  المستشفىونقلت المدرسة و  ،ساتذة بهاأوعند عودتهم عينوا  ،لبعثة علمية بفرنسا

خرى للتوليد وثالثة متخصصة ألحق بها مدرسة للصيدلة و أو  ،م1837 يالقصر العين
قام أفبجانب المستشفيات والعيادات  ،للصحة انظامً محمد علي  دخلأو  ء،النسا مراضأب

دى الختفاء وباء أمما  م،1839منذ  ايً جبار إصبح أو  ،م1819نظام للتطعيم منذ 
  .اجتاح مصر مرات متعددة بمجهودات كلوت بكالذي  الطاعون

 ياعة والطب البيطر لسن والمحاسبة والفنون والزر األ ،المدارس العلياإنشاء  ثم توالى
  .)الثانوية(المدارس التجهيزية و 

ثم تحول للبعثات العلمية لسد حاجة  ،باو ور أباستجالب المدرسين من محمد علي  أوبد
إلى  ساتذة وعهد برئاسة البعثات العلمية المصرية لفرنسا وغيرهاالبالد من المعلمين واأل
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جزاء عديدة من كتاب أكتب و  ،يةكان قد صاحب الحملة الفرنسالذي  مسيو جومار العالم
  .وصف مصر

متابعة تقارير تقدم الطالب في  فلم يقصر ،االبعثات كبيرً بهذه محمد علي  وكان اهتمام
فالطالب الذين ذهبوا  ،افكان نجاحهم مبهرً  ،هلم يخيبوا ظنو  ،من رؤسائهم ومراقبيهم

هم ومشاعرهم بكتابة فكار أكانوا يعبرون عن  ،لفرنسا وقبل مرور عامين على وجودهم بها
  .ساتذتهمأعجب تثار أشعار بالفرنسية بمستوى األ

 15رسل أف ،أيضا الصناعاتوٕانما  ،على العلوم فحسبمحمد علي  قتصر بعثاتتولم 
دهم بك أأن  ويذكر ،نجلتراادهم بك لتعلم التعدين وصناعة الحرير بأشراف إتحت  اتلميذً 

 ،مالبسهمفي اإلنجليز  ىلمعهود وجار ا يالشرق يالنجلترا الز  هقد خلع بعد وصول
 بتفوقها معترفً وٕانما  بالغربا فلم يكن الباشا مبهورً  هعادتإمر بأو عليه  محمد علي فغضب
  .سباب لسد هذه الهوةخذ باألاأل محاوال يالحضار 

 هكانت مهمتالذي و  يالبعثات بال ريب الشيخ رفاعة الطهطاو هذه  شهر العائدين منأو 
األوروبية  خالقهم حتى ال تفسدها المغرياتأالحرص على صالة و الفي  الطالب ةمامإ

ة من الترجمفي  يتخصص هجعلت هولكن قدرت ،وتلهيهم عن الدرس وتحصيل العلوم
حوال االجتماعية والسياسية الكثير كتسب من المعارف باألاو  ،وبالعكس ،الفرنسية للعربية

  .مصرفي  حملة شعلة التنوير ةصدار في  همما جعل

ها ب هليبيع حمولة بطيخ من زراعة والدا القاهرة شابً إلى  نزحالذي  يالنبرواإبراهيم  مومنه
عطى ما أفا يعود خائبً أن  عليه الصفقة بالخسارة عز فلما انتهت ،كبرأربح في ا طمعً 
القاهرة في  يوبق ،ههلأإلى  هليرد همن قريت هجر أاستالذي  لصاحب الجملله  تجمع

لتعلم الطب  هلترشيح هشيخ شجع هولكن نبوغ ،ايصبح شيخً أن  اطامح ،زهرالتحق باألو 
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في  ينالمصري ئل المدرسيناو أكان من و  ،احاذقا عاد طبيبفرشح لبعثة لفرنسا و فيه  ونجح
  .اخاصً ا طبيبً محمد علي  هحتى اتخذ هوذاعت شهرت ،همدرسة الطب عند عودت

وتقلد  ،مصرفي  المتعلمينو ت كانوا الرواد لطبقة المثقفين وهؤالء العائدين من البعثا
  .الدولةفي  غلبهم المناصب الرفيعةأ

همهم أمن جانب و أبتكليف  أبدو  ،ضة علمية اهتم الباشا بالترجمةسبيل تحقيق نهوفي 
ثم  ،للعربية يدةمن لغات عد اكتابً  152الكبيرة ترجمة  هنجازاتإضمن الذي  كلوت بك

  .يالشيخ رفاعة الطهطاو سها ألتأسيس مدرسة مختصة للترجمة ر األمر  تطور

قبال اإلإلى  بالمدارسمحمد علي  دى اعتناءأفندية وقد طبقة األ يوكون التعليم النظام
هذه  هحدثتأالذي  ثر الكبيراألأن  إال يزهريين من التعليم الدنيو غلب األأنفة أعليها رغم 

 تعينهمى إل ضافةالمالبس باإلالمسكن و عاشة و كانت ترتب للمنتسبين اإلالتي  المدارس
ن إ يفالريف ،مصرفي  عميق يتغير اجتماعإلى  دىأ ،الحكومة بعد انتهاء دراستهمفي 

 سطوة يوفرها العملو  ثروةاجتماعية و  ةً هينال وجاأن  هوتحصيل هيستطيع بجهدا كان نابغً 
في  التكون طبقة متوسطة مصرية متعلمة تعتد بذاتها وتطمحفي  تأبدو  ،الحكومي

عندما تشكلت الروح الوطنية المصرية وظهرت الوطني  الكفاحفي  ةالمزيد فكانت الركيز 
   .حبوضو 

 هقد يدفعالذي  ثار تعميم التعليم من تنوير الشعبآولكن الباشا تخوف فيما بعد من 
وحاول ربط التعليم بحاجة  ،نقاص عدد تالميذ المدارسفسعى إل هللثورة على حكام

  .الدولة
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  الطبقة العاملةإلى  من الطوائف

كغيرها من الواليات العثمانية  ،مصرفي ا ساسيأكان نظام الطوائف المهنية والتجارية 
البغايا و  حتى الراقصات الخبازينو  الطهاةو  الصناعو  التجارو  وكانت تضم الحرفيين

  .واللصوص

فصناعة الخمور وتجارتها  ن إليها،نتميمالوكانت بعض الطوائف تصنف حسب عقائد 
تقتصر على ) تجار العبيد(طائفة الجالبة و  مسيحين واليهودالصاغة مقصورة على الو 

  .بريمإ و  سوانأبناء الواحات و أ

ال تعرضوا إ تاوات للحكومة و ين عن توريد الضرائب واإلمسؤولكان مشايخ الحرف و 
نها أل ،سيطرةأو  صالحإالطوائف بإلى  لهذا لم تتعرض الحكوماتو  ،للسجن والتنكيل

كانوا وكذلك  ،عنها جمع الضرائب ىباب الصناعات وتتولر أنة تنظيم صفوف و تكفيها مؤ 
وارتبطت  ولديهم سلطات كبيرة عليهم ،المهنة ويحلون خالفاتهم ييشرفون على ممارس

   .يكل حراك ثور في  ساعدواو  ،األزهر الطوائف بعلماء

ذن إال بإ هيرتبط بمعلم ال يترك هتعلم بدايةفي  يالصبأن  وكان نظام الطوائف يقوم على
خمس سنوات إلى  سطى سنتيناألأو  يخ الطائفة ثم يتحول لعريف يعمل لدى المعلمش

حفل يتم بطقوس خاصة في  سطىأذن ليكون إيحصل على أن وال بد  ،هيوائإنظير 
سطى أأو  التحول لمعلمإلى  يالطائفة منذ القبول فيها كصبفي  تميز مراحل التدرج

  .حتى مرحلة النقيب ثم الشيخ يوالترق

ينتج حرفيين مهرة و  ،فيه الطوائف كان يوفر حماية ومكانة اجتماعية للمندمجين ونظام
  .خالقياتهاأصول المهنة و أعلى قدر كبير من االلتزام بقواعد و 
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عهد سعيد باشا ، وفي اتدريجي ياالحتكار محمد علي  عهدفي  واضمحل نظام الطوائف
لغى نظام الطوائف أأن  ىإل فرادهاأتقرير الغرامات على في  لغى حق شيخ الطائفةأ

  .م1882بالكلية 

إلى  تحدد سعر توزيعها وبيعها للعامةالتي  السلعو  وليةدى احتكار الباشا للمواد األأفقد 
 تهم فإنهم فقدوا حريتهمادو أو  ن كان الصناع احتفظوا بمحالهمإ تراجع الطوائف التجارية و 

  .تسويق منتجاتهمو  وليةشراء المواد األفي 

ا كان هذا االستخدام تعسفيو  ،هبناء الطوائف لمصانعأتمد الباشا على لك فقد اعوكذ
طفال عنوة من الشوارع والحارات عمد الباشا لجمع الصبية واألوكذلك  ،همعظمفي ا ي جبر 

 تاعتمدالذي  المصانع فقوض نظام الصبيةفي  لتدريبهم على الصناعات وتشغيلهم
عن بطش السلطة ا بعيدً  ،للهرب للريف اضطر العديد من مشايخهاالتي  الطوائفعليه 
إلى  من قبضة الباشا لم تنجُ التي  صحاب المصانع الصغيرةأتها وتحول اية وتحكمز المرك

  .راء لها يستبدلهم وقتما يشاءجَ أُ  راءمد

عدما بعمم زراعة القطن الجيد طويل التيلة و  ،مصانع للغزل والنسيجمحمد علي  قامأو 
 ،هسعار مرتفعة فتحولوا لزراعتأمن المزارعين ب هاشتراو  ،على الحدائقا كان مقتصرً 

من غزل محمد علي  قامهاأالتي  كما تحتكر المصانع ،هكانت الدولة تحتكر تجارتو 
  .معامل سكر ومعاصر للزيوتو  صابونو  مسابكو  ونسيج

قامة المصانع الضخمة والمعامل إ الباشا لتحويل مصر لدولة صناعية و  ةمحاولوفي 
ضيرت طوائف أبينما  ،لم تعرفها مصر من قبل ةليانشأت طبقة عم والورش الكبرى
فكان العامل  هليإالنسيج في  تعملالتي  قد ضم حتى المصانع الصغيرةو  ،الحرفيين بشدة
  .يسلمها للحكومة ثم يعود فيشتريهاوٕانما  ،المنسوجات وال يرتديهاو  ينتج المالبس
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 النسيجفي  صرح للناس بالعملحيث  ،م1836واستمر احتكار المنسوجات حتى عام 
  .عن كل نولا شهريً  اقرشً  36لصالحهم الخاص بعد دفع ضريبة فيه  التجارةو 

من القيود االحتكارية على الصناعات الصغيرة لضعف  هعهد واخرأفي  وخفف الباشا
بعضها في  فسمح للحرفيين بالعمل لحسابهم ،من اضمحالل إليه وصلتعائدها وما 

  .الحريرو  والحصر دوات المنزليةكاأل

نفق أ ،يجعل من القاهرة مدينة صناعية كمانشسترأن  يستطيعأنه  وبينما تصور الباشا
من  هذا لم يحدث فقد حالأن  إال التالمصانع وتزويدها باآلإنشاء  مبالغ مهولة على

في  فليس ،المعادنو  الطاقة ردامصر افتقارها لمصفي  قيام نهضة صناعية كبرىدون 
لصناعة صالحة خشاب أال و  نواع المناسبةاألو  بالكميةال نحاس  فحم و مصر حديد وال

يعلوا من و  وربيين ليدربوا المصرييناأل والخبراء استعان الباشا بمئات من العمالو  ،السفن
  .دتهااجفي إمن تونس لشهرتهم يها استقدم صانعحتى الطرابيش  ،تهم المهنيةءكفا

 ،سلحة والبارودفتقدمت معامل تصنيع األ ،الحربيةبالصناعات األول  وكان اهتمام الباشا
بينما  ،مصرفي  بنظائرها المنتجة اهشا يستورد بنادق بلجيكية لمقارنتكان الباو 

  .باعتبارها صناعات تكميلية يالمقام الثانفي  الصناعات المدنية كانت

المصري  تخفيض عدد الجيشو  ،م1841فرمان و  ،م1840فبعد معاهدة لندن  ،ولهذا
وكذلك  لم يعد هناك حاجة للصناعات الحربية الكبيرة ،تسريح الباقينو  ،فقط الفً أ 18ى إل

  .ذن من السلطانإمن دون  فقد حظر على مصر بناء السفن الحربية

 ،للغبنمحمد علي  وتعرض ،الصناعات عثرتإلى  دارةدى سوء اإلأفقد ذلك  وبخالف
من دون  همكانفي  أير منها صدكثو  ضعاف ثمنهاأالت باآل هاستيرادفي  وحتى النصب
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النهب من المصانع عن طريق و  محاربة الفسادفي  وكانت طريقة الباشا ،يستغلأن 
طلب رطل واحد من الشحم لمصنع أن  لدرجةخرها أتفي  الً ية البيروقراطية عامز المرك

 محاسبينو  مناء مخازنأتوقيع العديد من الموظفين بين و  يامأربعة أالسيدة زينب تطلب 
 كثرت التنقالتو  ،السابقينالضباط  ما مدراء المصانع فكان عدد منهم منأو  مشرفينو 

  .صبحوا يشرفون على صناعات ال دراية لهم بهاأف ،المصانعفي 

فرواتبهم الضئيلة كان يخصم  ،سخطهمإلى  جبارهم على العملإ و  دى سوء حال العمالأو 
بونات بمنتجات يضطرون لبيعها منها  الً ما يأخذون بد اكثيرً و  ،منها تكلفة وجباتهم

معاملتهم حتى تعمد بعضهم في  ضافة للقسوةباإل ،%25إلى  للمرابين بخصم يصل
  .سيوطأمصانع أحد  في كما حدثا حرق المصانع عمدً و  التتعطيل اآل

من  ةشبهبه  كان حكم الفرد المطلق ليست ،محمد علي مصرفي  الحكمأن  وبرغم
 أن هيدرك بعمليتو  ،هل العلمأويقدر  ،همية الشورىأن يدرك الباشا كاأن  إال ،الديمقراطية

ليستعان  ينو ادو سيس أت فكرة تءفجا ،الخبراءو  داريينمن اإل اتحتاج جيشً اإلمبراطورية 
  .بها

مشروعات في  المشورة هالقلعة ومهمت همجلس الحكومة ومقر العالي  فكان الديوان
فالخارجية  ،لكل فرع من فروع الحكومة )رةوزا(ا ديوانً ألف  ثم ،الحكومة قبل الشروع فيها

كانت بمثابة فروع للديوان  ،لخإ..وديوان للمدارس ،وديوان الحربية ،نصار لها ديوا
  .يالعال

له  لم تكنو  ،مصرفي  نواة البرلمان ،مجلس المشورةمحمد علي ف أل  ،م1829وفي 
ة وتقديم االقتراحات شغال العمومياألو  دارة والتعليممسائل اإلفي  ال الشورىإسلطات 
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 يمور أمن م 24و من كبار الموظفين والعلماء 33 ا،عضوً  156وتكون من  ،بشأنها
  .عيانمن كبار األ 99واألقاليم 

 نظام الحكومةفيه  باسم السياستنامة حدد ايً ساسأ اوضع الباشا نظامً  م،1837عام  يوف
  .دوواينها السبعةو  اختصاص كل مصلحة من مصالحهاو 

صدار إ و  القوانين واللوائح ويختص بسنّ  ،يالباشا المجلس الخصوصألف  ،م1847وفي 
  .التعليمات لجميع المصالح الحكومية

لديوان  ااختصاصً  ئيضاف للنظام القضاأو  ،سبع مديرياتإلى  مصرمحمد علي  وقسم
تحيلها عليها التي  الجرائمو  نشأ جمعية الحقانية لمحاكمة كبار الموظفينأو  ،يالخصوص

  .نالدوواي

فالرتب  ،محمد علي عصرفي  يلكثير مما يجر ا مالئمً ا عسكرة مصر ربما تكون وصفً و 
 ييرتدوكذلك  الرواتبفي  معهم نيتساوو و  على الموظفين المدنين يالعسكرية كانت تسر 

  .هوموقع همجالفي  فالكل جنود الباشا كل ،ن مالبس جنودو الموظف

  .الكثيرولكن أصبح للمصريين حكومة قوية تمكنت من فعل 

 واستصالحالري  مصر بتنظيمفي  المزروعةاألرض  مساحةمحمد علي  فقد ضاعف

األراضي  زادت م1852عام إلى  م1813فمن عام  ،قامة السدود والقناطرإ و األراضي 
في  من مرةأكثر  شاسعةي راضأمكن زراعة أو  ،فدانألف  600عة بمقدار يقارب و زر الم

قيمت عشرات الجسور والقناطر أو  ،ف والترعحفرت عشرات القنوات والمصار و  العام
 فالفالح ،د بالسخرة البشعةزمامها ولكن كل هذا شيّ في  تقعالتي  بتوزيعها على القرى

للحكومة ال الملتزمين فلم يحل الباشا ا الباشا من السخرة الزراعية أصبح عبدً  هأنقذالذي 
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وعندما  هأمسك هو بزمامو  همأزاحوٕانما  الملتزمون على أعناق الفالحين هلفالذي  الطوق
فالح حتفهم أثناء حفرها خالل عشرة ألف  12قرابة  يشقت ترعة المحمودية الشهيرة لق

التراب بجوار عليه  ة الكرابيج كان يهالأعياء تحت وطمن كان يسقط من اإلو  شهر فقطأ
  .يحفرهاوهو مات التي  الترعة

 ،قرش 100 ييساو  هالجني تباراستخدام العملة المصرية باع أبد ،م1836وخالل عام 
فانتهى رتباك السوق ال ينها قد تؤدأجنبية يعتقد أعملة أي  منع الباشا استعمالو 

  .اضطراب سوق النقد

قامة إب اصدر قرارً أف ،تاريخ مصرفي  ول مرةثار المصرية ألمتدت حماية الباشا لآلاو 
  .ثريةة األبنيهدم األو  ثار المصريةومنع تصدير اآل ،م1835المصري  المتحف

حبائل في  يقعال أن  لبناء مصر الحديثة همشروعفي ا حريصً محمد علي  كانو 
 هبا رغم احتياجو ور أفحرص على عدم االقتراض من  ،األوروبية التبعيةو  االستعمار

وعة من مدرسة سان سيمون مجمعليه  هعرضالذي  ورفض مشروع قناة السويس
  .مصرفي األوروبي  للتدخلخر وذريعة آحتى ال يكون بوسفور  الفرنسية

فسمح  ،تجنب عدائهمو  األوربيين على كسب ود ا المقابل كان حريصفي أنه  الإ
وسمح  ،مصرفي  لمانيا بالعمل وفتح المدارسأفرنسا و و  رساليات من كنائس الفاتيكانباإل

البروتستانية رغم مقاومة الكنيسة أو  الكاثوليكيةإلى  قباطبمحاوالت تغيير عقائد األ
قام عالقات جيدة مع أو  لألجانبن و قررها العثمانيالتي  االمتيازات قرأو  ،كسيةو رثوذألا

معاهدة في  اشترك معهمنه إ يقالو  ،بالعالقات التجاريةاإلنجليز  حاول كسب ودّ و  فرنسا
لم  هحمر لكن محاوالتالبحر األفي  فترة الحرب مع الوهابيين لضمان تجارتهمفي  سرية
  .بصدامهمااألمر  وانتهىتفلح 
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 أبد ،اتجارً و  مهنيينو  معلمينو  وربيين خبراءً مام الكثير من األأومع فتح الباشا الباب 
في  يام الصليبيينأوربيين المتوارث من جانب األألل يبالعداء التاريخالمصري  الشعور
  .التراجع

ت أبد ،هبنائأعهود و  محمد علي واخر عهدأفي  مصرفي األجانب  عدادأومع ازدياد 
كل األو  الطعامفي  تهماخذون عادأكبار الموظفين ي أفبد ،االنتشارفي األوروبية  قافةالث

 والبارات يافتتحت النوادو  األوروبية بالشوكة والسكين وشرب النبيذ وشاعت المالبس
رستقراطية تغيير النخبة األفي ا الحق هثر أوهذا ما ظهر  ،بالتدريج يفرنجدخل التقويم اإلأو 

  .ا عن سائر الشعبتهاعادو  المصرية

التجارة أو  تحقيق الثروات من الصناعةبفراد االحتكارية لألمحمد علي  لم تسمح سياسةو 
في  الإلم تظهر كطبقة و  هواخر عهدأفي  الإوحتى الملكيات الزراعية الكبرى لم تظهر 

   .ساسهاأوضع  ن كانإ و  هعهود خلفائ

باشا بموجب صك لكل عطى الأ ،م1813راضي مصر أوبعد عملية المساحة وحصر 
لغيت أو  الت الزراعية والماشيةوفر اآلو  فدنة يتولى زراعتهمأ 5:  3فالح قادر من 
شغال األفي  فسرعان ما عادت ثانية ولكن ،الفالح لم يعتق منها ولكن ،السخرة الزراعية

 .قامة القناطرإ حفر الترع والمصارف و و  العامة

 هتشتريو  هتحدد الحكومة للفالح ما يزرعف ،من تخطيط الزراعة همكنمحمد علي  ونظام
نتاج بعضها حسب إزيادة و  دخال زراعات جديدة وتحسينهاإفأمكن  ،هتحددالذي  بالسعر

  .الحاجة بشكل منظم
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 ،هنفاسأالفالح يلتقط  لم تدعْ  هحمالتو  هلكن حاجة الباشا المستمرة للمال لتمويل جيوش
األراضي  اعتبار لتغيير حصيلةضع و  دونمن فسرعان ما تزايدت المطالبات بالضرائب 

صبحت أو  ،للمال جشعٍ  نهمٍ إلى  وتحول الباشا ،هقوتأو  بحسب ضعف فيضان النيل
  .هعهدفي  جماعية اتحتى شهدت مصر هجر  مطالبات الضريبية معجزة للفالحينال

يعجز التي  يضار فاأل ،مصر كلهافيه  دخلأحتى  يوابتدع الباشا نظام التضامن الضريب
 تستطيعالتي  فالقرية ،المزارعين يعلى باق فرضداء ضريبتها تأعليها عن  القائمون

 عجزت عنهاالتي األخرى  يفرض عليها الوفاء بالتزامات ،الوفاء بالتزاماتها الضريبية
ا خر غالبآوتدفع لفالح األرض  منه خذأت هطيع سد ضرائبتيفلس وال يسالذي  الفالحو 

  ! هفلست سلفأالتي  ت الضريبيةداء االلتزاماأزم بتويل ،عنها رغمً 

 م1839عام في  الإهذا النظام العجيب  هسببالذي  ولم يتدارك الباشا مدى الخراب
خذ أثرياء بضرورة مراء األاألو  فعهد لجمع من القواد العسكريين ،بنظام العهد هواستبدل

   .هوامر أعاقب من لم يلتزم بو  لزامهم بدفع ضرائبهاإ و  يراضعهد باأل

مزرعة حكومية إلى  تحويل مصرو  األراضي تملت للباشا عملية نزع ملكيةوعندما اك
سميت  ،غير المزروعةاألراضي  استبعدت مساحات شاسعة من ،م1815كبيرة 

 ،هافيثبات حق لهم إيها لاليد ع وع واضعطتلم يسالتي األراضي إليها  وضم ،بعدياتباأل
لعدم القدرة على دفع الضرائب  ،صحاب حق االنتفاعأتنازل عنها التي األراضي وكذلك 
كبار رجال و  هسرتأو  هعلى رجالاألراضي  هذه وزع الباشا مساحات شاسعة منو  الباهظة
عام في األراضي  بلغت مساحة تلكو  حتىاألجانب  عراب وبعضعيان واألاألو  الجيش
زيادة الرقعة الزراعية في ا السياسية سببً هذه  تنوكا ،فدانألف  700من أكثر  م1841

هذا و  ،هالمياإليها  توصلو  ،وجد اعتناء بهان إ ،للزراعة غلبها قابالأكان األراضي  ههذف
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 هذه استصالحفي  يالتراخولمواجهة  م1836عام ، وفي من منحهم الباشابه  ما قام
تملكها في  بالحقاألمر  صدرأ ،م1842عام ، وفي منح الباشا حق توريثهااألراضي 

فتكونت نواة طبقة كبار  ،الهبةأو  التأجيرأو  فيها بالبيعفلهم حق التصرف  ،ملكية كاملة
  .المالك

يديهم عليها حق أ يعطى الباشا لواضعأو  ،فدانألف  100 يحوالمن الوسايا  يوبق
 يالوسايا تظل للملتزم ما بق يراضأبعدما كانت  هواخر عهدأفي  الملكية الكاملة كغيرهم

من طبقة  اصبح مالكها جزءً أى زراعتها فيتنازل عنها للقادر علأن  بال توارث ويمكن
  .كبار المالك

معفاة من الضرائب نظير خدماتهم يسمى األراضي  مشايخ القرى فكان لهم جزء من ماأو 
ألف  155عهد الباشا في  الموزعة على المشايخاألراضي  وبلغت مساحة ،المسموح

طبقة كبار في  صالخالالمصري  فدان فكانوا عند تقرير حق ملكيتهم العنصر الوحيد
 سخرواأو  صحابهاأجند التي األراضي  ولما كان المشايخ يستولون عادة على ،المالك

 فبعد ،االخدمة العامة ولم يعودوا فقد تضخمت ثروات بعضهم وازدادت قوتهم تدريجيفي 
لم يقدموا الرجال والضرائب للحكومة ن إ السجنو  ما كانوا يهددون بالضرب بالكرباج

صبحوا ممثلين أف ،ابهم تدريجي العثمانيينيستعين بهم ويستبدل الموظفين  صبح الباشاأ
 بناء المشايخ الذين تعلموا فنون الزراعة على يدأعطى لكل ابن من أو  ،بالدهمفي  لدولةل

  .عيان الريفأإلى  وتحول المشايخ ،ةفدان منح 100العلمية  هبعثاتأعضاء 

قلة و  شراكسةو  شوامو  رمنأتراك و أن بين الذين كانوا يتنوعو و  وكذلك كبار الموظفين
 يبراهيم النبراو إ بو ستيت و أوحامد  يضئيلة من المصريين البارزين كرفاعة الطهطاو 

 محمد سلطان باشاو  المتمصرين ظهرت شخصيات بارزة كرياض باشا األتراكمن و 
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 شراءو  زراعية عن طريق هبات الباشا يراضأحيازة في  واأوبد ،محمد شريف باشاو 
حيث كان لديهم من مدخرات رواتبهم  ،مزادات الحكومةفي  الخارجة عن الزمامراضي األ

  .يراضيمكنهم من شراء واستصالح األالضخمة ما 

التعامل في  الشدةو  كانت القسوة ،الهربفي  الفالحين يهم مساعدألما كان العربان و 
المقابل منح ، وفي القاهرةفي  قامتهمإلقبض على عدد من مشايخهم وتحديد معهم وا

 ،تآبعضهم حق التفتيش وتعقب الفارين والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات مقابل مكاف
 شاسعة ينتفعون بها بال ضرائب ليدمجهم يَ راضأقطع القبائل أوللتخلص من مشكالتهم 

 تخذ منهماو  الجيش بشكل منتظمفي  دخل مقاتليهمأو  عن الترحالا حياة المدنية بعيدً في 
  .خاضها الباشاالتي  الحروب المتعددةفي  الخاص واشتركوا هحرسباشا إبراهيم 

كونوا ثروات و  الوظائف الحكومية متقلد بعضهو  مثل مشايخ القرى العرب مشايخ أصبحو 
 جرجافي  بو دومةأعبد الرحمن و  كريشةبو أحمد أو  مناع بقناكال ،شاسعة يَ راضأوحازوا 

القرن منتصف في  وتحت يد البدراضي األ وقدرت ،بقليوب يباظة بالشرقية والشوارباألو 
  .فدانألف  100ـالتاسع عشر ب

 في سجناءقوتهم وهم و  مصر متغذية على دماء الفالحينفي  وتكونت طبقة كبار المالك
  .صاروا عبيدا لهاالتي األراضي 

 ،إبراهيم ابنه هفعزل ،هشيخوختمن جراء  صيب بالخرفأ ،محمد علي يامأواخر أوفي 
إبريل  باشا عرش مصر لفترة قصيرةإبراهيم  وتولى ،سكندريةاإل ورقصأحد  في قامأو 

 فيمحمد علي توفى  غسطسأ 2، وفي الستينفي وتوفى  م1848نوفمبر إلى  م1848
أحمد  بنعباس  هحفيد  هخلفو  ،ونقل للقاهرة حيث دفن بمسجدة بالقلعة سكندريةاإل

لم لمصانع و أغلق فيها أغلب ا ،خمس سنوات ونصف هاستمر حكمالذي  طوسون
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 سكندريةواإل القاهرة بين الحديدية السكك خط ستثناءا باكبير  ايحدث فيها مشروع
 تجارتها حركة لتيسير مصرفي  أصبح لها نفوذالتي إنجلترا  من بإيعاز ،م1852

 يكونوا لم سابقةفي  عملهافي  نالمسخري المصريين على شرافهمإ و  مهندسيها وبتخطيط
الف من طائفة آ 6قرابة عليه  أدخلو  ،همل الجيشأو  ،هسابقي عهدفي  بها يحلمون

قامت حرب القرم أن  إلى همل البحريةأو  ،وقدمهم على غيرهم هجعلهم خاصت ،طرنؤو األ
حوال الجيش أفانتعشت  ،م1853فاستعانت بالقوات المصرية  ،بين تركيا وروسيا

بقيادة سليم  جنديألف  20حيث بعث حملة من بعض اهتمام  يوقد لق والبحرية قليالً 
عهد سعيد في  نهاية الحربإلى  الدفاع عن تركيا ضد الروسفي  ساهمت يباشا فتح

 بعض ىونف بل المدارس غالقإإلى  المتعلمينو  للعلم الغريبة عباس كراهية دتأو  ،باشا
 مدارسإنشاء  بحجة السودانإلى  يبيوم محمدو  يالطهطاو  كرفاعة ونظارها معلميها
 استدعىو  ،المفروزة ،وحيدة مدرسةفي  الطالب من منتقاة موعةمج جمعو  بها ابتدائية
 اتلميذً  19 الإ هعهدفي  وربيةأ لبعثة يذهب لمو  األوروبية البعثاتفي  الطالب معظم
 .فقط

 م1835 لسناأل مدرسة بإنشاءمحمد علي  قناعإ يالطهطاو  رفاعة ستطاعا وبينما
 أمرها أول في تضم كانت علمية نهضة حداثإل ،المحترفين المترجمين من طبقة لتخريج

 جانبإلى  والفارسية، والتركية ةلياواإليط واإلنجليزية الفرنسية اللغة لتدريس الً فصو 
 قسًما فضمت نطاقها تسعا ثم ،اإلسالمية والشريعة والجغرافيا والتاريخ والجبر الهندسة
 آخر وقسًما ،لحكوميةا باإلدارة للعمل الالزمين الموظفين إلعداد العمومية اإلدارة لدراسة

 المذهب علىاإلسالمية  الشريعة لدراسة قسًما ضمت كما ،الزراعية اإلدارة لدراسة
 ،م1849 غالقهاإب مرأ عباس ولكن ،صغيرة لجامعة فتحولت ،القضاة إلعداد يالحنف

 لم هناك نشائهاإب أمر ابتدائية مدرسة نظارة يليتول السودانإلى  رفاعة بإرسال أمرو 
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عباس  وفاة بعد باشا سعيد أعاده حتى بالعناية رفاعة تعهدهم اتلميذً  40 الإ اهفي ينتظم
 يبينما يرو  ،كانت نتيجة لنوبة صرع نهاإاإلنجليزي  قال القنصل حيث ،الغامضة

ما مدام أو  هالذين ضاقوا من قسوت هقتل بيد بعض مماليكأنه  باشا سرهنكإسماعيل 
 ياشترت مملوكين حسنالتي  ههانم عمت يزلاغتيل بتحريض من ناأنه  ولمب فروايتهاأ

 همن تعسفا نتقامً ا ،وهربا ها قتليهما من تولو  ،ؤهيشتريهما وكالأن  دبرتو  الصورة
ضطر امرون عليه حتى آأنهم يتفي  الدائم هلشك ،سرة العلويةموال األأل همصادرتو 

   .اللجوء لتركياو  العديد منهم للهروب
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  يةسرة العلو األفي  فالح

 همن حيث التاريخ فوجدتالمصري  حوال هذا الشعبأفي  نظرتني إ اإلخوان يهاأ
دول ظالمة كثيرة كالعرب الرعاة عليه  فقد توالت ،األرض ممأمن  هلغير ا مستعبدا مظلومً 

وهذا قبل  ،السودان واليونان والرومانو  هل ليبياأشوريين والفرس حتى واأل) الهكسوس(
العباسيين و  مويينالبالد كثير من الدول الفاتحة كاألهذه  ىتغلبت عل هوبعد ،سالماإل

غارت فرنسا عليها حتى أما ا كثيرً و  كراد والشركساألو  والفاطميين من العرب والترك
ب فوجا مصريً  ياعتبر نفسني إ زمن بونابرت وحيثفي  وائل هذا القرنأفي  احتلتها

خدمة  هيخدم بالدألن  اصالحً  هجعلأ حتىا تهذيبً  ههذبأبناء هذا الشعب و أ يربّ أأن  ي عل

 أيخراج هذا الر إعلى  يوقد وطدت نفساألجانب  عن هبنفس يصحيحة نافعة ويستغن
 .العملإلى  من الفكر

    خطبة بمأدبة بقصر النيلفي  اشامحمد سعيد ب

 اعتاد الحياة العسكرية يكظابط بحر  م1863:  1854حكم مصر الذي  نشأ سعيد
محمد علي  واخر حياةأفي  سطولصبح القائد العام لألأمناصبها حتى في  تدرجو 
ساس للنهضة الوطنية وصاحب واضع حجر األ هبأن همذكراتفي  يعرابأحمد  هيصفو 

 هوحاشيت همن رعيت امصر للمصريين وكان سعيد محبوب أظهور مبدفي األول  الفضل

 هثر أوشدة تالتردد و  سرافمن اإل هومعايب هلسلبيات ن كانإ و  هكرمو  هوطيبت هلتسامح
 .هعصر في  ثير كبير على الحياةأبالفرنسيين ت

التي  القليلة هسنوات حكمفي  يوعندما تولى سعيد باشا حكم مصر تغيرت بشكل جذر 
  .هعقود من بعدو  متدت لعقوداشهدت تغيرات كبرى 
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في  هرغبتعن  هوضع سعيد كلمات ،الدولة العثمانيةو  هوبرغم معارضة أفراد أسرت
صالحات إغربية محل التنفيذ بأو  حريرها من كل تبعية عثمانية كانتتو  مصر "تمصير"

وحقق سعيد  ،يةمن الترك الً لغة الدولة الرسمية بدهي  جعل اللغة العربية عميقة أهمها
القضاة  يعلى حق اختيار القضاة بعدما كان قاض هبحصول ياستقالل مصر القضائ

في  للفساد اواسعً  افسد بابً  ،هواءألويعين القضاة حسب ا ،العالي يوفد من قبل الباب
  .المحاباةو  على الرشوةا ما كان قائمً ا كثيرً الذي  اختيار القضاة

يكون أن  مرأو  حاللهم بمصريينإ دارة و من مناصب اإل يتصفية الوجود التركفي  أوبد
وكان  ،للجيزة يول محافظ مصر أعين و  ،من المصريين دفعة واحدةاألقسام  ارظّ ثلث نُ 

يبث فيهم و  حسنواأن إ الحوافزو  يعدهم بالترقياتو  المصريينوالضباط  وظفينيجمع الم
أن  يويقص عراب ،هملواأأو  واؤ ساأن إ شد العقوباتأيتوعدهم بو  روح الوطنية واالستقالل

ناء نظر كيف ترك أبا( :له الً يصف الحملة قائ ايً فرنس اكتابً  ليريهذات مرة  هستدعااسعيد 
   .)موطنك الفرنسيين يضربونه

مزاحمة و  الجيشفي  يفسمح للمصريين بالترق ،الجيشفي  صالح كبيرإوقد قام سعيد ب
ن من يقاربهم المعفوّ أبناء مشايخ القرى و أجند و  ،القيادية همناصبفي  والشراكسة األتراك

في  ولدالذي  يومنهم كان عراب ،طابالض ترقيتهم لرتب سرع وتيرةثم  ،الخدمة العسكرية
مر ألا زهر بل التحق بالعسكرية تنفيذً باأل هلم يتم دراستو  ،شيخ البلدليق ز احدى قرى الزقإ

 يما بين عامو  م1854عام في  ،الكتابة والحسابو  ةءالقرا هجادتإل اوعين كاتبً  ،سعيد
ثم قائم  يبكباشإلى  صاغإلى  يوزباشيإلى  من رتبة مالزم يرق ،م1860و م1858

بعد عهد سعيد في  حصل عليهاالتي  ائم مقامبنفس رتبة الق اعامً  19بينما ظل  ،مقام
  .األتراكالشراكسة و الضباط  صغارعليه  تفوقو  هوفات
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توفير الطعام و  عاشة الجنودإجعل سعيد متوسط مدة الجندية سنة واحدة مع العناية بو 
نتهاء مدة ابعد  هالرعاية الصحية لهم فكان الفالح يعود لقريتو  المناسب والمالبس الالئقة

نتهت اف ن من التجنيديوأعفى األبناء الوحيد ،هبشكل ملحوظ من أقران أفضل حاال هتجنيد
التشكل في  أبل بد ،مجرد عبء كالسخرةلم يصبح التجنيد و  ،ب من الجنديةظاهرة الهرو 

مع أبناء األعيان  قد ضمت أبناءو  حتراماو  وأصبح للجندية مقام ،كرمز للسيادة الوطنية
 ةليامكانة ع اذا ابطً ضيصبح و  يترقىأن  فرصة للفالح التجنيدفي  صبحأو  ،الفالحين

  .هوكرم يبتشجيع الخديو ا يحصل على مرتب ضخم متمتعً 

 يالنظام الزراعفي  صالحات كبيرةإجرى أو  صديق الفالحنفسه  يوكان سعيد يسم
مهلهم حتى يحصدوا أو  اال عينً ا حبب للفالحين سداد الضرائب نقدً و  لغى االحتكارأف

سن و  رهقتهمأالتي  سقط عنهم الضرائب المتأخرةأو  هليسددوا ضريبت هعونالمحصول ويبي
ا توارثها طبقً و  الزراعيةاألراضي  تملكالمصري  خولت للفالحالتي و  ئحة السعيديةالال

فأخرج الفالح من الوضع   ،م1858غسطس أوحرية التصرف فيها اإلسالمية  للشريعة
مستقل عنها فتوقف تيار  يكيان اقتصادله  صارو  كعبد للحكومةفيه  كانالذي  الحقير

 لغى ضريبة الدخوليةأوكذلك  ،نفسهمأعلى األمن  استشعر الفالحينو  الهجرة من الريف
كانت تفرض على انتقال المحاصيل والبضائع بين المدن والقرى فتيسرت التجارة التي 

  .سعارالداخلية وانخفضت األ

التركية وقد حاز بعض المصريين  رستقراطيةطبقة كبار المالك لتزاحم األ وبزغت
 نضم أثرياء المزارعيناو  ،ظهر من بينهم تجار أثرياءو  األراضي مساحات شاسعة من

 رستقراطية مصرية ماأ هتكوين طبقة شبفي  كبار الموظفينو  الجيشضباط  التجار معو 
  .التدخالت األجنبيةو  ثارت ضد حكم الفرد المستبدو  ينادت بالحكم الدستور أن  لبثت
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يكاد  يتطهيرها من تراكم الطمأن  راد سعيد تطهير ترعة المحمودية اكتشفأعندما و 
فالح واحد ممن عملوا  لم يتوفّ أنه  ولكن الفارق ،عادة حفرها وهذا ما تم بالسخرةإيقارب 

ن فالح للعمل بينما كاألف  115رسل سعيد أحيث  ،الطريقوٕانشاء  بتطهير الترعة
طباء ليعتنوا بصحة أرسل أوكذلك  ا،ألفً  67موجيل بك  سلتقدير المهندا المطلوب تبعً 

خسائر بشرية بينما من دون  ،فقط ايومً  22في  ثناء العمل فانتهى العمل بنجاحأالعمال 
   .األولى حفرها المرةفي  األفً  12دفن على جنباتها قرابة 

 يصوصالمجلس الخ هحكم الفرد المطلق يعاون هعهد سعيد كسابقيفي  نظام الحكم يوبق
 عباس يعهدفي  ثرأله  فلم يظهر ،محمد علي همل مجلس المشورة من بعدأبينما 

 .سعيدو 

لغى منصب أف هرادتإمتقلب وضعف  يكشخص هوائ هكبر ترددوكان عيب سعيد األ
دراسة كافية فلما اشتكى الناس من من دون  قاليمأ ةخمسإلى  السودان وقسمها راحكمد

في  هملتأالتي  المدارسإصالح  وحاول ،د المنصب ثانيةعاأو األقاليم  لغىأدارة سوء اإل
لغى مدرسة أو  !رف كلهالغى نظارة المعاأو  ،غلقهاأفلما وجد صعوبة  ،عهد عباس

وزاد من عدد الجيش  خرى وحولها لمدرسة حربيةأعاد فتحها مرة أالمهندسخانة ببوالق ثم 
 خرىأمرة  هثم زاد عدد ،حرب القرم وعودة القوات المصرية بعد نهاية هثم سرح معظم

  .خرىأمرة  هنقص عددأثم  ،مع الدولة العثمانية هت عالقاتءعندما سا األفً  64إلى 

 مع هاعلى صداقت هبلغ حرصالذي  خاصة فرنساو  األوروبية فتتان سعيد بالحضارةادى أو 
ثوار حربها ضد في  هبعث بكتيبة مصرية تقاتل مع جيوشأن  نابليون الثالثاإلمبراطور 

في  ت مصرحيث امتأل يجنبشرك النفوذ األفي معه  والبالد هيقاعإل م1862سيك المك
 هنفاقإ و  الكبير هوربيين الذين جذبهم كرمالباحثين األو  الرحالةو  اللصوصو  فاقينباأل هعهد
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 طويالعليه  باالحتيالاألجانب  سمح لمجموعة منالذي و  ،هالضخم على مشروعات
لم تكن ظاهرة والتي األجنبية  دة مستغلين االمتيازاتالنهب من خزانة الدولة بحيل متعدو 

األجانب  كثرحين إلى  هاأنشأالذي  يسليمان القانون ينالعوار من عهد السلطان العثما
  .باسم قومسيون مصراألجانب  مجلس خاص لقضاياإنشاء  تممصر حتى في 

 هصديق هدىأسعيد بمصر عندما  هوقعأالذي  ء من هذا يقارب حجم الغبنيلكن ال ش
محمد علي  رفضو  ،هارون الرشيد هوقفأالذي  هذا المشروع ،ديليسبس عقد قناة السويس

  .هعباس تنفيذو  براهيمإ و 

 سند لديليسبس امتياز قناة السويسأحيث  ،كبراأل هارتكب سعيد خطأ ،م1854عام  يفو 
 وال تفكير ال من سعيد وال من الذين صحراواية بال ترو  ةهنز في  همر أقرر الذي 

  .هورجال هاستشارهم من قواد

قناع إل يالفروسية تكففي  هكانت مهارتالذي و  ديليسبسفي  غير المبررةبناء على الثقة و 
 ،كبير النفعا لمصر مشروعً و  هلصديق ييهد يالفرنس ين األرستقراطأب هوقواد سعيد

الل من خ هحكمأركان  راد سعيد تثبيتأوربما  ،غير الئق أمر هجدوافي  ومجرد التفكير
من تدخل  هلعرشكحماية األوروبية  برزخ للتجارة العالمية يربط مصر بالتجارة ةقامإ

يفلت منه عند أن  عرش مصر كادأن  فلم يكن سعيد لينسى ويضمن حيادها األتراك
ولكن  ،بن عباسأ يلهامإ ييولأن  باشا محافظ القاهرة يلفحيث حاول األ ،وفاة عباس

أن  المتمرد المحافظ بلغواأو  القلعةإلى  سعيد مع ذهبواو  اجتمعو ااألوروبية  قناصل الدول
 م1840 معاهدةفي  عليه اتفق ما تخالف هواليت مصر على بسلطان تقبل لن باو ور أ

  .ذعانلإل فاضطر



80 

 

ألف  بتقديم عشرين ،جحاف يكلف حكومة مصراإلفي  على عقد غاية فوافق سعيد
 عامل قضواألف  120قرابة  حياةة ابتلعت القنا(شق القناة في  عامل يعملون بالسخرة

الواقعة على جنباتها األراضي  الشركة كل ييعطو  ،)نتهى المشروعاحفرها حتى في 
 عفاءإوكذلك  عفائها من الضرائبإالشرب الالزمة لها مع  هقناة مياو  معفاة من الضرائب

زع حق نوكذلك  ،تستصلحها الشركة من الضرائب لعشرة سنواتالتي  الزراعيةاألراضي 
امتياز استخراج ما يلزم القناة من المناجم والمحاجر و  ،فراد حول القناةاأل يراضأملكية 
من الرسوم الجمركية وللشركة حق تحديد رسوم المرور من  هعفاء ما تستوردإ و  ،امجانَ 

 ،الطن من البضائعأو  تزيد عن عشرة فرنكات عن الشخصال أن  القناة كما تشاء على
يرادات إفقط من % 15ال على إال تحصل مصر فيهم ا عام 99ـب وحدد امتياز الشركة

المهمات المخصصة و  تعود بعدها القناة لمصر بعد دفع الحكومة قيمة كل المعدات القناة
  .وقتهافي  تحدد الشركة قيمتهاالتي و  ،للقناة

 هفشالإوحاولوا  عليهاإلنجليز  تحفظالذي  وفرنسا على المشروعإنجلترا  دى تصارعأو 
 ٕازاء محاوالتو  يمشكالت ال تنتهفي  هيقاعإإلى  ،هعلى سعيد بسبب األتراكرضوا حو 

مشروع أنه  عمال عنط المال واألاوسأفي الشائعات  مترويجهو  عرقلة المشروعإنجلترا 
 تهلتغطيا سهم مشروع القناة تقريبً أاضطر سعيد لشراء نصف  ،هال يمكن تحقيق يوهم

من خزانة الدولة  هجنيألف  100وبذل لديلسبس  ،همن نفقات% 44تحملت مصر فجأة و 
موافقة  يتأتأن  قبل م،1859إبريل  25فيه  ول معولأضرب الذي  المشروعفي  للبدء

الواقع ولتغطية العجز األمر  مامأ تركياو إنجلترا  اعلى المشروع واضعً  يالسلطان العثمان

 أفبد ،األجنبية نوكاالقتراض من البفي  سعيد أبد ،الناتج عن تمويل شراء السندات
ليتخطى عوائق و  ،ياسترلين همليون جني 2.242بقيمة ي إنجليز  باالقتراض من بنك

  .اوقد تورط تمامً للمرابين  أن لجو فرضها العثمانيالتي  االقتراض
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عيد باالتفاق مع السلطان بل حاولوا خلع س ييداأل يلم يقفوا مكتوفاإلنجليز  لكن
لكن الصلح بين  م،1859يونيه  سكندريةاإل لسواحلي إنجليز  سطولأرسل أُ و  ،يالعثمان
مشروع القناة فتمكنت من و  دعم سعيدفي  لقاء بثقلهان فرنسا من اإلالنمسا مكّ و  فرنسا

  .هعن معادات يثناء السلطان العثمانإ و  ،تثبيت سعيد

 42المرض فجأة عن عمر يناهز عليه  بعدما اشتد ،م1863يناير  18سعيد  ىوفتو 
وامتياز قناة  همليون جني 11وقد ترك تركة من الديون تزيد عن  سكندريةباإلدفن و  ،اعامً 

  .تيةآطويلة ا حلق مصر عقودً في  ةمثل شوكالذي  السويس
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  باو ور أقطعة من 

 .ا من أوروباإفريقيا، نحن اآلن أصبحنا جزءً في  لم تعد يإن بلد

  1879إسماعيل  يالخديو 

شا شديد باإبراهيم  هوكان والد ،م1830 ةليابالجم ةنقصر المسافر خافي إسماعيل  ولد
سن العاشرة في  صيب برمدأ هولكن هظافر أمنذ نعومة  هوتثقيف هعلى تعليما الحزم حريصً 
فيينا ليعالج حيث إلى  هفاتج ،لم يحسن حالتهالذي  بيه لدمشق لالستشفاءأفسافر مع 

ثم  هه لباريس الستكمال دراستئثم اتجه بعد شفا ،العائلة المالكة النمساوية هاستضافت
 ،اال وقد تشبع بالثقافة الغربية تمامً إمصر  ىلإلم يعد و  التحق بكلية سان سير العسكرية

سرة العلوية مراء األأمن  هستانة مع غير فترة حكم عباس للجوء لألفي  ضطراولكنه 
سلطان عبد العليه  نعمأوبها   العنيفة هنفسهم من بطش عباس وتقلباتأالذين خافوا على 

 بعد وفاة عباس عادو  ،حكام الدولة العثمانيةأمجلس في  عينو  ،الحميد برتبة الباشوية
إلى  لت مصرآسعيد  ةبعد وفاو  المصري للجيشا سعيد قائدً  هعم همصر ليعينإلى 

بعد محمد علي أسرة  رشد ذكورأ هباعتبار إسماعيل  سرة العلويةمن األ يالمستحق التال
كان يستقلها التي  حادثة سقوط عربة القطارفي  رفعت المفاجأةد أحم العهد يوفاة ول

ليتولى إسماعيل  قامها سعيد واعتذر عنهاأحفلة  هبعد حضور  سكندريةاإل منا عائدً 

  .اعامً  33عمر في  ووه ،العرش بعد وفاة سعيد

على عرش مصر كانت القاهرة األوروبية  المنبهر بالحضارةإسماعيل  وعندما جلس
رة بتعداد قرابة الربع مليون نفس تحيط بها البرك والمستنقعات والمدافن وتطل مدينة صغي

ولم  ،زقةالعاصمة ضيقة الشوارع مزدحمة األمنه  سن من النيل تشربآعلى فرع راكد 
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التي  عن تلك المدينة القذرةا قامة قاهرة جديدة مختلفة جذريً إال بإليرضى إسماعيل  يكن
ف المهندس الث كلّ نابليون الثاإلمبراطور  هعلى توصية صديقبناء و  ،ةئوبتتفشى فيها األ

تحت يد إسماعيل  وضعو  ،األوروبية هاوسمان لتخطيط القاهرة كالمدن لمعاأل يالفرنس
فقد طلب تحويل ا هاوسمان خياليً  هول طلب يطلبأكان و  ،مكانياتهاوسمان كافة اإل

استغرق الذي  نفيذ هذا الطلبتفي إسماعيل  أوسط المدينة وبالفعل بدإلى  مجرى النيل
تحويل المجرى في  ساهما شديدً ا قدار بفيضان النيل فيضانً األفيه  وساعدتا شهرً  18

شركة فرنسية به  كلفتالذي  قصر النيل يكوبر  فوقه قيمأالتي  وسط المدينةإلى  اتلقائي
رى النيل مكان ردم مجفي  )لبانيةالغابة باأل(ورمان ت حديقة األئنشأو  ،أمتار 406بطول 

نشئت حديقة الحيوان ونقل المقابر أُ وكذلك  ،القديم لتماثل بتصميمها غابة بولونيا الشهيرة
نشاء إسالفهم بأالذين هالهم نبش قبور األهالي  استرضىو  ،المحيطة بمنطقة العتبة
زبكية الشهيرة كنسخة صبحت حديقة األأزبكية مكان بركة األو  مسجد لتكريم الراحلين

 ةتكانت مؤقالتي و  وبرانشئت دار األأثم  ،ن حديقة لوكسمبورج الباريسيةصل مطبق األ
فدان من القاهرة بشوارع ألف  خطط قرابةو  ،ابدً ألكنها لم تنشأ  ،كبرأجديدة إنشاء  لحين
ورصف بامتداد عشرة كيلومترات وظهرت  ،هرامطريق األ ئنشِ أو  فاخرة مبانٍ و  واسعة

الذي  بها قصر الجزيرة أنشأو  ،ماء النيل الجزيرةالناتج من تحول  ينتيجة تراكم الطم
 يمتد التخطيط العمراناوظهرت القاهرة الخديوية البهية و  ،يوجينأمبراطورة اإلفيه  استقبل

عام ، ففي التعميرية ضخمةإسماعيل  وكانت مشروعات ،سماعيليةاإلو  سكندريةلإل
 64و متر من الترع كيلو 13500شق و  فوق النيل قيمواأقد  يكوبر  450كان  ،م1879
السويس  يافتتح مدينتو  كيلو متر من السكك الحديدية 1600ومدت قرابة ،للسكر امصنعً 

نهضة زراعية كبرى فشق  هبداياتفي إسماعيل  شهد عصرو  سماعيلية الجديدةواإل
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األراضي  وزادت مساحة سماعيليةاإلو  براهيميةهمها ترعة اإلأترعة  112صلح أو 
  .بنحو مليون فدان يعل رنة بمحمدمقا هعهدفي  الزراعية

وزارة ( ،اد ديوان المدارسعأف ،دبيةأنهضة علمية و إسماعيل  عصرفي  ظهرتو 
 ألف 40إلى  هعهدفي  ووصلت ميزانية التعليم ،عهد سعيدفي  غلقأ ذيال )المعارف

في  العديد من المدارس الحربية أنشوأ ،ت العديد من المدارس والمعاهد العليائنشأفجنيه 
دارة باسم مدرسة اإل م1868مدرسة الحقوق و  ،م1866المهندسخانة  أنشأو  ،هاية عهدبد

مدرسة  هعهدفي  وارتقت ،سسها على بك مباركأو  ،م1872مدرسة دار العلوم و  لسنواأل
مدرسة السيوفية إسماعيل  شأنأمدارس للبنات فإنشاء  أوبد ،ازدهرتو  الوالدةو  الطب

 أنشأمالبسهن و و  نفاق على معاشهنضافة لإلباإلا فتاة مجانً  400يتعلم بها  م،1873
والعديد من المدارس  ،الموظفينو  الصنائع لتخريج الفنيين من الصناعو  مدرسة الفنون

 أنشأوكذلك  ،العميانو  الحاجات الخاصة من الصم يضمت مدرسة لذو التي و  الخاصة
غلق أكان قد التي و  العديد من المدارس االبتدائية لتحل محل الكتاتيبو  ،مدارس ثانوية

  .د فتحها وزاد عليهااعأفمحمد علي  واخر عهدأفي  معظمها

فوضع  يالمهد ييد التنظيم مع والية الشيخ محمد العباس إليهفقد امتدت األزهر  ماأ
بمنحهم شهادة العالمية بعد  ،م1872لالمتحانات لتخريج العلماء والمدرسين ا نظامً 

  .لمجامالتاو  هواءعن األ اامتحان منظم بعيدً 

فدان من  1500فمنحهم  ،مدارسهمإنشاء  على كسو رثوذقباط األاألإسماعيل  ساعدو 
نبا كيرلس الرابع وبلغت افتتحوها برعاية األالتي  نفاق على المدارسلإلاألراضي  جودأ

  .القاهرة وحدهافي  مدرسة 12
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مدرسة  70 حتى بلغتاألجنبية  المدارساألجنبي  تميز بالنشاطالذي  هعهدفي  وانتشرت
عمال وموظفين حكوميين تمتع أوخرجت رجال بنوك و  ،البعثات الدينية المختلفة تهاأأنش

 حكمفي  فصاروا ،من خالل قناصل الدول المختلفة ،األجنبية الكثير منهم بالحماية
ا الشريحة من المجتمع المنفصلة ثقافي هكان لهذو  ال يخضعون للقوانين المصريةاألجانب 

  .منها عانت والتزال مصرالتي  حالة التباس الهويةفي  رثير كبيأت هعن

ال الوقائع إمصر في  بعدما لم تكن تصدر ،الصحفإسماعيل  عصرفي  وظهرت
 أنشأ ثم هعهدفي ا تحسنت كثيرً و  ،خبار الحكوميةكانت مقتصرة على األالتي و  المصرية

داب اء اآلحيإبغرض  يدارتها لرفاعة الطهطاو إعهد بو  مبارك روضة المدارس يعل
 ةهنز و  النيل يالمعارف الحديثة ثم ظهرت الصحف السياسية كوادو  نشر العلومو  العربية

 األوروبية العديد من الصحفو  ،لخإ..المصري الكوكبو  هراماألو  مصرو  الوطنو  فكاراأل
الكتاب و  نجوم األدباء والمفكرينإسماعيل  عصرفي  تقدمت وظهرتو  تطورت الطباعةو 

رياض  هغراأو  ،م1871مصر عام إلى  تىأالذي  يفغانلدين األشهرهم جمال اأكان 
الحكومة له  جرتأو  ،كمستشار للحكومات الشرقية هسمعت هوقد سبقت ،باشا بالبقاء بها

 الكثير من طلبة العلم ولم يكنعليه  اجتمعو  ،اقرش شهريً  1000ا المصرية راتبً 
األستانة  من هدت لطردأوالتي  المناهضة لالستبداد ءهراآتلك الفترة يخشى في إسماعيل 
 همعارضت يفغاناأل مخالفتهم ولم يخفِ و  األتراكرادة إالوقوف ضد  هكرامإراد بأبل ربما 
  .به تسببالذي  الجسيماألجنبي  التدخلو  الخرقاءإسماعيل  لسياسات

 المثقفينو األعيان  بوضوح النخبة المصرية المكونة منإسماعيل  عهدفي  وظهرت
ن كان عدم التجانس بين تلك إ و  ،الموظفين وكبار  الجيشوضباط  يخالمشاو  العلماءو 

النظرة لمستقبلها و  يتركيبها الثقافو  النخبة لعدم وجود الرؤية الجامعة حول هوية مصر
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 الحد من قدرتها على التحكمفي  كبير تأثيرله نظرا لخالفاتهم العرقية والثقافية والطبقية 
  .خريطة واضحة للمستقبل تصاد ورسممسارات السياسة واالقفي 

لزم مشايخ أو  ،وعمل على مكافحة التشرد ،القاهرةفي  ئللمطاف اقسمً إسماعيل  سسّ أو 
واشترى مكاتب  ،عالج المرضى منهمو  ،الحرففي  دخالهمإ و  ة المتشردينبعالحارات بمتا

 أنشأ وكذلك عدة دولفي  وافتتح مكاتب بريد مصرية ،رهاومصّ  ،ةلياطالبريد اإل
  .عشرات المستشفيات أنشأو  ،على الصحةا حفاظً  سكندريةاإلو  القاهرةفي  تالسلخانا

 أنشأو  ،منارة 15قام أو  ،اهنتها وجدداوترس سكندريةاإل صلح البحرية المصرية وميناءأو 
للمالحة  ،)العزيز نسبة للسلطان عبد(شركة العزيزية  أنشأو  رصفة للشحن والتفريغأ

  .البحرية ونقل البضائع والركاب

حصول على االستقالل من تركيا تعتمد على للمحمد علي  هنما كانت محاوالت جدوبي
تحسين و  الهداياو  لالستقالل على الرشاوى هطموحفي إسماعيل  اعتمد ،المدفعو  السيف
 م1863 هقصور في  العزيزفاستضاف السلطان عبد ،مكانبقدر اإلالعالي  بالباب هعالقات

وقد فعلت الرشاوى الضخمة  ،هبسيفاألول  لها سليممنذ دخا مصر زائرً  يتأول سلطان يأك
بجعل والية  م1866يستصدر فرمان أن إسماعيل  فاستطاع ،والهدايا المبهرة مفعولها

مقابل زيادة الجزية من  ،سرة العلويةكبر ذكور األأفي  وليس ،اسنً  هبنائأكبر أفي  العهد
تراكمت و  الجزيةهذه  تحملت خزانة مصر(  األفً  750إلى  يعثمانجنيه  ألف 400

الجزية هذه  وظلت مصر تدفع ،اديونها حتى بعد زوال السيادة العثمانية عن مصر تمامً 
فتحملت  ،تركيا استدانت بضمان الجزية المضروبة على مصرألن  ،م1955حتى عام 

ورشاوى  ،وثالثة ماليين من الجنيهات ،)بخالف الفوائدجنيه  مليون 25مصر زيادة تبلغ 
دفعة جنيه  ألف 60منها  هوحداألعظم  كان نصيب الصدر ،شية السلطاناهائلة لح
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يمكن حصر  بهدايا ال هعاد بها السلطان وحاشيتالتي  السفينة ءبخالف مل ،واحدة
  .قيمتها

 هبنائتوريث الملك ألفي إسماعيل  ال لرغبةإالخسائر المهولة هذه  وما تكبدت مصر كل
نفقا أن يذلالو  ،مصطفى فاضل هبيأخيه من أيم و الحلعبد هن عميمير معاندة لأل همن بعد

ودخل  ،أكثر كانتإسماعيل  موالأولكن  ،هفساد مخططاتإل األتراكثروة بدورهما على 
 إبراهيمأن ب ،يعد مصدر الشائعاتالذي  حليماألمير  صراع معفي  بسبب هذا الفرمان

 يلة دم لمحمد علبالتبعية ال يمت بصإسماعيل  نأو  ،تهربيبوٕانما  محمد علي ليس ابن
  .ياسترلينجنيه  ألف 80ـبت يقدر بثا يمقابل دخل سنو إسماعيل  ثم تصالح مع

ن و وربيوترجمها األاألمير  يتعن( يلقب خديو  هخر بمنحآ ااستصدر فرمانً  م1867وفي 
الداخلية والخارجية كالبريد  شؤونبعض الفي  ةليمما منح مصر استقال )بنائب الملك

  .جنبيةليات األالجا شؤونو  لجماركوا

 فقدتها استقاللهاأالتي األجنبية  مصيدة الديونفي  وقع مصرأأنه بإسماعيل  يتهم الجميع
 ،األجنبي االحتاللو  ضاعت عليها فرصة التقدم تحت وطأة الديونأو  دمرت قدرتهاو 

  .ولديهم كل الحق

كانت  هعند عزلو  ،جنيه مليون 11يناهز  نة بمبلغالحكم ومصر مديإسماعيل  فقد تولى
 يجنبألتدخل  تخضع ميزانيتهاو  ،يسترليناجنيه  مليون 126ديون مصر تجاوزت 

لها  هكانت شراهتالتي  مباشر وخزانتها خاوية وكافة مواردها تقريبا مرهونة لخدمة الديون
  .بال حدود
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يرادات مديريات إبضمان  ،كان بخمسة ماليين من الجنيهات ،األولإسماعيل  قرض
في  مريكونومنها قصر األ ،شراء وبناء القصورفي  هنفقأ ،والشرقية البحيرةو  الدقهلية

ا قصرً  30إسماعيل  ىوبن ،معدودة ايامً أفيه  قامأالذي و  ،تركيا على ضفاف البوسفور
وكان ا تقريبً جنيه  ألف 400و االجزيرة بلغت تكلفتها مليونً  يسراحتى إن  بتكاليف باهظة

تجاوزت التي  ضافة لفوائدها الفاحشةرة باإليذهب للسمس هجزء كبير من كل قرض يعقد
جانب الذين امتالء مصر باألإلى إسماعيل  سرافإدى أوقد  ،حيانبعض األفي  25%

أو  ضعاف قيمتهاأتنفيذ المشروعات بفي  سواء ،يغرفون من خزانتها بال حساب وال رقيب
من مستلزمات ذلك  غيرو  ،اللوحات الفنيةو  التحفو  حتى تقديم خدمات توريد المفروشات

  .القصورفي  ةهباألو  الفخامة

هلية بفضل الحرب األا كبيرً ا نتعاشً اإسماعيل  بدايات عهدفي  مصر ةلياوقد شهدت م
 وارتفع الطلب على القطن ،باو ور ألاألميركي  دت لتوقف واردت القطنأالتي  مريكيةاأل

في  لتيلةطويل االمصري  فارتفع سعر رطل القطن ،مثيلله  بشكل لم يسبقالمصري 
  .م1863 بنس 29.75إلى  م1861عام في  بنس 7.5من  سكندريةاإل بورصة

 عهد سعيدفي  كانت بيد عاقلة لسداد ديون مصرن إ يرباح تكفاألهذه  وقد كانت
التي  ومةالمسماألجنبية  الحاجة للقروضمن دون  التنمويةإسماعيل  تمويل مشروعاتو 

 ستدانةمن االالخديوي  بمنعا در فرمانً صأالسلطان عبد العزيز أن  إلىاألمر  بلغ
 إلى الرحال يوقبل نهايتها شد الخديو  ،م1869ه ذنإال بإ لمدة خمس سنواتاألجنبية 
 ،هلباخوشيار لتعمل على استمالة الحريم لمط هوالدتمعه  امصطحبم 1872األستانة 

طاقم سفرة ومما يذكر منها ته تقديم الهدايا للسلطان وحاشيفي إسماعيل  وبالطبع بالغ
 هترصيعفي  بلغ ما استخدمو  ،حجار الكريمةمن الذهب الخالص المرصع باأل يفرنس
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ا صنعوا خصيصً  يهنر  يبندقية طراز مرتين 500و الف قيراطآمن الماس فقط خمسة 
ا لفً أ 25و نفسه للسلطان يعثمانجنيه  ما المال فمليونأو  ،هدائهم للسلطانإلإنجلترا  في

صدر و  فقد عاد الود أمله ولم يخب ،لكبار رجال الحاشية الفأ 35واألعظم  صدرلل
باالستدانة من الخارج كما له  خط شريف يسمحو  ،اكتسبهاالتي  فرمان بتأييد الحقوق

  .بهذا النصر المبين سكندريةالقاهرة واإلفي  حتفاالتالقام اأفيشاء 

 هقبضي الذ يكان الصافجنيه  مليون 32بقيمة  هكبر قروضأيام اقترض أوبعدها ب
 هوخصص لسداد ،ال سرقة فاجرةإفقط وال يمكن تسمية هذا  امليون 11منهم إسماعيل 

الضرائب الشخصية وغير المقررة بواقع و  اسنوي األف 750يرادات السكة الحديد بواقع إ
  .همليون جني

واستصدر ) بتكلفة مهولة كالزيارة السابقة( ستانةلأل يالعام التالفي إسماعيل  ثم عاد
 عطى مصر حق سن القوانينأو  هبنائأفي  ثبت توارث العرشالذي  ان الجامعالفرم

التنظيمات الداخلية وعقد االتفاقيات والمعاهدات التجارية والجمركية وزيادة عدد الجيش و 
 ،نمن السلطا اذنً إبناء السفن الحربية عدا المدرعات تستوجب و  يحسب ما يرى الخديو 

  .وبالطبع حق االقتراض من الخارج

يخشى انقالب الدولة و  ،العالي يتوجس خيفة من مكائد البابا دومً إسماعيل  يولكن بق
 بيين رعاياو ور مام األأ هالباب على مصرعيإسماعيل  المقابل فتح، وفي عليه العثمانية

سالمة و  بيينو ور األ ةهنزافي  غير المبررة هثقتو  القويةاألوروبية  هحكومات لنزعتو 
  .النهايةفي  محتى وقع ضحيته ،سريرتهم

إسماعيل  خاصة مع صداقة ،مصرفي ا نفوذً األوروبية  الدولأكثر  وكانت فرنسا
 ،م1871عقاب الحرب السبعينية أفي  هولكن بعد سقوط ،مبراطور نابليون الثالثلإل
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في  يوالتدخل القو  ،من االنفراد بمصرإنجلترا  تمكنت ،لمانيا فرنساأها فيهزمت التي 
 سكندريةاإل لتوسيع ميناءية إنجليز  لشركةإسماعيل  عهد ،م1870عام ، ففي هاشؤون

عقدت اتفاقية لتسهيل تبادل البريد بين  م1873، وفي بتكلفة بلغت الماليين هصالحإ و 
عقدت معاهدة للتعاون على القضاء على تجارة الرقيق  م1877، وفي مصر وانجلترا

أضعف موقف الحكومة مصر بينما في  الدعارة يتفشإلى  دى منع تجارة الرقيقأ(
 ذات العام عين، وفي )يجة صراعاتها مع تجار الرقيقالسودان نتفي  المصرية بشدة

عن إنجلترا  ورغم كل هذا لم تتورع ،للسودانا عاما الكولونيل جوردن حاكمً إسماعيل 
  .طاحة بهاإلو إسماعيل  علىمر آالت

حرب مع في  تورط فريقيا حتىأفي  غير مبررةبتوسعات إسماعيل  اإلنجليز غرىأو 
تعرضت القوات المصرية فيها لهزائم عنيفة وهم و  ،فيها بالعدوان أبد ،م1875ثيوبيا أ

رض جبلية بال هدف واضح أفي  وهم يقاتلون ،حماسةو  اعظم منهم عددً أا يقاتلون عدوً 
الصلح بين في  هسر أتم الذي  سعى محمد بك رفعت ،م1876وبعد هزيمة قورع  ،لهم

سرى المصريين مقابل انسحاب ثيوبيا األأردت و  وقد تم الصلح ،يوحناالملك و  يالخديو 
  .الحبشةو  رراضيها وفتح الطريق بين مصأمن المصري  الجيش

 3وقرابة  يمصر جندي  8500 أرواح غير المبررةالحرب هذه  خسائر حصدتوقد 
 هضاعت هيبتأن  الحربهذه  فيالمصري  هزائم الجيشمن جراء  وكانجنيه  يينمال
وقد تبين لها مدى  ،احتالل مصر تتجددفي إنجلترا  طماعأت أوبد ،نيوربيعيون األفي 

 قاتلالذي  الجيشذلك  فلم يعد ،هوارتباك قيادتالمصري  الجيش إليه وصلالذي  الضعف
إلى  جيش مهلهل ضعيف التدريب والعتاد يفتقروٕانما  ،هخشى جانباليونان ويُ و  سوريافي 

رسل بعثة عسكرية لفرنسا أو  ،هبداية عهدفي إسماعيل  به مالقيادة الصالحة فبعدما اهت
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 ساهمو  ههملأما  ،سرعان هركانأ ةئين لتكوين هييمريكاألالضباط  واستقدم مجموعة من
القيادة وضباط  ستونا يميركالحرب بقيادة األأركان  ةئاالنفصال بين هي هضعففي 

  .لجيشل تامل اضمحال هوتبعفدب النفور بين الهيئتين  ،العامة الشراكسة

في  خمد ثورة العسيرأف ،هرهقتأمتعددة  احروبً إسماعيل  عهدفي المصري  خاض الجيشو 
 لصالح تركيا ثم ،م1866خماد ثورة كريت إفي  ثم اشتركت القوات المصرية هبداية عهد

ثم  ،م1876 حرضتها روسيا على الثورة ضد تركياالتي  حروب البلقان ضد صربيافي 
ضريبة للحكومة المصرية اضطرها لفرض  يسط انهيار مالو  م1877ضد روسيا 

 .تكاليف الحربلمواجهة  خاصة

من الشروط المجحفة فاوض للحد الذي إسماعيل  عهدفي  انتهى مشروع قناه السويسو 
يوليو  هكان حكمالذي  نابليون الثالث همع الشركة لصديق هنزاعفي  احتكمو  ةالمتياز القنا

فرفع عن كاهل المصريين السخرة  ،العمال المصرييني ف بطال حق الشركةإب م1864
شروع من حق الالزمة للماألراضي  جعلو  ،مليون فرنك 38 بقيمة ةعويض للشركمقابل ت

إلى  هكتارألف  60ـقدرت بو  "همية للمشروعأليس لها "التي  يراضالشركة بينما تعود األ
 هشركة عن ترعة المياتنازل التو  ،مليون فرنك 30مصرية مقابل تعويض الحكومة ال

مليون  16دفع تعويض و  عهد الحكومة بتكملتهاتتو  ،"حق االنتفاع بها"العذبة مع بقاء 
  !فرنك للشركة

مليون فرنك  84العادل بدفع مصر األوروبي و  يفكان حكم نابليون الثالث صديق الخديو 
   !مسوغ سائغأي  للشركة بالا تعويضً 

لغاء شرط إاتفاق الحق على في  تفق مع الشركةاو  ،األوروبية للعدالةإسماعيل  وخضع
بينما ميزانية  ،مليون فرنك 20من الجمارك مقابل تعويض جديد  هعفاء ما تستوردإ
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، اقد كان متعثر و  ،تمت الشركة مشروعها على حساب مصرأف ،ماليين 8الشركة كلها 
 ،م1875 للبيعإسماعيل  تملكها الحكومة عرضهاالتي  سهم القناةأالنهاية حتى وفي 

 1929عام في ( ياسترلينجنيه  ماليين 4الفرصة واشترتها بثمن بخس إنجلترا  فانتهزت
  .)امليون 72 يسعرها السوقو جنيه  مليون 38من أكثر  سهماألهذه  رباحأبلغت 

مليون فرنك  22مقابل إسماعيل  هفقد تنازل عن% 15رباح القناة أفي  ما نصيب مصرأ
    .العامفي  ب حصيلتهاوهو ما يقار  ،هلديونا سدادً 

  .يسطور نهاية المشروع كان االحتفال األوفي 

 400و امليونً  يمصر ألف  120حفرت بدماء التي  بلغ تقدير تكلفة حفل افتتاح القناة
با الذين و ور أراء وملوك ومشاهير أمبهار المدعويين من إلإسماعيل  نفقهمأجنيه  ألف

 دعوة فقط 300ـلجنيه  الفآ 10فيال تكلفت بطاقات دعواتهم المطبوعة على جلد األ
 يالخديو  ييطاليا لمعاونة طباخإمن  يسفرج 1000و طباخ 500من أكثر  استقدم لهمو 

 نموال المصرييأغرقهم ببذبخه و أالذي  ينعيم الخديو في  رفلوا ،مدعو  6000خدمة في 
  .عليهم يينالمدعو  ليتفرج ،)مالبسهم العاديةفي  عرابأفالحين و (تى بنماذج منهم أ نالذي

 نافتتاح قناة السويس كان من ضمفي  قيمتأالتي  ظل االحتفاالت المبهرةوفي 
 خز البر ن إ :فيها ببصيرة نافذة فقال ،لقاء كلمةإمنه  طلبالذي  رنيست رينانأالحضور 

من التي  نها نقطة االحتاللإ ،ساحة للمعارك ،ن سوف يكون مستقبالتم حفرة اآلالذي 
  .المستقبلفي  يدان للمعارك الكبرىلقد حددت الم ه،كملأعالم بجلها سوف يتصارع الأ

  مصرفي  الصحوة السياسية
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قامة مجلس شورى النواب إبإسماعيل  الخديوي مرأ ،األوروبي للشكل همحاكات يف
لبالد وال عيان بال دستور لد والمشايخ واألينتخبهم العما عضو  75وكون من  ،م1866

ا نيابيً ا مصر مجلسً في أن  يظهرأن  يريد فقط انكوٕانما  صالحيات وال اختصاصات
اللعب فإن بعض به  ريدأقد  ين كان هذا المجلس الصور إ لكن و و  باو ور أفي  هكنظائر 

  .مأخذ الجد هخذو أ هنواب

 يتحركت نفوس النواب لمعرفة حقيقة وضع مصر المال ،ولى للمجلسوبعد الدورة األ
 ،يقفوا على حقيقتهاأن من دون  لمصريةكانت تشغل بال النخبة االتي  الديون حقيقةو 

 الصدرو  الصغير يالخديو بصديق المسمى إسماعيل  على يد رقام زائفةأللوا بهم ضُ لكن
كانت  همأأن  إال العلمأو  الثروةأو  صلمن حظ األله  لم يكنالذي و  المصرياألعظم 

ولم يفوت هذه الصدفة فالتصق  ،من الرضاعة هخاأصبح أف ،سماعيلمرضعة إل
 ادائمً  هيعلم ما يجول بخاطر سيد هوشباب هراهقتمو  هة سنوات طفولتلطي هسماعيل كظلإب
 وكلأخر و مصر صعد هو اآل يصار خديو و إسماعيل  كما صعدو  ،هتحقيقل يسعى بجدو 

الصعيد ومنها اكتسب في  وظيفة التفتيشو  يعمال دائرة الخديو أوظيفة المفتش على له 
من  اولم يتورع عن تعذيب الفالحين ليحتلب مزيدً  ،رحكمها بالحديد والنافلقب المفتش 

عمال أعلى ا مفتش هفجعل ،هخالصإ و  هسعد بجهدالذي  هالثروة والعوائد الكبيرة لموال
  .مصر ةليالما الحكومة ثم وزيرً 

حاز  ،هالالزمة لمشروعاتاألموال  وتوفيرإسماعيل  تحقيق رغباتفي  مقابل سعيهوفي 
 ةليون بالمبهرة حيث حاز ثالث يالوقت دذلك  في يكير مألثروة فاحشة يصفها القنصل ا

كل قصر منهم ما يقارب تعداد قرية من في  ،يقصور مصممين على الطراز الفرنس
كل منهن عدد كبير من المحظيات والوصيفات لو  ملك يمينو  زوجة 36له  الحريم فكان
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فدان ألف  135بما يزيد عن  هومحاطين بالبساتين على مساحات شاسعة وقدرت ثروت
 600مجوهرات تتجاوز قيمتها و جنيه  نصف مليون يسهم وسندات بحوالضافة ألباإل
من له  لكن لم يشفعو  تعيين كبار الموظفينفي  صبح يتحكمأف ،هسلطات توسعتو  ،ألف

فكانت من أسرار  هبالفضيحة لما يمتلك ييتهدد الخديو ا صبح خطرً أعندما  ،ءيهذا ش
  .قاع النيلفي  هلقيت جثتأو  القتل بطريقة بشعة هنهايت

 لكوذ ،اساسً أيدعى المجلس لالنعقاد أن من دون  م1875و م1874 اثم انقضى عام
لكن و  ،هكانت تتطلب استدعاء المجلس الستشارتالتي  الكبرى ةلياالماألزمة  وسطفي 

فلم وكذلك  ،هل البالدأفادة من معونة ستوبين االبينه  االستبدادية حالت ينزعة الخديو 
وقع أالتي  طالع المجلس على مدى الكارثةإ و  ستعداد لفضح نفسهاعلى إسماعيل  كني

  .البالد فيها

ضافة للديون باإلشدها أمصر على في  الماليةاألزمة  كانت ةلثانيالمجلس ا ةدور  يوف
استغناء و  سعار القطنأهبوط إلى  مريكيةهلية األانتهاء الحرب األ ىدأو  ،الخارجية
فتعرض المزارعون  ،رخصاأل يميركتفضيلهم األو  هعن استيراد األوروبية المصانع

هم يتوقعون الربح و  وقعوها ةلياديون بفوائد ربوية عفي  غلبهمأوقع و  ،لضربة قاسمة
صيبت أو  سعارهاأفشحت الحبوب وارتفعت  ،وهبط فيضان النيل ،الوفير من موسم القطن

  .الثروة الحيوانية بالطاعون

 اجنيهً  80 يعرضت مشروع البدل بدفع مبلغ نقد ،األموال ولتستطيع الحكومة توفير
وافق المجلس على مشروع وكذلك  ،عرض على المجلس فوافقو  عن الجندية بديالً 

  .البور والمالحة للمالك الزراعيين بمقابلاألراضي  ضمو  تسجيل الملكية الزراعية برسوم
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األجنبية  ت الوصايةأوبدعلنت الحكومة المصرية عجزها عن الدفع أ م1876إبريل  وفي
معظم موارد الدولة له  صصخُ الذي  نشاء صندوق الدينإالمصرية ب المالية على

أعضاء  ال بموافقةإوالتشريعية  المالية البالد شؤونإدراة  يد الحكومة عن ل غُ و  المصرية
  .الصندوق

لترا إنج مصر بناء على اتفاق ةليامفي  حققتالتي  م1878تى تقرير لجنة ويلسون أو 
ظار برئاسة نوبار ن ألوامر الدولتين بتكوين مجلس الن عذأالذي  يوفرنسا ليفضح الخديو 

غسطس أ 28 شغاللأل يوفرنس ةلياللمي إنجليز  مصر بوزيرفي  يبا الوفو ور أباشا رجل 
 هتصدر قرارتالذي  مجلس الوزراءوٕانما  ،لهاا فردً ا حاكمً الخديوي  فلم يعد ،م1878

عليهم بينما كل منهم  يية بال سلطان للخديو مسؤولالفي  متضامنون ؤهعضاأو  غلبيةباأل
  .همحل اختصاصاتفي األول  مسؤولال

مصر  ههو ما كانت تحتاجاألوروبية  وهذا النسق المستوحى من الملكيات الدستورية
هذه  اتخذإسماعيل  الوضع لو كانليه إ تحولنتصور ماذا كان سيأن  إال ال نملكو  فعال

  .فالسإحالة في  مصرو  هعنا الوقت المناسب ال رغمً ، وفي هرادتإابية بيجالخطوة اإل

شريف باشا رفض حتى إن  ،بها ييننبأجن يالوزارة للرفض لوجود وزير هذه  وتعرضت
الوزارة كان عقد قرض جديد مع هذه  عمالأول أف ،فعلا وحسن ،الحربية بها وزارة يتول

 يمصر ما يغطفي  رة الخديوية فلم يعدسمالك األأبعض  همقابلفي  بنك روتشيلد رهنت
 ماليين 6قل من أكالعادة فما وصل للخزانة كان و  ياسترلينجنيه  مليون 8.5يبلغ  ادينً 

قساط بعض الديون بينما ظل أدفع في  استخدمت الوزارة القرضو  واقعة نهب جديدةفي 
الجيش حجم  ثم خفض ،ومرافق الدولة بال مخصصات ،ن بال رواتبو ن المصريو الموظف
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نها تعد مصر أاالستيداع وكإلى الضباط  فالآحالت أو  بدعوى تخفيض النفقات
  !هوتسهل مهمتاألجنبي  لالحتالل

 وهم يرون المناصب العليا تسند ،الحكومة يوموظف ،األعيان لدى حالة السخط سادتو 
من ا وظهر ما كان خافيً  ،جورهمأال تدفع و  نو ن المصريو يعزل الموظفو  جانبأإلى 
  .يار مالانهي

اجتمع  ،دفعة واحدة اابطض 2050ن و كما سماها الوطنياألوروبية  ما فصلت الوزارةلف
الفصل جحد مراتباتهم إلى  ضافأالذي  تظاهروا ضد القرارو  العاصمةفي  المئات منهم

السير و  رياض باشاو  هو هحبسو و  عليه مر نوبار باشا فاعتدواأن  تصادفو  خرةأالمت
إسماعيل  لكن ،يصل لتمرد تامأن  األمر كادو  ،الوزارة يغرف سراأحد  في ويلسون

كما يرضيهم المسألة  وعدهم بحلو  طيب خاطرهمو  حيث تجمهرهمالمالية  وصل لوزارة
جنيه  ألف 400واقترضت الحكومة  ،استقالالذي  الحادثة وزارة نوبار باشابهذه  وسقطت

االعتداء في  لمتورطينمر اأونظرت المحكمة العسكرية الضباط  تاخر أفدفعت بها مت
  .ة الجميعءعلى نوبار باشا وقضت ببرا

لنوبار باشا ا رئاسة الوزراء خلفً ) اتوفيق الحقً  يالخديو (محمد توفيق األمير  ثم تولى
وربيين ن األييكون للوزير أن  اشترطواو  للمنصبإسماعيل  ين تولو وربيبعدما رفض األ

  .حدهماأ عليه يعترضا حق الفيتو فال يقطع المجلس قرارً 

ها بمطالبات ينتظر تكوين الوزارة الجديدة واستبقَ أن من دون  وانعقد مجلس شورى النواب
  .هليناقشو  المالية طالبوا بحضور وزيرو  يهالتاوات على األاإلو  لتخفيض الضرائب
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رياض  هوتوج ،انتهت همدتأن  باعتبار همنع جلساتو  فعزمت الوزارة على حل المجلس
جلسة في  بفض انعقاد المجلس على النواباألمر  تال بيانو  ،باشا وزير الداخلية

باعتراضات ا محضر الجلسة مصحوبً  هتوجيو  عاصفة انتهت برفض المجلس القرار
  .المالية تهااسياسو  النواب على مسلك الوزارة

 يمنزل السيد علفي  تهااقامة جمعية وطنية مستقلة عقدت اجتماعإإلى  وتحول النواب
عداد مشروع متكامل إإلى  انتهواو  منزل راغب باشافي  ثم ،شرافنقيب األ يالبكر 

لمشروع ريفرس ويلسون القائم على افتراض  مقابال ،نعداد مشروع لسداد الديو إ يتضمن
 اذا برلمانيً ا تعديل نظام المجلس ليكون مجلسً و  يغفل المصاريف العامةو  ،فالس مصرإ

  .ةبيو ور سلطات على غرار المجالس البرلمانية األ

 تشكل وزارة وطنية خالصة ويستبعد الوزراءأن  تفاق بين النواب علىالك كان هناك وكذ
  .األجانب

استعد و  منها لقناصل الدولا رسل نسخأو  ترجمها للفرنسيةو  ئحةالبالإسماعيل  وقد رحب
 ،لهاألجانب  نيبعدم استشارة الوزير  الالوزارة متعل فاستقال توفيق من ،لتنفيذ ما بها

 قرأو  ،حاز ثقة النوابالذي  لتأليف وزارة جديدة بقيادة شريف باشاالخديوي  واستعد
تشكيل في  وقبل اقتراحات شريف ،مام مجلس النوابأية الوزارة مسؤول أمبدإسماعيل 

  .بال تعقيبته وزار 

حضر نفسه إسماعيل  حتى إن ،الوزارة الوطنيةو  االنفراجةبهذه  اواستبشر الناس خير 
  .الوزارةبهذه  اقيمت ابتهاجً أ ييد البكر السمنزل في  مأدبة
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 الغاياتفي  نات مصر حقبة على قصرها مميزة حيث الوزارة ومجلس النواب مشتركأوبد
  .والسياسي يصالح حال البالد االقتصادمساعيهم إلفي الخديوي  ال يعارضهمو  ،الرؤىو 

 نح السودان مقاعدفم ،للبالد يعداد مشروعات التنظيم الدستور إفي  المجلس والوزارة أوبد
ا قانونً له  عدأو  ،عاد شريف باشا مجلس النوابأو  ،هبنائالمجلس وحق التصويت ألفي 
من الرقابة  هنمكّ و  همامأين مسؤوليجعل الوزراء و  حق تقرير الميزانية هيخولا جديدً 

صدار قانون بال إوال  هال بموافقتإعدم تقريرها ضرائب و  ،عمال الحكومةأالكاملة على 
  .هتصديق

الحكم الرشيد على يد و  ولم تكن القوى االستعمارية لتترك مصر تخطو نحو الديمقراطية
وفرنسا بمذكرة مشتركة إنجلترا  فسرعان ما تقدمت ،بنائها بال منازعةأالمخلصين من 

ثم طلبت  ،يصراع داخلأي  زاءإالخديوي  ن بدعم سلطةاتتعهد فيها الدولت م1882يناير 
 ةلياعتداء جسيم على استقالفي  لمجلس حق مناقشة الميزانيةيخول اال أن  ناالدولت

  .بالدال

في  رجاء البتإمعه  قلةو  ى شريف باشاأفبينما ر  ،وهنا دب الخالف بين القوى الوطنية
فرنسا فرصة التدخل و إنجلترا  يقطع علىو األزمة  يحتى تنجلالدستور في  مادة الميزانية

 هانة لكرامتهماإلهذه  الشعب والنخبة الوطنيةلم يتحمل غالب نواب  ،مصرفي  يالعسكر 
ضاربين عرض  ،تمام اتفاقهم مع الوزارة كما كانإصروا على أو  بالدهم ةلياستقالو 

وربيين عند وقد حاول شريف باشا تجنب الصدام مع األ  األوروبية الحائط بالتهديدات
يران المعزوالن نيابة ها الوز جنبية على الوزارة يتوالأفعرض رقابة  ،األجانب عزل الوزراء
رفضا بتعنت  الكنهم ،سداد الديونفي  ا من حسن نية المصريينهما ليتأكديعن حكومت

 ،األجانب العديد من كبار الموظفينو األجنبية  لجنة التحقيقأعضاء  واستقال ،واضح
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بعودة  يكان يقضاألجانب  عند تعيين الوزراءالخديوي  االتفاق معأن  على الرغم من
  .حال عزلهمافي  المالية الرقابة

 يالبارود يمحمود سام هعقبأو  م،1882فبراير 3فاضطرت وزارة شريف باشا لالستقالة 
   .هوزارتفي  غزو مصراإلنجليز  أبدلي ،راغب باشا هعقبأو  ،استقال بعدها بشهورالذي 

األجانب  رفض عودة الوزراءفي  مة المصريةاألو  مع شريف باشاالخديوي  وكان وقوف
 هو أوربيين عندما ر فزعت األأالمتأخرة إسماعيل  فصحوة ،هالتخطيط لخلعفي ا رئيسً ا سببً 

 .بديون ضخمتها الفوائد الربوية الفاحشة ةتتهم المتعنازاء مطالبإاألمة  ينحاز لمطالب

ظل في  من مصر يلن تستطيع اتخاذ موقف عدائإنجلترا  أن ملأيإسماعيل  وكان
 يفعدم استقرار الحكم الجمهور وكذلك  ،فريقياأجنوب ي وفحرب الزولو  رومانيافي  القالقل

مال على عودة النظام يعقد اآل هالحرب السبعينية جعلفي  تعرضها للهزيمةو  فرنسافي 
  .هقرب لمصالحتاألأنه  اعتقدالذي  يمبراطور اإل

 التنازل عن العرشمنه  فرنسا رغبة بالدهماو إنجلترا  قنصلي بالغإبإسماعيل  ئفوجو 

انضم و  ،توفيقابنه  هن يحل محلأو  ن مصر مع تخصيص معاش مناسب لهالرحيل عو 
الرد حتى يتواصل مع السلطان في  ؤالتباطإسماعيل  لمانيا وحاولأو  ليهما قنصال النمساإ

  .هعزلفي  وربيينلأل هبدعم ئفوج هولكن ،هدعما طالبً  يالعثمان

من ا ولم ينل حظً  ،عليه ةالناس قسو أكثر إسماعيل  ن الذين افتتن بهمو بيو ور وقد كان األ
  .حياتهم رضائهم ومحاكاة نمطإوراء  يالسعو  متابعتهممن جراء  شفقتهم

 الخديويأن ( يعبد الرحمن الرافععنه  ينقل فان بلمن كما يالهولند هفيكتب عن
هو أول من مهد السبيل لسيطرة أوروبا االقتصادية على مصر، فإن أوروبا إسماعيل 
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دينه وأخالقه وماله، وفتنته فتنة شاملة، فلم األمير  على هذا وبخاصة باريس، قد أفسدت
تولى أن  ن واعتزم من يومو إال بكل ما هو أوروبي، وبكل ما يراه األوروبي ىعنيعد يُ 

 عيعيش كملك إفرنجي في قصوره وأثاثه، ومأكله ومظهره وملبسه، ومأن  عرش مصر
دة إال على أوروبا، إذ كان يستورد نفقه في هذا السبيل لم يعد بالفائأكل ما أن  األسف

وتلك األسمال التي لم تزد الثروة ، من مصنوعاتها تلك األشياء الهالكة، العديمة الجدوى
يستوفي مطالبه أن  مضاعفة، وألجلا ، وكان يدفع أثمانها أضعافواحداا القومية جنيهً 

فأمده  ،داحتهاالتي يجبيها من شعبه على فاألموال  الخارقة في هذا الصدد، لم تكفه
أفراد أسرته  ىه األوروبيون بالقروض الجسيمة ذات الشروط المخربة، وقد دعؤ أصدقا

تقليد األوربيين في ملبسهم ومسكنهم وطريقة معيشتهم، إلى  والباشوات وموظفي الحكومة
تلبية دعوته، وأخذ الكبراء والثراة يستوردون من أوروبا المالبس والبسط  ىفبادروا إل
فرنجية في قصور نسائه لعربات، وأدخل الخديوي الحياة اإلوأنواع األثاث وا والستائر

ونساء آل بيته فتهافتت األميرات وزوجات الباشوات واألغنياء على هذا الدرب الجديد 
ن عقليالت الحظ من العلم والعاطالت ف أولئك النسوة السر أو  ،اشديدا من البذخ تهافت

عدد لها، وابتياع التحف الثمينة والمركبات الفخمة،  العمل في شراء الفساتين التي ال
المالبس، وسحرتهن  وكسون جميع جواريهن بكل ما أبدعته األزياء الباريسية من فاخر

راتها، وانقرضت المنسوجات الشرقية والسجاجيد واألرائك وأدوات وتغي" الموضة"بدعة 
ة والقدرة على البقاء، وال تسل الزخارف والطوائف القديمة التي كانت تمتاز بمتانة الصنع

ن على التجارة الكبرى وعلى و ذلك، فقد استولى األوروبيمن جراء  عما خسرته مصر
  .)المالية الحياة

من أحد  ؤلم يجر إسماعيل  يللخديو األستانة  ورد تلغراف من م1879يونيو  26وفي 
باشا عيل إسما إلى سمو(شريف باشا وكان نصه  هفحمل ،إليه هالحاشية على توصيل
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مصر قد في  اوقعت أخيرً التي  الصعوبات الداخلية والخارجيةن إ مصر السابق، يخديو 
إثارة المشكالت والمخاطر لمصر إلى  استمراره ييؤدا بلغت من خطورة الشأن حد

توفير أسباب الراحة والطمأنينة أن  يرىالعالي  والسلطنة العثمانية، ولما كان الباب
أن  خولكم حكم مصر، ولما تبينالذي  ه، ومما يقضيه الفرمانمن أهم واجبات يلألهال
، فقد أصدر جاللة السلطان إرادته بناء على قرار يهلإالحكم يزيد المصاعب في  بقاءكم

توفيق باشا، األمير  صاحب السموإلى  مجلس الوزراء بإسناد منصب الخديوية المصرية
لمصر، وعليه أدعو  تنصيبه خديويسموه بإلى  تلغراف آخرفي  وأرسلت اإلرادة السنية

  )يعن حكم مصر احتراما للفرمان السلطان يالتخلإلى  سموكم عند تسلمكم هذه الرسالة

سلة المهمالت في  يبالفرمان السلطان ييلقأن  علم يستط هلم يكن كجدإسماعيل  نوأل
 ،ليناإتوا أكانوا يريدون الحرب فلين إ بيين قائالو ور بتهديدات األ ويضرب عرض الحائط

االستعداد في  ةليايام التأ ةقضى الثالثو  يياه بالخديو إا مخاطب هبلغأو  استدعى توفيق ابنه
 تحف من القصور الخديويةو  موال ومجوهراتأمن  هستطاع حملاللسفر بجمع كل ما 

فغادر  ،األستانة في هستقبالا يورفض السلطان العثمان ،لى اليخت المحروسةشحنها عو 
استقبلت حفيده التي  المدينة نفسهاوهي  ينابولإلى  امتجهً  م،1879يونيو   30مصر 
حتى وافق السلطان عبدالحميد إسماعيل  استعطفو  ،م 1952 يوليو  26في  فاروق

لإلقامة بقصر إميرجان المطل على البوسفور  م1888ستانة ألعلى حضوره ل يالثان
 ،م1895مارس  2 فيإسماعيل  توفى المنفىفي  اعشر عامً  ةتوبعدما قضى نحو س

  .يمسجد الرفاعفي  لمصر حيث دفن هعيد جثمانأو 
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  ؟الطوابي عرابي حامي

لينا إتنظر إنجلترا  خاصةو  باو فأور  ،امنهم خداعأكثر  نناأما الذين يخدعوننا فسيرون أ
 ربع وعشرين ساعةأفي  نهم قادرون على سحقناإوهم يقولون  ،متوحشينإلى  كما تنظر

أي  يهالدين األو  امليون 80أي  ولكنهم سيفقدون دين الحكومة ،لكذ فليجربوا ،ردواأن إ
هذه  في مةاألو  نيول رصاصة تطلق ستحررنا من قيود هذين الدينأن إف ،امليون 20

 .فضل من الحربأء يشفي  الحالة ال ترغب

  سكندريةء سواحل اإلزاإساطيل األو عرابي  حمدأ

فقدم  ،ختلف مع اللواء خسرو باشااد فق يوقع الظلم على عرابإسماعيل  بداية عهد يف
فسعى  يلغأفاستأنف الحكم ف ،ايومً  21بالسجن عليه  قضتالتي  للمحاكمة العسكرية
  .الً ل فعصِ من الجيش وفُ  هوزير الحربية لرفد

 هالرضاعة لكن فيتوفيق الخديوي  ختأوهي  هال بوساطة زوجتإللجيش عرابي  ولم يعد
 ياالمير أرتبة إلى  يعراب يام وعندما تولى توفيق رقبنفس رتبة القائم مق اعامً  19ظل 

  .العباسية ياللألا قائدً  هجعلو 

إنجلترا  يسفير و  تم بعد مفاوضات تركيا هنوالية مصر ألفي  وتأخر فرمان تثبيت توفيق
ال بغرض إ فمنع من االستدانة ،من انتقاص للسلطات الخديويةبه  هما اشترطتو  وفرنسا

جندي ألف  18بموافقة الدائنين ومنع من زيادة عدد الجيش فوق و  ،ةلياتسوية الديون الح
في  بقى على قاعدة توارث الحكمأو  ،على المعاهدات الخارجيةالخديوي  من قدرة وحدّ 

  .هبنائأكبر أثم إسماعيل  بناءأكبر أ
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 ،التخلص من شريف باشافي  هظهار رغبتإبادر ب هز وبمجرد اطمئنان توفيق على مرك
صدار دستور وقانون إجتماع انتهى بتقديمها استقالتها لتمسك شريف بة الفاستدعى الوزار 

 وتولى ،فرنساو  بانجلتراا توفيق مؤزرً  ههذا ما رفضو  ،لالنتخاب وتشكيل مجلس نواب
  .هبا فعينو ور أمن  توفيق رئاسة الوزراء حتى عاد رياض باشا

كان يدرب  هوكأن(يرادات على اإلا فعين اللورد كرومر مفتش ،يةئوعاد نظام الرقابة الثنا
  .على المصروفاتا بيلنرد رقيبً  يومسيو د) على حكم مصر

 هنظير وعد بسداد ما دفعو  ،عيدت الضرائب كاملة على المالكأو  ،لغى قانون المقابلةأو 
  .اعلى خمسين عامً ا مقسطً إسماعيل  عهدفي ا منها مقدمً 

المصالح في  )واقع كذبةن كان الإ و ا رسمي(لغت وزراة رياض السخرة أالمقابل وفي 
 يلغِ أو  ،العامةاألعمال  في كبديل عنها يشرع البدل النقدو  ،خدمة الحاشيةو  الخديوية

 العديد من الضرائب الصغيرة يتلغأو  ،تحصيل الضرائبفي  الضرب بالكرباج
ا صدر توفيق مرسومً أو  ،األراضي ضرائبفي  تها بزيادةاراديإعن  ت الوزارةاستعاضو 

سماعيلية اإلو  الجيزةو  عابدين يمالك العامة كسرااألإلى  الخديوية بضم بعض القصور
  .والروضة

السودان  صيقاأإلى  يشيوع النفو  بالمعارضة هبطشو  لكن سياسة رياض االستبدادية
دت لظهور تكتل معارض باسم أ ،هعهدفي  تعطيلهاو  الصحف هغالقإ و  ةهدنى شبأل

 يمين على تردالمصريين الناقوالضباط  األعيان ضم العديد منالوطني  الحزب
طول في  صدر بيانات وزعتأو  ،بيت سلطان باشافي  هعاتاكانت اجتمو  ،وضاعاأل

 قاليملأل راءدتلك الجماعة السرية كانت تضم مُ أن  ذلك في ساهمو  عرضهاو  البالد
  .يصعب التعرض لهم اوجهاء كبارً و 
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 وصل لخلعالذي  فرالسااألجنبي  نتيجة التدخل يظل حالة من الغليان الشعبوفي 
كوزير  يالعنصر  يكان لسلوك عثمان رفق ،هتولية توفيق محلو  ،إسماعيلالخديوي 
 المصريينالضباط  يتعسف مع يفكان رفق ،قسمت ظهر البعيرالتي  ثير القشةأللحربية ت

المناصب  األتراكالشراكسة و  يبينما يول ،منهم ءتهبعاد كل من يظهر كفاإأو  يتعمد رفدو 
  .القيادية

ليبحثوا الرد على سلوك  يعرابأحمد  منزلفي  نو الثائر الضباط  يتجمعأن  افكان طبيعي
عبد العال  يميراالتنزيل درجة األو  عبد الغفارأحمد  يبعزل قائد السورا عندما همّ  يرفق
بمذكرة  يالثوار بالمطالبة بعزل رفق أبدو  ،ايوترك ايشركسضابطين  ليعين محلهم ،يحلم

ثم هددهم عندما  ،البدايةفي  تجاهلهمالذي  ياض باشا رئيس الوزراءوقعوها وقدموها لر 
له  الثالثة الذين قدمواالضباط  صب الزيت على النار بتقديما خير أو  ،الطلبعليه  عادواأ

ديوان  ةالثالثالضباط  وعندما دخل ،نفسه يالمذكرة للمحاكمة العسكرية بقيادة عثمان رفق
 سلحتهمأنزعوا  األتراكالشراكسة و الضباط  مجموعة من من قبلفوجئوا بحصارهم  ،الوزارة

  .هانات قبل المحاكمة الهزليةانهالوا عليهم باإلو 

أن  مهدها لوالفي  خماد ثورتهمإ و  ،ةالثالثالضباط  بالحكم على يينتهأن  األمر وكاد
 يالبكباش أعلموهم بما حدث فبدأو  ،ةالثالثالضباط  اتصلوا بزمالءالخديوي  بعض حرس

 خورشيد باشا ثم سار بالقوة هقبض على قائدو  ،والضباط جمع الجنودفي  عبيد محمد
فهربوا بما فيهم عثمان  ،الشراكسة بهمالضباط  ئقصر النيل حيث فوجإلى  جمعهاالتي 

إلى  اتجهواو  ةالثالثالضباط  سرأوفك الثوار  ،هقفز من نافذة لينجو بنفسالذي  يرفق
  .عت بما حدث فتوجهت لنجدتهمرى سمخأقصر عابدين تالحقهم قوات 
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 هالجماهير تتجمع تحت نوافذ قصر و  مدى خطورة الموقف وقوات الجيشالخديوي  دركأو 
نهم إ :قائالالضباط  جابة مطالبإب يالبارود يسامعليه  شارأف ،استشارهمو  هفجمع وزارت

  ؟ادلةنهم مثال للطاعة فما الضير من تحقيق مطالبهم العوإ  ييهتفون للخديو 

إلى  ةالثالثالضباط  عادأو  للحربيةا وزير  يالبارود يعين سامو الخديوي  جابأو 
  .مناصبهم

انتهز و  تربص بهم ،المصريينالضباط  ذعان لمطالبتظاهر باإلالذي  لكن رياض باشا
داوود يكن باشا لضرب  هعين محلو  ،يالبارود هثر إاستقال على  يفرصة خالف وزار 

الضباط  بعدم خروجا ر الوزير الجديد منشورً صدأف ،الجيشضباط  بين لثوريةالحركة ا
  .ال قبض عليهمإ و أكثر  أوضابطين  ال بتصريح ومنع اجتماعإهم ز من مراك

 التواصل مع النخبة الوطنيةفي  واأبل بد ،اتءجرااإل هلهذالضباط  وبالطبع لم يذعن
 ت عملية بحث التحركأبدا وسر  ،العلماءو  عياناألو  الحرالوطني  كونت الحزبالتي 
األعيان  عليه قعو  يللخديو  هبيان يوجفي  مةاألو  وضع مطالب الجيشإلى  وانتهوا

  .سرية تامةفي  المجتمع هاءوجو  وابوالن

 ةلياخطط لنقل القوات المو و  هوصحب يغافلين عن فكر عراب هحاشيتو  ولم يكن توفيق
ساعة  أن تهوصحب يدرك عرابأف يللخديو  ةلياخرى مو أمن العاصمة واستبدالها ب يلعراب

 ،نية تصفيتهم هيحمل خلفأنه  يقنواأالذي  مر النقلأاتفقوا على رفض و  قد حانت الحسم
  .عدوا للقيام بمظاهرة عابدين العسكريةأو 

هذه  فشالإحاول توفيق ا عبثو  لقصر عابدين هالتوجفي  هبنيتالخديوي  يبلغ عرابأو 
  .يبك فهم يدة علالخاصة بقيا هقوات حرسعندما وصلت إليها  انضمالتي  المظاهرة
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عزل وزارة في األمة  بطلباتالخديوي  يقابل عراب 1881التاسع من سبتمبر ، وفي 
ألف  18الفرمانات في عليه  بالغ الجيش للحد المتفقإ و  تشكيل مجلس للنوابو  رياض

  .يجند

توافقا و  قناصل الدول فقبلت استقالة رياضو  بعد تداول مع الوزراءا وقبل توفيق مرغمً 
ن على عدم تدخل يو العراب هحتى عاهدا يامً أالقبول في  ترددالذي  شريف باشا ةعلى تولي

 ،فيها على االنقياد هعريضة يعاهدونالضباط  وقع العديد منو  ،هسياستفي  العسكريين
  .للخارجيةا وزير  يمصطفى فهمو  للحربيةا وزير  يوافق على تعيين البارود همن جانبو 

يتربص خيفة من  ،ةئالتغيرات المفاجو  يميل للثوراتال ا صالحيإ وكان شريف باشا رجال
الذين وضباطه  يحضور عرابفي  هقالالذي  هخطاب، وفي مشاركة العسكريين السياسية

واجبات ومن و  كل حكومة عليها فرائض(لفكرة ا ظهار إالوزارة  هعلى قبول هليشكرو  ؤواجا
طاعة رجالها إال بإأتيان وهذا وذاك ال ي ،فيه يالعموماألمن  حفظو  همها صيانة الوطنأ

سيس حكومة غير أعن تا ال تجافيً إعن قبول الرئاسة ما كان  والأ يفتردد ،العسكريين
 الوطنفي  يخوانإفأكون عرضة للمالمة بين  ،شكالمال ويزيد بها اإلقوية تخيب بها اآل

اليقين بانقيادكم فقد زال  يحصل عندو  لهيةلطاف اإلغاثتنا األأوحيث  ،جانباألو 
وصيكم أاستقامة فو  عفة يالجديدة من رجال ذو الهيئة  ورتبت ،ضطراب من القلوباال

 ،ساس قوتهاأو  خص شئوون العسكريةأنهما من أل ،الظبط والربطفي  بمالحظة الدقة
وعلى القيام ، داء واجباتها الشريفةأفقوموا ب ،شرف وظيفة وطنيةأنكم مقلدون أاعرفوا و 

  .)ياكمإ قنا اهللا و وف، اسؤددً و  ابكل ما يزيدكم فخر 

عادة إ سراح المسجونين و بإطالق  أفبد ،مال من وضعوا ثقتهم بهآشريف  بْ يولم يخ
الضباط  نظمة الجيش لتحسين حالةأفي  صالحات كبيرةإقام بو  ،المنفيين ورفع المظالم
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صالحات إوكذلك  ،عدالة ترقياتهمو  مرتباتهمو  معاشتهمو  جازاتهمإوالجنود يضمن 
 يات الموظفين المدنيينمسؤولو  فوضع قواعد تحدد اختصاصات ،درايةإوتنظيمات 

  .ديبهمأترقيتهم وتو  شروط تعينهمو 

تزال سارية كوجوب نشر  ماالتي  على القواعد العامة يالقضائاإلصالح  في أوبد
عدم  أمبدو  يةوتقسيم المحاكم لجزئية وابتدائية واستئنافوٕانشاء  ،عدم رجعيتهاو  القوانين

  .ايتعسف نقلهمو  جواز عزل القضاة

حتى قناصل و  العرابيينأو الخديوي  قلوب الجميع سواء أنصارفي  ةننيأوسرت الطم
يعمل ضد أنه  رغم هقدرتو  هعجابهم بثقافتإلم يخفوا و  نوا لشريفأاطماألجنبية  الدول

نة أوحرص على طم ،ظهار العداءإبا بدألم يبادر  هولكن ،مصالحهم االستعمارية
   .الكبيرةاألجنبية  الجاليات

وال  يتدخل حكوممن دون  جراء انتخابات حرة لمجلس النوابإواستطاع شريف باشا 
حيث يقتصر  ،ن كانت االنتخابات جرت على النظام القديم لمجلس الشورىإ و  يعسكر 

 سيسية يعهدأكل ليكون جمعية تشُ أنه  إال ،عيانحق االنتخاب على العمد والمشايخ واأل
  .هللبرلمان يوسع سلطات اجديد انظامو  دبصياغة دستور للبالإليها 

ولجنة  هت المشاورات بين حكومتأبدو  ،وبالفعل قدم شريف للبرلمان مشروع الدستور
للبرلمان ا جديدً ا قانونً  عد شريف باشاأو  ،صياغتهاو  الخالفية هالبرلمان للتوافق على مواد

من الرقابة الكاملة  همكنو  ،همامأين مسؤوليجعل الوزراء و  حق تقرير الميزانية هيخول
  .صدار قانون بال تصديقإوال  هال بموافقتإعدم تقريرها ضرائب و  عمال الحكومةأعلى 
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التطورات هذه  زاءإ ييداأل يوفرنسا مكتوفتإنجلترا  تقفأن  ولم يكن من المتصور
ا شريك فيها متحالفً إلى  داة بيد السلطةأتحول من و  هطار إفقد خرج الجيش من  ،الخطيرة

 التي السلطة الخديويةو  تهديد واضح لمصالح الدولتينفي  نخبة الوطنية المصريةمع ال
  .وسيلة لهم للسيطرة على مقدرات البالد بشكل غير مباشرو  يديهمألعوبة بأهي 

القوى الوطنية و  كانت عبارة عن تهديد مستتر للجيشالتي  م1882يناير 8فكانت مذكرة 
خارجية تهدد النظام أو  مخاطر داخلية أيزاء إ ن الدولتين يدعمان السلطة الخديويةأب

لهذا  هعن رفضا معربً  ،وفرنساإنجلترا  يقنصلإلى  شريف باشا هوتوج ،مصرفي  القائم
العالي  وقدمت شكوى بخصوصها للباب ،ثار غضب الشعب والجيشأالذي  التدخل

  .قابلها بالصمت المطبق كما هو متوقع

عطاء البرلمان حق نظر الميزانية ووقع الخالف إخرى تطالب بعدم أمذكرة ذلك  عقبأو 
 هوهو من قدم(مر القانون أفي  رجاء البتإحيث كان يرى  ،معه ةبين شريف باشا وقل

ريعة للتدخل ذختالق افي  فرنسا الفرصةو إنجلترا  يفوت علىو األزمة  حتى تمر) اساسً أ
متهم هذا التدخل الوطنيين الذين لم تتحمل كراو األمة  بين نوابو  ،مصرفي  يالعسكر 
 ستمرارافي  ظهارهم لعدم رغبتهمإ والنواب عليه و األعيان  غلبأشريف بانقالب  ئوفوج
 يضمت عرابالتي  وزارة العرابيينفي  يالبارود هخلفو  ،هفاستقال من منصب ،هرئاست
ال من هو تحت إولم يكن فيها  ،الحقانيةو  للخارجية اوزيرً  يمصطفى فهمو  للحربيةا وزيرً 

   .الباشويةو  برتبة اللواء يود فهممحمو  يعلى عرابالخديوي  نعمأعرابيين و لواء ال

 مصر بين المعسكرينفي  ضحى الصراع على السلطةأرئاسة الوزراء  يالبارود يوبتول
 محاوالت التقريب لمنع الصدامو  يقوم بالتوسط ،بال طرف ثالثا مكشوفً  يالثور و الخديوي 

  .خرللبقاء مع اآل الً حدهما سبيأ بين قوتين ال يرى اصار محتومً الذي 
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من ناحية ونظرائهم المصريين  األتراكالشراكسة و الضباط  الجيش بينفي  واشتد الصراع
 ،هقوادو عرابي  حتى قبض على عدد كبير منهم بتهمة التخطيط الغتيال ،خرىأمن 

زمة أثارت و  رفض التصديق على الحكمالخديوي  ولكن ،ربعين منهمأ يصدر الحكم بنفو 
بينما ثار  هتولية حليم مكانو  خلع توفيقفي  صدرت فيها تصريحات تنم عن رغبة

 والشراكسة األتراكقصاء القادة إلعرابي  من ياعتبروا المؤامرة هو  ،والشراكسة األتراك
ما خارج أ ،اإلنجليزي حين وقوع االحتاللإلى األستانة  إلى مرهم بنفيهمأالذين انتهى و 

  .اكان الوضع ملتبسً مصر ف

 وليس ،ننا لم نسمع كلمة ثوريةأال إ هضحيت كانوابالرغم من االضطهاد الفظيع الذين 
 طبائعهمفي  الثورة ليستألن  بل ،اخرافيا نهم يقدسون حكامهم تقديسً أعن ا ناشئذلك 
 يشانتأملك أو  الباباأو إنجلترا  نهم ليحبون ملكةأو  ،قطيع من الغنمفي  يمما هأكثر 

  .هالجنيفي  وهم بنعمة تخفيض الضرائب بمقدار قرشءؤالء جاهأن  لو بلهف متساوٍ 

 همالحظات يبا يرو و ور أفي األول  وداعم الثورة العرابيةاإلنجليزي  ولفريد بلنت المستشرق
  .م1876ولى األ هزيارتفي  عن مصر

 لنزعتهم الوطنيةاألوروبية  هكذا كان ينظر للمصريين الذين كان رفض الحكومات
ال من قلة من إبا و ور أفي ا ولم تلق عطف ،بوا على االستهزاء بهاأدو  ،اطموحهم عنيفو 

األرض  نهم سكان لقطعة منأبينما النظرة العامة للمصريين على  ،الكتابو  الدبلوماسيين
كسبت الحملة أتقرير مصيرها وربما في  ستعمارية وليسوا أمة لها الحقطماع االمحط األ
بعض التعاطف من المصري الوطني  ز الحزبالتايمفي  قام بها بلنتالتي  الصحفية

أن  وبالرغم من ،تقييم الوضعفي  مختلفةاإلنجليزية  بينما كانت الحكومة ،العام أيالر 
الجناح أن  إال ،مصرفي العسكري  رئيس الوزراء جالدستون كان يميل لعدم التدخل
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دات الدين كان صحاب سنأدوائر الرأسماليين و في وكذلك  قوىأكان  هوزارتفي  ياالمبريال
ما فرنسا فلم أو  ،عسكري السائد مناهضة الحركة الوطنية المصرية ولو بتدخل هاالتجا

ا ويراها خطر  ،للحركة الوطنية المصرية هوكراهيت هاحتقار  ييكن رئيس وزرائها جمبيتا يخف
 م1881مارس في حتى إنه  الجزائرو  تونسفي  على المصالح االستعمارية الفرنسية

 يرغم نفو  عداد فرنسا لحملة عسكرية على مصرإعن ا خبارً أبية و ور أنشرت جرائد 
شأن في  انجلتراو  التزامها بالتشاور مع حكومات تركياوٕاعالن  هتكذيبو  الوزارة الخبر

التي  قواد الحملةو  ردت بنشر عدد الوحداتاإلنجليزية  جريدة التايمزأن  إال ،مصر
غلبية الفرنسيين كانوا ألكن  ،مصرفي ي العسكر  جنوب فرنسا للتدخلفي  عدادهاإ ييجر 

سقطت فكرة و  لمانياأمام أهم ز مصر حتى ال يضعف مركفي العسكري  يرفضون التدخل
   .ادة غزو مصر بسقوط وزارة جامبيتاعإ

التي  تركيافي  كبير أثر يقرار الحكم الدستور النخبة المصرية إل يسعفي  وكان
أن  إسطانبول في تزايدت الهمساتو  يمن والياتها على حكم دستور أي  عارضت حصول

في  ولكن ،قامة دولة عربية من مصر وسوريا والسودان قد يتكررإفي محمد علي  طموح
في العسكري  توجهت للتدخلالتي  الدولة العثمانيةمركز  صيغة دستورية تضعف من

صعبة  اظروف هوكان السلطان عبد الحميد يواج ،فرنسا أوقفتهاو إنجلترا  ولكن ،مصر
 هزيمتهاو  ضد تركيا يالروسالعسكري  عقبها التدخلأالتي و  البلقانفي  يث الثورةح
يديها على إنجلترا  وضعو  ،م1878صلح برلين  شاسعة بمقتضى يراضخسارتها ألو 

كخليفة للمسلمين بالترويج لفكرة  هفحاول تثبيت شرعيت ،استئثار فرنسا بتونسو  قبرص

وقد  ،غيرها من ديار المسلمينو  اليات التركيةرسال البعثات للو إ و اإلسالمية  الجامعة
المشاعر الدينية من المؤمنين خالصة و  ساسها متوافرأألن  اكبير ا نجاحً  هنجحت خطت

ستقالل تام عن الدولة العثمانية على ن يتجهون الو ن المصريو ولم يكن الوطني ،جياشة
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أن  يجبو  لسلطانبناء اأكلنا ( :هقولفي  وضوحبيعبر عن ذلك عرابي  فنجد ،ية حالأ
سرة الواحدة لكل منهم غرفة ينظمها كما األأعضاء أن  وكما ،منزلفي  سرةأنعيش ك

اإلسالمية  لكل شعب من الشعوبفكذلك  ،يستبيح حرمتهاأن  وال يحق لرب البيت ،هوىي
ينظمها على ما يحب ويهوى وقد كسبت مصر استقاللها بالفرمانات و  بالد يعيش فيها

 كثر منأطالبنا بن إ ئلمحافظة على هذا االستقالل ولكننا سنخطوسنبذل كل جهدنا ل
  .)المجازفةهذه  مثلفي  نفقد حريتناأن  وال يبعدذلك 

اتفقت و  ،لمانياأو  روسيا والنمساو  يطالياإ فرنسا و و إنجلترا  فيه اشتركت يمؤتمر دول ُعقدو 
ضافة إقترح اإنجلترا  مندوبأن  إال مصرفي العسكري  عصبة الذئاب على عدم التدخل

في  احتاللهاو  كانت تعد لغزو مصرإنجلترا  أن والحقيقة ،الضرورة القصوىفي  الإجملة 
ميثاق  يمبتوقيع اتفاق سُ األوروبية  المؤتمر محاولة خداع الدولفي  ثناء مشاركتهاأ

  .النزاهة

 المالية علىاألوروبية  بالسيطرةإنجلترا  إلى رسلتأوثيقة في  هصحبو عرابي  قد اعترفو 
المصري الوطني  برنامج الحزبفي  التخلص من الديونفي  ورغبة المصريين المصرية

بحقيقة الموقف والبحث  يفالوع ،الفريد بلينتو  هالشيخ محمد عبد هعدادإفي  كاشتر الذي 
 ولكن قيام الثورة نهماذهأفي ا كان حاضر  ،يبو ور أعدم استفزاز طرف و  عن ضمان للسلم

 جعلت المصالح ،الهندأو  الخشية من انتقالها لمصرو  رتونس والجزائفي اإلسالمية 
أن  لدرجةالسلطة بمصر في الخديوي  والفرنسية تتالقى على ضرورة بقاءاإلنجليزية 

صدار بإاألمر  انتهىو  ،واحتاللها نوقشالمصري  للقضاء على الجيشا ا مشتركغزوً 
 كل ما يلزم لبقاء ن الحكومتين ستتخذانأمذكرة مشتركة تحمل صيغة تهديدية واضحة ب

  .على العرشالخديوي 
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في  ساطيلهما للسواحل المصريةأن اتين االستعمار اوبعد حملة دعائية مكثفة بعثت الدولت
 تفاق على غزوٍ االمن دون  مظاهرة عسكرية للضغط لتحقيق مصالحهما المشتركة

  .مشترك لمصر

وسط سلطان باشا بين ت سكندريةاإل إلى الفرنسيةو اإلنجليزية  ساطيلعندما وصلت األو 
استقالة حكومة و  من مصرعرابي  والعرابيين ونقل مطالبهما بخروج يالقنصل الفرنس

ن فانحاز ييوفقد سلطان باشا ثقة العراب ،طالبالمهذه  ولكن العرابيين رفضوا يالبارود
  .لمطالب الدولتين هقبولأعلن  الذيالخديوي  لمعسكر

كوزير للدفاع  هفقد منصب يفعراب ،اجية السلطةظهرت ازدو و  ،يفاستقالت حكومة البارود
يلتزموا أن و  هسواا رسل للمديريات بأن ال يقبل الجيش وزيرً أ هولكن ،هباستقالة حكومت

على  هعلق موافقت هولكن ،رئاسة الوزراء يقناع شريف باشا بتولإحاول توفيق و  ،هوامر أ
على رفض  هباشا بدور صر شريف أف ،رفضالذي  باشا لوزارة الحربيةلطفي  يقبول عل

  .رئاسة الوزراة

 نادى بخلعو  ،بنواب الشعبمعه  ومنعرابي  جتمعاذ إ ،اعنيفً  ىمنحً األمر  خذأو 
ولكن غالبية النواب المدنيين لم  ،الضباط قال من كان معنا فليقف فوقفو الخديوي 

 نشق صفاوقد  ،فهددهم محمد عبيد بالسيف فساد االجتماع الهرج حتى انتهى ،هيوافقو 
  .الوطنيين بين مدنيين وعسكريين

 بعدما هدد بمحاصرة قصر هلمنصبعرابي  عادةإلالخديوي  وتوسط سلطان باشا لدى
ا توفيق مضطر  هعادأف ،األمن يتهما عنمسؤولعلن البوليس والجيش عدم أو  ،الخديوي

 تولى راغبأن  إلى كوزير وحيد بال وزارة لفترةاألمن  عن مسؤوالللحربية و  اليصبح وزير 
  .اءر باشا رئاسة الوز 
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ظهر أالذي  سة درويش باشامصر برئافي المسألة  د من الدولة العثمانية لنظرووصل وف
 ،اذهبً جنيه  ألف بخمسين هرشاالذي الخديوي  إلى انضم هلكنو  ،لهم هييدأن تيللعرابي

 كل ترحيب ولكن ىسيلقأنه  له امؤكدً  ،األستانة في مقابلة السلطانعرابي  فعرض على
وقعت ثم  ،البالدفي  وضاعبخطورة األ لو ذهب فلن يعود فرفض متعلالأنه  دركأبي عرا

  .سكندريةاإلإلى  درويش باشا هوبعدها بيومين ارتحل توفيق ومع ،سكندريةاإل حداثأ

يفادها إأن  بدعوىفيه  ولكن الحكومة التركية لم تشارك ،إسطانبولفي  يوعقد مؤتمر دول
جعلت التي  لقطة جديدة للسياسة التركية العجيبةفي ة األزم لحلا درويش باشا كافي

 هعصيان هتعلن حكومتثم  ،كبر نياشين الدولةأبعرابي  السلطان عبد الحميد ينعم على
 على لضغطلعاصمتها في  جرتالتي  المفاوضاتفي  لقت بثقلهاأكانت تركيا ن إ وربما

وبال ا ال متأخر إالمؤتمر  في األتراكلم يشارك و  ،عليه نقض ما تعاهدوالعد اإلنجليز 
  .فائدة

حيث ظن  ،مصرفي  ة كبيرةلبلبالمؤتمر  اهذ صدرت عنالتي الشائعات  دتأقد و 
فتراخت الشائعات  حليم كما ترامت ةبخلع توفيق وتولي يالمؤتمر ينتهأن  نو العرابي

) بوب مصرأساطيل تجتمع على واأل( هايتحتمالاظنوا و  ،عزائمهم عن االستعداد للحرب
وضاع ولكن بعد ت األأهدو  وقد تولى راغب باشا الوزارةا سلمً  يسينتهاألمر  نأو  ،ادً بعي

  .لمصراإلنجليزي  الغزو أبدو  سكندريةاإل يام ضربتأتوقيع االتفاق ب
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  الحلم نهاية

 ميرالأأن  منطقة قناة السويسفي  عند السلطات الملكية والعسكريةا ليكن معلومً 
األمن  عادةمصر إلإلى  تياأنما إ ،جيوش البريطانية العامقائد الو اإلنجليزي  األسطول

من و  ،يريدان احتاللهاالتي  مكنةومن ثم سمحنا لهما باحتالل جميع األ ،إليها النظامو 
  . شد العقابأبه  مرنا هذا ينزلأخالف 

  مم على مصر قبل موقعة التل الكبيرمنشور عُ في  توفيق يالخديو 

 للهجوم كزريعة استخدمتوالتي  سكندريةاإل في العنف حداثأأن  على الشهادات تواترت
 شارك البوليس نأو  ،يلطف عمر محافظها بها تورطاألجانب  حماية بدعوى مصر على
 مجموعات وكذلك ،هممن بهم الذ من قتل حتىو  نهبهمو  بيينو ور األ على االعتداءفي 
 استحوذالذي  يلطف عمر مرأب يأتمرون كانوا والتخريب السلبفي  شاركوا الذين عراباأل

 حتى يحدث بما الجيش قوات يبلغ لمو  ،يبالخديو  دائم اتصال على ليكون التلغراف على
 فلم والسلب القتل بها استشرى ما بعد بها النظام عادأو  المدينة الجيش دخلو  الوقت خرأت

 .اعصرً  الرابعةفي  الإ الوضع بحقيقة بالمدينة الجيش حامية رجال يعرف

ا نذار إ يالبريطاناألسطول  قائد سيمور دميرالاألوجه  سكندريةاإل في شغبال حداثأ وبعد
في األوروبية  الجاليات تأوبد بالطبععرابي  رفضو  ساعة 24في  باالستسالم يلعراب

  .الميناء غادرتاألجنبية  السفن كذلكو  سكندريةاإل من الخروج

 هنظير  انسحب ندريةسكاإل لضرب ةهالموجاألسطول البريطاني  تحركات ظهرت وعندما

 في تحدث صالحاتإاإلنجليز  وانتهز ،العدوان هذافي  مشاركتهم عدم علنواأو الفرنسي 
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 االستعداد صالحاتاإل تلك هدفأن  مدعين ،سكندريةاإل لضرب سكندريةاإل يطوابأحد 
 .لحربهم

 فتحولت همجارات المصريين شجاعة عتستط لمالذي  المدمراإلنجليزي  القصف أوبد 
 يجدوا لم الذين من الفاآل جثث تغطيها الرماد من كومةو  الدماء من لبركة ندريةسكاإل
 فوضى تصاحبالتي  والنهب السلب عمالوأ الخراب لذالك ضيفأو  ،ملجأً  النيران من

  .الحروب

قناع إيطالبهم باألزهر  راسل علماءالذي  على السلطان عبد الحميداإلنجليز  وضغط
عرابي  عالن عصيانإصدر منشور ا خير أو  ،جدوىدون من  عرابي عن يالناس بالتخل

 ويبدو(من قول كرومر أكثر  لهاا مالئما جد وصفأال التي  باسم الحكومة التركيةا موقعً 
على  الً وحسبنا دلي ،من الشلل يؤثر على عقلية الذين يتولون مناصب عليا منهما نوعً أن 

قصر النظر  لمفاوضات منثناء اأجميع تصرفات الحكومة التركية في  هذا ما وضح
تخاذ الحكومة التركية هذا الموقف اوكان الدافع وراء ) واتباع سياسة ذات وجهين

إنجلترا  جيوش كانت وبينما ،لمصر غزوهمفي اإلنجليز  يشركهمأن  في األمل ،يالمخز 
ا وقتً  ليكسب المفاوضات مدأفي  يمد دوفرين اللورد كانو  ،جيشها تقاتل مصر بالفعلفي 
جندي  6000 عن قواتها تزيدال أن  الحربفي  تركيا شتراكإل يالنهائ هعرض نكا ثم

اإلنجليزية  القوات مع تنسحب وأناإلنجليزية  القيادة على الحربية خطط تركيا وعرض
إنجلترا  انفردتو  ،الشروط هذا على تركيا توافق لم وبالطبع ،عرابي على القضاء بعد

  .بمصر
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كانت العاصمة تشيع بها  ،اإلنجليزية ت وطأة القنابلتح سكندريةاإل وبينما تهدمت
ت موجة عنيفة أوبد ،األقاليم في خبار الهزيمة سرت كالنارأولكن  ،شاعاتكاذيب واإلاأل

عن  مسؤوالنفسه  وجدالذي  ال الجيشإلها  لم يتصدّ األجانب  ات علىءمن االعتدا
  .آسَي عديدةوشهدت أقاليم مصر م ،أيضا يالداخلاألمن  ضمان

وعندما  ،الخديوي الجيش يظهر فقد حاصرت قوة من الجيش قصرفي  االنقسام أوبد
قسم بالوالء أالذي  تخلفت قوة بقيادة محمد منيب ،باالنسحاباألمر  عرابي صدر لهمأ

  .معه ومن هبحيات هبحمايتله  تعهدو  يللخديو 

تحت  سكندريةقصر التين باإلفي  حتمىاالذي  صدر توفيقأ م1882يوليه  20وفي 
 سكندريةاإل باشا محافظلطفي  وتولية عمر ،عرابي بعزل همر أاإلنجليزية  حماية القوات

 نالذياإلنجليز  طاعةإ و  ،العرابيين هبعدم معاوناألهالي  فيه يطالب اذاع منشورً أو  ،همكان
  .يتصرفون طبقا لتوجيهاته

دينية وبعض مات الوطنية والاوالزعاألعيان  شكل منالذي  يبينما رفض المجلس العرف
 يالحلفاو و  عليش ةالثالثاألزهر  علماء وقعها فتوى وصدرت ،عرابي مراء عزلاأل
ه نحياز االدين و  عن هلمروق هوامر أ طاعةإ جواز عدمو  ،الخديوي طاعة بعدم يالعدو و 

  .لألعداء

كان يبلغ الذي  يواالنجليز المصري  تعويض الفارق الكبير بين الجيشعرابي  وحاول
كثير منهم جندي ألف  19 من قرابة يتكونالمصري  الجيش كان(ا بتقري هعدادأضعف 

تجنيد الغفراء وفتح ب )مقاتلألف  لثالثيناإلنجليزية  القوات وصلت بينما ،غير نظاميين
قد و اإلنجليز  ةهتدريب جيش يستطيع مجابو  لتكوين هولكن الوقت لم يسعف ،باب التطوع

سرة العلوية بالتبرع للجيش مراء األأ بعضحتى و  عياناألو األهالي  بادر الكثير من
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على  يهالن للمنشورات لحث األو العرابي أولج ،موالاألو  الماشيةو  بالمؤن والخيول
الخديوي  بينما حاربهم حزب ،االحتالل بمواالةو الخديوي  عدم السماع لحزبو  المقاومة

كان  ار صدر منشو أف ،بالسير على خطى نابليون يالجنرال ويسل بادرو  ،بنفس السالح
  :هنص

  مر الحضرة الخديوية أب

رسال تجريدة إفي  مقاصد الدولة البريطانيةأن اإلنجليزية  يعلن الجنرال قائد الجيوش
ال لتأييد سلطة الحضرة الخديوية وعساكرنا إليست  ،المصري القطرإلى  عسكرية

ر سكينة تصيو  سلمفي  الذين يهالفعموم األ، هالسالح ضد سموّ  ييحاربون فقط حامل
 جوامعهمو  دنى ضرر بل يحترم دينهمأوال يحصل لهم  ،نسانيةإ معاملتهم بكل تودد و 

 ذلك لتقديم يهالندعو األ هوعلي ،تلزم الجيش يصير دفع ثمنهاالتي  شياءعائالتهم واألو 
من مقابلة مشايخ البالد وحلفائهم الذين يودون ا ن الجنرال قائد الجيوش يسر جدأو 

على  يالشرع يهو ضد الحضرة الخديوية الحاكم والوللذي ا المساعدة لردع العصيان
  .المعين من لدن الحضرة الشاهانيةالمصري  القطر

نقالب سلطان باشا رئيس اوكذلك  ،هعصيان تركياعالن إعرابي  دعضُ في  وقد فتّ 
 عراب لمعسكراألو األعيان  استقطابفي  مجلس النواب عليه حيث قام بدور كبير

  .عرابي تضعف من موقفالتي  توزيع المنشورات ىوار وتولشق صف الثو  ،الخديوي

 من اكتسبها خبرات منله  لما ركاناأل ةئلهيا رئيسً فهمي  محمود اللواءعرابي  وعين
 مواقع خمس على المصرية القوات بتقسيم دفاعية خطة عدأف ،البلقان حربفي  االشتراك
 بمدد قواتهم تدعيم مناإلنجليز  علمن ذاتها السويس قناةو اإلسماعيلية  ترعة وردم دفاعية

  .لهم قاعدة السويس اتخاذو  االلتفافأو  الهند من
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 تخوفوكذلك  ،القناة حياد يخرقوا لناإلنجليز  أن وظن الخطة تنفيذفي  ترددعرابي  لكن
 لو فحسبإنجلترا  وليس كلها باو ور أ مع ةهلمواج هيضطر  قدالذي األوروبي  الفعل رد من

 حياد لخرق الرافض هبموقف المعركة وسطفي  لمصر عادالذي  بسديلسي هنأطمو  فعلها
 سماب ليتحدث ةصفأي  لديليسبس لم يكن( يالرسم فرنسا موقف هذاأن  فظن ،القناة

  .حرب زمنفي  بمعادتهاإنجلترا  تخاطر ولن) الفرنسية الحكومة

 سكندريةاإل بين ما الغربية ةهالجب على جيد بشكل اتدفاعال يعرابو فهمي  محمود عدأو 
 مانبي الخنادق حفرو  ،االستحكامات لبناءاألهالي  من الفاآل تطوع حيث ،الدوار وكفر

  .منها الهجوم توقع لعدم الكبير التلو اإلسماعيلية  بين الشرقية ةهالجب تهملأ

 انهزمواو  يالغرب الميدانفي  المصريين دفاعات كسرفي اإلنجليزي  وبالفعل فشل الهجوم
إلى اإلنجليزي  الجيش من كبير جزء انتقل ثم ،للهجوم هجو لم يتابي عر  ولكن ،مرات عدة

من دون  القناة كاملو  وبورسعيداإلسماعيلية  سقطت ما وسرعان فاحتلوها ،السويس
هتمام بمسألة حياد القناة كما ادونما  الهند مناإلنجليزي  للجيش المدد وصلو  ،مقاومة

  .عرابي توهم

لحق بهم خسائر أالذي و  القصاصينفي  ييق راشد حسنليصطدموا بالفر اإلنجليز  وتقدم
ا تحقق نصر أن  كان من الممكنالتي  فانسحبت القوات المصرية ،كبيرة حتى أصيب

اإلنجليزية  القوات تقدم ثناءأو  ،الوقت المناسبفي  مداداتباإلعرابي  لو أسعفهما كبير 
  .أسيًراالمصري  الجيشأركان  رئيس بريطانية دورية يديإفي  وقع

ولم تبادر بالهجوم حتى  ،التل الكبيرفي  متمركزةعرابي  ظلت القوات المصرية بقيادةو 
المصري  الجيشفي  ظافرهاأ الخيانة نشبتأو  ،خاطف يبهجوم ليلاإلنجليز  باغتهم
وفتح اإلنجليز  مع حسن الرحمن عبد مقامد القائو  الغفار عبدأحمد  يالسوار  قائد فتعاون
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الجنود النائمون  ئفوجو  ،هجوم ليلي خاطففي المصري  المعسكرإلى  لهم الطريق
فكانت مذبحة ال ستعداد ابال  رةغِ حين  على خذواأُ و  ،تحصدهماإلنجليزية  بنيران القوات

  .هيتمكن من ارتداء حذائأن  المعركة انتهت قبلن إ يقولنفسه عرابي حتى إن  معركة

 عندما وصل للمجلسو  ،النديمالقاهرة مع عبد اهللا إلى  من ميدان المعركةعرابي  وفر
 سرعان ما علموا بما حدثو  الهزيمة هوجهفي  ى الحاضرونأر  ،القائم بحكم البالدالعالي 

دمياط وكفر الدوار لتقوم مع دعاء القوات من تاسو  ،تحصين القاهرةعرابي  اقترحعندما و 
ا حرص يطالب بالتسليمو  المجلس من يرفضأعضاء  حامية القاهرة بالدفاع عنها وجد من

  .وافقوا على المقاومةاألعضاء  أغلبولكن  ،على عدم تدمير المدينة

أو  جندي 100ال إفلم يجد  ،العاصمةفي  الستعراض القواتعرابي  ؟ ذهبولكن بماذا
عادوا و  وتفرقوا ،قوات كفر الدوار سرحتأن  علمو  ،بك نيرأحمد  يميراالقل مع األأ

حجزها الجنرال واألهالي  القطر يستنجد بالقواترسلها لبقية أالتي  التلغرافاتو  ،لقراهم
  .لم تصلو  بلبيسوفي ل

في  )خنفس(يوسف  يعل يميراالليجد األ !فقطجندي  لفأودخل الجنرال لو القاهرة ب
  .القلعة وقصر النيل هه بتسليمليتم خيانت هانتظار 

محافظ أن  إال السكاكين بقصد مقاومة الغزاةو  واتاخرجوا بالهر األهالي  بعضأن  حتى
الف من خيرة آ 4(وأصرت حامية دمياط  ،القاهرة ردهم بدعوى عدم جدوى المقاومة

لكن و  لفترة على المقاومة وعدم التسليم) طالقالحرب على اإلفي  الجنود لم يشاركوا
  .قتالمن دون  ستسالم بدورهمالتسريح القوات أرغمهم على او  القاهرةسقوط 
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رياض  هانتظار في  هعوانأليجد اإلنجليز  ت بحرابتألالقاهرة بعدما امإلى الخديوي  وعاد
نخاب على األو بالمحتلين يتسابقون ليقدموا لقادتهم الهدايا  نمبتهجي يالسيوفو  وسلطان
  .شرفهم

 كبراأل يالوسام المجيدو  اذهبً جنيه  الفآ 10تلقى  هما سلطان باشا فنظير خيانتأ
فبلغ عدد  ،به شم رائحة الثورة اعتقال كل منو  التنكيلفي  سلطات واسعة استعملهاو 

  .موالاألو  الخونة بالمناصب الحكومية ئبينما كوف ،األفً  29المعتقلين 

ولكن  ،اها مقدماتلقالتي  لفغير األجنيه  الفآبعشرة  هنظير خيانت خنفسووعد 
المطالبة و  ووجد الجراءة للشكوى ،لها شهري اجنيه 12الحكومة اكتفت بترتيب معاش 

 لم يتورعو  شاعت نقود ذهبية مزيفة كانت دفعت نظير الخيانةكذلك و  هجر خيانتأب
 قائد البدو يفيما عدا سعود الطحاو  ،عن غش الخائنين بهاالخديوي  وكالءو اإلنجليز 

  .يإنجليز  رياالت فضة من قائد هيقبض رشوتأن  صر علىأالذي 

هم االستعمارية من العيبأاإلنجليز  وقد مارساإلنجليزية  للقوات هؤ وزمالعرابي  ستسلماو 
 يال بموافقتهم وكان توفيق يمنّ إعدام حكام باإلأتوقع ال أن  الخديوي ففرضوا على ،البداية
نهم لم أو  همر أاكم بلم يعد الحأنه  له وضحتألكن سلطات االحتالل و عرابي  عدامإبنفسه 

  .هجل خاطر يحتلوا مصر أل

اإلنجليزي  هبمشورة محاميديوي الخ على وثيقة باعتراف بتهمة التمرد علىعرابي  وقعو  
وبعد مداولة صورية كان رئيس المحكمة خاللها الفريق رؤوف  ،ه مستر بلينتوكلالذي 

مام جمع من أالحكم  تال ،هوكبار قادتعرابي  نص الحكم على هجيبفي  باشا يحمل
ربما يرجع السبب وراء رفض سلطات و  ه،وقادتعرابي  يبنفاألجانب  الصحفيين

 ه،عدامإعلى الخديوي  صرارإإزاء  هوقادتعرابي  عدامإاللورد دوفرين في  ثلةاالحتالل مم
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ا قائدعرابي  في ىأر الذي األوروبي و اإلنجليزي  العامالرأي  علىذلك  الخشية من تأثير
 هبة شعبية تعكر سيطرتهم بال داعٍ في  هعدامإحتى ال يتسبب وكذلك  ،لحركة وطنية

  .كثر عقالنيةبعاد هو األفكان اإل

النياشين و  حرمانهم من الرتبو  مالكهمأومصادرة  يفحكم على زعماء الثورة السبعة بالنف
 يالروب يال علإالمنفى ولم يرفض التوقيع في  مقابل تعهد بصرف معاشات كافية لهم

 بينما اختارت الحكومة ،مصوع بالسودانفي  اعشرين عامً  يبالنفعليه  باشا فقضى
في  خارج البالد يحكم بالنفوكذلك  ،ى للزعماء السبعةجزيرة سيالن كمنفاإلنجليزية 

إلى  لمدد تترواح بين ثالث ،الثورةفي  السودان وبيروت على العشرات ممن اشتركوا
  .اعشرين عامً 

البالد  يحام يعرابو  فالجيش هزم ،ن لمصيرهمو واستسلم المصري ،وانهارت روح المقاومة
اغتبط بتخفيف و  ،إنجليز نو محامعنه  عيدافأن  وقبل ،اعاصيً  هوقع على وثيقة تعلن

  .عداممن اإل بدالً  النفيإلى عليه  الحكم

قبل بعضهم على بعض أو  ،بؤسفي  منفاهم بجزيرة سيالنفي  ةتالس هؤ وزمالعرابي  قامأو 
ثم  يالمنفى عبد العال حلمفي  ىوفوت ،جرىية ما مسؤولخر وكل يحمل اآل ،يتالومون

رخصت الحكومة لطلبة باشا بالعودة لمصر لما بينما  ي،ويعقوب سامفهمي  محمود
 يصيب محمود البارودأبها و وتوفى  فعاد لمصر ،شرف على الوفاةأو  هت صحتءسا

 هبصر  هليإولكن لم يعد  همالكأ إليه عيدتأو  ،عنه عفيو  عيد لمصر ليعالجأف ،بالعمى
  .حتى توفى

وكان  ،م1901ر فعادا لمص ،فهمي يعلو عرابي  عن يعباس حلمالخديوي  ا عفاخيرً أو 
بينما  ،حسن صنائع اللورد كرومر بهاو اإلنجليزي  عن مزايا االحتاللعرابي  لحديث
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 حتى ،عليه ا لسخط الناسسببً اإلنجليزي  حتاللنتفاضة ضد االاكانت مصر تشهد 
السيد عندما لطفي  أحمد من نخبة مصر الذين عبر عنهمعليه  امغضوبً  م1911توفى 

سوء و  مةغير مصلحة لألفي  ئهاد يعلى خديو  هخروج على هيلوم هكتب عند وفات
حتى إن  قصىوصعدت كراهية للحد األ ،هثم استسالمالعسكري  هفشلو  وضاعلأل هتقدير 

في  هن كان عاد عن عنفإ و  ،بالفتنة المشئومة هحركتو  بالخائن همصطفى كامل كان يصف
ا باطناإلنجليز  فاق معباالت هيتهمونو  بالخيانة هلسنا ممن يرمون(فقال األمر  خرآ نقده

   .)خطأله  ية هائلة وال نسترمسؤولمن  هئلكننا ال نبر و  ،اومحاربتهم ظاهر 

ن من و تغير النفوس فتحول الكثير في  ثر كبيرأووقوع االحتالل عرابي  كان لهزيمة
بشارة تقال صاحب أن  عرابي رفض الثورة فكما يقصو  ،همعادتإلى  الثورةو عرابي  مواالة

 ،بالخائن عديم الشرف هيصفو  ليسبه همحبسفي  هزار  هم وكان من مؤيديهراجريدة األ
الذي  االحتاللو  دعائية للنظام الجديدا بواقألتكون  ،المحروسةو  وتحولت جرائد كالوطن

ء يين الذين يبذلون كل شيالظروف من االنتهاز هذه  مثلفي  موجة كالمعتاد هصاحبت
ي بنو  وطانهمأوالمال على حساب كرامة  هاالجو  السطوةفي ا مرضاة للحكام الجدد طمعً 

  .جلدتهم

وافق الذي  طلب توفيق من شريف باشا تشكيل الوزارةاإلنجليزي  وبعد وقوع االحتالل
رسوخ و  وضاعينسحبوا من مصر بمجرد استقرار األو  بوعدهماإلنجليز  يَ يفأن  مالأ

  .الخديوي سلطة

 أن اوبدا واضحً  ،ودان عن مصرسلخ السفي  الثورة المهديةاإلنجليز  انتهزأن  لىإ
ولما  ،نهاء االحتالل بل زيادة تمكنهم من البالدإ و  ،ال ينتوون الرحيل عن مصراإلنجليز 

واعتزل الحياة  ،م1884 هقدم استقالت ،الخديوي مام تخاذلأا نفع يال تجد هوجد مقاومت
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 في فاللمصر اآل هلما نقل جثمان م بالنمسا وشيع جنازته1887ته العامة حتى وفا
  .عليه االمحال التجارية حدادً و  اوين الحكوميةأغلقت الدو و  ،القاهرةو  سكندريةاإل

  .بكابوس االحتاللا الدستور سريعً و  وانتهى حلم النخبة المصرية المبكر بالديمقراطية
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  يالمهد

  .ن تركنا السودان فالسودان ال يتركناإ

  خالء السودان إباإلنجليز  ان لطلبذعاإلا شريف باشا رئيس وزراء مصر رافضً 

 وربيينمن تسلط الحكام من الترك والشراكسة والمصريين واأل السودان طويالً  ىناع
وكانت مجهودات الحكومة  ،فساد الموظفين الحكوميينو  فداحة الضرائبو  ظلمهمو 

 ،ةضافية للثورة المهديسباب اإلاحتكارها لتجارة العاج من األو  منع الرقيقفي  المصرية
  .تراكمت طيلة عقودالتي  شعل كومة القشأالذي  ال عود الثقابإالمهدي  فلم تكن دعوة

التصوف حتى و  فقيرة مال للتدينأسرة  صول عربية منأرجل من المهدي أحمد  محمد
الذي  المنتظرالمهدي  هنأب هوتالميذ هيخاطب مريدي أثم بد ،يكشيخ صوف هذاع صيت

ا علن هيدعو لنفس أثم بد ،ونالكثير  هقتنع بصدقاو  ،وراخيرا بعدما ملئت جاألرض  مألسي
فرفع بعضهم  هاالنضواء تحت لوائو  هلنفس ةالبيعا علماء السودان طالبو  فراسل مشايخ

ال بعد ما فات إمر لم يهتم باألالذي  وقتها محمد رؤوف باشا ،حكمدار السودانإلى  همر أ
 همر أفي  لينظر هار فلما استدعانظيلفت األالمهدي  تباع حولتجمع األ أبدو  ،واناأل

 هبا حيث يقيم ليحضرو أجزيرة إلى  رجل 200رسل بقوة من أف ،يحضر إليهأن  رفض
  .منهم 126قتلوا و  هاجموهم هولكن اتباع اقسرً 

رد  فلم تبدِ عنه  شغلفي  لكنها كانتو  ،برق حكمدار السودان بما حدث لحكومة رياضأو 
كان قد غادرها لجبل قدير بفاشودة المهدي  لكنو  ،كبر للجزيرةأخرى أرسل قوة أو  ،فعل

 عدتأالتي  هبحجم قوات ئفوج هولكن ،عليه وهناك حاول مدير فاشودة راشد بك القبض
طلب رؤوف باشا المدد و  ،سلحتهمأالمهدي  وغنم ،هوالمئات من رجالفيه  قتل ،اكمينله 
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فعدل إرساله قبل  سقطت هولكن وزارت ،هلمؤازرت يالعد شريف باشا األأف ،من القاهرة
  .رؤوف باشا لعز و  رسال الجنودإعن  يالبارود

ي التصد يجيكلر باشا حاول يوسف باشا الشالل يوبينما تولى منصب الحكمدار النمساو 
  .هعدد كبير من رجالو  ،فيه قتل يبهجوم ليل هباغت هلكنو للمهدي 

للواء محمد سعيد لكن حاميتها بقيادة او  ،بيضللهجوم فهاجم مدينة األالمهدي  ثم تحول
كمين في  فيقع هيالحقأن  يلكن سعيد باشا خشو  ،سوارهاأعلى  ههزمو  له تباشا تصد

   .هلضخامة عدد قوات

قطع عنها و  ،خرىأبيض مرة فاستولى عليها ثم حاصر األ ة،مدينة بار إلى  ثم تحول
هم يحفظ حياتأن  سعيد باشا على التسليم على هففاوض ،األوبئة فشت بهاو  ،مداداتاإل

 بعدما بالغا ميعقتلهم جو  ،غدر بهم هولكن ،هموافقتالمهدي  وأظهر ،سلحتهمأمقابل تسليم 
   .اللهمذإ و  تعذيبهمفي 

 هوصل عبد القادر باشا حكمدار السودان الجديد فراع ،م1883ذات الشهر يناير وفي 

 هلتنكيو  على قوات الحكومة هعلى البالد وانتصارات هسيطرتو  ،المهدي مرأما سمع من 
 ،بالمال وال السالح وال الرجالله  مداد الحكومةإلم يستسلم رغم عدم  هولكن ،برجالها

معه  كانتالتي  ضمهم للقوةو  ،من القاهرةمعه  حضرهاأسلحهم ببنادق و  فجمع متطوعين
لم ولكنه  ،يمعتوق ثم مشروع الداعفي  هزمهاو المهدي  هاجم قواتو  ،الخرطومفي 

كل الحصار أالمناطق الصحراوية ليفي ا محصور  هل تركب ،كردفانفي المهدي  يهاجم
من  هو بعيد عن الزاد والماء بدالو  ،هحين يرون عجز حوله  ينفض الناس منو  ،هتباعأ

  .الوعرةاألراضي  في همهاجمت
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توفيق بعزل عبد الخديوي  سكان الخرطوم بقرار ئففوج ،خرآ يأكان لهم ر اإلنجليز  لكن
  .ي الحكومةموظفو  وربيينالمقيمين األو  ،األهالي تماساتالله  ولم يشفع ،القادر باشا

ركان حرب ألا هكس رئيسً اإلنجليزي  الجنرالو  ،للسودان اوعين عالء الدين باشا حكمدار 
  .ي باشا قومندان للجيشسليمان نياز و  ،السودانفي  الجيش

قيادة ينفرد بأن  هزمهم ولكن هكس طلبو  ،المرابيعفي المهدي  قواتهاجم سليمان باشا و 
وعين حكمدار لشرق السودان وسواحل البحر  ،فعزل سليمان باشا عن القيادة ،الجيش

وقعت معركة شيكان أن  إلى وظلت المعارك سجاال بين قوات الحكومة والثوار ،حمراأل
  .الكارثية

يقدر المصري  بعد حل الجيشعرابي  من فلول جيشا عدت جيشً أكانت الحكومة قد 
في المهدي  يغزو بهمأن  قررالذي  السودانفي  هكسإلى  مرسلتهأ ،رجلألف  13ـب

كبر عدد من هؤالء الجنود الذين ال أنية التخلص من ا همغامرة يبدو ظاهر في  كردفان
نهم أوهكذا كان اعتقاد هؤالء الجنود  ،المهدي القضاء علىفي اإلنجليز  يطمئن لهم

مسالك في  يسير قرابة الشهروظل الجيش  ،ال عالقة لهم بهامعركة في  يساقون لحتفهم
العطش  هنهكأالذي  حكام فعندما دخل الجيشإب هعدأكمين إلى  يستدرجهم يالمهدو  وعرة

تطبق عليهم فكانت المهدي  فوجئوا بقوات ،غابة كثيفة هتحيط بجانبي ًياوطول المسير واد
ن وعالء الدي هركان حربأبما فيهم هكس و وضباطا  امجزرة قتل فيها كل الجيش جنود

حكام مديريات الكارثة بادر هذه  وبعد ،األفً  13من جندي  300ال قرابة إ لم ينجُ و  ،باشا
  .السودان باالستسالم

خيرة من منصب رئيس الوزراء الرابعة واأل هقدم شريف باشا استقالت م1884يناير  يفو 
ت وسحب القوا ،خالء السودانإمنه اإلنجليز  وطلب ،ثر استفحال الثورة المهديةإعلى 
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خالء إمر بأف ،اإلنجليز وامرأتنفيذ في  سرع نوبار باشا خليفة شريفأو  ،المصرية منها
  .من الخرطوماألوروبية  الجالياتو  دان من المصريين عسكريين ومدنيينالسو 

سقط أو  ،لغى حظر تجارة الرقيقأف ،ههلأحاول استمالة و  مر السودانأوتولى جوردون 
دى أبها اإلنجليز  صال السودان عن مصر وانفرادولكن انف ،الضرائب لسنتين قادمتين

له  رسلأن أب ،جوردن مساومة حمقاء هساومالذي المهدي  هالى الختيار جانبباأل
 من يظنأن  إلى يفطنأن من دون  مارة كردفانه لوقف القتال نظير إبعض الهدايا ودعا

رض أفي  هعن وجودي إنجليز  ال ينتظر رضاءاألرض  في هللاخليفة االمهدي  نفسه
  .الدماءو  بالسالح هفرض عليها سيطرت

قتل محمد و  ،طوكرفي  فهزم بيكر باشا ،واستمرت الهزائم تتوالى على القوات الحكومية
حتى  جالئهمإالحكومة بمحاولة  ألم تعبو  ،حوصرتالتي  حامية سنكات توفيق باشا مع

 سدوا المدافعو  حرقوا مخازن البارودأالحمير فو  كلوا الكالبأو  ،اجوع ونكادوا يهلك
هل أولم ينج من  ،قتال اليائس حتى استشهدواالمهدي  فقاتلوا جحافل ،اخرجوا جميعو 

 ال بضع عشرات من النساءإجسادهم أسنكات الذين حاول رجال الحامية حمايتهم ب
  .رجال ةخمسو 

أو  رسال المددخرطوم ال تستجيب الحكومة لتوسالته بإالفي ا محاصر نفسه  ووجد جوردن
الكبير على  هوهو من يقدر بنفوذ ،القاهرة للسودانفي ا عادة الزبير باشا المقيم جبر إحتى 
  .ه بتجارة الرقيقلعالقات هحتجزتاولكن الحكومة  ،للمهدي يالتصد

رسال إلاإلنجليز  فاضطر ،البريطاني خبار حصار جوردن وصلت للرأى العامأولكن 
  .إال لهذا الغرضات بعدم التقدم مع تعليماألمر  نقاذإل يحملة بقيادة جنرال ويسل



128 

 

 هبينما ترك مناوشة الحملة لقوات ،م درمانأسارع بالهجوم على الخرطوم و المهدي  لكن
 هالخرطوم من كل اتجا هوحاصرت قوات ،م درمانأ تحاصرهما حتى سقطو  الشمالفي 

 ىإلعنه  الدفاعفي  استماتت حاميتهاالذي  ال الخندقإولم يبق من خطوط الدفاع عنها 
جميع في  عملوا السيفأو  ،م1885يناير  26في  المدينةالمهدي  اجتاحت قواتأن 

المذبحة هذه  في حتى قدر عدد من قتلوا ،طفاالأونساء و  ومدنيين رجاالا سكانها جندً 
ضحى يوم غزوها بركة في  صبحت الخرطومأو  ،جندي الفآ 8و ،األهالي من األفً  24ـب

  .المهدي ىإل هملت رأسحُ و  تل جوردندماء وقُ 

 تصلأن  قبل خبار سقوط الخرطومإليها أ دراجها بعدما وصلتأ يوعادت حملة ويسل
 ذعنت الحكومةأف ،حلفا يداتكون حدود مصر الجنوبية و أن إنجلترا  طلبتو  ،إليها

  .أخلت دنقلةو 

 يعبد اهللا التعايش هخليفت هبعداألمر  ى خبيثة وتولىبحمّ  هعلى فراشالمهدي  ومات
 او فانتصر له  يالتصدفي  مع قواتهمالمصري  الجيشاإلنجليز  استخدمو  بواستمرت الحر 

دمرت السودان بالكامل التي  حتى قضوا على الثورة المهديةاألخرى  معركة بعدعليه 
من % 75أن  هتقدير في  ن باشااطحتى ذكر سل ،ةئالمجاعات واألوبو  بسبب الحروب

 ،م1898خير حتى قتل األ يلتعايشواالمهدي  سكان السودان قد لقوا حتفهم خالل حكم
  .من الرقيق فضل حالأن بو ولم يكن الناج

النيل بعد في  هلقاء جثمانإ و المهدي  وقام كتشنر بعد سحق الثورة السودانية بنبش قبر
عربت الملكة أو إنجلترا  إلى نباءاألهذه  لما وصلتو  ،لمحبرة هتحويل جمجمتو  هسأقطع ر 

في  مر بدفنهاأو  ،أخذ كرومر الجمجمة ،يالهمج ففيكتوريا عن استيائها لهذا التصر 
  .حلفا يواد
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للسودان  يللحكم الثنائ م1899مصر على توقيع اتفاقية إنجلترا  كرهتأوبعدها 
 ،حلفاوادي  يعرض شمال 22عند خط  يتنتهالمصري  صبحت حدود السودانأف
خديوي  نيعلو  ،الحكومة البريطانية هتختار ي إنجليز  يتولى حاكم عامأن  نصت علىو 

بينما  ،متمتعا بسلطات مطلقة عسكرية ومدنية ،كم السودانامنصب ح تهمصر تولي
ستاك حاكم السودان لي  غتيال السيراوبعد  ،سميةاللحكومة المصرية سيادة قانونية 

من السودان لتنفرد به المصري  مصر على سحب قوات الجيشإنجلترا  رغمتأ م1924
ن و ن المصريو كان الوطني ،حول االستقاللنجليزي اإل المصري طوال الصراعو  عسكريا

السودان في  مقطوعا بها مر أهذا ما لم يكن و  ،نه جزء من مصرأيتعاملون مع السودان ك
جريت أعهد محمد نجيب ، وفي مصرفي  ذهنهم وبعد سقوط الملكيةأكما كان ب

 ودانحق تقرير المصير للس انتهت بضمانو  ،السودانو  المفاوضات بين مصر وانجترا
ولكن االنقالب على محمد نجيب  ،الوحدة مع مصرإلى  تتجهفيه  راءكانت اآلالذي 

، وفي االنفصالإلى  العام السياسيالرأي  حيث تحول ،السودانفي  خرآدى النقالب أ
 هاستقالل بالد يرئيس الوزراء السودان يزهر مصطفى األأعلن  ،م1956من يناير األول 

 من جمال عبد الناصره تلقى االعتراف باالستقالل نأب ءهعضاأخطر أو  ،البرلمانفي 
  .ي النيلوحدة واد يلتنته ،البريطاني سلوين لويد وزير الخارجيةو 
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  كرومر

  .ما نحكم من يحكمون مصرإ نحن ال نحكم مصر و 

 إلى م1882وقوعها تحت االحتالل وقت ملك مصر من الذي  هكذا كان يقول اللورد
   .م1907إبريل 

 بسطو  ،الخديوي مصر حماية سلطةفي العسكري  المعلن من التدخلجلترا إن كان هدف
ن استعمار و نهم ال ينتو أ هبعدو  قبل االحتاللا وتكرر ا هذا مرار اإلنجليز  أعلن وقد ،األمن

 ،خرىأللمقاومة المصرية من ا ضعافإ و  ،فرنسا من ناحيةو  للصدام مع تركياا مصر تجنب
  .سيادة الهدوءو األمن  بمجرد استتباب ينتهظهار وجودهم كوضع مؤقت يإفحاولوا 

 تتركأن  العسكري ن غرض حكومة جاللة الملكة بعد تخليص مصر من الطغيانإ
خير الوسائل لخدمة مصالح مصر أن  ونحن نرى ،همشؤونإدارة  في اأحرارً األهالي 

فنحن ال  مصر حكومة حرة ال حكومة مستبدةفي  تقومأن هي  وانجلترا على حد سواء
بل  ،لهم من نظم وقوانين هنرغم المصريين على العمل بما نسنأن  في ب مطلقانرغ

  .نترك الخيار لهم وحدهمأن  نفضل

   م1882يوليو  25مجلس العموم في  السير تشارليس ديك

: مجلس العمومفي  قال مستر غالدستون رئيس الوزراء ،م1882غسطس أ 10وفي 
 ادائم نيتنا احتالل مصر احتالالفي  هل ،لاءتسالذي  أجيب حضرة العضو المحترم

ال إ قدام على مثل هذا العمل و ا اإلبتاتً  يننا ال ننتو أال تقبل الجدال التي  مورن من األأب
با و ور قطعناها ألالتي  مناقضا للعهود هار أو  حكومة جاللة الملكة ئا لمبادكان مناقضً 

  .با نفسهاو ور أراء مناقض آلنه إ قولأبعد من ذلك فأإلى  ستطيع الذهابأو 
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 احتالل مصر يخالف ما تعهدتأن اإلنجليز  وكانت الكلمة المتكررة على لسان الساسة
ولهذا  ،مقابل يستحقمن دون  عسكرياو  اوسياسيا كذلك هو عبء ثقيل ماليو إنجلترا  به

ستمرار افي  وأكد العشرات منهم عدم وجود النية ال ،وقريب يهم عن مصر حتمؤ فجال
في  حتى تعهد لورد جرانفيل ،حكومتهافي  اية عليها وال التدخلحتالل مصر وال الحما

 وقتئذ الدول ترىأن  بشرط م1888 سنة بدءفي  مذكرة مقدمة لفرنسا بالجالء عن مصر
 مشروع يجعل مع تنفيذ مصرفي  واألمن السالم تعكيرمن دون  يتمأن  يمكن الجالءأن 

 .فيها المرور وحرية حيادها لسويسا لقناة تكفل وأن بلجيكا غرار على الحياد على مصر

بعد ثالث سنوات اإلنجليزية  تجلو القواتأن  على م،1887األستانة  ثم وقعت اتفاقية
فيؤجل الجالء ويكون النجلترا وتركيا  ،يداخلأو  يتبين وجود خطر خارجأن  إال فقط

لطان ولكن لم يقم الس ،وقع بها اضطراب بعد الجالءأن  رسال القوات لمصرإفي  الحق
   .االتفاقية لمعارضة فرنساهذه  بالتصديق على

مجلس اللوردات على مطالبة بضم في  رد اللورد سالسبريم 1889أغسطس  12 يوف
 النبيلصديقي  عن الرد علىلي  وال مندوحة(البريطانية اإلمبراطورية  مالكمصر أل

 قامتناإأن  وأن نعلن ،مالكإلى  مصر من أوصياءفي  ن نحول مركزناأيطالبنا بالذي 
ا حرمة العهود نه ال يقدر تمامً أبه ذكر أأن  يال مندوحة لد ،قامة خالدةإهي  مصرفي 

  .)ال مناص لها من االحتفاظ بهاوالتي  قطعتها حكومة جاللة الملكةالتي  المقدسة

حتالل ابعد أيام من ف ،ارض الواقع كان ما يحدث بعيدا عن هذا الوعود تمامألكن على و 
المصري  لغاء الجيشإا بتوفيق مرسومً الخديوي  أصدر ،م1882بتمبر س 19القاهرة 
يناير عين السير أيفلين  16، وفي السير فالنتين بيكرإلى  عادة تنظيم الجيشإوعهد ب

 الفآ 6إلى المصري  انتقص عدد الجيشو  ،هألركانا ورئيسً المصري  وود سردار للجيش
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 المناصب تولى بينما ،الثورةفي  همن الشتراكيالمصريالضباط  سرح معظمو  ،فقطجندي 
ا تبرمً  ييبد من كل جزاء الفصل كانو  إنجليز ضباط للجيش المختلفة فرعاألفي  القيادية

 ،للجندية يصدر مرسوم البدل النقد م1886يونيو  9، وفي الضباط من االحتالل من
 نظري وصار الجيش ضعو  فانحط ،اكثر فقرً على الطبقات األا فأصبحت العسكرية حكرً 

  .كثرأ ليس مذلةو  فقر عالمة نهاأ على للجندية

خذت طالبها أ ،إنجليز وضباط نو أشرف عليها معلم ،ال واحدةإلغيت المدارس الحربية أو 
يجعلهم ال ا رديئا ليتلقوا تعليم يطالب الصف الثالث االبتدائو  االبتدائية يمن راسب

لغيت أو  ،العسكرياإلصالح  ينقوان لغيتأو  ،اإلنجليز وامر قادتهمأطاعة ال إلإيصلحون 
 عهدةفي  وأصبحت الذخائر البحرية المدرسة وأغلقت ،الترسانات والصناعات الحربية

   .التدريب ثم ترد للمخازنفي  الإال توزع  إنجليز ضباط

نخفض اف ،احتالل مصرفي  حاجة لجيش كبير لالستمرارفي اإلنجليز  ومن ثم فلم يكن
 اثم انخفض تدريجيً  ،األفً  12إلى  األفً  50من أكثر  من مصرفي  عدد القوات البريطانية

المعسكرات في  ولى لالحتالل قبعوافقط طيلة السنوات العشرة األجندي  الفآ 3إلى 
   .األهالي عنا بعيد

 اللورد دوفرين أعدهالذي  مصر أوائل عهد االحتالل التقريرفي  وحددت سياسة انجلتر
سيطر على و  كرومر فجردت مصر من كل قوة حربية بقيادةاإلنجليزية  دارةنفذته اإلو 

سند منصب أو  ور والمجلس النيابيالدست ألغيو  إنجليز لظباط البوليس بإسناد قيادته
القضاء وتحكم المفتشون في األجنبي  أدخل العنصرو ي إنجليز  إلى النائب العام
  .ءاتنشاواإلالري  فياإلنجليز  والمهندسون
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 يباقفي  ثم انتشر ،دمياطفي  ظهر وباء الكوليرا ،م1883عام في  وعقب االحتالل
بنهاية العام كان ضحايا الوباء قد بلغوا و  ،مع البحارة البريطانيين من الهند الً منتقاألقاليم 

  .نفسألف  60

 هوزارة شريف باشا قبل االحتالل قد أوقفتفي  مصرفي  أبدالذي  يالقضائاإلصالح  كان
صدرت الئحة  م1883، وفي لم تفتتح المحاكم الجديدةالحرب فو  ظروف الثورة العرابية

قانون و  قانون العقوباتو  يالبحر  يالتجار و  يوصدر القانون المدن ،هليةترتيب المحاكم األ
أن  قرر كرومرالتي  وهم عبارة عن ترجمة حرفية للقوانين الفرنسيةتحقيق الجنايات 

التي  لغيت اللجنةأبينما  ،مانوري بهذاالفرنسي  يوكلف المحام ،مصرفي  يعمل بها
 ،اإلسالمية الشريعةإلى  كانت قد شكلت قبل االحتالل لوضع تقنين متكامل يستند

بقضاة الوجه البحري  في وغيرها من المحاكم االبتدائية وشكلت محكمة االستئناف
 وعدلت الئحة المحاكم ،م1889إلى الوجه القبلي  بينما تأخرت محاكم مصريين وأجانب

  .عدم جواز عزل القضاةحذف منها و 

 من شروطأن  العجيبو  عزأو  منه قوىأي إنجليز  مساعداألقاليم  في صبح لكل مديروأ
 افيكون صاحب السلطة حدثً  همن عمر  25و 21يكون الطالب بين أن  الوظيفةهذه 
مر ضرب ربوع البالد باألالذي  همال الجسيمدارة وتخبطها واإلفلم يكن فساد اإل ،ايإنجليز 

ربما الفصل و  ،ال التعنتإال يجد  هعملفي ا يظهر تفوقً الذي  النابغ يفالمصر  ،المستغرب
أحد  وقد حدث ورفع ،ءيبمظهر س ئالمدير المتواطو  ،اإلنجليزي حتى ال يظهر الحدث

محل في  خطاءأ هال اكتشافإال لذنب  هبسبب فصلإنجلترا  الموظفين قضية على حكومة
  !هعمل
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فبعد % 95تبلغ  م1889الحكومة  مدارسفي  المجانية فبينما كانت نسبة أما التعليم
 %98المدارس االبتدائية في  صبحت نسبة من يدفعون المصروفاتأ م1900االحتالل 

قال اللورد  ،هذا العامفي  هتقرير ، وفي %96المدارس الثانوية في  نسبة من يدفعونهاو 
 ييق التعليم المجانطر  يتلغالسياسة ستظل متبعة بثبات حتى هذه أن  نا واثقأكرومر 

المدارس في ا من يتعلمون مجانً أن  ذكر بفخر م1904 هتقرير ، ففي قد كانو  ،اتمام
 المدارس غلقأوٕانما  التعليم مجانية لغاءإب كرومر يكتفِ  ولم فقط، واحد االبتدائية تلميذ

 والطب الحقوق ،ربعةأ الإ العليا المدارس غلقأو  ،منها ترك ما مناهجَ  أضعفو 
  .الهمم يخانع الثقافة يضعيف موظفين لتخريج التعلم تحولو  ،المعلمينو  انةالهندسخو 

مدرسة و  ثالثة مدارس فنيةو  مدرسة تجهيزية حكومية 22لغيت أفقط  م1883عام  يوف
  .لمعلمينلمدرسة و  المساحة

أن  على االقتصاديةاإلنجليز  سياسة قامت فقد ،وأما االقتصاد فقد تحول القتصاد تابع
وتوسعت زراعة القطن  ،مغازلالو  الورشو  المعاملو  المصانع تفلأغف ،ياعزر  بلد مصر

 الضرائب الباهظةفرض ها بؤ نشاإالمصرية ومنع  وقفتبينما  ،اإلنجليزية لخدمة المصانع
 :قائال م1905 هتقرير في  تجاوز الجمارك على المستورد وتفاخر كرومرالتي 

ية وبانقراض المنسوجات الوطنية حلت محل المنسوجات الوطناألوروبية  المنسوجات(
وبينما كانت حصيلة الصادرات من المنسوجات ) أيضا هلية تنقرضأخذت الصناعة األ

 ،م1913عام في  األف 11إلى  انخفضتجنيه  ألف 62تبلغ  م1836عام في  المصرية
في  لتعملاألجنبية  جانب وأسست المئات من الشركاتلأل" وسية"إلى  تحولت مصرو 

 تكبيلفي  الديون استمرار مع خاصة هتشجيعو البريطاني  اية المحتلمصر تحت حم
  .نهوضها وعرقلة مصر اقتصاد
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الثنائية رغم احتجاج فرنسا لغاء توفيق الرقابة إسيطرتهم على الحكومة باإلنجليز  حكمأو 
 بدلل مجلس النواب واستُ حُ وكذلك  ،اتدريجي ت سلطاتهلحاستف ياإنجليز  امستشار  وتعينهم

ربعة عشر منهم أا ن عضوً يبال سلطات حقيقية من ثالث يصور  ياستشار  مجلسبه 
 مجلس شورى القوانينفي  مجالس المديرياتأعضاء  معينون والباقون منتخبون من

 اعضو  46و عضاء مجلس شورى القوانينأو  من الوزراء اعضوً  82جمعية عمومية من و 
ليس للجمعية العمومية من االنتخابات و  يبواسطة مندوب اصحاب العقارات منتخبأمن 

  !فرض ضرائب جديدة فحسبفي  الإسلطة قطعية 

إنجلترا  حيث ضمنت المالية مصر شؤونتم اتفاق لندن لتسوية  م1885مارس  18 يوف
استرليني  جنيه يطاليا عقد قرض جديد بتسعة ماليينإ لمانيا والنمسا وروسيا و أو فرنسا و 

 يقضالتي  دفع تعويضات الحربو  ،لسد عجز الخزانة المصرية ،% 3.5بفائدة 
مقابل قبول الدول السبع سريان الضرائب ، وفي ورخصت تركيا لهذا القرض لألجانب بها

القناة في  تفاوض على نظام المرورم المصر تفي  العقارية والدمغة على رعاياها
  !له بال تصويت بحضور مستشار للخديوي

 المالحة وحرية حيادها لضمان سويسال قناة بشأناألستانة  معاهدة وقعت م1888وفي 
 ورغم ،للخطر مصرفي  مصالحها تعرضتأن  بها االلتزام بعدمإنجلترا  تحفظتو  بها
أنه  إال ،فرنسا مع يالود االتفاق بعد شرطمن دون  بالمعاهدة قبولها علنتأو  عادت أنها
 مرور منعتو  ،السويس قناةإدارة إنجلترا  تولت م1914 ولىاأل العالمية الحرب قيام بعد

  .تركيا رأسهم وعلى المعادية الدول سفن

على أفريقيا  يكان التسابق االستعمار (بدايتها في  وكانت الحرب على تجارة الرقيق
لتتمكن الدول الصناعية من االستيالء على المواد  ،باو أور في  نتيجة للثورة الصناعية
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األموال  سو تستثمر رؤ و  ،لتصريف منتجاتهااألسواق  تستحوذ علىو  تلزمهاالتي  الخام
الواليات و  مع تركيااألوروبية  اتفقت الدول ،م1885مؤتمر برلين ، وفي كمة بهااالمتر 

دولة أي  عالنإيكون أن  فريقيا فيما بينهم مشترطةأالمتحدة وروسيا على تقسيم 
 الدولوٕاعالن  بالقوة المسلحةا فريقيا بعد احتاللها فعليأستحوذها على منطقة من ا

الهدف من التنسيق بين الدول هو القضاء أن  علنأو  ،بفرض حمايتها عليهاى األخر 
شركات لتستغل  ئتنشأن  لمانياأبلجيكا و و  وبينما فضلت بريطانيا ،على تجارة الرقيق

 م1914عام ، وفي االستعمار المباشرإلى  لجأت فرنساو  ،استولت عليهاالتي  المناطق
مر جوردن حاكم أو ) فريقيةأعشار القارة األ تسيطر على تسعةاألوروبية  كانت الدول

   .السودان باحتكار تجارة العاج

غلق الصحف أو  سارع الذي نوبار باشا هخلف م1884يناير في  ستقالة شريف باشااوبعد 
 غالق البوسفور ايجيبسيانإمر بأأنه  لدرجة ،ى صوت معارضأولم يسمح ب ،المعارضة

غالق مطبعتها رة فلما ذهبت قوة البوليس إلالقاهفي  جريدة فرنسية كانت تصدروهي 
ألن  هاحتج بدور الذي الفرنسي  رفض الخروج حتى حضور القنصلو  احتج صاحبها

قانون المطبوعات ال و  ذن القنصلإال بإاألوروبية  تمنع دخول الدوراألجنبية  ازاتياالمت
 عنوة فرفع غلقت المطبعةأو  به هلكن قوة البوليس لم تأباألوروبية  على الصحف ييسر 

 ولكنهم نصحوهباإلنجليز  االستنجادحاول الذي  ثارت ضد نوبارالتي  األمر لحكومته
القنصلية إلى  عاد فتح المطبعة وذهب رئيس وزراء مصر المحتلةأ فعالو  بالتراجع

  .االرسمية ليقدم اعتذارً  الفرنسية بمالبسه

خير له بإرسال األاألول  ئفوج ،توفيقو  مجلس الوزراء بين نوبارفي  وبعد مناقشة عادية
نوبار حاول أن  يولكن البعض يرجع السبب الحقيق ،وتولية رياض محلة هقالتإبا خطاب
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وتواصل مع بعض الشخصيات السياسية  ،البريطاني يتخطى المعتمدأن  بدهاء ساذج
فكان  ،هضد هصففي  نهم قد يقفواأمتوهما  ،لندن مشتكيا من اللورد كرومرفي  الكبرى

قبل رئاسة الوزارء  هكونو  ،المسائل أخطرفي لإلنجليز  هرغم طاعت هسقوط ذلك سبب
وانتهى دور نوبار رئيس  ،رادة المحتلالخضوع التام إلو  عن السودان يساس التخلأعلى 

هو من أصل ( من أهلها يومانفسه  لم يحمل جنسيتها وال اعتبرالذي  وزراء مصر
لم يحدث رياض م، و 1888 هاض محلوعين ري) روسيةي وحصل على الجنسية البرمنأ
في  لغاهاأقد سبق و أنه  فبرغم ،م1889 يبدلها النقدو  السخرةه ءلغاإال إا يجابيإا مر أ

سباب أل هستقالتاا حيث استقال مرجع ،م1891في  هولى ولحق رياض بسلفاأل هوزارت
 ،اا قضائيتعيين مستر سكوت مستشارً في  هلتردداإلنجليز  عليه صحية عندما غضب

في  وقد استمر ،باشافهمي  تعيين مصطفىإلى  رادتهإن اللورد كرومر اتجهت وأل
 ه على عباس الثانيودعمهم حتى وفاة توفيق وفرضو اإلنجليز  مصحوبا برضاء همنصب

  .بعدما احتدت الروح الوطنية م1908حتى اضطر لالستقالة  همن بعد

 ايً رئو  االتهابله  سببت التي نفلونزاباألته صابإثر إتوفيق توفى  م1892يناير وفي 
ابنه  هوعندما خلف ،احكموا قبضتهم على مصر تمامً أقد اإلنجليز  بينما كان ،ياوريدو 

ه هانتإلم يتورع عن الذي  ورد كرومرلال ةالتحريرية حفيظ هثارت نزعتأ يعباس حلم
   .علًنا

  .الدراسة يستحقا نموذج تعد االستعمارية كرومر ستراتيجيةوأ

في  قتصاداالو  دمير قدرات مصر على مقاومة االستعمار بضرب التعليمتإلى  ضافةفباإل
 غرس كرومر ستطاعا ،تدمير الجيشو  البوليسو  مقتل والسيطرة على الحكومة والقضاء

أن  قلوبهمفي ا المثقفين ملقي من العديد نفوسفي  الثورة من بدال ريجيالتداإلصالح  فكرة
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نهايتها و  الناتج عن فشل الثورة العرابيةحباط اإل مستغال ،بالدهم غير مؤهلة لالستقالل
 بالوالء تكوين شريحة جديدة من النخبة المصرية تدينفي  كذلك ساهمو  ،المأساوية
 يواالقتصاد ياالجتماع وضعها وغير ،هالجاو  الثروةفي  مالهمآ حققالذي  لالحتالل

مصر "كتاب في  دور فكما  ،والشراكسة األتراكعلى وتر كراهية المصريين لتحكم ا العب
 حدإلى  فيها كان لقد عسكرية فتنة مجرد تكونأن  منأكثر  عرابي حركةن إ( ":الحديثة

 ضد جوهرهافي  وأ كلها ةهموج الحركة تلك تكن ولم الحقيقية القومية الحركة طبيعة ما
 يوالتجن وربييناأل من النفورأن  ولو ،المصرية شؤونالفي األوروبي  التدخلو  وربييناأل
 عظيم مدىإلى  الحركة هذه كانت نماإ الحركة هذه قادة عقول على يسيطران كانا همعلي
إلى  تميلالتي  فكان يرى دعم النخبة المصرية) يالترك الحكم ضد المصريين من ةهموج

أصحاب رؤية و  ستقراطية التركية الشركسيةر مقابل األفي األوروبية  الغرب والثقافة
الذين  محلييندلين من السكان التباعتبارهم المع ،بتركياالمرتبطين اإلسالمية  الجامعة

  .يمكن التعاون معهم

من  ولىاأل فمرت السنوات العشر ،وبالفعل حط كرومر من عزيمة النخبة المصرية
 عام كل لقواتهم استعراض قامةإ علىاإلنجليز  اعتاد وقد ،االحتالل بال مقاومة ظاهرة

 االحتالل مؤقتأن  بينما ظل وهم ،فيكتوريا ةالملك ميالد عيدفي  عابدين ميدانفي 
   .راحلون يسوق ليثبط العزائم أكثرواإلنجليز 

 يتسابقون صبحواأ وخاصتهم القوم ةفعلي حاد ياجتماع اختاللإلى  دىأ احتالل أيوك
 المتوسطة الطبقة بهم تشبهتو  كرامتهمذلك  سبيلفي  بذلوا ولو ،اإلنجليز رضا لنيل

 القماروكذلك  ،القرى ووصلت المدنفي  الخمارات كانتهم وشاعتم لمشاركتهم المتطلعة
 والسلوكيات المالبسفي  لهماألهالي  محاكاةإلى  المتميز وربييناأل وضع ىدأو  والدعارة



139 

 

 والعمال الفالحين من الشعب عامةو  المتوسطةو  العليا الطبقة بين كبير انفصال وحدث
 الطبقة ثالث طبقاتإلى المصري  المجتمع فانقسم ،اواجتماعيا خلقيو  اثقافي والحرفيين

 لسلطان خاضعة النخاع حتى الغربية الحياةفي  نغمس معظمهااالتي  رستقراطيةاأل
 الطبقة بهذه اللحاق تحاول متوسطة طبقةو  سعدها مفاتيح يملكالذي  المحتل

 الناس عامةا خير أو  جانبلأل تملقهاو  نفاقهاو  الغربية عادتهافي  تهاابمحاك رستقراطيةاأل
 السياط دائما عليه يقع منالفقير  ،كانوا كما ظلوا نالذي العمالو  الفالحين من الفقراء

 والموظفين المالك كبارو  المرابين خزائنفي  الثروات لتتدكس والحرمان الجوع ييقاسو 
يء لم كما كل ش هتام لكن انهيارفي  ومصر االحتالل عهد من ولىاأل السنوات ومضت

  .يستمر لألبد

 ول صدام كبير بين االحتاللأكانت والتي  م1906 يلمأساة دنشوا يالعام التالي وف
بعد الحملة إنجلترا  في رحل كرومر ليتقاعد ،على مصراإلنجليز  ستيالءامنذ  يهالاألو 

خطاب في  لم ينسو  ،باو ور أصحف في  مصطفى كاملعليه  شنهاالتي  الصحفية
 حيث السخرةإسماعيل  مقارنة بعهدني البريطا مصر تعديد مزايا االحتاللل هوداع

   .بياتأبعليه  شوقى للرد االكرباج مما دعو 

   نت فرعون تسوس النيالأم أإسماعيل  م عهدأأيامكم 

   مسؤوالوال ا بدأ ال سائال مرهأب رض مصرأفي ا م حاكمً أ

  القلوب سبيالإلى  اتخذت هال هيا مالكا رق الرقاب ببأس

   نك الداء العياء رحياللما رحلت عن البالد تشهدت فكأ

  هانة أدب لعمرك ال يصيب مثيالإوسعتنا يوم الرحيل أ
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  الصحوة

نفسها ويأسها من في  عليها مثل داء اعتقادها السوء الً مة أشد وباداء أضر باأل ال 
 أبناءفي  وبثوا ،حربا عواناعليه  وأعلنوا ،ستطعتمافجاهدوا ضد هذا الداء ما  ،مستقبلها

البنين والبنات على محبة  وربوا ،واالعتماد على المجموع ،ة بالنفسالثقاألمة مبادئ 
  .الوطن

  م1901بريل إفي خطبة في  مصطفى كامل

 حتالا حيث الثانوية المرحلة منذ الظهورفي  أوبد ،م1874 عام كامل مصطفى ولد
 هضمو  هلمنزل هودعابه  عجبأالذي  مبارك باشا على المعارف وزير مقابلة من ليتمكن

التي  الحقوق بمدرسة التحق ثم والعلماء الكبراء من هجلسائ على تعرف حيث هسلمجل
له  خطابفي  قال كما ممواأل فراداأل حقوق ومعرفة والخطابة الكتابة مدرسة نهاأل دخلها

  .خيهأل

 مصر عرش ليتولى النمسا من عباس عاد م1892 يناير 7 توفيق والدة وفاة وعقب
 اللورد هو يالحقيق مصر فحاكم ءيالالش علىخديوي  هنفس ليجد عشر الثامنةوفي وه

 على خيفةمنه  وتوجس بحت مصري هبأن هووصف لقاء ولأ من هبغضالذي  كرومر
 يفهم مصطفى وزارة عباس قالأ فقد ،امبكر  بينهما الصراع أبد وبالفعل ،اإلنجليز سيطرة
 حسين شكلها التي الجديدة بالوزارة يعترف لمالذي  كرومر مشاورةمن دون  م1893
 صدر بينما الوزارة بتشكيل باشا رياض تكليفو  التراجعإلى  عباس اضطرو  ،فخري
 كرومر موافقة بغير وزاريا تعديال ييجر  ال نأب لعباس البريطانية الحكومة من تحذير
 اعتذار نشر على أجبرهو  ،كتشينر الجيش سردارد وبينبينه  احتكاكا لعباس تصيدالذي 
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 يقيمأن  عباس حاولو  ،الجيش رجال بين شعبية لتكوين هوالتمحا على يليقض رسمي
 دعم على منهم يأ من يحصل لمولكنه  ،العثمانية الدولةو  وروسيا فرنسا مع عالقات

  .يحقيق

 الحقوق مدرسةفي  طالبا كان حيث كامل مصطفى على تعرف 1892 نوفمبروفي 
  مطلعها كانبه  ترحيبا قصيدة مصطفى لقىأف زارهاالتي 

  النعماء ذو عباس العال كنز مراءاأل وسيد الحقوق رىبش

  العظماء وأوحد مصر بمليك والهدى العدالة دار يا بشراك

أن  معه الجيدة وكان مصطفى يحاول بعالقته ،وساعد عباس مصطفى كامل بنفوذه
كان يحرص على ولكنه  ،توفيقالخديوي  الصراع معفي  ينخطأ العرابي يتحاشى
 رسائله حتىفي  كما عبر لمحمد فريد ،الخديوي عينفي  قدرة قليحتى ال  استقالله
 لة االستقاللأالتام من مسالخديوي  يأسإلى  حيث أدى االتفاق الودي ،م1904إبريل 

في عنه  دافعالذي نفسه الخديوي  من بعض من يحيط بهم لم يخِف كامل امتعاضهو 

 ،ريما لما وقع بينهم الشقاقكان غأنه  واتهاماتكان صنيعته أنه  تهاماتمذكراته ضد ا
لن يحيد أنه  صراحةله  رسالتهفي  علنوأ هادنالخديوي  ىمصطفى ابتعد لما رأن إ بل

  .حرجاله  يسببأن  وال يريداإلنجليز  طلب االستقالل ولن يهادنفي  عن طريقه

 م1868 عامفي  ولدالذي  فريد محمد على كامل مصطفى تعرف م1893 عاموفي 
 هتخرج قبل أوبد م1887 الحقوق مدرسة من وتخرج السنية الدائرة ناظر باشا فريد ألحمد
 من ستقالا م1896، وفي هوالد يلنه ااحترامً  ف. م اموقعً  داباآل بمجلة الكتابةفي 

في  هحكم جاءالذي  عابدين محكمة يقاض نقل زمةأ بعد النيابةفي  يالقضائ العمل



142 

 

 للموظف أشهر بثالثو  يالصحف ءةببرا االحتالل بجيش خاصة سرية برقية نشر قضية
 حدىإإلى  أيضا هو هبنقل مراو األ صدورو اإلنجليز  يريد كان ما غير على سربهاالذي 
 وقيد ،القضاءفي  التدخل على ااحتجاجً  واستقال ،هرفض ما وهذا ،الوجه القبلي نيابات

أن  إلى طبقته أبناء من المهنةبهذه  يعمل من ولأ ليكون المحاميين جدولفي  هسما
 هختار ا وقد جمعتهما عميقة صداقة تظهر تهمااخطاب، وفي م1904 المهنةهذه  ترك

  .هبعد من هرئيس يكون بأن وأوصىالوطني  للحزب الً وكي مصطفى

التاسعة عشر في  امجلة المدرسة وهو ال يزال طالبً  مصطفى كامل أنشأ م1893وفي 
 التحق بهاالتي  لكلية الحقوقولى امتحانات الفرقة األ يسافر لفرنسا ليؤدو  ،همن عمر 

 م1894فرنسا نوفمبر في  ن دراسة الحقوقم يلينته ،سنة واحدةفي  تامتحانا ىدأو 
  .اعامً  20 هعمر و 

ين على دعم قضية استقالل مصر يليحض الساسة الفرنس ،سافر لفرنسا م1895وفي 
ف الآوطبع منها  ،ل تستنجد بفرنساغالل االحتالأفي  وقد قدم صورة تمثيلية لمصر

  وترجمتها الفرنسية  ةبيات شعر ثالثأمشفوعة بالفرنسي  مها لمجلس النوابدوق ،النسخ

   أفرنسا يا من رفعت الباليا عن شعوب تهزها ذكراكِ 

   الهالكِ  يالنيل من مهاو  يواحفظ بسوءٍ  مصرَ ن إ مصر ينصر ا

   تهواكِ  مةٌ أالخير  يحتى تجتل الورى الحقائقَ في  يوانشر 

 21و في الـلمثل هذا وه يعلى التصد هثارة ضجة بجرأتإفي  ملوقد نجح مصطفى كا
المصريين في  با يظنونو ور أفي  وكان الساسةشعبية أو  ميةصفة رسأي  بال همن عمر 

  .منهمله  بادرة رفض يأالرضا باالحتالل لعدم ظهور 
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في  يالحقيق) يالتاريخ المصر في  ول ناشط سياسيأ(وهذا كان دور مصطفى كامل 
له  ولم يكن هناك منالوطني  للعمل يعلى التصد هبجرأت هالروح وتشجيع غير ه هذ يقاظإ

صفة رسمية للدفاع عن مصالح مصر واستقاللها فال حياة برلمانية وال حزبية والحكومة 
ن راضون يالمصريأن اإلنجليز  أشاعو  ،بعد موافقتهمأو اإلنجليز  ين باختياريما تعإ

بينما  ،ضئيلة وال تتعرض للمصرييناإلنجليزية  لقواتفا احتالال بوجودهم وال يعتبرونه
 ةئشايعهم فو  مورهمأالوظائف المدنية مساعدة للمصرين على تسيير في اإلنجليز  وجود
خرى فجاء أيكون تابعا لدولة أن  إال وطنهم ال يستحقأن  خرون ظنواآو  تباعهمأمن 

  .دينفخ نارها من تحت الرماو  مصطفى كامل ليوقظ الروح الوطنية

البريطاني  جالدستون رئيس الوزراءإلى  رسل مصطفى كامل ببرقيةأ ،م1896عام وفي 
عن اإلنجليز  من وجوب جالء م1882اإلنجليزي  البرلمانفي  األسبق يذكره بما قاله

  .المسألةفي  هبرأيعليه  يردأن  منه مصر وطلب

أوان ن إ ن مصر و الجالء عإنجلترا  يجب علىأنه  همازال على رأيبأنه  فرد جالدستون
  .الجالء قد حان منذ سنين

 مصطفى كاملشتهر او  ،حراج كبير للحكومة البريطانيةإالبرقيات مصدر هذه  فكان نشر
  .سم جالدستوناب هسماباقتران  باو ور أفي 

يتحصل على ردود من جالدستون على رسائل أن  وقد استطاع مصطفى كامل بذكاء
ن إ ن البعض يقولأو  األتراكوما تعرضوا له من األرمن  من قضية هكان يذكر موقف هنأل

 الدستون يرد ليدفع عنفكان ج ،نسانيةإ نهم مسيحيون وليس لدواعٍ ألاألرمن  عن هدفاع
حتى  هشهرت هوعاد مصطفى كامل لمصر وقد سبقت ،والأ يالتعصب الدينتهمة نفسه 

قد تعرض  هخاأوجد  وعند عودته ،سكندريةاإل في ال الزعماءإها اققوبل بحفاوة ال يل
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فتعرض للكثير من المضايقات حتى  ،الجيشفي  ابطاضفقد كان  هالضطهاد كبير بسبب
ثم عرض على محاكمة  ،فسحبها هوتوعد ،رفضهااإلنجليزي  هلكن قائد هقدم استقالت

السودان فطلب في  رسل مع القوات المقاتلةأو  نفرإلى ته قضت بتنزيل رتب ،عسكرية
ستياء اللورد ارغم  هخيأففعل وأصدر عفوا عن له  ليتظلموي الخدي مصطفى كامل مقابلة
  .كرومرو  كتشنر سردار الجيش

الجرائد ويتواصل مع في  ومنها للنمسا يكتب 1896غسطس أثم عاد كامل لفرنسا 
 .بواباألله  فتحتالتي بجرأته  السياسيين

بدى أو  واهرعلبة سجائر مرصعة بالج ههداأالذي  ستانة حيث قابل السلطانلأل هثم توج
 الناسبه  يظنأن  رتبة ولكن مصطفى كامل تردد خشيةأو  اوسامً  هيمنحأن  في هرغبت
  .رتبة الباكوية ثم الباشوية الحًقافقبل ذلك في  هالمو  ءهطالب شهرة لكن أصدقاأنه 

نقطة كهميتها فاحتلها أل ،فاشودةإلى  بعثت فرنسا بالكابتن مارشانأيضا  م1896وفي 
على هذا السلوك إنجلترا  اعترضتو  ،رضا مصريةأها كانت تعتبر استراتيجية ولكن

فاضطرر مارشان  ،يمصر جندي  1800رسلت اللورد كتشنر على رأس قوة من أو 
حربا ستقوم بين فرنسا أن  مصر ومنهم كاملفي  وتوهم البعض ،االنسحابو  للتراجع

 . دبلوماسيااألزمة  لكن هذا لم يحدث وانتهت ،نجلترااو 

خولت النجلترا الحكم التي  وقعت الحكومة المصرية اتفاقية السودان م1899وفي 
وتعيين حاكم عام للسودن بناء على طلب  ،السودانيةاألراضي  ورفع علمها على ،يالثنائ

  .الحكومة البريطانية
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، وفي ثم مجلة شهرية بذات االسم ،صدر مصطفى كامل جريدة اللواءأ م1900وفي 
ون ل منها القراء المصريّ طسبوعية كنافذة ياألإلسالمي ا صدر مجلة العالمأ م1905
العثماني  نعم السلطانوأ ،م1904، وفي رجاء العالمأكافة في  حوال المسلمينعلى أ

  .على مصطفى برتبة الباشوية

 وزار العديد من ،أكثر الظهور عالنيةفي  كرومر أبد م1904الودي  وبعد االتفاق
وليس من خالل الحكومة المصرية كما استتر خلفها  ،سهبنف وامراأل ييعط أوبد ،األقاليم
  .سابقا

كبر من الالزم أربما و  ،االستقالل كبير هنصرة فرنسا لهم تجافي  مل المصريينأوكان 
 ،استعباد الشعوبو  مع بريطانيا المستعمرات عال دولة استعمارية تتناز إفلم تكن فرنسا 

ل كان جُ و  هللصراع السياسي وحقيقتا مدركً  هوربما كان مصطفى كامل على حداثة سن
 ،االنجليزي المحتل ي،على طرف قو ا المصرية فال تكون حكرً المسألة  يدولأن  ههم
وكذلك  ،ةهبنزاامل مع المصريين ستتعأوروبا أن  اظانً  ،المصري الشعبطرف ضعيف و 

فلم  ،عباس النظر ئيخطأن من دون  محاولة جلب معونة فرنسافي  هكان القصر يدعم
فبعد موقعة فاشودة انسحبت فرنسا من ا تدريجياألمر  انتهىو  دعم الفرنسيينفي  يثق يكن

إصالح  ول مرة محاوالألإنجلترا  م1900الخديوي  ثم زار ،النجلترا تركتهو  حوض النيل
معاونة في  ملاأل م لينتهي1904وفرنسا إنجلترا  وقع االتفاق بينا خير أو  ،بهم هعالقات

مع اللورد كرومر شهد الذي  ن عباسن أول المتراجعيوكا ،لهافرنسا لمصر لنيل استقال
 وانتهت ،جيش االحتالل بمناسبة عيد ميالد الملكة فيكتوريا هأقامالذي العسكري  العرض
الكاتبة  دمآجولييت إلى  كبيرة فكتب هملأكانت خيبة الذي  بمصطفى كاملعالقته 

 على كبار الساسة والصحفيين هفرنسا وعرفتفي  هاستضافتالتي  والناشرة الفرنسية
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من كراهيتهم النجلترا أكثر  هون فرنسااليوم يكر  ين مواطنإ( بحاثأمقاالت و له  نشرتو 
 ييعد من أصعب المواقف وأخطرها فإن جميع أصدقائ يالشخص ين موقفوإ  نفسها،

أو لإلنجليز  أصبحوا إما أصدقاء يالمصريين والفرنسيين الذين كانوا يناضلون بجانب
  .)ا من الكفاحو يأس

 يمراء حوالاألو  راةثوجمع من الم 1905جامعة مصرية  ئينشأن  وحاول مصطفى كامل
  .خرهاأللفكرة الخديوي  لكن عدم دعم ،من التبرعاتجنيه  الفآ 8

راة ثدفعهم جنيه  ألف 20مصطفى شركة مساهمة برأسمال  أأنش م1906وفي 
  .تعبران عن القضية الوطنيةة الفرنسيو  نجليزيةنشاء جريدتين باإلالمصريين إل

االحتالل من ضباط  خرج خمسة منحيث  ،يوقعت حادثة دنشوا ذات العاموفي 
 ،جران القمح مطاردة للحمامأفي  فدخلت مجموعة منهم ،معسكرهم لصيد الحمام

الضباط  الذين قابلهماألهالي  هتاجاف ،جراناألأحد  في شتعلت النيراناة و أامر  تفأصيب
الضباط  رجالن واحتجز ثالثة منو  صيب شيخ الغفرأف ،النار عليهمبإطالق  الفزعين

ا خران أحدهما كان مصابً آبينما فر اثنان  ،سلحتهمأوأخذوا  ،األهالي ضربهمأن  بعد
وأحضر  ،للمعسكر هعندما ذهب زميلو  ،الطريقفي  عياءفسقط من اإل ،هرأسفي  بجرح

  .يا بالسناكطعنً  هفقتلو عليه  يعتدي هفظنو  هنقاذإا يحاول ا مصريً النجدة وجدوا فالحً 

قيمت محكمة أفاإلنجليزي  على الجيش ى فيها اعتداءً أور  ،الواقعةهذه  وثار االحتالل من
يجلد و  ربعة رجالأأدوات الجلد ليشنق و  القرية ونصبت المشانق يهالأخاصة لمحاكمة 

ن سبب أبزي اإلنجلي يجاء التقرير الطبالذي  مكان وفاة كابتن بولفي  خرونآثمانية 
  .بسبع سنوات ةتسو  شغال الشاقةن باأليخر آثالثة يحكم على و  ،ضربة شمس هوفات
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 االحتالل معفيه  الوقعة بعد سنوات طوال لم يتصادمهذه  اغتمت منو األمة  وفزعت
 يقاظ لهؤالء الذين خدرتهم سياسة االحتالل الناعمةإالوحشية فكانت صيحة بهذه األهالي 

 يعصفون بالقانونو  لةءبنائها بال مساأيق جنود االحتالل دماء ير و بالدهم محتلة أن 
   .الحقوق ليفعلوا ما يشتهونو  القضاءو 

 نأتذرع بو  رفضولكنه  يحصل من كرومر على عفو للمحكوم عليهمأن  وحاول عباس
  .نجليزياإل يمس شرف الجيشاألمر 

 هالل كتاباتفقد تكفل بنقل الصورة من خ حينئذأوروبا  في ولما كان مصطفى كامل
، وفي المعارضة البريطانية ذاتها هزرتآحتى  وساط الصحفيةاألفي  هأصدقائو  الصحفية

عليه  شنهاالتي  بعد الحملة الصحفيةمركزه  تحرجالذي  استقال كرومر م1907إبريل 
   .مصطفى كامل

حضرها الذي الوطني  كان موعد الجمعية التأسيسية للحزب م1907ديسمبر وفي 
 10توفى  المرض من بعدها حتىعليه  واشتد ،الشديد برغم مرضهمصطفى كامل 

   .فقطا عامً  34عن  م1908فبراير 

غلقت المدارس فرد وأألف  250ـحضرها ما يقدر بالتي جنازته  شيعت اليوم التاليوفي 
  .هذا اليومفي  والمحال حدادا

ظهرت و  ،يالوطنو  الحراك السياسي فبدأ ،ر كانت قد استيقظت من غفلتهاولكن مص
م ولم 1883 ئنشأالذي  فمجلس شورى القوانين ،المطالبة باالستقاللو  الروح الوطنية

التي  فرفض مناقشة الميزانية م1892 الحياة ديسمبرفيه  دبت ،يحرك ساكنا من وقتها
 م1894في  عتماد نفقات جيش االحتاللاثم رفض  ،البريطاني يعدها المستشار المالأ
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جنيه  ألف 500مبلغ و  حملة دنقلةفي رأيه  خذهاألعدم  م1896واحتج على الحكومة 
تراجع المجلس الخديوي  تراجعو  م1904الودي  ولكن بعد االتفاق ،الحملة هاعتمدتها لهذ

حيث  م1906الظهور في  بثها مصطفى كاملالتي  ت الروحأوبد ،واستكان ،هبدور 
ر وزارة المعارف أضربت مدرسة الحقوق بكامل طالبها بعد قرار مستر دنلوب سكرتي

 له ااتخذ من جريدة اللواء لسانو  همن نوعاإلضراب األول  تغيير نظام الدراسة بها فكان
  .تهديد الطالب بالفصلو  رغم تدخل كرومرو 

  .تنوعت مشاربهاو األحزاب  تعددت بها وشهدت مصر صحوة سياسية

ستقالل رى اوياإلسالمية  من المؤيدين لفكرة الجامعة وكان مصطفى كامل ككثير غيره
ال إاإلنجليزي  ن ال سبيل للتخلص من االحتاللم وأ1840فرمان في  مصر هو ما جاء

لندن عن في  وكانت إجابته على بارينج عندما سأله ،حت مظلة الدولة العثمانيةت
مصر جزء من الدولة ألن  وال فارق بين الجنسيتينمصري عثماني أنه  جنسيته

 كان منتحالأنه  ظنأال و  فى كامل للدولة العثمانيةوالء مصطفي  وال أشك ،العثمانية
ن بقاء الدولة العلية إ(الشرقية المسألة  هكتابفي  هوأذكر قول ،للحصول على دعمهم

وليس هذا ) أمم الشرقو  مم الغربأبقاء سلطانها سالمة في  وأن ينسانللنوع اإل يضرور 
دافع عن الدولة العثمانية الذي  نديمعبد اهللا ال أستاذهعلى لسان ا لما قيل سابقا ال ترديدً إ

المستعرة ضدها أوروبا  ما بها من نقائص بمعاداةا ذم من ينتقصها مبررً و  امريرً ا دفاعً 
فلو كانت مسيحية لبقت  ،صغيرة وكبيرة عليها لمغايرة الديناألوروبية  وتكالب الدول

من يقولون وصم الذي  هالشيخ محمد عبدكذلك و  ،هعلى حد قول ،بينهم بقاء الدهر
فكار الفرنجة الذين يريدون تشتيت جمع أنهم يروجون أو  ،القومية بالغفلةو  بالوطنية

المسلمين وبث الفرقة بينهم بالتعصبات الجنسية فهدم هؤالء المغفلين العصبية الدينية ثم 
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 به بل وصل ،يسمونها الوطنيةالتي  يقيموا مكانها العصبية الجنسيةأن  لم يستطيعوا
 يمان باهللان المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد اإلإ( :قالأن  األمر

في  وليس للدين سلطان هنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزتإرسوله فو 
  .)عليها نموتو  العقيدة عليها نحياهذه  نا والحمد هللا علىأسواها و 

الخديوي  فسعى للتقريب بينإلنجليز ا ضداألمة  يوحدأن  وحاول مصطفى كامل
تجنب  الً درء النعرات الدينية محاو و واألقباط  كذلك التقريب بين المسلمينو  ،والشعب

 ،حول موقفها من الثورةاألمة  بسببها انقسمتالتي و  ،نو وقع فيها العرابيالتي  خطاءاأل
خاطب لي صدر صحيفتين باالنجليزية والفرنسية بمثل محتوى جريدة اللواءأكذلك و 

  .ياقو  االقصيرة كان قد أسس تيار  هنهاية حيات، وفي مصرفي األجانب  المستوطنين

 اهدار إ هتوجهفي ا و من كبار المالك الذين رأ يمصطفى كامل الدعم الكاف ولم يالقِ 
 مصطفى كامل تميز عن توجهالذي األمة  تكتل حزبفي  فظهروا ،لمصالحهم الطبقية

 ظهور مصر كدولة مستقلة عن كل تبعيةفي  هرغبتو المية اإلس رفضة لفكرة الجامعةفي 
 السيدلطفي  أحمد الإأحد  األمر بدايةفي  ن كان لم يجهر بهذاإ و  ،تركيةأو ية إنجليز 
االتهامات بالكفر  تولى رئاسة تحرير صحيفة الجريدة لسان حال الحزب متحمالالذي 

أن علينا نحن ( هنظر  ةهوجورجحت  ،العام الة االحتالل لسنوات حتى تغير الرأياومو 
أو  نعير سياسة الخالفال أن  وعلينا ،نجلترا والدولة العليةانترك فرنسا و أن  نيالمصري

في  الحصول على حقنافي  نعتمد على أنفسنا فقطأن  وعلينا ،ي أهميةسياسة الوفاق أ
 الخالفة عتبارها دولةاالدولة العثمانية بإلى  النظرةأن  ذلك) الحريةفي  حقناو  الدستور

في  مصر وجدتفي  زيةاتزال قوية ومؤثرة بينما الطبقة البورجو ما كانت اإلسالمية 
دراكهم ديانتها إلو  رغم تباين أصولها العرقية ،لمصالحهاا التمسك بالمصرية ضمانً 
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ظلت أو  عادت مصر والية عثمانيةن إ يلحق بهمالذي  الضيممدى  )بحس التاجر(
ستقالل احال في  بوابيفتح لهم األ يبينما تميزهم الطبق ،اإلنجليزي أسيرة لالحتالل

شريحة من األعيان  جانبإلى  هطياتفي  وجمع الحزب ،مصر وقيام نظامها دستوريا
 تقبل التطورات االجتماعيةو  ،وربيينالتعاون مع األفي  المثقفين الذين لم يجدوا غضاضة

في  على أقل تقدير لم تفد مصرالتي  عدم التمسك بالتبعية الشكلية للدولة العثمانيةو 
تطالب و  ،وقد كانت رؤية الحزب تشمل االعتراف باالحتالل كسلطة واقعية ،ءيش

 بينما الحزب التعليمفي  صالحات خاصةوتحقيق اإل وجودهفي  الحكومةفي  باالشتراك
يحاول التقريب الوطني  على الجالء وبينما كان الحزبا منصبً  هكان كل جهدالوطني 
 ،ضعاف تلك السلطة الرجعيةإيحاول األمة  الشعب كان حزبو  طة الخديويةبين السل

 القائم علىاألمة  براجماتية حزبو  السيد يلعقالنية لطف او بولكن عامة الناس لم يستجي
تزول حتى تتمكن مصر من أن  منال بد  أدت لالحتاللالتي  الظروف السياسيةأن 

محمد  يمع تولو  ،جتماعية واالقتصاديةالمشكالت اال ةهلمجاب هـتوجلاو  منه الخالص
 ةليانشاء النقابات العمالدعوة إلباالهتمام بالطبقة العاملة في  أبد ،الوطني فريد الحزب

الدعاية للقضية في  هضافة لعملباإل ،الليليةالمدارس و  ونشر الجمعيات التعاونية
إبراهيم  يد باشا رئيس الوزراء على يولكن اغتيال بطرس غال ،أوروبا في المصرية

ت القاسمة الضربا هأدى لتوجي ،م1910المتحمس الوطني  عضو الحزبني االورد
 ضطهادافي  فقد بالغ ،لجورسيتا خلفا خاصة مع تعيين اللورد كتشنر معتمدً للحزب 
   .م1912ضطر محمد فريد للهجرة خارج القطر وا ،محاكمتهمو  الحزبأعضاء 

 وبين مصطفى كامل لمهادنةبينه  قطيعةعباس بعد الالخديوي  بدعم منأيضا  وظهر
الجماهيري  لم يحقق النجاحولكنه  ،بقيادة الشيخ على يوسفاإلصالح  االحتالل حزب

 المؤيد هبينما كانت صحيفت ،األمة حزب هحاز الذي الطبقي  وال النجاح يللوطنالذي 
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د أداة هو مجر و  الحرالوطني  ظهر الحزبو  ،اوسع انتشارً تولى الشيخ رئاسته األالتي 
  .مصرفي  فادة من بقائهملالستعمار يدعو لمسالمة المحتلين واإل

 قائم برنامج ذو ،المصري الحزب برئاسة دكتور أخنوخ فانوس باسم يوظهر حزب قبط
 يتقاسم تشريعي مجلس لقيام ويدعو ،قباطلأل الفئوي التمثيل على يحرصو  العلمانية على
 عالقةإنجلترا  مع العالقات بقاء مع فةمناص جانباألو  نو المصري التشريعية هغرفت
على األمة  وظهر كمحاولة لتقسيم ،بدعم الكنائس لم يحظَ ألنه  ارواجً  لكنه لم يلقَ  ،تبعية
 كان حزب النبالء القائم على التمايز همثلو  ،ظل موجة توحيديةفي طائفي  أساس

 ،هماية مصر لكليوتبع ،ا بجانب بريطانياموالة تركيو  ،التركي وتقديم العنصرالعنصري 
  .ع لم يكن لهذا الحزب من أثر يذكروبالطب

 لسان توكان ،فكارهاأو  حزابباأل رئيسٍ  بشكل الجرائد ارتبطت زدهرت الصحافة وقداو 
 لمصطفى اللواءو  القومية المصرية للجامعة تدعو السيد يلطف حمدأل كالجريدة حالها
  .يالسرا عن افعةالمد المؤيدو اإلسالمية  الجامعة فكرة عن عافدت كامل

أن  الحزبي وكان من تبعات التصارع ،اسلبيا جانبمعه  االزدهار حملو  ولكن هذا التنوع
العام الرأي  شغلتالتي األحزاب  ظهرت موجة الهجوم والهجوم المضاد بين صحف

لصراعات هذه الفترة المركبة ا يوسف رمزً  يوتبقى قضية الشيخ عل ،بصراعاتها الكالمية
  .االجتماعية والطبقية المختلفةو  الفكريةو  سياسيةبين القوى ال

 الزمان هذافي  لمصر ياالجتماع الواقع عن الكثير العائليةالمسألة  هذه تعكس حيث
 مالكو  تحرير ورئيسالدستوري  اإلصالح حزب زعيم هو يوسف يعل فالشيخ ،م1904
 يجريدت زاءإ قصروالالخديوي  عن المدافعين كبار حدأو  ،االنتشار واسعة المؤيد جريدة
  .كامل مصطفى جريدة اللواءو اإلنجليز  لسان المقطم
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 السادات السيد ةابن صفية المتواضعة صولاأل ذوعلي يوسف  الشيخ خطب حيث
 الحسينإلى  هصلأ شجرة يمتدالذي  يالثر  العريق البيتو  الشريف صلاأل ذات الصغرى

 تمامإفي  السادات السيد يهاف ماطل ربعةأ ألعوام طالت الخطبة ولكن ،عنه اهللا رضى
 بعضو  العروس مع يعل الشيخ مرآفت ،وشبكتها العروس مهر قبضأنه  رغم ،الزيجة

 فوجئو  ،هتزور  كانتالذي  قريبها يالبكر  السيد الشيخ منزلفي  الزيجة تمأو  عائلتها فرادأ
 بالغة راشدة فالفتاة جناية وجود لعدم ،الدعوى حفظت التي النيابةفي ا بالغً  فقدم باأل

 دعوى رفعولكنه  شهادتهمو  منهم عدد حضور، وفي قربائهاأأحد  منزلفي  تم والزواج
 سرةأل يينتم ال يعل فالشيخ ،ئالتكاف لعدم الشرعية المحكمة مامأ الزواج بفسخا مطالبً 
  .المشينة الجرائدالعمل بو  الصحافةوهي  وضيعة مهنة يمتهنوكذلك  ،عريقة

في  يقف ،عام يأر  قضيةإلى  هصحابأ الإ ييعن ال يلعائ نزاع من شكالاإل وتحول
ا هجوم يوسف الشيخ على الهجوم حدةفي  ىأر والذي  ،عباسالخديوي  العريس صف
رجعية  ةءالكفا عدم دعوىفي  واأر  الذين والمستنيرين المثقفين بعضوكذلك  ،عليه

 نو السياسي خصومال خراآل الجانب، وفي بقيمة الثقافة استخفافً او  ةلياب بتقاليد اوتمسك
 نالهم يقو  منافس على للقضاء ذهبية فرصة وجدوا الذينالخديوي  عداءأو  المحافظونو 

  .الكثير منه

 مهنة نهاأب اتهمتالتي  الصحافة مهنة تقييمفي  نزاعو  صراع محل المحاكمة وكانت
  .الشائعات ثارةإ و  وفضحهم الناس عورات تتبعو  الجاسوسية على تقوم محرمة

 يالنهائ هحكمأن  إال ،يالقاض على التأثير الدول رجال كبارو الخديوي  تمحاوال ورغم
التي و  الحكم بحيثيات الجرح علىا ملحً  صبو  ،الزواج فسخو  الزوجين بين بالتفريق كان
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 صابأ لوو  يزول ال عاربأنه  السابق هفقر ا واصفً  يوسف يعل علىا ضاريً ا هجوم كانت
  !ىوغنً  مكانةً 

 بعقد زوجها لعصمة صفية السيدة عيدتأو  !الزيجة إمضاء ساداتال السيد قبل وبعدها
   .جديد

محاولة كسب الوطنيين إلى  وكانت الصحوة الوطنية قد دفعت كرومر ثم جورسيت
إلى  هكتابفي  كما أسماهم كرومر(الفالحين  بعض صفهم بتمكينفي  البراجماتيين

 أنصار ةهلمواج فقط ،لطةالسفي  المشاركة من )م1906 سبتمبر البريطانية الخارجية
 هالتوجو  المصري يالقوم هالتوج بين صراع شعالإ لمحاولةاإلسالمية  الجامعة حركة

 واستبشر بذلك مصطفى كامل ،م1906فعين سعد زغلول وزيرا للمعارف  ،اإلسالمي
عندنا انسحب من مشروع الجامعة  سرعان ما انتقدهولكنه  ،وديةبه عالقته  كانتالذي 

) ملك مصر الحقا(فؤاد أحمد  األمير همر أتولى أن  إلى االمشروع راكدً  المصرية وظل
في  تكون الدراسةأن  بعدما رفض ،العداءإلى  منه تحول موقف مصطفىو  ورأس لجنته
 ،له ة امتداح اللورد كرومرالطين بل زادو اإلنجليزية  ميرية بالعربية بدال منالمدارس األ

بشكل اإلنجليز  بالتعاون مع ها مثلمقتنعً  هبدالشيخ محمد ع وكان سعد زغلول تلميذ
تستكمل أن  ء العواقب قبليصدام سفي  وعدم الدخول معهم ،لصالح البالد يبرجمات

 وكان كرومر ليغل يد عباس عن ،مصر قدرتها على االضطالع بمقتضيات االستقالل
 لديارا مفتى منصبمحمد عبده  تولى عندماو  ،وقافلأل أعلى امجلس أنشأ قداألوقاف 

عباس بسببه وانتهى ما كان بينهما الخديوي  المجلس وتصادم مع هذافي ا وً عض صبحأ
  .ن ودم
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 وحاول خليفة كرومر السير الدون جورست تلطيف الموقف فتقرب من الوطنيين
في  عين العديد من المصريين الخالصينو  ،يفرج عن سجناء دنشواأو والخديوي 

دى ألمد امتياز قناة السويس  هباشا بعد دعم يالالمناصب الهامة ولكن اغتيال بطرس غ
ا مبكرً  هنهت فترة حكمأبالسرطان  هصابتإفوكذلك  ،على حكم مصر هقدرتفي  للتشكيك

قال العديدين أبحملة قاسية على الوطنيين ف هعهد أبدالذي  ،م1910كتشنر  اللورد هوخلف
  .يكل صاحب رأللرقابة على الصحف يتهدد بالسجن  اصدر قانونأو  ،من مناصبهم

 هرفضألن  هو ذلك يويعز  هكسلف يولم يكن محمد فريد على عالقة جيدة بالخديو 
يحرص وأنه  هعوانألن يكون من بأنه  يقتنع هجعل ،الخديوي منالمالي  الدعم يتقاض
   .هفنفر من هستقاللاعلى 

على الشيخ عبد و  عليه برفع النيابة قضيةأوروبا  في وفريد وه ئفوج م1911وفي 
حكم على المؤلف و  ،يالغايات يلعل يعزيز جاويش لكتابة مقدمتين لكتاب وطنيتال

عليه  حكمأوروبا  وعند عودة فريد من ،بالسجن سنة وعلى الشيخ جاويش بثالثة أشهر
 ،هيطلع على الكتاب لظروف سفر أن  المقدمة قبل كان قد كتبأنه  رغم ،أشهر ةتبس

رفض أن  أشهر بعد ةتوقضى فريد الس ،بوكانت مقدمة عامة ال تتعلق بمحتوى الكتا
ن إ هوال يقبل هحد بطلبال يسمح ألأنه  علنأو  ،للحصول على العفو هصدقائأمحاوالت 

في  ثم مؤتمر المصريين ،أسيوطفي  يانعقد المؤتمر القبط هأثناء سجن، وفي حدث
ع بأن قطالتي  النعرات الطائفية هلهذ ييتمكن من التصدأن من دون  عليه االقاهرة ردً 

  .هاؤ وراالبريطاني  المعتمد

أت خطبة قالها ر في  استدعت النيابة فريد للتحقيق بشأن عبارات م1912مارس وفي 
أن  رااالحتالل قرّ و  الحكومةأن  علم أصدقاء فريدو  ،مل تحريضا على الحكومةنها تحأ
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 هفاتفق مع أصدقائ ،خرىأله  فكلما انتهى من قضية لفقت ،السجون هبغيافي  هيجعال
  .لليونان ثم تركيا ثم سويسرا هفاتج ،عليه أمر القبض ،صدورعلى السفر قبل 

 هرفضو  مصر للمصريين أبمبد ههم جهر ءالذين سا األتراكصطدم محمد فريد بالساسة او 
 انتصرت تركيان إنه إ بل وقال ،من تركيا خاضعة لها اتعود مصر كما كانت جزءً أن 
اإلنجليزي  يجلو عنها بعد الجيشأن  ثمانيالع فعلى الجيش ،تحررت مصرو  الحربفي 

بل  ،يتوقف عن ذلكأن  منه األتراكبطلب كبار الساسة  ألم يعبو  ،عشرين ساعةو  ربعةأب
رمز للمصريين إلى  تحولمصر للمصريين عليه  مكتوب هشتهر فريد بدبوس صنعاو 

لوالء يكن ا ،مصطفى كامل هولم يكن محمد فريد كسلفمنهم  ونالكثير  هيرتديبالخارج 
لمانية كان لمحمد فريد حوار مع وكيل الخارجية األ م،1916يناير، ففي للدولة العثمانية

غاية ما و  ،نؤكل بسهولةأن  ولكننا ال نقبل ،يأكلوا مصرأن  يريدون األتراكن إ فيه قال
 على شرط المساواة) اليةدولة كونفدر ( مثل المجر مع النمسا  األتراكنكون مع أن  هنقبل
  .وق واالستقالل التامالحقفي 

 مجلس تحل محل تشريعية جمعية بإنشاء يقضي هوو  الجديد القانون صدر 1913وفي 
 وعدلي لهذه الجمعية رئيًسا باشا مظلوم واختير ،مديرية كل في مجلس وتأليف الشورى

  .منتخًبا الً وكي باشا زغلول وسعد معيًنا الً وكي باشا يكن

 أن علن الجنرال مكسويلأو  ،تركياو إنجلترا  ينعلنت الحرب بأ م1914نوفمبر  5وفي 
 ارها والسالمواستقر محمد علي  هنالالذي  ا عن استقاللهامصر دفاعً في  تحاربإنجلترا 
الدينية العثماني  ا لمكانة السلطانتقديرً وأنه  ،البريطاني االحتاللظل في به  نعمتالذي 

االمتناع عن األهالي  ولكن تطلب من ،من مصر مساعدة حربيةإنجلترا  فلن تطلب
ديسمبر أعلنت  18، وفي عرقلة لحركة قواتهاأو  تصرف يعد مساعدة للعدو أيتيان إ
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 يعباس حلمالخديوي  خلعأعلن  ياليوم التال، وفي الحماية البريطانة السافرة على مصر
لقب  هحسين كامل مع منحاألمير  عينو  ،منذ الصيفاألستانة  في كان غائباالذي 

  .كبر ذكور العائلة العلوية سناأ هعتبار السلطان با

 الرقابة على الصحفو  العرفية وقيدت الحرياتاألحكام  قبل ذلك كانت قد فرضتو 
  . انتفاضة ثورية يالبالد حتى تجهض أفي اإلنجليزي  نتشر الجيشاو 
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  جياهللا حي عباس 

كثيرون من عامة ظن الالذي  ،على عزل عباسا عتراضً اهكذا كان المصريون يهتفون 
 هعودتو  حلفائهاو  نتصار تركيااب يستنته) التى غيرت وجه العالم(الحرب أن  الناس
حيث  م1931حتى عام  همالكأو  هبشرعيتا الحقيقة ظل عباس متمسك، وفي لمصر

  .اسنويً جنيه  ألف 30راتب مقابل  هحقوق ةتنازل للملك فؤاد عن كاف

في  هزوجتو  يال ولى العهد النمساو باغتي م قام طالب صربي1914 يونية 28في 
أعلنت الحرب على و  ،واتهمت النمسا الحكومة الصربية بالوقوف وراء االغتيال ،البوسنة

لمان أسرع األو  ،للدفاع عن حليفتها صربياا العامة استعدادً  ةئعلنت روسيا التعبصربيا فأ
 لمان عليهم الحرباألأعلن  فلما لم ترد ،لمطالبة فرنسا المتحالفة مع روسيا بالحياد

 ادعن حيا لمانيا دفاعأالحرب على اإلنجليز  علنأف ،خترقوا الحدود البلجيكية لغزوهااو 
  .ولىبلجيكا فكانت الحرب العالمية األ

نتزع فيها التحالف االتي  للصراع على غنائم حرب البلقانا ال نتاجإولم تكن هذه الحرب 
عدا أوروبا  في عليها تركياتسيطر كانت التي  يراضاليونان جميع األو ي البلقان

قامة إ و  تشهد انتزاع اليونان الستقاللهاوهي  ربكت حسابات الدول الكبرىأو  ،نيةيطالقسطن
تضخم صربيا حليفة روسيا على حساب بلغاريا حليفة النمسا وخروج تركيا و  دولة ألبانيا

 طانيا وفرنساوكذلك صراع بين القوى العظمى بري ،األوروبية من ساحة القوى الكبرى
كان يسوق العتبار تركيا عدوا الذي  كتسبت دعوة تشرشلاو  الموحدة لمانياأ صاعدةالو 

 ياالستعمار  المد بلغ وقتفي  وربييناأل الحلفاء بين راضيها وتفريقهاأستيالء على واال
 األتراكى أبينما ر  ،ااالستعمار زخمً و  للغزو يصلح مااألراضي  من هناك يعد ولم ،هنهايت
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وربيين من الوسيلة الوحيدة لمنع األ ،النمساو  لمانياأدخولهم الحرب متحالفين مع أن 
  .فلةاآلاإلمبراطورية  يراضأانتزاع المزيد من 

نهاء تبعيتها للدولة إ فرض الحماية على مصر و إنجلترا  علنتأ م1914ديسمبر  18وفي 
عينت و  ،يانالث يعباس حلمالخديوي  انضمت للمحور ضدها وعزلتالتي  العثمانية

إنجلترا  بينما احتفظتو  ،اسنمحمد علي أسرة  كبر أمراءأالسلطان حسين كامل  همكان
 ولم تحدث لم ولكنها ،عالن الحرب على تركياإلثورة عند  اتحسبً  القاهرةفي  كبيرة بحامية

 من تجمع كل اعتبرو  ،العرفيةاألحكام  أعلنتو  ،توقع كما ،عنيفة عدائية مظاهرات تقم
 الجمعية عطلتو  ،والغرامة بالحبسعليه  يعاقب اتجمهرً أكثر  أو صشخاأ خمس

 نإ و  العامةألن  ربما ،ونفيهم تشريدهم وتم ،الوطني الحزب عضاءأب فتكو  ،التشريعية
من القيام بثورة  األتراكفي  ثقة قلأ أنهم الإ ،اإلسالمية الجامعة بفكرة معلقة قلوبهم كانت

الدعوة الطورانية القائمة أن  ت تدركأنخبة المثقفة بدلهم والا دعمً هم ءيدفعون فيها دما
لتطهير والسريان األرمن  مذابحإلى  دتأقد و  ،السائدةهي  على تمايز القومية التركية

حزب و  الشامفي  يالعرب يصحاب الفكر القومأالبطش بو  قلياتراضى تركيا من األأ
حيث خلع السلطان  ،م1908منذ القائم عليها هو المسيطر على الحكم االتحاد والترقي 
إلى  سياسة التتريك القصرية بالعنف والتحول من العثمانيةا معلنً  يعبد الحميد الثان

ستقالل كوسيلة للحصول على االإنجلترا  بل ظهر مع الوقت تيار يميل لمساندة ،التركية
في إنجلترا  دعم جيوشالذي  باشا يومن هؤالء رئيس الوزراء رشد ،بعد نهاية الحرب

 فرقة من األفً  117ـب فلسطينفي  الحلفاء جيوش أمدت فقد ،اأيضً  خارجهاو  داخل مصر

   .المصرية والجمال العمال
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وعندما زار مدرسة  ،اقصر ليه إتى أوقد  ،من الشعبا بالطبع كان السلطان مكروهو 
 54وكانت النتيجة فصل  ،ن تغيبوا عن الحضورأا صامتا بالحقوق رتب طلبتها احتجاجً 

 17عن الطالب عدا  يثم صدر عفو سلطان ،خر العامآمتحان امن  13منع و  ،اطالبً 
وقد أدت  ،ةلياجل العفو عنهم للسنة التأو  ،اإلضراب نهم المحرضين وراءأاتهموا ب اطالبً 

القبض على  يلقأو  ،ولى بالرصاصمرتين األ هالكراهية الشديدة للسلطان لمحاولة اغتيال
دين أ 9القبض على  يلقأو  ،والثانية بقنبلة لم تنفجر م1915إبريل  فيعدم أو  ،مرتكبها
  .شغال الشاقةن باألامنهم اثن

 3في  والقوات المصرية األتراكول معركة حربية بين أوبعد مناوشات عديدة وقعت 
ولكن القوات  ،القناة عند محطة طوسون زحيث حاولت قوة تركية اجتيا ،م1915فبراير 

 كبر كانت معركة الرومانةولكن المعركة األ ،لتراجعتها لألجأالمصرية دافعت عنها و 
  .كملهاأجزيرة سيناء ب هخالء شبضطرتهم إلا ،هزيمة موجعة األتراكهزم بها والتي 

 نيرانهاإلى  فعوادُ  نهمأ الإ ،الحربفي  جمل وال ناقة لهم يكن لم العربأن  من وبالرغم
 الشام من عربي جنديألف  300 حواليالعثماني  بالجيش كان الحرب دخوله فعند ادفعً 

 الجيشفي  صاباتاإل معدالت وكانت ،الجيش قوام ثلث حوالي يمثلون كانوا ،والعراق
 المقاتلين من%  25 القتلى نسبة تعدت حتى ،المتحاربة الجيوش بين كبراألهي  التركي
 المجهود واعتمد الجانبين مع ليقاتلوا الفاآل مئاتا قصر  وجند ،بعض المعاركفي 
 فرنسا جندت حيث المستعمرات أبناء على كبير حدإلى  والفرنسي البريطاني بيالحر 

إلى  إضافة ،التونسيين من األفً  80 من وأكثر ،الجزائريين من األفً  170 منأكثر 
 نسبة فكانت للقتال ماميةاأل وططالخإلى  بهم ودفع ،المغاربة من اآلالف عشرات
  .اجدً  ةلياع بينهم الضحايا
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 اعشوائيً  والتونسيين الجزائريين الجنود من عشرات الفرنسيين إعدام يسآالم ضمن ومن
 ببلجيكا زيلباك منطقة، وفي القتال جبهات من الفرار نفسه له تسول من لكل عبرة ليكونوا

 عشوائية بطريقة الصفوف منا وتونسيا جزائريا جندي 20 أخرج ،م1914 ديسمبر 15
 بالتقدم األوامرإليهم  وصدرت ،جبان كلمة صدورهم على وعلقت السالح، من وجردوا

 .العدو بنيران يسقطوا لمن إ عليهم الناربإطالق  رفاقهم وٕالى األلمانية الخطوط نحو

 العثمانية الدولة يراضأ المجاعة جتاحتا فقد ،الحرب ويالت من المدنيين ينجُ  ولم
 البالد على الحلفاء دول وفرضت ،والكوليرا كالتيفود ةئوباأل الجنود وحمل ،الشام خاصة
 كانت التي المواد ومنعت ،مكةإلى  الوصول من الحجاج منع ،اقتصاديا احصارً  العربية

 جعلها الذياألمر  خارجهاإلى  التصدير ومنع ،البالد هذه دخول من ،أوروبا من تأتي
 .حادة اقتصادية أزمة في

 إسطانبول لدى بمساعٍ  برلين قامت لذلك ،اإلسالمية المشاعر على اللعب لماناأل حاولو 
 وأقيم ،نجلترااو  فرنسا ضد سالميةإ اتثور  قيامفي  مالأ ،الجهاد إعالن على للتشجيع
 ،م1915 العام بداية هافمون منطقة في اخصيصً  ،المسلمين لألسرى مخصص معسكر

 تاريخ في مسجد أول بناء المعسكر هذا وشهد ،المغاربيين لألسرى امخصصً  وكان
 معاملة في تجتهد ألمانيا كانت فقد ،الثاني فيلهلم األلماني القيصر من بتبرع ألمانيا

 وروسيا وبريطانيا فرنسا عن ترغيبهم في أمال ،الرفق من بشيء المسلمين األسرى
  .يلماناأل العثماني الجانبإلى  واستمالتهم

الستقالل الوعد باو  تزكية الروح القومية العربيةإلى  والفرنسييناإلنجليز  هتوج المقابلوفي 
ن يكون الشريف أالعرب واقترح بإلى  يعيد الخالفةأن  في قترح كتشنراو  ،للمستعمرات
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منصب أن  امتصورً  يالخليفة العرب يمن نسل النبأنه  ييدعالذي  حسين حاكم مكة
  .رب بأنها دينيةفقط لضرب تصوير الح يوروح يالخليفة كمنصب البابا شرف

للقتال مع الروس األرمن  فتطوع بعض ،ستقاللبوعدهم باالاألرمن  ستمال الروساو 
عرقية وقع ضحيتها  بادةإ بحملة ،منهم األتراكانتقم أن  فكانت النتيجة ،األتراكوهاجموا 
 القرى بادةإفي  الكردية القبائل معالتركي  الجيش فاشترك ،الف من الضحايامئات اآل

 قصرااألرمن  وهجر بولإسطان ساحاتفي  اعلنً  قادتهم من المئات عدمأو  ،رمينيةاأل
  .وشردوا

 القيادة فإن ،القتال في عربو  كردو  تراكأ من العثمانيين الجنود استبسال من الرغم وعلى
 حد بلغت شنيعة أخطاء ارتكبت باشا أنور الحربية وزير رأسها وعلى ،التركية العسكرية

 في ودالجن من اآلالف عشرات باشا أنور رسالإمن ضمنها حق جنودها في  الجرائم
 ،الروس ضد للقتال األناضول شرق في ساريكاميش منطقةإلى  م١٩١٥و ١٩١٤ شتاء
أكثر  الحملة هذه في ىوقض أحذيةومن بدون  بل أسلحةمن دون  كانوا معظمهم ولكن
 القدراتو  الخبرة عديم باشا نورأ قيادة بسبب ،مريعة كارثةفي  جنديألف  أربعين من

 .العسكرية

 لفيصابنه  رسلأفبه  طاحةلإل عثمانية خطة حسين الشريف فكتشم ا1915 ينايروفي 
 دمشقفي  العربية السرية الجمعيات مع تواصلو  إسطانبولفي األعظم  الصدر مقابلةل

 يبريطان تعهد بعد الإ للحلفاء هانحياز  يعلن ال نأب نصيحتها هلوالد ونقل ه،طريقفي 
 المؤامرة رائحة اشتم سوريا حاكم باشا جمال ولكن ،سياآفي  العربية جزاءاأل باستقالل

إلى  غلبهمأ رسلأو  العربالضباط  شتتو  ،السرية الجمعيات على تطهيرية حملة علنأف
  .المشتعلة القتال جبهات
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 مع اتفاقإلى  بالتوصللإلنجليز  هيتجأن  قبل هذمت براءإ حسين الشريف حاول وقد
ولكنه  ،العرب المطاردينو  لينالمعتق عن العفوو  الجزيرة هلشب يالذات للحكم باشا جمال
وٕالغاء  ،العربية البالد ستقاللاب قبوالاإلنجليز  أظهر بينما ،وكبرياء بصلف بالرفض قوبل

 دفعإلى  ضافةباإل ،ياقتصادو عسكري  حلففي  والدخول ،بهااألجنبية  االمتيازات
ادية قتصا زمةأ يتقاس كانتالتي  الجزيرة قادة من هوغير  حسين الشريفإلى األموال 

  .الغذائية الموادفي  اونقصً حادة 

 جاليبولي

إبريل اإلستراتيجية  جاليبولي جزيرة هشب على هجومها الحلفاء قوات شنت عندما
أن  إال ،الذخائرفي  اشديدا نقص يتعان العدد قليلة العثمانية القوات كانت ،م١٩١٥
 معلنادي جن خرآو  طلقة خرآ حتى القتال على صمم تاتوركأ كمال مصطفى قائدهم
 الصغيرة القوة ستبسلتاو  ،"هنا لي تموتواأن  آمركم بل تقاتلوا،أن  آمركم ال إني" لجنوده
 تحولتو  ،التعزيزاتإليها  وصلت حتى الحلفاء هجوم صدتو  ،معظمهافي  العربية

  .للحلفاء قاتل فخإلى  إسطانبولمن نقطة انطالق لغزو  ياليبولج

 قواتإلى  هبعدأ قد سوريا حاكم باشا جمال كان يالفاروق حازم محمد اسمة مالزم وفر
 للقاهرة فأرسل ،للمخابرات يعطيهاأن  يريد هامة معلومات هلديأن  امدعيً  الحلفاء

 نقلو  ،حسين الشريفو  السرية العسكرية العهد جمعية باسم يتحدثأنه  فادعى ليستجوب
 مستعدين نيينالعثما الجنود من الفاآلمئات  عن متوهمة صورة الحلفاء لمخابرات

  .شاملة عربية ثورةوٕاعالن  الحلفاء مساندةو  ،لتمردل
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 همطلبفي  حسين لشريفل عمادال البريطانية المخابرات موقففي  همكان هذا العامل األف
 قوات مامأ يغاليبولفي  ةتممي معركة هتواج الحلفاء قوات بينما ،عربية دولة قامةإب

 قد العربية القواتأن  يالفاروق لهم وصور ،منها ةكبير  نسبة العرب يمثلالتي  العثمانيين
 الشريف يالفاروق دعاوخ بسرعة تصرفوان إ ،الحلفاء قواتإلى  تنضم قد بل تنسحب
 فكان ،هلنصائح يستمعون البريطانيين نأو  ،العهد جمعيةفي  وعضبأنه  هبادعائ حسين
 العرب مطالبات لبحثالفرنسي  الجانب مع مباحثات سايكس أوبد ،الطرفين بين اوسيط
  .فرنسا عليها تسيطرالتي  المناطق استقاللفي  رغبتهمفي  إليه نقلتالتي 

إلى  وانتهوا ،بلندن م1915 نوفمبرفي  فرنسا مندوب بيكو مع سايكس مباحثات تأوبد
اإلنجليزية  المباشرة السيطرة مناطقو  وسطاأل الشرقفي  النفوذ مناطق بتقسيم اتفاقهم

 مستقلة عربية لدول يكونفدرال اتحادأو  عربية لدولة الباقية مناطقال وترك ،الفرنسيةو 
  .الدولتين حدىإ نفوذ تحت لكنهاو 

 الموارنة مواطنيهاأن  بيكو تذرعالتي  لبنان فرنسا تحكمأن  إلى االتفاق فانتهى
 على تحصل سوريا بقية وترك حجمها توسيع مع سالمىإ بحكم يقبلوا لن المسيحينو 

 بريطانيا خذأت بينمافيه ية إنجليز  منازعةمن دون  بها ياحصر  نفوذها قاءب مع االستقالل
  .بها اليهودية طماعلأل انظرً  يدول شرافإ تحت فلسطين وضع على واتفق بغدادو  البصرة

 ظلتالتي  االتفاقية على ينجليز واإلالفرنسي  الوزراء امجلس وافق م1916 فبراير يف
  .بعامين الحرب نهاية لبعد سرية

 نحن(ا العربية معلنً  الجزيرة هشبفي  هثورت حسين الشريفأعلن  م1916 يونيوفي و 
 ،التحريف مناإلسالمي  الدين أحكام على المحافظة وسبيل اهللا سبيلفي  نجاهد

التي  العربية القبائل من الفآ بضع من مكونة هقوات وكانت) األتراك من العرب ولتحرير



164 

 

 عيستط لمأنه  إال ،الجزيرة هشبفي  التركية قواتال ضعف ورغم ،بالمال هاءوال اشترى
 اجنود نزلتأو  ،جدة هاجمتالتي اإلنجليزية  البحريةو  الطائرات بمساعدة الإ هزيمتها
 إنجليز جنود نزالإ قاطع بشكل رفض بعدما ،الداخلفي  هلمساعدتإليها  مصريين
 ولد يكسشر  صلأ منضابط  هو(المصري  عزيز نو البريطانيعليه  ففرض ،مسيحيين

 تركيا حزبفي  باشا نورأ مع تزاملو  العثمانية الحربية بالكلية التحق ثم مصرفي  تربىو 
 رائد برتبة عزيز ظل بينما ،للحربية وزير نورأ أصبح عندما ولكن ،القتال، وفي الفتاة
الضباط  من للتتريك مضادة العهد باسم سرية جميعةلتأسيس  حساس بالظلماإل هدفع

إلى  وتم نفيه عليه فقبض ،والعنصرية االضطهاد من عانوا الذين بيةبالعر  الناطقين
 تقريبا شهر بعد ثم ،الحسين بن يعلاألمير  وراءا مستتر  القوات قيادة ليتولى )مصر

 .العسكري جعفر هخلف

التي  الكبرى العربية الثورة تقم فلم ،نجليزلإل كبرى ملأ خيبةفي  تسبب الحسين ولكن
 الجمعياتأن  وظهر ،العثماني الجيش من العرب من الفاآل مئات ينشق ولم بها بشروا
 عرض على البرلمان تقرير، وفي مخابراتهم صورت مما بكثير ضعفأ العربية السرية

 دوائرفي  ضجة ثارأ مما ،استرليني مليون 11ـب للحسين ادعمً اإلنجليز  هنفقأ ما قدر
فيه  تهفو الجيوش كانت حرب توقفي  المبالغهذه  كل نفاقإ عن البريطانية السياسة

 المدينة اقتحامفي  هقوات فشلت عندما ،اواضحً  الحسين عجز وظهر ،المالي للدعم
  .مرة بعد مرة المنورة

يكن  ولم ،على جيوش الحلفاء يوقع عبء المجهود الحرب ،العراقو  الشامفي  وكذلك
 الشعارات اليز اإلنجل ذهب من تقبض ما كان دافعهاالتي  العشائر العربيةو  للقبائل

التخريبية من قطع خطوط السكك األعمال  فيما عدا ،كبير يالقومية من دور حرب
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 العرب بلورانس الشهير لورانس دواردإ توماس كتابأن  إال المناوشاتو  البرقو  الحديدية
 العربية القوى لدورفيه  لتصور مبالغ ىدأو  ،شهرةو  ضجة ثارأ )السبعة الحكمة عمدةأ(
 حول سطوريةاأل الهالة من ليزيد ،الشريف عمرو  وتولأ بيتر الشهير ببطولة مالفيل تىأ ثم

  .الحربفي  يالرجل والدور العرب

الذي  نجد ميرأ سعود بن منافسة من بالشكوى حسين الشريف ضج الحرب نهاية وبمجرد
 ونيالبريطانيّ  الساسة ىأور  ،اشهريً استرليني  جنيه 5000 ياإنجليز  ماديا دعما هبدور  تلقى

لم يتوقف حتى وقع ولكنه  ،السخففي  غاية المتنافسين نيالزعيم على المخابرات نفاقإ
 كانت هحقيقت نإف خرمةو  تربة يمنطقت على بينهما الصراع ظاهر كان وبينما ،الصدام
 من هجنودو  للوهابيين ممثال سعود ابن حيث العربية الجزيرة هشب كامل على اصراع
 توكان ،أموالفي ا وليس طمع ،راسخة عقيدة عن اتلونيق الوهابيةاإلخوان  جماعة
 ووجد حسين هزيمة من خاللهم من وتمكن ،كبيرة قوة هيعطي لهم سعود بنا زعامة

 معهم سعود بن تعامل بينما صنيعتهم هزم قدو  شديد حرجفي  نفسهمأاإلنجليز 
جلترا إن تدخلت حيث ،م1921 عامفي  الإ يحدث لمالذي  الصدام تجنبو  ،بدبلوماسية

 ،عليها ملك الحسين بن اهللا عبد عينواالذي  ردناأل اجتياح من سعود لآ لمنعا عسكري
 بحسب البريطانية الحماية تحت العراق عرش فيصل أخاه تولى بينما ،همجهودات نظير

لحقت بها خسائر أو  ،المهاجمة القوات فردت وقتئذ المستعمرات وزير تشرشل تخطيط
  .ردنواأل لسعوديةا بين الحدود ورسمتجسيمة 

المصري  من الجيش) يقوة االحتياط(الرديف اإلنجليز  طلب م1916يناير وفي 
منهم ضجوا بالشكوى من  األفً  12فجمع قرابة  ،قامة التحصيناتإفي  لتستخدمهم كعمال



166 

 

 قوبلت بالعنف ،عابدين يمام سراأمظاهرة في  تجمهر بعضهمو  ،سوء المعاملة
  .الضربو 

 لمانية على سفنها التجاريةنتيجة لهجوم الغواصات األ م1917ب الحر أمريكا  ودخلت
في  خرجت روسيا من الحربالمقابل في  ولكن ،يطانيا وحصارهامحاولتها لتجويع بر في 

نتهت االتي  لمان على الهدنةواتفاق لينين مع األ ،لسنة بعد قيام الثورة البلشفيةنفس ا
 فنلنداو  ن سيادتها عن بولنداتخليها عو  عتراف روسيا باستقالل أوكرنيااتها بامفاوض

االستعانة في اإلنجليز  فكانت خطة ييطالاإلنهار او  ،الفرنسي الجيشفي  حدث تمردو 
  .لدعمهما الصهيونية استدرار و  بالحركات القومية العربية

في  يللشعب اليهود يتأسيس وطن قومإلى  ن حكومة جاللة الملك تنظر بعين العطفإ
ء يجحف يدراك هذه الغاية مع عدم عمل شإضل جهودها لتيسير فأفلسطين وستبذل 

بما يتمتع به أو  دينيةو  فلسطين من حقوق مدنيةفي  بما للجاليات غير اليهودية القائمة
  .المركز السياسيأو  من الحقوقاألخرى  البالدفي  اليهود

الكبير  يالوالرأسملقيادي الصهيوني خطابة لفي البريطاني  لورد بلفور وزير الخارجية
  .م1917نوفمبر  2لورد روتشيلد المعروف بوعد بلفور 

على  ةتنها ثابأن حكومة صاحب الجاللة البريطانية باالتفاق مع الحلفاء تصرح بإ
 ةموقد قررت تأييد األ ،جنبيتحرير البالد من الحكم األإلى  يترم ةالتها لكل حركامو 

التي  الفوارق المصطنعة ةزالإ العربية و ة اإلمبراطوري حياءجهادها وصراعها إلفي  العربية
وعودها السابقة  ىخر أتؤكد مرة  ،ةبين العرب وحكومة صاحب الجالل األتراكوجدها أ

ماكمهون ومساعدة  يرسائل السير هنر في  حسبما جاء ،بتأييد استقالل جميع العرب
  .ةلم تنل االستقالل بعد على الحصول عليه بعد الحرب مباشر التي  البالد
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  .م1918فبراير  8رسالة للشريف حسين في البريطاني  رد بلفور وزير الخارجيةلو 

وبمجرد انتهاء  ،وبين دعم بيوت المال اليهودية ،بين دعم الثوار العرباإلنجليز  وجمع
  .بإعالن حمايتها على فلسطينإنجلترا  الحرب سارع اليهود بمطالبة

في  سالم القوات العثمانيةستقضت باالتي  هدنة مودروسوقعت  م1918أكتوبر  وفي
دخلت و  ،واحتالل الحلفاء لمضايق البوسفور والدردنيل ،الحجاز، سوريا، عراقال ،اليمن

األستانة  حتلتاالقرن الذهبي و إلى  ثم األمريكية ةلياالبحرية البريطانية والفرنسية واإليط
فاحتل  ،كيةواقتسموا األراضي التر  ،فاء على موانئ البحر األسود كلهاسيطر الحلو 

نانيون واإليطاليون أنطاكية وكوشا داسي وقونية، واحتل اليو  ،الفرنسيون مرسين وأضنة
  .تراقياإلى  باإلضافة القسم الغربي من األناضول

الخضوع لالحتالل  األتراكفقد رفض  ،اعنيفالتفاق الهدنة  كان رد الفعل الداخلي
الحركة حيث أسست  ،ناضولاألي ف بلغت ذروتهاو  ،تركيةالقومية الحركة ال شتعلتاو 

 ،التركية االستقالل وقامت ما عرفت بحرب ،أتاتورك مصطفى كمالبقيادة الوطنية 
مؤتمرات عديدة في طول البالد وعرضها الستنهاض الوعي  ةلياوعقدت الحركة الكم

القومي وٕانقاذ البالد من التقسيم، وتشكلت حكومة وطنية برئاسة مصطفى كمال بهدف 
 أصدرتها الحكومة السابقة ألغت جميع القوانين والتعليمات التي ،لة تركية مستقلةإقامة دو 

بعدما وقع على معاهدة  ،نوحكومته خارج إطار القانو محمد السادس ووضعت السلطان 
 ت دولة أرمينيائنشأُ و  ،العثماني وضمت تنازالت ضخمة من الجانب ،م1920 سيڤر

استقالل الحجاز ورفضتها الحكومة و  دستاننشاء دولة كر وضعت الخطوط العريضة إلو 
علن أناضول و األفي  يستنهض القوات التركيةأن  واستطاع مصطفى كمال ،ةلياالكم

إلى  مصطفى هتجاثم  ،ليهإ هغلبأنضم ا هوعندما بعث السلطان بجيش لحرب هعصيان
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تصار رمن والفرنسيين من االناستطاع بعد معارك متعددة مع اليونان واألو  تحرير تركيا
السوفياتي  االتحاد مع موسكو وقع معاهدة ،م1921، وفي متعددة أراضيواستعادة 

األرمن  مع ألكسندروبول ومعاهدة بينهم، الدائرة حربهم فأنهت ،فرنسا مع نقرةأ واتفاق
  .الحرب معهما منهي

ياسية في حين ظل السلطان الس ةهوبرز في الواج ،قومًيا فأضحى مصطفى كمال بطال
وغادر البالد  ،يةواعتزل الحياة السياس ،تنازل عن العرشأن  إال فما كان منه في الظل

  .م1922أكتوبر  17جزيرة مالطة، في إلى  على ظهر بارجة بريطانية نقلته

العهد عبد لي و  ة بعد تنازل السلطان محمد السادساعتلى عرش السلطنة العثمانيو 
وجرد السلطان من كافة  ،وقفأصبح مصطفى كمال سيد المأن  بعد ،المجيد الثاني

 حددتو  بطال معاهدة سفربإمعاهدة لوزان مع الحلفاء تاتورك أثم وقع  ،السلطات
 فيها تنازلتو  ،العربي والمشرق وتركيا وبلغاريا اليونان مثل بلدان عدة حدود المعاهدة

 عن تنازلت كما ،وسوريا والعراق والسودان ومصر قبرصفي  مطالبها عن تركيا
 مدن ضم يشمل بما سوريا مع الحدود ترسيم أعيد المقابل، وفي ليبيا في هاامتيازات

 وديار وحران ورفةأو  ومرعش وكلس وعنتاب وأضنة وقيليقية وطرسوس مرسين ومناطق
  .عمر ابن وجزيرة ونصيبين وماردين بكر

وبهذا سقطت  ،وطرد عبد المجيد من البالد 1924وبعد ذلك تم إلغاء الخالفة سنة 
تحمل لواء  ،عام 600استمرت لما يقرب من أن  بعد ،اورسميا نهائيالعثمانية الدولة 

  .لها وشعار ا وقات انحطاطها رمز أ، وفي وقات مجدهاأفي  سالم وكانتاإل

ة فوق ا فقد منحت المرأبدرجة كبيرة جدً إنجلترا  في االنتخابيةالهيئة  م1918في  وتغيرت
فزاد عدد الناخبين  21الـ لطبقة العاملة فوقمن اكذلك الذكور و  ،الثالثين حق االنتخاب
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 كبيرةا رً اثآوكان لهذا التغيير الكبير  ،دفعة واحدة امليون 21إلى  ماليين ونصف 7من 
أ بد م1919يناير ، وفي الداخلية والخارجية على حد سواءاإلنجليزية  السياساتفي 

دة العو و  يحهمحيث طالب الجنود بتسر  ،البريطاني صفوف الجيشفي  يعلوا التذمر
واالستعاضة اإلنجليز  عادة العديد من الجنودفاضطر تشرشل رغم معارضته إل ،للوطن

انخفض  ،وسطالشرق األفي  رجل يعنهم بالهنود وغيرهم وقد كان هناك قرابة مليون
 أصبح الحفاظ على المستعمراتا تدريجيو  ،م1919صيف في  األف 320إلى  عددهم
 .فولاألفي  ةلياريمبعصر اإل أوبد ،صعوبةأكثر 

ا خرجت مستفيدة جدأمريكا  قد دمرت ولكنأوروبا  كانت ،ولىوبنهاية الحرب العالمية األ
تضاعف و  الجنوبيةأمريكا  سيطرت علىو  ،بملياراتاألوروبية  فقد أصبحت دائنة للدول

تحسن و  األوروبية ر المصانع والمزارعيزدهرت بسبب تدماو  يوالصناع ينتاجها الزراعإ
انتهى و  مام المنتجات اليابانيةأدنى فتحت أسواق الشرق األو  وازدهر يصاد الياباناالقت

انتهى و  مبراطورية النمسا والمجرإ و  العثمانيةاإلمبراطورية  مبراطوريات فسقطتعصر اإل
وسط بشكل جديد سنوات قليلة ظهر الشرق األ، وفي روسيافي  عصر القياصرة
 .وصراعات جديدة

  .ايئت للثورة تمامً حرب كانت قد هُ ما مصر فبنهاية الوأ

من  الفمئات اآلالقبيح وسيق  هنتهى عصر االحتالل المستتر وظهر وجهافقد 
بمرتبات ا البداية كان التجنيد اختياريً ، وفي ميادين الحرب المختلفةفي  المصريين للخدمة

 سرت وقد ،الحرب عن ابعيدً  عمال نيجدو  كانوا الفالحينألن  هذا يفلح ولم ،مجزية
 فلجأت األتراك من بالقنابل للقصف ،سيناءفي  المصرية العمال فرقة تعرض خبارأ

في  اشهر  12 قضوان إ العسكرية الخدمة من المتطوعين الفالحين عفاءإإلى  السلطات
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 فيقدم القرى على جزية فرضفي  القديمة للوسائل لجأت خيراأ ثم ،جيوشها من أي خدمة
خذ أو  ،استخدم هذا كأداة للتخلص من الخصومو  ،ةالرجال سخر  من اعددً  مدير كل

على البصم بقبول التطوع تحت  هرغامإ و  السلطةإلى  والتهديد بتوريد من ال يدفع ىالرشاو 
سحبوا لجبهات و  يودوا بالحبالشيوخ قُ و  طفالأانهالت على التي  ة ضرب الكرابيجأوط

 بخسأحبوب بو  عالفأو  يديهم من دوابأ هعلى كل ما طالتاإلنجليز  استولىو  القتال
 السوداء السوق من الغالل لشراء حوالاأل من كثيرفي  المزارعون ضطراو  ،األسعار

األرض  نقصتأو  ،الحصص عليهم فرضتالتي  للسلطات لتسليمها ةلياالع سعارباأل
أصبحت التي  توافدت على مصرالتي  طعام الجيوشالمنتجة للقطن لصالح الحبوب إل

البريطانية اإلمبراطورية  رجاءأتوا من كافة أالجنود الذين ب ا غصكبير  ياحرب امعسكر 
استشعر عموم و  ،يعتدوا عليهمو  ،هلهاأيهتكوا حرمات و  ،امصر فسادً في  ثوايليع

فزع و  ،اعقودً  عليهمخفيت التي  الحقيقية هذاقوا مرارتو  ،ة االحتاللأالمصريين وط
 اتدميرً و  اتخريبً و  االقاهرة فسادً ي ف المصريين من جحافل الجنود االستراليين الذين عاثوا

 حرق مجموعة منهمأ ،قبيل رحيلهمحتى إن  لخراب قامتهمإزبكية مكان األ يتحول حو 
في  فاحترق ،نوبة هياجفي  من النوافذ هونزالئ هثاثألقوا بأحمر بعد ما فندق الضوء األ

في  وايجد لم الذين الفالحين نفوسفي  خضوع من االحتالل هرسخ ما الحرب سنوات
على من كلفة أوأصبحت كلفة الصبر على االحتالل  ،عليهم امباشرً  اضررً  االحتالل

  .وحضر ريف من المصريين جموع لها استجابت حتى وفدال دعوة كانت فما ،همقاومت

بعد قيامها وعندما  اقرش 60إلى  جنيهات قبل الحرب 4من المصري  نهار سعر القطناو 

يصدرها التي  وراق البنكنوتأوجعلت  ،يهلالبنك األ مركزاإلنجليزية  ثبتت السلطات
وراق أتأجيل دفع قيمة في له  القيمة للجنيهات الذهبية المتداولة رخصفي  مساوية

وراق فأصبح يصدر األ ،لندنإلى  يالذهب هقام البنك بتصدير معظم غطائو  ،البنكنوت
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 ارتفاعو  ضخمالتفي  صبح ذلك عامال غير منظورأف ،يغطاء ذهبمن دون  النقدية
خاصة وقد سحبت السلطات  ،وقع على الطبقات الفقيرةالذي  يالجنوناألسعار 

 ،المصري لشراء السلع من السوقجنيه  مليون 450يناهز  االبريطانية من البنك مبلغ
عما كانت قبل الحرب %  350من أكثر  إلى تكاليف المعيشةفي  حتى بلغت الزيادة

اقتصادي  حصار هشبفي  فوضعت مصر ،يسترليناإل هوربطت العملة المصرية بالجني
البريطانيون من به  حدود ما يسمح، وفي يال من منطقة االسترلينإال تستطيع االستيراد 
  .ود شديدة على االستيراد والتصديرمع فرض قيأمريكا  دوالرات لالستيراد من

تحديد في  اليةتفقد تعرضوا لضربات مت ،سبتهم سياسة كرومركأأما كبار المالك الذين 
  .أثار حنقهمرباحهم و ألزاميا مما قلل من إ هتحديد سعر في  ثم ،االمساحات المزروعة قطن

أثناء الحرب حيث في  الظهورفي  المصرية الصناعية ةليات الرأسمأبدالمقابل وفي 
في  بعدما كانت وصلتالمصري  السوقإلى  عن التدفقاألجنبية األموال  سو توقفت رؤ 

صعب استيراد و  ،الشركات المساهمةفي األموال  من%  90من ثر أك إلى م1914
كان االحتالل قد قضى عليها التي  المحليةالصناعات إلى  فوجدت الحاجة ،لسلعا

  .يتنمية القطاع الصناعفي  ساهم بقدر كبير ياحمائ فكانت الحرب عامال

بينما  ربشكل كبياألسعار  حيث ارتفعت ،ن فقد ضيقت عليهم الحربو ما الموظفأ
اإلنجليز  واخر الحرب عادت الحكومة لتعيينأ، وفي د بشكل متناسب معهامرتباتهم لم تز 

  .الوظائف الدنيافي  الوظائف الكبرى بمرتبات ضخمة تاركة المصريينفي 

 ،منتديات سياسيةإلى  التركيبة الطالب حيث تحولت المدارس العلياهذه  فجر وما
يرتادها الطالب منتديات سياسية التي  يهمقاصبحت الأو األخرى  ولحقتها المدارس

  .نشطة
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كمال الدين األمير  ابنه عتذراو  ،السلطان حسين كاملتوفى  م1917أكتوبر  9وفي 
سرة أكبر أبناء األ هفؤاد باعتبار أحمد  حسين عن تولى العرش فكان العرش من نصيب

  .العلوية سًنا

المصرية نهائيا وتسوية ألة المس حلفي  باشا ملنر يفاتح رشد م،1917واخر أوفي 
  .ردمن دون  المصرية البريطانية ولكنالعالقات 

على مطلب األمة  توحدتو  ،المصريةاألحزاب  نتهاء الصراع بيناإلى  وقد أدت الحرب
 بشأن العراقالفرنسي اإلنجليزي  صدر التصريح م1918نوفمبر ، وفي االستقالل

مما نشط الحركة  ،البلدينفي  ستقلةحكومات وطنية مإنشاء  اتفاقهما علىو  سورياو 
توكيالت ا وظهر للنور جامع ،وانتهت بتكوين الوفد ،المصرية الباحثة عن االستقالل

  .ستقالل مصراشعبية للمطالبة ب
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  ثورة الرعاع

 يبل ه ،الطبقة العليا فقط اههذه الحركة ليست فيما يسمونأن  كلما شعرتا كثيرً  ر سَ أُ 
 ينأيسميها حسادنا طبقة الرعاع وأفخر بالتي  الطبقة منخص األ وعلىأيضا  منبثقة

لما قامت لها قائمة  ،ولو كانت هذه الحركة قائمة على الطبقة العليا أمثالكم،من الرعاع 
 في اكثر عددً األهي  طبقة الرعاع ي،نتشرت هذا االنتشار ولما انتصر المبدأ الوطناولما 
ها االستقالل أمبد ها ثابت على الدوامأالتي مبدو  ،والتي ليس لها صالح خاص ،األمة

ذا إالعالي  المنصبفي  ذلك الموظف ،األموال الرجل صاحبن إ ،التام لمصر والسودان
رباب تلك أا من ولذلك رأيت كثيرً  ،مصلحتيأو  يقال يحيا الوطن فإنما يقول تحيا وظيفت

لكم ما تغيروا ومابدلوا ثاتغيروا لكن الرعاع أمأو  ومن ذوي الوظائف تقلبوا ،المصالح
  .عقائدهم

  م1924حفل نقابة شركة السكك الحديدية في  سعد زغلول

إبراهيم  الشيخ القرية لعمدة الغربية بمديرية فوة بمركز بيانةأ قريةفي  زغلول سعد ولد
 يالشناو  هو خأ عمل حيث ،يالدسوق الجامعفي  ثم ،القرية كتابفي  هتعليم أوبد ،زغلول
 زهرباأل التحقو  القاهرةإلى  وفدأ م1873، وفي م1870دسوق ركزم لمجلس ارئيس

 عامفي  قالو  ،األزهرية هبدراست امعتزً  سعد وظل ،هعبد ومحمد يفغاناأليد  على وتتلمذ

التي هي  األزهر في التعلم طريقةأن  الجمعة صالة بعد هرز باأل خطب عندما م1921
 من همكنالذي و  للشيخ التلميذ ارمن خالل حرية اختي الفكرفي  ةلياالستقال هاكسبت

  .يالشافعإلى  يالمالك المذهب من التحول
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 هليعين م1880محمد عبده  الشيخ هطلب حيثاألزهرية  هدراست يتم لم زغلول سعد ولكن
في  موظفا سعد عين ثم ،تحريرها رئاسة تولى عندما ،المصرية الوقائع جريدة تحريرفي 
 على عقابا م1882 فصلأن  إلى يللقانون يلصحفا العمل من انتقلو  الداخلية وزارة

  .يالخديو  ضدعرابي  ييدأوت للثورة فيها دعا صحفية مقاالت

 تتطلب) المحاماة مهنة( تكن لم نهاأل صقر حسين هصديق مع بالمحاماة للعمل هفاتج
 ما اتهم سرعانولكنه  يمتهنهابأنه  القول من يخجل كانحتى إنه  علميا مؤهال وقتها

على اإلنجليز  ت لالنتقام من الخونة الذين عاونوائنشأالتي  االنتقام لجمعية امباالنضم
 المحاماةفي  نجاحا سعد حققو  هتءبرا عالنإ رغم اشهور  المعتقلفي  احتالل مصر وظل

 بالطبقة االختالط له تيحأف عمالهاأل الً وكي فاضل ينازل ميرةاأل هاختارت حتى
 بين جمعالذي  صالونها خالل من تعددةم وصداقات صالت وكون رستقراطيةاأل
 .جنبيةواأل المصرية رسقراطيةاأل

 للتعين مطلوبا الحقوق مؤهل يكن ولم م1892فقبل  بالقضاء العمل سعد على عرض ثم
 التحق ثم الفرنسية تعلمفي  فشرع عليه الحصول قررولكنه  القضائية الوظائففي 

  .م 1896 باريس بجامعة

 ةابن صفية من تزوجأيضا  م1896، وفي يالتال العامفي  قالحقو  ليسانس على وحصل
 وقد رستقراطيةاأل الطبقة من فردإلى  سعد وتحول ،النظار رئيس باشا فهمي مصطفى

 .المصاهرةو  الثروةو  العلمية الشهادةو  والمنصب الشهرة حاز

 اكاألتر  سيادة ظلفي  يالطبيع مكانهم خذألالطبقي  المصريين لكفاح نموذجا هذا وكان
  .ستقراطيةاأل الطبقة على ةسوالشراك
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 وتقليلاإلنجليز  لمهادنة هاتجا هناك كان م1904 وفرنساإنجلترا  بينالودي  االتفاق وبعد
 هذا الحزب سأر  على وكان ،صراع خاسر معهفي  من الدخول بدال االحتالل أضرار

 بقيادةي الوطن الحزبأعضاء  بينو  بينهم قطيعة حدثأ مما زغلول وسعدمحمد عبده 
  .كامل مصطفى

 ةأالمر  هكتاب إليه هدىأالذي  مينأ قاسم عن دافع فقد ،هغير إلى  اقياسً ا تحرري سعد وكان
 المعركة عن لهاءإ هواعتبر  هالتوج هذا كامل مصطفى هاجم بينما ،م1900 الجديدة
  .الجالءفي  الحقيقة

 امنكرً  بضراوة ملكا مصطفى ههاجم بينما الشهيرة هقضيتفي علي يوسف  الشيخ وساند
 ،االجتماعية بالكفاءة القائلة النظر ةهوج متبنيا زوجها اختيارفي  الراشدة ةأالمر  حق

 بها سهمأ شراءإلى  سعد سارع ،م1909 ةليام زمةأل المؤيد جريدة تعرضت وعندما
 هبعد وفاتمحمد عبده  شكلها مجموعة من تالميذالتي  جنةلوتولى رئاسة ال ،نقاذهاإل

 للمعارف وقد اوزير  هاختيار في  اهام قامة جامعة مصرية وكان هذا عامالإب هرتلتنفيذ فك
 ضخم بتبرع اقرارً  استصدرولكنه  الوزارة هتولي بعد الجامعة مشروع عن سعد ابتعد

  .الوزارة من للمشروع

 التعليم غرض حيث ،شغالاألو  المعارف يوزارت ضم ذلك قبل االحتالل سياسة وكانت 
 عام ومنذ ،هتعليمأو  الشعب تثقيف وليس موظفين تخريج صراحة ركروم هوضحأ كما

 دروسأن  موسى نبوية وتذكر ،اإلنجليزية إلى العربية اللغة من التعليم تحولم 1888
  !اإلنجليزية باللغة تدرس كانتم  1906 عام السنية مدرسةفي  العربية قواعد

 ومصطفى الوزارة تولى عندما سعد بيننزاع  محل الدارسية المواد تعريب قضية وكانت
في  التعيين من خريجيها يمنع ذلكألن  ،بالكامل الدراسة تعريب سعد رفض فقد ،كامل
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 تعريب استطاعولكنه  ،نجليزيةباإل فيها التعاملو األجانب  عليها يسيطرالتي  الوظائف
  .بالتدريج يالثانو في  المواد وبعض ياالبتدائ التعليم

 سعد انتقل ثم ،الشرعيين القضاة لتخرج يالشرع القضاء رسةمد أنشأ هخالل وزارتوفي 
 حولتهالتي  المحاكمةإلى  فريد محمد تعرض حول الشك من الكثير ويثار الحقانية لوزير
 هينفي هذا ماو  ،فريد محمد ضد اتءجرااإل اتخاذفي  سعد دور حول ،هعهدفي  للمنفى
 ضد والتعنت هتخطي هو ببهاسأن  معلنام 1912 مارس 31 هاستقالت سعد وقدم ،بشدة
 مع هخالف وزال ،سعد حياة من المرحلة تلك وانتهت ،تهمة بال هسجن محاولةو  فريد

 مما ،لها وكيالنتخب االتي  التشريعة الجمعية انتخاباتفي  هساندالذي الوطني  الحزب
   .ولىاأل العالمية الحرب انتهاء بعد ،المصريالسياسي  الحراك زعامة يتولل ههيأ

 سكندريةسان استيفانو باإلفي  باشا بمناسبة جلوس الملك فؤاد يرشد هقامأحفل  وفي
الحرب قد قاربت على ن إ عمر طوسون لسعد زغلولاألمير  قال ،م1918أكتوبر  18

 ورد ،مؤتمر الصلحفي  وفد ليطالب بحقوق مصر ذهبيأن  فكرةعليه  عرضو  ،االنتهاء
 ءهصدقاأسيفاتح وأنه  وانهاأرؤوس من قبل وهذا الفي  الفكرة دارتهذه  نإ بالقبول و عليه 

  .ه للقاهرةعند عودت

 باشا رئيس الوزراء يواقترحا معا على رشد ،يكن باشا يعرض سعد الفكرة على عدلو 
ال حل من إال يوجد نه إ قالو  ،رفضولكنه  ،المسألة في يميركيوسط القنصل األأن 
في  أبالفعل بدو  مباشرةإنجلترا  إلى وايتوجهأن  أو تطالب تركيا باستقالل مصرأن  اثنين

الحكومة لم تكن ألن  ذلك ،بقيادة سعد يشعبو  يعدلو  يبقيادة رشد يتكوين وفدين رسم
ن لم يوفق إيطالب باالستقالل التام ف ين الوفد الشعبإكذلك فو  ،ها تمثل الشعبأن يلتدع

  .الحصول على ما يستطيع من حريةفي  سعد حظاأ يكان الوفد الرسم
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فهمي  الجمعية التشريعية عبد العزيزفي  هزميالو  سعد هتوج م1818نوفمبر  13 وفي
طالبين البريطاني  وينجت المعتمد ةدار الحماية لمقابلإلى  باشا يشعروا يعلو  بك

 الترخيص للسفر للندن لعرض القضية المصرية بناء على مشورة رئيس الوزراء حسين
 هثم توج ،المسألة في قطعمن دون  شكرانتهى بال ،فدار بينهم حوار طويل ،رشدي

لندن لذات إلى  ييذهب مع عدلأن  في هبرغبت هبلغأو  ،وينجتإلى  يرئيس الوزراء رشد
يكون أن من دون  كلهااألمة  يتحدثون عن هسعد ورفاقأن  هاندهاشله  بدىأف ،الغرض

 هطريقفي  يعلى المض هشجعو  سعد بهذا يبلغ رشدأفلما  ،الصفةهذه  لديهم ما يخولهم
الوفدية وجمع التوكيالت الهيئة  واتفقوا على تكوين هاجتمع برفاقو  ،يلكسب الدعم الشعب

 13، وفي جمع التوكيالتفي  باشا الوفد يوساعدت الحكومة بقيادة رشد ،الشعبية لها
، السيدلطفي  أحمد ،سبعة سعد زغلولأعضاء  ولى منالوفدية األالهيئة  لفتأفبراير ت

  .محمد محمود، يعبد العزيز فهم، ةعلوبمحمد علي  ،يشعروا يعل، علي المكباتي

 ،خر ليمثل مصرآقرر تأليف وفد الذي  هعمر طوسون وفريقاألمير  بينما تم تجاهل
 من الحزباألمير  كان وفد ،األمة وفد سعد لرجال حزبفي  وبينما كانت الغلبة

واتفقا على ضم  ،ق شبردفندفي  وسعداألمير  بسالم بعدما تقابلاألمر  انتهىو  ،الوطني
السفر و  بالكف عن العمل بالسياسة يوامر لألمير من السرات األءالوفدين ثم جا

  .اعن القضية تمام هبعادإفورا فتم  سكندريةلإل

ذهب و  اعترضوا عليهاالوطني  الحزبأعضاء  ولى لكنووضعت صيغة التوكيل األ
التوكيل خضوعا التي في  لفاظ الملطفةمعتبرين األ همنزلفي  بعضهم لمناقشة سعد

ننا نعتبر إ يفقال محمد زك يمنزلفي  ينكم تهينونإفغضب سعد وقال  ،اإلنجليز لسلطان
ثبتت بعد ذلك على منزل سعد التي  التسمية هعجبتأو  فسر سعد ،األمة بيتفي  نفسناأ
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نحن الموقعين على (فنص على  ،الوطني ى الحزبأزغلول وعدل التوكيل بحسب ما ر 
يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا أن  في ،"...."نبنا عنا حضرات هذا قد أ

  .)ستقالال تاماااستقالل مصر في  سبيال يللسع

أعضاء  طالب بالتنصيص عليهالذي  التوكيل على استقالل السودانفي  ولم ينص
  .استقالل السودان بالتبعية ياستقالل مصر يعنأن  ى سعدأر بينما الوطني  الحزب

الهشيم مع دعم الحكومة المستتر لها في  االنتشار انتشار النارفي  ت التوكيالتأوبد
الوفد من جمع  يمنع مندوبفي  واأفبد ،ولكن السلطات البريطانية تنبهت لمدى انتشارها

  .تهامصادر و  التوكيالت

أعضاء  ولكنهم اختلفوا على تسمية ،أعضاء لضمالوطني  تفاوض الوفد مع الحزبو 
الدكتور حافظ و  مصطفى النحاس هر الوفد لنفساالذين ينضمون للوفد فاختالوطني 

  .يعفيف

 ،جورج خياطو  سينوت حناو  يصدقٕاسماعيل و  خرين كحمد الباسلآأعضاء  ثم ضم الوفد

رسل الوفد نداء أقوبل طلبهم بالرفض ف ،وعندما قدموا طلبا للحصول على جوازات السفر
يتظلمون من رفض  ،ي ويلسونميركرئيس األبرقية للو  ،األجنبية الدول يلمعتمد

مؤتمر في  السماح لهم بالسفر لعرض القضية المصريةاإلنجليزية  السلطات العسكرية
   .الصلح

السلطة العسكرية بطلب  إليه رسلتأ همنزلفي  قامة مؤتمرإوعندما حاول سعد زغلول 
 ن السلطةأينبئهم ب هيرسل لمدعويأن  هر العام فطلب منهم بدو األمن  على هلخطورت هلغائإ
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رسال برقيات إفي  واستثمر سعد هذا المنع ،فوافقوا بال اكتراث ،من منعت اجتماعهمهي 
  .لهم من االجتماعاإلنجليزية  لطاتتنبئهم بمنع الساألجنبية  للدول

 بالمماطلة هيكن باشا الذهاب للندن فقوبل طلب يباشا فقد حاول مع عدلرشدي  ماأ
 هالملك فؤاد ومعإلى  هستقالتاباشا  يفقدم رشد ،ا تضييع الفرصةالتأجيل المراد منهمو 

 سعىو  فؤادأحمد  فلم يقبلها ،معلقة يوظلت استقالة رشد ،يكن من وزارة المعارف يعدل
 يوعدلله يسمح أن  هباشا لعودت يعنها مرات عدة حتى اشترط رشد هثنائإلواإلنجليز 

 في هستقالتافؤاد أحمد  قاطع وقبلبشكل اإلنجليز  فرفض ،لمن يشاء من المصريينو 
  .م1919من مارس األول 

ستكون طوعا  هستخلفالتي  الوزارةأن  دركأالمسببة و  يالعام الستقالة رشدالرأي  ثارو  
 وكانت استقالة ،المحافل الدوليةفي  من المطالبة باالستقاللاألمة  منعفي  لالحتالل
أحمد  السلطان هلم يجب ساكنالذي  يالسراو  هالشعب من ورائو  بين الوفد ةقاطعرشدي 

  .رشدي يدعمهم كما كان الوفد طالبين دعمهأعضاء  هرسلأعلى خطاب  فؤاد

ذلك في اإلنجليز  ىأر األجنبية  التواصل مع القنصلياتفي  الوفدأعضاء  بينما استمرو 
 ةبسياستهم القمعية فاستدعى الجنرال وطسون قائد القوات البريطاني اا لهم وتشهيرً حراجً إ

العرفية األحكام  نهم سيقعون تحت طائلةأا بتحذيرً إليهم  وقدم ،مارس 6في  الوفدأعضاء 
فيه  لويد جورج رافضاالبريطاني  رئيس الوزراءإلى  رسلهاأفرد سعد زغلول ببرقية 

  .التهديدات العسكرية

لقوا القبض على سعد زغلول وحمد أتهديدهم فاإلنجليز  مارس نفذ 8يوم السبت وفي 
ثكنات قصر النيل حتى الصباح في  اعتقلوهمو  يسماعيل صدقإ و  محمد محمودو  سلالبا

  .مالطة كمنفى ومعتقل لهمإلى  بورسعيد ومنهاإلى  ثم اقتادتهم
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 خروجهمو  ضراب طالب مدرسة الحقوقإحداث الثورة بأت أمارس بد 9 ياليوم التالوفي 
ها ثم مدرسة الزراعة ثم طالبإليهم  انضمالتي  المهندسخانةإلى  مظاهرة منطلقينفي 

قبضت على و  حاطت بهمأيصلوا ميدان السيدة أدركتهم قوات البوليس و أن  قبلو  الطب
في  وقع صدامو  ،طالب المدارس المحيطةإليهم  انضمو  ،الجمهور يتزايد أوبد ،المئات

  .لمحافظة المظاهرة الحاشدة بصعوبةقوات افيه  ميدان باب الخلق فرقت

اتفقت كلمة الجميع و  ضرابالمدارس قد علموا باإلو األزهر  ن طالبكاالتالي  اليوموفي 
ت مظاهرات ضخمة تخللها بعض العنف فعطلت أوبد ،هذا اليومفي  على الخروج

 من هذها طالب المدارس العليا سريع أوتبر  ،حطمت بعض المحال التجاريةو  ،التراميات
األجانب الذين حطمت بعض  ىإل اوقدموا اعتذار  ،التزام السلميةإلى  ودعوا ،األعمال
  .محالتهم

تحولت السلطات و  ،غلقت معظم المتاجرأو  ،مارس اتسعت المظاهرات 11وفي 
نتشرت بالقاهرة اف ،محاولة تفريق المظاهراتفي  البريطانية الستخدام قواتها العسكرية

باب الحديد مع المتظاهرين  عند فتصادما ،الجنود مسلحينو  عربات الجيش المصحفة
  .عيرة الناريةباأل 31صيب أو  ةتشهد سستاف

فتحت عليهم النار  ،اشهيد 16طنطا في  فقتل ،هيليوالذي  التالي اليومفي األمر  وتكرر
مارس فتحت  14يوم الجمعة ، وفي يةإنجليز  مرابطة عند محطة القطارية إنجليز  قوة

مدعين ن مسجد الحسيفي  النار على الخارجين من صالة الجمعةاإلنجليزية  المدرعات
مظاهرة في  13خرون بينما قتل آ 24جرح و  12ذلك الحشد مظاهرة فقتل أن  ظنوا أنهم

  .عشراتالالسيدة زينب وجرح 
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وقطع خط السكك ، مارس أضرب عمال عنابر السكك الحديدية 15السبت وفي 
  .القبلي همبابة فتوقفت حركة القطارات للوجإفي  ةيالحديد

 سيدة 300 جتمع قرابةاة السيدات الشهيرة حيث مارس خرجت مظاهر  16حد ويوم األ
 ،ة مثيرين الدهشةالشوارع الرئيسَ في  عالم مصرأين حاملين ر و طابورين متجافي  سرنو 

على معاملة سلطات  ااحتجاج داروا على القنصليات ليقدمنو  ،ومحمسين الجماهير
منزل سعد  إلى تجهناثم  ،المحاكمات العسكرية واالعتقاالتو  االحتالل للمتظاهرين

أوقفتهن قرابة الساعتين تحت تهديد السالح و  ،لكن قوات االحتالل حاصرتهن ،زغلول
  .تسمح بتفرقهنأن  قبل

معهن يكشف عن  هبشأن سلوك قوات البريطاني المعتمدإلى  نحتجاج منها هجوقد وُ 
 زوجات باشواتأو  الغالبية العظمى منهن بناتو عليه  شخصيات عشرات من الموقعات

  .واألقباط عيان القاهرة من المسلمينأات و باكو و 

 هخطوط السكك الحديدية بين القاهرة والوجو  سالك التلغرافيةنفس اليوم قطعت األوفي 
 إلى وانتقل لهيب الثورة ،القبلي انقطعت تماما المواصالت بين القاهرة والوجةو البحري 
حراق القرى إنيون باشتد تدمير خطوط السكك الحديدية حتى هدد البريطاو  ،األقاليم

  .حادث قطع للسكك الحديدية يالقريبة من أ

 يهم العلماءالف يخطب فكل ليلة اآلفيه  لبوتقة الثورة يجتمعاألزهر  وتحول الجامع 
الجامع اإلنجليزية  ولما حاصرت القوات ،ون وحتى بعض القساوسةالسياسيو  المشايخو 

 يالحوار في  اتخذ الناس مسالك ،همن الخروج بمظاهراتهمأو  هلمنع الجماهير من دخول
ا ليكون أحدهفي  اهدموا جدار  تسوروا المنازل بلو  ،األزهر يعرفها طالبالتي  الضيقة

  .المسجدإلى  الناسمنه  يصل اممر 
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ت السلطة أمارس كانت مظاهرة كبرى أبلغ منظموها الحكمدارية بتنظيمها فأرت 17وفي 
 ،وجه المظاهرة على أفضلهذه  نظمت تتعرض لها حقنا للدماء وقدال أن  العسكرية

شخص لم ألف  50كثر من أقدر بوالذي  رغم العدد الضخم المشترك بهاحتى إنه 
النوافذ أحد  طالق نار منن إليفيما عدا تعرض المتظاهر  ،يحدث صدام بينهما وال شغب

وقفوا أالمظاهرة  يبهم لتحطيم بعض واجهات المحال ولكن منظم ىدأو  مما هيج شعورهم
  .الشغب فورً ا

 24و اشهيدً  16هاجمت القوات البريطانية المتظاهرين فسقط  سكندريةاإل في ولكن
بحظر عسكري  مرأوصدر  ،اشهيدً  12مدينة دمنهور في  البحيرة سقطت، وفي اجريحً 

ال إإليها  أو منع السفر من دمنهورو  ،الرابعة صباحاإلى  التجول بين السابعة مساء
  .اإلنجليزية لعسكريةمن السلطات ا بجواز سفر

حرقوا وأاألهالي  فقتل شاب فثار ،ة سلميةأما رشيد فقد أطلق البوليس النار على مظاهر 
التالي  اليومفي  عادالذي و  ،النار للهرببإطالق  مرأالذي  واضطروا المأمور ،المركز
محاكمات  حوكم ستون منهما شخصً  90لقت القبض على قرابة أ ،يةإنجليز  مع قوة
  .عسكرية

 لكن الصدمات الدموية عادت حيث نصبو  ،األيام التالية في استمرت المظاهراتو 
 تجمهرأي  النار علىبإطالق  بادرواو  ،الميادينفي  المدافع السريعة الطلقاتاإلنجليز 

، اإلنجليز بوالق بنيرانفي  غير معلوم من المتظاهرين اعددً  18يوم في  تلمظاهرة فقُ أو 
فتح الجنود النار  ،عنفأي  كن مظاهرتها السلمية قد شهدتلم تالتي  المنصورةوفي 

  .اشهيد 19على مظاهرة بها فقتل 
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البريطاني  مركز القيادةفي  والنواباألعيان  مارس استدعى الجنرال بلفن 20 يف
خماد طار خطة إلإفي  ات عنيفةءجراإالموقف سيتخذ  ةئلم يسعوا لتهدن إ نهمأوهددهم ب

 9البنادر حظر التجول من في  علنأو  ،برياءويهرق فيها دماء األ يحرق فيها القرى الثورة
 هتطلق النار على من تجدالبريطاني  ا وسيرت دوريات من الجيشفجرً  4إلى  مساءً 

  .وقاتهذه األفي  هخارج منزل

سعاف الجرحى ومنع المندسين من إ و  وكونت الثورة شرطة وطنية لتنظيم المظاهرات
  .يداء برئاسة الشيخ مصطفى القيانعته للسرقة واالتنتهاز فرصا

 7فسقط  ،بورسعيدفي  القوات البريطانية النار على المتظاهرين تطلقأ ،مارس 21وفي 
  .شهداء وعشرات من المصابين

حيث تزامن مرور  ،مركز ميت غمرفي  يمارس كانت مذبحة ميت القرش 23وفي 
فقتل  ،ران المدافع الرشاشةعملوا فيهم نيأف ،يهالمع مظاهرة لألي إنجليز  عسكري قطار
 الحقول مطلقين النار على كل من يقابلهمفي األهالي  وتعقب الجنود ،شهيد 100قرابة 
 بينما ادعت التقارير العسكرية ،انتقام شنيع لقطع السكك الحديدية بالقرب من القريةفي 

نفسه  طاروذلك الق ،اإلنجليزي العسكري الغوغاء حاولوا مهاجمة القطارأن اإلنجليزية 
  .ةأهم فقتل رجالن وامر ر كفر الوزير تصادف مرو في  النار على مزارعين هأطلق جنود

الشيخ كفر في  خماد الثورةفصيلة من الجنود إلاإلنجليزية  نفذت السلطةأمارس  26وفي 
صبيحة كل يوم في  ونفنهبوا محال تجارها وفرضوا على كل قرية عدد من الرجال يقدم

ُأجبرا و  السجنفي  جاشيخ بلدة سخا عن تقديم الرجال للجلد زُ و  مدةوعندما عجز ع! للجلد
  .سطبالتعلى تنظيف اإل
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في  للهجوم إنجليز افتعرض قطار يحمل جنودً  ،الوجه القبلي في كبر كانلكن العنف األ
، خمسة جنودو اإلنجليز  الضباط فقتل ثالثة من ،مارس 18دير مواس في  ثم ،ديروط
 مذبحة قتل بها قرابةإلى  شترك بها بعض البدوالت مظاهرة حو مارس ت 19الفيوم وفي 
في  وطلقها بعض البدأالتي  الهواءفي  الطلقاتاإلنجليز  شهيد بعدما بادل 400

وقتلوا اإلنجليز  قد هاجم بعض البدوو  ،إليهم شاشاتالمظاهرة بتصويب نيران الر 
  .بعضهم

للمدرسة الثانوية وتحصنوا بها انب األج والمدنييناإلنجليز  الجنود ألتجاسيوط فقد أأما 
دركتهم القوات بالطائرات أبصعوبة ثم  هفصدو  ،مارس 23في  وتعرضوا لهجوم مسلح

سيوط فتلقت أإلى  حملت المددالتي  ما البواخرأو  ،المدينة بالقنابل قصفتالتي  الحربية
  . سيوط أهجوما بين ديروط و و  مقاومة عنيفة

والعلماء والوزراء السابقين بيانا األعيان  بعضو  الوفدأعضاء  صدرأ ،مارس 24وفي 
بالطرق األمة  مام المطالبين بحقوقأللهدوء حتى ال يسدون الطريق األمة  فيه يدعون

قباط بطريرك األو  ومفتى الدياراألزهر  وقد وقع على البيان شيخ ،السلمية المشروعة
غيرهم من و  لعليارئيس المحكمة الشرعية او  شرافنقيب األو  وشيخ الطرق الصوفية

  .عيانالساسة واأل

التي و  كانت قد فزعت من ثورة الفالحين العنيفةاألستقراطية  الحقيقة فإن الطبقةوفي 
الفوارق االجتماعية و  كانت تحمل بين طياتها بذور ثورة اجتماعية ضد كبار المالك

ه على بظالل ييلقأوروبا  فياالشتراكي  المدو  الثورة البلشفية بينما ،الهائلة بين الطبقات
  .كل الحركات الثورية
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 الديار يالشيوعية من مفتو  ستصدار فتوى شرعية مناهضة للثورة البلشفيةاتم  وقد
 يعلم كله ذلك ومن( :جاء فيها ،م1919 يوليو 2 يالمطيع بخيت محمد الشيخ المصرية

المية اإلس الشريعة األخص وعلى ،السماوية الشرائع تهدم طريقة ،البلشفية طريقةأن 
 لسان على العزيز كتابهفي  عنه وتعالى سبحانه اهللا نهى بما مرتأ يفه ،عقب علىا رأس
 الخيانةو  الغير مال على االعتداءو  الدماء بسفك تأمر يهو  ،وسلم عليه اهللا صلى نبيه

 أوالدهمو  نسائهمو  موالهمأفي  معامالتهم جميعفي  فوضى الناس تجعلو  والكذب
 الفتوى تلك الحكومة تلقفت وقد) سبيال أضل هم بل البهائمك يصيروا حتى ومواريثهم
 الفتوىإلى  دىأالذي  السؤال صاحب أما بالجرائد ونشرته وزعت منشورفي  فطبعتها

بأنه  لالعتقاد يدعو مماا تمامً  ختفىا فقد وصافوعرف البلشفية والشيوعية بهذه األ
 ة،مباشر  غير ةبطريق الفتوىهذه  الستصدار للحكومة مبعوث ومجرد وهمية شخصية

 عن المسلمين بعادإفي  تساهمأن  متمنية الفتوى هذه البريطانية الجرائد نشرتو 
  .الشيوعية

فلسطين وسوريا في  القائد العام لجيوش الحلفاء اللنبيمارس وصل الجنرال  25وفي 
القاهرة إلى  م1917منذ  ،مصر إلى القائد العام للجيوش البريطانيةو  ثناء الحربأ

فوق العادة بصالحيات مدنية وعسكرية مطلقة ليختلف  ،جديدني ابريط دوب سامٍ كمن
   .االموقف تمامً 

 مجلس اللورداتفي  مصرفي  ا عن الحالةلقى اللورد كيرزون بيانً أاليوم  ذاتوفي 
يقاف يبذلون جهدهم إلاإلنجليز  المصريين أصدقاءاألعيان أن  فيه أكد ،اإلنجليزي

إلى  وال ممانعة من حضورهما يرشدو  يضد عدل ةئد نوايا سيال توجوأنه  ضراباتاإل
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ضرابات وال سبيل نهم مدبرو اإلأب هبينما اتهم سعد زغلول ورفاق ،ثنى عليهماألندن و 
  .المصري دارة المصريين والبوليس والجيشاإل يثنى على موظفأو  ،للمناقشة معهم

 ،الطيبة بهمعالقته  فظل على ،وبين الوفدبينه  التفرقةفي  الفخفي  باشارشدي  ولم يقع
والتخاذل  ؤالبيان يتهمهم بالتواطألن  نو ستاء الموظفامصر في  نشرت الخطبة عندماو 
  .إبريل 2يام بداية من ألمدة ثالثة اإلضراب  علنواأف

غالق إمنه  لبتطو  ،يمحمد الجيزاو األزهر  ستدعت دار الحماية شيخاإبريل  2وفي 
فرفض ضاربا عرض الحائط  ،وقات الصالة فحسبأ في هيفتحأن  أواألزهر  الجامع
ن و قام الوطنيأف ،زهر بقواتهممحاصرة الشوارع المحيطة باألاإلنجليز  تهم فواصلدابتهدي

قاموا أو حوله  بعدما حفروا الخنادق ،مسجد ابن طولونفي إبريل  5في  اجتماعهم
  .عليهم همن اقتحاماإلنجليزي  المتاريس لمنع الجيش

شملت جميع التي  ضراباتقعت مصادمات جديدة مع استمرار اإلو إبريل  4وفي 
قتل مستر ديكسن رئيس تفتيش و  ،عدا المخابز بطلب من قادة الحركة الوطنية ،المتاجر

 عيرة نارية على المتظاهرين بميدان عابدين من منزلأطلقت أو  ،التذاكر بالسكك الحديدية
اإلنجليزية  اتاصطدموا مع القو و  فيه فهاجم المتظاهرون المنزل وحطموا مااألرمن أحد 

  .56فقتل تسعة وجرح 

فأصدر كالهما  ،من وقوع فتنة بسبب هذااألرمن  قادة الحركة الوطنية وقادة يوقد خش
  .ءاتاالعتداهذه  يمن مرتكب ؤوالتبر األجانب  أو بيانات تدين االعتداء على الوطنيين

خماد الثورة إمحاوالتهم في  وتدميراا القرى المصرية فسادً في  وقد عاث جنود االحتالل
 25الجيزة فجر في  العزيزية والبدرشين يا مهاجمتهم لقريترسميً  هثباتإ و  هومما تم تسجيل



187 

 

ترتديها النساء التي  يالقريتين حتى الحل يهالأمقتنيات و  موالأواستيالئهم على  ،مارس
ها ءطفاإلوا كل من حاول القريتين وقتفي  شعلوا النيرانأو  ،لم يسلمن من تعديهم يلواتال

اعتدوا األهالي أن  القريتين تحت تهديد السالح بتوقيع اعتراف ارغم عمدتأو  ،األهالي من
نهم سيقومون بتقديم العمال الالزمين أو  بالضرب على الجنود وخربوا السكك الحديدية

ي ف وتكرر هذا ،هذافي  قصروان إ مام المجلس العسكريأصالحها ويقبلون المحاكمة إل
يا قتل هند اجنديألن  بيهاأحرقت عن بكرة أالتي  الزقازيقفي  العديد من القرى كالشبانات

نكار كل إعلى اإلنجليز  أصر ،والتحقيقاتوبرغم كل االحتجاجات  ،منهابالقرب 
في  سرافوقد كان اإل ،سباب مختلقةرد ما حدث من تخريب وحرائق ألو  تهمءااعتدا
 ساتذة كلية الطبأو  يطباء مستشفى القصر العينأدر حتى أص ،التنكيل واضحاو  القتل

 النيرانإطالق  تعمد جنود االحتاللفيه  وضحواأ ،اا جماعيطباء الشرعيين احتجاجً األو 
  .طفالذلك النساء واألفي  بماواألهالي  لزّ مقتل على المتظاهرين العُ في 

ن سعد زغلول فراج علغاء القيود على السفر واإلإب اللنبيصدر قرار إبريل  7وفي 
   .هورفاق

ا بالنصر المرة ابتهاجً هذه  ولكنإبريل  8و 7 يخرى يومأفخرجت المظاهرات مرة 
 ئوفوج هقساطأدفع في  بثمن فادح استمرواالمصري  الشعب هحققالذي  الضئيل
يديهم جثمان طفل قتل أوبين  ،فؤاد بالمتظاهرين على باب قصر عابدينأحمد  السلطان

لم يستطيعوا ترك المصريين  ذينال مظاهرات االحتفالفي  برصاص جنود االحتالل
لتصف  ،إبريل 9و 8و 7يام أفقتلوا برصاصهم العديد من المتظاهرين  ،بها نو أيهن

  .أنها سوء تفاهم مؤسفالرصاصات بهذه  سلطات االحتالل
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 الوفد وصول قبل موراأل رتبوا فقد كانوا ،لم يتراجعوا خطوةاإلنجليز  أن والحقيقة
 بالحماية قراراإلإلى  المنتصرة الدول انحياز ضامنين همهمت جهاضإلالمصري 
 الرئيس مقابلة وطلب ،باريس مؤتمرإلى  سعد وصل وعندما ،مصر على البريطانية

 نأب الرد هجاءو  ،به والمبشر المصير تقرير حق أمبد صاحب، ويلسونكي ير األم
فيه  وصلالذي  اليوم نفسفي  مصر على البريطانية بالحماية عترفتا ،المتحدة الواليات

 ألمانيا على فرضت المؤتمرفي  الصلح فشروط وكذلك ،إبريل 19 باريسالمصري  الوفد
 المرور حرية بشأن تركيا اختصاصات نقل كذلكو  ،لمصر البريطانية بالحماية االعتراف

  .لبريطانيا السويس قناةفي 

 ضحايا عن اتقرير  اللنبي الجنرال قدمو  ،ةولى من الثورة المصريوهكذا انتهت المرحلة األ
 35و قتيال 31و المصريين من جريح 1600و شهيد 800ـب الشهداءفيه  قدر ،الثورة
 الباحثين ولكن ،البريطانيين الجنود من اجريح 114و قتيال 29و وربييناأل من اجريحً 

 لىع حكمو  شهيد الفآ 3 عن بحال يقلون ال الثورة شهداءأن  يؤكدون نيالمصري
  .27 لـ المؤبدة الشاقة شغالواأل 49لـ عداماإل منها متنوعة بعقوبات ينيالوطن من 3700

 فيكتب والسياسيين الوطنيين القادة حتى للجميع مفاجأةالمصري  الشعب ثورة وكانت
في  تكن لم الحركة هذه نأ( همنفا من الإ يشهدها لمالتي  الثورة عن فريد محمد

 ويظهر )أحد به ليحلم كان ما واالتفاق التضامن من مصريونال هظهر أ ما نأو  ،الحسبان
كان يعدها التي  السرية انبهار سعد بالثورة يعبد الرحمن فهمو  مراسالت سعد زغلولفي 

على حد  ،والسالح الجندفي  صغاو  ،مرهق عزلأ هشعب مصر مثلبلد في  مستحيلة
  .هتعبير 
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لكن العنف لم  ،ئيس الوزراءباشا العودة لمنصب ر رشدي  قبل حسينإبريل  9وفي 
  .امصري 38و جنود بريطانيين 5قتل إبريل  10، ففي ينقطع

 المصريون بدمائهم هدعمالذي المصري  الوفدأعضاء  سافرإبريل  11يوم الجمعة وفي 
بمصر والخارج  هالالزمة لممارسة عملاألموال  فقد اكتتب لجمع ،موالهمأجهادهم وحتى و 

  .من التبرعاته جني ألف 200من أكثر  فجمع

العرفية األحكام  لغاءإمطالبين باإلضراب  في نو الوزارة استمر الموظفرشدي  يورغم تول
ن تعلن أو  ن تصرح الوزارة بالصفة الرسمية للوفدأو  ،وسحب القوات العسكرية من الشوارع

للعودة فيه  يدعوهمإبريل  12بيانا رشدي  صدرأف ،عدم اعترافها بالحماية رسميا
تحقيق  إلى هشار لسعيأو  حتى ال تتعرض البالد ومصالح المواطنين للضرر لوظائفهم
 لم يرَض الذي  هبيانفي  ضمنا ،اإلنجليزية سحب القواتو  ،العرفيةاألحكام  لغاءإمطالب 

ية عما مسؤولالفيه  حملهمالذي التالي  هبيان اتحدو و  ضرابهمإفي  ن واستمرواو الموظف به
ضرابهم العمال واتسعت إفي إليهم  انضمو  بالتهديد هصفو وو اإلضراب  في ذا استمرواإيقع 
، النظافة الذين استعاضت عنهم السلطات بالمساجين يحتى شملت عاملاإلضراب  دائرة
ذات الليلة اجتمع ، وفي الصحية همتعالال بسوء حالت هاستقالترشدي  قدمإبريل  21وفي 

  ! ه ترضية كافية لهمستقالتمعتبرين ااإلضراب  علنوا انتهاءأو  مجموعة من الموظفين

جنح الليل ونفذ صباحا بعودة الموظفين في  تخذاالذي  هذا القرار يالرافع لللكن يعو 
 ذيع هذا المنشورأقد و  هبعدما تسرب مضمون اللنبيرادوا استباق منشور الجنرال أنهم أ

التالي  وماليفي  هباعتبار كل من يتغيب عن عمل اقرار  اللنبياتخذ  هوب ،التالي اليومفي 
 تقديم من يحرض علىو  ،اإلضراب جور عن فترةوعدم دفع األ ،مستقيال هذاعتإل
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بال رشدي  ن بعدما أسقطوا وزارةو الموظفوعاد  ،المحاكمات العسكريةإلى اإلضراب 
  .ةتهمة التخاذل عن نصرة الثور  لدرء الإطائل 

 ،بال وزارة شهر على مصر ىمايو تألفت وزارة محمد سعيد باشا بعدما مض 21وفي 
ما كان بين سعيد باشا وسعد زغلول أن  على ،دارية وليست سياسيةإ هوزارتأن  علنأو 

الوزارة الجديدة لم أن  ولى كان يظهرخير من وزارة سعيد األمن جفاء منذ استقالة األ
لضرب الحركة الوطنية فاندلعت المظاهرات المناهضة لها وٕانما  ،األعمال يريتأت لتس
 ولكن حلول شهر رمضان ،العرفيةواألحكام  ها الوزارة تحت ظل االحتاللعضائأولقبول 

حيث سعت الوزارة مع سلطات االحتالل  ،تخفيف حدة الموقففي  سهمأمايو  30في 
الموظفين في  ضعف سعيد روح الثورةأكذلك و  ،لتخفيف القيود على التحرك والتجمعات

عن أ اإلفراج حويل موقف عامتهم وبدتفي  ونجح فعال ،منحهم العالواتو  جورهمأبزيادة 
  .المعتقلين تدريجيا

طلقت المدافع أو  عطلة رسميةأعلن  الذي يوليو 14في  معاهدة صلح فرساى وقعتو 
نصاف أس من ئوقد ي ،النكدالمصري  صاب الشعبأقيمت الحفالت بينما أو  ،به احتفاال

  .هبالد قرار الحماية علىإب هياتت تضحأكافالتي  مم الحلفاء المنتصرةأ

إلى  بينما بعثت مذكرة سرية ،يوقفت الرقابة على الصحف بشكل رسمأول يوليو أوفي 
، العرفيةاألحكام  ن مخالفتها يوقع تحت طائلةأتهديد بو  الصحف بعشرات المحظورات

مدنية محاكم إلى  حيلت الدعاوىأو  ،وقف العمل بالمحاكمات العسكريةأيوليو  15وفي 
  .تداء على جنود بريطانيينصوص االععدا ما كانت بخ

محمود بك و  باشا يصدقإسماعيل  منه ففصل ،الوفدفي  اققاالنش أبدأيضا  يوليووفي 
  .أبوالنصر وحسين واصف باشا
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 هلمانيا وقد دعم فريد الوفد برغم عدم ثقتأب همنفافي  محمد فريدتوفى  نوفمبر 15وفي 
من دون  ن ترضياتماإلنجليز  هنهم قد يرتضون بما يقدمأو  هعضائأبعض في 

وهو  ألمانيا الحاج خليل عفيفيإلى  حرص على وحدة الصف وسافرولكنه  ،االستقالل
جنازة في  وشيع ه،مصر على نفقتإلى  ا لينقل رفات الزعيمتاجر من الزقازيق متطوعً 

  .ثم القاهرة سكندريةاإل في مهيبة

 في كان أشدهاو  ،عالن عن تشكيل لجنة ملنرمع اإلأكتوبر  في وعادت االحتجاجات
الف من المتظاهرين حيث تصادم البوليس مع اآل ،أكتوبر 24يوم الجمعة  سكندريةاإل

 5طلقت النيران فقتل أو  فتدخلت القوات البريطانية يبو العباس المرسأخرجوا من مسجد 
برغم  ،غلقت المحالأو  فحفرت الخنادق سكندريةاإل في تجددت الثورةو  صيب العشراتأو 

رسال إ و  نوفمبر بمنع المظاهرات 5في  اصدر رئيس الوزراء قرارً أحتى  ةئدمحاوالت الته
   .والمرابطة بها سكندريةلإلالمصري  ورطة من الجيشأنصف 

جميع في  لها ئةنوفمبر اشتعلت المظاهرات المناو  15عن توجهها لمصر أعلن  ولما
تمركز داخل وعادت القوات البريطانية التخاذ مواقع حصينة ونقاط  ،نحاء البالدأ

لكن لم و  وكان قد طلب تأجيل حضور اللجنة ،هستقالتارئيس الوزراء  موقد ،حياءاأل
 معظممعه  عادو  ،يوسف وهبة باشا هخلفو  وكذلك تعرض لمحاولة اغتيال ،يستجب له
 حضرت لجنة ملنرن إ نهم سيستقيلونأوزارة سعيد الذين صرحوا مع رئيسهم بأعضاء 

 مظلة تحت لمصر سياسي لنظام للوصول الحقائق ستقصاءا مهمتها كانتالتي 
 مع تعاونأي أن  أدركوا الذين الوطنيين من راسخة بمقاومة جهتو ولكنها وُ  ،الحماية
  .االستقالل مطلب سقاطإ و  البريطانية بالحماية القبول ييعن نماإ اللجنة
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في  ن منهملفيواجتمع قرابة األ هبناء طائفتأعليه  ا فقد غضبولما كان يوسف وهبة قبطيً 
ن ال أباحتجاجهم وطلبهم ب إليه برقواأو  ،االوزارة رسمي هقبولالكنيسة المرقسية الكبرى قبل 

ديسمبر قام طالب  15، وفي بهم وال رد عليهم ألم يعبولكنه  ،ييقبل التكليف الوزار 
حوكم الطالب و  نجىولكنه  بقنبلة هبكلية الطب يدعى عريان سعد بمحاولة اغتيال يقبط

 هسراحإطالق  تمأن  إلى شغال الشاقةباألعليه  فقضت ،يةإنجليز  حكمة عسكريةمام مأ
وعمد عبد الرحمن  ،الثورة الذين حررتهم حكومة الوفد يمن محكوم همع غير  م1924في 
 الوفد للجنة ارئيسً  يكونل حنا مرقص يقبطال ختيارال) ي للثورةالقائد الخف( يفهم

  .للنعرات الطائفيةا ءً المركزية در 

 على واسع بشكل قد انتشرت المقاطعة فكرة خيرا وكانتأديسمبر وصلت اللجنة  7في و 
أو  معها التعامل نو المواطن يرفضو  ،اللجنة يتأتأن  اتحديً  تمثل فكانت صعوبتها

 بعد( يعلنون السياسية رجال وكبار عيانواأل الوجهاء من الكثير أوبد ،لها ببيانات دالءاإل
 صفحات على اللجنة مقاطعتهم عن )بذلك تطالبهم يينالوفدو  الطالب من زيارات
  .الجرائد

 باشا يالشريع لفأف ،المقاطعةهذه  يكسرواأن  قلتهم علىاإلنجليز  نصارأ وحاول
 لخططا تفاهم ويظهر ملنر لجنة يقابلأن  به يناط كانالذي  المستقل الحر الحزب

 الذين المتظاهرين نظم يفهم الرحمن عبد لكن ،مصر على حمايتها بقاءفي إنجلترا 
 بل ،اللجنة منهمأحد  يقابل لمو  ،بالفزع ابوهصأ حتى يوم كل هنوافذ تحت يتظاهرون كانوا

 هيستجوب الطالب من بوفد باشا يالشريع ئفوج ،وصولها عند ةئتهن برقية رسلواأ عندما
 جنرال وبينبينه  شخصية لمودة رسلتأ البرقية نأو  الوفد مع خالفأي  نكرأف هذا عن

  .هال همقاطعت علنأو  اللجنة عضو ماكسويل
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 كلأن  لسيادتكم أعلن( :قائال زغلول سعدإلى  الرحمن عبد برقأ م،1920 يناير 7وفي 
 باهرا نجاحا نجحت قد الحر المستقل الحزب على للقضاء اتخذتالتي  اتءجرااإل
 سسهأ من تبقى ما لهدم جاريا العمل يزال وال ،عين بعد أثرا أصبحو  ،ؤهعضاأ تفككو 

  ).وجدرانه

 فقد وبينها المتظاهرين بين امانعً  الشديدة الحراسة كانت لماو  شديد برفض اللجنة وقوبلت
 الطالب وكان قامتهمإ فندق نوافذ تحت بمظاهرات وقاموا ،النيلفي  مراكب بعضهم ركب

 إلى ويسارعون ،باللجنة اتصالهم عدم من ويتأكدون ،الشأن كبارو األعيان  بكل يحيطون
 على يؤكدونو  الرافضة بالمظاهرات فيقومون ،اللجنة من عضوإليها  يسافر ةهجأي 

 .هممع التواصل عدم الجميع

 زغلول سعد بعلم يرشدو  يعدل مع تواصلت اللجنة ولكن مبهر بشكل المقاطعة ونجحت
 هةوجو  ،الوفد فيها يكون ال مفاوضات قامةإ مكانيةإ عدم اللجنةإلى  وصالأو  ،هموافقتو 

األجنبية  المصالح لضمانية إنجليز  مصرية بمعاهدة واستبدالها الحماية لغاءإب رالنظ
 29 بالغ وكان ملنر إليه مال ما وهذا ،التام مصر استقالل مع السويس قناة سالمةو 

 زغلول لسعد دعوةو  حدود بال جنةلال مع للتفاوض المصريين بدعوة ملنر من ديسمبر
 قبل وكيرزن اللنبي تصريحات هتوضعالذي  الحماية طارإ خارج للتفاوض والوفد

  .اموصوله

 عمومفيه  يحذر المصرية الصحففي  ذيعأو  باريس من هرسلأ ببيان رد زغلول سعد لكن
 من المصرية القضية خراجإ الوحيد غرضهاالتي  اللجنة مع التعاون من المصريين

 غادرت م،1920 مارس 18، وفي بريطانية مستعمرة لةألمس تحويلهاو  ،يالدول طاراإل
 باشا سعد مع الإ للتفاوض سبيل الأنه  ملنر أدرك وقد ،المصريةاألراضي  اللجنة
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 المؤتمر أبواب غالقإ فإزاء ،باريسفي  وقتهم يضيعوا لم والذين ،مباشرة الوفد وأعضاء
 القادةو  السياسيين كبار مع منفردة اتءلقاو  صحفية حمالت لتنظيم واألج أمامهم يالدول

 سارع للندن ملنر عاد وعندما ،لها التأييد وحشد ،المصرية بالقضية للتعريف العالميين
  .لندنفي  اللجنة مع للمفاوضة باشا لسعد طلب رسالإب

أكتوبر  ول مرة بعد تعطيلهامنزل سعد زغلول ألفي  واجتمعت الجمعية التشريعية
سها عدم االعتراف أت على ر اصدروا عدة قرار أ م1920مارس  9، وفي م1914

 قرارت تصدر من السلطة العسكرية يأوعدم االلتزام ب ،مصرفي  بالحماية البريطانية
   .استقالل مصر والسودانغيرها تمس أو اإلنجليزية 

يشل  يكعصيان مدن ا لتطورهكبيرً  الً احتمافيه  ىأمن هذا االجتماع ور  اللنبيفانزعج 
في  جمعية منتخبة يأبمنع النواب و  هوامر أصدر أف ،الهندفي  حركة السلطة كما

  .ا من يتجاوز بالمحاكمة العسكريةمهددً عسكري  ال بتصريحإالمديريات من االجتماع 

أصبح وليا للعهد بقرار من الملك جورج الذي  ولد فاروق ،م1920فبراير  11وفي 
يكون فاروق وريث العرش ثم أن  على ،إبريل 15 يببيان رسم اللنبي بلغهأالخامس 

  .فؤادأحمد  بناءأمن  هلمن يلي العرش ولد كانله  ن لم يكنإف ،هوالدكبر من أاأل

ملنر  تفاوضو  ،محمد نسيم هوزارتفي  وزير الداخلية هوخلف ،ستقال وهبة باشاامايو وفي 
 لمحاولة يكن يعدل توسط ،خرمن الوفد واللجنة لمشروع اآل مع الوفد وبعد رفض كل

 حيث ،الظهورفي  الوفدأعضاء  بين العميقة الخالفات تأوبد ،وسط حلإلى  الوصول
 من يستطيع ما ليأخذ المفاوضاتفي  يكن يعدل سعد يفوضأن  الوفد غلبيةأ ىأر 

 يسمح الاألمة  توكيل نأو  للتفويض قابل غير الموضوعأن  سعد ىأر  بينما ،اإلنجليز
 يالنهائ هقدم ملنر مشروعا خير أو  ،جمهورها عن يعبر الالذي  يعدل يدفي  رادتهاإ بترك
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عبد و  السيدلطفي  حمدأفعاد محمد محمود و  ،فيهاألمة  يستشيرأن  ىأر الذي  فدللو 
  .ماهر لمصر يعلو  ياللطيف المكبات

 ،هذا االتفاقمبادئ  مراءاألو  عياناألو  ن من السياسيين ورجال القانونو الكثير ورفض 
ولكن  ،ا عن تحفظات المصريين على مشروع ملنرعدوا تقريرً أو  ،الوفد للندن يفعاد مبعوث
ال يوجد محل لمناقشة أنه  ملنرأعلن  ،البريطاني مجلس الشيوخفي  بعد نقاش
لو عقدت معاهدة فستكون نتيجة مفاوضات رسمية بين الحكومتين وأنه  ،التحفظات

  .م1920نوفمبر  11ا لباريس فغادر الوفد لندن عائدً  ،المصرية واالنجليزية

فؤاد قرار الوزارة البريطانية بعدم حمد أ السلطان اللنبيبلغ أ م،1921فبراير  26وفي 
  .مفاوضات رسميةفي  الدخولفي  رغبتهاو  ارتضاء عالقة الحماية على مصر

 الذي يكن باشا يتولى رئاسة الوزراء عدلو  ،مارس استقالت وزارة محمد نسيم 15وفي 
ين تكو و  ،المفاوضات لالستقالل بالعمل مع الوفدفي  يا السعمتضمنً  هبرنامج وزارتأعلن 

 ،العسكريةواألحكام  لغاء الرقابة على الصحفإجمعية تأسيسية للدستور والعمل على 
الرد من  هفجاء ،المفاوضاتفي  دعوة الوفد لالشتراكو  هسعد بتأليف وزارت يبلغ عدلأو 

  .م1921إبريل  4 سكندريةاإل مصر فوصلإلى  سيعودأنه  سعد

كان قبل الثورة يحلم الذي  فسعد كما غيرت مصر ،الثورة هوقد غيرت ،وعاد سعد زغلول
 الهجرة من مصر نهائيافي  وفكر هرفضوا ترشيحاإلنجليز  لكناألوقاف  بمنصب وزير

 تصبواالتي نفسه  يكافح هوجهفي  بواب موصدةبال عمل واألنفسه  لما وجد ،الحربفي 
اء على البعد عن د هتثبيت في يطلب العون من اهللاو  ،تهكل السكريات المضرة بصحأإلى 

ن إ ويقال ،الدفاع عن مصرفي  والرغبةء باالعتزاز والعناد يخر ملآرجل إلى  ،القمار
 بين هيخير  يللمنفى الثان هطريقفي  عدن حيث كانإلى  ابعثت مندوبً اإلنجليزية  الحكومة
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سلطانا على مصر مقابل إنجلترا  هتعينأن  يقبلأو  هموتإلى  المنفىفي  يبقىأن 
ن كان سعد قد ذكر إف ،ولكن هذا لم يثبت قط ،فض بشكل قاطعفر  ،االعتراف بالحماية

 ،يكون ملك مصرس هنأبو  بقرب العودةله  حلمّ  ،عدن يدعى يعقوبفي  مقابلة شخص
 هةمن الج يء رسميال يوجد شأنه  إال ،عدنفي  دتواصل مع سعأنه  ذكر اللمبنىو 

يرلندا على إزعماء ربعة من أغرى رئيس وزرائها جورج لويد أالتي  ،العارضة انجلترا
خر هرب اآلو  ن قتل ثالثة منهمأباألمر  انتهىو  ،تحط من استقاللها التوقيع على معاهدة

  .له عداءبعدما تحولوا من قادة لشعوبهم أل

من  يخشولكنه  ،الجمهورية بعد الثورةإلى  كان يميل ،سعد زغلولأن  وتخبرنا مصادر
قطاعيين من عنف الثورة زعت طبقة اإلقد فوبالفعل ف ،عليه عياننقالب اإلقطاعيين واألا

من دون  بترضية سريعة للجماهير ولواألمر  لم ينتهِ ن إ ،نها ستطالهمأدركوا أالذين 
  .عاد كما كان شابا كبير التطلعاتالذي  سعد يوهذا مالم يكن رأ ،االستقالل

 في فؤادأحمد  ىأحيث ر  ،مبكرا أالصراع بين الوفد والعرش قد بدأن  والحقيقة
 14مع قنصل البرتغال له  حديثفي  قالو  ،له سقاطاإملنر و  المفاوضات بين سعد

أصبحت  ينأومعنى ذلك  ييفاوضون زغلول من وراء ظهر اإلنجليز  نإ ،1920يونية 
يكون أن  يجبوأنه  ،يالبقاء بعداإلنجليز  ذا ذهبت فلن يستطيعإ يننأو  ،ية مهملةكمّ 

ي إنجليز  فؤاد مجرد موظفأحمد  سعد كان يرىبينما  ،المفاوضاتفي  للسلطان ممثلون
 .أكثرليس 

نقطتين اشترطهما سعد في  لتكوين وفد المفاوضين واختلفا يت مفاوضات سعد وعدلأبد
أن  يوالثان ،الرقابة على الصحف قبل المفاوضاتو  العرفيةاألحكام  ترفعأن  للمشاركة

 يبينما تمسك عدل ،مصريال يمثل الشعبألنه  ،تكون رئاسة الوفد المفاوض من الوفد
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 رئيس يكون رسمية مفاوضات هناك تكونأن  يمكن ال ،رئيس للوزراء هبالرئاسة بصفت
 الوفدأعضاء  غلبأ وافقو  ،لهاا رئيسً  وليس ،المفاوضة هيئاتها حدىإفي ا و عض الوزراء

 هوصف بينما ،يرسم وفد سأر  على للمفاوضة لندنإلى  وسافر سعد تجاهلالذي  يعدل
 نشقاو  ،الخامس جورج يفاوض الخامس جورج نأو  ،اإلنجليز برادع بأنهم هقورفا سعد

متهمين سعد  ،يلعدل اتفويضً  التشريعيةالهيئة  أعضاء من 31 وقعو  الوفد صف
  .بالتعنت

 ،الوفدأعضاء  غالبيةفيه  هوهذا ما خالف ،الحكومةفي  يعلن عدم الثقةأن  وقرر سعد
الصحف في  نشرو  ،باشا يشعروا ياستقال علف اعتبار لخالفهممن دون  هعلنأولكنه 

عبد اللطيف و  السيد ومحمد محمود يحمد لطفأو  سماء حمد الباسلأب اخطابا موقع
عراض عن يتهمون سعد باإلو  يحذرون من مغبة االنشقاق ،علوبةمحمد علي و  يالمكبات

  .كثريةصوت األ

في  ت االنشقاقاتاستمر و  ،منفصلين عن الوفدفيه  اعتبرهم ببيانإبريل  29فرد سعد 
 معظم هن تركإ و  ،دعم الغالبية من الشعبو  الوفد بعد ذلك ولكن ظل سعد يحظى بتأييد

  .الوفدأعضاء 

قذف بيوت المخالفين بالحجارة و  الشارع فوقعت الصداماتإلى السياسي  ووصل الخالف
  . من الجانبين السعديين والعدليين

 بالمسجد الجمعة صالة بعد هرةمظا طنطافي  قامت م،1921إبريل  29 الجمعةوفي 
توفى  ربعونأ أصيبو  2 فقتل ،البوليس بقوات لتصطدم المسجد من خرجتو  ،يحمداأل

 من قوة بتدخل الإ الوضع على السيطرة البوليس قوات عتستط لمو  ذلك بعد ،نااثن منهم
 لمجلس حيلأو  العمل عن الغربية حمكدار وقفأو  ،عجل على القاهرة رسلتهاأ الجيش
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 تقرير وجاء ،الفيومإلى  طنطا قسم مأمور ونقل هتءببرا حكم أصدر ولكن ،عسكري
 وقابل ،البوليس قواتأيضا و  ،المتظاهرين بين المندسين امدينً  الحادث عن العام النائب

  .المؤلمة للحوداث هأسف لهم أبدىو  ،طنطا أعيان من اعدد الوزراء رئيس يعدل

 البوليس رجال مع واشتبكوا ،مايو 18في  العنيفة المظاهرات اندلعت القاهرةوفي 
 مطالبا العاصمة حكمدار تقرير جاءو  ،منهم اعددً  صابواأف ،فقط يبالعص المسلحين

 النارعليه  سيطلق لهم يتصدى منأن وٕاعالن  ،بالبنادق البوليس رجال تسليح بوجوب
 عليهم اءواالعتد البوليس رجال مع المشاحنات فتعالا يتعمدوننهم أب سعد نصارأ متهما

في  العنف واستمر ،أكثر المظاهرات على للتحريض وسيلة العنف مستغلين واستفزازهم
 .والمتظاهرين البوليس العشرات من وأصيب ،التالي اليوم

ا ناسب المتظاهرين ضد والتعنت بالعنف ،فؤادإلى  رسالةفي  الحكومة زغلول سعد تهماو 
 تقف لم نهاأب الحكومةعليه  فردت ،محقهفي  كبرى وانتهاكات جرائم ارتكاب للبوليس

 خطورة الوسائل قلأ ستخداما جهدها حاولتو  ،األمن حفظ بغرض الإ التظاهرات ضد
 نو المتظاهر  أتجر أن  ذلك نتيجة فكانت ،يبالعص الإ الجنود يسلح فلم ،المتظاهرين على
  .االتهامات الطرفان وتبادل مرة منأكثر  عليهم واعتدوا البوليس رجال على

 وفد بتشكيل يالسلطان بالمرسوم الناس علم مايو 20 الجمعة يوم، ففي سكندريةاإل امأ
األقسام  على اعتدتو  ،المدينة تجول المظاهراتوبدأت  ،خواطرهم جهي مما المفاوضات

 السابعة، وفي فيه النيران وأشعلوا ،الجمرك قسم نو قتحم المتظاهر او  ،الحجارة لقاءإب
 بمقتل اليوم وانتهى ،المتظاهرين لتفريق النيرانبإطالق  للجنود وامراأل صدرت ،مساء

  .العشرات صابةإ و 
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أحد  أطلق ،السابقة حداثاأل في المتوفين بعض جنازة تشيع وبينما ،حداأل يوموفي 
 المصريين من العديد بها قتل معركةإلى  فتحولت ،المشيعين على النار اليونانيين

 النار تطلقالتي  الشرفات على النيرانالق بإط المأمور مرأ بعدما خاصة ،جانباألو 
سيطر على المدينة و  ،فتدخل جيش االحتالل ،األجانب من العديد فأصيب ،المارة على

 ذكرىكانت و  ،اأجنبيً  15و امصريً  43بعدما بلغ عدد الضحايا  ،وفرض حظر التجوال
  .الكثيرين ناأذهفي  تلوح ،م1882 سكندريةاإل أحداث

ال أن  األمة إلى خر يطلبآب هثم أعقب ،ما حدثفيه  ا يستنكرنً صدر سعد زغلول بياأف
  .بطريق المظاهرات ورفضها للحكومةتعبر عن غضبها 

ن موعد أفصرح تشرشل ب ،الحوادث موقف الساسة المصريين بشدةهذه  ضعفتأوقد 
 وأجريت ،مصر من الرعاعفي  وربيينعلى حياة األ هخشيتا الجالء لم يحن مظهر 

 قتل بتهمة المصريين من 19 على عدامباإل قضت ،ة استثنائيةعسكري محاكمات
 لم بينما ،عدامباإل والجيش البوليس رجال من ثالثة على قضتو  ،جانبأ قتل محاولةو 

اإلنجليز  ستغلاو  ،المنازل شرفات من النيران طالقهمإ ثبوت رغم واحد يجنبأ يحاكم
األجانب  لحماية المصريين ةءكفا دمبع المجاهرةو  ،العرفيةاألحكام  على بقاءلإل الحوادث

  .مصرفي  يدول ببوليس المطالبةو 

وانتهت بعرض  ،مدها على غير جدوىأكيرزون رغم طول  يفكانت مفاوضات عدل
 5مصر إلى  وعاده عدلي فرفض ،سوء بمراحل من مشروع ملنرأا كيرزون مشروعً 

 ،الطريقفي  شتائمالو  بقذف البيض والطماطم هديسمبر ليجد الجماهير الغاضبة تواجه
 اللنبيه وجّ  ديسمبر 22، وفي فيها فؤاد لم يبتّ أحمد  لكن ،ديسمبر 8في  هفقدم استقالت

في  الكتابةأو  لقاء خطبإالقاهرة وعدم  بمغادرة هلسعد زغلول وعدد من رفاق انذارً إ
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 السلطات البريطانية هعتقلتفلما رفض سعد ا ،السياسية شؤونالفي  المشاركةأو  الصحف
في  حدثت مظاهرات وصدامات داميةو  ،همباشرة مع عدد من رفاقالتالي  اليوم في

حتى ال يتحمل تبعات ما  هقبول استقالت ياستعجل عدلو  ،جراءالعاصمة بعد هذا اإل
عمال أن يتولى وكالء الوزرات أب اللنبيمر أو  ،ديسمبر 24بالفعل قبلها فؤاد و  ،يحدث
سيشل مع مصطفى النحاس إلى  سعد فينُ و حين تشكيل حكومة جديدة إلى  الوزراء

ه جبل طارق مراعاة لحالتإلى  ثم نقل ،عاطف بركات وسينوت حناو  ومكرم عبيد
  .الصحية

ا بتنظيم المقاومة السلبية بعدم التعاون مع صدر الوفد قرارً أ 1922يناير  23وفي 
إلنجليزية ا وسحب الودائع من البنوك ،من المدنييناإلنجليز  سلطات االحتالل ومقاطعة

   .ومقاطعة شركات التأمين

 ؤيجر أن من دون  كثر من شهرينألعدلي  ستقالةاا بعد ظل منصب رئيس الوزراء شاغرً 
إنشاء  في ا لقبولهوضع شروطً الذي  وأخيرا عرض المنصب على ثروت ،هعلى قبولأحد 

من  اعمالهأتسيير في  طالق يد الحكومةإ و  العرفيةاألحكام وٕالغاء  برلمان من غرفتين
الدبلوماسي  عادة وزارة الخارجية والتمثيلإ سقاط مشروع كيروزن و إ و ي إنجليز  تدخلدون 
هذه  على اللنبيوافق و  ،ساسمفاوضات على هذا األفي  الحماية والدخولوٕالغاء  لمصر

المقاومة السلبية  يزاء تنامه بجدواها إقناع حكومتللندن إلبنفسه  الشروط بل وذهب
  .م1922فبراير  28فكان تصريح  ،اإلنجليزية لمصالحوالمقاطعة الضارة با

عالنها دولة مستقلة إ و  ،بريطانيا من جانب واحد انتهاء الحماية على مصرفيه  وأعلنت
تتولى فيهم  ،تحفظات على استقالل مصر 4استبقت و  العرفيةاألحكام وٕالغاء  ذات سيادة

فصل فيهم باتفاقيات منفصلة بريطانيا الفصل في كل ما يتعلق بهما بشكل منفرد لحين ال
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في  مين المواصالت البريطانيةأت، مصرفي األجنبية  والمصالح ،قلياتاأل، السودان
  .بالواسطةأو  اعتداء بالذاتأي  الدفاع عن مصر ضد، مصر

كان خطوة  مجملهفي  لكن هذا التصريحالعديد من القوى السياسية  ورغم رفضة من
سرح و  لقب ملك مصر هواتخذ لنفس ،استقالل مصرفؤاد أعلن  ،مارس 15، وفي ماملأل

لغيت العطالت وحل محلهم مصريين وأ ،الء الوزاراتوكو اإلنجليز  كبار الموظفين
   .وعيد ميالدهإنجلترا  صة بجلوس ملكالخا

ثروت باشا لجنة لوضع الدستور وقانون االنتخاب عهد ألف  م1922إبريل  3وفي 
 كان يريدألنه  ورفض الوفد االشتراك بها ،اضوً ع 30و باشارشدي  حسينإلى  برئاستها

أو  فال يكون منحة من الملك ،يكون الدستور من خالل جمعية تأسيسية منتخبةأن 
وصفهم بلجنة  أ عملها حتىتبدأن  هاجم سعد لجنة الثالثين بضرواة قبلو  عرضة للتدخل

  .شقياءاأل

في  سهمأاتها ءجراإ و  هلوزارتالوطني  فرفض الوفد والحزب ،وكان موقف ثروت حرجا
اإلنجليز  كذلك تواصلت عمليات االغتيال مما جعلو  ،لهالمصري  زيادة رفض الشارع

 ييعطو  ،مصرفي  وضاعاأل ئفبراير سيهد 28تصريح أن  وقد ظنوا ،عليه يضغطون
 اشعال النيران ضد ثروت عسفإفي  واوازداد ،المعارضة ةهمواجفي  ثقال هحكومت

   .ت معارضيهمنع اجتماعاو  فالصح وابالمعارضة فصادر 

 الدستوريين مكونا من المنشقين عن الوفداألحرار  تأسس حزب م1922أكتوبر  وفي
وسرعان ما  ،من العمل الحزبي يكن تحت ضغط أعضائه لنفورهعدلي  هورأس همعارضيو 

 القديم وجميعاألمة  أعضاء حزبو األعيان  وجمع الحزب العديد من م1924استقال 
 وعند خروجهما من اجتماع مجلس م1922نوفمبر  16، وفي ثالثينلجنة الأعضاء 
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 بك يزهدإسماعيل  ا النيران علىو قأطلو  نقدم مجهولو أ ،الدستورييناألحرار  حزبإدارة 
 الجريمة ولم تتصورهذه  مناألمة  وقد روعت ،حسن عبد الرازق باشا فقتال على الفورو 

  .الغتيالحد اإلى  تصل الخصومة السياسيةأن 

في  محاوالت فؤاد التدخل هلمعارضت هفؤاد بوزارة ثروت مداأحمد  لغ ضيق السلطانوب
فلم يفعلوا معتمدين على  ،ن يدفعهم لالستقالةبأحراج الوزراء مشروع الدستور وحاول إ

الدكتور عليه  فاقترح ،الذين كان ثروت يتواصل بهم من وراء ظهر فؤاداإلنجليز  دعم
 ؤلن يجر و  ،الشريفاألزهر  في صالة الجمعة يؤديأن  حسن نشأت رئيس الديوان

 منه وطلب اللنبيببلغ ثروت اتصل ألما و  وبالفعل وافق فؤاد دخوله،على  ؤهثروت ووزرا
في  تتدخلال أن  من تقاليد بريطانيان إ فقال ،زهرالسلطان عن الصالة باأل ييثنأن 

 اليوم، وفي مع يشاءجاأي  في ييصلأن  له والملك يسالمإمصر بلد و  الدينية شؤونال
فضلت االستقالة عن التي  هقدم ثروت استقالة حكومتم 1922نوفمبر  29التالي 

  .زهريينجموع األ ةهمواج

منها  17صدرت معاهدة بديلة لمعاهدة سيفر ونصت المادة  م،1922مؤتمر لوزان وفي 
من ديون  احملت مصر جزءً و  مصر والسودانفي  على تنازل تركيا عن كل حق لها

بفوائدها و  فأصبحت مطالبة بها بضمان الجزية المفروضة عليها هنتركيا استدات
  .المتراكمة

أ لتبد 1923سبتمبر  17لفرنسا للعالج ثم عاد لمصر هفتوج ،مارس 30فرج عن سعد أو 
  .مرحلة جديدة ومعارك جديدة
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  الحرب الدستورية

 من الحزب تأليف فكرة في قلدناه الوطنية هحركتفي  قلدناه يأستاذ زغلول سعد كان لقد
 نجح مرينأفي  فشلنا لكننا ،خرىأ طبقة مكانها حل طبقةاإلنجليز  اعتقل كلما طبقات
  .الموظفين ضرابإ ثانيهماو  ،والهندوس المسلمين توحيد أولهما ،زغلول سعد فيهما

  1931 لندنفي  يغاند

أن  يرىاألول  يةالسياسة المصر في  الدستور رأيان يمثالن الخالف المعتاد لجنةفي  كان
 ،االنتخاب على درجتينو  كبر للملكأبصالحيات ته تقيد حريأن  يجبو  الشعب لم ينضج

الصالحيات و  الحقوق ههو منح ،تهنضاج تجربإ و  أسرع وسيلة لتطوير الشعبأن  خراآلو 
  .مصدر السلطات بجديةاألمة أن  مبدأ بحرية فيطبقنفسه  الالزمة ليحكم

بزوغ في  صاحبت الثورة المصرية والتغيرات العالميةي الت حداث العنفأأن  وال شك
 حكمفي  قد رجحت جانب الرقابة على حقوق الشعب قوى االشتراكية والثورة البلشفيةال

منه أكثر  ةلياالعام يميل للراديكالرأي أن  ظهروقد  ،خشية تحكم المتطرفيننفسه 
في عليه  يستفتاء الشعبمن اللجوء لال لالعتدال فأعطت للملك حق حل البرلمان بدالً 

  .فحال الخال

نباء أولكن ته بعد انتهاء مسودأكثر  الدستورفي  حاول فؤاد تعظيم سلطات الملكو 
لجنة أعضاء  وقعو  ،امشوهً  هثناء الوزراة عن اعتمادإن و فحاول الوطني ،ذاعتهه تشوي

 حذف الإتعديالت من دون  خيرا صدر الدستورأو  ،ها على هذا التشويالدستور احتجاجً 

  .م1923إبريل  19النصين الخاصين بالسودان 
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يقل ال أن  شترط لعضوية مجلس الشيوخاوقد  ،صدر قانون االنتخابإبريل  30وفي 
مان أواضح وصمام  يطبقنحياز افي جنيه  ةئوخمسمألف  عن يدخل النائب السنو 

   .مضاد للتوجهات االشتراكية

ولكن بعد صدور قانون  ،العرفية األحكام بوقف اقرار  اللنبييوليو أصدر  5وفي 
طيلة تسعة إجراءات  السلطات العسكرية منبه  جاز كل ما قامتأالذي  التضمينات

، جانببينما منح هذا الحق لأل ،منع المصريين من المطالبة بالتعويضات عنهاو  سنوات
في  اعامً  15قل من أنفس اليوم صدر عفو عن المحكوم عليهم بعقوبات وفي 

بعدتهم أيوليو صدر قرار بحق من  20، وفي اشخص 250فشمل  ،لعسكريةالمحاكمات ا
 .العودة لمصرفي  السلطات العسكرية

 مقاعد من% 90ـب مستأثرا الوفد كتسحهاا م،1924 التشريعية االنتخابات جرت وعندما
 وسقط مقاعد بضعة على الإ الدستوريينواألحرار  الوطني الحزب يحصل ولم ،النواب
 فيها تتدخل لمالتي  االنتخابات ةهلنزا شهادةفي ته دائر في إبراهيم  ىيحي الوزراء رئيس

عدلي  )طباخ( رشحو  هيخذلو  فلم لهم هبانتمائ فخر الذين بالفالحين سعد ووثق ،الحكومة
 دائرةفي  يوفد شاب محامٍ  مامأ باشا ثروت خسرو  ،ونجح هضدنفسه  يالوفد يكن

  .رضهمأفي  يعملون الذين الفالحين صواتأوبته سر أو  همالكأ

 فرد الوزارة لتكوين هيدعو  لسعد فؤاد رسلأو إبراهيم  ىيحي استقال م1924 يناير 17وفي 
 .وبرنامجها هوزرائ سماءأ وبيان ،بالقبولعليه 

 ،القابأ يحمالن ال فنديةاأل طبقة من اثنينو  األقباط من وزيرين سعد اختارته وزار وفي 
 عالنإإلى  هذا تأجيل سعدمنه  فطلب الباشوية منحهما رادأ فؤادحتى إن  مرة ألول

  .االستقالل معركةفي  يه كما ،الطبقية معركةفي  نتصارالا عالنإ رادهاأالتي  الوزارة
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 يقتصادستقالل االكأداة لال ،نشاء بنك مصرإباقتصادي  نتصارات الثورة نصراومن 
دعوة سعد  فقط بعدجنيه  ألف 80برأسمال متواضع  م1920األجانب  حتكاراوكسر 

حتى أو ته متالك سندااحظر على غير المصريين  يولكن كمشروع قوم ،فيه للمشاركة
بشكل مؤقت لتدريب الموظفين األجانب  ستثناء مجموعة من الخبراءابفيه  العمل

سلوب المقاطعة ت الثورة ألأعندما لجو  ،تهوسجالته اللغة العربية لغة معامالو  المصريين
سحب منها المصريون التي األجنبية  عن البنوك الً ر بدياالقتصادية كان بنك مص

من المصري  تحرير االقتصادفي  ساسيةاألته سرعان ما تحول البنك لغاياودائعهم و 
 القطن لحلج مصر فأنشأ شركة ،قامة المشروعات الصناعية الكبرىإباألجانب  قبضة

 ،المصرية تالمصنوعا بيع شركة ثم م،1925 النهرية المالحةو  النقلو  ،م1924
 ،الدوار وكفر بالمحلة والنسيج للغزل الكبرى والمصانع ،سمنتاألو  ،والمحاجر ،المناجمو 
 من وعشرات ،مصر مطبعةو  ،زبكيةاأل ومسرح ،السينما لصناعة مصر ستوديواو 

 الطلب واشتداد العالمية الحرب بقيام ،م1939 زمةأاإلنجليز  انتهز حتى غيرها الشركات
 يقافإ واشترطوا هكغير  حكومية معونة على للحصول البنك على اضغطو و  الودائع على

 البنك نشاط توقفو  كان وقد ،حرب طلعت استقالةو  الصناعية المشروعاتفي  االستثمار
 .يالصناع للحرير مصر شركة نشأأ حيث ،م1946 عام حتى يالصناع االستثمارفي 

 8، وفي المعتقلين عن اجفر لإل يالسعإلى  لوزراءل كرئيس هعمالأ ولأفي  سعد وبادر
في  وضعتها قدالتي  القيود عنفيه  تتنازل لسعد خطابا البريطانية الحكومة وجهت فبراير
 اليوم نفسفي  قرارا يصدر نأبله  سمحتو  ،النية لحسن بادرةفي  التضمينات قانون

  .الكبرى المؤامرة قضيةفي  هوزمالئ يفهم الرحمن عبد عن فراجباإل
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 لوزير ياور عين ثمالمصري  الجيشفي  ظابطك حياته العملية أبدفهمي  وعبد الرحمن
 وكيال ثم سمالوط مورمأ فتولى ،م1901 البوليسإلى  نقل ثمفهمي  مصطفى الحربية
اإلنجليز  الموظفين كبار ببعض هاصطدام بعداألوقاف  لوزراة نقل ثم ،المنوفية لمديرية

تولى ا خير أو  ،م1913 المعاش إلى بسببها يلحأ طيانأ صفقةفي  يبالخديو  ليصطدم
 يظهر مع سعد تبادلهاالتي  المشفرة البرقيات، وفي م1919 لثورة يالسر  لجهازقيادة ا

 تولىالذي  هتنظيم وسريةته سرعو ته دقاإلنجليز  دهشأالذي  الجهازهذه  قوة مدى اجليً 
 تنظيمو  ،والشهداء المعتقلين سرأ دعمو  ،يوالسرا السياسيين مراقبةو  ،المنشورات طبع

 .السرية المستندات شراء وحتى ،ضراباتاإلو  المظاهرات

 موالأ من السرية العمليات على ينفق كان حيث ،حرجا الرحمن عبد موقف كان وقد
 باشا سعيدإبراهيم  خاصةفيه  بعضهم شك الذين ،األعضاء يباق يعلمأن من دون  الوفد

 حتى يحتاجهاالتي األموال  له يصرف لمالذي  بالنيابة الوفد لجنة رئيسو  الصندوق مينأ
 دين الرحمن عبد هخذأي ما نأب سعد إليه رسلأف ،فالساإل قاربأنه  لسعد بالشكوى ضج

 م،1920 يوليوفهمي  الرحمن عبد على القبض وكان ،تهعود عند هيرد ،عليه يشخص
 الوطنيةعنه  تنفِ  لموالتي عنه  السرية التقارير وكذب سخافةاإلنجليز  كتشافا بعد

 تحت كانوا ومن العامةهه يكر الذي  بالمتكبرته وصف بل ،فحسب للحركة تماءنالاو 
 الرحمن عبد وخرج ،الفضائحو  العالقات متعدد نساء زيرأنه  أيضاو  المديرياتفي ته رئاس

 وتولى ةئسي كانت الصحيةته حال ولكن شهرأ وسبعة سنوات ثالثة بعد السجن منفهمي 
ثم  سببها يهماأ يذكر لم جفوة سعد وبينبينه  حصلت نلكو  العمال نقابة رئاسة ذلك بعد

  .اعتزل العمل السياسي بالكلية
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 انتخابات جرتأو  ،تدريجيا المعتقلين عناإلفراج  في يام التاليةاأل في الوزارة استمرتو  
 بين الخالف قام وبعدها المقاعد غلبأب الوفد وفاز م،1924 فبراير 23 الشيوخ مجلس
من األعضاء  خمسين الملك يختارأن  على ينص كان لدستوراحيث إن  وسعد الملك

 هوزرائ خالل منته سلطا يمارس الملكأن  الدستوري بالنص تمسك سعد ولكن ،يعينهمو 
 تحكيم على فاتفقا ،يعينهمو  اختيارها على يصدقأن  والملك ،المعينين اختيار لوزارةفال

 ظهرأ ما بعد ولكن سعد يألر  تصرانالذي  يالبلجيك القانون عالم بوش دان فان البارون
 .الرجلين بين بسالم يتجر أن  يمكن ال موراألأن  الخالف

المصري  هالجني ارتباط فكفي  البداية أهمها ومن ،القرارات اتخاذفي  البرلمان أوبد
 الجيش مصاريف بندوٕالغاء  ،انجلترا بنك من المصرية الوديعة وسحب ،يباألسترلين

 وفتح ،ميزانيتها من االحتالل جيش على تنفق مصر كانت بعدما الميزانية مناإلنجليزي 
 الدين لسداد الدولة مالكأ من يباع ما كل وتخصيص وليةأ مدرسة 110 نشاءإل اعتماد
 االنتخاب قانون وتقريرالحكومي  نفاقاإل على للرقابة محاسبية ةئهيوٕانشاء  ،العام

  .مرحلتين على االنتخاب من بدال المباشر

 الموظفين وترقيات تعيين كان فقد الحزبية المحسوبية مصرفي  ظهرت سعد رةوزا ومع
 انتهت حتى مصرفي  فةاآل تلك وظلت ،السياسية تهمءاانتما حسب يتحدد مرة ولأل

طار تعويض الثوار عن ما إفي  عهد وزارة سعدفي  ن كانتإ برمتها و  الحزبية المرحلة
داء إلى  نها تحولت بعد ذلكإال أ ،نهمسبيل وطفي  ضطهاد نتيجة لكفاحهمامن  هالقو 

 . المصري يدار الجهاز اإلفي  عضال

 عبد يدعى بالطب طالب يد على اغتيال لمحاولة سعد تعرض م،1924 يوليو 12وفي 
  .العقلية مراضاأل مستشفى ذلك بعد عدو أو  اللطيف عبد الخالق
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 ئففوج ،صحية متاعبل ّللهاعالتي و ته استقال بتقديم الجميع سعد أفاج نوفمبر 15وفي 
منه  يطلب للملك وفدا الشيوخ مجلس وفدأو  ،الوزارةفي  ثقتهم علنواأو  ،برلمانالأعضاء 

  .هواستبقائ قبولهافي ته رغب بعدم قابلهمالذي  سعد استقالة قبول عدم

قال إن  لالستقالة يالحقيق السبب ليستوضحوا سعد بيتإلى  منهم وفد ذهب وعندما
 وبعد ،الظالمفي  العمل يحب الوأنه  ودسائس خارجية خرىأو  داخلية متاعب هناك
  .ولكن ،تهاستقال عن سعد تراجع ووسائط الملك مع مقابلة

 سردار ستاكلي  اللورد على النارإطالق  على نو مجهول قدمأ م،1924 نوفمبر 19في  
 فقتل الحربية بوزارةه مكتب منته عود طريقفي  العام السودان وحاكمالمصري  الجيش

 سعد كان وقد ،الجريمة وزر المصرية الحكومة وحملت بريطانيا فثارت هبجراح امتأثرً 
 لم بالخبر سمع فعندماعنه  المترتبة النتائج سوء مدىو  السردار اغتيال فداحة مدى يدرك
  ."ضعنا" كلمة الإ هلسان على يكن

ية مصحوبا ه العسكر مالبسفي  رئاسة الوزراءإلى  اللنبي هوبعد تشييع الجنازة توج 
 دفعو  ،يرسم باعتذار يطالبها المصرية للحكومةا نذر إ وسلم ،يبريطانجندي  600بـ

 ،السودان من المصرية القوات لكافة يالفور  االنسحابو استرليني  جنيه ألف 500 غرامة
والمالية  والداخلية العدل ةوزار في  كبرأ بريطانية بتدخالت السماحو  المظاهرات حظرو 

 منعو  التعويض وقبولها الحكومة عتذاراب اللنبيإلى  رسلأف ،قةبلبا سعد رد وقد
  .العام بالنظام خلتأن إ الشعبية المظاهرات

 القوات تحركتالمرافق و  بعض باحتالل العسكرية القوات مرفأ بهذا يكتفِ  لم اللنبي لكن
 يشالج من طوابير وقامت ،سكندريةاإل وميناء السويس قناة واحتلتاإلنجليزية  البحرية

 السودانية الحكومة رأمو  ،الكبرى والمدن القاهرةفي  بالمدافع حربية بمظاهراتاإلنجليزي 
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فهمي  الرحمن عبدو  عبيد مكرم اعتقلو  ،المصرية العسكرية والوحداتالضباط  خراجإب
جندي أي  على يداعتُ ن إ بالرصاص رميا ثالثتهم يقتل نأب هوامر أ صدرأو  ،يالنقراشو 

  !مصرفي  يبريطان

 سعد عدامإ يريد كان اللنبيأن أمريكا  سفير أكدو  الجميع العنيفة اللنبي تحركات فزعتأو 
 يجد فلم ،كامل حتاللال طريقهافي  مصرأن  ابدو ته منعته حكوم ولكن هورفاق زغلول
 ،الوفدية غلبيةاأل يذ البرلمان بحل الملك وقامته وزار و ته استقال تقديم الإ زغلول سعد

  .م1924 نوفمبر 23 باشا زيور بقيادةه ل اليةمو  حكومة وشكل

 السردار قتلة على يدل لمنجنيه  الفآ عشرة ةأمكاف عن علنتأ قد سعد حكومة وكانت
 الصحف تنشرأن  علىاإلنجليز  مع خططالذي  يالهلباو  نجيب محمد كان قبضها منو 

 عنايت خويناأل وخادعته خلي فرادأ علىإسماعيل  محمود باعتراف ،اكاذب اخبر 
 استعاداأن  إلى معهما سارو  ،البوليس ليهماإ يصلأن  قبل الهرب على اعدتهمالمس

في  بهما وقعأالذي  يالهلباو  مع ليبياإلى  للهرب اتجهاو  السرداربه  قتلالذي  المسدس
  .باو ألور  هاجرو  المال وقبضاإلنجليزية  للقوات وسلمها مطروح مرسى طريق

 الوجود ضد المسلح الكفاحفي  شاركت التي الثورية الطليعة من يالهلباو  وكان
 حسين السلطان اغتيال محاولة بتهمة خرينآ ثمانية مع م1915 اعتقلو  ،اإلنجليزي

 المخابرات مقرإلى  خرجولكنه  ،المعتقلين من هغير  مع الثورة وزارةته خرجأو  كامل
 40ه مقدار  يشهر  راتب مقابل هيعرف ما كل لهم يكشفو  هءزمال لهم ليبيع البريطانية

 اغتيال قضيةفي  عداماإل حكمفيه  ينفذ لمالذي  الوحيد عنايت الفتاح عبد يفسرو  !اجنيه
 لحقدوٕانما  ،المالفي ا طمع تكن لمته وخيان هانقالبأن  هسن لصغر سردار ستاك يالسيرل
 هءزمال ليجد خرج منهالذي  هسجن سنواتفي له  تعرض لماو  ،خدعأنه  هوشعور  دفين
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 هعدامإ قبل منصور شفيق اعترافات، وفي وظيفة يجد ال وهو ،انوابو  وزراء أصبحوا
 لقيادةا تابع لالغتياالت علىأ مجلس تنظيم عن للتاريخ اللثمام كشف حيث مذهلة ةأمفاج
 يالشيشن كامل وحسن يالنقراشو  ماهرأحمد  مثل كبرى قيادات يضم كان م،1919 ثورة

 تصالالاضابط  طريق عن لسالمج من وامراأل ىيتلق يتنفيذ جهاز هيتبعو  غيرهمو 
 عنايت خوةواأل راشد كمحمود الثائر الشباب من مجموعة يضمو  ،إسماعيل محمود

 االحتاللقوات  ضد االغتيال بعمليات المسلح الكفاح الجهاز وتولى يعلفهمي  محمدو 
 نفقتأالذي  التنظيم لينكشف ،الدستوري الكفاح بدء مرحلة عند توقفو  ،ئهوعمال

 تصلأن من دون  جنيه ماليين ثالثة م1924إلى  م1919 منجليزية اإلن المخابرات
 لهم من على يدلون من سماءأ سريةو  الحمايةو  السخية تآبالمكاف تاءاغر اإل ورغم ،إليه
ثالثين  م،1922و م1919 بين فما بلغتالتي  القنابل لقاءإ و  االغتيال عملياتفي  يد

  .للشهادةأحد  يتقدم لم القنابل لقاءإل حوادث 5و إنجليز وموظفين لجنود اغتيال حادثة

 كفاحو  مجهودات أضاعتالتي  السردار غتيالافي  التنظيم هذا بناءأ سقطة وكانت
التي  السرية فالتنظيمات الساحر على للسحرا نقالبا مصر عن السودان فصلتو  سنوات
  .قرار بمجرد عملها يقافإ و  عليها السيطرة يمكن ال العنف تنتهج

 والموظفينخلت السودان من الجنود أو  ،اإلنجليز زيور فورا بمطالبوسلمت وزارة 
  .الحزبيينو  واعتقلت العديد من القادة السياسيين ،خالصا لهمته المصريين وترك

ولكن على القانون القديم الملغى على درجتين  ،عادة االنتخاباتمارس إل 6وحدد يوم 
ين يالدستور األحرار  يلالنضمام لحزب ت موجة من االستقاالت من الوفدأوقبل بدايتها بد

 التدخل أوبد ،قدام الوفديينألسحب البساط من تحت  يواالتحاد المدعومين من السرا
يظهر من قبل االنتخابات بتعديل الدوائر االنتخابية مرضاة لمرشحيها من الحكومي 
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 اخليةوزير الدصدقي إسماعيل  قام بهاالتي  ورغم كل الضغوط الحكومية ،خصوم الوفد
مارس  13ا صدرت بيانً أولكن الحكومة  ،خرىأغلبية مرة كسب األفي  الوفد نجحأن  إال
هذا وقررت تعديل تشكيلها ليالئم  ،األخرى األحزاب لصالحته غلبيأن الوفد فقد أب

 بعض الوزراء منإليها  عاد تشكيلها وقد ضمأثم ته وقدم زيور استقالة حكوم! التغيير
  .المستقلينو  حزب االتحادو  الدستورييناألحرار 

أن  ا لهم وظهرختار النواب سعد زغلول رئيسً ا هجتماع البرلمان بمجلسياوعندما عقد 
 ى،جر ن يُ وبينما كان انتخاب الوكيلي ،بالثقةن الوزارة ال تحظى أو  ةغلبية المجلسين وفديأ
 لمانتال مرسوم حل البر و  ،فرفضهاته ستقالاقدم للملك أنه  علنأو  ،دخل زيور باشاو 
   .م1925مايو  23دعوة المندوبين النتخابات جديدة و 

ا ليكون أقصر المجالس النيابة عمرً  ،هنعقاداتسع ساعات من  يوانتهى المجلس بعد حوال
  .!هسر أالعالم بفي  ربما

  .اللورد جورج لويد هوخلف اللنبيستقال ا م1925مايو وفي 

حسين عبد  يالقاضألف  حيث أصول الحكمو  سالمذات العام قامت أزمة كتاب اإلوفي 
في  لزامية الخالفةإعدم و  سالماإلفي  والقائم على مدنية الحكمالمثير للجدل  هالرازق كتاب

عالمي  قامة مؤتمرإفي  وفكر ،تركيافي  لغاء الخالفةإكان الملك فؤاد يطمح بعد قت و 
 وكان مانف بعله  تصدوا ،د والقوى الوطنيةكخليفة للمسلمين لكن الوف هلنفسفيه  يدعو
كبار العلماء  ةئوعزت لهيأالتي  يالسرا ستثاراو  ،تهوقفي  للكثيرينا فكار صادمأمن فيه 

 عبد العزيزفيه  وهذا ما عارض ،يالقضائ همن منصب هكذلك بفصلو  ،الهيئة من هبفصل
اللجنة إلى األمر  حالأالذي  الدستورييناألحرار  رئيس حزبو  وزير الحقانيةفهمي 

بالقيام ماهر  يكلف علو  فأقيل ،ذلك تحديا لرغباتهافي  يتصة فرأت السراالقضائية المخ
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 اعتراضً اصدقي  ٕاسماعيلو  توفيق دوسو  راء محمد علوبةالوز  ستقالاف عمال الوزارةأب
  .مع زميلهما تضامنو 

 جديدة انتخابات جرىأو  فؤاد رضخأن  إلى اشهرً  25 للنواب مجلس بال مصر وظلت
 الوزارة يتولىأن  على يكنعدلي  مع اتفق سعدأن  إال غلبيةاأل على الوفد حصول ورغم
سرعان ما اختلف مع مجلس عدلي  ولكن ،النواب مجلس برئاسة سعد ييكتف بينما

   .عبد الخالق ثروت هالنواب فاستقال ليخلف

له  سعد زغلول وانتخب الوفد مصطفى النحاس خلفاتوفى  م1927أغسطس  27 يف
هؤالء ته وفافي  سعد جمعو  ،مكرم عبيد سكرتيرا للوفدو  كرئيس للحزب ولمجلس النواب

با و ور ألته قطع زيار الذي  عبد الخالق ثروت تهربعينأحفل في  فخطبفيه  ختلفوااالذين 
عبد الحميد و  ،الدستورييناألحرار  محمد محمود عن حزبو  ،خبر وفاة سعد هلما وصل

الذين طالما اختلفوا مع غيرهم من مختلف القوى السياسية و  ،الوطني سعد عن الحزب
  .خرآلأو  العداء لسبب هسعد وناصبو 

 همنزلفي  البنا الشاب المتدين حسن يمدرس االبتدائ استضاف م،1928 مارسوفي 
 عيةجم تكوين على اتفقواو  ،تهعظاو  هدروسإلى  يستمعون كانوا ممن ةتس سماعيليةباإل

 الصراع على يطبيع علف كرد ظهرتالتي  المسلميناإلخوان  جماعة فكانت سالميةإ
 نهاءإب تركيافي  اكبيرً  اانتصار  انتصرتلتي ا العلمانيةو اإلسالمية  القوى بين المحتدم
 معركة مثل كبيرة وفكرية ثقافية معارك السطح على ظهرتو  ،م1924 العثمانية الخالفة
 بجراءة حسين طه حاول حيث يالجاهل الشعر عن معركةو  الرازق عبد على الشيخ
 يعاماإلسالمي العربي  التراث ةءقرا عادةإ و  يالعلم المنهج يتبنإلى  دعوىال شديدة

 بسقوطالمصري  السياسي الخطابفي اإلسالمي  البعد غاب فقد وكذلك م،26و م25



213 

 

في  الرغبةو  يالوع مستويات رفعت قد 19 ثورة كانت بينماو  ،اإلسالمية الجامعة فكرة
 طاقات كامل تستوعب لم والسياسية بيةالحز  الحياة نإف ،قصىاأل للحد العام العمل

   .وال حققت طموحاتهم المصريين أفكارو 

فعهد الملك  ،مع تشمبرلينته ثر فشل مفاوضاإعلى  م1928مارس  في ستقال ثروتاو 
واألحرار  فكانت وزارة ائتالفية من الوفد ،بتشكيل الوزارة ،فؤاد لمصطفى النحاس

  .الدستوريين

السراي  الدستوريين معاألحرار  أما تواط فسرعان ،طوياللكن هذا االئتالف لم يستمر 
في  تهاماتارت الصحف بالنحاس بشهّ و  ،االوزارة منهم استقاالتهم تباعً أعضاء  فقدم
الوزارة بخصوص رفع الحجر  هقبل تولي يامحامته قضية كان توالها بصففي  الماليةته ذم

 هتهاماو عليه  للهجوما س سببتعاب النحاأكانت ضخامة و  سيف الديناألمير  عن أمالك
  .باستغالل النفوذ

عليه  قامتالذي  ا بأن االئتالفأقال فؤاد النحاس متذرعً و  ،الضجةهذه السراي  واستغلت
 ،الدستورييناألحرار  محمد محمود وكيل حزبإلى  أسند فؤاد الوزارةو  نهاراقد ته وزار 
 35وكال الحزبين كان يحوز  ،الدستوريين فقطواألحرار  من االتحاديينته وزار ألف  الذي
 صدرقلية أُ لتشكيل وزارة األالتالي  اليوم، وفي مجلس النوابفي  214 ا من أصلمقعدً 

األمر  رقبل نهاية الشهر صدو ته حظى بثقيلم تكن لالذي  قرار بتأجيل انعقاد البرلمان
اد ووقف المو  ،تأجيل االنتخابات ثالث سنواتو  ،النواب والشيوخ يبحل مجلس يالملك

خالل شهرين من تاريخ حل في  جراء االنتخاباتإتنص على ضرورة التي  الدستورية
 الإ هحكامأعدم تعطيل و  هال طبقا لنصوصإعدم جواز تعديل الدستور و  مجلس النواب

فؤاد تعطيل الدستور أعلن  باختصارو  ،تلك الخاصة بحرية الصحافةو  حالة الحربفي 
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وختم  ،والجيش النواب من دخول البرلمانمنع رجال البوليس و  يقصرا بشكل ضمن
   .حمربالشمع األ

غلقت أو  فمنعت اجتماعتهم ،د محمود عهدها باضطهاد المعارضةوزارة محم تأوبد
صدرت تعديال قانونيا يتهدد أجريدة ومطبوعة و  100سحبت تراخيص قرابة و  ،صحفهم

دلوا أأو  ات سياسيةاجتماعفي  شاركواأو  هم السياسيةءراآعلنوا أن إ الموظفين بالفصل
  .تصريحات للصحفأو  خبارأب

النحاس وسط حملة  إليه حيلأالذي  قضى مجلس تأديب المحامين 1929فبراير وفي 
وغضبت الحكومة من هذا الحكم  ،همن الحكومة ببراءة النحاس وزميلي صحفية عنيفة

  . مة النقضمحكإلى  ديبية من المجلس ويسندأن ينزع حق المحاكمة التأصدرت قانونا بأف

 يعزل اللورد جورج لويد المندوب السامو  بريطانيافي  حزب العمال الحكم أدى توليو 
وجرت  ،هاعتمدت على دعمالتي  ضعاف حكومة محمد محمودإإلى البريطاني 

معاهدة على  يتجر أن  هندرسون حاولت الحكومةو  مفاوضات بين محمد محمود
وال واستقالة الحكومة حتى ال تعبث أتورية لكن الوفد تمسك بعودة الحياة الدس ،ساسهاأ

إلى  الجديد أميلالبريطاني السامي  ولما كان اللورد برسي لورين المندوب ،باالنتخابات
ن إ ،دها فيما بعدمعاهدات ليضمن ثقلها وعدم جحأي  في الحصول على موافقة الوفد

باشا عدلي  نةمكا يوتول ،ستقالت حكومة محمد محمودفقد ا ،قليةأعت من حكومة وقّ 
عادة الحياة الدستورية إفي ته المنصب خط هخطاب قبولفي أعلن  الذي للمرة الثالثة

عادة إب 1929أكتوبر  31في  مرا ملكياأعدلي  ستصدراوبالفعل  ،جراء انتخابات حرةإ و 
 اكان قائمً الذي  دعوة مجلس الشيوخو  جراء انتخابات مجلس النوابإوب ،العمل بالدستور

 يسمبر قدمد 31، وفي الوفد باكتساح وفازقاد مع المجلس المنتخب الجديد لالنع 28في 
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 1عاد الحياة الدستورية للبالد وعهد فؤاد للنحاس بتشكيل الوزارة أبعدما ته ستقالاعدلي 
  .ا لمجلس الشيوخرئيسً عدلي  بينما عين 1930يناير 

مصر في  طعهاستثمر قاو  ،مفاوضات جديدة مع هندرسن بال فائدةفي  النحاس أوبد
الدستوريين األحرار  سينتقمون من البالد بسبب تعنت النحاس ورفعاإلنجليز  أن للترويج
تحريض في  سوء صنائع الوزراةته يتالفى بحكمأن  منه الملك يطلبونإلى  عريضة
وزارة النحاس ليضطرها له  تقدمهاالتي  رفض توقيع المراسيمفي  فؤاد أوبد ،واضح

التي  تعيينات مجلس الشيوخو  التوقيع على قانون محاسبة الوزراء لالستقالة فرفض فؤاد
أنه  خطاب االستقالة بوضوحفي  موضحاته بالفعل قدم النحاس استقالو  ،قدمتها الوزراة

 إلى سند فؤاد الوزارةأو  ،هساسأتولى المنصب على الذي  ال يتمكن من تنفيذ البرنامج
الوزارة  هوأنشأ بعد تولي ،الدستورييناألحرار  استقال من حزبالذي صدقي إسماعيل 

محمد محمود من تأجيل و  زيور هقبلبه  ما قامصدقي إسماعيل  وكرر ،حزب الشعب
بواب البرلمان بالسالسل أغالق إمر رجال الجيش والبوليس بأو  ،انعقاد مجلس النواب
 هو ودخل كسروا تلك السالسل بالبلط الذين ئطلبوا رجال المطافو  ولكن النواب تجمعوا

جرى أو  ،األقاليم في جراء جولةإقام النحاس بو  ،عنه حترام الدستور والدفاعاقسموا على أو 
 ربعة منأالمنصورة حيث قتل في  عظمهاأبها الكثير من التعديات بأمر الحكومة كان 

دامية بين قوات  ةهمواجفي  ثالثة من رجال الجيش والبوليس وأصيب العشراتو األهالي 
 ا بالنحاسمسيرة ترحيبً في  الذين خرجوااألهالي  بينو  قوة عسكريةالشرطة المدعومة ب

فيها منصورة فقتل قامت مظاهرات ضخمة تنديدا بجريمة ال سكندريةاإل، وفي هصحبو 

وقد أقلقتها  سكندريةبارجتين حربيتين لإلإنجلترا  رسلتأو  أصيب المئاتو  ان شخصً و عشر 
األمر  لزمن إ نها ستتدخلأالنحاس بو  أبلغت كال من الحكومةو  ،حوادث العنف الدامية

  .محايدةإنجلترا  مشاكل الداخلية مع بقاءالطالبت بحل و األجانب  لحماية
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 يوحل مجلس م،1923لغاء دستور إب يالملكاألمر  صدر م1930أكتوبر  22وفي 
ته ر ال الملك ووزاإته ثناء صياغأبه  لم يعلمالذي  م1930دستور وٕاعالن  النواب والشيوخ

 .عرض عليها مشروع الدستور سًراالتي اإلنجليزية  ةالوزار و 

سناد إ ههم مالمحأوكانت  ،وجعل الدستور الجديد غير قابل للتعديل لعشر سنوات قادمة
تقييد حق و  لس النوابالرجوع لمجمن دون  ق تعديل الميزانيةحو  السلطة التشريعية للوزارة

 ،المالية البرلمان اقتراح القوانينوحرم  ،ومحاسبتهم الوزراءالرقابة على في  البرلمان
حق تعيين  هالبرلمان ومنح هضعقانون يأي  على عدم التصديق على اجعل الملك قادر و 

  .ه من الرؤساء الدينيينغير و األزهر  شيخ

 موال وعقاراتأالناخب امتالك في  اشترطو  ما قانون االنتخاب فقد جعل على درجتينأ
 طباءصحاب المهن الحرة من األأمنع ترشح و  ،مايعادلهاأو  شهادة االبتدائيةأو 

  ! من الترشحاألقاليم  في التجارو  ينالمحامو 

من رئاسة ته برق استقالأف ،أوروبا في ووهعدلي  به يصدر هذا الدستور علمأن  وقبل
الدستوريين والوفد مقاطعة األحرار  قرر هصدار إبعد و  عليه مجلس الشيوخ احتجاجا

  .على المشاركة بهاالوطني  بينما وافق الحزب ،بالدستور االنتخابات وعدم االعتراف

مسرحية في  ولما سرت حركة استقاالت جماعية للعمد والمشايخ حتى ال يشاركوا
معاقبتهم وتهديدهم بفرض غرامات قاسية على من إلى صدقي  االنتخابات المزعمة عمد

ة ر إادلحياة الدستورية و وواجهت المظاهرات الرافضة لهدم ا ،الف الجنيهاتآيستقيل بلغت 
  .بالعنف الشديدالشعب 
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 اولى ينتخب فيها كل خمسين ناخبعلى درجتين األ م،1931وجرت انتخابات يونيه 
 ،االنتخاباتهذه  غلبيةوقاطعت األ ،ن النوابو والثانية ينتخب المندوب ،ا عنهممندوبً 

طة قتل فيها قوات الشر و  جرت فيها مصادمات دموية بين المتظاهرين الرافضين لهاو 
الكشوف بغير  ملءو  ت الوزراة للتزويرأخيرا لجأو  ،ضافة لمئات الجرحىباإل ،100قرابة 

قاب الباشوية لأقاموا بالتزوير بو  ،يهالت المديرين الذين نكلوا باألأكافو  حضور الناخبين
  .والبكوية والترقيات

ا على القسم انتقامً  حيث قتل مأمور ،من هذا الفساد الكبير اجزءً  يأظهرت قضية البدار و 
ول عدام لألفقضت عليهما جنايات أسيوط باإل ،بهم هبعد تنكيلاألهالي  يد فردين من

التي  الشهود ورويت وقائع الفظائع يدعستُ ااالستئناف في  ولكن ،يشغال الشاقة للثانواأل
في  جرامإنها أوصفتها المحكمة بلبوليس ومن ضمنها جناية هتك عرض ارتكبها رجال ا

وقائع التعذيب في  جراء التحقيقإمرت وزارة العدل بأو  ،خفف الحكم على المتهمينو ام جر إ
 هيقاف التحقيقات لعلمإكان يريد الذي صدقي  اختلفو  ،خرى عديدةأ ليتكشف لها وقائع

ثم  ،ستقاالاف ىعبد الفتاح يحيو  ماهر يعل دانة رجال البوليس مع وزيريهإل ينها ستنتهأ
  .أوقفت التحقيقاتبعدما التالي  اليومفي  ا للوزراءفؤاد رئيسً  هيدليعنفسه صدقي  ستقالا

الذي  ىعبد الفتاح يحي هعين محلو  م1933الحقيقة سبتمبر ته ستقالاصدقي  وأخيرا قدم
بعاد إفطلبوا  ،السراي استفحال نفوذهم علىو اإلنجليز  توغلفي  اأثرً ته كان لضعف وزار 

يعمل لحساب تقوية النفوذ بأنه  زعما ،لقصرا يكبير مهندس ييطالاإل يسنيور فيروتش
كان شاغرا منذ استقالة محمد نسيم الذي الملكي  طلبوا تعيين رئيس للديوانو  ييطالاإل

لة أمسفي  سن بالتدخلتر بيالسامي  بالمندوباألمر  ولما وصل ،باشا فعين زيور
لحكومة أبلغ برغبات ا هأن ا فيهاموضحً ته ستقالا ىقدم يحي ،الوصاية على العرش
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نوفمبر  14حقوق البالد في  التفريطمن دون  ال يستطيع تحقيقهاالتي  البريطانية
   .م1934

إسقاط ته عمال وزار أول أوكان  ،الثالثةته كلف محمد نسيم باشا بوزار التالي  اليوموفي 
جريت أالنواب والشيوخ الذين  يالشعب وحل مجلس هرفضالذي م، 1930دستور

ثم  23عادة دستور إا بمرً ألغاء لكن فؤاد لم يضمن مع مرسوم اإلو  ،هظلفي  انتخاباتهما
جمعية تأسيسية إنشاء  أو 23عادة دستور إفؤاد طلبا بإلى  رفع نسيم ،وبعد مرور أشهر

 م،1935نوفمبر  9، وفي واستشار فؤاد السلطات البريطانية ا،جديدً  ادستور  وطنية تكتب
فقامت المظاهرات احتجاجا  ،للفكرتينته برفض حكوماإلنجليزي  وزير الخارجية صرح

وجدد الطالب  ،نوفمبر وديسمبر يطيلة شهر األمة  رادةإعلى هذا التدخل العاصف ب
على األحزاب  احتجبت الصحف ثم تم التفاهم بينو  غلقت المحالأو  19ذكريات ثورة 

 الوطنية جامعة بين الوفد ةهوتألفت الجب ،انتخابات حرة اءجر إ و  23عادة دستور إ
 ةهقدمت الجب 1935ديسمبر  12، وفي شعبالو  يالوطنو  الدستوريينواألحرار  التحاداو 

عادة إا بصدر مرسومً أو  ،نفس اليومفي  استجابالذي  عادة الدستورإبه لفؤاد تطالبا كتابً 
ا لالنتخابات أصدرت وزارة نسيم قانونا جديدً  م1935يناير  19، وفي 23العمل بدستور 

الشعب و  الدستورييناألحرار  لكنو األحزاب  باتفاق جميع على أساس االنتخاب الحر
خر يناير آفي  فاستقال ،ها لالنتخاباتءجراإنهم ال يأمنون طالبوا باستقالة وزارة نسيم أل

  .أعضائها من المستقلينماهر بتشكيل الوزارة فاختار جميع  يعلإلى  وعهد فؤاد

األحزاب  االنتخابات فلم يتفقفي  تماسكهافي  تستمرأن  الوطنية ةهع الجبولم تستط
 الملك فؤادتوفى  جرائهاإوقبل  ،وجرت االنتخابات بال اتفاق مسبق ،على توزيع المقاعد

  .م1936إبريل  28في 
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  بين فيال وقصرين

 ،ملكه السعيد، ففي الخير والسعادة للوطن العزيز ةلقد كان ملك فاروق من مطلعه فاتح
األمن  استتبابو  لى أساس ثابت من الحرية والمساواةالبالد عفي  ستقرت الحياة النيابيةا

فازت مصر بحريتها واستقاللها  ،ملكه السعيدفي  ،ظل حكم الدستورفي  ،والسالم
لغيت أملكه السعيد ، وفي وأبرمت معاهدة الصداقة والتحالف بينها وبين بريطانيا العظمى

 مت الصالت بين المصريينوقا ،فاستكملت البالد سيادتها التامةاألجنبية  متيازاتاال
األجانب المقيمين بمصر على دعائم راسخة شريفة من التعاون المثمر تحت سلطان و 

عضوية إلى  ملكه السعيد انضمت مصر، وفي وحكم القانون العام ،السيادة الوطنية

وأخذت مقعدها بين  ،الحفاوة الرائعةو  يجماعبين مظاهر الترحيب اإلاألمم  عصبة
أن  وهذا مطلع العهد ،فال غرووالسالم اإلنسانية  خدمةفي  العصبة أعضاء زميالتها

هه مستقبل تواج ،نصر والتوفيقكله النجاح وال ،مستقبل سعيدفي  النفوس باألمل ئتمتل
  .س مستبشرة بالفاروق وملك الفاروقوطيدة اليقين مطمئنة النفمصر 

 اعامً  18بلوغ فاروق احتفاال ب م1937يوليو  29خطبة بالبرلمان في  مصطفى النحاس
 الدستوريةته سلطا هيوتول.  

حدادا على الملك الراحل األعضاء  وقفأن  وبعد م،1936مايو  8في  اجتمع البرلمان

ماهر رئيس الوزراء تنازل  يعلن علأو  ،ا لمصربفاروق ملكً  يوتالوة كلمات التأبين نود
وقد  ،سنوياجنيه  ألف خمسونأي  الملكية لمصلحة البالدته فاروق عن ثلث مخصصا

 بترحاب واستبشار من الشعب هوروبا بعد وفاة والدأمن ته قوبل فاروق منذ عود
 شكلفي اإلخوان  جماعةته واستقبل ،هوالدفي  ربما كراهيةو  هربما لصغر سن ،السياسيينو 

 والسنة الكتاب على الملك يبايعون والرايات عالماأل حاملين للرحالت بفرقهم ياستعراض
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لم و  وقرر البرلمان تشكيل مجلس للوصاية على العرش ،لهم يهور سياسي قو أول ظفي 
توفى  كان قد(يكن  يعدلو  نصت على اختيار محمد توفيقالتي  يأخذوا بوصية فؤاد

محمد و  عبد العزيز عزتو  محمد علياألمير  واختاروا ،وصياءأ يمحمود فخر و  )وقتها
يوم على احترام الدستور والمحافظة نفس الفي  مام البرلمانأوقد حلفوا  ،يشريف صبر 

وصياء عهد األو ته ماهر استقال يثر انتهاء الجلسة قدم علإعلى سالمة الوطن وعلى 
   .للنحاس بالوزراة

عوام أما بين و الشامل عن الجرائم السياسية فيصدر قانون بالعفأة ار الوز هذه  عهدوفي 
ين من رفع الدعوى للمطالبة قانون حماية الموظف يلغأعدا القتل العمد و  م،36:  30

 رئاسة الجيشمصري  قائد ىوتول ،صابات العملإوصدر قانون تعويض  ،يبالحق المدن
ونقل  ،ركانا لألرئيسً  يبتعيين اللواء محمود شكر  م1882ول مرة منذ عام ألالمصري 

 إليه ه لينقلعمالأ أقد بدصدقي إسماعيل  كانالذي  الضريحإلى  رفات سعد زغلول
  . هالمتحف وخصص الضريح لسعد وزوجتإلى  عيدواأف ،ك الفراعنةرفات ملو 

مما أثار انتقادات  ،جراء ترقيات استثنائية للموظفين الوفديينإ تعيين و في  ت الوزراةأوبد
تعرضوا له  الوفد وسائر المنتمين ين موظفولكنهم ردوا على ذلك بأ ،نيفة ضدهاع

  .ضراربد من تعويضهم عن األ الضطهاد شديد وال

 ،بلندن 36واخر عهد فؤاد بعقد معاهدة أفي  تأكانت قد بدالتي  انتهت المفاوضاتو 
 نصت بنودها العسكرية محل الجدل على انسحاب القوات البريطانية من المناطقالتي 
في  ومناطق للتدريب ،جزيرة سيناء هشبفي  معسكراتو  ،قناة السويسإلى  تحتلهاالتي 

الموظفين و  وقت السلمفي  ،طيار 400و جندي فالآتحدد بعشرة أن  على الشرقية
 قامة للقواتت اإلآمنشو  نشاء ثكناتإتقوم الحكومة المصرية بأن  المدنيين الالزمين على
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بينما تبقى  ،العريشفي  معسكر استشفاءو  طرق حربيةو  يالف مدنآ 4واإلنجليزية 
احتالل ما تشاء حالة الحرب فيحق النجلترا في  أما ،سنوات 8 سكندريةاإل في القوات

  .واصالت وتعاونها الحكومة المصريةومطارات وطرق م ئمن موان

ستطاع اقد المصري  ذا كان الجيشإمن تاريخ المعاهدة ينظر  اعامً  20وبعد مرور 
خالف على عصبة أي  يعرضو  ،القيام بواجب الدفاع عن مصر وحماية قناة السويس

  .مماأل

باعتبار عليه اإلنجليزية  السيطرةو  م1899فاقية تاأما السودان فقد اعترفت المعاهدة ب
 حربفي  كبروقع العبء األ(استعادة السودان بعد الثورة المهدية في  أنها شاركت مصر

 1400اإلنجليز  بينما فقد ،شهيدألف  80 وبلغ عدد ضحاياها ،مصرعلى المهدي 
 مليون 40 يفتكبدت حوال ،تكلفة الحملة العسكرية يودفعت مصر ثلث ،وظابطجندي 

  .معاهدات جديدةفي  حتى النظر) قصرا م 1899فرضت عليها اتفاقيات و  ،جنيه

لغائها إالعمل على و  متهاءخيرا بعدم مالأفقد اعترفت بريطانيا األجنبية  أما االمتيازات
مع استمرار المحاكم المختلطة ومباشرتها لالختصاصات القضائية للقنصليات مع 

  .ئ العامة للتشريع الحديثالمباداألجانب  ون يطبق علىقانأي  يناقضال أن  اشتراط

ديسمبر في  قرر مجلس الوزراء ،غلبية كبيرة على المعاهدةأوبعد موافقة البرلمان ب
الذي  وزارة محمد محمودفي  هذا القرار يلغأو  ،ا لالستقاللأغسطس عيدً  26اعتبار يوم 

  ! عيدا لالستقالل 22مارس  15قرر 

 للحاجة بالجيش لاللتحاق المتوسطة الطبقة بناءأ مامأ الباب فتح اهدةالمع توقيع واستتبع
 الناصر عبد الحربية جمال المدرسة فاستقبلت ليتمكن من الدفاع عن البالد ادهعدأ لزيادة
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أعاد و  ،كان قد التحق بكلية الحقوق عندما رفض من المدرسة الحربية ولكنه تركها(
يكون المتقدم من عائلة ال أن  كانت تستلزمالتي  فيةالتقدم بعد تغيير قواعد القبول العر 

 نورأو  )الجيشفي  على التركيبة الطبقيةا حفاظً جنيه  2000عن  ييقل دخلها السنو 
 كونوا الذين 11الـالضباط  من ضمن حيث ،الدين محي زكرياو  ،يوالبغداد ،السادات
في  نو الباقو  م،1936 امع الحربية الكلية منهم 8 دخلاألحرار  للظباط التأسيسيةالهيئة 

  .التالية الدفعات

  م1937مؤتمر مونترو في األجنبية  لغاء االمتيازاتإ

 سليمان السلطان عهدفي  العثمانية الدولة من كمنحةاألجنبية  االمتيازات نشأت 
 مصر ضمنها منو  ،العثمانية الدولة والياتفي  حقوقهم على لهم تطميناو  تأمينا يالقانون
 ،هااستعمالفي األجانب  تعسف من الناتج الفسادإصالح إسماعيل  هاخديو  حاولالتي 
 عن وخرجت بدورها توغلتالتي  المختلطة المحاكمإنشاء  علىاألجنية  الدول مع فاتفق

 بكافة اختصتو  ،لألجانب هائعضاأ غلبيةأو  رئاستها فكانت بها ريدأالذي  طارهاإ
 يخص فيما التشريعية لطةالس الحكومة وسلبت ،أجنبي طرف بهاالتي  القضايا

 المحاكم هلهذ العامة الجمعية مصادقة منال بد  فكان ،األجانب تمسالتي  التشريعات
 12ـالاألجنبية  دعت الحكومة المصرية الدولأن  إلىاألجانب  على يليسر  القانون على

لغائها مع تعهد إحيث اتفقت على  ،مؤتمر مونتروا بسويسراإلى  صاحبة االمتيازات
ن التشريعات أو  ،قوانين الضرائبفي األجانب  ومة المصرية عدم التمييز ضدالحك

 مقصد النص أحكام الشريعة(التشريعات الحديثة مبادئ  المصرية لن تتعارض مع
تلغى بعدها  ،اعامً  12 انتقالية المحاكم فترةهذه  مع بقاء) بطبيعة الحالاإلسالمية 
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جانب على حد ية والجنائية للوطنيين واألبكافة القضايا المدنالوطني  ويختص القضاء
  .كدولة مستقلةاألمم  عصبةفي  مايو دخلت مصر 26، وفي سواء

إنجلترا  مع العالقات باختالفا جذريً  مصرفي  السياسي الوضع تغير 36 بمعاهدة
 همحل وحل ،اإلنجليز لمهادنة الوفد تحولو  ،سفيرإلى السامي  المعتمد منصب وتحول
 بديال قائدا يكونأن  به يراد فاروق الجديد الملك كان حيث والوفد القصر بين التوتر
 خوانكاإل وجماعات المستقلينو  قليةاأل حزابأ بعضحوله  فالتفت ،هالمكرو  هلوالد

 الوفدو  النحاس لشعبيةا منافسً  ليكون الديوان رئيسوعلي ماهر  الفتاة ومصر المسلمين
 مستغلة ،تهصفا حسنو  هخالقأ مدحفي  فاضتأو ، تهرياضو ته لواص الجرائد فصورت

  .الهيئة حسن الشاب للملك الشعب ميل

 حمية من هاستوجب وما االحتالل ضد النضال عصر بين فاصلة 36 معاهدة وكانت
 الكثير التناقضات من بها لدولة السياسي الواقع بينو  الوفد وراء اصطفافو  ،وطنية

 العمال وصغار مشكالت لسطحا على برزت فبتوقيعها ،ضخمة وثقافية طبقية فوارقو 
 االشتراكية المختلفة الجماعات ظهور مع السياسي الصراع حدة تصاعدتو  ،الفالحين

 عمالو  الترسانة عمال ضرابإك اليةالعم ضراباتاإل وزادت ،واإلسالمية والشيوعية
  .طرة سمنتأ وشركة ميريةاأل المطابع

 وكان ،اإلسالمية الشريعةتطالب بتطبيق  ،ول مرة المظاهراتخرجت ألاألزهر  ومن
 يدين احتفالفي  فاروق تولية فكرة صاحب هوو  ،زهرلأل اشيخً  يالمراغ مصطفى الشيخ
 2 النحاس هلقاأالذي  الخطابفي  عالنية ابينهم العداء ظهرو  بشدة النحاس هأمام وقف
 الشريعة بتطبيق وراء المطالباتوالوقوف  مرآبالت يالمراغفيه  متهما م،1938 يوليو

 مؤتمر فترةفي  الجامعاتفي  والطالبات الطلبة بين يفصل نأو  ،كامال تطبيقاسالمية اإل
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 العراقيل وضع ذلك من الغرض وكان( النحاس وقال ،األجنبية االمتيازات لبحث مونتروا
 المقيميناألجانب  علىالمصري  تشريعنا سريان على اتفاقنا سبيلفي  الحوائل قامةإ و 

 شريعتنافي  مقررة قواعد منعليه  يشتمل وما التطبيق هذاأن  فيه لادج ال اممف ،بيننا
 بحالعليه  فقةاالمو األجنبية  الدول اممثلو  يقبل ال يالزان جلدو  السارق يد كقطع السمحة

  .)االمتيازات لغاءإ سبيلفي  عثرة حجر تقفأن  الدعايةهذه  شأن من وكان حوالاأل من

في  يلوجو يداألتناقض سياسي بل هو المجرد صراع أو  امرً آلم يكن تاألمر  ولكن
ظهر بمجرد  العلمانيةو اإلسالمية  القوىأو  الحداثةو  صالةاأل يتيار  المجتمع بين

   .نخفاض غبار معركة االستقاللا

 الدستورية كملك مصرته سلطا ىوتول اعام 18بلغ فاروق  م،1937يوليو  29وفي 
ته ولكن وزار  ،هعاد فاروق تعيينأفالدستوري  للملك حسب العرفته ستقالاقدم النحاس و 

ته ضاق النحاس ذرعا بمعارضالذي النقراشي  قصاءإهمها أالرابعة جرى فيها تعديالت 
مناقصة في  يعرضأن  طلبالذي  مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوانفي  خاصة

عالمية ويعرض على البرلمان مصحوبا بتقارير خبراء عالميين بينما كان النحاس يريد 
  .اإلنجليزية مر المباشر لشركة الكهرباءه باألنادسإ

 ظهر بشكل أكبر فخصت الحكومة أنصارها بالرتب والنياشينو  ستفحل داء الحزبيةاو  
فصل العديد من العمد والمشايخ بحجة أنهم معارضون للوفد وظهرت و  الوظائف الكبرىو 

الميليشا  هيشب ماإلى  كانت منظمة رياضية ثم تحولتوالتي  قاءر فرق القمصان الز 
السكاكين ويفضون و  يالحكومة متسلحين بالعص يها يهاجمون معارضؤ فأصبح أعضا

تهديدهم و  تهم بالقوة وزاد على ذلك تعنت الحكومة مع صحف المعارضةااجتماع
  . المقاضاةو  بالمصادرة



225 

 

إلى  الحكومةفيه  من الوزارة بيانا دعا هخراجإبعد  يذاع النقراشأ 1937سبتمبر  7وفي 
عادة إ و  ،واحترام حرياتهم ،المساواة بين المصريينٕالى و  ل فرق القمصان المختلفةح

  .مشروع كهرباء خزان أسوانفي  النظر

ولم يرق هذا القرار لفريق من الوفدين  ،عنه منفصال اعتبار النقراشيوكان جواب الوفد 
ولما أسس  ،هموقففي  هوافقو و  ،تهالوطنية وتضحيا همواقف يالذين ظلوا يذكرون للنقراش

 أصحاب القمصان الزرقاء واعتدوا عليهم ههاجم همؤيديفيه  ناديا ليستقبل يالنقراش
  .حطموا أثاث الناديو 

أحمد  ىأزهر ور الجامعات واألفي  ت المظاهرات المعارضة للوفدأبدأكتوبر  واخرأوفي 
م الطالب تفاديا لتصاد ،يوقف الدراسة أسبوعاأن  كان مديرا للجامعةو  السيد باشا يلطف

المظاهرات وبدأت  هفاستقال من منصب هلكن الوزارة رفضت قرار  ،بين مؤيد ومعارض
 الخالفات بين ظهرتو  ،بحياة النحاس ةهاتفاألخرى  الهاتفة بحياة الملك ترد عليها

 ملكي مرأ خالل من للديوان ارئيسً  ماهر يعل فاروق عالنإبوبدأت  والوزارةالسراي 
 مور أهمها طلبأعدة ، وفي النحاس فاعترض الوزراء لسمج على يمر امرسوم وليس

ن أو  القصر يانفراد الملك بتعيين كبار موظفو  حل جماعات القمصان الملونةالسراي 
وهذا ما  ،تعيين كبار الموظفين ومنح الرتب والنياشينفي  يالمرجع النهائالسراي  تكون

نتعشت أحزاب او  ،نحاسالهجوم العنيف على الفي  الصحفوبدأت  الوزارة هلم تقبل
بالضعف  إياه الوفد على النحاس متهمينفي  بينما زايد جناح متطرف ،المعارضة

  .بالبطش بالمعارضة مطالبينو 

 وزير بعمل القائم عبيد مكرمالبريطاني  السفير المبسون قابل 1937 نوفمبر 3وفي 
 عن بصراحةه مع تحدثأنه  تهمذكرافي  وذكر ،ياليمن النحاس ذراعو  وقتها الخارجية
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 خرآ ملك تنصيبو  منه التخلص يالضرور  منوأنه  تهخبر  وعدم فاروق بجهل ضيقهم
 المبسون وحاولاألزهر  في كانتالتي  القالقل بترتيب يالمراغ الشيخ واتهم ،همكان

 وقتفي  مصرفي  الوضع بهدوء مهتمة ،اإلنجليزية الحكومة كانتو األزمة  لحل التوسط
علي  قابلو  ،النصائح إليه سدىأو  فاروق فقابل ،وبيور أ عيخشى فيه قيام صرا عصيب
 كتب ،المحاوالت من أسابيع وبعد التوتر تخفيفمنه  وطلب الموقف على أطلعهو ماهر 

  .للنهاية معركتهما يخوضان الفريقان يتركأن  يرىبأنه ته لحكوم هتقرير  المبسون

أعضاء أحد  عليه طلقأ حيث اغتيال لمحاولة النحاس تعرض 1937 نوفمبر 28وفي 
 تعرضو  ،36 معاهدة بتوقيع البالد حقوقفي  بالتفريط هياإ متهما ،النيران الفتاة مصر
 لصالح بالعمل الحزب اتهمو  ،واسعة واعتقاالت مداهمات لحملة الفتاة مصر حزب

 كيل االتهامات لهمو  الهجوم على معارضيهافي  بالغت الحكومةو  ،الفاشية يطالياإ
  .حتقن الموقفاو 

نظرا لما اجتمع لدينا (فيه  جاء ،ارسل فاروق للنحاس خطابً أ م،1937ديسمبر  30ي وف
ويأخذ عليها مجافاتها لروح  ،الحكمفي  شعبنا لم يعد يؤيد الوزارةأن  من األدلة على

يجاد سبيل الستصالح إبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها وتعذر و  ،الدستور
قامة حكم صالح إل ،قالتها تمهيداإلم يكن بد من  ،سونهارأت التي مور على يد الوزارةاأل

  .)األمة ييقوم على تعرف رأ

تعيين محمد و  قالة النحاسإبوالسراي  وهكذا انتهت شهور العسل القصيرة بين الوفد
  .محمود

ومنافس النحاس على قيادة (النواب  مجلس رئيس ماهرأحمد  بين معركة البرلمان وشهد
 من الثقة لسحب امشروع حامال للمجلس حضرالذي  والنحاس )قتذات الو في  الوفد
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 االحتكام النحاس فطلب الكلمة حق هيمنح فلم همنع حاول ماهر ولكن ،الجديدة الوزارة
 النواب ذنإب يتكلمنه إ النحاس فقال ،هرئيس هباعتبار  ماهر فرفض ،المجلس عضاءأل

 عبد المجلس وكيل من وابالن فطلب خرجو  ،الجلسة رفع ماهر علنأف ،إذنهب وليس
 النحاس فتال ،نواراأل طفاءإاألمن  من ماهر فطلب ففعل ،همحل يحلأن  يالجند يالهاد
التي  غلبيةاأل فوافقت الحكومة من الثقة سحب على التصويت وطلب الظالمفي  هبيان

 من ماهرأحمد  بفصل اقرارً  العليا الوفديةالهيئة  من استصدرالذي  النحاسإلى  انحازت
  .التالي اليومفي  هنصار أثم فصل مجموعة من  ،الليلة ذاتفي ته عضوي

  .ثم صدر مرسوم بحله) كالمعتاد( ا د البرلمان شهرً اولكن محمد محمود أجل انعق

ه النقراشي أنشأالذي  ،السعديةالهيئة  جريت انتخابات جديدة شارك فيها الحزب الجديدأو 
وقد نال هذا  ،بسياسات النحاسا الوفد ضيق من ترك إليه انضمو  ماهر باشاأحمد  هترأسو 

انهارت نتائج الوفد بشكل غير و  ،م1938االنتخابات البرلمانية في  امقعدً  80الحزب 
 عادة تقسيم الدوائرإبو  داريةإت اءاجر إن كانت الحكومة قد تدخلت ضد الوفد بإ و  ،مسبق

األمة  قول بأن الوفد يمثلولم يعد ال ،الوفد نال هزيمة غير متوقعةأن  يهذا ال ينفأن  إال
  .كبرن كان األإ بل أصبح مجرد حزب فيها و ا ممكنً 

بعض و  السعديينو  الدستورييناألحرار  وتكونت وزارة محمد محمود الجديدة من
الدائم السراي  تدخلو  ،للخالفات الكبيرة بين أعضائها "تقلة وغير مستقلةسم" ،المستقلين
عدة ته وزار أعضاء  ضطر محمد محمود لتغيراالذي  ماهر رئيس الديوان يبقيادة عل

 الحزب رئيس رمضان حافظ منها خرجأو  ،تهبما يوافق رؤيا مرات حتى قبل تشكيلها أخير 
لطفي  أحمد قيلأف ايً وزار  تعديال يليجر  شهرين محمود بعد محمد على ثم ضغطالوطني 

  .المالية وزارة هرماأحمد  الدكتور تولىو  ،الداخلية وزارةفي النقراشي  همحل حلو  ،السيد
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 ييلق ال ستبداديةا طبيعة ذو هوو  ،الفتاة مصرو اإلخوان  عجابإ مثارعلي ماهر  كانو 
العربي  المحيطفي  لمصر يقليمإ دور حول رؤية صاحب كانو  ،للجماهير الً با
 كسبها حاولالتي اإلسالمية  الصبغة وراء وكان ،بسنوات هلغير ا سابقً  ،يسالماإلو 

 هيبايعون خواناإلو  ،للمسلمين كخليفةته بحيا يهتفوناألزهر  في لينالمص وجعلت ،لفاروق
 صريحة تعلنها الفتاة مصر جريدةو  ،عابدين قصر ساحةفي  رسوله ةوسن اهللا كتاب على

   .)فاروق وخالفة سالملإل مصر بزعامة ننادى نحن(

زرقاء من ضمنها القمصان الو  ا بحظر الجمعيات شبة العسكريةأصدرت الوزارة مرسومً و  
م، 1939ستقال محمد محمود أغسطس اثم  ،القمصان الخضراء لمصر الفتاةو  الوفدية

عالمي  توتر ظل، وفي فقط بأسبوعين العالمية الحرب نشوب قبل ماهر باشا يعل هخلفو 
 من هرب صالح محمد(اإلنجليز  أثار مما للدفاع اوزيرً  باشا حرب صالح محمد عين
في  يالسنوس لجيش نضماملال ولىاأل العالمية الحربفي  السواحل حرسفي ته خدم
 حيلأو  ركانلأل ارئيسً ) األتراكو  لمانلألئه والفي  المشكوك(المصري  عزيز وعين) ليبيا

البريطاني  للسفير ماهر علنأو  ،المعاشإلى  المخلصاإلنجليز  صديق باشا عثمان مينأ
 اتفاق رغم هذا رفض وقفار  ولكن ،لمانياأ على الحرب عالنإب طلبهم لتلبية هاستعداد

 الحرب مصر عالنإ من يرجو السفير وكان فماطلهم الحرب عالنإ على الوزراء غلبيةأ
 العسكرية العمليات جرتن إ الحياد على الوقوف محاولة مامأ الطريق يقطعأن  امبكرً 

 ،لمانياأ على الحرب عالنإل هرفض ماهر نفإعال ،بالفعل حدث ما وهذا لماناأل لصالح
 تمأنه  حسأالذي البريطاني  للسفير شديدة ضربة موجها ذلك يتطلب ال وضعالألن 

  .تهحكوم مامأ ٕاحراجهو  به التالعب



229 

 

 الكبير الهجوم م1940 مايو 10في لماناأل أبد حيث ،اصعباإلنجليز  وضع كانو  
اإلنجليزية  القوات جبرتأو  ،بلجيكا احتلتو  ،الفرنسية الدفاعات اخترقتو  ،هولندا فسقطت

  .مايو 28 دنكركفي  الشهير االنسحاب على نسيةالفر و 

 الوعد عالنإب فيها مطالبااإلنجليزية  للحكومة مذكرة الوفد قدم م،1940إبريل  1وفي 
 نأو  بعدها الصلح مؤتمرفي  مصر مشاركة تدعم نأو  ،الحرب انتهاء بمجرد بالجالء
 النيل يواد بناءأ لمصلحة السودانفي  مصر بحقوق فيها تعترف مفاوضاتفي  تدخل
 القطن تصدير زمةأ حلو  لهم مرضاة علنتأالتي  العرفيةاألحكام  عن والتننازل جميعا
 الوفد اتهمو  ،اعنيفً  المذكرة على ماهر رد وكان ،مناسبة سعارأبه ئشراأو  المحايدة للبالد

األحرار  دعمأن  إلى الحزبية المنافسة دتأو  ،الحكومةو  الدستور على بالخروج
 قد كان المبسون ولكن ،الوفد هطرح ما مةءمال عدمفي  ماهر السعديينو  الدستوريين

ته وزار  وصفو  البريطانية للمصالح مالئم غير الحكمفي  ماهر بقاءأن  لنتيجة وصل
 ،والقصر الوزارة من بالكلية ماهر يزاحأن  اقترحو  ،تهلحكوم هتقرير في  الضار بالنبات

 يتجنبو  يناور ماهر ظل بينما ،انديو  رئيسو  وزراء رئيس فاروق على يفرض نأو 
 تجنبا مطروح مرسىإلى  السلوم من المصرية القوات بسحب مرأو  بل الحربفي  الدخول
 الحجزو  باعتقالهم البريطانية السفارة طلبات تنفيذ رفض الذين نييطالياإل مع للصدام

 ونالمبست وحسم ،الغلبة تكون لمن يظهرل الوقت كسب محاوال وبنوكهم شركاتهم على
 فضلاأل من معنا تطفواأو  معنا تغرق سوف مصرن إ( :قائال مقابلةفي  لفاروقاألمر 

 األفضل ومن النهايةفي  ننتصر سوف ألننا ذلكفي  جهدها قصارى تبذل نأو  تطفواأن 

  .)الموضوع هذا حول راءاآل هتضللال أن  للملك
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 البريطانية حكومةال فاروق فراسل ،المبستون هيفرض ما مقاومة فاروقو  ماهر وحاول
 عن أخبار بتسريب العامالرأي  ستمالةا ماهر لو حاو  ،هبمفرد يتصرف المبستونأن  اظان

 الحربفي  مصر دخالإ و  ،لمانواأل يطالييناإل بالرعايا للبطشته زاحإفي إنجلترا  رغبة
رسمي  بيانفي  الموقف تطور من خشيت وقد ،البريطانية الحكومةته كذب ما وهذا ،قصرا
 وعدم المعاهدات احترام هو الحكومة من هيطلبون ما كلأن  مدعين م1940 هنييو  20

  .الحربية الجهود عرقلة

 ويعود ،الوزارة عن ماهر يتخلى نبأ وسط لحل الوصول البريطانية الحكومة وحاولت
 لضعف استغالال المقامرة حاوال ماهرو  فاروق ولكن ،الملكي الديوانفي  هلموقع

 فاروق مناورات وقوبلت ،للمناورات صدر سعة لديهم يكن لماإلنجليز  ولكن ،البريطانيين
 نأب بالرد ،الوزارة من ماهر خراجإ من بدال العرش عن التنازل ليفضّ أنه  بتلمح

 واجبة ستكون البريطانية العسكريةواألحكام  االستقالة قبول سلطة يملك المبستون
 العامة الشخصيات من العديد مع اعالجتم ودعا للتراجع فاروق فاضطر ،وقتها التطبيق

 يكن لم الذى(علي ماهر  ستقالةا بقبول جاءالذي  رأيهم طالبا الموقف على طلعهمأو 
 ليسو  ،األحزاب قادة يرأ على نزلأنه  بادعاءهه وج فاروق ماء نقذأف )وقتها ستقالا

 المبستون لغليب السفارةإلى  حسنينأحمد  هتوج ،هيوني 23، وفي اإلنجليزية السفارة تهديد
 أيهن لملكنه  يصبر  حسن هوخلف والقصر الوزارة من بماهر طاحةاإل على فاروق بموافقة

 هوخلف ،م1940 نوفمبر 14 العرش خطبة يتلو وهو ،البرلمانفي توفى  فقد بالمنصب
  .الحرب ويالت مصر تجنيبو  ،الدفاعية بالحرب مقتنعا ظلالذي  يسر  حسين

 على مستندا الحربفي  للدخول تدعو حملة ماهرأحمد  قاد ،خراآل الجانب على بينما
 الدفاعفي  المصريين واجبو  والسودان مصر على االستيالء تشمل يطالياإ طماعأأن 
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 لتناقص المحور دولتي صالحفي  ليس الزمنو  ،مؤكد الحلفاء انتصار نأو  رضهمأ عن
 الكبيرة عمراتهممست موارد علىاإلنجليز  يعتمد بينما ،الحرب زمن طول مع مواردهما

ته وهاجم الشارعفي  صدى كبيرته دعو  تجد لم بينما ،مداأل طويلة لحرب تدعمهمالتي 
 الحدود اخترقتو  اليةيطاإل القوات تقدمت سبتمبر 13، وفي بضرواة الوفد صحف

 لو حتى للحرب رافضا صبري حسن وظل ،براني سيديإلى  السلوم واحتلت ،المصرية
 المضاد بالهجوماإلنجليزية  القوات قامت( تعبيره حد على هرةالقاإلى  نو يطالياإل وصل
 م1941 فبراير غازى يبن سقطت حتى الهجوم وواصلت يطالييناإل وردت ،ديسمبرفي 
 يبن فاسترد ،كبرى خسائرباإلنجليز  لحقأالذي  روميل بقيادة المدد رسلواأ لماناأل ولكن
 أصبحو  ،المصرية الحدود من حجر مرمى على صبحأو  ،طبرق ثم ،م1942 يناير يغاز 

 عمليات مسرح ستصير مصرن بأ الظن على غلب قدو  ،مضطربا مصرفي  الوضع
 بين العالمين موقعةفي  الكبير الصدام وقعأن  إلى المتناحرتين القوتين بين عسكرية

 جيشو  ،روميل بقيادة يلمانأو  ييطالإجندي ألف  108 من المكون المحور جيش
 حيث الطائراتو  نوعهاو  الدبابات عددفي  تفوقمو  جنديألف  174 من المكون الحلفاء

 للتراجع واضطروا لماناأل هزمو  ،وجرانت شيرمان بدبابات الحلفاء كانيمر األ مدأ
  .)م1943 المحور قوات من كله فريقياأ شمال الحلفاء خلىأ حتى ،استمرواو 

 بينما ،احتجاجً ا ربعةاأل "نيالسعديّ " الوزراء ستقالا حيث الوزارةفي  شكاالإ حدثأ مما
 الروح يضعف ال الوزارة سلوكأن  من مخاوف نمتو  ،اإلنجليزية السفارة القلق ساد

ن إ اليةيطاإل للقواتالمصري  الجيش ينضمأن  من تخوف بل ،فقط للجيش المعنوية

 ،المدن المصريةفي  زمة تموينية خانقة حتى شح الخبزظهرت أو  مصر اجتاحت
تولى الذي  سري حسينو  فاروق بين الخالف ووقع ،لمانؤيدة لألاندلعت المظاهرات المو 

شائعات  وظهرتته ستقالقدم اف ،م1940نوفمبر  14الوزراة بعد وفاة حسن صبرى 
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 السفارة حسمتأن  إلىته أضرب طالب الجامعات مطالبين بعودالذي  ماهرأحمد  بعودة
   .الرماح سنةبأاألمر اإلنجليزية 

 عناإلخوان  توقفو  بعد شهرعنه  فرجتقل حسن البنا وأاع م،1941أكتوبر  19وفي 
إنشاء  في التفكير أوبد ،من وقتها واتجهوا لسياسة المهادنةلإلنجليز  نشاط معادٍ أي 

 ،عضاء منتقين على المصحف والمسدسألفيه  كانت تتم البيعةالذي السري  التنظيم
 75 هحتى بلغ أعضاء تضخمالذي  الجيش محمود لبيب نظام الكشافةضابط  بينما تولى

 الفتاة لمصر والخضراء الزرقاء القمصان فرق حظرت بينما ،م1947في  وعضألف 
صبح العديد أو  الجيش والشرطةفي اإلخوان  وتغلغل ،قرار الحلإلى  وظلت هكذا ،والوفد

  .يبينما الوزارات منشغلة بتصارعها الحزب ،بناء الجماعةأمن الضباط  من شباب

 مع يتواصل فاروقأن  اتمامً  البريطانيون تأكد م1942 بدايةو  م1941 عام واخرأوفي 
اإلنجليزي  العسكري عداد للتدخلوتم اإل معلومات لهم ويسرب لماناألو  يطالييناإل

 على الرقابة ووضعت السويسفي  رست حربية بارجة طريق عن هواعتقال فاروق ونفي
 قبلها يهربأن  مصر لماناأل دخول حالةفي  رتبالذي  فاروق لهروب اتحسبً  المطارات

  .انسحابهمفي  معهم البريطانيون هيأخذ ال حتى

  م1942فبراير  4

ا الوزارة تثبيتً في  شتراك الوفداقل على األأو  قيام وزارة وفديةفي  يرغبوناإلنجليز  كان
 بلغأ يأواخر عهد وزارة سر في  وعندما تأزم الموقف ،حربال خالل يللوضع الداخل

قامة وزارة إ و  توليهاعليه  فعرض ،النحاس الوزارة يتولفي  برغبتهم فاروقاإلنجليز 
بينما رفض  هطلبفي اإلنجليز  هيدأو  ،ال وزارة وفدية خالصةإبى أرفض و لكنه  ،ائتالفية
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 استجاب سواء المنصب سيتولى النحاسأن  لالمبستون عثمان مينأ كدأو  فاروق هذا
 تدعى العديد من السياسيين ورؤساءسافبراير  4، وفي هعزل تمأو  وامرلأل فاروق

اإلنجليز  هقدم انذارً إالملكي  حسنين رئيس الديوانأحمد  عرض عليهمو  البرلمانو األحزاب 
ال فليتحمل إ و  وزارة قبل السادسة من مساء اليومليف أالنحاس لت ون يدعأفاروق بإلى 

 هذيلو  اوا احتجاجً وقعو  فاحتج الحاضرون ،بالقوة العسكرية هتهديد واضح بعزلفي  العواقب
قال إن  الذيالبريطاني  قدم للسفيرو  ،الستقالل مصراإلنجليز  بتوقيعاتهم على انتهاك

 حاصرت الدبابات هالتاسعة وقبل حضور في  سيحضر للقصروأنه  اهذا ليس ردً 
 قوات لتدخل اتحسبً  لماظةأ القاهرة طريق قطع بينما ،السراي الف الجنودآو اإلنجليزية 

جتمع السفير او  البريطانية القوات فروع جميعفي  هبأالت علنأو  ،صريالم الجيش من
 أحمد حسنينو  المسلحين بالملكاإلنجليز  الضباط جنرال استون وبعضمعه  مصطحبا

من التوقيع على ورقة التنازل عن  الً بداإلنجليزية  ذعان للمطالبنصح فاروق باإلالذي 
في  ثانيةاألحزاب  حسنين رؤساءمد أح ستدعىاثم  ،معه حملها السفيرالتي  العرش
 ٕابالغهو البريطاني  الذهاب للسفيرمنه  الوزارة وطلب يكلف النحاس بتولو  العاشرة
يشكل الوزارة بعد سحب أن  واتفقا علىالبريطاني  تواصل النحاس مع السفيرو  ،هبتكليف

  .البريطاني نذاراإل

 اللطيف عبد ذهب بينماو  وبالدهم ملكهم لكرامة الضباط ثار فبراير 4 حادث وبعد
 فعله ونعيستطي عما هلونأيس حسنينأحمد الملكي  الديوان لرئيس سالم وصالح يالبغداد
 محمد قدمو  ،اإلنجليز عمال انتقامية منأتلميح الستعدادهم لتنفيذ في  الملك لخدمة

 يوقت الخطر فإن يمليك يأحمأن  عأستطلم  ينإحيث (كتب بها التي ته ستقالا نجيب
 مع رفضت لكنها ،)سير بها بين المواطنينأالعسكرية و  يبذلت يرتدأأن  منخجل أل
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 يالحديد الحرسو األحرار  الضباط يتنظيم نواةوبدأت  ،ئهوالو  الطيبة همشاعر  على هشكر 
  .التكونفي 

الدستوريين األحرار حزب  قاطعهاالتي  أجريت االنتخابات البرلمانية م1942مارس وفي 
الرقابة على الصحف لضمان حرية و  العرفيةاألحكام  شترطوا رفعالسعديين الذين احزب و 

غلبية وفدية أفانتهت االنتخابات ب ،النحاسله  بوهذا ما لم يستج ،نتخابات لدخولهااال
  . كبيرة

البطش في  العرفيةاألحكام  ستغلتاتاريخ الوفد حيث في  وكانت تلك الوزارة وصمة
 ثم الشيوخ مجلسإلى  أالتج بعدما هرما يعل عتقالالاألمر  حتى وصل ،بخصومها

 حليم عباس النبيلو  الفاروق عمراألمير  مثل المحورية الميول ذوي مراءاأل بعض اعتقل
الخامس ومنعت  الطابور مقربأنه  المبستون هوصفالذي الملكي  السيارات نادى غلقأو 

  .رائهمآالصحف من نشر مقاالت المعارضين و 

 فاروق بين مقابلة فرتب قوية ضربة للنحاس هويوج فاروقل ينتقمأن  حسنينأحمد  رادأو  
عليه  ليثير فاروقفيه  يمتدح بحديث يليدل خيراأل منها خرج ،المالية وزير عبيد مكرمو 

 مكرم قالةإ لمحاولة بالنحاس وصلالذي  الصديقين بين الخصام أبدو  ،النحاس غضب
 الوفديين لكن ثنائية للموظفينبعدما عارض مكرم عبيد الترقيات االست المالية وزارة من

في  النحاس اوضحو  بدونه الوزارة تشكيل أعادو  النحاس فاستقالته قالإ قبول رفض فاروق
 إلى مكرم ليتحول م1942 مايو 26 مكرم وبينبينه  الخالف سببهاأن  االستقالة خطاب
 على عبيد مكرم ساعد فاروقو  منه لالنتقام للقصر قط مخلب ويكون للنحاس العداء
الهيئة  من الوفد منته قالإ مرأ النحاس استصدر بعدما الوفدية الكتلة حزب تكوين
ته وزوج المالية النحاس سمعة تمسالتي  الوثائق من العديدبجمع  مكرم ورد ،الوفدية
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 هذا طبعو  ،سوداأل الكتاب المسماة الوثيقة في ضمهاو  ،الوفد من عضاءأو  أقاربهو 
 وطالب ،تهمصادر من دون  للحيلولة للجيش سيارات هتوزيعفي  تاشتركو  ووزع ،الكتاب
 صديق يعتقلأن  إلى بالنحاساألمر  ووصل الوزارة فاروق يقيل نأب البرلمانفي  مكرم
في  قامتو  ،الطرفين بين الصراع استمرو  ،عنه النيابية الصفة سقاطإ بعد مكرم هعمر 
األزهر  طالب بها خرج فاروق ميالد بعيد االحتفال بمناسبة مظاهرة م1943 فبراير 11

 بعض باعتقال النحاس ثرهاإ على مرأ مصادمات وقعتو  ،النحاس حكومة مهاجمين
 باذتجافي  فاروق استمرو  ،عنهم فراجباإلاألمر  انتهىو  ،القصر تدخلو  المشايخ
 بالقاهرة قصورهفي  رمضانفي  فطارلإل اتمأدب قامفأ ،حوله والعمال الطالب

 البحرو  المحلةو  الدوار كفر مصانع وزار ،العمال عن لينممثإليها  دعا ،سكندريةاإلو 
 صاحب لقبو  ،األول فؤاد بقالدة فاروق عليه نعمأالذي  حسنينأحمد  بتخطيط حمراأل

 15 سيارة حادثفي  فاروق صيبأ حيث ،القصاصين حادث جاءو  ،الرفيع المقام
 الجماهير لهفة تظهرو  ،لفاروق المؤيدة الطالب مظاهرات لتخرج م،1943 نوفمبر

 سهمأ تناقصت بينما ،المستشفى من خرج عندما ا،حارً  استقباال استقبلو  ،عليه خشيتهمو 
 فقام ،بالصعيد يار المال وباء ظهر ،م1944 بداية، وفي بشدة الجماهيرية الوفدو  النحاس
  .المصابين على طعمةاألو  دويةاأل فيها وزعالقبلي  للوجة بزيارة فاروق

 حسنين باشا السفيرأحمد  وفاتح ،اروق التخلص من النحاسحاول ف م1944إبريل  وفي
ته فاستشار حكوم ،يتولى هو رئاسة الوزراء محل النحاسأن  علىاألمر  فيالبريطاني 

  .يا بين الوفد والسراالجفاء واضحً  فظهر ،تسرب هذا الردو  فجاء ردها بالرفض

 اليوم، وفي العربية نشاء الجامعةإل سكندريةاإل وضع برتوكول م،1944أكتوبر  7وفي 
بينما  ،سكندريةفندق سيسل باإلفي  إليه قيل النحاس بخطاب سلمأ ،أكتوبر 8التالي 
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األحزاب  ئتالفية من جميعانفس اليوم بالقاهرة ليؤلف وزارة في  ماهر الوزارةأحمد  تولى
  .الوفد اعد

 ماهر يعلمقدمتهم ، وفي فراج عن المعتقلين السياسيينباإلته ماهر وزار أحمد  أوبد
  .غيرهم من المعتقلينو  سودعمال المطابع الذين طبعوا الكتاب األو  مكرم عبيدو 

قرر  ،علن انتخابات جديدةأو  ،غلبية الوفديةاأل يماهر بحل مجلس النواب ذأحمد  وقام
ن و الكثير  رأىبينما  ،رقابة الصحفو  حكام العرفيةالوفد عدم المشاركة فيها متذرعين باأل

لغى ماهر أشعبية الوفد و  بعدما انهارت ،الخشية من الهزيمة لمقاطعةل يالسبب الحقيق
الف حالة ووضعت آوتعدت ثالثة  ،قامت بها وزارة النحاسالتي  الترقيات االستثنائية

أصلحت نظام التموين و  ورفعت رواتب صغار الموظفين ،ا لعمال الحكومةكادرً وزراته 
اء دقيق للسكان وزادت الحصص حصإوعممت نظام البطاقات التموينية بعد عمل 

ستيالء على السلع امنع ما كان يحدث من و  قمشة الشعبيةاألإليها  ضيفتأالتموينية و 
  .السوق السوداءفي  التموينية بتصاريح حكومية وبيعها

ضرورة فيه  ا يوضحبيانً  يالبرلمان يلقفي  ماهرأحمد  كان 1945فبراير  24وفي 
مؤتمر سان في  ان حتى يتسنى لمصر المشاركةلمانيا واليابأعالن الحرب على إ

، وفي لمجلس الشيوخ همجلس النواب اتجفي  البيانئه لقاإفرانسيسكوا لدول الحلفاء وبعد 
ن الوفد و قتيال وحمل الكثير  هرداأف ،شاب الرصاص محامٍ عليه  طلقأ يالبهو الفرعون

أحمد  ديد علىالهجوم الش ، حيث كان مصدرالجريمةهذه  يةمسؤولا والنحاس شخصيً 
الحرب ضد في  شتراك مصر فعلياإل يعالن الحرب سيؤدإن أيهام الناس بإ و  ،ماهر

قامت به سوريا ولبنان  يجراء شكلإوليس مجرد  ،ميادين القتالفي  لمانياأاليابان و 
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مؤتمر سان في  شتركت مصر بالفعلاوقد  ،ترتيبات ما بعد الحربفي  وغيرهم للمشاركة
  .المتحدةاألمم  ميثاقفيه  أنشئ الذي فرانسيسكو

إنجلترا  سيطرت حيث ،ارهقت اقتصاديً أكانت مصر قد  ،وبنهاية الحرب العالمية الثانية
 لجنة هتحدد بخس وبثمن المتحدة والوالياتإليها  الإ هتصدير  فمنعت ،القطن تصدير على

 دفعتو  ،اوحلفائه لجيوشها التموينية المواد على البريطانية السلطات واستولت بريطانية
 السلع شح معاألسعار  ارتفعتو  تضخمية موجة فقامت ،يهلاأل البنك ببنكنوت ثمانهاأ

 في ترتفع لم بينما ،%350إلى  الحرب بنهاية مصرفي  المعيشة تكاليف ارتفعت حتى
 م1945 الحرب نهاية، وفي %120 بنسبة استراليا، وفي %135 بنسبة الإإنجلترا 

 شروط بال غريب دينفي استرليني  جنيه مليون 450 قرابةب لمصر مدينة بريطانيا كانت
  .للسداد موعد وال

لغيت الرقابة على المطبوعات أ م،1945 يونيو، وفي رئاسة الوزراءالنقراشي  وتولى
، أكتوبر في العرفيةاألحكام  لغيتأثم  ،ومنعت االعتقاالت ،بيحت االجتماعات العامةأو 

 الدخولو  النيل يريطانيا مطالبة بالجالء ووحدة وادديسمبر أرسلت الحكومة مذكرة لبوفي 
إنجلترا  جاء رد م1946يناير في  ولكن ،36معاهدة في  عادة النظرمفاوضات إلفي 

   .36معاهدة  ئبتمسكها بمباد

ته لقب سير تقديرا لخدماإنجلترا  تهمنحالذي  اغتيل أمين عثمان م،1946يناير  5وفي 
نظرت التي  المحكمة ةئستقالة هياالجريمة خاصة بعد تجهت االتهامات للقصر بتدبير او 

 لعدم ثبوت التهمة من الخدمة هوانتهت بتسريح ،نور الساداتأاتهم بها التي  القضية
من قتلت هي  مجموعتهمأن  سبقكامل وزير الخارجية األإبراهيم  اعترف محمد(عليه 

في  السالح مسؤولو هكان السادات  أنو  وحاولت اغتيال النحاس بقنبلة ،مين عثمانأ
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نعم فاروق برتبة الباشوية على محمود أسابيع من الحادث أوعقب خمس  )المجموعة
والد القاتل وبعد الحكم المخفف على حسين توفيق هرب و  ،توفيق وكيل وزارة المواصالت

  .ابعد شهرين تقريبً  همن محبس

ت البوليس تصدت لها قواالتي  قامت مظاهرات الطلبة م1946فبراير  10و 9وفي 
تأييدها و  المظاهرات كانت محظورة رغم توافق المظاهرات مع مطالب الوزارةألن  بالقوة

 15استقالتها النقراشي  قدمو  تحرج مركز الوزارةف ،قتل سبعة من المتظاهرينو  لموقفها
ى سياسة منع المظاهرات بالكلية خطيرة وقد أر الذي صدقي إسماعيل  هخلفو  ،فبراير

  .أمنية كثيفةفسمح بها مع احتياطات  ،هبية من قبلأسقطت وزارة شع

حيث أضرب  ،حدد بيوم الجالءالذي  اليومفي  فبراير قامت مظاهرات ضخمة 21وفي 
وحدة مصر و  الجالءو  ،قامت المظاهرات الهاتفة بال حزبية بعد اليومو  نو العمال والموظف

في  ة هاجمت المتظاهرينسيارات بريطانية مسلحأن  إال والسودان وكاد اليوم يمر بسالم
  .جريح 100كثر من أو  اشهيدً  23اقتحمت جموعهم مخلفة و اإلسماعيلية  ميدان

 في عالن الحداد العام على ضحايا هذا اليوم ووقعتإفق على ت امارس  4وفي 
صيب أها العشرات و فيقتل  ،اإلنجليز صدامات بين المتظاهرين والجنود سكندريةاإل

  .المئات

 حدهمأ ببورسعيد فقتل وفدية خرىأو اإلخوان  من مجموعة بين اشتباك عوق يوليو 6وفي 
 وحاصروا حرقوهاأو  بهااإلخوان  دار هاجمواو  المدينةفي  نو الوفدي فهاج خرآ صيبأو 

اإلخوان  كان تحالفوسبب الخالف  ،بصعوبة منه وخرج المساجدأحد  في البنا حسن
 وافتتاح للجماعة الدعايةي ف استثمرت الحكومةفي  سطوة عطاهمأالذي  صدقي مع
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 يباقمن دون  بحرية واالجتماعات واالحتفاالت المسيرات قامةإ و  لها جديدة شعب
  .حزابواأل الجماعات

ضعفها و األمة  الذين فطنوا لتفرقاإلنجليز  معغير مجدية مفاوضات في صدقي  أوبد
الذي صري الم الوفدأعضاء  سبعة منأعلن  الذي م1946بيفين صدقي  انتهت باتفاقية

ديسمبر في صدقي  واستقال! بحل وفد المفاوضاتصدقي  فرد ،هارفض هافاوض علي
 لة السودان حيثأمسفي باإلنجليز  واصطدم ،تهبالمرض بعدما فشلت مفاوضا المتعل

 فقامت مظاهرات عنيفة من دعاة االنفصال ،وحدة مصر والسودان متفق عليهاأن أعلن 
ال بموافقة إمر السودان لن يتغير أأن  علنتأو جليزية اإلن السودان دعمتها الحكومةفي 
  .أهله

بشاحنة جنود بريطانية ته ثر اصطدام سيار إ م46في  ةئحسنين المفاجأحمد  وكانت وفاة
ظهر الشقاق و  السيطرة على فاروق هكان يمكن ،خر رجلآضربة قاسمة للقصر فقد رحل 

سرعان ما هاجرت بعد التي  )اكانت قد تزوجت حسنين سرً (المكلومة  همأبين فاروق و 
ا رئيسً ا سبب هجرتها ن كانتإ و ا بدأاستفحال المشكالت بينها وبين ابنها ولم تعد لمصر 

  .لتغيير تاريخها

 القواتبدأت  م،1947فبراير ومارس ، وفي للوزارةالنقراشي  ديسمبر عاد 9وفي 
النقراشي  ا وجدوعندم ،سكندريةالجالء عن مواقع عديدة بالقاهرة واإلفي اإلنجليزية 

 مجلسإلى  من الحكومة البريطانية على موقفها من السودان رفع القضية برمتهاا صرارً إ
 نهاء النظامإ و  ا بالجالء التام عن مصر والسودانمطالبً  م1947غسطس أفي األمن 

 ،م1899اتفاقية و  36تمسكت بمعاهدة التي  ا بريطانياالسودان متحديً في  يالحالاإلداري 
في  وساهم ،القضيةفي  بعدم الفصلا موقفا سلبياألمن  جلسات اتخذ مجلس وبعد عدة
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 فيها ييدعاألمن  مجلسإلى  حيث بعث النحاس برقية ،المصري ذلك ضعف الموقف
فلم  ،الساحقة حزب الوفدته غلبيأتؤيد الذي  الحكومة المصرية ال تمثل الشعبأن 

يران خاصة لتأخرهم إ ولبنان و كسوريا األجنبية  تحصل مصر على قرار بجالء القوات
أن  من الً بمفاوضات غير مجدية بدصدقي اإلنجليز  حيث خدع ،عن الوقت المناسب

  .المسألة للمجلس مباشرة لحل هيتوج

  .امصر تزداد تفاقمفي  االقتصادية/ االجتماعية األزمة  وكانت

ج و ز ما يلزم لألسرة المكونة من أن  م1942عام في  بينما قدرت مصلحة اإلحصاء
الرسمية ال األسعار  وفق طعاما وكساءً  اا شهريً قرشً  439وزوجة وأربعة أوالد ال يقل عن 

 م1942عام في  للعامل يعلى ومع هذا فقد كان متوسط األجر الشهر أسعار السوق األ
في  هذا ،حاال أسو األأما البروليتاريا الريفية فكانت  ،الشهرفي  قرشا 293ال يتجاوز 

 7,5مصر من في  الشركات المساهمةفي  ت فيه األرباح الموزعةارتفعالذي  الوقت
جيوب إلى  ذهب أغلبها م1946عام في  ،امليونً  20قرابة إلى  1942مليون عام 
 م1939عام  همليون جني 25الزراعية من  يضايجارات األر إ، كما ارتفعت الرأسماليين

 .الزراعية ياألرض جيوب كبار مالكإلى  ذهب معظمها ،م1945مليونا عام  90إلى 

واخر أا يتهدد المصريين خاصة المواد الغذائية كابوسً األسعار  زمة ارتفاعأوظلت 
صدرت تقارير اللجنة الوزارية  م47عام ، وفي وحتى بعد انتهاء الحرب ،بعيناتر األ

 ،هذا العصرفي  العمالله  تعرضالذي  الظلملبحث مطالب العمال ليظهر لنا مدى 
جازات مدفوعة وال إوبال  ،اقرشً  16إلى  ر اليومية بين خمسة قروشجو حيث ترواحت األ

ما المحاجر والمناجم فكانت أ ،ساعة 12إلى  وبساعات عمل تصل ،إجازة أسبوعييوم 
ا جساعة متواصلة داخل المنجم بسفا 12فكان العمال يقضون قرابة  ،ويةاوضاعها مأسأ
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الخبز و  جبة من العدسقرش مقابل و  3.5قروش يخصم منهم  10ليحصلوا على 
ويفصل العمال عندما يسقطون من  ،غرفةفي  غرف ضيقة كل ثالثةفي  ويسكنون

  .يجبرون عليهاالتي  دميةوضاع غير اآلالمرض بسبب األ

خطاب  محمد النائب قدمف ،وضاع االجتماعية بالطبعتأثرت القوى السياسية باألو 
 وضاعاأل تغير عدم مع للمستقبل بالنسبة ،فدان ةئبم الملكية بتحديد امشروعً  م1945

فيه  يدعو اكتابً  يغال ميريت ونشر ،فضرُ ولكنه  للمالك الحاليين وال ورثتهم ال ةلياالح
 الدولة يراضأ وتوزيع ،فدان 200ـب الملكية بتحديد ييقض يزراعإصالح  لمشروع

في  اا طموحً حزبيً ا فقدم برنامج ،مصر الفتاةما حزب أ ،الفالحين على وقافاألو 
 ين تشتر أو  ،افدانً  50قصى أالزراعية بحد األراضي  بتحديد ملكية ييقض م،1948

 وتوزع هذه ،اعامً  25خالل في  تستهلكو  ،اربحا سنويً  يالحكومة الزائد بسندات تعط
ملكية الدول لشركات المرافق و  ،جلفدنة لكل فالح بأقساط طويلة األأخمسة األراضي 

وضع نظام للتأمين و  ،قرار الضرائب التصاعديةإ و  التالعامة كالمياه والكهرباء والمواص
 قصى للدخول وحذف ما يناقض الشريعةأدنى و أا وضع حد خيرً أو  ،والتعليم ياالجتماع

كفالة و  اتحادات للعمال والفالحينوتنظيم  ،لقابالرتب واألوٕالغاء  اتمن تشريعاإلسالمية 
ميم الطب لكفالة أوت ،غضون خمس سنواتفي  مصر "كهربة"للعمال واإلضراب  حق

 ضافة لمناهضة االستعمارنسبة للسياسة الخارجية فباإلما بالأالرعاية الصحية للجميع 
حيث تندمج الدول  ،لتكوين الواليات العربية المتحدة يبالسع يكان برنامج الحزب يقض

   .االقتصادو  الجيش ،اتحاد موحدفي  العربية

 ،م القوى اليساريةذُ ظل تشر في  والبرلمان األحزاب ن علىين مسيطر و ظل الرأسماليلكن و 
رد على مطالبة النحاس بحل  ،الدستورييناألحرار  قطب باشافهمي  العزيز عبدحتى إن 
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 يضم هوأن هكغير  البلد يمثل القائم البرلمان نأب ،قليةيمثل األألنه  م1941البرلمان 
في  اخسرو  الذين الءلهؤ  والمؤهالت ةاءالكففي ا تمامً  ينساو تالم والمثقفيناألعيان 

عائالت أن  حصائياتوتظهر اإل ،نللخاسري زمالءأو  أقارب غلبيتهمأ وأن االنتخابات
التي األحزاب  يا ما كانتأ ،البرلمانفي  ما كانت ممثلةا كبار المالك الثالثين دائمً 

  .للعمال والفالحين يختفى التمثيل الحقيقابينما  ،تهغلبيأتحوز 

ضرابات الكبرى المطالبة بحقوق العمال وامتدت ت حركة اإلأبد م1947ومع مطلع عام 
شركة النور و  حذيةشركة باتا لألو  ضرب عمال نسيج الفيومأف ،م1948بريل إل

بعدما فصلت الشركة قادة  ،يضرب عمال شركة سباهأو  ،وعمال شركة شل سكندريةباإل
  .قال العشراتبتدخل الشرطة واعتاإلضراب  العمال الذين كونوا نقابة لهم وانتهى

ألف  26ضرب أضراب عمال المحلة الكبرى حيث إحدث  م1947سبتمبر  2 وفي
جور وزيادة األ يعامل عن العمل واعتصموا بمصانعهم مطالبين بمنع الفصل التعسف

فقتل  ،جازة سنوية مدفوعة وتصدت الشرطة لتظاهرة قام بها العمال بالرصاصإوتقرير 
خرجت العمال أو  احتلت المصانعو  ،لت قوات الجيشتدخأن  إلى ،صيب المئاتأو  ربعةأ

  . المعتصمين منها بالقوة

فاحتلها الجيش  ،سكندريةهلية للغزل باإلشركة األفي  سبتمبر 26في األمر  وتكرر
  .ا مع زمالئهمل شبرا الخيمة تضامنً ضرب عماأو 

وكانوا يبلغون قرابة  ،يمستشفى القصر العين وممرضضرب أ م1948بريل أ 7وفي 
 ،منهم 500قل قرابة اعتُ و  ،ت قوات الجيش والشرطة المستشفىفاقتحم ،ممرض 1500

  .ومعاونو السكك الحديدية ،التلغراف وموظفو  ،وكذلك أضرب مدرسو التعليم الحر
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 جنود الشرطةو ضباط  ضربأحيث  م،1948إبريل  15ضراب إضراب يقارن بإلكن ال 
مساواة العسكريين و  ى زيادة رواتبهمعلالنقراشي  رغامعن العمل إل ئالمرور والمطافو 

على نقل عدد من ا االمتيازات واعتراضً في  المدنيين برجال القضاءو  منهم برجال الجيش
  . االستيداعإلى  حالة بعضهمإ و الضباط  قادة

اصطدمت قوات و األمن  قسام الشرطة وحفظأالجيش الحتالل إلى  لجئت الحكومةو 
 وخرج رجال الشرطة ،صيب العشراتأو  فقتل ثالثة يبالحرس الجمرك سكندريةالجيش باإل

حرق أو  ،سكندريةاإل في واشتعل الوضع ،فيها العمال والطالبإليهم  مظاهرات انضمفي 
 ،دور السينما والمحالو  حرقت عدد من عربات الترامأو  ،الميناء الصغيرو  الجمرك اقسم

حيث رجال الشرطة مصر دهشة أخبار في  وطالع العالم ،ئاتصيب المأو  وقتل العشرات
 سكندريةاإل إلى بالذهابالنقراشي  وسارع ،شوارعهافي  النارإطالق  والجيش يتبادلون

التالي  اليومفي  من رجال الشرطة هعملإلى  باعتبار كل من ال يعود اصدر قرار أو 
  .وحظر النشر عن ما حدث ،الً مفصو 
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  حرب األلف جبهة

ألم تكن مصر أولى  ،ا أعلى للجيوش العربيةئدً قا يولتني الجامعة العربية شرف تعيينأ
لقاء اللوم إوراء ذلك هو  يالغرض الحقيقأن  ؟ أمكبر الدول العربيةأوهي  بهذا الشرف

  ؟حالة الفشلفي  ية علينامسؤولوال

في  مقابلة مع قادة القوات العربيةفي  م،1948مايو  13ردن الملك عبد اهللا ملك األ
  عدن 

إلى  فلسطين بتقسم 181 رقم قرارها المتحدةاألمم  درتصأ م1947/  11/ 29 يف
  .هذا ليومنا مستمرة مازالتالتي  الحربفي  جديد فصل أليبد دولتين

سرائيل إ الهدنة النهائية بين سوريا و إلى  ما بين قرار التقسيما قل من عشرين شهرً أولمدة 
غضون ثالث  ، وفيغيرت وجه المنطقةالتي  كانت وقائع هذه الحرب ،م1949يوليو 

غتيل رئيس وزراء مصر ولبنان والملك عبد اهللا وأطيح اسنوات من نهايتها كان قد 
 . نقالبات عسكريةاملك مصر بو  برئيس سوريا

 أعلنت وقد ،عشر التاسع القرن منتصففي ا مبكرً  فلسطينفي الصهيوني  االستيطان أبد
 في لطموحها ودعمها لليهود حمايتها م1839 القدسفي  نشأتها منذ البريطانية القنصلية
األراضي  الستثمارا مشروعً  وليفانتأ لورانس قدم م1879، وفي لهم يقوم وطنإنشاء 

ته فتبن ي،دزرائيل برئاسة البريطانية للحكومة ،به اليهود توطينا مقترحً  ردناأل نهر على
 بتوطين يسمح لنبأنه  وصرح المشروع رفض الحميد عبد السلطان ولكن ،الحكومة

 قامةإ هو غرضهمألن  ،العثمانية الدولة واليات سائر من دونا تحديدً  فلسطينفي  هودالي
 بمنعا قانونً  الحميد عبد السلطان وقع م1880 عام، وفي بها يدين ساسأ على دولة
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 الفلسطينيةاألراضي  بيع بمنعا قانون أصدر م1893، وفي فلسطينإلى  اليهود هجرة
 الحاخام فيها هصحب ،السلطان مع مقابلةفي لصهيوني ا الزعيم هرتزل حاول وقد لليهود
 نظير ،العثمانية للدولة ةئالسيالمالية  بالحالة عالموهو  بالمال السلطان ييغر أن  الوي
ولكنه  ،ثمن أيب فلسطينفي  تملكهاالتي األراضي  من جزء عن العثماينة الدولة تنازل
 لمانياأإمبراطور  يالثان غليوناإلمبراطور  وساطةأيضا  ورفض ،القاطع بالرفض قوبل

 الحرب أثناء عسكرية وأخرى ضخمة ةليام مساعدات تشمل خرىأ وعروض ،م1897
 يللسع فتحولوا هموقف الحميد عبد السلطان تغييرفي  ملأ كل اليهود فقدو  ،روسيا مع
 قامالتي  الفاشلة االغتيال محاولة البعض ييعز و  طريقة أيبمنه  التخلصأو  هسقاطإل

 ومذابح أرمينيا على العسكرية الحملةإلى  وأدت ،م1905 عامفي  يرمينأ يوضو ف بها
 داخل للمعارضة ياليهود الدعم هو الثابت ولكن ،صهيونية مؤامرةإلى  رمنلأل مروعة
 حقفي  ارتكبها وجرائم الماليةته وذم السلطان عنالشائعات  وترويج وخارجها تركيا

 أوفدهاالتي  اللجنةحتى إن  ،باشا مدحت قيادةب الفتاة تركيا جمعية ودعم ،همعارضي
 سالونيك يهود زعيم ضمنها من كان هخلع بقرار هتبلغ للسلطان وأتت ،العثماني البرلمان
 ياليهود بهذا أتيتم قصد يبأ(  :وقال هآر  حين السلطان نتفضا الذي صو قرة عمونئيل

 عالقةهي  ما ولكن كمنبي وخليفة سلطانكم خلعفي  كمسلمين حقكم أفهم أنا هنا؟إلى 
 اليهود هاتج ،لفلسطين الهجرة سبل غلقتأ وعندما )هأجل من جئتم يبالذ ياليهود هذا

 عدم ولكن ،م١٩٠٣ سيناء جزيرة هشب تفقدتو  ،رجنتيناأل قترحتا حيث خرىأ لوجهات
البريطاني  المستعمرات وزير تشمبرلين عرض ثم ،اختيارهامن دون  حال المياه وجود

 الوطن يكون بأن تمسكوا روسيا ي صهيون لكن ،البريطانية الشرقية ريقياأف في ياضر أ
  .سواهامن دون  فلسطينفي  ياليهود
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 اليهودية المال بيوت لدعم الحاجةفي اإلنجليز  ليقع ولىاأل العالمية الحرب تءوجا
 لوردإلى  خطاب صورةفي  بلفور تصريح فصدر ،الحلفاء لصفأمريكا  لضم سعيهمو 

  .المضطرد التزايدفي  فلسطينإلى  اليهودية الهجرةوبدأت  ،روتشيلد

تدخل الجيوش النظامية العربية فلسطين كانت قوات المتطوعين المتعددة قد أن  ومن قبل
عبد أحمد  المصري ابطضفكانت هناك قوة ال ،ت االشتباك مع الصهاينة بالفعلأبد

ولكنها  ،ليتطوع بهاته استقالصر قدم جمال عبد الناوالتي  ،العزيز قائد الكتيبة الخفيفة
  .رفضت

الجامعة العربية ته دعمالذي  نقاذقيادة جيش اإل يالقاوقج يفوز  يابط السور ضوتولى ال
  . ف من المتطوعينالآربعة أوضم 

القدس أمين  ييقودها مفتالتي  الفصائل الفلسطينية المتنوعة خاصةإلى  ضافةباإل
اإلنجليزي  الصراع مع الجيشفي  نهاكهاإلنتيجة  ،كانت على ضعفهاوالتي  يالحسين

وكذلك  ،ال تزال تمثل قوة يمكنها لعب دور ،36والعصابات الصهيونية منذ بداية ثورة 
 قد تسللت من سوريا ،ن ومصر الفتاة وغيرهميالمسلماإلخوان  كانت مجموعات من

  .مصرو 

 الهامتراتيجي اإلس الموقع ذات القسطل الصهيونية القوات احتلت م1948 بريلإ 2وفي 
البريطاني  االنتداب انتهاء قبلاألراضي  من ممكن قدر كبرأ على الستيالءل مندفعة

 .15/5/1948 فلسطين على

 ولكن العربية الجامعة دعم على يحصلأن  يالحسين القادر عبد يالقائد الفلسطين وحاول
البريطاني  االنتداب انتهاء قبل يفرد تحرك اتخاذ من هحذرو  بل ،أحد ليهإ يصغ لم
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قال لعبد اهللا عزام أمين أن  عليهم هرد فكان ،انجلترا مع صدامفي  الدخول خشية
 بعد ستحتاجون نكمإف العمل عن وتقاعستم ترددتم ذاإ باشا يا واهللا( الجامعة العربية

 هؤالء من تتمكنوا لن فإنكم ذلك معو  ،ناآل منكم أطلبه ما ضعافأ عشرةإلى  15/5
 حيفاو  يافاو  القدس ضياع مسؤوليةا سلفً  وأحملكم أقول ما على اهللا أشهد نيإ اليهود

  .)فلسطين من أخرى أقسامو  وطبرية

 لم استبسالهم ورغم المجاهدين من جمعهم من مع القسطل لتحرير القادر عبد هتوج ثم
ستشهد اف ،الً ا طويوعددً  اتسليحً و  اتدريبً  كثراأل ،الصهاينة عصابات يقاومواأن  يستطيعوا

  .نسحابمنهم لال اواضطر من نج ،العديد من المجاهدينو  ينالحسي

 بها جرتأالتي  ياسين دير قرية كانت ،العربية القوات انهزام وبعد ،القسطل من وبالقرب
 طفالاأل رؤوس قطعتو  ،الحوامل بطون بها بقرت دموية مذبحة ناةالهاجا عصابات

 هذه وقائد سرائيلإ وزراء رئيس جنبي وتفاخر ،للمدنيينا رهابً إ و  من المجاهدينا نتقامً ا
 تحت العرب من الفاآل مئات تهجيرإلى  دتأ فقد ،كبيرة "يجابيةاإل" ثارهاآ نأب المذبحة

ثارة إفي  ذاعات والصحف العربيةوقد ساهمت اإل ،المذبحة تكرار من الهلعو  الرعب تأثير
د استفزاز تصوير بشاعة ما جرى بقصفي  فاضةالرعب لدى المدنين الفلسطينين باإل

به  طالما حلمالذي  حداث التهجيرإفي  فساهم هذا ،للتدخل السريع ،القوى العربية
أيام قليلة في  على الصهاينة يالجيوش العربية ستقضأن  مزاعمإلى  ضافةالصهاينة باإل

  .حتلت حيفا بعد مقاومة عنيفة ثم القدس الغربيةاثم  ،أمانفي  يعودون بعدها لقراهم

نهاية أعلن  التالي اليوم، وفي سرائيلإ دولة قيام جوريون بنأعلن  م1948/ 14/5وفي 
  .علنت الحربأو  على فلسطينالبريطاني  االنتداب
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قامة إخرها آودخلت الجيوش العربية فلسطين بأجندات متعددة وأهداف مختلفة ربما كان 
  .دولة فلسطينية

 يعرب يمن صراع عرب الً عن الشعوب طوي يسرائيلية ما خفوتظهر لنا الوثائق اإل
سرائيل قانون إزالة السرية عن كافة الوثائق إتطبق (أثناء الحرب  يمحتدم كان يجر 

البالد في  نعدام قوانين حرية المعلوماتاظل ، وفي على وقوعهاا ن عامً يبمرور ثالث
 جتهادات صحفيةاما عداها مجرد ألن  ،صدقسرائيلية األتبدو الوثائق اإل ،العربية

   .)ردية قلما تتميز بالموضوعيةشهادات فو 

سلطة أي  البريطاني لم يكن لفلسطين تحت االنتداباألخرى  ا للدول العربيةوخالفً 
 عصبةو  وبينما شرعنت بريطانيا ،يعرب مسؤولأي  حزاب والأشرعية فال برلمان وال 

حوا هم ولم يمنشؤونتقوم على  ةهلم يكن للفلسطينين ج ،الوكالة اليهودية ودعمتهااألمم 
 كان اليهود يمتلكون شبه دولة يالفلسطين يمقابل التفوق العدد، وفي حق تقرير المصير

ستشهاد الشيخ عز الدين القسام افبعد  ،عالٍ عسكري  تدريب ميليشيات ذاتو  يتنظيم قو و 
 عنيفة عسكرية بحملة انتهتالتي  36شتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى ا ،قرب جنين

 مسلح ييهود 6000 هناك كان الثالثينات نهاية، وفي وحشيةب الثورة قمعت ،م1938
 نكبة هزيمتها كانتالتي  الثورة مظاهر خرآ على القضاءفي  البريطانية القوات يساعدون

 وصودرت الفاآل عشرات يفونُ  ،واعتقل صيبأو  ،5000 قرابة فيها استشهد ،كبيرة
 يالفلسطين االقتصاد وضرب ا،عليه الحصول من نالفلسطينيو  نعمُ و  ،والذخائر سلحةاأل

 وفقد ،العسكريةو  االقتصادية اليهود قوة تعاظمت بينما ،تهقطاعا كافة وتضررت بعنف
نال و  ،يالمنافو  قد تفرق القادة الفلسطينيون بين المعتقالتو  ،الموحدة القيادة ونيالفلسطين
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 سياسيةال التنظيمات وكافة ،العليا العربية اللجنة الكثير منهم الشهادة وتم حل
  . الفلسطينية

  :هحرب فلسطين نجد أطراففي  يالعربالعربي  ردنا رسم خريطة للصراعأن إ و 

تهجير المسلمين والمسيحين استبقوا الدروز إلى  نو فبينما انصرف االسرائيلي الدروز،
 اوانضمو العربي  نقاذجيش اإلفي  فراد من كتيبة الدروزأمر بعضهم حتى انشق آالذين ت

مر آن وتاآلإلى  سرائيلي من وقتهاالجيش اإلفي  صبح للدروز مكانأو  يليسرائللجيش اإل
ن أرتضوا باحيائهم وقد أفلسطينية مع الصهاينة لدخولها من  عدة مدن وقرىفي  الدروز

  .ضربة مبكرة وعنيفة لفكرة القومية العربيةفي  من الدولة اليهودية ايكونوا جزءً 

اإلنجليز  عين ثارة للجدل وقدإخصيات العربية الشأكثر  أحد يالقدس أمين الحسين يمفت
اإلسالمية  شؤونلل علىأ امجلس واأنشأو  ،م1921 للقدس ًيامفت يالحسين مينأ الشيخ

ولكنه  أيضا له ارئيسً  جعلو  ،العثمانيين زوال بعداإلسالمية األوقاف  على مهيمنا علجٌ 
أللمانيا النازية  أولج م،1937 هفتم نفي ،تهوأصبح من أكبر قاد ،ينضم للحراك الثور ا

 ،للقاهرة أليلج برلين سقوط قبل ليكون عالقة محل تعجب مع هتلر ثم تمكن من الهرب
وبين بينه  يتحول لعداءسرعان ما وقع الخالف ل ثم ،م1947 القصر بحماية ويحظى

 بعد هعتقالالاألمر  ليصل ،من الشخصيات السياسية الكبرى هعبد الرحمن عزام وغير 
 يقطعو  ،م1961 لبيروت ينتقل ثم م،52 بعد العليا العربيةالهيئة  لقيادة وديع ثم الحرب
 يجمع ،بديال اتنظيم العربية الجامعة هبتوجي أنشأ الذيالمصري  بالنظامته عالقا

  .الفلسطينية التحرير منظمة باسم الفصائل
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 يدنر الجيش األ يكانت القوة العربية األفضل وقتها ه ،الملك عبد اهللا ملك األردن
يمثلون  اابطً ض 50من ضمن و  ،البريطاني بقيادة جلوب باشاالعربي  المسمى الفيلق

  .إنجليز منهم 45كان ته قياد ةئهي

العربي  الجزءو  نشاء سوريا الكبرى حيث يضم سورياوقد كان الملك عبد اهللا يهدف إل 
في  طينت لفلسءجاالتي  قتراح لجنة بيل البريطانيةامع ا متفقً ته من فلسطين لمملك

 تدمج ،عربية خرىأو  يهودية لدولتين فلسطين بتقسيم توصيتها صدرتأو  ،عقاب الثورةأ
ولكنه  ،ياتفاق مبدئ هشبفي  وقد تواصل مع قادة الصهيونية ،م1937/ 7/7ردن األفي 

 زيارة سريةفي  ذهبت جولدا مائيرو  ،ا للقوات العربية المشتركةعين رئيسً  تراجع بعدما
يكون لليهود حكم أن  حيث عرض عليها ،وقابلت الملك عبد اهللا ،مايو 10عمان إلى 
بااللتزام باالتفاق ته وطالب ،جولدا بالطبعته وهذا ما رفض ،يتحت التاج الهاشم يذات
ويترك اليهود يقيمون  ،ردنمن فلسطين لألالعربي  يضم الجزءأن  في بينهم يساساأل

 كان يريد الحرب فليكنن إأنه  لدافكان رد جو  ،وتعلل عبداهللا بتغير الوضع ،دولتهم
  . ليستأنفا المحادثات بعدهاو 

قليات من األ هغلبأا ا سوري تركوا جيشً  م1946عندما ترك الفرنسيون سوريا  ،سوريا
بإضعاف  يالقويتل يشكر  أبد ،تهمن تقوي البدو  ،الوطني والمناطق الريفية ضعيف الوالء

ورغم ذلك ! الف فقطآ 6إلى  هادعدأفخفض  ،عسكري النقالب هالجيش خشية تعرض
يؤيدون قيام سوريا الكبرى باستيالء و  ،اتصاالت بالملك عبد اهللا هباطضكان للعديد من 

المصري  يفكان التحالف السور ! عسكري عبد اهللا على دمشق من خالل انقالب
 حرب فلسطينفي  كانت خطة القيادة السوريةو  ،يالعراق يردنضد التحالف األ يالسعود
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في األراضي  منع عبد اهللا من االستيالء علىو  ،راضيهمأل يردننع الغزو األمهي 
  .تحريرهاأو  ليس حماية شعبهاو  ،فلسطين

الكفاح في  وقد شارك ،شهراأل يابط السور ضال يالقاوقج يكان فوز  ،يالقاوقج يفوز 
والقضاء  ،يتشكيل الجيش السعودفي  ساهمو عدة دول في  الفرنسيينو اإلنجليز  ضد

 العراقفي  الملك فيصلإلى  ثم انضم ،م1929بها  الوهابيةاإلخوان  جماعة تمردعلى 
 يثورة رشيد الكيالنفي  شتركاو  ،م1936ذهب بقوة متطوعين لدعم الثورة الفلسطينية و 

طباء حيث تمكن األ ،ثرها لبرلينإصيب بجروح بالغة نقل على أو  ،م1941العراق في 
 ىوفحتى تته جمجمفي  ستقرتارهم لترك رصاصة ضطراابرغم ته نقاذ حياإلمان من األ

لجيش ا قائدً  هالجامعة العربية لتعيين يكبطل قوم يوقد حدت سمعة القاوقج ،م1976
ه ءعدا عبد اهللا عزام باشاته مشاركإلى  ضافةباإل ،نقاذ المكون من المتطوعين العرباإل

 تواصلت مخابراتهان أ يتدع عن وثائق اتيالثمانينفي  سرائيلإ أفرجت( يألمين الحسين
 لمانياأفي  لها تعرضالتي  المتاعب وراء كان يالحسينأن  له وأثبتت ي،القاوقج مع
في  يالحسين القادر عبد عن يبالتخل هأقنعو  نهمأو  ،بعد سقوط برلين هعتقالال وصلتو 

   .)القسطل معركة

بل  ،ل متناسبلم يستعملها بشكأنه  إال ،يالقاوقج ةمر إتحت ا وبرغم القوة الكبيرة نسبي
عليها وتفريغها  سيطرالتي  من المناطقاألهالي  بنزع سالح هنباء عن قيامتواترت األ

   .من قوى المقاومة

حداث حائط البراق أفلسطين حتى وقعت في  معزل عما يحدثفي  كانت مصر ،مصر
راح ضحيتها المئات من التي و  ،الصدامات العنيفة بين المسلمين واليهودو  ،المبكى/ 
بينما  ،فلسطينفي  ا يحدث لتهويد المناطق المقدسةهناك صراعً أن  أظهرتو  طرفانال
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كانت و  ،تعرض لهممن دون  ة تعمل بين اليهود المصريينيونيقبل ذلك كانت خاليا صه
 تعرض لهامن دون  فلسطينفي  قامة دولة يهوديةسرائيل الداعية إلإتصدر صحيفة 

بالقاهرة الفتتاح الجامعة  هثناء مرور أبفلور  نهم هتفوا ضدين ألناعتقل بعض الفلسطيو 
 نشط ،م1947 واخرأ ومنذ ،ولكن الوضع سرعان ما تغير ،م1925العبرية بالقدس 

في  المعسكراتاإلخوان  قامأو  ،فلسطينفي  للجهاد الدعوةفي  الفتاة مصرو اإلخوان 
 أوبد ،السوري يننحسأحمد  مع الفتاة مصر من عدد سافرو  ،بالفعل الجنوبية ةهالجب

 م1948 فبراير منذ الصهيونية وطناتبالمست التحرشفي  لفلسطين اتسللو  الذيناإلخوان 
الحرب في  ووجد فاروق ،العزيز عبدأحمد  قيادة تحت متطوعين منهم العديد انضم ثم

 الزعامةفي  هه من قبلو كما طمح أب ،فرصة سانحة للحصول على الزعامة العربية
على القائد األته وقرر فاروق بصف ،سرة الهاشمية عليهامع األمنافسة  الً داخاإلسالمية 

ته الذى قضى معظم حيا(وأمر وزير الحربية محمد حيدر باشا  ،للجيش دخول الحرب
 رئيس الوزراءأو  لبرلمانانتظار موافقة امن دون  عداد لهاباإل) المهنية كمدير للسجون

ا بما الجيش ليس مستعدً أن  ىير و  ،الحربفي  للدخولا كان معارضً الذي النقراشي 
أن  البرلمانفي  حيدرأعلن  بعدما ،رغبة فاروقو  رضخ للضغوط الشعبيةولكنه  ،ييكف

 العربية القوات من مساعدةمن دون  بيبأ تل الحتالل استعداد علىالمصري  الجيش
 سوقت بأنهم يواجهون عصاباتالتي  تحت تأثير األوهام ،ايوم 15خاللفي األخرى 
ن لم تك( البحرفي  لقائهمإل مقاتل فالآ ربعةأأو  ثالث منأكثر  تحتاج ال صهيونية

بلغت و  ،معركةأي  في عدة مما يقابلها من قوات عربيةو  قل عددأسرائيلية القوات اإل
مما يزيد عن ضعف جندي ألف  96نهاية الحرب قرابة في  سرائيليةتقديرات القوة اإل
 هيفتقر حتى للتغذية المالئمة لجنودالمصري  بينما كان الجيش) عةتمالقوى العربية مج

 هالحرب لتحسين موقففي  يحتاج للنصرالنقراشي  وكان ،عن التدريب والتسليح الً فض
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 هكان يواجو  ،على جالء القوات البريطانيةاألمن  نتزاع موافقة مجلسافي  بعدما فشل
 هعهدفي  اتضراباإلو  سياسية عنيفة حيث تصاعدت حدة المظاهراتو  قتصاديةاأزمات 
  .عتقل المئاتاالعرفية و األحكام أعلن  عالن الحربإوبمجرد 

وامر باالنتشار واالستيالء على أكبر قدر ت الحرب لتندفع القوات المصرية متبعة األأوبد
 وكفار النجور يمستعمرتفي  شديدة مقاومة وجدتو  ،سرع وقتأفي األراضي  ممكن من

 المستعمرتين تركت ،غزة الحتالل لهم يةالسياس القيادة استعجال لظروفو  ،دروم
االنتشار تاركة عدة مستعمرات في  واستمرت ،اعليهم القضاءمن دون  محاصرتين

رهاقها إ مناوشة القوات و و  مداداتلتقوم هذه المستعمرات بتهديد خطوت اإل ،حصينة خلفها
 ،بيبأتل قاذفات قنابل لتقصف إلى  ل المهندسون المصريون طائرات نقلحوّ و  ،فيما بعد

 الطريق امتخذً األول  تقدم طابورينفي  فالآالمكون من عشرة المصري  وتقدم الجيش
والذي  خراآلو  ،مايو 29 بيبأ تل من فقط ميال 20 بعد على هصد تم حتى يالساحل

 تتقدم ولم ،مايو 24 القدس من بالقرب صد فقد ،المسلميناإلخوان  يمتطوع يضم كان
  .هتلمساعدالعربي  الفيلق قوات

تجهت لحيفا وحاصرتها اثم  ،وتقدمت القوات العراقية لتحرر جنين بعد معارك قاسية
الحفاظ على ما و  وامر للقوات بالتوقف عن القتالولكن صدرت األ ،قتربت من تحريرهااو 

  . يراضفقط من األ هتم تحرير 

الواد باب في  لحق بالصهاينة هزائم مهينةأفقد ) يردنالجيش األ(العربي  ما الفيلقأ
 حرر القدسو  ،على الضفة الغربيةته فرض سيطر و  ،يبقيادة حابس المجال واللطرون

  .لحق بهم خسائر فادحةأو  ،االستسالمبه على  ياليهود يرغم الحأو 
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أعلنت و  تدخلاألمن  ولكن مجلس ،يامأعالنها بإبعد  يتنتهأن  وكادت الدولة اليهودية
فقد تدفق على الصهاينة ا لموازين تمامً كانت كفيلة بقلب ا ،ربع أسابيعأهدنة لمدة 
من ضمنهم و  ،فلسطينفي  يعد لليهود اجديد اهولوكوستأن  صور لهم نالذي المتطوعون

هربت و  اقلبوا ميزان المعركة الجوية تمامً  نمريكيمجموعة من الطيارين المقاتلين األ
ر السالح بالرغم من حظر تصدي ،سلحة الحديثة من تشيكوسلوفكياكميات ضخمة من األ

 11، ففي يوم ولأ من اليهود خرقها ،ساذج بشكل بالهدنة العربية القوات التزمت وبينما
 التبة مع احتلوهمو  ،وعبديس والحسير العسلوج هاجموا بلدات الهدنة عالنإ وبمجرد يونيو
التي  المستعمرات بينما استمرت ،المصرية القوات مامأ امتماسك ايدفاع اخط ليكونوا 69
  .تهقوا ومناوشةته دامداإ خطوط تهديدفي المصري  الجيش يهايصف لم

الحرب أن  وكان الملك عبد اهللا يرى ،يطفوا على السطح يالعربالعربي  الصراع أوبد
وترك اليهود ودولتهم  ،تهمملكإلى  الفلسطينية العربيةاألراضي  انتهت ويدعو لضم

من الرملة  يردنب الجيش األانسحو  ،لكارثة يالحرب سيؤدفي  ن االستمرارأو  ،لشأنهم
ن و سرائيلياإل هصدالذي  ولكن القوات المصرية بادرت بالهجوم ،تركهما للصهاينةو  واللد
في  الفارق الكبير أبدو  ،رغامهم على التراجعإ الهجوم على القوات العربية و في  واأوبد

  .القوى يظهر

اضطرت العصابات  فقد ،يوليو وقد ظهرت مأساة الالجئين 18ت الهدنة الثانية أوبد
صبحت أو  ،د السالحيهجر منازلهم تحت تهدإلى  يفلسطينألف  700الصهيونية قرابة 

وتصاعدت االتهامات بالخيانة بين العرب  ،القوى العربية همشكلتهم على رأس ما تواج
عالن قام المصريون بالدفع إل ،الفلسطينيةاألراضي  ضمبولضرب محاولة عبد اهللا 

ن و سرائيلعد اإلأ ،بسبب الصراع بين القاهرة وعمانو  ،من غزةحكومة لكل فلسطين 
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هذا ما و  ،نقاذهمردنيين لن يتدخلوا إلاألأن  مراهنينالمصري  لهجوم ضخم على الجانب
المصري  قد هزم وحوصر اللواءالمصري  سبوع كان الجيشأوخالل  ،أكتوبر 15حدث
واكتفى  ،قف عن الهجومتو الذي العربي  تدخل من الفيلقمن دون  جيب الفالوجافي 

أن  وامر صارمة للقوات العراقية بعدم التقدم خشيةأصدرت و  ،يتخاذ موقف دفاعاب
  .ردنيةاألو  ظل عدم الثقة بالقيادات المصريةفي  تتعرض للتطويق

خر رجل آالقتال حتى ) يجند 4000قرابة (وطلبت القيادة المصرية من القوات بالفالوجا 
المؤن و  الذخائرفي  ولكن النقص الكبير ،ل مواقع ببيت جبرينا عن مواقعها واحتالدفاعً 
  .همتب من مهمصعّ 

خطوط مواصالتها قد ضربت واحتلها أن  الفالوجافي  بلغت القواتأ ،أكتوبر 24وفي 
حاط العدو بالقوة المصرية من أو  ،وسرعان ما اكتمل الحصار ،الغربو  العدو من الشرق
  .ايومً  130دام  ضنٍ حصار مُ في  كافة االتجاهات

تقوم القوات أن  تفق علىاو  ،رؤساء الوزراء العربو  مع الملك عبد اهللالنقراشي  واجتمع
لكن هذا لم يحدث  ،نقاذ القوات المصرية المحاصرةإ ردنية والعراقية بالهجوم و األو  السورية

 يطوقت قيادة الجيش الميدانو  ،سرائيليةتقدمت القوات اإل 1948ديسمبر  28، وفي ابدً أ
النقراشي  حسن لتقتلأحمد  بينما انطلقت رصاصات عبد المجيد ،العريشفي لمصري ا
ترحيل المئات من الجنود و  وصدرت األوامر باعتقال ،مام مصعد وزارة الداخلية بالقاهرةأ

 ةهمن الجب نيسحبو و  ،فيهم هالمشتبأو اإلخوان  المتطوعين المنتمين لجماعةو  باطضوال
   .يب البشعالسجون ليتعرضوا للتعذإلى 

ضرب مطار و  ،سرائيلي على القوات المصرية حتى دخلت سيناءواستمر الضغط اإل 
علنت بريطانيا تدخلها لحماية مصر بموجب أف ،وهوجمت رفح وأبو عجيلة العريش
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دخلت الحكومة المصرية المفاوضات منفردة  ،نجليزيةاو  وبواسطة أميركية 36معاهدة 
عالن إالمتحدة باألمم  ا بقرارت العمليات الحربية رسميً وانته ،رودسفي  نيسرائيليمع اإل

  . م1949يناير  7 الهدنة الثالثة

وافقت على فك الحصار التي  سرائيلإ فبراير وقعت اتفاقية الهدنة بين مصر و  24وفي 
ونزع سالح  ،قطاع غزةفي المصري  السماح بالتواجدو  ،الفالوجافي المصري  على اللواء

ها بقية الدول وتلت ،ا من الحربة عربية تخرج رسميً ول دولأت مصر وكان ،منطقة العوجة
فبسبب عدم الثقة وتسمم العالقات العربية لم يستطيع  ،سرائيلإالعربية باتفاقات ثنائية مع 

 وقاطع العراق المفاوضات ،يجلسوا على مائدة المفاوضات كقوة واحدةحتى إن  العرب
  . فبرايرفي ا منفردً ته سحب قواو 

سرائيلين على اتفق مع اإلالتي  ماكنمن األالعربي  انسحب الفيلق م1949بريل أ 3وفي 
 بينما احتفظ عبد اهللا بالقدس ،الجئينإلى  الفلسطينين وتحولوامن الف وشرد اآل ،خالئهاإ
  .الضفة الغربيةو 

 مما أكبر وكان ،كله اليهودي للشعب وتاريخي عظيم نصر هو لنا تحقق مان إ 
 عبقرياتكم بفضل لنا تحقق قد النصر هذاأن  تعتقدون كنتم إذا ولكن ،اهوتوقعن تصورناه
 ذلك لنا تم لقد ،أنفسكم مخادعة من أحذركم إني ،كبير خطأ على تكونون فإنكم وذكائكم

  .واالنحالل والفساد التفسخ من مزرية حالة يعيشون أعداءناألن 

  .م1949جانة ضباط الهخطبة لفي  بن جوريون

  

 



257 

 

  عصارعين اإل

  صاحب الجاللةيا

البالد في  تقومأن  ، وٕاننا لنخشىحدإلى  منتهٍ  ال بدّ  احتمال الشعب مهما يطل فهون إ"
 يوسياس يإفالس مالإلى  بل تتعرض فيها البالد، فتنة ال تصيبن الذين ظلموا وحدهم

مهدت لها آفة استغالل الحكم أسوأ أن  بعد، فتنتشر فيها المذاهب الهدامة، يوخلق
  .تمهيد

 م1950أكتوبر  18مجموعة من أقطاب المعارضة لفاروق هه ن خطاب مفتوح وجم
 . بعنف ههاجم النحاس كاتبيو  ،تهنشر التي  صودرت الصحف

 دورفي  القنابل زرع حوادث وتكررت ،مسبوقة غير لدرجات مصرفي  العنف وصل
 شباب بعض على وحكم ،ليهود المملوكة خاصة والمنازل المتاجر على لقائهاإ و  السينما

أحمد  ذلك ثرإ على غتيلاف ،سكندريةباإل قنابل لقاءإ قضيةفي  شغال الشاقةباألاإلخوان 
  .م1948 مارس الحكم صدرأ قد كانالذي  االستئناف محكمة وكيل الخازندار

 من كبيرة بكمية محملة مفخخة بسيارة لهجوم النحاس دار تعرضتبريل إ 25وفي 
 تفجر  يونيو، وفي الجناة يعرف ولم انج النحاس لكنو  ،الدار من جزء فتهدم ،الديناميت

 على بالقنابل المسلحة ماتالهج واستمرت ،ليهود المملوكة التجارية المحال من العديد
 المملوكة المحال على امسلحً  احرسً  لوضع الحكومة ضطرتا حتى ،ممتلكاتهمو  اليهود

 هحرس من نااثن بها قتل جديدة اغتيال لمحاولة النحاس تعرض نوفمبر، وفي ليهودل

  .نو خر آ ثالثة صيبأو 
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هم واأل ،المفرقعاتو  سلحةبط البوليس سيارة جيب محملة باألضنوفمبر  15وفي 
خوان بقيادة عبد الرحمن لإلالسري  ول مرة وجود التنظيممجموعة من الوثائق أثبتت أل

  .فراد التنظيمأالقبض عليه وعدد من  يلقأالذي  يالسند

 من لقيتأو  ،باعتصام يالعين قصر الطب كلية طالب قام م1948 ديسمبر 4وفي 
  .يزك سليم اللواء العاصمة حكمدار فقتل ،الكلية مامأ البوليس قوة على قنابل هسطح

 تهاانشاط تصفيةو  المسلميناإلخوان  جماعة بحل اقرارً النقراشي  أصدر ديسمبر 8وفي 
 انحرفت الجماعةأن  فيها جاء ،عامال منلأل الداخلية وزارة وكيل قدمها مذكرةإلى  مستندا

 على واالستيالء الحكم نظام لقلب تهدف سياسية لجماعة وتحولت ،المعلنة هدافهاأ عن
ا معددً  عسكرية تدريبات يتلقون للجوالة المنتمين شبابها نأو  ،رهاباإلو  بالقوة السلطة
 ،اعةالجم موالأ الحكومة وصادرت ،الجماعة أفراد بها تورطالتي  العنف حوادث

صناعية و  تجارية شركاتو  ومعاهد مدارس من المتعددة مالكهاأ على يدها ووضعت
   .بعدما تضخمت لدرجة غير مسبوقة

 الجماعة حلالنقراشي  أن فيه ادعت، قضيتنا باسم ببيان الحل قرار على الجماعة وردت
الذي  نحاسال وبينبينه  قارنواو  ،وفرنسا ميركاأو إنجلترا  سفارات من مشترك بللط ذعاناإ
 حلهااإلنجليز  طلب بعد م،1942 الحرب ظروففي  العام المركز وترك ،عبالشُ  غلقأ
 مناإلخوان  موقف من الحكومة خوفوهي  ،أخرى دوافع ةثالث الجماعة بيان وضعو 

 العالمية اليهودية تحالفو  ،القادمة االنتخابات دخولهاو  ،اإلنجليز مع مفاوضاتها
 على الدس على ،باحيةواإل لحاداإل أنصارو  االستعمارية والدول العالمية والشيوعية
 بينهم يحولالذي  المنيع السد دعوتهمو اإلخوان  في يرون نهمأل ،الحكومة لدىاإلخوان 

  .ٕافسادو  وفوضى تحلل من يريدون ما وبين
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أحمد  المجيد عبد يدعى ،يطر يالب الطب بكلية طالب تقدم 1948 ديسمبر 28وفي 
 هدخول أثناء هظهر في  الرصاصعليه  وأطلق ،النقراشي منضابط  زىفي  تنكر بعدما
 .الداخلية وزارة

 كان هوالدألن  ،النقراشي من بقرار بالمجان يتعلم كان الطالب هذاأن  يالرافع ويذكر
 المصاريف داءأ من للمعافين هضمالنقراشي  فقرر ،وتوفى ،الداخلية بوزارة اموظف

 على منيةاأل الجهات عرضت الطالب من موعةمج ضمن هاسمن كا كذلكو  ،الدراسية
  .الطالب اعتقالته لكراهي فرفض ،لخطورتهم اعتقالهمالنقراشي 

ئه بداإ رغم هقاتل عدامإب يقضو  ،مهيبة جنازةفي  وشيع ،النقراشي غتيالاباألمة  وفزعت
 ليسواو  خواناإ ليسوا بعنوانا بيان البنا حسن نشرو  ،ئهعلى شركا هاعترافو ته فعل على الندم

  .الجريمة من أوتبر  ،النقراشي اغتيالفيه  يرفض ،مسلمين

 جماعة شباب بعض فحاول ،رهاباإل موجة واستمرت يالهاد عبدإبراهيم  الوزارة وتولى
 مكتب مستهدفين ،الخلق بباب ئنافتاالس محكمة نسف م،1949 ينايرفي اإلخوان 

 قتل م،1949 فبراير 12وفي ، الجماعة تخص تحقيقاتو  وراقأ منبه  وما العام النائب
محمد حسنين هيكل  كان نإ و  ،مجهولين برصاصاإلخوان  جماعة مؤسس البنا حسن
 على شرفأالذي  الوزرات حرس قائد كب يوصف محمد مقامد القائ هو هقاتلأن  يؤكد
 عندما ذلك بعد انتحروأنه  ،يالهاد عبدإبراهيم  توجيهاتو  فاروق وامرأل اتنفيذً  هقتل

ن أو  ،معه والتحقيقعليه  بالقبض وامراأل وصدرت ،يوليو ثورة عقابأفي  همر أ انكشف
ه محاكمات الثورة كان بسبب تخطيطفي  عدامباإل يعبد الهادإبراهيم  الحكم على

 .للجريمة
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 فرادهاأ بعض باعتقال وامرأ بالجيش الوحدات قياداتإلى  وردت البنا اغتيال بعدو 
 القبض وأ بعادهمإ تم اابطً ض 28و جندي 2100إلى  هيكل تقديرفي  العدد ويصل
اإلخوان  قد وجد بحوزة مجموعة من ،هممنوع تداولا عسكريا كتابأن  بالرغم منو  عليهم

 هضمنالذي المهدي  الفريق عثمانأن  إال ،ولىاألته صفحفي  سم جمال عبد الناصراو 
 .هأنقذو  ،تدخل عند رئيس الوزراء

 الوزراء رئيس بعلم مصرفي  المعتقالتفي  بالتعذي عهد أبد ،النقراشي غتيالا وبعد
 قضايافي  نو المتهم وقص ،لمحاولة اغتيال هبعد تعرض ،تهوموافق يالهاد عبدإبراهيم 
 الضربو  له تعرضواالذي  المهين التعذيب عن مخزية وقائع القضاء أمام سياسية
 لمن إ ،يهمذو  وعلى عليهم الجنسي باالعتداء التهديدو  ،ظافراأل خلعو  والحرق بالسياط
إلى  ضافةباإل ،إبراهيم وزارة فيها تورطت فساد نكشفت فضائحا ،يسر  وزارة، وفي يعترفوا
 لها تعرضالتي  الفظائع نشرت ،الصحف على الرقابة خففت فعندما ،التعذيب فضائح

 النائب جودة حامد اغتيال محاولةو النقراشي  اغتيال يقضيت نظر، وفي المعتقلون
  .السلطات بتعذيبهم مونالمته اتهم ،يالوفد

الزعيم الحكم بعد  يسوريا وتولى حسنفي العسكري  حدث االنقالب م،1949 يف
 هوكرم ،الزعيم يفاستدعى فاروق حسن ،يالقوتل يشكر  يطاحة بالرئيس الشرعاإل

ظل توقع الكثير من الدوائر السياسية في  ،تعلم الوزراةأن من دون  واعترف باالنقالب
  .التالية تكون مصرأن  ،ربيةوالمخابراتية الغ

 على اتفقواو  ،ائتالفية ةار ز و  قامةإ علىاألحزاب  كلمة اجتمعت لما يالهاد عبد ستقالا ثم
 ستمراما بعد ،م1949ا مصر أخير في  الدعارة جرمتو  ،للوزراء ارئيسً سري  حسين
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ناقشت عواقب  ،وسط معارضة برلمانية وصحفية ،م1885 منذ تنظيمها بالئحة التفتيش
  .الجنسية بالتبعية ةئوبمراض واألاألو  نتشار البيوت السريةافي  لتجريما

وكان التقارب  ،خر مرةآلو  الوفد ثانية يفوزجريت االنتخابات لأ م1950يناير وفي 
عن طلب النحاس تقبيل يد شائعات  وصل لترويجوالذي  خير بين النحاس وفاروقاأل

ن ابتعاد الوفد عن أب ،السراي هادنة معبينما برر فؤاد سراج الدين سياسة الم! فاروق
كان  ،السراي تجنب الصراع معو  ضر البالدأكما  ،ضر بالوفدأقد  ،الحكم سنوات طويلة

  .فضل للجميعاأل

 ةتالففي  ،تهسر لم يخلف تركة ألالذي النقراشي  معاشفي  وقرر النحاس زيادة استثنائية
حيث قررت مجانية التعليم  ،ة شديدةبعد معارض يوقررت مجانية التعليم الثانو  ،نسانيةإ

للمتميزين  يامجانالثانوي  بينما يوالفن يكذلك مجانية التعليم الصناعو  ،م1944 ياالبتدائ
المستقبل لعدم التوازن بين في  يهذا سيؤدأن  إلى ن على القانونو واستند المعترض ،فقط

   .المتعلمين وحاجات سوق العمل الفعليةمؤهالت 

 الفسادو  حول يخت المحروسة الاؤ س يمصطفى مرع مجلس الشيوخ ثار عضوأوعندما 
 عقد على يوقعالنقراشي  يجعلأن  فاروق حاول( ،تهوصيان هصالحإحاط بعملية أالذي 

 باالستقالة هددالنقراشي  ولكن ،جنيه ونصف مليون بمبلغ المحروسة يخت صالحإل
 ن رئيس المجلس هيكل قائالهدد سراج الديو ) رادأ كما العقد جرى ثم اغتيل حتى فتراجع

 29بفصل  اصدرت وزارة الوفد قرار أيام أبالفعل بعد و  ،يهتز من تحتك يرى الكرسأني إ
 واعينممن  نوكا ،هيكلو  يمصطفى مرعو  السيدلطفي  أحمد منهم ،من الشيوخ اعضو 

 يفرغلأحمد  حمد عبود باشا ومحمدأو  ،المالي مستشار فاروقأندروس لياس إمحلهم 
  .لك القطنمالشهير ب
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ثم وقف فؤاد سراج الدين  ،سهمهاأمن  األف 18هدت شركة السعيدة للطيران لفاروق أو 
ا حرك الوزارة الوفدية ساكنولم ت ،ة كبيرة للشركةلياعانة مإيدافع عن منح الحكومة 

بل صرفت  ،عليهميده  وضع فاروق ،األوقاف طيانأفدان من ألف  45الستعادة 
وكانت  ،م1951مطلع في  ميركاوا لدوالرت ونقلوا ألحول ،جنيه ألف 100لفاروق 

 همالكأعن ا بعيدً  تتحملها الميزانية ،اسنويً جنيه  مصاريف فاروق تزيد عن المليون
  .الملكيةته مخصصاو  الخاصة

 هواستهتار  ،فشاع سوء سلوك الملك ،قاسمة لكليهما ةوكانت مهادنة الوفد لفاروق ضرب
انتشر على الذي و  ،دوفيلو  يكابر في  فسق فاروقو  ،ةثارت الشائعات حول فساد الوزراو 

سليم  المجيد عبداألزهر  وعندما قال شيخ ،وصل لمصرو  ،األجنبية صفحات الجرائد
هانة ال إاعتبرها فاروق  ،خر لحظةآمع مجلة له  حوارفي  ،تقتير هنا وتبذير هناك

 حمروشإبراهيم  الشيخته خليف ولكن ،طاعت الوازراةأو  به طاحةصر على اإلأو  ،تغتفر
 المجيد عبد الشيخ عادةإ و ته قالإ فتمت ،القناةفي اإلنجليز  الجنود دماء باستحالل فتىأ

 ،ةلياخي ارباحأصهار الوزراء بسوق القطن محققين أتالعب بعض و  ،القاهرة حريق بعد
   .سعار القطن مرتفعة لصالح كبار التجارأبقاء تدخلت الحكومة إلو 

واقعة استيالء مستشار و  سلحة الفاسدةقضية األفي  فاروقعندما ظهر فساد حاشية و 
 ،سندأي  من مستشفى المواساة بالجنيه  الفآكريم ثابت على خمسة  يفاروق الصحف

سراج الدين  لة وتوعد فؤادءتمنع عنهم المساو  ،حاشية فاروق يوقفت الحكومة لتحم
 لمنع ،الفاسدة سلحةاأل تحقيقاتفي  سافرا الً تدخ فاروق وتدخل ،المعارضة البرلمانية

 فياألول  السمسارأنه  رغم ،النيابة منته لءمسا حتىأو  جهالن أدمون على القبض
 النيابة فتحتها عندماته خزان من ومستندات وراقاأ يأخذ من فاروق بعثو  ،الصفقةهذه 



263 

 

التي  دلةاأل كل خفيتأ بعدما هبحفظ التحقيق انتهىو  ،الملكية الذات تخص نهاأ بدعوى
نفسه  فاروقأن  سرت شائعات قويةالتي  القذرة الصفقاتفي  الحاشية رجال بتورط تقطع

محاكم الثورة بعد في أحد  لم يدن فيها(وضخمت القضية  ،عموالتهاته يقاسم حاشي
  .الحكومةو ته حاشيو  للهجوم على فاروق) م1952

 سنح واختير ،الجماعة تنظيم عيدأف ،اإلخوان ضمنهم ومن ،المعتقلين عن فرجأو 
قيادة  على متصارعين فرقاء بينا وسط حالالهضيبي  كان( اعامً  مرشداالهضيبي 

 الخاصة ناظر ختأ زوج فهو ،فاروقو  السياسية القوىته ارتض وكذلك ،الجماعة
 العائليةو  الشخصيةته وعالقا ،عليه شبهات بال القضاء سلكفي  هعمر  وقضى ،الملكية
 جماعة على للسيطرة المناسب الشخص هتجعل ،هنفس فاروق من والمقربين ثرياءاأل بكبار
 تهااحساب على واالطالع ،رقابتها للحكومة خولالذي  الجمعيات قانون صدرو  )خطيرة
 النحاس مرأو  تدخل فاروق ولكن ،كجمعية بطلب تتقدمأن اإلخوان  من الحكومة وطلبت

  .القانون عليهم يطبق ولم ،حظرهاو اإلخوان  حل مرأ يجدد الأب

الذي  للملك المرشد زيارات وتعددت ،بفاروق عالقتهمالهضيبي  بقيادةخوان اإل وحسن
  .كان كذلكو  العنف عن والبعد المهادنة خطة التزام علىمعه  توافق

 ضد العنف فرفض ،بوضوح هذا الصحفيةته وتصريحا هخطبفي الهضيبي  ظهرأو 
 غالقإ و اإلسالمية  خالقاأل التزام على الشباب ةئتنشو األمة  تربيةإلى  ادع بل ،اإلنجليز

 أبشر بمقال اليوسف روزفي عليه  يرد خالد محمد خالد جعل مما ،والبارات الكباريهات
إلى  خواناإل( القدوس عبد حسانإ وكتب) الخامس جورج يقصد( جورج يا السالمة بطول

  .يالوطن الكفاحفي  مشاركتهم عدم من امتعجبً ) وكيف ينأ
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 اضغط تتضمن المقبلة المرحلةفي  الحكومة سياسةأن  المالية وزيرأعلن  وبينما
 من% 42 بقرابة جورواأل المرتبات تستأثر حينفي ألنه  وذلك ،الحكومية للوظائف

 منو  ،ناحية من العمل توزيع سوء من ييعان للدولةاإلداري  فالجهاز ،الدولة ميزانية
 عالواتو  تعينات هو حدث ما ،أخرى ناحية مناألعمال  داءأ حسنو  ةاءالكف ضعف

 المعين الموظف مصر لتعرف القربى يوذو  هنصار أو  الحزب لمحاسيب استثنائية وترقيات
  .محدد عملمن دون  ايتقاضى راتبً و 

  

عليه  يليلق ،هبغرفتيالمصري  اجتمع البرلمان م،1951أكتوبر  8يوم االثنين وفي 
وٕالغاء  واهابعد تبين عدم جد ،اإلنجليز قطع المفاوضات معفيه  يعلن االنحاس بيان

لغاء إوقدم للبرلمان مراسيم  ،السودانإدارة  بشأن ،م1899 ياتفاقيتو  36معاهدة 
مشروع قانون ليكون و  ،تعديل لقب الملك ليصبح ملك مصر والسودانو  ،المعاهدات

وقابل البرلمان هذا  ،هالي السودانأجمعية تأسيسية من  هللسودان دستور خاص تضع
 صبح يطالب النحاس بالسالح ليحاربأالذي  ة للشارعسرت الحماسو  ،بحفاوة فائقة

وكان الدافع لها الفشل  ،عدت لقرارتها الثورية الكثيرأبينما لم تكن الوزارة  ،اإلنجليز
رغم اإلنجليزية  على بقاء القواتاإلنجليز  صرأحيث  ،المفاوضاتبه  منيتالذي  ريعذال

الوفد رفضها و  ،على الجالء التامالمفاوضات الفاشلة قبلها في صدقي  أنهم اتفقوا مع
يقاف المفاوضات بال نتيجة وتجميد إوكان  ،مصر عننها فرضت الدفاع المشترك أل

 هوقوى موقف يالتأييد الشعبله  عادأالذي  فكان الرد ،الموقف يمثل ضربة شديدة للوفد
ها اءلغإن أو علنت تمسكها بها أو  ،انجلترا ابه لم تعتدالذي  لغاء المعاهدةإهو السراي  زاءإ

منه  لم يكن المقصود انفسه لغاء المعاهدةإوربما كان  ،يمن طرف واحد غير قانون
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للتوقف  رارهمطتحريك الموقف باضوٕانما  ،غير محسوبة مع انجلترا ةهمواجفي  الدخول
  .عن التعنت

تكون فيها حماية قناة  ،خرىأب 36دم مشروع باستبدال معاهدة قُ  ،م1951أكتوبر  وفي
ميركا بمعاهدة دفاع مشترك مع مصر أبقوة مشتركة من تركيا وفرنسا وانجلترا و السويس 

وبدأت  ،ولكن هذا االقتراح رفض ،مع رقابة دولية ،للسودانالبريطاني  واستمرار الحكم
كاالمتناع عن نقل المعدات اإلنجليزية  مضادة لوجود القواتإجراءات  اتخاذفي  الحكومة

يقاف المعامالت الجمركية إ و  ،السكك الحديديةفي نجليزية اإل والمهمات الخاصة بالقوات
  .القوات العسكريةفي  ين بسبب الخدمةيقامة للبريطانلغيت تصاريح اإلأو  ،الخاصة بهم

وكبدوهم خسائر هائلة فلم ينقلوا الجنود  ،نيالسكك الحديدية البريطانيو  وقاطع عمال القناة
وانسحب  ،تت للمعسكرات بالعتادأالتي  سفنولم يفرغ العمال ال ،القطارتفي  والمعدات

عامل ضحوا بمصادر رزقهم وهاجر ألف  60من أكثر  من المعسكرات البريطانية
   .بحثا عن لقمة العيشاألقاليم  إلى معظمهم

ضافية الف من القوات اإلنزلوا اآلأو  ،تاءاجر اإلهذه  بالذعر مناإلنجليز  وقد أصيب
لغاء إمظاهرة خرجت احتفاال باإلنجليزية  واتهاجمت القأكتوبر  16، وفي للقناة

وبورسعيد اإلسماعيلية  احتلت القواتو  ،صيب عشراتأفسقط سبعة شهداء و  ،المعاهدة
  .األمن بدعوى فرض

قوة ضئيلة من  هكانت تحرسالذي اإلستراتيجي  الفردان يحتلوا كوبر أكتوبر ا 17وفي 
القوة ثم احتلوا جمرك  يا باقسرو أو  ،صابوا خمسةأفقتلوا جنديين و  ،المصري الجيش

  .أكتوبر 20السويس 
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القناة وتولى في اإلنجليز  الفدائية وتجهيز كتائب لمهاجمةاألعمال  وقوبل هذا بتصعيد
في  ولكن الحكومة رفضت ،الكتائب على حرب العصاباتهذه  تدريبالمصري  عزيز
لتبرعات لها ومنع ا ،اغير رسمية بتدريب الشباب عسكريً  ةهجأي  قيامرسمي  بيان

 يحمل السالح والتعدفي  شقياءكانت فرصة لبعض األ ،الكتائبهذه حيث إن  مباشرة
  .أنهم من المقاومة الشعبيةمحتمين بالتظاهر ب

النار على اإلنجليز  طلقأحيث  ،سماعيليةحداث اإلأت أبد م1951نوفمبر  17وفي 
هم النار فاشتعلت معركة ؤ ثنين ورد زمالاوأصيب  ،ثكانتهمفي  جنود بلوكات النظام وهم

ستمرت المعركة االتالي  اليوم، وفي سقط بها من الجانبين العديد من القتلى والجرحى
قوات االحتالل من  8مقتل و  ،حايجر  32و مدنيين 5بينهم  ،امصري 13بمقتل  يلتنته

  .وعدد من المصابيين

  

على سحب  ،القناة محافظ يغزال يواتفق أرسكين قائد القوات البريطانية مع عبد الهاد
 جالء العائالتإيتم أن  إلى ،سماعيليةباإل يفرنجاأل يمن الحالمصري  قوات البوليس

  .بدورهااإلنجليزية  تنسحب القوات ثممنه األجنبية 

المدينة فتصدى ية إنجليز  هاجمت فيها قوة ،السويسفي  ديسمبر وقعت معركة 3وفي 
من  7منهم  ،المصري من الجانب اشهيد 28ـانتهت المعركة بو  ،واألهالي لها البوليس

 40واإلنجليزية  من القوات قتيال 22و جريحا غالبهم من المدنيين 70و رجال البوليس
  .اجريح
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انتهت بسقوط و  المأساة، فتكررت ،جنازة شهداء المعركةاإلنجليز  هاجم ،التالي اليوموفي 
  .اجريح 67و تيالق 24اإلنجليز  بينما تكبد اجريح 29و من المصريين اشهيد 15

في  بينما قامتواإلنجليز،  القناة بين الفدائيين وقوات البوليسفي  واستمرت المناوشات
 حمايةفي  متهمة الوزارة بالتهاونو  ،مظاهرات منددة باالحتالل سكندريةالقاهرة واإل

في  وتعطيل الدراسة ،ديسمبر 6من  ابمنع المظاهرات بدءً  اصدرت قرار أف ،األهالي
خالء إديسمبر طلب جنرال أرسكين  8، وفي سكندريةالقاهرة واإلفي  والمعاهد المدارس

من  هوابور المياو  لتمد القوات طريقا بين معسكراتها ،السويسفي  هعبدأحمد  كفر يح
 ييدافع عن الحأن  لكن وزارة الداخلية طلبت من المحافظو  ،تمر داخل المدينةأن دون 
 دبابة 250فجمع جيشا من  ،يعلى تدمير الحرسكين أبينما أصر  ،اعتداءأي  ضد

أمر البوارج الحربية فصوبت و  الً الف الجنود وحاصر مدينة السويس ليآو  مصفحة 500و
معركة في  ضطر المحافظ حقنا للدماءاف ،تهشار إستعدادا لقصفها عند امدافعها للمدينة 

فؤاد سراج  رغم رفض وزير الداخلية ،همن سكان يجلى الحأو  يذعنأن  ةئغير متكاف
وأصر على ذلك رغم نقل المحافظ ورئيس قوات البوليس  ،بالقتال هأمر الذي  الدين

 الفآ 10بوليس ال يستطيعون بحال صد جندي  400ن أو  ،تليفونيا إليه الصورة كاملة
   .معززين بالمدرعات والدبابات والطائراتجندي 

عين عبد الفتاح عمرو و  ،للديوانا رئيس 1951ديسمبر  24 يثم عين فاروق حافظ عفيف
 همع احتفاظ ،الخارحية شؤونالفي الملكي  للديوان امستشار إنجلترا  في سفير مصر

  .استعاد الشارع ذكرى توفيقو  ،اإلنجليز فاروق يخطط للتفاهم معأن  فظهر ،هبمنصب

وتحول  ،زرعابه  ضاق الجميعالذي  ديسمبر المظاهرات المعادية لفاروق 25ت من أوبد
  .الكراهية الشديدةإلى  منهالمصري  رعموقف الشا
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بين الفدائيين الذين أثبتوا شجاعة  ،م1952يناير في  القناةفي  واستمرت المعارك العنيفة
تعامل مع الذي البريطاني  بين الجيشو  ،خسائر فادحةاإلنجليز  كبدواو  ،منقطعة النظير

  .بوحشية لمدنيينا

تجددت المظاهرات الصاخبة و  ،يا للعهدولبه  يفؤاد ونودأحمد  ولد 52يناير  16وفي 
أضرمت بها قاطرة للترام و  تلبقُ  ،وسرعان ما تحولت لمصادمات عنيفة ،المعادية لفاروق

  .وخربت بها عدة مدارسفيها النيران 

تسليم  ،سماعيليةمحافظة اإلفي  من قوات البوليساإلنجليز  يناير طلب 25وفي 
رائف أحمد  قائد قوات بلوكات النظام اللواء هوهذا ما رفض ،أسلحتهم واالنسحاب منها

 مواقعهافي  ثبتت القوات المصريةو  ،ذلك وزير الداخلية فؤاد سراج الدينفي  هوأيد
بينما ال يزيد  ،مدعومين بالدبابات والمصفحاتجندي  الفآ 7مام قوات تبلغ أصمدت و 

الدبابات من تمكنت أن  إلى واستمرت المعركة ساعتين ،سلحة خفيفةأب 800عددهم عن 
 80وجرح  50ستشهد منهم ااقتحام مبنى المحافظة بعد نفاذ ذخائر المصريين الذين 

  .أصيب العشراتو  13اإلنجليز  بينما قتل من

بعاد الحكومة الجيش عنها القناة إلفي  المعاركفي المصري  ولم تشترك قوات الجيش
هزيمة مؤكدة إلى  يستؤد كانتوالتي  المصريةو اإلنجليزية  للفارق الكبير بين القوات

 قدالمصري  الجيش وكان ،اإلنجليز معركة مفتوحة معفي  دخلن إ ،المصري للجيش
اإلخوان  إلىالضباط  بعض انضمام فمن ،السياسي للصراع لمرتع م1948 بعد تحول
 ،رشاد يوسف الملك طبيب يد على يالحديد الحرس تكوينإلى  الشيوعية التنظيماتإلى 
إليهم  اجتذبوهمو  باطضبال ،والدستوريين الوفداألحزاب  كبار نشأهاأ التي الصالتإلى 
  .حراراألالضباط  تنظيمإلى 
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 اهللا ليصبح الجيش شعار فغير ،طفولية بطريقة الجيش على السيطرة فاروق وحاول
 للقوات عام قائد وظيفةإنشاء  الوفد على وفرض! الملك الوطن اهللا ليسو  ،الوطن الملك

 ليثير ،المنصب هذافي  البوليسضابط  حيدر محمد الفريق عينو  ،هو هيعين المسلحة
 هوتقديم الفاسدة سلحةاأل قضيةفي  شبهات من هضد أثير ما ورغمأكثر  الضباط حنق

أنه  منه اظنً  ،م1951 مايو هلمنصب هعادأ فاروقأن  إال ،م1950 نوفمبرفي ته الستقال
  .هخالل من الجيش على السيطرة يستطيع

 من الجيشفي  الجميع هيتوقعالذي  التمرد جهاضإب الملك يقومأن  المتصور نكا بينما
 العسكرية للبعثات باب فتحو  ،الضباط رضاءإل رواتب زيادةو  ترقيات حركة خالل

 فاروق تصادمو  ،فيهم هالمشتب الضباط مجموعة بعادإ و  ،هتسليح وتحديث الجيش تطويرو 
 المتصارعة للقوى قياسا كانتوالتي  ،الضباط يناد انتخاباتفي  هبتدخلالضباط  مع

 قيادة من فاروق هقصاأالذي  المشاة سالح قائد نجيب اللواء نجاح وكان ،الجيش داخل
 شديدة لطمة م 52 يناير ولأفي  ،عامرسري  اللواء حسين همحل وعين ،الحدود حرس
 ،هقانون فعدل يالنادإدارة  عامر مجلسسري  حسين دخول على صرأالذي  للملك

 حاول حتى الصراع حتدماف ،تهدار إ مجلسفي  التمثيل الحدود سالح حق من كونلي
 وتمكنوا انجولكنه  ،يناير 8 الناصر عبد قتراحابسري  حسين اغتيالاألحرار  الضباط

   .عليهم يستدلأن  قبل الهرب من

  حريق القاهرة 1952يناير  26

منعوها من التزود و  ،يةيز إنجل حاصر عمال مطار القاهرة طائرات ،قبل فجر هذا اليوم
قنعوا المتجمهرين من العمال بسوء عواقب أو  ،وزارة الداخليةضباط  بالوقود حتى وصل

في  السادسة صباحا خرج جنود بلوكات النظام من ثكنات العباسية، وفي هذا الفعل دوليا
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وزير الداخلية مطالبتهم أيضا همل أو  ،غضبا لما حدث لزمالئهم ،مظاهرة عسكرية
اإلسماعيلية  التاسعة صباحا كانوا قد وصلوا لميدان، وفي إليهم ئبدل الطوار  بصرف

وبدأت  ،)القاهرة(طالب جامعة فؤاد إليهم  حيث انضم ،الجيزةإلى  ثم) التحرير(
الظهر حطم ، وفي عداد المشاركين فيهاأتعاظم و  ،المظاهرات الحاشدة تجوب العاصمة

توالت حوادث الحرق والنهب و  ،النيرانفيه  واثم أشعل ،بعض المتظاهرين كازينو أوبرا
األمن  تولت حفظو  ،حيث نزلت قوات الجيش ،المغربإلى  سائر العاصمةفي  والتدمير

 ،جانبمؤسسة معظمهم مملوك ألو  محل ومنشأة تجارية 700بعدما دمر الحريق قرابة 
 اعممط 73و دار سينما 40و فندق من الفنادق الكبرى 17و يمحل تجار  300حرق وأ

وبنك  ئهعضاأمن  9 هقتل في حريقالذي  ،التورف كلوب يمنهم ناد ،اناديً  16ى وومقهً 
 500كثر من أو  ،قتيال 26ـوانتهى اليوم ب ،همن موظفي 13فيه  قتلالذي  ،باركليز
   .غالق المحالإ و  عمالهم نتيجة الحريقأالف من المصرين فقدان اآلو  ،مصاب

ولكن هذا لم  ،األمن تعزيزو  يقاف الدراسةإلب بوقبل الحريق رفعت تقارير أمنية تطا
ته يوم الحريق ذا، وفي عن الشعبيةا بحث ،شجعت المظاهرات ،الحكومة ذاتهاو  يحدث

ستدعاء ا خرأوت ،يحمسهمو  المتظاهرينفي  االجتماعية يخطب شؤونوقف وزير ال
حتى  همنزلفي  ظل ،ن وزير الداخليةإف ،يوطبقا للرافع ،الجيش حتى تفاقم الوضع

شتراها ا ،الوزارة ليوقع عقد شراء عمارة سكنيةفي  هانتقل لمكتبو  ،اصباحً  11الساعة 
مع  بينما كان النحاس مشغوال ،م 1.30الساعة في  يووثق بمعرفة مدير الشهر العقار 

  .هظافر أب يلتعتن يامأ عشرة كل هتزور التي  أخصائية الباديكير
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 مراعاة للمأساةمن دون  هبتهاجا بمولوداعدها أالتي  مأدبة الغداء قامأفقد  ،ما فاروقأ
مع  ،العاصمة من حرق وتدمير وقتهافي  ياليوم السابق وال ما كان يجر في  جرتالتي 

  . الضباط يثر أزمة نادأزالة إ محاوال ،الجيشضباط  عدد كبير من

ين مصر الفتاة الذ ،الشيوعيين ،اإلنجليز ووجهت االتهامات بحريق القاهرة لجهات عديدة
 يلكن يدحض الرافعو السراي  ،تهم بتدبير الحريق رسميااو  ،حسين زعيمهمأحمد  اعتقل

 هقرانأحسب ما شاهد و  ،ن ما حدث هو مأساة محلية الصنعأيقطع بو  ،مزاعم المؤامرة
طفاء الجماهير الغاضبة منعت رجال اإلأن  من تقارير وتحقيقاتعليه  واطلعوا ،عينهمأب

زمات انفجار للغضب الناتج عن األفي  طوط المياهوقطعت خ ،داء واجبهمأمن 
غطت و  تن أعمال سلب ونهب قد جر إوبالتأكيد ف ،قتصادية العنيفةاالجتماعية واال

المقابل ، وفي نهبتهاالتي  ماكنـاألفي  شعال النيرانإب ،جرائمهابه  قامتالتي  العصابات
الشهادات عليه  اترتتو  ،أماكن بعينهافي  شعلت الحرائقأفإن وجود مجموعة منظمة 

األمن  عادةإ و  ،يقاف الجيش للمأساةإوكان  ،هذه المجموعةبمعرفة حقيقة من دون  ولكن
  .من شهور معدودة بعدهاأكثر  لم يصمدالتي  يذانا بقرب سقوط النظامإالعاصمة في 

ا ا عسكريً وعين النحاس حاكمً  ،العرفيةاألحكام  علنتأيناير  26مساء هذا اليوم وفي 
  .السادسة مساءإلى  اعلن حظر التجول من السادسة صباحً أو  لتجمهرومنع ا

ماهر  يوعاد عل ،تهقالإخطاب ته يخرج من بيأن  تلقى النحاس قبلالتالي  اليوموفي 
كان التي  ويوقف التشريعات ،القناةفي  المقاومة ليوقف حركة ،لمقعد رئيس الوزراء

وعدم التعاون مع السلطات  ،صريينسلحة لجميع المباحة حمل األإعدها بأالنحاس قد 
 لوقف القتال ،القناةفي  من الفدائيين اكبير  ابل واعتقلت الوزارة عدداإلنجليزية،  العسكرية

في  هيدأو  الثقةعلي ماهر  قد منح ،يالبرلمان الوفدأن  في قد يرى البعض غرابةو 
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ناة دونما القفي  المعركةفي  هالوفد كان قد أحس بتورطأن  ولكن الواضح ،تهسياس
  .الوجه نقاذا لماءإماهر  يعلإجراءات  فكانت ،تهولم يستطع الرجوع عن سياس ،استعداد

وفتح اعتماد  ،قمشة الشعبيةسعار السلع الغذائية والكيروسين واألأماهر بتخفيض  أوبد
توافق الوفد مع أن  ،الحريق والغريبفي  عادة تعمير ما دمرإل ،جنيه بخمسة ماليين

ولكن  اجيل انعقاد البرلمان شهرً أبت افقد كان الملك وقع مرسوم ،تهوط وزار دى لسقأماهر 
يعاز إغالبا ب(على هذا واستقاال من الوزارة  والمالية ماهر لم ينفذ فاعترض وزير الداخلية

أن  فيته بدى فاروق رغبأو  )التالية الوزارةفي  همايمنصبإلى  عيداأفقد  ،من الملك
نجيب أحمد  هخلفو  ،الوزارة هفقط من تولي ايومً  34ر بعد ففعل ماه ،رةاتستقيل الوز 

فلما  ،تخوف ورشح ماهرولكنه  ،كان مرشحا للوزراة بعد حريق القاهرةالذي  يالهالل
صدر مرسوم تأجيل انعقاد البرلمان ثم أف ،عاد للمنصب) كما توهموا(األزمة  نقشعتا

اء االنتخابات بل أجلها جر إظاهرا فلم يستطع ته وكان ضعف وزار  ،مارس 24في  هحل
عدم له  بعدما ظهر ،م1952يونيه  28في ته قدم استقالو  ،ى استعداد الوفد لهاألما ر 
سقوط وزارة أن  يمس البريطانية وغيرهاابينما نشرت جريدة الت هاستمرار في  فاروق ةرغب

 ،عبودأحمد  رشوة منجنيه  مقابل مليون ،كريم ثابتو  كان بواسطة اندوراس ،يالهالل
 تبلغ خمسة ماليين ،تحصيل ضرائب تهرب منهافي عليه  الحكومة كانت تضيقألن 

 ،لسقوط الضرائب بالتقادم يكان سيؤد التحصيل بسقوط الوزارةإجراءات  خيرأتو جنيه 
اتهم عناصر و  بشدةته ثار عصبيأمما  ،من المال القذر هنال نصيبنفسه  ن فاروقإ و 

  .الشائعات بترويجته سمع همر لتشويآبريطانية بالت

فلست العديد من أف ،مصرفي  ا للمشكالت االقتصاديةرئيسا وكانت االحتكارات سبب 
التي  تعمدت شركة السكر االحتكاريةو  ،أكثر المصانع الصغيرة بينما تضخمت الكبرى
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وضاعفت شركة  ،مرتفعةاألسعار  بقاءنتاجها إلإعدم رفع  ،عبودأحمد  سيطر عليها
  . أكثر السوقفي  نتاجها لتتحكمإقللت و  ،سعارهاأألخرى اهي  سمنت االحتكاريةاإل

جرون أيستـأو  الزراعية بيد كبار المالك يأجرونها للفالحيناألراضي  غلبأنت اوبينما ك
 رضيجارية لألمن القيمة اإل% 14) بعد رفعها(كانت الضريبة العقارية و عملهم فيها 

 ،النهاية لقروش قليلةفي  ية تنتهفكانت الضريب ،بخساا كان يتم تقديرها تقدير التي و 
 327إلى  م1949يونيو  274من  ياالرتفاع الجنونفي  ستمرت نفقات المعيشةاو 

 ،ةلياضرابات العمتصاعدت االضطرابات واإل ،م51و 50 يعام، وفي م1951نوفمبر 
ن ضد ظلم كبار و وثار الفالح ،يالتحرك الثور و  الغضبفي  نو ن المعدمو اشترك الفالحو 

تؤجر األوقاف  كانتالتي  بو الغيطأقوبلوا بعنف شديد كقرية و  ،عدة قرىي ف المالك
لصهر وزير األرض  تمنحو  ،تسحبها منهم جميعاأن  ثم قررت ،فالح 500ـرضيها لأ

 12منهم األرض  استشهد من الفالحين الذين قاوموا انتزاعو  ،التموين ونفذ القرار بالقوة
المطلوب منهم أن  ن عن توريد القطن لما اكتشفواو ميت فضالة امتنع الفالح، وفي افالحً 

السجون في  عذبواو  منهم ةفاعتقل تسع ،يفوق سعر المحصول ،يجار وسلف زراعيةإ
  .واحتلت القرية بقوة مسلحة

 همأحول سلوك  ،انتشرتالتي  الحضيض خاصة مع الشائعاتفي  وكانت سمعة فاروق
 نقيب مع توصلأنه  فيه ييدع راتقريالجندي  حسيناألوقاف  وزير رفعالتي  ينازل
إلى  نسبها يينتهالتي  همأهه ج من النبوية الساللةإلى  يينتم فاروقأن  إلى شرافاأل

أصبح و  ،م46 صيف باو ور أل سفرها منذ بداأ مصرإلى  ينازل تعد لم بينما ،الحسين
 مايو، وفي مصرإلى  تسربتو  ،الخارجفي  سلوكها مادة خصبة للصحافة الصفراء

أمريكا  في هار استقرا بعد يالقبط يغال رياض سكرتيرها من فتحية ابنتها زوجتم 1950
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 وصايتها نزعو  ،ينازل على بالحجراألمر  صدر يوليو 31، وفي كبرى فضيحة فكانت
 الشق هذا ينفذ لم( بينهما والتفريق ،يغال رياض من زواجها بطالنو  فتحية ابنتها على
 فلستأ بعدمام 76عامفي  يغال رياض قتلها بل ابدأ مصرإلى  فتحية تعد فلم الحكم من
 الحقوقو  الملكة لقب من ينازل بتجريد مراأ فاروق صدرأ غسطسأ، وفي )مهاأو 

  .الملكية واالمتيازات

 صادق فؤاد هو مسلم من ولكن ،أمريكا فياألخرى هي  تزوجت قد فائقة ميرةاأل وكانت
 عن ينازل ارتدت بينما ،زواجهما على فاروق صدق حيث لمصر معا وعادا ،بك
 52 ثورة بعد مصر من خرجتالتي  فائزة ابنتها وكذلك ،المسيحية واعتنقت ،سالماإل
  .الكاثوليكيةإلى  االسالم عن بدورها ارتدتو 

محاوالت وتسربت لمصر رغم األجنبية  نشرتها الصحفالتي  فاروقأسرة  وكانت فضائح
صبح الطالب أو  ،منذ سنوات قليلة همن باسو هتف الكثير الذي  ضربة قاضية للملكالمنع 
الذات الملكية من في  وتحولت تهمة العيب ،المظاهراتفي  لفاظع األأفظب همأو  هيسبون

 ،تكاد تعترف بوجودها المحاكمتهمة ال إلى  نكارهاتهمة خطيرة يسارع من يتهم بها إل
 ،هتالملك وحاشيإلى  شارةلإل ،بين الصحف امشترك اصبح هناك ما يقارب كودأو 

يسيء لسمعة مصر كلما خرج الذي  ،الرقيعو  غواتوتعرض بهم بمصطلحات دولة األ
واهتاج  ،الخديوي علىعرابي  ثورةو  نشر قصة الثورة الفرنسيةفي  الصحفوبدأت  ،منها

 ،تعطيل الصحفأو  غالقإمام محاوالت أفاروق خاصة عندما وقف مجلس الدولة 
تم ن إ من الوزراء هددوا باالستقالة اعددً  لكن ،لغاء مجلس الدولةإفطلب من الحكومة 

المقابل صدرت عدة قوانين لمكافحة ما ينشر على الناس ، وفي يجراء التعسفهذا اإل
ال بعد موافقة إ ،سرة المالكةعن األأو  ،ء عن الجيشيشأي  فصدر قانون بعدم نشر
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لم لشائعات ا ولكن ،سرة المالكةفضائح األو  سلحة الفاسدةخفاء تحقيقات األمسبقة إل
 اكتشفضابط  لقتل هتدبير و  يرانإ ةووصلت التهام فاروق بسرقة سيف شا ،تتوقف

  !تهريب المخدراتفي  هاستغالل صهر وزير الداخلية لنفوذو  ،تهثمة بزوجاآلعالقته 

من  نفس التوقيتفي  ،سري حسينو  الدين بركات يبهإلى  ثم عهد فاروق برئاسة الوزراء
 ها فاروق بفوز حسيناجر أالتي  وانتهت المسابقة !خرف اآليهما بتكليأيعلم أن دون 
لتسقط اريا كوزير دولة نال منصبا وز الذي  خاصة كريم ثابت ،الحاشيةته دعمالذي سري 

 اعندما طلب حسين سري من فاروق تعيين محمد نجيب وزيرً  ،ا فقطيومً  19الوزراة بعد 
لرأب ) للوزارة لمنصب إسقاطا قبولهن إ رفض العرض وقالأنه  يؤكد نجيب(للحربية 
 خر رئيس وزراءليكون آ ،ي ثانيةليعود نجيب الهاللالجيش في  وحل المشكلة ،الصدع

  .حركة الجيشته عاجل هذا العهد فبعد ساعات من توليه منصبهفي 

 الدلتاو  عدوا خطة باسم روديوا الحتالل القاهرةوعلى الجانب اآلخر كان البريطانيون قد أ
حالة تحرك الجيش في  اكان استعمالهم لها واردً و  ،القناةفي  لوضعحالة تطور افي 

  .على المصالح البريطانية ابشكل يمثل خطرً 

الت تبادل فاروق المجامو  تسمت بالوديةوا ،بدأت مبكرافمريكية أما العالقات المصرية األ
 ةمريكيوهب فاروق القوات األ ،م1942عام ، وفي م1941مع الرئيس روزفيلت منذ عام 

ن على رد وحرص األمريكيو  الميالد،عيد في جنيه  ألف ثم للترفيه ،جنيه لفينمصر أفي 
  .أمام بريطانيا دعم حقيقيمن دون  ولكن ،مجامالت فاروق

البحيرات المرة في  هكان يقلالذي  رسى الطرادأا عندما وتقابل فاروق مع روزفيلت سرً 
حتى معرفتهم أو  ءارئيس الوزر أو  من الوزراءأي  مشاركةمن دون  ،م1945فبراير  20

سرائيل حيث توسطت إبأمريكا  اعترافو  ،حتى بعد حرب فلسطينات جيدة وظلت العالق
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مريكية فضائح ولم يعكرها غير نشر الصحف األ ،رودس للهدنة النهائيةفي  مع بريطانيا
صاحب حظوة عند كي ير األم السفير يوسلوكهم غير المتزن وكان كافر ته فاروق وعائل

ولكن تقارير الخارجية واالستخبارات  ،هيأخذ بر واألته حرص على استشار و  ،فاروق
من  هنأو  ،اإلستراتيجي فاروق ال يصلح للقيام بدور الحليفأن  أكدت على ،األمريكية

كان شديد النقمة على أنه  لخطر رغم هتعرض نظامن إ و  ،كاير ه أمتدعمال أن  فضلاأل
بحسب خطط المعسكر  ،لمحاربة انتشار الشيوعيةوعلى استعداد  ،السوفيتي االتحاد

  .يالغرب

فكما عبر  ،النظام السياسيإصالح  مكانيةمصر تنضح باليأس من إفي  الو حوكانت األ
  .جريدة أخبار اليومفي  مينمصطفى أ

يفقد وٕانما  ،فحسبته ن الشعب عندما يكتشف خداع رجل من رجاله ال يفقد الرجل مكانإ
الشعوب وٕانما  ،بهكاذيوحده ضحية أالسياسي  فليس ،هسواكل رجل في ته الشعب ثق

  .ضحية أكاذيب ساستها المخادعين
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  حد السيف

تقوم أن  لكان حتما ،بعد ذلكهي  مور كماوتركت األ ،لثورة اكتفت بخلع فاروقاأن  لو
لة العداأن  دعياء الديمقراطية يرونإال إذا كان أ ،أخرى لتحقيق العدالة االجتماعيةثورة 

  .عبد العزيز البدراويو  الهضيبيو  يدى الباشواتتتحقق على أأن  يمكن ،االجتماعية

  1956كتاب قصة الثورة في  نور الساداتأ

 ،ولىاأل الثورية الرؤى صحابأالضباط  من نمجموعتا اجتمعت م1950أكتوبر  يف
 منشورات شكلفي  م،1945 عام منذ نشاطهاوبدأت  ،فقط الفرسان سالح من مجموعة

 الكبرى المؤامرة قضيةفي  منهم ةمجموع على وقبض ،الخارجية السياسةو  الجيش عن
 ولكن ،النقالب عدادباإل مهنا رشاد سهمأر  على وصول اضابطً  23 اتهم حيث ،م47

 ثبوت لعدم مختلفة جهاتفي  تفريقهم بعد للخدمة عادتهموإ  سراحهمبإطالق  انتهىاألمر 

والثانية  ،والجيش فاروق تصادم من يخشلذي ا باشا حيدر ووساطة ،عليهم التهمة
 نشاطمن دون  مختلفة سلحةأفي الضباط  من عدد من المكونة الناصر عبد مجموعة
التي  للثورة ةتالس ئالمباد يتفقا علىو  ،األحرار الضباط تنظيم ليكونا ملحوظ سياسي

 على القضاء، وأعوانه االستعمار على القضاء( ،الفرسان لسالح ةالرئيسَ  اللجنة وضعتها
 قامةإ، اجتماعية عدالة قامةإ، قطاعاإل على القضاء، الحكم على المال رأس سيطرة

ا بقوى سياسية واتصلو  ،التنظيم لعمل كأساس) سليمة ديمقراطية حياة قامةإ، يقو  جيش
في  ستدعاء مجموعة الفرسان للمشاركةاولكن لم يتم  ،اإلخوان همهاكان أ ،مدنية متعددة

رؤية ، وفي لوقوعهم تحت رقابة شديدةا خفاء ساعة الصفر عنهم عمدً إتم و  ،االنقالب
تهم السياسية العدم الثقة بهم الرتباط ،هم من المشاركةئقصاإعبد الناصر تعمد أن  خرىأ

  .االمتعددة وبالفعل وقع الصدام بين المجموعتين الحق
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 وزارة قامةإ ثم ،سريع بانقالب المسلحة القوات قيادة على السيطرة تتمأن  الخطة وكانت
 الكبيرة البريطانية القوات وجود هاجس وكان ،فاروق من التخلص خيراأو  ،ةليامو  مدنية

اإلخوان  وتواصل عبد الناصر مع ،األحرار الضباط يؤرق القناةفي  )يجندألف  80(
 بمعاونةاإلخوان  قوميأن  علىمعه  اتفقاو  ،يالعشماو  حسنو  رقيق بوأ من خالل صالح

بقطع الطرق وتجييش الشارع  لقاهرةنحو ا تقدموان إاإلنجليز  صدفي  الجيش وحدات
 أبد ،الثانية العالمية الحرب نهاية كوسيط فمنذ ،كاير أم معاألحرار  للمقاومة وتواصل

 وسطاأل الشرقفي  مريكيةاأل الرؤية وكانت ،االحتدامفي السوفيتي  كيير األم الصراع
 للحكومات تمكيناو  ،يالشيوع للمدا صدً  ،سرائيلإ و  بيةالعر  للدول الدعم تقديم على تقوم
 الضعف زاءوإ  حدثن إ ،السوفيتي العسكري االجتياج مقاومةو  ،اداخليته مكافح من

 ىرأ ،فولاألفي ا خذً آ البريطانية الهيمنة عصر وباعتبار ،المنطقةفي البريطاني 
 عربية سياسية مؤسسة ملقيا تذهب مريكيةاأل الرؤية كانتو  ،أنفسهم ورثتهم نو كيير األم
 الدفاع مشروعفي  اشتراكها مقابلفي  ،والنات حلففي  وكعض تركيا ودفعت لقبول ،قوية
 مقاومة سلسةفي  الحلقات ضعفأ نو مريكياأل الخبراء اعتبرهالذي  ،وسطاأل الشرق عن
  .الشيوعي المد

 بمعاهدة 36 معاهدة تبادلأن  وهو هال يمكن قبول كان نو مريكياأل يطلبه كان ما ولكن
 خرىأ لقوات ضافةباإل ،بمصر البقاءفي  البريطانية القوات ضاهاتبمق تستمر جديدة

المصري  العام أيللر  تسويقه سياسية قيادةأي  على يستحيل كان ما وهذا ،جنبيةأ
 .من حكومة الوفد قاطع بشكل ورفضت

أن  لمؤكدا ومن ،الشبابالضباط  مع بالتواصل يقول ،خرآ اتجاه ظهر المقابلوفي 
 كتابات عن النظر بغض مجهولة التفاصيل تبقى ولكن ،حدث قد ما درجة على تواصال
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 السياسةفي  عديدة دوائر تحمس هو المعروف ولكن ،الكبرى للمؤامرات المنظرين
 ثقتهم عدمو  ،الثورة شفير على كبلد ،لمصر نظرتهم زاءإ بانقالب الجيش لقيام مريكيةاأل
 الغرب رفض تزايد ظلفي  ،الشيوعية زاءإ منيع صد حائط نسيكونو  سالمييناإل نبأ
 صبري على سرعأ االنقالب وقوع وبمجرد ،تاتوركأ نموذج لتكرار محاولةفي  ،تهكراهيو 

 بمصالح تمس وال داخلية لةمسأ االنقالبأن  على مؤكدا ،األمريكي كافري للسفير
 يدنأ تواصل وعندما ،محتمل بريطاني تدخل جهاضإل ينيمريكاإل دعم طلبو  ،األجانب

 ساد بينما الملكية نقاذإل ،خارجيا تدخال تدعم لنأمريكا  أن رده كان روزفيلت مع
بأنه  االنقالب الكريملين وصفو  ،كاير مأل عمالء من تم االنقالب نأروسيا بفي  االعتقاد

في  نيو مريكاأل الساسة فاضأو  ،المتحدة بالواليات المرتبطين الرجعيينالضباط  عمل
  .النيل نواشنط جورجبأنه  وصفالذي  ،بنجيب عجابر اإلظهاإ

 جهاضهاإل يسعف لم الوقتأن  إال ،خيرةاأل الساعاتفي  الحركة خبارأ تسرب ورغم
 بها سبقتالتي  القليلة الساعات ضاعأف ،وارتبك ،الجيشأركان  رئيس فريد حسين فتأخر
 عليه واالستيالء قيادةال مركز على الهجومو  ،الجيشفي  تمرد حركة هناك نأبته معرف

 حراسة لتعزيز تتأالتي  القوات اعتقلتالتي  ،الحركة حجم يدرك يكن ولم ،هواعتقال
 ،المعسكرات من جنودهماألحرار  الضباط وحرك ،تصلأن  قبل العامة القيادة مبنى
 وعندما الدفاع بواجب سيقومون نهمأو  ،عدائية بتحركات يقوموناإلنجليز  أن زعم تحت
  .حدأ من للتراجع مجال من هناك يكن لم ،للصدامر األم وصل

 الجيش قيادة مجلس باقتحام هبقيام الثورة نقذأأنه  ،تهمذكرافي  صديق يوسف كدأو 
 بساعة موعدها قبل الصفر ساعة الرحمن عبد زغلول هبلغأ حيث الموعد قبل ،تهبقو 

 الرؤوف عبد يميرالاألو  ،يمك الرحمن عبد اللواء هطريقفي  اعتقلو  فتحرك ،كاملة
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 حسن سعد بلغأ حيث انكشفت الخطةأن  هخبراأف وحكيم الناصر عبد وقابل ،عابدين
 مبنىفي  المخابراتإدارة  ينوبتجنه إ حيث ،بالتمرد القيادة بمعرفة الناصر عبد توفيق
أن  من الً بد ،ساسيةاأل االقتحام قوةهي  يوسف من الصغيرة القوة صبحتأف ،القيادة
 االقتحام أبدأنه  صديق يوسف ورواية الخطة كما ،عشر الثالثة رقةالف ياحتياط يكون

 جمالأن  إال ،نو والباق وحكيم ناصربه  ولحق ،13 الفرقة ووصلت المدد هتاأ ثمته بقو 
 لوال اشتباك بينهم يقع دوكا 13 الفرقة قابلت صديق يوسف قوةأن  على يؤكد حماد
 يوسف سهمأر  على وكان ،بالقوتين اماالقتح تمو  الموقف وضحأالذي  الحكيم عبد وجود

 فتح رفض ،حراسةجندي  عامر الحكيم عبد قتل بعدما ،رتبة كبراألته بصف صديق
  .هبمسدس لهم البوابة

 عبد بطلها تماما مغايرة قصة) وقتها سينمافي  كان يالذ( السادات نورأ ييرو  بينما
 بشجاعة القادة ىعل ليقبض القيادة مركز واقتحم همسدس شهرالذي  عامر الحكيم
  .النظير متناهية

وتم اعتقال  ،ربعة جنودأصابة إ تمت السيطرة على قيادة الجيش بعد استشهاد و ا وعموم
 الضباط تنظيم من التخلص خطة مجتمعين يضعون كانوا الذين ،القادة من كبير عدد

 يدفي  وقعتالتي  ،الحربأركان  ةئهي رئيس فريد حسين اللواء مفكرة يف( ،األحرار
 ،ومنهم بها نينقلو التي  الجهات مامهاأو  بها منهم عدد سماءأ كانت ،الحركة بعدالضباط 

 الداخليةفي  القيادة مندوب صادق العزيز عبد محمد ووجد ،سيوطأل نجيب محمد نقل
 كانوا ،ساعة 24 خالل اعتقالهم مطلوب ابطاض عشر ثالثة سماءأب اكشفً  ،االنقالب بعد

 أبدو  )السياسي القلم رئيسإبراهيم  محمد اللواء مكتب درجفي  ،هكملأب التنظيم قيادات
 سيناءفي  القادة ،سالم وصالح مهنا رشاد ليعتقل العملية بنجاحاألخرى  القوات بالغإ
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 التنظيمضباط  سيطر بينما ،مقاومةمن دون  والقنيطرة ورفح العريش على وايسيطر لو 
 اعدإليهم  ينضموا لم الذين الكبار ادةالق كل واعتقلوا ،المعسكراتو  سلحةاأل كافة على

وكأن الجميع كان ينتظر هذا  ،مقاومةمن دون  الحكومةو  فاروق حيث سكندريةاإل منطقة
 ،الجيش ةئهيأركان  رئيس مكتب على ليجلس الجيش لقيادةته بسيار  نجيب محمد ويصل
 للحربيةا وزير  همقابل تعين ،التمرد عنئه بناأ يقافإب هقناعإ الحكومة حاولت بعدما

 خرآ كانو  ،القاهرة حتاللااإلنجليز  عادةإمحذرين من  ،العمل على تحقيق مطالبهمو 
من  الجيش بيان ذاعةإ تأجيل يالهالل طلب حيث ،صباحا السابعةفي  بينهم اتصال
 رسالاإل محطة عطلت حيث ،تهذاعإ يتمال أن  للثورةاألول  البيان كاد وقد ،طائلدون 

 ذاعةاإل يقافإ بتعطيلها يمكن هأن له خطر حسين يمجد لكنو  ،زعبل بوأفي  الرئيسة
 عادةإ على الكهرباء محطة ومشرف الموجود المهندس رغمأولكنه  ،حدث ما وهذا
  :سمعت الجماهير البيانا السابعة والنصف صباح، وفي رسالاإل

 استقرار عدمو  ،والفساد ،الرشوة من خيراأل تاريخهافي  عصيبة فترة مصر اجتازت
 المرتشون وتسبب ،الجيش على كبير ثيرأت العواملهذه  لكل كان وقد ،حكمال
 فيها تضافرت فقد الحرب بعد ما فترة ماأو  ،فلسطين حربفي  هزيمتنافي  المغرضونو 

 تصبح حتى فاسدأو  جاهل ماإ همر أ تولىو  ،الجيش على الخونة مرآوت ،الفساد عوامل
 الجيش داخل مرناأ ىتولو  ،نفسناأ طهيربت قمنا فقدذلك  وعلى، يحميها جيش بال مصر
 هذا ستتلقى كلها مصرأن وال بد  ،وطنيتهم، وفي خلقهم، وفي قدرتهمفي  نثق رجال
  .باالبتهاج ،الخبر

 وسيطلق ،ضرر ينالهم لن فهؤالء ،السابقين الجيش رجال من اعتقالهم رأينا من ماأ
 هكل أصبح ،اليوم لجيشاأن  المصري للشعب ؤكدأ يٕانو  ،المناسب الوقتفي  سراحهم
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 طلبأف الفرصةهذه  نتهزأو  ،غايةأي  منا مجرد ،الدستور ظلفي  ،الوطن لصالح يعمل
 هذاألن  ،والعنف التخريب عمالأل أيلج نأب ،الخونة من حدأل يسمحال أن  الشعب من

 مثيل لها يسبق لم بشدة سيقابل ،القبيل هذا من عملأي  نإ و ، مصر صالحفي  ليس
 البوليس معا متعاون هذا هبواجب الجيش وسيقوم، الحالفي  الخائن جزاء هفاعل وسيلقى

 مسؤوال الجيش ويعتبر ،موالهمأو  ،رواحهمأو  ،مصالحهم علىاألجانب  خوانناإ أطمئنو 
 .التوفيق ولي واهللا، عنهم

 ،داء الساداتأكان أفضلهم ضابط  منأكثر  وكرر البيان على مدار اليوم بأصوات 
 يالهالل من مكالمة نجيب تلقى ما سرعانو  ،م53يناير في ته بصو  ،سجل البيانالذي 
 الحركة طلبات هبلغأو  فرفض ،للتباحث سكندريةلإل الحضورمنه  طلب ،الوزراء رئيس
يده  إطالق مع المسلحة للقوات اعام اقائد نجيب تعيين مع ،بالوزارة ماهر يعل تكليف

 .بحراك الجيش يابتهاج شعبظل في  الحاشية رجال بعض وطرد ،للقيام بالتطهير

 سئل عندماو  ،اشترط كما ،فاروق من التكليف تلقى بعدما الوزراة يتولىأن  ماهر ووافق
 موراأل تصلأن  مانع لدينا ليسا مداعبً  نجيب رد فين؟ لحد توصلوها نويين انتو إ :نجيب
 في فاروق ليقابلعلي ماهر  سافر 24 الخميس، وفي للجمهورية ارئيسً  لتكون

 فريقإلى  نجيب ترقية مرسوم ووقع ،الجيش مطالب كافة هبقبول ويصرح كندريةساإل
رتبة و  تنازل عن راتب الوزيرأنه  تهمذكرافي  يقص نجيب(  العام القائد منصبته توليو 
 ،تخذ بالفعلاكان قد  فاروق عزل قرار ولكن) باط الصغارضلفريق ليضرب المثل للا

 .تل فاروق واالكتفاء بنفيهعدم قإلى الضباط  وبعد مداولة انتهى

 ومغادرة ،فؤادأحمد  هالبن ،العرش عن بالتنازل لفاروق الجيش نذارإعلي ماهر  وحمل
 فاروق يعندأن  تهوخشي نذاراإل لعنفا شفهي فاروق خاطب بل هيظهر  لمولكنه  ،البالد
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 متع شاملة فوضى من خيراأل العهدفي  البالدته الق لما نظرانه إ :نذاراإل مطلع كان(
 ) الشعب رادةإل وامتهانكم ،بالدستور وعبثكم ،تصرفكم لسوء نتيجة المرافق جميع

 ،هليةأ حرب ويالت البالد وتجنيب ،تهذريفي  العرش بقاء على حرصا ،بالتنفيذ هنصحو 
 عبد عدهاأالتي  التنازل وثيقة ،الدولة مجلس وكيل حافظ سليمان وصلأ ثم ،فاستجاب

  .الدولة مجلس رئيس يالسنهور  الرازق

 هوداعفي  كانو  ،طلب كما ،الالئق الوداع فاروق وتلقى ،وسقط النظام كبيت من ورق
 يقتل لم حيث ،خسائر قلأب يوليو حركة يلتنتهكي ياألمر  السفير يكافير و علي ماهر 

 تبادلفي  ةتس صيبأو  ،المسلحة للقوات العامة القيادة حرس من نيجندي أحد غير
 المسجل نجيب بيان ذيعأو  ،القصر القوات حصار عندكي المل الحرس مع نيرانإطالق 

 .المحروسة يخت متن على الملك خروج بعد

 همكتب مدير الناصر عبد بينما ،الثورة قيادة مجلس رئاسة ليتولى للقاهرة نجيب وعاد
 تضامنهما يعلنال ،لمصر باو الصيفية بأور  همايجازتإ من الدين سراج فؤادو  النحاس وطار

 يذهباأن  وقبل اصباحً  الثانية الساعةفي  نجيب محمد ويهنئنان ،شالجي حركة مع
 سكندريةباإل كامل مصطفى لثكنات ذهبوا الذيناألحزاب  زعماء سبقهما وقد لبيوتهما
  .فاروق عزل عالنإ بمجرد مهنئين

 حتى) الوفدية غلبيةاأل ذو( المنحل البرلمان يجتمعأن  المفترض من كان للدستور وطبقا
 يبقيادة السنهور ( الدولة مجلس صدرأ ولكن ،همامأ اليمين العرش ياءوصأ ييؤد
في  االنعقادإلى  البرلمان دعوة يجوز الأنه  فتوى )سليمان حافظ الناقمين على الوفدو 

 فيكون وقتا تستلزم نهاإ وحيث ،جديدة انتخابات تجرى بل ،العرش عن الملك نزول حالة
  .همامأ اليمين يحلف للوصاية امؤقت انظامً  يشكلأن  الوزراء لمجلس
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 ،الدوار بكفر والنسيج للغزل مصر شركة حداثأ وقعت م،52 غسطسأ 13و 12وفي 
 صدامإلى  تحسينات بسيطةو  يهدف لتحقيق مطالب نقابية يضراب عمالإ تحول حيث
 لخلخلة كمؤامرةاألمر  وظهر ،من العمال والشرطة العشرات وجرح انتهى بمقتل ،عنيف
 نبرة وارتفعت ،من المنظمات الشيوعية ،ع بين حركة للجيش والشعبيقاواإل ،األمن

 ،قانونا التظاهر منع ظلفي  التظاهرو  ضرابلإل الداعين العمال عقاب على التحريض
 بالسجن 12و ،عدامباإل العمال قيادات من اثنين على ىويقض ،عسكريا العمال ليحاكم

ظل في  للحركة ايمعاد يكون قد نشاط لكل ومرهبة موجعة ضربةفي  الشاقة شغالاألو 
 حركات مقالفي  قطب كقول سيد ،العام ضد العمالالرأي  أثارت ،حملة صحفية عنيفة

 عهدا يحاربأن  حدإلى  الدنس من يكونأن  عن يالبشر  الضمير حترمأ كنت( تخيفنا ال
 الدنس مدى تقديرفي اإلنسان  ئيخط كم ولكن ،يامأ منذ هفجر  شرقأالذي  كالعهد
 .)الناس قلوب بعضفي  نالكام

 قنبلة لتكون ،لنفسهااألحزاب  تطهير دعوىاألحرار  طلقأ م1952 يوليو 31وفي 
  .الجماهيرية قدرتهاو  ،قواها ضعفتأو  ،خليةاالداألحزاب  صراعات شعلتأ

الذي  ،الملكية تحديد قانون قرارإفي  تردد حيث ،ماهر يعل مع الخالف وقع ما وسرعان
 قيادة مجلس غلبأ بينما كان ،فضلأ بديال ،التصاعدية رائبالض يرىو  ،هيعارض كان

 المالك كبار ضعافإل بلغت مهما ،التصاعدية الضرائب وليس ،الملكية تحديد مع الثورة
 مناألراضي  توزيع سيمكنهم كما ،السياسية حزابلأل دعمهمو  سلطانهم على والقضاء
 الرجوعمن دون  السياسيين من 64 تم اعتقال ثم ،الشعب من كبيرة شريحة والء اكتساب
 ،م52سبتمبر  7 كان وقد ،الشكل بهذا هتخطي تمن إ سيستقيلأنه  متوقعين لماهر

 تمامإ منع شيوعية صالتله  نأبله  نيمريكياأل اتهام ولكن ،يالسنهور  هيخلفأن  وعرض
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الذي  ،علي ماهر محل سد علىته قدر  عدم معلنا حافظ سليمان رفض وكذلك ،األمر
 محمد يتول علىاألمر  فاستقر والخارجية الداخلية يوزارتو  الوزراء رئاسة بين يجمع كان

 للوزراةاإلخوان  من ثالثة ترشيح طالبا يبالهضيب ناصر الوزراء واتصل رئاسة نجيب
 يشاركال أن  ىأر الذي  رشاداإل لمكتباألمر  ورد ،شخصية بصفة ثالثةله  فرشح

الجماعة وسرعان  من فصلالذي  يالباقور  الشيخ الإفلم يدخلها  الوزارةهذه  فياإلخوان 
  . خوانت الخالفات تظهر بين عبد الناصر واإلأبدما 

الضباط  أبدو  ،وزارة كلفي  الثورة قيادة مجلس من مندوب بتعيين الوزارات عسكرة تأوبد
واستمر هذا  ،احتجاجا والخارجية التموين اوزير  استقال حتى الوزارء عمالأفي  يتدخلون

 يوفيما بين عام ،وظائف قيادية مدنية مختلفةفي الضباط  وعين العشرات من ،جالنه
القطاعات المدنية في ضابط  1500تم تعيين ما ال يقل عن  م62عام إلى  م54

ية جهزة الرقاباألإلى  الصحفإلى  اتالمحافظإلى  بداية من رئاسة الوزراء ،المختلفة
  .جمهورية مصر العسكريةإلى  لتتحول مصر ،المركزيةو  دارية المحليةواإل

 ،غيرهمو  ،الدين سراج فؤادو  ،يالهاد عبدإبراهيم  شملت واسعة اعتقاالت ت حملةأوبد
 التطهير علىاألحزاب  تساعد نهاأ الحركة وأعلنت ،حزابواأل السياسية رجال كبار من
 ةالسياسياألحزاب  تنظيم وقانون ،يالزراعاإلصالح  قانون صدر ،سبتمبر 9، وفي بهذا

عادة تقديم طلبات إطالبها بو  ،اإلخوان عدا ،الموجودة منحلةاألحزاب  اعتبر كافةالذي 
 على فرضو  ،الحزب تكوين على االعتراض الداخلية لوزير سمحو  ،شهارهاإ و  ،تكوينها

وقد اعترض سليمان  ،الحكومية الرقابة تحت ،المصارففي  موالهاأ يداعإاألحزاب 
ثم اعترض عليه كرئيس  ،ية على النحاس كرئيس للوفدتولى وزارة الداخلي ذال حافظ
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 نوفمبر لالنتخابات موعد كان تحديدالذي  للصداما تجنب يللتنح همما اضطر  يشرف
  .يعلى الحشد الشعباألحزاب  نهيار قدرةال ضافةباإلله  الرئيس المانع ،م1953

 420 على يراعالز  صالحلإل التنفيذيةالهيئة  استولت يالزراعاإلصالح  قانون وبموجب
 تزيدالتي  هليةاألاألوقاف  يراضأإليهم  ضمو  ،مالكألف  17 منأكثر  من فدانألف 
 مالك على بتوزيعها ،يراضأ من المالكفيه  تصرف ما بخالف فدانألف  200 عن

  .فدانألف  145 وبلغت ،السماح فترة خالل صغار

 ضعافأ بعشرة المالك لكبار الزراعيةاألراضي  من عليه المستولى الفدان ثمن وقدر
األراضي  على الضرائب ةهلتفا نظرا(  الضريبة مثالأ بسبعةته قدر التي  يجاريةاإل القيمة

 تستهلك% 3 بفائدة حكومية بسندات التعويض يدفعو  )ابخس التعويض كان الزراعية
 وتوزع ،اعامً  ربعينأ على تستهلكو  ،%1.5 فائدةإلى  هذا عدل ثم ،اعام ثالثين على

 قساطأب ثمنها يدفع ،لخمسة فدانين من بمعدل ،الفالحين على عليها المستولى األراضي
 %15 ليهإ مضافا تعويضا الحكومةته دفعالذي  بالمبلغ يقدرو  ،عام ثالثين على سنوية

  .سنوية فائدة% 3و

 قتل قضايافي اإلخوان  من عليهم المحكوم عن العفو قرار صدر م52أكتوبر  11وفي 
 مرسوم صدر نوفمبر 13، وفي الجنائية القضايا من وغيرها يلنقراشاو  الخازندارأحمد 
 شهرأ ةتس لمدة القضاء لرقابة تخضع ال سيادة عمالأ الحركة عمالأ باعتبار بقانون
 السياسيينو  الموظفين لعقاب الغدر قانون صدر ديسمبر 22، وفي انتهائهم بعد جددوا

 ربعةأ اشتركو  ،التوظفو  السياسية الحقوق من بالحرمان النفوذ باستغالل المتهمين
 القلم عسكرية وحل هشب فكانت ،الغدر محكمةتكوين في  مستشارين وثالثضباط 
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 جهاز ئنشأو  الجيشضباط  من عددبه  التحقو  ،العامة المباحث همحل وحل ،السياسي
  .لمانأو  ينيأمريك بخبراء باالستعانة الحربية مخابراتال عززتو  ،يالداخلاألمن 

مكنت التي و  ان حافظ العقل المدبر وراء كافة القوانين المناهضة للديمقراطيةوكان سليم
أو  عادلةبال محاكمة و  ،يالمجلس من فصل مئات الموظفين بغير الطريق التأديب

اإلصالح  جرائم حالةإ و  ،والمعاشات تآالمكاف من حرمانهم مع القضاة تعويض وعزل
  .العسكرية المحاكمإلى  يالزراع

 ولأ، وفي للحركة يجماهير  وذراع سياسي كتنظيم التحرير ةئهي نشئتأ م52 واخرأوفي 
إليها  وانضم هدافهاأو  ميثاقها علنتأو  ،المنصورةفي  مراكزها ولأ افتتح ،م53 يناير
 عنها عبرو  ةلياالعم النقابات وقادة الجامعات ساتذةأو  ،العامة الشخصيات من العديد

 ةئهي كونها تعدو ال نهاأب ،لها منافساأو  حزابلأل بديل يه هل سئل عندماعبد الناصر 
  .الوطن هدافأ لتحقيق الشعب ةئلتعب

 انتقالية فترةو  موالهاأ مصادرةو  السياسيةاألحزاب  حلأعلن  ،م1953 يناير 17وفي 
كونت الذي  لحين صدور الدستور الدائم ،مؤقت يدستور  نظام علنأو  ،سنوات ثالث

 ،ماهر رئيسا لها يانتخب علو  ،دباءاألو  العلماءو  انونمن كبار رجال الق هنتاجلجنة إل
أحد  في عيسى صالح هوجد حتى المشروع نشر وال بداأ للنور م54 دستور يظهر ولم

 لجمهورية ادستور  كانألنه  ،القمامة صندوقفي  دستور هكتابفي  هونشر  ،المخازن
في  ونصف سنة اللجنة استمرتو  ،والحريات الحقوق ضمانات على تركيز مع برلمانية
  .حسم على السلطة قد الصراع كان بعدما ،المشروع هذا لتخرج مداولتها

 بتهمة اضابط 11و العرش على السابق يالوص ،مهنا رشاد حوكم م53 مارسوفي 
األحرار  الضباط وانشق صف ،المؤبد بالسجن عليهم يوقض االنقالب ومحاولة مرآالت
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 المدفعيةضباط  على قبض عندما ،قالةوخرج يوسف صديق من مجلس الثورة باالست
 طريق عن ديمقراطية بطريقة الثورة قيادة مجلسفي  الجيش يمثل نأب اقترحوا الذين

 اسويسر إلى  الرحيل على جبرأو  ،تهولم تعلن استقال ،لالنقالب عداداإل بتهمة ،االنتخاب
فيه  زرؤايا أرسل لنجيب خطاب ،م54زمة مارس أ، وفي سرعان ما عادولكنه 

 وانتهى ،تكوين حكومة مدنية ائتالفيةو  ،عادة البرلمان المنحلإيطالب بو  ،الديمقراطية
 بتهمة يالدمنهور  يحسن يالبكباش على قبضو  ،قامة الجبريةتحت اإل هبوضعاألمر 

  .هزمالئ يد على للتعذيب هتعرض عن شهادات تواترتو  ،المجلس على مرآالت

 بمنصبا محتفظ ،كية وقيام الجمهوريةلغاء الملإنجيب أعلن  ،م53يونيو  18وفي 
 . للداخليةا وزير و  انائب الناصر عبد جمالو  ،الوزراء رئيس

 سبقاأل الوزراء رئيس من مامهاأ وقفتأالتي  الثورة محاكم تأبد م1953 سبتمبر، وفي 
 قناةفي  عمالإلى  والصحفيين السياسيينو  اءالوزر و  المحافظينإلى  يالهاد عبدإبراهيم 
 لتكون ،الغراماتإلى  مختلفة بمدد ،السجنإلى  عداماإل من احكامأ درةمص السويس

 زينب كذلكو  ،اعام عشر بخمسة الدين سراج فؤاد على وحكم ،الجميع رقاب علىا سيف
 من عفائهاإ مع مادية مكاسب لتحقيق النفوذ باستغالل اتهمتالتي  النحاس زوجة الوكيل
 ،مالكهاأ من فدان 300 منأكثر  صودرو  ،الصحية لحالتها مراعاة العقوبة تنفيذ

 لوزير يسمح قانون قرأو  ،ساتذةاأل بعض فصل الجامعةفي  المعارضة على وللتغلب
 قبولو  ،تأديب قواعد وضعفي  الوزراء ولرئاسة ،خرىأ وظائفإلى  بنقلهم التعليم

  .العدل وزير بمعرفة خرآ مجلس وعين ،المحامين نقابة مجلس حلو  ،الطالب

فعين الكثير  ،المصري المجتمعفي  ن يتحولون لطبقة جديدة مميزةو العسكريوبينما كان 
 لتتحول ،العديد من االمتيازاتالضباط  ةئبالدولة وقدم لهي ،مناصب عليافي الضباط  من
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ناصر و  كان الصراع بين نجيب ،ةئالجمهورية الناشفي  قلب السلطة الجديدة الصلبإلى 
 من ،لهم موالٍ  جديد تنظيم نشاءإل عامرو  ناصر يسعإلى األمر  يتصاعد وتحول

 نجيب عزلو  ،بالوالء القيادية المناصب استبدلت حيث ،هوخارج الجيش داخلالضباط 
 سالم صالح مع يوالشافع الحكيم عبدو  ناصر تربيطات السطح على تدريجيا وظهرت

ة غلبيباأل الحكم ستار خلف من الثورة قيادة مجلس تحريك من ناصر ليتمكن ،غيرهمو 
 ،يكرئيس جمهورية حقيقته بينما كان نجيب يريد ممارسة سلطا) وكأنهم مجلس منتخب(

يؤدون الضباط  دور رئيس الجمهورية بينما ظل ييؤد ،وليس مجرد فرد من المجموعة
 اللهم( خطب عبد الناصر قائال م1953 يونيو 23، وفي العلنفي  دور الوالء لنجيب

 الثورة قائد نجيب محمد حربأركان  اللواء بايعنا قد ناأن العليم السميع نتأو  نشهدك نناإ
) وعزم قوة من نملك ما بكل الجمهورية ينحمأن  نقسم أننا كما ،مصر لجمهوريةا رئيسً 

 كاير أمب مقيمالالمصري  المليونير عبودأحمد  من واخر العام رسالةأفي  بينما تلقى نجيب
 نهمأو  ،هلخلع عليه مرآيت ناصر نأب هغتبل مريكيةاأل المخابرات نأب فيها هيخبر  وقتها
 على رد نجيب ولكن ،تهبرم الثورة ومجلس ناصر من التخلصو ته لمساعد استعداد على

  .هعودت عند باالعتقال هتهديدو  بالرفض عبود مبعوث رياض محمد

 منظمة شبابو  القاهرة جامعةفي اإلخوان  شباب بين صدام حدث ،م54يناير 12وفي 
 حياءإ لياتافع لحضوراإلخوان  مع يصفو  نواب ييراناإل الزعيم حضور بسبب التحرير
 من 450 اعتقلو  ،اإلخوان بحل القرار صدر يناير 14، وفي القناة شهداء ذكرى

السري  التنظيم عادةإ ومحاولة ،باإلنجليز باالتصال يتهمهم بيان وصدر ،أعضائها

  .للوجود
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 23في  المجلس وترك ،تهستقالا قدم حتى ،الضباط صغارو  نجيب بين الصراع واستمر
 للوزراء رئيسا الناصر عبد وتعيين ،هاقبول الثورة قيادة مجلس وقرر م،54 فبراير

 الخبر عرف عندما ،الجيشفي  الموقف انفجرو  ،نجيب محل ،الثورة قيادة لمجلسو 
 نجيبإلى  الدين يمح خالد هتوجو  ناصر ذعنأو  ،تهعود على الفرسان سالح فأصر
 عادا عندما ولكن ،ناصر من بدال اءالوزر  رئيس منصب) خالد( تهتولي مع ةبالعود هليقنع
 واعتقل ،المجلس على توافدوا قدو  ،األخرى سلحةاأل من بظباط فوجئا المجلسإلى 
  .خالدو  نجيب

 ثانية الموقف قلب ،نجيب على االنقالب خبر لها تسربالتي  الجماهير تحرك ولكن
 نجيب بحياة يهتفون ،عابدينفي  المتظاهرين من الفاآل مشهد منالضباط  روعو 

 علنيُ  ،فبراير 27 مساء السادسةفي  ابيان اذاعأكونهما  ،سالم صالحو  لناصر وبالسجن
 مبتهجة خرجتالتي  الجماهير اصطدمتالتالي  اليوم، وفي للسلطة نجيب عودةفيه 

حيث إن  ،اصرفهو  الجماهير ةئلتهد ،عودة القادر بعبد نجيب واستعان ،الشرطة بقوات
 يشتركون للديمقراطية ةليامو  مظاهرت ولأفي اإلخوان  أعضاء من كان منهم اكبير  اجانب
 عبد فيها هاجم حماسية خطبة فيهم فخطب ،بالعدوى هصابأ الجماهير حماس لكن ،فيها

 يالحرب السجنفي اإلخوان  من قيادات 45و هو كان اليوم مساء، وفي هتعسفو  الناصر
  .الفجر حتى بوحشية يضربون

 حسينأحمد  ضمت االعتقاالت من جديدة موجة تأبد ،للسودان نجيب سافر وعندما
 مختلف من السياسية الشخصيات من العديدو  يالتلمسان وعمر عودة القادر عبدو 

 عادةإفي  يالسع أوبد ،تهبعد عود عنهم نجيب فرجأو  ،تاءاالعتد وتعرضوا ،االتجاهات
 العرفيةواألحكام  الصحف على الرقابة لغاءإب مارس 5 قرارات لتصدر قراطيةمالدي
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 قرارإل ،امباشر  اانتخاب المنتخبة التأسيسية اللجنة الجتماع ،م54يوليو موعد تحديدو 
 قنابل ربعأ انفجرت مارس 19في  ولكن ه،انتخاب لحين البرلمان بمهمة والقيام الدستور

 استفتاء جراءإفي  نجيب فكرو  ،الموقف ليتوتر ،الفاعل يعرفأن من دون  ،القاهرةفي 
  .هذا جيلأبت هقنعأ حافظ سليمان ولكن ،الشرعية ليكتسب ،للجمهوريةته رئاس على يشعب

األحزاب  بقيام بالسماح للثورة تصفية اعتبرتالتي  القرارات صدرت ،مارس 25وفي 
 الجمعية انتخابو  السياسي العزل عدمو  ،حزب بتشكيل الثورة قيادة مجلس قيام وعدم

 الجمهورية رئيس وتنتخب كاملة البرلمان سلطة لها وتكون ،امباشر  احر  اانتخاب يةالتأسيس
  .ولكن ،م54 يوليو 24 الثورة قيادة مجلس ويحل

علن عمال النقل أالدستورية و الحزبية الحياة  عودةقامت المظاهرات الرافضة للديمقراطية و 
كان هذا  سواء ،به شتراكاال لعدم تهقياداو  الترام عمال على يعتداو  ،اإلضراب العام

 الثورة انتهاءفي  رأتالتي  ،ةلياالع القياداتأو  التحرير ةئهي رئيس طعميةأحمد  بتخطيط
الضباط  ثارت القرارات حنق الكثير منأو  ،مهمالا كمً  ليكونوا وعودة ،لطموحاتهم نهاية

فوق الجميع و  يكونون فيها فوق القانون ،وا التعود على حياة سلطويةأالذين كانوا قد بد
 27خرجوا بيانا يرفض الديمقراطية أ ،عن المعتقلين منهماإلفراج  فبمجرداإلخوان  ماأو 

 خرىأ مرة هدراجأ الفساد يعود الأ أملنااألحزاب  عادةإب يختص وفيما(فيه  مارس جاء
 على نوافق ولن ،كاملة الشعب حرية بقوة نؤيد بل ،الفساد هذا على نسكت لن نناإف

 ناءورا يسيرواألن  جميعا المصريين ندعو نناأ وهو بسيط لسبب ،سياسية أحزاب تأليف
صدار إ و  عادة الجماعةإمنخدعين بوعود عبد الناصر ب) سالماإل قضايافي  ثرناأ يقتفواو 

 ،ابدأتوضح مالبسات القرار وهذا ما لم يحدث و  عن حلهافيه  بيان من الحكومة تعتذر
الضباط  عناإلفراج  بينما رفض ،اإلخوان يينالمعتقلين من المدن رأخرج عبد الناصو 
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اإلخوان  يالسبب وراء تخل ،القديمةاألحزاب  عودةفي  وكانت رغبة نجيبإليهم  المنتمين
 ستراتيجياإ خطأ كان الموقف هذافي اإلخوان  خطأ نإ(ته مذكرافي  فيقول ،هعن دعم

 الوحيد حزبال يصبحون بحيث ،صالحهمفي األحزاب  على القضاءأن  تصوروا نهمأل
 مجموعةو  كسرها يمكنالتي  ،الوحيدة العصا حكاية ببساطة يدركوا ولم ،الوحيدة والقوة
  .)طفالأ ونحن نسمعها كناالتي و  ،معا كسرها يمكن الالتي  يالعص

 الرازق عبد على بالضرب اعتدواو  هواقتحمو  ،الدولة من الغوغاء مجلس حشد وهاجم
 ومطالبة ،للديمقراطيةا دعم هوقعو الذي  لقرارا ومزقوا ،المجلس عضاءأو  ،يالسنهور 
 الرازق عبد اتهمو  ،الثورة مجلس ييدأبت بيان توقيع على رغموهمأو  ،مارس قرارت بتنفيذ

  .النيابةفي عليه  االعتداء وراء بأنه صراحة الناصر عبد يالسنهور 

 وتشكيل ،ةلياقاالنت الفترة انتهاء حينإلى  ،مارس قرارت بتأجيل اقرار  سالم صالح ذاعأ ثم
 . ابدأ يحدث لم وهذا ما ،يانتقال يوطن مجلس

واألحرار  الوفد حزابأ من السابقين الوزراء حرمانأعلن  م،54بريل أ 15وفي 
 الدستور لجنةأعضاء  من ةتسحتى إن  ،السياسية الحقوق من والسعديين الدستوريين

   .خاصة لجنةب عليها يطرسُ و  ،الصحفيين نقابة مجلس وحل ،الحظر هذا شملهم

 كفالةو  36 معاهدة لغاءإ على نصتالتي  الجالء اتفاقية وقعت م1954أكتوبر  وفي
 القواعد بقاءو  ،م1888 نيةيالقسطنط التفاقيةا طبق السويس قناةفي  المالحة حرية

 تعرض حالةفي إليها  الجنود لعودة التسهيالت كفالةو  ،القناةفي اإلنجليزية  العسكرية
  .سنوات سبع لمدة وذلك للهجوم تركياأو  المشترك الدفاع دول من ةعربي دولة أو مصر
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 الناصر عبد جمال تعرض حيث الشهيرة المنشية حادثة وقعت ،م54أكتوبر  26وفي 
 جماعة عضو اللطيف عبد محمود من ،سكندريةباإل خطبةئه لقاإ ثناءأ النيران طالقإل

 ناصر باغتيال الحكم نظام بلقل ،اإلخوان مؤامرة من جزء هذاأن  وأعلن ،اإلخوان
  .منهم التخلصو  خوانلإل قاسمة ضربة هتوجي ليتم ،الثورة قيادة مجلس عضاءأو 

 يالشافع حسين وعضوية سالم جمال برئاسة الشعب محكمة تأبد ،نوفمبر ولأوفي 
عدام باإل منهم مجموعة على ىقضيو اإلخوان  جماعة من المئات لتحاكم السادات نورأو 

، وفي مؤامرتهمفي اإلخوان  مع ئمتواط نجيبأن  وأشيع ،الشاقة شغالباأل خرىأوعلى 
 رئيس منصب منئه عفابإ الثورة قيادة مجلس قرار عن نجيب بلغأ ،م1954 نوفمبر 14

 من اعامً  18ـل امتدت لكنها ،لبعض أيام بالمرج منزلفي ته قامإ تحديدو  ،الجمهورية
 كان كما ،هءبناأ ،األحرار الضباط من هيتخيل يكن لم ما بها اقاس الجبرية قامةاإل

  .يسميهم

 الغرب انتقادفي  أبدالذي  ،ناصرو  ينيمريكاأل بين الثقة عدم حالة استمرت نجيب وبعد
 على بالحصول هوعدو  ينيمريكاألأن  ناصر خطب ،م55 مارس 31، وفي يعلن بشكل
 ،لةمعسو  كلمات على الإ يحصل لم ولكن م55- 54 سلحةاأل من دوالر مليون 20
 وبالرغم ،أمريكا من سلحةأ على هحصول عدم من امتأكد هيجعلالصهيوني  النفوذ بينما
الضباط  عقول على السيطرةإلى  الشيوعية تسبق أن من نيمريكياأل تخوف من

أن  إال يوالعسكر  ياالقتصاد التعاون ،فاروق مع وفعلوا سبق كما عارضين المصريين
 على ردا روزفيلت من كهدية يفض مسدس الإ ،سالحأي  على منهم يحصل لم نجيب
 هوقعالذي  المحدود التسليح عقد حتى ينفذ ولم له نجيب رسلهاأ) يفرعون تمثال( هدية

 من العشرات وقتلت ،غزة على ئمفاج بهجوم سرائيلإ قامت م55فبراير 28، وفي فاروق



294 

 

 موقففي  ،بها االصطدام تجنبتالتي  الثورة لتضع ،والعسكريين المدنيين المصريين
 مصدر عناألحرار  الضباط بحث بينما دانةواإل بالشجب المتحدةاألمم  اكتفتو  ،حرج

 رغامإل محاولةبأنه  الهجوم هذا وفسر ،نيسرائيلياإل ةهمواجبه  نيستطيعو  ،للسالح
والذي  ،كايمر أو  البريطانيون سرا عليه يسيطرالذي  بغداد حلففي  الدخول على مصر

 التعنت زاءإيران إ ليه باكستان و إثم انضمت  ،فبراير 24في  العراقو  وقع بين تركيا
 كان ،السالح مقابل) احتم تبعية من ذلك يستتبع وما( دفاعية معاهدة واشتراط ،كيير األم

 ذلك كان نإ و  ،اشتراطات بال الجيش تسلحأن  وعرضت سبقالتي  الشرقية للكتلة هالتوج
 خبراء توقعالتي  التشيكية سلحةألا صفقة فكانت ،يالغرب المعسكر مع العداء ييعن

 نأو السوفيتي  بالشيطان يستعين ولن عليها يجرؤ لن ،ناصرأن  مريكيةاأل االستخبارات
 الروس سمح بينما ،عليه الحصول يمكن ما قصىأ على للحصول مخادعة مجرد هتهديد

بسلع زراعية  تسددو  ،رخيصة سعارأب سلحةاأل من ضخمة كميات على بالحصول
 غربية سلحةأب درب قدالمصري  الجيشأن  من وبالرغم ،سبتمبر 27رز أو  نقط مصرية
روسية لم تستعمل خارج الدول الشيوعية  سلحةأب هتسليح عادةإ و  بريطانية ةئهي يد وعلى

 ةلياالقت الكفاءة يضعف قدو  ،مضمونة غير هنتائجو  كبرأ ومجهود وقت سيأخذ ،من قبل
الكاسح حيث  يسرائيلظل التفوق اإلفي  خرآ اختيار لناصر يكن لمأنه  إال ،للجيش

 سرائيليةاإل ماتالهجوبدأت  ،كانت حتى تلك الصفقة تتفوق على قوات العرب مجتمعة
 تنحاز مصرأن  ىأر الذي  ،الغرب مع العالقات توترتو  ،ضراوة تزداد غزة قطاع على

 بينما ،م56 مايو 16 الشعبية بالصين مصر اعتراف مع خاصة ،يالشرق للمعكسر
  .بالغرب عالقاتها تعزز سرائيلإ كانت

 مؤتمر، وفي باكستانو  الهندفي  كبرى بحفاوة ئفوج ولىاأل الخارجية ناصر رحلةوفي 
 سياسةو  ،االنحياز مناهضيمن  دولة 29 وممثل اجتمع حيث ندونسياأب باندونج



295 

 

 ناصر ويعود ،يالفلسطين الشعب حقوق بتأييد بيان علىفيه  ناصر وحصل ،حالفاأل
  .الزعامة طعم ذاق وقد ،م55 مايو 2 بطالاأل استقبال تقبلسليُ 

 أوبد ،القضاء ةهوحدت جو  ،ليةالغيت المحاكم الشرعية والمأ م55سبتمبر  21وفي 
البرج أن  وهناك قصة شائعة ،والالسلكية السلكية لالتصاالت مشروع برج القاهرة كمركز

في  استثمرهم ،ماليين دوالر 3أميركية لعبد الناصر تبلغ " رشوة"من خالل  هتم تمويل
مصدر القصة و  ،هكما فعل غير  ،الرفضأو  بدال من فضحهم يبناء البرج كرد عمل

 حسن كدأ بينما ،األمم لعبة هكتابفي  الوحيد عميل المخابرات األمريكية مايلز كوبالند
ه ب الذى( الكتاب نأو  ،بداأ يحدث لم هذاأن  ،المبلغ ستلمامن أنه  ذكرالذي  يالتهام
 ضد استخدمتالتي  ،السوداء الدعاية خطة من جزءته برم) تصديقه يصعب مما الكثير
 نأو  ،كفكرةته بداي من المشروع تولى )يالتهام حسن( هنأو  كاذيباأل بترويج ،ناصر
 من واستوردت ،المالية وزارة من يداخل باعتماد تىأ ،الالسلكية للشبكة جهزةاأل تمويل

 يبنالتي  السنوات مدى على ،العامة المخابرات ميزانية من فمول المبنى ماأ ،لمانياأ
أصبح مادة خصبة لعشرات من الذي  هكتابفي  يذكر كوبالند( م61 هكتمالاحتى  ،بها

 ناقصا هوجد المبلغ عد بعد يالتهام حسنأن  ،هعصر و  الكتب المناهضة لعبد الناصر
  ) ؟فكة دوالر ماليين ثالثة نو مريكياأل رسلأ فهل، دوالرات 10

االستفتاء على الدستور وعلى رئاسة  يجر أُ و  ،الدستور الجديدأعلن  م56يناير  16وفي 
 سنة 18إلى  الناخب سن وخفض ،% 99.99لتخرج النتيجة  ،ناصر للجمهورية معا

 قانون وصدر ،االنتخاب حقأيضا  العسكريون نحومُ  ،االنتخاب حق للمرأة يعطوأُ 
 من بدال ،عضوا 350 من مؤلف مجلس خابالنت يونيو 11 فياألمة  مجلس عضوية
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قوائم المتنافسين على  ،االشتراكي يعد االتحادأن  اشترطو  ،والنواب للشيوخ مجلس
 .همقاعد

 لجنة وشكلت ،معينة دوائر في أنفسهم بترشيح الضباط من لعدد التعليمات صدرت بينما
 لفرز ،المخابرات ضباط من وعدد ،صبري يوعل الدين محي زكريا ضمت ،خاصة

 حمروشأحمد  ويقول ،السلطة إرادة مع يتالءمون ال الذين واستبعاد ،للمجلس الترشيحات
 يلغأ البحيرة) العنب تكال( دائرة في الترشيح حقن إ ،يوليو 23 ثورة قصة ةكتابفي 

 .بالتزكية يكسبهاو  ،الشرقاوي فتحي على الدائرة لتغلق ،منهم واحدا كان مرشحين لتسعة

 من الضباط وعدد ،دائرة 43 مرشحين الستبعاد ،بالتزكية كسبت تيال الدوائر وعدد
 انتخب وقد ،ضابطا 59 كانوا م57 األولاألمة  مجلس دخلوا الذين والبوليس الجيش

 واحد يقبط ينجح بينما لم ،له وكيال السادات وأنور للمجلس رئيسا البغدادي اللطيف عبد
وال تعتبر مالحظة انخفاض نسبة تمثيل ، قباطأ ثمانية عين حيث بالتعيين الإ هدخولفي 
 تقليدأن  فسبب ذلك ،يبالتحيز الطائفالضباط  مصالح وصْ في  م52قباط بشدة بعد األ
 ظل ،به المصرح وال المكتوب غير يالعرف العسكرية القيادية المناصب عن قباطاأل بعادإ

 قباطاأل اركةمش فضعف ،واحد يقبطاألحرار  الضباط قيادة بين هناك يكن ولم ،ياسار 
  . للعسكرةا جانبيً  عرضا يعد ذلك إال ال

 ،االتفاق حسب القناة عناإلنجليزية  القوات كامل جالء تم ،م1956 يونيو 13وفي 
المصري  العلم ناصر رفع مع ،يونيو 18 الجمهورية قيام ذكرىفي  الإ يعلن لم هذا ولكن
  .الجالء عيد هذا ليكون بورسعيدفي  البحرية مبنى على

 المشروع يولكن بق ،م54أكتوبر  في لمانيةأفقد صمم من خالل شركة العالي  ا السدمأ
ولم تكن حكومة الثورة لتغض  ،وكان المشروع قد درس منذ عقود ،تمويلمن دون 
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زيادة الرقعة و  ،ةلياعمالق لتوليد الطاقة الكهربائية الع يالطرف عنه كمشروع قوم
بعض ى أبينما ر  ،خطار الفيضانأحماية مصر من و  ،ينتاج الزراعكثافة اإلو  ،الزراعية

لحاجتها للتمويل  ،تكون مصر معتمدة على الغربأن  في فرصةأنه  نو الساسة الغربي
الكبير المستهلك  يمشروعها القومفي  ن تنشغل قيادتها لمدة ال تقل عن عشرة سنواتأو 

يكون باعثا السد قد أن  إلى انظر أيضا و  ،صراعاتفي  بعيدا عن الدخول ،للموارد
 ،التنميةفي  حرصا على االستفادة بمقابلها ،سلحة الروسيةللتراجع عن صفقة األ ،لناصر

 200لى قرض إ ضافةباإل ،مليون دوالر منحة 70بقيمة  ايإنجليز  ياميركأ افقدم عرض
 يفقد طلب البنك الدول ،ت الشروط غير مقبولةءولكن جا ،يمليون من البنك الدول

 عادة للرقابةإفي  عام 18:  12طيلة فترة بناء السد  ،المصري صادشراف على االقتاإل
 اهناك عرضن إ قيل ،المقابل، وفي واخر القرن التاسع عشرأعلى مصر األجنبية 

ى أور  ،فقط% 2بفائدة  اتسدد على عشرين عاماسترليني  مليون 400بقرض  ايروس
سحب و  ،ية التسليحمضى اتفاقأعندما  ،ناصر يحاول التالعب بهمأن  نييمريكاأل

ولكن لم يوافق  ،لزوم عزل ناصرفي  التفكير أوبداإلنجليزي،  األميركي العرض
صدر قرار رفض التمويل مبررا و  ،العسكري ن على خطة بريطانية للتدخلو ميركياأل

هللت و  ،تههذا سيضعف حكومأن  مفترضين ،عن السدادالمصري  بعجز االقتصاد
األميركي  رو والغر  استنفر الصلفبينما  ،دب ناصرأالذي  لداالس ،مريكيةالصحف األ

في  كايمر أل يالمعادالمصري  العامالرأي  أهاجمتها بضراوة ليبدالتي  ،الصحف المصرية
سرعان ما قلب الطاولة على ولكنه  ،ولم يرد عبد الناصر مباشرة ،ول مرةألالصعود 

  .رؤوس الجميع

أنه  علن ناصر لمجلس الوزراءأو  ،يسميم قناة السو أناصر تأعلن  ،م56يوليو  26وفي 
صيغة القرار كرد على أن  إلى رضوان يفتحهه نب ماوعند ،سيأمم القناة قبلها بساعات
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 ادعاءو  الرد عليها بتصعيدإلى  يتؤد ،سحب تمويل السدو  ،تصريحات داالس العدائية
ا حسب عالقاتها وسياسته ،للتجارة الدولية يمصر تتالعب بمرفق القناة الحيو أن 

مع  هيتم تأميم ،امصري ان االلتزام باعتبار القناة مرفقأو ، وتتخذها وسيلة لعقاب مخالفيها
مام أيغلق الباب  ،كحق للمصريين ،تضمن حرية المالحةالتي  االلتزام بالمعاهدات

وحتى الجيش لم ، هيإنا بقول أنا عارف أ :وقال ،ولكن ناصر تجاهله ،محاوالت التشهير
لقاء إل سكندريةالقطار متوجها لإلفي  ووه ،هلغ ناصر حكيم بقرار بأو  ،يعرف بالقرار

عالن قبل اإل ،ت القناةآالستيالء على منشلعداد بينما كلف محمود يونس باإل ،الخطاب
  .عن تأميمها بيومين فقط

اقترح و  ،وانجلترا وفرنساأمريكا  في رصدة المصريةجمدت األ ينذار بريطانإوبعد تقديم 
غسطس أ 16، وفي رفض الحضور ،ولكن ناصر ،المسألة دن لبحثلنفي  عقد مؤتمر

ن أاقتراحا بأمريكا  حيث قدم داالس وزير خارجية ،لندنفي  ول جلسات المؤتمرأعقد 
يكون منفصال عن السياسة و  ينشأ بمعاهدة ،يدولإدارة  القناة مجلسإدارة  تقوم على

   .علن ناصر رفض مصر لالقتراحأو  ،القومية

األجانب  انسحب أغلب المرشدين والموظفين ،ر بعد فشل المفاوضاتسبتمب 14وفي 
  .من القناة عدا اليونانيين

القناة في  للتعاملمبادئ  بوضع ستاألمن  صدر قرار من مجلسأكتوبر  13وفي 
وتلقت الحكومة المصرية رسالة من  ،احترام سيادة مصرو  لضمان حرية المرور

 ئساس هذه المبادأيد موعد للمفاوضات على المتحدة بتحداألمم  هامرشيلد سكرتير
 29المفاوضات في  اليوم المحدد للبدء، وفي وفرنساإنجلترا  ووافقت مصر بينما لم ترد

إنجلترا  علنتأالتالي  اليوم، وفي جزيرة سيناء هسرائيل شبإهاجمت  ،م1956أكتوبر 
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ميال بعيدا أ 10سلحة ابتعاد كل القوات المو  ،سرائيل بوقف القتالإ و  لمصر انذار إوفرنسا 
وكان عبد الناصر يستبعد ! الفرنسية باحتاللهاو اإلنجليزية  السماح للقواتو  ،عن القناة

 نذاراإلو  ولم يقتنع ناصر بجدية التهديدات ،ضد مصرعسكري  ا قيام الغرب بعملتمامً 
أن  روضحت التقاريأو  ال عندما قامت الغارات البريطانية على القاهرةإالبريطاني الفرنسي 
  . سرائيليةمن اإلأكثر  سيناءفي  الطائرات الفرنسية

 الغزو ليوقف ،البريطانية للسفارةنفسه  يسلمأن  بوضوح جمال من سالم صالح لبوط
 لم لكن ،صالح يؤيد منه ءزمال بهدوء الناصر عبد ألوس ،للدمار مصر يعرض وال

 بعد قيلأو  بها لشعبيةا المقاومة ليتولى للسويس سالم صالح تحول والحقا ،أحد هيؤيد
 التحرير دارإدارة  لمجلس ارئيسً ليعمل  أعيد حتى عمل بال منزله في وظل ،العدوان
 فبرايروتوفى  ،بالسرطان همرض لظروف هاويترك ،م1959 مارس 8 في والنشر للطبع
أحد  منهم ؤيجر  لم نإ و  ،اعتقالهم تم الذين السياسيين من مجموعة أير  هذا وكان ،م62
 للصعيد جبرية قامةإ المقيم نجيب محمد ونقل ،اعلن بالرحيل ناصر ةمطالب على

  .مبرر بال حرسه من واالعتداء هاناتلإل امتعرضً 

 هختامفي  كان ،خطاب طويلفي  ذاعةخاطب ناصر الشعب عبر اإل ،ول نوفمبرأوفي 
 ،تاريخ مصرفي  خوة نكتب صفحة جديدةيها األأ ،ننا اليومإننا سنقاتل ولن نستسلم إ(
جل أسأقاتل معكم من أنني  عاهدكمأنا أو  ،يمان حتى ننتصرن نريد الصبر واإلننا اآلإ

  .)يدمفي  خر قطرةحريتكم كما عاهدتكم من قبل آل

تولى كمال الدين حسين قيادة  ،وبينما تولى عبد الحكيم عامر قيادة القوات المسلحة
الدفاع عن مصر ضد و  ،جيش التحرير من المتطوعين الذين تدفقوا للتدرب على السالح

حيث واجهت القوات الغازية مقاومة عنيفة  ،ت ملحمة بورسعيدأوسرعان ما بد ،االعتداء
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اإلنجليز  قامت طائراتو  ،هاجمتها البوارج الحربية بالقذائفالتي  المدينة يهالأمن 
و أ هاؤ بناأينهزم أن من دون  ودمرت المدينة ،غارة عليهاألف  منأكثر  والفرنسيين بتنفيذ

معاركهم ونتاج في  واستشهد ،مواطنألف  60وهجر من المدينة قرابة  ،يستسلموا
بينما كان شهداء الحرب من العسكرين  ،لفين مواطنأقرابة  يوالبحر  يالقصف الجو 

 هتطويق يتم ال حتى ،وغزة سيناء منالمصري  الجيش ابط وانسحبضو جندي  2100
 فلم التدريب يتلقونالسوفيتي  االتحادفي  تالدبابا طقمأو  الطيارين معظم وكان ،هتدمير و 

 ،دبابة 50و طائرة 30 قرابة الإ الجديدة السوفيتية سلحةاأل من للتشغيل معدا يكن
إلى  ثم العليا لمصر للهرب واضطرت ،المطاراتفي  الموجودة الطائرات ودمرت

 ربالح ظهرتأ ولكناألرض  على 18 دمرت بينما ،طائرة 12 استقبلتالتي  السعودية
 بضرباتالمصري  الجيش صيبأو  تهاءوانعدام كفا ،المصرية العسكرية القيادة عجز
 شعب صمد وبينما ،محترفة عسكرية قيادة وجود لعدم نتيجة ردمن دون  ،عنيفة

 بعد فصلواو  ،قيادة بال جنودهم تاركينالضباط  من ربعةأ هروب جلسُ و  ،بورسعيد
  .المعركة

دمرت خطوط و  ،ع مصر فقامت المظاهرات الشعبيةوانتفضت الشعوب العربية تضامنا م
وقف تصدير البترول أو  ،ردنالعراق واألفي  المتوسط ئمن موانأوروبا  بترول تمد

ملكها  يورفض السنوس ،ليبيافي  هوجمت معسكرات بريطانيةو  النجلترا وفرنسا يالسعود
   .راضيهاأهجوم بريطانيا على مصر من 

واقترح األمن  دانتهما من مجلسإفيتو لمنع قرار بوفرنسا حق الإنجلترا  واستخدمت
نوفمبر  2لتخرج بقرار  ،وقد كان ،مندوب يوغسالفيا دعوة الجمعية عامة لألمم المتحدة

  .المصريةاألراضي  مناألجنبية  النار وانسحاب القواتإطالق  بوقف
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نذارا إوفيتي الس االتحادوجه  نوفمبر 5، وفي ذعان للقرارا اإلتوفرنسا رفضإنجلترا  ولكن
علنت قيادة الدول الثالث أنوفمبر  7، وفي يقاف العدوان بالقوةسيتدخل إلبأنه  ،للدولتين

  .النارإطالق  وقف

الدولتين  اعظمى وسقطت حكومت كقوى وفرنساإنجلترا  نهاية السويس حرب بينما كانتو  
 ستعمارلال قط مخلب الصهيونيةن إ ويقال ،سرائيل بمكاسب كبرىإبعد الحرب خرجت 

في  ولكن ،غربية مصالح لتحقيق سرائيلإ استخدمت فقد نسبيا صحيح وهذا ،المنطقةفي 
 سرائيلإ وكسبت ،مضاعفة فقد تدفقت عليها المساعدات ،ضعافاأ الثمن تقاضت المقابل
 عليها الهجوم من العرب منعو  ،حدودها لتأمين خاضتهاالتي  الحرب هذه من الكثير
هي  االقتصادية بمعدالت التنمية من كامل بعقد سرائيلإل محسو  كان وقد ،قادمة سنوات

 فرنسا تأكافو  ،الدبلوماسية العالقات بناءو  ،العسكرية القوة تكديسو  ،اعلى عالمياأل
 مونةدي مفاعل خطرواأل همواأل ،ضخمة تسليح بعقود الحربفي  لمشاركتها سرائيلإ

 الصواريخ السوفيت لنشر مبررا ونسيكأنه  واعتقدوا ،نيمريكياأل حنق ثارأالذي  يالنوو 
 طموحاتأن  علنواأ نيسرائيلياإل ولكن ،ادوري هتفتيش على صرواأو  ،المنطقةفي  النووية

 هوك صواريخ ونشرت ،جديد هولوكوست ضد الوحيد الضمانهي  ،النووية سرائيلإ
 على حصلت حتى ،سيناء من سرائيلإ تنسحب ولم ،تهلحماي المفاعل حول مريكيةاأل

فتوقفت عمليات  ،لغزةالمصري  الجيش عودة وعدم ،تيران مضيقفي  بالمرور اتضمان
  .بوجود القوات الدوليةالمصري  الفدائيين من الجانب

 فاآل 6وقوع و  رواح والمعداتاألفي  عن الجماهير حجم الخسائر يوأما مصر فقد أخف
 قتيل 200قرابة  سرائيلإ فقدت بينما ،قطاع غزةفي  سراألفي  يوفلسطينمصري 

 ،سهم البريطانية والفرنسيةوصودرت الشركات واأل ،فقط اجندي 26 وفرنسا انجلتراو 
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وخرج عبد  ،لتحصل مصر على االستقالل التام غير المشروط ،لغيت معاهدة الجالءأو 
ضحى أو  ،ابل وعالميا قومي بطال ،يكسب معركةأن من دون  امنتصر الناصر من الحرب 

عبد  ئكوفو  ،رادات من الدول الكبرىفرض اإلو  ،للهيمنة لمقاومة الدول الصغيرةا رمز 
 ،حرب مع قوى ال قبل لها بهافي  وقعت مصرأالتي  ،ةئالخاطته حسابا الناصر على

وبدأت  شعبية تتحدى الزمنته أكسبو  ،بطالته جعلف ،المتسرعة غير المدروسةته وقرارا
  .تهسطور أ
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 مصر نصر ناصر

وأفاض  ،"تأييًدا أو معارضة"تب عنها ر شخصية عربية كُ هو أكثعبد الناصر  جمال
ا وتغيرات إقليمية وعالمية الكثيرون ذًما أومدًحا في الحقبة الناصرية التي شهدت أحداثً 

وظهرت إلى حيز الوجود األمة العربية كقومية تتحدى  ،فاستقلت الدول العربية ،كبرى
والتي شهدت  ،ان أنظمة الحكم بداخلهاليس فقط القوى العالمية وٕانما في كثير من األحي

في أن يكون قائدا لألمة عبد الناصر  وبدأت فيها طموحات ،بدورها تغيرات عنيفة
فال  ،67تتحول إلى حقائق قبل أن تتحطم هذه الطموحات على مذبح هزيمة  ،العربية

أكتفي وٕانما  ،هنا وأال أكون عابثًا ،أدعي أنني أحاول أن أوفي الحقبة الناصرية حقها

  . باإلشارة لعناصر مثلت العناصر الجوهرية في الحقبة الناصرية في مصر

  العسكرة 

إن أضخم وأخطر عمل قمت به في ( في حوار له مع كمال جنبالط عبد الناصر  يقول
   .)بين الجيش وبين ممارسته السياسةنظري هو أنني تمكنت أن أحول تماما 

نقالبات العسكرية المتعددة التي شهدتها المنطقة وال تفهم هذه العبارة إال في إطار اال
ولكن منذ  ،نجازإيظن أن عدم حدوث انقالب عسكري عليه عبد الناصر  والتي جعلت

واختفت القوى المدنية من  ،م والجيش هو الالعب األساسي في العملية السياسية52

عن دعم  لدرجة تمكنه من االستغناءعبد الناصر  الساحة وحتى عندما وصلت شعبية
الجيش لم يحدث هذا الفصل المأمول وظل الجيش حاضًرا في شخص قائده المشير 

  .عبد الحكيم عامر حتى النهاية
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الحد من سلطات المشير  ،وحاول ناصر بتكوين مجلس رئاسي من المدنيين والعسكريين
فاضطر ناصر  ،وتضامن معه العديد من القيادات م،62سبتمبر  20الذي قدم استقالته 

بتعيين كالهما قيادات  ،وتزايد الصراع الخفي على السلطة بين ناصر وعامر ،لتراجعل
من وظائف % 72حتى إن  ،في األماكن القيادية في الجيش والحكومة ماموالية له

ولم يكن لمصر من سفراء مدنيين في  ،الخارجية الكبرى كانت من نصيب العسكريين
  ! أوروبا عدا ثالثة فقط

كانت تتكون من سبعة  ،حيث أمانة التنظيم الطليعي ،الشعبية وكذلك المنظمات
كانت نسبة الضباط  ،م64ديسمبر  ،عسكريين وأربعة مدنيين وأمانة االتحاد االشتراكي

  . والسيطرة الحقيقة للعسكريين 21والمدنيين  13فيها 

م حمل عامر رتبة المشير ليكون أول من يحملها في الوطن العربي 1958وفي عام 
وكانت  ،محدودة) رغم ادعاءات تمتعه بعبقرية فائقة(نما ظلت درجة درايته العسكرية بي

شعبية عامر الكبيرة في الجيش نتيجة منطقية لالمتيازات التي أغرقها على رجاله في 
وكذلك فتح الطريق للتعين في المناصب  ،والعالوات ،والمزايا ،وزيادة المرتبات ،البدالت

م صدر قانون القضاء العسكري 1966عام ، وفي لخدمة العسكريةالمدنية بعد انتهاء ا
من  الذي جعل كافة الجرائم التي يرتكبها عسكريون من اختصاص القضاء العسكري

  . وتم تعديله ليتمكن المشير من فصل أى ضابط بأثر رجعي ،المدنيدون 

العالي ورئيس لجنة السد  ،وكان المشير عامر قائد الجيش ونائب رئيس الجمهورية
كان و  ،ورئيس اتحاد كرة القدم ،ورئيس للجنة تصفية اإلقطاع ورئيس اللجنة االقتصادية

 ،أصبح مديًرا للمخابرات العامة ،مكتب المشير على التوالي هم صالح نصر راءمد
  .وشمس بدران صار وزيًرا للحربية ،وعباس رضوان أصبح وزيًرا للداخلية
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أنها تقصي أصحاب القدرات والمؤهالت العالية من وليست مشكلة العسكرة األساسية في 
بل مشكلتها  ،المدنيين وتميز بين المواطنين حسب االنتماء المؤسسي والوظيفي فحسب

الرئيسية التي نشهد أثرها في أن أسلوب اإلدارة العسكري القائم على الطاعة العمياء 
انتقل للحياة المدنية التي ال  ،وعدم جواز التشكيك في األوامر ،والثقة المطلقة بالقيادات

واختفى مبدأ اإلدارة الجماعية والتشاركية  ،فأفرز نفاًقا وتعنًتا وتصلًبا في اإلدارة ،يالئمها
أن المدير من يعطي  ،لصالح إدارة الفرد وتحول هذا لنموذج ترسخ في أذهان المصريين

نتج أفكاًرا إبداعية ا يا متوقدً األوامر ويعاقب من يخالفها بشدة وليس من يمتلك ذهنً 
وقدرة على اإلقناع وكسب األصدقاء أو قدرات علمية  ،باستمرار أو شخصية جذابة

  .متميزة في اإلدارة عند المصريين سيطرة وليست قيادة ملهمة

  . الدولة الشمولية

وبدأت باإلعالم وسريًعا تمت  ،سيطرت شريحة ثوار يوليو على الحياة في مصر تماما
ثم السينما والمسرح والغناء والكتاب والمثقفين  ،على الصحف واإلذاعةالسيطرة التامة 

 إلى أغنيات عبدالحليم وأم كلثوم إلى أفالم ،وتحول الجميع من المقاالت الرصينة
وكذلك سيطر  ،الذي لم يكن يسمح بصوت غير صوته ،ألبواق للنظام ،ياسينإسماعيل 

وتحول االتحاد االشتراكي من ذراع  ،االتحادات الرياضية، الجمعيات، على األندية
حيث اشترطت عضويته فيمن يرشح  ،شعبية إلى شرط قانوني للوجود السياسي والنقابي

عضوية مجالس إدارة النقابات العمالية  ،مجلس إدارة الجمعية التعاونية ،األمة لمجلس
القطاع  ومع التأميم وتوسع ،وكذلك نظام العمد والمشايخ ،والمجالس المحلية ،المهنية

وسيطرة رأس المال على الحكم  ،باسم القضاء على اإلقطاع ،العام على حساب الخاص
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ليحل محلهم موظفو القطاع العام  ،تمت التضحية بالنخبة االقتصادية وٕاالدارية الفنية
  . وكرست البيروقراطية وترسخت

م التسامح وعدعبد الناصر  وسمة ال يستطيع أحد إنكارها الديكاتورية الشديدة لنظام
نقيب األطباء رشوان فهمي قد عزل من منصبه وحددت حتى إن  مطلقا مع المعارضة

إقامته في منزله لمجرد أنه طرح رأًيا علمًيا أن جهود مكافحة البلهارسيا يجب أن تزيد مع 
مشروع السد العالي حيث الطبيعي أن تزايد أعداد المصابين بها مع تحول الري 

 يكان يعن ،ومجرد االشتباه في ميل صحفي إلى المعارضة ،مالموسمي إلى ري مستدي
وأصبح كل فرد يخشى  ،كحد أدنى وشاعت ظاهرة كتابة التقارير ،نهاية مستقبله المهني

فيجد نفسه  ،مناهضة للسلطة الً أن له ميو  ،على نفسه من أن يكتب ضده تقرير مفاده
ذهب هناك كان اإلخوان الذين  وأكثر من ،بالتعبير الشائع والمعبر" وراء الشمس"أصبح 

بعد حادث المنشية  ،م1954األولى في  ،طم تنظيمهم على يد عبد الناصر مرتينحُ 
 ،بينما خفف الحكم على المرشد العام ،نفذ في ستة منهم ،حيث حكم باإلعدام على سبعة

منزله وبعد شهور تم اإلفراج عنه وتحديد إقامته الجبرية في  ،إلى األشغال الشاقة المؤبدة
 ،عاما 15وحكم على سيد قطب بالسجن  ،وحكم على العشرات باألشغال الشاقة المؤبدة

بعفٍو صحي ليتواصل  ،م1964حتى أفرج عنه  ،قضى معظمها في مستشفي سجن طرة
خاصة وأن اإلخوان  ،مع اإلخوان الذين استعملوا مؤلفاته كأساس فكري لتأسيسهم الثاني

لتنظيمهم فيما عدا رسائل حسن البنا التي  ،كري القويكانوا يفتقرون إلى األساس الف
رسمت خطوطا عريضة تتشارك فيها الجماعة مع غيرها من عموم المسلمين لم يكن 

وكانت السنوات التي قضاها  ،وتعبر عنها ،للجماعة مفكر وال كتب تحدد هويتهم الفكرية
فكاره القائمة على أن والقت أ ،سيد قطب في عزلته قد مكنته من تكوين مشروعه الفكري

إن الجاهلية ليست فترة تاريخية سبقت (ينبغى الجهاد لرفعها  ،المجتمع في حالة جاهلية
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بعثة محمد صلي اهللا عليه وسلم، ولكنها حالة تتكرر كلما بعد الناس عن منهج اهللا 
واتبعوا الطواغيت، فحكام العالم بوصفهم الراهن كفار، والعالم أجمع في وضعه الراهن 

إن (و) سالم هي التي تنفذ شريعة اإلسالمليس إال دار حرب بالنسبة للمسلم ألن دار ال
كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، 

وفلسفة فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتي الكثير مما يحسبه الناس ثقافة إسالمية 
والدعوة النعزال الجماعة ) ، هو كذلك من صنع هذه الجاهليةإسالمياإسالمية وتفكيًرا 

ذات العقيدة السليمة عن المجتمع حتى ال يفسدها قبول عند اإلخوان في ظل إحساسهم 
الشديد باالغتراب والظلم وقد أخرج سيد للنور ما كانت تخفيه الصدور من أن الصراع 

 ،ذي أفرزها وكان نعت المجتمع بالجاهليةالحقيقي ليس مع السلطة وٕانما مع المجتمع ال
القائم على معالجة السلبيات مع البقاء كجزء من نسيج  ،قنطرة بين التوجه الدعوي البحت

وقد  ،والتوجه التكفيري القائم على القطيعة العقائدية بين الجماعة والمجتمع ،المجتمع
قصى مدى، فبينما كانت الهوة ما بين المجتمع ورؤية بعض اإلسالميين قد وصلت أل

 ،استمر قطار التغريب في رحلته التي بدأت مع بداية مصر الحديثة بال معوقات
تصادمت القوى ذات المرجعية اإلسالمية مع السلطة التي وٕان لم تكن معادية للدين 
بشكل قاطع إال أنها كأي ديكتاتورية شمولية ال تقبل أن تنازعها القوى الدينية السطوة 

كمؤسسات رسمية للدين  ،كما حدث في األزهر والكنيسة(فإما أن تحتويها  ،االجتماعية
أو تصادمها بغرض القضاء عليها مما دفعها في ) ظهرت على وفاق تام مع السلطة

ولكن  ،اتجاه العنف، وعداء المجتمع توجد بذوره في كافة الحركات ذات األساس الديني
ا لصالح التوافق في المجتمعات التي الظروف المحيطة قد تنمي هذه الظروف أو تكبته

  . رسخت قيم المواطنة والممارسة الديمقراطية فيها
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وأعيد  ،م1965وحدد سيد قطب للجماعة في تأسيسها الجديد منهاجها العقائدي عام 
وتم إلقاء القبض على علي عبده  ،شفلإلخوان الذي سرعان ما كُ  يتشكيل التنظيم السر 

الذي أدت اعترافاته التفصيلية إلى نكبة اإلخوان  ،هرةتنظيمات القا مسؤولعشماوي 
 اواعترف بأن هناك تخطيط ،عضو باإلخوان 500الكبرى فقد اعترف على أكثر من 

لنسف القناطر والجسور ومحطات الكهرباء واالستيالء على القصر الجمهوري وقلب 
المحاكمة العسكرية وانتهت  ،نظام الحكم بالسالح واإلعداد الغتياالت للساسة والفنانين

والحكم على عشرات باألشغال إسماعيل  بإعدام سيد قطب ويوسف هواش وعبد الفتاح
باإلخوان ومن شك في أنه منهم  ،وامتألت السجون والمعتقالت ،الشاقة والسجن

  . وتعرضوا لتعذيب ممنهج

 ،ومن معتقلي هذه الفترة خرج العشرات رافعين رايات التكفير والعنف ضد المجتمع
ليكونوا نواة التنظيمات التي أثارت موجات من العنف واإلرهاب وأشهرهم كان شكري 

  . الشهيرة إعالمًيا بجماعة التكفير والهجرة ،مصطفي مؤسس جماعة المسلمين

ليرد  ،م صدر كتاب دعاة ال قضاة لمرشد اإلخوان حسن الهضيبي 1969وفي فبراير 
ودرس في شعبهم وتصدى  ،وان وغيرهمفيه على موجة التكفير التي شاعت بين اإلخ

وأعلن أن عقيدة الجماعة تحددها رسائل البنا وكتاب دعاة ال قضاة  ،للتوجه القطبي بقوة
ولكن التيار القطبي ظل موجوًدا بقوة في اإلخوان حتى بعد تأسيسهم الثالث بقيادة عمر 

ليجدد دماء التلمساني الذي ضم العديد من شباب الجماعة اإلسالمية في الجامعات 
، عصام العريان،أبو العال ماضي ،الجماعة المتيبسة أمثال عبد المنعم أبو الفتوح 

  . مختار نوح الذين اجتذبوا بدورهم اآلالف من الشباب للجماعة
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وحقق مكاسب هائلة  ،أما اليسار فعلى الرغم من أن النظام قد اتخذ االشتراكية منهًجا 
وأصلح  ،وأعلى من شعار العدالة االجتماعية ،حينللطبقات الفقيرة من العمال والفال

 ،منحاًزا للطرف األضعف اقتصادًيا ،والمالك والمستأجر ،العالقة بين العامل ورب العمل
، ففي على طول الخط إال أن التصادم مع التنظيمات الشيوعية الصغيرة واألفراد تكرر

بالجملة ) اتهم بأنه كذلكأو من (اعتقل الشيوعيون  ،م1958أعقاب ثورة العراق عام 
في  ،ثم أفرج عنهم ثم عادت االعتقاالت والتعذيب ،واتهموا بالعمالة لالتحاد السوفيتي

وٕان كان للعالقة مع االتحاد السوفيتي أثر في معاملة  ،م1959السجون مع بداية عام 
و واألساس هو رفض وجود أى معارضة حتى ول ،اليساريين المصرين إال أنه كان ثانوًيا

تمثل  ،كانت نسبية فلم تكن الشيوعية التي كثيًرا ما بطش بأناس بتهمة االنتماء إليها
وانتقل هذا  ،الناصر أو بعده سواء قبل عبد ،خطًرا فعليا على أي نظام حكم في مصر

التعسف إلى عموم الناس الذين أصبحوا ألول مرة متوافقين مع السلطة في البطش 
 ،واالنتهاكات تجري برضاء شريحة كبيرة من الناسوأصبح التعذيب  ،بالمعارضين

في ظل الخلط بين الوالء للوطن والوالء للحكام لتبدأ  ،مشتركين في الجرم مع الجالدين
  . نواة الجماعات المعادية للمجتمع في التكون

   الزعيم

الناصر الذي اشترك القصف اإلعالمي المركز مع شخصيته  ما الناصرية إال عبد
هناك أقاويل عن مساعدة احترافية في تكوينها (التي تكونت على مر سنوات  الكاريزمية
الذي لم يجد زعيًما وال  ،في عملية احتالله لعقل وقلب المواطن المصري) في البداية

في  ،قائًدا غيره أمامه في وقت كان يحتاج فيه إلى زعيم بحجم مناسب للتحديات الكبرى
 وهو ،ت األغنيات والشعارات بأن الجميع رجل واحدولكن المشكلة أن كلما ،ذلك العصر
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تصور  ،ن صغارو ن حكوميو فضباط وموظف ،صدقها البعض بشكل مغلوطعبد الناصر 
وبدأ يتصرف من منطلق الزعامة المطلقة  ،في مكانهعبد الناصر  كل منهم أنه جمال

ة منها كانت الصدامات الدولية سواء المبرر  ،بال سند من منطق ومن منطلق الزعامة
، وفي فالزعماء الكبار يحتاجون دائما لمعارك كبرى مع قوى كبرى ،وغير المبررة

عبد  خطب ،م1964ديسمبر عام 22، ففي مثال واضح األمريكية العالقات المصرية
الذي ال يعجبه سلوكنا يشرب من البحر والذي ال ( الً عن الواليات المتحدة قائالناصر 

كرد على احتجاج السفير ) حر األحمر يشربه كمانيكفيه البحر األبيض يأخذ الب
على يد طالب  ،األمريكي على إحراق مكتبة وكالة اإلعالم األمريكية بجوار السفارة

، األمن عنها ىوتغاض ،أفارقة قاموا بمظاهرة احتجاًجا على التدخل األمريكي في الكونغو
القمح من  تها منامن احتياج% 57هذا العام كانت مصر قد حصلت على وفي 

ولكن الدعم  ،بأسعار تفضيلية طبًقا لبرنامج دعم الغذاء األمريكي ،الواليات المتحدة
وانخفضت  ،م1967األمريكي سرعان ما تراجع إلى أن توقف في فبراير عام 

بعدما  ،مليونا 14مليون سنويا إلى أقل من  200من قرابة  ،ككل ،المساعدات الغربية
خاصة مع تطور الوضع في اليمن ليتجه  ،عبد الناصر مع يأس األمريكيون من التفاهم

  . ناصر لالتحاد السوفيتي لتعويض النقص

  . .عصر الطموحات الكبيرة

مصر ليست دولة عظمى وٕان كانت أكبر دولة عربية وأفريقية في ذلك العصر وقد أدى 
لتكون  وأحالمه الكبرى إلرهاق الشعب واستنزاف الموارد في سبيلها ،عبد الناصر طموح

 فدعمت الثورات والحركات الوطنية وحتى ،مصر رائدة حركات التحرر العربي واألفريقي
وقد بدأت  ،واالشتراكية ،االنقالبات بكافة الوسائل لتكون رائدة الفكر القومي العربي
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وشكري عبد الناصر  وقف ،م1958األول من فبراير ، ففي االنتصارات تلوح مبكًرا
عابدين ليعلنا اتحاد مصر وسوريا التي كانت تتعرض لتهديدات القوتلي في شرفة قصر 

تركيا بسبب نزاعاتهما الحدودية ليكونا دولة واحدة بجيش واحد وحزب واحد بعد إجراء 
من المصريين يرون أن تنتهي مصر % 98االستفتاء الذي خرجت نتائجه الرسمية بأن 

عام ، وفي عبد الناصر أسهاالتي ير  ،لتصبح أقليم من الجمهورية العربية الموحدة
  . م صدرت القرارات االشتراكية1961

من أرباح الشركات للموظفين والعمال وٕاشراك أربعة أعضاء منتخبين %  25يخصص  
 5000وتحديد الحد األعلى للمرتبات  ،من الموظفين والعمال في مجالس إدارة الشركات

على الدخول التي تزيد عن  %90وٕاقرار الضريبة التصاعدية لتصبح  ،جنيه في العام
  . ألف جنيه 100

سنة  16شركة تتحول أسهمها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة  149قانون بتأميم 
وقانون بتحديد ملكية الفرد في  ،مينأشركة ت 17، بنكا 17وكان منها  ،%4,5بفائدة 

ملكية األسهم  وتؤول إلى الدولة ،جنيه 10,000الشركات بما ال تزيد قيمته السوقية عن 
  .الزائدة

قانون بتنظيم منشآت تصدير القطن بحيث تأخذ شكل شركة مساهمة عربية ال يقل رأس 
جنيه وتشترك فيها إحدى المؤسسات العامة بحصة ال تقل عن  200,000مالها عن 

  .من رأس المال% 50

باص بمدينة  بالتزام التروللي ،قانون بإسقاط التزام استغالل مرفق النقل العام للركاب
  .القاهرة على أن يؤول إلى مؤسسة النقل العام بعد نقل كل العمال إليها



312 

 

قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلصالح الزراعي ليكون الحد األقصى للملكية 
  .فداًنا 50فدان والحد األقصى لإليجار واالنتفاع  100الزراعية 

قرار بقانون بمنع تعيين أي شخص في و  ،قانون بزيادة الضريبة على العقارات المبنية
 . أكثر من وظيفة واحدة

وبعد شهرين فقط من صدور هذه القوانين وبداية تطبيقها في مصر وسوريا انهارت 
عبد الناصر  وألغيت القوانين االشتراكية في سوريا ليصاب ،الوحدة وحدث االنفصال

إال أن سيطرة  ،اق فيما بعدورغم وقوع االنقالبات في سوريا والعر  ،بصدمة وداء السكري
حزب البعث على البلدين كانت مانًعا من قيام عالقات متزنة بين البلدان الثالثة رغم 

، وفي احتياج سوريا إلى الدعم المصري في ظل المشاحنات المستمرة بينها وبين إسرائيل
م قامت سوريا منفردة بمحاولة لتحويل مسار نهر األردن فردت إسرائيل 1964عام 

الجناح (م وبدعم سوري قامت العاصفة 1965، وفي بقصف عنيف أجهض المحاوالت
 . فدائيا داخل إسرائيل عمالً  35بتنفيذ ما اليقل عن ) العسكري لحركة فتح

  لن يرفع العربي السالح في وجه أخيه العربي 

وهو يعلن عدم التدخل العسكري للحفاظ على الوحدة مع سوريا عبد الناصر  هكذا قال
ولكن بعد عامين فقط خالف شعاره  ،م1961عادة القوات المصرية منها سبتمبر عاموإ 

  ".فيتنام المصرية"وتورط في حرب اليمن 

 19، وفي م بقيادة اإلمام يحيى حميد الدين1918قامت المملكة المتوكلية اليمنية عام 
يد عبد اهللا قتل اإلمام أحمد وخلفه ابنه اإلمام البدر وتحرك العق ،م1962سبتمبر عام 

سبتمبر كان قد سيطر على  26، وفي السالل المتأثر بالتجربة الناصرية وقام باالنقالب
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هرب إلى مدينة حجة في الشمال الذي  وأعلن اإلطاحة باإلمام بدر ،كامل صنعاء
سبتمبر وصل المبعوث  30، وفي معتصًما بالقبائل مستعًدا للحرب الستعادة عرشه

 ،وتقرر إرسال كتيبة صاعقة لحماية عبداهللا السالل ،الخبيرالمصري العميد علي عبد 
وبينما دعمت السعودية واألردن وأميريكا  ،أكتوبر 5ووصلت بالفعل إلى مدينة الحديدة 

 ،دعمت مصر وٕايطاليا وتشيكوسلوفكيا الثورة الجمهورية ،وانجلترا وألمانيا نظام اإلمام
االزدياد التدريجي مع اتساع المعارك  وبدأت القوات المصرية المرسلة إلى اليمن في

حيث رأى السعوديون في وجود المصريين في اليمن  ،والتصعيد السعودي البريطاني
يريد القضاء على الوجود عبد الناصر  وكذلك فكان واضًحا أن ،تهديًدا مباشًرا لهم

يمن م ارتفعت أعداد القوات المصرية في ال1963ومنذ بداية عام  ،البريطاني في عدن
وأنفقت السعودية الماليين  م،65ألفا عام 55آالف جندي إلى أكثر من  5من أقل من 

وسمحت إلسرائيل بالمرور من أجوائها الجوية  ،ين بالسالح واألموالعلى دعم الملكيّ 
الذين تلقوا الدعم من شاة  ،إللقاء شحنات من األسلحة للقبائل اليمينة والمرتزقة األوربيين

ومن القواعد البريطانية  ،ي تعاطف مع نظام اإلمام الشيعي الزيديإيران أيضا الذ
احترقت بها أموال طائلة وضاعت فيها أرواح اآلالف  ،لتتحول اليمن إلى فيتنام مصرية

ين بالغازات قامت فيها الطائرات المصرية بقصف الملكيّ  ،من الجنود في معركة عبثية
مع الملك فيصل محاولين الناصر  عبد وتواصل ،السامة في محاولة يائسة للحسم

حيث اتفقت مصر  ،م1967ولكن المفاوضات فشلت حتى هزيمة عام  ،الوصول لحل
بعدما فقدت مصر أكثر من  ،والسعودية على وقف القتال واالنسحاب من اليمن تدريجًيا

ورفض السالل هذا  ،ألف قتيل وبلغت نفقات الحرب نصف مليون دوالر يومًيا 15
ولكن سرعان ما تم االنقالب عليه وشكل مجلس  ،بخيانتهعبد الناصر  هموات ،االتفاق

رئاسي من ثالثة أمناء برئاسة القاضي عبد الرحمن األرياني ثم استمرت سلسلة من 
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االنقالبات والحروب األهلية المتقطعة حتى وقع اتفاق الوحدة بين اليمن الجنوبي 
  . م1990والشمالي 

جه مصر وبدلته فتحولت من دولة زراعية يسيطر على وقد غيرت الحقبة الناصرية و 
إلى محاولة تحويل مصر لدولة  ،نخبتها االقتصادية كبار المالك مع بعض الرأسماليين
، وارتفعت نسبة المتعلمين بشدة ،اشتراكية ذات اقتصاد مختلط مع االهتمام بالتصنيع

ما كانت المجانية بعد ،م أعلن ناصر مجانية التعليم الجامعي1962يوليو عاموفي 
وكما نعلم أدى هذا إلى االختالل الهيكلي في سوق العمل بعد  ،للمتفوقين دراسيا فقط

حيث أصبحت مصر حالة نادرة تزيد أعداد أصحاب المؤهالت العليا عن  ،سنوات قليلة
ضعاف إالتزام الدولة بتوظيف الخريجين إلى  ىدأو  ،حاجة العمل الفعلية بدرجة كبيرة

وتكدس الجهاز اإلداري للدولة باإلضافة للضعف الشديد المستمر في  ،أكثرالتنافسية 
  . جودة التعليم نتيجة لزيادة أعداد المقبولين

وفي النهاية تبقى الحقبة الناصرية عصية على التلخيص عميقة األثر بما ال يسهل 
  .اإلحاطة بها
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  نسف العجل

كان عايز يكسب مظاهر الناصر  عبد عبدالناصر كان مش عاوز يحارب إسرائيل" 
  ". دعائية عن طريق استخدام القوات المسلحة

  الفريق محمد فوزي رئيس األركان المصري 

 يزاإأنا عارف  يوعوا تسيبونإ مسكوا فيا و إخطبة استقالة؟ ده واحد بيقول  يمين يقول د"
  ". طرد اليهود وبحبكم وعايزكم تحبونيأ

  المشير عبد الحكيم عامر 

فبرغم الهزيمة كان  ،مش دكان بقالة لكي نقبل منه أن يتركه لزكريا محي الدينالبلد "
"أن نستسلم أبًدا الً الناس مستعدين يحاربوا ولم يكن مقبو   

 الناصر أحمد فؤاد نجم مفسًرا مظاهرات رفض تنحي عبد

  : الجماهير في بيان هذا نصهعبد الناصر  خاطب ،م1967يونيو عام  9في مساء  

  وةأيها األخ

، وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة، وفي لقد تعودنا مًعا في أوقات النصر
الساعات المرة، أن نجلس مًعا، وأن نتحدث بقلوب مفتوحة، وأن نتصارح بالحقائق، 
مؤمنين أنه من هذا الطريق وحده نستطيع دائًما أن نجد اتجاهنا السليم، مهما كانت 

  . خافًتا الظروف عصيبة، ومهما كان الضوء
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رة، لكني وال نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خالل األيام األخي
أن نجتاز موقفنا الصعب، وٕان كنا نحتاج في  ،مدة قصيرة، وفي واثق أننا جميعا نستطيع

  .ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة األدبية، ومقدرة العمل المتفانية

نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع، لكى نتتبع التطورات  -خوة أيها األ -لكننا  
  .وخط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه

إننا نعرف جميًعا كيف بدأت األزمة في الشرق األوسط في النصف األول من مايو 
  .الماضى

كانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا، وكانت تصريحات ساسته وقادته العسكريين  
  . تقول بذلك صراحة، وكانت األدلة متوافرة على وجود التدبير كلها

كانت مصادر إخواننا السوريين قاطعة في ذلك، وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده، بل وقام 
أصدقاؤنا في االتحاد السوفيتي بإخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو في 

  . د سوريامطلع الشهر الماضي، بأن هناك قصًدا مبيًتا ض

عن أن ذلك واجب األخوة العربية،  الً ولقد وجدنا واجًبا علينا أال نقبل ذلك ساكتين، وفض
  . فهو أيضا واجب األمن الوطني، فإن البادئ بسوريا سوف يثني بمصر

ولقد تحركت قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق، وتداعت 
منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى من أثر ذلك خطوات عديدة، 

مواقع شرم الشيخ المتحكمة في مضايق تيران، والتي كان العدو اإلسرائيلي يستعملها 
  . م1956كأثر من أثار العدوان الثالثي الذي وقع علينا سنة 
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تتصل  ولقد كان مرور علم العدو أمام قواتنا أمًرا ال يحتمل، فضال عن دواعي أخرى
  . األمة العربية بأعز أماني

ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر أمامنا أن قواتنا المسلحة، بما بلغته من 
التدريب، قادرة على رده وعلى ردعه، وكنا ندرك أن احتمال ، وفي مستوى في المعدات

  . الصراع بالقوة المسلحة قائم، وقبلنا بالمخاطرة

عديدة، وطنية وعربية ودولية، بينها رسالة من الرئيس األمريكي  وكانت أمامنا عوامل
مايو تطلب إلينا ضبط النفس،  26سلمت إلى سفيرنا في واشنطن يوم " ليندون جونسون"

  . وأال نكون البادئين بإطالق النار، وٕاال فإننا سوف نواجه نتائج خطيرة

عاجلة في الساعة الثالثة وفي نفس الليلة فإن السفير السوفيتي طلب مقابلتي بصفة 
والنصف من بعد منتصف الليل، وأبلغنى بطلب ملح من الحكومة السوفيتية أال نكون 

  . البادئين بإطالق النار

  . وفي صباح يوم االثنين الماضي الخامس من يونيو جاءت ضربة العدو

وقت وبثقة وٕاذا كنا نقول اآلن بأنها جاءت بأكثر مما توقعناه، فالبد أن نقول في نفس ال
أكيدة إنها جاءت بأكبر مما يملكه، مما أوضح منذ اللحظة األولى أن هناك قوى أخرى 

  . وراء العدو، جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربية

  : ولقد كانت هناك مفاجآت تلفت النظر

ذي ومن الشمال جاء من الغرب، األمر ال ،أن العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق: أولها 
  . يقطع بأن هناك تسهيالت تفوق مقدرته، وتتعدى المدى المحسوب لقوته، قد أعطيت له
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فإن العدو غطى في وقت واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية في الجمهورية : وثانًيا
العربية المتحدة، ومعنى ذلك أنه كان يعتمد على قوة أخرى غير قوته العادية، لحماية 

عل من جانبنا، كما أنه كان يترك بقية الجبهات العربية لمعاونات أجوائه من أي رد ف
  . أخرى استطاع أن يحصل عليها

فإن الدالئل واضحة على وجود تواطؤ استعماري معه، يحاول أن يستفيد من عبرة : وثالثًا
م، فيغطي نفسه هذه المرة بلؤم وخبث، ومع ذلك 1956التواطؤ المكشوف السابق سنة 

أن حامالت طائرات أمريكية وبريطانية كانت بالقرب من شواطئ العدو فالثابت اآلن 
  . تساعد مجهوده الحربي

كما أن طائرات بريطانية أغارت في وضح النهار على بعض المواقع في الجبهة 
بعمليات  الجبهة المصرية، إلى جانب قيام عدد من الطائرات األمريكية، وفي السورية

   .االستطالع فوق بعض مواقعنا

ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك أن قواتنا البرية التي كانت تحارب أكثر المعارك عنًفا 
وبسالة في الصحراء المكشوفة، وجدت نفسها في الموقف الصعب، ألن الغطاء الجوي 

 ،نه يمكن القولإفوقها لم يكن كافًيا إزاء تفوق حاسم في القوى الجوية المعادية، بحيث 
إن العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد  ،ذلك أي أثر لالنفعال أو المبالغةبغير أن يكون في 

  . ثالث مرات عن قوته العادية

ولقد كان هذا هو ما واجهته أيضا قوات الجيش العربي األردني التي قاتلت معركة باسلة 
أنه اتخذ موقفا ممتاًزا، وأعترف بأن  ،للحق ولألمانة ،بقيادة الملك حسين، الذي أقول

بي كان ينزف دًما وأنا أتابع معارك جيشه العربي الباسل في القدس وغيرها من مواقع قل
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طائرة للعمل  400الضفة الغربية، في ليلة حشد فيها العدو وقواه المتآمرة ما ال يقل عن 
  .فوق الجبهة األردنية

ري ولقد كانت هناك جهود رائعة وشريفة، لقد أعطى الشعب الجزائري وقائده الكبير هوا
بومدين بغير تحفظات وبغير حساب للمعركة، وأعطى شعب العراق وقائده المخلص 

 الً وبغير حساب للمعركة، وقاتل الجيش السوري قتا ،عبد الرحمن عارف بغير تحفظات
وبقيادة حكومته الوطنية، واتخذت شعوب  ،بطوليا معزًزا بقوى الشعب السوري العظيم

لبنان وتونس والمغرب مواقف مشرفة، ووقفت وحكومات السودان والكويت واليمن و 
شعوب األمة العربية جميًعا بغير استثناء على طول امتداد الوطن العربي موقف الرجولة 
والعزة، موقف التصميم، موقف اإلصرار على أن الحق العربي لن يضيع ولن يهون، 

لنصر وأن الحرب دفاًعا عنه ممتدة مهما كانت التضحيات والنكسات على طريق ا
  . الحتمي األكيد

قدمت لنا ما ال يمكن تقديره من تأييدها  ،وكانت هناك أمم عظيمة خارج العالم العربي
  .المعنوي

كانت أكبر وأعتى، ولقد كان تركيز  ،أن نقول ذلك بشجاعة الرجالوال بد  ،لكن المؤامرة 
من المدرعات  العدو األساسي على الجبهة المصرية، التي دفع عليها بكل قوته الرئيَسة

والمشاة، معززة بتفوق جوي رسمت لكم من قبل صورة ألبعاده، ولم تكن طبيعة الصحراء 
  . تسمح بدفاع كامل، خصوًصا مع التفوق المعادي في الجو

ولقد أدركت أن تطور المعركة المسلحة قد ال يكون مواتيا لنا، وحاولت مع غيري أن 
ل البترول العربي ليؤدى دوره، ودخلت قناة نستخدم كل مصادر القوة العربية، ولقد دخ
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زال هناك دور كبير مطلوب من العمل العربي العام، وكلي  السويس لتؤدي دورها، وما
  . ثقة في أنه سوف يستطيع أداءه

ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء إلى إخالء خط الدفاع األول، وحاربت معارك 
  . دفاع الثانيرهيبة بالدبابات والطائرات على خط ال

ثم استجبنا لقرار وقف إطالق النار، أمام تأكيدات وردت في مشروع القرار السوفيتي 
األخير المقدم إلى مجلس األمن، وأمام تصريحات فرنسية، بأن أحدا ال يستطيع تحقيق 

خصوًصا في آسيا  ،دوان األخير، وأمام رأي عام دوليأي توسع إقليمي على أساس الع
  . موقفنا، ويشعر ببشاعة قوى السيطرة العالمية التي انقضت علينا يرى ،وأفريقيا

  : وأمامنا اآلن عدة مهام عاجلة

األمة العربية موقف  أن نزيل آثار هذا العدوان علينا، وأن نقف مع: المهمة األولى
الصالبة والصمود، وبرغم النكسة فإن األمة العربية بكل طاقاتها وٕامكاناتها قادرة على 

  . آثار العدوانإزالة 

  : أن ندرك درس النكسة، وهناك في هذا الصدد ثالث حقائق حيوية: والمهمة الثانية

ـ إن القضاء على االستعمار في العالم العربي يترك إسرائيل بقواها الذاتية، ومهما 1

  . كانت الظروف ومهما طال المدى، فإن القوى الذاتية العربية أكبر وأقدر على الفعل

دة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان أولي، فإن إن إعا -2
، وهناك قواعد عربية وضعت األسطول األمريكي السادس كان يتحرك ببترول عربي

  . في خدمة العدوان ،وبرغم إرادة الشعوب ،قسًرا
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اآلن يقتضي كلمة موحدة تسمع من األمة العربية كلها، وذلك ضمان ال   إن األمر  -3
  . له في هذه الظروفبديل 

هل معنى ذلك أننا ال نتحمل : نصل اآلن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا
كون بنيت وبرغم أية عوامل قد أ ،عات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدقية في تبمسؤول

ية كلها، ولقد اتخذت قراًرا مسؤولفإنني على استعداد لتحمل ال ،عليها موقفي في األزمة
لقد قررت أن أتنحى تماًما ونهائًيا عن أي منصب : عليه يدكم جميعا أن تساعدونأري

رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير، أؤدي واجبي معها كأي 
  . مواطن آخر

هو عدوها، وأريد أن يكون واضًحا عبد الناصر  إن قوى االستعمار تتصور أن جمال
  . عبد الناصر وليس جمال ،األمة العربية كلها أمامهم أنها

إمبراطورية  والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها
، عبد الناصر لعبدالناصر، وليس ذلك صحيحًا، ألن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال

  . عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال

وأن أي فرد مهما كان دوره، ومهما بلغ إن األمة هي الباقية، : ولقد كنت أقول لكم دائًما
  . إسهامه في قضايا وطنه، هو أداة إلرادة شعبية، وليس هو صانع هذه اإلرادة الشعبية

م 1964من الدستور المؤقت الصادر في شهر مارس سنة 110وتطبيقا لنص المادة 
فلقد كلفت زميلي وصديقي وأخي زكريا محيى الدين بأن يتولى منصب رئيس 

ية، وأن يعمل بالنصوص الدستورية المقررة لذلك، وبعد هذا القرار فإنني أضع الجمهور 
  . خدمة الظروف الخطيرة التي يجتازها شعبنا، وفي كل ما عندي تحت طلبه
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إنني بذلك ال أصفي الثورة، ولكن الثورة ليست حكًرا على جيل واحد من الثوار، وٕاني 
جالء االستعمار البريطاني، وحقق  ألعتز بإسهام هذا الجيل من الثوار، لقد حقق

استقالل مصر، وحدد شخصيتها العربية، وحارب سياسة مناطق النفوذ في العالم 
عميًقا في الواقع المصري أكد تحقيق  الً العربي، وقاد الثورة االجتماعية، وأحدث تحو 

ع سيطرة الشعب على موارد ثروته وعلى ناتج العمل الوطني، واسترد قناة السويس، ووض
أسس االنطالق الصناعي في مصر، وبنى السد العالي ليفرش الخضرة الخصبة على 

كله، وفجر  يالصحراء المجدبة، ومد شبكات الكهرباء المحركة فوق وادي النيل الشمال
موارد البترول بعد انتظار طويل، وأهم من ذلك وضع على قيادة العمل السياسي تحالف 

صدر الدائم لقيادات متجددة تحمل إعالم النضال قوى الشعب العاملة، الذي هو الم
  .االشتراكية، وتحقق وتنتصر ىبن تالوطني والقومي مرحلة بعد مرحلة، وت

إن ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني، الفالحون والعمال والجنود 
خل إطار هذه والمثقفون والرأسمالية الوطنية، إن وحدته وتماسكه، والتفاعل الخالق دا

كما قلت أكثر من  ،، وبالعمل الجاد، وبالعمل الشاقالوحدة قادر على أن يصنع بالعمل
معجزات ضخمة في هذا البلد، ليكون قوة لنفسه، وألمته العربية، ولحركة الثورة  ،مرة

  . الوطنية، وللسالم العالمي القائم على العدل

خالل فترة األزمة، والبطوالت المجيدة  إن التضحيات التي بذلها شعبنا، وروحه المتوقدة
التي كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة بدمائهم، سوف تبقى شعلة ضوء ال 

لقد كان الشعب رائًعا كعادته،  ،تنطفئ في تاريخنا، وٕالهاًما عظيًما للمستقبل وآماله الكبار
  . أصيال كطبيعته، مؤمًنا صادًقا مخلًصا
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مسلحة نموذجا مشرًفا لإلنسان العربي في كل زمان ومكان، لقد دافعوا وكان أفراد قواتنا ال
قطرة من دمهم، وكانوا في الجو وبرغم التفوق  عن حبات الرمال في الصحراء إلى آخر

أساطيَر للبذل وللفداء ولإلقدام، واالندفاع الشريف إلى أداء الواجب أنبل ما  المعادى
  . يكون أداؤه

نه موقف للمثل العليا وليس ألية أنانيات أو إت ساعة للحزن، إن هذه ساعة للعمل وليس
مشاعر فردية، إن قلبي كله معكم، وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي، وليكن اهللا معنا 

  . في قلوبنا وضياًء وهدى الً جميًعا، أم

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا

دهشة عبد الناصر  نحيوأثارت المظاهرات التي اندلعت بمجرد انتهاء الخطاب رافضة لت
وهناك رأي يقول بأن المظاهرات كانت  ،الجميع داخل مصر وخارجها ربما إلى اآلن

ولكن هذا الرأي ضعيف ألسباب متعددة أولها أن  ،مدبرة من خالل االتحاد االشتراكي
والمظاهرات قامت في عواصم عربية  ،السلطة كانت أكثر ارتباًكا من أن تخطط لها

فحسب وٕان كان االتحاد االشتراكي بهذه القوة فلم عجز  ،المدن المصريةوليس  ،وعالمية
م؟ وهناك تفسير لتحرك شباب االتحاد 1971عن تحريك الشارع ضد السادات في أزمة 

حيث يذكر شمس بدران أن علي صبرى قام بإرسال برقيات إلى وحدات  ،االشتراكي
وحدات فكان تحركهم الجماعي االتحاد االشتراكي بالتجمع لسماع الخطاب في مقر ال

وقتها طبيعًيا والحقيقة أن المظاهرات قد تثير دهشتنا اآلن ولكنها ال تثير الدهشة بالنظر 
أكثر من عقد كامل  ،للظروف وقتها فالشعب المصري وقع تحت عملية غسيل مخ مكثفة

 أو مشكك فلم يكن للغالبية الساحقة من المصريين من وسيلة ،وقمع كل صوت معارض
الناصر يعلمون بحجم  فلم يكن المستمعين لعبد ،من السلطة" فلترة"لمعرفة الحقائق بغير 
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أو األكاذيب لنكن (خطاب التنحي المليء بالمغالطات حتى إن  ،الهزيمة الكارثي
وال أملك إال أن ( ،قوبل من الجماهير كما أراد من صاغه أن يقابل بالضبط) صرحاء

وعلى ) كما هو الشائع أو غيره" هيكل"طاب سواء كان أرفع القبعة لمن صاغ هذا الخ
هدًفا سياسًيا للغرب وٕاسرائيل فعال ولم يكن عبد الناصر  جانب آخر كان التخلص من
وٕان تم هذا فمن يخلفه إال من ينتصر في معركة الضباط  ،يسعدهم أكثر من اإلطاحة به

ني لديه القدرة على وال حزب مد ،على السلطة؟ فلم تكن هناك منظمة سياسية مصرية
وشكلت بمواصفات عسكرية عامة  ،اإلمساك بزمام األمور وتولي السلطة التي صنعت

وكانت الصدمة شديدة بعدما أوصلت الدعاية المتعجرفة ليس الشعب  ،ولناصر خاصة
فكانت الصدمة مروعة  ،فقط بل الجيش إلى درجة غير عقالنية من الثقة في االنتصار

أخف بكثير من قبول أن قيادته كانت على  ،ع ضحية مؤامرة دوليةوقبول الشعب أنه وق
وكان الشعب المصري كالطفل الذي أوسعه أباه ضربا  ،هذه الدرجة من الفشل واالنحالل

  . في الشارع ثم تركه راكًضا ليتعلق الطفل بأذياله باكًيا

سن للحد م كان الصراع العربي على أشده ووصل التال1967وفيما بين فبراير ومايو 
الملك (األقصى وتكفي مقتطفات من خطابات ناصر في هذه الفترة لرسم صورة موضحة 

طول الليل والنهار الملك ) (نجليزاإل فيصل والملك حسين بيشغلوهم األمريكان وبيشغلوهم
فيصل عمال يسب ويشتم، الملك حسين، ما هو بقى ملك فاجر، عاهر األردن زي ما 

نجلترا، التالتة خدام ألمريكا وخدام إل(، )اخد الصنعة عن جدهو اإلنجليز  بيقولوا عليه
، التالتة ماشيين لتحقيق أهداف ةبورقيب ةملك األردن، ملك السعودية، والخواج

الحقيقة إن معركتنا ماهياش مع فيصل وال مع حسين، وال مع الملحوس ( ، )االستعمار
ن، دول كلهم أدوات، أدوات بورقيبه، أبًدا بأي حال من األحوال، وال مع شاه إيرا

  ). بيشغلوهم األمريكان
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 ،وفي المقابل كان الهجوم المستمر من إذاعات وصحف الدول العربية المناهضة لناصر
مصر بأن تقوم بالحشد  ،وطالب الملك حسين بعد تعرض األردن لهجوم إسرائيلي

ن مع وجودها لن أل ،كما وعدت وأن تزال قوة الطوارئ الدولية ،العسكري في غزة وسيناء
بينما هاجمت  ،تتمكن مصر من التدخل إذا وقع هجوم إسرائيلي على األردن أو سوريا

اإلذاعات اليمنية الملكية ناصر واتهمته بالخيانة كاشفًة أن خليج العقبة لم يغلق أمام 
وكذلك الصحف الغربية واالتهام بالتخلي  ،المالحة اإلسرائيلية من خالل مضيق تيران

 ،ضغًطا أدبًيا شديًدا عليه الً ممث) التي تاجر بها الكثيرون بخسة(ية الفلسطينية عن القض
وكانت التهديدات اإلسرائيلية لسوريا  ،وأصبح مهموًما بالحفاظ على صورته وهيبته

واعتدائها على األردن باعًثا للمصالحة، فتم إعادة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع 
 .مايو 30فاع المشترك مع األردن وتوقيع اتفاقية للد ،سوريا

في وجه المالحة  ،في إغالق خليج العقبةعبد الناصر  والسبب المباشر للحرب هو قرار
عبر ) من احتياجات إسرائيل% 70(اإلسرائيلية والنفط الذي كان يصل من إيران 

 10كانت إسرائيل قد استولت على منطقة أم الرشراش (وميناء إيالت  ،مضايق تيران
وحولته لميناء باسم إيالت ولكن الحكومة  ،في عملية عسكرية مفاجئة ،م1949س مار 

لتمنع استفادتها من الميناء  ،المصرية أغلقت مضايق تيران أمام المالحة اإلسرائيلية
حيث اشترطت إسرائيل السماح لها بحرية المالحة  ،م1956المغصوب حتى 

بل وسبق القرار إعالن إسرائيل بأنه  لم يكن يعني إال إعالن الحربوالذي  )لالنسحاب
إذا حدث فستعتبره إعالن حرب وكان من المفترض أن تثني الحشود المصرية في سيناء 

وبعد سحب القوات الدولية من سيناء  ،القيادة العسكرية اإلسرائيلية عن خططها الهجومية
اء وجود إسرائيل بأن هذا هو الوقت إلنه ،انطلقت الشعارات العدائية من سوريا المنادية
حكيم عن استعداد الجيش إن عبد الناصر  وكان إغالق المضايق حاسًما، فبينما سأل



326 

 

الجيش  ،"يبرقبت": كان رده% 50وارتفعت نسبة احتمال الحرب إلى  ،أغلقت المضايق
عندما يفكرون  ،مستعد دفاعًيا وهجومًيا وبينما كان الرعب يستولي على القادة اإلسرائيلين

وبينما كانت المدن العربية  ،الضحايا المتوقع والسيناريوهات المختلفة للمعركة في مقدار
وأقيمت المخابئ في جميع المدارس  ،بالنصر مقدًما حفرت إسرائيل الخنادق الً تزين احتفا

) كما حدث في اليمن(تحسًبا لهجوم بالغازات  ،ووزعت اآلالف من مضادات السموم
وأموال تبرعات من يهود  ،أعداد لم تستطع استيعابهاوتدفقت على إسرائيل متطوعين ب

وقدرت القوات  ،وقد صور أن إسرائيل على شفير النهاية ،أوروبا لصندوق الطوارئ
  . دبابة وألف مدفع 550ألف جندي معهم  80المصرية في سيناء 

فما بين سنتي  ،وتخبرنا األرقام حقائق مفزعة عن تدريب الجيش المصري شبه المنعدم 
٪ للبنزين المخصص  ٥ر٢لم تزد نسبة استهالك وقود التدريب عن  ،م١٩٦٦و ١٩٦٥

ولم تزد نسبة  ،٪ من الذخيرة المخصصة للتدريب٢٦ولم تستهلك قوات المشاة أكثر من 
٪، ولم يتم تدريب أي لواء مكتمل في الجيش في ١٨٪ والمدفعية عن ١٥المدرعات عن 

 ،م١٩٥٤لحة بمناورات للجنود منذ مناورة ولم تقم القوات المس م،٦٧و ٦٦و ٦٥أعوام 
   .الصحراوي سكندريةاإلفي طريق مصر 

 80وحتى خطة التعبئة العامة كانت فاشلة فاستدعاء االحتياطي لم يستجب له إال قرابة 
كدسوا في القطارات بال أي تجهيز وشحنوا إلى سيناء  ،ألفا 120ألف جندي من أصل 

كارثة استخباراتية أبلغت ، وفي مالبس وال طعاممعظمهم في جالليبهم الريفية بال 
المخابرات المصرية أن مدى المقاتالت اإلسرائيلية ال يتعدى القناة ولهذا فال داعي 

فلم تجد المقاتالت اإلسرائيلية أية صعوبة في  ،إلقامة دشم لحماية الطائرات خلف القناة
ابل كان اإلسرائيليون قد المق، وفي تدمير سالح الجو المصري في مطاراته المختلفة
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ووصلت عملية تجهيز المقاتالت اإلسرائيلية بالوقود  ،تدربوا على الحرب عقدا كامال
 ،ساعات 8بينما كانت تصل في نظيراتها المصرية إلى  ،دقائق فقط 8والسالح إلى 

ووضعت القيادة المصرية خطًطا عسكرية لعزل جنوب إسرائيل عن ميناء إيالت ورفح 
من دون  ولكن) ذاعات كذًبا الحًقاكما أعلن في اإل(تل أبيب ذاتها  وغزة وقصف

محاولة  أجريت(معلومات حقيقية تجعل تنفيذ الخطط التي ظلت على الورق ممكًنا 
 الً ميناء العقبة األردني بد لتصوير ميناء إيالت جويا ولكن طائرة االستطالع صورت

  ).منه

رية المصرية قناعة بأن الحرب ستقوم فعال فقد والظاهر أنه لم توجد لدى القيادة العسك
 ،يونيو 5يونيو أن هجوًما إسرائيلًيا وشيًكا متوقًعا يوم  2القيادات في عبد الناصر  أبلغ

عبد الناصر  ويقص شمس بدران في محاكمته أن قرار تلقي الضربة األولى كان قرار
ة تعجزني وتشلني دي تبقى عملي :الذي طالب بتفاديها واعترض محمود صدقي وقال

تحب تنضرب  والفرد عليه المشير عامر تحب تضرب الضربة األولى وتواجه أمريكا 
الضربة األولى وتواجه إسرائيل؟ ولكن المشير عامر لم يأخذ تحذير ناصر بجدية فوزع 

ا على القيادات جاء فيه أن إسرائيل لن تقدم على أي هجوم وأن الصالبة العربية تقريرً 
بر العدو بال شك على تقدير العواقب المختلفة المترتبة على اندالع شرارة الراهنة ستج

 ،يونيو 5وقرر مواصلة رحلته إلى سيناء في موعدها صباح  ،الحرب في المنطقة
ليس نبًيا يتلقى الوحي، وتقديراته في عبد الناصر  وعندما وجه إليه اللوم في هذا رد بأن

 . لم تكن سليمة على أية حال ،م١٩٥٦

طائرة على ارتفاع منخفض نحو الغرب في اتجاه المتوسط  200وبدأت الحرب، لتنطلق 
ثم عادت لتخترق الحدود ) التي كانت تعرف أماكنها بدقة ( لتتفادى الرادارات المصرية 
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ورئيس هيئة  ،بينما كان المشير عامر وقائد سالح الجو صدقي محمود ،المصرية
ادة في الطائرة التي أقلعت من ألماظة لقاعدة بير وكبار الق ،عمليات القوات المسلحة

ا الدفاعات الجوية التي خشيت أن حيث كان في انتظاره لفيف من القادة مربكً  ،التماد
نصف ساعة كان اإلسرائيلون ، وفي تصيب طائرة القيادة التي عادت أدراجها بصعوبة

وتلتها موجة ثانية  ،تمقاتال 8مصرية بينما خسر اإلسرائيليون  اتطائر  204قد دمروا 
 9مقابل  ،مصرية أخرى اتطائر  107ودمرت  ،قاعدة 14من الهجوم استهدفت 

  . محطة رادار لينتهي سالح الجو المصري 23ودمرت  ،إسرائيلية

وبدأت الحرب البرية بتقدم القوات اإلسرائيلية بمئات الدبابات لغزة وسيناء وخان يونس 
لى محورين رئيسيين من رفح ومن ناحية أم القطف، واخترق الهجوم اإلسرائيلي سيناء ع

واخترقت القوات على المحور الشمالي بسهولة نسبية بعد تمهيد من نيران المدفعية 
حيث وصلت الدبابات  ،مع التركيز على شمال سيناء ،والطيران على كل المحاور

توالت طلبات و  ،اإلسرائيلية إلى الشيخ زويد في التاسعة صباًحا، وتقدمت حتى العريش
لكن االتصاالت  ،القوات البرية من سيناء بتوفير الغطاء الجوي والمساعدة الجوية

اإلسرائيليين تمكنوا في وقت مبكر من قطع خط االتصاالت الرئيسي حيث إن  ،قطعتان
إلى سيناء عن طريق طائرة هليكوبتر تحمل طاقم تدمير نزلت في منطقة الخاتمية حيث 

لكل نظم االتصاالت وقد اخترقت المخابرات اإلسرائيلية شفرات  يمر الكابل المحوري
الالسلكي وأرسلت أوامر مغلوطة دفعت المدرعات إلى عمق الصحراء حتى نفذ وقودها 

بل تمكن اإلسرائيليون من  ،أو وجدت نفسها تحت رحمة نيران الطائرات اإلسرائيلية

يتفقان فيها على إذاعة بيان  ،يونيو 6اعتراض محادثة بين ناصر وحسين ملك األردن 
 72خالل ، وفي نجليزية في العدوان وأذاعوا تسجيل المكالمةإ باشتراك طائرات أمريكية و 

ووصلت إلى خط القناة وتعرضت  ،كانت الدبابات اإلسرائيلية اجتاحت سيناء ،ساعة
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أثناء انسحاب  ،وتلقى خسائر مفجعة ،مر الجيش المصريدُ و  ،القوات المصرية لمذبحة
تالحقهم قذائف الطيران اإلسرائيلي وتطاردهم  ،فراده سيًرا على األقدام طوال الصحراءأ

  .دباباته

والروايات متناقضة بشأن كون  ،وفي اليوم الثاني للحرب جاء قرار االنسحاب الكارثي
وروايات أخرى  ،أو وافق عليه بعد عرضه عليه ،عبد الناصر اتخاذ القرار مشترًكا مع

أبلغه لعامر تليفونًيا  ،الً الناصر أص ائرة المشير أن القرار كان لعبدمن أشخاص في د
بالقرار حتى بدأ تنفيذه بالفعل ولم يتهم  الً لم يعلم أصعبد الناصر  وأخرى بأن ،كأمر

بل وتسببه في تدمير الفرقة  ،عامر ناصر بالتسبب في الكارثة عبر قرار االنسحاب فقط
فأمر ناصر بإعادتها لحماية ظهر القوات  ،ة بال خسائرالرابعة المدرعة التي وصلت للقنا

المنسحبة فضربها الطيران اإلسرائيلي ولكن األرجح رواية الفريق محمد فوزي حيث اتخذ 
المشير قرار االنسحاب تحت تأثير حالته العصبية والنفسية السيئة حيث طلب منه أن 

وعندما عاد إليه  ،يونيو 6 دقيقة في الساعة الرابعة 20يعد خطة لالنسحاب في خالل 
قال إنه أعطى األمر  ،مع الفريق مرتجى بخطة لالنسحاب التدريجي على أربعة أيام

باالنسحاب بالفعل وهناك شبه إجماع على أن هذا القرار لم يكن مبرًرا، فالقوات 
المصرية كانت قادرة على الصمود والدفاع عن خط الدفاع الثاني لفترة طويلة حتى مع 

عّرضهم لهجمات عنيفة  ،لغطاء الجوي بينما قرار االنسحاب العشوائي في العراءعدم ا
وتواترت شهادات عن هروب ضباط وتركهم  ،واضطرهم لترك المعدات والدبابات وراءهم

بل ودمرت المعابر بين سيناء والضفة  ،جنودهم وراءهم يدبرون أمر عودتهم بمعرفتهم

ش بأوامر المشير قبل أن يتمكن اآلالف من الجنود على يد مهندسي الجي ،الغربية للقناة
   .من العبور
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 ٩ر٨٠٠كان إجمالي من تم حصرهم من الشهداء ألفين فقط، بينما كان عدد المفقودين 
 ١٣ر٦٠٠بينما أسرت القوات اإلسرائيلية  ،م١٩٧١تم قيدهم في عداد الشهداء في  ،فرد
وارتكب الجيش اإلسرائيلي مذابح  ،غنائم باردة ،مدرعة ٨٤٨واستولت على حوالي  ،فرد

بشعة بحق األسرى المصريين، اعترف بالقيام بها قادة وجنود إسرائيليون في وسائل 
تقاريرهم العسكرية بخالف تواتر شهادات الناجين من هذه المذابح التي ، وفي اإلعالم

 اكتشف بعضها واليزال ،ودفنوا في قبور جماعية ،قتل بها مئات من األسرى العزل
وال سعي  ،أي رد فعل قانوني من الحكومات المصرية المتعاقبةمن دون  الباقي خفًيا

 . إلدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

ومكن االنسحاب المصري اإلسرائيلين من تطوير الهجوم على الجبهة األردنية التي كان 
م على إسرائيل يقودها الفريق عبد المنعم رياض وانتظر مساعدة الطائرات السورية للهجو 

حيث دمرت إسرائيل المطارين األردنيين والطائرات  ،ولكنها لم تصل حتى الواحدة ظهرا
عدم تدخل السوريين في الجبهة البرية  ىدأو  ،األردنية القليلة في سالح الجو الناشئ
وواجهت القوات األردنية عدًوا أقوى منها بمراحل  ،حسب االتفاق إلى حدوث ثغرات كبرى

إما االنسحاب إلى شرق األردن  ،رياض األمر على الملك حسين بوضوح حتى عرض
يونيو سقطت  7، وفي أو سينتهي الجيش ،أو الحصول على وقف إطالق نار فوري

ريحا، وأصدر حسين أوامره أثم نابلس والخليل و  ،القدس بعد حرب شوارع دموية
يونيو بقبول وقف  8باح باالنسحاب الكامل من الضفة الغربية وأبلغ األممم المتحدة ص

 .إطالق النار

 ،أما سوريا فالموقف كان عجيبا فالقيادة السورية التي دقت طبول الحرب لم تستعد لها
حماية كافية من دون  بل عندما وجهت إسرائيل ضربتها لمصر مخاطرة بترك مطاراتها
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 ،قاعسواوطلب من السوريين القيام بهجوم كان من شأنه إعادة التوازن في المعركة ت
ودمرت سالح الجو السوري  ،وهاجمت إسرائيل المطارات السورية ،حتى ضاعت الفرص

يونيو كانت إسرائيل قد انتهت من الجبهتين المصرية واألردنية لتتحول  9، وفي بدوره
لسوريا بهجوم مدرع واسع لتنسحب القوات السورية المنهزمة من الجوالن وتتمركز حول 

ودمرت إذاعة دمشق  ،ما سعى الساسة لوقف إطالق ناربين ،دمشق للدفاع عنها
يونيو لتصل القوات  10معنويات الجنود بإذاعتها نبأ سقوط القنيطرة قبل أن يحدث في 

  .اإلسرائيلية لتجد أهدافها خاوية على عروشها واألسلحة والمعدات مهجورة بها

كثر مما حلموا به، غزة وعندما ُقبل وقف إطالق النار كان اإلسرائيليون قد حصلوا على أ
من  ،%90القدس سيناء الجوالن الضفة الغربية، ودمروا الجيش المصري الذي فقد

 . اآلليات العسكرية في سيناء بال قتال حقيقي بخسائر بشرية ومادية ضئيلة للغاية

أذيع بيان زكريا محي الدين الذي يرفض فيه قبول  ،وبعد ساعات من إذاعة بيان التنحي
 يويرو  ،ولم تذْع استقاالت عامر وشمس بدران ،عبد الناصر وتمسكه برئاسة ،الرئاسة

لكنه لم يفعل مما  ،على أن يعلن استقالته معهعبد الناصر  عامر أنه كان قد اتفق مع
عبد الناصر  وأن ،وكأنها استقالة شيخ بلد على حد قوله ،وأعلنت الحًقا ،أفقدها قيمتها

عرض عليه اختيار أحد أعضاء و عامر رفض  ولكن ،اقترح شمس بدران خليفة له
رادة ناصر في التخلص من عامر وقواده وٕاعادة تنظيم إوكانت  ،مجلس قيادة الثورة

سنة  11كان إبعادي عن الجيش هي أمنية جمال من : (الجيش واضحة ويقول عامر
وتحققت برضائي لما استقلت ولو كان قادر يقبل االستقالة كان قبلها ولو كان قادر 

بينا صالت  ييعزلني كان عزلني فالمسألة مش زي الناس ما فاهمين وهو إن الل
فقد  الً ، ولكن التخلص من عامر لم يكن سه)بينا فرض وجود على إرادته يوعواطف الل
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ولكن ناصر كان قد عين الفريق  ،عدل عامر عن االستقالة بعدما توافد عليه الضباط
  . منه الً محمد فوزي بد

توديع ناصر إلى قريته أسطال ليستجم بينما تحركت مجموعة من  وذهب عامر بعد
يونيو ليستدعي ناصر دبابات  11الضباط في مظاهرة عسكرية تطالب بعودة المشير 

ويعيدها إلى القاهرة وقبل استقاالت قيادات الجيش التي  ،الحرس الجمهوري من القناة
مصفًيا قوة مكتب المشير  ،شوأحال العديدين إلى المعا ،قدموها تضامنا مع المشير

كونت لجنة بقيادة زكريا محي الدين لتطهير  ،يونيو 11، وفي المسيطرة على الجيش
وبقي المشير في أسطال مصدًرا للقلق  ،التمرد سريًعا يفوصُ  ،الجيش من أعوان المشير

 وبدأ ،إلى أن عاد إلى منزله بالجيزة الذي تحول لبؤرة تجمع للضباط المعارضين لناصر
يوليو صدرت األوامر برفع صورة المشير من الوحدات  21، وفي في اعتقال بعضهم

واستقدم  ،العسكرية ثم رفعت الحراسة عن منزله الذي تحصن فيه مع عدد من الضباط
  . مجموعة من بلدته باألسلحة يرابطون في المنزل وحديقته التي تحولت لمعسكر حربي

قرر أن يصفي  ،أغسطس 27لقمة العربية وقبل أن يسافر ناصر للخرطوم لحضور ا
 ،أغسطس 25مساًء  7فطلب من المشير الحضور لمنزله  ،الموقف غير المحسوم

وبينما توجهت قوة بقيادة الفريق فوزي القائد العام للقوات المسلحة لمنزل المشير للقبض 
قي على أتباعه المعتصمين به ألقت قوة أخرى بقيادة الليثى ناصف القبض على مراف

حيث وجد في انتظاره السادات ومحي الدين عبد الناصر  المشير بمجرد وصولهم لمنزل
والشافعي وانتهت المحاكمة التي عقدوها لساعات بقرار تحديد إقامته واعتقال الضباط 

 13الموالين لعامر الذي صدر قرار بنقله من منزله حيث حددت إقامته بالمريوطية 
  . السم في اليوم التاليحيث أعلن انتحاره ب ،سبتمبر
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وأبرزهم صالح  ،وانتهى الصراع بين ناصر وعامر بوفاة األخير واعتقال رجاله الكبار
وشمس بدران وزير  ،وحمزة البسيوني مدير السجن الحربي ،نصر مدير المخابرات العامة

وُصفي الموالون لصالح نصر وعامر من  ،وأعيد تشكيل االتحاد االشتراكي ،الدفاع
الذي عبد الناصر  وبدأ السادات في الظهور كمحل ثقة ،ين المدني والعسكريالقطاع

نفس ، وفي م69عينه كنائب أول قبل أن يسافر للرباط لحضور مؤتمر القمة العربية
  . وأصبح وضعه الصحي مثيًرا للقلق ،بأزمة قلبيةعبد الناصر  السنة أصيب

بعد الهزيمة حتى ال يكونوا تحت وتم إخالء مليون ونصف مواطن من مدن القناة الثالث 
وسرعان ما بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد في معركة رأس  ،رحمة مدفعية العدو

ثم تصادم مع المقاتالت اإلسرائيلية أدى إلسقاط أربعة  ،ثم إغراق المدمرة إيالت ،العش
حرب  وكان الرد على تصاعد ،وبدأت الروح المعنوية للجيش والشعب في االرتفاع ،منها

االستنزاف ضرب العمق المصري في محاولة لتثوير الشعب على قيادته وٕارغام الجيش 
ولكن الروس استمروا في تقديم  ،على إيقاف العمليات الفدائية التي أصبحت شبه يومية

إلى حين انتهاء  ،وأرسلت مقاتالت بطيارين روس وقواعد صاروخية بأطقم روسية ،الدعم
طر اإلسرائيليون لقرار عدم محاولة ضرب العمق المصري مما اض ،تدريب المصريين
فبرغم صدمة الروس في أداء  ،مقاتلة إسرائيلية في أسبوع واحد 15بعدما أسقطت 

الجيش المصري وترك مئات الدبابات غنيمة باردة لإلسرائيلين والمبادرة باالنسحاب 
الروس تخوفوا من من القتال أو حتى طلب وقف إطالق النار إال أن  الً الفوضوي بد

فبادروا بإرسال المعدات واألسلحة  ،انهيار األنظمة الموالية لها في مصر وسوريا

وأن المساعدات  ،وأبلغوا ناصر بأن ال يتنحى بمجرد إذاعة الخطاب ،والخبراء العسكريين
أسفرت عن وجود  ،وأن التقارير السوفيتية ،في الطريق برغم اتهامات وجهت لهم بالتآمر

تسببت في توريط مصر واتهام المخابرات السوفيتية  ،رائيلي على الحدود السوريةحشد إس
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حيث أدت الحشود العسكرية المصرية في سيناء (م 62بافتعالها من أجل تكرار سيناريو 
إلبعاد إسرائيل عن عمل انتقامي ضد ) النسحاب اإلسرائيلين من على الحدود السورية

  .تي انطلقت منهاسوريا بسبب األعمال الفدائية ال

مع الملك فيصل على عبد الناصر  وفي مؤتمر القمة العربية بالخرطوم تصالح
مليون جنيه استرليني سنوًيا  ٤١وتعهدت السعودية بدفع حوالي  ،االنسحاب من اليمن

٪ من كل التعهدات العربية المقدمة في هذا المؤتمر الذي ٤٠وهذا أكثر من  ،لمصر
اإلقليمي متوازًيا مع التضامن العربي معه كقائد لمصر ناصر عبد ال شهد نهاية مشروع
  . وليس لألمة العربية

مطالبة بحساب من  ،هبت الجماهير مرة أخرى هذه المرة من الجامعات 68في فبراير 
لنظر قضية الطيران  ،تسببوا في الكارثة وكانت محكمة عسكرية عليا قد شكلت

وذكر أن المشير أصدر أمر  ،لدين الحديديية النكسة برئاسة الفريق صالح امسؤولو 
االنسحاب باألسلحة الخفيفة إلى الضفة الغربية وترك األسلحة الثقيلة وراء القوات في 

بينما قيادة الجبهة كانت ترى االنسحاب لخط الدفاع والقتال حتى آخر  ،ليلة واحدة شفوًيا
دا بل مجرد تصفية وعندما صدرت األحكام هزيلة وال تقنع أح ،طلقة عند المضايق

التي كانت قد بدأت تدرك حجم التالعب  ،لرجال المشير كانت مفجرة لغضب الجماهير
 . الذي وقعت ضحيته

مارس أصدر القضاة بيانا برفض االنضمام إلى االتحاد االشتراكي ومطالبين  28في  
ا مارس وجه ناصر بيانً  30، وفي القضاء ومطالبين باستقالله شؤونبعدم التدخل في 

األمة يتضمن الخطوط العريضة إلصالح سياسي يقوم على االنتخاب في كافة  إلى
يكون جاهًزا للطرح لالستفتاء  ،ويعد مشروعا للدستور الدائم ،وحدات االتحاد االشتراكي
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باإلضافة إلى اقتراحات في الدستور  ،وانتخاب رئيس الجمهورية بمجرد إزالة آثار العدوان
ولم يكن إال تثبيًتا  ،م1968مايو عام  2هذا البيان الستفتاء  وعرض ،المزوعم إنشاؤه
وهي أقل نسبة تعلن الستفتاء في العهد % 90 وجاءت النتيجة بنسبة ،لشرعية ناصر

م وبعدما رفضت جموع القضاة االنطواء تحت تنظيم 1969أغسطس ، وفي الناصري
القضاء وقعت مذبحة  ومحاولة إدخال عناصر غير قضائية في سلك ،االتحاد االشتراكي

فحلت الهيئات القضائية ثم أعيد  م،68القضاة والتي كانت انتقاًما من بيان مارس 
وشكلت محكمة عليا  ،قاٍض ومستشار 200وقد أسقط من عضويتها قرابة  ،تشكيلها

   .لمراقبة دستورية القوانين بغرض منع القضاء العادي من نظر دعاوى عدم الدستورية

بعدما وقعت أحداث أيلول  ،كُتشف إصابة ناصر بمرض في القلبا 70وفي سبتمبر 
حيث تصادم الجيش األردني مع ميليشيات المنظمات الفلسطينية في معارك  ،األسود

ووقع اتفاق على إيقاف القتال مقابل خروج عبد الناصر  ثم تدخل ،دموية عنيفة
جرش وعجلون لكن وتمركزوا في مناطق أحراش  ،المنظمات من المدن األردنية كافة

القتال تجدد ثم تدخلت سوريا عسكرًيا في المعركة لصالح الفلسطينين وقتل اآلالف 
وانتهت األزمة بخروج ياسر عرفات والمنظمات إلى لبنان ليكونوا طرًفا في الحرب 

  .األهلية التي اشتعلت بها بعد عدة سنوات

 ،ة األمريكي من موسكوقبل ناصر مبادرة روجرز وزير الخارجي 1970يوليو  23في و 
بينما أعلن السادات رفضها في مصر للصحفيين توقًعا أن هذا موقف جمال من المبادرة 

 ،التي قضت بقبول رقابة أمريكية على تنفيذ وقف األعمال العسكرية على جانبي القناة
وأعلن وقف  ،فمرت طائرات التجسس األمريكية على األجواء المصرية بشكل دوري

كانت كتائب الصواريخ وصلت إلى شاطىء القناة  ،وقبل موعده بساعات ،رإطالق النا
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لتنتهي حرب  ،وتدافع عن العمق المصري ،الغربي لتأمين الطائرات إن قامت بهجوم
دبابة وهذا أضعاف  72طائرة و 27قتيال و 872االستنزاف التي خسرت إسرائيل بها 

فيها خسائر فادحة أيضا فكما  ولكنها كانت عبًئا على مصر وتكبدت 67خسائرها في 
إن المضي في حرب االستنزاف بينما إسرائيل تتمتع بتفوق جوي كامل : عبد الناصر قال

 .استنزاف ألنفسنا

  . لينتهي عهد ويبدأ آخرعبد الناصر  توفى م،1970سبتمبر  28وفي 
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 الرقص على الحبال

 ،لغيرنا أال يتناسىال بد  نسى كماعندما نتحدث عن السالم فالبد لنا أن نتذكر وال ن
وقد تأذنون لي أن أضع بعض هذه  ،حقيقة األسباب التي من أجلها كانت حربنا

السالم الوحيد ، ننا حاربنا من أجل السالمإ ،األسباب محددة قاطعة أمام حضراتكم أوال
  . الذي يستحق وصف السالم وهو السالم القائم على العدل

  1973أكتوبر  13أنور السادات في خطابه 

وقد كان في  ،بدأ السادات مهمته كرئيس للجمهورية بتحديات كبيرة داخلية وخارجية
الصحية السيئة دافًعا لمجموعة من كبار رجال عبد الناصر  تسرب األخبار عن حالة

السياسة في تحقيق نوع من التوافق وتنسيق المواقف في محاولة لتحقيق رؤية عبر عنها 
جب أن تقوم في مصر إدارة جماعية لتتمكن من سد الفراغ الناتج عن السوفيت بأنه ي

الذي ال يوجد رجل واحد يستطيع أن يحل محله حتى نائبه السادات عبد الناصر  رحيل
امتدت  ،الذي كانت توليته فرصة للكثير منهم في التقاط األنفاس بعد فترة توتر عنيفة

م يكن ليقبل إال أن يكون صاحب القرار ولكن السادات ل ،عبد الناصر إلى وفاة 67من 
وتحولت إلى صدام تفجر عندما هاجم علي  ،الوحيد وسرعان ما بدأت الخالفات تظهر

إبريل بعنف  21صبري رئيس االتحاد االشتراكي مشروع الوحدة بين مصر وليبيا وسوريا 

 300وعند التصويت كان أكثر من  ،في اجتماع الهيئة المركزية لالتحاد االشتراكي
   .صوت مع علي صبري بينما لم يدعم السادات إال ثالثة

مايو وصل إليه ضابط بوليس يحمل بين يديه مجموعة  11ويروي السادات أنه في 
أشرطة لتسجيالت لمكالماته الهاتفية لتتفجر األزمة وأرغم وزير الداخلية شعراوي جمعة 
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قاالت جماعية إلجباره على على االستقالة ثم قررت المجموعة أن تواجه السادات باست
وكان األهم بينهم الفريق محمد فوزي وزير الحربية والقائد العام للقوات  ،التراجع

والذي ظهرت وثيقة بخط يده يأمر فيها الفريق محمد صادق بتحريك  ،المسلحة
مجموعات من القوات المسلحة والشرطة العسكرية واالستخبارات في شكل يشبه اإلعداد 

ولكن هذا لم يحدث حتى ظهرت الوثيقة في مذكرات الفريق  م،21/4/1971النقالب 
رئاسة الجمهورية  شؤونصادق الذي أخفاها حتى وفاة السادات، وسامي شرف وزير 

الذي كان الحرس الجمهوري يدخل تحت اختصاصه ولكن السادات تواصل مع اللواء 
 13كان الذي طمأنه في الليثى ناصف وضمن موقفه مبكًرا ثم الفريق صادق رئيس األر 

 .مايو على وضع القوات المسلحة وحياد الجيش وعين الحًقا وزيًرا للحربية

عبد  حتى اتهم سامي شرف مدير مكتب ،كز القوى بشكل كبيراوضخمت مسألة مر 
وأن االستقاالت كانت بسبب توهم المستقيلين  ،بأنه عميل للمخابرات الروسيةالناصر 

ويثور على السادات الذي سيجد  ،د الناصربألنهم رجال عبأن الشعب سينحاز إليهم 
ولكن السادات رد باعتقال الجميع  ،نفسه عاجزا عن إدارة الدولة فيضطر إلعادتهم

مراكز القوى على حد تعبيره " بفرم"واتهامهم بالتآمر بل وخرجت المظاهرات تأييًدا لقيامه 
مايو  15ٕارهابهم وسميت حركة و  ،عبد الناصر في إظهار لكراهية الشعب لتسلط رجال

  .بثورة التصحيح ،"مراكز القوى"ن يالتي تخلص فيها السادات من كافة مناوئيه، المسم

ثم اعتقل مرة  ،سنوات 10في المقابل يؤكد محمد فائق وزير اإلعالم الذي حكم بسجنه و 
أنه لم يكن هناك صراع على السلطة وال محاولة  م،81أخرى في اعتقاالت سبتمبر 

وٕانما مجرد خالفات في الرؤى السياسية بين السادات  71نقالب في أزمة مايو ا
وأمر فائق بإذاعتها قبل أن يقبلها  ،والمجموعة التي بادرت بتقديم استقاالت جماعية
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واعتراًضا عليها بممارسة  ،ية توجهات السادات من ناحيةمسؤولالسادات حتى ال تتحمل 
  . ىالحق في االستقالة من ناحية أخر 

وتورط الكاتب الساخر محمود السعدني في قضية مراكز القوى واعتقل بسبب مكالمات 
السعدني  ىواستخلص من وسطها خيوط مؤامرة نف ،سجلت له كان بها شتائم وسخرية

ومن ضمن ما ) قلب نظام الحكم أإيه أنا علشان أعمل ( صلته بها فعلى حد قوله 
ريم أنه قال لو أراد السادات دخول مبنى استخلص من مكالمة له مع فريد عبد الك

اعتبر  ،اإلذاعة يمنعه العساكر وبينما أكد السعدني أنه كان يمازح فريد ليقلل من توتره
  . على مؤامرة لمنع الرئيس من التواصل مع الشعب الً هذا دلي

 ،أعلن السادات عن بداية عهد جديد للحرية والديمقراطية ،وبعد تصفية مراكز القوى
ولكن  ،وظهر في اإلعالم يهدم جدارن المعتقالت ،ج عن العديد من المعتقلينوأفر 

  . الديمقراطية التي بشر بها جاءت خالية من الدسم

منح مصر األسلحة الهجومية التي  واستمرت في عهد السادات مماطلة السوفيت في
رهم عدم الذي فوجئ بمماطلة الروس في طلبه وٕاظهاعبد الناصر  أواخر حياة منها تطلب

وخوفهم من أن هذا قد  ،الثقة في قدرة مصر على القيام بهجوم ناجح الستعادة سيناء
 ،خاصة مع قيام إسرائيل بعمليات نوعية داخل العمق المصري ،يؤدي إلى كارثة جديدة

رغم  ،إظهاًرا لتفوقهم وتصاعد األصوات المعارضة لدعم العرب في االتحاد السوفيتي
ويزيد من قوة دفاعتها التي  ،أن التأخر يقوي موقف إسرائيل علىعبد الناصر  إصرار

ولم يكن السوفيت فقط من يرون أن  ،م منيعة للغاية69ظهرت بانتهاء خط بارليف 
المصريين ال يستطيعون القيام بعمل عسكري ناجح ضد إسرائيل بل كان رأًيا عالمًيا 
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بعمل عسكري وٕاال فالعواقب  وتلقى السادات نفس النصيحة من كسينجر أال يحاول القيام
  .في االنتظار 67وخيمة وهزيمة أثقل من 

أعلن السادات عن مبادرة للسالم تتضمن انسحاب إسرائيل  م،71وفي الرابع من فبراير 
وٕاقامة منطقة منزوعة السالح على  ،مع إشراف األمم المتحدة ،التدريجي من سيناء وغزة

وأنها ال تنوي االنسحاب  ،علنت إسرائيل رفضهاوأ ،الجانبين مع إعادة فتح قناة السويس
وكانت المبادرة المصرية تتضمن استئناف القتال إن لم  ،من أي أراضي استولت عليها

مما وضع السادات في حرج وقام بزيارة لالتحاد  ،يتم بدء تنفيذها خالل شهر من إعالنها
وبعد مظاهر  ،كريلم يلَق فيها ما كان ينتظر من دعم للقيام بعمل عس ،السوفيتي

تخوف الروس من تحول موقف  ،وٕاقصاء علي صبري ،الترحيب بروجرز في القاهرة
 .ولكنه استجاب لطلبهم وعقد معاهدة الصداقة بين مصر واالتحاد السوفيتي ،السادات

ومع بوادر التقارب الروسي األمريكي بين نيكسون  ،بال حسم ،م71وانتهت سنة الحسم 
بدا األمر وكأن مصر وحربها ستسقط من  ،كسينجر" سههند"الذي  ،وبريجينيف

المقابل نظر السادات لألمر من وجهة ، وفي الحسابات حتى ال تعكر مساعي التقارب
وزيارة نيكسون لالتحاد  ،نظر أخرى فقد رأى أن السبب الرئيس في هذا التقارب

 ،الح الروسياألمريكيين في فيتنام بسبب الس المصاعب التي تعرض لها يه ،السوفيتي
في الجبهة المصرية  امحدود اعسكري اوكان يرى أن تحريك ،برغم أنهم لم يهزموا تماًما

وحاول نقل وجهة نظره هذه إلى  ،سيفتح الباب لمفاوضات للسالم غير ممكنة من دونه
   .السوفيت

صدر بيان مشترك بخصوص الشرق األوسط  د زيارة نيكسون التاريخية لموسكووبع
من تلقي شحنات األسلحة تلقى السادات رسالة  الً تين في الحل السلمي وبدبرغبة الدول
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حملها السفير السوفيتي تنصح فيها القيادات السوفيتية بعدم التورط في عمل عسكري 
في ذلك الوقت أن السوفيت ال يرغبون في  وتعالت همسات ،غير مضمون العواقب

مية الروح القومية العربية ألن وال تن ،خوض مصر الحرب حتى ولو كللت باالنتصار
وكان رد السادات في طلب  ،كالهما يضعف األنظمة الموالية للسوفيت واعتمادها عليهم

التي لم  17وسوخاى  25وكذلك طائرات ميج  ،خروج كافة الخبراء الروس من مصر
وكذلك محطات اإلنذار المبكر أو تشتريها مصر،  ،يمسها الطيارون المصريون

وس وخرجوا قبل الموعد المحدد مع نشر بيان أن ذلك ال يؤثر على طبيعة واستجاب الر 
 . العالقات الودية والصداقة بين البلدين

وتولى عبد القادر حاتم وزراة اإلعالم مكلًفا بعمل وتنفيذ خطة لخداع إسرائيل إعالمًيا 
ة التي غلبت وثقتهم الزائد ،واستغلت غطرسة القادة اإلسرائيلين ،فقام بها على أكمل وجه

ودقة خططهم في تجنب توجيه ضربة استباقية للجيش المصري الذي استكمل  ،حذرهم
أكتوبر قابل  5، وفي الهجومفي  يفطن أحد لنيتهمأن من دون  استعدادته على القناة

طالًبا منه التوسط لدى إسرائيل للسير  ،محمد الزيات وزير الخارجية األمريكي كسينجر
من فكان رده أن الدول المنتصرة هي  ،يذ قرارات األمم المتحدةوتنف ،في المفاوضات
ويقول كسينجر عن  ،والوقت غير مناسب لهذا الكالم ،وتفرض الشروط ،تحدد المواعيد

كان رأيي في السادات أنه يشبه شخصية في أوبرا عايدة فلم آخذه على محمل (السادات 
  ).أن ينفذهامن دون  الجد كان يطلق تصريحات رنانة

 ،بعدما اتهمه السادات بالتأخير في اإلعداد للمعركة ،وأطيح بالفريق صادق وزير الحربية
مطالًبا  ،وبعدما قام أحد الضباط بقيادة وحدته إلى مسجد الحسين في مظاهرة عسكرية

 الذي كانإسماعيل  وعين الفريق أحمد ،م72أكتوبر  12بالبدء في المعركة مع إسرائيل 
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واتهمه بأنه  ،انهالزعفر بعد قيام إسرائيل بعملية إنزال في  ،ه للمعاشقد أحالعبد الناصر 
بداية العام اندلعت مظاهرات الجامعات العاصفة التي انتهت ، وفي فشل في التصدي لها

واعتقال أعداد كبيرة من الطالب في ظل تصاعد الغضب في الجيش  ،بإغالقها
ع السادات بالحرب الهند باكستانية في بينما تذر  ،حرب سلم والال من حالة الال ،والشعب
 م،72مايو  26، وفي والضباب السياسي على حد تعبيره كمانع من المعركة م،72يناير 

وأصبح  ،بين أميريكا واالتحاد السوفيتياإلستراتيجية  عقدت معاهدة الحد من األسلحة
كان الضغط ف ا،بعيد احتماال ،الحصول على أسلحة أكثر تقدًما من االتحاد السوفيتي

  . الذي قرر أن يخوض المعركة التي ال مفر منها ،الشديد على السادات

وكانت هناك ثالث نظريات للحرب في سيناء، األولى هي الهجوم الشامل لتحرير سيناء 
والثانية هجوم محدود  ،ات المناسبة لهايوهي غير معقولة لعدم وجود اإلمكان ،وغزة

ثم تطوير الهجوم في مرحلة ثانية، والثالثة  ،لشرقيةللعبور وتحرير شريط على الضفة ا
واالقتصار على خطة دفاعية قوية حتى تضييق الهوة بين سالح  الً بعدم الهجوم أص

الجو المصري واإلسرائيلي، وكانت خطة المآذن العالية التي وضعها الشاذلي هي 
ن مرحلة و لتكثم طورت  ،كيلو متر شرق القناة 12إلى  10الرابحة بتحرير شريط من 

وبينما قدم  ،وبعد وقفة تعبوية يتم االستمرار في التحرير حتى المضايق ،أولى من الخطة
التي تخطط للعبور واالستمرار إلى المضايق في  41المصريون إلى السوفيت الخطة 

محاولة للحصول على األسلحة الالزمة لها أخفوا خطة المآذن العالية المحدودة والتي تم 
   .ا بمعركة بدر في رمضانعد تطويرها وتغير اسمها إلى بدر تيمنً تنفيذها ب
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المشاركة السورية في الهجوم محتومة رغم أن قيام مصر بعملية عسكرية  توكان
ال يشجع سوريا على مشاركتها ألن القيادة السورية لم تكن تستطيع أن تبرر  ،محدودة

  .ربة استباقية إن لم تشاركعدم المشاركة للشعب وألن إسرائيل كانت ستوجه لها ض

طائرة  220حيث قامت  ،أكتوبر 6بدأت الحرب في الثانية وخمس دقائق بعد ظهر  
 ،مطارات ةمستهدفة ثالث ،مصرية بتنفيذ ضربة جوية مكثفة ضد أهداف العدو في سيناء

 التمهيد النيراني أبد ،التوقيت نفس، وفي ومراكز القيادة والردار والمدفعية بعيدة المدى
، بالمدفعية الثقيلة وبعدها بدقائق عبرت مجموعات من قوات الصاعقة واصطياد الدبابات

ثم عبرت  ،ارتفع أول علم مصري على الضفة الشرقية ،الثانية وثالثين دقيقةوفي 
مستخدمين مدافع المياه تحت حماية نيران قوات  ،مجموعات فتح الممرات من الهندسين

وأقيمت الكباري وحتى  ،أو اشتبكت مع القوات اإلسرائيليةالمشاة والصاعقة التي سبقته 
كانت القوات المصرية قد عبرت واستولت على العديد  ،أكتوبر 7الحادية عشر صباح 

طائرة للعدو  23ومعها قرابة ألف دبابة بينما أسقطت  ،من النقاط الحصينة للعدو
صمدت أمام هجوم  وبنهاية اليوم كانت القوات المصرية التي ،دبابة 200ودمرت 

كيلو  8إلى  6الدبابات اإلسرائيلية قد تمكنت من حماية رؤوس الكباري ومدها إلى عمق 
فشل الهجوم اإلسرائيلي المضاد بعد  ،أكتوبر 8، وفي مترات وتحرير القنطرة شرق

ولكنه استمر في التاسع والعاشر حتى قرار القيادة العسكرية اإلسرائيلية  ،خسائر جسيمة
التي توقفت  ،لهجوم على الجبهة السورية مع تثبيت الوضع على الجبهة المصريةتركيز ا

أكتوبر في وقفة تعبوية أثارت  14إلى  10قواتها واتخذت مواقع دفاعية ألربعة أيام من 

حيث رأى الكثيرون هذه الوقفة إضاعة  ،دهشة الجميع وانتقدها الخبراء العسكريون بعنف
بينما يرى آخرون أن تطوير الهجوم بعد  ،غير مبرر وحذر ،للتفوق المصري الواضح

ألن القوات ستكون قد خرجت من مظلة الدفاع الجوي  ،العبور مباشرة كان سيبوء بالفشل
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كما فاجأ العالم فلم يتم اإلعداد  ،المصري المبهر فاجأ قياداتهالجندي  الحقيقة أن نجاح(
فلم تكن الحرب بالنسبة  ،االنتصارلتحريك قواعد الدفاع الجوي بالسرعة التي حدث بها 

تستطيع إلحاق  ،ظل تفوق اإلسرائيليين الجوي، وفي )للمقاتل المصري حرب تحريك
أكتوبر الذي تحرك الحتالل  10كما حدث مع اللواء مشاة األول  ،خسائر كبيرة بالقوات

عيون موسى فرصده الطيران اإلسرائيلي وقصفه بمجرد خروجه من المظلة الصاروخية 
بينما استعادت إسرائيل األراضي  ،لدفاع الجوي في ممر ضيق فأصيب بخسائر ضخمةل

أكتوبر وعادت لخط إيقاف النار في  10و 9 يالتي فقدتها على الجبهة السورية في يوم
المضايق  هوطالب السادات بتطوير الهجوم في اتجا ،م وثبتت الجبهة المصرية67

ا ما اعترض عليه رئيس األركان سعد الشاذلي وهذ ،وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة
حيث  ،ولكن السادات أصر لتخفيف الضغط عن سوريا ،وقائدا الجيش الثاني والثالث

أكتوبر ولكن الهجوم اإلسرائيلي المضاد  7و 6كانت الغلبة للقوات السورية في يومي 
دفاعية في يوم واضطرهم التخاذ مواقع  ،أنهى المرحلة الهجومية السورية بخسائر كبيرة

أكتوبر بدأ الهجوم اإلسرائيلي في اتجاة دمشق ولكنه فشل  11الخميس ، وفي أكتوبر 8
بعدما أعادت إسرائيل احتالل  ،لدعمها ،ووصول القوات العراقية ،لقوة الدفاعات السورية

   .وأصبح هدفها تقريب مدفعيتها لدمشق ،الجوالن

 4وتم دفع الفرقتين المدرعتين  ،سياسيةأكتوبر بدأ تطوير الهجوم تحت ضغوط  14وفي 
لحماية األراضي من تسلل إسرائيلي  ،اللتين كانتا في ظهر الجيشين الثاني والثالث 21و

لعدم الرغبة في تحريك الفرق الخمسة التي تكون  ،من الضفة الغربية إلى الشرقية

اد بعد وفشل الهجوم المصري المض ،وتسيطر على الضفة الشرقية تماًما ،الجيشين
اليوم التالي قرر اإلسرائيليون ، وفي دبابة 200خسر فيها قرابة  ،معارك دبابات عنيفة

وتنفيذ خطة الغزالة مستغلين المساحة الخالية بين الجيشين  ،الهجوم على ثغرة الدفرسوار



345 

 

طبًقا للسفير مراد غالب فإن االستخبارات السوفيتية (الثاني والثالث عند البحيرات المرة 
وقدمت الصور إلى السادات  صورت الثغرة باألقمار الصناعية كما فعلت األمريكيةقد 

فقام لواء مدرع بالهجوم ) ولكنه لم يأخذ بها ،مع اقتراحات إلجهاض الهجوم اإلسرائيلي
على المحور األوسط إللهاء القوات المصرية بينما تسلل اللواء الثاني بقيادة شارون 

ثم قام شارون مع قوة صغيرة بالعبور للضفة الغربية في لمنطقة خالية بين الجيشين 
ثم اتجه لضرب مواقع الصواريخ  ،ثم لحقت به قوات المظالت والدبابات ،منطقة خالية

ذات ، وفي المضادة للطائرات ودمر أربع مواقع منها فاتًحا ثغرة للطائرات اإلسرائيلية
النار وانسحاب إسرائيل لحدود  اليوم حضر رئيس الوزراء السوفيتي بمشروع لوقف إطالق

بينما ظلت القوات اإلسرائيلية في  ،وضمان أميركي وسوفيتي مشترك لعملية السالم 67
أن تواجهها القوات المصرية وأنشئ كوبري وبدأت القوات من دون  ساعة 36الثغرة 

ن اإلسرائيلية تتزايد بشكل خطير وبينما رأى سعد الدين الشاذلي سحب لوائين مدرعين م
رفض بعنف خوًفا من  يولكن هذا الرأ ،الجيش الثالث وتوجيههم للقضاء على الثغرة

وتحول  ،أكتوبر 14بعد فشل الهجوم  ،تأثير سحب القوات على الروح المعنوية للجيش
مدرع  25وأصدرت األوامر للواء  ،األمر لخالف عنيف بين القيادات تدخل فيه السادات

والمظليين رغم اعتراض قائد الجيش الثالث على  بالهجوم مدعوما بقوات الصاعقة
تعريض اللواء المدرع للتحرك في مساحة كبيرة مكشوفة لطيران العدوان وقد وقع هذا 

ودمر بالكامل وفشل الهجوم المضاد في تصفية  ،اللواء في فخ أعده له اإلسرائيليون
بهجوم  23مدرع أكتوبر قام اللواء  18صباح ، وفي بعد تكبد خسائر جسيمة ،الثغرة

جديد ولكن نتيجة لنقص المعلومات عن حقيقة قوة العدوان ُكلل بالفشل الجسيم ودمر 
دبابة مدعومة بالمقاتالت  330دبابة وقد واجه قوة تزيد عن  63اللواء المكون من 

وبدأ الموقف يتدهور واشتبكت المقاتالت المصرية واإلسرائيلية في  ،والمدفعية الثقيلة
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وزيادتها حتى وصلت لسبعة ألوية  ،وتوالى إمداد اإلسرائيليين للقوات ،حاميةمعركة جوية 
وبينما قررت القيادة المصرية سحب الفرقة الرابعة، طالب الشاذلي  ،مدرعة في الثغرة

  .بسحب أربع ألوية أخرى لتستطيع مواجهة القوات التي تضخمت في الثغرة

محاولين احتالل  ،عنيفة على مدن القناةأكتوبر بدأت الغارات اإلسرائيلية ال 20وفي 
 ،سماعيلية ولكنهم فشلوا الستبسال المقاومة المصرية من رجال الصاعقةالسويس واإل

 ،أكتوبر 25و 24ثم أعادوا المحاولة الحتالل السويس  ،حتى أعلن وقف إطالق النار
 .ثم أعلن وقف إطالق النار الثاني ،ولكنهم فشلوا وخسروا أربعين دبابة

الفريق الشاذلي ليبلغه بأن إسماعيل  استدعى المشير أحمد 1973ديسمبر  12ي وف
حيث  ،قرر إنهاء خدمته كرئيس لهيئة أركان القوات المسلحة ،الرئيس أنور السادات

عين سفيًرا في لندن ثم بعد ذلك نقل إلى لشبونة حتى توقيع الرئيس أنور السادات 
وهاجم  ،ول الشاذلي لمعارض عنيفحيث تح م،1978لمعاهدة كامب ديفيد عام 

وعندما أصدر  ،وذهب إلى الجزائر كالجئ سياسي ،السادات واتهمه بالديكتاتورية
وحمله مسؤولية التسبب  ،اتهم الشاذلي بالتخاذل) البحث عن الذات(السادات مذكراته 

 ،ساعة 16ولكنه تأخر  ،حيث كلف بتولي حصار القوة اإلسرائيلية المتسللة ،بالثغرة
مع إصرار السادات على (كانت القوات المتسربة أكبر من قدرته على احتوائها سريًعا ف

وأن أعصاب الشاذلي ) وأنها مجرد نصر تلفزيوني دعائي ،أن الثغرة مصيدة لإلسرائيلين
إسماعيل  وأن حسني مبارك وأحمد ،وطالب بسحب جميع القوات في الشرق ،انهارت

وأخبراه أن الشاذلي يريد انسحاب القوات الكامل من  ،برأكتو  19خاطباه تليفونًيا في يوم 
الذي لم يكن  ،وشرحوا له الوضع العسكري بالكامل ،فاجتمع السادات مع القادة ،سيناء

إعالن ولم يبلغ من دون  وعين الجمسي محله ،فقرر عزل الشاذلي ،يستدعي االنسحاب
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ذلي على السادات بنشر مذكراته ورد الشا ،إال بعد فض االشتباك األول ،الشاذلي بالقرار
تهم السادات باتخاذ قرارات خاطئة رغما عن جميع النصائح من احيث ) حرب أكتوبر(

من  وتدخله المستمر في الخطط العسكرية أثناء سير العمليات على الجبهة ،العسكريين
لعسكري ال تتجاوز خمس سنوات السادات نفسه قال إن مدة عمله ا( دراية دون 

وتضليل الشعب بإخفاء حقيقة الثغرة وتدمير  ،ما أدى إلى التسبب في الثغرةم) ونصف
كانت تصلهم  ،وحصار الجيش الثالث لمدة فاقت الثالثة أشهر ،حائط الصواريخ

  .اإلمدادات الغذائية خاللها تحت إشراف الجيش اإلسرائيلي

إلى جواره  وأمر السادات بالتخلص من جميع الصور التي يظهر فيها الفريق الشاذلي
الغني الجسمي  داخل غرفة العمليات، واستبدالها بصور يظهر فيها اللواء محمد عبد

وتم تجاهل دور الفريق الشاذلي في  رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في ذلك الوقت،
بينما وصف الشاذلي قاتل السادات في لقاء تلفزيوني بأنه ضابط  ،معركة العبور تماًما

 .جيش شجاع

م حكًما غيابًيا على الفريق سعد الدين 16/7/83أصدرت محكمة عسكرية بتاريخ ثم 
الشاذلي باألشغال الشاقة لمدة ثالث سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ترتب علي 
إذاعتها اإلضرار بأمن وسالمة البالد بناء على المعلومات التي نشرها في كتابه مذكرات 

عاد الشاذلي إلى مصر حيث قبض عليه  م1992مارس  14، وفي حرب أكتوبر وغيره
ونفذت مدة الحكم عليه بالسجن الحربي التابع للجيش الثالث  ،فور وصوله مطار القاهرة

فبراير وتوفى  ،حيث تم اإلفراج عنه بعفو عام م،1993حتى بداية أكتوبر  ،الميداني
  .م2011
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على سحب المدرعات  م،1973وقد فوجئ المشير الجسمي بموافقة السادات في ديسمبر 
ورفع  ،المصرية من سيناء عدا ثالثين دبابة فقط ثم أطلق سراح األسرى اإلسرائيليين

   .الحصار عن المضايق في تصفية مبكرة جًدا الحتماالت استخدام القوة المسلحة

وكانت الدول العربية المنتجة للنفط قد توافقت على تخفيض إنتاج النفط بشكل تدريجي 
ن تقديم معونات أكتوبر ع 19ولكن عندما أعلن نيكسون  ،في بداية الحربيومًيا  ،5%

أعلنت السعودية وقف تصدير النفط ألميركا  ،مليون دوالر 2200إلسرائيل تقدر بـ
بينما  ،م4197مارس واستمر الحظر حتى  ،وتبعتها في خالل أيام الدول العربية األخرى

صل بعد ثالثة أشهر من وقف القتال طلب رفع الحظر من الملك فيقد كان السادات 
  . ولكنه علق وقف الحظر على الوصول التفاق على الجبهة السورية

دبابة روسية وأهداهم لمصر  100بومدين في شراء  يساهم الرئيس الجزائري هوار و 
دبابة لمصر  250وٕاعالن الروس إهداء  ،ولكنهم لم يصلوا إال بعد وقف إطالق النار

  . ركة العسكرية الرمزية لقوات عربية متعددةبإالضافة إلى المشا

بدأت في عهد  ،وبينما تراجع النشاط الدعوي الديني بشكل عام في الحقبة الناصرية
، وفي سرعان ما تحولت لتيار واسع تخطى كافة التصورات ،السادات انفراجة بتشجيعه

على  حاصل(حيث اقتحم دكتور صالح سرية  ،كانت حادثة الفنية العسكرية ،م74
متصوًرا أن  ،الكلية الفنية العسكرية بمجموعته للحصول على السالح) دكتواره في الفلسفة

يبدأ ثورة مسلحة باغتيال السادات وأركان حكمه المجتمعين في مبنى مجاور للكلية 
  . ا صاغيةكجرس إنذار مبكر لم يلَق آذانً 

القناة وتطهير قناة بدأ السادات في إعادة تعمير مدن  ،وبعد حرب أكتوبر مباشرة
م 75عام ، وفي السويس بمشاركة أميركية وسوفيتية مما استلزم االستدانة من الخارج
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بينما تراجعت المساعدات  ،تجاوزت ديون مصر قصيرة األجل حاجز المليار دوالر
 ،مليون دوالر سنويا 280قرابة  ،م67العربية التي كان متوسطها السنوي منذ عام 

  . والسعودية والكويتمعظمهم من ليبيا 

إعالًنا لنهاية الحرب نهائًيا قبل أن تنتهي  ،م75وكان إعادة افتتاح قناة السويس  
  .إلدارة الصراع المصري اإلسرائيلي ،المفاوضات التي أصبحت الوسيلة الوحيدة
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 زمن كامب ديفيد

ليس هذا وارًدا في سياسة  ،إنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاًقا منفرًدا بين مصر وٕاسرائيل
أو ، وأي سالم منفرد بين مصر وٕاسرائيل ،فليست المشكلة هي مصر وٕاسرائيل ،مصر

في المنطقة ، فإنه لن يقيم السالم الدائم العادل، بين أية دولة من دول المواجهة وٕاسرائيل
، لفإنه حتى لو تحقق السالم بين دول المواجهة كلها وٕاسرائي، كلها بل أكثر من ذلك

الذي ، بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبًدا السالم الدائم العادل
  .يلح العالم كله اليوم عليه

   20/11/1977من خطاب السادات في الكنيست اإلسرائيلي 

ولكن بينما ألمح محمد نجيب  ،لم يكن السادات أول من فكر في إقامة سالم بين مصر
عندما  م1954عام ، وفي م1948بعد  ،اوجود إسرائيل لم يعد ممكنً ن إنهاء إلذلك بقوله 

يدن وزير الخارجية البريطاني الجتماع مائدة مستديرة بين الدول العربية وٕاسرائيل أدعا 
ولكن عنف الهجوم العربي  ،أنها فكرة جديرة بالنظرعبد الناصر  أعلن ،لتسوية النزاع

وكان مطلب إسرائيل األساسي وقتها االعتراف  أدى به للتراجع ،عليه واتهامه بالخيانة
 بوجودها في حدود قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بالتقسيم وٕاقامة الدولتين وصرح

في تطبيق قرار التقسيم  ،في مؤتمر باندونج أن حل المشكلة الفلسطينيةعبد الناصر 

، ب للدولة الفلسطينيةبرنادونت الذي كان يقضي بضم النق ،باإلضافة إلى تعديل الكونت
صرح أنه يمكن للدول العربية تطبيًقا ألحد مقررات  م،65حوار مع مجلة فرنسية وفي 

مؤتمر باندونج أن تقبل وجود إسرائيل إذا سويت مشكلة الالجئين وفق قرار األمم 
ولكن السادات من انفرد  ،سنلقي إسرائيل في البحر كما هو شائع ،المتحدة ولم يقل أبًدا

والذي جاء بأقل مما كان يمكن الحصول عليه إن  ،ل عقد اتفاق سالم دائم منفردبقبو 
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وصلت لقيام  ،ما صاحبه من صراعات عربيةومن بدون  ،كان في إطار حل جماعي
 يانتهت بعد تدخل الرئيس الجزائري هوار  م،77حرب صغيرة بين مصر وليبيا يونيو 

وتعليق عضوية مصر  ،االتفاقية ثم المقاطعة العربية بعد ،بوميدن وياسر عرفات
ونقل مقرها إلى تونس واإلشكاالت الداخلية التي  م،78بجامعة الدول العربية نوفمبر 

ى اتفاقية سمّ الذي  ،كان أوضحها استقالة وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل
فض وتصعيد السادات اإلعالمي المستمر ضد جبهة الر  ،كامب ديفيد بمذبحة التنازالت

  . واصًفا إياهم باألطفال والمراهقين ،واتهامهم بالمزايدة الفارغة ،العربية

من (األمة في جلسته االفتتاحية  قال السادات أمام مجلس م1970توبر أك 7في  
يات ضماًنا ألداء األمانة كما يجب أن تؤدى األمانة وفاء مسؤولالضروري إعادة توزيع ال

ولكن السادات لم يستطع صبًرا على أن ال يكون ) هلحق الشعب وتكريًما لذكرى قائد
أنشأ  م74، وفي فسرعان ما تخلص من مراكز القوى ،القائد والحاكم المطلق لمصر

بعدما دخلت مجلس الشعب في  ،السادات المنابر التي سرعان ما أعلنها أحزابا سياسية
عاد إحياء ثم تركه وأ ،واختار لنفسه حزب الوسط باسم حزب مصر ،م76انتخابات 

وبرغم كل شيء لم  ،حياة سياسية ديمقراطية حقيقيةمن دون  الحزب الوطني ولكن
عندما عرضت اتفاقية  ،يستطع السادات تحمل األقلية الضئيلة المعارضة في المجلس

وبعد ) وامتنع واحد عن التصويت ،ا فقطعضوً  15كان الرافضون (كامب ديفيد عليه 
وحل المجلس  ،أصدر قرارا بعرض االتفاقية ،بيوم واحدموافقة المجلس على االتفاقية 

واتفاقية  ،بريل أعلنت موافقة الشعب على حل المجلسإ 20، وفي بريلإ 11لالستفتاء 

 ،وجرت االنتخابات ليخلوا المجلس من المستقلين تماًما ،%99.5كامب ديفيد بنسبة 
ة للتدخل في دائرته فيما عدا المستشار ممتاز نصار الذي ُوجهت المحاوالت األمني

البداري، وتجمع اآلالف من األهالي شاهري األسلحة على استعداد للدخول في معركة 
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عاما  11بلغ عدد المعتقلين في  ،ورغم كل ما قاله السادات عن الديمقراطية في عهده
ونقل أساتذة جامعات إلى وظائف  ،وألغى السادات تراخيص صحف ،األفً  19من عهده 

  . غير الديمقراطيعبد الناصر  ن يحدث في عهدكما كا ،أخرى

، وفي عبد الناصر حيث انتهى ،بدأ السادات عهده ،وعلى صعيد العالقات الخارجية
وقدم دعما عربيا  ،وٕاقامة عالقات ودية معها ،نفس االتجاه بالتصالح مع الدول العربية

وعداء معلن بين  ،وانتهى ومصر في عزلة عربية شبه تامة ،وبعدها ،قبل أكتوبر ،كثيفا
أما االتحاد  ،وصل لتبادل االتهامات بالتآمر والتخريب ،مصر وعدة دول عربية

ومصنع  ،السوفيتي شريك مصر في الحرب والسالم الذي شارك في بناء السد العالي
والعشرات من  ،ومجمع األلمونيوم في نجع حمادي ،الحديد والصلب في حلوان

د تدهورت العالقات معه في ظل انحياز السادات إلى فق ،المشروعات الصناعية األخرى
حيث كان يرى كما أعلن مراًرا أن أمريكا  ،أمريكا حتى قطعت العالقات الدبلوماسية معه

وليس (وٕان كان هذا صحيًحا  ،من أوراق اللعبة في الشرق األوسط% 99تملك 
يرى الكثيرون أن ولهذا  ،حالأية فلم تكن أمريكا تلعب بأوراقها لصالح مصر ب) بصحيح

بمقابل ضئيل  ،مكلًفا ومرهًقا الً انتقا ،السادات قد انتقل من المعسكر الشرقي للغربي
وبعد كامب  ،المدنية والعسكرية في الزيادة م بدأت المعونات األمريكية75ومنذ  ،للغاية

رسمًيا  3:  2ديفيد تحولت النسبة ما بين مصر وٕاسرائيل في الدعم األمريكي لنسبة 
مليار دوالر من أميركا  54تلقت مصر أزيد من  م،2002إلى  75األقل وما بين  على

كان الجانب األغلب منها ينصرف للقطاع العسكري  ،في صورة معونات عسكرية ومدنية

السالح من االقتصار على  الً وبد ،حيث تغيرت نوعيات األسلحة وكذلك التدريب
سليح وتدريب الجيشين المصري عن ت ،ةمسؤولكا ير والتدريب الروسي أصبحت أم

  . واإلسرائيلي
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م في محاولة لتحويل االقتصاد 74أما االقتصاد فقد بدأ السادات سياسة االنفتاح في 
وسمح  ،المصري إلى الرأسمالية وفتح السوق المصري أمام رؤوس األموال األجنبية

  . تحويل عملة وحررت التجارة الخارجيةمن دون  باالستيراد

السوق بالمواد  تفامتأل ،لسوق المصري المغلق إلى االنفتاح السريع عنيفاوكان تحول ا
وسرعان ما ظهرت في مصر شريحة جديدة عرفت  ،وانهار القطاع العام ،االستهالكية

عرفوا كيف يستغلون الظروف المواتية لتحقيق  ،مليونيرات مفاجئين ،بالقطط السمان
 ـمشاهير عصر السادات قدرت ثروتة بأحد حتى إن  في أوقات قياسية ،ثروات هائلة

 كان مجرد مقاول أنفار في ميناء ،وقبلها بسبع سنوات فقط ،مليون جنيه 300
ولم يفرز االنفتاح فقط الرأسمالية االنتهازية وأصحاب الثروات المشبوهة وٕانما  سكندريةاإل

دات فقد هبطت منزلة المثقفين وأصحاب الشها ،أثر في التركيبة االجتماعية بعنف
ظل ، وفي لصالح التجار والحرفيين حتى ،وموظفي الحكومة في السلم االجتماعي

بمصادرها  ،الموجة المحمومة من االستهالك الذي ابتلع كافة الزيادات في الدخل القومي
من جراء  ،وحدث خلل قيمي بالغ العمق ،أصبحت للقدرة المالية المقام األعلى ،المتنوعة

وهذا طبيعي وتكفي نظرة إلى أوضاع  ،ظام االقتصادياالنتقال العنيف في الن
وما حدث من انهيار اجتماعي  ،الجمهوريات السوفيتية بعد انهيار االتحاد السوفيتي

كنموذج لهذا التحول الجذري بعد  ،خالقي صاحب هذه التطورات االقتصادية العنيفةأو 
  .كبت استمر عقدين

قدر مليونيرات مصر  ،م81في عام تى إنه ح ،وزادت طبقة األثرياء الجدد بسرعة فائقة
 ،دوالر شهريا 30عائالته بأقل من  تعيشبينما غالبية الشعب  ،ألف مليونير 17ـب

 ،وتحول مليونيرات مصر الجدد الذين أفرزهم عصر السادات إلى شريحة هامة ومؤثرة
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بل  ،التي أصبحوا جزًءا منها ،ليس فقط بشكل مباشر مع خالل عالقاتهم مع السلطة
  . أيضا بتأثيرهم االجتماعي كنخبة مصر الجديدة

حتى أعلن معدل نمو يصل  ،وانتعاشه بعد كامب ديفيد ،وبرغم تحسن االقتصاد المصري
 ،وتدفقت المساعدات الغربية وزادت إيرادات التصدير زيادات ضخمة ،%9إلى 

فت الواردت ولكن في المقابل تضاع ،وأصبحت تحويالت المصريين بالخارج مورًدا هاًما
لتأكل كل اإليرادات وتزداد  م،81إلى  77بما يقارب أربعة أمثال في فترة محدودة بين 

وبينما كانت ديون مصر المدنية عند  ،ديون مصر بسرعة فائقة وبدرجة غير مسبوقة
لالتحاد  ،مليون دوالر 700والعسكرية مليار و ،مليون دوالر 300تولي السادات مليار و

 6مليون والعسكرية  500مليار و 19تولي مبارك كانت الديون المدنية  وعند ،السوفيتي
  .مليار دوالر

حات قد الدولي بمذكرة يقترح فيها إصالبعث صندوق الن ،م76أكتوبر  16وفي 
  . وتخفيض سعر صرف الجنيه ،إلغاء الدعم أو تخفيضه ،اقتصادية من ضمنها

للشؤون المالية واالقتصادية  أعلن نائب رئيس الوزراء ،م1977يناير  17في يوم 
مجموعة من القرارات  ،الدكتور عبدالمنعم القيسوني في بيان له أمام مجلس الشعب

االقتصادية، منها رفع الدعم عن مجموعة من السلع األساسية، وبذلك رفع أسعار الخبز 
 لتقابل بمظاهرات عاصفة في ،سلعة أخرى 25والسكر والشاي واألرز والزيت والبنزين و

 ،صدمت السادات الذي لم يكن يتوقع هذا الغضب الشعبي المكبوت ،يناير 19و 18
وكلف الجيش باالنتشار وحفظ األمن  ،وأعلنت األحكام العرفية ،واضطر إللغاء القرارت

  . قتيال في أحداث مختلفة 160بعدما سقط 
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السياسية والواقع أن العديد من القوى  ،نيوألصقت تهمة العنف في األحداث بالشيوعي
ولكن بال قدرة حقيقة  ،وتوجيهه ،والغضب الشعبي ،حاولت ركوب موجة األحداث

 ،واتهمت الجماعات اإلسالمية بتوجيه الجماهير لحرق مالهي وكباريهات شارع الهرم
ولكن التحرك كان عفوًيا بدرجة كبرى من الجماهير التي  ،الذي تحول لرمز للفساد

يكدسون ثروات خرافية في أوقات  رى آخرونتينما ب ،وضيق الحال ،ضجرت من الغالء
عبد  ولم تعد كما كانت في عهد ،وكذلك فقد انتهت الرابطة بين السلطة والشعب ،قياسية

وظل مصًرا على أن الشعب  ،وهذا ما لم يكن السادات مستعًدا لالعتراف به ،الناصر
يعة اليسارية األمر وعندما وصفت جريدة الطل ،يعتبره بطل الحرب والسالم آلخر لحظة

ثار وقرر إغالقها متهما  ،كما أسماها ،وليس انتفاضة حرامية ،بأنه انتفاضة شعبية
لو أننا (قع هو ما قاله السادات ذات مرة بينما الوا ،اليسار بأنهم عمالء االتحاد السوفيتي

بل حينئذ يعيش ويصمد  ،لتقبل شعبنا ،كشعب عشنا على نصف رغيف فقط بالتساوي
فال يكون بيننا من يأخذ رغيًفا بينما يأخذ  ،أن نعيش جميًعا على نصف رغيف شريطة

حدث أن من يأكل نصف الرغيف الذي والذي  )نصفه ويأخذ ثالث رغيف ونصف نٍ ثا
  .يأنف منه غيره بالكاد فوجئ بزيادة سعره عليه

وبنهاية عصر السادات كانت مصر تستورد أكثر من نصف غذائها والسكر الذي كانت 
منه في عام % 35م أصبحت تستورد 1970من إنتاجها منه % 40مصر تصدر 

مرة  12تضاعفت واردت مصر من األجهزة الكهربائية  م80إلى  74بين  وما م،80
كان السعر في  ،قرشا 47وبينما كان السعر الرسمي للدوالر  ،مرة 14ومن السيارات 

  .قرشا 115السوق السوداء 
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عبد  وبينما كان جمال ،مة الطائفية بشكل غير مسبوقوبرزت في عهد السادات األز 
وتبرعت الدولة بنصف مليون جنيه  ،على عالقة جيدة بالبابا كيرلس السادسالناصر 

لبناء كنائس جديدة كل عام  ،واتفق معه على عدد من التصريحات ،لبناء الكاتدرئية
حيث رفض طلبه  تصادم السادات مع البابا شنودة سريًعا ،يضعها تحت تصرف البابا

، وظل هذا الحظر الكنسي قائًما حتى وفاة شنودة ،بإعادة حج األقباط إلى القدس
حيث  ،وأشهرها أحداث الزاوية الحمراء ،وظهرت المشاحنات الطائفية في أسيوط والقاهرة

 ،راح ضحيتها العشرات ،أدت محاولة بناء كنيسة بغير ترخيص إلى معركة طائفية
وهذا ما لم  ،ودعمها ،السادات بالوقوف وراء الجماعات اإلسالميةوكانت الكنيسة تتهم 

فقد ساهم نظام السادات في تنمية الجماعات اإلسالمية  ة،في مطلق يكن ادعاء باطالً 
على األقل بغض الطرف عن نشاطاتها في إطار توجهه للقضاء على التيار اليساري 

المرسوم لها ) المتوهم(طار ولكنها خرجت عن اإل ،مثير الشغب خاصة في الجامعات
وتحولت إلى الدعوة  ،كأداة لضرب اليسار بناء على الخالف اإليدلوجي لصالح السلطة
مدعومة بالتغيرات  ،والتنظيم والتجهز لفرض إرادتها وظهرت الصحوة اإلسالمية

حيث  ،االجتماعية العميقة التي صاحبت فتح أبواب العمل في الخليج على مصرعيها
وجد فيه أبناء الريف المحافظون  ،إسالمي مغاير تماًما للحالة المصرية نسق مجتمعي

الذين تصادموا بالثقافة الغربية المهيمنة على المدن أنفسهم متسربلين باألصالة 
وبدأت  ،والثقافة ،اإلسالمية في صراعهم الطبقي والثقافي مع النخبة غربية السمت

وكدست األسلحة  ،وكسب أرضية شعبية كبيرة ،التوجهات السلفية المتنوعة في االزدهار
ال يوفيها  ،ظل السادات رغم التحذيرات األمنية العديدة ،في الصعيد منذرة بعاصفة عنيفة

وظن السادات أن البابا شنودة كان المحرض على المظاهرات التي قام بها أقباط  ،حقها
طار رجل إالخروج عن و  ،وأنه يحاول إقامة دولة داخل الدولة ،المهجر ضده في أميركا
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أعلن السادات  م81عام ، وفي وتأجيج الفتن الطائفية ،الدين واالضطالع بعمل سياسي
وتشكيل لجنة للقيام  ،إلغاء قرار تعيين األنبا شنودة بابا للكنيسة ،في مجلس الشعب

  . سم والصفةبالمهام البابوية من خمسة من األساقفة حددهم باال

مبارك نائًبا له وفسر اختياره لعبد الستار الطويلة بقوله  عين السادات حسني م75في و 
ليس له متعة شخصية  ،حسنى ال يلعب وال يسكر متماسك من شغله لبيته ومستقيم جًدا(

، وتوجد رواية أخرى أن ذلك كان )ويلعب رياضة وكمان منوفي ،غير أنه بياكل كويس
ي ظهرت في عهده مع تالسترضاء الجيش في ظل حالة ضيق من سياسات السادات ال

خاصة من رجال  ،شخصيات مدنية المعةواختار  ،محاولته تحييد الجيش سياسًيا
وكذلك ظهرت قوة رجال  ،األعمال الذين كّنوا للسادات الوالء ولسياساته االتفاق التام

خاصة مع ظهور موجة اإلرهاب التي انتهت  ،الشرطة في ظل التحديات األمنية الكبرى
وهذا ما استمر في عهد مبارك الذي شهد تزاوج السلطة والرأسمالين  ،نفسهبقتل السادات 

مع بقاء العسكريين من الشرطة والجيش مسيطرين باعتبارهم أهل الثقة على السلطات 
% 81فمنصب المحافظ الذي يعين من خالل رئيس الجمهورية شغله متوسط  ،التنفيذية

% 88نصب سكرتير عام المحافظة وكذلك م) شرطة وجيش(من العسكريين السابقين 
خالل % 80%: 70رؤساء المدن والمراكز بين لوالنسبة  ،من شاغليه عسكريين سابقين

  . عهد مبارك

انعقد اجتماع مينا هاوس الذي قاطعته منظمة التحرير الفلسطينية  م76نوفمبر  26في  
وبعدما  م77وفمبر ن، وفي تمهيًدا لكامب ديفيداإلسماعيلية  ثم آخر في ،والدول العربية

وأكد رغبته في التوصل لحل سلمي ألقى السادات  ،تواصل حسن التهامي مع بيجن سًرا
ليقول إنه على استعداد للذهاب للكنيست من أجل  ،قنبلته السياسية األكبر في البرلمان
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ثم وقف بيجن في فندق طابا ليدعوا  ،وصفق الجميع وهم يظنونه يبالغ كعادته ،السالم
وذهب السادات  ،للتفاوض بشأن السالم الدائم بين مصر وٕاسرائيل ،لزيارة القدس السادات

ويقول مصطفى طالس وزير الدفاع  ،ولكنه رفض ،وطلب من األسد مرافقته ،إلى سوريا
ولكن  ،السوري أنه طلب من األسد اعتقال السادات وعدم السماح له بالعودة لمصر

في الكنيست اإلسرائيلي ليلقى خطاًبا ووقف السادات  20/11/1977الزيارة تمت 
  . اتاريخيً 

الجلسة ، وفي كيةيمر بدأت بعدها محادثات السالم في كامب ديفيد بالواليات المتحدة األو 
أعلن السادات رؤية مصر والتي كانت تتضمن بإالضافة  م78سبتمبر  6االفتتاحية 

مع إقامة  ،محتلةلالنسحاب من سيناء االنسحاب من القدس وغزة وكافة األراضي ال
 ،مناطق منزوعة السالح على جانبي الحدود وقوات تابعة لألمم المتحدة على الجانبين

وٕانهاء  ،وضمان حرية المالحة والتعامل السلمي بين الطرفين واالعتراف الكامل بإسرائيل
ا ولكن لم يكن اإلسرائيليون ليقبلو ) هذا ما لم يكن السادات يملكه(ها المقاطعة العربية ل

وبينما كان السادات يتحرق للوصول إلى اتفاق سالم لم  ،وال يوجد ما يرغمهم عليه ،بهذا
وكان عرض بيجن األول أن تبقى المستوطنات اليهودية  ،يكن اإلسرائيليون في عجالة
بينما تكون ثالثة أرباع سيناء منزوعة السالح من الجانب  ،في سيناء بحماية عسكرية

ويحق لها االحتفاظ  ،احتلت سيناء دفاًعا عن نفسها ،سرائيلا بأن إمتذرعً ! المصري
وغضب  ،في القانون الدولي) لم أسمع به قط(فقهي  يباألراضي التي احتلتها طبًقا لرأ

 15وقرر في  ،دعوأحس أنه خُ  ،التعنت اإلسرائيليمن جراء وضاق ذرًعا  ،السادات

ا يعلن فيه د مؤتمرا صحفيً حيث يعق ،ويذهب لواشنطن ،أن يترك كامب ديفيد ،سبتمبر
ية أن يخيب آمال مسؤولحتى ال يتحمل  ،فشل المفاوضات بسبب التعنت اإلسرائيلي

نصحه  ،األمريكي ولكن فانس وزير الخارجية ،بعدما خسر العرب في طريقه ،المصريين
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ا على أن يمثل ذلك عبئً من دون  إال إلحراج كارتر يبأن ال يفعل محذًرا أن ذلك لن يؤد
واقترح عليه كارتر أن يعلق التصديق على االتفاقيات على موافقة مجلس  ،رائيلييناإلس

 ،برغم ضعف الموقف التفاوضي المصري ،كما يفعل اإلسرائيليون مع الكنيست ،الشعب
ولكن قيام حركة السالم اآلن في إسرائيل وظهور قوة في الرأي العام اإلسرائيلي راغبة 

وكذلك اكتسبت عملية السالم شعبية  ،لطموحات التوسعيةمن ا الً بد ،في إقامة السالم
ين يعلى اإلسرائيل ولو ضئيال ،أصبحت تمثل ضغًطا ،كبيرة في أمريكا التي وألول مرة

بينما كان موقف أغلب الدول العربية من المبادرة والمفاوضات  ،أدى لنوع من التوزان
 ،إطار السالم في الشرق األوسط ن األولىيبرمتها سلبًيا ثم انتهى األمر بنتاج اتفاقيت

واشتراك مصر واألردن وٕاسرائيل في ترتيب األمن  ،تقوم على الحكم الذاتي للضفة وغزة
  . وعودة الالجئين في خالل فترة انتقالية خمس سنوات

وقضت بانسحاب  ،واالتفاقية الثانية وهي اتفاقية السالم المنفرد بين مصر وٕاسرائيل
وحق إسرائيل في استخدام  ،مصر وفلسطين تحت االنتداب إسرائيل حتى الحدود بين

وٕاقامة طريق بري بين مصر واألردن  ،وقناة السويس طبًقا للقانون الدولي ،المضايق
  . وتحديد التسليح في سيناء ،بشكل دائم على الحدود ،وٕاقامة قوات دولية

قات المصرية وزادت العال ،كانت قد دخلت في طور االنهيار ،ولكن العالقات العربية
  . الفلسطينية توتًرا

 ،عملية الرنكا، حيث قامت مجموعة فلسطينية باغتيال األديب يوسف السباعي
وأمر السادات  ،م78فبراير  18محتجزين مجموعة من الرهائن  ،وباختطاف طائرة

ولكن بمجرد  ،مجموعة من الصاعقة بالتدخل لتحرير الرهائن والقبض على قتلة السباعي
فتحت قوات الجيش والشرطة القبرصية عليها  ،رة القوات المصرية مطار الرنكاهبوط طائ
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واستسلم الخاطفون للسلطات القبرصية  ،منهم وانتهت العملية بالفشل 12واستشهد  ،النار
بينما أعلن  ،علمهامن دون  التي أصرت على أن دخول القوات المصرية ألراضيها كان

وقامت حملة صحفية عنيفة  ،برصي قبل إرسال القوةالسادات أنه تواصل مع الرئيس الق
وانتهى األمر  ،رغم إدانتها الحادث ،والفلسطنين عامة ،ضد منظمة التحرير الفلسطينية

   .بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المفاوضات

قامت  م،78مارس  11وبعد قيام مجموعة فدائيين فلسطينيين بتنفيذ هجوم في تل أبيب 
مستهدفة تدمير قواعد  ،إلى نهر الليطاني ،مارس 14جنوب لبنان في  حاجتياإسرائيل ب

لحليفها ميليشيا جيش  ،ثم انسحبت تاركة المناطق التي استولت عليها ،منظمة التحرير
ا من كا قرارً ير ي وصل الستصدار أمكير بعد تدخل أم ،لبنان الجنوبي بقيادة سعد حداد

ولكن بعدما أغلق الباب أمام دخول أي  ،ابمجلس األمن يطلب من إسرائيل االنسح
بينما  ،التي اتهم رئيسها بالتواطؤ مع اإلسرائيلين ،دولة عربية للمفاوضات عدا مصر

أن المخابرات اإلسرائيلية تواصلت مع  ،شهادة وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل
ية محدودة ضد ولكن أخبرتها بأنها ستقوم بعملية عسكر  ،نظيرتها المصرية قبل العملية

وأحرجت سوريا التي  ،كما حدث ،اوليس هجوًما موسعً  ،قواعد منظمة التحرير في لبنان
م للسيطرة على الوضع بعد 75منذ تدخلت في  ،ألف جندي في لبنان 20كان لها 

واستغل قرار سوريا بعدم التورط في معركة بال  ،اشتعال الحرب األهلية إزاء هذا الهجوم
  .وٕاهانتها من وسائل اإلعالم المصرية ،يل في تجريح القيادات السوريةاستعداد مع إسرائ

وليبيا في اجتماع القمة العربية بالقاهرة ، واليمن الجنوبية، ولم تشارك سوريا وال الجزائر
وتمت  ،ولكن شاركت منظمة التحرير الفلسطينية ،في تفعيل للمقاطعة م،78مارس  27

  .ة سعودية وكويتيةمحاولة لرأب الصدع العربي بوساط
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 26وكللت االتفاقيتان الناتجتان عن المباحثات بمعاهدة السالم بين مصر وٕاسرائيل 
بينما  ،عداد القوات المصرية في سيناء بشكل دقيقأوحددت المعاهدة  ،م 79مارس 

وبدأت  ،بأنه لن ينسحب من غزة أو الجوالن ،وأقسم بيجن علنا ،أغفلت االتفاقية األولى
وتقرر نقل  ،وأقيمت قمة الرفض العربي التفاقية كامب ديفيد ،العربية لمصر المقاطعة

يوليو  20، وفي وتآكلت فكرة التضامن العربي ،مقر الجامعة العربية من القاهرة لتونس
م ضربت 81، وفي وٕاعالنها عاصمة لها ،أعلنت إسرائيل ضم القدس الشرقية م،80

، وفي مين من لقاء بيجن بالسادات في شرم الشيخإسرائيل المفاعل النووي العراقي بعد يو 
اجتاحت القوات اإلسرائيلية لبنان لتقضي على معاقل منظمة التحرير الفلسطينية  م82
  . وكانت مصر قد خرجت من الميدان العربي تماًما ،بها

من  الً فبد 77على المادة  م80بريل إ 30أجرى السادات استفتاء لتعديل الدستور في و 
دة انتخاب الرئيس مدة تالية، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدًدا تالية يجوز إعا

للتشريع، أصبحت  ادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيٌس من مب الً فبد ،والمادة الثانية
وأعلنت نتيجة االستفتاء بالموافقة  ،للتشريع مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيُس 

  %. 96بنسبة 

ة التي استخدمت خاصة التلفزيونية الذي كان ولع السادات به شديًدا وبرغم كل الدعاي
وحتى زوجته جيهان، كانت مناقشة رسالتها  ،حتى أصبح نجمه األول لكثرة ظهوره به

للماجستير مذاعة تلفزيونيا في سابقة لم أسمع عن مثلها من قبل عالمًيا، كان السادات 
رضة غاية في الشراسة من كافة المصر على حب الشعب وتقديره له يواجه معا

  . ممثلين ضغًطا كبيًرا عليه انتهى به لالنفجار ،االتجاهات
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 1500عتقاالت الواسعة التي ضمت أكثر من جرت حملة اال م81سبتمبر 3وفي 
وامتدت ألول مرة إلى الشخصيات  ،شخص من مختلف االتجاهات والصحفيين والكتاب

واإلسالمية من شيوخ ودعاة ونقل عدد من أساتذة  ،الدينية المسيحية من رهبان وقساوسة
وعزل البابا  ،وسحبت تصاريح جرائد ومطبوعات المعارضة ،الجامعات لوظائف أخرى

من الدستور  م74وأعلن السادات أن ذلك تطبيقا للمادة  ،شنودة وحددت إقامته في دير
على وحدة  التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية حفاًظا

أجري االستفتاء على  م81سبتمبر  10، وفي الوطن إزاء محاوالت إزكاء الفتنة الطائفية
 ايوم 26وبعدها بـ ،عليها% 99.5وأعلنت النتيجة بموافقة  ،مشروعية هذه القرارات

  . كانت ذكرى السادس من أكتوبر

يتها النفس يا أ(ظهر حسني مبارك على شاشة التلفزيون يقول  م1982أكتوبر  6في  
صدق . ).فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ،المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

 . اهللا العظيم

ونعى السادات وأعلن أنهم على الدرب سائرون إلى السالم والديمقراطية وملتزمين باسم 
 الشعب والمؤسسات الدستورية والقوات المسلحة بالمعاهدات وتولى الرئاسة مؤقًتا الدكتور

وأجرى االستفتاء على رئاسة مبارك وأعلنت  ،صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب
   .% 99.999موافقة الشعب بنسبة 
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  وختاًما

ولكن نظًرا  ،كان من المقرر أن أتناول فيه عصر مبارك ،عند وضع خطة هذا الكتاب
رب للسياسية وشدة تأثيرها على الواقع الذي يجعل الكتابة عنها أق ،لقرب الفترة الزمنية

لكثافة أحداث عصر مبارك الذي قارب  ،وكذلك حتى ال يتضخم الكتاب ،منها للتاريخية
قررت أن تكون نهاية الكتاب مع تولي مبارك  ،الناصر مجتمعين عهدي السادات وعبد

  . السلطة

وٕان كانت غاية الكتاب رصد التطورات االجتماعية والسياسية واالقتصادية في مسيرة 
فإن بطل هذه التطورات لم يكن القادة والزعماء بل الشعب الذي كثيًرا ما  ،ثةمصر الحدي
لالستقالل والحرية رغم ما بذل فيهما من  ،وعدم الرشد الالزم ،واتهم بالغفلة ،استهين به
  . بعد جيل الً دمائه جي

يعتليها القبطان  ر طامبحستخبرك أن الجماهير  ،وٕان طالعت كتب العلوم السياسية
ترفع ، وهو ال يعرف فن العوم ،وتبتلع من يسارع إلى أحضانها ،ر ليصل لمآربهالماه

حسب أهوائها وحسب ما يصور  ،هذا إلى رتبة القديس وتحط هذا إلى منزلة الشياطين
  .لها الالعبون على أوتار مشاعرها

وهي صادقة وٕان كانت مخدوعة  ،وال تراوغ بل تتحرك ،ولكن تلك الجماهير ال تخدع
 وامن كافح مه ،القائد والمعلمعبد الناصر  سماهمأع الذين افتخر سعد زغلول بهم و فالرعا
بأن  واهتميأن من دون  في سبيل الحرية والعدالة واالستقالل موأرزاقه مبدمائه واوضح

في  وامنا إال االحترام وٕان ظهر  ونفال تستحق ،أو تذكر في كتب التاريخ معرف أسماؤهت
  . ال عقالنيةو ال أخالقية ، سهلة االنقياد ،سخيفةو  ة،ساذجمجموعة أعيننا 
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وأريد  ،مجرد شريحة سلط عليها الضوء ،فالواقع أن من يثيرون فينا هذه المشاعر السلبية
ن صدقنا إوال أمل لنا على اإلطالق  ،بها أن تظهر كممثلة للشعب على خالف الحقيقة

  . هذا وفقدنا ثقتنا في أنفسنا

نجد الصراعات شبه محصورة في ميادين  ،ألحداث والتقلباتوفي تاريخ مصر المليء با
ميدان االستقالل من كل تبعية سياسية أو اقتصادية  ،بعينها تتكرر فيها جيال بعد جيل

وميدان الهوية التي  ،ومعركة العدالة االجتماعية ،وميدان الصراع الطبقي ،أو ثقافية
كل ميدان ظهر التباين بين وفي  ،تنازعتها التوجهات اإلسالمية والقومية والوطنية

أن تسمح الظروف بنضج من دون  وتكرر ،وآراء نخبته وحكامه ،تطلعات عموم الشعب
حيث هامش الديمقراطية وٕان  م،52الهوية المصرية الجامعة سواء في المرحلة قبل يونيو 

ي كانت كان محدوًدا في ظل التحديات الخارجية واألحداث العالمية واإلقليمية الكبرى الت
وٕاسرائيل أو في  ،والصراع الداخلي مع سلطات االحتالل ،مصر رغًما عنها طرًفا فيها

  . م حيث الصراع مع قوى اإلمبريالية وٕاسرائيل52مرحلة ما بعد 

والتنمية  ،والرخاء االقتصادي ،والحكم الرشيد ،وبقيت أحالم الشعب المصري في العدالة
سئلة من نوعية أبينما تطرح  ،حلمن دون  معلقة ،واألمن االجتماعي ،المستديمة

الديمقراطية أم الديكتاتورية؟ القومية أم المصرية؟ اقتصاد الدولة أم اقتصاد السوق؟ دولة 
  مدنية أم دينية؟ 

فذلك أنه ال يتوقف أبًدا وال تبقى  ،ولكن إن كان هناك شيء يمكن تعلمه من التاريخ
وٕان بقاء أي وضع هو مسألة وقت ليس  ،ابتهاوٕان لم تعجبنا إج ،أسئلة معلقة إلى األبد

إن صدقت وبذل في سبيلها ما تستحق  ،وٕان الطموحات واألمنيات قابلة للتحقق ،أكثر
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، فواجبنا أال ندخر جهًدا إلعمارها ،وٕان كان قدرنا أن ولدنا في هذا البلد، من جهد وعمل
  . عمرانها حياتناففي 

  تم بحمد اهللا 

  أحمد فتحى سليمان 
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  أهم المراجع والمصادر

 عبد الرحمن الجبرتي  -ثار في التراجم واألخبار آلاتاريخ عجائب  

 يمحمد عبد الستار البدر  -وربية في عهد محمد علي ألاالمواجهة المصرية 

  لفتاحاعصام عبد  -أيام محمد علي 

 سلوى العطار -التغيرات االجتماعية في عهد محمد علي 

  يخالد فهم -كل رجال الباشا 

  يعبد الرحمن الرافع -عصر محمد علي 

  يصالح هريد - دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 

  يجمال بدو  -مصر من نافذة التاريخ 

 يسهير حلم -أسرة محمد علي 

  يجمال بدو  -نظرات في تاريخ مصر 

  صالح عيسى -حكايات من دفتر الوطن 

  يعبد الرحمن الرافع - إسماعيل  عصر

  يونان لبيب رزق -تحديث مصر في عهد محمد علي 

  ألفريد بلينت -  ينجليز اإل حتالللال يالتاريخ السر 

  يعبد الرحمن الرافع - يسلسلة تاريخ مصر القوم
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  لطيفة محمد سالم -فاروق وسقوط الملكية في مصر 

  عبد العظيم رمضان -خواطر مؤرخ 

  عبد العظيم رمضان - صفحات من تاريخ مصر 

  يمذكرات الخديوى عباس حلم - يهدع

  يطارق البشر  - 1953 - 1945الحركة السياسية في مصر 

  يطارق البشر  -الحتواء االستقالل و االقضاء المصري بين 

  ديفيد فروكمين -سالم ما بعده سالم 

عبد العظيم  -با والعالم الحديث من ظهور البرجوازية إلى الحرب الباردة و تاريخ أور 
   رمضان

  عبد العظيم رمضان - 1939-1936لصراع بين الوفد والعرش ا

  مينأ ىمصطف - 19سرار ثورة أ

  عبد العظيم رمضان - ياإلخوان المسلمون والتنظيم السر  

  عبد العظيم رمضان -  1936-  1918تطور الحركة الوطنية في مصر 

  ميشيل ب أورين -ستة أيام من الحرب 

  يم رمضانعبد العظ -عبد الناصر  مصر قبل

 محمد حسنين هيكل - خريف الغضب 
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   م كامليبراهإمحمد  –تفاقيات كامب ديفيد االسالم الضائع في  

  عاطف السيد -من سيناء إلى كامب ديفيد 

  يطارق البشر  -ثورة يوليو والديمقراطية 

جاك دومال ومار  -لفالوجة إلى االستقالة المستحيلة امن حصار عبد الناصر  جمال
  لوروا

  محمد نجيب -للتاريخ  يكلمت

  خالد منصور -) التاسلسلة مق(في تشريح الهزيمة  

  عبد العظيم رمضان - حرب أكتوبر في محكمة التاريخ 

  عبد المجيد وآخرون ىعبد الحميد كفافي ومصطف -ثورة يوليو والحقيقة الغائبة 

  نيس منصورأ -من أوراق السادات 

  ميتشل يتيموث -ستعمار مصر ا

  أحمد بهاء الدين -ام لها تاريخ أي

  ريمون فل أور -عبد الناصر  مصر من قدوم نابليون إلى رحيل

  جيفرى ارونسون -  العالقات المصرية األمريكية

  مينأجالل  -قصة االقتصاد المصري 

  عبد الستار الطويلة - هالسادات الذي عرفت



369 

 

  براهيمإق الجمل وعبد اهللا عبد الراز  يشوق -تاريخ مصر المعاصر 

 مالكوم كير -والحرب العربية الباردة عبد الناصر  

  

  

  

  

  


