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ُ .مقدمة

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
 ىذا الكتاب عبارة عف حكار بيف شخصيف  ،أحدىما يحاكؿ إقناع اآلخر أنو لف يتمكف مف معرفة ماسيحدث كأنو حتمان سيمكت دكف أف يشيد نياية األحداث التي يعيشيا  ،كأف كؿ ما عميو ىك أف يسجؿ
مكقفو مما يحدث كأف ينصر الحؽ في حدكد استطاعتو دكف انتظار مشاىدة الحؽ ينتصر فعمي مر
التاريخ انتصر الحؽ عمي الباطؿ ثـ عاد كانتصر الباطؿ ثـ عاد كانتصر الحؽ كىكذا  ،إنيا دكرة ال
تنتيي في تاريخ البشرية  ،كقد يعيش اإلنساف في بداية ىذه الدكرة أك خبلليا أك في نيايتيا ثـ تبدأ
دكرة جديدة قبؿ أ ف يمكت بقميؿ كيتمني أف يعرؼ ما سيحدث كلكنو يمكت دكف أف يعرؼ
ككاف ما يمي نمكذج ليذا الحكار :
 كاذا لـ ينتصر الحؽ ؟ أنت لست مسئكؿ عف النتائج  ،أنت تحاكؿ فقط  ،فميس عمي المرء أف يصؿ إلي نياية الطريؽ فالميـأف يمكت كىك يسير عمي الطريؽ الصحيح
 -كلماذا يحدث دائمان ىذا الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ؟ اعذرني فقد يبدك سؤالي ساذجان

 ليس ساذجاى ألف لو إجابة كاضحة كميمة جدان أال كىي تسجيؿ المكاقؼ المختمفة لمبشر مف ىذا الصراع -ىؿ مطمكب مني أف أسجؿ مكقفي مف ىذا الصراع دكف أف أشارؾ فيو ؟

 أنت تشارؾ فيو بالفعؿ عمي قدر استطاعتؾ كامكانياتؾ كعبلقاتؾ كمكاىبؾ كلمف يسجؿ الناس مكاقفيـ مف كؿ حدث مف األحداث ؟ يختمؼ ذلؾ مف شخص إلي آخر  ،فيناؾ مف يسجؿ مكقفو أماـ نفسو احترامان ليا كىناؾ مف يسجؿمكقفو أماـ مف حكلو مف أبناء كأصدقاء كعائمة كمجتمع محيط بو كىناؾ مف يسجؿ مكقفو لمتاريخ

 كمف عمي صكاب في كؿ ىؤالء ؟ ال أحد  ،ألف أم مكقؼ أك عمؿ تقكـ بو يجب أف يككف خالصان ﵀ كحده ألنو ىك الباقي سبحانو ككؿىؤالء إلي فناء

 فيؿ يمكف أف يككف تسجيؿ مكقفي ﵀ كلمتاريخ كالمجتمع كباقي ىؤالء ؟ إف ا﵀ ال يقبؿ أف تشرؾ معو أحد في أم شئ سبحانو كتعالي  ،فقط إعمؿ لو كحده كسيكفيؾ كؿىؤالء ألنيـ جميعان مف مخمكقاتو كيخضعكف إلرادتو

 ىذا يعني أف ال أنتظر أم رد فعؿ أك مقابؿ أك أجر مف أم شخص كأنتظر الحساب في اآلخرة ؟ بالتأكيد ألف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ال ينتيي كبالتالي فاالختبار مستمر كمكاقفؾ ىي إجاباتؾ عميأسئمة ىذا االختبار إلي أف تمكت كساعتيا سينتيي االمتحاف
ِ

 كلكنني ال أعرؼ متي سأمكت فكيؼ لي أف أجيب عمي جميع األسئمة كأسجؿ جميع المكاقؼ في الكقتالمتيسر لي ؟
 البد أف تستعد دائمان لممكت كتتذكره حتي تأمف كتعيش سعيدان -كيؼ أعيش سعيدان مع ذكر المكت دائمان ؟

 إف ذكر المكت يجعؿ كؿ المصائب ىينة ككؿ المشاكؿ بسيطة ككؿ الحياة ال تساكم شيئان فيي إلي زكاؿ -ككيؼ تستقيـ الدنيا ككيؼ نعمرىا مع ذكر المكت ؟

 إف ذكر المكت مقصكد بو ذكر اآلخرة كالذم يؤدم بؾ دائمان إلي ذكر ا﵀ كأف تظؿ في معيتو سبحانوكتعالي ليطمئف قمبؾ بذكره كتأنس بطاعتو كتنعـ بتقكاه  ،كاف إصبلح الدنيا ليس غاية في حد ذاتو
كلكنو كسيمة إلصبلح آخرتؾ فالتزامؾ أنت كغيرؾ بتقكم ا﵀ سيؤدم إلي إتقاف العمؿ كالصدؽ كاألمانة
كاإلخبلص كحسف الخمؽ كالعطؼ عمي الضعفاء كاإلنفاؽ عمي الفقراء كاليتامي كاكراـ الجار كالضيؼ
كاماطة األذم عف الطريؽ كغير ذلؾ مما أمر بو ا﵀ سبحانو كتعالي مف أعماؿ الخير دكف انتظار أجر
مف أحد فتخيؿ معي كيؼ ستككف أحكاؿ الدنيا إذا التزـ الناس بتقكم ا﵀ في جميع سمككياتيـ
كاستمر الحكار بينيما عمي ىذا النحك  ،إلي أف استعرض معو تاريخ مصر بالكامؿ ليكضح لو األمثمة
العديدة عمي أشخاص حاكلكا نصر الحؽ ثـ ماتكا دكف أف يشاىدكا نتيجة ما حاكلكا تحقيقو
كالجزء األكؿ مف ىذا الكتاب يتناكؿ تاريخ مصر منذ العصر الفرعكني كحتي نياية العصر األيكبي
كقد تـ إدراج جميع المراجع التي تـ االستعانة بيا أثناء الحكار

ّ

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
ِ .األخبار المحيرة
جمس عمرك كأمامو مجمكعة كبيرة مف الصحؼ كالمجبلت كبعض القصاصات التي احتفظ بيا مف قبؿ كقاـ

بتشغيؿ جياز الحاسب ( الكمبيكتر ) كظؿ يقمب في جميع الممفات التي احتفظ بيا عميو كظؿ يتصفح
المكاقع اإلخبارية عمي شبكة المعمكمات الدكلية (االنترنت) كالبكابات اإللكتركنية المختمفة كمكاقع التكاصؿ
اإلجتماعي  ،كؿ ىذا ليحاكؿ معرفة ماذا يحدث في كطنو كفي العالـ مف حكلو ليحمؿ األحداث كيحاكؿ
استنتاج ما قد يمكف حدكثو في المستقبؿ القريب دكف جدكم
فقاـ بتشغيؿ التمفاز كشاىد العديد مف البرامج الحكارية كالتحميمية إلي أف أصابو اإلحباط كاليأس فيك يريد
أف يعرؼ ما سيحدث كيتمني أف يعيش حتي يرم بعينو كؿ ما يتمني حدكثو  ،كما كاف يشاىد النيايات
السعيدة في العديد مف األفبلـ كالمسرحيا ت كالمسمسبلت فيك يحب النيايات السعيدة عندما ينتصر الحؽ
عمي الباطؿ
كبعد تفكير عميؽ كمحاكالت جادة لقراءة ما بيف السطكر لمعرفة ما دار كما سيدكر  ،لـ يصؿ إلي أم
كيككف صكرة معينة لما يحدث
نتيجة مرضية  ،أك منطقية فيك كمما يمسؾ بأكؿ الخيط كيبدأ في االستيعاب ِّ

إذا بشئ ما غير متكقع يقمب كؿ ما رتبو مف أفكار رأسان عمي عقب  ،فماذا يفعؿ ؟

في النياية قرر االتصاؿ بشخص يثؽ في منطقو كأفكاره كمعمكماتو لعمو يساعده لمكصكؿ لمحقيقة كليحاكؿ

معو استنتاج ما يمكف أف يحدث  ،ككاف ىذا الشخص أكبر منو سنان ككاسع اإلطبلع كيعشؽ القراءة ككـ
اختمؼ معو كثيران في العديد مف اآلراء ككجيات النظر  ،كلكنو في النياية لـ يجد غيره ليحدثو كيستكضح

منو ما حدث مؤخران كأصابو بكؿ ىذه الحيرة  ،كمع أنو مر بيذه المكاقؼ مف قبؿ كاحتار كثيران مف قبؿ كلكف
ىذه المرة كجد أف األحداث تتبلحؽ بشكؿ عجيب كغير منطقي بالمرة فاضطر اضطراران لبلتصاؿ بيذا

الشخص الذم يختمؼ معو في عدة آراء كمع ذلؾ يثؽ فيو كؿ الثقة كيفترض دائمان فيو حسف النية  ،كىكذا

تـ المقاء بيف عمرك كاألستاذ مدحت في المكاف المفضؿ بالنسبة ليما عمي شاطئ النيؿ بالقاىرة كجاء

األستاذ مدحت كمعو جياز الحاسب المكحي (الت ابمت) الخاص بو كالذم يحتكم عمي مجمكعة كبيرة جدا مف
الكتب كمعظميا كتب تاريخ ليقرأ منيا ما يحتاج مف فقرات إذا احتاج إلييا أثناء الحكار  ،كما أحضر عمرك
معو أيضان جياز الحاسب (البلب تكب) الخاص بو كبعض األكراؽ لتدكيف ما يحتاج مف مبلحظات أك أسئمة

كاستفسارات أثنا ء الحكار كمف حسف الحظ أف مكاف المقاء تتكفر فيو خدمة االتصاؿ باالنترنت لممكجكديف
بو ككؿ ىذا ساعد عمي أف يككف الحكار مثمران إلي حد ما بالنسب لعمرك

ْ

ّ .بدء الحكار
كبعد أف تبادال التحية كالسبلمات كالسؤاؿ عف الصحة كما إلي ذلؾ دار بينيما حكار طكيؿ كلكنو لـ يتـ في
لقاء كاحد فتعددت المقاءات كمما أتيحت الفرصة
عمرك  :أيف أنت يا أستاذ مف كؿ ىذا الذم يحدث ؟ أال تيتـ ؟
األستاذ مدحت  :بؿ أىتـ بالطبع  ،كمف الذم ال يمكنو االىتماـ بما يحدث ؟  ،كلكنني ال أستطيع أف أصؿ
لمحقيقة الكاممة
 مع كؿ ىذه الصحؼ كالقنكات كالمكاقع اإلخبارية ال تستطيع معرفة ما يحدث ؟ ليت كؿ ما ذكرتو كاف مصدران كاحدان لؤلخبار يستمع إليو المرء أك يقرأه كيرتاح مف كؿ ىذه الضكضاءاإلخبارية إذا جاز التعبير

 -كلكف المصدر الكاحد قد يككف متحيزان التجاه معيف أك رؤية خاصة أك كجية نظر محددة

 عمكمان يا صديقي العزيز  ،إف الصكرة لف تتضح عمي أم حاؿ إال إذا قمت بتجميع كؿ مككناتيا كقمتبترتيبيا في أماكنيا مثؿ المعبة المعركفة التي تقكـ بكضح كؿ جزء أك قطعة صغيرة مف الصكرة بجكار
بعضيا كفي مكانيا الصحيح حتي تتضح الصكرة بالكامؿ  ،فكيؼ لؾ أف تفعؿ ذلؾ كنصؼ عدد القطع
تقريبان ليس معؾ ؟

 -أال تكفي القطع المتكفرة حاليان لتككيف صكرة عامة عف المكقؼ ؟

ككنت صكرة ستككف مشكىة كناقصة كغير كاضحة كبالتالي لف تتمكف مف تحميميا التحميؿ السميـ
 إذا ٌ كما الحؿ إذف ؟ الحؿ ىك أف تعرؼ أنؾ لف تعرؼ لف أعرؼ ماذا ؟ لف تعرؼ أبدان ما الذم سيحدث كبالتالي ال تشغؿ بالؾ بو كثيران -كلكنني أريد أف أشاىد الحؽ ينتصر عمي الباطؿ

ْ .الصراع بيف الحؽ كالباطؿ
 عمي مر التاريخ انتصر الحؽ عمي الباطؿ ثـ عاد كانتصر الباطؿ ثـ عاد كانتصر الحؽ كىكذا  ،إنيادكرة ال تنتيي في تاريخ البشرية  ،كقد ي عيش اإلنساف في بداية ىذه الدكرة أك خبلليا أك في نيايتيا
ثـ تبدأ دكرة جديدة قبؿ أف يمكت بقميؿ كيتمني أف يعرؼ ما سيحدث كلكنو يمكت دكف أف يعرؼ
 أنت تحاكؿ تغيير المكضكع حتي ال تفكر معي الستنتاج ما سيحدث أنا أحاكؿ أف أجعمؾ ترتاح مف التفكير فيما سيحدث لعدـ جدكم ذلؾ  ،فيذا ليس مف شأنؾ  ،فيك شأفالمختصيف كصناع القرار سكاء بالداخؿ أك الخارج
 فما شأني إذف ؟ٓ

 شأنؾ ىك أف يككف لؾ مكقؼ كمبدأ ال يتغير فتنصر الحؽ دائمان ما استطعت إلي ذلؾ سبيؿ -كاذا لـ ينتصر الحؽ ؟

 أنت لست مسئكؿ عف النتائج  ،أنت تحاكؿ فقط  ،فميس عمي المرء أف يصؿ إلي نياية الطريؽ فالميـأف يمكت كىك يسير عمي الطريؽ الصحيح
 -كلماذا يحدث دائمان ىذا الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ؟ اعذرني فقد يبدك سؤالي ساذجان

 ليس ساذجاى ألف لو إجابة كاضحة كميمة جدان أال كىي تسجي ؿ المكاقؼ المختمفة لمبشر مف ىذا الصراع -ىؿ مطمكب مني أف أسجؿ مكقفي مف ىذا الصراع دكف أف أشارؾ فيو ؟

 أنت تشارؾ فيو بالفعؿ عمي قدر استطاعتؾ كامكانياتؾ كعبلقاتؾ كمكاىبؾ كلمف يسجؿ الناس مكاقفيـ مف كؿ حدث مف األحداث ؟ يختمؼ ذلؾ مف شخص إلي آخر  ،فيناؾ مف يسجؿ مكقفو أماـ نفسو احترامان ليا كىناؾ مف يسجؿمكقفو أماـ مف حكلو مف أبناء كأصدقاء كعائمة كمجتمع محيط بو كىناؾ مف يسجؿ مكقفو لمتاريخ

 كمف عمي صكاب في كؿ ىؤالء ؟ ال أحد  ،ألف أم مكقؼ أك عمؿ تقكـ بو يجب أف يككف خالصان ﵀ كحده ألنو ىك الباقي سبحانو ككؿىؤالء إلي فناء

 فيؿ يمكف أف يككف تسجيؿ مكقفي ﵀ كلمتاريخ كالمجتمع كباقي ىؤالء ؟ إف ا﵀ ال يقبؿ أف تشرؾ معو أحد في أم شئ سبحانو كتعالي  ،فقط إعمؿ لو كحده كسيكفيؾ كؿىؤالء ألنيـ جميعان مف مخمكقاتو كيخضعكف إلرادتو

 ىذا يعني أف ال أنتظر أم رد فعؿ أك مقابؿ أك أجر مف أم شخص كأنتظر الحساب في اآلخرة ؟ بالتأكيد ألف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ال ينتيي كبالتالي فاالختبار مستمر كمكاقفؾ ىي إجاباتؾ عميأسئمة ىذا االختبار إلي أف تمكت كساعتيا سينتيي االمتحاف
 كلكنني ال أعرؼ متي سأمكت فكيؼ لي أف أجيب عمي جميع األسئمة كأسجؿ جميع المكاقؼ في الكقتالمتيسر لي ؟
 البد أف تستعد دائمان لممكت كتتذكره حتي تأمف كتعيش سعيدان -كيؼ أعيش سعيدان مع ذكر المكت دائمان ؟

 إف ذكر المكت يجعؿ كؿ المصائب ىينة ككؿ المشاكؿ بسيطة ككؿ الحياة ال تساكم شيئان فيي إلي زكاؿ -ككيؼ تستقيـ الدنيا ككيؼ نعمرىا مع ذكر المكت ؟

 إف ذكر المكت مقصكد بو ذكر اآلخرة كالذم يؤدم بؾ دائمان إلي ذكر ا﵀ كأف تظؿ في معيتو سبحانوكتعالي ليطمئف قمبؾ بذكره كتأنس بطاعتو كتنعـ بتقكاه  ،كاف إصبلح الدنيا ليس غاية في حد ذاتو
كلكنو كسيمة إلصبلح آخرتؾ فالتزامؾ أنت كغيرؾ بتقكم ا﵀ سيؤدم إلي إتقاف العمؿ كالصدؽ كاألمانة
ٔ

كاإلخبلص كحسف الخمؽ كالعطؼ عمي الضعفاء كاإلنفاؽ عمي الفقراء كاليتامي كاكراـ الجار كالضيؼ
كاماطة األذم عف الطريؽ كغير ذلؾ مما أمر بو ا﵀ سبحانو كتعالي مف أعماؿ الخير دكف انتظار أجر
مف أحد فتخيؿ معي كيؼ ستككف أحكاؿ الدنيا إذا التزـ الناس بتقكم ا﵀ في جميع سمككياتيـ
 ما أريد أف أعرفو اآلف ىك الحؽ لكي أنصره كأسجؿ مكقفي كما تقكؿ  ،كحتي إف لـ أتمكف مف نصرهأك لـ أرم النتائج كلكف عمي األقؿ أريد أف أعرؼ إلي أم جانب أقؼ
 -أكالن يجب أف تعمـ جيدان أنو مف المستحيؿ أف يحدث صراع بيف حؽ كحؽ  ،ألف الصراع دائمان يككف بيف

حؽ كباطؿ أك بيف باطؿ كباطؿ  ،كىناؾ عدة كسائؿ يمكنؾ مف خبلليا معرفة أيف يككف الحؽ  ،ككذلؾ

ال تعرؼ الحؽ بأىمو كلكف أعرؼ الحؽ تعرؼ أىمو كما قيؿ
 -نعـ لقد سمعت ىذه المقكلة مف قبؿ كلكنني ال أفيميا جيدان

 مثاؿ عمي ذلؾ ما حدث ألحد األجانب عندما قرأ عف اإلسبلـ كاقتنع بو أم عرؼ الحؽ كأسمـ  ،كعندماحضر إلي ببلد المسمميف الذيف ىـ أىؿ الحؽ  ،أنكر عمييـ الكثير مف التصرفات فقاؿ الحمد ﵀ أنني
أسممت قبؿ أف أرم المسمميف
 تقصد أف القراءة عف الحؽ كمحاكلة معرفتو بنفسي مف كسائؿ معرفتو ؟ بالتأكيد كلكف ىناؾ كسائؿ أخرم  ،فمنيا أف تتابع أيف تتجو سياـ األعداء لتعرؼ أيف يككف الحؽ كلكف كيؼ أعرؼ األعداء مف األصدقاء كسط كؿ ىذا الجدؿ ؟بل كيتحايمكف عمي
 -ستجد األعداء يكرىكف الحؽ كيكرىكف ما أنزؿ ا﵀ كستجدىـ ال يذكركف ا﵀ إال قمي ن

مخالفة منيجو سبحانو كتعالي كمخالفة أكامره كال يمتزمكف بالكثير مف أكامر رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو

كسمـ
 كلكف ىناؾ مف يذكركف ا﵀ كيمتزمكف بالسمت اإلسبلمي كمع ذلؾ ال أشعر أنيـ عمي الحؽ  ،بؿ إننيأكاد أجزـ أنيـ يستغمكف الديف ألغراض أخرم
 ىذا قد يككف صحيح كليذا يجب عميؾ معرفة الحؽ لتعرؼ ىؿ ىـ مف أىمو أـ ال  ،كعمي كؿ حاؿ الكييكف مف
أعتقد أف مف يخالؼ أكامر ا﵀ في أقكالو كأفعالو كىيئتو كاىتماماتو كيجير بالمعاصي
ِّ

أمرىا كينيي عف المعركؼ كيأمر بالمنكر كيفعؿ كؿ ىذا  ،ال أعتقد أنو عمي حؽ  ،فمماذا تنكر عمي

مف تظاىر باإلسبلـ ما يقكؿ كال تنكر عمي اآلخر ما يقكؿ ؟
 أ نا أريد فقط أف أعرؼ أيف الحؽ ألقؼ إلي جانبو كأنصره بقي أف تدعك ا﵀ بنية صادقة ليميمؾ الصكاب كالطريؽ المستقيـ  ،كأف ال تيأس مف الدعاء  ،أما مفيخدعؾ في ا﵀ فأف تنخدع لو بنية صادقة تمقي ا﵀ عمييا خير مف أف يجرؾ أحد إلي طريؽ يبعدؾ كؿ
البعد عف ا﵀  ،كتذكر دائمان أف الجنة قد يحفَّت بالمكاره كأف النار قد يحفَّت بالشيكات كما كرد ىذا
المعني عف النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ
ٕ

 كؿ ىذا ألنني طمبت منؾ أف أعرؼ كجية نظرؾ في األحداث كما الذم يمكف حدكثو في المستقبؿالقريب ؟
 المؤكد حدكثو ىك أننا سنمكت ببل شؾ كما مات مف قبمنا ككما سيمكت مف بعدنا كأف الحياة الدنياقصيرة ميما طالت كأف اإلنساف كما قاؿ الشاعر ىالؾ ابف ىالؾ كذك و
نسب في اليالكيف عريؽ  ،كأف

كؿ ىذه األحداث ستنتيي حتمان كسنتركيا كنمضي كسيتبقي فقط مكاقفنا منيا لنحاسب عمييا  ،ككما
كرد في األثر أف الدنيا سكؽ أيقيـ كانفض ربح فيو مف ربح كخسر فيو مف خسر

 أعرؼ أنؾ قد قرأت العديد مف كتب التاريخ فيؿ ىذا كؿ ما تعممتو منيا ؟ مف المؤكد أف ىذا أىـ ما تعممتو منيا أف الجميع قد ىمككا  ،كلكف ىناؾ أيضان عبر كدركس أخرمتعممتيا مف التاريخ تفيدني في فيـ العديد مف األمكر

 حسنان ػ لقد كصمت أخيران إلي ما أقصده مف ىذا الحديث  ،كىك كيؼ تفيـ األحداث الحالية مف قراءاتؾالسابقة في التاريخ ؟ كما ىي الدركس كالعبر التي تنطبؽ عمي ما يحدث اآلف ؟

 كلكف لـ يكف ىذا سؤالؾ  ،فقد كنت تسأؿ عما سيحدث أك ما أتكقع حدكثو سكؼ أحاكؿ أف أعرؼ ما سيحدث بعد أف أعرؼ ما حدث كالدركس المستفادة منو عمي أم حاؿ سكؼ أخبرؾ بخبلصة ما تعممتو مف دركس التاريخ كلؾ أف تيسقطو عمي ما تشاء مفأحداث  ،كأكؿ درس تعممتو أف أخبلؽ الدكؿ تختمؼ عف أخبلؽ األفراد
 -ماذا تقصد ؟

ٓ .أخبلؽ الدكؿ تختمؼ عف أخبلؽ األفراد
 أقصد أف الضكابط كالقيـ كالمبادئ التي يمتزـ بيا األفراد في عبلقاتيـ ال تمتزـ بيا الدكؿ في عبلقاتياكالصدؽ كاألمانة كاإليثار كالتعاكف كالشفافية ككؿ األخبلؽ الحميدة  ،تستبدليا الدكؿ بمبدأ كاحد فقط

ىك المصمحة  ،فالمصالح كحدىا ىي التي تحكـ العبلقات بيف الدكؿ كال مكاف لؤلخبلؽ  ،فاألمف
القكمي ألم دكلة لو األكلكية األكلي في التعامؿ مع باقي الدكؿ فقد تخادع كتمكر كتجند العمبلء بؿ
كقد تعمف الحرب أيضان لمحفاظ عمي كيانيا كأمنيا كمصالحيا

 -ىذا الدرس معركؼ بالطبع كبدكف حتي أف نقرأ التاريخ

 قد يككف معركؼ حاليان لمبعض كلكنو لـ يكف معركؼ في أكقات سابقة فمثبلن تعرض عرابي لخدعةكصدؽ حياد القناة كأف الجيش البريطاني سيمتزـ بو كلكف تـ احتبلؿ مصر كيحضرني ىنا بعض
كبرم
ٌ

ما كتبو الكاتب الكبير يحيي حقي عف ىذا المكضكع حيث قاؿ  :كاذا جئنا لعرابي كجدناه ىك أيضان
لسكء الحظ غير ممـ بالمكقؼ الدكلي اإللماـ الكاجب لرجؿ مثمو يقكد أمتو كسط األعاصير ليس ىناؾ
دليؿ قاطع عمي أنو فيـ سياسة إنجمترا نحك قناة السكيس ككيؼ تحكلت مف معارضتيا إلي الطمع فييا
ثـ إلي اتخاذ العدة لبلستيبلء عمييا  ،لـ يمد بصره إلي أكركبا ليعرؼ كيؼ تقؼ مف إنجمترا إذا أزمعت
ٖ

غزك مصر منفردة  ،لـ يحاكؿ البحث عف نصير حتي لك حكـ مف أكؿ األمر أف ال نصير لو -- -كاف
ينبغي اف يككف ممما كؿ اإللماـ بالمكقؼ الداخمي في فرنسا ليزف بميزاف صحيح قيمة كعد دم ليسبس
لو بأف انجمترا لف تخرؽ حياد القناة مف أجؿ ذلؾ كقع في خطأ عسكرم جسيـ ىك عدكلو عف ردميا ،
بل طيبان يؤمف بأف االعتداء جريمة كبأف
لـ تجد إنجمترا في عرابي خصمان ذا دىاء يجيد المناكرة  ،بؿ رج ن

الشجاعة تغمب المدفع  ،فمما كقعت النكبة فسرىا بأنيا مف تصاريؼ القدر  - -كلـ يتزلزؿ اعتقاده في

أنو قاـ بكاجبو في الدفاع عف كرامة شعبو كحقكؽ ببلده  ،كاذا كانت حكمتو مكضع درس فإف إخبلصو
فكؽ الشبيات
 -ىذا عف عرابي فيؿ لديؾ أمثمة أخرم ؟

ٔ .أمثمة عمي خطكرة الجيؿ بالمكقؼ الدكلي
 بكؿ تأكيد ىناؾ العديد كالعديد مف األمثمة تؤكد مدم خطكرة الجيؿ بالمكقؼ الدكلي كافتراض حسفالنكايا  ،كنعكد أيضان إلي األستاذ يحيي حقي حيث أضاؼ قائبلن  :كفي السنكات األكلي لبلحتبلؿ

البريط اني نسيت مصر الدرس الذم تمقاه محمد عمي ثـ عرابي عمي يد فرنسا كتعمقت آماؿ بعض
قادتيا مف جديد بيذه الصديقة التي تعد ثـ تخمؼ بؿ قد تنحاز لمعدك  ،حسب ىؤالء القادة أف الكعكد
المعسكلة في الخطب الرنانة كاالجتماعات الخاصة ليا قيمة المعاىدات الرسمية  - - - ،أما الكفد
المصرم فقد أدرؾ مف المكقؼ الدكلي القدر الضئيؿ الذم يمزمو فمـ يتمكأ في تحكيؿ قضية مصر عف
النطاؽ الدكلي المأمكؿ إلي عبلقة ثنائية بينيا كبيف إنجمترا فشد الرحاؿ إلي لندف لممفاكضة  ،بعد أف
كجد جميع أبكاب مؤتمر الصمح مغمقة في كجيو  ،بعض رسائمو أعيدت إليو دكف أف تيفتح  ،كقد
أصيبت مصر بخيبة أمؿ قاسية جاءت ىذه المرة مف أمريكا ال مف فرنسا  ،ىتفنا في المظاىرات إلي أف
بحت األصكات بحياة كيمسكف كميثاقو المؤلؼ مف ُْ نقطة  ،مف بينيا نقطة تعترؼ بحؽ كؿ شعب
في تقرير مصيره  ،فإذا بنا نعمـ ذات يكـ أف أمريكا اعترفت بالحماية ا لبريطانية  ،إنني ال أنسي إلي
اليكـ سخكنة كجينا في ذلؾ اليكـ مف أثر تمؾ الصفعة  ،كقد كنا نككف في منجي مف اإلحساس بيذه
الصفعة المؤلمة لك أف أحد بصرنا بحقيقة ىامة كثيران ما غابت عف قادة أفريقيا كآسيا كىي أف القانكف

الدكلي مكضكع لمصمحة دكؿ حضارة أكركبا الغربية كحدىا  - - -إف كيمسكف حيف نادم بحؽ كؿ
شعب في تقرير مصيره كاف ال يقصد شعكب آسيا كأفريقيا بؿ شعكب أكركبا  - -إنو لـ يخف مصر ،

بؿ مصر ىي التي أساءت فيمو
 -حقان إف ىذا الدرس ليس معركؼ لمجميع فأنت ترم اآلف مف اليزاؿ يعتمد عمي الغرب لتنفيذ كعكده

البراقة بحماية حق كؽ اإلنساف كتحقيؽ إرادة الشعكب في الحرية كالديمكقراطية كتجد العديد مف
المخدكعيف بالغرب يعتقد أنيـ سينصركف الحؽ كما حدث لمكفد المصرم كما ذكرت

ٗ

 كلكف لمحؽ فيجب أف تجدر اإلشارة إلي أف سعد باشا زغمكؿ قد فيـ الحقيقة كلكف بعد أف ضاع كقتطكيؿ ببل طائؿ
 ىؿ حقا قاؿ الكممة الشييرة مفيش فايدة ؟ لقد قاؿ كبلـ بيذا المعني تقريبان عندما اكتشؼ أف المصالح االستعمارية مقدمة عمي المبادئالديمكقراطية  ،كدعني أقرأ لؾ فقرة ممتعة عف ىذا المكضكع مف كتاب ممتع لؤلستاذ جماؿ بدكم

 ال مانع  ،فما ىك اسـ ىذا الكتاب ؟ الكتاب اسمو في محراب الفكر  ،كىذه الفقرة تكضح الكثير مف األمكر التي كانت تحدث في ذلؾ الكقت ،حيث قاؿ  :لـ تتمتع مصر بالديمقراطية مثمما تمتعت بيا الشعكب األكركبية كلـ يكف طريؽ
الديمقراطية مفركشان بالكركد رغـ أف النيج الديمقراطي يقضي بنقؿ السمطة إلي الشعب بالكسائؿ

السممية كليس ا لثكرية كتبدد األمؿ الذم تطمعت إليو مصر عشية انتياء الحرب العالمية األكلي
كاستطاع المعسكر المعادم لمديمقراطية أف يعمؿ عمي تعطيميا كخنقيا عف طريؽ التآمر كالدس
كاالنقبلبات كرغـ أف ىذا المعسكر كاف يضـ أشتاتان مف عناصر متنافرة إال أف إرادتيـ اتفقت عمي

حرماف الش عب المصرم مف ممارسة حقو في الديمقراطية كلك بحثت عف األصكؿ الفكرية كالنظرية ليذه
العناصر فسكؼ تكتشؼ أنيـ ينتمكف إلي الفكر الغربي الديمقراطي كأنيـ مف دعاة تقميد النظـ
األكركبية بزعـ أف فييا الخبلص كاألمؿ في نيضة مصر
 -شئ عجيب حقان أف يعادم الديمكقراطية مف يدعي االنتماء إلي أفكارىا  ،كماذا كتب أيضان ؟

 فأقطاب حزب األمة الذيف ركجكا لمديمقراطية الميبرالية بمساف رائدىـ أحمد لطفي السيد تنكركا لمبادئيـعندما كضعكا في محؾ التجربة  ،كازداد عداؤىـ لمديمقراطية عندما لفظتيـ الجماىير في االنتخابات
كتربصكا بالدستكر كيد المنك ف  ،كاشترككا في االنقبلبات التي دبرىا القصر لتعطيؿ الحياة النيابية ،
كرأينا الممؾ الجالس عمي العرش –أحمد فؤاد -الذم تمقي تعميمو في المدارس األكركبية كقضي شطر
حياتو األكلي في العكاصـ الغربية يتنكر لمحياة الديمقراطية التي عايشيا شابان كيأبي أف يككف ممكان

ديمقراطيان عمي شعب حر  ،كرأيناه يستعيد التقاليد األكتكقراطية التي كرثيا عف أبائو  ،أما االحتبلؿ

اإلنجميزم فصار يمثؿ الضمع الثالث في ىذا المثمث المعادم لمديمقراطية رغـ انتسابو إلي بريطانيا

العظمي التي دخمت التاريخ عمي أنيا أـ الديمقراطية كالنمكذج المثالي لكؿ دكلة تتطمع إلي الحياة
النيابية الدستكرية  ،كنشأت مف ىذه القكم (ضفيرة) متشابكة المصالح كاألىداؼ إلخماد رغبة الشعب
المصرم في االنطبلؽ كالتحرر مف التبعية كالعبكدية
 سبحاف ا﵀  ،إف ىذا المثمث مككف مف الميبرالييف كالممؾ كاإلنجميز كقد يككف مفيكـ مكقؼ الممؾيدعكا أنيـ ليبرالييف عمي خبلؼ الحقيقة
كاالحتبلؿ كلكف مكقؼ الميبرالييف غير مفيكـ إال إذا كانكا ٌ

َُ

 عندما أذنت شمس الحرب العالمية األكلي عمي المغيب خيؿ إلي األمة المصرية أنو قد آف األكاف كيتناؿ حقيا في االستقبلؿ يحدكىا األمؿ في أف تجد المساندة مف الدكؿ األكركبية ذات التقاليد العريقة
في الحرية  ،كلكف المحف التي تعرض ليا الكفاح الكطني المصرم كشفت عف زيؼ الشعارات كالمبادئ
التي رفعتيا ىذه الدكؿ كتبيف أف إيمانيا بالديمقراطية كالحرية ىك إيماف عنصرم يقتصر عمي الشعكب
البيضاء أما الشعكب المقيكرة فبل يحؽ ليا أف ترتفع إلي مستكم الدكؿ الحرة
 -لقد أصاب األستاذ جماؿ بدكم كبد الحقيقة كما يقاؿ  ،فماذا كتب أيضان ؟

ٕ .المصالح االستعمارية أقكم مف مبادئ الديمقراطية

 كانت بريطانيا قد فرضت حمايتيا عمي مصر عشية اندالع الحرب كتحكلت مصر بمقتضي الحماية إليمحمية بريطانية تحكـ بق اررات مف دار المعتمد البريطاني بالقاىرة  ،كبمغت الميانة إلي حد تعييف األمير

حسيف كامؿ سمطانان عمي مصر بقرار إدارم مف قصر الدكبارة  ،كتكررت نفس الميانة في تعييف

السمطاف أحمد فؤاد  ،ككاف مف شأف ىذا اإلذالؿ أف يكغر صدكر المصرييف كيدفع زعماءىـ إلي

السعي مف أجؿ إزالة كصمة الحماية  ،فمما أعمنت الترتيبات لعقد مؤتمر الصمح في باريس كجدىا
زعماء الحركة الكطنية فرصة لعرض قضية مصر عمي المؤتمر عمي أمؿ أف ينتزعكا مف الدكؿ
األكركبية المنتصرة قراران برفع الحماية كشجعيـ عمي ذلؾ إعبلف الرئيس األمريكي كيمسكف مبادئو

الشييرة في مساندة الدكؿ المقيكرة كعمي رأسيا حؽ تقرير المصير كتقدـ نفر مف الساسة المصرييف
ىـ سعد زغمكؿ كعمي شعراكم كعبد العزيز فيمي إلي دار المعتمد البريطاني يكـ ُّ نكفمير ُُٖٗ
طالبيف اإلذف ليـ بالسفر إلي باريس كلكنو رفض السماح ليـ بيذا الحؽ بحجة إنيـ ال يمثمكف األمة

كأدم ىذا الرفض إلي اس تفزاز المشاعر الكطنية كاستنياض اليمـ لتحرير التككيبلت التي تحكلت إلي
بل عف شعب مصر كبدال مف أف تعترؼ
حركة شعبية عارمة أعطت ثقتيا في ىذا (الكفد) باعتباره ممث ن

بريطانيا –أـ الديمقراطية -بشرعية ىذه التككيبلت ضربت ضربتيا باعتقاؿ سعد زغمكؿ كأعضاء الكفد

يكـ ُٖ مارس ُُٗٗ كفي اليكـ التالي اندلعت الثكرة في كؿ أنحاء الببلد كأعربت الجماىير المصرية
عف غضبتيا عمي االحتبلؿ بكؿ ما تممؾ مف كسائؿ السخط  - -كتصدت قكات االحتبلؿ لممتظاىريف
كتساقط الشيداء في كؿ مكاف كاضطرت الحككمة البريطانية إلي اإلفراج عف سعد كصحبو مف منفاىـ
في مالطة كالسماح ليـ بالسفر إلي باريس كلحؽ بيـ بقية أعضاء الكفد كاكتمؿ عقد الكفد في عاصمة
النكر كالثقافة كالديمقراطية كميبط أفكار فكلتير كركسك كمكنتسكيك كغيرىـ مف آباء الميبرالية
الديمقراطية  ،يحدكىـ األمؿ في أف تقؼ أكركبا الديمقراطية إلي جانب الحؽ المصرم  ،كلكف  ، ،كقع
ما لـ يكف في حسبانيـ ككجدكا ىذه الدكؿ تتنكر لمبادئيا كتدكس شعاراتيا كتنصر الظالـ عمي المظمكـ
كأصدر مؤتمر الصمح قراران يعترؼ فيو باستمرار الحماية البريطانية عمي مصر  ،ككانت تمؾ أكؿ صدمة

كاجيت الكفد المصرم  ،أما الصدمة الثانية فكانت في تراجع الرئيس األمريكي عف مبادئو كاعترافو
ُُ

بالحماية البريطانية كتبيف أف كبلمو عف حؽ تقرير المصير لمشعكب المقيكرة لـ يكف سكم شعار زائؼ
يضحؾ بو عمي العالـ  ،ككشؼ العالـ الغربي الحر عف كجيو القبيح كسقطت األقنعة التي خدعكا بيا
السذج الذيف لـ يفطنكا إلي الفجكة اليائمة بيف المبادئ كالتطبيؽ  ،كتبيف أف المصالح االستعمارية
أقكم مف مبادئ الديمقراطية كأف المدنية األكركبية ال تتكرع عف استخداـ نفس األساليب كاألخبلقيات
التي كانت سائدة في العصكر الكسطي  ،لقد أصيبت الحركة الكطنية المصرية بصدمة ال يمكف إنكارىا
كلقد أعرب سعد زغمكؿ عف خ يبة األمؿ في السياسة األكركبية في رسالة بعث بيا إلي محمكد باشا
سميماف رئيس حزب األمة كككيؿ الكفد يقكؿ فييا  :منذ كصكلنا باريس كجدنا جميع األبكاب مكصدة
في كجكىنا ككؿ الجيكد كالمساعي لـ تؤد إلي نتيجة  ،إف ميمة الكفد قد انتيت كلـ يبؽ أمؿ في
الحصكؿ عمي االستقبل ؿ التاـ  ،كاف كؿ قكؿ عدا ذلؾ يعد مغالطة كأف عمؿ الكفد اآلف ما ىك إال تنظيـ
لميزيمة  ،كانت كممات سعد تعبيران عف المرارة كخيبة األمؿ في دكؿ أكركبا التي باعت مبادئيا مف أجؿ

مصالحيا

 -ليذا يقكؿ بعض الناس حاليان أف سعد قاؿ مفيش فايدة ؟

 بالتأكيد فكبلمو يحمؿ ىذا ا لمعني  ،كلكف األستاذ جماؿ بدكم يضيؼ فيقكؿ  :كلكف سعد زغمكؿ الزعيـالذم حنكتو التجارب كالمحف لـ يستسمـ لميزيمة كازداد اقتناعان بأف الكفاح الحقيقي في مصر كليس

في أكركبا كأف عبء االستقبلؿ يقع عمي عاتؽ المصرييف أنفسيـ كليس عمي عاتؽ األكركبييف أك

األمريكييف
 أشكرؾ جدان عمي ىذا الدرس فسكؼ يفيدني كثيران عندما أحكاؿ معرفة ما سيحدث -لماذا الزلت مقتنع أنؾ ستعرؼ مع أني أكدت لؾ أنؾ لف تعرؼ ؟

 ما عميؾ إال أف تذكر مشككران الدركس مف التاريخ كاترؾ لي الباقي  ،إذف ال يجب التعكيؿ عمي الغربيدعيو مف مبادئ فما الدرس الثاني ؟
كما ٌ

ٖ .كي تعيش شعكب في رفاىية تعيش شعكب أخرم في بؤس
 الدرس الثاني الذم تعممتو مف قراءة التاريخ يتمخص في أنو كي تعيش بعض الشعكب في رفاىيةكرخاء البد أف تعيش شعكب أخرم في بؤس كفقر  ،كلكي تنعـ بالحرية البد أف تعاني شعكب أخرم مف

القمع كالعبكدية
 ىذه النقطة تحتاج إلي بعض التكضيح إذ ما الذم يمنع أف تعيش بعض الشعكب في رفاىية كحريةدكف قير كاذالؿ شعكب أخرم
 تقكـ الدكؿ الكبرم باستنزاؼ ثركات الدكؿ الضعيفة كاستغبلؿ إمكانياتيا كقد أخذ ىذا االستغبلؿ أشكاؿعديدة فكانت قديمان تقاـ إمبراطكريات ضخمة تسيطر عمي العديد مف الشعكب كتسكميا سكء العذاب
ُِ

سخر طاقاتيا لخدمة مصالحيا ثـ تطكر ىذا االستغبلؿ ليصبح ما يسمي باالستعمار ثـ االمتيازات
كتي ٌ
األجنبية أما حاليان فقد أصبحت الدكؿ الضعيفة سكؽ لمنتجات الدكؿ الكبرم كمعمؿ تجارب ألسمحتيا
ً
الممكثة لمبيئة كالتي ال تسمح
كفئراف تجارب ألدكيتيا كمدفف لنفاياتيا النككية كمكاف إلقامة المصانع

الدكؿ الكبرم بإقامتيا عمي أراضييا كقد يصؿ األمر إلي استغبلؿ الفاسديف لئلتجار باألعضاء البشرية
كغير ذلؾ مف أساليب االستغبلؿ القذرة
 ككيؼ تسمح ىذه الشعكب الفقيرة بكؿ ىذا ؟ إف ىذه الشعكب مغمكبة عمي أمرىا كتخضع ألنظمة حاكمة تسمبيا إرادتيا كتشغميا بمشاكؿ الحياةكأمكر أخرم كتحرص عمي عدـ االىتماـ بالتعميـ كعمي عدـ نشر الكعي باإلضافة إلي اإلعبلـ المكجو
الذم يحذر الشعكب دائمان مف المؤامرات الخارجية التي تستيدؼ الكطف

 -بالمناسبة  ،ما رأيؾ في مكضكع المؤامرات الخارجية كنظرية المؤامرة ؟

ٗ .المطرقة كالسنداف
 تعيش بعض شعكب العالـ الثالث أك معظميا بيف المطرقة كالسنداف  ،كىما قكتاف تعتمد كؿ كاحدةمنيما عمي األخرم في كجكدىا كاستمرارىا  ،كىما قكم المؤامرات الخارجية كقكم االستبداد الداخمي

كىما حقيقتاف ال يمكف تجاىميما أك التيكيف مف شأف أم منيما فمف المستحيؿ أف تنجح المؤامرة مف
الخارج في إثارة أم شعب عمي النظاـ الحاكـ إال إذا كاف ىذا الشعب يعاني مف االستبداد الداخمي ،
ككذلؾ مف الصعب جدان أف يجد االستبداد الداخمي مبرران لكجكده كاستمراره دكف أف يحذر الشعب مف

كجكد مؤامرة خارجية قد تؤدم إلي ضياع ىذا الشعب  ،كالطريؼ أف كبلىما صادؽ بالفعؿ فكبلىما
حقيقة ال مفر منيا  ،كيككف الشعب بيف مطرقة االستبداد الداخمي كسنداف المؤامرة الخارجية فيستسمـ
ألحدىما كغالبان ما يككف تمسكو باالستبداد الداخمي كأىكف الخياريف الذم أحبلىما مر  ،كخاصة عندما

يرم تأثير ما حدث لمف اختار االختيار الثاني فيجد دك نال تحكلت إلي أطبلؿ كشعكبان تحكلكا إلي الجئيف

 ىذا يعني صحة نظرية المؤامرة كقد أضفت إلييا استعانتيا بكجكد استبداد داخمي  ،كلكف ما الذم يبدأأك نال المطرقة أـ السنداف ؟

كيفقر شعبيا ألنو عاد نة يرتبط بالفساد
فيضعؼ مف كياف الدكلة ي
 أعتقد أف االستبداد الداخمي يبدأ أك نال يفالمستبد لص فاسد يريد تحقيؽ مصالحو ىك كعصابتو عمي حساب الشعب  ،كمف ىنا تستغؿ الدكؿ
األخرم ىذا المكقؼ فتساعده عمي تدعيـ مركزه في مقابؿ تحقيؽ مصالحيا
 أم أف ىذه الدكؿ تمتص دماء الشعكب المقيكرة كتتقاسميا مع أنظمة فاسدة مستبدة تحكـ ىذهالشعكب
 بكؿ تأكيد فكما قمنا أف الدكؿ ببل أخبلؽ كأف المصالح فقط ىي التي تحركيا كأف مف مصمحة الشعكبالحرة أف تعيش شعكب أخرم مقيكرة  ،كقد قرأت في كتاب سقط النظاـ في أربعة أياـ لؤلستاذ محسف
ُّ

محمد ما يؤكد أف كجكد فساد في دكلة ما قد ي ككف مصمحة دكلة أخرم حيث كتب ما ممخصو :
كيجتمع رؤساء البعثات األميريكية في الشرؽ األكسط  ، ،اعترؼ الحاضركف بانتشار الفساد في ىذه
الدكؿ كلكنيـ كجدكا أف االستقرار في مصر كدكؿ الشرؽ األكسط أىـ مف اإلصبلح االقتصادم
كاالجتماعي  ،كخافكا مف معارضة الفساد كما قد تؤدم إليو كعمي ىذا األساس انتيي قرار
الدبمكماسييف إلي ضركرة مساعدة نظاـ حكـ الممؾ فاركؽ اقتصاديا ميما كانت درجة فساد ىذا النظاـ
 ،كقاؿ الدبمكماسيكف إف النظاـ السياسي فاسد كال يمكف إصبلحو كلكف مف مصمحة الكاليات المتحدة
المحافظة عميو
 مف مصمحة الكاليات المتحدة المحافظ عمي الفساد ؟ نعـ إذا كانت معارضتو قد تؤدم إلي نتائج ضد مصالحيا كلكف ماذا يحدث إذا قاـ شعب بثكرة عمي ىذه األنظمة الفاسدة ؟ إف الظمـ كحده ال يكلد الثكرة فبلبد مف اإلحساس بيذا الظمـ أكالن كي تقكـ الثكرة  ،فقد يككف ىناؾشعب مظمكـ كلكنو ال يشعر بحجـ ال مأساه التي يعيشيا نتيجة ألمكر كثيرة يعمؿ النظاـ عمي استمرارىا

 مثؿ ماذا ؟ كما قمت انخفاض مستكم التعميـ كغياب الكعي مع اإللياء بأمكر تافية كنشر ثقافة االستيبلؾ فبلبل عمي ذلؾ مف أشير كأكضح األمثمة كىك مباريات
ييتـ الشعب إال بما ييفرض عميو فرضاى  ،كخذ مث ن
كرة القدـ كالمشاكؿ التي تحدث بيف األندية كاإلعبلـ الرياضي المريض كؿ ىذا يأخذ الشعب إلي طريؽ
بعيد جدان عف مشاكمو الحقيقية

 كلكف االىتماـ بالرياضة ككرة القدـ مكجكد في دكؿ كثيرة متقدمة كرر الكممة األخيرة التي قمتيا مف فضمؾ متقدمة بالفعؿ متقدمة أم حمت مشاكميا كنظمت حياة مكاطنييا كضمنت ليـ الطعاـ الصحي كالعبلج المناسبكالعمؿ كالسكف كجميع احتياجات المجتمع ثـ تحكلت إلي الرفاىية  ،إف االىتماـ بكرة القدـ رفاىية ال
نممكيا  ،كبالتالي تتحكؿ إلي خطة إشغاؿ كبرم إللياء الشعب بانتصارات ال تحؿ مشاكمو الحقيقية  ،بؿ
إنني أؤكد لؾ أف مف يقكـ بذلؾ يرتكب جرائـ في حؽ الشعب بحجة أنو يرفع ركحو المعنكية
 -كماذا أيضان ؟

 الفف يا عزيزم كما أدراؾ ما الفف إنو مف أكبر الككارث في المجتمعات المتخمفة ألنو يزيدىا ضياعانكيجعميا تنحرؼ عف الطريؽ الصحيح بما تقدمو مف أعم اؿ ىابطة تنشر الفجكر كالعرم كاأللفاظ النابية

بيف الشباب ناىيؾ عف اإليحاءات الجنسية  ،كما أنيا تعمؿ عمي اإلساءة لكؿ ثكابت المجتمع األخبلقية

ُْ

فتنتج أجياالن مشكىة قد فقدت ىكيتيا كتمسكت بقشكر الحضارة الغربية كيكفي مثبلن عمي ذلؾ أف

مسرحية كاحدة أفسدت الطمبة في ا لمدارس كمسرحية أخرم أفسدت األكالد في البيكت كىكذا
 -أليس الفف يرصد ما في المجتمع مف مشاكؿ ؟

 -إف ىذا رفاىية أيضان ال نحتاجيا حاليان فميس ىناؾ مجتمع سكم أصبلن كي ترصد ما فيو مف مشاكؿ ،

فعميؾ أك نال أف تقيـ المجتمع الذم نحف في حاجة إليو عمي أساس متيف ثـ ارصد ما شئت بعد ذلؾ ،
إف الفناف الذم ينشر ىذا النكع مف األعماؿ الفنية يرتكب جرائـ في حؽ ىذا الشعب تستمر ألجياؿ عدة

كتحتاج إلي مجيكد ضخـ إل زالة آثارىا
 فماذ غير كرة القدـ كالفف ؟ ىرـ الحاجات المختؿ كالغباء الجماعي المقترف بالذكاء الفردم -كما ىك ىرـ الحاجات ككيؼ أصبح مختؿ ؟ كماذا تقصد بالغباء الجماعي ؟

َُ.

ىرـ الحاجات المختؿ

تخيمي لو قاعدة كبيرة كأعبلىا قاعدة أصغر منيا ثـ أصغر كمما ارتفع
 -ىرـ الحاجات ىك ىرـ مدرج ِّ

ألعمي كىكذا  ،كىذه القكاعد تعبر عف األكلكيات كالحاجات األساسية التي تتدرج في األىمية كمما زاد

ارتفاع اليرـ  ،بحيث ال يمكف الصعكد إلي درجة أعمي إال بعد المركر عمي الدرجات األقؿ منيا كىكذا
 أراؾ قد أسيبت في الكصؼ أكثر مما يستدعي ككاف يكفيؾ أف تذكر ىرـ سقارة المدرج المعركؼ لتصؿلممعني المطمكب  ،الميـ فما القاعدة الكبرم األساسية في ىذا اليرـ أك ما ىي الحاجة األساسية
األكلي في ىذا اليرـ ؟
بل كتمسؾ
 األمف كاألماف بالطبع ىي القاعدة األكلي كالحاجة األساسية  ،فأنت إذا كنت تتضكر جكعان مث نبيدؾ قطعة مف أشيي أنكاع الطعاـ ىؿ يمكنؾ أف تتناكليا كىناؾ حيكاف مفترس يطاردؾ ؟

 -ككيؼ أستطيع أف آكؿ طعامان إذا كنت أنا طعاـ لغيرم ؟

 -إذف نحف متفقكف جميعان أف األمف ىك المطمب األساس كالقاعدة األكلي لميرـ فبل يمكف أف تفكر في أم

حاجة أخرم أثناء كجكد خطر عمي حياتؾ  ،أما بعد أف تبتعد عف الخطر كتتكاجد في مكاف آمف سكؼ
تحتاج بالتأكيد إلي الطعاـ كالشراب كىي القاعدة الثانية في ىذا اليرـ ثـ تأتي الحاجة إلي المأكم

كىكذا تتدرج حاجاتؾ طبقان لؤلكلكيات فيناؾ الحاجة إلي العبلج كالتعمـ كالحاجة لمعمؿ كالكسب كالحاجة

إلي الزكاج كاإلنجاب كالحاجة إلي العدالة كالكرامة كقد يختمؼ ىرـ الحاجات بعد ذلؾ مف شخص إلي

آخر أك مف بيئة إلي أخرم كلكف يظؿ األمف كالطعاـ كالمأكم ىـ الثبلثة حاجات األساسية لجميع البشر
 -عظيـ جدان فما ىك االختبلؿ الذم تقصده ؟

 االختبلؿ يحدث عندما تعتقد أنؾ في حاجة ألشياء لست في حاجة إلييا بالفعؿ أك عمي األقؿ ىناؾ ماىك أنت أكثر احتياجان إليو
ُٓ

 كىؿ يحدث ىذا ألحد ؟ بالتأكيد ىناؾ مف يعتقد أنو في أمس الحاجة ألشياء معينة كيبذؿ مجيكد غير عادم بؿ كقد ينفؽ كؿما يممؾ مف األمكاؿ ليحصؿ عمييا برغـ أنو في الكاقع يعاني مف نقص حاد في حاجات أخرم قد يؤذيو
غيابيا كيفقد ما يممكو مف ماؿ مف أجؿ ال شئ
 -كىؿ ىناؾ مف يعبث بيذا اليرـ متعمدان ؟

 بكؿ تأكيد  ،ألف العبث بيرـ الحاجات يجعمؾ تس يطر عمي المجتمع كتقكده في أم اتجاه تريد لتحقؽمصالح معينة قد تككف داخمية أك خارجية أك كمييما
 كىؿ يختمؼ ىرـ الحاجات لمشعكب عف ىرـ الحاجات لؤلفراد ؟ إف كؿ دكلة ليا حاجات استراتيجية كأمنيا القكمي كاالكتفاء الذاتي مف الطعاـ كالدكاء كالسبلح ككؿشعب يحتاج لتنفي ذ القانكف عمي الجميع كالقضاء عمي الفاسديف كالمستغميف كتكفير الكرامة اإلنسانية
كالحرية كحقكؽ اإلنساف كلكف في النياية حاجات الشعكب تعتبر امتداد لحاجات الفرد كلكف بمقياس
رسـ أكبر كفي النياية فإف تحقيؽ حاجات الدكلة الحقيقية يؤدم إلي تحقيؽ حاجات أفرادىا ببل شؾ
 كىؿ ىناؾ مف يعبث بيرـ الحاجات لمدكلة كميا ؟ بالتأكيد ىناؾ دكؿ تعبث بيرـ الحاجات لدكؿ أخرم لتجعميا في حاجة دائمة ليا بؿ إنيا تضيؼ إليىذا اليرـ حاجات غير ميمة لتسيطر بيا عمي دكؿ كشعكب أخرم فتثير الفتف كالمشاكؿ كالحركب بيف
الدكؿ كتبيع ليا السبلح مثبلن كىي ل يست في حاجة إليو في األساس  ،كبالعبث بيرـ الحاجات يتـ
بل
تركيج العديد مف المنتجات االستيبلكية التافية كالمكضة مث ن

 -كلكف بالنسبة لمسبلح أال تحتاجو الدكؿ عمي أم حاؿ ؟

 تحتاجو بالطبع كلكف مف المؤكد أف إنتاجو أفضؿ مف امتبلكو بالشراء  ،ألف في ظؿ التطكر التقني(التكنكلكجي) كالعممي الرىيب كالغير مسبكؽ ال يمكنؾ أف تثؽ في أم سبلح تستكرده مف الخارج سكاء
طائرات أك مدمرات أك غكاصات أك رادارات كصكاريخ أك أم معدات ألنؾ ال تعرؼ كيؼ تمت برمجتيا
لمنتجيا التحكـ فييا بعد بيعيا أـ ال كىؿ سيككف السبلح فعاؿ إذا قمت باستخدامو ضد
كىؿ يمكف ي
مصالح الدكلة المنتجة لو  ،فضبلن عف احتياجؾ الدائـ لصيانتو كتكفير قطع غيار لو كما إلي ذلؾ

 -ىذا يعني أف عدـ إنتاج السبلح يعبر عف عدـ كجكد سبلح مف األساس

 األىـ مف السبلح ىك الغذاء فما جدكم انتاج أك امتبلؾ سبلح كأنت تعتمد عمي دكؿ أخرم في غذاءؾكمبلب سؾ كسياراتؾ كأجيزة اتصاالتؾ كدكاءؾ ككؿ ما تستخدمو مف تكنكلكجيا في بيتؾ كعممؾ كمصنعؾ
كمستشفياتؾ إلخ
 معني ىذا أف الدكؿ المنتجة لكؿ ىذا تتحكـ في الدكؿ المستيمكة فيؿ لو معني آخر في رأيؾ ؟ُٔ

 أفيـ مف ىذا أف كؿ شعب البد أف يعرؼ جيدان احتياجاتو الحقيقية كيعتمد عمي نفسو في تكفيرىابالتدريج كلكف ىؿ سيسمح لو أعداءه بيذا ؟

 السبيؿ الكحيد لتحقيؽ كؿ ىذا ىك بناء اإلنساف كتعميمو فيك الذم سيقكـ بكؿ ىذا  ،أما تدمير الشبابكتحكيميـ إلي مسخ مشكه تافو ال يعرؼ أم ثكابت أك مبادئ كال ييتـ إال بأتفو األمكر كيجيؿ تمامان

ىكيتو كتراثو كتاريخو كتراه غزير المعمكمات عميقيا في كؿ ما يختص بكرة القدـ العالمية أك المحمية
كاألعماؿ الفنية المختمفة كتراه مع كؿ ىذا عبدان لشيكاتو منجذبان إلي الغرب الذم يذلو كيدمر أكطانو

كيشعر بدكنية كىزيمة نفسية بشعة عمي الدكاـ أماـ الغرب معتقدان أف التغريب ىك التحديث

 -كما الفرؽ بيف التغريب كالتحديث ؟

 ىناؾ فرؽ كبير كلتكضيح ذلؾ سأقرأ لؾ مقتطفات مف كتاب كدخمت الخيؿ األزىر لمحمد جبلؿ كشؾألنو شرح ىذا الفرؽ بأسمكب رائع حيث قاؿ  :الياباف كحدىا عرفت الجكاب الصحيح  :التحديث ال
التغريب  ،كلكي يتحقؽ التحديث البد مف رفض التغري ب  ،بؿ نزعـ أنو بقدر اإلصرار كالنجاح في رفض
التغريب يككف النجاح في تحقيؽ التحديث  ،تمسكت الياباف بدينيا  - -كتمسكت بنظاميا الممكي - -
كبينما كاف يجرم التحديث بأعمي معدؿ عرفتو دكلة إلي النصؼ الثاني لمقرف العشريف  ،كاف الياباني
محتفظان بحياتو العائمية كاالجت ماعية كتقاليده كتراثو  ،يرتدم القفطاف (الكيمكنك) كالقبقاب  ،كيأكؿ عمي
الطبمية بالعصي  ،محتقران الجنس األبيض  ،مقتنعان بإصرار متزايد أنو خير أمة عمي ظير األرض ،

بل بأعياده القكمية  - - ،ظؿ المسرح الياباني يقدـ ركايات التراث كبنفس األسمكب منذ قركف ،
محتف ن

كظم ت المرأة في مكانيا التقميدم كدكرىا األساسي كظمت عمي احتراميا لمزكج كخمع حذائو بيدييا ،
كالياباف ىي البمد الشرقي الكحيد الذم لـ تظير فيو حركة تحرير المرأة لذلؾ أصبحت مجتمعان حران
كحافظت عمي استقبلليا  ،ألنيا عرفت أف المرأة ال تتحرر كحدىا  ،كأنو ال حرية المرأة كال لرجؿ في

مجتمع ضعيؼ متخمؼ فاقد االستقبلؿ  ،أك ميدد بفقده في أية لحظة  ،كبعكس ما يبذؿ مف جيد في
ببلدنا لتعميمنا استخداـ الشككة كالسكيف أك آداب المائدة  ،لـ يحدث قط أف حاكؿ اليابانيكف األكؿ عمي
الطريقة الغربية  ،فاألمة التي تيمقَّف أنيا بحاجة إلي أف تت عمـ آداب المائدة مف عدكىا ىي أمة فقدت
احتراميا لنفسيا  ،كيستحيؿ أف تنجز أم تفكؽ  ،التحديث  :ىك امتبلؾ كؿ المعرفة التي يتفكؽ بيا
الغرب  ،إنتاج كؿ المعدات التي ينتجيا الغرب  ،ككؿ ما تحتاجو أمة مف األمـ لتحقيؽ ىذا التحديث ىك
بل  ،أك
إرادة قكمية  ،كتعبئة ىذه اإلرادة كتكجيييا في طريؽ التصنيع أك التحديث إذا كاف البمد مستق ن

في طريؽ تحرير اإلرادة القكمية عبر حرب التحرير الكطنية  ،التي يتـ التحديث خبلليا  ،لكف ييشترط
قبؿ ذلؾ أف تؤمف األمة بأف تخمفيا ىك ظاىرة عارضة  ،كأف أصالتيا تمكنيا مف تجاكز ىذه المرحمة
العارضة  ،أ ما التغريب  ،فيبدأ مف إقناع األمة الشرقية أنيا متخمفة في جكىرىا  ،متخمفة في تاريخيا
كصميـ تككينيا  ،كمف ثىـ فبلبد مف انسبلخيا تمامان عف كؿ ما يربطيا بماضييا كيميز ذاتيا  ،كاعادة
ُٕ

تشكيؿ المجتمع عمي الطراز الغربي مف ناحية العادات كالمظاىر السمككية  ،مع إبقائو متخمفان عاجزان

عف إنتاج سمع الغرب  ،عاجزان عف اكتساب معرفة الغرب  ،فإذا ما اكتسب بعض أفراده ىذه المعرفة ،

يجدكف أنفسيـ غرباء عاطميف عف العمؿ في مجتمعيـ فيضطركف إلي النزكح إلي عالـ المتفكقيف ،

غرب ىك ذلؾ المجتمع الذم تزدحـ طرقاتو بأفخر كأحدث السيارات المستكردة  ،كتضـ مدنو
الم َّ
المجتمع ي
أفخـ دكر عرض األفبلـ المستكردة  ،كيرتدم أىمو أحدث المنسكجات المستكردة  ،كعمي أحدث
المكضات الغربية  ،كيثرثر مثقفكه في قاعات مكيفة بأجيزة  -مستكردة – في مشاكؿ المجتمع الغربي
كآالمو  ،كيمؤلكف صفحات مف كرؽ مستكرد تطبع بحبر مستكرد كبآالت مستكردة حكؿ قضايا -الغرب
– عمي بعد خطكات مف كيكؼ مكاطنييـ حيث البمياريسيا كالككليرا ككؿ تراكمات التخمؼ  ،كاف التغريب
ىك الطريؽ المضمكف لخسارة معركة التحديث  ،ككؿ الدكؿ التي تـ تغريبيا أك اختارت طريؽ التغريب
كانشغمت في قضاياه  ،ظمت عمي تخمفيا  ،بؿ كأخطر مف ذلؾ أف التغريب يقضي عمي ركح المقاكمة
في األمة الشرقية  ،فيجعؿ استعمارىا مف ًقبؿ الدكؿ الغربية المتفكقة أسيؿ  ،كحكميا أيسر  ،كيجعؿ
استغبلليا أعمؽ كأكبر عائدان كأقؿ كمفة كمخاطر  ،مف ىنا كاف اىتماـ الغرب بتركيج فكرة التغريب بيف
صفكفنا  ،فمنذ الحممة ال فرنسية كىناؾ استثمارات فكرية تيدؼ إلي إقناعنا بأنو ال تحديث إال بالتغريب

 -بمناسبة ىذا الكبلـ  ،تذكرت كيؼ قامت بريطانيا بشف الحركب قديمان الستعمار العديد مف الدكؿ

اإلسبلمية كغير اإلسبلمية حتي أنو كانت اإلمبراطكرية التي ال تغيب عنيا الشمس  ،فإذا غربت

الشمس ع ف مكاف يرفرؼ فيو العمـ البريطاني أشرقت الشمس في مكاف آخرم يرفرؼ فيو العمـ
البريطاني كعميو الصميب البريطاني الشيير  ،أما اآلف فيذا العمـ مكجكد بدكف قتاؿ أك سيطرة فتراه
مكجكد عمي مبلبس شبابنا كسياراتنا كممصقاتنا  ،فكيؼ تـ ليـ ذلؾ ؟
 -بالفعؿ إف أعبلـ الدكؿ الكبرم منتشرة في كؿ مكاف بؿ كقكانينيـ أيضان كتقاليدىـ كأعرافيـ التي ال

تناسبنا كؿ ىذا منتشر بدكف قتاؿ أك تككيف إمبراطكريات  ،إنو الغزك الفكرم لؤلمة يا عزيزم بكؿ ما

تحممو الكممة مف معاني فيك يدفعؾ لتعيش حياة الغرب دكف أف تمتمؾ أدكات التقدـ كالتحديث
 -حسنان ػ ىذا عف ىرـ الحاجات المختؿ  ،فماذا عف الغباء الجماعي ؟

ُُ.

الغباء الجماعي

 إف الغباء الجماعي ىك السبب األساسي في كؿ ما يعانيو المجتمع  ،ففي مجتمعات الغباء الجماعيالكؿ يحاكؿ أف يدفع العربة في االتجاه الذم يكافؽ مصالحو فقط فمنيـ مف يدفعيا مف الخمؼ كمنيـ

مف يدفعيا مف األماـ بؿ إف ىناؾ مف يدفع العربة مف األجناب متصكران أنيا ستتحرؾ في االتجاه الذم
يرغب فيو  ،كالنتيجة الحتمية أف العربة لف تتحرؾ أبدان في أم اتجاه  ،الكؿ يدفع دكف أف يكمؼ نفسو

حتي مشقة النظر إلي كضع العربة كأيف تكجد مقدمتيا فيك ال يرم سكم ىدفو ىك فقط كالعربة بشكؿ

عاـ  ،أما مكانو بالنسبة لآلخريف كمكانيـ بالنسبة لو كبالنسبة لمعربة كؿ ىذا ال يككف كاضحان في
ُٖ

مجتمع الغباء الجماعي  ،في حيف أف الجميع يدفع العربة في مجتمع الذكاء الجماعي في اتجاه كاحد
فقط فيي دائمة الحركة كتمر عمي جميع األىداؼ كاألماكف حسب أكلكياتيا كترتيبيا كالكؿ ينتظر في
اطمئناف لتأكده مف أف العربة حتمان ستمر بالمكاف الذم يرغب فيو  ،ىذا ىك الفرؽ  ،اإلحساس باألماف

كاالستقرار نتيجة لمذكاء الجماعي  ،كاإلحساس الدائـ بعدـ الثقة في الغد في مجتمع الغباء الجماعي

فالجميع يتصكر أنو عمي حؽ كأنو الكحيد الذم يعمؿ عمبلن محترمان مفيدان أما اآلخريف فبل ييتـ بما

يفعمكف بؿ إنو يحتقر أحيانان ما يفعمو اآلخركف  ،في مجتمع الذكاء الجماعي كؿ عمؿ محترـ ميما

صغر فالكؿ يشعر بعمؿ الكؿ كالكؿ يستفيد مف أعماؿ اآلخريف ألف الجميع يدفعكف العربة في االتجاه

الصحيح  ،كال ييـ نكع العمؿ طالمان أنو يخدـ الجميع دكف تفرقة أك محسكبية أك كساطة

 أفيـ مف كبلمؾ أف في ىذا النكع مف المجتمعات ال تحتاج لمعرفة أم شخص في أم مكاف لتنييمصالحؾ
 بالضبط  ،ألف ما تقكلو ييسمي الذكاء الفردم  ،فعبلقاتؾ كمعارفؾ كأمكالؾ كنفكذؾ كخبراتؾ الشخصيةبل البد أف تفيـ في أمكر كثيرة
كميا تحتاجيا لتنفيذ ما تحتاجو ألف المجتمع لف يقؼ بجانبؾ  ،فأنت مث ن

كالكيرباء كالسباكة كالميكانيكا كبعض األمراض كاألدكية بؿ كتساعد أكالدؾ في مذاكرة دركسيـ  ،فأنت
تفعؿ كؿ شئ بنفسؾ لنفسؾ كألسرتؾ مما يجعمؾ تفيـ في أمكر كثيرة فيزداد ذكاءؾ الفردم ككؿ ىذا ال
يحتاج إليو أم شخص يعيش في مجتمعات الذكاء الجماعي فيك يتسـ بالغباء الفردم كىك سعيد بو
ألف المجتمع يحؿ لو كؿ مشاكمو كليس عميو غير أف يقكـ بعممو ليخدـ المجتمع عمي أكمؿ كجو  ،أما

مف يعيش في مجتمع الغباء الجماعي فقد ال يجد الكقت كالجيد ليقكـ بعممو ألنو مشغكؿ دائما بإتماـ
أعماؿ اآلخريف التي لـ تتـ بشكؿ كامؿ
 عمي فكرة ال يجب أف نمكـ أحد عمي اإلطبلؽ في مجتمع الغباء الجماعي الستخدامو ذكاءه الفردم فييثقافة عامة سائدة في المجتمع بؿ يفخر بيا الكثير مف الناس فيي في نظرىـ جدعنة أك شيامة فكيؼ
أككف أعمؿ في مكاف ما كأعز أ حبابي كأصدقائي يتعثركف فيو ؟ ىذا ال يمكف حدكثو  ،فالذكاء الفردم
يا عزيزم قد يكقؼ قطار مثبلن في محطة ال يجب أف يقؼ فييا بؿ مف الممكف أف يقؼ في مكاف ليس

فيو محطة أساسان  ،كالذكاء الفردم قد ييدخؿ بضائع إلي البمد ال تحتاجيا أك ال تصمح لبلستخداـ أك
أدكية أك قطع غيار أك أغذية أك أم شئ ليس في صالح المجتمع  ،كالذكاء الفردم قد يعطي شيادات
دراسية بؿ قد تصؿ إلي شيادات عميا لمف ال يستحقيا  ،ككؿ كاحد في مكانو باشا كبير كالجميع في
حاجة إليو  ،كعندما يذىب إلي مكاف آخر أصبح في حاجة إلي مف في المكاف اآلخر  ،كعميو أف يقكـ
بم ا يرضي الباشا اآلخر  ،كىنا نجد ركح االنتقاـ إلي حد ما تسكد مجتمع الغباء الجماعي  ،فكؿ منيـ
ينتظر اآلخريف عند حضكرىـ إلي ممعبو ليشبع غركره كيرييـ سمطاتو كامكانياتو فيعذب المجتمع نفسو
بنفسو كلكف مف المسئكؿ عف نشر ىذه الثقافة في المجتمع ؟
ُٗ

 إف ىذه الثقافة بالطب ع تخدـ أصحاب المصالح كال تحتاج إلي مجيكد كبير لنشرىا  ،فكؿ ما عميؾ فقطىك تنفيذ القانكف عمي البعض كعدـ تنفيذه عمي البعض اآلخر فيصبح القانكف الكحيد الذم يطبؽ عمي
الجميع ىك قانكف الجاذبية األرضية فقط
 كلكف أليس تطبيؽ الذكاء الجماعي في المجتمع ممكف دكف مبادرة مف أعمي أك إشراؼ حككمي مثبلفيقكـ الجميع بأعماليـ دكف رقابة مف أعمي ؟
 ىذا يعيدنا إلي بداية ىذا الحديث كىك االستعداد لمقاء ا﵀ سبحانو كتعالي كالعكدة إلي منيجو فيذاكحده يكفي ليتقف كؿ شخص عممو دكف انتظار مصمحة في المقابؿ فيخدـ الجميع بنفس الجكدة
كالسرعة ابتغاء مرضاة الخالؽ عز كجؿ
 -ىذا صحيح بؿ أعتقد أيضان أف االستعداد لممكت كالحساب سيجعؿ الكثيريف يزىدكف في كثير مف أمكر

الدنيا كبالتالي سيككف ىرـ الحاجات الخاص بيـ متكازف كلف يسيطر عمييـ أحد أك يذليـ كيتحكـ فييـ

كلكف ىؿ سيسمح ليـ حكاميـ بيذا ؟
 أعتقد أنؾ لف تقع ت حت طائمة القانكف إذا لـ تشاىد مبارة كرة قدـ أك لـ تدخؿ السينما أك المسرح أكإذا لـ تقـ بشراء السمع االستيبلكية التافية أك إذا تكقفت عف مشاىدة البرامج التافية أك شراء
بل كغير ذلؾ مف العادات
الصحؼ كالمجبلت الصفراء أك عدـ متابعة األعماؿ الفنية في شير رمضاف مث ن
السيئة التي قد تساؽ إلييا  ،فكؿ ىذا ال يجرمو القانكف

 كلكف إذا لـ أفعؿ كؿ ىذا فكيؼ أقضي كقتي ؟؟ لقد سبؽ أف قمت لؾ أف الحياة قصيرة جدا كال كقت لديؾ لتضيعو فيما يغضب ا﵀  ،كىناؾ العديد مفاألمكر يمكنؾ أف تفعميا كال تنسي أف االستئناس بالناس إفبلس
 كلكنؾ حتي ىذه المحظة لـ تخبرني أك تقص عمي معمكمات تاريخية ألحمميا كأفكر فييا جيدا ألتكقعبقدر اإلمكاف إلي أم اتجاه تسير األحداث في المستقبؿ القريب
 ألـ تكفيؾ كؿ ىذه المناقشات لتعمـ إلي أم اتجاه تسير األحداث ؟ أنت حدثتني عف مشاكؿ المجتمع كليس تاريخو كأنا أكد أف تحدثني عف ممخص عاـ لتاريخ مصرأقيـ األمكر كأحمميا
بالكامؿ بدكف تفاصيؿ حتي أستطيع أف ٌ
 عمي العمكـ إف معرفة التاريخ ستككف مفيدة عمي أم حاؿ كخاصة إذا ابتعدنا عف التفاصيؿ  ،فكـ مفمناقشات عقيمة دارت حكؿ خبلفا ت عمي التفاصيؿ التي تترؾ الحدث التاريخي نفسو كالدركس
المستفادة منو كتركز عمي تفاصيؿ تافية ال تجدم نفعان

 -حسنان فمنبدأ إذف كلكف مف حقي أف أقاطعؾ لبلستفسار عف الغامض مف األمكر

 لؾ ىذا  ،بؿ مف حقؾ أف تسأؿ كلكف مف حقي أيضان أف امتنع عف اإلجابة إذا لـ أكف أعرفيا ال مانعَِ

ُِ.

لـ يحكـ المصرييف مصر لمدة حكالي ِِْٗ سنة

 -يجب أف تعرؼ أكالن أف المصرييف لـ يحكمكا مصر لمدة حكالي ِِْٗ سنة تقريبان فقد يعرؼ الكثيركف

أف المصرييف قد استعادكا حكـ مصر بعد ثكرة يكليك سنة ُِٓٗـ كبالتحديد بعد حكالي سنة كاممة

مف قياـ الثكرة حيث تـ إنياء حكـ أسرة محمد عمي كاعبلف الجميكرية سنة ُّٓٗ ـ كلكف قد ال
يعرؼ البعض متي كانت آخر مرة حكـ فييا المصريكف مصر قبؿ ىذا التاريخ  ،كيمكف اعتبار أف
الممؾ نقطانب الثاني ( نختنبك ا لثاني ) ىك آخر حاكـ مصرم حكـ مصر  ،كىك آخر ممؾ مف ممكؾ
األسرة الثبلثيف الفرعكنية التي تعتبر آخر أسرة فرعكنية في التاريخ المصرم  ،كقد انتيي حكـ ىذا
الفرعكف األخير عمي يد الفرس حكالي سنة ُّْ قبؿ الميبلد  ،كليس معني ىذا أف العصر الفرعكني
نفسو كاف خاليان مف ال حكاـ الغير مصرييف فقد حكـ مصر خبلؿ العصر الفرعكني عمي فترات متباعدة
اليكسكس كالميبيكف كالنكبيكف كاآلشكريكف كالفرس سكاء باالحتبلؿ المباشر أك باليجرات السممية
الكثيفة كلكف كاف المصريكف يحرركف مصر كيعكدكف لمحكـ في كؿ مرة خبلؿ العصر الفرعكني ػ ،
كلكف الذم طرد الفرس عندما أعادكا احتبلؿ مصر لـ يكف المصريك ف ىذه المرة  ،بؿ طردىـ اإلسكندر
المقدكني الشيير حكالي سنة ِّّ ؽ ـ كتبله في حكـ مصر أسرة البطالمة ثـ تبع البطالمة االحتبلؿ
الركماني لمصر سنة َّ قبؿ الميبلد ثـ تعرضت مصر لغزك فارسي في أكاخر حكـ الركماف سنة ُٖٔ
ـ ثـ استعادىا الركماف مرة أخرم سنة ِٕٔ ـ  ،إلي أف تـ فتح مصر سنة َْٔـ أثناء االحتبلؿ
الركماني ليا  ،ككاف فتح مصر في عيد دكلة الراشديف ثـ تمتيا الدكلة األمكية فالعباسية ثـ تأسست
في مصر الدكلة الطكلكنية سنة ٖٖٔـ ثـ اإلخشيدية سنة ّٓٗـ ثـ حكـ مصر الفاطميكف سنة
ٗٔٗـ كتبلىـ األيكبيكف سنة ُُُٕـ  ،ثـ دكلة المماليؾ البحرية سنة َُِٓـ ثـ المماليؾ البرجية
سنة ُِّٖـ  ،ثـ الحكـ العثماني لمصر سنة ُُٕٓـ ثـ جاءت الحممة الفرنسية سنة ُٖٕٗـ لمدة
ثبلث سنكات  ،ثـ حكـ مصر محمد عمي باشا كأسرتو مف سنة َُٖٓـ كقد قامت بريطانيا باحتبلؿ
مصر خبلؿ عصر أسرة محمد عمي حكالي سبعيف سنة مف سنة ُِٖٖـ  ،ثـ انتيي حكـ أسرة محمد
عمي بعد قياـ ثكرة يكليك ُِٓٗ  ،كبالتالي لـ يجمس عمي عرش مصر حاكـ مصرم منذ عيد نقطانب
الثاني إال بعد قياـ ثكرة يكليك  ،أم منذ سنة ُّْ قبؿ الميبلد إلي سنة ُّٓٗ ـ كبالتالي تككف المدة
بالكامؿ ِِْٗ سنة كاممة
 لقد كعدتني بعدـ ذكر التفاصيؿ فمماذا تصر عمي قكؿ تكاريخ محددة  ،فكاف يكفي أف تقكؿ حكاليََِِ سنة أك َِِٗ سنة كلف يككف ىناؾ فرؽ كبير في المعني
 أنت محؽ تمامان فيذا الرقـ تحديدان قد يعرض قائمو لمشاكؿ جدلية ال داعي ليا كخاصة أف آخر فرعكفمصرم قد حكـ الكجو القبمي فقط كترؾ لمفرس السيطرة عمي الشماؿ لمدة حكالي عاميف قد يحسبيا

ُِ

البعض فترة حكـ كقد ال يعترؼ بيا  ،كما أنو كانت محاكلة لبلستقبلؿ تمت بعد ذلؾ كاف لـ تستمر كثيران

كلكف الدقة تحتـ ذكرىا

 أرأيت أف التفاصيؿ ستقكدنا إلي ضياع العبرة مف األ حداث كالبحث عف أمكر لف تككف مفيدة  ،كلكف قديككف مف المفيد أف نعرؼ لماذا لـ يحكـ المصرييف كؿ ىذه الفترة ؟
بل ابتعاد المصرييف عف الجيش منذ عصكر البطالمة
 -إف اإلجابة عمي ىذا السؤاؿ ليا عدة أبعاد منيا مث ن

كالركماف كما يقكؿ األستاذ جماؿ بدكم كمنيا عدـ أىمية جنسي ة الحاكـ في العصكر اإلسبلمية كىك ما
أسماه الدكتكر جماؿ حمداف بالسيكلة السياسية في العالـ اإلسبلمي

 حسنان فمتقرأ لي مشككرا كجيات النظر المختمفة  ،كلنبدأ بمكضكع السيكلة السياسية ألنو مصطمحغريب بالنسبة لي

ُّ.

السيكلة السياسية في العالـ اإلسبلمي

 إليؾ بعض ما كتب د جماؿ حمداف عف ىذا المكضكع  - - - ( :فرغـ أف مصر ستفقد استقبلليامرات طكاالن في العصكر الكسطي إلمبراطكريات أك خبلفات كاسعة  ،فكثيران ما سنجابو بيا تتحرؾ في

الميداف الدكلي كقكة ليا كزنيا الخاص  ،كال ينقصيا الحكـ الذاتي  ،أك قد تفقد استقبلليا ألسرة حاكمة

أج نبية  ،كلكنيا مف داخؿ تمؾ األسرة تتصرؼ كدكلة مستقمة دكلة داخؿ الدكلة كما قد نقكؿ كتبرز فييا
مف جديد خصائص شخصيتيا االستراتيجية الكامنة كال مفر لنا ليذا مف أف نعد مسألة السيادة أك
التبعية في تاريخ مصر اإلسبلمية مسألة نسبية أك خاصة تستمزـ االستدراؾ أك التحفظ في الحكـ .
كالكاقع أف العصر اإلسبلمي الكسيط عمكمان يمتاز سياسيان بخاصية فريدة  ،بدكنيا قد نخطئ فيـ

الخريطة السياسية كميا  ،تمؾ ىي " السيكلة السياسية " غير العادية فمقد كاف العصر عصر الديف ،

عصر القكمية الدينية  ،ككاف اإلسبلـ ىك العقيدة كالعصبية  ،كالجنس كالجنسية  ،كالكطف كالكطنية
جميعان  ،ككاف ركح العصر أف ينتقؿ المسممكف بحرية كببل قيكد داخؿ دار اإلسبلـ أك الككمكنكلث

اإلسبلمي  ،كذلؾ غمبت فكرة الكطف المحمي عمي الكطف اإلقميمي فكاف المسمـ ينسب إلي بمدتو أكثر

مما ينسب إلي بمده  ،فيقاؿ البغدادم  ،أك البصرم أك ا لسامرائي كال يقاؿ العراقي  ،كيقاؿ الدمشقي أك
الحمبي أك الطرابمسي  ،أك المقدسي كال يقاؿ السكرم  ،كالقاىرم أك السكندرم ال المصرم  ،كالقابسي ،
الكىراني  ،كالفاسي  ،ال المغربي كىكذا  ،أما مف الناحية السياسية فمـ تكف الكحدات الجغرافية اإلقميمية
بنكاتيا الطبيعية المحددة  ،كال كانت فكرة الكطف كالكطنية بمعني القكمية الحديث كالكالء الضيؽ ،
ظاىرة متبمكرة أك جامدة  ،بؿ كانت غير كاضحة متميعة داخؿ فكرة الكطف اإلسبلمي الكبير كمتداخمة
بل أخيران تقكـ فيو الدكؿ
معيا بصكرة شبو ىبلمية  ،بالتالي كاف العالـ اإلسبلمي كعاء ضخمان أك ىيك ن
المختمفة كتتعدد  ،كتتنافس كتتصارع  ،كلكنيان أساسان تقكـ عمي أصؿ أك أساس شخصي أك أسرم

بحت – أم حككمة عائمة بعينيا -أك حاكـ بعينو في االعتبار األكؿ  ،كلقد تستقر عمي نكاة إقميـ
ِِ

جغرافي كامؿ  ،أك محدد بعينو أك أكثر كلكنيا ممكف دائمان أف تنتقؿ أك تتمدد إلي أيما أبعاد أقميمية

جغرافية يستطيع أف تصؿ إلييا نفس تمؾ األسرة الحاكمة ببل تحديد سكم قكتيا السياسية كطاقتيا

التكسعية  ،كببل أم عائؽ أك حرج قكمي ما بقيت في إطار الكطف اإلسبلمي الكبير نفسو  ،بعبارة أخرم
لمدكؿ السياسية اإلسبلمية أبعاد أك مستكيات ثبلثة تتداخؿ كتترجرج بسيكلة كببل تحديد كاضح فيي
عمي المستكم القاعدم حككمات شخصية  ،كدكؿ شخصية  ،كامبراطكريات شخصية ابتداء كانتياء ،
كىي عمي المستكم الجغرافي ال ترتبط بنكاة إقميمية إال عشكائيان ككما اتفؽ  ،كىي عمي المستكم
األعمي كالنيائي ال ترتبط إال بحدكد العالـ اإلسبلمي الكبير نفسو  ،أخيران إنيا باختصار شديد دكؿ

شخصية ال جغرافية  ،مف ىنا كاف الحكاـ يتحرككف مف قطر إلي قطر أك يفتحكف أك يضمكف قطران مف

قطر دكف حساسيات إقميمية أك قكمية حادة كدكف أم مدلكؿ أك محمكؿ استعمارم  .االستثناء الكحيد

– كبعنؼ كضراكة عند ذلؾ – كاف في حالة الكفار مف كثنييف أك غير مسمميف كالتتار كالصميبييف
كيبدك أف الظاىرة نفسيا كبرمتيا كانت تسكد داخؿ أكركبا المسيحية المعاصرة حيث كاف الجرماف
يحكمكف في إيطاليا أك إنجمترا  ،أك الفرن سيكف في ألمانيا  ،أك اإلسباف في ىكلندا  ...إلخ  ،ليس ىذا
فحسب  ،األكثر منو  ،كما قد يبدك لنا اليكـ األغرب  ،أف ىذه الدكؿ  ،تمامان مثمما سمـ البطالسة
أنفسيـ مف قبؿ لمركماف  ،كثيران ما كانت تسمـ نفسيا بنفسيا لبعضيا البعض  ،ربما بكثير مف الصراع

السياسي كالصدا ـ العسكرم  ،كلكف بغير حساسيات قكمية حادة تستثار أك تتراكـ  ،كببل نعرات إقميمية
تثمـ أك تمتيف  ،كانما األقكم كاألقدر عمي المحافظة عمي اإلسبلـ كالعصبية اإلسبلمية في كجو الخطر
األجنبي  ،أم الكفار "كالتتار كالصميبييف" ىك ببساطة الذم ييداؿ إليو كربما ييستدعي استدعاء مف
المداؿ منو لكي يقكـ بالميمة المقدسة التي تعمك عمي الطرفيف جميعان )
جانب ي
 إف كبلـ الدكتكر جماؿ حمداف في غاية األىمية حتي أنني لـ أرغب في مقاطعتؾ رغـ الحاجة لذلؾ عدةمرات لشدة تركيزم مع ما تقرأ كلكف يمكنني اآلف االستفسار أك مناقشة بعض األمكر في ىذا الكبلـ
الرائع  ،فيؿ المقصكد مف كبلمو بقياـ الدكؿ عمي أساس شخصي بحت األسر الحاكمة مثؿ العباسية
كاألمكية ؟
 -أعتقد ذلؾ كقد يككف يقصد معيـ أيضان الطكلكنية كاإلخشيدية في مصر كالحمدانية في الشاـ كغيرىـ

 بالفعؿ إف بدكف معرفة ىذه الخاصية الفريدة المسماة بالسيكلة السياسية لف نستطيع أف نفيـ كيؼتعددت الصراعات داخؿ األمة اإلسبلمية دكف أم حساسيات قكمية أك مدلكؿ استعمارم كما قاؿ ،
كلكني الحظت أنو أكد عمي أف مصر ليا شخصية متميزة تفرض نفسيا عمي كؿ ىذا كليا كضع خاص
جدان كسط ىذه الصكرة اليبلمية عمي حد تعبيره

 بالفعؿ لقد استقمت مصر أكثر مف مرة كسط كؿ ىذا كلكف طبقان لمصطمح االستقبلؿ اإلسبلمي عمي حدتعبير الدكتكر محمكد الحكيرم عندما قاـ بتعريؼ ىذا المصطمح
ِّ

 -كىؿ ىناؾ استقبلؿ يختمؼ عف االستقبلؿ المعركؼ حاليان ؟

ُْ.

االستقبلؿ في المصطمح اإلسبلمي

 ىذا ما كتب عنو د محمكد الحكيرم في كتابو الممتع مصر في العصكر الكسطي حيث قاؿ  :الكاقع أفاالستقبلؿ في المصطمح اإلسبلمي يختمؼ عما نفيمو في الكقت الحاضر مف تحقيؽ السيادة الخارجية

 ،بمعني أال يككف عمي الدكلة نفكذ غير نفكذ أبناءىا  ،كأف ىذا االستقبلؿ ال يشكبو أم تدخؿ في
شئكف الدكلة الداخمية أك أم قيد ع مي مكانتيا في المجتمع الدكلي  ،أما في العصكر الكسطي  ،فإف
العالـ اإلسبلمي كاف يؤلؼ كحدة ركحية ككحدة سياسية برئاسة الخميفة إماـ المسمميف  ،ككاف الناس
ال يعترفكف بحكـ ال يعترؼ بو خميفة  ،كال ينظركف إلي مف يغفؿ أمر الخبلفة إال نظرتيـ إلي الخكارج
الذيف يشذكف ع ف رأم الجماعة  ،كلمكالي أف يعطي نفسو مف السمطات الداخمية ما طاب لو  ،كلو أف
يكرث الحكـ أل كالده عمي الصكرة التي يراىا  ،كليس عميو إال أف يعترؼ بالخميفة إمامان لممسمميف

كيعترؼ بو الخميفة حاكمان شرعيان عمي الببلد التي يحكزىا  ،كمف ىنا ينبغي أف نضع في االعتبار أنو
لـ يكف مف الممكف أف يستقؿ أحمد بف طكلكف بمصر نيائيان عف الخبلفة العباسية  - - -كبمعني

آخر كاف ظيكر الدكلة الطكلكنية في مصر يمثؿ انتقاالن مف عصر التبعية المطمقة إلي عصر االستقبلؿ

بالصكرة التي عرفناىا  -كمف ثـ لـ يعد لمخميفة العباسي أم نفكذ سياسي في مصر فيما عدا أنيا
اكتفت بذكر اسمو في الخطبة كنقشو عمي السكة  ،كما دأبت مصر عمي إرساؿ جزء مف الخراج إلي
بغداد عف طكاعية  ،تعبيران عف انتماءىا الديني لئلسبلـ الذم يجسده الخميفة مف ناحية  ،ككدليؿ ارتباط

تقكـ عميو كحدة المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربيا كانت جميع الدكؿ المستقمة في العالـ

اإلسبلمي تحرص عميو مف ناحية أخرم
 معني كؿ ىذا مما فيمتو أف الشعب المصرم لـ يكف يعنيو مف الذم يحكـ مصر منذ أف تـ فتحياطالما أنو مسمـ كمعيف مف خميفة المسمميف أك عمي األقؿ أقره عمي ذلؾ
 في الحقيقة ليس الشعب المصرم فقط بؿ األمة كميا  ،ككاف أم شخص يمكنو أف يتحرؾ مف بمد إليبمد آخر في ببلد اإلسبلـ دكف أف يشعر بأم حرج أك حاجة إلي إذف خاص مف أم جية
 -كما يحدث حاليان في االتحاد األكركبي ؟

 بكؿ تأكيد كمع ذلؾ فقد كاف يتفكؽ عمي االتحاد األكربي بأمكر كثيرة فميس فقط عممة كاحدة كسياسةخارجية كاحدة كعدـ كجكد تأشيرات بيف الدكؿ بؿ إف األمة اإلسبلمية كانت لغة كاحدة كشريعة كقكانيف
كاحدة كتتميز بكجكد حؽ البف السبيؿ كىك المسمـ الغريب عف كطنو كما أكد ىذا المعني الدكتكر
حسيف مؤنس في معرض حديثو عف رحبلت ابف بطكطة حيث قاؿ  :كقد ذكرنا أف ابف بطكطة خرج
لرحمتو بماؿ قميؿ  ،فكيؼ استطاع أف يقكـ بيذه الرحبلت الطكيمة كىك لـ يكف بتاجر يبيع كيشترم
كيسد نفقات الرحمة عمي الطريؽ ؟  -الجكاب عمي ىذا السؤاؿ يكشؼ عف ناحية مف أجمؿ نكاحي
ِْ

الحضارة اإلسبلمية  ،كىي ناحية ترابط األمة كتآخييا كتعاكف أفرادىا بعضيـ مع بعض  ،كاجتيادىـ
في المحافظة عمي كحدة أمتيـ كسبلمة دار اإلسبلـ  ،ذلؾ أنو كاف ىناؾ دائمان عالماف إسبلمياف :

عالـ السياسة  ،ككمو خبلفات كحركب كمكايد  ،كعالـ األمة نفسيا  ،كىي كحدة متماسكة مترابطة كما

ذكرنا  - -فيذا الرجؿ قطع العالـ اإلسبلمي كمو مف المغرب إلي اندكنيسيا  - -دكف أف يشعر أنو
خرج مف بمده أك فارؽ أىمو ككجد في كؿ مكاف مف يستقبمو كيؤكيو كيقدـ إليو الطعاـ  ،ال عمي سبيؿ
التكرـ كالتفضؿ بؿ ألنو كاف ىناؾ تنظيـ محكـ كضعتو األمة كقامت عمي رعايتو كتنفيذه دكف تدخؿ
الدكلة  - -كقد فعمت األمة ذلؾ تنفيذان لما نص عميو القرآف الكريـ مرة بعد مرة مف رعاية ابف السبيؿ

كاكرامو كاطعامو  ،كابف السبيؿ ىك المسمـ الغريب عف كطنو  - -كقد أحصيت ست آيات عمي األقؿ
في القرآف الكريـ أكصي ا﵀ سبحانو فييا المسمميف بابف السبيؿ  ،كجعؿ لو نصيبان في أمكاؿ الناس -

 ليذا حرصت األمة كىي القيمة الحقيقية عمي الديف عمي تنفيذ ىذا التكجيو القرآني العظيـ  ،فأقامتالزكايا كالربط كدكر الضيافة في كؿ مكاف كرحمة ابف بطكطة أكبر دليؿ عمي ذلؾ
 -حتي ال يأخذنا الحديث بعيدان عف مكضكعنا فقد كصمنا إلي نقطة ميمة جدان في اإلجابة عمي السؤاؿ

الخاص بعدـ حكـ المصرييف لمصر كؿ ىذه المدة كىذه النقطة تتمثؿ في السيكلة السياسية في العالـ

اإلسبلمي كلـ تكف تختص بيا مصر كحدىا  ،كقد ذكرت لي أف األستاذ جماؿ بدكم كاف لو رأم آخرم
فما ىك ؟
 يرم األست اذ جماؿ بدكم أف السبب كراء إبعاد المصرييف عف الحكـ ىك ببساطة إبعادىـ عف الجيشكتعمد عدـ تجنيدىـ كمقاتميف منذ عصر البطالمة
 -فماذا كتب عف ىذا المكضكع ؟

ُٓ.

إبعاد المصرييف عف الجيش

 إليؾ رأم المؤرخ الكبير جماؿ بدكم حيث يتساءؿ كيقكؿ (  --ىؿ صحيح أف المصرييف خانعكف أذالءيصفقكف لكؿ طاغية كييممكف لكؿ مستبد كال يميمكف إلي مقاكمة الظالميف كيترككف ىذه الميمة إلي
القكم الغيبية إلي أف تدركيـ رحمة السماء ؟ ) كيجيب األستاذ جماؿ بدكم عمي ىذا التساؤؿ بأف ىذه
التيمة ال أساس ليا مف الصحة بؿ أشاعيا عف المصرييف االستعمار كنشرىا كركج ليا كتاب الغرب
المكاليف لببلدىـ كحككماتيـ كيقكؿ أيضان (  - -كالقارئ المدقؽ لمتاريخ يكتشؼ أف المصرييف لـ يكفكا
عف مقاكمة الظالميف  ،كلـ يقصركا في مقاكمة الغزاة – ثكرات كثيرة قامت في العصكر الفرعكنية
المتأخرة عندما كقعت مصر تحت حكـ أجانب تسممكا إلييا عف طريؽ اليجرة كاإلستيطاف ثـ انقضكا
عمييا عندما حرمكا عمي أبناء الببلد دخكؿ الجيش كجعمكه مقصكران عمي المرتزقة األجانب – ماذا
تنتظر مف شعب أعزؿ يتككف جيشو مف المرتزقة كالمغامريف الذيف ال تربطيـ بالببلد حمية اإلنتماء أك
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صمة الدـ أك المغة أك الديف ؟ كسيظؿ حكاـ مص ر منذ اإلغريؽ كالركماف كالعرب كالترؾ كالشركس
يحرصكف عمي إبعاد المصرييف عف الجيش إلي أف يأمر محمد عمي فيكسر القاعدة ) --
 لقد تـ اإلطاحة بالفعؿ بحكـ أسرة محمد عمي عمي يد الجيش المصرم الذم أسسو محمد عمي ، كمف أفضؿ األمثمة عمي حرص القادة الغرباء عمي تحريـ ال تجنيد عمي المصرييف ما حدث في معركةرفح في عصر البطالمة فيذه المعركة قد أليبت حماس المصرييف كبثت فييـ الركح مرة أخرم كىي
قصة سكؼ نتناكليا إف شاء ا﵀ خبلؿ الحكار إذا اتيحت الفرصة لذلؾ
 كلكف ىذا ال يضع في االعتبار مكضكع كحدة األمة اإلسبلمية كالسيكلة السياسية فمماذا لـ يتـ تجنيدالمصرييف خبلؿ العصكر اإلسبلمية  ،ىؿ كاف ىذا لنفس السبب كىك إبعادىـ عف شئكف الحكـ ؟
 مصطمح التجنيد نفسو لـ يكف متبعان في العصكر اإلسبلمية األكلي فقد كاف األساس في حشد الجيكشىك الدعكة لمجياد فيجتمع المقاتمكف مف مختمؼ الجنسيات لتمبية داعي الجياد

 فمماذا لـ تستمر الدعكة لمجياد في جميع العصكر اإلسبلمية لحشد الجيكش لقتاؿ أعداء األمة ؟ إف اإلجابة عمي ىذا السؤاؿ ستدفعنا لمحديث عف بعض الصراعات عمي الحكـ كالتي كانت في النيايةتتطمب امتبلؾ جيكش لبلعتماد عمييا في ىذه الصراعات  ،فأنت إذا دخمت في صراع عمي الحكـ
فالدعكة لمجياد ىنا لف تككف مناسبة  ،كلكف قتاؿ أعداء األمة ىك الذم يمنحؾ فرصة الدعكة لمجياد ،
كلقد شارؾ العديد مف المصرييف في ىذا النكع مف الجياد بالفعؿ أما المحافظة عمي األنظمة الحاكمة
كعمي الدكلة بشكؿ عاـ عمي مر التاريخ فقد نشأ عنو فكرة امتبلؾ المماليؾ

ُٔ.

فكرة االعتماد عمي المماليؾ

 كـ كنت أتمني أف يتطرؽ حدينا إلي مكضكع المماليؾ  ،كلكف ىؿ يمكف أف يككف انخفاض ركح الجيادسببان في االعتماد عمي المماليؾ في القتاؿ  ،فقد تدعك لمجياد فبل تتمكف مف حشد الجيش المناسب

لممكقؼ  ،كال يكجد كقت لبث ركح الجياد كالعدك عمي األبكاب كخاصة بعد ظيكر أعداء غير تقميدييف

مثؿ التتار كالصميبييف ؟
 لقد فكر بالفعؿ الممؾ ا لصالح نجـ الديف أيكب في شراء العديد مف المماليؾ لتحقيؽ أىدافو في التصدملمحمبلت الصميبية  ،بؿ كقد ارتبط اسمو بنشأة المماليؾ عمكمان في مصر

 -فيؿ كانت فكرة المماليؾ بدعة أيكبية لـ تكف مكجكدة مف قبؿ ؟

 المماليؾ عمكمان ليسكا بدعة ايكبية ابتدعيا الممؾ الصالح نجـ الديف ايكب فقد تـ االستعانة بيـ قبؿذلؾ أياـ العباسييف كالطكلكنييف بؿ كالفاطمييف أيضان كلكف إذا خصصنا الحديث عف دكلة سبلطيف

المماليؾ في مصر فقد ارتبطت بداية ىذه الدكلة بالمماليؾ البحرية الذيف أعدىـ الممؾ الصالح لمقتاؿ ،

أما ما قبؿ ذلؾ مف عمميات شراء لمممال يؾ في العصكر السابقة فقد كتب عنيا المستشرؽ السير كليـ
مكير في كتابو "تاريخ دكلة المماليؾ في مصر" ( اتخذ خمفاء بغداد منذ أجياؿ عدة عادة سيئة ىددت
ِٔ

عرش خبلفتيـ بالزكاؿ كىي جمب األلكؼ مف العبيد ذكم األسماء الحكشية مف قبائؿ التركماف كالمغكؿ
كاستخدمكىـ حرسان ليـ كمادة لجيشيـ ليناىضكا بيـ الجنكد العربية فاستفحؿ أمرىـ كقتئذ كأصبحكا
سدم الجيش كلحمتو فكانكا يأتكف عبيدان فبل يمبثكف أف يصبحكا ذكم األمر كالنيي في بيت الممؾ

يشعمكف نيراف الفتف كالقبلقؿ حتي عجمكا أجؿ الخبلفة المنيككة المنحمة كسمؾ سبيميـ في ذلؾ خمفاء

الفاطم ييف فأصابيـ مثؿ ما أصاب مف قبميـ  ،كقد نحت دكلة األيكبييف بعدىـ ىذا النحك إذ كانكا
غرباء في الببلد فاحتاجكا إلي االعتزاز بأمثاؿ ىؤالء  ،إف القبائؿ المقيكرة في أكاسط آسية كانت ال
ترم غضاضة في بيع أفبلذ أكبادىا لمنخاسيف الذيف كانكا يعدكنيـ حسف المستقبؿ كالسعادة في الغرب
كقد سيؿ عمؿ النخاسيف ما كاف يذاع عف الثركة الكبيرة التي يمكف الحصكؿ عمييا بأقؿ جيد  ،لذلؾ
لـ يقتصر األمر عمي سبايا الحرب كأسارىا بؿ كاف يتدفؽ عمي الببلد الغربية سيؿ مف أبناء القبائؿ
الشرقية لتيافت السبلطيف كاألمراء عمي شرائيـ أحيانان بأثماف باىظة )  ،انتيي كبلـ المستشرؽ كىناؾ
العديد مف التحفظات عميو فمنيا أنو لـ يدرؾ أف العرب قامكا بتأسيس دكلة إسبلمية كليس دكلة عربية

كالفرؽ كبير جدان ألف القكمية اإلسبلمية تسع جميع الجنسيات في جميع مناصب الدكلة فكؿ مف دخؿ
اإلسبلـ يمكنو أف يصؿ إلي قيادة الجيكش اإلسبلمية كالكزارة كالسمطنة أيضان كما حدث لغير العرب  ،كال

ننسي أف دكلة الركـ كدكلة الفرس عمي سبيؿ المثاؿ كانت جيكشيـ مف الفرس كالركـ فقط أما جيش
المسمميف منذ بدايتو كاف يشمؿ خالد العربي كببلؿ الحبشي كسمماف الفارسي كصييب الركمي  ،أما

التحفظ الثاني أف األيكبي يف لـ يشتركا المماليؾ لشعكرىـ بالغربة ككيؼ يحدث ذلؾ كىـ مسممكف كسط
أمة إسبلمية  ،كلقد قرأت لؾ ما كتبو ىذا المستشرؽ لمداللة فقط عمي كجكد فكرة المماليؾ قبؿ عصر
الممؾ الصالح بكثير  ،كقد حققكا لئلسبلـ العديد مف البطكالت كاالنتصارات دكف أف يككنكا عربان كلكنيـ

دخمكا في العديد مف الصراعات عمي السمطة  ،كلكف دعني أسألؾ  ،ما ىك أكؿ شئ يجكؿ بخاطرؾ
عندما تستمع إلي كممة (المماليؾ) ؟ كما ىك انطباعؾ عنيـ ؟ كىؿ ىذه الكممة مف الكممات سيئة
السمعة بالنسبة لؾ ؟
 قد تيذكره البعض ىذه الكممة بالصراعات عمي السمطة  ،كالبعض تذكره ىذه الكممة بالعنؼ كالتآمر كقديتذكر البعض أيضان االنتصارات كاألمجاد كالحركب الشرسة كآخركف سيتذكركف اآلثار الرائعة كالعمارة

الضخمة الفخمة كىناؾ مف سيتخيؿ ذلؾ العصر كما قرأ عنو دكلة مرىكبة الجانب تنعـ بازدىار

اقتصادم كحضارم كعممي
 -الشؾ أف كؿ ىؤالء عمي حؽ بشكؿ أك بآخر  ،فعصر المماليؾ عصر ثرم جدان باألحداث بؿ ىك مزدحـ

بالمبلحـ كالبطكالت كالمآسي أيضان  ،كلكف عف أم نكع مف المماليؾ نتحدث ؟ البحرية أـ البرجية أـ
العثمانية ؟ فميس مف اإلنصاؼ أف نضعيـ جميعان في سمة كاحدة إذا جاز التعبير ،

 كما ىك كجو االختبلؼ بيف كؿ نكع كآخر ؟ِٕ

 -يختمؼ المماليؾ باختبلؼ برامج اإلعداد الخاصة بكؿ نكع منيـ فالمماليؾ البحرية مثبلن كىـ النكع األكؿ

مف المماليؾ في مصر مف ناحية الترتيب التاريخي  ،كاف ليـ برنامج إعداد خاص  ،كما أنيـ كانكا
يجمبكف صغاران ال يعرفكف شئ عف العبلقات االجتماعية الطبيعية فبل يكجد أب يعطؼ كيرعي كيكجو كال
أـ حنكف ترحـ كتربي كال أشقاء أك عائمة مف أم نكع  ،ككذلؾ ليس ليـ كطف سكم مصر فيـ ال

يعرفكف غيره كال ينتمكف لسكاه كانقطعت كؿ صبلتيـ بجذكرىـ كأكطانيـ كعائبلتيـ  ،فيـ مثؿ عجينة
طرية ساذجة يمكف كضعيا في أم قالب كتشكيميا عمي الكجو ا لذم تريده  ،أك الذم يريده الممؾ
الصالح نجـ الديف أيكب الذم كاف السبب في إحضارىـ إلي مصر كبني ليـ قمعة بجزيرة الركضة كقاـ
بتخصيص مف يعمميـ كيؤدبيـ كيدربيـ ليككنكا قكة يستعيف بيا عمي قتاؿ األعداء كما أكثرىـ  ،كتخيؿ
معي أف تمتمؾ جيشان خاصان بؾ تشكمو كما تشاء كتكجيو إينما تريد

 -كلكف لماذا فكر الممؾ الصالح في ىذا الحؿ ؟ كما ىي المشكمة أساسان التي تحتاج إلي حؿ ؟

 -لقد كاف ىذا الممؾ مف ممكؾ الدكلة األيكبية في مصر كىذه الدكلة تحديدان كاف قدرىا منذ المحظة األكلي

ىك مكاجية الصميبييف منذ عيد مؤسسيا الممؾ الناصر صبلح الديف األيكبي كحتي نيايتيا فكانت
تصد الحمبلت الصميبية التي لـ تتكقؼ خبلؿ العصر األيكبي بالكامؿ فمـ تكد تنتيي حممة حتي تبدأ

حممة أخرم جديدة ككأف ىذه الدكلة تكاجدت في تمؾ الفترة مف التاريخ لمكاجية الحمبلت الصميبية ،
حتي أف الحممة الصميبية السابعة التي كانت فرنسية خالصة كبقيادة ممؾ فرنسا آنذاؾ الممؾ لكيس
التاسع استيدفت دمياط كلـ تتكجو إلي بيت المقدس الذم ىك أسمي أىدافيا  ،فمقد أيقنكا أف الطريؽ
إلي بيت المقدس يبدأ مف القاىرة  ،فسقكط الدكلة األيكبية ىك السبيؿ الكحيد الحتبلؿ بيت المقدس ،
ككاف الممؾ الصالح يعي ذلؾ جيدان كأدرؾ طبيعة كحجـ المشكمة كاحتاج لحؿ ليا  ،ككاف الممؾ الصالح

قد أعد برنامج خاص كمميز لممماليؾ منذ صغ رىـ  ،فكما يقكؿ الدكتكر محمكد الحكيرم في كتابو

الممتع (مصر في العصكر الكسطي)  -( :فأكؿ ما يبدأ بو تعميمو ما يحتاج إليو مف القرآف الكريـ
ككانت كؿ طائفة ليا فقيو يحضر إلييا كؿ يكـ كيأخذ في تعميميا كتاب ا﵀ تعالي كمعرفة الخط كالتمرف
بآداب الشريعة كمبلزمة الصمكات كاألذكار  - - -فإذا صار إلي سف البمكغ أخذ في تعميمو أنكاع
الحرب مف رمي السياـ كلعب الرمح كنحك ذلؾ فيتسمـ كؿ طائفة معمـ حتي يبمغ الغاية في معرفة ما
يحتاج إليو كعندما ينتيي المممكؾ مف تدريبو كيثبت جدارتو كيصير محاربان كفئان ينقؿ إلي خدمة

السمطاف كيتدرج في الرتب حتي يصير مف األمراء  ، )-كىكذا قرر الممؾ الصالح أف يتعمـ مماليكو
تعاليـ الديف كفنكف القتاؿ  ،فأصبح لممماليؾ معمماف أك مربياف لكؿ طائفة منيـ أك األدؽ أف نقكؿ
قدكتاف أحدىما دينية كاألخرم عسكرية  ،كقد أصبح كؿ منيما لو شأف عظيـ في حياة المماليؾ  ،كلكف
ال تنسي يا عزيزم فنحف نتحدث عف المماليؾ البحرية كىـ النكع األكؿ مف المماليؾ الذيف ال نريد أف
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نضعيـ في سمة كاحدة مع غيرىـ  ،فبعد ذلؾ لف يأتي المماليؾ صغاران لتشكميـ بؿ كباران يعرفكف أكطانان

أخرم كليـ جذكر ارتبطكا بيا كما أف برنامج اإلعداد قد يككف مختمفان

 م ا فيمتو مف ىذا الكبلـ أف الممؾ الصالح قد جمع بيف امتبلؾ مقاتميف كبيف الدعكة لمجياد فقد أسسيـعمي أساس ديني يجعؿ الجياد بالنسبة ليـ ىدؼ في حد ذاتو
 لقد كانت معركة المنصكرة مع الصميبييف مف أىـ األمثمة عمي نجاح فكرة الممؾ الصالح لمتصدمبالمماليؾ لجيش لكيس الت اسع  ،ككانت بعد ذلؾ معركة عيف جالكت تتكيج ليذا النجاح حيث تصدم
المماليؾ لمتتار كبدكف قيادة أيكبية
 مرة أخرم ال أريد أف يخرج بنا الحكار عف المكضكع  ،كبالتالي البد مف بمكرة ما نصؿ إليو مف حيفآلخر  ،أك بمعني أدؽ بمكرة ما فيمتو أنا مف كبلمؾ  ،فما فيمتو حتي اآلف أف ابتعاد المصرييف عف
الجيش أدم إلي ابتعادىـ عف الحكـ  ،كاختمفت كجيات النظر عف سبب ىذا االبتعاد فمنيا تعمد عدـ
تجنيدىـ خاص نة في العصكر الغير إسبلمية ثـ انتشار فكرة المماليؾ في العصكر اإلسبلمية كالصراعات

التي دارت داخؿ ىيكؿ األمة اإلسبلمية كمكضكع السيكلة السياسية في العالـ اإلسبلمي كمصطمح
االستقبلؿ في اإلسبلـ كما شئت مف أمكر أخرم  ،كلكف ما ييمني اآلف أف رسالتؾ قد كصمت كىي أكؿ
معمكمة تريدني أف أعرفيا عف تاريخ مصر كىي أف المصرييف لـ يحكمكا مصر لمدة حكالي ِِْٗ

سنة  ،فما ىي األحداث التاريخية الميمة التي تريد أف أعرفيا في تاريخ مصر كاألمة بشكؿ عاـ ؟
 إذا كنت الزلت مصر عمي معرفة تاريخ مصر فبل مانع مف ذلؾ كلكف سيستغرؽ سرده كقتان طكيبلن ببلشؾ

 حتي إذا ذكرتو بدكف تفاصيؿ ؟ بالتأكيد فممصر تاريخ متصؿ عبر آالؼ السنيف لـ يتكقؼ لحظة  ،فميما أغفمنا التفاصيؿ فاألحداثمزدحمة كمتبلحقة كمرتبطة ببعضيا كمع ذلؾ سكؼ أحاكؿ أف أقصو عميؾ باختصار شديد كاف شئت
فقؿ بسطحية شديدة إذا جاز التعبير  ،كلكف حاكؿ أنت أف تقنع بيذا كال تدفعني لشرح األحداث إف
استطعت
 -ال أستطيع أف أعدؾ بذلؾ خاصة في الغامض مف األمكر كلكف سأحاكؿ عمي أم حاؿ

ُٕ.

ممخص العصر الفرعكني

 سنبدأ بممخص تاريخ الفراعنة عمي أم حاؿ كىك تاريخ يمكف تبسيطو كاآلتي  :ينقسـ العصر الفرعكنيإلي ثبلثة عصكر رئيسية  :عصر الدكلة القديمة  -عصر الدكلة الكسطي  -عصر الدكلة الحديثة ،

كتسبؽ ىذه العصكر الثبلثة عصر يسمي بالعصر العتيؽ كيمي كؿ عصر مف ىذه العصكر فترة
اضمحبلؿ  ،االضمحبلؿ األكؿ بيف الدكلة القديمة كالدكلة الكسطي  ،كاالضمحبلؿ الثاني بيف الدكلة

ِٗ

الكسطي كالدكلة الحديثة  ،كاالضمحبلؿ األخير في نياية الدكلة الحديثة كنياية العصر الفرعكني
بالكامؿ
 أعتذر عف المقاطعة كلكني تذكرت اآلف أف ىذا التقسيـ مكجكد بالفعؿ في تسمسؿ عرض اآلثار فيالمتحؼ المصرم بميداف التحرير (الدكلة القديمة كالدكلة الكسطي كالدكلة الحديثة)
 بالفعؿ  ،كقد قاـ المؤرخ المصرم القديـ (مانيتكف) بحصر عدد األسر في العصر الفرعكني  ،فذكر أنومككف مف ثبلثيف أسرة فرعكنية  ،مكزعة عمي العصكر الفرعكنية المختمفة  ،كاألسرة الفرعكنية تعني
عائمة حكمت مصر فترة معينة كتبدأ بمؤسس ليذه األسرة ثـ يتبعو كيميو أبناءه ثـ أحفاده حتي يظير
مؤسس آخر ألسرة جديدة كىكذا
 كىؿ يختمؼ عدد الممكؾ في كؿ أسرة عف األخرم ؟ بالطبع يختمؼ عدد ممكؾ كؿ أسرة عف األخرم في أغمب األحياف فمثبلن عدد ممكؾ األسرة الثامنة عشرةعبارة عف ُْ ممؾ كعدد ممكؾ األسرة الرابعة عبارة عف سبعة ممكؾ بينما تككنت األسرة الثامنة
كالعشركف مف ممؾ كاحد فقط
 ككيؼ كانت تنتيي كؿ أسرة لتبدأ أسرة جديدة ؟ عادةن ما ينتيي حكـ أم أسرة لعدة أسباب أىميا ىك انتياء نسؿ الذككر في ىذه األسرة فيأتي مؤسسجديد ألسرة جديدة  ،كيشترط أف يتزكج مف إ حدم أميرات األسرة الممكية السابقة حتي تجرم الدماء
الممكية في عركؽ أبناءه فيكتسب شرعية الحكـ ألسرتو
 فيؿ يمكف أف تذكر لي تكزيع عدد األسر عمي كؿ دكلة مف الدكؿ الثبلثة كعصكر اإلضمحبلؿ مع ذكرأشير ممكؾ كؿ عصر مشككران ؟

 العصر العتيؽ ( عصر تأسيس الدكلة )  :يتككف مف أسرتيف فقط ( األكلي كالثانية ) مف حكالي سنةََُّ قبؿ الميبلد إلي حكالي سنة َِٗٔ ؽ ـ  ،كأشير ممكؾ ىذا العصر ىك الممؾ مينا مكحد
القطريف كالفرعكف األكؿ في األسرة األكلي
 -طبعان لقد اتفقنا أنو ال يكجد تاريخ دقيؽ في ىذه العصكر السحيقة

 بالتأكيد فتاريخ بداية العصر الفرعكني نفسو مختمؼ في عدة مراجع سأتركؾ تكمؿ ىذا التمخيص الرائع كلكف اسمح لي أف نتكمـ عف الممؾ مينا ألىميتو في تاريخ مصر إذا تكممنا عف الممؾ مينا ألىميتو كما تريد فسكؼ تطمب نفس الطمب عف ممكؾ آخريف في العصرالفرعكني كسيطكؿ الحديث
 ال تكجد مشكمة إذا تكممنا عف بعض ممكؾ الفراعنة المشيكريف في بضع دقائؽ  ،كأعتذر مرة أخرم ،كلنكمؿ فقد كصمنا لمدكلة القديمة

َّ

 الدكلة القديمة ( عصر بناة األىراـ )  :مف األسرة الثالثة إلي األسرة السادسة مف حكالي سنة َِٗٔؽ ـ إلي حكالي سنة َُِٖ ؽ ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة
كصاحب اليرـ المدرج بسقارة كالممؾ سنفرك مؤسس األسرة الرابعة ككذلؾ خكفك كخفرع كمنقرع أشير
ممكؾ األسرة الرابعة كأصحاب األىرامات الثبلثة بالجيزة كبدكف أف تقاطعني فسكؼ أذكر لؾ معمكمات
م ختصرة عف بعض ممكؾ الدكلة القديمة كعف أىراماتيـ  ،كدعني أكمؿ الحديث عف االضمحبلؿ األكؿ
( عمت الفكضي الببلد )  :مف األسرة السابعة إلي األسرة العاشرة مف حكالي سنة َُِٖ ؽ ـ إلي
حكالي سنة ََِٔ ؽ ـ  ،ثـ الدكلة الكسطي ( عصر االىتماـ بالسياسة الخارجية )  :يتككف مف
األسرة الحادية عشرة كاألسرة الثانية عشرة فقط مف سنة ََِٔ ؽ ـ إلي سنة َُُٕ ؽ ـ كأشير
ممكؾ ىذا العصر ممكؾ األسرة ُُ ( منتكحتب ) األكؿ كالثاني كىكذا كممكؾ األسرة ُِ ( امنمحات
كسنكسرت ) األكؿ كالثاني كىكذا  ،ثـ االضمحبلؿ الثاني ( تخممو احتبلؿ اليكسكس لمصر )  :مف
األسرة ُٓ إلي األسرة ُٕ مف سنة َُُٕ ؽ ـ إلي سنة َُٔٓ ؽ ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ
سقنف رع كالممؾ كامس الذيف كافحكا اليكسكس كلـ يتمكنكا مف طردىـ  ،ثـ الدكلة الحديثة ( عصر
اإلمبراطكرية المصرية )  :مف األسرة ُٖ إلي األسرة َِ مف سنة َُٖٓ ؽ ـ إلي سنة َُٖٓ ؽ
ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ أحمس األكؿ كىك أكؿ ممكؾ األسرة ُٖ كطارد اليكسكس  ،كمف
أشير ممكؾ ىذا العصر ممكؾ األسرة ُٖ بشكؿ عاـ مثؿ الممكة حتشبسكت كالممؾ تحتمس الثالث
مؤسس اإلمبراطكرية المصرية كالممؾ امنحكتب الرابع ( اخناتكف ) كالممؾ تكت عنخ آمكف كالممؾ حكر
محب كأشير ممكؾ األسرة ُٗ الممؾ سيتي األكؿ كالممؾ رمسيس الثاني كالممؾ مرنبتاح كأشير ممكؾ
األسرة َِ الممؾ رمسيس الثالث ثـ االضمحبلؿ األخير (نياية الفراعنة كتخممو حكـ مصر ممكؾ ليبييف
كنكبييف كآشكرييف كفرس عمي فترات مختمفة) :مف األسرة ُِ إلي األسرة َّ مف سنة َُٖٓ ؽ ـ
إلي سنة ُّْ ؽ ـ كأشير ممكؾ ىذا العصر الممؾ شاشنؽ األكؿ كىك مصرم مف أصؿ ليبي كىك
مؤسس األسرة ِِ كمف أشير ممكؾ ىذا العصر أيضان الممؾ بعنخي كىك مصرم نكبي مؤسس األسرة

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

فرعكف مصرم تقريبان

 بالتأكيد قد الحظت ما أنا فيو مف حيرة بسبب محاكالتي لعدـ مقاطعتؾ بسبب كؿ ىذه األسماء البلمعةالتي ذكرتيا  ،فيؿ أثقؿ عميؾ إف طمبت معمكمات عف بعضيا ؟
 لقد الحظت بالطبع اىتمامؾ ببعض أسماء الممكؾ كأنت محؽ بالطبع فكما قمت لؾ قمما تجد دكلة مثؿمصر ليا تاريخ متصؿ بيذا الطكؿ كاالمتداد فميس مف الممكف أف نذكر مثؿ ىذه األسماء كال نتحدث

ُّ

عنيا كبالمناسبة كحتي ال تنسي  ،لقد ماتكا جميعان ىـ كرجاؿ دكلتيـ كشعكبيـ كأعداءىـ كحمفاءىـ
كلـ يبؽ منيـ أحد فسبحاف الحي الذم ال يمكت

 أشكرؾ ألنؾ التمست لي العذر عمي اىتمامي بمعرفة معمكمات عف بعض ممكؾ الفراعنة  ،كعميتذكيرم بالمكت أيضان كأرجك أف تحدثني عف بعض ممكؾ الفراعنة كلنبدأ بالممؾ مينا إذا سمحت

ُٖ.

الممؾ مينا

 ييعد المم ؾ مينا أكؿ شخصية بارزة في تاريخ مصر بؿ إف مصر لـ تصبح دكلة مكحدة إال في عيدهفيك كما نعمـ جميعان مكحد القطريف كىك الممؾ األكؿ في األسرة األكلي الفرعكنية كقد كردت عدة أسماء
لمفرعكف األكؿ مكحد القطريف منيا ( مني = مينا= منا = نعرمر = نارمر ) كقد استخدـ الدكتكر سيد

تكفيؽ اسـ "مني" لمفرعكف األكؿ كما كرد في تاريخ مانيتكف كبردية تكريف كقائمة أبيدكس بأف
الفرعكف األكؿ ىك "مني" بمعني الخالد أك المثبت كىك مؤسس الدكلة كالجد األكبر لجميع ممكؾ
الفراعنة تقريبا كيقكؿ عنو سميـ حسف أنو قد كانت لو ميابة في قمكب الفراعنة الذيف خمفكه حتى أنيـ
بل حتى أنو بعد عشريف قرنان مف كفاتو كجد تمثالو محمكؿ في
أليكه بعد مكتو كبقيت عبادتو زمنان طكي ن

مقدمة كؿ تماثيؿ الممكؾ اآلخريف في احتفاؿ ديني في عيد رمسيس الثالث في معبده كيقكؿ سميـ

حسف أف ممكؾ األسرة األكلي يبمغ عددىـ سبعة فقط كاستمركا نحك ََِ سنة مف سنة ََِّ ؽ ـ
إلي سنة َََّ ؽ ـ كالممؾ مينا قد كضع أساس متيف لكؿ مف جاء بعده مف الفراعنة فالنظاـ
الحككمي كاإلدارم الذم كانت تسير عميو الببلد في عيده بقي نحك َََّ سنة لـ يطرأ عميو تغيير إال
ناد ارن

 أعتقد أف ىذا النظاـ الحككمي مكجكد حتي اآلف كليس فقط َََّ سنة أما كممة فرعكف فقد أتت مف المفظ المصرم القديـ "برعك" أم القصر العظيـ كتعتبر لكحة الممؾ مينامف أىـ اآلثار الفرعكنية المكجكدة حاليان كالمكحة تكضح معاركو لتكحيد القطريف  ،كظيكره بتاج الكجو
القبمي عمي أحد أكجو المكحة كبتاج الكجو البحرم عمي الكجو اآلخر  ،كقد عثر عمييا العالـ البريطاني

ككيبؿ في ىيراككنبكليس بالقرب مف إدفك كىى مف حجر الشيست األخضر .كتعتبر لكحة نارمر مف أكؿ
المكحات التاريخية ،كتبت كرسمت في عيد الفرعكف نارمر الذم كحد الكجييف المصرييف
 ىؿ يمكف شرح المرسكـ عمي ىذه المكحة ؟ فقد بحثت عنيا كىي أمامنا اآلف عمي شاشة الكمبيكتر حسنان فمتتأمؿ معي أكال الكجو األكؿ مف المكحة  :في أعمى المكحة نجد كجياف إلمرأه ليا أذنى كقرنىبقره كىى اإلليو حتحكر كبيف كالكجييف نجد كاجية القصر ً
"السرخ" كنقش بداخمو اسـ نعرمر .كفي
الصكرة اسفميا نجد الفرعكف مصكرا بحجـ كبير يمبس تاج مصر العميا(الجنكبية)األبيض كيمسؾ بيده
سبلحو ليضرب بو أحد أعدائو الشمالييف (التي تميزه بارككة الشمالييف) ،كخمؼ الممؾ حامؿ صندؿ
الممؾ كمعو كعاء مف الماء .كأماـ الممؾ نجد اإللو حكرس في ىيئةالصقر كىك يقدـ لمممؾ رأس أسير
ِّ

كجسمو عبارة عف عبلمة األرض عند المصرييف القدماء كيخرج منيا نبات البردل أل دليؿ عمى أنيا
أرض الشماؿ كمعنى ذلؾ أف حكرس يقدـ لمممؾ أرض الدلتا ليحكميا كيبسط عمييا نفكذه .بعد ذلؾ نجد
في أسفؿ المكحة اثناف مف األعداء ييرباف كبجكار كؿ منيما اسـ مقاطعتو (بكتك كسايس) كؿ منيما
بل عمى قكة ما ييرباف منو ،كبجكارىما رسما لحصنيما الذم استكلى عميو نارمر.
ينظر كرائو دلي ن
ثانيان الكجو الثاني  :نجد أكال في أعمى الصكرة المنحكتة نفس كجيى المعبكدة حتحكر كبينيما ً
السرخ،

أسفميا منظر يصكر انتياء الحرب كيمشى الممؾ في مككب النصر المتجو لمعبد مدينة بكتك المقدسة،

كىنا يمبس الممؾ التاج األحمر تاج الدلتا ككرائو حامؿ الصندؿ كأماـ الممؾ كبير كزرائو كفكقو كممة
"سات" يعنى كزير ،كأماـ الكزير حممة األعبلـ .كمف األعبلـ نستنتج أف مصر القديمة كانت أكؿ مف
يككف حككمة مركزية في التاريخ ،حيث يرجع تاريخ تمؾ المكحة كىذا الحدث إلى ََُّ سنة قبؿ
ٌ
الميبلد .كنجد عمى أقصى اليميف مجمكعة مف األسرل مقطعة رقابيـ كمكضكعة بيف أقداميـ كنرل أف
جميع األسرل أقداميـ مكاجية لبعضيا ما عدا إثنيف منيـ ،كذلؾ تمييزان ليما كيعتقد أنيما قائديف مف
الشماؿ .أسفؿ ىذا المشيد نجد صكرة لحيكانيف خرافييف متشابكة األعناؽ ليشكمكا بؤرة الصبلية لطحف

بل عمى قكتو يدمر أحد
كحؿ الممؾ كفى نياية المكحة نجد الممؾ
مصك ار عمى ىيئة "ثكر" قكم دلي ن
ٌ
حصكف األعداء كيطأ بقدمو أحد األعداء
 مف الكاضح أف الممؾ كاف يقاتؿ بشراسة كعنؼ لـ تشيده الببلد مف قبؿ كقد قاـ بالتمثيؿ بالجثثككضع رأس كؿ قتيؿ بيف ساقيو  ،كىي رسالة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو أف يفكر في عصياف الممؾ
 بالتأكيد فقد كضع مينا القكانيف كالقكاعد التي ستطبؽ عمي عصره كما بعده مف عصكر كيجب أفنتذكر أف ىؤالء القتمي ىـ مف أىؿ مصر أيضان كلكنيـ كانكا يعيشكف في الشماؿ أم في الكجو البحرم
أم أنيـ ليسكا مف دكلة معادية لمصر بؿ ىـ نصؼ مصر الشمالي

 الطريؼ أنو قد قامت حركب طاحنة بيف شماؿ كجنكب الكاليات المتحدة األمريكية في العصر الحديثحتي أصبحت عمي الحالة التي عمييا اآلف  ،فيؿ الحركب لتكحيد الدكلة أمر حتمي حدث في عدة
أماكف مف العالـ القديـ كالحديث ؟
 عمي أم حاؿ لقد كضع مينا القانكف فأنت إذا خالفت مينا فأنت ال تخالؼ شخص الممؾ مينا بؿ إنؾتخالؼ القانكف كسيصبح ىذا ىك الطبيعي كالدائـ في مصر بعد ذلؾ فالحاكـ ىك القانكف بؿ ىك مصر
نفسيا فإذا أسأت لو أك انتقدتو فأنت تسئ إلي مصر كتنتقدىا فمصر ستصبح ىي حاكميا  ،فيؿ كاف
مينا نتيجة طبيعية لمجتمع البيئة الفيضية كما كضحو د جماؿ حمداف عندما أكد أف الرم قد أضاؼ
سيد آخر لمفبلح باإلضافة لمطبيعة
 -ماذا تقصد بمجتمع البيئة النيرية ؟

ّّ

 سكؼ أذكر لؾ ما كتبو د جماؿ حمداف عف ىذا المكضكع بعد أف أنتيي مف الكبلـ عف الممؾ مينا فيذاالممؾ قد فرض نفسو عمي كتاب التاريخ المصرم بؿ افتتح ىذا الكتاب كأكؿ ديكتاتكر مؤلو عمي عرش
مصر كأكؿ شخصية بارزة لدم المصرييف الذيف قدسكه قديمان كاحترمكه حديثان

 -ىؿ لمبيئة الفيضية دخؿ في قياـ أكؿ حككمة في التاريخ ؟

ُٗ.
-

عبلقة البيئة الفيضية بنظاـ الحكـ في مصر القديمة

فمتستمع إلي ما قالو الدكتكر ج ماؿ حمداف عف ىذا المكضكع  :حيث كتب ما ممخصو  :الحقيقة

الكبرم في كياف مصر ىي أنيا بيئة فيضية  ،ال تعتمد عمي المطر في حياتيا  ،كانما عمي ماء النير ،

كقكاميا ىك زراعة الرم  - -كمف ىنا بالدقة يبدأ كؿ الفرؽ في حياة المجتمع النيرم كطبيعتو  ،ففي
الببلد التي تعيش عمي األمطار مباشرةن يختزؿ المجيكد البشرم إلي حده األدني  ،فبعد قميؿ مف إعداد

األرض كالبذر  ،يتكقؼ العمؿ أك يكاد حتي الحصاد  ،كبيف ىذا كذاؾ فميس ىناؾ مف يحفر الترع

كالمصارؼ أك يقيـ الجسكر كالسدكد كأىـ مف ىذا كمو أف ليس ىناؾ مف يمكنو أف يحبس عنؾ المطر
أك أف يتحكـ في تكزيعو  ،مف ىنا فقد تككف الطبيعة سيدة الفبلح كلكف الفبلح بعد ذلؾ سيد نفسو ،
 -كبلـ منطقي جدان

 أما في بيئة الرم فاألمر مختمؼ كؿ االختبلؼ  - -البد مف مجيكد بشرم ضخـ أم البد مف شبكةغطائية كثيفة مف الترع مف كؿ مقياس ابتداء مف قنكات الحمؿ كقنكات التغذية إلي مساقي الحقكؿ
حتي تزرع  ،ثـ ما جدكم تمؾ الشبكة إذا لـ تسيطر عمي أعناقيا كرءكسيا بالنكاظـ كالقناطر كالسدكد ؟
أعني أم جدكم فييا بغير ضبط النير ؟  ،كأكثر مف ىذا ما جدكم الجميع بغير ضبط الناس ؟
 -ما المقصكد بضبط الناس ؟

 -إف زراعة الرم إذا تيًركت ببل ضابط يم كف أف تضيع مصالح الناس المائية في مكاجية بعضيا البعض

مكاجية متعارضة دمكية  ،ذلؾ أف كؿ مف يقيـ عمي أعمي الماء يستطيع أف يسئ استعمالو إما

باإلسراؼ أك بحبسو تمامان عمف يقع أسفمو أم أف كؿ حكض عمكم يستطيع أف يتحكـ في حياة أك

مكت كؿ حكض سفمي ككؿ مف يقع عمي أفكاه الترع يستطيع أف ييدد حقكؽ المياه لمف يقع عمي

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

تكزيع الماء إلي عممية دمكية كيسيطر عمي الحقكؿ قانكف الغاب كاألدغاؿ  ،في ظؿ ىذا اإلطار
الطبيعي يصبح التنظيـ االجتماعي شرطان أساسيان لمحياة كيتحتـ عمي الجميع أف يتنازؿ طكاعية عف

لس مطة عامة أعمي تكزع العدؿ كالماء بيف الجميع ،
كثير مف حريتو ليخضع ي
سمطة الحككمة ؟
 يّْ

سمطة عامة أقكم بكثير م ما يمكف أف تتطمبو بيئة ال تعتمد عمي نير فيضي في حياتيا  ،كبذلؾ ال
 يتككف الطبيعة كحدىا سيدة الفبلح  ،كانما بيف االثنيف يضيؼ الرم سيدان آخر ىك الحاكـ ،
 -أضاؼ الرم سيد آخر ىك الحاكـ  ،تحميؿ رائع كبعد

 فإذا ما التفتنا إلي مصر القديمة بصكرتيا الفرعكنية فستجابينا ىذه المبلمح  ،مبلمح المجتمعالييدركلكجي إلي حد نادر المثاؿ  ،فقد يعد فرعكف ضمعان أساسيان في مثمث اإلنتاج إلي جانب الضمعيف
الطبيعييف الماء كالشمس
 لذلؾ عبدكا الحاكـ كالشمس كالنير  ،فماذا عف المجتمع ىذا عف الحككمة أما عف المجتمع فيك أساسان مجتمع تعاكني منظـ  - -كىنا نجد في القرية المصريةبل مف التعاكنية كالمشاركة التمقائية
في صميـ تركيبيا كسيككلكجيتيا كزراعتيا قدران كبيران متكطنان كمتأص ن

 ،فيي خمية بشرية متبلصقة متبلحمة

 -لقد اتضح لي أىمية دكر الحاكـ في مصر القديمة ،

َِ.

أكؿ حككمة في التاريخ كانت في مصر

 فميس مف المستغرب أف أكؿ حككمة في التاريخ كانت في مصر كما يكضح د جماؿ حمداف في مكضعآخر مف كتابو القاىرة حيث كتب ما يمي  --- ( :فالبيئة كما رأينا فيضية  ،كالمجتمع مجتمع

ىيدركلكجي  ،كليذا أصبح الرم مرادفان لمتنظيـ  ،كالتنظيـ المركزم  ،الذم يخضع فيو الجميع طكاعية
لسمطة عامة مطمقة  .كاف كاف ىذا مف أقكم عكامؿ ظيكر الكحدة السياسية المبكرة في مصر  ،كما
أنو عمـ الشعب "أف" النظاـ أساس الحضارة  ،إال أف ىذا أيضان بدأ دكر الحككمة الطاغي كأرسي نكاة

المكظفيف الثقيمة  ،كأصبحت البيركقراطية المركزية عنصران أصيبلن في مركب الحضارة المصرية  ،بؿ

ثقبل عنيدا في مككبيا .

 البيركقراطية عريقة في مصر بكؿ تأكيد -أصبحت مصر مجتمعان حككميان كما نقكؿ  ،فالحككمة كحدىا ىي التي تممؾ زماـ المبادرة كامكانيات

العمؿ  ،العمؿ الكبير عمي أية حاؿ  ،كقد كاف ليذا قيمتو في بعض المراحؿ  ، - -كلك أنو ربما خمؽ

في جميعيا شيئان مف ركح التكاكؿ كالتكاسؿ كالسمبية كخنؽ ممكات المبادأة كحكافز التمقائية في السكاف
 ،كىنا  ،مرة أخرم  ،نجد أف الحككمة المركزية األكلي في التاريخ ليست ميزة صافية ببل شكائب كال

كانت مكسبان ببل ثمف  ،كالذم يتعمؽ تاريخ مصر االجتماعي ستركعو كال شؾ تمؾ البيركقراطية العاتية
التي تمتد عمي طكلو بغير انقطاع  ،حتي لتشكؿ نغمة دالة عميو كمممحان أساسيان آخر مف مبلمحو ،

فالبيركقراطية في مصر قديمة قدـ الحضارة الفرعكنية  ،مع األىراـ تبدأ  ،كفييا تتمخص  ---،كيكفي
بعدىا أف نرم صكر كبار المكظفيف عمي النقكش كاآلثار القديمة كأف نعرؼ أخبارىـ المتكاترة في

البرديات كالسجبلت العديدة حتي ندرؾ خ طكرة الدكر الذم لعبتو الييئة البيركقراطية في القديـ  ،بؿ إف
ّٓ

شئت رمزان بميغان  ،ففي النحت تجده ابتداء مف تمثاؿ الكاتب حتي تمثاؿ شيخ البمد فيذه جميعان نصب
تذكارية كتاريخ محفكظ أك محفكر لمبيركقراطية الفرعكنية الثقيمة

 مف ىنا يمكف القكؿ أف الشعب المصرم يحتاج أك احتاج حاكمان قكيان عمي طكؿ تاريخو  ،كحاجةالشعب إلي ىذا الحاكـ القكم تفكؽ كثيران حاجة ىذا الحاكـ لمشعب أليس كذلؾ ؟

 نعـ فيناؾ تناسب طردم بيف قكة الحاكـ كاحساس الشعب باألمف  ،فكمما كاف الحاكـ قكيان كمما شعرالشعب باألمف  ،فيك دائمان يحتاج إلي المبادرة مف أعمي  ،كدائمان ينتظر ما سيحدث ال ما سيصنعو ىك

 ،فيك ال يصنع شيئان مف تمقاء نفسو بؿ عميو أف يتمقي التكجييات مف أعمي  ،مف حاكـ ترنك إليو
األبصار كتتعمؽ بو اآلماؿ  ،كاذا تأممنا اآلثار الفرعكنية في طكؿ الببلد كعرضيا سنجد أف أركعيا
كأكثرىا تـ بناءه في فترات السي طرة الكاممة لمحككمة المركزية في الثبلث دكؿ القديمة كالكسطي
كالحديثة كلف نجد آثاران بيذه الركعة في فترات االضمحبلؿ خبلؿ العصر الفرعكني  ،فمـ تحدث إنجازات
معمارية يمكف مقارنتيا بما حدث في ىذه الدكؿ الثبلث

 كىؿ استمرت ىذه الظاىرة بعد الفراعنة ؟ إذا تركنا العصر الفرعكني كاستعرضنا عصر البطالمة ثـ العصر الركماني في مصر سنجد اإلنجازاتتتحقؽ في فترات حكـ األقكياء فقط  ،كحتي بعد فتح مصر كانضماميا إلي العالـ اإلسبلمي سنجد أف
رغبة الحاكـ في حدكث أم أعماؿ ضخمة تككف ىي المحركة لؤلحداث  ،ألف المبادرة تأتي مف أعمي
غالبان ،

فتأمؿ كراجع معظـ اإلنشاءات كالمشركعات الكبرم في تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة

كاألىرامات كالمعابد قديمان كاألعماؿ المعمارية الضخمة في العصر المممككي كعصر أسرة محمد عمي

كحفر قناة السكيس كبناء السد العالي ككذلؾ االنتصارات الكبرم في تاريخ مصر  ،كحتي اليزائـ

كاالنكسارات كاإلخفاقات ستجد أف المحرؾ لؤلحداث غالبان ال يككف الشعب  ،بالرغـ مف أف الشعب ىك
الذم يصنع كؿ ىذا كلكف ليس مف تمقاء نفسو في معظـ األحكاؿ

 إلي ىذا الحد ينعدـ دكر الشعب كمحرؾ لؤلحداث ؟ حتي بعد انتياء أسباب حاجة الشعب لمحاكـ كأحدأضبلع مثمث الحياة إذا جاز التعبير ؟

ُِ.

النقطة السكداء في االستمرارية المصرية

 لؤلسؼ لقد استمرت ىذه الظاىر حتي بعد انعداـ كجكد المبرر لكجكدىا  ،كقد تكمـ عف ىذه االستمراريةالدكتكر جماؿ حمداف فقاؿ  - :فعمي طرفي النقيض األقصي كالمطمؽ مف مصر االقتصادية  ،كعمي

خبلؼ مصر االجتماعية  ،إلي حد بعيد  ،لـ تكد مصر السياسية تتغير أك تعرؼ التغير  ،فيي إف لـ تكف
بعيدة تمامان عف التغير فإنيا ببل نزاع آخر كأقؿ ما يتغير في مصر  ،إنيا قمة االستمرارية كالثكابت كقاع
االنقطاع كالمتغيرات في مصر  ،لكنيا لؤلسؼ كاألسي بالطبع أسكأ استمرارية كشر الثكابت عمي كجو
اليقيف كاإلطبلؽ ،
ّٔ

 يا لو مف كصؼ ذلؾ أنيا النقطة السكداء كالشكىاء في االستمرارية المصرية جميعان  ،مثمما ىي الكحيدة التي لـ تعرؼاالنقطاع أك التغير قبؿ العصر الحديث كبعده  ،إنيا االستمرارية السمبية بامتياز  ،مثمما ىي قمة سمبيات

االستمرارية بيقيف  ،كالسؤاؿ ببساطة ىؿ تغيرت مصر المعاصرة عف مصر الحديثة  ،كالحديثة عف القديمة
 ،في قضية التركيب االجتماعي – السياسي كنظاـ الحكـ كالسمطة  ،كالي أم حد ؟  ،التغير الجكىرم في
الشكؿ  ،أما الجكىر فمـ يكد يتغير  ،كىذا الجكىر ىك الطغياف الشرقي  ،الطغياف الفرعكني  ،بكؿ أعمدتو
التقميدية ،
 ألـ أقؿ لؾ أنني أشعر أف مينا قد كضع نظاـ مستمر حتي اآلف ؟ أكمؿ القراءة مف فضمؾ فيك الخط المستمر كالقاسـ المشترؾ األعظـ  ،الذم يجرم خبلؿ تاريخ مصر كمو منذ مينا لـ أكف أعرؼ أنو سيقكؿ ذلؾ -المتغير الكحيد ىك الشكؿ  - - ،فقديما كاف الفبلحكف عبيد فرعكف ثـ عبيد السمطاف  ،كحديثان فإذا لـ نكف

قد صرنا حقان أك نكعان عبيد الرئيس  ،فنحف يقينان مازلنا بيف فراعنة كفبلحيف  ،كرعايا ال مكاطنيف - - - ،

كبمزيد مف التكضيح  ،فنحف في مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية العصرية باألخذ بالنمكذج الغربي
الديمكقراطي البكرجكازم الميبرالي المتعدد األحزاب  ،بؿ كذلؾ منذ كقت مبكر نسبيان تحت – الخديك

اسماعيؿ – كقبؿ كثير مف الدكؿ األخرم  ،غير أف ذلؾ لـ يكف لؤلسؼ إال كقشرة كطبلء ككاجية
ديمكقراطية شكمية بحتة لخمفية اجتماعية محض إقطاعية طبقية رجعية  ،كألرضية استبدادية غاشمة مف
الحكـ المطمؽ كالطغياف المعيكد  ،فالحرية كممة مستكردة لـ تدخؿ قامكس السياسة المصرية إال منذ
الطيطاكم كالمثؿ الفرنسي  ،كلكف كأسـ ال كفعؿ  ،فالقاعدة األصكلية في مصر  ،كالتي ال تزاؿ مرعية
بأمانة  - -ىي أف كؿ مف يختمؼ مع الحاكـ فيك خائف بطريقة أك بأخرم  ،أك عمي األقؿ فإنو ىك الحقد
الذم لـ يجد لو قط عبلجان ،

 ألف مصر أصبحت ىي حاكميا بالفعؿ منذ أياـ مينا ذلؾ أف الرأم – كالقكة ككالفعؿ – ممؾ لمحاكـ فقط كحكر عميو كحده  ،أما المعارضة فمـ تعرفيا مصر منذالفرعكنية  - -إال رمزان كاال شكبلن كالرأم اآلخر لـ يكجد إال في نفس صاحبو فقط  - -مف ىنا جميعان فإف

ىذه الديمكقراطية البرلمانية المستكردة ليست إال غبلفان جذابان كقناعان براقان لمديكتاتكرية األصيمة كاألصمية ،
لذا يمكننا – كالديمكقراطية أكثر شئ نسبية إف لـ تكف أكثر شئ مطاطان – أف نسمييا بحؽ الديمكقراطية

الشرقية كمرادؼ محمي أك عصرم لمطغياف الشرقي كيمكنؾ أيضان أف تسمييا ديمكقراطية العالـ الثالث - -
 -كما ىي إال الغراب يقمد مشية الطاككس - -

 الغراب يقمد مشية الطاككس  ،يا لو مف تعبير  ،أعذرني لممقاطعة كلكف رغـ عني أكرر ما يعجبني مفتعبيرات بميغة  ،فبل تمقي لي باالن كاستمر
ّٕ

 ككما في دكؿ الشرؽ األكسط كالعالـ المتخمؼ ليس ثمة شئ في سياسة مصر الخارجية اسمو الشعب مفالكجية العممية  ،كال أكىاـ في ىذا أك انفعاؿ  ،فصناعة السياسة الخارجية كتشكيميا كتكجيييا ىي عمميان

ككاقعيان بغض النظر عف الشكميات السطحية الممكىة حكر لرجؿ كاحد ىك الحاكـ  - - -كأنو حاكـ مطمؽ

خارجيان كما ىك داخميان  ،كال يكاد يكجد حاكـ في العالـ القديـ أك الحديث ينفرد بكضع سياسة بمده الخارجية
كحاكـ مصر ،

 يا ليا مف مأساة كقد عبر بعض المعمقيف األمريكييف مؤخران عمي ىذه الظاىرة بقكليـ إف السياسة الخارجية في ىذا الجزءمف العالـ سياسة شخصية أساسان  ،الدكر الشخصي لمحاكـ ىك الدكر المحكرم إف لـ يكف األكحد فييا ،

كفي ىذا بالدقة تكمف جذكر المأساة العظمي  ،فمكاف مصر كمكانتيا الدكلية كقكة سياسية  ،انتصارىا
كىزيمتيا مصيرىا كبقاؤىا  - -إلخ كؿ أكلئؾ بيف يدم شخص كاحد  - - - -لقد تغيرت مصر الحديثة
كالمعاصرة في جميع نكاحي الحضارة المادية كالبلمادية كالحياة االقتصادية كاالجتماعية بدرجات متفاكتات
المعدية  ،تمامان مثمما تغير كؿ العالـ الثالث كلربما
 ،كذلؾ عمي األقؿ بحكـ العصر كالحضارة الحديثة ي
تفكقت مصر في مدم ىذا التغيير  ،غير أنيا مف أسؼ لـ تكد تتغير مف ناحية نظاـ الحكـ  ،ففي ىذا ال
جديد تحت الشمس
 سبحاف ا﵀  ،نحف لـ نتكمـ في تاريخ مصر حتي ىذه المحظة إال عف الممؾ مينا فقط  ،فكيؼ كصؿ بناالكبلـ إلي كؿ ىذا  ،فيؿ عصر الممؾ مينا قد تكرر في جميع عصكر التاريخ المصرم مع تغيير اسـ
الحاكـ فقط ؟
 عمي أم حاؿ كاف مف الطبيعي أف يستغرؽ الكبلـ عف الممؾ مينا كؿ ىذا الكقت ألف البداية كالتأسيسيحتكم عمي تفاصيؿ كثيرة مطمكب تكضيحيا أما بع د ذلؾ فسيككف الكبلـ عف باقي الفراعنة أكثر
كضكحان دكف الحاجة إلي كؿ ما قد قيؿ عف الممؾ مينا

 -حسنان فمف الفرعكف الذم سنتحدث عنو بعد الممؾ مينا ؟

 أعتقد أف الممؾ زكسر ىك الذم يستحؽ أف ننتقؿ لمحديث عنو فيك ثاني شخصية بارزة في التاريخالفرعكني رغـ أنو مؤسس األسرة الثالثة الفرعكنية
 لقد ذكرت أف الممؾ مينا كاف أكؿ شخصية بارزة كتقكؿ اآلف أف الممؾ زكسر ىك ثاني الشخصياتالبارزة في تاريخ مصر فماذا تعني بالشخصية البارزة ؟
 أراؾ تريد أف نبتعد مرة أخرم عف مكضكع الحكار كما المشكمة أف نبتعد مرة كاثناف كألؼ مرة  ،فما جدكم الحكار إذا لـ يكف ثريان بالمعمكمات كالمناقشاتحتي نصؿ لميدؼ المقصكد منو ؟

 حسنان  ،كما تشاء  ،كلكف دعني قبؿ أف أجيب أف أسألؾ أنا سؤا نال كاحدانّٖ

 -تفضؿ

ِِ.

أىمية الشخصيات البارزة في التاريخ

 كـ شخص يكلد كالدة عادية جدان ثـ مر بطفكلة عادية جدان ثـ تمقي تعميـ عادم جدان ثـ مارس مينةعادية جدان ثـ تزكج مف إمرأة عادية جدان ثـ أنجب منيا أطفاؿ عادييف جدان ثـ مضي بو العمر حتي مات
ميتة عادية جدان ؟

 أعتقد أنو ال أحد يستطيع اإلجابة ، فإذا حاكلنا أف نحسب عدد الشخصيات العادية التي تكاجدت عمي األرض مف عيد آدـ عميو السبلـصاىي ٍـ
حتي اليكـ لف نستطيع بؿ أعتقد أنو مف المستحيؿ فا﵀ كحده عز كجؿ ىك الذم يعمـ ( لىقى ٍد أ ٍ
ىح ى
ً
ُّ ً ً
ام ًة ىف ٍرندا ﴿ٓٗ﴾)ُ
ىك ىعد ي
َّى ٍـ ىعدِّا ﴿ْٗ﴾ ىك يكم يي ٍـ آتيو ىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى

 -كلكف لماذا تسأؿ سؤاؿ تعرؼ أنو ببل إجابة ؟

 ألننا إذا حاكلنا أف نحسب عدد الشخصيات الغير عادية التي كردت في تاريخ البشرية فسكؼ نستطيعألف الشخصيات البارزة قد فرضت نفسيا عمي كتب التاريخ ألنيا بمشيئة ا﵀ غيرت كجو التاريخ كيأتي
في مقدمتيـ بالطبع الرسؿ كاأل نبياء ثـ أشير الخمفاء كالقادة كالزعماء كالسبلطيف كالممكؾ كغيرىـ مف
الذيف نستطيع أف نحسب عددىـ بؿ كلدينا معمكمات كثيرة عنيـ كعف السيرة الذاتية لكؿ منيـ
كانجازاتيـ كانتصاراتيـ كأىـ األحداث التي كانكا سببان في حدكثيا كلقد كتب عف ىؤالء العديد مف

المؤرخيف كالمفكريف كاألدباء كغيرىـ
 -فماذا يك ًتب عنيـ ؟

 سأقرأ لؾ إف شاء ا﵀ كؿ ما قرأتو عنيـ كلكف تذكر أننا كصمنا لمحديث عف الممؾ زكسر ال تقمؽ فإنني أدكف العديد مف المبلحظات كالنقاط أثناء الحكار يقكؿ الكاتب عمي أدىـ في كتابو الرائع صقر قريش ( إذا ابتعد المسافر عف مدينة أخذت تظير لو مفبعيد األمكنة العالية منيا ككمما أكغؿ في االبتعاد كأمعف في السير صار ال يرم إال أكثر األمكنة إصعادان
في الجك كذلؾ الناظر في التاريخ كمما ابتعدت بو قافمة الزمف ال يممح إال الشخصيات البارزة )

 ىذا صحيح فمف المؤكد أنو كاف يعيش في نفس تكقيت حياة ىؤالء القادة العديد مف الشخصيات كلكنناال نعرفيـ حاليان فمثبلن في عصر الممؾ مينا مكحد القطريف أعتقد أنو كاف ىناؾ العديد مف الشخصيات

بؿ كصفكة القكـ كما يقاؿ في كافة المجاالت ثـ استمر ذكرىـ مع مينا لمدة معينة ثـ بعد فترة ما ظؿ

بل عشريف مف حاشيتو ككبار رجاؿ دكلتو ثـ بعد فترة أطكؿ أصبح الناس
الناس يتذكركف مينا كمعو مث ن
يتذكركف مينا كمعو خمسة فقط مف أشير رجاؿ دكلتو كىكذا  ،اما اآلف فبل أحد يعرؼ سكم مينا فقط

كأنو مكحد القطريف ،
ُ

ْٗ  ٗٓ ،سكرة مريـ

ّٗ

 إال إذا كاف ىناؾ متخصص في اآلثار كالتاريخ الفرعكني فقد يعرؼ شخصيات عاشت في زمف مينا مفمقابرىـ كآثارىـ التي تـ اكتشافيا أك سيتـ في يكـ ما  ،أما جميع المصرييف حاليان فيعرفكف اسـ الممؾ
مينا جيدان  ،كاذا عدنا إلي الكتاب الممتع صقر قريش لمكاتب عمي أدىـ سنجده قد ذكر أكصافان أخرم

ليذا النكع مف القادة حتي أنو كتب ما قالو أحد األشخاص في األندلس لرسكؿ عبد الرحمف األمكم
الممقب بصقر قريش  ،كأعتذر لؾ بسبب المفظ الذم ذكره كما اعتذر كاتبو ألف ىذا الشخص قاؿ عف

ىؤالء  :أنو إذا باؿ أحدىـ في كادم لغرؽ مف فيو ،
 لعمو تعبير يحمؿ مف المبالغة ما ال يطاؽ فبل شؾ أف لدم ىؤالء القادة البارزيف جميعا القدرة عمي التأثير في جمكع الجماىير كالشعكب كأىدافيـكاضحة أماميـ تمامان كيسيركف في اتجاىيا ببل تردد كمف أفضؿ ما قرأت عف طبيعة رؤية القادة

ألىدافيـ كتاب مدىش اسمو ( مف ىدم القرآف ) لؤلستاذ أميف الخكلي رحمو ا﵀ كىك عبارة عف

أحاديث إذاعية تـ طباعتيا بعد ذلؾ في كتاب كيتحدث أميف الخكلي عف القادة الرسؿ بشكؿ عاـ
مستمدان مف كتاب ا﵀ عز كجؿ اليدم القرآني الذم يكضح طبيعة القادة الرسؿ فيقكؿ الكاتب ( إنما

القادة أصحاب الرساالت قكـ عمر اإليماف أفئدتيـ كغمر اليقيف أركاحيـ فيـ يتمثمكف أىدافيـ التي

يسعكف إلييا مج سمة محققة ال يساكرىـ في ذلؾ شؾ كال تخالج أنفسيـ ريبة كىـ ليذا يقدمكف نحكىا
في ثقة المشاىد ال يثني عزميـ عما يطمبكف أم شئ ألنو داف منيـ كعمي مناؿ أيدييـ في رأم العيف
فكؿ صعب عند الناس ىك عندىـ ىيف ككؿ عسير عمي الناس ىك عمييـ يسير  ) ...ىكذا تحدث
عنيـ أميف الخكلي كىك محؽ بكؿ تأكيد ألنؾ لك تأممت ما كاف ييدؼ إليو أحد القادة البارزيف ستجد
مف حكلو ال يتخيمكف إمكانية تحقيؽ ما يريده كيعتبركف أنيا أحبلـ
 لقد فيمت ما يعنيو الكاتب فبينما ىذا الشخص البارز يرم بالفعؿ أىدافو محققة أمامو كيتقدـ نحكىانجد ذىكؿ جميع مف حكلو كتعجبيـ مف إصراره إلي أف يتأكدكا بالفعؿ كيشاىدكا بأعينيـ ما كانكا
يعتبركنو أحبلـ قد تحقؽ
 الطريؼ أنيـ ىـ الذيف حققكه تحت قيادتو -المدىش حقان أف المتغير الكحيد في أم فترة مف التاريخ ىك ظيكر ىذا الشخص عمي مسرح األحداث

فقط  ،فمـ يحدث أم جديد في أم شئ  ،فيك ن فس الشعب كنفس األرض كنفس النير كنفس

اإلمكانيات كالبيئة ،
 -نعـ لقد كصمؾ المعني تمامان فكؿ شئ ثابت ككؿ ما حدث أف ظير منتكحتب الثاني أك بطميمكس األكؿ

أك ابف طكلكف أك محمد عمي  ،عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر  ،فأنت ترم األمكر كاألحداث تسير في

اتجاه معيف ثـ تغير اتج اىيا بمشيئة ا﵀ عمي يد أحد ىؤالء  ،فكأف القدر أك إف شئت فقؿ أف القدر
بالفعؿ يضع شخص معيف بمكاصفات معينة في مكاف معيف كزماف معيف كلو طمكح كعزيمة كارادة
َْ

ليغير مجرم األحداث تمامان كال يشؾ لحظة في عدـ حدكث ما يريد ألنو كما ذكرنا يراه محققان بالفعؿ

ككؿ دكلة مف الدكؿ قامت عمي أكتاؼ أحد ىؤالء ككؿ ىذا طبعان بمشيئة ا﵀ سبحانو كتعالي كتحضرني
ىنا أبيات مف الشعر كتبيا أبك العتاىية في مدح أحد خمفاء بني العباس بعد أف استقرت لو الخبلفة
أتتو الخبلف ية مقيكرةه

لو
فمـ ت يؾ
تصمح إال ي
ي
كلك ذىبت ألميرو سكاهي

ِّ.

تكاد تجرجر أزياليا
يصمح إال ليا
يؾ
كلـ ي
ي
األرض زلزاليا
لزلزلت
ي

الممؾ بيد ا﵀ سبحانو كتعالي

 -حقان إنيا إرادة ا﵀ أف تصؿ الخبلفة إلي ىذا األمير كمف المستحيؿ أف تذىب لغيره  ،فمف كاف مقدر لو

أف يصؿ لمحكـ بمشيئة ا﵀ ليككف سببان ألحداث أرادىا ا﵀ عز كجؿ فمف المستحيؿ أف يصؿ لمحكـ

غيره ،

 كقد يسمط ا﵀ بعض الحكاـ عمي بعض الشعكب كقد ييب الممؾ لمؤمف كقد ييبو لكافر كمثاؿ ذلؾآج
الممؾ الذم كاف عمي عيد سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ كما في اآلية الكريمة {أىلى ٍـ تىىر إًلىى الَّ ًذم ىح َّ
ً ً
ىف آتىاهي المٌ يو ا ٍل يم ٍم ىؾ }ِ فتأمؿ معي اآلية الكريمة في الكتاب الذم ال يأتيو الباطؿ مف
يـ ًفي ًرِّب ًو أ ٍ
إ ٍب ىراى ى
الممؾ ليذا الممؾ الكافر (آتىاهي المٌ يو ا ٍل يم ٍم ىؾ)
بيف يديو كال مف خمفو ستجد أف المكلي عز كجؿ أعطي ي
الممؾ المؤمف كقد يحصؿ
كبالتالي لف ينازعو فيو أحد ألنيا إرادة ا﵀ سبحانو كتعالي  ،فقد يحصؿ عمي ي

عميو الكافر بؿ كليس الكافر العادم فقط إذا جاز التعبير بؿ شديد الكفر كالمدعي األلكىية كالعياذ با﵀
شاء ىكتى ً
شاء
شاء ىكتيًذ ُّؿ ىمف تى ى
شاء ىكتيًع ُّز ىمف تى ى
نزعي ا ٍل يم ٍم ىؾ ًم َّمف تى ى
{ ،قي ًؿ المَّ يي َّـ ىمالً ىؾ ا ٍل يم ٍم ًؾ تي ٍؤًتي ا ٍل يم ٍم ىؾ ىمف تى ى
ًبي ًد ىؾ ا ٍل ىخ ٍير إً َّن ىؾ عمىى يك ِّؿ ى و ً
ير}ّ  ،كمف األمثمة شديدة الكضكح أيضان أف فرعكف كاف لو يممؾ
ى
ش ٍيء قىد ه
ي
ى ى
مصر كقد ذكر المكلي عز كجؿ قصة فرعكف مع سيدنا مكسي عميو السبلـ في أكثر مف مكضع بالقرآف
كسى ىكقى ٍك ىم يو
الكريـ فعندما قرر فرعكف مث ن
{كقى ى
اؿ ا ٍل ىمؤلي ًمف قى ٍكًـ ًف ٍر ىع ى
كف أىتى ىذ ير يم ى
بل أف يقير بني إسرائيؿ ى
اءىـ كًا َّنا ىفك ىقيـ ىق ً
ً
لً يي ٍف ًس يدكاٍ ًفي األ ٍىر ً
كف}ْ  ،كرد
س ين ىقت ي
ض ىكىي ىذ ىر ىؾ ىكآلً ىيتى ىؾ ىق ى
ِّؿ أ ٍىب ىن ي
اى ير ى
اءى ٍـ ىكىن ٍ
س يٍ ى
ستى ٍح ًيي ن ى
اؿ ى
ٍ يٍ
ً
ً
ً ً
اص ًب يركاٍ إً َّف
عمي لساف سيدنا مكسي تعميقان عمي ما قالو فرعكف {قى ى
استىعي ينكا ًبال ٌمو ىك ٍ
كسى ل ىق ٍك ًمو ٍ
اؿ يم ى
شاء ًم ٍف ًعب ًاد ًه كا ٍلع ً
ض لًمٌ ًو يي ً
يف}ٓ كمف ىنا يتضح أف سيدنا مكسي عميو
كرثي ىيا ىمف ىي ى
األ ٍىر ى
اق ىب ية لً ٍم يمتَّ ًق ى
ى ى ى
السبلـ يعمـ جيدان أف األرض ﵀ يكرثيا مف يشاء كأف الممؾ في ذلؾ الكقت كاف لفرعكف بمشيئة ا﵀
كعمي المؤمنيف أف يصبركا عمي قضاء ا﵀ ألف العاقبة لممتقيف في النياية ىذا كا﵀ أعمي كأعمـ ،

ِ

( )852سورة البقرة

ْ

(ُِٕ) سكرة األعراؼ

ّ

ٓ

(ِٔ) سكرة آؿ عمراف
(ُِٖ) سكرة األعراؼ

ُْ

 كلكف أعتقد أف أم شخصية بارزة في التاريخ ال يشترط أف يأتي بعدىا شخصيات بارزة مف األبناءأليس كذلؾ ؟
-

بكؿ تأكيد فمك تأممنا أم أسرة حاكمة مف التي حكمت مصر سنجدىا تبدأ بأحد ىؤالء الرجاؿ مف
مؤسسي الدكؿ ثـ يتكلي الحكـ بعده أكبر أبناءه مثبلن أك أكبر أفراد العائمة مف بعده كقد عاصر بالطبع
تأسيس الدكلة ثـ بعد ذلؾ يمكت كيتكلي الحفيد

 الذم كلد كفي فمو ممعقة مف الذىب كما يقاؿ بالطبع ف يك أمير ابف أمير كلـ يعاصر الكفاح كالنضاؿ كيتصكر أف ما ىك فيو أمر كاقع كقد يحيا حياةالترؼ كالرفاىية كيدمر كؿ ما صنعو أجداده كىناؾ العديد مف األمثمة عمي ممكؾ أقكياء خمفيـ ممكؾ
ضعفاء سنجدىا بكثرة في التاريخ

ِْ.

ممكؾ أقكياء يخمفيـ ممكؾ ضعفاء

 كطبعا اآلباء ليـ دكر كبير في إعداد األبناء لمقياـ بدكرىـ خير قياـ كىـ السبب الرئيس فيما سيصيرعميو أبناءىـ بعدىـ

 بكؿ تأكيد فمثبلن الممؾ فيميب ممؾ مقدكنيا قاـ بإعداد ابنو اإلسكندر األكبر الشيير ليتكلي الحكـ مفبعده بؿ إنو قد جعؿ أرسطك شخصيان معمما لو باإلضاف ة إلي التدريب عمي القتاؿ بمعرفة أفضؿ القادة
المتخصصيف كما إلي ذلؾ مف األمكر التي يحتاجيا القائد ليصبح عمي مستكم األحداث  ،كسنجد في

تاريخ مصر الكثير مف األسرات الحاكمة التي بدأت بممكؾ كقادة عمي أعمي مستكم ثـ تدىكرت األحكاؿ
بعد ذلؾ كما حدث مثبلن في عصر األسرة ُٖ الفرعكنية كفي عصر البطالمة كفي عصر الدكلة
الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية كعصر المماليؾ بؿ إف أسرة محمد عمي نفسيا أكبر دليؿ عمي ذلؾ فقد

بدأت بداية قكية عمي يد مؤسسيا محمد عمي باشا الذم اقتبس مف الغرب أصكؿ الحضارة كليس
مظاىرىا كقشرتيا الخارجية فمما تكلي ال حكـ أبناءه بدأت تسكء األمكر في مصر ككصؿ بيا الحاؿ أف
تكرط أبناءه في الديكف كتقميد الغرب في مظاىر الحضارة فقط حتي كقعت مصر تحت االحتبلؿ
البريطاني ،
 ىؿ لديؾ كتابات عف أكالد محمد عمي ؟ نعـ فمقد كصؼ الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني أكالد محمد عمي كصفان ساخران حيث قاؿ فيكتابو الممتع (مصر مف تاني) ما يمي  ( :ترؾ  -محمد عمي باشا  -كراءه حكامان دكف المسئكلية

جيمة كمتعاظميف كعمي درجة عالية مف التفاىة ك أركا أف محمد عمي أضاع حياتو في ما ال يجدم

كقضي العمر في ما ال ينفع كأف الحاكـ الفذ ىك الذم يستمتع بالسمطة كيينأ بالسمطاف كمر سعيد
كعباس كمصر في حالة أكثر انحطاطان مما كانت عميو أياـ المماليؾ فأغمقت المصانع أبكابيا كتحكؿ

الجيش إلي أداة لمزينة أياـ التشريفة ككقت خركج المحمؿ كفي تشييع جنازات العظماء  ،ثـ جاء
ِْ

الخديكم اسماعيؿ كىك رجؿ طمكح كلكنو في الكقت نفسو كاف يحسب حساباتو بدقة كلقد رأم أف
محمد عمي تعرض لميبلؾ عندما خرج يتحدل الغرب كلذلؾ قرر أف ييادف الغرب – كما داـ الغرب قكيان
فبلبد مف أف يككف السبب ىك نمط الحياة التي يحياىا الغرب فقرر أف يتحكؿ بمصر إلي الحضارة

الغربية  ،كىنا أخطأ اسماعيؿ في الحساب ألنو لـ يدرؾ أف الحضارة ليست عممية تجميؿ فحسب –
كلذلؾ سنراه يغرؽ في الديكف حتي أذنيو ليجعؿ مف القاىرة قطعة مف أكركبا كلقد نجح اسماعيؿ في
ذلؾ بالفعؿ  ،شؽ الشكارع كالمياديف كبث النافكرات كالتماثيؿ كأقاـ المتاحؼ كالمعارض كمد الجسكر
عمي النيؿ كشيد القصكر الممكية عمي أرقي ىندسة العصر كافتتح داران لؤلكبرا كداران لمتمثيؿ كألؼ

مجمسان لمشكرل كجعؿ مف المغة الفرنسية لغة رسمية لمصالكنات كالنكادم في عاصمة مصر  ،كلكف
بصره لـ يمتد إلي أبعد مف القاىرة كعينو لـ تمحظ كجكد فبلحيف يعيشكف في الريؼ عيشة أكثر تعاسة

مف عيشة الكبلب  ،فمـ يكف الريؼ في نظره إال مخزنان لمطعاـ  ،كمستكدعان لمبشر المستعديف دائمان

لمخدمة كالصبر !! )  ،كنفيـ مما سبؽ أف أبناء كأحفاد محمد عمي باشا باستثناء أكبر أبناءه إبراىيـ

باشا قد نشأكا نشأة لـ تؤىميـ إلي حد ما ليككنكا مثؿ محمد عمي في عمك ىمتو كقدرتو عمي تحديد
األكلكيات كاست غبلؿ اإلمكانيات  ،كقد يسكقنا ىذا لمحديث عف الحرماف مف الرفاىية كأثره في نشأة
كاعداد الممكؾ بشكؿ عاـ

ِٓ.

دكر اآلباء في إعداد األبناء لمحكـ

 -ىؿ الحرماف مف الرفاىية أحد كسائؿ إعداد الحكاـ ؟

 كاف الممكؾ قديمان يحرصكف عمي تدريب أبناءىـ عمي الرماية كرككب الخيؿ كالسباحة كاستخداـاألسمحة المختمفة ككانت رحبلت الصيد مف أىـ كسائؿ تقكية األبناء كرفع مستكاىـ في التحمؿ كالصبر

فيك يخرج في رحمة الصيد متعرضان لمعديد مف األخطار سكاء الخاصة بأحكاؿ الطقس مف حر شديد أك
برد قارص كقد يناـ في أم مكاف كيتعرض لمقابمة حيكانات مفترسة أك زكاحؼ قاتمة ،

 كىؿ مف المعقكؿ أف يترؾ أكالده يتعرضكف لمخطر ىكذا ؟ بالطبع ال فقد كاف الممكؾ يرسمكف مف يتابع ىؤالء األبناء كينقذىـ مف ىذه المخاطر كلكف ىذا الكسطعمكمان الذم يتكاجد فيو األبناء كفيؿ بأف يجعمو صمبان كيتحمؿ قسكة العيش كيشتد عكده بعيدان عف
قصكر كحدائؽ أبيو مما يجعمو بالتأكيد مستعدان لتكلي شئكف الحكـ ،

 -ىذا قديمان فماذا عف العصر الذم نعيش فيو حاليان ؟

 كحتي في العصر الحديث إذا لـ تتكفر فرصة الصيد بيذا األسمكب فإف ما تبقي مف ممكؾ ىذا العصريمحقكف أبناءىـ بالكميات العسكرية حيث يتعممكف االنضباط فالطعاـ بمكاعيد كالنكـ بمكاعيد كالتدريب
الشاؽ بعيدان عف الرفاىية  ،فالحرماف يفجر الطاقات الكامنة في األبناء بؿ كفي الشعكب أيضان فالشعب

عندما يتـ حرمانو مف بعض ما يحتاجو مما يمزمو لمحياة ستجده يحاكؿ أف ينتجو بطريقة أك بأخرم ،
ّْ

ككما يقاؿ الحاجة أـ االختراع  ،فإذا قمت بحؿ جميع مشاكؿ أبناءؾ بنفسؾ دكف أف تتركيـ يحاكلكف
سكؼ تقتؿ فييـ الطاقات الكامنة
 -لقد تذكرت اآلف مثاؿ قد يككف مف أفضؿ األمثمة عمي فكائد الحرماف تأكيدان لكبلمؾ كىك ما يقكـ بو

الفبلح عندما يتكقؼ لفترة عف رم بعض أنكاع المحاصيؿ مما يؤدم إلي تمدد جذكرىا في كؿ مكاف

بحثان عف الماء فتزيد مساحة االمتصاص لدييا  ،كبعد فترة يقكـ بعممية الرم كالتسمي د فيغذم النبات
بكمية أكبر مف السماد التي يمتصيا كميا لزيادة مساحة االمتصاص لديو  ،أما إذا كجد النبات المياه

قريبة دائمان فمف يحتاج إلي مد جذكره إلي أم مكاف فيظؿ محتفظ بمساحة امتصاص صغيرة كبالتالي لف
يحصؿ عمي سماد كثير فينعكس ذلؾ عمي الثمار ،

 كذلؾ البشر أيضان إذا لـ يتعرضكا لمحرماف فمف يحتاج أحد منيـ الطاقات الكامنة بداخمو ، -كلكف ىؿ كاف محمد عمي ال يدرؾ ىذه الحقيقة ؟

 -حتي ال نظمـ محمد عمي باشا في ىذا الشأف تجدر اإلشارة إلي أنو كاف حريصان عمي تربية أبناءه تربية

عسكرية كلكف أحفاده بعد ذلؾ لـ يكف مسئك نال عف ترب يتيـ فضاع استقبلؿ مصر عمي أيدييـ كسكؼ
أركم لؾ قصة سعيد باشا ابف محمد عمي مع قناة السكيس لتكضح الكثير مف األمكر

 بالفعؿ لقد سمعت مف قبؿ عف سعيد باشا كالمكركنة كقناة السكيس فما حقيقة ىذا المكضكع ؟ ىذه القصة ركاىا العقاد في كتاب اسمو ضرب اإلسكندرية في ُُ يكليك كىك كتاب يكضح العديد مفاألمكر عف قناة السكيس منذ بداية فكرة المشركع إلي أف قاـ اإلنجميز بضرب اإلسكندرية كاحتبلؿ
مصر  ،كاليؾ ما كتبو العقاد  :كاف " محمد سعيد باشا " في صباه يميؿ إلي البدانة ككاف أبكه " محمد
عمي باشا " حريصان عمي تربية أبنائو عمي الحياة ا لعسكرية كالنشأة الرياضية  ،فكاف يحتـ عمي الصبي
" محمد سعيد " أف يسبح كيعدك كؿ يكـ مسافات طكيمة  ،كيأمر لو بالقميؿ مف الطعاـ الذم ال يسمف

كال يشبع  ،ككاف " ماثيك دليسبس " كالد " فرديناند " صديقان لمحمد عمي  ،يحبو مف عيد كساطتو عند

الباب العالي في اختياره لؤل ريكة المصرية  ،ككاف يأذف ألبنائو في زيارة القنصؿ لتكثيؽ عرم المكدة

كاتقاف المغة الفرنسية  ،فكاف محمد سعيد يجد في دار القنصؿ شبعو مف المكركنة التي كاف مشغكفان
بأكميا  ،ككاف صحبتو لفرديناند الصغير خير شفيع لمميندس الفرنسي فيما بعد الستجابو رجائو "

الخاص بحف ر قناة السكيس " بعد طكؿ تردد فيو عمي أياـ أبيو ،
 بالطبع لـ يكافؽ محمد عمي عمي مشركع قناة السكيس -نعـ بالطبع  ،كايتفؽ أيضان أف فرديناند دليسبس ىذا كانت تربطو باإلمبراطكرة " أكجيني " صمة قرابة

كمكدة  ،فمكال المكركنة كىذه المصادقة التي ربطت بيف دليسبس كببلط فرنسا لما استطاع الرجؿ أف
ينجح حيث أخفؽ غيره  ،كلحبط العمؿ كمو بعد الشركع فيو لكال اليد القكية التي كانت تنقذه مف كرطة

ْْ

بعد كرطة في ببلط باريس  ،إال أف دلسبس قد استخدـ كؿ ما في جعبتو مف الكسائؿ إلقناع سعيد باشا
بفكائد مشركع قناة السكيس - ،
 -أم أنيـ حاكلكا إقناع محمد عمي بيذا المشركع كثيران ؟

 بالتأكيد ف جميع المحاكالت إلقناع محمد عمي باشا بحفر قناة السكيس باءت بالفشؿ لعمـ محمد عمي أفىذه القناة قد تجر إلي مصر أطماع الدكؿ الكبرم  ،كلـ يتـ إقرار المشركع إال في عيد سعيد باشا ثـ
تـ افتتاحيا في عيد الخديكم اسماعيؿ
 ثـ تـ احتبلؿ مصر في عيد الخديكم تكفيؽ ، كىكذا ضاع استقبلؿ مصر عمي يد أحد أحفاد محمد عمي باشا  ،فمحمد عمي كأمثالو مف القادةالبارزيف في تاريخ مصر صنعكا حضارات كأقامكا دكؿ كامبراطكريات كعرفكا كرجاؿ دكلة كيؼ يستغمكف
إمكانيات مصر كامكانيات ىذا الشعب الذم ربما ال يعرفيا عف نفسو
 -كىؿ ىذا الشعب يتصؼ بصفات ال يعرفيا عف نفسو ؟

ِٔ.

كصؼ الشعب المصرم

 ىذا ما قالو أحد عمماء الحممة الفرنسية عمي مصر في كتاب كصؼ مصر كىك يصؼ الشعب المصرم -إنو كتاب مكسكعي ضخـ  ،ككـ كنت أكد أف أعرؼ بعض ما فيو

 إليؾ بعض ما كرد في كتاب كصؼ مصر عف طبيعة الشعب المصرم  ( :يكجد في مصر  -شأنيا فيذلؾ شأف بقية بمداف الشرؽ  -خميط مضطرب مف العادات كالتقاليد  ،تعكد إلي أصكؿ متنكعة  ،كتنتج
عف أسباب كثيرة  ،كىؿ كاف يمكف لؤلمر أف يككف عمي نحك آخر في بمد يمكف القكؿ بأف كافة األمـ
قد اختمطت فيو ؟
 كىؿ كاف عمم اء الحممة الفرنسية يعرفكف تاريخ مصر ؟ بكؿ تأكيد فالمتخصصكف منيـ في ذلؾ يعرفكنو جيدان فقد درسكا كؿ شئ عف مصر قبؿ حضكر الحممةكما سنرم إف شاء ا﵀

 -ماذا كتبكا أيضان ؟

 يقكؿ الكاتب  :فالعادات إذف تتنكع بنفس الطريقة التي تشكمت بيا فئات السكاف  ،بمختمؼ أديانيـكأصكليـ  - - - ،كال يمكنؾ أف تكشؼ ما يعتمؿ في نفس المصرييف عف طريؽ مبلمحيـ  ،فصكرة
الكجو ليست مرآة ألفكارىـ  ،فشكميـ الخارجي في كؿ ظركؼ حياتيـ يكاد يككف ىك نفسو  ،إذ
يحتفظكف في مبلمحيـ بنفس الحيدة كعدـ التأثر  ،سكاء حيف تأكميـ اليمكـ أك يعضيـ الندـ أك كانكا
في سعادة عارمة  ،كسكاء كانت تحطميـ تقمبات غير منتظرة أك كانت تنيشيـ الغيرة كاألحقاد  ،أك
يغمكف في داخميـ مف الغضب  ،أك يتحرقكف لبلنتقاـ  ،فميس ثمة مطمقان فعؿ منعكس  :إحمرار في

الكجو أك شحكب مفاجئ  ،يستطيع أف يشي بصراع تمؾ العكاطؼ العديدة التي تيزىـ  ،كيمكننا أف
ْٓ

نمتمس أسبابان عديدة ليذا الجمكد المذىؿ في المبلمح  ،قد ال يككف الطقس بعيدان عف ىذه الحالة - ،
 - -كمع ذلؾ فإف األسباب الرئيسية لذلؾ تكمف بالتأكيد في شكؿ التربية  ،كفي االعتقاد بالقضاء

كالقدر المنتشر بيف كافة الناس  ،كما تعكد في النياية إلي تعكدىـ أف يككنكا عمي الدكاـ عرضة
لنزكات الطغاة الذيف يعـ ظمميـ الببلد  ،ففي كؿ يكـ تنشأ أخطاء كبشاعات جديدة  ،تصبح الغفمة
معيا بالنسبة لممصرييف – كالشرقييف عمكمان – نكعان مف الحيمة لمكاجية ىذا العسؼ  ،فعندما ييعاقب

اإلنساف عمي حركة أك بسبب نظرة أك أحيانان لمجرد االشتباه  ،كما لك كاف ارتكب جريمة  ،فإنو يصبح
كقد اكتسب مقدرة عميقة عمي االستيعاب كالتمثؿ بحيث تصبح ىذه األمكر الجائرة حاالت عادية  ،لذا
فبل ينبغي عمينا أف نبحث عف مصدر آخر ألسباب ىذا النكع مف التسميـ المستعذب لؤللـ الذم يميز
الشرقييف عمي كجو العمكـ  ،فالش كاكم كالصيحات أمكر ال فائدة منيا أماـ إرادة الطغاة
 إلي ىذا الحد كصؿ التحميؿ العميؽ لمشخصية المصرية ؟ كيعرؼ المصرم كيؼ يمشي كقد أغضبو األلـ  ،ككيؼ يمكت تحت عصا القكاس دكف أف يقكؿ كممة ،فيذه إرادة ا﵀  ،كا﵀ أكبر كا﵀ غفكر  ،كتمؾ فقط ىي الكممات التي تأتي عمي لسانو عندما يبمغو نبأ
نجاح لـ يكف يأممو  ،كىي نفسيا التي تفمت منو عندما يبمغو نبأ كارثة كبرم ألمت بو  ،كيبدك خمكؿ
المصرييف الممتصقيف بمدنيـ أمران بالغ التناقض مع تقاليدنا  ،حتي لنظنيـ في البداية بمياء أك
معتكىيف  ،فتحركاتيـ كأحاديثيـ كأبسط حركاتيـ بؿ كمسراتيـ  ،كؿ ذلؾ يشي بعدـ اكتراث مذىؿ ،

 ألـ يشعر عمماء الحممة الفرنسية بأم مشاعر إيجابية تجاه ىذا الشعب ؟ بؿ اكتشفكا بالطبع بعض المزايا فيك يستمر فيقكؿ  :كبرغـ ذلؾ فتحت ىذا القناع مف السمبية الباديةعمي مبلمحيـ يكمف خياؿ ممتيب  ،كسكؼ يككف مف الظمـ أف ننكر عمييـ كؿ حساسية  ،فعادة
الصمت تجعؿ أحاسيسيـ عمي العكس – كحيث يمكنيـ بذلؾ تركيزىا – أكثر حدة  ،كما أنيا تعطي
بل
ألركاحيـ دفعات مف النشاط تجعميـ في بعض األحياف قادريف عمي اإلتياف بأفعاؿ بالغة الجرأة  ،كفض ن

عمي ذلؾ فإف الفكر يكسب بعمؽ ما كاف يمكف أف يفقده لك كانت الركح متكقدة  ،إف ممكة االنتباه ،
كالقدرة عمي التذكر تذىب إلي أبعد مدم عند ىؤالء الناس الذيف نخاليـ غارقيف في ببلدة مطمقة - -

  - -إف كؿ شئ في ىذا الشعب يقدـ صكرة مف التناقض الكاضح مع عاداتنا نحف األكركبييف ،كىذا االختبلؼ ببل جداؿ مف صنع الطقس كمف صنع األنظمة المدنية  ،كالمعتقدات الدينية كذلؾ  ،كما
أف غيبة القانكف تكاد تشؿ مختمؼ ضركب الصناعة  - - ،كمف جية أخرم يمكف القكؿ بأف كؿ فركع
الصناعة ببل استثناء فريسة لبلستبداد  ،كفي نفس الكقت فإف التجارة مزدىرة  ،كليس ذلؾ ألنيا تمقي
تشجيعان مف الحككمة  ،كلكف أل ف مكقع مصر كثراء منتجاتيا يييئاف لمتجارة معينان ال ينضب  ،كىذه

الحرفة ىي المجاؿ الكحيد الذم يمكف أف يعد المصرم بمستقبؿ زاىر  ،فيي تقكده إلي الثركة في بعض

ْٔ

األحياف  ،كىي – في ىذا الصدد – الحسنة الكحيدة التي بقيت ليـ  ،حيث إف صفتيـ كمكاطنيف قد
أغمقت أماميـ طرؽ المجد كالمراكز الكبرم في كطنيـ ،
 يالو مف شعب مسكيف بالفعؿ انظركا إذف إلي أم حد تضاءؿ سكاف كاحدة مف أجمؿ بقاع األرض تحت ىذه السيطرة األجنبية كغيرالمشركعة ؟ إف الككارث التي تناؿ منيـ اليكـ سكؼ تظؿ تثقؿ عمييـ  ،طالما ظمت ىذه العصا الغميظة
لمستغمييـ غير الجديريف تدكر عمييـ ،
 مستغمييـ غير الجديريف يا لو مف تعبيربل تدكر بو دكامات الشؾ دكف أف يفكر في كضعو المحزف
 -كلسكؼ يظؿ المصرم عبدان بائسان سمبيان خام ن

 ،كلربما تككف ببلدتو تمؾ ىبة مف القدر  ،إذ بفضميا لف يعذبو عمي اإلطبلؽ ذلؾ اإلحساس باآلالـ

كالمخاطر التي تيدده ببل انقطاع ) ،
 فماذا عما ذكرتو مف صفات ال يعرفيا الشعب عف نفسو ؟ -لنتأمؿ معان كممات جي دم شابركؿ أحد عمماء الحممة الفرنسية الذيف قامكا بتحميؿ عميؽ لشخصية

اإلنساف المصرم كالتي كردت بالجزء األكؿ مف مكسكعة كصؼ مصر ترجمة زىير الشايب حيث كتب

بالنص ما يمي  - - ( :كىذا يبرىف عمي ما سبؽ أف قمناه مف أف إصبلح مساكئ نظاـ الحكـ سكؼ
يؤدم – بسيكلة فائقة – إلي أف يرد ليذا الشعب كؿ الفضائؿ التي فقدىا  ،بؿ التي ال يظنيا ىك نفسو
كامنة فيو  ،كما أف ذلؾ سكؼ يكقظ فيو كؿ مشاعر النبؿ كاليمة  ،كعظمة الركح التي خنقتيا إلي
ح يف تمؾ األنظمة الشيطانية التي يرزح تحت نيرىا  ،إذ تعمؿ ىذه األنظمة الخبيثة عمي تدمير
أخبلقيات األفراد بشكؿ محزف ، ) - - -
 كاف ىناؾ مف يدفع الشعب المصرم دفعان ليذه السمككيات كتدمير أخبلقو تدمير ممنيج فإذا كاف ىذاكصؼ الشعب المصرم أثناء الحممة الفرنسية فكيؼ تراه اآلف ؟

ِٕ.

العاطفيكف

 -ربما أىـ ما يميز المصرييف كما أراىـ حاليان أنيـ شعب عاطفي إلي أبعد الحدكد  ،فبل يجب أف تسأؿ

المصرم عف رأيو في مكضكع ما أك في شخص ما كلكف يمكنؾ أف تسألو عف مشاعره تجاه ىذا

المكضكع أك ذلؾ الشخص  ،فالمصرم ال يؤيد كال يعارض كلكنو يحب كيكره فإذا أحب نسي أك تناسي
أم إساءة ممف يحب  ،كالعاطفة قد تككف مشكمة كبيرة جدان في بعض المجتمعات فيي قد تضع شخص

في غير مكانو الصحيح كقد تزيح أيضان شخص مف المكاف الذم يناسبو فبل مكاف ىنا لمقياس المنطقي

بؿ المشاعر كحدىا ىي التي تتحكـ كتأمر بؿ ال أريد أف أبالغ كأقكؿ أف العاطفة قد تطيح أيضان بالفطرة

السكية

 في رأيؾ ىؿ مف الممكف أف ينعـ شعب عاطفي بممارسة الديمكقراطية ؟ْٕ

 فإذا فكر مجتمع عاطفي في ممارسة الحياة السياسية عمي الطريقة الديمكقراطية فإف األحزاب التيسيشكميا المجتمع ستتمخص في أشخاص فيذا حزب فبلف كىذا حزب عبل ف فاجتماع الناس لف يككف
حكؿ مبادئ لمحزب بؿ حكؿ شخص يحبكنو فنحف كما يقكؿ الدكتكر جماؿ حمداف في كتابو الممتع
شخصية مصر ألفنا أف نككف رعايا ال مكاطنيف  ،فنحف نحب الشخص الذم نثؽ بو كنمتؼ حكلو كترنكا
إليو أبصارنا كتتعمؽ بو آمالنا كقمكبنا كننتظر تكجيياتو لنفعؿ أشياء نستطيع أف نفعميا بدكف تكجييات
كلكننا دائمان نحتاجيا كنحتاجو ،

 كىذا يذكرنا بالبيئة الفيضية كالمبادرة مف أعمي كالشخصيات البارزة نعـ كقد يحب الشعب المصرم بعض ظالميو مف الحكاـ ألنو شعب كدكد كعاطفي كيتأثر بطكؿ العشرةحتي مع مف يسئ إليو
 فماذا عف حبو لمكطف ؟ أما العاطفة الكطنية أم حبنا لمكطف فقد يصؿ بنا إلي نتائج لف أستطيع أف أصفيا كما كصفيا المفكرالكبير د جماؿ حمداف في كتابو المكسكعي الممتع شخصية مصر كتحديدان في الجزء األكؿ حيث يقكؿ

 - - - ، ، ( :فنحف كشعب – البد لنا بصراحة أف نعترؼ – ال نحب فقط أف نمجد أنفسنا بحؽ كبغير
حؽ  ،كلكننا أيضان نحب أف نسمع عف أنفسنا ما يريضينا كيعجبنا أك يرضي إعجابنا بذاتنا الكطنية

كبشخصيتنا القكمية  ،بؿ إننا لنكره أشد الكره أف نسمع عف عيكبنا كشكائبنا  ،كنرفض بإباء أف

نكاجييا أك نيكاجو بيا  ،كال تكاد تكجد فضي مة أك ميزة عمي كجو األرض إال كننسبيا إلي أنفسنا
كنمصقيا بيا  ،كأيما رذيمة أك عيب فينا – إف ىي كجدت عمي اإلطبلؽ – فبل محؿ ليا لدينا مف

اإلعراب أك االعتراؼ  ،كاف اعترفنا بيا عمي مضض كاستثناء فميا عندنا العذر الجاىز كالمبرر كالحجة
بل فيما نكتب عف
المق ٌنعة  ، ،كمف طريؼ ما يبلحظ في ىذا الصدد أننا  ،حيف نرجع مث ي
المقنعة أك ي
ي
أنفسنا إلي كتابات الرحالة كالمؤرخيف العرب في العصكر الكسطي أك الكتاب األجانب المعاصريف
ننتخب منيا فقط تمؾ اإلشارات الطيبة كالمرضية كنحشدىا حشداي كفضائؿ مصر ميمميف ببساطة شديدة

كؿ اإلشارات العكسية أك المعاكسة التي أكردىا الكاتب نفسو كالتي قد تككف أضعاؼ األكلي كماي ككيفان ،

ليس ىذا فحسب أك ليت ىذا فحسب فما أكثر بعد ذلؾ ما نقمب عيكبنا عف عمد إلي مزايا كنقائصنا

إلي محاسف  ،بؿ أسكأ مف ذلؾ قد نتباىي كنتفاخر بعيكبنا كسمبياتنا ذاتيا  - - - ،كيبدك عمكمان أننا

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

 -مصر أـ الدنيا

ْٖ

 -أيان ما كاف  ،فنحف معجبكف بأنفسنا أكثر مما ينبغي كالي درجة تتجاكز الكبرياء الصحي إلي الكبر

المرضي  ،كنحف نتمذذ بم مارسة عبادة الذات في نرجسية تتجاكز العزة الكطنية المتزنة السمحاء إلي
النعرة الشكفينية الساذجة البمياء أك اليكجاء ،

 كما الذم أدم لكؿ ىذا ؟ كبدييي أف ىذا الشعكر يرجع في حالتنا إلي ميراث القركف كاألجياؿ الكاتمة الكئيبة مف االستعماركالتبعية كاالستبداد كالمذلة كالتخمؼ كالفقر  ،كمف ىنا جميعان تبدك اليكة ىائمة كالتناقض فاحشان إلي حد
السخرية بيف كاقعنا كحقيقتنا كبيف ادعاءاتنا كطنطناتنا

 -كماذا أيضان ؟

 الكبلـ ال زاؿ لمدكتكر جماؿ حمداف  :حتي عف مستقبؿ مصر نحف إما متفائمكف بإسراؼ يدعك إليالسخرية كاإلشفاؽ أك متشائمكف إلي حد متطرؼ قابض لمنفس  ،ففي النظر إلي مستقبمنا نبلحظ غالبان
أف ىناؾ مف جية خطر المتفائميف إما بسذاجة أك بخبث شديد أكلئؾ الذيف يفضمكف خداع النفس لراحة

الباؿ عمي مكاجية الحقيقة المرة (في عينيا)  ،كمف جية أخرم خطر المتشائميف المنذريف الذيف
أفقدىـ التكتر حس النسبية الصحيح ىـ أيضان  ،باختصار مصر إما بخير دائمان  ،أك في خطر أبدان ،
ككبل الحكميف ال يرم أك يضع الحقائؽ في حجميا الطبيعي السميـ ،

 ألـ يكتب د جماؿ حمداف شيئان عف خصائص الشخصية المصرية نفسيا كما يتسـ بو الشعب مفصفات

ِٖ.

خصائص الشخصية المصرية في رأم د جماؿ حمداف

 لقد أكرد بالطبع الدكتكر جماؿ حمداف في كتابو الممتع شخصية مصر قائمة بخصائص الشخصيةالمصرية  ،كذكر أنيا ( - -قائمة مربكة بقدر ما ىي مقمقة فادحة  ،كلكف بصفة عامة عمي أية حاؿ
فمعؿ ىناؾ شبو اتفاؽ عمي بعض خصائص أساسية تعد أركاف أك أقطاب تمؾ الشخصية  ،أكليا دائمان

التديف  ،كثانييا حتمان المحافظة  ،كثالثيا باستمرار االعتداؿ  ،كرابعيا غالبان الكاقعية  ،كخامسيا أحيانان

السمبية  ،كبيذا الشكؿ تبدك السمسمة كمتكالية تنازلية إلي حد ما  ،تتدرج نسبيان مف المكجب إلي
السالب أك مف القكة إلي الضعؼ  ،كبذا أيضان تتابع منطقيان فيما بينيا  ،بحيث تؤدم كؿ كاحدة منيا

إلي تاليتيا  ،التي تترتب بدكرىا عمي كؿ سابقاتيا  ،كفيما عدا ىذا  ،فؤلف خاصية االعتداؿ بالذات

تمثؿ نقطة الكسط كاالرتكاز بيف تمؾ الخصائص كالنكاة النككية في قمبيا  ،فمعؿ لنا مف قبيؿ اليسر
كالتبسيط األكاديمي أف نتخذ منيا المظمة الجامعة كالعنكاف الرئيسي العريض الشامؿ ليا جميعان  ،فأما

التديف إذا أردنا تفصيؿ ما أجممنا  ،فسمة مصرية أصيمة كقديمة قدـ األدياف  ،بؿ سابقة ىي لؤلدياف ،

كلعميا ىي التي منحت المصرم قكة داخمية كمقاكمة خارجية كصبلبة غير عادية ضد الكثير مف
األخطار كالمحف كالمآسي التي تعرض ليا عبر التاريخ  ،سياسية كانت أك إجتماعية  ،خارجية أك
ْٗ

داخمية  ،مف استعمار الغزاة أك قير الطغاة  ،غير أف ىذه الخاصية –يخشي البعض -كانت أيضان

ميربان إلي حد ما مف الصداـ مع تمؾ األخطار كالتحديات  ،كمف ثـ قد في النياية تفضي بنا إلي
خاصية السمبية كتؤكد تشخيصيا  ،كميما يكف  ،فإف التديف كالنزكع الديني إذا جاز أف يرد في دكافعو

إلي الزراعة طبيعة الحضارة الزراعية  ،عمي األقؿ جزئيان  ،فمعمو أف يككف بدكره دافعان جزئيان مثميا

كبجانبيا إلي الصبر كالدأب كالجمد كالتحمؿ  ،كىي الصفات التي تبدك عريقة القدـ كالجذكر في التاريخ
المصرم  ،كيكاد يجمع الكؿ ببل تردد عمي إلتصاقيا الشديد باالنساف المصرم عامة كالفبلح المصرم

خاصة  ،أما المحافظة  ،بؿ كالمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد  ،فتعني أف المصرم مقيـ عمي القديـ
كالتراث كالتقاليد كالمكركثات  ،كال يق بؿ الجديد بسيكلة  ،كىذا يعني بدكره أنو تقميدم مقمد  ،غير ثكرم
غير مجدد  ،بؿ إنو –عند العقاد أيضان -إذا ثار عمي اإلطبلؽ فإنما ليحافظ عمي القديـ كالمكركث  ،أم
أنو – لمغرابة كالدىشة  ،كبصيغة نقيض النقيض – ثكرم مف أجؿ المحافظة  ،كمف المحافظة كعدـ
الثكرية  ،عمي أية حاؿ خطكة قصيرة كمنطقية إلي االستقرار  ،فاالستقرار نتيجة المحافظة كلكنو
بالمقابؿ يعكد فيدعميا  ،كمف ىذه الحمقة المفرغة أك المكلب الصاعد يتحقؽ االستمرار إلي أبعد حد
كينتفي التغير إلي حد بعيد  ،كىكذا تنتيي الدائرة مرة أخرم لتعكد بنا حيث بدأنا بالمحافظة عمي القديـ
كعدـ التجديد  ، ،إلخ
 بالمناسبة ىناؾ العديد مف األمثمة الشعبية الشييرة تؤكد جميع المعاني التي ذكرىا الدكتكر جماؿحمداف فمف المؤكد أف ىذه األمثمة لـ تنشأ مف فراغ  ،مثؿ المي نعرفو أحسف مف المي ما نعرفكش ،
كامشي سنة كال تخطيش قناة  ،كالباب المي ييجي منو الريح سده كاستريح  ،كاصبر عمي جار السكء
يرحؿ أك تيجي مصيبة تأخذه كىكذا
 -كاذا كاف ثمة مف مصؿ مضاد نكعان ليذه المحافظة المستمرة أك االستمرار في المحافظة  ،المستمرة أك

االستمرارية في المحافظة  ،فيك االعتداؿ  ،كاف كاف ىذا نفسو غير بعيد عف المحافظة  ،إف لـ يكف

حقان امتدادان مباشران ليا  ،فاالعتداؿ المغركس المرككز في طبيعة المصرم  ،أيان كاف أصمو  ،فيبتعد بو

عف التطرؼ الشديد يمينان كيساران  ،يبتعد بو ضمنان كديالكتيكيان كلحسف الحظ عف التطرؼ في المحافظة

 ،بذلؾ يكفر لو ىامشان معقك نال مف المركنة كالتبلؤـ كالتغيير كالحيكية  ،التي تضمف لو عمي أقؿ تقدير
القدرة عمي التطكر البطئ  ،التطكر خطكة خطكة بالجرعات الصغيرة  ،كبالتالي تضمف لو البقاء الطكيؿ

عمي المدم البعيد ،
 الحمد ﵀ فسكؼ يتطكر المصرم في النياية كلك ببطء كأخيران كبحكـ االعتداؿ كاف المصرم العادم أك المتكسط أميؿ في الغالب إلي الكداعة كاليدكء كالدماثةكالبشاشة  ،كالي الشخصية االجتماعية الكدكد  ،السمسة السيمة المنطمقة
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extrovert

غير المنغمقة أك

المعقدة  ،كما كاف أجنح إلي التعاكف منو إلي التنافس  ،كفي الكقت نفسو أبعد شئ عف العنؼ
كالقسكة كالدمكية كالمزاج الحمراكم الدمكم
 -نحمد ا﵀ عمي ذلؾ أيضان كعمي كؿ حاؿ

 كمف االعتداؿ بعد ىذا نقمة ال شؾ قصيرة كمباشرة إلي الكاقعية  ،فاالنساف المصرم رجؿ عممي ،عممتو البيئة كالتجربة  ،أم الجغرافيا كالتاريخ  ،احتراـ الكاقع كااللتصاؽ بو كعدـ االنفصاؿ عنو أك
التناقض معو  ،فيك إال في القميؿ النادر ال ييرب مف الكاقع سكاء بالتديف المفرط (الدركشة) أك بأحبلـ
اليقظة كالتمني المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيران مما يتصادـ معو كيتحداه  ،كىك مف ثـ مطيع بالضركرة

 ،أكثر مما ىك متمرد بالطبع  ،فإذا ما عجز عف تغيير الكاقع فإنو في العادة أك في النياية يخضع لو

كي رضخ لؤلمر الكاقع  ،إال أنو حينئذ قد يسخر منو لمتعكيض كالتنفيس  ،مف ىنا تأتي شيرتو الداكية
في السخرية التعكيضية كالتعكيض بالتعريض بالكاقع دكف التعرض لو  ،كىك بدكره التناقض الخفيؼ
الذم أفضي بو في نظر البعض إلي الشخصية الفيمكية
المفرط

smartig

smart

التي تعكض عف عجزىا العممي بالتذاكي

كاصطناع البلمباالة أك إدعاء الحمـ كالتخفي كراء العقؿ كالتعقؿ

 البلمباالة كصؼ يشبو كصؼ عمماء الحممة الفرنسية كالنمكذج المثالي أك التقميدم في ذلؾ ىك عبلقة الفبلح المصرم بالسمطة كالحككمة  ،فيك يكرىياكيخشاىا منذ قاؿ الجبرتي (كالمصرم يكره الحكاـ في كؿ صكرة حتي أدناىا) إلي أف حدد العقاد عبلقتو
بالحككمة كعبلقة عداكة مريبة  ،لكنو مع ذلؾ يقبؿ بيا كقد يتممقيا  ،إال أنو حتمان يسخر منيا كيتندر

بيا سران كعمنان

 كؿ ىذا مفركغ منو كلقد يعكد بنا ىذا السمكؾ أك التصرؼ الكاقعي إلي صفة االعتداؿ كنكع مف اإلفراط في العقؿ  ،إال أنوأدعي كأفضي إلي السمبية كالنتج النيائي لكؿ الخصائص السابقة ككالحمقة األخيرة في سمسمتيا
المترابطة المتداعية  ،فالمحصمة النيائية لتمؾ المتكالية التنازلية مف التديف إلي المحافظة إلي االعتداؿ
إلي الكاقعية إنما ىي منطقيان شخصية سمبية نكعان أكثر منيا إيجابية جدان  ،فيك –المصرم العادم أك

المتكسط -في األعـ األغمب كفي أغمب اآلراء يتجنب الصداـ كيتحاشاه السيما في المكاقؼ العدائية
كبالتالي يؤثر السبلمة عمي المكاجية كالسبلـ عمي الصراع - - - -
 -كؿ ىذه الخصائص في الشخصية المصرية ؟

 تمؾ في عجالة سريعة مقتضبة كلكنيا مركزة الخصائص الرئيسية الخمس التي تميز الشخصيةالمصرية في أغمب اآلراء  ،كاف جادؿ أك عدؿ البعض في بعضيا أك كميا بدرجات متفاكتة  ،ثـ اختمفكا
أكثر في تقييميا كتأكيميا سمبان أك إيجابان كقكة أك ضعفان  ،بحيث سنجد دائمان في الحساب الختامي الرأم

ُٓ

المضاد كالحكـ كنقيضو كفي النياية الصكرة الكردية كالصكرة القاتمة )  ،ىذا ما كتبو د جماؿ حمداف
كننتقؿ اآلف إلي ما كتبو العقاد عف طبيعة المصرم
 -رائع

ِٗ.

الطبيعة المصرية في رأم العقاد

 يقكؿ العقاد في كتاب عف الزعيـ سعد زغمكؿ اسمو (سعد زغمكؿ سيرة كتحية) ما يمي  :طبيعة المصرممكضع دراسات كثيرة جنسية كنفسية كاجتماعية كسياسية يقكـ كثير منيا عمي اإلشاعة كالغرض كقميؿ
منيا عمي التحقيؽ كاإلنصاؼ  ،كليس ذلؾ لغمكض أك تعقيد فييا فإف ىذه الطبيعة كاضحة سيمة ليس
بل لما أحاط بيا
في األمـ العريقة كافة –فيما نعتقد -أمة أكضح منيا كأسمس كلكنيا قد احتجبت طكي ن

مف أقاكيؿ األمـ المنافسة ليا أك المكتكرة منيا  ،كقد طاؿ عيد مصر بمراس المنافسيف كالجيراف

المكتكريف كطاؿ إعراضيا عما يصمكنيا بو كيفتركنو عمييا  ،حتي كقر في األذىاف كأصبح التعرض لو
بالتفنيد كالتصحيح كالتعرض لمحقائؽ المقررة كالكقائع المكررة تبدك عميو شبية الغرض كالمحاباة مف
حيث ال تبدك عمي تمؾ األقاكيؿ المفتراة  ،كنحف نرجع إلي الصفات الكثيرة التي تكاترت بيا أقاكيؿ األمـ
الناقمة أك األمـ الحاسدة فنستعرضيا صفة صفة كنحاكؿ أف نجد فييا ما يقنع السامع أك ينفي عنو
الشؾ كالتردد فبل نجد بينيا صفة كاحدة تطرؽ األذىاف مف ناحية اإلقناع  ،كال نعجب لشئ عجبنا مف
سرعة األكاذيب في النفاذ إلي اآلذاف كسرعة األكىاـ بعد ذلؾ في االستقرار باألخبلد حتي إذا جاء دكر
التفنيد كالتصحيح كاف العجب األكبر أف تمؾ األخبلد التي استقبمت األكىاـ باإلذعاف كاالستسبلـ تنقمب
فجأة مف السبلسة كاليكادة إلي التصعب كالتشدد في كجو الحقيقة  ،كأنما األكىاـ صديؽ مسالـ ينزؿ
بيا نزكؿ النصير المأمكف الجكانب المحمكد العكاقب  ،أما الحقيقة فيي عدك مياجـ يدؾ الحصكف
كيبدؿ المعالـ كال يطرؽ العقكؿ أبدان دكف أف تمتفت لو كتثكر عميو ،

 -األكاذيب المريحة تريح الناس أكثر مف الحقائؽ المتعبة

 كرأس األكاذيب عمي الطبيعة المصرية أنيا طبيعة أمة ال تحكـ نفسيا بنفسيا كال تباؿ غارة األجنبيعمييا  ،فمف مف أعداء المصرييف يشؾ في ىذه األكذكبة ؟ أك يكمؼ نفسو كىك يقذفيـ بيا أف يضاىي
بينيـ كبيف غيرىـ ليعمـ مقدار الشبو في ىذه الخمة بينيـ كبيف أبناء األمـ األخرم ؟ عمي أنيا كما قمنا
بل عف النظر البعيد  ،فميس شأف المصرييف في
رأس األكاذيب كأيسرىا تفنيدان عند النظر القريب فض ن
ىذه الخمة بمخالؼ لشأف األمـ كافة في العصكر القديمة إذ ىي كميا مزيج مف غالب كمغمكب كأصبلء

كغرباء  ،ال ت درم مف أحقيـ بكصؼ الكطني كمف أحقيـ بكصؼ الدخيؿ  ،إذا مضي عمييـ جيبلف أك
بضعة أجياؿ  ،كلقد كانت ىذه األمـ جميعان ال تبالي مف يحكميا مف أبناء الببلد أك غير أبناء الببلد ،

ألنيا كانت منيكبة مظمكمة عمي كمتا الحالتيف  ،ككانت تطيؽ الحاكـ حتي يجاكز بيا حد الطاقة فتثكر

ِٓ

عميو كتمالئ أعداءه  - - -كقد أبطأت اإلنسانية طكيبلن قبؿ أف تخترع الديمقراطية أك الفكرة الكطنية ،
كقد أصيبت جميع األمـ بما أصيب بو المصريكف مف جراء ىذا اإلبطاء الذم ال ذنب فيو عمي أحد

 كاضح أف طبيعة الشعب المصرم قد تناكلتيا كجيات نظر مختمفة سكاء مف عمماء الحممة الفرنسية أكد جماؿ حمداف أك مف العقاد

َّ.

أكذكبة االستبداد الشرقي في رأم جماؿ بدكم

 -كاليؾ أيضان ما كتبو األستاذ جماؿ بدكم عف أكذكبة االستبداد الشرقي  ،كلعمؾ تحاكؿ المقارنة بيف ما

كتبو عمماء الحممة الفرنسية كما كتبو جماؿ حمداف كالعقاد كجماؿ بدكم مع ح فظ األلقاب كتحاكؿ أف

تككف بنفسؾ فكرة عامة عف طبيعة ىذا الشعب كالظركؼ التي مر بيا عمي مر التاريخ
ٌ
 ماذا كتب األستاذ جماؿ بدكم عف أكذكبة االستبداد الشرقي ؟ تحت ىذا العنكاف كتب األستاذ جماؿ بدكم في كتابو الممتع (في محراب الفكر) ما ممخصو  :ىؿصحيح أف الطغياف د اء شرقي متكطف مثؿ البميارسيا كاالنكمستكما  ،كأف شعكب الشرؽ عمي خبلؼ
الشعكب األكركبية يتقبمكف الطغياف بدكف شككم أك تذمر ألنيـ – في رأم أرسطك – مييئكف بطبيعتيـ
ألف يككنكا عبيدان  ،كأف الرؽ بالنسبة ليـ نافع بقدر ما ىك عادؿ  ،إف ىذه المقكالت التي أطمقيا

أرسطك في القرف الرابع قبؿ الميبلد جرت مجرم الحقيقة المؤكدة لدم فبلسفة الفكر السياسي حتي

مشارؼ العصر الحديث كاألعجب أف ترم أصداءىا عمي ألسنة مفكرم الديمكقراطية المحدثيف مثؿ
مكنتسكيك الذم انتيي إلي أف االستبداد نظاـ طبيعي بالنسبة لمشرؽ لكنو غريب كخطر عمي الغرب ،
كأف الحككمة المعتدلة ىي أصمح ما يككف لمعالـ المسيحي الغربي بينما الحككمة المستبدة ىي أصمح
ما يككف لمعالـ اإلسبلمي  ،كبذلؾ انشطر العالـ في نظر فبلسفة الغرب إلي قسميف  ،قسـ شرقي مييأ
بحكـ طبيعتو ألف يحكـ حكمان استبداديان ألنو في مرتبة الحيكانات أك العبيد  ،كقسـ غربي لو أنظمة

سياسية خاصة تجعؿ طبيعة االستبداد أمران صعبان  ،فإلي أم مدم يمكف قبكؿ ىذه األقكاؿ التي انتقمت

إلينا عبر المؤثرات الثقافية الت ي جعمت منيا مسممات ال تقبؿ النقض أك النقد كاستقبمتيا تربتنا العقمية

عف رضا دكف إدراؾ لمخاطرىا عمي كجكدنا اإلنساني كما تزرعو في نفكسنا مف يأس كاحباط كاستسبلـ
إلي الكاقع كاعتبار االستبداد قدران مقدكران ال فكاؾ منو شأف العمؿ الكراثية  ،نحف الشرقييف ال ننكر أف

مجتمعاتنا القديمة عانت في بعض مراحميا التاريخية مف حكـ الطغياف كلكف مف قاؿ إف الشعكب

األكركبية في عيكدىا القديمة كالكسيطة كالحديثة أيضان لـ تتعرض لحكـ الطغياف ؟ كلـ تعاف مف القير

كاالستبداد مثمما عانينا ؟ إف الحقيقة العممية كالتاريخية تشيد بأف الطغياف داء إنساني يفرض نفسو

عندما تتييأ لو ظركؼ تاريخية معينة  ،مثؿ األنفمكنزا تصيب اإلنساف إذا تعرض لتيارات اليكاء بصرؼ
النظر عف ككنو مصريان أك ألمانيان أك استراليان كليس مف الحقائؽ العممية في شئ أف يككف الطغياف

حكران عمي
ّٓ

الشعكب الشرقية (المتخمفة) كأف تبرأ منو الشعكب البيضاء (المتحضرة) ألف الحضارة

الغربية في قمة ازدىارىا لـ تمنع ظيكر أشد طغاة العصر الحديث مف أمثاؿ ىتمر كمكسيميني كستاليف
كساال زار  ،كلكنيا النظرة العنصرية الخبيثة التي صاغت الفكر األكركبي منذ عصر أفبلطكف كأرسطك
حتي عصر ىيجؿ كماركس  ،نعـ نحف نعترؼ بأف الطغياف في الشرؽ أقدـ منو في الغرب لسبب
تاريخي ال دخؿ لنا فيو كىك أف الشرؽ أقدـ كأعرؽ كأسبؽ  ،ففي مصر قامت أكؿ حككمة مركزية في
التاريخ بينما كانت الجزر اليكنانية في طكر الطفكلة فكاف مف الطبيعي أف تعرؼ مصر األنظمة
السياسية كأف تنحرؼ ىذه األنظمة إلي ممارسة الطغياف  ،فمما بمغت المدف اليكنانية مرحمة البمكغ
كالنضج تطكرت أنظمتيا السياسية كسرم عمييا ما سرم عمي دكؿ الشرؽ  ،كعرفت اليكناف الطغياف
مثمما عرفتو مصر ظير فييا ما يعرؼ في التاريخ باسـ عصر طغاة اإلغريؽ الذم يبدأ باعتبلء
الطاغية كبسميكس عرش مدينة ككرنثة عاـ َٓٔ قبؿ الميبلد كخبلؿ قرف كنصؼ قرف مف الزماف
اكتكت المدف اليكنانية بنار نخبة مف عتاة الطغاة  ،بؿ إف فقياء المغة يعكدكف بمفظ طاغية إلي جذكر
إغريقية  - -كمعني ذلؾ أف اليكناف التي تزىك عمي العالـ بأنيا ميد الديمقراطية لـ تسمـ مف جحيـ
الطغياف شأنيا في ذلؾ شأف مصر كغيرىا مف ببلد الحضارات القديمة كظير فييا جيؿ مف الطغاة قبؿ
ثبلثة قركف مف ظيكر أرسطك الذم دفعو التعصب العنصرم إلي جعؿ الطغياف صناعة شرقية بحتة ،
كسار عمي دربو المؤرخكف الذيف كتبكا عف اإلسكندر األكبر تمميذ أرسطك فقالكا إنو لـ يكتسب صفة
الطغياف إال بعد أ ف جاء الشرؽ فرضع الطغياف مف منابعو األصمية كزعمكا أف الفاتح المقدكني ظؿ
يتمادم في طغيانو حتي جعؿ مف نفسو إليان متأثران بفكرة تأليو الحاكـ في مصر كنسي ىؤالء المؤرخكف
أف فكرة تأليو االسكندر نشأت معو منذ كالدتو كأف أمو أكليمبياس غرست في عقمو أنو ليس ابف فيميب

المقدكني كلكنو ابف اإللو زيكس كبير آلية اليكناف  ،فمما جاء اإلسكندر إلي مصر فاتحان كقع في
حبائؿ كينة آمكف الذيف خدعكه كأفيمكه أنو ابف اإللو أمكف - - -

 حتي اإلسكندر كقع في ىذه الخدعة ؟-

الدكتكر جماؿ حمداف في كتابو الجميؿ شخصية مصر في البداية لـ ينكر أف الطغياف أك االستبداد ىك
النغمة الحزينة في تاريخ مصر كأسكأ خط في دراما الشعب المصرم كلكنو ال يمبث أف يتساءؿ ىؿ ىذا
يعبر عف حقيقة شخصية مصر االجتماعية الكامنة ؟ أىك يعني صفة مكركثة أـ مكتسبة خالدة أـ
عارضة ؟ ثـ ىؿ تنفرد بو مصر أـ يشاركيا فيو غيرىا ؟ كيجيب الدكتكر جماؿ حمداف بأف ظاىرة
الطغياف التعسة لـ تقتصر عمي مصر ال انفردت مصر بيا سكاء في الماضي البعيد أك القريب فإف
اإلمبراطكريات االستبدادية في التاريخ القديـ تفكؽ الحصر  :بابؿ كآشكر كفارس كفينيقيا  ،اليند
كالصيف ككؿ حضارات العالـ الجديد  ،إلخ  ،أما اليكناف كركما التي جعؿ البعض منيا أسطكرة
الديمقراطية كمنبع الحرية فقد كانت عمي العكس تمامان مثا نال بشعان لبلستبداد كالظمـ كالتعذيب بؿ كانت

مجتمعات العبكدية الكبلسيكية كفي اإلمبراطكرية الركمانية با لذات كاف اإلمبراطكر الطاغية – قيصر-
ْٓ

يؤلو كفرعكف في مصر كلـ يكف أقؿ منو طغيانان كبطشان أما أكركبا في العصكر الكسطي فقد كاف

المجتمع اإلقطاعي نظامان استبداديان سافران ككاف الفبلح األكركبي قنأ يعني عبدا  - - ،أم أف الرجؿ

األكركبي كاف أسكأ حا نال كحظان مف اإلنسا ف المصرم سكاء في العصكر القديمة أك الكسطي كحتي
بالنسبة لمرقيؽ الذم لـ ينتشر في مصر نسبيان مثمما انتشر بأكركبا فقد كاف يعامؿ برفؽ نكعان إذا ما

قيس بنظيره األكركبي  ،كيرم د جماؿ حمداف أف االستبداد أك الطغياف حقيقة عرفتيا معظـ الببلد في
معظـ العصكر عمي اختبلؼ بيئاتيا كالفركؽ بيف البشر أقؿ بكثير مف التشابو األساسي بؿ لقد كاف
تاريخ العالـ حتي كقت قريب ىك في الكاقع الحكـ المطمؽ كاالستبداد بصكرة أك بأخرم كأف ما عرفتو
مصر في أغمب تاريخيا مف الطغياف إنما كاف لؤلسؼ ركح العصر كليس لحسف الحظ ركح المكاف كىك
بل لعدة قركف فذلؾ بفعؿ االستعمار الدخيؿ
إذا كاف قد طاؿ في مصر بعد أف كاف صفي في أكركبا مث ن
اآلتي مف أكركبا نفسيا .

 كؿ ىذه القراءات عف طبيعة الشعب المصرم كعبلقتو باالستبداد قد زادتني حيرة عمي حيرتي  ،فمنعدمرة أخرم لمتاريخ فيك أكثر بساطة مف كؿ ىذا
 ىؿ كتبت آخر نقطة قد كصمنا إلييا ؟ بالطبع إنو الممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة الفرعكنية في الدكلة القديمة -حسنان  ،سنكمؿ سرد األحداث كلكف أحب أف أؤكد لؾ قبؿ استكماؿ المكضكع أف عمماء الحممة الفرنسية

كنابميكف كد جماؿ حمداف كاألستاذ العقاد كاألستاذ جماؿ بدكم ماتكا جميعان دكف أف يعرفكا ما حدث في
مصر كالعالـ بعد كفاتيـ ككذلؾ سنمكت نحف أيضان دكف أف نعرؼ ما سيحدث

 -أفيـ ما تعني بالطبع فيك محكر حديثؾ مف البداية

 أما إذا تحدثنا عف الممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة فبطبيعة الحاؿ كاف عيده بداية لمدكلة القديمة -بعد انتياء العصر العتيؽ طبعان ؟

 نعـ إنيا بداية الدكلة القديمة كقد بدأ عصر الدكلة القديمة حكالي سنة َِٗٔ ؽ ـ باألسرة الثالثة كفيالحقيقة عصر الدكلة القديمة يتميز أنو عصر بناة األىراـ لذلؾ ستجد أسماء عديدة في ىذا العصر
تعرفيا كيعرفيا معظـ الناس حاليان مثؿ مؤسس ىذه األسرة كىك الممؾ زكسر الذم يبني في عيده ىرـ
سقارة المدرج الشيير كعمي فكرة ىذه األسرة مككنة مف خمسة ممكؾ فقط أكليـ الممؾ زكسر كىك يعتبر
مف الشخصيات البارزة التي تحدثنا عنيا كقد داـ ممكو حكالي ِٗ سنة عمي عرش مصر كىك صاحب
أكؿ ىرـ في التاريخ كبالرغـ مف أنو كاف عمي األرجح ابنا آلخر ممكؾ األسرة الثانية فقد اعتبره القدماء
مؤسسان ألسرة مالكة جديدة كلقد حكـ الممؾ يجسر" زكسر" طبقان لما كرد في تاريخ مانيتكف ِٗ سنة
رأت فييـ مصر نيضة شاممة

ٓٓ

 أكالن لماذا نطقت اسمو بحرؼ الجيـ ؟ ثانيان لقد ذكرت اسـ مانيتكف ىذا أكثر مف مرة فمف يككف كماقصتو ؟

 أك نال جكسر ىك االسـ المستخدـ في كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر مف أقدـ العصكر حتي الفتحالعربي كالمككف مف قسميف كتب أحدىما الدكتكر سيد تكفيؽ كاآلخر الدكتكر سيد الناصرم كقد تـ

استخداـ كممة جكسر بتعطيش الجيـ كىك اسـ يعني المقدس في المغة المصرية القديمة  ،أما مكضكع
مانيتكف فيك أحد أىـ مصادر التاريخ الفرعكني باإلضافة إلي حجر بالرمك كبردية تكريف كثبت أبيدكس
كغيرىـ ككاف يجب أف أذكرىـ لؾ مف بداية حديثنا عف الفراعنة

ُّ.

أىـ مصادر التاريخ الفرعكني

 -حسنان فما ىي أىـ مصادر التاريخ الفرعكني ؟

 سنبدأ بحجر بالرمك كقد تـ تسمية حجر بالرمك بيذ ا االسـ نسبة لمدينة بالرمك اإليطالية المكجكد بياأكبر قطعة مف ىذا الحجر بعد تحطمو كيكجد في المتحؼ المصرم بالقاىرة أربع قطع صغيرة اشترت
مصمحة اآلثار ثبلثة منيا في عاـ َُُٗ كعثر أحد خفراء المصمحة فيما بعد عمي القطعة الرابعة
ممقاة بيف الخرائب في منؼ أما القطع ة السادسة فيي اآلف في لندف في متحؼ الجامعة
 لماذا تتكاجد آثار بيذه األىمية خارج مصر ؟ أعتقد أف ىناؾ مف أخذىا مف مصر أثناء فترات االحتبلؿ كما أكثرىا في تاريخ مصر ككذلؾ ىناؾ مفبل عما تـ تيريبو مف محترفي سرقة اآلثار كلكف
حكاـ مصر مف أىدم بعضيا لبعض حكاـ العالـ فض ن
ليس ىذا مكضكعنا ألنو يطكؿ شرحو

 -حسنان فما المعمكمات المتكفرة لديؾ عف حجر بالرمك ؟

 لقد كرد في صفحة ّٔ ْٔ ،بكتاب مصر الفرعكنية "ألحمد فخرم" عف ىذا الحجر ما يمي  ( :فيأكاخر أياـ األسرة الخامسة المصرية أك ربما في أكائؿ األسرة السادسة كاف يقكـ في معبد مف معابد
العاصمة في منؼ حجر ال يقؿ طكلو عف متريف كيزيد ارتفاعو عف سبعيف سنتيمتران نقش كجياه

بنقكش في سطكر رأسية كتبت فييا أسماء جميع مف حكمكا مصر منذ أياـ ما قبؿ األسرة األكلي مع

مدة حكـ كؿ منيـ  ،مقسمان إلي سنكات كأىـ ما حدث في كؿ سنة كألمر ما يح ِّ
طـ ىذا الحجر إلي قطع
صغيرة يع ًث ر حتى اآلف عمي ستة منيا أكبرىا كأىميا مكجكدة في صقمية منذ ُٖٗٓ كنقمت إلي متحؼ
مدينة بالرمك في عاـ ُٕٕٖ كما زالت ىناؾ حتي اآلف

 فماذا عف بردية تكريف ؟ أما بردية تكريف فقد كرد عنيا في صفحة ٓٔ بنفس المرجع السابؽ ما يمي  ( :حصؿ عمي ىذهال بردية الرحالة اإليطالي دركفني في أكائؿ القرف التاسع عشر كقيؿ إنو عثر عمييا في منؼ ككانت
البردية في حالة جيدة عندما تسمميا دركفني كلكنيا تيشمت بعد ذلؾ كنقمت إلي إيطاليا عقب الحصكؿ
ٔٓ

عمييا ككضعت في متحؼ تكريف منذ ذلؾ الكقت ككانت تحتكم ىذه البردية عمي أكثر مف ثبلثمائة اسـ
مف أسماء الممكؾ كتحت اسـ كؿ منيـ عدد سنكات حكمو كىي تبدأ باآللية الذيف حكمكا مصر - -
كتنتيي بأسماء الممكؾ قبيؿ األسرة الثامنة عشرة )
 يعجبني أف معؾ مصادرؾ تسعفؾ بقراءة ما تحتاجو كلكف بالتأكيد سرعة كصكلؾ لمكتب كالصفحاتالمطمكبة تعني أنؾ متعايش معيا بشكؿ شبو مستمر
 أنا يا صديقي دائمان ما أىرب إلي التاريخ كأعيش في الماضي فيك يريحني نفسيان عندما أعرؼ أف كؿىذا إلي فناء

 -كبالطبع مانيتكف قد مات أليس كذلؾ ؟ أردت فقط أف نخفؼ قميبلي مف جدية الحديث

 نعـ يا صديقي لقد مات مانيتكف بكؿ تأكيد كقد كتب عنو أحمد فخرم ما يمي  ( :كاف مانيتكف كاىنانمصريان في معبد في سمنكد كاشتير بعممو كمعرفتو لتاريخ مصر كلغتيا كأراد بطميمكس الثاني " حكالي

َِٖ ؽ ـ " أف يستفيد مف عممو كذلؾ بتكميفو بكتابة تاريخ لمصر استقي مصادره مما كاف في
المعابد كمكاتب الحككمة مف كثائؽ كمما يبعث عمي الحزف أف تاريخ مانيتكف األصمي في ًقد في حريؽ
مكتبة اإلسكندرية كلـ يعثر حتي اآلف عمي أم نسخة كاممة أك ناقصة منو ككؿ ما كصؿ إلي أيدينا

ليس إال مقتطفات مف ذلؾ التاريخ نقميا المؤرخ الييكدم يكسيفكس  - -ككصؿ إلينا أيضان مف تاريخ

مانيتكف جداكؿ بأسماء األسرات كالممكؾ كعدد سني حكميـ في مؤلفات بعض الكتاب كخاصة جكليكس
اإلفريقي "ُِٕ ميبلدية " كلكف أفضؿ النصكص كأدقيا ىك ما جاء في الكتاب الذم قاـ بجمعو
جيكرجيكس سينكمكس )
 -حسنان فيؿ ىناؾ مصادر أخرم بخبلؼ حجر بالرمك كبردية تكريف كتاريخ مانيتكف ؟

 -كمف مصادر التاريخ الفرعكني أيضان ثبت الكرنؾ كثبت أبيدكس كثبت سقارة كما يسمي بنصكص

األنساب ككميا تحتكم عمي أسماء ممكؾ كأحداث شيدتيا فترات حكميـ كلكف كؿ مصدر منيـ إما أنو
تيشـ كفقدت منو معمكمات ميمة أك أف كاتبو كاف لو مقاصد خاصة في كتابتو كبالتالي حذؼ أسماء

بعض الممكؾ أك فترات كاممة مف تاريخ مصر كانت ال تعجبو فمثبلن ثبت أبيدكس ( أىمؿ ممكؾ إىناسيا

األسرتيف التاسعة كالعاشرة كلـ يذكر إال ممكيف فقط مف ممكؾ األسرة الحادية عشرة  - -كلـ يذكر ثبت

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

كخارجيف عمي ديانة آمكف ككذلؾ فعؿ بالممكة حتشبسكت ألف خركجيا عمي التقاليد كاغتصابيا العرش
لنفسيا جعميا ممكة غير شرعية في نظر األجياؿ التالية )  ،كيضيؼ الدكتكر أحمد فخرم ما يمي ( :
ٕٓ

كميما قيؿ عف نتائج الحفائر كما ظير منيا حتي اآلف فبل يزاؿ أمامنا الكثير مف المناطؽ األثرية في
مصر الكسطي مازالت تحتفظ بأكثر ما أبقي عميو الزمف مف مخمفاتيا  ،حتي طيبة نفسيا عاصمة
اإلمبراطكرية فإنو لـ يتـ حفرىا أك بحثيا البحث العممي الكافي  ،كليذا يمكننا القكؿ بأنو ما زاؿ أماـ
عمـ اآلثار المصرية كقت طكيؿ ربم ا يمتد إلي أكثر مف بضع قركف قبؿ أف يستطيع عمماء اآلثار أف
يقكلكا بأنو لـ يعد ىناؾ مزيد مف البحث  ،كقبؿ أف يقكؿ المؤرخكف أنيـ قد قالكا كممتيـ النيائية في
تاريخ مصر  ،كأنو لـ تعد ىناؾ فجكات في ذلؾ التاريخ )
اف ع ً
ً
يركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
يف ًم ٍف قى ٍبمً ًي ٍـ ۚ ىكانيكا أى ٍكثىىر
ض فى ىي ٍنظي يركا ىك ٍي ى
اق ىب ية الَّ ًذ ى
ؼ ىك ى ى
 سبحاف ا﵀ القائؿ  ( :أى ىفمى ٍـ ىيس يار ًفي ٍاأل ٍىر ً
كف ) اآلية ِٖ سكرة غافر
ش َّد قي َّكنة ىكآثى نا
ًم ٍن يي ٍـ ىكأى ى
ض ىف ىما أى ٍغ ىن ٰى ىع ٍن يي ٍـ ىما ىكا ينكا ىي ٍك ًس يب ى

ِّ.

الممؾ زكسر

 نعكد إلي الممؾ زكسر كأسرتو الثالثة ( كليس مف شؾ في أف أىـ اآلثار التي كصمت إلينا مف عصراألسرة الثالثة ىي تمؾ المجمكعة اليرمية التي أمر الممؾ جسر "زكسر" ببنائيا بسقارة  - -كمف
الطريؼ أف الممؾ جسر قبؿ أف يبدأ في بناء مجمكعتو الجنائزية في سقارة سار عمي نيج مف سبقكه
مف ممكؾ األسرتيف األكلي كالثا نية فبني مقبرتو األكلي عمي شكؿ مصطبة كبيرة الحجـ كىي مف الطكب
المبف - -أما مقبرتو الثانية بسقارة كنقصد بذلؾ اليرـ المدرج فقد ترؾ تشييدىا لكزيره الشاب أيمحتب
كىك الميندس الذم استخدـ الحجر عمي نطاؽ كاسع ألكؿ مرة  - -كقد خمد ىذا البناء الضخـ
ميندسو أيمحتب )
 ىؿ كانت المقابر عمي شكؿ مصاطب قبؿ زكسر ؟ نعـ كيككف السؤاؿ أكثر دقة إذا قمت قبؿ إيمحكتب ذلؾ الميندس العبقرم يبدك أف مكضكع المقابر الفرعكنية كاف لو أىمية خاصة فيؿ ممكف أف تحدثني عف أىمية المقابر فيذلؾ العصر ؟

ّّ.

بناء قبر جيد في الدنيا يضمف لؾ حياة جيدة في اآلخرم (اعتقاد فرعكني)

 بكؿ تأكيد ف بناء قبر جيد في الدنيا يضمف لؾ حياة جيدة في اآلخرة كىك اعتقاد فرعكني معركؼكستبلحظ أف المصرم القديـ كاف يعتقد أف ما يكجد في مقبرتو مف صكر حياتو اليكمية كالطعاـ

كالشراب كاألثاث كؿ ىذا ىك الذم سيضمف لو السعادة في اآلخرة
 مف الطريؼ أف ىذا ينطبؽ ظاىريان فقط مع قكؿ الشاعر " ال دار لممرء بعد المكت يسكنيا  - - -إالالتي كاف قبؿ المكت يبنييا  ،فإف بناىا بخير طاب مسكنو  - - -كاف بناىا بشر خاب بانييا " كىذا

الشعر بالطبع يعبر عف كسيمة البناء التي تعبر عف األعماؿ الصالحة في الدنيا كرضا المكلي عز كجؿ
كليس ما كاف يفعمو المصرم القديـ مف صكر كتماثيؿ كتحنيط ألف كؿ ىذا ال ينفع بشئ في اآلخرة إنما
الذم يبقي ىك العمؿ الصالح كدعاء األبناء كالصدقات الجارية كا﵀ أعمـ
ٖٓ

 بكؿ تأكيد أما المصرم القديـ فقد كانت رغبتو أف يتـ بناء المقبرة في حياتو  ،فيداه تفكيره إلي عمؿالمدخؿ المكصؿ إلي حجرة الدفف عمي شكؿ أحدكر خارج البناء العمكم لكي يسحب عميو الجثماف
ليستقر في حجرة الدفف  ،ثـ يسد مدخؿ الحجرة بكتمة مف الحجر كيمؤل المنحدر بالرماؿ  ،كبيذه
الطريقة استطاع المصرم أف ينتيي مف البناء العمكم دكف حاجة النتظار االنتياء مف مراسيـ الدفف
أما عف العناصر الضركرية في الدكلة القديمة إلعداد مصطبة يعتبرىا المصرم كاممة لضماف مستقبمو
في العالـ اآلخر فيي في رأم "عالـ اآلثار" ديفز كما يأتي  )ُ( :المكحة المشكمة عمي ىيئة باب " أم
الباب الكىمي " كىذه غالبان ما تحمؿ رسـ المتكفى داخبلن كخارجان أك تمثالو  ،كعادة تككف حافمة

بالدعكات (ِ) تمثاؿ كأسماء كألقاب المتكفى (ّ) قائمة بأصناؼ الطعاـ كالشراب تشمؿ نحك مائة صنؼ
إذا كانت كاممة (ْ) صكرة المتكفى جالسان أماـ مائدة غنية بالطعاـ (ٓ) مكاكب الخدـ تحمؿ الزاد ،

كمناظر ذبح الحيكانات لمطعاـ (ٔ) النصكص ال تي تتحكؿ بكاسطتيا المأككالت المصكرة إلي حقيقة (ٕ)

صكرة زكجة المتكفى كأسرتو كالحيكانات األليفة  ،كالخدـ المقربيف لضماف مصاحبتيـ لو في حياتو
الجديدة) كىذه المعمكمات مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ -د سيد تكفيؽ مقتطفات
مف صفحة َُّ كما بعدىا
 كؿ ى ذا مفيكـ كلكف حتي الخدـ يريد أف يقكمكا عمي خدمتو مرة أخرم في الحياة اآلخرة ؟ بكؿ تأكيد  ،أما الذم قد يدىشؾ حقان أنيـ كانكا يتمنكف ذلؾ  ،ألنيـ ال يممككف إمكانيات بناء مقابرخاصة بيـ أك تحنيط جثثيـ بعد مكتيـ أك إقامة تماثيؿ ليـ كبالتالي لف يعكدكا إلي الحياة مرة أخرم ،

فخير ليـ في اعتقادىـ أف يرسميـ سيدىـ حتي يعكدكا لخدمتو أفضؿ مف عدـ العكدة عمي اإلطبلؽ
بل
 -شئ عجيب فع ن

 -نعكد لمميندس إيمحكتب الذم ( كاف كاحدان مف أكلئؾ النكابغ الذيف تظير عبقريتيـ في أكثر مف ميداف

كاحد فمـ يقتصر نبكغو عمي فف العمارة كالنحت فأحدث التطكر األكبر في الفف المصرم بؿ نبغ أيضان
في الطب كألؼ فيو  ،كما ألؼ في الحكمة كأليو المصريكف بعد كفاتو كعبدكه كشيدكا لو المعابد في

أكاخر أياـ حضارتيـ )
 فماذا عف أبعاد ىذا اليرـ ؟ أثبتت األبحاث الحديثة كما تعرم كتيدـ مف بعض أجزاء اليرـ "ىرـ سقارة المدرج" أنو بني عمي أساستصميمات مختمفة- -كأصبحت قاعدة اليرـ بعد كؿ ىذه التعديبلت ُُِ متر مف الشرؽ إلي الغرب ك
َُٗ متر مف الشماؿ إلي الجنكب كارتفاع اليرـ يصؿ إلي ْٔ ٓٗ.متر - -كغير ىذا فيناؾ العديد
مف الممرات كالغرؼ التي حفرت في الصخر الطبيعي تحت بناء اليرـ كتشعبت في اتجاىات مختمفة
بأطكاؿ متباينة كعمي أعماؽ مختمفة ككجد بيا عشرات اآلالؼ مف األكاني الحجرية الضخمة كيعتقد
بأف عددىا يزيد عمي ََََّ إناء مف المرمر كالجرانيت كالديكريت كالشست كىي تمثؿ اإلتقاف الذم
ٗٓ

كصمت إليو صناعة األكاني في عصر الممؾ جسر كقد زينت إحدل جدراف ىذه الغرؼ بثبلثة أبكاب
كىمية مثؿ عمييا الممؾ جسر يقكـ بطقكس عيد السد يصاحبو اسمو كألقابو
 -مرة أخرم سأسأؿ سؤاؿ خارج المكضكع كسؤاؿ داخؿ المكضكع  ،أك نال لماذا احتفظ ىذا الممؾ بكؿ ىذا

العدد الضخـ مف األكاني ؟ فيؿ كاف يعتقد أف أسعارىا سكؼ ترتفع ؟؟  ،أما السؤاؿ الجاد فما ىك عيد

السد ىذا ؟

ّْ.

االحتفاؿ بالعيد الثبلثيني عند الفراعنة

 عيد السد أك عيد الحب سد كما كرد في كتاب مصر الفرعكنية لشيخ األثرييف أحمد فخرم  :كاف ىذااالحتفاؿ معركفان في مصر دكف شؾ قبؿ األسرة األكلي بزمف كبير  ،كيرجع أصمو إلي عادة ما زالت

تمارسيا بعض الشعكب اإلفريقية حتي اآلف  ،كىي تحديد ثبلثيف سنة لحكـ أم زعيـ  ،ألف رخاء
الناس يتكقؼ عمي قكة ذلؾ الزعيـ  ،فإذا امتد عمره أكثر مف ذلؾ قضكا عميو في حفؿ ديني
 -شئ عجيب حقان

 كما تقدـ البعض اآلخر في تفكيره كقبؿ مف الزعيـ أف يثبت قكتو باصطياد أسد أك قتؿ عدك فيشترمبذلؾ سنكات أخرم مف الحياة  ،كتقدـ آخركف أكثر مف ذلؾ فجعمكا الزعيـ يحصؿ عمي سنكات أخرم
باسترضائو لئللو بتشييد معبد جديد أك تقديـ قرابيف خاصة في حفؿ يثبت فيو ىذا الزعيـ استمتاعو
بالصحة الكفيرة ،
 أما ىذا فمقدكر عميو كيظير أف ىذه العادة كانت معركفة كمتبع ة في مصر في كقت مبكر قبؿ عصر األسرات  ،ككصمت إليمرحمتيا األخيرة كىي تجديد الحؽ في البقاء في الحكـ قبؿ أف تنتيي فترة الثبلثيف سنة كيككف ذلؾ في
احتفاؿ كفؽ مراسيـ خاصة يثبت فييا الزعيـ قكتو  ،كيشيد ليذه المناسبة بعض المباني الخاصة - -
كظؿ ممكؾ مصر منذ األسرة األكلي حتي آخر أياـ حضارتيا  ،مخمصيف ليذا التقميد ككثيران ما نرم

اإلشارة إليو  ،كنرم بعض طقكسو عمي جدراف المعابد في جميع العصكر حتي ما شيد منيا في أياـ

الركماف
 كؿ ىذه المكضكعات بسبب الحديث عف الممؾ زكسر  ،فماذا حدث بعد أف مات ؟ كانت فترة حكـ زكسر لمصر فت رة زاىرة كلكف منذ كفاتو حتي آخر أياـ األسرة لـ يخمفو عمي العرش مفنستطيع أف نقارنو بو  ،كيذكر مانيتكف أسماء ثمانية ممكؾ حكمكا في ىذه األسرة بينما ال نجد في ثبت
أبيدكس إال أسماء ستة ممكؾ فقط  ،أما بردية تكريف الميشمة فمـ تحفظ لنا غير خمسة أسماء ( ،
ككانت فت رة حكـ األسرة الثالثة مائة سنة عمي األرجح كقد بدأت بعيد زاىر كىك عيد زكسر كلكف
سرعاف ما تكقفت تمؾ النيضة كلـ تتابع تقدميا عمي الصكرة التي كنا نتكقعيا  ،فقد رأينا كيؼ عرفت
مصر تشييد اليرـ المدرج  ،كمضت عشرات السنيف بعد ذلؾ فمـ تخط الخطكة التالية كىي معرفة بناء
َٔ

اليرـ الكامؿ – ظمت مصر نحك أربعمائة سنة كىي تبني مقابر ممككيا في األسرتيف األكلي كالثانية
عمي شكؿ مصاطب مستطيمة الشكؿ حتي كلد معمارم نابغ كىك إيمحكتب فارتفع بقبر الممؾ كجعؿ منو
بل أعمي مدة تقرب مف قرف كامؿ حتي انتيت أياـ األسرة الثالثة
ىرمان مدرجان كظؿ تجديد إيمحكتب مث ن

كبدأت األسرة الرابعة) ( أما الممؾ حكني آخر ممكؾ ىذه األسرة فقد حكـ ِْ سنة كيذكر نقش يحمؿ
اسمو في جزيرة الفنتيف أنو أقاـ عند الجندؿ األكؿ حصنان ليؤمف حدكد مصر الجنكبية كىذا النقش ىك

اإلشارة الكحيدة لؤلحداث السياسية التي تمت في عيده كما بدأ خبلؿ فترة حكمو ببناء ىرمو في ميدكـ

" ٕٓ كـ جنكب القاىرة " كلكنو مات قبؿ أف يتمو  ،فأكممو الممؾ سنفرك أكؿ ممكؾ األسرة الرابعة )
 الحمد ﵀ كصمنا لؤلسرة الرابعة كلكف ىؿ تسمح لي قبؿ ىذا المكضكع أف نتناكؿ مكضكع الديانةبل ألنو مف الكاضح أنيا السبب في كؿ ما ترككه مف آثار
الفرعكنية بشكؿ أكثر تفصي ن

ّٓ.

الفراعنة كالحياة اآلخرة (اآلثار مقابر كمعابد فأيف قصكرىـ)؟

 بالفعؿ إف معظـ ما تركو الفراع نة إف لـ يكف كمو يتعمؽ بما بعد المكت أما قصكرىـ كبيكتيـ كما إليذلؾ مف أمكر دنيكبة فمـ يتبقي منيا شئ عمي ما أعمـ كقد يككف قصر التيو أك البلبرنت بالفيكـ مف

اآلثار الدنيكية كلكف كاف لو دكر ديني أيضان

 -إذف فآثارىـ مقابر كمعابد فقط تقريبان أليس كذلؾ ؟

 نعـ ألف ا لدنيا بالنسبة ليـ كانت تمييد لآلخرة فتراىـ يحتفظكف بأغمي ما يممككف مف ذىب كاحجاركريمة كتحؼ كغير ذلؾ في قبكرىـ كليس في بيكتيـ
 ألنو يعتبر قبره ىك بيتو في اآلخرة كا﵀ أعمـ صحيح ؟ ىذا ما يبدك  ،حتي إذا عادت ركحو إلي قبره يجد كؿ ما تركو بو كعندما يقرأ النص المخصصكالتعاكيذ البلزمة تتحكؿ كؿ ما في المقبرة مف رسكـ كتماثيؿ ككتابة إلي حقيقة  ،كتجده أيضان يكتب
أعمالو الصالحو كانتصاراتو كأمجاده ككؿ ما يفخر بو في الدنيا يضعو أك يكتبو في قبره

بل بمغة عصرنا الحالي أك ميدالية أك ىدايا قيمة يضعيا في
 فإذا حصؿ أحدىـ عمي شيادة تقدير مث نمقبرتو كأكيد أنت تعرؼ أمثمة عمي ذلؾ

بل حدث في عصر أحد ممكؾ األسرة
 -بمناسبة ىذا الكبلـ ىناؾ مكقؼ يمكف ذكره يؤكد كبلمؾ بالفعؿ فمث ن

الخامسة ككاف اسمو نفر اير كا رع مكقؼ قد كرد بكتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ -د

سيد تكفيؽ صفحة ٖٗ حيث كتب  ( :نعرؼ اسـ الممؾ نفر اير كا رع مف عدة مقابر لكبار مكظفيو
عمي سبيؿ المثاؿ مقبرة "رع كر " التي اكتشفيا سميـ حسف عاـ ُِٗٗ كىذا القبر ال تقؿ حجراتو عف
ُٔ

الخمسيف كعثر فيو عمي أكثر مف مائة تمثاؿ أكثرىا ميشـ ككاف "رع كر " يحمؿ أكثر مف ثبلثيف لقبان
مف بينيا لقب مدير القصر الممكي  ،كنذكر ىنا حادثة لطيفة تدؿ عمي عطؼ الممؾ ذكرىا "رع كر " في
مقبرتو فقد حدث ذات مرة في احتفاؿ رسمي أف الممؾ ككز بعصاه ساؽ رع كر مف غير قصد كالحظ
الممؾ ىذا كاعتذر عما بدر منو كقاؿ لو " انؾ أحب رجؿ لدم كأخص الناس بعطفي " كلـ يكتؼ بذلؾ
بؿ جعؿ ىذه الحقيقة كاضحة لمناس فأمر بنقشيا عمي حجر لكي تكدع في قبر رع كر  ،كىناؾ حادث
مشابو حدث لمكزير كالقاضي " كاش بتاح" )  ،كمف ىذه القصة يتضح مدم جبركت ممكؾ مصر
الفراعنة مما يجعؿ مثؿ ىذا الحدث العادم إشادة بعطؼ الممؾ كسنبلحظ أيضان أف الحاشية فقط ىي

التي تحظي بيذه الرعاية أما باقي الشعب فالكضع مختمؼ كما سنرم عند الحديث عف الثكرة العارمة

التي حدثت في نياية الدكلة القديمة
 الميـ في ىذه القصة ىك الحجر الذم أكصي الممؾ بكضعو في قبر رع كر كىذا ما يعنينا فيمكضكعنا
 نعـ إنيا إشارة كاضحة ألىمية محتكيات المقابر الفرعكنية إذف يكفي أف تككف غنيان كذك منصب محترـ كمف صفكة المجتمع كلؾ نفكذ كبير كلؾ العديد مف األلقابالفخمة كي تبني قبران يميؽ بؾ ثـ تعيش حياة رائعة في اآلخرة كمعؾ خدمؾ كحاشيتؾ كزكجتؾ كأمكالؾ

كال عزاء لمفقراء أليس كذلؾ ؟

بل
 -بالطبع مقبرة ممؾ تختمؼ عف مقبرة قائد بالجيش أك مقبرة كاىف أك أحد كبار المكظفيف بالدكلة فمث ن

الممؾ حكر محب آخر ممكؾ األسرة ُٖ كانت لو مقبرتيف بني أحدىما قبؿ أف يتكلي الممؾ ثـ شيد
األخرم بعد أف أصبح ممؾ ألف الكضع قد اختمؼ  ،كأكيد قد شاىدت محتكيات مقبرة الممؾ تكت عنخ
آمكف التي كانت مختفية عف أعيف المصكص حتي تـ اكتشافيا  ،ككجد فييا كنكز رائعة بالرغـ مف أنو

لـ يكف ممكان في نفس أىمية تحتمس الثالث أك رمسيس الثاني أك غيرىـ مف ممكؾ الفراعنة

 -كلكف ماذا عف آلية الفراعنة ؟

ّٔ.

آلية الفراعنة

 طبعان ليس مف الممكف أف أذكر ىن ا أسماء جميع اآللية التي كردت في مكسكعة سميـ حسف كذلؾلكثرتيا كلكف سأحدثؾ عف بعض ىذه اآللية في إيجاز لتكضيح بعض النقاط فمثبلن إذا تحدثنا عف عدد
اآللية بالكامؿ تقريبان سنجد أنيا تزيد عف عدد المقاطعات ألف بعض المقاطعات كاف ليا أكثر مف إلو

أما عدد ىذه المقاطع ات بالكامؿ فيبمغ عشريف مقاطعة في الكجو البحرم كاثنيف ك عشريف مقاطعة في
الكجو القبمي أم اثناف كأربعكف مقاطعة طبقان لما كرد بالجزء األكؿ مف مكسكعة مصر القديمة لسميـ

حسف كيمكف إعطاء بعض األمثمة عف إلو كؿ مقاطعة فمثبلن المقاطعة األكلي في الكجو القبمي كاف

المعب كد فييا أربعة آلية منيـ اإللو الكبش خنكـ كاإللو ست أما آمكف رع الشيير فقد كاف يعبد في
ِٔ

عدة مقاطعات مع آلية أخرم مثؿ المقاطعة السادسة كالمقاطعة السابعة عشرة في الكجو البحرم
كالمقاطعة الرابعة في الكجو القبمي كعمي فكرة الكبش خنكـ أيضان كاف يعبد في العديد مف المقاطعات

كعندما تـ تكحيد جميع المقاطعات كضـ الشماؿ لمجنكب كتككنت الدكلة المصرية كالحككمة المركزية
استطاع الكينة كما أدراؾ ما الكينة استطاعكا أف يحافظكا عمي جميع اآللية كالتكفيؽ بينيا بقدر
اإلمكاف في جميع المقاطعات بحيث تعترؼ كؿ مقاطعة بكؿ اآللية الخاصة بالمقاطعات األخرم ألف كؿ
إلو لو كظيفة مختمفة عف اآلخر كأصبح لو دكر ميـ في حياة المصرييف القدماء فنجدىـ يكزعكف

األدكار عمي اآللية فيكجد إلو لمخصكبة كالو لمحب كالغزؿ كاالىاف لمحرب كالو التحنيط كالو الشمس
كىكذا كبالتالي لـ يفقد أم إلو سمطاتو في العبكدية في باقي ا لمقاطعات كلكف معبده الرئيسي الخاص
بو يككف في المقاطعة األصمية التي نشأ بيا  ،كطبعان كؿ ىذا كبلـ فارغ ككفر كالعياذ با﵀ لكف ىذا ما

حدث كىذا الذم أدم إلي بناء كؿ ىذا الحشد الرىيب مف المباني الدينية بكافة أشكاليا كأحجاميا

لعبادة ىذه اآللية التي ازدحـ بيا الجزء األكؿ مف كتاب مكسكعة سميـ حسف مصر القديمة كعمي فكرة
لـ تكف الحيكانات فقط التي يقدس بعضيا الفراعنة كلكف كاف ىناؾ بعض الطيكر كالزكاحؼ كاألشجار
ايضان كمف أمثمة الحيكانات المقدسة التي تقمصتيا اآللية البقرة كالثعمب كالقطة كالذئب كمف أمثمة

الطيكر الصقر كاألكز كمف أمثمة الزكاحؼ الثعباف كالتمساح كمف أمثمة الشجر المقدس شجرة الجميز
التي ظيرت في العديد مف المكحات الفرعكنية بؿ إف الحشرات أيضان لـ يترككىا بؿ كانكا يقدسكف

الجعراف كىناؾ العديد مف األساطير التي تـ اختراعيا بكاسطة الكينة مثؿ اسطكرة إيزيس كأكزكريس

الشييرة ككؿ ما أريد أف تعرفو عمي األقؿ أف ىذه اآللية كانت محكر حياة المصرييف القدماء كبسببيـ
أقيمت كؿ ىذه اآلثار التي نراىا حاليان كاذا أردت أف تعرؼ المزيد عنيا فيجب أف تقرأ الكتب الخاصة

بل الممؾ
بذلؾ كجدير بالذكر أف أسماء ممكؾ الفراعنة كانت مرتبطة إلي حد كبير بأسماء اآللية فمث ن

خكفك مرتبط باسـ اإللو خنكـ ( كالكاقع إف اسـ خكفك ىك االسـ المختصر لو إذ أف االسـ الكامؿ ىك

"خنـ خكاؼ كم " أم اإللو خنـ ىك الذم يحميني " ) كاسـ رمسيس أصمو ( رع مس سك ) أم اإللو
رع ىك الذم أنجبو
 -فماذا عف الحساب في اآلخرة مف كجية نظر الفراعنة ؟

ّٕ.

أسئمة محاكمة الميت مف كجية نظر الفراعنة

 بالطبع كانكا يعتقدكف أف ىناؾ حساب في اآلخرة  ،كقد كردت أسئمة محاكمة الميت في كتاب ( مصرعممت العالـ ) لمدكتكر كسيـ السيسي – الدار المصرية المبنانية – الطبعة األكلي َُِّ حيث كتب
األسئمة اآلتية  :ىؿ حفظت جسدؾ طاىران ؟  ،ىؿ قتمت نفسا بغير حؽ ؟  ،ىؿ عذبت حيكانان ؟  ،ىؿ
تعمقت بالدنيا بسبلسؿ مف ذىب ؟  ،ىؿ عميت مف أمكر اآلخرة ؟  ،ىؿ صنت نفسؾ كلسانؾ عف

الشيادة الزكر ؟  ،ىؿ عرفت السحر األسكد كدنست نفسؾ بو ؟  ،ىؿ تذكرت اإللو كسألتو دكمان
ّٔ

اليداية كالرشد ؟  ،ىؿ خنت جارؾ أك صديقؾ الذم ائتمنؾ عمي عرض بيتو ؟  ،ىؿ اعتنيت بالنباتات
كأطفأت ظمأىا ؟  ،ىؿ عاممت الحيكانات بالرفؽ كالشفقة كما تكد أف يعاممؾ بالرفؽ مف ىك أقكم منؾ
؟  ،ىؿ استمعت لصكت ضميرؾ ؟  ،ىؿ كرىت إنسانان ؟  ،ىؿ جمبت الرضا لقمب أمؾ كالشرؼ لبيت

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

لؾ ؟  ،ىؿ كنت في أم حاؿ تكذب ؟  ،يجيب المتكفي عف ىذه األسئمة ثـ يضيؼ  :كنت عينان لؤلعمي

بل لمكسيح  ،كأبان لميتيـ  ،كلـ أجعؿ أحد يبكي مني  ،كاف قمبي نقي كيدام
 ،كيدان لممشمكؿ  ،كرج ن

طاىرتاف  ،كعندم ا ترجح كفة قمب المتكفي  ، ،يعمف تحكتي براءة قمب المتكفي مف الذنكب
 إنيا أسئمة رائعة بالفعؿ بالتأكيد فأم حضارة ناجحة البد أف تقكـ عمي أخبلؽ حميدة -فعبلن إنما األمـ األخبلؽ ما بقيت فإف ىمك ذىبت أخبلقيـ ذىبكا

 بالطبع  ،كلكف كؿ ىذا مع عبادة غير ا﵀ ال يجدم في اآلخرة  ،فمف أعظـ الظمـ أف يترؾ البشر عبادةا﵀ كحده كيعبدكف البشر كالحيكانات كالطيكر كالجمادات كيسيطر عمييـ الكينة كالفراعنة كيستعبدكنيـ
ثـ يقنعكنيـ بأف بناء القبر لو أىمية خاصة فيتمنكف أف يصبحكا خدمان لسادتيـ في الدنيا كاآلخرة ،
فكمما أعددت مقبرتؾ بشكؿ الئؽ كمما كانت حياتؾ في اآلخرة أفضؿ ككمما كنت تشغؿ كظيفة كبرم في

الدكلة الفرعكنية ستككف بالتأكيد قادر عمي تشييد مقبرة محترمة تميؽ بؾ كفييا كؿ ما تتمناه
 كؿ ىذا مفيكـ كلكف بالنسبة ألسئمة المحاكمة التي ذكرت أف الميت يتعرض ليا أماـ اآللية  ،ىؿ كافاآللية في اعتقاده يسجمكف كؿ أعمالو كأقكالو في الدنيا حتي يحاسبكنو عمييا
 المؤكد أنو ىك الذم كاف يسجؿ أعمالو في مقبرتو كىؿ كاف يعتقد أف آليتو ستصدؽ ما كتبو بنفسو أـ أف ليا مرجعيات أخرم  ،بؿ األغرب مف ذلؾ إذالـ يقـ بحف ظ جثمانو كيكصي بتحنيطو بعد المكت ىؿ آليتو لف تستطيع إعادتو إلي ما كاف عميو ؟
 سبحاف الذم يبدأ الخمؽ ثـ يعيده كىك أىكف عميو  ،أما مكضكع الديانة الفرعكنية فبل تكثر األسئمة فيوحتي ال يعتقد البعض أنؾ تنتقدىا فتتعرض لمكـ مف المفتكنيف بيا بدكف عمـ مع أني ال أعتقد أف
لكميـ سيجدم معؾ
 بالطبع فيذه الحضارة كانت محؿ احتراـ الجميع كلكف العقيدة شئ آخر كربما كانت فتنة لمكثيريف كقدً
ً
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 -ىؿ كاف ىناؾ أنبياء خبلؿ العصر الفرعكني ؟

ْٔ

 لـ يسجؿ الفراعنة بالطبع أم شئ عف األنبياء فقد كاف كؿ منيـ عندما يكتب التاريخ يحذؼ مف قكائـالممكؾ مف يخالؼ عب ادة آليتو فما بالؾ بمف يخالؼ معتقداتيـ بالكامؿ  ،فمـ تسجؿ عمي آثارىـ أم
إشارة لكجكد نبي أك رسكؿ بالرغـ مف حضكر العديد مف الرسؿ كاألنبياء إلي مصر خبلؿ العصر
الفرعكني إال أف ىناؾ إشارة إلي إسرائيؿ في لكحة مرنبتاح الشييرة عندما نصؿ إلي الحديث عنيا إف
شاء ا﵀
 -كلكف ىؿ لديؾ كتابات عف مكضكع األنبياء في مصر ؟

ّٖ.

األنبياء في مصر

 بالتأكيد كىذا بعض ما كرد بكتاب عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ لمدكتكر محمد عمارة كىي مقتطفاتدكنتيا مف صفحة ْ إلي صفحة َُ  - - :إف ما بقي لنا مف قصص نبي ا﵀ كرسكؿ مصر إدريس
– عميو السبلـ – ليكحي بأف ىذا العمؽ الحضارم كالسبؽ في التمدف  ،المذيف تميزت بيما مصر قبؿ
سائر الحضارات  ،إنما كانت ليما عركة كثقي بعمـ النبكة الذم جاء بو رسكليا إدريس عميو السبلـ -
 فيقكلكف أنو أقاـ كمف معو بمصر يدعك الخبلئؽ إلي األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كطاعة ا﵀  -فعرفيـ السياسة المدنية كقرر ليـ قكاعدىا كعمميـ العمكـ كىك أكؿ مف استخرج الحكمة كعمـالنجكـ فإف ا﵀ عز كجؿ أفيمو أسرار الفمؾ كتركيبو كنقط اجتماع الككاكب فيو كأفيمو عدد السنيف
كالحساب  - - -كعبر ىذا التاريخ المصرم الذم ىك أطكؿ كأعرؽ ما حفظت ذاكرة اإلنسانية مف
التاريخ ظمت كمضات التكحيد الديني في مصر شاىدة عمي انتماء المصرييف إلي ديف ا﵀ كلقد تمثؿ
ذلؾ فيمف زارىا كعاش فييا مف األنبياء كالمرسميف كفيمف كلد فييا كنشأ كبعث منيـ – ممف قص ا﵀
عمينا قصصيـ في القرآف الكريـ – كأيضان في حكمائيا الذيف جددكا الدعكة إلي التكحيد كرفعكا راياتو

بل ممف لـ يرد ذكر ألسمائيـ في القرآف الكريـ - -
في مكاجية الكثنية كالذيف قد يككنكف أنبياء كرس ن
فإلي مصر رحؿ إبراىيـ الخميؿ – عميو السبلـ – كىك أبك األنبياء كمف بنات مصر ىاجر عمييا السبلـ
أنجب نبي ا﵀ كرسكلو إسماعيؿ عميو السبلـ  -كالي مصر جاء يكسؼ عميو السبلـ كفييا أكحي إليو
ربو كبيا بمغ الرسالة كعمؿ كساس كأصمح  - - -كباستدعاء مف يكسؼ جاء نبي ا﵀ يعقكب كعدد
مف بنيو إلي مصر كعاش فييا كعبد ا﵀ كدعا إليو – كفي مصر كلد كنشأ كتعمـ نبي ا﵀ مكسي كأخكه
ىاركف عمييما السبلـ كأكحي ا﵀ إل ييـ كأنزؿ عمييـ التكراة كاأللكاح فجابيت حرية التكحيد عبكدية
الفرعكنية عمي ضفاؼ كادم النيؿ  - -كالي مصر لجأ المسيح عيسي ابف مريـ عميو السبلـ مع أمو

سيدة نساء العالميف طمبان لؤلمف

 إف أفضؿ ما في حكارم معؾ أنو ليس معؾ كحدؾ فأنت كما لككنت تستدعي المؤرخيف كالكتاببل إف خير جميس في الزماف كتاب
كالمفكريف كغيرىـ لمجمكس معنان لمرد عمي االستفسارات  ،فع ن

 ال شؾ أف القراءة شئ ممتع جدان ألـ تقرأ ما قالو العقاد عف حبو لمقراءة ؟ٓٔ

 فماذا قاؿ ؟ قاؿ  :ال أحب الكتب ألنني زاىد في الحياة  ..كلكنني أحب الكتب ألف حياة كاحدة ال تكفيني ..كميمايأكؿ االنساف فإنو لف يأكؿ بأكثر مف معدة كاحدة ،كميما يمبس فإنو لف يمبس عمى غير جسد كاحد،
كميما يتنقؿ في الببلد فإنو لف يستطيع أف يحؿ في مكانيف .كلكنو بزاد الفكر كالشعكر كالخياؿ يستطيع
أف يجمع الحيكات في عمر كاحد ،كيستطيع أف يضاعؼ فكره كشعكره كخيالو كما يتضاعؼ الشعكر
بالحب المتبادؿ ،كتتضاعؼ الصكرة بيف مرآتيف
 -إنو كبلـ رائع ببل شؾ

 حسنان  ،فمنكمؿ الحديث عف تاريخ مصر كنتحدث أك قؿ نقرأ ما يك ًتب عف األسرة الرابعة الفرعكنيةالمعركفة ببناء األىرامات الشييرة بالجيزة
 خكفك كخفرع كمنقرع ؟ نعـ كلكننا سنتحدث أك نال عف مؤسس ىذه األسرة كىك الممؾ سنفرك -كمي آذاف صاغية

ّٗ.

الممؾ سنفرك

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

َََََِ رأسان مف الماشية كبعد ذلؾ اتجو إلي ليبيا كانتصر عمييا كعاد منيا كمعو َََُُ أسير

ك ُُّ ألؼ رأس مف الماشية

 أال تكجد مبالغات في ىذه األرقاـ ؟ إف ىذا مدكف عمي حجر بالرمك  ،فإذا كنت ال تصدقو فاذىب إلي إيطاليا كراجعو بنفسؾ ال داعي استمر-

كما يذكر حجر بالرمك أيضان أنو أرسؿ أسطك نال بحريان إلي لبناف إلحضار أخشاب األرز ) ككاف سنفرك

متزكجان مف األميرة حتب حرس ابنة الممؾ حكني آخر ممكؾ األسرة الثالثة كالتي كانت تحمؿ بحكـ دميا

الممكي حؽ كراثة العرش كأنجب منيا ابنو خكفك الممؾ الشيير ككاف نظاـ كراثة الحكـ كما ذكرنا إذا

انقطع نسؿ ال ذككر مف األسرة المالكة فإف الممؾ الجديد ال بد أف يتزكج مف إحدم بنات البيت الممكي
السابؽ حتي يجرم الدـ الفرعكني في عركؽ أبناءه كما فعؿ سنفرك مع ابنة الممؾ حكني كلقد أكمؿ
الممؾ سنفرك ىرـ الممؾ حكني في ميدكـ بالفيكـ كشيد لنفسو ىرميف في دىشكر  ،األكؿ يسمي اليرـ
المنكسر األضبلع كيبمغ ارتفاعو ُٓ َُُ.متر كيبدك أنو الحمقة التالية لتقدـ فكرة بناء المقبرة الممكية
بعد المصطبة المدرجة الخاصة بالممؾ زكسر مؤسس األسرة الثالثة ككتب سميـ حسف عف سنفرك ما
ٔٔ

يمي (ككانت كؿ القكة مجتمعة في يد الممؾ الذم حؿ محؿ رؤساء القبائؿ  ،كلما كاف الممؾ ىك الكارث
لمعبكد القبائؿ أصبح القكـ يعتقدكف فيو أنو إلو حقيقي)
 فما أبعاد اليرـ المنكسر ؟ اليرـ المنكسر عبارة عف قاعدة ضخمة عالية بنيت جكانبيا بزاكية ُْ ْٓ.درجة كفكؽ ىذه القاعدةبني القسـ الثاني بزاكية قدرىا ُِ ّْ.درجة كنتج عف تغيير الزاكية ذلؾ اليرـ المنكسر األضبلع  ،أما
طكؿ ضمع قاعدتو المربعة فيك ٔ ُٖٖ.متران  ،كيمتاز ىذا اليرـ عف جميع أىراـ مصر بأف لو مدخميف

 ،مدخؿ في الجية الشمالية كاآلخر في الكاجية الغربية  ،كما يمتاز أيضان بأف الكساء الخارجي لو ال

يزاؿ عمي حالتو األكلي  ،كالي الشماؿ مف ىذا اليرـ عمي بعد ال يقؿ عف ِ كـ نجد اليرـ الثاني
لسنفرك كالذم يعتبر أكؿ ىرـ حقيقي في تاريخ العمارة المصرية كيبمغ ارتفاعو حكالي ٗٗ متر كطكؿ
ضمع قاعدتو حكالي َِِ متران ،

 -كىؿ ترؾ سنفرك آثار أخرم ؟

 ضمف آثار الممؾ سنفرك كجدت قائمة كاممة ألغمب األقاليـ المصرية في ذلؾ الكقت فيما تعتبر أكؿكثيقة لتقسيمات مصر اإلدارية في عصر يرجع إلي أكثر مف ََِٓ سنة قبؿ الميبلد  ،كاذا تكممنا عف
الممؾ سنفرك سنجد أف عصره امتؤل بحكادث كثيرة منيا الحممة البحرية التي أرسميا إلي المكاني
السكرية كعادت ىذه الحممة بحكالي أربعيف سفينة محممة باألخشاب التي تستخدـ في البناء كتـ قطعيا
مف غابات لبناف كيبدك أف الممؾ سنفرك كاف ممكان جادان ألف سميـ حسف كتب عنو ما يمي بالحرؼ

الكاحد  :ككانت مصر في عيد ىذا الفرعكف مممكة متحدة ثابتة األركاف )  ،كعندما يتنقؿ في أرجاء
قصره أك خارجو كاف لزامان عمي رعيتو أف ي ركعكا أماـ جبللتو كيقبمكا التراب الذم تحت قدميو عمي حد
تعبير سميـ حسف كبعد كفاتو كاف القبر الذم يضـ رفاتو مكضع تقديس ككانت حاشيتو كعظماء الببلد

في عيده تدفف حكؿ قبره أك بالقرب منو حتي يقدمكا لو خدماتيـ في الدار اآلخرة بنفس الكالء
كاإلخبلص
 يريد خدماتيـ كاخ بلصيـ في الدنيا كاآلخرة  ،فأيف القصر الذم كاف يعيش فيو ؟ أما عف سبب عدـ كجكد آثار تخص بيكت كقصكر الفراعنة فيقكؿ سميـ حسف ( كقد كاف لآللية فيىذا الزمف السحيؽ معابد مف حجر عمي حيف أف الممؾ كاف يسكف في مأكم بسيط مف الطكب المبف أك
مف طيف النيؿ المجفؼ في الشمس كلـ يكف ألحد الحؽ في أف يسكف في مساكف مف الحجر إال المكتى
ألنيـ كانكا يعدكف كاآللية ) كىذه المعمكمات بالطبع نقبلن عف مكسكعة سميـ حسف  -مصر القديمة –
الجزء األكؿ ككتاب ىؤالء حكمكا مصر لحمدم عثماف

 -كقبؿ أف تقكليا أنت سأقكؿ أنا  :لقد مات سنفرك كماتت حاشيتو كمات شعبو كمات أعداءه أيضان

ٕٔ

 بكؿ تأكيد  ،فأىـ درس في التاريخ أف الدنيا ال تدكـ ألحد  ،كاآلف سنقرأ عف أشير ممؾ في األسرةالرابعة كصاحب أشير بناء في التاريخ ييعد مف عجائب الدنيا

َْ.

الممؾ خكفك كاليرـ األكبر

 -الممؾ خكفك بالطبع

 بعد أف مات سنفرك جاء الممؾ خكفك لمحكـ كأيان كاف السبب الرئيسي لبناءه ىذا اليرـ العمبلؽ كأيانكانت ظركؼ حكمو إال أف اليرـ المكجكد حاليان باسمو يعتبر مف عجائب الدنيا بالفعؿ فيكفي أف اذكر

لؾ بعض الحقائؽ عف ىذا اليرـ لتعرؼ حجـ العمؿ الذم تـ فيو رغـ أف فترة حكـ خكفك لـ تتجاكز

العشريف عامان مما يدؿ عمي أف فف اإلدارة كتنظيـ األعماؿ كاف متقدمان في عيده إلنجاز ىذا العمؿ
الضخـ في تكقيت قصير نسبيان ،

 ألـ يكف سبب بناء ىذا اليرـ تكفير قبر كمثكم أبدم لمممؾ ؟ -بالطبع كما فعؿ مف قبمو مف الممكؾ كيعتقد بعض عمماء اآلثار أف مف أسباب بناء ىذا اليرـ أيضان أف

الممؾ قرر تأميف شعبو ضد البطالة كخاصة في الفترات التي تتكقؼ فييا أعماؿ الزراعة كلذلؾ كاف يتـ
العمؿ في اليرـ في ىذه الفترات فقط مف السنة كىي فترات مرتبطة طبعا بتكقيتات حدكث فيضاف النيؿ

 فما أبعاد ىذا اليرـ ؟ -يبمغ طكؿ قاعدة اليرـ ٓ ِِٕ.متر كارتفاعو حكالي ُّٕ متر كعدد أحجاره تقريبان مميكنيف كثبلثمائة

ألؼ حجر كمتكسط كزف الحجر الكاحد حكالي ٓ ِ.طف يعني كزف اليرـ بالكامؿ ستة مبلييف طف

تقريبان كحجمو ٓ ِ.مميكف متر مكعب كبالرغـ إف خكفك كاف يريد أف يككف ىذا اليرـ المقر األبدم
لجثمانو إال أف حممو لـ يتحقؽ كقد تـ اقتحاـ حجرة الدفف في عيد الثكرة التي كانت في نياية األسرة

السادسة الفرعكنية ألف حجرة الدفف الخاصة بالممؾ خكفك خالية تمامان كعمييا آثار تخريب كاضحة مف

مخمفات األسرة السادسة

 األسرة السادسة  ،سبحاف ا﵀  ،لـ يستمر تكاجد الممؾ في حجرة دفنو بيذا اليرـ العمبلؽ إال لمدةأسرتيف فقط ؟
 نعـ كسكؼ نتكمـ عف الثكرة التي حدثت في عصر األسرة السادسة في حينيا كيقكؿ سميـ حسف عفالممؾ خكفك ( كربما يتكىـ البعض أف بناء اليرـ األكبر قد شغؿ خكفك عف باقي أعماؿ ممكو كلكف
الكاقع أننا نجد لو آثاران باقية في مدف ممكو كقد ترؾ خكفك اسمو منقكشان في مناجـ النحاس كالفيركز

في شبو جزيرة سيناء ) ( كالظاىر أف بعد كفاة خكفك قامت منازعات عمي الممؾ إذ نجد في قكائـ
الممكؾ التي كصمت إلينا أف الممؾ الذم خمؼ خكفك ىك ددؼ رع كلكف بعض العمماء ينكركف ذلؾ كقد
استمر في الحكـ مدة ثمانية أعكاـ ) كىذه الصراعات استمرت حتي في عصر خفرع صاحب اليرـ
المعركؼ باسمو في الجيزة حيث أف خفرع لـ تكف بيده مطمؽ الصبلحيات في الحكـ أك بمعني أصح
ٖٔ

سمطاتو كانت غير كاممة عمي مصر بسبب ىذه الصراعات مع أبناء ددؼ رع أخكه كمع كؿ ىذه
الصراعات استطاع بعزيمة فكالذية بناء ىرمو الفخـ بجكار ىرـ خكفك كقد أنجب خفرع ُٔ فرد مف
الذككر كاإلناث كفي الغالب أف الفرعكف منقرع أحد ىؤالء كقد خمؼ أبكه في الحكـ كبني ىرمو الصغير
بجكار ىرـ خكفك كىرـ خفرع كما نعمـ جميعان

 -يبدك أف منقرع كاف ممكان طيبان

 -تقريبان فيقكؿ عنو د سيد تكفيؽ - -( :لـ تستطع اآلثار المصرية المعركفة لدينا اآلف أف تعطينا الشئ

الكثير عف حياة الممؾ منكاكرع كاف تغمبت الذكرم الطيبة عند الحديث عنو في العصكر المتأخرة - -
بعكس ما اتصؼ بو كالده خعفرع كجده خكفك مف قكة كاستبداد  - -كاالحتماؿ كبير في صدؽ ىذه
الركاية لسبب بسيط ىك أف بناء مثؿ ىذيف اليرميف الكبيريف كما يتبعيما مف معابد لمممكيف خكفك

حمبل الدكلة ما ال تستطيع مف الناحيتيف االقتصادية كاالجتماعية - -
كخعفرع ال شؾ ٌ
 فماذا عف ىرـ منقرع ؟ يقع ىرـ منكاكرع في الركف الجنكبي مف اليضبة كيبمغ ارتفاعو اآلف ِٔ متر " كاف ٓ ٔٔ.متر" كطكؿضمع قاعدتو ٓ َُٖ.متر  - -كعمي الرغـ مف أف فترة حكـ منكاكرع قد تزيد عف ُٖ عامان فإنو لـ

يستطيع أف يتـ تشييد ىرمو الصغير كما يتبعو مف معابد فأكمميا لو ابنو شبسكاؼ  - -كلـ يقـ

شبسكاؼ بتشييد ىرـ لو في الجيزة كاتخذ منطقة سقارة جبانة لو كقاـ في جنكبيا بتشييد تابكت ضخـ
مستطيؿ (ََُ×ٕٓ متر كارتفاع ُٖ متر ) بني مف الحجر الرممي  - -كىك المعركؼ اآلف بمصطبة
فرعكف كيبدك أف نفكذ كينة الشمس ازداد كازداد معو قكة كسيطرة اإللو رع في ىميكبكليس  - -كمف
أىـ األسباب التي سمحت ليـ بتحقيؽ ىذه السياسة أف ممكؾ األسرة الرابعة بعد الممؾ خعفرع كانكا
ممككا ضعافان فاستطاع ىؤالء الكينة أف يفرضكا سيادتيـ كيسقطكا األسرة الرابعة  - -كجعمكا بعد ذلؾ
اإللو رع إلو الدكلة كقممكا مف أىمية اإللو حكرس الذم كاف يييمف عمي مصر قبؿ ذلؾ كإلو لمدكلة )

 ما رأيؾ في مكضكع غمبة إلو عمي إلو ؟ كالعياذ با﵀ مف ىذا الكبلـ  ،فإنني أشعر عند كبلـ عف آليةالفراعنة أنني في حاجة إلي الكثير مف االستغفار مما يقاؿ
 مسألة غمبة إلو عمي إلو بالطبع كبلـ فارغ كلكف المكضكع لو عبلقة بالمصالح المرتبطة بالكينةأنفسيـ فكؿ معبد لو ما يشبو األكقاؼ مف األراضي كخبلفو تدر مبالغ كبيرة لكينة المعبد ككمما زادت
أىمية أحد المعابد زاد بالتالي دخمو كلتسييؿ المكضكع يمكف إعطاء مثاؿ أف كينة كؿ معبد كانكا
يديركف مشركعات تدر أرباحان ضخمة كما لك كانت شركات كأسماء اآللية عبارة عف أسماء ليذه
ً
الشركات ( شركة رع – شركة حكرس كىكذا ) {لىك ىك ى ً
اف المَّ ًو ىر ِّب
س ٍب ىح ى
ٍ
س ىدتىا فى ي
اف في ًي ىما آل ىي هة إًَّال المَّ يو لىفى ى
ش ع َّما ي ً
كف} (ِِ) سكرة األنبياء
صفي ى
ا ٍل ىع ٍر ً ى ى

 أم أف المكضكع كمو مرتبط بمصالح الكينة ليس أكثر كالمنافسة فيما بينيـ ؟ٗٔ

 بالتأكيد  ،كلكف دعنا نأخذ فكرة بسيطة كسريعة عف األسرة الخامسة -ال مانع

ُْ.

األسرة الخامسة كمتكف األىراـ

 األسرة الخامسة مككنة مف تسعة ممكؾ أكليـ يسمي ( أك سر كاؼ ) كآخرىـ الفرعكف ( أكناس ) كىيأسرة مف بناة األىرامات كلكنيا ليست عمي نفس مستكم األسرة الرابعة مف الشيرة حاليان ( كيؤكد حجر

با لرمك بأف ممكؾ األسرة الخامسة تميزكا بإقامة المعابد الكثيرة  ،أما ىيركدكت فأكضح أف ىذه األسرة
تميزت بنزعة دينية خالصة  ،كيفضؿ الترتيب اآلتي لممكؾ ىذه األسرة  :كسر كاؼ – ساحكرع – نفر
إير كا رع – شبسكارع – نفر اؼ رع – ني كسر رع – مف كاك حكر – جد كا رع اسسي – كنيس ) ،
 ( كنعرؼ مف المصادر التاريخية أف كسر كاؼ ىك أكؿ ممؾ شيد معبد إللو الشمس رع في منطقة أبكغراب " عمي بعد ميؿ شماؿ أبك صير جنكب الجيزة )  ،ثـ ( أتي ساحكرع بعد الممؾ كسر كاؼ كقد
حكـ طبقا لما جاء في حجر بمرمك ُْ سنة كاف كانت بردية تكريف تعطيو ُِ سنة فقط أما مانيتكف
فيذكر لو ُّ عاما  - -اىتـ بتزييف المعابد بالمناظر كالنقكش  ،التي نعرؼ منيا نشاط الممؾ
ساحكرع الحربي فنعرؼ أنو قاـ بحمبلت ضد الميبييف الذيف حاكلكا غزك الدلتا كضد البدك في الشماؿ
الشرقي  ،كنعرؼ أيضان أنو أرسؿ أسطكالن إلي شكاطئ فينيقيا - -

 -لماذا كاف يريد الميبيكف غزك الدلتا ؟

 إنو معركؼ باالستعمار االستيطاني كلـ يكفكا عف ىذه المحاكالت كما سنرم طكاؿ التاريخ الفرعكني كقدكاف ممكؾ الفراعنة يمقنكىـ دركسان كثيرة دكف جدكم إلي أف نجحكا في النياية عف طريؽ اليجرات

السممية التدريجية إلي البقاء في مصر بؿ ككصمكا لمحكـ كما سنرم في عصر االضمحبلؿ األخير

لمفراعنة  ،الميـ أنو أتي بعد ساحكرع أخكه نفراير كارع المعركؼ بكاكام كيشير حجر بمرمك الذم تـ
نقشو – أغمب الظف – في عيده أنو حكـ فترة عشر سنكات  ،كيعطيو المؤرخ مانيتكف عشريف عامان -
 أصدر نفر اير كا رع مرسكمان بإع فاء رجاؿ الديف كفبلحي المعابد مف القياـ بأعماؿ أخرم تتصؿبمشاريع اإلصبلح في الدكلة ىذا المرسكـ الذم ساعد عمي تقكية الكينة كزاد مف نفكذىـ كفي نفس
الكقت بدأ يتقمص نفكذ الممؾ كأخذت سمطتو تضعؼ كبالتالي أخذت سمطة الحككمة المركزية تضعؼ
مما أدم فيما بعد إلي انييار الدكلة القديمة كبداية عصر االضمحبلؿ األكؿ
 أليس ىذا ىك الممؾ الذم ككز بعصاه ساؽ رع كر نعـ  ،كيبدك أنؾ قكم المبلحظة أيضان -بعض ما عندكـ

  -أتي بعد الممؾ كاكام الممؾ شبسكا رع كتبله الممؾ نفر اؼ رع ككؿ ما نعرفو عف ىذيف الممكيفخبلؼ اسمييما ىك فترة حكميما فقد حكـ األكؿ ٕ سنكات كالثاني ْ سنكات  - -بعد ذلؾ جاء إلي
َٕ

العرش الممؾ ني كسر رع الذم حكـ فترة تقرب مف ثبلثيف سنة كقاـ ببناء ىرمو كمعبده إللو الشمس
رع في منطقة أبك صير )  ( ،الممؾ كنيس " أكناس " آخر ممكؾ األسرة الخامسة حكـ فترة ثبلثيف عامان
كىك أكؿ ممؾ نقش في حجرة دفنو نصكص اصطمح عمي تسميتيا بنصكص األىراـ – متكف األىراـ –

كىي التي كشؼ عنيا -عالـ اآلثار الشيير  -ماسبيرك عاـ َُٖٖ في ىرمو المشيد في الركف
الجنكبي الغربي لسكر اليرـ المدرج بسقارة كىي عبارة عف مجمكعة تعاكيذ كصمكات كطقكس دينية
مختمفة تـ اختيارىا بكاسطة الكينة – كيصؿ ارتفاع ىرـ كنيس اآلف ُٗ متر بعد أف كاف في األصؿ
ْْ متر كطكؿ قاعدتو المربعة ٕٔ متر كىك ميدـ إلي حد كبير  - -كانتيت األسرة الخامسة كاف لـ
تترؾ لنا أىرامات ضخمة مثؿ أىرامات األسرة الرابعة إال أنيا تركت ثركة لغكية تمثمت في نصكص
األىراـ ىذا بجانب مناظر الحياة اليكمية الممثمة عمي جدراف مقابر كبار رجاؿ الدكلة ) كاآلف حاف
الكقت لمكبلـ عف مكضكع مثير في تاريخ مصر كىك الثكرة التي حدثت في عيد األسرة السادسة
 -كعصر االضمحبلؿ األكؿ أليس كذلؾ ؟

ِْ.

ثكرة الجياع في العصر الفرعكني

 نعـ  ،جاءت األسرة السادسة كىي مككنة مف خمسة ممكؾ كقد دامت ىذه األسرة لمدة حكالي قرنيف مفالزماف كىذه األسرة مف األسر التي يكتنفيا الغمكض كالتي ال يعمـ عنيا التاريخ إال القميؿ لكف ىناؾ

ممؾ تكمـ عنو سميـ حسف بحماس شديد كىذا الممؾ اسمو الممؾ ( بيبي األكؿ ) كيقكؿ عنو ( كىك يعد
بحؽ مف أكبر الفراعنة الذيف قبضكا عمي ناصية الحاؿ في مصر في كؿ عصكر تاريخيا بحزـ كنشاط )
كقد عثر العمماء عمي تمثاؿ ليذا الممؾ آية في دقة الصنع مف النحاس كيعد مف أعظـ الكنكز التي تـ
العثكر عمييا كعمي فكرة ىذا الممؾ كاف محبكب مف شعبو لكف لبلسؼ عمي ما يبدك لـ يكف يعيش
حياة أسرية سعيدة لدرجة أنو أمر بمحاكمة زكجتو في بعض النقكش التي كردت مف آثار عصره
القميمة الباقية كلـ يعمـ العمماء السبب الحقيقي كراء ىذه المحاكمة لعدـ كجكد تفاصيميا في النقكش
ككاف ليذا الممؾ ىرـ في سقارة يمتاز في إخفاء حجرة الدفف كالعناية بكضع العقبات في طريؽ الكصكؿ
إلييا
 كلكف ما الداعي إلخفاء حجرة الدفف ؟ عمي ما يبدك لقد مرت عممية الدفف بعدة مراحؿ  ،كاف أكليا بالطبع المصاطب كاألىرامات الكاضحةل مجميع عمي اعتبار أنو ال يكجد أم خكؼ أك قمؽ مف اقتحاميا كتحدم سمطة الدكلة كالفرعكف المؤلو
 ،كلكف بعد أف زادت االضطرابات كالسرقة كالجرأة عمي المقدسات  ،قرر الممكؾ أف يأمركا الميندسيف
بعمؿ حيؿ كثيرة كألغاز ىندسية كعقبات حتي ال يستطيع أحد أف يصؿ إلي حجرة الدفف  ،ككانت ىذه
المرحمة الثانية  ،أما المرحمة الثالثة كاألخيرة فقد كانت إخفاء المقبرة بالكامؿ عف األعيف كما حدث في
كادم الممكؾ  ،كاالكتفاء بتشييد المعابد فقط في أماكف كاضحة لمجميع
ُٕ

 بالنسبة لمممؾ بيبي األكؿ كاف في المرحمة الثانية بالطبع نعـ كلكف رغـ ىذه التحفظات التي يب ًذلت في ىذا السبيؿ كما يقكؿ سميـ حسف فإف المصكص استطاعكاالكصكؿ إلي تابكت الممؾ المصنكع مف حجر البازلت كىشمكه كمزقكا جثة ىذا الفرعكف كمف المحتمؿ
أف ىذا التخريب البالغ قد حدث في نياية ىذه األسرة في الفترة التي كانت الثكرة متأججة في الببلد
كجدير ب الذكر أف بيبي األكؿ قاـ بحممة إلي فمسطيف يصاحبيا األسطكؿ كتعتبر ىذه الحممة األكلي مف
نكعيا في التاريخ حيث صاحب الحممة البرية أسطكؿ بحرم يحمييا ككاف سبب ىذه الحممة منع ىجرة
األسيكييف إلي مصر بعد تجمعيـ بشكؿ ممحكظ في فمسطيف استعدادان لميجرة إلي مصر

 -ليذا الحد مصر كانت مطمع لبلستعمار االستيطاني مف الشرؽ كالغرب ؟

 بالتأكيد ليذا فقد قرر بيبي األكؿ إحباط المحاكلة مف بدايتيا أما الممؾ الذم جاء بعده كىك ابنو الكبير( مرف رع ) فقد تـ العثكر عمي مكمياؤه سميمة سنة َُٖٖـ داخؿ ىرمو كتعتبر أقدـ جثة تـ العثكر
عمييا بقيت إلي كقتنا ىذا كطبعا تـ العثكر عمييا بدكف كنكز ألف القبر تـ نيبو كتبلحظ عند العثكر
عمي ىذه الجثة أف الممؾ مات صبيان صغيران كجاء بعده الممؾ بيبي الثاني أخكه ككاف عيده يتميز

بإرساؿ العديد مف البعثات خارج مصر كخاصة إلي ببلد الصكماؿ باالستعانة باألقزاـ كفي عيده قامت

الثكرة
 كما األسباب التي أدت ليذه الثكرة ؟ لقد حكـ ىذا الممؾ أطكؿ فترة ممكنة في التاريخ الفرعكني كربما في تاريخ العالـ  - -كاستمر يحكـْٗ سنة كىي ركاية ليس مف سبيؿ إلي تأكيدىا أك نقضيا  ،فمقد احتفؿ بالعيد الثبلثيني مرتيف عمي
األقؿ  -كطاؿ الحكـ بالممؾ بيب ي الثاني الذم استبدت بو شيخكختو ثـ بدأ يتبدؿ حاؿ الحككمة المركزية
فدب فييا الضعؼ كقمت ىيبتيا كفي نفس الكقت زاد سمطاف حكاـ األقاليـ كزادت ثركتيـ كقؿ كالءىـ
لصاحب العرش  - -كاشتدت المظالـ مما أدم إلي القياـ بثكرة  ،ثكرة عمي كؿ شئ  ،ثكرة عمي الظمـ
كعمي الحكـ كحتي عمي اآللية  - -كلقد تكلي الحكـ بعد بيبي الثاني ممؾ كممكة األكؿ يدعي "مرف
رع" كحكـ سنة كاحدة كالثانية الممكة "نيت أقرت " أك "نيتككريس" التي حكمت فترة تقرب مف سنتيف ثـ
بعدىا سادت الفكضي الببلد كانتيت أياـ األسرة السادسة كبانتيائيا انتيت الدكلة القديمة
 كيؼ كانت ثكرة عمي اآللية ؟ المقصكد ىنا ثكرة عمي الديانة الفرعكنية نفسيا  ،ألف المصرم في ذلؾ الكقت كاف يشعر بالجكعكالظمـ دكف أف ينتظر حياة سعيدة في اآلخرة لعدـ إمكانية بناء قبر يضمف لو حياة سعيدة في اآلخرة
كما ذكرنا  ،فأصبح مع إىماؿ شأنو يشعر بضياع الدنيا كاآلخرة معان فثار عمي كؿ شئ

 -كماذا كانت مظاىر ىذه الثكرة ؟

ِٕ

 لقد قرر الثكار أف يفسدكا عمي أصحاب القبكر آخرتيـ فاقتحمكا جميع المقابر كنبشكىا كنيبكامحتكياتيا كسرقكا كؿ ما كجدكه
 كىؿ تـ التأريخ ليذه الثكرة ؟ نعـ كأريد أف أضع بيف يديؾ كصؼ لعصر االضمحبلؿ كتبو أحد المصرييف القدماء في مقطكعة أدبيةرائعة تصؼ الثكرة التي حدثت بعد ضعؼ السمطة المركزية بعد عيد الممؾ بيبي الثاني ( مف ُُِٖ
إلي ََِْ ؽ ـ كىي تمثؿ الفترة التي تفصؿ بيف نياية الدكلة القديمة كبداية الدكلة كالكسطي - -
كلقد استمرت ما يقرب مف قرف كنصؼ كتشمؿ األسرات مف السابعة حتي نياية العاشرة  - -لقد
سقطت مصر في ىكة عميقة مف االضمحبلؿ بعد مكت الممؾ بيبي الثاني  ،فانيار صرح الممكية
كتدىكرت سمطة الببلد المركزية كبدأ الشعب يفكر في الثكرة ليتحرر مف قيكده فكانت الثكرة  ،ثكرة عمي
قدسية الممكؾ كقدسية اآللية  - -كازدىر األدب التيذيبي في ظؿ ىذه الثكرة كيصؼ لنا الحكيـ
المصرم "أيب كر" الذم يحتمؿ أنو عاش في أكاخر عيد الممؾ بيبي الثاني أك أحد خمفائو الضعاؼ ،
الببلد كصفان ممتعان عمي الرغـ مما فيو مف قسكة "مف كجية نظره " فيعدد صكر البؤس كيؤنب الممؾ

الحاكـ عمي استيتاره كضعفو بقكلو " ما ىذا الذم يحدث في مص ر ؟ إف النيؿ ال يزاؿ يأتي بفيضانو

كليس ىناؾ مف يقكـ بحرث حقمو  ،لماذا حقان أصبح الفقراء يمتمككف الكنكز ؟  ،إف مف كاف ال يممؾ

نعبلن أصبح اآلف مف األثرياء  - -لماذا حقان عـ الحزف األشراؼ ؟ بينما ساد الفرح كالسركر الفقراء -
 -أنظر كيؼ أصبحت نساء األشراؼ متسكال ت  ،كمف لـ يمتمؾ خرقة يناـ عمييا أصبح اليكـ كىك

صاحب سرير  ،كمف كاف يفتقد الرغيؼ أصبح اآلف يمتمؾ مخزنان مف الغبلؿ  ،انظركا  :إف مف كاف ال

يمتمؾ ثكران أصبح اآلف مف أصحاب القطعاف " ) تأمؿ بنفسؾ ىذه المقطكعة مرة أخرم لتكتشؼ الكثير
ألف ما يأسؼ عميو ىذا األديب كاف يحدث عكسو تمامان قبؿ االضمحبلؿ ،

 -ال أدرم لماذا ىك حزيف كؿ ىذا الحزف عمي أف الفقراء أصبحكا أغنياء

 لقد الحظت معي عند تأمؿ ما كتبو الحكيـ المصرم أنو مستاء ألف الفقراء كعامة الشعب أصبحكاأغنياء كمعيـ أمكاؿ كثيرة كأف الممؾ كحاشيتو ككبار رجاؿ الدكلة يعيش كف حياة سيئة كمف ىنا يتضح
أف الطبقة العميا في الدكلة ىي الجديرة بالحياة الكريمة بؿ كبالدفف الكريـ أيضان إذا جاز التعبير أما

عامة الشعب فيرم المؤرخ المصرم القديـ أنو مف البؤس عمي حد تعبيره أف يراه يتنعـ بالحياة كىذا

شئ محير جدان

 الحظ أيضا أف ىذا الحكيـ كأم ثالو ىـ أحد أىـ مصادر التاريخ الفرعكني كبالتالي مف الممكف أف يككنكاقد حذفكا فترات التكحيد كظيكر األنبياء كغياب ألكىية الفرعكف كفقدانو السيطرة عمي أنحاء مممكتو
كاعتبركىا فترات مظممة مف كجية نظرىـ بالطبع كربما كا﵀ أعمـ تككف ىذه الفترات ىي كمضات

ّٕ

النكر ال قميمة التي عرفت فييا مصر ديف ا﵀ سبحانو كتعالي ثـ تعكد كتترؾ عبادة الخالؽ كتعبد
المخمكؽ {ك ىق ى ً
ت ىل يكـ ِّم ٍف إًىل وو ىغ ٍي ًرم } (ّٖ) سكرة القصص
ُّيا ا ٍل ىم ىؤلي ىما ىعمً ٍم ي
اؿ ف ٍر ىع ٍك يف ىيا أىي ى
ى
 بقي أف نتحدث عف قصة القركم الفصيح الشييرة كالتي تعبر أيضان عف فترة االضمحبلؿ -كما ىي قصة القركم الفصيح

ّْ.

قصة القركم الفصيح

 عندما كتب المظمكـ شككاه بأسمكب رائع ف مـ يتـ االستجابة ليا حتي يتـ االستمتاع بالمزيد مف الشكاكمالرائعة فيي قصة طريفة مف العصر الفرعكني كقد كتب أحداثيا أديب مف العصر األىناسي كيسمي ىذا
العصر بالعصر اإلى ناسي نسبة إلي مدينة إىناسيا حيث كانت مكاف عاصمة الدكلة في ذلؾ العصر
بدال مف منؼ كطيبة كغيرىـ  ،كالقصة في حد ذاتيا بسيطة في كقائعيا إال أنيا تمتاز بببلغة األسمكب
كيبدك أف اليدؼ ليس القصة نفسيا بؿ الشكاكل التسعة التي ناقش فييا القركم النظـ االجتماعية
كالفكارؽ بيف الطبقات كما طالب بمحك الظمـ كاعطاء كؿ ذم حؽ حقو كحماية الفقير مف الحاكـ الغني
الظالـ  ،كتعكد أحداثيا إلي عصر الممؾ نب-كاك-رع أحد ممكؾ أىناسيا في األسرة العاشرة الفرعكنية
 لقد شكقتني لسماع أحداث ىذه القصة تتمخص مقدمة ىذه القصة في أف قركيان يدعي خكف أنبك  ،أحس أف مخازف الغبلؿ في منزلو كادتتفرغ مما فييا  ،فاستأذف زكجتو في السفر إلي العاصمة أىناسيا لمحصكؿ عمي المزيد مف الطعاـ

كالغمة التي تكفي أكالده كطمب منيا أف تعد لو ما يكفيو مف زاد الطريؽ كخرج ىذا القركم مف قريتو
حقؿ الممح بالقرب مف كادم النطركف يحم ؿ عمي حميره بعض السمع التي اشتيرت بيا قريتو ككاف
عميو أف يخترؽ في طريقو إلي العاصمة ضيعة رنسي مرك مدير القصر الفرعكني  ،ككاف أحد عمالو
كيدعي جحكتي نخت طماعان فمما رأم حمير خكف أنبك بمنظرىا الخبلب كما عمييا مف سمع ثمينة

متنكعة طمع فييا  ،ففكر في حيمة لبلستي بلء عمييا بطريقة تخدع القركم كيستسمـ ليا  ،كقد أمر
خادمو بأف يسرع بإحضار بعض قطع مف قماش الكتاف كأسرع فمدىا عمي الطريؽ الضيؽ بيف ماء
الترعة كحقؿ القمح  ،فاحتار القركم إيف يتجو فمـ يكف أمامو إال أف يميؿ بحميره فيسير عمي الجانب
الذم بو القمح فصاح فيو جحكتي ن خت كبالطبع فقد انتيز الحمار الفرصة التي انشغؿ فييا صاحبو
بالكبلـ كمؤل فمو بحزمة مف القمح كحينئذ كشؼ جحكتي نخت عف مؤامرتو الدنيئة لبلستيبلء عمي

حمير القركم بحجة أنو أكؿ قمحو
 كاستكلي عميو بالفعؿ ؟ نعـ ىكذا تقكؿ القصة ثـ اتجو القركم إلي الجنكب ليمتقي رئيس الحجاب رنسي مرك بعد أف ظؿ عشرةأياـ كاممة يتكسؿ إلي جحكتي نخت ليعيد إليو حقو  ،كقد استمع كبير الحجاب إلي الشككم كسرعاف ما
نقميا إلي جبللة الممؾ نب كاك رع فسارع الممؾ بدكره نتيجة إعجابو بببلغة ىذا القركم بإصدار
ْٕ

تكجيياتو إلي كبير الحجاب بأف يمزـ الصمت حتي يستمر القركم في شككاه حتي يمكف لمممؾ
االستمتاع بببلغة القركم كفصاحتو في التعبير
 كىؿ يغني اإلعجاب بالفصاحة عف الطعاـ ؟ لقد أصدر الممؾ تكجيياتو في ذات الكقت بأف يتكلي رنسي تدبير حياة أسرة القركم بإرساؿ المعكناتالغذائية إلييـ دكف أف يعمـ القركم شيئان عف ذلؾ  ،كف ي نياية القصة اقتص الممؾ مف الظالـ بأف أخذ
كؿ ما كاف يممكو كأعطاه لذلؾ القركم الفصيح كلـ يكتؼ بأف رد إليو ما سرؽ منو كىذا يعني أنو قد

عكضو عما أصابو مف ألـ
 فماذا كاف يقكؿ القركم في شككاه ؟ يقكؿ القركم مخاطبان رنسي ليحثو عمي العدؿ في شككاه األكلي :إذا نزلت إلي بحيرة العدالة مف المؤكدأنؾ ستبحر فييا مع ريح مكاتية  ،كلف يقتمع شراعؾ  ،كلف تتقدـ سفينتؾ ببطء  ،كلف يصيب ساريتؾ

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

المجرد مف الشراسة  ،الذم يقضي عمي الكذب كيكقظ الحقيقة تعاؿ عمي صكت مف يتحدث إليو كأجيز
عمي الشر  ،أقـ العدالة أييا الرجؿ الممدكح الذم يمتدحو الذيف يمدحكف  ،اطرد ضيقي  ،الحظ أنني
أرزح تحت كطأة حزني  ،لقد كىنت بسببو
 أسمكب بميغ بالفعؿ لقد اختصرت لؾ القصة مف كتاب الخطاب السياسي في مصر القديمة لمدكتكر مصطفي النشار –أستاذالفمسفة القديمة
 حسنان فيؿ ىناؾ ما يستحؽ أف ييذكر أيضان مف عصر األضمحبلؿ األكؿ ؟ نعـ ىناؾ نصائح مشيكرة مف ذلؾ العصر تسمي نصائح الممؾ خيتي الرابع البنو كسكؼ أقرأىا لؾ مفكتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – كالمراجعة العممية د ناصر
األنصارم
 -ككيؼ كصؿ الممؾ خيتي الرابع لمحكـ في ظؿ كؿ ىذه الفكضي كاالضمحبلؿ ؟

ْْ.

نصائح الممؾ خيتي الرابع البنو

 كاف الممؾ خيتي األكؿ مف أبرز مف حكمكا مصر في فترة االضطرابات كتعدد األسر الفرعكنية كتعددالحكاـ (خبلؿ عصر االضمحبلؿ األكؿ) فقد استطاع األمير خيتي حاكـ اإلقميـ العشريف مف أقاليـ

الصعيد في ظؿ االضطرابات التي سادت ا لفترة االنتقالية األكلي مف نياية األسرة السادسة حتي قياـ
األسرة الحادية عشرة  ،استطاع أف يؤسس األسرة التاسعة الفرعكنية حكالي سنة ُِّْ قبؿ الميبلد ،
ٕٓ

كيتخذ مف عاصمة إقميمو كىي مدينة أىناسيا عند مدخؿ الفيكـ عاصمة لمصر  ،كلقبو األثريكف باسـ
الممؾ خيتي األكؿ  ،كيسمي ىذا العصر بالعصر اإلىناسي  ،أما الممؾ خيتي الرابع (كاح كا رع) فقد
جمس عمي عرش أىناسيا خبلؿ األسرة العاشرة  ،ككاف ممؾ حازـ  ،كمشيكر بكصيتو البنو (مرم كا
رع) تمؾ الكصية التي تمقي الضكء عمي ذلؾ العصر  ،كالتي يعطي فييا خبلصة تجاربو البنو حتي ال
يقع فيما كقع فيو ىك مف أخطاء كيبدأ ىذه النصائح بتحذير ابنو مف أم تابع لو يكثر مف الكبلـ كراءه
أتباع كثيركف فإف ىذا الشخص يسبب االنقساـ بيف الناس  ،كيكصيو بأف يككف فنانان في الحديث ،

كينصحو بأف ينيج سبيؿ آبائو كأجداده كأف يكثر مف قراءة ما خمفكه مف كتب الحكمة  ،كأال يفعؿ الشر
كأف يتحمي بالصبر كيترؾ كراءه ذكرم حسنة مف حب الناس لو  ،كيحذر ابنو مف الطمع  ،كينصحو
بأف يعتني بتثبيت حدكده كأف يعمي مف شأف رجالو كيقكييـ  ،كينصحو باتباع الحؽ كاقامة العدؿ ،
كيحذره مف ظمـ األرممة  ،كيكصيو بأال يحرـ شخصان مف ثركة أبيو  ،كأال يطرد المكظفيف مف كظائفيـ

كأال يعاقب أحدان دكف خطأ كينصح ابنو بالعناية بيـ كتقريبيـ منو كأف يمنحيـ الحقكؽ  ،كيكافئيـ

بإعطائيـ بعض الماشية  ،كيحذره بشده أف يميز ابف شخص غني عمي ابف شخص فقير  ،بؿ يجب
أف يقدر كؿ إنساف حسب كفاءتو الشخصية  ،كيكصيو باإلكثار مف إقامة المنشآت الدينية كتقديـ

القرابيف  ، - - -كيختـ نصائحو بحث ابنو عمي طاعة اإللو كالخكؼ منو  - - ،كيذكره بأال ينسي
آخرتو كأف يعمؿ لميكـ اآلخر كأف يذكر دائمان نعـ اإللو عميو

 -إنيا نصائح قيمة جدان ببل شؾ

 تمؾ كانت نصائح ثالث ممكؾ األسرة العاشرة الفرعكنية إلي رابع ممكؾ تمؾ األسرة كلكف كيؼ انتيي عصر االضمحبلؿ األكؿ كبدأ عصر الدكلة الكسطي ؟ تعتقد في رأيؾ ما المتغير الذم يجب أف يحدث في مثؿ ىذه األحكاؿ لتتغير ؟ تقصد ظيكر شخصية بارزة عمي مسرح األحداث ؟ بالتأكيد  ،فاألكضاع قد كصمت لمرحمة تحتاج لشخص مف كزف مينا كزكسر كسنفرك كمف يككف ىذا الشخص الذم بدأ عصر الدكلة الكسطي كانتيي عصر االضمحبلؿ األكؿ عند ظيكره ؟ إنو منتكحتب الثاني كلكنيا قصة تستحؽ أف تركم  ،كلكف قؿ لي بماذا كنت ستشعر إذا كنت قد كلدتكعشت في عصر االضمحبلؿ األكؿ ؟
 كنت عمي األرجح سأمكت قبؿ أف أعرؼ ما حدث ىذه إجابة رائعة -لقد عرفت أنيا ستركقؾ  ،الميـ  ،ىات ما عندؾ مشككران مف البداية

ْٓ.

ٕٔ

منتكحتب الثاني كبداية الدكلة الكسطي

 القصة بدأت بظيكر عائمة محترمة في طيبة كقد ذكرنا أف عصر االضمحبلؿ األكؿ مف األسرة السابعةإلي العاشرة ككانت األسرتيف السابعة كالثامنة تحكماف مصر مف ( منؼ ) أما التاسعة كالعاشرة فمف (

إىناسيا ) ككبلىما في الكجو البحرم في شماؿ مصر ككانت طبعان األقاليـ كالمقاطعات شبو مستقمة عف
الحككمة المركزية  ،ككسط كؿ ىذه الظركؼ كأثناءىا ظيرت عائمة محترمة في الجنكب كتحديدان في

مدينة طيبة التي يقاؿ عنيا أنيا مدينة األقص ر الحالية ككاف عميد ىذه العائمة رجؿ قكم ككاف حاكـ
ليذه المنطقة ككاف اسمو ( إنيك تؼ ) كظؿ ىذا الرجؿ ككؿ مف جاء بعده في ىذه العائمة عمي خبلؼ
كاضح مع ممكؾ األسرة العاشرة في إىناسيا بؿ كقد كقعت بعض الحركب بيف الطرفيف كقد تـ تكسيع

نطاؽ حكـ ىذه العائمة الحاكمة ح تي شمؿ خمسة أقاليـ في جنكب مصر ككاف ىذا في عيد ( إنيكتؼ
الثاني ) الذم حكـ طيبة لمدة خمسيف عامان كما يقكؿ أحمد فخرم ثـ تبله في ىذه العائمة إنيكتؼ

الثالث ثـ ( منتك حكتب األكؿ ) ثـ ( منتك حكتب الثاني ) كىنا يتكقؼ التاريخ كيغير مجراه فقد جاء

قائد مف مؤسسي الدك ؿ كمف الشخصيات الفذة البارزة كىك منتك حكتب الثاني الذم لـ يحكـ الجنكب
فحسب مثؿ سابقيو كجدكده كلكنو استطاع اإلطاحة بممكؾ الشماؿ الضعفاء في إىناسيا ليصبح مؤسس
األسرة الحادية عشرة بؿ مؤسس الدكلة الكسطي بالكامؿ  ،كاذا اعتبرنا أف مينا مؤسس الدكلة القديمة
فإف من تك حكتب الثاني ىك مؤسس الدكلة الكسطي ككاف ذلؾ حكالي سنة َِِٓ ؽ ـ
 مينا قد كحد القطريف أما منتكحتب الثاني فقد كحد جميع مقاطعات مصر المفككة بالتأكيد  ،كيقكؿ عنو أحمد فخرم في كتابو الرائع مصر الفرعكنية ( كليذا يرم بعض المؤرخيف اعتبارمف سبقو مف ممكؾ ىذه األسرة كالتسعة أعكاـ األكلي مف حكمو كقتان معاصران لؤلسرة العاشرة كأف األسرة

الحادية عشرة تبدأ مف ىذا التاريخ فقط  ،لكف اإلنصاؼ في البحث يحتـ عمينا اعتبار أياـ األسرة

الحادية عشرة منذ عيد إنيكتؼ األكبر أم قبؿ ذلؾ باثنيف كثمانيف عامان ) كيتضح مف كبلـ األستاذ

أحمد فخرم أف األسرة الحادية عشرة الفرعكنية كانت عمي التكازم مع األسرة العاشرة كلكف إحداىما في
الجنكب كاألخرم في الشماؿ  ،كىكذا عادت الحككمة المركزية القكية كسيطرت كأعادت كؿ شئ إلي

أصمو كعاد الفف كالبناء كالمعمار كعادت األمجاد الفرعكنية كمكتكب في مكسكعة د ناصر األنصارم (
حكاـ مصر) إف بداية األسرة الحادية عشرة سنة ََِٔ ؽ ـ كاعتبر أف إنيكتؼ الكبير األكؿ ىك أكؿ
ممؾ في ىذه األسرة كاسمو في المكسكعة ( انتؼ األكؿ ) أك ( سيرتاكم ) أما منتكحتب الثاني فقد
ذكره عمي أنو الممؾ الخامس في ىذه األسرة المككنة مف ثمانية ممكؾ كآخرىـ الممؾ منتكحتب الخامس
كعمي العمكـ ىذه األسرة كانت تمييدان لؤلسرة الثانية عشرة كىيئت ليا الجك لبلستقرار كالبناء ،

 -كىؿ شعر الشعب بالرخاء في ذلؾ العصر ؟

 لقد شعر الشعب باألماف كاالستقرار كىك أىـ ما يعنيو في ىرـ الحاجات الذم ذكرناه كال يكفر األمف كاالستقرار كالعدؿ إال الحكاـ األقكياء بالطبعٕٕ

 لقد قاؿ أحمد فخرم ( كما مف شؾ في أف أكثر ممكؾ الدكلة الكسطي لـ يككنكا عتاة أك متجبريف فياألرض بؿ نعرؼ عف أكثرىـ أنيـ كانكا فخكريف بعدليـ بيف الناس كسيرىـ عمي رعايتيـ كليذا سرعاف
ما أطمأف الناس إلي حكاميـ كترككا أمر سعادتيـ بيف أيدييـ )
 -يبدك أف المصرم دائمان يترؾ أمر سعادتو بيف أيدم حكامو

 كقد تـ العثكر عمي بعض الرسائؿ المكتكبة عمي أكراؽ البردم تنتمي إلي عصر األسرة الحادية عشرةكتحتكم عند تأمميا عمي معمكمات كثيرة عف ىذا العصر كىي مف اآلثار المشيكرة بيف الميتميف
بتاريخ الفراعنة كمعركفة باسـ رسائؿ الكاىف الماكر
 -كعمي ماذا كانت تحتكم ىذه الرسائؿ ؟

ْٔ.

رسائؿ الكاىف الماكر

 ضيفنا اآلف في الحكار ىك ( الكاىف المزارع "حقا نخت " كىك شيخ شحيح ماكر اضطر إلي السفر إليالشماؿ كترؾ بقية عائمتو في طيبة تحت رعاية ابنو األكبر الذم كتب لو عد ة رسائؿ "تـ العثكر عمييا "

تعطينا صكرة طريفة مف صكر المجتمع في ىذه الفترة )  ،كىذه مقتفطات قميمة جدا مف رسائمو بدكف
تعميؽ  ( :كيؼ حالكـ في معيشتكـ كرفاىيتكـ كصحتكـ  - -إنكـ أشبو بمف يأكؿ حتي يشبع كيغمض
عينيو بينما يمكت الناس جكعان في الببلد كميا  ،لقد نزلت إلي الجنكب كحصمت عمي مؤكنة لكـ بقدر
ما استطعت  ،أليس النيؿ منخفضان جدان ؟ حسنا فقد جاءنا المحصكؿ متناسب مع ذلؾ  - -فإنكـ

تركف أنني تمكنت مف إعالتكـ حتي اليكـ  - -إف نصؼ الحياة خير مف المكت الكامؿ – ال يكجد أحد
في أم مكاف يحصؿ عمي مثؿ ىذه المؤف  - -احرثكا األرض كال تكفكا عف العمؿ – ما أسعدكـ ألني

أعكلكـ ) - -
 يبدك أنو ال يخمك عصر مف كجكد البخبلء  ،كلكف كيؼ انتيي عصر األسرة الحادية عشرة كبدأ عصراألسرة الثانية عشرة ؟
 عندما تيذكر األسرة الثانية عشرة ييذكر مؤسسيا بالطبع الممؾ امنمحات األكؿ  ،فمقد ساد عدـ االستقرارنياية عصر األسرة الحادية عشرة لمدة حكالي سبع سنكات بعد أنتياء عصر الممؾ منتكحتب الثالث
الذم كاف آخر الممكؾ األقكياء في ىذه األسرة كيبدك أف امنمحات األكؿ قد استغؿ ذلؾ لتأسيس أسرتو
 ككيؼ اكتسب شرعيتو في الحكـ كىك ليس مف البيت المالؾ -ىذا المكضكع كاف متيسران أياـ الفراعنة كيتمخص في اختراع نبكءة ينسبكنيا لآللية تبشر بتكلي شخص

معيف حكـ مصر أم أف تعيينو بإرادة اآللية كسنرم ذلؾ أكثر مف مرة أثناء حديثنا عف العصر
الفرعكني كجدير بالذكر أف أشير نبكءة في تاريخ الفراعنة ىي المكتكبة عمي لكحة تسمي لكحة الحمـ

بيف مخالب أبك اليكؿ كمكجكدة حتي اآلف كسكؼ أحدثؾ عنيا عند الكصكؿ إلييا أما ما حدث بالنسبة
لبداية االسرة الثانية عشرة فقد قاـ آخر ممكؾ األسرة الحادية عشرة عمي ما يبدك بتكميؼ كزيره
ٖٕ

(إمنمحات) بإحضار األحجار البلزمة لتشييد المعابد كعمؿ التابكت الخاص بو فقاـ امنمحات ىذا
بإعداد حممة كبيرة جدان إلي كادم الحمامات لقطع األحجار كأخذ معو ما يقرب مف عشرة آالؼ شخص
كطبعان ىذا العدد كاف مبالغ فيو جدان كال يتناسب مع طبيعة الميمة ألنو كاف قد قرر إنياء حالة

الفكضي كاإلنقبلب عمي الممؾ كتأسيس أسرة حاكمة جديدة باستخداـ ىذه القكة الكبيرة التي أصبحت

تحت قيادتو
 -عمي أم حاؿ يبدك أف امنمحات لـ يكف شخصية عادية أليس كذلؾ ؟

ْٕ.

الممؾ امنمحات األكؿ مؤسس األسرة الثانية عشرة الفرعكنية

 بالتأكيد فقد قاؿ عنو أحمد فخرم  :لـ يكف امنمحات إال رجبل عصاميا مف الشعب رفعو ذكاءه كجده إليالمكاف الذم يستحقو  - -ككاف مف بيف أساليب رده عمي خصكمو كتابة البردية المعركفة باسـ
تنبؤات نفرتي المحفكظة اآلف في متحؼ ليننجراد كالتي أطنبت في كصؼ ما سيحؿ بمصر مف فكضي
كأف إنقاذىا سيتـ عمي يدم ممؾ سيأتي مف الجنكب يسمي أميني " امنمحات" ابف امرأة مف النكبة
كيكلد في الصعيد سييزـ األسيكيكف أماـ مذابحو كيقع الميبيكف صرعي أماـ لييبو  - -كلـ يكف
المقصكد مف كتابة تمؾ البردية إال التركيج بيف الشعب ليذا الحاكـ الجديد كمحاكلة إقناع الناس بأف
اختياره إلنقاذ مصر أمر أرادتو اآللية منذ أبعد األزمنة  - -كطالت األياـ بأمنمحات حتي كصؿ حكمو
إلي ثبلثيف عاما كلـ يقدر لو أف يمكت كىك في شيخكختو ميتة ىادئة بؿ مات غيمة كىك في قصره ،
إذ انتيز أعداؤه فرصة غياب ابنو ككلي عيده كشريكو في الممؾ سنكسرت  ،في حممة عمي ليبيا
كدبركا مقتمو – كنعرؼ بعض التفاصيؿ عف تمؾ النياية مف برديتيف إحداىما مف بردية شخص يسمي
سنكىي  ،أما البردية الثانية فيي معركفة باسـ نصائح امنمحات البنو كقد كتبت دكف شؾ بعد مكت
الممؾ ككأنيا عمي لسانو مف العالـ اآلخر يتحدث فييا إلي ابنو كيكصيو كيؼ يسكس الممؾ - -
ككانت مف أحب المكضكعات األدبية إلي قمكب المصرييف في الدكلة الحديثة مف األسرة ُٖ حتي
األسرة َِ ككانت مكضع دراسة كثير مف العمماء
 ىذا يعني أف الفراعنة كانكا ييتمكف بدراسة تاريخيـ كما حدث في األسر السابقة بالتأكيد ( كتمتاز األسرة الثانية عشرة بما أنتجو صانعكا الحمي كبخاصة ألميرات البيت المالؾ إذ جمعتتمؾ الحمي بيف الدقة المتناىية في الصناعة كالذكؽ الفني الرفيع ) كما يمتاز ىذا العصر بنشاط
دبمكماسي كبير كعبلقات كاسعة مع دكؿ الجكار  ،كما اىتمت ىذه األسرة بالجنكب كقامت بتعييف حاكـ
مصرم جنكب الشبلؿ الثالث كأقامت حصنان كمخزنان كبيران لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع
لمرم كاىتمت بالزراعة كبنير النيؿ اىتماـ خاص كما ازدىر في عيد ىذه األسرة األدب كالفف

 -يبدك أف ىذه األسرة كانت مسيطرة تمامان كليا العديد مف اإلنجازات

ٕٗ

 نعـ كسكؼ أقرأ لؾ بعض إنجازات ىذه األسرة ألنيا تستحؽ بالفعؿ كيقكؿ الرافعي عف ىذه األسرة فيبل عف السمطة
كتابو تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة  :كتمتاز ىذه األسرة عام نة بأنيا نزلت قمي ن

القدسية التي كانت لممكؾ الدكلة القديمة  ،كتقربت إلي الشعب بإقامتيا منار العدؿ  ،كبالعديد مف

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

دكلة في المنطقة  ،ككاف الممؾ سنكسرت األكؿ ثاني ممكؾ ىذه األسرة  ،كقد أقاـ مسمة شييرة باقية

إلي اآلف ( بالمطرية ) كيبمغ ارتفاعيا ٔٔ قدمان  ،كىي قطعة كاحدة مف الجرانيت األحمر  ،كقد أقاميا

في مدخؿ المعبد كالمدرسة الجامعة المذيف بناىما في عيف شمس ( التي يسمييا اليكنانيكف

ىميكبكليس ) – مدينة أكف  -كىي أقدـ مسمة قائمة في مكانيا األصمي  ،كيقكؿ الدكتكر أحمد بدكم
في كتابو ( مككب الشمس جِ صفحة َُّ ) إف مسمة عيف شمس إحدم خمس مسبلت مازالت في
مكانيا األصمي كأما باقي مسبلت الفراعنة فقد نقميا الضعؼ كاليكم السياسي إلي ما كراء البحار إلي
لندف كباريس كنيكيكرؾ كركما كاستانبكؿ كفي ركما كحدىا مسبلت تسع
 الضعؼ كاليكم السياسي  ،يا لو مف تعبير  ،كتخيؿ معي إذا كاف الفراعنة سيعرفكف إلي أيف ستذىبآثاراىـ ىؿ كانكا سيشيدكنيا ؟
 بؿ تخيؿ إذا عاد أحدىـ إلي قبره كما يدعكف في يكـ مف األياـ سيجد جميع محتكيات القبر في جميع متاحؼ العالـ بالتأكيد  ،الميـ فماذا عف باقي مشركعات ىذهاألسرة ؟
 مف أىـ المشركعات العمبلقة ليذه األسرة ببل شؾ مشركعات الممؾ امنمحات الثالث التي انبير بياا لمؤرخ ىيركدكت المعركؼ عندما حضر إلي مصر ككتب عنيا كبمناسبة الحديث عف امنمحات الثالث
فإنو تكجد حاليا بمتحؼ المكفر بفرنسا رأس تمثاؿ رائعة ليذا الممؾ
 -ىيركدكت ىذا ىك الذم قاؿ قكلتو الشييرة أف مصر ىبة النيؿ فماذا قاؿ عف ىذه المشركعات

ْٖ.

عندما انبير المؤرخ اليكناني ىيركدكت بمشركعات الممؾ امنمحات الثالث

 كرد بالجزء األكؿ مف مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف صفحة َٖ كما بعدىا كتحت عنكافامنمحات الثالث حكالي ُِْٖ قبؿ الميبلد  :حكـ امنمحات الثالث مصر كقد سمي باسـ ني ماعت رع

كيعتبره المؤرخكف مف أعظـ مف حكمكا مصر  ،كداـ حكمو خمسان كأربعيف سنة مرت عمي مصر في

ىدكء كسبلـ كممئت بالمشاريع الكبرم العمرانية  ،كاف أعظميا بطبيعة الحاؿ نظاـ الرم الذم ابتكره
لمكجو البحرم بأف اتخذ مف منخفض اقميـ الفيكـ الذم ينخفض في بعض أجزائو عف البحر بػ ُِٗ

قدمان خزانان لمماء حيث ال تزاؿ بحيرة قارك ف آية عمي ذلؾ فشيدكا عمي الفتحة في سمسمة الجباؿ التي
تربط كادم النيؿ بمنخفض الفيكـ سدان عظيمان – سد البلىكف -فنشأت ىذه البحيرة اليائمة في التاريخ
َٖ

التي عرفت باسـ بحيرة مكريس كالتي كانت تمد النيؿ بعد ذلؾ بالماء خبلؿ فترة التحاريؽ أشبو بخزاف
أسكاف أك السد العالي في عصرنا الحديث  ،كبيذا ضرب عدة عصافير بحجر كاحد  ،فيك أنقذ الفيكـ
مف الغرؽ الذم كانت تتعرض لو كؿ عاـ  ،كاستصمح أراضي زراعية قاـ باستغبلليا بالفعؿ كمد النيؿ
بالماء أياـ التحاريؽ  ،كمف األعماؿ العمرانية العظيمة التي تنسب إلي امنمحات الثالث  ،القصر العظيـ
الذم اطمؽ عميو اليكنانيكف اسـ قصر البلبيرانت – قصر التيو – ككاف طكلو يبمغ ألؼ قدـ كعرضو
ثمانمائة كقد استعمؿ معيدان دينيان كاداريان  ،كقد كصؼ ىيركدكت ىذيف األثريف كنعني بيما بحيرة
مكريس كقصر البلبيرانت  ،فقد رآىما رأم العياف ككصؼ ما رأم عامة كسجؿ انبياره كما كرد في

كتاب ىيركدكت يتحدث عف مصر لمحمد صقر خفاجة
 فماذا قاؿ ىيركدكت ؟ -يقكؿ  :إف البلبيرانت عمؿ يعجز عف كصفو البياف  ،إذ لك قدر إلمرئ أف يجمع معرضان لممباني كاآلثار

بل أقؿ مف ىذه البلبيرانت  - - - -ثـ ينتقؿ ىيركدكت لمتحدث
الفنية التي شيدىا اليكنانيكف لبدت عم ن

عف بحيرة مكريس فيقكؿ  :كمع أف البلبيرانت عمي ىذه الدرجة مف العظمة  ،لكف البحيرة المسماة
ببحيرة مكريس كالتي بني البلبيرانت بالقرب منيا تثير إعجابان أشد  ،كراح ىيركدكت يسجؿ أبعاد الخزاف
العظيـ ككيؼ يصؿ إلييا الماء مف النيؿ لمدة ستة أشير ثـ يرجع منيا إلي النيؿ مدة ستة أشير ثانية

 ،كىي القناة المعركفة اليكـ باسـ بحر يكسؼ  ،كما تحدث ىيركدكت عف تمثاليف المنمحات الثالث ،
كفترة حكـ امنمحات الثالث حؿ فييا النعيـ كاألمف كالسكينة عمي الببلد  ،حتي ترنـ القكـ بالفرعكف
قائميف  :أنو يكسك القطريف جنة خضراء أكبر مف ا لنيؿ العظيـ  ،لقد زاد القطريف قكة  ،كيؼ ال كىك
نفس الحياة المرطب لؤلنكؼ  ،ىك الذم يكزع الخيرات عمي تابعيو  ،ىك المغذم لخمفاءه  ،ىك الفداء
كفي فمو الخير
 يبدك أف الحاكـ ىك كؿ شئ في مصر ككمما قرأت لي أكثر كمما يتأكد ىذا المعني  ،مع أف الشعب ىكالذم يصنع كؿ ش ئ كلكف البد أف تأتيو المبادرة مف أعمي كبقكة  ،فالحاكـ القكم كؿ ما عميو أف يرغب
فقط في فعؿ أم شئ
 بالتأكيد إف رغبة الحاكـ في مصر تمعب الدكر المحكرم إف لـ يكف الدكر الكحيد في تنفيذ أم مشركعكلكف مف اإلنصاؼ أف نقكؿ أف الحاكـ القكم إذا كاف عاد نال في نفس الكقت يككف ذلؾ مف حسف حظ
الشعب فيك ال يممؾ تغييره عمي أم حاؿ

 -قد يككف ما تقكلو صحيحان كلكف ىناؾ اعتبارات أخرم في غاية األىمية كالخطكرة كىي أف مصر كانت

في ذلؾ الكقت دكلة قكية ذات سيادة بؿ أقكم دكلة في المنطقة كبالتالي فإف حاكميا كاف ال يخضع

ألم ضغكط خارجية تفرض عميو اتخاذ قرارات معينة ليست نابعة منو شخصيان

ُٖ

 بالفعؿ معؾ كؿ الحؽ فمصر في ذلؾ الكقت لـ تعرؼ التبعية كلـ يتـ السيطرة عمييا أك عمي حكاميابأم صكرة مف الخارج فكانت كؿ مشاكميا كاضطراباتيا تحدث داخميا فقط فإذا حكميا حاكـ قكم كعادؿ

ال يكجد ما يمنعو عمي اإلطبلؽ مف فعؿ ما يريد دكف أف يضع في اعتباره المكقؼ الدكلي أك
تكازنات مف أم نكع في المنطقة أك أم شئ مف ىذا القبيؿ  ،كما أف كؿ ما يجمعو الحاكـ
كحاشيتو ككينتو ككبار رجاؿ دكلتو ال يخرج مف مصر بؿ يتـ إنفاقو داخميا  ،كبالتالي فإف

جميع خيرات مصر تبقي داخؿ مصر

 -حسنان  ،فيؿ تكجد إنجازات أك مكاقؼ تاريخية أخرم ميمة ليذه األسرة ؟

ْٗ.

في عيد الممؾ سنكسرت الثالث أبحرت السفف المصرية في الجرانيت

 -حدث مكقؼ تاريخي نادر عندما قرر الممؾ سنكسرت الثالث ُْٕٖ ُٖٓٓ-ؽ.ـ .إجراء أعماؿ حربية

في النكبة لتأميف حدكد مصر الجنكبية فقد كجد عقبة كبيرة أماـ سفف األسطكؿ  ،فشؽ ألسطكلو طريقان
بيف صخكر الشبلؿ األكؿ  ،كأنشأ ميندسكه ىذا الطريؽ المائي في أصعب مناطؽ الشبلؿ الجرانيتية

لمسافة مائتيف كستيف قدمان بعرض أربعة كثبلثيف قدمان كعمؽ ستة كعشريف قدمان  ،كحمؿ عمي النكبة

عدة حمبلت كطدت فييا السمطة المصرية  ،كشيد ح صنيف متقابميف في آخر الحدكد الجنكبية لمدكلة
عمي شاطئ النيؿ  ،كال تزاؿ آثار ىذيف الحصنيف باقية اآلف تشيد لمصر في تمؾ األكقات بالبراعة
الحربية كالكفاية في اختيار مكاقع الدفاع الحصينة  ،كالمقدرة عمي تشييد الحصكف المنيعة  ،ككاف

سنكسرت الثالث مف أىـ ممكؾ األسرة الثانية عشرة الفرعكنية بالدكلة الكسطي  ،كقد نصب لكحتو
المشيكرة التي يتحدث فييا إلي المصرييف عف الكفاح الكطني كيحثيـ عميو
 إف ىؤالء الممكؾ كانكا حريصيف عمي كتابة كتسجيؿ أمجادىـ فماذا كتب عمي ىذه المكحة ؟بل عف كتاب تاريخ الحركة القكمية في مصر القديمة – تاليؼ عبد
 -بعض مف المكتكب عمي المكحة نق ن

الرحمف الرافعي – صفحة ْٓ - - ( :كلقد جعمت تخكـ ببلدم أبعد مما كصؿ إليو أجدادم  ،كزدت في

مساحتيا عمي ما كرثتو  ،كاني ممؾ يقكؿ كينفذ  ،كما يختمج في فؤادم تفعمو يدم  ،كاني طمكح إلي
السيطرة  ،كقكم أحرز الفكز  ،كلست بالرجؿ الذم يرضي بالتقاعس عندما يعتدم عميو  ،أىاجـ مف
يياجمني حسبما تقتضيو األحكاؿ فإف الرجؿ الذم يركف إلي الدعة بعد اليجكـ عميو يقكم قمب العدك ،
كالشجاعة ىي مضاء العزيمة ) - -
 يقكؿ كينفذ أـ يقكؿ كالشعب ىك الذم ينفذ ؟ عمي أم حاؿ لف ينفذ أحد أم شئ إال بقرار مف الفرعكف  ،كعمكمان فقد حكمت ىذه األسرة ما يقرب مفقرنيف  ،كتتككف مف مجمكعة مف الممكؾ اشتيركا باسـ امنمحات كسنكسرت عمي التكالي كىذا ىك

الترتيب المفضؿ لممكؾ ىذه األسرة :

امنمحات األكؿ – سنكسرت األكؿ – امنمحات الثاني –

سنكسرت الثاني – سنكسرت الثالث – امنمحات الثالث – امنمحات الرابع – الممكة سبؾ نفرك كقد
ِٖ

امتاز عصر ىذه األسرة بالرقي في الذكؽ الفني كما يمتاز ىذا العصر بنشاط دبمكماسي كبير كعبلقات
كاسعة مع دكؿ الجكار مثؿ فمسطيف كسكريا كبعض جزر البحر المتكسط مثؿ قبرص ككانت الدكؿ التي
ارتبطت بمصر بعبلقات صداقة ىي المستف يدة أكثر بيذه العبلقات بطبيعة الحاؿ ألف مصر في ذلؾ
الكقت كانت أعظـ األمـ ثقافة كقكة كحضارة في ببلد الشرؽ القديـ عمي حد تعبير أحمد فخرم
 أك كما كرد في األغنية الشييرة طكؼ كشكؼ لكككب الشرؽ أـ كمثكـ  :كاف نيار الدنيا لسو ماطمعش  ،كىنا عز النيار
 كما اىتمت ىذه األسرة بالجنكب كقامت بتعييف حاكـ مصرم جنكب الشبلؿ الثالث كأقامت حصنان كمخزنانكبيران لمتجار ىناؾ كما أقامت ىذه األسرة مشاريع لمرم كاىتمت بالزراعة كبنير النيؿ اىتماـ خاص كما

ازدىر األدب كالفف في عصر ىذه األسرة  ،كقد كتب عنيا أيضان المؤرخ كاألثرم الكبير د أحمد فخرم

في كتابو الممتع مصر الفرعكنية كتحديدان في الصفحة رقـ َِْ ( كما مف شؾ في أف أكثر ممكؾ
الدكلة الكسطي لـ يككنكا عتاة أك متجبريف في األرض بؿ نعرؼ عف أكثرىـ أنيـ كانكا فخكريف بعدليـ

بيف الناس كسيرىـ عمي رعايتيـ كليذا سرعاف ما أطمأف الناس إلي حكاميـ كترككا أمر سعادتيـ بيف
أيدييـ(

 -أعتقد أنؾ ذكرت ىذا مف قبؿ  ،فماذا حدث ليذه السعادة كالحضارة ؟

َٓ.

نياية غامضة لؤلسرة ُِ كعصر االضمحبلؿ الثاني

 -تخيؿ نفسؾ تعيش في ذلؾ العصر فبالتأكيد ستشعر أف ىذا الرخاء دائـ كال نياية لو كستمكت بالتأكيد

قبؿ أف تعرؼ أف مصر قد تعرضت لفترة ضعؼ كنياية غامضة لؤلسرة ُِ كبداية عصر االضمحبلؿ

الثاني
 ككيؼ حدث ذلؾ ؟ عصر االضمحبلؿ الثاني يبدأ بنياية األسرة الثانية عشرة كمع بداية األسرة الثالثة عشرة كأصؿ الحكايةأف البيت الممكي لؤلسرة ُِ لـ يعد بو رجاؿ عمي ما يبدك فتكلي الحكـ إمرأة اسميا الممكة ( سبؾ
نفرك رع ) كيبدك أف ما حدث في ىذه الفترة أياـ نياية حكـ ىذه الممكة غير مدكف بدقة في كتب
التاريخ كيكاد يككف مجيكؿ فأنا أمامي األف كتابيف أحدىما الجزء الرابع مف مكسكعة سميـ حسف
كاألخر كتاب مصر الفرعكنية ألحمد فخرم ككبلىما ال يجد سبب كاضح لظيكر أكؿ ممؾ في األسرة ُّ
فمثبلن يقكؿ سميـ حسف في صفحة ْ الجزء الرابع ( لـ تصؿ إلي أيدينا معمكمات كثيقة عف حاؿ نياية
حكـ الممكة سبؾ نفرك رع آخرة ممكؾ األسرة الثانية عشرة كيظف بعض المؤرخكف أنيا البد قد تزكجت

الممؾ " سخـ رع خكتاكم " كأنو بزكاجو منيا أصبح ممكان شرعيان كلكف ليس لدينا ما يدعـ ذلؾ الزعـ )

بينما في كتاب أحمد فخرم صفحة ِِٗ (  - -فإذا ما تساءلنا عما حدث كما الذم قضي عمي حكـ

ّٖ

تمؾ األسرة كربما عمي الممكة أيضان فإننا نجد أنفسنا عاجزيف عف الجكاب المقنع لقمة ما لدينا مف

كثائؽ ) ،

 أم أف السبب الحقيقي غير معركؼ كالميـ أف الممؾ ( سخـ رع خكتاكم ) كصؿ لمسمطة نعـ  ،كعمي فكرة اسمو في مكسكعة حكاـ مصر ( خكتاكم رع ) كالغريب أف ممكؾ األسرتيف ُّ ُْ ،مدرجيف معان بدكف فاصؿ في مكسكعة حكاـ مصر كىناؾ العديد منيـ حكمكا مصر لفترات قصيرة جدان
مما يدؿ عمي أف مصر كاف يسكدىا عدـ االستقرار لكف لفت نظرم إف اسـ الممؾ ( نحسي ) مكتكب
في آخر قائمة ممكؾ األسرة ُْ كجاءت بعد اسمو مباشرةن أسماء ممكؾ اليكسكس كمف المحتمؿ أف

ىذا الممؾ كاف عمي صمة باليكسكس كمكالي ليـ في تقدير بعض المؤرخيف ألف مف ألقابو التي كجدت

في اآلثار الفرعكنية لقب ( ح بيب "ست" رب أكاريس ) كاإللو (ست) ىذا ىك اإللو المعبكد عند
اليكسكس أما مدينة (أكاريس) فيي عاصمة ممكيـ في مصر ،
 -يبدك أف ىذه الفترة ليست كاضحة تمامان

 نعـ حتي أف عدد ممكؾ ىاتيف األسرتيف يكاد يككف غير معمكـ بالرغـ أف ىناؾ أثار كثيرة كجدت مفبل في مصر أياـ حكـ فراعنة ىذه الفترة كلكف بشكؿ
ىذه الفترة كيبدك أف اليكسكس كانكا مكجكديف فع ن

غير رسمي ألف سميـ حسف يعتقد أف اليكسكس تسربكا إلي مصر ببطء كعمي ميؿ كنشركا ثقافتيـ

كمبادئيـ كدرسكا الببلد جيدان ثـ انقضكا عمييا بجيش جرار سيطركا بو عمي الدلتا فقط في البداية ثـ
امتد سمطانيـ إلي مصر الكسطي

حتي تمكنكا مف الببلد كحكمكىا لمدة أسرتيف ُٓ  ُٔ ،كطبعان لف

أشغؿ بالؾ يا عزيزم بما تـ مف أحداث خبلؿ فترات حكـ األسرتيف ُّ  ُْ ،لسببيف  ،أكؿ سبب ىك
عدـ كجكد معمكمة مؤكدة ككاضحة تمامان مكتكبو عنيـ كالسبب الثاني ألنيا فترة أجمع المؤرخكف عمي
أنيا عصر اضمحبلؿ كضعؼ

 كلكف ما ىي حكاية اليكسكس كأصميـ كفصميـ كمف ىـ كمف إيف قدمكا كما مدم تأثر الببلد بيـ ؟ألنني سمعت أنو قد حدث تطكر كبير في ثقافة المصرييف بعد تعرضيـ ليذا الغزك  ،كما أريد أف
أعرؼ معمكمات عف مظاىر الضعؼ في مصر قبؿ كصكؿ اليكسكس إذا كانت ىذه المعمكمات متاحة
لديؾ لنستفيد مف الدركس كاال فما الفائدة ؟
 لقد كصؼ سميـ حسف بعض مظاىر الضعؼ في األسرة ُّ فكتب ما يمي  - - - ( :غير أف ىذهاليزة القاسية  - -لـ تحدثنا النقكش الباقية حديثان شافيان يجعمنا نصؿ إلي كنييا ،كمع ذلؾ فإنا نممس

حقيقتيا مف اضطراب البيت المالؾ فما يكاد الفرعكف يستقر في عرشو حتي يغتصب منو الممؾ كيطرد
ثـ يتمكه غيره كتتجدد المأساة  ،مما يدؿ عمي أف الببلد كانت منحدرة نحك الخراب كالتدىكر المشيف ،
كال يبعد أف يككف الممكؾ الذيف يمكتكف عمي فراشيـ ميتة طبيعية قبلئؿ جدا ) كما أشار سميـ حسف

عف انتشار ظاىرة بيع الكظائؼ الحككمية فقاؿ (  - -عمي حسب ما تسمح بو الكثائؽ التي في
ْٖ

متناكلنا يكشؼ لنا بعض الشئ عف الحالة الحقيقية ليذه األزمة التي ارتسمت في عيد األسرة الثالثة
عشرة ،كىي أف كبار المكظفيف الخاضعيف لمتاج ،كبخاصة الضباط منيـ الذيف كانكا كقتئذ يغتصبكف
العرش  ،ككانكا يتشاحنكف فيما بينيـ  ،ككاف كؿ منيـ يطمح إلي أف يككف الفائز فكاف يحؿ الكاحد
منيـ مكاف اآلخر دكف أف يفكز مغتصب بأف يضمف لنفسو مركزا ثابتا أك يفمح في تأسيس أسرة قكية
األركاف مدعمة البنياف  ،ىذا إلي أف كبار رجاؿ الدكلة كانكا يبيعكف كظائفيـ كما تباع السمع  ،فبل
غرابة في أف يككف العرش كذلؾ يباع كيشترم لمف في يده قكة كجاه ) ( كعمي أية حاؿ فإف ظاىرة بيع
كظيفة حككمة بمد مف بمداف القطر تدؿ عمي تفكؾ أكاصر الركابط الحككمية في الببلد كال غرابة إذف في
أف نشاىد ذلؾ في عيد األسرة الثالثة عشرة التي كاف ممككيا عمي جانب عظيـ مف الكىف كالضعؼ
مما أدم إلي غزك الببلد عمي أيد اليكسكس )
 مف ىذا الكبلـ يبدك أف ىناؾ أشخاص مف كبار رجاؿ الدكلة كمف الضباط كانكا يعتقدكف أنيـ مفمؤسسي الدكؿ كلكنيـ كانكا دكف المستكم ففشمت كؿ محاكالتيـ في السيطرة عمي األمكر كطبعا ال
كجكد لمشعب في ىذا الصراع بكؿ تأكيد
 يبدك ذلؾ بالفعؿ كلكف ىؿ يكجد حساب تقريبي لمدة االضمحبلؿ ؟ د سيد تكفيؽ حسب مدة عصر االضمحبلؿ الثاني تقريبان فكتب ما يمي  ( :تعرضت مصر منذ األسرةالثالثة عشرة كطكاؿ قرنيف أم حتي األسرة السابعة عشرة لمضعؼ كلبلنحبلؿ كاجتازت فترة أخرم مظممة

 عفكا لممقاطعة كلكف لماذا كصؼ الفترة أنيا مظممة مع عدـ تكفر معمكمات كافية عنيا ؟ ال أدرم ما ىك المقصكد بالفترة المظممة ىؿ ألف الفرعكف فقد سي طرتو كعبكديتو في مصر بالكامؿ أـلعدـ كجكد آثار رائعة باقية مف تمؾ الفترة أـ ألف الشعب المصرم تخمص مف قير الحككمة المركزية أـ
لعدـ كجكد استقرار لمعرش أـ لكجكد احتبلؿ ال ندرم ىؿ كاف أرحـ بالشعب مف الفرعكف نفسو أـ كاف
أكثر قسكة كيبدك أف مفيكـ العصكر المظممة كالعصكر الزاىرة لو عبلقة كثيقة بعبادة الفرعكف نفسو
فكمما كاف الفرعكف شديد القكة كالبطش كالسيطرة كالبناء كالتشييد لممقابر كالمعابد الخاصة بو كبكبار
رجاؿ دكلتو ككينتو كمما كصؼ المؤرخكف عصره بالعصر الرائع الزاىر
 أعتقد أف المكضكع مرتبط باآلثار كا﵀ أعمـ  ،فما تكممة حديثو عف ىذه الفترة ؟ يقكؿ أف مصر اجتازت فترة أخرم مظممة أشد مف التي اجتازتيا أعقاب الدكلة القديمة فتحكـ فيياممكؾ ضعاؼ  ، - - - -مف المبلحظ أف فترة الحكـ التي أعطاىا مانيتكف لمفترة االنتقالية كالتي
كصمت في رأيو إلي َُٗٓ عاما كالتي قاـ بالحكـ فييا عدد مف الحكاـ كصؿ عددىـ إلي ُِٕ حاكما
تؤكد لنا المصاعب التي كاجيت مانيتكف عند كتابتو تاريخ ىذه الفترة كىي المصاعب التي كاجيت
فريؽ مف العمماء كالمتخصصيف لمعرفة فترة حكـ كؿ أسرة كعدد ممككيا  ،عمي أنو أصبح في حكـ
ٖٓ

المؤكد اآلف أف الممكة سكبؾ نفرك آخر ممكات األسرة الثانية عشرة قد ماتت في عاـ ُٖٕٔ ؽ ـ كما
أف األبحاث الحديثة أكدت أف الممؾ أحمس األكؿ مؤسس األسرة الثامنة عشرة تكلي الحكـ في عاـ
ُٕٔٓ ؽ ـ أم أف الفترة االنتقالية الثانية استمرت ما يقرب مف َِِ عاما كىي مقسمة –في رأم
ىيز -عمي الكجو التالي  :األسرة الثالثة عشرة مف ُٖٕٔ ؽ ـ إلي ُّّٔ ؽ ـ ثـ األسرة الرابعة
عشرة حتي سنة َُّٔ ؽ ـ ثـ األسرة الخامسة عشرة كالسادسة عشرة [مف اليكسكس] ثـ األسرة
السابعة عشرة الكطنية  - -كمف ىنا نرم أف ىناؾ أكثر مف أسرة كانت تحكـ في جزء مف مصر في
كقت كاحد عندما كانت مصر مفككة العرم كليس كما كاف يعتقد مانيتكف أف كؿ أسرة مف ىذه األسرات
كانت تحكـ كتتحكـ في جميع أنحاء مصر ثـ تمييا أسرة أخرم جديدة كىكذا –
 أم أف ىذه األسر الضعيفة كانت تحكـ عمي التكازم كلكف اعتبرىا مانيتكف متكالية يعقب بعضيا بعضافأخطأ في حساب المدة بالكامؿ
 نعـ كقد غزا اليكسكس مصر في األسرة الخامسة عشرة كأطمؽ عمييـ العالـ األلماني أكتك اصطبلحاليكسكس الكبار فقد أعطكا ألنفسيـ الحؽ باالحتفاظ باأللقاب الممكية المصرية كيبدك أنيـ استطاعكا
في البداية السيطرة عمي جميع أنحاء مصر كانتشرت اسمائيـ – كنخص بالذكر ىنا الممؾ خياف كالممؾ
أبكفي س مف النكبة إلي فمسطيف ثـ بعد ذلؾ أتت مجمكعة أخرم مف حكاـ اليكسكس أطمؽ عمييـ نفس
العالـ اصطبلح اليكسكس الصغار أك الضعاؼ كىـ الذيف ينتمكف لؤلسرة السادسة عشرة كلـ يستطع
ىؤالء السيطرة عمي جميع أنحاء مصر إذ قاـ في ىذه الفترات بيت حاكـ قكم في الصعيد اتخذ مف
طيب ة مقرا لو كأسس األسرة السابعة عشرة كأخذ عمي عاتقو تحرير مصر مف اليكسكس  - -قمنا أف
الفكضى بدأت تسكد مصر في الفترة التي بدأت تظير في غرب آسيا حركة ىجرة قبائؿ كاسعة تنتمي
إلي العنصر اليندك أكركبي كقد كصؿ أثرىا إلي مصر كبدأت تشعر بيا في أكائؿ األسرة الرابعة عشرة
كذلؾ بعد أف استقرت ىذه القبائؿ في سكريا كفمسطيف كأخذكا بمظاىر الحضارة السامية المكجكدة ىناؾ
كعرفكا في التاريخ باسـ اليكسكس )

ُٓ.

مف ىـ اليكسكس ؟

 -مف ىـ اليكسكس ؟

 اليكسكس كتب عنيـ الفراعنة أنفسيـ بعد ذلؾ ككصفكىـ بأكصاؼ تعبر عف مدم استياءىـ الشديدمنيـ فقال كا عنيـ الرعاة البدك كقالكا عنيـ الطاعكف أما كممة ىكسكس نفسيا فتعني ( حكاـ األقاليـ
األجنبية ) كىك المعني المقبكؿ تفسيره مف كجية نظر سميـ حسف في مكسكعتو ( صفحة ُ بالجزء
الرابع )  ،ككاف عدد ممككيـ الذيف حكمكا مصر ِّ ممكان تقريبان منيـ ثمانية ممكؾ لقبكا أنفسيـ بمقب

اإللو الطيب كستة ممكؾ لقبكا أنفسيـ بمقب ابف الشمس كقد ترككا آثاران مكجكدة إلي اآلف ككاف الثبلثة

ٖٔ

كعشريف ممكان مكزعيف عمي أسرتيف ُٓ  ُٔ ،ككانت عاصمتيـ في أكاريس في الكجو البحرم طبعان
ككانكا يقدسكف اإللو ( ست ) الذم يعتبره المصريكف القدماء إلو سئ السمعة

 أعكذ با﵀ ىؿ يكجد إلو سئ السمعة ؟ ال إلو إال ا﵀ سبحانو كتعالي عما يشرككف اليكسكس أك الرعاة عبارة عف شعكب مف البدك جاءت مف الشرؽ كاستكطنت الببلد لمدة َُٓ سنةتنشر ثقافتيا في مصر إلي أف جاءت األسرة السابعة عشرة الفرعكنية كظمت تقاكميـ كتحاربيـ حتي
نجح أحمس في طردىـ مف الببلد كأسس األسرة ُٖ بؿ إنو أسس دكلة جديدة فرعكنية تسمي عصر
الدكلة الحديثة  ،لكف في الحقيقة تكجد معمكمة غريبة جدان قرأتيا كىذه المعمكمة أنكرىا بشدة سميـ

حسف برغـ أنو ذكرىا منسكبة إلي صاحبيا كبالرغـ مف إنكار ىذه المعمكمة كعدـ صحتيا إال أنيا تدؿ

عمي أمكر كثيرة جدان  ،إف الييكد كاليكسكس ىما عنصر كاحد كالذم قاؿ ىذه المعمكمة طبعان مؤرخ

ييكدم عاش خبلؿ القرف األكؿ مف الميبلد كاسمو ( فبلفيكس يكسفس ) كيقكؿ سميـ حسف عف ىذا

المكضكع (  - -كقد كاف غرض يكسفس األكؿ فيما نقمو عف مانيتكف العمؿ جيد الطاقة في الرفع مف
شأف قكمو الييكد الذيف كاف يحتقرىـ كتاب اإلغريؽ كيحطكف مف شأنيـ )ٔ ،
 أم أنو أراد أف يرفع مف شأف الييكد فأكد أنيـ ىـ أنفسيـ اليكسكس كنسب ذلؾ لمانيتكف شئ عجيبفعبل  ،كلكف بالمناسبة ىؿ لديؾ معمكمات عف الييكد الذيف ربما كانكا متكاجدكف في تمؾ الفترة مف
تاريخ مصر ؟
-

يمكف بالطبع أف نكضح بعض المعمكمات عنيـ كعف نشأتيـ ألف الكثير مف ىذا الجيؿ ال يعرؼ قصة
( بني إسرائيؿ كبني اسماعيؿ ) إذا جاز التعبير أم بني إسرائيؿ كالعرب المستعربة كعبلقتيـ بعضيـ
ببعض كنسبيـ إلي سيدنا ابراىيـ عميو السبلـ كمتي كاف ذلؾ كعبلقتو بالفراعنة ،

 -سيككف ذلؾ ممتعان

ِٓ.

بني اسرائيؿ كعبلقتيـ بالفراعنة

 -عمكمان ال يكجد تاريخ معركؼ عمي كجو الدقة لدخكؿ بني اسرائيؿ مصر عندما كاف سيدنا يكسؼ بيا

( عميو السبلـ ) كلكف المؤكد في ىذا المكضكع أنيـ مكثكا بمصر حتي خركجيـ مع سيدنا مكسي عميو

السبلـ
 أم أف سيدنا يكسؼ أدخميـ كسيدنا مكسي  ،أخرجيـ كلكف مف ىـ ككـ كاف عددىـ عند دخكؿ مصركعند الخركج ؟
 ىذا ىك ما سنتحدث عنو إف شاء ا﵀  ،كفي الحقيقة إف بداية القصة تعكد إلي سيدنا ابراىيـ عميوالسبلـ الذم كلد ببابؿٕ كتزكج مف السيدة سارة التي كانت عاقران ال تمد ثـ ىاجر مف بابؿ إلي فمسطيف
ٔ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ ٕٓ

ٕ

قصص األنبياء ( اإلماـ الحافظ ابف كثير ) صػ َُٓ

ٕٖ

( األرض المقدسة ) كقد يككف تزكج مف السيدة سارة بعد أف ىاجر  ،كمعركؼ طبعان عف سيدنا ابراىيـ

أنو حطـ األصناـ كأنو كاجو النمركد ممؾ ذلؾ العصر ( بفرض أف اسمو نمركد ) كالذم كاف يقكؿ أنا

أحيي كأميت كقد تـ إلقاءه عميو السبلـ في حفرة مف نار كأحاطو المكلي عز كجؿ برعايتو كما أنو خميؿ
ا﵀ كصاحب لساف صدؽ في ال عالميف كما أنو عميو السبلـ أبك جميع األنبياء الذيف جاءكا بعده ألف
ا﵀ سبحانو كتعالي جعؿ في ذريتو النبكة كالحكمة  ،كطبعان ليس ىذا مقاـ الحديث عف مناقبو عميو

السبلـ كانما أريد إلقاء الضكء عمي ذريتو ببساطة شديدة لنتعرؼ عمي أبناءه كأحفاده كظركؼ نشأتيـ
كأماكف تكاجدىـ بعد ذلؾ لكي نقؼ عمي ما نريد مف معمكمات تخص بني اسرائيؿ كبني اسماعيؿ كقد
كاف سيدنا لكط عميو السبلـ عمي صمة قرابة بسيدنا ابراىيـ كآمف لو كيقكؿ المكلي عز كجؿ عنيما
ً
طا إًىلى ٍاألىر ً ً
يف}ٖ
{كىن َّج ٍي ىناهي ىكليك ن
ييا لً ٍم ىعا ىل ًم ى
ض الَّتي ىب ىارٍك ىنا ف ى
ى
ٍ
 كى ذه األرض التي باركيا ا﵀ سبحانو ىي منطقة القدس الشريؼ كما حكلو أليس كذلؾ ؟ نعـ كا﵀ أعمي كأعمـ كالمعركؼ أف سيدنا إبراىيـ جاء إلي مصر مع زكجتو سارة كعاد كمعو السيدةىاجر المصرية ككانت جارية كرزقو ا﵀ مف ىاجر مكلكدان ذكران ىك سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ كىك

بل عمي ا﵀ كدعا
يعتبر أكبر أبناءه ثـ ذىب بياجر كاسماعيؿ إلي مكاف بيت ا﵀ الحراـ كتركيما متكك ن
ًً
نت ًمف يذ ِّري ًَّتي ًبك واد ىغ ٍي ًر ًذم ىزر وع ًع ى ً
بل ىة
يمكاٍ َّ
الص ى
ليما كلممكاف َّ
ىس ىك ي
{رَّب ىنا إً ِّني أ ٍ
ى
ٍ
ند ىب ٍيت ىؾ ا ٍل يم ىح َّرًـ ىرَّب ىنا ل ييق ي
اس تىي ًكم إًىل ٍي ًيـ كاريزقٍيـ ِّم ىف الثَّمر ً
اج ىع ٍؿ أىف ًٍئ ىدةن ِّم ىف َّ
كف}ٗ كمف المؤكد أف سيدنا
ات ىل ىعمَّ يي ٍـ ىي ٍ
ش يك ير ى
فى ٍ
الن ً ٍ
ٍ ىٍ ي
ىى
ابراىيـ قاـ بزيارة السيدة ىاجر كابنيا اسماعيؿ بعد ذلؾ ككمنا يعرؼ قصة رفع القكاعد مف البيت الحراـ
اؿ
ككذلؾ قصة الذبح { ىفمى َّما ىبمىغى ىم ىع يو َّ
اؿ ىيا يب ىن َّي إً ِّني أ ىىرل ًفي ا ٍل ىم ىن ًاـ أ ِّىني أىذ ىٍب يح ىؾ فىانظي ٍر ىما ىذا تىىرل قى ى
الس ٍع ىي قى ى
ً
يف}َُ كنعمـ جميعان أف المكلي عز كجؿ فداه
شاء المَّوي ًم ىف َّ
ستى ًج يد ًني إًف ى
الصا ًب ًر ى
ٍع ٍؿ ىما تي ٍؤ ىم ير ى
ىيا أ ىىبت اف ى
بذبح عظيـ كظؿ اسماعيؿ عمي قيد الحياة

 كؿ ىذا معركؼ بالطبع بالرغـ مف أنني عمي ثقة مف أنؾ عمي عمـ بيذه المعمكمات إال أنني أقكـ بربط األحداث كايجازىا فقطلتتضح الصكرة أمامؾ  ،كظؿ سيدنا اسماعيؿ في مكة ككىبو ا﵀ الذرية عندما تزكج مف العرب العاربة
كأصبح أكالده كأحفاده يشكمكف ما يسمي بالعرب المستع ربة كالفرؽ بينيما أف العرب العاربة ىـ الذيف
كانكا يسكنكف الجزيرة العربية قبؿ مجئ سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ مثؿ قبائؿ جرىـ كالعماليؽ أما
العرب المستعربة فيـ أبناء كأحفاد سيدنا اسماعيؿ أنفسيـ كيعتبر سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ الجد
األكبر ليـ كجدير بالذكر أف ق بيمة قريش ( قكـ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ) يعكد نسبيا إلي
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(ُٕ) سكرة األنبياء
(ّٕ) سكرة إبراىيـ

َُ

(َُِ) سكرة الصافات
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سيدنا اسماعيؿ عميو السبلـ  ،نترؾ اآلف سيدنا اسماعيؿ في مكة ليؤسس مع أبناءه كأحفاده ىذه
القبائؿ كالبطكف بجكار بيت ا﵀ الحراـ ( الحرـ اآلمف ) كنعكد إلي سيدنا إبراىيـ كالسيدة سارة زكجتو
 كىؿ يتفؽ الييكد معنا في ىذه المعمكمات ؟ -طبعان لـ يترككا ىذه القصة كما ىي كلكنيـ زعمكا أف سيدنا ابراىيـ ذىب بياجر كابنيا بعيدان عف سارة

ألنيا كانت تشعر بغيرة مف الجارية التي أنجبت بينما ىي ال تمدُُ فاضطر إلي إبعادىا ليذا السبب

كلكف طبعان ىذا الكبلـ كمو ال أساس لو مف الصحة ألف السبب الرئيسي لما فعمو ىك امتثاالن ألمر
المكلي عز كجؿ كالذم كاف سببان في تعمير بيت ا﵀ الحراـ كانشاء حياة حكلو كليس كما يدعي بني

اسرائيؿ أك بعضيـ بؿ إف بعضيـ يدعي أف الذبيح ليس اسماعيؿ بؿ اسحؽ ككؿ ىذا ال أساس لو مف

الصحة كا﵀ أعمـ .
 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ حدث أف السيدة سارة أنجبت بمعجزة إليية كما نعمـ جميعا ككاف عمرىا تسعيف سنةُِ مكلكدان ذكران{كىب َّ
يف}ُّ بمعني أف سيدنا اسماعيؿ
ؽ ىن ًبيِّا ِّم ىف َّ
س ىح ى
الصالً ًح ى
ش ٍرىناهي ًبًإ ٍ
كىك سيدنا اسحؽ عميو السبلـ ى
كسيدنا اسحؽ إخكة عمييما السبلـ كمف أب كاحد كىك سيد نا ابراىيـ عميو السبلـ كبعد ذلؾ أنجب
اسحاؽ سيدنا يعقكب بمعني أف سيدنا اسماعيؿ ىك عـ سيدنا يعقكب كيعتبر سيدنا يعقكب ىك حفيد
سيدنا ابراىيـ عمييـ السبلـ جميعان كالحظ معي يا صديقي إنني أقكـ بتفصيؿ ذلؾ ليككف المكضكع شديد
الكضكح كأىـ ما في المكضكع إف سيدنا يعقكب ىك نفسو سيدنا اسرائيؿ أم أف يعقكب كاسرائيؿ

شخص كاحد لو اسميف كىك أيضان كما نعرؼ جميعان كالد سيدنا يكسؼ عميو السبلـ كاخكتو أم أف بني
اسماعيؿ مف أحفاد السيدة ىاجر كبني اسرائيؿ مف أحفاد السيدة سارة كنعمـ جميعان أف سيدنا يكسؼ

كجو دعكة إلي أبيو كاخكتو كأسرتو ب الكامؿ لمحضكر إلي مصر بعد أف مكف لو ا﵀ فييا { ىف ىم َّما ىد ىخميكٍا
شاء ال ٌم يو ً
ً
يف}ُْ ككانت ىذه العائمة الصغيرة
ص ىر إًف ى
آكل إًىل ٍي ًو أ ىىب ىكٍي ًو ىكقى ى
كس ى
آم ًن ى
اؿ ٍاد يخميكاٍ م ٍ
ؼ ى
ىع ىمى يي ي
المككنة مف أب كأبناءه كزكجاتيـ كأبناءىـ ىي النكاة األكلي لبني اسرائيؿ في مصر في ذلؾ الكقت
بمعني أف اسماعيؿ كأبناءه كانكا في مكة كاسرائيؿ كأبناءه كانكا في مصر في تمؾ الفترة ككبلىما يعكد
نسبو إلي سيدنا ابراىيـ كما ذكرنا ،
 كلكف متي تـ دخكؿ بني اسرائيؿ مصر أك بمعني أدؽ متي دخؿ اسرائيؿ ( يعقكب ) كأكالده مصر ؟ بعدفترة مف بيع سيدنا يكسؼ بيا كما عبلقة ذلؾ بالعصر الفرعكني ؟

ُُ قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُِّ
ُِ قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُِٕ
ُّ (ُُِ) سكرة الصافات
ُْ (ٗٗ) سكرة يكسؼ
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 في الحقيقة إف ىذا حدث بالتأكيد قبؿ عصر فرعكف مكسي بزمف طكيؿ ألنو مف المعركؼ أف الفراعنةكانكا عمي عبلقة سيئة جدان ببني اسرائيؿ ككانكا يقتمكف أبنائيـ كيستحيكف نساءىـ كيستعبدكنيـ

كيستخدمكنيـ في األعماؿ الدنيئة كالحقيرة ككاف عددىـ كبير جدان كقد أصبحكا اثني عشر سبطان أك
قكمان بعدد أبناء سيدنا يعقكب ( اسرائيؿ ) بما فييـ سيدنا يكسؼ نفسو ألف عدد أبناء سيدنا يعقكب

ُِ كلد منيـ سيدنا يكسؼ كبالتالي نسؿ كؿ كاحد منيـ أصبح فيما بعد مجمكعة كبيرة جدان مف البشر

كبالمناسبة كاف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ عندما يذكر سيدنا يكسؼ يقكؿ ( الكريـ ابف الكريـ

ابف الكريـ ابف الكريـ )ُٓ يقصد بذلؾ ( يكسؼ ابف يعقكب ابف اسحاؽ ابف ابراىيـ ) عمييـ جميعا
كعمي نبينا الصبلة كالسبلـ  ،كبالمناسبة أيضان أحفاد سيدنا اسحاؽ الذيف يطمؽ عمييـ كعمي ذريتيـ

األسباط يقكؿ عنيـ ابف كثير في كتاب قصص األنبياء أنيـ ليسكا جميعان مف أـ كاحدة فقد أنجب سيدنا

يعقكب مف أربعة نساء ( أختيف ىما ليا كراحيؿ كجاريتييما ) بمعني إف سيدنا يعقكب تزكج مف أختيف

كاحدة اسميا "ليا" كالثانية اسميا "راحيؿ" كلـ يكف ىذا محرمان في شريعتيـ في ذلؾ الكقت كأنجب مف

األختيف  ،ككانت لكؿ كاحدة فييـ جارية تممكيا (أمة) ككىبتيا لزكجيا يعقكب كقد أنجب سيدنا يعقكب

مف الجاريتيف أيضان  ،كنقكؿ مرة أخرم لمتأكيد أف يعقكب ىك نفسو إسرائيؿ ككرد كبل االسميف في
اف ًح ِّ ً
س ىر ًائي يؿ ىع ىمى ىن ٍف ًس ًو ًمف قى ٍب ًؿ أىف تيىن َّز ىؿ التَّ ٍكىارةي
س ىر ًائ ى
القرآف الكريـ { يك ُّؿ الطَّ ىع ًاـ ىك ى
يؿ إًالَّ ىما ىح َّرىـ إً ٍ
بل لِّ ىبني إً ٍ
اى ً ً
ً ً
قي ٍؿ فىأٍتيكاٍ بًالتَّكر ً
كب
{ك ىك َّ
اة فىا ٍتمي ى
ص ًاد ًق ى
يـ ىبنيو ىكىي ٍعقي ي
يف } (ّٗ) سكرة آؿ عمراف  ،ى
كىا إًف يكنتي ٍـ ى
ٍى
صى ًب ىيا إ ٍب ىر ي
ً
كف} (ُِّ) سكرة البقرة
ِّيف فى ى
سمً يم ى
اصطىفىى لى يك يـ الد ى
بل تى يمكتي َّف إىالَّ ىكأىنتيـ ُّم ٍ
ىيا ىبن َّي إً َّف المٌ ىو ٍ
 ىؿ لديؾ أسماء أكالد يعقكب عميو السبلـ ؟بل فمف " ليا " ركبيؿ
 يقكؿ اإلماـ ابف كثير رضي ا﵀ عنو ( ككاف أكالد يعقكب الذككر اثني عشر رج نكشمعكف كالكم كييكذا كايساخر كزايمكف كمف "راحيؿ" يكسؼ كبنياميف كمف أمة راحيؿ داف كنفتالي
كمف أمة ليا حاد كأشير )ُٔ كمف ىؤالء جاء شعب بني اسرائيؿ بالكامؿ كاعتقد كا﵀ أعمـ أف ىذا
الشعب يتبع نظري ة نقاء العنصر كىذه النظرية تمنع الزكاج مف عناصر كشعكب أخرم كبالتالي ظؿ
بني اسرائيؿ يتناسمكف دكف أف يدخؿ بينيـ أم عنصر مف أم شعب آخر عمي ما يبدك كا﵀ أعمـ
كىناؾ خمط كاضح يحدث دائمان بيف بني اسرائيؿ كالديانة الييكدية فعندما نتكمـ عف الشعب اإلسرائيمي

نقصد ب و ىذه العائمة الضخمة التي استعرضنا جذكرىا منذ قميؿ كفي نفس الكقت نقصد بيـ مف
يعتنقكف الديانة الييكدية كىذا خطأ شائع ألف بني إسرائيؿ كانكا يعبدكف ا﵀ سبحانو كتعالي لفترة
طكيمة قبؿ ظيكر الديانة الييكدية بؿ كانكا الشعب الكحيد عمي األرض الذم يعرؼ ا﵀ سبحانو كتعالي

ُٓ قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُٕٗ

ُٔ

قصص األنبياء ( ابف كثير ) صػ ُٕٔ

َٗ

ً
ض ٍمتي يك ٍـ ىعمىى
ت ىعمى ٍي يك ٍـ ىكأ ِّىني فى َّ
س ىر ًائ ى
يؿ ا ٍذ يك يركاٍ ًن ٍع ىم ًت ىي الَّ ًتي أى ٍن ىع ٍم ي
ككاف منيـ العديد مف األنبياء { ىيا ىبني إً ٍ
يف} (ْٕ) سكرة البقرة  ،ككاف بنك إسرائيؿ يطمقكف عمي أنفسيـ شعب ا﵀ المختار َ
ا ٍل ىعا ىل ًم ى

 -كمف ىـ أنبياء بني إسرائيؿ ؟

 كاف في بني اسرائيؿ العديد مف األنبياء بؿ يكاد ال يخمكا عصر مف عصكرىـ مف كجكد نبي مرسؿكآخر أنبياء بني اسرائيؿ ىك سيدنا عيسي عميو السبلـ الذم بشر بنبي يأتي مف بعده كقد تكقع بني
اسرائيؿ أف ىذا النبي سيأتي مف ذرية بني اسرائيؿ كلكنو صمي ا﵀ عميو كسمـ جاء مف ذرية سيدنا
اسماعيؿ كاذا ضربنا أمثمة عمي أسماء بعض أنبياء بني اسرائيؿ سنجد طبعان سيدنا يكسؼ عميو السبلـ

كسيدنا مكسي كسيدنا داككد كسيدنا سميماف كسيدنا زكريا كسيدنا يحيي عمييـ جميعان السبلـ كلـ يبعث
المكلي عز كجؿ مف ذرية اسماعيؿ نبي غير سيدنا محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ خاتـ األنبياء جميعان ،

بمعني أف كؿ األنبياء الذيف بعثكا بعد إبراىيـ كانكا مف نسؿ إسرائيؿ عدا خاتـ األنبياء فمف نسؿ
ً
ىج ًؿ ىذلً ىؾ
إسماعيؿ صمي ا﵀ عمييـ أجمعيف  ،كبالتالي نجد العديد مف األنبياء مف بني إسرائيؿ {م ٍف أ ٍ
ً
ً
ض فى ىكأ َّىنما قىتى ىؿ َّ
س واد ًفي األ ٍىر ً
سا ًب ىغ ٍي ًر ىن ٍف و
يعا ىك ىم ٍف
س ىر ًائ ى
ىكتى ٍب ىنا ىعمىى ىبني إً ٍ
اس ىجم ن
الن ى
س أ ٍىك فى ى
يؿ أ َّىن يو ىمف قىتى ىؿ ىن ٍف ن
ى
ىحيا النَّاس ج ًميعا كىل ىق ٍد جاء تٍيـ رسمي ىنا ًبالب ِّي ىن ً
ير ِّم ٍن ييـ ىب ٍع ىد ىذ ًل ىؾ ًفي األ ٍىر ً
ض
ات ثيَّـ إً َّف ىك ًث نا
ىح ىي ى
أٍ
ى
ى
اىا ىف ىكأ َّىن ىما أ ٍ ى
يٍ ي ي
ى ى ن ى
ىخ ٍذ ىنا ًميثى ى ً
كؿ
سن
كف} (ِّ) سكرة المائدة { ىل ىق ٍد أ ى
س ه
س ىر ًائ ى
بل يكمَّ ىما ىج ي
س ًرفي ى
اؽ ىبني إً ٍ
ىل يم ٍ
اءى ٍـ ىر ي
س ٍم ىنا إًىل ٍي ًي ٍـ ير ي
يؿ ىكأ ٍىر ى
كف} (َٕ) سكرة المائدة
س يي ٍـ فى ًري نقا ىك َّذ يبكاٍ ىك ىف ًري نقا ىي ٍقتيمي ى
ًب ىما الى تى ٍي ىكل أى ٍنفي ي

 -فما عبلقة كؿ ىذا بالفراعنة ؟

 مما سبؽ يتضح أف شعب بني اسرائيؿ عاصركا في بدايتيـ عصكر الدكلة الفرعكنية كأغمب الظف أنيـدخمكا مصر بناءان عمي دعكة يكسؼ عميو السبلـ في عصر اليكسكس كيستدؿ عمي ذلؾ مف القرآف

الكريـ كا﵀ أعمـ حيث أف المكلي عز كجؿ عندما يذكر حاكـ مصر يقكؿ عنو فرعكف أما حاكـ مصر
الذم يذ ًك ر في عيد يكسؼ عميو السبلـ فقاؿ عنو المكلي عز كجؿ ( الممؾ ) كليس ( الفرعكف ) كنقرأ
اؿ ا ٍل ىممً يؾ
{كقى ى
في سكرة يكسؼ ى
أيضان أف يكسؼ كعائمتو كاف

إً ِّني أىرل س ٍبع بقىر و
ات ًس ىم و
اؼ}ُٕ بؿ إف مف أدلة ذلؾ
س ٍبعه ًع ىج ه
اف ىيأٍ يكمي يي َّف ى
ى ى ى ىى
ل يـ كضع كمكانو خاصة كمرمكقة في مصر في ظؿ احتبلؿ اليكسكس

كعندما طرد الفراعنة اليكسكس اضطيدكا بني اسرائيؿ عمي اعتبار أنيـ أعكاف االحتبلؿ كا﵀ أعمـ كما
أف السيدة ىاجر كانت قبؿ تمؾ الفترة عندما ذىب بيا سيدنا ابراىيـ مف مصر كانت جارية مصرية

كطبعان المصريات لـ ي كف جكارم إال في عيد االحتبلؿ كىذا قد يفسر دخكؿ سيدنا ابراىيـ نفسو مصر
في عصر اليكسكس كبالتالي دخؿ حفيده سيدنا يعقكب كأبناءه في عصر اليكسكس أيضان أثناء كجكد

سيدنا يكسؼ بيا ثـ تـ استعبادىـ بعد ذلؾ بفترة في عصر الفراعنة الذم تمي عصر اليكسكس كعمي

العمكـ كميا مجرد آراء كال يكجد ما يؤكد بشكؿ قاطع تكقيت دخكؿ بني اسرائيؿ مصر كفي أم عصر
ُٕ

(ّْ) سكرة يكسؼ
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مف العصكر الفرعكنية كأغمب الظف أف ىذا االستعباد تـ في عصر األسرة الثامنة عشرة كالتاسعة عشرة
بعد طرد اليكسكس مباشرنة كقد ال تندىش يا صديقي إف ذكرت لؾ اسـ رمسيس الثاني أشير ممكؾ

األسرة التاسعة عشرة كالذم يعتقد البعض أنو فرعكف مكسي كىذا يربط األحداث التي ذكرناىا طبقان
لمسياؽ الزمني كيزيد في احتمالية ذلؾ أف بني اسرائيؿ إذا عدنا لما ذكرناه عف المؤرخ الييكدم الذم

أشار إلي أف اليكسكس كالييكد عبارة عف عنصر كاحد بالرغـ مف أنيا معمكمة غير صحيحة إال أنيا
تشير عمي األقؿ إلي أف كؿ منيـ كانكا في فترة زمنية كاحدة ،
 أعتقد أنو يجب أف نتدبر سكرة يكسؼ ( أحسف القصص ) كنقرأ سكرة البقرة كالسكر األخرم التيً
يؿ ًفي ا ٍل ًكتى ً
اب ىلتي ٍف ًس يد َّف
س ىر ًائ ى
{ك ىق ى
ض ٍي ىنا إًىلى ىبني إً ٍ
تتحدث عف ىؤالء القكـ كعف ما دار بينيـ كبيف أنبياءىـ ى
ًفي األ ٍىر ً
يرا} (ْ) سكرة اإلسراء  ،فماذا حدث لبني اسماعيؿ بعد ذلؾ ؟
ض ىم َّرتى ٍي ًف ىكىلتى ٍعمي َّف يعمي ِّكا ىك ًب ن
 أما بني اسماعيؿ فظمكا عمي ممة ابراىيـ لفترة طكيمة مف الكقت حكؿ البيت الحراـ ثـ بعد أف ماتاسماعيؿ بفترة كبيرة انتشرت األص ناـ حكؿ الكعبة بحجة أنيا تقربيـ إلي ا﵀ كظيرت الكثنية بينيـ إلي
أف بعث ا﵀ نبيو محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ ليحطـ ىذه األصناـ كينشر الحؽ في كؿ مكاف بؿ إف
بعض مف بني اسرائيؿ كانكا يسكنكف المدينة في ذلؾ الكقت ككانكا في انتظار النبي الذم سيرسمو ا﵀
ككانكا يعتق دكف أنو سيككف مف بينيـ مف نسؿ إسرائيؿ فمما بعث ا﵀ نبيو مف نسؿ إسماعيؿ كفركا بما
ً ً ً
عرفكا مف الحؽ كما نعمـ جميعان {كىل َّما ج ي ً
ِّؽ لِّ ىما ىم ىع يي ٍـ ىك ىكا ينكاٍ ًمف قى ٍب يؿ
صد ه
اءى ٍـ كتى ه
ى
اب ِّم ٍف عند ال ٌمو يم ى
ى
اءىـ َّما عرفيكاٍ ىك ىفركاٍ ًب ًو ىفمىع ىن ية المَّو عمىى ا ٍل ىك ً
يف} (ٖٗ) سكرة
يف ىكفى يركاٍ ىفمى َّما ىج ي
اف ًر ى
كف ىع ىمى الَّ ًذ ى
ستى ٍف ًت يح ى
ى
ٍ
ىي ٍ
ي
ىى
البقرة كقد آمف منيـ القميؿ بؿ آمف مف كبار عمماءىـ عبد ا﵀ بف سبلـ رضي ا﵀ عنو ككاف مف
صحابة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ
 ىؿ يمكف تمخيص تاريخ بني إسرائيؿ ؟ خبلصة القك ؿ عف بني اسرائيؿ أنيـ عائمة كبيرة يعكد نسبيا إلي سيدنا يعقكب عميو السبلـ كدخمكامصر في ظؿ سيدنا يكسؼ عميو السبلـ ثـ تكاثركا بيا إلي أف خرجكا مع سيدنا مكسي عميو السبلـ
كقد تمكنكا مف إنشاء مممكة ليـ في أكرشميـ في عيد نبي ا﵀ داككد عميو السبلـ كما سيأتي الكبلـ
عنيا في حينو كظمت فترة مف الزماف ثـ انيار ممكيـ بعد ذلؾ عمي يد ممؾ بابؿ ( بختنصر ) كتشتتكا
ًً ً ً
ً
يؿ
س ىر ًائ ى
{ك يق ٍم ىنا مف ىب ٍعده ل ىبني إً ٍ
في الببلد في انتظار كعد اآلخرة كعمي أمؿ إعادة تأسيس دكلة جديدة ى
ض فىًإ ىذا جاء ك ٍع يد ً
اآلخ ىرًة ًج ٍئ ىنا ًب يك ٍـ ىل ًفي نفا}ُٖ كجدير بالذكر أف بني اسرائيؿ عندما خرجكا مف
اس يك ينكاٍ األ ٍىر ى
ٍ
ى ى

مصر مع سيدنا مكسي كاف عددىـ كما يقكؿ ابف كثير في كتابو قصص األنبياء كتحديدان في صفحة

ِِٕ ( ككانكا قد استعاركا مف أىؿ مصر حميان كثيران فخرجكا كىـ ستمائة ألؼ رجؿ سكم الذرارم بما

معيـ مف األنع اـ ككانت مدة مقاميـ بمصر أربعمائة سنة كثبلثيف سنة ىذا نص كتابيـ كىذه السنة
ُٖ

اإلسراء َُْ
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عندىـ تسمي سنة الفسخ ) انتيي كبلـ ابف كثير كطبعان ىذا الكبلـ نقمو ابف كثير مف كتابيـ أم مف
اإلسرائيميات كميما كانت المبالغة في ىذه األرقاـ فإف مف المؤكد أف عددىـ كاف كثيران جدان بالنسبة

لبدايتيـ في مصر مع سيدنا يكسؼ عميو السبلـ بفرض أنيـ أقامكا في مصر خبلؿ األسرات الفرعكنية

مف الخامسة عشرة إلي التاسعة عشرة كىك مجرد فرض
 ىناؾ ممحكظة أريد أف تبلحظيا معي خارج ىذا المكضكع كىك الحديث عف مصر في كتاب ا﵀اىـ ِّمف
سبحانو كتعالي عندما كصؼ مصر لحظة خركج بني اسرائيؿ ككراءىـ فرعكف كجنكده ({فىأ ٍ
ىخ ىر ٍج ىن ي
ج َّن و
*ك يك ين و
ات ىك يع يي و
كز ىك ىمقى واـ ىك ًر ويـ }ُٗ فتخيؿ معي عندما يصؼ الخالؽ عز كجؿ مصر بالمقاـ الكريـ
ى
كف ى
ككيؼ لنا أف نجد كصفان أفضؿ مف كتاب ا﵀ سبحانو كتعالي فيذا يؤكد مما ال يدع مجا نال لمشؾ ركعة

كجماؿ ىذه األرض في ذلؾ الكقت في عيد فرعكف مكسي عميو السبلـ كلكف مف ىك ىذا الفرعكف الذم

أبقي ا لمكلي عز كجؿ عمي جثتو لتككف آية لمف خمفو ؟
 إذا تأممنا كفحصنا جثث ممكؾ الفراعنة في تمؾ الفترة التقريبية سنجد أف ىناؾ العديد مف جثث الممكؾالمحنطة كمكجكدة إلي اآلف كيتـ عرضيا في المتاحؼ لنأخذ منيا العبرة ال لكي ننبير بيا كال بد أف
ً
كد يه
س ىر ًائ ى
يؿ ا ٍل ىب ٍح ىر ىفأىتٍ ىب ىع يي ٍـ ًف ٍر ىع ٍك يف ىك يج ين ي
{ك ىج ىاك ٍزىنا ًب ىبني إً ٍ
مف بينيا جثة ىذا الفرعكف كس بحاف مف لو الدكاـ ى
ً
ً َّ َّ ً
اؿ آم ي َّ
يؿ ىكأىىناٍ ًم ىف
س ىر ًائ ى
ىب ٍغ نيا ىك ىع ٍد نكا ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىك يو ا ٍل ىغ ىر ي
آم ىن ٍت ًبو ىب ينك إً ٍ
نت أىن يو ال إًل ىو إًال الذم ى
ؽ قى ى ى
يف}َِ
سمً ًم ى
ا ٍل يم ٍ
 كقد كردت إمرأة فرعكف أيضان في القرآف نعـ كال بد أف نتكمـ عف زكجة فرعكف التي دعت ا﵀ سبحانو أف يبني ليا بيتا في الجنة كينجييا مفند ىؾ ىب ٍيتنا ًفي ا ٍل ىج َّن ًة ىكىن ِّج ًني ًمف
آمنيكا ًا ٍم ىأرىةى ًف ٍر ىع ٍك ىف إً ٍذ قىالى ٍت ىر ِّب ٍاب ًف لًي ًع ى
ض ىر ىب المَّوي ىمثىنبل لِّمَّ ًذ ى
فرعكف { ىك ى
يف ى
يف} (ُُ) سكرة التحريـ ،
ًف ٍر ىع ٍك ىف ىك ىع ىممً ًو ىكىن ِّج ًني ًم ىف ا ٍل ىق ٍكًـ الظَّالً ًم ى
 مؤكد أنيا لـ تكف مقتنعة بما يفعمو الفراعنة مف بناء مقابر كتحنيط كما إلي ذلؾ-

بؿ إنيا تعمـ جيدان أف تعمير البيت في الدار اآلخرة يككف باإليماف كالعمؿ الصالح كليس بتزييف

القبكر بالنقكش كتحنيط كحفظ الجثث بيا فبل ينفع اإلنساف بعد المكت إال اإليماف كالعمؿ الصالح

كرحمة ا﵀ الكاسعة  ،كقد حاف الكقت اآلف لنتحدث عف اإلمبراطكرية المصرية الفرعكنية كعيد الدكلة
الحديثة كبداية األسرة الثامنة عشرة التي أسسيا أحمس بعد طرد اليكسكس مف مصر كالقصة تبدأ
منذ أف كاف ممكؾ األسرة السابعة عشرة متكاجدكف في طيبة في الجنكب يدفعكف الجزية إلي ممكؾ
اليكسكس في أكاريس في الشماؿ إلي أف استفزىـ اليكسكس كطمبكا منيـ طمبات غير منطقية كال
يمكف تحقيقيا كتمس العقيدة الدينية ليـ كما أدراؾ ما العقيدة الدينية ،
ُٗ الشعراء ٕٓ ٖٓ ،
َِ يكنس َٗ
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 مف أجميا تتحرؾ الجيكش كتفني األنفس كتيكف التضحيات ، قاـ صراع رىيب مع اليكسكس بدأه الممؾ ( سقنف رع ) إلي أف قتمكه ثـ استكمؿ الكفاح الممؾ ( كامس) كأخيران الممؾ ( أحمس األكؿ ) الذم نجح في طرد اليكسكس مف الببلد بالكامؿ بؿ قاـ بتأسيس أسرة

جديدة كىي األسرة ُٖ ككانت بداية عصر الدكلة الحديثة كأمجادىا

 بمعني أف الممؾ أحمس األكؿ كبداية لمدكلة الحديثة يمكف مقارنتو بالممؾ مينا كالممؾ زكسر كالممؾمنتك حتب الثاني كبدايات لمدكؿ الرئيسية في العصر الفرعكف قديمة ككسطي كحديثة كقبميـ العصر
العتيؽ
 بالتأكيد ف بالرغـ مف أنو أخك الممؾ كامس كابف سقنف رع فإف المؤرخ المصرم القديـ كضعو كما سبؽالقكؿ عمي رأس عائمة جديدةُِ كىي األسرة الثامنة عشر الفرعكنية ككانت فترة حكمو ِْ سنةِِ
كبالمناسبة ىذه األسرة كانت تقدس إلو القمر كيتميز عصرىـ بأف النساء أصبح ليف دكر كبير في
الببلد كأكؿ شخصية نسائية لمعت في ىذه األسرة ىي الممكة ( تتي – شرم ) كىي أـ سقنف رع
 يعني تعتبر جدة أحمس األكؿ ؟ نعـ  ،ككاف ليا دكر عمي ما يبدك في إشعاؿ ركح القتاؿ ضد اليكسكس في أبناءىا كأحفادىا ككانتمحبكبة مف الجميع كقد ظؿ أحمس كفيان لذكرم جدتو إلي آخر سنة في عمره حيث أقاـ ليا مقبرة ككتب
عنيا لكحة خالدة ككانت ىناؾ سيدة أخرم اسميا ( إعح حكتب )

 اسميا يصعب النطؽ بو-

لكف ىذه السيدة كاف ليا دكر كبير في الحرب ضد اليكسكس كىي أـ الممؾ أحمسِّ

 كىؿ ىناؾ سيدات أخريات شييرات في ىذه األسرة ؟ أما السيدة الثالثة فكانت ( أحمس نفرتارم ) كىي أخت أحمس ككامس كقد تزكجت مف كامس ثـ مفأحمسِْ بعد مكت كامس ككاف ذلؾ أمر عادم أف الممؾ يتزكج مف أختو في ىذه العصكر ككممة
أحمس تعني ( كلد القمر ) أك القمر ىك الذم أنجبو أك أنجبيا كتميؽ مع المذكر كالمؤنث كاسـ ،
كيعتبر أحمس األكؿ بصفة عامة ىك بطؿ التحرير ببل منازع كالطريؼ أنو كاف يكجد شخص آخر اسمو
( أحمس ابف إبانا ) ككاف أحد أبطاؿ حرب التحرير كترؾ لكحات تشير إلي انتصاراتو كأمجاده أثناء
المعارؾ كقد قاـ بتكريمو الممؾ أحمس األكؿ لشجاعتو كأعمالو الحربية أثناء المعارؾ
 -ىؿ يمكف كصؼ معارؾ أحمس ضد اليكسكس أـ أنيا تفاصيؿ ال تؤثر عمي سياؽ حديثنا ؟

ّٓ.
ُِ

الممؾ أحمس األكؿ كطرد اليكسكس كبداية الدكلة الحديثة الفرعكنية

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُِٕ

ِِ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِِٕ
ِّ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِْٕ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِْٕ

ْٗ

 الحركب التي انتصر فييا الممؾ أحمس األكؿ عمي اليكسكس كانت طكيمة المدة حيث أنيـ تحصنكا فيمدينتيـ أكاريس ككقعكا تحت الحصار لفترة ليست بالقميمة ألف اليكسكس تميزكا في أعماؿ التحصينات

كاالستحكمات الدفاعية كما أنيـ أكؿ مف استخدـ ا لخيكؿ كالعربات الحربية في مصر كتعتبر مف
األسمحة المتطكرة في ذلؾ العصر كيقكؿ سميـ حسف عف ذلؾ ( كالكاقع أف اليكسكس كانكا يعتبركف
منذ زمف بعيد أنيـ الذيف جمبكا ىذه العناصر الجديدة اليامة مف المدنية إلي مصر )ِٓ فكما ذكرنا أف
اليكسكس أضافكا إلي مصر بحضارتيـ كثقا فتيـ كأخذ منيـ المصريكف أحسف ما عندىـ ىذا كا﵀ أعمـ
 كما قاؿ ابف خمدكف أف المغمكب مكلع بتقميد الغالب-

إذا قاـ المغمكب بتقميد الغالب فيما يعكد عميو بالفائدة فسيككف ذلؾ أفضؿ بالطبع كليس كما يحدث
حاليان مف تغريب المجتمع دكف تحديثو

 -كما الفرؽ بيف التغريب كالتحديث ؟

 سكؼ أقرأ لؾ ما لدم عف ىذا المكضكع بعد الكبلـ عف الممؾ أحمس إف شاء ا﵀  ،أما كصؼ المعارؾالتي دارت لتحرير الببلد ف بل تحتاج إلي تعميؽ كغاية ما يمكف أف يقاؿ في ىذا الصدد أف تسرح يا
عزيزم بخيالؾ الكاسع كت تخيؿ طبيعة ىذه المعارؾ كمدم شراستيا كقد ال تصؿ إلي مستكم الحدث
كلكف يمكف أف تقرأ ركاية كفاح طيبة لمكاتب الكبير نجيب محفكظ كتكفر عمي نفسؾ التخيؿ كتتركو
يتخيؿ بد نال عنؾ بأسمكبو الرائع األحداث التي مرت بالببلد أثناء قياـ أحمس بطرد اليكسكس فقد اعتمد

أحمس عمي تيريب المصرييف مف الشماؿ لمجنكب إلعدادىـ لمقتاؿ حيث كاف معظميـ يعيش تحت
االحتبلؿ كينتظركف القيادة التي تقكدىـ لمكفاح ضد الغزاة الرعاة ككاف كؿ ما يشغؿ أحمس تجميع
القكات نفسيا مف أفراد الشعب ثـ تدريبيـ كقد نجح في ىذه الخطة نجاح ساحؽ إلي أف حقؽ أىدافو

بالكامؿ ،
 كىؿ ترؾ أحمس آثار تكضح ما حدث في عيده ؟ -تكجد لكحة جدارية ألحمس في معبد الكرنؾ تخميدان ألعمالو

 -سمعت أف الفراعنة كانكا مغركريف جدان عندما يصفكف أنفسيـ في كتاباتيـ عمي الجدراف ( كقد كرث

بعضنا مكضكع الكتابة عمي الجدراف كلكف ليست جدراف المعابد كلكف جدراف البيكت كالمرافؽ العامة ) ،

فيؿ بالفعؿ كاف الفراعنة كاثقيف في نفسيـ أكثر مف البلزـ ؟
-

مجد نفسو بالطبع كسأقرأ لؾ اآلف بعض ما جاء في لكحة الممؾ
كاف الفرعكف عندما يكتب عف نفسو يي ِّ

أحمس األكؿ لتككف عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر كستبلحظ أف الممؾ يحاكؿ تكضيح عبلقتو الكثيقة
باآللية كىذا أىـ شئ بالنسبة لو فيقكؿ إنو حبيب اإللو آمكف مثبلن كابف اإللو رع كيشبو اإللو حكر

كىكذا كىذه مقتطفات مختصرة مف المكحة  --- ( :ابف آمكف رع مف جسده كمحبكبو ككارثو  ،كمف
ِٓ

مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ ُّٔ ( مكتبة األسرة )

ٓٗ

أعطي لو عرشو  ،اإللو الطيب حقيقة  ،قكم الساعد  ، - -كانو أمير يشبو اإللو رع  ---كشديد
البأس  --معطي الحياة كمقيـ العدالة  ،ممؾ الممكؾ عمي كؿ األرض  ،كىك كاحد في السماء كالثاني
عمي األرض  ،كمف يخمؽ مف صكتو النكر  ،محبكب آمكف  ،كمف يثبت الكظائؼ مثؿ اإللو  ،المسيطر
عمي السنيف مثؿ جبللة رع  ،كمف استكلي عمي ما تحيط بو الشمس  ،كمف ثبت عمي رأسو التاج
األبيض كاألحمر  --كالمضئ الطمعة في شبابو  ،كمف قدر لتاجو أعجكبة مزدكجة في كؿ ساعة ،

َّ
الصبل ف القكياف عمي جبينو مثؿ ما يككناف عمي جبيف حكر عندما
رفيع الريشتيف  ،كمف يككف أمامو
يسيطر عمي األرضيف كىك ممؾ لو الحياة كالسعادة ِٔ) ---
 طبعان أنا لـ أفيـ جيدان ما تعنيو كؿ ىذه األكصاؼ كيبدك أنو يصؼ اإللو أحيانان كيشبو نفسو بو أحيانانأخرم

 تعتبر ىذه المكحة نمكذج لما كاف يمجد بو الفراعنة أنفسيـ في لكحاتيـ المكجكدة إلي اآلف  ،كيقكؿسميـ حسف عف ىذا النص المكجكد بالكامؿ في مكسكعتو ( ىذا النص عمي ما يحتكيو مف تفاصيؿ
دقيقة كاشارات بعيدة إلي أمكر جساـ في حياة الفرعكف أحمس يرم فيو المؤرخكف أنو عبارات مدح
تقميدية تشغؿ نحك ستة كعشريف سطران منو كستة األسطر الباقية تعدد إصبلحات ىذا الممؾ التي قاـ

بيا إلعادة أثاث معبد آمكف كأكانيو كأف الممؾ لـ يشر إال إشارة عابرة مبيمة عف حركبو في خبلؿ تمؾ

الجمؿ المممة المتتابع ة كلكف الكاقع أف ىذه المكحة تعد عمي جانب عظيـ مف األىمية مف الناحية
التاريخية كالثقافية كاألدبية في عيد ىذا الفرعكف )ِٕ
 قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عف الممؾ أحمس كمف جاء بعده مف ممكؾ  ،أريد أف تقرأ لي عف الفرؽبيف التغريب كالتحديث كما كعدتني

ْٓ.

الفرؽ بيف التحديث كالتغريب

 سأقرأ لؾ عف ىذا المكضكع مف كتاب كدخمت الخيؿ األزىر لؤلستاذ محمد جبلؿ كشؾ الذم يؤكد فيو أفالدكلة التي استطاعت أف تقكـ بتحديث نفسيا دكف أف تقمد الغرب ببل كعي استطاعت ىذه الدكلة أف
تنجك بنفسيا مف التغريب كتتقدـ بشكؿ ممحكظ كيعطي مثاؿ عمي الياباف حيث قاؿ  ( :الياباف كحدىا
عرفت الجكاب الصحيح  :التحديث ال التغريب  ،كلكي يتحقؽ التحديث البد مف رفض التغريب  ،بؿ
نزعـ أنو بقدر اإلصرار كالنجاح في رفض التغريب يككف النجاح في تحقيؽ التحديث  ،تمسكت الياباف
بدينيا  - -كتمسكت بنظاميا الممكي  - -كبينما كاف يجرم التحديث بأعمي معدؿ عرفتو دكلة إلي
النصؼ الثاني لمقرف العشريف  ،كاف الياباني محتفظان بحياتو العائمية كاالجتماعية كتقاليده كتراثو ،

يرتدم القفطاف (الكيمكنك) كالقبقاب  ،كيأكؿ عمي الطبمية بالعصي  ،محتقران الجنس األبيض  ،مقتنعان
ِٔ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ َِِ ( مكتبة األسرة )
ِٕ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْ صػ َِْ

ٔٗ

بإصرار متزايد أنو خير أمة عمي ظير األرض  ،محتفبلن بأعياده القكمية  - - ،ظؿ المسرح الياباني

يقدـ ركايات التراث كبنفس األسمكب منذ قركف  ،كظمت المرأة في مكانيا التقميدم كدكرىا األساسي
كظمت عمي احتراميا لمزكج كخمع حذائو بيدييا  ،كالياباف ىي البمد الشرقي الكحيد الذم لـ تظير فيو

حركة تحرير المرأة لذلؾ أصبحت مجتمعان حران كحافظت عمي استقبلليا  ،ألنيا عرفت أف المرأة ال تتحرر

كحدىا  ،كأنو ال حرية المرأة كال لرجؿ في مجتمع ضعيؼ متخمؼ فاقد االستقبلؿ  ،أك ميدد بفقده في

أية لحظة  ،كبعكس ما يبذؿ مف جيد في ببلدنا لتعميمنا استخداـ الشككة كالسكيف أك آداب المائدة  ،لـ
يحدث قط أف حاكؿ اليابانيكف األكؿ عمي الطريقة الغربية  ،فاألمة التي تيمقَّف أنيا بحاجة إلي أف تتعمـ
آداب المائدة مف عدكىا ىي أمة فقدت احتراميا لنفسيا  ،كيستحيؿ أف تنجز أم تفكؽ ،

 إذف فما ىك التحديث باختصار ؟ التحديث  :ىك امتبلؾ كؿ المعرفة التي يتفكؽ بيا الغرب  ،إنتاج كؿ المعدات التي ينتجيا الغرب  ،ككؿما تحتاجو أمة مف األمـ لتحقيؽ ىذا التحديث ىك إرادة قكمية  ،كتعبئة ىذه اإلرادة كتكجيييا في
بل  ،أك في طريؽ تحرير اإلرادة القكمية عبر حرب
طريؽ التصنيع أك التحديث إذا كاف البمد مستق ن
التحرير الكطنية  ،التي يتـ التحديث خبلليا  ،لكف ييشترط قبؿ ذلؾ أف تؤمف األمة بأف تخمفيا ىك
ظاىرة عارضة  ،كأف أصالتيا تمكنيا مف تجاكز ىذه المرحمة العارضة ،

 فما ىك التغريب ؟ أما التغريب  ،فيبدأ مف إقناع األمة الشرقية أنيا متخمفة في جكىرىا  ،متخمفة في تاريخيا كصميـتككينيا  ،كمف ثىـ فبلبد مف انسبلخيا تمامان عف كؿ ما يربطيا بماضييا كيميز ذاتيا  ،كاعادة تشكيؿ
المجتمع عمي الطراز الغربي مف ناحية العادات كالمظاىر السمككية  ،مع إبقائو متخمفان عاجزان عف إنتاج

سمع الغرب  ،عاجزان عف اكتساب معرفة الغرب  ،فإذا ما اكتسب بعض أفراده ىذه المعرفة  ،يجدكف
أنفسيـ غرباء عاطميف عف العمؿ في مجتمعيـ فيضطركف إلي النزكح إلي عالـ المتفكقيف  ،المجتمع

غرب ىك ذلؾ المجتمع الذم تزدحـ طرقاتو بأفخر كأحدث السيارات المستكردة  ،كتضـ مدنو أفخـ
الم َّ
ي
دكر عرض األفبلـ المستكردة  ،كيرتدم أىمو أحدث المنسكجات المستكردة  ،كعمي أحدث المكضات
الغربية  ،كيثرثر مثقفكه في قاعات مكيفة بأجيزة  -مستكردة – في مشاكؿ المجتمع الغربي كآالمو ،
كيمؤلكف صفحات مف كرؽ مستكرد تطبع بحبر مستكرد كبآالت مستكردة حكؿ قضايا -الغرب – عمي
بعد خطكات مف كيكؼ مكاطنييـ حيث البمياريسيا كالككليرا ككؿ تراكمات التخمؼ
 إذف التغريب في حد ذاتو أسمكب الغرب في إفساد الشرؽ كالمحافظة عمي تخمفو أليس كذلؾ ؟ كاف التغريب ىك الطريؽ المضمكف لخسارة معركة التحديث  ،ككؿ الدكؿ التي تـ تغريبيا أك اختارتطريؽ التغريب كانشغمت في قضاياه  ،ظمت عمي تخمفيا  ،بؿ كأخطر مف ذلؾ أف التغريب يقضي عمي
ركح المقاكمة في األمة الشرقية  ،فيجعؿ استعمارىا مف ًقبؿ الدكؿ الغربية المتفكقة أسيؿ  ،كحكميا
ٕٗ

أيسر  ،كيجعؿ استغبلليا أعمؽ كأكبر عائدان كأقؿ كمفة كمخاطر  ،مف ىنا كاف اىتماـ الغرب بتركيج
فكرة التغريب بيف صفكفنا  ،فمنذ الحممة الفرنسية كىناؾ استثمارات فكرية تيدؼ إلي إقناعنا بأنو ال

تحديث إال بالتغريب )

ِٖ

ىؿ فيمت ما يعنيو الكاتب ؟

 بالتأكيد كمف الكاضح أف الفراعنة استفادكا مف تجربة اليكسكس دكف أف يفقدكا ىكيتيـ أك ثقتيـبأنفسيـ فدعنا نتحدث عما حدث بعد أحمس

ٓٓ.

ماذا بعد أحمس ؟

 -كاف لدم أحمس زكجات كثيرات باإلضافة إلي أختو ( أحمس نفرتارم ) كىي أيضان زكجتو ككاف عنده

أكالد كثيريف منيـ امنحتب األكؿ ابف نفرتارم كىك الذم تكلي الحكـ مف بعده كلكنو لصغر سنو كانت

أمو كصية عمي العرش كقد قاـ الممؾ امنحتب األكؿ بعدة حركب ناجحة كلكنو تكقؼ لعدـ ميمو
لمحركب كلكي تستريح الببلد مف رحمة الكفاح الطكيمة التي خاضكىا مع كالده أحمس كقد كانت فترة
حكمو فترة استقرار كراحة كيقكؿ عنيا سميـ حسف ( أف المدف قد استعادت حياتيا العادية كنمت فييا
الزراعة كازدىرت التجارة مما زاد في ثركة مصر كجعميا عمي استعداد تاـ لمقياـ بفتكحيا المقبمة عمي
يد فراعنتيا الشجعاف )ِٗ ثـ جاء بعد امنحتب األكؿ الممؾ تحتمس األكؿ كبالمناسبة كقبؿ أف نترؾ
الممؾ امنحتب األكؿ البد أف نذكر ما قالو عنو أحمد فخرم في كتابو مصر الفرعكنية حيث ذكر أف ىذا
الممؾ كاف رفيقان برعيتو طيمة سنكات حكمو الكاحد كالعشريف التي قضاىا عمي العرش

 -فمف ىـ أىـ ممكؾ األسرة ُٖ بعد أحمس ؟

 إف مجمكع ممكؾ األسرة ُٖ بالكامؿ ُْ ممؾ كاعتقد أنؾ تعرؼ معظـ أسماءىـ دكف أف تدرم أنيـ مفىذه األسرة أك غيرىا فمنيـ طبعان الممؾ أحمس األكؿ مؤسس األسرة كتحتمس الثالث مؤسس

اإلمبراطكرية كحتشبسكت صاحبة معبد الدير البحرم الشيير كمنيـ الممؾ تكت عنخ آمكف الذم بيرت

مقبرتو كمحتكياتيا العالـ كمو عند اكتشافيا كاممة ككذلؾ منيـ الممؾ حكر محب القائد اليماـ كقد
يككف أكثر ممؾ شيرة ىك الممؾ امنحتب الرابع المعركؼ باسـ اخناتكف الذم كاف يؤمف بالتكحيد كقاـ
بانقبلب ديني كبير ىز كياف األسرة المالكة بؿ اإلمبراطكرية كميا  ،كطبعان لـ أذكر أسمائيـ طبقان
لمترتيب الزمني ليـ كلكف سيأتي ذلؾ أثناء الحكار ألف ىذه األسرة تستحؽ أف نتحدث عنيا ألف عصرىا

ثرم جدان كمكتكب في مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم أف ىذه األسرة الثامنة عشرة

حكمت مصر مف حكالي سنة َُٖٓ ؽ ـ إلي سنة ُُّْ ؽ ـَّ أم تقريبان ِٔٔ سنة ،

 ِٔٔ سنة فماذا كاف سيحدث لي إذا كنت قد يكلًدت في ىذه الفترة ؟ِٖ نقبلن باختصار عف كتاب كدخمت الخيؿ األزىر – محمد جبلؿ كشؾ

ِٗ

مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ْصػ ِّْ

َّ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِّ

ٖٗ

 يجب أف أسألؾ أنا ىذا السؤاؿ لتعرؼ أنؾ إذا كنت تعيش في ذلؾ العصر لف تعرؼ أف اإلمبراطكرية قدتأسست ثـ انيارت كلنبدأ الحديث عف أىـ الممكؾ فقط في ىذه األسرة كلنبدأ بالممكة حتشبسكت
 -كـ كنت أتشكؽ لمعرفة معمكمات عف ىذه الممكة

ٔٓ.

الممكة حتشبسكت(ماعت كا رع)

 تعتبر الممكة حتشبسكت ىي أكؿ شخصية نسائية مف الشخصيات البارزة التي حكمت مصر فقد كانتىناؾ شخصيات نسائية بارزة قبميا في األسرة ُٕ كما ذكرنا مثؿ تتي شيرم كلكنيف لـ يحكمف مصر
أما البلتي حكمف مصر قبميا فمـ يكف بنفس مستكاىا كشيرتيا  ،كتبدأ قصتيا بأف تكلي الممؾ تحتمس
الثالث عرش مصر بعد كفاة كالده الممؾ تحتمس الثاني  ،كلقد تزكج مف ابنة الممكة حتشبسكت األميرة
نفرك رع ليؤكد حقو في كراثة العرش  ،ككاف تحتمس عند تتكيجو صغير السف ككانت حتشبسكت زكجة
أبيو كأـ زكجتو كعمتو في آف كاحد امرأة قكية ناضجة طمكحة تحمؿ األلقاب (ابنة الممؾ  ،أخت الممؾ
 ،الزكجة الممكية  ،الزكجة اإلليية آلمكف)ُّ فاستطاعت بقكة شخصيتيا منذ البداية أف تتكلي شئكف
الببلد كأف تدير دفة األ مكر  ،كلـ تكف حتشبسكت بالمرأة التي تكتفي بيذا  ،فتمكنت في العاـ الثاني
مف حكـ تحتمس الثالث مف أف تنحيو عف العرش نيائيان  ،بؿ أرغمتو عمي االعتكاؼ كأمرت بتتكيجيا
بمكافقة اإللو آمكف كرغبتو كما ىك منقكش عمي جدراف معبدىا الجنائزم بالدير البحرم بطيبة ،

 طبعان الرغبة المزعكمة لئللو المزعكـ أيضان كانت كسيمة َّتدعييا إلضفاء الشرعية عمي حكميا بالتأكيد

 بالطبع  ،كىكذا أصبحت حتشبسكت ممكة عمي مصر  ،كقامت بدكر اإللو حكرس كمثمتو عمي األرض ،كاتخذت لقب ابف الشمس بؿ تشبيت بمظير الرجاؿ كارتدت زييـ  ،كما استعممت الذقف الممكية
المستعارة الخاصة بالممكؾ  ،كلقد حكمت الممكة حتشبسكت مصر ما يقرب مف َِ سنة كرست فييا
كؿ جيكدىا لئلنشاءات المعمارية  ،كذلؾ غير حممة عسكرية كاحدة أرسمتيا إلي النكبة لمقضاء عمي
الثكار ىناؾ  ،كلقد أبحرت خمس سفف ضخمة في عيد حتشبسكت إلي ببلد بكنت  ،قرب الصكماؿ
إل حضار منتجات ىذه الببلد إلي مصر كقد صكرت ىذه الرحمة البحرية التي تعتبر مف أىـ النقكش
لدراسة ببلد بكنت كمنتجاتيا عمي جدراف معبدىا بالدير البحرم  ،كما أرسمت الممكة حتشبسكت التي
حكمت مصر مف حكالي ُْٖٕ ؽ ـ إلي سنة ُْٖٓ ؽ ـ  ،بعثات إلي محاجر أسكاف إلحضار الزكج
ا ألكؿ كالثاني مف مسبلتيا  ،كلقد استغمت مناجـ الفيركز بشبو جزيرة سيناء خير استغبلؿ  ،أما
معبدىا الجنائزم فيك المعبد المشيكر اآلف باسـ معبد الدير البحرم بالبر الغربي بطيبة حيث احتضنو
الجبؿ في حناف  ،كيتككف مف ثبلثة طكابؽ يتكسطيا طريؽ صاعد إلي أعمي في المنتصؼ
 -ىؿ يمكف أف تقرأ كصؼ ليذا المعبد إف كاف متكفران لديؾ اآلف ؟

ُّ

الحظ عزيزم القارئ أف األلقاب عند الفراعنة في غاية األىمية كلذلؾ كانكا يحرصكف عمي تدكينيا في مقابرىـ

ٗٗ

 ركاؽ المدرج األكؿ  :ناحية اليميف يشاىد الزائر فيو مناظر صيد الطيكر بالشباؾ كالقكارب  ،أما ناحيةاليسار كعمي الجدار الخمفي فصكر احتفاؿ نقؿ المسبلت مف أسكاف بكاسطة النيؿ عمي قكارب كبيرة
كنرم حتشبسكت تقدـ قربانان لئللو آمكف  ،المدرج الثاني  :يرم (إيكاف الكالدة) كتمثؿ مناظره الميبلد

المقدس لمممكة حتشبسكت  ،كيرم الزائر في أقصي اليميف مقصكرة مكرسة لعبادة اإللو أنكبيس حارس
الجبانة كعمي اليسار مف الناحية األخرم (إيكاف بكنت) كعمي جدرانو نقكش تمثؿ البعثة التجارية التي

أرسمتيا حتشبسكت إلي ببلد بكنت (الصكماؿ حاليان)  ،المدرج الثالث  :يكجد فناء تزيف كاجيتو األعمدة

التي يستند إلييا بعض تماثيؿ ممكية في ىيئة أكزيريس  ،كيتكسط ىذا الفناء باب مف الجرانيت األحمر

الجميؿ عميو نقكش باسـ الممؾ تحتمس الثالث الذم أزاؿ اسـ حتشبسكت  ،أما ناحية الشماؿ فتكجد
حجرة فييا الصكرة الكحيدة الباقية لحتشبسكت كالتي سممت مف أيدم المخربيفِّ
 مف الكاضح أف تحتمس الثالث كاف يكره ىذه المرأة بشدة كحاكؿ التخمص منيا كخرب ما قامت بتشييده بالتأكيد فمكاىبو لـ تظير إال بعد مكتيا أك مقتميا أك أيان كانت نيايتيا التي ربما كانت مأساكية ،كلنتحدث اآلف عف مؤسس اإلمبراطكرية المصرية نابميكف العصر الفرعكني

 دعنا قبؿ أف نتحدث عف مؤسس اإلمبراطكرية المصرية نتحدث عف دكافع كأسباب تأسيس ىذهبل ىؿ كانت طمكحات شخصية بحتة أـ أف ىناؾ مبررات حربية ليا كىؿ كانت أكؿ
اإلمبراطكرية فمث ن
إمبراطكرية في التاريخ ؟

 أعتقد أف ما كتبو د جماؿ حمداف عف ىذا المكضكع سيككف إجابة شافية ألسئمتؾ الكجييو -فماذا كتب عف ىذا المكضكع ؟

ٕٓ.

أكؿ إمبراطكرية في التاريخ كانت في مصر

 في كتاب مختارات مف شخصية مصر لمدكتكر جماؿ حمداف حيث كتب ما ممخصو  :السؤاؿ األكؿ ىك :لماذا أكؿ إمبراطكرية ؟ مف الكاضح أف عكامؿ الطبيعة  ،عكامؿ المكضع كالمكقع  ،تتضافر ىنا لتمنح

بل غير عادم مف البداية  ،كالمكضع الجغرافي كما قمنا ىك البيئة الطبيعية المحمية داخؿ مصر
مصر ثق ن

نفسيا – شكميا كطبيعتيا ككزنيا  ،فيي ككاحة فيضية تستقطب حكؿ النير قد تجانست بشريان
كتكحدت سياسيان منذ البداية كعممتيا دكرة النير النظاـ كالقانكف ثـ منحتيا زراعة الرم (قاعدة أرضية)

تعد بمقياس العصر ضخمة ىائمة  ،قكة إنتاجية سخية  ،كاكتفاء ذاتي تقريبان كقكة بشرية نادرة قكاميا

الكثافة ال المساحة  ،كعمي ضكء إمكانيات الرم الحكضي يمكف أف نقدر قكة تحمؿ مصر بالسكاف طكاؿ

العصكر القديمة ىذه بنحك ُِ مميكف  ،مع احتماالت خطأ معقكلة  ،كحكؿ ىذا كمو كانت الصحراء
(الرحـ الجغرافي) الذم كلد فيو ىذا المكضع في األكؿ  ،ثـ (الدرقة) الطبيعية التي حمتو جميعان بعد
ِّ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر

األنصارم – الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ

ََُ

ذلؾ  ،إف أكلي اإلمبراطكريات في التاريخ –رغـ فكلتير كامبراطكرية المناخ -ىي إمبراطكرية النيؿ ،
فإذا أرسمنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقؼ في كاسطة العقد في كؿ معني  ،فحكلنا منتث ارن في

كؿ الجيات شتيت مف شعكب كجماعات ضئيمة الحجـ كالكزف ضعيفة المكارد كالتنظيـ - - -
كالحقيقة أف مصر طكاؿ الجزء األكبر مف تاريخيا القديـ  ،كما كانت النكاة النككية لمنطقة حضارية

بكامميا  ،ىي معظـ العالـ المعركؼ حينئذ  ،كانت أيضان مف الناحية االستراتيجية النكاة النككية

لمنطقة قكة عالمية ال تكاد تختم ؼ في االمتداد كاألبعاد بمغة ماكيندر كاف الشرؽ القديـ ىك (ىارتبلند)
العصكر القديمة كمصر محكر ارتكازه

PIVOT AREA

 ،بيذا كمو كانت مصر القمة كالقمب معان  ،القمة

مكضعان كالقمب مكقعان  ،كبفضؿ ىذا األخير كاف مف السيؿ عمييا أف تمد زراعييا بعيدان يمينان كيساران

كشما نال كجنكبان  - - -مف الناحية األخرم كاف طبيعيان أف يغرم ثراء مصر كخصبيا بعض ىذه األطراؼ

الفقيرة إما في تسمبلت متمصصة أك في مغامرات تشنجية  ،ال تخرج في مجمكعيا عف طمع مف جانب

الرمؿ في الطيف  ،أك الرعاة في الزراع  ،كبيذا أصبحت أرض التخكـ بالنسبة لمصر ىي أرض المعركة
 ،كالمعركة التأديبية أساسان  ،بينما ال يقؿ نطاؽ األماف مف حكليا عف الشرؽ األكسط تقريبان

 بمعني أف األمف القكمي لمصر في ذلؾ الكقت كاف يشمؿ الشرؽ األكسط الحالي بسبب طمع الجميعفي استيطانيا كاليجرة إلييا  ،أعتذر لممقاطعة  ،أكمؿ القراءة مف فضمؾ
 كمف ىنا تكسعت اإلمبراطكرية إلي حدكدىا القصكم كمما أمكنيا ذلؾ  ،ال كاستعمار بالمعني المفيكـكانما لنشر السبلـ المصرم  ،بؿ إننا لنستطيع أف نزعـ بقميؿ مف خشية أف اإلمبراطكرية المصرية
كانت في جكىرىا كفي معني ما (إمبراطكرية دفاعية) أساسان حتمتيا ظركؼ الصراع اإلقميمي

كاالستراتيجية العريضة في الشرؽ القديـ

ّّ

 إذف لقد كاف التكسع حتمي كليس لتحقيؽ أمجاد شخصية لقد كصفيا الدكتكر جماؿ حمداف بأنيا كانت إمبراطكرية دفاعية مع بعض التحفظات -نعكد لمحديث عف اإلمبراطكر تحتمس الثالث

ٖٓ.

تحتمس الثالث كاإلمبراطكرية

 لـ يكد تحتمس الثالث يصبح حاكـ الببلد  ،حتي اضطربت أحكاؿ الببلد اآلسيكية فككف اآلسيكيكف حمفان ،فزحؼ تحكتمس الثالث بجيكشو كانتصر عمي أعداءه في معركة مجدك الخالدة التي تحفظ لنا اآلثار

تفاصيميا الكاممة  ،مبتدئان بذلؾ ىذه السمسمة مف المعارؾ التي بمغت سبعة عشرة حممة  ،استكلي في

بعضيا عمي الساحؿ الفينيقي كمو  ،جعمت منو أشبو بنابميكف مصر في ذلؾ التاريخ البعيد  ،كأعظـ

كد ًكنت
ىذه الحمبلت تمؾ التي قاـ بيا في السنة الثانية كالثبلثيف مف حكمو كالتي بمغ فييا الفرات ي

كقائع تمؾ الحممة عمي جدراف معبد الكرنؾ كعمي لكح جبؿ بركؿ فيابتو الممكؾ كاألمراء كالدكؿ في ىذه
ّّ

نقبلن عف كتاب (مختاراتّ -مف شخصية مصر) – مكتبة مدبكلي

َُُ

األنحاء  ،كراحكا يخطبكف كده باليدايا كالجزية  ،كقد اتبع تحتمس الثالث سياسة حكيمة  ،فمـ يمس
عقائد الشعكب أك قكانينيـ كترؾ لحكاميـ األصمييف مباشرة سمطانيـ شريطة أف يدفعكا لمصر الجزية
في مكاعيد مقررة  ،كعمؿ عمي أف يتعمـ أنجاليـ بمصر ليغرس في قمكبيـ حب مصر كليعكدكا إلي
ببلدىـ ككميـ عطؼ كمحبة عمي البمد الذم عمميـ  ،كقد صاغ كينة آمكف ممحمة شعرية رائعة
يتغنكف فييا بأمجاد فرعكف كفييا تمخيص لكؿ معاركو كحركبو كفي ىذا النشيد يخاطب آمكف فرعكف
كلده تحتمس الثالث  -- - -ككاف تحتمس الثالث قائدان حربيان ممتازان لـ يكمؼ أحدان مف رجالو القياـ
بعمؿ صعب  ،فكاف يتقدـ ىك الصفكؼ  ،ككاف إداريان ممتازان فقد كصفو كزيره رخ مي رع أنو كالصقر

الذم يرم ما ال يبصره البشر العادم كاتصفت حمبلتو بمكف آخر  ،فإلي جكار الكتاب العسكرييف

كالفنانيف كالرساميف الذيف كاف يصطحبيـ معو  ،فق د أخذ في ركابو بعض عمماء الحيكاف كالنبات الذيف
احضركا بعضيا إلي مصر  ،كأقاـ تحكتمس الثالث المسبلت التذكارية فشاد اثنتيف منيا في معبد
الكرنؾ كاثنتيف في مدينة الشمس ،
 -كأيف ىذه المسبلت حاليان أـ أنيا مازالت في أماكنيا األصمية ؟

 ككأف القدر شاء أف يخمد تحكتمس الثالث  ،فتكزعت مسبلتو األربع في أرجاء المعمكرة  ،تختاؿ بياببلد العالـ العظمي  ،كتقؼ في أعظـ ميادينيا ناطقة بعظمة تحتمس الثالث  ،تقؼ إحدم مسبلتو في
مدينة القسطنطينية – أحضرىا اإلمبراطكر الركماني تيكدكسيكس ّّٕٗٗٓ-ـ –  ،كتقؼ الثانية في
مدينة ركما أماـ قصر لتراف كتقؼ مسمة ثالثة أىداىا محمد عمي لحككمة إنجمترا في مدينة لندف عمي
شاطئ التيمس  ،ك ما أىدم الخديكم اسماعيؿ المسمة الرابعة إلي حككمة الكاليات المتحدة  ،حيث تقكـ
في حديقة السنتراؿ أعظـ حدائؽ نيكيكرؾ ،
 -كطبعان مات تحتمس الثالث قبؿ أف يعرؼ أف إمبراطكريتو قد انيارت

 كمات تحتمس الثالث بعد أف حكـ أربعان كخمسيف سنة كتجاكز عمره السبعيف عامانّْ  ،كفي عيد ىذامترا ،ككاف يحيط بيا سكر.
مترا ،كعرض َْ ن
الممؾ تـ إنشاء البحيرة المقدسة بمعبد الكرنؾ بطكؿ َٖ ن
كيكجد عمى جانبييا الشمالي كالجنكبي مقياس لمنيؿ  ،لو مدخبلف أحدىما مف الجية الشرقية ،كالثاني
مف الناحية الغربية بكبل منيا سبللـ حجرية تمؾ التى كاف يغتسؿ فييا الكينة قبؿ أداء المراسـ الدينيو
اك االحتفاالت القكميو التي ت قكـ اآلليو بحضكرىا .ككاف يتـ تغذيتيا عف طريؽ قناة تصؿ البحيرة بمياه
النيؿ كا العجاز في ىذه البحيرة اف المياه فييا ثابتة كال يزيد منسكب المياه اك ينقص حتى مع تغير
ارتفاع اك نقصاف منسكب النيؿ مف أكثر مف َََّ سنة كلـ تجؼ البحيرة أبدا كىذا كاحد مف اىـ

ّْ

ممخص ما كرد عف الممؾ تحتمس الثالث بالجزء األكؿ مف مكسكعة تاريخ مصر لؤلستاذ أحمد حسيف مف صفحة َُّ كما

بعدىا تحت عنكاف حكـ تحتمس الثالث – حكالي سنة ُْٖٔ قبؿ الميبلد

َُِ

براىيف اثبات عبقرية الميندس المصرم القديـ مياه منسكبيا ثابت ال يقؿ رغـ عكامؿ البخر كالفقد
كالتسرب
 كلكف ال عجب فيك الميندس المصرم الذم شيد كبني كعمر كحير كؿ ميندسي التاريخ ، كجدير بالذكر أف الممؾ تحتمس الثالث ىك سادس ممكؾ األسرة الثامنة عشرة الفرعكنية بالدكلة الحديثةككانت طيبة عاصمة ممكو تتدفؽ إلييا خيرات العالـ القديـ كعف ىذا المكضكع كتب شيخ األثرييف أحمد
فخرم  ( :كانت طيبة في أياـ تحكتمس الثالث عاصمة العالـ القديـ  ،ككانت تتدفؽ عمييا خيرات
إفريقيا كآسيا كجزر البحر المتكسط  ،ككاف يفد إلييا كؿ عاـ رسؿ جميع الببلد يحممكف خير ما
استطاعت ببلدىـ تقديمو مف ذىب كفضة  ،كمعادف أخرم كأحجار كريمة  ،كمصنكعات مختمفة  ،ككاف
مكظفك الخزانة ىـ المسئكلكف عف تسمـ ىذه اليدايا كأنكاع الجزية  ،كما كاف الكزير يستقبميـ بحكـ
منصبو ليقدميـ إلي فرعكف  ،ككثيران ما سجؿ كبار مكظفي ذلؾ العيد ىذه المناظر عمي جدراف مقابرىـ
فأصبحت مقابر طيبة سجبلن جامعان لحضارات ببلد الشرؽ القديـ في منتصؼ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد ،

إذ سجؿ الفنانكف المصريكف ما رأكه فرسمكا كفكد ىذه الببلد بمبلبسيـ الكطنية  ،كما كانكا يحممكنو
مف مصنكعات ببلدىـ كمحاصيميا  ،كقد زاؿ أثر تمؾ الحضارات مف كثير مف ببلد آسيا  ،كجزر البحر
األبيض كالسكداف  ،كأصبحنا نعتمد عمي مقابر طيبة كحدىا كالمصدر األكؿ لدراسة حضارات تمؾ الببلد

كالشعكب ّٓ)-
 بمعني أف لدينا في طيبة سجؿ تاريخي حافؿ لمحضارت التي كانت مكجكدة في ذلؾ الكقت  ،كمف يريدأف يعرؼ كيؼ كاف يعيش أجداده كماذا كانكا يرتدكف مف مبلبس كماذا كانكا ينتجكف مف منتجات
فميحضر إلي مصر ليتعرؼ عمي حضارة ببلده في عيد اإلمبراطكرية المصرية  ،ياليا مف فترة نادرة في
تاريخ مصر  ،كلكف أيف تـ دفف تحتمس الثالث ؟
 في كادم الممكؾ كمف أكؿ مف تـ دفنو في كادم الممكؾ ؟ الممؾ تحتمس األكؿ الذم جاء بعد امنحتب األكؿ ككاف أحد أمراء األسرة كلـ يكف ابف امنحتب األكؿألف األخير لـ ينجب بنيف كلكف تحتمس األكؿ تزكج مف ابنة امنحتب األكؿ ليضفي شرعية عمي حكمو
السعيد ككاف تحتمس ىذا عندما تكلي الحكـ رجؿ ناضج قد جاكز األربعيف مف عمره كقد كضع المبنة
األكلي في صرح اإلمبراطكرية المصرية ككاف قائد عسكرم مف الكزف الثقيؿ كاتسعت حدكد مممكتو
كحكـ مصر حكالي َّ سنة كترؾ العديد مف اآلثار الخالدة ككاف ىذا الممؾ أكؿ مف قرر اإلقبلع عف
التقميد القديـ كىك الدفف في ىرـ أك مقبرة يعمكىا ىرـ كفضؿ أف يدفف في مكاف خفي بعيدان عف العيكف

ّٓ

مصر الفرعكنية – أحمد فخرم صفحة ِٕٗ

َُّ

ككجدت مقبرتو في المكاف المعركؼ حاليان بكادم الممكؾّٔ كبالمناسبة لقد كانت ىذه األسرة مف أكثر
األسر التي تركت آثاران ضخمة خالدة إلي اآلف كمعظميا في األقصر ،

 كاضح أف تصرؼ ىذا الممؾ كاف ت صرؼ منطقي ألف كؿ المقابر الضخمة كاألىرامات كخبلفو تككفكاضحة لمجميع كعند حدكث أم مشاكؿ أك ثكرات يتـ اقتحاميا بسيكلة كسرقتيا كالقاء المكمياء
خارجيا كبالتالي فاألضمف إخفاء القبر تمامان عف العيكف كمف الممكف إظيار المعبد فقط  ،ىؿ تعرؼ
شيئان عف الممؾ تحتمس الثاني ؟ ألننا قفزنا إذا جاز التعبير إلي حتشبسكت كتحتمس الثالث كلـ نذكر
أم معمكمات عف مف قبميـ مف ممكؾ إذا كانت معمكمات تستحؽ أف تقاؿ

 بالفعؿ لقد أغفمنا الحديث عف تحتمس األكؿ برغـ أنو كضع أكؿ لبنة في صرح اإلمبراطكرية المصريةكجاء الفرعكف تحتمس الثاني بعد مكت تحتمس األكؿ كيعتبر رابع ممكؾ األسرة ُٖ ككاف ىذا الممؾ
تحتمس الثاني رجؿ مريض عمي ما يبدك كليس لو طمكحات كأىـ ما حدث في عيده القضاء عمي ثكرة
نشبت في شماؿ السكداف حيث كانت ىذه البقعة تحت سيطرة األسرة ُٖ في ذلؾ الكقت  ،كىذا الممؾ
كانت لو زكجة ىي أختو في نفس الكقت كىي حتشبسكت التي تكممنا عنيا ككانت ليا شخصية طاغية
كقكية كما ذكرنا كىي أحؽ بكراثة العرش ألنيا بنت األميرة الكراثية ذات الحؽ في الكراثة أما باقي
أبناء الممؾ تحتمس األكؿ فقد كانكا أبناء زكجات ثانكيات كمنيـ طبعان الممؾ تحتمس الثاني الذم كاف
أصغر منيا سنان ككاف يشعر بأنو دكف أختو ( زكجتو حتشبسكت ) في المرتبة االجتماعية كقد كانت

ىذه السيدة شريكتو في الحكـ ككانت صاحبة األمر كالنيي كقد كرثت الشخصية القكية عف نساء ىذه
األسرة العظيمات البلتي ذكرناىف

 -كطبعان بمجرد مكت تحتمس األكؿ قامت صراعات عمي الحكـ انتيت بالزكاج لحؿ المشكمة أليس كذلؾ ؟

 بالفعؿ فالزكاج في تمؾ الفترة كاف يحؿ مشاكؿ عديدة خاصة بشرعية الحكـ فبعد أف مات زكجياتحتمس الثاني تزكجت مف ابنو ( مف زكجة أخرم ) تحتمس الثالث لتشاركو الممؾ أيضان كاستمرت في

كضعيا مف القكة كالسيطرة كيقاؿ أف تحتمس الثالث ىك أخ أصغر لتحتمس الثاني كليس ابنو  ،كسكاء
كاف تحتمس الثالث قد تزكج أختو أك عمتو حتشبسكت فيذا لـ يغير شئ مف فرض سطكتيا كجبركتيا
عمي الجميع  ،بؿ إف مكاىب تحتمس الثالث لـ تظير إال بعد كفاة حتشبسكت التي كاف يكرىيا بشدة
فقد كانت تعاممو باحتقار عمي ما يبدك فمما ماتت قاـ بتحطيـ تماثيميا كمحك اسميا مف المعابد كما
إلي ذلؾ مف األعماؿ االنتقامية كيقكؿ أحمد فخرم أف عمماء اآلثار لـ يعثركا عمي جثتيا كعمكما قد
تككف نيايتيا نياية مفجعة ببل شؾّٕ  ،كمع ذلؾ تـ اإلعبلف مؤخران عف اكتشاؼ جثة يحتمؿ أف
تككف جثة حتشبسكت ككانكا يعتقدكف أنيا جثة سيدة أخرم .
ّٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِِٖ

ّٕ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِٖٖ

َُْ

 مكضكع أنيا عمتو أك أختو بالطبع قد يشغؿ الميتميف بالتفاصيؿ التي ال تقدـ كال تؤخر في العبرةالتاريخية
 بالتأكيد فيؿ مثؿ ىذا االختبلؼ في الرأم قد يؤدم إلي مشاكؿ كبيرة جدان أـ أف مضمكف الحدث ىكاألساس ؟  ،الغريب أف مثؿ ىذه ااألمكر يتـ مناقشتيا أحيانان بعصبية شديدة كفي فترات أخرم أىـ مف

تاريخ مصر كتضيع الحقيقة األساسية المقصكد منيا العبرة في كسط كبلـ فارغ ( عمتو ال بؿ أختو ال

بؿ خالتو )
 بيذا الكبلـ تـ بمكرة قصة بداية األسرة ُٖ كتحتمس الثالث فماذا بعد تحتمس الثالث ؟ -إف ىذا الممؾ أراح المؤرخيف جدان فقد كاف يصطحب معو في حمبلتو كتابان يسجمكف تفاصيؿ ما يحدث

كيكتبكف التقارير عف المعارؾّٖ كبالتالي كاف مف السيؿ معرفة أدؽ تفاصيؿ معاركو كحمبلتو التي

بمغ عددىا ُٔ حممة عسكريةّٗ ككاف يعتمد عمي األسطكؿ مع قكاتو البرية ككاف بارعان في كضع
الخطط الحربية كتنفيذىا كال يأمر جنكده بأم أمر ال يستطيع أف يفعمو ىك شخصيان ككاف شجاعان لدرجة

غير عادية فتراه دائمان في مقدمة الصفكؼ في أشد مراحؿ المعركة شراسة  ،كيقاؿ أنو أكؿ مف قاـ

بتقسيـ الجيش إل ي ميمنة كميسرة كقمب كقد استطاع السيطرة عمي جميع البقاع المعمكرة في ذلؾ
الكقت في األرض ككانت طيبة في أيامو عاصمة العالـ القديـ ككانت تتدفؽ عمييا خيرات أفريقيا كأسيا

كجزر البحر المتكسطَْ  ،كيعتبر ىذا الرجؿ مف الشخصيات البارزة التي تحدثنا عنيا مف قبؿ
كاستطاع أ ف يفرض نفسو عمي كتب التاريخ
 يبدك أنؾ مكلع بالحديث عف ىذا الممؾ  ،فمقد تكممنا عنو بما فيو الكفاية فما الداعي لممزيد مف الكبلـإال إذا كنت بالفعؿ معجب بيذا النكع مف القادة  ،كأرجك أف تحدثني عما حدث بعد مكتو

ٗٓ.

امنحتب الثاني يؤكد سيطرتو

 معؾ كؿ الحؽ فمنكمؿ الحديث  ،فبعد أف مات تحتمس الثالث خمفو عمي العرش ابنو امنحتب الثانيالذم نشأ كترعرع عمي دقات طبكؿ الحرب كرأم العالـ كمو ينحني أماـ أبيو صاحب الشخصية الفذة

كالذم قاـ بتربية ابنو تربية عسكرية تحت إشراؼ أحد ضباطو المكثكؽ بيـ
 كمف المؤكد أف الضابط الذم كاف يدرب امنحتب الثاني قد سجؿ ذلؾ في مقبرتو بالطبع فجدراف المقابر يا عزيزم تكضح الكثير كالكثير عف العصكر الفرعكنية ألف كؿ شخص كافيسجؿ كؿ أعمالو التي يفخر بيا داخؿ مقبرتو كما ذكرنا كىذا الحدث يستحؽ التسجيؿ ليؤكد أنو كاف
يدرب ابف الممؾ تحتمس الثالث ( إذ نرم صكرت و عمي أحد جدراف مقبرة الضابط "ميف" بطيبة كىك الذم
ّٖ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِٖٗ
ّٗ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِِٗ
َْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِٕٗ

َُٓ

بل  :شد
كاف يشرؼ عمي تربية أمنحكتب العسكرية كيعممو الرماية  ،كىك يكجو الحديث ألمنحكتب قائ ن
القكس حتي أذنؾ مستعـ كؿ ما في ذراعيؾ مف قكة كثبت السيـ يا أمير أمنحكتب )

ُْ

 فيؿ كاف ىذا الممؾ مقاتؿ شجاع عمي نفس مستكم كالده ؟-

بمجرد مكت تحتمس الثالث أعمنت بعض الكاليات في سكريا استقبلليا عف الحكـ المصرم كىذا
بالطبع يعد استخفافان بامنحكتب الثاني فقاـ عمي رأس جيش كخاض معركة انتقامية بشعة نكؿ فييا

بأعدائو أشد التنكيؿ مما أدم إلي تكطيد أركاف إمبراطكريتو كعرؼ الجميع أف الجالس عمي العرش ال
يقؿ قكة عف أبيو كسارعت كؿ الكاليات بإرساؿ اليدايا كتقديـ فركض الطاعة لمممؾ الجديد  ،كظؿ

امنحتب الثاني جالس عمي عرش اإلمبراطكرية لمدة ِٓ سنةِْ كاممة ثـ مات كدفف في كادم
الممكؾ كما مات مف قبمو ككما مات مف بعده كسبحاف الحي الذم ال يمكت ،
 فماذا حدث بعد مكتو ؟ تكلي الحكـ تحتمس الرابع آخر الممكؾ المحاربيف في األسرة ُٖ كجاء بعد صراع عمي الحكـ مع أخكتوبعد كفاة أبيو امنحكتب الثاني  ،ككاف تحتمس الرابع ممؾ محارب مثؿ أبيو كجده كيعتبر آخر الممكؾ
المحاربيف في ىذه األسرةّْ كقاـ بعدة حمبلت إلعادة النظاـ في بعض الكاليات الخاضعة لئلمبراطكرية
كترؾ العديد مف اآلثار المكجكدة حتي اآلف ( كمف أشير اآلثار الباقية مف عيده  ،المكحة الجرانيتية
التي ترجع لمعاـ األكؿ مف حكمو كىي المقامة لآلف بيف مخالب تمثاؿ أبك اليكؿ بالجيزة  ،كيقص
عمينا تحتمس الرابع مف خبلؿ نص منقكش عمييا  ،أنو ذىب عندما كاف شابان ليحتمي بظؿ أبك اليكؿ

كذلؾ بعد رحمة صيد مرىقة فغمبو النعاس فرأم فيما يرم النائـ اإللو حكر-اـ-أخت "المجسد في تمثاؿ
أبك اليكؿ " يبشره بتاج مصر عندما يحرره مف الرماؿ التي عميو  ،كيبدك أف الممؾ تحتمس الرابع قد

حقؽ لئللو حكر-اـ -أخت رغبتو بعد تكليتو العرش مباشرة  ،ىذه القصة تؤكد أف تحتمس الرابع لـ يكف
الكريث الشرعي كليذا اختمؽ ىذه النبكءة لكي يفسر لنا أف اختياره قد تـ بكاسطة اإللو حكر –اـ-أخت
)ْْ كتسمي ىذه المكحة بمكحة الحمـ
 طبيعي كما ذكرت أف يتـ اختبلؽ ىذه النبكءة خبلؿ كجكد صراع عمي العرش  ،فيؿ ترؾ آثار أخرمبخبلؼ النبكءة المزعكمة بيف مخالب أبك اليكؿ
-

لقد ترؾ آثار أخرم بالطبع مف بينيا مسمة مكجكدة حاليان في ركما كتعتبر مف أعمي المسبلت المصرية

إذ يصؿ ارتفاعيا إلي ٕ َّ.متر ( كقد خطي تحتمس الرابع خطكة جريئة في السياسة الخارجية كىي
أنو تزكج مف ابنة الممؾ الميتاني "ارتاتاما" كىي خطكة ليا أكثر مف مدلكؿ إذ أف ىذا الزكاج
ُْ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة ُٖٖ

ِْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّٓ
ّْ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّٕ

ْْ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة ُٖٗ ،

َُٔ

الدبمكماسي يؤكد اعتراؼ فرعكف مصر بدكلة الميتاني كفي نفس الكقت يعمف إنياء حالة الحرب بيف
مصر كىذه الدكلة كأصبحت مف اآلف مممكة الحيثييف ىي العدك المشترؾ لمصر كلمميتانييف كقد أطمؽ
المصريكف عمي ىذه األميرة الميتانية اسمان مصريان ىك "مكت أـ أكيا" كىي التي أصبحت فيما بعد أـ

الفرعكف المصرم أمنحكتب الثالث )ْٓ كقد مات تحتمس الرابع شابان حيث داـ ممكو ُْ سنة فقط ،

ككاف قد تكلي الممؾ كىك في العشريف مف عمره فمات كقد بمغ ّْ سنة كدفف في كادم الممكؾ
 -عظيـ جدان  ،فماذا بعد ؟

َٔ.

الممؾ امنحتب الثالث كزكجتو الممكة ( تي )

 بعد أف مات تحتمس الرابع تكلي ابنو الممؾ امنحتب الثالث حكـ مصر ككاف ال يميؿ لمحركب كبدأ فيعيده ما يسمي ( أياـ السمـ )ْٔ كقد تزكج ىذا الفرعكف فتاة مف عامة الشعب كلـ يتزكج أميرة ممكية
كطبعان مصر في عيده كانت قد تأثرت بثقافات كحضارات الشعكب األخرل التي شممتيا اإلمبراطكرية

المصرية فأصبح المصريكف أكثر مركنة في تقاليدىـ الدينية القديمة كبالمناسبة زكجتو كاف اسميا (

تي ) كفي ىذا العصر بدأ المصريكف يقيمكف التماثيؿ لمممكات جالسات جنبان إلي جنب بجكار الممكؾ

كفي نفس الحجـ كعندما جمس ىذا الفرعكف عمي عرش مصر كانت الخزائف عامرة بالذىب كجميع
الكاليات مستقرة  ،ككانت الخيرات تعـ الببلد كبدأ الناس يعيشكف حياة الترؼ كالمتعة كازدىر الفف

كاقامة المباني الرائعة ذات النقكش البديعة في كؿ مكاف
 أشعر أف األمكر ستتدىكر أليس كذلؾ ؟ بالفعؿ لقد كاف ىذا الفرعكف كزكجتو مف أصحاب الذكؽ الفني الرفيع  ،كلـ يفكر ىذا الفرعكف أفيذىب إلي أم مكاف في إمبراطكريتو الشاسعة ليراه الناس كيرىبكنو ىك كجيشو إنما عاش حياتو يتمتع
بالرفاىية  ،كاستمتع بالرقص كالغناء كألف الناس عمي ديف ممككيـ فإف ىذه الركح انتشرت في
المجتمع المصرم
 ىذا الممؾ خير مثاؿ عمي ما ذكرناه عف األحفاد الذيف يعيشكف حياة الترؼ كالمتعة كيضيعكف ما صنعواألجداد العظماء فقد كلدكا كفي أفكاىيـ مبلعؽ مف ذىب ،
 أليس مف المحتمؿ أف تككف أمو الميتانية ىي السبب في تأثره بعادات غير مصرية كجعمت منو شابال يرقي لمستكم فراعنة مصر الكبار السابقيف
بل محطمان
 -أكيد امنحتب الثالث قد ضعفت صحتو مف كثرة الممذات كأصبح رج ن

 نعـ مما أدم إلي سيطرة الممكة ( تي ) عمي مقاليد السمطة في يدىا كما أنو أشرؾ ابنو معو في الحكـفي أكاخر أيامو كىذا االبف ىك الممؾ امنحتب الرابع المعركؼ باسـ اخناتكف ،
ْٓ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة َُٗ

ْٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َّٗ

َُٕ

 -أشـ رائحة انييار اإلمبراطكرية المصرية مع كصكؿ اخناتكف لمحكـ

ُٔ.

امنحتب الرابع ( اخناتكف )

 -في الحقيقة بدأ امنحتب الرابع المعركؼ حاليان باسـ اخناتكف بداية عادية جدان كأم ممؾ في طيبة كقاـ

بتقديـ الكالء إللو الدكلة آمكف كاتخذ لنفسو األلقاب الخمسة التقميدية المتكارثة كتزكج مف نفرتيتي

صاحبة أشير تمثاؿ المرأة فرعكنية حاليان ( رأس نفرتيتي كىك غير مكجكد بمصر بالطبع )  ،ككانت أمو
الممكة تي تساعده في الحكـ في سنكاتو األكلي

 الممكة تي التي ىي مف عامة الشعب نعـ ( كتكضح لنا مراسبلت تؿ العمارنة – أف الممكة تي أـ أمنحكتب الرابع قد أرسمت لمممؾ الميتانيتكشراتا خطاب تبمغو فيو بمكت زكجيا أمنحكتب الثالث كترجكه أف يستم ر في صداقتو كعبلقتو الكدية
مع ابنيا فرعكف مصر الجديد أمنحكتب الرابع كقد أجاب تكشراتا –كىك ابف الممؾ السابؽ  -عمي
خطاب تي بأف عمييا أف تقنع ابنيا بالمحافظة عمي ىذه العبلقات الكدية بيف مصر كدكلة الميتاني كقد
يستدؿ مف ىذه الخطابات أف أمنحكتب الرابع لـ يعتؿ عرش مصر إال بعد كفاة كالده – أم لـ يكف
شريكا معو في الحكـ  -كفي نفس الكقت برىاف عمي قكة نفكذ الممكة تي سكاء في السياسة الداخمية
أك الخارجية ) ْٕ
 مف الجيد أف تتكاجد سيدة بيذه القكة كالذكاء لتساعد ابنيا الممؾ في بداية تكليو الحكـ ( كما كادت األمكر تستتب الخنا تكف حتي بدأ يفكر في دينو الجديد كالدعكة لو  ،الدعكة إلي إلو كاحديكمف في قرص الشمس أطمؽ عميو آتكف )ْٖ
 كىذا ييعد انقبلب ديني خطير عمي معابد آمكف كباقي اآللية المزعكمة في طيبة بالطبع فقد أقاـ معبد لعبادة قرص الشمس التي كاف يعتبرىا مصدر القكة مما جعؿ كينة آمكفيشعركف بالخطر عمي اآللية أماـ ىذا االنقبلب الديني الكبير بالرغـ أف الشمس كانت تعبد مف قبؿ
بصكرة أك بأخرل  ،ثـ قاـ بتغيير اسمو مف امنحتب الرابع إلي إخناتكف كترجمتيا ( المفيد لمشمس
)ْٗ كاشتد العداء بينو كبيف كينة آمكف بؿ إف أبيو كأمو غضبكا منو كثيران ألنيـ كانكا مشاركيف لو
في الممؾ حتي ىذه الفترة في بعض الركايات كاآلراء كبدأت الكاليات كاحدة كاحدة تنفصؿ عف حكـ

مصر كتتداعي أركاف اإلمبراطكرية التي أقاميا أجداده المحاربيف كىك غير ميتـ ،
 -فيؿ ترؾ طيبة ؟

ْٕ
ْٖ
ْٗ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة ُٖٗ
معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة ُٗٗ
مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُّٕ

َُٖ

-

نعـ كقاـ بتشييد عاصمة جديدة لو كلعائمتو كألتباعو كأطمؽ عميي ا "أفؽ آتكف" كىي المدينة المعركفة
حاليان بتؿ العمارنة عمي البر الشرقي لمنيؿ بالقرب مف ممكمَٓ مما أدم إلي تدبير مؤامرات لقتمو

كالتخمص منو إلنقاذ األسرة المالكة  ،ككاف إخناتكف يرفض أف ييعبد أم إلو آخر سكم اإللو آتكف (
قرص الشمس ) كأعمف التكحيد كالتخمص مف تعدد اآللية كىذا طبعان سيؤدم إلي إف الكينة سيفقدكف

مكانتيـ

 ىؿ لديؾ نماذج مف أقكالو ؟ سأعطيؾ فكرة بسيطة عف النشيد الذم كاف يتعبد بو إلي اإللو الكاحد الذم يعبده لتتعرؼ عمي طبيعةأفكار ىذا الممؾ كاليؾ مقطع صغير مف أحد أجزاء النشيد مف منتصفو تقريبان ( ما أعظـ أعمالؾ التي
عممتيا  ،إنيا خافية عمي الناس أييا اإللو األكحد  ،الذم ال شبيو لو  ،لقد خمقت الدنيا كما شئت

عندما كنت كحدؾ  ،الناس كالماشية كالكحكش الضارية ككؿ ما عمي األرض يسعي عمي قدميو ككؿ ما
يرتفع في السماء يطير بجناحيو  ،تضع كؿ شئ في مكانو إنؾ أنت الذم يمدىـ بما يحتاجكنو كيحصؿ
كؿ شخص عمي طعامو كسنكات حياتو مقدره لو )ُٓ كطبعان ال تعميؽ عمي ما كرد في ىذا النشيد لكف

مف الميـ أف نعرؼ أف اخناتكف كعائمتو فقط ىـ المسمكح ليـ بعبادة اإللو آتكف ألف اخناتكف اعتبر

نفسو الخادـ األكؿ لئللو آتكف أما رعيتو فكانكا يقدسكف اخ ناتكف الذم أصبح في مصاؼ اآللية فقد
ثبت أف اخناتكف نفسو كاف لو كاىف مخصص لو كيحمؿ نفس لقب اخناتكف بالنسبة آلتكفِٓ ،

 فماذا حدث لئلمبراطكرية المصرية ؟ اإلمبراطكرية المصرية كانت تحتضر كفي طريقيا إلي المكت كلـ يتبقي سكم إعبلف كفاتيا ،كبالمناسبة اخناتكف كاف لديو ثبلثة بنات فقط ماتت إحداىف كىي صغيرة كلـ يكف لو أكالد ذككر ككانت
عاصمة ممكو العمارنة بعيدان عف طيبة التي مات فييا كالده كبقيت أمو ( تي ) التي قررت أف تنغص

عميو حياتو كتكقع بينو كبيف زكجتو نفرتيتي عمي ما يبدك حيث أنيا زارتو في العمارنة كظمت ضيفة

عنده لفترة ثـ عادت إلي طيبة مرة أخرم كمف بعد ىذه الزيارة ساءت العبلقات جدان بيف اخناتكف

كزكجتو ككؿ منيما أقاـ كحده  ،ككاف يكجد إخكة صغار إلخناتكف في الغالب منيـ أمير اسمو ( سمنخ
كا رع ) كالثاني اسمو ( تكت عنخ آتكف ) ككاف اخناتكف يميؿ أكثر إلي ( سمنخ كا رع ) فقاـ بتزكيجو
مف ابنتو كجعمو شريكان لو في ممكو بينما عاش تكت عنخ آتكف في ضيافة نفرتيتي بعيدان عف اخناتكف

ثـ بدأت المؤامرات التي في الغالب قادتيا الممكة األـ ( تي ) كقائد الجيش ( حكر محب ) عمي ما يبدك

َٓ
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لمتخمص مف اخناتكف كشريكو في الممؾ ( سمنخ كا رع ) كتـ اغتياؿ ( سم نخ كا رع ) ثـ بعد ذلؾ تـ
قتؿ اخناتكف أيضان بعد عاميف مف قتؿ شريكو في الممؾ

 -كؿ ىذا مف أجؿ المحافظة عمي كياف العرش بالطبع

 -بالتأكيد  ،كقد ( مات اخناتكف كىك ال يزاؿ شابان في الثانية كالثبلثيف مف عمره  ،مات الممؾ اإللو كليذا

لـ يتمكف أتباعو مف االستمرار في دي نيـ  ،فقد مات اخناتكف كمات معو دينو كعقيدتو إذ بمكتو فقدت
الرعية الرمز الحي الذم يقدسكنو كبالتالي فقدكا كسيمة االتصاؿ باإللو آتكف )

ّٓ

 فماذا نستفيد مف ىذه القصة ؟ أعتقد أف أم نظاـ حاكـ مستقر إذا شعر أف أحد حكامو قد خرج عف المألكؼ كبدأ سياسة تؤثر عمينظاـ الحكـ البد أف يتـ التخمص منو كبكاسطة أقرب الناس إليو كىناؾ العديد مف األمثمة عمي مر
التاريخ مثؿ ما حدث مع يكليكس قيصر في ركما كما حدث مع الحاكـ بأمر ا﵀ في القاىرة كىكذا
 -فمف تكلي الحكـ بعد مقتؿ اخناتكف ؟

ِٔ.

تكت عنخ آمكف يصؿ لمحكـ

 تكلي حكـ الببلد تكت عنخ آتكف الذم تزكج مف إحدم بنات اخناتكف ككاف صغير السف كقاـ بتغييراسمو تحت ضغط مف الكينة ليصبح تكت عنخ آمكفْٓ كأعاد العاصمة مرة أخرم في طيبة كتـ
تحطيـ معظـ آثار اخناتكف كخربكا عاصمتو في العمارنة ككاف الممؾ الصغير تكت عنخ آمكف مستسمـ
تمامان لقرارات الكينة ككاف عمي ما يبدك ممؾ ضعيؼ بالرغـ مف شيرتو حاليان في ىذه األياـ التي يرجع

السبب فييا إلي العثكر عمي مقبرتو كامم ة بكؿ كنكزىا ألنيا كانت مختفية عف المصكص كؿ ىذه

السنيف  ،كقد تـ اكتشاؼ المقبرة في ْ نكفمبر ُِِٗ ( بكؿ ما فييا مف ثركة تدؿ عمي البذخ
كاإلسراؼ الذم عاش فيو ممكؾ اإلمبراطكرية  ،كيجب أف يؤخذ في االعتبار بأف تكت عنخ آمكف كاف
لو كؿ ىذه الثركة مف األثاث الجنازم كلـ يكف ممكان لو مكانتو التاريخية ،

 ماذا لك قيس بغيره مف الممكؾ كفي ىذه الحالة قد يستطيع اإلنساف أف يتخيؿ ما يجب أف يككف عميواألثاث الجنازم بالنسبة لمممكؾ العظاـ أمثاؿ تحتمس الثالث كأمنحكتب الثالث كسيتي األكؿ كرمسيس
الثاني )ٓٓ
 لـ يكف ليذا الممؾ كريث في ال حكـ كمات بعد عشر سنكات فقط مف حكمو كىك صغير السف كلـ يكفلو كلد مف بعده ككصؿ األمر إلي أف حكـ الببلد رجؿ ليس مف األسرة المالكة كىك الممؾ ( آم ) الذم
كاف كاىنان كمقربان مف الكينة كلكنو كاف عمي عداء شديد مع حكر محب قائد الجيش الذم تكلي الحكـ
ّٓ
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بعد مكت ( آم ) بإجماع اآلراء كبدكف إراقة نقطة دـ كاحدة ألف الببلد كميا كانت تسعي إلي قائد
شجاع يقكدىا إلي بر األماف كألف حكر محب كاف يريد أف يككف ممؾ شرعي قاـ بالزكاج مف إحدم
أميرات األسرة المالكة السابقة كقاـ بإجراء بعض اإلصبلحات اإلدارية كاعادة ترتيب الجيش كأعاد
الطمأنينة إلي الشعب كحكـ مصر حكالي َّ سنة كاممة ككاف آخر ممكؾ األسرة الثامنة عشرة التي
أسسيا أحمس األكؿ
 لفت نظرم في كبلمؾ عبارة (الببلد كميا كانت تسعي إلي قائد شجاع يقكدىا إلي بر األماف ) فيؿالشعب ىك الذم كاف يسعي لذلؾ القائد أـ المستفيديف مف ىذا النظاـ مف نخبة الكينة كمف شابييـ
مف كبار رجاؿ الدكلة ؟
-

مف المؤكد أف استقرار نظاـ الحكـ في مصر في تمؾ الفترة كاف يعتمد عمي كجكد قائد قكم يسيطر
عمي األمكر بحسب البيئة الفيضية التي تحدثنا عنيا مف قبؿ ككاف ما ييـ النخبة كالكينة في ذلؾ
الكقت ىك كالء الممؾ لآللية المعترؼ بيا لدييـ فمثبلن ( اعتبر كاتب كؿ مف قائمة أبيدكس كسقارة

الممؾ حكر محب أكؿ ممؾ شرعي بعد الممؾ أمنحكتب الثالث كتجاىؿ عف عمد كؿ مف أخناتكف كسمنخ

كارع كتكت عنخ آمكف كآم المكصكميف باآلتكنية )

ٔٓ

 عمي أم حاؿ إذا كاف البد مف كجكد ديكتاتكر مؤلو عمي العرش فمف األفضؿ لمشعب أف يككف عاد نالفيؿ كاف حكر محب ممكان عاد نال ؟

ّٔ.

قكانيف حكر محب آخر ممكؾ األسرة ُٖ

 كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمف الرافعي عف الممؾ حكر محب ما ممخصو  ( :كادت الببلد أف تقع فيىاكية اإلنقساـ الداخمي كاالنحبلؿ  ،لكال أف قيض ا﵀ ليا زعيمان مف عامة الشعب أىمتو مكاىبو
كشخصيتو لتسمـ زماـ األمكر كانقاذ الكطف كىك ( حكر محب ) الذم كاف مف ضباط الجيش في عيد
اخناتكف كقائد الجيش في عيد تكت عنخ آمكف  ،كلـ يكف طامعان كال راغبان في أف يؤسس أسرة ممكية

 ،كال أف يككف ممكان  ،تكلي حكر محب الممؾ ألف الظركؼ دفعتو إلي ذلؾ دفعان  ،إلنقاذ الببلد مف
الياكية التي تردت فييا - - ،

 الياكية ىنا ىي عدـ السيطرة عمي الشعب كاقامة آثار كتحقيؽ انتصارات كالمحافظة عمي مصالحالكينة كالنخبة الحاكمة أـ ماذا يقصد بالياكية ؟
 أعتقد أنو يقصد عدـ استقرار الحكـ -فماذا كتب أيضان عف حكرمحب ؟

 كقد تزكج حكر محب مف األميرة مكت نجمت أخت الممكة نفرتيتي ليكتسب شرعية الحكـ كما كانتتقتضي األمكر في العصر الفرعكني عندما يككف الممؾ الجديد ال ينتمي لؤلسرة الحاكمة السابقة  ،كقد
ٔٓ
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شيد حكر محب في معبد الكرنؾ بكابة مف الجرانيت كيمتد مف ىذه البكابة طريؽ الكباش إلي الجنكب
حتي معبد اإللية مكت ثـ يأخذ طريقان آخر إلي معبد األقصر  ،كقد استطاع ىذا الممؾ أف يعيد

االستقرار لمببلد كالستكماؿ ىذا االستقرار حارب الحيثييف كعقد مع ممؾ خيتا معاىدة ضمنت لو استقرار

األمكر مؤقتان عمي الحدكد كتفرغ لئلصبلح الداخمي حتي تستعيد الببلد قكتيا كىيبتيا ) ،

 -أم أنو كاف رجؿ دكلة بالمعني الحقيقي كمف الكاضح أنو كاف محبكبان مف المؤرخيف عمي األقؿ

 نعـ فقد كتب عنو الدكتكر أحمد بدكم بعنكاف ( حكر محب أبك الشعب كصديؽ الفبلح ) ما ممخصو ( :كاف يؤذيو ما رأم مف حاؿ الشعب  ،فالفبلح المسكيف قد أىمؿ حالو كاشتد بؤسو بعد أف تجرع مرارة
العيش قبؿ أياـ حكر محب  ،فعزـ عمي إصبلح شأنو كتأميف رزقو  ،كتكفير سعادتو  ،فعمد إلي إصدار
قانكف ينظـ حياة األمو أمبله بنفسو عمي كتابو ،
 الحاكـ ىك القانكف في مصر فإذا خالفت الحاكـ فأنت تخالؼ القانكف كما حدد القانكف شركط تعييف القضاة في محاكـ الدكلة فاختارىـ مف أحسف الناس سيرة كأكرميـ خمقان ،كأجرأىـ قمبان  ،كأطيرىـ لسانان  ،كأعفيـ يدان  ،كحرـ عمي القضاة أف يصادقكا أحدان مف الناس  ،أك

يتيادكا مع الناس  ،أك تككف بينيـ كبيف الناس معامبلت مالية  ،كىكذا كاف حكر محب رجؿ حزـ كعزـ

 ،ال يميف في ا لحؽ  ،كال تأخذه في تنفيذه لكمة الئـ  ،كقاؿ الممؾ حكر محب عف القانكف الذم كضعو
 ( :إني قد كضعتو لضماف رفاىية شعبي ) كيعتبر الممؾ حكر محب آخر ممكؾ األسرة الثامنة عشرة
كقد حكـ مصر ما يقرب مف ُِ سنة  ،مف حكالي سنة ُُّٗ قبؿ الميبلد إلي حكالي سنة َُّٕ
قبؿ الميبلدٕٓ
 كمات حكر محب كبمكت حكر محب انتقمت السمطة إلي الممؾ رمسيس األكؿ مؤسس األسرة ُٗ كتـ انتقاؿ السمطةبيدكء شديد كبدكف صراعات ألف حكر محب أساسان لـ يكف يطمع في الممؾ كلـ يعمؿ لمصالحو

الشخصية أك لتكريث ممكو مف بعده لعائمتو بؿ إف مصمحة الببلد كانت عنده أىـ مف ذلؾ كمو كبالتالي
لـ تحدث صراعات عمي خبلفتو فتكلي الحكـ أحد زمبلءه بالجيش كىك رمسيس األكؿ ككاف رجؿ مسف

جدان ككاف لو كلد يسمي ( سيتي األكؿ ) ككاف أيضان ضابط بالجيش كأبيو ككرث عنو الممؾ بعد كفاتو

 ككانت ىذه بداية األسرة ُٗ فإف أمكف تمخيصيا بالكامؿ قبؿ الحديث عف أىـ ممككيا سيككف ذلؾأفضؿ

ْٔ.

ٕٓ

األسرة ُٗ الفرعكنية

نقالً عن كتاب ( تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة )– من فجر التاريخ إلي الفتح العربي -تأليف عبد الرحمن الرافعي – دار
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 إجمالي عدد ممكؾ ىذه األسرة ُُ ممؾ أكليـ رمسيس األكؿ كأشيرىـ سيتي األكؿ كرمسيس الثانيصاحب التمثاؿ الشيير الذم كاف مكجكد في الميداف الذم يحمؿ اسمو بالقاىرة حاليان كىك ميداف

رمسيس كقد تـ نقمو مف الميداف كمع ذلؾ ال يزاؿ الميداف يحتفظ باسمو  ،كمكتكب في مكسكعة حكاـ
مصر أ ف ىذه األسرة حكمت مصر مف سنة ُُّْ ؽ ـ إلي سنة ََُِ ؽ ـٖٓ أم حكالي ُُْ
سنة  ،بي نما في كتاب مصر الفرعكنية مكتكب أنيا حكمت مصر مف سنة َُّْ ؽ ـ إلي سنة
ُُٓٗ ؽ ـٗٓ أم حكمت مصر حكالي َُٗ سنة
 -كىذا دليؿ عمي أف تكاريخ حكـ الفراعنة تقريبية كميا فبل تشغؿ بالؾ كثيران بدقة التكاريخ

 عمي أم حاؿ اإلحصائية التي أقكـ بذكرىا في ىذا الحكار معتمدة بالكامؿ عمي كتاب مكسكعة حكاـمصر لمدكتكر ناصر األنصارم  ،أما إذا عدنا لمممؾ رمسيس األكؿ المسف فقد حكـ مصر أقؿ مف
عاميف فقط كجاء بعده ( سيتي األكؿ ) كيعتبر ىذا الممؾ ىك المؤسس الحقيقي لؤلسرة ُٗ ألنو بدأ
عصر جديد يي طمؽ عميو "عصر الكالدة" أك البعث فقد قاـ بعمؿ إصبلحات كاسعة لممباني الدينية كما قاـ
بإخماد العديد مف الثكرات كىزـ البدك في سيناء كجنكب فمسطيف بؿ إنو اندفع بجيشو في كؿ مكاف (
ليبيا  ،سكريا  ،فمسطيف  ---إلخ ) إلعادة أمجاد تحتمس الثالث كسجؿ انتصاراتو عمي الجدراف كترؾ
العديد مف اآلثار أشيرىا بيك األعمدة الرائع في الكرنؾ كقد بمغت مساحة بيك األعمدة ََْٓ متر ،
فالنصؼ الشمالي مف ىذا البيك ينتمي إلي سيتي األكؿ كالنصؼ الثاني ينتمي لمممؾ رمسيس الثاني
ككؿ ىذه األعمدة مزينة بالنقكش كالمناظر كاىتـ بالمناجـ كحفر اآلبار كأشرؾ ابنو في الحكـ لتدريبو
عمي الحكـ كبعد أف مات تكلي ابنو رمسيس الثاني حكـ مصر كىك يعد أشير فرعكف في تاريخ مصر
بالكامؿ في ىذه األياـ كقد حكـ مصر لمدة سبعة كستيف عامان كامتؤلت مصر بآثار عديدة كمتنكعة مف

عيده كاسـ رمسيس أصمو ( رع مس سك ) أم اإللو رع ىك الذم أنجبو  ،كلقد خمد رمسيس الثاني
نفسو بما أقامو مف معابد كمسبلت (ََُ مسمة) كمقاصير كتماثيؿ ضخمة تزف مئات األطناف كلكحات
في جميع أنحاء مصر ككذلؾ شيد الممؾ رمسيس الثاني معابد في تنيس كأبيدكس كالنكبة كلعؿ مف
أشيرىا معبد أبي سمبؿ الكبير الذم كرسو لعبادة اإللييف آمكف رع كبتاح كالممؾ رمسيس الثاني نفسو
 ،ككذلؾ معبد أبي سمبؿ الصغير الذم كرسو لعبادة اإللية حتحكر كزكجتو الممكة نفرتارم التي كانت
الزكجة الرئيسية لرمسيس الثاني أك ك بيرة الزكجات الممكيات كاسميا تـ ترجمتو بمعاني مختمفة مثؿ
جميمة الجميبلت أك التي ال مثيؿ ليا ىذا إلي جانب بناء معبده الجنائزم الذم شيده في البر الغربي
بطيبة كيعرؼ باسـ معبد الرمسيكـ كالجدير بالذكر أف الشمس تتعامد عمي كجو تمثاؿ رمسيس الثاني
في معبده في مدينة أبي سمبؿ  ،جنكب أسكاف مرتيف كؿ عاـ مرة يكـ تتكيجو كمرة أخرم يكـ مكلده
ٖٓ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ّّ

ٗٓ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٔٓ

ُُّ

كتتكغؿ الشمس لمسافة حكالي َٔ متر مف مدخؿ المعبد لتصؿ إلي قدس األقداس  ،كبرغـ أف الممؾ
رمسيس الثاني شيد مقبرة عظيمة في كادم الممكؾ إال أنو لـ يدفف بيا  ،أما الممكة نفرتارم فقد دفنت
في مق برتيا الشييرة بكادم الممكات بطيبة الغربية كتعتبر مف أركع المقابر الفرعكنية في مصركمما
يذكر أيضان لمممؾ رمسيس الثاني أنو لـ ييمؿ الناحية البحرية لمصر  ،فقد بني أسطكالن مف السفف
المحاربو ليرد بو ىجمات قراصنة البحار

 أعتقد أف اسـ رمسيس الثاني مرتبط بمعركة قادش أليس كذلؾ ؟ بالطبع ف يك صاحب معركة قادش الشييرة التي بدأ سير القتاؿ لصالح العدك في بداية المعركة كلكنواستطاع أف يمحؽ بيـ ىزيمة منكرة في نياية المعركة كطمبكا منو الصفح كقبمكا األرض تحت قدميو ،
كسيطر رمسيس الثاني عمي فمسطيف كلبناف كجزء صغير مف سكريأَ بعد اف اتفؽ مع األعداء (
الحيثييف ) عمي احتراـ الحدكد مف كبل الطرفيف كانياء الحرب بالرغـ مف انتصاره الساحؽ الذم جاء
بعد ىزيمة كادت تقضي عمي حياتو في بداية المعركة كتفرؽ عنو جنكده كفقد ثقتو بيـ كىذا يفسر
قبكلو الصمح بعد انتصاره لعدـ ثقتو في رجالو كيقكؿ احمد فخرم في كتابو عف ذلؾ ( كربما كانت
حالتو النفسية ىي السبب في قبكؿ الصمح كىك في انتصاره ماداـ رجالو ال يستحقكف االعتماد عمييـ
)ُٔ  ،كقد سجؿ الحيثيكف في آثارىـ أف نتيجة معركة قادش كانت لصالحيـ ىـ كأنيـ قامكا بمطاردة
الجيش المصرم ( كقد يحتار المؤرخكف بيف الركايتيف  ،فالبعض يميؿ إلي الركاية المصرية كالبعض
اآلخر يفضؿ الركاية الحيثية  ،عمي أنو مف الطبيعي أف يحتفظ كبل مف الممكيف المصرم كالحيثي لنفسو
بكرامتو  - - ،كظمت حالة التكتر مستمرة بيف المصرييف كالحيثييف إلي أف أدرؾ الطرفيف أف السبلـ
خير ليما ،
 ماذا حدث ؟ أ برمكا معاىدة " أمف طيب كأخكة " شيد اآللية المصريكف كالحيثيكف عمييا  ،كنعرؼ تفاصيؿ ىذهالمعاىدة مف النصكص المصرية المكتكبة بالييركغميفية عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كمف النصكص
المسمارية المكتكبة عمي لكحيف مف الطيف عثر عمييما في بكغاز ككم  - -بعد ذلؾ بدأ تبادؿ
الخطابات الكدية بيف حكاـ الدكلتيف  ،كقد اشتركت في ىذه المراسبلت أيضان كبلن مف زكجة رمسيس

الثاني الممكة نفرتارم كزكجة الممؾ خاتك سيمي الثالث الممكة بكتك خيبا  ،بؿ أكثر مف ىذا لقد قاـ

خاتك سيمي الثالث بزيارة كدية لمصر )ِٔ
 -كاضح أف رمسيس الثاني كاف فرعكف مف الفراعنة األقكياء ككاف حكمو مستقر كحافؿ باإلنجازات

َٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٗٔ
ُٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٗٔ

ِٔ
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 نعـ كلقد كاف رجؿ مزكاج كلو أكالد كبنات كثيريف لـ يستطع المؤرخكف حصرىـ كيقاؿ أنو تزكج ثبلثةمف بناتو ككاف عنده ما يزيد عف ََُ كلد كبنت تقريبان  ،ثـ مات كاعتمي العرش ابنو مرف بتاح كقد

كاف في حكالي الستيف مف عمره نظران ألف كالده امتد بو العمر في الحكـ ككبر سنو كأغمب الحركب
التي خاضيا ىذا الممؾ حركب دفاعية عمي ما يبدك كمات بعد ُُ سنة مف حكمو كيبدك أف ىذا الممؾ
قد قاتؿ بني إسرائيؿ ألف اسميـ عمي لكحة انتصاراتو ( لكحة مرنبتاح الشييرة ) كلكف ىذا المكضكع
غامض حتي ا آلف كلكف أكد بعض العمماء أف بني اسرائيؿ قد خرجكا مف مصر أثناء حكـ األسرة
الثامنة عشرةّٔ كليس في عيد ىذا الممؾ  ،كعمي العمكـ تكقيت خركج بني إسرائيؿ مف مصر لـ
يؤكده أم عالـ مف عمماء التاريخ حتي اآلف بشكؿ محدد كما ذكرنا مف قبؿ ،
 فما المكتكب عمي لكحة مرف بتاح ؟ يقكؿ د سيد تكفيؽ  ( :عمي أف الخطر الذم كاف ييدد مصر في عيده لـ يكف مف الشرؽ أك مفالجنكب بؿ أتي ىذه المرة مف الغرب مف ليبيا  ،فقد بدأت ىجرات لقبائؿ مف شماؿ أفريقيا كمف
الصحراء الغربية بنسائيـ كأطفاليـ لمبحث عف الطعاـ كذلؾ بسبب القحط الشديد الذم ألـ بببلدىـ كقد
أتكا بقيادة –مرم -رئيس قبيمة الميبك "ليبيا" كقد أتي كمعو أكالده كزكجاتو االثني عشر كقد يدؿ ىذا
عمي نية االستيطاف في كادم النيؿ  ،كليذا اضطر الممؾ مرنبتاح في العاـ الخامس مف حكمو أف
يرسؿ حممة عسكرية لمدفاع عف حدكد مصر الغربية كذلؾ بعد أف أعد ليـ جيشان قكيان مف المشاة

كالمركبات الحربية فاستطاع في معركة الست ساعات مف أف يقتؿ َََٔ كأف يأسر َََٗ ككانت

ىذه اليزيمة القاسية عقابان ليـ كردعان ألمثاليـ  ،كقد ذكرت النقكش المصرية التي ترجع لعيده

تفاصيؿ ىذا القتاؿ عمي أحد جدراف معابد الكرنؾ كقد أمر مرنبتاح باستغبل ؿ ظير لكحة حجرية مف
عيد الممؾ أمنحكتب الثالث ليسجؿ عمييا أف الخراب قد حؿ بالتحنك "ليبيا" كأف إسرائيؿ قد خربت كزالت

بذرتيا " كىذه ىي المرة األكلي التي يذكر فييا اسـ إسرائيؿ عمي لكحة مصرية ْٔ )-
 لقد كاف ممؾ مقاتؿ بالفعؿ كيفخر بذلؾ بالفعؿ كاف مرف بتاح في أغمب الظف آخر الرجاؿ المحترميف في األسرة ُٗ ألف باقي ممكؾ األسرةكانت فترات حكميـ قصيرة كتدىكرت الببلد في عيدىـ بؿ إنيـ قد يككنكا ليس ليـ أم عبلقة أك قرابة
لؤلسرة أساسان كلف أشغمؾ بكؿ االحتماالت التي أدت إلي ىذه األحداث  ،كعندما مات مرنبتاح تـ دفنو
بقبره بكادم الممكؾ كلكف تـ العثكر عمي مكمياءه في مقبرة أمنحكتب الثاني التي استخدمت بعد ذلؾ

كمقبرة جماعية لمجمكعة مف مكمياكات الممكؾ لحمايتيا
 إذف ال تكجد أسماء تستحؽ أف نتحدث عنيا في األسرة ُٗ بعد مرنبتاحّٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٖٕ

ْٔ
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ٓٔ.

رمسيس الثالث أبرز ممكؾ األسرة رقـ َِ

 -الميـ أف ىذه األسرة قد انتيت إلي األبد كجاءت أسرة جديدة ىي األسرة رقـ َِ المككنة مف سبعة

ممكؾ ككؿ ممؾ منيـ اسمو رمسيس ( مف الثالث إلي التاسع ) كحكمكا مصر حكالي ُُٓ سنةٓٔ

بحسب الدكتكر ناصر األنصارم ككاف مؤسس ىذه األسرة ىك الممؾ رمسيس الثالث الذم حكـ الببلد
لمدة ِّ سنة  ،يقكؿ عنيا أحمد فخرم (  --كانت في الكاقع فترة صحك بيف عيديف فاسديف )ٔٔ
كىذا الرجؿ يعتبر مثؿ لمشخصيات البارزة التي جاءت في فترات غير مستقرة فصنعت االستقرار كانتيي
االستقرار بعد انتياء حكميا كالطريؼ أف كؿ مف جاء بعده مف أسرتو اسمو رمسيس أيضان

 كلكف ليس كؿ مف سمي نفسو رمسيس يمكنو أف يصنع ما صنعو رمسيس الثاني أك رمسيس الثالث ،فمنكمؿ الحديث عف الممؾ رمسيس الثالث
 في عيده تـ تشييد العديد مف اآلثار الرائعة كاستطاع أف يحمي مصر مف جميع األخطار التي تعرضتليا كفي عيده حصؿ كينة آمكف عمي امتيازات خاصة ( إذ نعرؼ مجمكع ما امتمكو معبد آمكف مف
أراضي زراعية كصؿ إلي َُ  %مف مجمكع األراضي في حيف أف نصيب جميع اآللية األخرل ال يزيد
عف ٓ  %مف ىذه األراضي  ،فقد كاف يتبع معبد آمكف في طيبة بمفرده ْٖٖٔٔ خادمان ك ُِِّْٔ

رأسان مف الماشية كبيرىا كصغيرىا ككاف عدد األرغفة التي تقدـ في األعياد ِّْْٕٖٓ كالطيكر
بل عف العديد مف المصانع التي تنتج لو  ،كقد
َُِِٓٔ كما كاف يمتمؾ مناجـ لمذىب كالفضة ىذا فض ن
يكضح ىذا مدم ما كصؿ إليو نفكذ كينة اإللو آمكف في عيد رمسيس الثالث ) ٕٔ

 ىذا معناه أف كينة آمكف كانكا مرفييف عف باقي المعابد كىذا يفسر ما كاف يحدث مف صراعات بيفنفكذ اآللية طكاؿ تاريخ العصكر الفرعكنية إنو صراع اقتصادم عمي ما يبدك بيف الكينة المتبلؾ الماؿ
كالنفكذ معان كمف دقة األرقاـ المسجمة مف ىذه الفترة يتضح أنيا كانت تخضع لحسابات صارمة

 ككاف رمسيس الثالث مف المعجبيف جدان بالممؾ رمسيس الثاني كق مده في كؿ شئ كأطمؽ اسمو عميأكالده تيمنان بو ثـ سرعاف ما تدىكرت الببلد مرة أخرم مف بعده كأىـ ما يميز ىذا العصر الذم كاف

تمييدان لعصر االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة بعد ذلؾ أف األجانب تكلكا كظائؼ ىامة في الدكلة
كفي الببلط الممكي كتسبب ىؤالء المكظفكف في إح ضار الجنكد المرتزقة الغير مصرييف كساءت الحالة
االقتصادية في الببلد في آخر أياـ ىذا الممؾ كتكلي حكـ مصر مف بعده ممكؾ ضعفاء عجزكا عف
التغمب عمي األزمة االقتصادية كسيطر عمييـ الكينة إلي أف انتيت ىذه األسرة تمامان كبداية ما يسمي

بعصر االضمحبلؿ األخير

ٓٔ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّْ
ٔٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّٖٗ
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 أم أننا كصمنا لعصر االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة  ،فيؿ تكجد أم أحداث ميمة أك معمكمات عففترة حكـ األسرة َِ
 ما يمكف أف يقاؿ مف معمكمات تاريخية عف فترة حكـ رعامسة األسرة َِ فمعمكمة قد تككف ميمةبالنسبة لؾ كىي مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ األكؿ ) صفحة ِِّ  ِّّ ،كىي
تتحدث عف سرقات قبكر الممكؾ نظران لفقداف الشعب إليمانو باآللية كزيادة معدالت انتشار الفساد في

عيد رمسيس التاسع حيث يقكؿ الدكتكر سيد تكفيؽ ( --------جمس عمي عرش مصر بعد ذلؾ
الممؾ رمسيس التاسع كاستمر يحكـ أكثر مف عشريف عامان كلعؿ شيرتو ترجع لمبرديات التي تتحدث
عف سرقات مقابر الممكؾ التي حدثت في عيده  ،كقد كصؿ الفساد اإلدارم ذركتو في العاـ السادس

عشر مف حكمو كبدأت العصابات في طيبة تتجو لسرقة المقابر كما بيا مف ذىب كفضة كلـ تسمـ
مقابر فراعنة مصر العظاـ أمثاؿ أمنحكتب الثالث كسيتي األكؿ كرمسيس الثاني مف عبثيـ  ،كبدأ
الناس يفقدكف أيمانيـ بآليتيـ كبممككيـ كحكاميـ  ،إذ تسجؿ إحدم ىذه البرديات كيؼ أف "باسر"
عمدة مدينة األحياء الممثمة في الضفة الشرقية لطيبة تقدـ بتقرير لمكزير " خع إـ كاست " الذم كاف
ينكب عف الممؾ رمسيس التاسع يبمغو فيو عف السرقات التي تحدث ف ي مدينة المكتي " الضفة الغربية
لطيبة " تحت سمع كبصر عمدتيا "باكرعا" فأمر الكزير بتشكيؿ لجنة لمتأكد مف صحة ما جاء بالتقرير
بل
 -لجنة تقصي حقائؽ في العصر الفرعكني شئ طريؼ فع ن

  ،كقد سجمت ىذه المجنة النتائج التي كصمت إلييا عمي أكثر مف بردية لعؿ أىميا ىي بردية "أبكت"التي أبقاىا لنا الزمف لنعرؼ منيا تفاصيؿ ىذه السرقات كما تـ بخصكصيا فقد اعترؼ المصكص
بانتياكيـ لقدسية مكمياكات فراعنة مصر كبيرىـ كصغيرىـ مما اضطر ممكؾ األسرة الحادية كالعشريف
مف الكينة أف ينقمكا – سران – بعض مكمياكات فراعنة الدكلة الحديثة لحمايتيا مف عبث المصكص إلي

أكثر مف مخبأ  ،فنقمكا ُّ مكمياء إلي مقبرة أمنحكتب الثاني ثـ اختاركا مقبرة لـ تتـ بالدير البحرم

ككضعكا فييا َْ مكمياء أخرم كىي ما يطمؽ عمييا اصطبلحان خبيئة الدير البحرم ،

 كمتي تـ الكشؼ عف ىذه المكمياكات ؟-

ظمت مكمياكات الممكؾ في مخبأىا إلي أف تكصؿ "إميؿ برككش " عاـ ُُٖٖـ إلي مكمياكات الدير
البحرم "كلكريو" عاـ ُٖٖٗـ إلي المكمياكات المختبئة في مقبرة أمنحكتب الثاني كىـ جميعان اآلف

بصالة المكمياكات بالمتحؼ المصرم )  ،كيعتبر الممؾ رمسيس الحادم عشر ىك آخر ممكؾ األسرة

العشريف كاستمر حكمو لمصر ِٖ سنة كقد ازدادت في عيده قكة كنفكذ كجرأة كبير كينة آمكف
المدعك حريحكر ( -كما تشيد بيذا مناظر معبد خنسك في منطقة معابد الكرنؾ – أف يسمح لنفسو أف
يصكر في نفس مرتبة الممؾ كبحجمو بؿ نراه يمبس تاج الكجييف كيعتبر نفسو ممكان في طيبة عمي
األقؿ كأمر بكضع اسمو داخؿ الخرطكش الممكي كاضافة األلقاب الممكية بؿ كأطمؽ عمي فترة حكمو
ُُٕ

اصطبلح " عصر النيضة " كأخذ يؤرخ الحكادث طبقان ليذا العصر كرضي رمسيس الحادم عشر باألمر

الكاقع مغمكبان عمي أمره  .كتنتيي األسرة العشركف كبالتالي عصر الدكلة الحديثة )ٖٔ .

ٔٔ.

عصر االضمحبلؿ األخير كنياية الفراعنة

 أتمني أف نتحدث باختصار كفي عجالة عف نياية العصر الفرعكني ألننا تكممنا عنو أكثر مف البلزـعمي ما أعتقد

-

كما تشاء فمنتكمـ عف عصر اضمحبلليـ األخير كخضكعيـ لدكؿ أخرم مثؿ ليبيا كالنكبة كاآلشكرييف
ثـ الفرس

 كأرجكا أف نقؼ عمي أسباب الضعؼ كاالنحبلؿ كاالضمحبلؿ حتي نأخذ العبرة كالدرس ، يرجع السبب الرئيسي في ىذا االضمحبلؿ مف كجية نظر بعض المؤرخيف إلي زيادة عدد الجنكدالمرتزقة في الجيش المصرم كضعؼ الحكاـ كاليجرة السممية الكثيفة التي حدثت مف ليبيا إلي مصر
في عصر األسرة الحادية كالعشريف المككنة مف سبعة ممكؾ حكمكا مصر مف سنة َُٖٓ ؽ ـ إلي
سنة َٓٗ ؽ ـٗٔ حتي أف ىؤالء الميبييف تمكنكا مف بسط نفكذىـ في الكجو البحرم بالكامؿ كال داعي
لذكر أسماء ممكؾ األسرة ُِ ألف ترتيب ممكؾ ىذه األسرة مف األمكر التي لـ يتفؽ عمييا عمماء اآلثار
اتفاقان كامبلنَٕ  ،أما عصر االضمحبلؿ األخير لمفراعنة ف مككف مف عشرة أسر كيمكف أف نعتبره قد بدأ
في األسرة ُِ كحتي األسرة َّ كىي آخر األسر الفرعكنية بالكامؿ ككما تعكدنا سنمخص العصر
بالكامؿ بسرعة فيذا العصر مككف مف خميط مف الجنسيات التي حكمت مصر فحكميا الميبيكف
كالنكبيكف كاآلشكريكف كالفرس كالمصريكف أيضان الذيف كافحكا مف أجؿ االستقبلؿ عدة مرات كقامكا
بتأسيس أسر فرعكنية حتي انتيي العصر الفرعكني عمي يد الفرس ببل رجعة

 فيؿ يكجد ممؾ بارز مف الممكؾ الميبييف ؟ الجدير بالذكر أف أكؿ مف حكـ مصر مف الميبييف ىك الممؾ ( شاشنؽ األكؿ ) كىك مف أصؿ ليبي كىكمؤسس األسرة الثانية كالعشريف  ،أما قصة الميبييف فتتمخص في أنيـ لـ يممككا مصر بالقكة أك
بجيكش جراره بؿ إنيـ تسربكا في ىجرات جماعية إلي مصر كعاشكا فييا أجيا نال كاممة لفترات طكيمة

كتمكنكا مف الكصكؿ إلي العديد مف المناصب الدينية الرفيعة ألنيـ دخمكا الديانة المصرية مف أكسع
أبكابيا  ،حتي أف الممؾ شاشنؽ األكؿ كاف يحتؿ منصب ديني راقي في ىذا العصر قبؿ تكليو الحكـ

كعائمة ىذا الممؾ كاف قد مضي عمييا في مصر ستة أجياؿ كاممةُٕ أم حصمت عمي الجنسية
المصرية بمغة ىذه األياـ التي نعيشيا حاليان كبالتالي قد ال يعتبر ىذا احتبل نال بالمعني المفيكـ فكـ مف
ٖٔ
ٗٔ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة ِّْ
مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّٓ

َٕ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُْْ

ُٕ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُْٕ

ُُٖ

الممكؾ كالرؤساء في العالـ يعكد أصميـ مف بعيد إلي دكؿ أخرم نتيجة اليجرة القديمة أك التزاكج
كخبلفو  ،كالمؤكد أنيـ كانكا مف أصؿ ليبي كنجحكا في الكصكؿ لمحكـ كجعمكا عاصمتيـ في منطقة (
تؿ بسطة ) بمحافظة الشرقية الحالية كقد تزكجكا مف البيت الممكي الفرعكني ليضيفكا شرعية عمي
حكميـ حيث تزكج الممؾ شاشنؽ األكؿ مف ابنة الممؾ المصرم الفرعكني السابؽ لو ككانت ىناؾ
سمطة أخرم في مدينة طيبة جنكب مصر لكينة معبد آمكف  ،كشاشنؽ ىذا استطاع أف يكطد أركاف
حكمو لمببلد كاستطاع إرىاب ىؤالء الكينة مما اضطرىـ إلي اليركب جنكبانِٕ كأرجكا أف تسجؿ ذلؾ

كتتذكره ألف ىؤالء الكينة سيككف ليـ دكر بعد ذلؾ مف مكاف ىركبيـ في الجنكب  ،كيبدك أف شاشنؽ
كاف مف الشخص يات القكية التي تفرض نفسيا عمي كتب التاريخ
 -فما أىـ األحداث في عيده ؟

ٕٔ.

مممكة بني إسرائيؿ

 ىناؾ معمكمة خطيرة جدان عف ىذا العصر كقد تحدث مفاجأة لؾ عندما تسمعيا كىي أف بني إسرائيؿ فيعصر ىذه األسرة الميبية استطاعكا تككيف مممكة قكية في فمسطيف حيث ظير نبي ا﵀ داككد عميو

السبلـ كأصبح ممكان عظيمان ىك ثـ ابنو سيدنا سميماف عميو السبلـ ككانت عاصمتيـ أكرشميـ كىي التي

بني فييا سيدنا سميماف الييكؿ الشيير كربما تككف بداية مممكة سيدنا داككد قبؿ بداية األسرة الميبية

في مصر بكقت قميؿ أك معاصره ليا كيقكؿ أحمد فخرم عف ذلؾ ( ----كبناء عمي ركاية التكراة
أيضان نعرؼ أف ممؾ مصر لـ يكف عمي عبلقة سيئة بممكؾ إسرائيؿ فإف سميماف ابف داككد خمؼ أباه
عمي العرش ككانت عبلقتو بالببلط المصرم عمي خير حالو )ّٕ بؿ إف مصر كاسرائيؿ كانت بينيما في

ذلؾ الكقت أنكاع مف التعاكف في مجاؿ اليندسة كالبناء كل كف سرعاف ما تدىكرت العبلقات بيف البمديف
في عيد الممؾ شاشنؽ في مصر كعيد الممؾ ( رحبعاـ ) في بني إسرائيؿ في فمسطيف كقاـ شاشنؽ
بشف حممة عمي فمسطيف كاستكلي عمي خيراتيا كيقكؿ أحمد فخرم في ذلؾ ( كلكف التكراة تذكر لنا أنو
في السنة الخامسة مف حكـ رحبعاـ حنؽ شيشاؽ ممؾ مصر عمي أكرشميـ كاستكلي عمي كنكز بيت
الرب ككنكز الممؾ كأخذ كؿ شئ )ْٕ
 تـ ذكر اسـ ممؾ مصر في التكراة ؟ -نعـ كقد حكـ شاشنؽ كاحد كعشريف عامان كبعد أف مات خمفو ابنو ( أكسر كف األكؿ ) ثـ تكالي ممكؾ

األسرة الثانية كالعشريف عمي مصر مف أبناء كأحفاد شاشنؽ كعددىـ بالكامؿ تسعة ممكؾ ككاف آخرىـ

الممؾ شاشنؽ الرابع كداـ ممكيـ حكالي َِِ سنة تقريبانٕٓ كفي آخر أياميا تكالت الثكرات كقكم نفكذ
ِٕ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُْٖ

ّٕ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ُْٗ

ْٕ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ َِْ

ٕٓ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّٓ

ُُٗ

أمراء األقاليـ كبدأ حكـ األسرة الثالثة كالعشريف لمدة ٕٖ سنة تقريبانٕٔ كعددىـ ستة ممكؾ مع

استمرار سمطة ممكؾ األسرة الثانية كالعشريف كال تختمؼ كثيران في الغمكض عف سابقتيا  ،ككؿ ما يمكف

قكلو عف األسرة ِّ في ىذه الدردشة أف عدد ممككيا ستة ممكؾ كجاءت بعدىا األسرة ِْ كعدد
ممككيا اثنيف فقط ككصمت الحالة الداخمية في الببلد إلي الحضيض عمي حد تعبير أحمد فخرم
 -فما الذم حدث بعد ذلؾ ؟

ٖٔ.

الحكـ النكبي لمصر

 أثناء كؿ ىذه الصراعات عمي الحكـ كتعدد األسرات المالكة ف ي نفس الكقت ظيرت قكة جديدة طاغيةاجتاحت الببلد كسيطرت عمييا بقيادة ممؾ مف طراز القادة الكبار كىك ممؾ النكبة في ذلؾ الكقت الممؾ
( بعنخي ) كاستطاع أف يؤسس أسرة مالكة جديدة في مصر كىي األسرة الخامسة كالعشريف المككنة
مف خمسة ممكؾ حكمكا مصر لمدة حكالي ِٓ سنة
 كما الذم أدم لذلؾ ؟ القصة تبدأ كما ذكرت مف قبؿ عندما ىرب كينة آمكف إلي الجنكب نتيجة لعدـ اعترافيـ بما يحدث فيمصر أثناء الحكـ الميبي ليا حيث استطاعكا أف يجعمكا تقديس اإللو آمكف ىك الشغؿ الشاغؿ لكؿ
حكاـ ىذه المنطقة بؿ إف السبب الرئيسي لتقدـ جيكش الممؾ بعنخي نحك الشماؿ كاف لتأييد اإللو
آمكف كانقاذ طيبة مف أعداءه كالقضاء عمي الفكضى كالفساد الذم عـ مصر كميا كيقكؿ أحمد فخرم
عف ذلؾ (  --لـ يرسؿ بعنخي ىذا الجيش غازيان يريد الفتح كالنصر كانما أرسمو ليؤيد آمكف ككينتو
كينقذ طيبة ممف حدثتيـ أنفسيـ باالعتداء عمييا كليذا نرم بعنخي يذكر جنكده بأنو ال حكؿ كال قكة إال
بآمكف كيأمرىـ عندما يركف أسكار طيبة أف يمقكا بأسمحتيـ كيطيركا أنفسيـ كيدخمكا مدينة آمكف
خاشعيف )ٕٕ
 كاضح جدان مدم تأثير كينة آمكف عمي الممؾ بعنخي كتأثير العقيدة الدينية في قياـ األمـ كانييار األمـاألخرل عمي مدار التاريخ ،

 -كيعتبر الممؾ بعنخي مف الشخصيات البارزة أيضان التي تفرض نفسيا عمي كتب التاريخ بقكة فمف

الكاضح أنو كاف شخص محترـ كممؾ مياب بؿ إف مف الطريؼ أف ىذا الممؾ السكداني كاف يعشؽ
الخيكؿ كعندما شاىد خيكؿ القصر الممكي الذم دخمو فاتحان بعد استسبلمو كجد الخيكؿ ىزيمة جدان
نتيجة إىماليا فكبخ الممؾ المستسمـ عمي ذلؾ أكثر مف تكبيخو عمي الفساد كالفكضى التي سادت

الببلد في عيده كىذا يدؿ عمي أف الممؾ بعنخي كاف فارس أصيؿ كيتمتع أيضان بأخبلؽ الفرساف ،

كاستسمـ لو ممكؾ كأمراء مصر بالكامؿ تقريبان ككعدكه بأف يدينكف لو بالكالء ثـ أخطأ خطأ شنيع في
ٕٔ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِّْ
ٕٕ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ِْٖ

َُِ

حؽ نفسو فقد اعتمد عمي ىذه الكعكد البراقة كعاد بجيشو إلي عاصمة ممكو ( نبتا ) دكف أف يترؾ مف
ينكب عنو مف أعكانو في مصر كبالتالي سيطر ممكؾ الشماؿ مرة أخرم عمي الببلد بمجرد عكدة بعن خي
 ،كحكـ مصر الممؾ ( تاؼ نخت ) الذم كاف مكجكدان قبؿ حممة بعنخي ثـ بعد مكت تاؼ نخت حكـ
مصر ابنو الممؾ ( باؾ أف رنؼ )

 -أسماء غريبة جدان ،

 كىؿ اسـ بعنخي اسـ عادم ؟ الميـ أ ف خميفة بعنخي استعاد مصر مرة أخرم ككاف اسمو ( شاباكك )كيقاؿ أف تاؼ نخت ككلده باؾ أف رنؼ ىما ممكؾ األسرة الرابعة كالعشريفٖٕ كقد ذكر أحمد فخرم في
بل مف تاؼ نخت كبعنخي كانا بطميف مف الشجعاف الطمكحيف كلكف بعنخي
كتابو مصر الفرعكنية أف ك ن

لـ يكف لو عمـ بفف الحكـٕٗ كفي عيد ىذه األسرة ظير الخطر اآلشكرم كقكيت شككة اآلشكرييف

كقرركا مياجمة فمسطيف المتكاجد بيا بني إسرائيؿ في ذلؾ الكقت كالطريؼ كالغريب في المكضكع أف
الممؾ النكبي الذم كاف يحكـ مصر أثناء ىذه األحداث قاـ بإرساؿ جيش لمساعدة ممؾ أكرشميـ ضد
اآلشكرييف كالطريؼ أيضان أف حممة اآلشكرييف فشمت فشؿ سريع كذريع كعادت مسرعة إلي ببلدىا

حيث انتشر الطاعكف بيف جنكد ىذه الحممة كقد فسر بنك إسرائيؿ ذلؾ تفسيران دينيان كقالكا أف ىذه

معجزة إليية إلنقاذ أكرشميـ  ،كلكف مع ذلؾ استمر نفكذ اآلشكرييف في منطقة الشاـ بؿ إف ممؾ آشكر

استطاع أف يقتحـ مصر بجيكشو كاستكلي عمي مدينة منؼَٖ كسيطر عمي منطقة الدلتا فقط كحصمت
اضطرابات كحركب بيف السكدانييف كاآلشكرييف كتبادلكا السيطرة عمي الببلد لفترة  ،إلي أف ظيرت عمي
مسرح األحداث شخصية بارزة ل تضبط األمكر كتسيطر عمي الببلد بقكة كحزـ كتعيد الطمأنينة لمشعب
كعمكمان الممؾ القكم ىك أساس األماف كرمانة الميزاف في أم مكاف كزماف

 -فمف ىك ؟

ٗٔ.

بسماتيؾ األكؿ يحرر الببلد

 جاء الفرعكف المصرم بسماتيؾ األكؿ ليطرد اآلشكرييف كيحرر الببلد مف األجانب الغزاة كيؤسس األسرةالسادسة كالعشريف المككنة مف ستة ممكؾ حكمكا مصر حكالي ُّٖ سنةُٖ مف سنة ّٔٔ ؽ ـ إلي

سنة ِٓٓ ؽ ـ كقاـ بالعديد مف اإلصبلحات كاإلنجازات كلكنو أخطأ خطأ فادح عندما استعاف بالجنكد
المرتزقة اليكنانييف ( اإلغريؽ ) في تحقيؽ أىدافو باإلضافة إلي الجنكد المصرييف
 -مشكمة كبيرة أف يفقد الشعب الركح القتالية كيعتمد عمي غيره في الدفاع عف نفسو

ٖٕ

مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّٔ

ٕٗ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّّْ
َٖ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ّْٖ

ُٖ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّٔ

ُُِ

 لنا ىنا كقفة حيث أف أم شعب يفقد ركح القتاؿ كالجياد يفقد بالتالي عزتو ككرامتو كييكف أمره بؿ إفالشعب المصرم في عيد ىذه األسرة لـ يفقد ىذه الركح بالكامؿ تقريبان فقط بؿ إنو فقد أيضان ركح
اإلبداع الفني فتراه يكرر كيحاكي الفف الفرعكني السابؽِٖ دكف تجديد أك ابتكار نظران لكجكد العديد مف

اليكنانييف اإلغريؽ في ببلده سكاء بصفتيـ محاربيف أك بصفتيـ تجار فحاكؿ أف يتمسؾ عمي قدر

المستطاع بأمجاد سابقيو خكفان عمي ىكيتو مف الضياع في ظؿ الحضارة اإلغريقية فأصبح يقمد

الفراعنة األكائؿ في فنكنيـ دكف أف يقدـ حضارة جديدة  ،ككاف ىناؾ سبب قكم كراء استعانة بسماتيؾ

األكؿ بيؤالء الجنكد المرتزقة ليحقؽ أىدافو في استقبلؿ الببلد  ،كفي عيد ىذه األسرة المككنة مف
ستة ممكؾ كبعد أف داـ ممؾ بسماتيؾ األكؿ حكالي خمسيف سنة أك أكثر نعمت فييا مصر باالستقبلؿ
اضطربت األحكاؿ كحدث أف اختؿ ميزاف القكم في العالـ
 ىؿ صعدت قكم جديدة كتراجع دكر قكم أخرم ؟ بالفعؿ ظيرت قكم جديدة كتراجعت قكم أخرم كظيرت الصراعات الدامية بيف كؿ ىذه الحضارات كالدكؿكمصر بالطبع ليست بعيدة عف األحداث ألف ما يحدث في العالـ ال بد أف تتأثر بو مصر كتتفاعؿ معو
بل مف الدكؿ التي كانت تتصارع في ذلؾ الكقت أك بمعني أدؽ الممالؾ التي
سكاء برغبتيا أك بدكنيا فمث ن
أصبح ليا صكتان مسمكعان في العالـ مممكة الفرس كمممكة بابؿ كمممكة آشكر كاليكناف ( اإلغريؽ )
كمممكة بني إسرائيؿ في أكرشميـ كغيرىـ ،

 فمف كاف يحكـ مصر في ذلؾ الكقت ؟ كصؿ لحكـ مصر ال ممؾ ( نكاك الثاني ) كىك مف أسرة بسماتيؾ األكؿ كتدخؿ في الصراعات التي نشأتبيف بابؿ كآشكر كبع ض التحالفات التي أحدثيا الفرس في المنطقة كيبدك أنو أراد أف يجعؿ صكت
مصر مسمكعان في سياسة ىذه المنطقة مف العالـّٖ فقرر التدخؿ بجيكشو في المنطقة فتكتر المكقؼ

مع بني إسرائيؿ كغيرىـ مما أدم إلي اصطداـ الجيش المصرم بجيش الممؾ ( نبك ختنصر ) ممؾ بابؿ

مما أدم إلي حدكث ىزيمة ساحقة كارتد الجيش المصرم بخفي حنيف إلي مصر كيبدك أف نكاك الثاني
قد تعمـ الدرس كاىتـ بعد ذلؾ بتككيف أسطكؿ ضخـ كاىتـ بالتجارة كمف األحداث الميمة التي حدثت
في عيد ىذا الممؾ نتيجة الىتمامو بالبحر كالمبلحة البحرية استطاع البحارة المصريكف اإلبحار
كالدكراف حكؿ إفريقيا بالكامؿ كالعكدة إلي مصر كىك ما ييعرؼ حاليان برأس الرجاء الصالح ألف المؤرخ
الشيير القديـ ىيركدكت بالرغـ مف عدـ تصديقو لذلؾ إال أف المبلحيف ذكركا أنيـ كانكا يركف الشمس
تشرؽ عف يسارىـ أثناء الذىاب ثـ تحكلت كأخذت تشرؽ عف يمينيـْٖ مما يؤكد زعميـ  ،كمف أىـ

ِٖ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم) صػ ْْٕ

ّٖ
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األحداث التي كقعت أيضان في عيد الممؾ البابمي ( نبك ختنصر ) كفي ركاية أخرم اسمو ( بختنصر )
انيارت مممكة بني إسرائيؿ عمي يديو كسقطت أكرشميـ ككؿ ىذا بالطبع بمشيئة المكلي عز كجؿ
كتشتت بنك إسرائيؿ بعد ذلؾ كجاء بعضيـ إلي مصر  ،كبعد أف مات نكاك الثاني تكلي بعده الممؾ
بسماتيؾ الثاني ثـ الممؾ ( كاح إب رع ) كال تكجد تفاصيؿ كثيرة عنيـ إال أف الييكد ىربكا إلي مصر
في ذلؾ الكقت كالي دكؿ أخرم خكفان مف مذابح البابمييف التي كانت ببل رحمة  ،ثـ كصؿ لمحكـ الممؾ
الم مؾ لفترة كفي عيد ىذا الممؾ أصبح االعتماد عمي
أحمس الثاني بعد أف اشترؾ مع مف سبقو في ي
اإلغريؽ كالتكدد إلييـ مألكفان كقد كتب ىيركدكت يمدح ىذا الممؾ كيعد صفاتو الحميدة كيعتبر عيده
مف الفترات المزدىرة كالمستقرة إلي حد ما ألنو كاف دبمكماسي ناجح كما إف مات بعد ّْ سنة عمي

العرشٖٓ حتي بدأت مشاكؿ مف نكع جديد مع خميفتو الممؾ ( بسماتيؾ الثالث ) آخر ممكؾ ىذه األسرة
حيث لـ يصبح خطر بابؿ ىك الخطر الكحيد
 ىؿ ظيرت قكة جديدة ؟ نعـ ظير ممؾ قكم في ببلد الفرس اسمو قكرش كلـ تكف ى ناؾ أم خطكرة منو في عيد أحمس الثانيكلكف ابنو بسماتيؾ الثالث عاصر ابف قكرش المسمي بالممؾ قمبيز الذم قرر تحقيؽ حمـ أبيو بعد أف
اجتاح مممكة بابؿ كأراد أف يضـ مصر إلي المممكة الفارسية ككاف ىذا في عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث
 ،كالجدير بالذكر أف أحد الضباط اإلغريؽ العامميف بالجيش المصرم ذىب إلي قمبيز كأعطاه كافة
المعمكمات التي يحتاجيا لغزك مصر كأكضح لو مكاطف الضعؼ في االستحكامات الدفاعية المصرية بؿ
شجعو كأغراه عمي دخكؿ مصر كدخميا فعبلن بعد مقاكمة عنيفة كحصار لمدينة منؼ إلي أف تـ
االستسبلـ التاـ كأصبحت مصر كالية فارسية ألكؿ مرة

َٕ.

كأصبحت مصر كالية فارسية سنة ِٓٓ ؽ ـ

 كلكف لماذا قرر الممؾ الفارسي قمبيز فتح مصر في عيد الممؾ بسماتيؾ الثالث آخر ممكؾ األسرة ِٔالفرعكنية ؟

 يجيب عف ىذا السؤاؿ األستاذ جماؿ بدكم في كتابو الممتع في رحاب الفكر حيث كتب تحت عنكافنامكس الحياة ما ممخصو  :كنسأؿ  :لماذا قرر قمبيز فتح مصر ؟ رغـ أف مصر كانت تعيش مرحمة
مف مراحؿ البيات كالسككف كلـ يصدر عنيا أم إساءة لمفرس  ،كلـ ترتكب فعبلن ييدد األطماع التكسعية

عند العاىؿ اإليراني ؟ قد يبدك ىذا السؤاؿ ساذجان إذا نظرنا إليو في إطار الفكر االستعمارم التكسعي ،

الذم ال يسمح لؾ بأف تسأؿ دكلة عظمي عف سبب عدكانيا عمي دكلة صغرم مسالمة كال يجكز لؾ

بل أف تسأؿ بريطانيا لماذا احتمت مصر كضربت االسكندرية في يكليك ُِٖٖ  ،كال يجكز أف تسأؿ
مث ن
فرنسا لماذا احتمت الجزائر َُّٖ كمكثت فييا َُّ سنة  ،كما ال يجكز لؾ أف تسأؿ الكحكش في
ٖٓ مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ْْٓ
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الغابات لماذا تفتؾ بالغزالف  ،كال تسأؿ األسماؾ الكبيرة في البحار عف سر حبيا لؤلسماؾ الصغيرة ..
كلكف إذا سألت دىاقنة السياسة فسيقكلكف لؾ إف ىذا ىك نامكس الحياة منذ نشأة الحياة  ..فطالما أف
ىناؾ فراغان في جية ما  ..فبل تمكـ مف يمؤله  .ككانت مصر تعيش حالة الضعؼ عشية الغزكة
الفارسية في الكقت الذم بمغت فيو اإلمبراطكرية الفارسية ذركة قكتيا

 فطالما أف ىناؾ فراغان في جية ما  ..فبل تمكـ مف يمؤله أعتقد أف ىذه العبارة تفسر معظـ المعارؾكالفتكحات عمي مر التاريخ  ،عفكان أكمؿ ما قالو األستاذ جماؿ بدكم

 نعـ كانت مصر حينئ ذ تعيش مرحمة آخر انبعاثة كطنية في تاريخيا القديـ  ،عصر النيضة األخيرةالتي استعادت فيو استقبلليا في العصر الصاكم كفي ظؿ األسرة ِٔ كلكف ىذه الفكرة كانت أقصر
دكرات اإلمبراطكرية في تاريخ مصر  ،أقصرىا عمرا كقامة عمي حد تعبير جماؿ حمداف فيي لـ تعمر
أكثر مف القر ف كثمث القرف كلـ تصؿ إلي آفاؽ القركف السابقة كأنما ىك اليدكء الذم يسبؽ العاصفة
 ،ألف ظيكر قكة بابؿ الصاعدة لـ يسمح بالمحافظة عمي تمؾ المكاسب كدخمت مصر مرحمة الشيخكخة
التي ضعفت فييا داخميان كتغمغؿ النفكذ كالتكطف اإلغريقي فييا بالتدريج  ،إلي أف أتت النياية عمي يد

الغزك الفارسي فانتيت الدكلة كالدكرة معان  - - - -.كانت حممة قمبيز في اإلطار التاريخي أمران

متكقعان بؿ محتكمان مف قكة متعاظمة نحك قكة غاربة

 ياليا مف دكرات عمي مر التاريخ  ،كمف المستحيؿ أف يعرؼ أحد في ذلؾ الكقت كفي جميع العصكر ماالذم سيحدث ،
-

الظريؼ أ ف قمبيز أرسؿ حممة إلي الكاحات كحممة أخرم إلي الجنكب كقد فشمت الحممة عمي الجنكب
عند حدكد مممكة نبتا أما الجيش الذم ذىب في اتجاه سيكه فمـ يصؿ إلييا كلـ يرجع أيضان بؿ إنو

مدفكف حتي اآلف تحت الرماؿ نتيجة لعاصفة رممية ىائمة أطاحت بو كىمؾ عف آخره في الصحراء ،

كقاـ الفرس بتأسيس أسرة حاكمة جديدة في مصر كىي األسرة السابعة كالعشريف مف سنة ِٓٓ ؽ ـ
إلي سنة َْْ ؽ ـٖٔ كىذه األسرة تككنت مف خمسة ممكؾ كبالرغـ مف بعض اإلصبلحات كالتكدد
الذم أبداه بعض ممكؾ ىذه األسرة لممصرييف إال أنيـ قاكمكا االحتبلؿ بشدة كنشبت ثكرة عظيمة أدت
إلي قياـ الفرس بأعماؿ قمع كعنؼ لمسيطرة عمي الببلد بقبضة مف حديد ككاف أياميا اإلغريؽ في
صراع مع الفرس
 ككانكا يسعدكف بالطبع كمما ثار المصريكف عمي الفرس  ،فماذا كاف مكقؼ الييكد في مصر؟-

أما الييكد المكجكديف في مصر فقد كانكا أعكانان لمفرس ضد المصرييفٕٖ دائمان كفي سنة ْْٗ ؽ ـ

تـ تكقيع معاىدة صمح بيف الفرس كاليكنانييف (اإلغريؽ) ثـ بعد ذلؾ بسنة تقريبان قامت ثكرة رىيبة
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كمعارؾ عنيفة بيف المصرييف كالفرس انتيت بتحرير الببلد منيـ كطردىـ خارج مصر كبدأ المصريكف
ىذه الثكرة بقتاؿ الييكد لشدة العداء كالكراىية بينيما ثـ قاتمكا الفرس ككاف سبب تممؽ كمساعدة
الييكد لمفرس ىك أف يسمحكا ليـ ببناء معبدىـ كاعادة تشييد ىيكميـ فقرركا الكقكؼ بجانبيـ ضد
المصرييف لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة مما أدم إلي ىذه الكراىية الشديدة ليـ مف المصرييف فأطاحت
الثكرة بيـ كبالفرس
 أعتقد أنو لـ يختمؼ أسم كب الييكد بعد ذلؾ طكاؿ تاريخيـ مع الدكؿ القكية في العالـ فيـ يتعاكنكف معأقكم دكلة في العالـ في كؿ عصر كقد يسيطركف عمييا كيتحكمكف في ق ارراتيا كقد يفشمكف مع بعض
الدكؿ كينجحكف مع دكؿ أخرم نجاحان نسبيان ،

 بالتاكيد كسكؼ نرم ذلؾ عندما كاف الييكد يرسمكف مندكبان ليـ إلي اإلمبراطكر الركماني أثناء تكاجدىـفي اإلسكندرية إذا كصمنا في ىذا الحديث إلي العصر الركماني إف شاء ا﵀

 كىؿ استمرت ىذه الثكرة فترة كبيرة مف الزمف ؟-

استمرت ىذه الثكرة حكالي أربعة سنكات ككاف قائدىا أحد الشخصيات البارزة كىـ القادة الذيف نتحدث
عنيـ بص فتيـ مف مؤسسي الدكؿ كقد استمر حكمو مف سنة َْْ ؽ ـ إلي سنة ّٖٗ ؽ ـ كىك
مؤسس األسرة الثامنة كالعشريف ككاف عدد ممكؾ ىذه األسرة ممؾ كاحد فقط ىك نفسو ىذا الشخص
كاسمو مكتكب في مكسكعة حكاـ مصر ( أمير تي ) أما في كتاب مصر الفرعكنية فاسمو ( آمكف حر
) كعمي العمكـ ىذ ا الممؾ ىك الممؾ الكحيد في ىذه األسرة ككاف يحكـ مصر مف عاصمتو ( سا )
"سايس" صاف الحجر حاليان كال تكجد أم آثار تكضح ما تـ في عيد ىذا الممؾ ثـ بعد ذلؾ كبيدكء تـ

نقؿ الحكـ إلي أسرة جديدة كىي األسرة التاسعة كالعشريف ( ّٖٗ ّٕٖ-ؽ ـ ) كىي مككنة مف أربعة

ممكؾٖٖ أكليـ الممؾ ( نايؼ عاك ركد ) "نفريتس األكؿ" ككاف عمي ما يبدك مف زمبلء أمكف حر في
حربو ضد الفرس  ،ككانت عاصمة األسرة التاسعة كالعشريف مدينة مندس ( تؿ اإلمديد كتؿ الربع
شماؿ شرؽ السنببلكيف ) ( ،ككاف أىـ ممكؾ ىذه األسرة ىك مؤسسيا نايؼ عاك ركد الذم حكـ ست
سنكات مف ّٗٗ ّّٗ-ؽ ـ كتحالؼ مع األسبرطييف ضد الفرس كأمدىـ بالقمح بما يكفي لتجييز
أسطكؿ مككف مف مائة سفينة مقاتمة كلكف المدد لـ يصميـ إذ اعترضو القائد األثيني " كىك قائد
األسطكؿ الفارسي" كحطمو عند ركدس  ،كتكلي بعده الممؾ ىكر كاستمر حكمو سبع سنكات مف ّّٗ
إلي َّٖ ؽ ـ حاكؿ فييا القياـ بإصبلحات داخمية في الببلد فرمـ المعابد كتعاكف بالماؿ كالمئكنة مع
أثينا ضد الفرس كانتيت أيامو  ،كتكلي بعده ممكيف حكـ كؿ منيما مصر بضع شيكر ثـ انتقؿ العرش
إلي أسرة جديدة ىي األسرة الثبلثيف )ٖٗ
ٖٖ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ّٖ

ٖٗ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ األكؿ – د سيد تكفيؽ  -صفحة ِٗٓ

ُِٓ

 األسرة الثبلثكف  ،أليست ىذه آخر أسرة في العصر الفرعكني بالكامؿ ؟ بمي  ،كلقد أسس ىذه األسرة ممؾ اسمو مكتكب في مكسكعة حكاـ مصر الممؾ ( نقطانب األكؿ ) بينمافي كتاب مصر الفرعكنية اسمو الممؾ ( نخت نبؼ ) أك ( نختنبك ) كعمي ما يبدك قد اعتمي عرش
مصر بمساعدة الكينة
 -ككـ عدد ممكؾ ىذه األسرة ؟

ُٕ.

نياية العصر الفرعكني

 ىذه األسرة عدد ممككيا ثبلثة ممكؾ فقط كاستمرت في الحكـ مف سنة ّٖٕ ؽ ـ إلي سنة ُّْ ؽ ـكفي عيد أكؿ ممككيا نقطانب األكؿ حاكؿ الفرس اقتحاـ مصر إلعادة احتبلليا كلكنيـ عادكا فاشميف

بسبب فيضاف النيؿ الذم كاف عائقان أماـ قكاتيـ  ،ككاف نقطانب األكؿ ال يفكر في إثارة مف حكلو مف
دكؿ كجيكش تحيط بمصر ككاف كثير البناء لممعابد كالمباني كقد ترؾ ىذا الفرعكف آثاران خالدة كما

يقكؿ أحمد فخرم في كتابو مصر الفرعكنية صػ ْٔٔ ( كتمتع نخت نبؼ بعد ذلؾ بشئ مف اليدكء

ككاف نشاطو المعمارم كبيران فخمؼ آثاران كثيرة في أكثر ببلد مص ر في الدلتا كالصعيد ) كشيخ األثرييف
أحمد فخرم في ىذه الجممة يقصد بكممة بعد ذلؾ أم بعد ارتداد الفرس مف حممتيـ الفاشمة عمي مصر

 ،كتمر األياـ كيأتي ابنو ( جد حر ) أك ( تاخكس ) الذم لـ يقتنع عمي ما يبدك بالسمـ كاليدكء فقرر
أف يعيد أمجاد الفراعنة القدماء كنسي أ ك غفؿ عف أف أسباب القكة التي كانت معيـ تختمؼ عف ما
معو  ،كقاـ بحشد جيش كبير كأسطكؿ ككاف الجيش بو عدد غير قميؿ مف اإلغريؽ المرتزقة كاليؾ ما
جاء عف عدد ىذا الجيش في كتاب مصر الفرعكنية صفحة ْٕٔ ( ككاف غرض جد حر مف ذلؾ جمع
جيش كاف فيو ََََٖ جندم مصرم ك ََََُ مف المرتزقة الميبييف ك َََُ مف جنكد اسبرطة
ككاف معو أيضان أسطكؿ يزيد عدد سفنو عمي مائتي سفينة مف ذات الثبلث طبقات كتقدـ جد حر عمي

رأس جيشو العظيـ كاثقان مف النصر بعد أف ترؾ أخاه نائبان عنو في الحكـ ) ك كاف ابف جد حر معو في
الجيش بينما أخكه كاف في مصر كتآمر العـ مع ابف أخيو ضد الممؾ أثناء المعركة كأرسؿ إليو يبايعو

بممؾ مصر في كجكد أبيو كنتيجة ليذه الخيانة ترؾ االبف أبيو في المعركة كعاد إلي مصر كمعو عدد
ضخـ مف الجنكد مما أدم إلي تسرب باقي الجيش  ،ككجد جد حر نفسو ببل نصير ككسط كؿ ىذه
المؤامرات ىرب الممؾ إلي معسكر الفرس األعداء
 إنو ىك مكقؼ غريب جدان أف يفر الممؾ إلي أعداءه أثناء المعركة مما يؤكد أف مرارة الخيانة كالتكاجدكسط الخكنة كانت أمر مف الذىاب إلي العدك

 كؿ ىذا بالطبع كاف متكقع كطبيعي أقصد الخيانة التي حدثت ألف الجيش الذم يتككف مف عدة عناصريفقد كالءه بسيكلة كفي أم لحظة كيغادر ميداف القتاؿ كىكذا المرتزقة دائمان يقاتمكف في سبيؿ الماؿ ،

كأخيران جاء الحديث عف الممؾ نقطانب الثاني ( نختنبك الثاني ) آخر فرعكف مصرم في التاريخ كآخر
ُِٔ

ممكؾ األسرة َّ كقد عرفنا كيؼ كصؿ لو الحكـ كالسمطة ككاف ىذا الممؾ ال يفضؿ الحركب مثؿ
نقطانب األكؿ فحاكؿ أف يعيد االستقرار لمصر كيبني المعابد كييتـ بالفف  ،كنعمت مصر في عيده
باليدكء كالطمأنينة ستة عشر عامان عمي األقؿَٗ إلي أف جاء اليكـ المكعكد الذم قرر فيو الفرس
تككيف جيش ضخـ مخصكص لغزك مصر بعد أف صفكا حساباتيـ مع باقي الدكؿ كتفرغكا تمامان لمصر
كممكيا الذم كاف ييتـ بالخطط الدفاعية فقط

 لقد أرادكا مؿء الفراغ مرة أخرم بالتأكيد بالتأكيد فقد كقعت المعركة الفاصمة التي أنيت العصر الفرعكني بالكامؿ فيؿ لديؾ معمكمات كلك قميمة عف ىذه المعركة التاريخية المثيرة ؟ بالطبع إنيا المعركة الفاصمة التي أنيت حكـ الفراعنة لؤلبد بؿ إف شئت فقؿ أنيت حكـ المصرييفلمصر لمدة حكالي ِِْٗ سنة حيث أف الحاكـ المصرم الذم جاء بعد نقطانب الثاني ىك المكاء محمد
نجيب فمـ يحكـ مصر مصريان كاحدان بعد ىذه المعركةُٗ إال بعد ثكرة يكليك ُِٓٗ ـ  ،كسيككف مصدر
ىذه المعمكمات عف ىذه المعركة مف الجزء رقـ ُّ مف مكسكعة سميـ حسف مصر القديمة حيث ذكر
أعداد الجنكد كجنسياتيـ في الجيش المصرم بقيادة نقطانب الثاني ( الفرعكف األخير ) بؿ إف ىذا
الفرعكف لـ يحتكم جيشو عمي جنكد فقط مف اإلغريؽ كلكنو كاف يضـ جنكد مف ليبيا ككاف يعاكنو في
القيادة اثنيف مف القادة اإلغريؽ  ،فكاف الجيش المصرم مككف مف عشريف ألؼ مقاتؿ مف الجنكد
اإلغريؽ المرتزقة كعشريف ألفان مف الميبييف المرتزقة كستيف ألفان مف المصرييفِٗ بينما كاف الجيش

الفارسي مككف مف ثبلثة أضعاؼ الجيش المصرم كمو بؿ إف مف الطريؼ أنو كاف يضـ أيضان عددان

كبيران مف الجنكد اإلغريؽ المرتزقة كبدأت المعركة كتساقطت المدف المصرية مدينة كراء أخرم ككانت
بعض المدف كمف فييا مف حاميات إغريقية تتفاكض عمي االستسبلـ بدكف عمـ الفرعكف نفسو ،

 أعتقد أف ىذا كضع طبيعي فالمرتزقة متكاجدكف في كبل الجانبيف المتحاربيف  ،كلكف ماذا حدثلمفرعكف األخير نقطانب الثاني ؟
 نقطانب الثاني قرر الفرار بعد كؿ ىذه اليزائـ المريرة كمعو كنكز أجداده ربما إلعادة المحاكلة مرة أخرممف الجنكب أك ربما لفقده الثقة في الجيش أك أم سبب آخر  ،كدخؿ الفرس مصر ىذه المرة بعنؼ
غير عادم كخربكا المعابد كاحتقركا اآللية كقبضكا عمي السمطة بيد مف حديد  ،كبالمناسبة قد كرد في
مكسكعة حكاـ مصر أف الفرس في ىذه المرة أسسكا األسرة الكاحدة كالثبلثيف كىي مككنة مف ثبلثة
ممكؾ فقط حكمت مصر مف سنة ُّْ ؽ ـ إلي سنة ّّّ ؽ ـ تقريبان كىي فترة قصيرة نسبيان انتيت

َٗ

مصر الفرعكنية ( أحمد فخرم ) صػ ْٖٔ

ُٗ في الكاقع نجح أحد المصرييف في طرد الفرس مف الببلد بعد نقطانب الثاني بفترة كلـ يدـ حكمو طكيبلن كسرعاف ما استعادكىا
ِٗ مكسكعة مصر القديمة ( سميـ حسف ) ج ُّ صػ ِّٔ

ُِٕ

بدخكؿ اإلسكندر المقدكني مصر كسيطرتو عمييا ك ما سيطر عمي معظـ دكؿ العالـ كلكف ىذه قصة
أخرم  ،كلكف قبؿ أف نترؾ الفراعنة يجب أف نذكر أف عيد نقطانب األكؿ كالثاني كاف ىدؼ الممؾ
إرضاء الكينة كاالعتماد عمي األجانب في الدفاع عف مصر باإلضافة لمجيش المصرم كاىتمكا بالبناء
حتي أف األسرة الثبلثيف تركت في طكؿ الببلد كعرضيا آثاران تكاد تصؿ في كثرتيا كعظمتيا آلثار األسرة

الثامنة عشرة الفرعكنية الشييرة ربما يككف السبب في ذلؾ ىك حبلكة الركح الفرعكنية عندما كاف

العصر الفرعكني يحتضر  ،كىا قد انتيينا مف الحديث عف العصر الفرعكني فما تعميقؾ بشكؿ عاـ عمي
العصر الفرعكني بالكامؿ ؟
 ال شؾ أف الفراعنة قدمكا لمبشرية الكثير في العديد مف المجاالت كالطب كاليندسة كالفمؾ كالفف كاألدبكالكتابة كالكرؽ كغيرىا كال زالت آثارىـ الخالدة تشيد عمي حضارتيـ كالمستكم العممي الراقي الذم
كصمكا إليو بؿ إف ىناؾ العديد مف آثارىـ يعجز الناس حاليان عف تخيؿ كيفية إبداعيـ ليا بيذه الركعة
كالدقة المتناىية كلكال ادعاءاتيـ الدينية كآليتيـ المتعددة ككفرىـ با﵀ عز كجؿ كتأليو ممككيـ لكال ذلؾ
كمو لكنت قد افتخرت بيـ كبعصكرىـ العريقة كقد سيطر الفراعنة عمي جزء كبير مف العالـ في عصر
إمبراطكريتيـ التي أسسيا الفرعكف تح تمس الثالث كما كرد في حكارنا كقامكا بنشر حضارتيـ لفترة
طكيمة مف الزمف كال زالت أسرارىـ تحير العمماء إلي اآلف كخصكصان سر التحنيط الذم برعكا فيو ككاف

الكينة ىـ محكر حياتيـ كال يينأ أم ممؾ فييـ عمي العرش كيكتسب شرعيتو إال إذا ناؿ رضا الكينة

كقد كاف الكينة يزينكف لمفرعكف سكء عممو كيمجدكنو كينسبكف إليو ألقابان ما أنزؿ ا﵀ بيا مف سمطاف
َّ
ً
آؿ ًفرعك ىف كالَّ ًذ ى ً
يد ا ٍل ًعقى ً
 {،ىك ىدأ ً
اب} (ُُ) سكرة
آي ًات ىنا فىأ ى
ىخ ىذ يى يـ المٌ يو ًب يذنيكًب ًي ٍـ ىكالمٌ يو ى
ش ًد ي
يف مف قى ٍبم ًي ٍـ ىكذ يبكاٍ ًب ى
ٍب ً ٍ ى ٍ ى
ً
آؿ عمراف َّ ،
ش َّد ا ٍل ىع ىذ ً
اب} (ْٔ)
كـ َّ
آؿ ًف ٍر ىع ٍك ىف أى ى
اع ية أ ٍىد ًخميكا ى
ض ى
{الن يار يي ٍع ىر ي
الس ى
كف ىعمى ٍي ىيا يغ يد ِّكا ىك ىعشيِّا ىكىي ٍكىـ تىقي ي
سكرة غافر

 -أعتقد أنؾ قد تحدثت عف العصر الفرعكني بشكؿ منطقي جدان كلكف قد يختمؼ معؾ البعض في تقييـ

ذلؾ العصر فالنظر إلي التاريخ يختمؼ مف عصر إلي عصر  ،فكما يقكؿ الدكتكر حسيف مؤنس أف

التاريخ حكار بيف الماضي كالحاضر
 -فماذا كتب عف ىذا المكضكع ؟

ِٕ.

التاريخ حكار بيف الماضي كالحاضر

 تحت ىذا العنكاف كتب د حسيف مؤنس في كتابو الممتع التاريخ كالمؤرخكف ما ممخصو  :يقكؿ كثيرمف العمماء أف كؿ عصر ينبغي أف يك تب التاريخ مف كجية نظره  ،ألف تقدير كؿ عصر لما ىك ميـ
كذك معني بالنسبة لو يختمؼ عف تقدير العصر اآلخر  ،ككؿ عصر كذلؾ يحاكؿ أف يرم الماضي مف
خبلؿ اىتماماتو كاألفكار السائدة فيو كمف ىنا قاؿ كثيركف مف المؤرخيف إف التاريخ حكار بيف الحاضر
كالماضي  ،كىذا في ذاتو يكشؼ لنا عف جانب مف جكانب المتعة في الدراسة التاريخية  ،فإف التاريخ
ُِٖ

بطبعو –كدراسة لئلنساف كأعمالو -تتأثر صكرتو التي يراىا المؤلؼ تأثران كاضحان باألحكاؿ المادية

كالمعنكية في الكسط الذم كتبت فيو  ،كليس في ىذا عيب أك مأخذ عمي التاريخ فكؿ العمكـ

بل
اإلجتماعية تخضع ليذا التأثر  ،كصكرة المتنبي كما يرسميا مؤرخ أدب في القرف الثامف عشر مث ن
بل فإف تصكير
تختمؼ عف صكرتو كما يرسميا مؤرخ أدب اليكـ  ،ككذلؾ الحاؿ مع الدكلة األمكية مث ن

الجاحظ ليا يختمؼ تمامان عف تصكيرنا نحف ليا  - - - ،كمف الكاضح أف اىتمامات المؤرخيف في

عصر ما تختمؼ عف اىتماماتيـ في عصر آخر - -

 -كلكف أعتقد أف رؤيتنا لمعصر الفرعكني ال تختمؼ كثيران عف رؤية العصكر األخرم لو أليس كذلؾ ؟

بل ىناؾ مف ينظر لمعصر الفرعكني نظرة دينية
 -بؿ تختمؼ بالطبع حتي في العصر الكاحد  ،فحاليان مث ن

ليتعظ مف ىبلكيـ بالرغـ مف قكتيـ كعمميـ كىناؾ مف ينظر إلييـ بزىك كافتخار بؿ إف ىناؾ مف
المصرييف حاليان مف يريد اتخاذ الفرعكنية ىكية لمصر كينتسب ليا أكثر مف انتسابو لؤلمة اإلسبلمية

نفسيا فبالتالي تختمؼ نظرة كؿ منا لمعصر الفرعكني كنحف نعيش معان في عصر كاحد فما بالؾ

بالعصكر األخرم

 -فماذا كتب د حسيف مؤنس أيضان عف اختبلؼ اىتمامات المؤرخيف مف عصر إلي عصر؟

 كىذا يؤكد لنا الحقيقة التي مازاؿ الكثيركف يجادلكف فييا  ،كىي أف الماضي ال ييدرس لذاتو  ،بؿلمحاضر كالمستقبؿ  ،كاف كتابة التاريخ إنما ىي صكرة مف الحكار الذم لف يتكقؼ بيف عصرنا
كالعصكر التي سبقتو كمف المؤكد –عمي أم حاؿ -أف المؤرخ ميما بمغ تجرده ال يستطيع التخمص مف
ركح عصره  ،كفي بعض األحياف نشعر أف المؤرخ يبحث عف حاضره في الماضي الذم يدرسو - - ،
كبدييي أف أم مؤرخ ذكي يتحرم دائمان أف يكتب ما يكتب مف التاريخ عمي صكرة تنفع معاصريو  ،أك
تككف ذات قيمة كنفع ع مي األقؿ  ،كمف ىنا كانت كتابة سير عظماء الرجاؿ مكضكعان مطمكبان دائمان ألف

النفس اإلنسانية تميؿ دائمان إلي معرفة تفاصيؿ حياة أكلئؾ الرجاؿ  ،كليذا ف يكتيب التراجـ يكتيب ذات
معني لمحاضر  ،كاليدؼ الرئيسي مف الحكار التاريخي أك مف النظر إلي التاريخ كحكار بيف عصرنا
كالعصكر الماضية ىك أف نرم أيف أخطأكا لكيبل نقع فيما كقعكا فيو  - - - ،كمف ىنا يجكز لنا أف
نقكؿ إف الماضي كما يراه جيمنا يختمؼ عف نفس الماضي كما رآه الجيؿ السابؽ عمينا ككما سيراه
الجيؿ الذم سيأتي بعدنا  ،كمف ىنا يصدؽ القكؿ بأف لؤلمة الكاحدة أكثر مف تاريخ  ،كالبد -ليذا-
لكؿ عصر أف يكتب التاريخ مف كجية نظره ،

 كؿ ىذا ليس لو عبلقة بالحقائؽ التاريخية كاألحداث فيي ال تتغير كلكف النظر إلييا فقط يتغيركتفسيرىا كذلؾ يتغير  ،فكجيات النظر تتغير كلكنيا ال تحذؼ حدث تاريخي قد كقع أك تضيؼ حدث لـ
يقع كلكنيا تتناكؿ األحداث التاريخية برؤية مختمفة طبقان لركح كؿ عصر

ُِٗ

 بالطبع  ،كيكمؿ د حسيف مؤنس فيقكؿ  :ككما أننا نتعجب مف السخافات التي مؤل بيا ابف اياس(بدائع زىكره) فإف األجياؿ القادمة دكف شؾ ستتعجب مف نظرتنا لماضينا  ،بؿ أغمب الظف أف عجبيا
سيككف أشد مف نظرتنا إلي حاضرنا  ،كىذا الكبلـ ال يقمؿ مف قيمة (بدائع الزىكر) كمرجع أساسي مف
مراجع تاريخ مصر كاإلسبلـ  ،فإف الكتاب عظيـ القيمة  ،كلكف ابف إياس –تمشيان منو مع ركح

عصره -أكرد أحيانان تفاصيؿ تبدك لنا اليكـ ككأنيا غير ذات قيمة  ،كلك أف الكاقع ىك أف كؿ شئ كرد

في الكتب القديمة لو معناه كقيمتو بالنسبة لنا أك لغيرنا  ،كما يبدك قميؿ القيمة في نظرنا قد يككف

عظيـ الق يمة في نظر آخر  ،أك في نظر عصر آخر  ،كالمسألة نسبيةّٗ
 عظيـ جدان  ،دعنا نسترسؿ في الحديث كنتناكؿ تاريخ ما بعد العصر الفرعكني ال مانع كلكف دعنا أك نال نتأمؿ العصر الفرعكني مف جكانب آخرم -مثؿ ماذا ؟

 مثؿ ما قالو الخميفة المأمكف عند زيارتو لمصر  ،فيك مكقؼ مف المكاقؼ التاريخية المحببة لي  ،فقدحضر المأمكف إلي مصر مف بغداد عاصمة خبلفتو كعندما قارنيا ببغداد قاؿ قكلتو الشييرة في بعض
كتب التاريخ
 -فماذا حدث في ىذه الزيارة كما ىي أسبابيا ؟

ّٕ.

عندما قيؿ لمخميفة المأمكف عف مصر (فما ظنؾ بشئ دمره ا﵀ ىذا بقيتو )

 -كتب اإلماـ السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء عف المأمكف (صفحة ِْٓ) ما يمي (  - -كاف

المأمكف أفضؿ رجاؿ بني العباس حزمان كعزمان كحممان كعممان كرأيان كدىاء كىيبة كشجاعة كسؤددان
كسماحة كلو محاسف كسيرة طكيمة لكال م ا أتاه مف محنة الناس في القكؿ بخمؽ القرآف  ،كلـ يؿ

الخبلفة مف بني العباس أعمـ منو ككاف فصيحان مفكىان  ْٗ) - -ككاف المأمكف أماران بالعدؿ فقيو

النفس  ،يعد مف كبار العمماءٓٗ كقد حضر المأمكف إلي مصر لمقضاء عمي ثكرة شعبية عارمة ضد
الكالي عيسي بف منصكر طبقا لما كتبو الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ بكتاب تاريخ مصر اإلسبلمية ( ج

ُ صفحة ُٔ )  - ( :كفي سنة ُِٔ ىػ في كالية عيسي بف منصكر عمي مصر مف قبؿ الخميفة
المأمكف  ،ثار سكاف أسفؿ األرض " الكجو البحرم " عربان كقبطان – ككاف سبب الثكرة – كما يذكر
الكندم " سكء سيرة العماؿ فييـ " كبذؿ الكالي عيسي بف منصكر كالقائد العباسي األفشيف جيدىما

إلخضاع الثكرة التي ظمت قائمة نحك ثمانية شيكر – مف جمادم األكلي إلي ذم الحجة مف سنة
ُِٔ ىػ  -حتي اضطر الخميفة المأمكف أف يأتي إلي مصر بنفسو إلخضاع ىذه الثكرة  ،كأخضعيا
ّٗ مقتطفات مختصرة مف كتاب (التاريخ كالمؤرخكف لمدكتكر حسيف مؤنس)
ْٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِْٓ
ٓٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِْٓ

َُّ

كعاقب كبلن مف الحاكـ كالمحككميف بما يستحؽ  ،أما الكالي عيسي بف منصكر فقد عزلو المأمكف بعد

أف عنفو بقكلو " لـ يكف ىذا الحدث العظيـ إال مف فعمؾ كفعؿ عمالؾ  ،حممتـ الناس ما ال يطيقكف

ككتمتمكني الخبر حتى تفاقـ األمر كاضطربت الببلد  ٗٔ)- -كقد حدث مكقؼ لو معني رائع عند
حضكر المأمكف إلي مصر كقد كرد في كتاب الحسف ابف زكالؽ أف مصر لـ تعجب المأمكف كثيران

عندما قارنيا ببغداد ككانت بغداد في ذلؾ الكقت في قمة مجد كازدىار الدكلة العباسية فقاؿ لمف معو ما
ً
معناه ( لعف ا﵀ فرعكف حيث قاؿ  { :يا قىكًـ أىلىي ً
ص ىر ىك ىى ًذ ًه ٍاألى ٍن ىي يار تى ٍج ًرم ًمف تى ٍح ًتي أىفى ىبل
س لي يم ٍم يؾ م ٍ
ى ٍ ٍى
تيب ً
كف}ٕٗ (فمك رأم فرعكف بغداد كجماليا ما كاف ليقكؿ ذلؾ عف مصر ) فقاؿ لو صاحبو يا أمير
ص ير ى
ٍ
كف}ٖٗ ( فما
ص ىنعي ًف ٍر ىع ٍك يف ىك ىق ٍك يم يو ىك ىما ىكا ينكاٍ ىي ٍع ًر ي
ش ى
{كىد َّم ٍرىنا ىما ىك ى
اف ىي ٍ
المؤمنيف ألـ تقرأ قكؿ ا﵀ تعالي ى
ظنؾ بشئ دمره ا﵀ ىذا بقيتو )ٗٗ
 كما أكثر شئ أعجبؾ في ىذه القصة ؟ ىذه القصة أك الحدث التاريخي عندما نتأممو نجد أف مصر أثناء زيارة المأمكف كانت قمة في الركعةكالجماؿ كاف لـ تصؿ إلي مستكم بغداد في عصر العباسييف  ،ككذلؾ يمكف تخيؿ كيؼ كانت مصر في
عيد الفراعنة عندما شعر فرعكف بالفخر ألنو يممكيا  ،كما أننا يمكف أف نجتيد فنعتبر أف ىذا التدمير
الذم لحؽ بكؿ ما صنعو فرعكف كاف يشمؿ تدمير عمكميـ أيضان فمـ تصؿ إلينا رغـ أنيـ قد كصمكا في

مجاؿ العمـ إلي مستكيات ال نستطيع أف ندركيا حاليان كىك شئ معجز بالنسبة لنا  ،كقد ترؾ المكلي عز
كجؿ لنا مف آثار الفراعنة ما نعتبر بو كنرم ما تركو قكـ كانكا أشد منا قكة كآثاران في األرض  ،كما أف

المكلي عز كجؿ قد نجي بدف فرعكف ليككف آية لنا  ،كأنت ترم اآلف العديد مف جثث ممكؾ الفراعنة

المحنطة لتتذكر فرعكف كأمثالو مف الطغاة الذيف ال يممككف ألنفسيـ شيئان

 كيمكنؾ أيضان أف تتخيؿ مصر كمدم ركعتيا عندما ذكرىا المكلي عز كجؿ في كتابو الكريـ ككصفيااىـ ِّمف ج َّن و
*ك يك ين و
ات ىك يع يي و
كز
بالمقاـ الكريـ عند خركج بني اسرائيؿ ككراءىـ فرعكف كجنكده ({فىأ ٍ
ىخ ىر ٍج ىن ي
ى
كف ى
ىك ىمقى واـ ىك ًر ويـ }ََُ
 حسنان يمكننا اآلف متابعة الحديث عف تاريخ مصر كقد كصمنا إلي عصر االسكندر كالبطالمة -كمي آذاف صاغية

ْٕ.

اإلسكندر كالبطالمة يسيطركف عمي مصر

ٔٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ُٔ

ٕٗ

(ُٓ) سكرة الزخرؼ

ٗٗ

فضائؿ مصر كأخبارىا كخكاصيا ( ابف زكالؽ ) صفحة ْٓ

ٖٗ

(ُّٕ) سكرة األعراؼ

ََُ الشعراء ٕٓ ٖٓ ،

ُُّ

 بدأ عصر االسكندر كالبطالمة في مصر سنة ِّّ قبؿ الميبلد كاستمر حتي سنة َّ قبؿ الميبلد أمحكالي ثبلثة قركف كفيو اندمجت الحضارة اإلغريقية مع الحضارة المصرية كأصبحت اإلسكندرية

عاصمة لمصر كمركزان لمعمـ كالعمماء كتكافد عمييا اإلغريؽ حتي كما لك كانت قطعة مف ببلد اإلغريؽ
كً
ضعت في مصر أك جزيرة إغريقية في المحيط المصرم
ي
 لقد ذكرت لي أف اإلغريؽ تكاجدكا بكثرة في مصر خبلؿ العصر الفرعكني كجنكد مرتزقة أك كتجار نعـ  ،كلقد كاف ذلؾ مف أسباب نقؿ العديد مف العمكـ مف مصر إلي ببلدىـ  ،كلكف ىذه المرة جاءكاليحكمكا مصر كيفرضكا حضارتيـ بيا
 فكيؼ بدأ عصر االسكندر كالبطالمة في مصر ؟ كما ىي المعمكمات المتكفرة عف االسكندر ؟ كلد اإلسكندر عاـ ّٔٓ ؽ ـ ككاف تمميذان لمفيمسكؼ أرسطك كأعتمي عرش مقدكنيا في سف الػػ َِ بعدمقتؿ أبيو فيميب في عاـ ّّٔ ؽ ـ  ،كيمقب عاد نة باإلسكندر األكبر  ،ككاف شديد التعمؽ بأمو

أكليمبياس  ،كقد غيرت فتكحاتو مجرم التاريخ  ،كفي مستيؿ ربيع عاـ ّّْ ؽ ـ خرج اإلسكندر عمي

رأس جيش مقدكني إغريقي كخرج معو عدد مف العمماء كاألدباء كعبر الدردنيؿ ككاف اإلسكندر معجبان
بعصر البطكلة كباألبطاؿ اإلغريؽ األسطكرييف  ،ككاف يحمؿ معو نسخة مف اإللياذة  ،كالتحـ اإلسكندر

بالجيش الفارسي كانتصر عميو عاـ ّّْ ؽ ـ  ،كاحرز انتصاره الثاني عمي الممؾ الفارسي دارا الثالث
في نكفمبر ّّّ ؽ ـ  ،كفر دارا الثالث بعد اليزيمة تاركان أسرتو التي كقعت في يد اإلسكندر  ،كقد

عامؿ اإلسكندر زكجة كبنات الممؾ الفارسي معاممة كريمة كردىف إليو  ،ككانت مصر كالية فارسية

ككاف التنافر شديدان بيف الفرس كالمصرييف الختبلؼ العقائد الدينية  ،كقد دخؿ اإلسكندر مصر في

خريؼ عاـ ِّّ ؽ ـ كأدرؾ الكالي الفارسي عبث المقاكمة فاستسمـ دكف قتاؿ كدخؿ اإلسكندر
ممفيس حيث نيج نيجان يختمؼ تمامان عف نيج الفرس فقدـ كالءه لآللية الكطنية  ،كاعتبره المصريكف

كريثان لمفراعنة  ،كقبمكه ممكان عمي الفكر  ،كعند قرية مصرية قديمة تسمي راقكدة أسس اإلسكندر مدين ة

إغريقية تحمؿ اسمو كالتزاؿ  ،كىي مدينة اإلسكندرية في يناير ُّّ ؽ ـ  ،كتابع اإلسكندر سيره نحك

الغرب حيث بمغ مكقع مرسي مطركح الحالية كمنيا انحرؼ جنكبان ضاربان في قمب الصحراء قاصدان كاحة

اإللو آمكف المعركفة اآلف بكاحة سيكة كدخؿ قدس األقداس بمعبد اإللو آمكف  ،حيث حياه كاىف

المعبد كابف لئللو آمكف  ،ثـ عاد اإلسكندر إلي منؼ كأعاد نظاـ الحكـ كاإلدارة عمي أسس جديدة ،
كمنح مصر استقبل نال داخميان ،كلـ يعيف حاكمان عامان لمببلد  ،كانما كزعت السمطة بعناية شديدة ليمنع أم
حاكـ بمفرده مف أف يقكم سمطانو كيتمكف مف االستقبلؿ بالببلد

 كىذا يؤكد أف اإلسكندر اكتشؼ ما لمصر مف إمكانيات تؤىميا لبلستقبلؿ فاتخذ فييا إجراءات خاصةتختمؼ عف باقي الكاليات الخاضعة لحكمو أليس كذلؾ ؟

ُِّ

 بالتأكيد  ،ثـ غادر االسكندر مصر في ربيع عاـ ُّّ ؽ ـ  ،ليكاصؿ قتاؿ الفرس كتكاصمت انتصاراتوكفتكحاتو في آسيا  ،ثـ قفؿ راجعان إلي بابؿ التي اتخذىا عاصمة إلمبراطكريتو كفييا مرض بالحمي

كمات في ُُ يكنيك عاـ ِّّ  ،ككاف االسكندر ىك أكؿ مف نبو أذىاف اإلغريؽ إلي فكرة اإلمبراطكية
كما يستتبعيا مف السيطرة عمي العالـ المأىكؿ كقتئذ  ،كما فيو مف شعكب كعناصر مختمفة كفتكحاتو
الكاسع ة ىي أكضح دليؿ عمي تبمكر ىذه الفكرة في ذىنة  ،كقد أفصح عف ىذا في رسالتو التي بعث
بيا إلي دار الثالث بعد انتصاره عميو  ،في معركة أسكس عاـ ّّّ ؽ ـ  ،كفييا يصؼ نفسو بسيد
آسيا كيمضي اإلسكندر قائبلن لو  :لقد انتصرت عميؾ كأصبحت أمتمؾ أراضيؾ بفضؿ اآللية  ،كىكذا
يجب أف تراسمني اآلف باعتبارم ممؾ آسيا العظيـ  ،كحاذر مف أف تكتب إلي كما تكتب إلي ند (نظير)

لؾ  ،لكف اذكر دائمان عندما تمتمس مني مطمبان إلي سيد كؿ ما تممكو  ،كجدير بالذكر أف كفاة الممؾ

اإلسكندر األكبر كانت مبكرة مع بداية شبابو  ،فاتفؽ قادة جيكش اإلسكندر عمي تقسيـ الببلد فيما
بينيـ  ،فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس (بطميمكس األكؿ) الذم يعتبر مؤسس
دكلة البطالمة في مصر كالتي استمرت حتي سنة َّ قبؿ الميبلد  ،أم حكالي ثبلثة قركف ككانت
االسكندرية ىي العاصمة التي أصبحت منارة لمحضارة اإلغريقيةَُُ
 مات االسكندر إذف كلـ يعرؼ أنو سيتـ تفتيت إمبراطكريتو كما سيمكت بعد ذلؾ بطميمكس األكؿ دكف أف يعرؼ أف دكلتو ستسقط في يد الركماف سنة َّ ؽ ـ ،أما االسكندر فيناؾ ركاية تقكؿ أنو تكقع أف يحدث تنافس عمي عرشو بعد مكتو كلكف ال أعتقد أنو
تكقؼ تفتيت إمبراطكريتو  ،فالركاية تقكؿ أف أكبر قادة االسكندر الجنراؿ ( برديكاس ) قائد القكات
المقدكنية الذم كاف اإلسكندر قد سممو كىك في النزع األخير أختامو الخاصة كأكراقو ركت أحد األقاكيؿ
أف اإلسكندر كىك في النزع األخير سألو أحد قكاده " م ف أجدر بإرث اإلمبراطكرية ؟ " فأجاب عمي الفكر
" لؤلقكم منكـ "َُِ  ،كقد اتفؽ القادة بعد مكتو عمي تكزيع الكاليات بينيـ كالكصاية عمي العرش
لتككف لمجنراؿ برديكاس المسف نسبيان ،

 لقد سمعت أف بطميمكس األكؿ ىذا كاف أكثر قادة االسكندر دىاء فيؿ ىذا صحيح ؟ بالفعؿ فمقد كاف شخصية غير عادية ككاف عمي قدر كبير مف المكر كالدىاء كقد اختار مصر لتككفمف نصيبو تمييدان لتحقيؽ أغراضو ألف ىذا الرجؿ قد عرؼ ما لمصر مف إمكانيات تجعمو يشيد ممكان

عظيمان لو كألكالده مف بعده  ،كقد كاف بطميمكس عمي يقيف أف عرش اإلمبراطكرية في طريقو إلي
أجؿ تنفيذ ىذه األحبلـ كاألىداؼ
المكت كسكؼ يستقؿ رسميان بمصر بعد ذلؾ كىذا ما تـ بالفعؿ كلكنو ٌ
َُُ

نقبلن باختصار عف كتاب دراسات في العصر اليممينستي  ،إعداد د فادية محمد أبك بكر أستاذ مساعد التاريخ القديـ كمية آداب

َُِ

معالـ كتاريخ حضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٔ

جامعة اإلسكندرية – دار المعرفة الجامعية

ُّّ

لحيف استقرار األمكر كحتي ال يفطف برديكاس كباقي القادة لما يريده  ،كالطريؼ أف باقي القادة لـ
يرغبكا في اختيار مصر عند تقسيـ اإلمبراطكرية كىك الكحيد الذم اختارىا
 يبدك أ نو كاف يعرؼ أف كؿ منيـ سيحكـ كممؾ  ،أما ىك فسيقكـ المصريكف بكصفو كإلو معبكد كالعياذبا﵀  ،فإذا كانت لديؾ معمكمات عف ىذا البطميمكس أرجك أف تخبرني بيا
 -سأقرأ لؾ بعض ما يك ًتب عنو مف كتاب ىؤالء حكمكا مصر حيث كرد ما ممخصو :

ٕٓ.

الممؾ بطميمكس األكؿ (سكتير) Ptolemy I Soter

 رغـ فتكحات الممؾ اإلسكندر األكبر ابف الممؾ فيميب المقدكني كالممكة أكليمبياس  ،كرغـ زيجاتوالعديدة سكاء في الشرؽ أك في الغرب  ،فإنو لـ يعقب كلدان ليككف خميفة لو عمي اإلمبراطكرية

المقدكنية  ،فكفاتو كانت مبكرة مع بداية شبابو  ،فمـ ير ابنو األكؿ الكحيد مف زكجتو األميرة رككسانا

بل عقميان
ابنة الممؾ الفارسي دارا الثالث  ،كفي الكقت نفسو كاف أخكه الممؾ فيميب أرىيدايكس مخت ن
فأصبحت اإلمبراطكرية ببل إمبراطكر رشيد يتكلي أمكرىا  ،فاتفؽ قادة جيكش اإلسكندر عمي تقسيـ
الببلد فيما بينيـ  ،فكانت مصر مف نصيب القائد بطميمكس بف الجكس الذم يعتبر مؤسس دكلة
البطالمة في مصر منذ سنة ِّّ قبؿ الميبلد كالتي استمرت حتي سنة َّ قبؿ الميبلد  ،أم حكالي
ثبلثة قركف كفي بداية حكمو استطاع أف يعيد إلي شعب مصر التماثيؿ كالكتب المقدسة التي كاف
الفرس قد نيبكىا مف مصر  ،كرد العتبارىـ  ،فمقي بذلؾ تأييد الكينة كالشعب المصرم عمي السكاء ،
ثـ تخمص مف كزير المالية اإلغريقي الذم كاف يستغؿ أمكاؿ الشعب المصرم كمحاصيميـ  ،كلقد
استطاع بطميمكس األكؿ أف يأتي بالمككب الجنائزم لئلسكندر األكبر إلي مصر  ،كأف يقكـ بدفنو في
مدينة اإلسكندرية المحببو إليو  ،كقد أحسف المصريكف استقباؿ الجثماف كأثنكا عمي تقكم بطميمكس
بف الجكس الذم فضؿ أف تككف مصر ىي مثكم اإلسكندر األكبر  ،كليس مقدكنيا كما ىك متبع ،
كبذلؾ أصبحت اإلسكندرية ىي كعبة اإلغريؽ يأتكف إلييا مف كؿ حدب لمشاىدة ضريح معبكد اإلغريؽ
العظيـ كقائدىـ المظفر الذم فرض نفسو عمي تاريخ البشرية  ،ككانت سياسة بطميمكس األكؿ سكتير
تتمخص مف خبلؿ أعمالو في حماية مصر كحدكدىا مف الشرؽ كالغرب  ،كاقامة قاعدة بحرية
لؤلسطكؿ في قبرص لتساعده عمي نشر نفكذه في آسيا الصغرم أك ببلد اليكناف  ،كما كاف في مخططو
دائمان اإلستيبلء عمي سكريا لتأميف الطرؽ التجارية كاالستفادة مف أخشاب األرز مف أجؿ بناء

األسطكؿ القكم  ،كاستطاع إخضاع منطقة ليبيا  ،كما صالح حكاـ مممكة مركم في الجنكب ككسب

صداقتيـ  ،كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استمزـ األمر دخكؿ بطميمكس األكؿ في العديد مف الحركب
السياسية كالعسكرية  ،حتي استطاع بناء دكلة بطممية عظيمة قاعدتيا مصر  ،كلقد حمؿ الممؾ
بطميمكس األكؿ سكتيركس األلقاب المصرية الفرعكنية التقميدية  ،أما لقب سكتيركس فيعني المنقذ أك
المخمص  ،كارضاء لمشعب المصرم الذم ي نظر إلي الممؾ الفرعكف الذم البد أف يجرم في عركقو الدـ
ُّْ

الممكي المقدس تزكج بطميمكس األكؿ مف إحدم األميرات المصريات حتي يعطي لنفسو الحؽ في تكلي
عرش مصر طبقان لمتقاليد المصرية المتبعة  ،كما أبقي عمي نظاـ اإلدارة الفرعكني القديـ كاحترـ حقكؽ
طبقة الكينة كامتيازاتيا  ،كجعؿ اإلسكندرية ىي عاصمة الببلد بد نال مف منؼ  ،كقد حرص بطميمكس
األكؿ عمي الحفاظ عمي الدـ اإلغريقي نقيان حتي ال يضيع في بحر المصرييف  ،كليذا فرغـ احترامو

لمشاعر المصرييف حرـ الزكاج بيف الشعبيف  ،كلقد اىتـ بطميمكس األكؿ بتكطيد كدعـ تجارة مصر في

حكض ال بحر المتكسط كقاـ بسؾ عممة مصرية تحمؿ إحداىا عمي كجيييا صكرة كؿ مف اإلسكندر
األكبر كبطميمكس األكؿ  ،كفي الكقت نفسو حرص عمي دقة كزف العممة كصفاء كنقاء كزنيا  ،سكاء
كانت ذىبية أك فضية
 أكثر ما لفت نظرم في كؿ ىذه المعمكمات أف بطميمكس األكؿ حرص عمي إرضاء الكينة كزكاجو مفإحدم أميرات البيت الفرعكني ليؤكد رغبتو في أف يحصؿ عمي ألقاب الفرعكف المؤلو
 -كقد فكر بطميمكس األكؿ في كضع ديانة جديدة لتكحيد الشعب المصرم كاإلغريقي ركحانيان مف أجؿ

السبلـ كالتعايش السممي كىي ديانة سيرابيس المصرية المتأغرقة ( عبارة عف تكفيؽ بيف الديانتيف )

كحرص بطميمكس األكؿ عمي حضكر جميع االحتفاالت الدينية كقاـ بترميـ المعابد الشييرة
 لقد حرص عمي تكحيد الشعب المصرم كاإلغريقي ركحانيان أما تحريـ الزكاج بينيما فيك قمة العنصريةفيما أعتقد ليظؿ السيد سيد كالعبد عبد  ،كيبدك أف المسمميف فقط ىـ أكؿ مف تزاكجكا مع شعب مصر

بعد الفتح  ،فماذا كتب عنو أيضان

 كلـ ييمؿ بطميمكس األكؿ النكاحي الثقافي ة كالفكرية فأحدث نيضة فنية كعممية كبرم في مصر تذكرنابحضارة مصر الفرعكنية القديمة  ،كاف كانت اقتصرت عمي اإلسكندرية أكثر مف سكاىا مف مدف مصر
 ،كعندما زاد عدد العمماء كالفنانيف كالفبلسفة في مدينة اإلسكندرية قرر بطميمكس بناء أكاديمية ليـ
أطمؽ عمييا اسـ المكسي كف أم بيت ربات الفنكف كاآلداب التسع  ،كتـ بناء مكتبة عظمي أحضرت ليا
الكتب كالمخطكطات النادرة مف كؿ مكاف كازدادت أعداد الكتب في عيد خمفاء بطميمكس األكؿ حتي
كصمت إلي ََٕ ألؼ كتاب بمكتبة اإلسكندرية  ،كقد ظؿ بطميمكس األكؿ يعمؿ بنشاط ال يكؿ كبعزيمة
ال تميف حتي بمغ الثمانيف مف عمره ثـ أعمف تنازلو عف العرش البنو بطميمكس الثاني فيبلدلفكس سنة
ِٖٓ قبؿ الميبلد  ،كمما يذكر لعيد الممؾ بطميمكس األكؿ أنو أمر ببناء منارة اإلسكندرية في جزيرة
فاركس كقد اكتمؿ بناءىا في عيد بطميمكس الثاني  ،كقد تكاجد باإلسكندرية العديد مف العمماء
كاألدباء كالمؤرخيف كالفبلسفة كالفنانيف فمف ىؤالء إقميدس كىيركفيمس كثيكدكركس كاراستكثنيس
كغيرىـ فأصبحت اإلسكندرية منارة لئلشعاع الحضارم بعد اندماج الحضارتيف المصرية كاإلغريقية ،
كفي عيد البطالمة كتب المؤرخ المصرم مانيتكف كتابو الشيير عف تاريخ مصر كرتب األسرات
الفرعكنية كقكائـ ممكؾ الفراعنة  ،كقد اتخذ بطميمكس األكؿ سياسة ثابتة لتشجيع ىجرة اإلغريؽ
ُّٓ

كتنظيميا إلي مصر  ،كاستمرت دكلة البطالمة تحتفظ بمكانتيا إلي أف دب فييا الضعؼ كاالضمحبلؿ ،
فسقطت حيف دخميا اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس منتصران سنة َّ قبؿ الميبلد فتحكلت
مصر إلي كالية ركمانية منذ ذلؾ التاريخَُّ

 ياليا مف معمكمات تاريخية رائعة عف ىذا الممؾ  ،كلكف أال يذكرؾ ىذا الرجؿ بعض الشئ بمحمد عميباشا
 بكؿ تأكيد فقد كاف ىك كمحمد عمي باشا كغيرىـ مف ذلؾ الطراز مف القادة الذيف عرفكا إمكانيات مصرجيدان كعمي حد تعبير األستاذ جماؿ بدكم عنيـ ( كضعكا أيدييـ عمي مفتاح شخصيتيا فباحت ليـ
بسرىا كجعمت منيـ حكامان يميج بذكرىـ التاريخ )َُْ  ،كلقد كاف بطميمكس األكؿ كمحمد عمي
متشابياف في الكثير مف األمكر  ،كلكف ىناؾ فرؽ بيف الرجميف في مسألة تجنيد المصرييف في الجيش

المصرم  ،فقبؿ أف نترؾ ىذا البطميمكس األكؿ ال بد أف نتكقؼ عند معمكمة في منتيي الخطكرة تخص
بل خطيران أدم
ىذا الرجؿ كقد تبدك بسيطة أك عادية لمبعض كلكنيا مف كجية نظرم المتكاضعة تعد عم ن

إلي قير ىذا الشعب كتحجيـ دكره لفترة طكيمة جدان مف الزمف حيث أنو حرـ عمي المصرييف دخك ؿ

الجيش خكفان مف اندالع الثكرة ضده

015

كقاـ بتشجيع ىجرة اإلغريؽ لبلستعانة بيـ في تككيف دعائـ

ممكو كقكتو كاستخدميـ كتجار كخبراء كميندسيف كجنكد في الجيش كىذا العمؿ أدم إلي إبعاد
المصرييف عف القتاؿ كىذه كارثة ال تخفي عميؾ نتائجيا يا صديؽ العزيز  ،كبطميمكس األكؿ لـ يينأ

بعرش مصر بسيكلة كلكنو دخؿ في حركب طاحنة كمؤامرات مستمرة مع كرثة اإلسكندر بؿ إف مصر
تعرضت لمغزك مرتيف لخمعو مف العرش كلكنو كاف يستغؿ فيضاف النيؿ في صد ىجكـ أعداءه كعمي
العمكـ لك تأممت قصة بطميمكس األكؿ ستجدىا مشابية إلي حد ما مع قصة محمد عمي باشا في
العصر الحديث فكبلىما دخؿ مصر كسيطر عمييا كتكدد لمسمطة الدينية بيا مع عدـ المقارنة طبعان بيف

الكينة الخبثاء كمشايخ األزىر األتقياء ككبلىما كسب كد الشعب المصرم ككبلىما قاـ بإجراءات عديدة

متشابية منيا مثبلن التحالؼ مع بعض األعداء كمقاتمة البعض اآلخر طبقان لمقتضيات المكقؼ ككبلىما
أشرؾ أكبر أبناءه في حركبو بؿ كانكا قادة عمي أعمي مستكم مف الميارة كالخبرة كلكف أكبر اختبلؼ

بيف بطميمكس األكؿ كمحمد عمي باشا أنو استبعد المصرييف مف الجيش بينما استعاف بيـ محمد عمي
بعد أف اضطر لتجنيدىـ كقد استطاع ىذا الجيش المصرم الذم كضع لبنتو األكلي محمد عمي أف
يطيح بآخر ممكؾ أسرة محمد عمي كىك الممؾ فاركؽ كاستعادة حكـ المصرييف لمصر
-

كماذا بعد بطميمكس األكؿ ؟
َُّ

بل باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر  -مف مينا إلي مبارؾ  -إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر
نق ن

َُْ

محمد عمي كأكالده ( جماؿ بدكم ) صفحة ّّ

األنصارم – الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ  -صفحات ُُُُُّ ، ُُِ ،
َُٓ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ّٖ

ُّٔ

ٕٔ.

عصر البطالمة بعد بطميمكس األكؿ

 تكلي الممؾ بطميمكس الثاني الحكـ في حياة أبيو كتكلي الحكـ كىك في الخامسة كالعشريف مف عمرهككاف سيا سي عمي أعمي مستكم كلقد استكمؿ ما بدأه كالده كقاـ بإصبلحات إدارية كثقافية كبيرة
كبمغت الببلد في عيده قمة الثراء كالتقدـ في جميع المجاالت كليس معني ىذا أف عيده كاف خاليان مف

الحركب كالصراعات كالمؤامرات الخارجية بؿ إف المحافظة عمي ممتمكات الدكلة كتكسعاتيا التي كرثيا

عف أبيو كمفتو العديد مف الصراعات كالمؤامرات كلكنو كاف غالبان ما يرسؿ القادة لمقتاؿ دكف أف يذىب

بنفسو عمي رأس الجيش كقاـ بطميمكس الثاني بالدعكة لعبادة أبيو كأنشأ لو ضريح ضخـ كما أنو كاف

متزكجان مف أختو ككاف يحبيا حبان شديدان لدرجة أف اسمو (فيبلدلفكس ) ترجمتو ( المحب ألختو )  ،كقد

حكـ مصر مف سنة ِٖٓ ؽ ـ إلي سنة ِّٔ ؽ ـَُٔ كفي ركاية أخرم مات سنة ِْٔ ؽ ـَُٕ
كتكلي حكـ مصر بعده ابنو بطميمكس الثالث كقبؿ أف نترؾ بطميمكس األكؿ كالثاني كنبدأ في الكبلـ
عف أكالدىـ كأحفادىـ البد أف نتكقؼ عندىما قميبلن فقد استطاع األ كؿ أف يؤسس كاستطاع الثاني أف
يحافظ كيدعـ المممكة كاستكماؿ ما بدأه األكؿ بجدارة كاقتدار كيكفي أف أقكؿ لؾ أف اإلسكندرية في ذلؾ
الكقت كانت قبمة العمماء كالشعراء كالمفكريف اإلغريؽ كغيرىـ بؿ إف أىـ ما يحسب ليما إنشاء مكتبة
اإلسكندرية العظيمة التي أمر بإنشائيا ب طميمكس األكؿ كدعميا بالكتب الكفيرة بطميمكس الثانيَُٖ
ككذلؾ المخطكطات النادرة  ،ككذلؾ قاـ بإنشاء حديقة لمحيكانات جمع فييا كؿ ما ىك غريب مف
الحيكانات كالطيكر مف أنحاء العالـ كبمغت ثركة مصر في ىذا العصر قمتيا
 ال شؾ أف ثركة مصر كاف يتمتع بيا النخبة الحاكمة كالكينة كمف عمي شاكمتيـ بالتأكيد كلكف عمي أم حاؿ كاف ثراء مصر يبقي داخميا كال يتـ إرسالو لمخارج كما سيحدث بعد ذلؾ فيالعصر الركماني  ،كما يذىب ال يعكد كما يقاؿ
 كماذا حدث بعد بطميمكس الثاني ؟ نأتي إلي بطميمكس الثالث الذم كاف داىية سياسية فقد استطاع أف يحافظ عمي المممكة بأقؿ عددممكف مف الحركب كما أنو كاف يتسـ بذكاء حاد ككاف عمي عبلقة طيبة بالكينة ككاف أعداءه في
الخارج مشغكليف بالمشاكؿ كالثكرات الداخمية في ببلدىـ كالتي كانت تحدث بسببو ىك شخصيان  ،كيقكؿ

عنو د سيد الناصرم في القسـ الثاني مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر صفحة ٕٓ (  --كبذلؾ
نجح بطميمكس الثالث عف طريؽ الذكاء كالدبمكماسية أف يحفظ تكازف القكم كىك جالس في قصره

َُٔ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ُْ
َُٕ معالـ تاريخ كحضارة مصر القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػٗٔ

َُٖ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ َٔ

ُّٕ

باإلسكندرية لكنو حرص في نفس الكقت عمي دعـ مركزه في الداخؿ أم عند المصرييف كيعتبر
بطميمكس الثالث مف أعظـ البطالمة اعتدا نال كاتزانان )--

 ىؿ ظؿ خمفاء االسكندر يتقاتمكف كيكسعكف حدكد الدكؿ التي يحكمكنيا ؟ بالتأكيد  ،فكؿ منيـ كاف يحكـ جزء مف اإلمبراطكرية الضخمة التي تركيا االسكندر  ،ككاف يعتقد أنو اليقؿ عظمة عف االسكندر كأنو يجب أف يضـ باقي الدكؿ لحكمو كيعيد تأسيس إمبراطكرية االسكندر
كبالتالي لـ تتكقؼ ال حركب بينيـ  ،أما بطميمكس الثالث الداىية فكاف يعتمد عمي إثارة االضطرابات
بينيـ حتي يأمف شرىـ كيثير شعكبيـ فيشغميـ دائمان بمشاكؿ داخمية  ،كبالتالي لـ يعتمد عمي الجيش

كثيران لتحقيؽ أىدافو كىذا البطميمكس الثالث عمي ما يبدك كاف آخر الرجاؿ المحترميف في ىذه األسرة ،
بل في عيد بطميمكس الرابع كاف الجيش في حالة يرثي ليا كذلؾ ألف بطميمكس الثالث أىممو بعض
فمث ن

الشئ العتماده عمي الدبمكماسية التي حقؽ بيا ما يمكف تحقيقو بالجيكش  ،كقبؿ أف يأخذنا الحديث
عف أىـ األحداث في عصر البطالمة أريد أف ألفت نظرؾ إلي المنافسات الرياضية التي كانت تتـ في

ذلؾ العصر كىي ما تسمي باأللعاب األكليمبية
 ىؿ مف المعقكؿ أف يقيمكا منافسات كبطكالت رياضية كسط كؿ ىذه الحركب كالصراعات ؟ ىذا ىك الطريؼ في المكضكع فقد كانت تتكقؼ الحركب أثناء ىذه البطكالت الرياضية كاألشير الحرـبالنسبة لمعرب بعد ذلؾ كسكؼ أتمك عميؾ بعض ما قرأت عف ىذا المكضكع

ٕٕ.

عندما كانت تتكقؼ الحركب بسبب األلعاب األكليمبية في العصر الييمنستي

 كانت فتكحات االسكندر ليا عكاقب عديدة بالنسبة لمدكؿ اليكنانية .فقد كسعت آفاؽ كبيرة لميكنانييف،كأدت إلى ىجرة مطردة ،كخاصة لمشباب كالطمكحيف ،لبلمبراطكريات اليكنانية الجديدة في شرؽ

الببلد فياجر كثير مف اليكنانييف إلى اإلسكندرية كأنطاكية كالعديد مف المدف اليمنستية الجديدة التي
تأسست في أعقاب االسكندر األكبر  ،فبعد كفاتو قيسمت امبراطكريتو ،بعد فترة مف الصراع ،بيف

جنراالتو ،مما أدل إلى المممكة البطممية استنادا إلى مصر) ،كاإلمبراطكرية السمكقية( استنادا إلى ببلد
الشاـ ،ببلد ما بيف النيريف كببلد فارس ،كأسرة انتيجكنيد التي مقرىا في

مقدكنيا .

كالعصر

الييمينستي فترة في التاريخ القديـ كانت فييا الثقافة اليكنانية تزخر بالكثير مف مظاىر الحضارة في ذلؾ
الحيف .كقد بدأت بعد كفاة اإلسكندر األكبر عاـ ِّّ ؽ.ـ ،كاستمرت حكالي ََِ سنة
في اليكناف كحكالي ََّ سنة في الشرؽ األكسط  .كيستخدـ اصطبلح ىيمينستية لتمييز ىذه الفترة
عف الفترة اليمينية كىي فترة اإلغريقييف القدماء التي اعتبرت أكج عبقرية كعظمة الفكر كالعمكـ
كالفمسفة اإلغريقية في ظؿ االمبراطكرية األثينية .كالجدير بالذكر أف الفترات الكحيدة تقريبان التي كانت

تتكقؼ فييا الحركب بيف الممالؾ الييمينستية ىي الفترات التي كانت تقاـ فييا دكرات األلعاب

األكليمبية فتتحكؿ الصراعات الحربية إلي منافسات رياضية ثـ تعكد الحركب مرة أخرم بعد انتياءىا ،
ُّٖ

ككانت قبؿ ذلؾ قد بدأت الدكرات االكلمبية القديمة في عاـ ٕٕٔ قبؿ الميبلد .ككانت تقاـ كؿ أربع
سنكات عمى شرؼ زي كس كبير آلية اليكناف كزكجتو ىيرا كتدكـ لمدة سبعة أياـ .كلـ تكف دكرات
األلعاب األكلمبية الق ديمة مجرد رياضة فقط بؿ كاف ليا معاف دينية ككطنية .كلـ تشيد دكرات االلعاب
االكلمبية القديمة أم تكقفات حتى أثناء الحرب الفارسية حيث أقيمت الدكرة عاـ َْٖ قبؿ

الميبلد.

 كىؿ استمرت األلعاب األكليمبية في العصر الركماني ؟ في عاـ ُْٔ قبؿ الميبلد سيطر الركماف عمى ال يكناف كفرضكا سيطرتيـ بالتالي عمى الدكرات االكلمبيةكرغـ ذلؾ ظمت الدكرات االكلمبية تقاـ كؿ أربع سنكات حتى عاـ ّّٗ الميبلدم قبؿ أف يمغييا
االمبراطكر البيزنطي المسيحي تيكدكركس االكؿ ليقضي عمي مظاىر الكثنية ككاف يعتبر أف ىذه
الدكرات مف ىذه المظاىر لتتكقؼ الدكرات االكلمبية بعد نشاط داـ َُُٕ
 -كمتي عادت مرة ثانية ؟

عامان.

 -بعد ُٓ قرنان كاممة غابت فييا الشمس عف دكرات االلعاب االكلمبية منذ قرار االمبراطكر البيزنطي

تيكدكركس األكؿ بإلغاء دكرات االلعاب االكلمبية القديمة عادت الشمس لتشرؽ مف جديد عمى الدكرات

ا الكلمبية مف خبلؿ الدكرات الحديثة التي انطمقت في أكاخر القرف التاسع عشر  ،ككاف النبيؿ الفرنسي
بيير دم ككبرتاف ىك صاحب فكرة إحياء الدكرات االكلمبية الحديثة كبالفعؿ بعث ىذا الميرجاف
الرياضي مف مقره األساسي في اليكناف عندما أقيمت أكلى الدكرات االكلمبية الحديثة في العاصمة
اليكنانية أثينا عاـ ُٖٔٗ .كأقيمت الدكرة األكلى في أثينا باليكناف خبلؿ الفترة مف السادس إلى ُٓ
نيساف/أبريؿ ُٖٔٗ كافتتحيا الممؾ اليكناني جكرج األكؿ كالنبيؿ الفرنسي بيير دم ككبيرتاف صاحب
فكرة إحياء الدكرات االكلمبية الحديثة كذلؾ عمى االستاد االكلم بي بالعاصمة اليكنانية أثينا كالذم غطي
بالرخاـ كالمرمر .ككانت الدكرة ميددة بعدـ إقامتيا أك بنقميا إلى العاصمة المجرية بكدابست لعدـ
كجكد استاد أكلمبي في أثينا ،باالضافة لعدـ كجكد االمكانات المناسبة لدل الحككمة اليكنانية إلقامة
شير فقط بعدما تبرع الثرم اليكناني جكرج أفيركؼ أحد
ىذا االستاد .كلكف االستاد بني في غضكف ُٖ نا
أبناء مدينة اإلسكندرية المصرية بمبمغ ََُ ألؼ دكالر لتشييد االستاد الذم اتسع ألكثر مف َٕ ألؼ
مشجع
 -حقان  ،قد تصنع الرياضة ما تعجز عنو السياسة

 نعكد إلي الحديث عف البطالمة كقد كصمنا إلي بطميمكس الرابع الذم اعتمي عرش مصر بعد بطميمكسالثالث
 -عرش مصر كاإلسكندرية أليس كذلؾ ؟

ٖٕ.
ُّٗ

االسكندرية في عصر البطالمة مدينة إغريقية

 -أنت محؽ تمامان فقد كانتا دكلتاف مختمفتاف تماـ االختبلؼ كلكؿ منيما شعب كثقافة كحضارة  ،فقد

كانت اإلسكندرية عاصمة البطالمة عبارة عف قطعة مف ببلد اإلغريؽ تـ انتزاعيا كلصقيا بمصر

مص ر فكانت لشعب مصر
بمنازليا كأسكاقيا كمعابدىا كمنشآتيا  ،أما باقي ن
 إذف ىك استعمار استيطاني كليس احتبلؿ عادم -نعـ لقد اتخذ اإلغريؽ مصر كطنان ليـ كتركزكا في اإلسكندرية  ،كألف االسكندرية أصبحت تنافس ببلد

اإلغريؽ نفسيا في حضارتيا بؿ كتتفكؽ عمييا أحيانان بمكتبتيا كعمماءىا بحيث أصبحت منارة لمحضارة

اإلغريقية في العالـ كمو كبالتالي أصبحت منطقة جذب لكؿ إغريقي  ،كما كاف البطالمة يشجعكف

اإلغريؽ عمي اليجرة إلي اإلسكندرية
 شئ عجيب جدان أف يأتي شعب كيسيطر عمي شعب آخر كال يختمط بو كال يتزكج منو كيحتفظ كؿ منيـبثقافتو كحضارتو كلغتو

 كلكف ال تنسي أف بطميمكس األكؿ قد كضع دينان جديدان ليكفؽ بيف الديانتيف الفرعكنية كاإلغريقيةبل
 -إنو قمة العبث أف يضع دينان جديدان أك يكفؽ بيف ديانتيف فيؿ كاف نبي مث ن

 إنو قد اكتسب عند المصرييف قداسة الفراعنة األكائؿ  ،ككاف الكينة يحتاجكف لكجكد مثمو حتييستطيعكف أف يستمركا في أعماليـ
 كلكف أعتقد أف المغة المصرية القديمة قد تأثرت بالفعؿ مف كؿ ىذا بالطبع لقد نشأت لغة جديدة نتيجة لكؿ ىذا  ،حتي أف حجر رشيد الذم سنتكمـ عنو بعد قميؿ خير دليؿعمي كجكد نص كاحد مكتكب ب ثبلث لغات مختمفة عمي ىذا الحجر في عصر البطالمة مما سيؿ فؾ
رمكز المغة المصرية القديمة (الييركغميفية)
 ألـ يقـ البطالمة بتأسيس مدف إغريقية أخرم في مصر ؟ كاف بطميمكس األكؿ قد قاـ بتأسيس مدينة في الصعيد تحمؿ اسمو ( مدينة بطممية ) تشبيان باإلسكندركالغرض منيا نشر الحضارة اإلغريقية في الجنكب ألف الجنكب دائمان مصدر المقاكمة كاالضطرابات ،

كما كانت ىناؾ مناطؽ أخرم يتجمع فييا اإلغريؽ منذ العصر الفرعكني  ،كلكف بالطبع أصبحت
االسكندرية قمعة الحضارة اإلغريقية ليس في مصر كلكف في العالـ إلي حد ما

 كىؿ ظمت االسكندرية عمي طبيعتيا الخاصة بعد انتياء عصر البطالمة ؟ بالتأكيد ظمت كذلؾ كحتي عندما احتؿ الركماف مصر أعطكا لشعب اإلسكندرية كضع خاص يختمؼ عفشعب مصر فكأف الركماف قد احتمكا مصر كاحتمكا االسكندرية أيضان

 أم أصبح ىناؾ شعباف تحت االحتبلؿ  ،المصرم كاإلغريقي أليس كذلؾ ؟-

في الحقيقة بؿ ثبلثة شعكب إذا أضفنا األقمية الييكدية التي كانت مركزة في االسكندرية أيضان كالشعب

الرابع ىـ الركماف أنفسيـ
َُْ

 فماذا سيككف التصنيؼ إ ذا صنفناىـ كمكاطنيف بالرؤية الحالية لممكاطنة العنصرية إذا جاز التعبير ؟بل  ،كأعتقد أف المكاطف الركماني كاف مكاطف مف الدرجة األكلي بالطبع فيك سيد
 إنو سؤاؿ كجيو فع نالجميع  ،ثـ يميو اإلغريؽ ثـ الييكد ثـ المصرييف  ،كال تنسي أنيـ جميعاى كثنييف عدا الييكد  ،فقد

كانكا الكحيديف في العالـ الذيف يعبدكف ا﵀ كيدينكف بديف سماكم ،كلكف لـ يكف كجكدىـ يقمؽ أحد

لككنيـ أقمية عمي أم حاؿ
 كمنا ىنا نفيـ أف شعب اإلسكندرية عندما ييذكر في كتب التاريخ التي تتناكؿ تمؾ الفترة مف تاريخمصر ليس مقصكد بو المصرييف أطبلقان
 بالتأكيد  ،كلقد ظمت اإلسكندرية عاصمة لمصر طكاؿ عصر البطالمة ثـ عصر الركماف كحتي دخمياالقائد عمرك بف العاص فاتحان فاتخذ عاصمة جديدة لمصر كىي مدينة الفسطاط  ،كنعكد إلي الحديث
عف أىـ األحداث في عصر البطالمة كقد كصمنا لبطميمكس الرابع كتعتبر معركة رفح الشييرة ىي أىـ

حدث كقع في عيو
 -كماذا قرأت عف ىذه المعركة ؟

ٕٗ.

معركة رفح تميب الحماس كتبعث الركح مرة أخرم في الشعب المصرم

 حرص حكاـ مصر في بداية عصر البطالمة عمي عدـ تجنيد المصرييف في جيش دكلتيـ كما ذكرنا ،فكاف اعتمادىـ عمي المقدكنييف كاإلغريؽ ( اليكنانييف ) فقط في الحركب  ،ككانكا يكتفكف مف
المصرييف بخدمة الجيش البطممي مف الناحية اإلدارية فقط كنقؿ ما يحتاجو أثناء الحركب  ،ككاف
مغزم ذلؾ كاضحان  ،حيث أف ابتعاد المصرييف عف القتاؿ بشكؿ عاـ يفقدىـ ركح المقاكمة  ،كنجح
بطميمكس األكؿ كتبله بطميمكس الثاني في تككيف جيش بطممي قكم بدكف مصرييف كاستطاعا تحقيؽ

جميع أىداؼ دكلة البطالمة باستخداـ ىذا الجيش  ،كقمنا أيضان أف بطميمكس الثالث عندما جمس عمي
عرش مصر لـ يكف يعتمد عمي القتاؿ في تحقيؽ أىدافو حيث كاف داىية سياسية ككاف أعداءه في

الخارج مشغكليف بالمشاكؿ كالثكرات الداخمية في ببلدىـ كالتي كانت تحدث بسببو ىك شخصيان  ،كبعد

كفاة الممؾ بطميمكس الثالث تكلي ابنو بطميمكس الرابع فيمكباتكر كقد حكـ مصر ما يقرب مف ُٔ سنة
أم مف حكالي سنة ُِِ قبؿ الميبلد إلي سنة َِٓ قبؿ الميبلد كيعتبر عيده بداية النياية لدكلة
البطالمة  ،ككانت الممالؾ اإلغريقية األخرم تتطمع لم نيؿ مف اإلمبراطكرية المصرية البطممية كخاصة
مممكة السميككييف بآسيا الصغرم  ،ففي عيد بطميمكس الرابع تقدمت جيكش الدكلة السميككية نحك
الشاـ كاستطاعت إخضاع سكريا كفمسطيف كأصبحت تدؽ أبكاب مصر نفسيا  ،ك كاف الجيش البطالمي
في حالة يرثي ليا عندما كصؿ بطميمكس الرابع لمحكـ  ،كذلؾ ألف بطميمكس الثالث أىممو بعض الشئ
العتماده عمي الدبمكماسية التي حقؽ بيا ما يمكف تحقيقو بالجيكش  ،كبالتالي اضطر بطميمكس الرابع
أف يجند حكالي عشريف ألؼ مقاتؿ مصرم مع الجنكد اإلغريؽ ليدافع عف ممكو  ،كحدثت المعركة
ُُْ

الشييرة في التاريخ باسـ معركة رفح سنة ُِٕ ؽ ـ  ،التي أبرزت معدف ابف كادم النيؿ باالنتصار
الساحؽ عمي القكات السميككية  ،األمر الذم جعؿ الممؾ السميككي يعترؼ بالسيادة المصرية عمي
سكريا  ،كذلؾ نصر اشتاقت إليو نفكس المصرييف منذ أياـ الفراعنة  ،فمنذ ذلؾ التاريخ حدثت الصحكة
الكبرم لممصريييف في عصر البطالمة  ،كبالتالي كاجو البطالمة بعد ذلؾ ثكرات عنيفة في الببلد لـ تكف
لتحدث قبؿ تجنيد المصرييف
 ككأنو كما يقاؿ في األمثاؿ الشعبية قاـ بتحضير عفريت مارد كلـ يتمكف مف صرفو بالطبع فقد كاف بطميمكس الرابع ال يمتمؾ دىاء بطميمكس الثالث كال قكة جيكش بطميمكس األكؿكالثاني فحدث لو ما حدث

 -فماذا عف حجر رشيد الشيير كالذم قمت أنو يك ًتب في عصر البطالمة ؟

 ىذا الحجر مكتكب عميو ثبلث خطكط كىي الييركغميفية كالديمكطيقية كاليكنانية كقد تـ كتابة ىذاالحجر في عيد الممؾ بطميمكس الخامس بكاسطة الكينة تمجيدان ألعمالو الدينية كاىتمامو بالمعابد

ككاف ذلؾ حكالي سنة ُٔٗ قبؿ الميبلد ككاف بطميمكس الخامس كسائر البطالمة يتكدد إلي الكينة
المصرييف كييتـ بمعابدىـ اىتماـ خاص  ،ككاف في مصر في ذلؾ الكقت تستخدـ أكثر مف لغة نتيجة
الندماج الحضارة اإلغريقية كالحضارة المصرية مما نتج عف ذلؾ ظيكر لغة مشتركة  ،كقد استطاع
العالـ الشيير شامبميكف فؾ رمكز ىذا الحجر عندما اكتشؼ أف النص اليكناني ما ىك إال ترجمة لمنص
الييركغميفي أم أف المنقكش عمي الحجر نص كاحد مكتكب بثبلث لغات مختمفة كبالمقارنة استطاع أف
يفؾ الرمكز  ،كبناءان عمي ذلؾ تمكف العمماء مف معرفة كؿ ىذه المعمكمات التاريخية كاألحداث التي

دكنيا الفراعنة بمغتيـ التي تجمع بيف الحركؼ كالرمكز في كقت كاحد كىذا الحجر مكجكد في بريطانيا

حاليا
 لقد سمعت كا﵀ أعمـ أف اسـ الممؾ المكتكب داخؿ خرطكشة ممكية في الثبلث لغات كاف السبب فيتسييؿ عممية المقارنة بينيا  ،فيؿ تعرؼ ما الكممات التي كانت مدكنة عمي ىذا الحجر ؟
 -أعرؼ مقتطفات قصيرة جدان كفيما يمي بعض مف ا لمكتكب عمي ىذا الحجر  :ممؾ مصر العميا كالسفمي

 ---تجسيد حي آلمكف  -----ابف رع  ---بطميمكس الخالد المحبكب مف بتاح - (--- ---  -حيث أف الممؾ يقكـ بكاجبو نحك اآللية كيقدـ المساعدات المالية لممعابد  - - -- -كحيث أنوقدـ اليبات إلي محراب عجؿ أبيس كنظـ إجراءا ت دفنو كحيث أنو أمر بترميـ المعابد كالمحاريب لآللية
في كافة أنحاء الببلد كحيث أف الممؾ قاـ بجميع ىذه األعماؿ فإف المجمع قد عقد العزـ عمي أف يزيد

مف ألقاب الشرؼ الممنكحة لو كألسبلفو كأف يقيـ في كؿ معبد مصرم تمثاالن لبطميمكس َُٗ) -

َُٗ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم )صػ ٖٔ ٖٕ ،

ُِْ

 آمكف كرع كبتاح  ،يبدك أننا لـ نترؾ الديانة الفرعكنية حتي اآلف  ،فماذا حدث بعد ضعؼ دكلةالبطالمة ؟
 لقد صعدت ركما كقكة عظمي في العالـ كتدخمت في شئكف مصر فيؿ لديؾ أمثمة عمي ذلؾ ؟ في حكالي عاـ ُُٕ قبؿ الميبلد خرجت ركما منتصرة في الحرب التي نشبت بينيا كبيف مقدكنيافأطاحت بما كاف لمقدكني ا مف سمطاف كجاه كأصبحت ركما صاحبة الجاه كالسمطاف في كؿ العالـ كما
أصبحت حكمان في كؿ الخصكمات التي كانت تظير بيف الدكؿ المتنافسة بكجو عاـ  ،كفي ذلؾ الكقت
كاف يشترؾ في حكـ مصر ممكاف شقيقاف مف ممكؾ البطالمة كىما بطميمكس السادس الممقب

بفيمكميتكر  ،كأخاه بطميمكس الممقب بيكرجيتس الثاني بينما كاف ىناؾ خطر ييدد مصر مف دكلة
السميككييف في سكريا كالعادة  ،فقد استطاع ممؾ سكريا أنتيكككس الرابع احتبلؿ مصر كحصار
اإلسكندرية كاستفحؿ األمر كفرض ىيمنتو عمي مصر  ،إلي أف لجأ البطالمة إلي ركما فتدخمت لصالح
البطالمة كأرسمت مبعكثييا لتحذير الممؾ أنتيكككس الرابع  ،كقد كصؼ المؤرخكف مدم الكبرياء
كالتعالي الذم قاـ بو مندكب ركما كىك يسمـ الممؾ رسالة مجمس الشيكخ الركماني  ،ففي ىذه المحظة
كاف أنتيكككس يحاكؿ أف يتخمص مف ىذا المكقؼ  ،غير أنو لما رأم في نياية األمر أنو كاف مجبران

عمي أف يجي ب الركماف عمي الرسالة  ،قاؿ بصكت متيدج  :سأفعؿ ما يرغب فيو مجمس الشيكخ
 ليذه الدرجة بمغت قكة ركما ؟ نعـ  ،فقد كانت القكة العظمي الكحيدة في العالـ كال يجرؤ أحد أف يقؼ ضد مصالحيا -كلكف البطالمة كانكا يتكددكف ليا كما ىك كاضح  ،فماذا كانت رغبة مجمس الشيكخ الركماني ؟

 كاف ما يرغب فيو مجمس الشيكخ الركماني مف أنتيكككس ىك أف ينسحب مف مصر جميعيا في الحاؿعمي أف يككف خارج حدكدىا في تكقيت محدد كطبقان لمترتيبات التي قررتيا ركما كىكذا أنقذ الركماف
عرش البطالمة في مصر  ،غير أف الركماف لـ يترككا الببلد المصرية كشأنيا لتحكـ نفسيا بنفسيا
كلكنيا كانت تتدخؿ في شئكنيا  ،كتستغؿ االنقساـ المكجكد نتيجة الصراع بيف الممكيف الشقيقيف
فتشعؿ المكقؼ بينيما تارة كتقكـ بدكر المصالحة بينيما تارة أخرم  ،كطبقان لما يحقؽ مصالحيا كعمي

حد تعبير سميـ حسف  :كىكذا نرم أف السياسة الركمانية تحت ستار الصمح كالتراضي بيف األخكيف قد
نقضت العمؿ العظيـ الذم جاىد في إتمامو البطالمة األكؿ  ،فقد ضربت بمعكليا البناء الذم كانكا قد
أقامكه  ،ككذلؾ نجد أنيا إدخرت لنفسيا الحؽ في أف تثير عند الحاجة طمع أحد األخكيف عندما يشعر

أنو قد ناؿ نصيبان أقؿ مف ممؾ كالده  ،كا لجدير بالذكر أف سيطرة ركما عمي مصر استمرت حتي نياية
عصر البطالمة عندما قررت ركما ضـ مصر ككالية تابعة لئلمبراطكرية الركمانية التي اتسعت حدكدىا

ُّْ

كابتمعت كؿ دكؿ المنطقة فكانت مصر آخر دكلة سقكطان في يد الركماف  ،كدخميا اإلمبراطكر
أككتافيكس أغسطس منتصران سنة َّ قبؿ الميبلد

َُُ

 -أم أننا اآلف قد كصمنا إلي عصر اضمحبلؿ بطممي

َٖ.

بطميمكس الثاني عشر (الزمار) يتذلؿ لركما

 نعـ كالفرؽ بيف العصر الفرعكني كالعصر البطممي أف الفراعنة ليـ ثبلثة عصكر اضمحبلؿ أماالبطالمة فعصر اضمحبلؿ كاحد فقط  ،فقد حكـ مصر في بداية عصر البطالمة بطميمكس األكؿ كالثاني
كالثالث كغيرىـ ككانت مصر في عيدىـ مف أقكم الدكؿ كأعظـ الحضارات ككانت اإلسكندرية في ذلؾ
الكقت بمكتبتيا الشييرة كعمماءىا مركزان لئلشعاع الحضارم ثـ بدأ ركيدان ركيدان ينحدر عصر البطالمة

نحك اليبكط كبدأ يعتمي عرش مصر بطالمة ضعفاء إلي أف كصؿ الحاؿ أف أصبح بطميمكس الثاني
عشر عمي عرش مصر ككاف أىؿ اإلسكندرية يطمقكف عميو لقب ( الزمار ) ألنو كاف يحب الرقص
كالغناء كشرب الخمر كيحب العزؼ عمي المزمار  ،كأصبح ىذا البطميمكس كصمة عار في جبيف األسرة
البطممية  ،ككاف الزمار يتذلؿ لركما كيرسؿ ليا الرشاكل كاليداي ا كيقكؿ عنو الدكتكر سيد الناصرم ( -

  -كلكي يحظي باعتراؼ الركماف راح الزمار يتذلؿ كيريؽ ماء كجيو كيدفع اليدايا كالرشاكل كيشترمذمـ القادة الركماف مف أمثاؿ بكمبي كيكليكس قيصر كغيرىـ ككاف زعماء الحزب الجميكرم
األرستقراطي في ركما يفضمكف أف يظؿ الزمار في ىذا الكضع المييف كيدفع ليـ األمكاؿ التي ال تقؿ
عف دخؿ مصر إذا ما ضمكىا ) - -

ُُُ

فكاف حكـ بطميمكس الثاني عشر لمصر أفضؿ لقادة ركما مف

أف يتـ احتبلليا كتعييف كالي ركماني عمييا
 أعتقد أنو إذا فكر قادة ركما في احتبلؿ مصر سيقكـ الكالي الركماني المعيف عمييا بإرساؿ أمكاؿ كقمحمصر إلي ركما بصفة رسمية كطبقا لحسابات خاصة بكاليات اإلمبراطكرية كلكنو بالطبع لف يضطر إلي
إرساؿ ىدايا كرشاكل شخصية لمقادة في بيكتيـ أما الزمار فكاف يرسؿ ما يفيد ركما بشكؿ عاـ كيفيد
القادة بشكؿ خاص كبالتالي ىذا الكضع قد يككف أفضؿ مف االحتبلؿ كليذا كانت مصر ىي آخر ما
سقط مف تركة اإلسكندر في يد الركماف كىذا منطقي إلي حد كبير
 -كظؿ ىذا الحاؿ إلي أف ثار عمي الزمار شعب اإلسكندرية فيرب سران إلي ركما كأكصي في كصيتو أف

يتكلي عرش مصر مف بعده أكبر بناتو كىي كميكباترا السابعة التي سيطرت عمي قادة ركما كلكف

بطريقة أخرم مستغمة جماليا

َُُ

نقبلن عف كتاب ( مكسكعة سميـ حسف – مصر القديمة ) الجزء السادس عشر (مف عيد بطميمكس الخامس إلي نياية عيد بطميمكس

السابع ) مكتبة األسرة ََُِ بتصرؼ مف صفحة ُِْ – ِْْ
ُُُ

مف كتاب ( معالـ تاريخ كحضارة مصر  -مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي ) – القسـ الثاني – د سيد الناصرم -صفحة

َُٓ دار النيضة العربية ( الطبعة الثانية ) َُٖٗ

ُْْ

 -أخيران كصؿ الحديث إلي الممكة كميكباترا الشييرة  ،فيات ما عندؾ

ُٖ.

الممكة كميكباترا السابعة كقصة نياية دكلة البطالمة في مصر

 كانت مصر آخر الدكؿ سقكطا في أيدم الركماف كيرجع السبب إلي أف البطالمة كانكا عمي صمة طيبةبالركماف ككانكا يساعدكنيـ في حركبيـ بتزكيدىـ بخيرات كقمح مصر حتي أف الركماف في فترة مف

الفترات كجدكا أف البطالمة في أكاخر أياميـ كانكا يحكمكف مصر كما لك كانكا كالة تابعيف لركما بحيث
كانت تأتي الخيرات مف مصر إلي ركما دكف الحاجة إلي احتبلؿ فعمي  ،ككاف البطالمة في ذلؾ الكقت
يفعمكف ذلؾ ليأمنكا ىجكـ الركماف عمييـ  ،كما زاد نفكذ ركما في مصر كتدخمت في شئكنيا الداخمية
بل كينتظر شيادة
في عيد البطالمة الضعفاء في نياية العصر البطممي الذم كاف يحتضر بؿ مات فع ن

الكفاة الرسمية  ،كعندما تكلي بطميمكس الثاني عشر حكـ مصر كتزكج أختو كميكباترا السادسة كاف

أىؿ اإلسكندرية يطمقكف عميو لقب ( الزمار )  ،كعندما ثار عميو شعب اإلسكندرية ىرب سران إلي ركما

كأكصي في كصيتو أف يتكلي عرش مصر مف بعده أكبر بناتو كىي كميكباترا السابعة ككاف يتحتـ عمييا
أف تتزكج مف أخييا الصغير بطميمكس الثالث عشر طبقان لكصية أبكىا كلكنيا حاكلت التخمص منو

كاالنفراد بالسمطة كحدىا  ،كىنا تدخمت ركما أيضا في ىذا الصراع حيث حاكؿ يكليكس قيصر التكفيؽ
كفض النزاع بيف كميكباترا كأخييا كطمب حضكرىما لمقصر الممكي في اإلسكندرية كىذا يعتبر تدخؿ

سافر كاىانة عظمي
 أعتقد أف مككب يكليكس قيصر في شكارع اإلسكندرية كاف يثير كراىية الجماىير ببل شؾ أليس كذلؾ ؟ نعـ كقد استطاع يكليكس ق يصر أف يدعـ مكقؼ كميكباترا كيجعميا ممكة عمي الببلد بعد مقتؿ أخيياأثناء الصراع  ،كظؿ قيصر في مصر مع كميكباترا لفترة ثـ عاد إلي ركما بعد أف ترؾ لكميكباترا قكة
ركمانية لحمايتيا  ،ثـ أنجبت كميكباترا منو كلدا كلـ تعترؼ ركما بيذا الزكاج  ،ثـ قامت كميكباترا بزيارة
ركما كمعيا ابنيا مف يكليكس قيصر ليتـ االعتراؼ بو دكف جدكم  ،كحاكلت كميكباترا أف تعيد أمجاد
البطالمة األكائؿ كتنيض بمصر مستغمة جماليا كسيطرتيا عمي قادة ركما  ،يكليكس قيصر ثـ
أنطكنيكس بعد مقتؿ يكليكس قيصر ،
 -طبعان قصة انطكنيك ككميكباترا قد تـ صياغتيا أدبيان كأصبحت مف أشير قصص الحب في العالـ

 نعـ كلكف القائد الركماني الشيير أككتافيكس لـ يرض بيذا الكضع ألف أككتافيكس كجد أف كميكبات ارليا تأثير عجيب عمي القادة الركماف كتقريبان تحكـ نصؼ اإلمبراطكرية الركمانية مستغمة حب

أنطكنيكس ليا  ،فقرر حسـ المكقؼ كأف يضـ مصر نيائيان لئلمبراطكرية الركمانية

 -فماذا فعؿ ؟

ُْٓ

 كقعت معركة بحرية كبيرة ( معركة أككتيكـ ) انتصر فييا أككتافيكس كدخؿ مصر منتصران كضميا رسميانإلي اإلمبراطكرية الركمانية ككاف ذلؾ في شير أغسطس عاـ َّ ؽ ـُُِ ،

 فماذا حدث ألنطكنيكس ككميكباترا ؟ أما أنطكنيكس فقد ىرب إلي مصر عندما تأكد مف ىزيمة أسطكلو أماـ أككتافيكس كعندما كصؿأشاعت كميكباترا أنيا انتحرت كلـ يتحمؿ أنطكنيكس خبر انتحار كميكباترا فانتحر عمي الفكر كجاء
اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس إلي مصر كأرسؿ قكة لمبحث عف كميكباترا لينتقـ منيا بعد كؿ
ما فعمتو في قادة الركماف يكليكس قيصر ثـ مارككس أنطكنيكس  ،كعندما شعرت كميكباترا أنيا ستيياف
كتيعاقب عقاب ال يميؽ بيا قامت باالنتحار عف طريؽ لدغة ثعباف لتيرب مف المصير السئ الذم
ينتظرىا كتـ قتؿ ابف يكليكس قيصر الذم أنجبو مف كميكباترا كبدخكؿ أككتافيكس تـ إعبلف كفاة عصر

البطالمة لؤلبد بعد أف استمر أكثر مف ثبلثة قركف تزكجت خبلليا الحضارتيف المصرية كاإلغريقيةُُّ
 يا لو مف عصر مثير بالفعؿ كبو أحداث كثيرة الميـ أنيـ قد ماتكا جميعان كترككا آثارىـ لنعتبر كنتعمـ -كأصبحت مصر كالية ركمانية

 نعـ كلمدة ْٖٔ سنة تقريبان -كـ مف األجياؿ قد يكًل دت كعاشت كماتت في ظؿ االحتبلؿ الركماني إنيا مأساة بالفعؿ

 كلكف ىذه المدة تتضمف دكلتيف في الحقيقة الركمانية كالبيزنطية  ،كلكنو احتبلؿ عمي أم حاؿ -كبدأ النيب الفعمي لمصر أليس كذلؾ

ِٖ.

كأصبحت مصر كالية ركمانية

 -بالتأكيد (  - - -كاف حكـ الركماف لمصر يتشابو مع حكـ الفراعنة كالبطالمة كىك استغبلؿ ىذا البمد

كاعتباره ضيعة خاصة  ،سكاء لمفرعكف أك لمبطميمكس أك لئلمبراطكر الركماني  ،كلكف ىناؾ فرؽ
كبير بيف حكـ الفراعنة كالبطالمة كبيف حكـ الركماف ففي الحالتيف السابقتيف كاف ثراء مصر يبقي

داخميا بالرغـ مف أنو يذىب إلي خزانة الفرعكف أك البطميمكس  ،أما في العصر الركماني فإف خيراتيا
كانت تنقؿ إلي الخارج  ،إلي ركما ليتمتع بيا الشعب الركماني  ،كما يذىب ال يعكد  ،أم أنو مع
الحكـ الركماني بدأ نيب مصر الفعمي  ،ككأف ركما كانت الثرم الذم يؤجر ضيعتو كىك مقيـ في
أكركبا حيث ينفؽ ريعيا ىناؾ  ، ُُْ) - - -كقد بمغ عدد األباطرة الركماف في ركما الذيف سيطركا
عمي مصر ِٕ إمبراطكر كتكلي حكـ مصر في عيدىـ ٖٔ كاليان ركمانيانُُٓ لمدة حكالي ّّٓ سنة
ُُِ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم )صػ ُُْ

ُُّ
ُُْ

نقبل بتصرؼ عف كتاب -معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم)

مف كتاب معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُّْ

ُُٓ مكسكعة حكاـ مصر ( ناصر األنصارم ) صػ ْٓ

ُْٔ

كاممة ثـ جاء بعده العصر البيزنطي نسبة إلي مدينة بيزنطة كبدأ ىذا العصر سنة ِّّ ـ كتكلي حكـ
مصر في ىذا العصر ٕٗ كاليان عاصركا ِِ إمبراطكرانُُٔ

 فيؿ كاف اإلمبراطكر أغسطس مف الشخصيات البارزة التي احتمت مصر ؟ شعر اإلمبراطكر أغسطس بأىمية مصر ككالية غير عادية في اإلمبراطكرية الركمانية فاتخذ بيا عدةإجراءات خاصة بيا فقط  ،كمف أىـ اإلجراءات أنو قاـ بتكزيع عدد ضخـ جدان مف القكات الركمانية في

مكاقع حساسة كميمة في أنحاء مصر كبمغت ىذه القكة ثبلثة فرؽ ركمانية كاممة كعددان مف الكتائب

المساعدة كىذا يعادؿ حكالي ََِِٖ مقاتؿ كىك عدد يفكؽ بكثير متطمبات المكقؼُُٕ كذلؾ يعكس

حقيقة قمؽ أغسطس البالغ  ،كما قسـ مصر إلي ثبلثة مناطؽ إدارية كأصدر قرار غريب جدان يمنع
بمقتضاه أم شخص مف عظماء ركما أف يزكر مصر إال بإذنو شخصيان سكاء كاف مف مجمس السناتك

أك مف كبار القادة الطمكحيفُُٖ ألنو كاف يخشي أف يتكلي حكـ مصر كالي ذك طمكح يمكنو
االستقبلؿ بيا باستغبلؿ إمكانياتيا كىذا يدؿ عمي حكمتو البالغة كخبرتو الكاسعة في أمكر القتاؿ

كالسياسة أيضان  ،كما قاـ بإجراء العديد مف اإلصبلحات الزراعية كمشاريع الرم كتطيير القنكات كشؽ
الترع كاصبلح المرافؽ كأعط ي تعميماتو لمكالي أف يستكمؿ كؿ ىذه األعماؿ بعد مغادرتو إلي ركما ككاف
اىتماـ أغسطس بالزراعة كخاص نة زراعة القمح في مصر ألنيا ستصبح المصدر الرئيس لمقمح في
اإلمبراطكرية حيث أصبحت مصر تطعـ ركما بعد ذلؾ كما جعؿ لمصر عممة خاصة بيا كأطمؽ عمي

ىذه اإلجراءات ( سر اإلمبراطكرية)ُُٗ ،
 مف الكاضح أنو فيـ جيدان طبيعة مصر كشعبيا  ،كما كضع يده عمي مفتاح شخصيتيا كأكبر دليؿ عميذلؾ اىتمامو بتنظيـ الرم

-

نعـ  - -( ،كلقد جعؿ أغسطس مصر إحدم الممتمكات الشخصية كالخاصة باإلمبراطكر كالتي يرتبط
بل في اإلمبراطكرية  ،بؿ أصر
حكميا بشخصو مباشرةن  ،كقد رأم أغسطس عدـ إدماج مصر إدماجان كام ن

عمي عزليا كعدـ المساس بنظميا اإلدارية كالدينية التي كانت مكجكدة بيا قبؿ دخكؿ الركماف  ،كعيف

عمي الببلد كاليان مف طبقة الفرساف يساعده ثبلثة مف كبار المكظفيف  ،ىـ المشرؼ عمي العدالة
كالمسئكؿ عف الحسابات الخاصة كأميف الخزانة  ،ككاف أغسطس بالنسبة لممصرييف فرعكنان كابف اإللو

آمكف رع كلو كؿ مظاىر القداسة كالتأليو مف المصرييف  ،فحمؿ األلقاب المقدسة التقميدية حسب

العقيدة كالفكر المصرييف
ُُٔ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِٓ

ُُٕ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُِّ
ُُٖ كيسرم ىذا القرار حتي عمي آؿ البيت اإلمبراطكرم الحاكـ

ُُٗ مف كتاب ( معالـ تاريخ كحضارة مصر  -مف أقدـ العصكر حتي الفتح العربي ) – القسـ الثاني – د سػيد الناصػرم – صػفحة
ُِّ

ُْٕ

 ال يمكف لمكينة الحياة بدكف كجكد فرعكف مؤلو بالتأكيد حتي إذا كاف مف الركماف-

أما بالنسبة لئلغريؽ " شعب اإلسكندرية في ذلؾ الكقت " فقد كاف الكريث لسمطاف البطميمكس  ،كقد
صادر قسمان كبيران مف أراضي المعابد كنقؿ إدارتيا إلي الدكلة مقابؿ صرؼ ركاتب كمنح لمكينة  ،كمما
أثار حنؽ السكندرييف " اإلغريؽ " عمي الحكـ الركماني المحاباة التي أظيرىا أغسطس لمييكد
المكجكديف بمدينة اإلسكندرية  -التي كانت بمثابة مدينة إغريقية كاممة عمي أرض مصر  -إذ كافؽ
عمي استمرار كؿ اإلمتيازات التي كاف الييكد يتمتعكف بيا إباف عصر البطالمة  ،كقد فعؿ أغسطس ذلؾ
إليجاد تكازف بيف السك ندرييف كالييكد كمكافأة الييكد عمي كالئيـ لمركماف ككذلؾ ألف الركماف كانكا
مطمئنيف مف ناحية الييكد ألنيـ أقمية  ،باإلضافة إلي أنيـ سيككنكف عمبلء لمركماف في المستقبؿ ،
ككما ترؾ أغسطس حامية عسكرية باإلسكندرية  ،كترؾ أخرم بضاحية بابميكف التي كانت امتدادان

لمنؼ عبر النيؿ شرقان  ،كما كضع أككتافيكس أغسطس فرقة ركمانية ثالثة عند مدينة طيبة " األقصر "

 ،كذلؾ كزع عددان مف الكتائب المساعدة لترابط عند المناطؽ االستراتيجية  ،ككاف الكالي الركماني

جايكس ككرنيميكس جالمكس ىك أكؿ كالي ركماني يعينو اإلمبراطكر أغسطس عمي مصر  ،ككاف قبؿ
ذلؾ يقكـ بدكر االتصاؿ كالكساطة بيف الممكة كميكباترا السابعة البطممية كالقائد أككتافيكس أغسطس
الركماني كىك أحد قكاد أككتافيكس  ،كقد أسدم ىذا القائد خدمة جميمة لو عندما استكلي عمي منطقة

مرسي مطركح كرد اليجكـ البرم كالبحرم الذم قاـ بو مارككس انطكنيكس عمي المدينة السترداد فرقو
العسكرية التي تخمت عنو  ،كقد حكـ ككرنيميكس مصر مف سنة َّ ؽ ـ إلي سنة ِٕ ؽ ـ أم ما
يقرب مف ّ سنكات  ،كىك أحد رجاؿ الفرساف ككاف صديقان شخصيان ألغسطس  ،كباإلضافة لصفتو
العسكرية كاف أديبان كشاعران معركفان لدم األكساط األدبية  ،كأىـ م ا يذكر في عيده قياـ أكؿ حركة تمرد
ضد الحكـ الركماني بالقرب مف خميج السكيس  ،كقد تمكف جالمكس مف القضاء عمي ىذا التمرد  ،كلـ

يكد يمضي عاـ حتي ىب بركاف الثكرة في طيبة سنة ِٗ ؽ ـ بمجرد كصكؿ جباة الضرائب الركماف ،
كبمغ مف شدة ىذه الثكرة أف قاـ الكالي الركماني ب نفسو بقيادة القكات الركمانية لقمع ىذه الثكرة ،
كأدرؾ الثكار أنيـ أماـ كالي قاسي جاد ال يسمح بأم تساىؿ  ،كاشتبؾ الجيش الركماني مع الثكار
المصرييف في معركتيف سحؽ فييما خمس مدف  ،كبعد االنتياء مف ىذه الميمة قرر الكالي
ككرنيميكس جالمكس أف يسير جنكبان لتأميف حدكد اإلمبراطكرية في أفريقيا  ،كقد سمح الكالي

ككرنيميكس بأف تقاـ التماثيؿ مف أجمو كأف تنقش أخبار انتصاراتو عمي كاجية المباني العامة  ،األمر
الذم أزعج اإلمبراطكر أككتافيكس أغسطس فعزلو كنفاه  ،فاشتد الحزف بجالمكس حتي انتحر ذلؾ

الكالي الذم كاف أكؿ مف حمؿ لقب كالي اإلسكندرية كمصر)َُِ ،
َُِ

بل عف كتاب ( ىؤالء حكمكا مصر – مف مينا إلي مبارؾ ) إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم –
نق ن

الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ – مقتطفات مختصرة مف صفحة ُّٖ إلي صفحة ُُْ َُِ

ُْٖ

 مف الكاضح أف أغسطس كاف يعرؼ كؿ ما يدكر في مصر كلو عيكنو بيا  ،فيؿ كانت ىناؾ أحداثميمة أخرم في عصر ىذا اإلمبراطكر ؟

 -سنذكر حدث مف أىـ األحداث التي كقعت في عيده  ،أال كىك زيارة العائمة المقدسة لمصر  ،حيث يكًلد

السيد المسيح عيسي بف مريـ في عيد ىذا اإلمبراطكر الركماني أككتافيكس أغسطس ككانت مصر

كالية تابعة لئلمبراطكرية الركمانية  ،كقد لجأت السيدة العذراء إلي مصر بكلدىا ككاف يحكـ مصر أثناء
ىذه الرحمة كالي ركماني يسمي (جايكس تكرانيكس) ككاف قد تكلي حكـ مصر سنة ٓ قبؿ الميبلد ،
كفي عيده كلد السيد المسيح في بيت لحـ بفمسطيف  ،حيث كانت فمسطيف أيضان تابعة لنفكذ

اإلمبراطكر الركماني أغسطس ككاف يحكـ فمسطيف الممؾ الييكدم (ىيركدس) الكبير بتكميؼ مف

اإلمبراطكر  ،كلقد ىربت السيد مريـ العذراء بكلدىا عمي ما يركم إنجيؿ متي إلي مصر  ،كاف ىناؾ
شبو إجماع عمي أف ك نيسة أبي سرجة بمصر القديمة شيدت في نفس المكاف الذم أقامت بو العائمة
المقدسة عندما ىربت إلي مصر مف كجو ىيركدس  ،كقد جاءت العائمة المقدسة إلي مصر عف طريؽ
صحراء سيناء كدخمكىا مف جية الفرما (قرب بكرسعيد)  ،كمنيا إلي مدينة بسطة (تؿ بسطة بجكار
الزقازيؽ)  ،كاتجيكا غربان فعبركا فرع النيؿ الشرقي عند سمنكد كظمكا سائريف غربان إلي فرعو الغربي

فعبركه كمركا بكادم النطركف  ،كمف ىناؾ ساركا إلي الكجو القبمي فنزلكا بمدينة االشمكنيف  ،ثـ مضكا
إلي القكصية إلي قرية ميرة كىبطكا حيث يكجد دير المحرؽ  ،كبعد أف اقامكا بو بضعة أشير عمي

األكثر انحدركا شماالن حتي جاءكا بابميكف (مصر القديمة) ككاف بيا حي لمييكد كنزلكا في المكقع الذم

بو كنيسة القديس سرجيكس المعركفة بكنيسة سرجة  ،كغادركىا إلي عيف شمس  ،ككانت مدينة

عامرة بالييكد فأقامكا يستظمكف بشجرة يقاؿ إف مكضعيا حيث تكجد اآلف الشجرة المعركفة بشجرة
العذراء بالمطرية  ،كمف ىناؾ انطمقكا إلي فمسطيف عف طريؽ محافظة الشرقية ُُِ
اىما إًىلى رٍبكوة ىذ ً
ات قى ىر وار ىك ىم ًع و
يف } (َٓ) سكرة المؤمنكف  ،صدؽ ا﵀
{ك ىج ىع ٍم ىنا ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ىكأ َّ
يم يو ى
ى ى
آي نة ىك ى
 ىآكٍي ىن ي ى
العظيـ  ، ،ىؿ يمكنؾ أف تحدثني عف األباطرة الركماف بعد انتياء عصر أغسطس ؟

ّٖ.

اإلمبراطكر كاليجكال كمؤامرة الييكد عمي الكالي الركماني باإلسكندرية

 بالطبع إف ىناؾ العديد مف األباطرة الركماف يمكننا التحدث عنيـ كلكف سنيتـ في ىذا الحكار بمف كافليـ مكاقؼ انعكست عمي مصر كشعبيا  ،أك كانت ىناؾ أحداث ميمة في عصكرىـ كمؤامرة الييكد

مثبلن عمي الكالي الركماني في عصر اإلمبراطكر كاليجكال

 -لقد سمعت ىذا االسـ مف قبؿ فيك مف أشير األباطرة الركماف  ،فماذا حدث في عيده ؟

ُُِ

نقبلن عف كتاب ( ىؤالء حكمكا مصر – مف مينا إلي مبارؾ ) إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم –

الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية َُِِ – صفحة ُْْ

ُْٗ

 كاف كؿ مف الشعبيف اإلغريقي كالييكدم عمي خبلؼ دائـ كنزاع حكؿ االمتيازات المخصصة لكؿ منيـفكاف اإلغريؽ أصحاب ديانة كثنية أما الييكد فكانكا أصحاب ديانة سماكية  ،كبعض المؤرخيف عندما
يكتبكف عف شعب اإلسكندرية يطمقكف عمييـ اإلغريؽ المصرييف أك المصرييف اإلغريؽ كيقصدكف
بذلؾ شعب اإلسكندرية  ،كمنذ أف تـ احتبلؿ مصر بكاسطة الركماف كاف يمقب الكالي الركماني بكالي
مصر كاإلسكندرية عمي أساس أف اإلسكندرية تمثؿ دكلة في حد ذاتيا داخؿ الدكلة المصرية  ،أما عف
قصة مؤامرة الييكد ع مي أحد الكالة الركماف باإلسكندرية ككاف اسمو أكلكس افيميكس فبلككس  ،فقد
كردت في كتاب (ىؤالء حكمكا مصر) (إعداد حمدم عثماف) في صفحة ُْٔ كصفحة ُْٕ كفيما يمي
بعض ماكرد عف ىذا المكضكع بالكتاب  :تكلي أفيميكس فبلككس حكـ مصر في سنة ّْ ـ  ،كقد
اشتير بالحزـ في إدارة شئكف مصر  ،كقد عاصر حكـ فبلككس أكاخر عيد اإلمبراطكر الركماني
تيبريكس كأكائؿ عيد اإلمبراطكر كاليجكال  ،كأىـ ما يذكر في عصر فبلككس الحرب األىمية بيف
اإلغريؽ المصرييف كبيف طائفة الييكد  ،كلذلؾ أصدر منشكران يحرـ فيو حمؿ األسمحة إال بإذف منو ،

كيحدد عقكبة مخالفة ذلؾ باإلعداـ  ،فأمر بتفتيش منازؿ الييكد بحثان عف األسمحة  ،كقد اندلعت

الشرارة األكلي في الحرب األىمية بيف المصرييف اإلغريؽ كبيف الطائفة الييكدية سنة ّٖـ ،كمف

الكاضح أف الكالي الركماني كقع ضحية لحرب ذكية بيف فريقيف متعادليف ألنو لـ يكف منحا ازن ألىؿ

اإلسكندرية  ،بؿ كاف ركمانيان مخمصان ييمو إرضاء سيده الجالس عمي العرش قبؿ كؿ شئ  ،فاستطاع
الييكد عف طريؽ ممثميـ في ركما إيغار صدر اإلمبراطكر كاليجكال عمي الكالي فبلككس  ،فأرسؿ

اإلمبراطكر قكة عسكرية تحت إمرة قائد يدعي (باسكس) كحرصت القكة عمي أف تنزؿ بالميناء ليبلن  ،ثـ

تسممت إلي داخؿ المدينة كاتجيت أك نال إلي بيت قائد الجيش الركماني كأبمغتو أمر القبض عمي الكالي ،

كبعدئذ بحثت عف الكالي فعرفت أنو مدعك في كليمة عند أحد أصدقائو  ،فاقتحمت المكاف كألقت

القبض عميو كنقمتو إلي ركما في أكتكبر سنة ّٖ ـ  ،حيث قدـ لممحاكمة التي قررت إدانتو  ،كصكدرت
أمبلكو كأمكالو كنفي إلي جزيرة أندركس الصخرية المكجكدة في بحر إيجة كبقي فييا حتي إعدامو
 -يا ليا مف مؤامرة أطاحت بشخص مخمص لئلمبراطكر كماذا حدث أيضان في العصر الركماني ؟

ْٖ.

اإلمبراطكر تراجانكس كاعادة القمح إلي المصرييف

 -سأحدثؾ عف اإلمبراطكر الركماني تراجانكس فبرغـ أنو لـ يزر مصر  ،إال أف اىتمامو بيا كاف بالغان ،

فقد تكلي اإلمبراطكر تراجانكس عرش اإلمبراطكرية الركمانية مف سنة ٖٗ ـ إلي سنة ُُٕ ـ  ،كقد

كاف اإلمبراطكر تراجانكس حالة خاصة جدان في تاريخ الركماف  ،فكاف ينظر في المظالـ كالشكاكم

بنفسو  ،ككثيران ما أبدؿ مركز ركما التقميدم مف مصر بأف أطعـ الثانية عمي حساب األكلي  ،فقد أراد

في إحدم السنكات أف يخفؼ مف كطأة المجاعة التي كانت تجتاح مصر بسبب انخفاض النيؿ  ،فأعاد

إلي مصر أسطكالن محمبلن بالقمح ،
َُٓ

 لقد خشي بالتأكيد أف يمكت الفبلحيف المصرييف فبل يجد بعد ذلؾ مف يزرع القمح كقد شجع تراجانكس التجارة المصرية مع الشرؽ كذلؾ بشؽ قناة تصؿ بيف البحر األحمر كالبحرالمتكسط عف طريؽ نير النيؿ كىذا بالقرب مف رأس الدلتا أطمؽ عمييا قناة تراجاف  ،فعاد ىذا العمؿ

الم ًجد  ،كرغـ أف
عمي مصر بالخير فزادت تجارتيا إلي حد كبير كأصبحت اليند ىدؼ التاجر المصرم ي
الرحمة كانت تستغرؽ ُِ شيران فإف األرباح الناتجة عنيا كانت تبرر متاعبيا كمشاغميا  ،كقد قاـ
تراجانكس إباف حكمو بعدة تغييرات عسكرية كأعماؿ عسكرية  ،منيا بناء قمعة بابميكف عمي ضفة النيؿ

الشرقية  ،كذلؾ أنشأ فرقة عسكرية ركمانية جديدة كجعميا تعسكر في حصف بابميكف ( ،كما فعؿ مف
قبؿ اإلمبراطكر أغسطس كأنشأ ضاحية النصر باإلسكندرية لتتمركز فييا أحد الفرؽ الركمانية كىي
المنطقة المعركفة حاليان باسـ فيكتكريا باإلسكندرية )  ،كقد تكلي حكـ مصر في عيد اإلمبراطكر

ت راجانكس الكالي جايكس فيبيكس ماكسيمكس الذم عزلو اإلمبراطكر بسبب اتيامو مف شعب
اإلسكندرية بعدة اتيامات منيا االبتزاز كالرشكة كاستغبلؿ النفكذ  ،ككذلؾ تكلي حكـ مصر في عيد
تراجانكس الكالي ركتيميكس لكبكس  ،ككذلؾ تكلي حكـ مصر في عيده الكالي مارككس تكريكُِِ
 -ألـ تحدث أم ثكرات عمي الحكـ الركماني في مصر ؟

ٖٓ.

اإلمبراطكر مارككس أكريميكس كاندالع ثكرة عارمة في مصر

 عندما تـ احتبلؿ مصر سنة َّ قبؿ الميبلد بكاسطة الركماف في عيد اإلمبراطكر أغسطس  ،اعتنيبمصر كاتخذ بيا مجمكعة مف اإلجراء ات الخاصة كي تصبح المصدر الرئيس لمقمح

 أم كاف كمف يعتني بالبقرة قبؿ أف يحمبيا ، بالتأكيد  ،كب مركر الكقت كتعاقب األباطرة الركماف في حكـ اإلمبراطكرية قؿ االىتماـ بالعناية بمصركاستمر النيب فقط حتي أصبحت مصر تعاني مف اإلىماؿ الشديد  ،كفي عيد اإلمبراطكر مارككس
أكريميكس الذم تكلي الحكـ سنة ُُٔ ميبلديانُِّ قاـ المصريكف الكطنيكف بثكرة عارمة ككاف قائد

الثكرة كاىف مصرم ييدعي ( ايسكدكركس )  ،كلـ يتمكف الركماف مف قمع الثكرة بالقكة كيقكؿ عنيا د
سيد الناصرم  -- ( :ككاف مبعث ىذه الثكرة ىك تفشي السخط بيف الفبلحيف المصرييف بسبب بياظة
الضرائب كتعددىا كبسبب أعماؿ ال سخرة الميينة لدرجة أنيـ لـ يعكدكا يتحممكف عممية االستنزاؼ
االقتصادم كالنيب المالي لمكاردىـ كالذم كصؿ إلي حد تسخير طاقاتيـ البشرية ذاتيا ، ُِْ) --
كقد أصبحت اإلسكندرية العاصمة نفسيا في ذلؾ الكقت ميددة بالسقكط في يد الثكار مما أدم إلي
استخداـ الركماف أساليب أخرم لمسيطرة عمي الثكرة ألف القكة لـ تفمح معيا  ،ككاف يكجد في ذلؾ
ُِِ نقبل عف كتاب (ىؤالء حكمكا مصر) (إعداد حمدم عثماف)
ُِّ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ْٕ

ُِْ معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ َُِ

ُُٓ

الكقت قائد ركماني يتسـ بالمكر كالدىاء اسمو (افيديكس كاسيكس ) كقاـ بإحداث كقيعة بيف صفكؼ
الثكار أنفسيـ فتحكلكا مف قتاؿ الركماف إلي قتاؿ بعضيـ البعض كىكذا انتيت ىذه الثكرة بالحيمة
كليس بالقكة ،
 -دائمان يستخدـ الطغاة سبلح االنقساـ بيف الثكار لمقضاء عمي أم ثكرة إذا فشمت القكة في قمعيا

 -كظؿ الركماف يستنزفكف خيرات مصر بأسمكب مبالغ فيو جدان مما أدم إلي دخكؿ مصر في أزمات

اقتصادية حادة فتـ اعتماد ركما عمي قمح شماؿ أفريقيا في المقاـ األكؿ بد نال مف مصر أل ف إنتاج
القمح المصرم لـ يعد يسد حاجة ركمآُِ

 -أم يأخذكنيا لحـ كيرمكنيا عظـ كما يقاؿ  ،فيؿ مف أحداث ميمة أخرم ؟

ٖٔ.

الممكة زنكبيا تسيطر عمي مصر كتتحدم اإلمبراطكرية الركمانية

 في عاـ َِٕ ـ استطاعت القكات العربية التدمرية غزك مصر كىزيمة القكات الركمانية المستقرة بياحيث قامت قكات الممكة زنكبيا بيزيمة قكات الكالي تيناجينك بركبكس  ،الذم آثر االنتحار عمي العار ،

 -يبدك أف االنتحار كاف شائعان بيف قادة الركماف عندما يشعركف بالعار

 -كنكدم باألمير كىب البلت (كاباالثكس) ابف الممكة زنكبيا (الزباء) كالذم كاف صبيان في العاشرة مف

عمره إمبراطكران حيث رسمت صكرتو عمي عممة مدينة اإلسكندرية – عاصمة مصر في ذلؾ الكقت -
جنبان إلي جنب مع صكرة اإلمبراطكر الركماني كبلكديكس جكثيككس مع بقاء اإلدارة الركمانية  ،أم
كاف الحكـ امتزاجان بيف العربي كالركماني --- ،كعندما تكلي اإلمبراطكر الركماني أكريميانكس عرش
اإلمبراطكرية الركمانية  ،اعترؼ – مؤقتان  -بكىب البلت شريكان لو في حكـ كاليات الشرؽ كظيرت

عممة مدينة اإلسكندرية تحمؿ صكرة اإلمبراطكر أكريميانكس عمي الكجو كصكرة كىب البلت عمي الكجو

س َّكت عممة في اإلسكندرية سنة ُِٕ ـ تحمؿ صكرة كىب البلت عمي
اآلخر  -- ،كبعد ذلؾ بفترة ي
الكجو كتمقبو باسـ (اإلمبراطكر المؤلو) كىك المقب التقميدم ألباطرة الركماف  ،بينما ظيرت صكرة أمو
عمي الكجو اآلخر َ ،كفي ربيع سنة ُِٕ ـ تأزمت العبلقات بيف كىب البلت العربي كاإلمبراطكر
أكريميانكس الركماني  ،فأعمف كىب البلت نفسو إمبراطكران ال عمي الشرؽ فحسب بؿ عمي اإلمبراطكرية
الركمانية كميا  ،ألنو كاف يطمع في تأييد قكات الشرؽ لو ،

 إلي ىذا الحد بمغت سمبية اإلمبراطكر الركماني بعد كؿ ىذا التحدم ؟ -ردان عمي ذ لؾ قاـ اإلمبراطكر الركماني بإرساؿ قكاتو لمقضاء عمي كىب البلت كأمو حيث استطاع القائد

الركماني أف يستكلي عمي اإلسكندرية كلكف باقي مصر ظؿ خارج سمطاف الركماف  - - -كبعد العديد

مف المعارؾ سقطت زنكبيا ككقعت أسيرة كسار بيا اإلمبراطكر الركماني في شكارع ركما مقيدة بسبلسؿ

ُِٓ معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٖ

ُِٓ

ذىبية كتكقؼ سؾ العممة التي تحمؿ صكرة كىب البلت عمي الكجو كصكرة أمو زنكبيا عمي الظير ،
كحمت محميا العممة التي تحمؿ صكرة أكريميانكس كحده إمبراطكرانُِٔ

 -كأيف تقع مممكة تدمر ؟

 تقع مممكة تدمر العربية في منطقة الشاـ الحالية ىؿ معني ىذا أف الركماف في تمؾ الفترة كانكا في عصر اضمحبلؿ ؟ بالفعؿ بدأ عصر اضمحبلؿ ألباطرة ركما مف سنة ُّٗ ـ إلي سنة ِْٖ ـُِٕ نتيجة لكصكؿشخصيات ضعيفة إلي عرش ركما كطبعان تأثرت مصر بيذه الفترة كثيران كسارت األمكر مف سيئ إلي

أسكأ كأبسط مثاؿ عمي سرعة تغير األحكاؿ في ركما أف المصرييف تعكدكا كتابة اسـ أم إمبراطكر جديد

في نقكشيـ الفرعكنية كلـ يتمكنكا مف كتابة أسماء بعض األباطرة نتيجة سرعة زكاليـ مف عمي العرش
 ،كقد حدثت عدة اضطرابات في اإلمبراطكرية الركمانية كفي مصر بالطبع ككؿ فترة قصيرة يأتي
إمبراطكر كيذىب إمبراطكر كأحيانان يككف إمبراطكر قكم كمسيطر كأحيانان يككف ضعيؼ  ،كالمصريكف

كانكا ببل شؾ يشعركف بكؿ حاكـ منيـ سكاء كاف قكم أك ضعيؼ ألف النكع األكؿ كاف يقكـ ببعض
اإلصبلحات أما النكع الثاني فتنتشر في عيده الفكضى ،كلف أشغؿ بالؾ يا صديقي بكؿ ىذه التقمبات
كالصراعات التي حدثت ألنني كعدتؾ بااللتزاـ باالختصار  ،كالميـ في كؿ ىذا أف مصر لـ تعد كالية
مؤثرة عمي أمف اإلمبراطكرية الركمانية كلـ تعد تشكؿ أم خطكرة أك ثركة كيبدكا أف الركماف تحكلكا إلي
نيب مناطؽ أخرم كأىممكا مصر بعد أف نيبكىا تمامان كما أف الخطر الفارسي أصبح ييدد الركماف
كيقمقيـ كيشغميـ عف أمكر أخرم كثيرة كسبحاف مغير األحكاؿ  ،كقد كصؿ الشعب المصرم في تمؾ

الفترة إلي مرحمة قاسية جدان مف اليأس كالقير كالظمـ

 -مسكيف ىذا الشعب

ٕٖ.

الديانة المسيحية في مصر

 كأثناء ىذه الفترة مف االضمحبلؿ الركماني سعي المصريكف لمخبلص كأصبحكا يبحثكف عف مف ينقذىـمف كؿ ىذه الكيبلت كالخراب ثـ كجدكا ضالتيـ أخيران في الديانة المسيحية التي بدأت تنتشر في مصر

بشكؿ ممحكظ كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصر (  - -كفي أثناء ازدياد التدىكر كاالضمحبلؿ اإلقتصادل
برز خطر سياسي عقائدم عمي اإلمبراطكرية الركمانية  ،أال كىك انتشار المسيحية في مصر بيف
أكاسط الفقراء كالمعكزيف المصرييف إيمانان بفكرة الخبلص مف الظمـ كالجكر كتحطيمان لتمؾ الفركؽ

اإلجتم اعية  ،ألف الجميع أبناء ا﵀ في نظر المسيحية كأف السعادة الكبرم ىي سعادة الركح كالرب -
كما أف مبادئ المسيحية التي تدعكا المظمكـ لترؾ الظالـ لعقاب ا﵀  ،كعدـ منازعتو  - -كالقت
ُِٔ

نقبلن عف كتاب (ىؤالء حكمكا مصر ) حمدم عثماف – صفحة ُٕٔ  – ُٖٔ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

ُِٕ معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٗ

ُّٓ

صدم في نفكس المصرييف المضطيديف كالذيف ال يستطيعكف مقاكمة الركماف )ُِٖ كدخؿ أيضان في
ىذه الديانة بنسبة كبيرة المصرييف المتأغرقيف أك طبقة اإلغريقكمصرييف الذيف كجدكا في ىذه الديانة

البمسـ الشافي عمي حد تعبير د سيد الناصرم  ،كقد انتشرت المسيحية في مصر تدريجيان  ،كقد كانت

رحمة العائمة المقدسة إلي مصر ( السيدة مريـ كابنيا سيدنا عيسي ) ىربان مف مؤامرات الييكد كقسكة
الركماف كانت ىذه الرحمة قد تركت انطباعان رقيقان لدم المصرييف كتسببت في تعاطفيـ مع السيدة مريـ

( - -كلـ يكف ىناؾ شعب أرحـ بيا كال أرض أحف عمييا كعمي كليدىا غير شعب مصر ُِٗ)--
كجدير بالذكر أف القديس مرقس الرسكؿ كاف قد حضر إلي اإلسكندرية سنة َٓ ـَُّ كأسس
الكنيسة المرقسية بيا ككانت اإلسكندرية عمي درجة عالية مف العمـ كالثقافة  ،كبدأ ظيكر المسيحية
في مصر في عيد اإلمبراطكر نيركف ثـ بدأت في التنامي كاإلزدياد بعد ذلؾ ككاف الركماف في ذلؾ
الكقت ال يتدخمكف في العقائد الدينية لشعكبيـ ثـ بدأ التدخؿ بعد ذلؾ فكانت أكؿ مكاجية حقيقية بيف
اإلمبراطكر الركماني كبيف الديانة المسيحية في عيد اإلمبراطكر ( ديقيكس ِْٗ ُِٓ-ـ ) عندما
شعر بخطكرة ىذه الديانة عمي مركزه ألف المسيحييف بالطبع كانكا يرفضكف مركز اإلمبراطكر الديني
كشخص مؤلو كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصرم ( --كمف ىنا فرض ديقيكس عمي المصرييف تقديـ
إثبات بأنيـ قدمكا القرابيف كاألضاحي  --كذاقكا طعـ ىذه القرابيف تككيدان لمكثنية كعبادة اإلمبراطكر

بالقكة كمف يمتنع عف ذلؾ اإلجراء في حضكر المجنة التي عينيا اإلمبراطكر ليذا الغرض  ،يحكـ عميو

بالمكت ُُّ)--
 أعتقد أف الديانة المسيحية انتشرت في مصر بيذا الشكؿ ألسباب كثيرة مف بينيا عدـ الحاجة لبناءمقبرة بشكؿ معيف كبالتالي فالحياة اآلخرة ال تحتاج إلي الطقكس الفرعكنية المعقدة ففي ىذه الديانة
الخبلص مف الديانة الفرعكنية كمف عبادة الفرعكف كمف سيطرة الكينة كما أنيا ديانة سماكية بعيدة
عف األكثاف  ،كالركحانيات فييا تصؿ إلي أعمي مستكم فبلقت لدم المصرييف قبكؿ ككجدكا فييا
ضالتيـ
 لقد كانت المسيحية في مصر في ذلؾ الكقت بعيدة عف الجدؿ الذم انتشر بعد ذلؾ حكؿ طبيعة السيدالمسيح فكانت ديانة صافية تدخؿ القمكب بحب كيسر  ،ككانت المحبة شعارىا كجكىرىا
 حسنان لنستكمؿ حديثنا عف باقي األباطرة الركماف الذيف تأثرت بيـ مصر أك كقعت في أياميـ أحداثميمة كما اتفقنا

ٖٖ.
ُِٖ

اإلمبراطكر دقمديانكس كعندما كانت مصر أتعس كالية في اإلمبراطكرية الركمانية
معالـ تاريخ كحضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٓ

ُِٗ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ِْ
َُّ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ِٕ

ُُّ معالـ تاريخ كحضارة مصر القسـ الثاني( د سيد الناصرم) صػ ِّٔ

ُْٓ

 -عندما جمس اإلمبراطكر دقمديانكس عمي عرش اإلمبراطكرية الركمانية قرر أف يقكـ بإجراء تعديبلت

جكىرية لتطبؽ عمي جميع الكاليات الركمانية  ،كشممت ىذه التعديبلت مجاالت عديدة ماليةُِّ

كاجتماعية كعسكريةُّّ  ،كقد تأثرت مصر بيذه التعديبلت كتغير كضعيا تمامان عف ذم قبؿ بؿ إف

ىذا اإلمبراطكر بالذات بمغ في عيده االضطياد الديني في مصر ذركتو  ،ككاف مف ضمف اإلجراءات
المالية تكحيد العممة عمي مستكم اإلمبراطكرية بالكامؿ بما فييا مصر كلـ تعد لمصر العممة الخاصة
بيا كقاـ ىذا اإلمبراطكر بنسؼ كؿ ما تبقي مف إجراءات اإلمبراطكر أغسطس في مصر كالمعركفة بسر

اإلمبراطكرية  ،حتي أف عيده يعرؼ باسـ عصر الشيداء ككاف طبعان لمييكد دكر كبير في محاربة

الديانة المسيحية فكانكا يقكمكف بالكشاية لدم السمطات الركمانية لتعذيب كقتؿ المسيحييف بؿ إنيـ

كانكا يحاكلكف بث الخبلؼ المذىبي كالفكرم بينيـ ككاف عدد كالة مصر في عيد ىذا اإلمبراطكر سبعة
بل
كالةُّْ حكمكا مصر في عيده حكالي ُِ سنة  ،كانت خبلليا مصر أتعس الكاليات الركمانية فمث ن

بعد أف كانت ليا عممة خاصة بيا تميزىا عف سائر الكاليات الركمانية أصبح ىناؾ عممة ركمانية

مكحدة لئلمبراطكرية بالكامؿ بما فييا مصر  ،ككؿ المزايا كالقكاعد التي كضعيا اإلمبراطكر أغسطس
لمصر ىدميا دقمديانكس  ،كالط ريؼ أف في بداية عيده قامت ثكرة في اإلسكندرية ككاف قائدىا ضابط
ركماني الجنسية  ،كقد أعمف التمرد عمي ركما بؿ التفت حكلو جماىير اإلسكندرية فقد أعمف نفسو
إمبراطكرانُّٓ ككانت ىذه الصدمة الكبرل األكلي لدقمديانكس مما أدم إلي حضكره بنفسو إلي مصر
بقكات ضخمة كحاصر اإلسكندرية لمدة ٖ شيكر كاممة حتي جاع الناس فييا  ،كدخميا بعنؼ كدمر
كحرؽ العديد مف منشآتيا كمبانييا ثـ قرر أف يتكدد ألىميا  ،كيقكؿ عف ذلؾ د سيد الناصرل ( - -
كربما حاكؿ دقمديانكس شراء صبر السكندرييف ككالءىـ  ،حفاظان عمي ىيكؿ اإلمبراطكرية اآليؿ لمسقكط

 ،عندما أصدر قراران بأف تخصص نسبة حيازة القمح لرفع الجكع عف أىؿ المدينة فأقاـ الكالي الركماني

أثران ضخمان لشكر اإلمبراطكر  ،كيعرؼ حاليان بعمكد السكارم  ، ُّٔ) - -لكف المشكمة الحقيقية أف

دقمديانكس قرر استئصاؿ الديانة المسيحية التي كانت منتشرة في عيده أكثر مف العيكد السابقة فقد

كاف يعتبر أف ىذه الديانة تحديان سافران لسمطانو المؤلو عمي شعكب اإلمبراطكرية ألف المسيحييف رفضكا

في عناد عبادة اإلمبراطكر ( - - -كمما دفع اإلمبراطكر إلي فقداف اتزانو  ،أف يحدث ىذا في مصر
التي عرفت بعبادة فراعنتيا ثـ عبادة ممكؾ البطالمة كفراعنة كعبادة أباطرة الركماف كآلية كفراعنة

ُِّ

مف ضمف اإلجراءات المالية تكحيد العممة عمي مستكم اإلمبراطكرية بالكامؿ بما فييا مصر كلـ تعد لمصر العممة الخاصة بيا

ُّّ

مف أىـ اإلجراءات العسكرية التي قاـ بيا ىذا اإلمبراطكر ىك انسحاب القكات الركمانية مف حدكد اإلمبراطكرية إلي خطكط أقكم

كقاـ ىذا اإلمبراطكر بنسؼ كؿ ما تبقي مف إجراءات اإلمبراطكر أغسطس في مصر كالمعركفة بسر اإلمبراطكرية

ُّْ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ َٓ

ُّٓ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػِْٓ

ُّٔ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػ ِٓٓ

ُٓٓ

فمماذا يحدث ىذا لشخصو دكف أسبلفو  ،كليذا اعتبر ىذا الرفض تحديان لشخصو كلـ يفيـ الدكافع
النفسية أك العقائدية كراء ىذا اإلصرار ، ُّٕ) - -

 أم أنو اعتبر عدـ عبادتو مسألة شخصية  ،فما الفرؽ بينو كبيف كؿ مف سبقو مف أباطرة ركمافكبطالمة كفراعنة حتي ال يعبده المصريكف كما تعكدكا ذلؾ دائمان إنو شئ مثير لؤلعصاب بالفعؿ بالنسبة

لو

 كتـ قتؿ مئات اآلالؼ ( - -كقد بمغ مف ىكؿ الجريمة أف المسيحييف المصرييف رغـ مركر أكثر مفخمسة عشر قرنان مف الزماف عمي ذلؾ إال أف ذكراىا لـ تخبك كليذا بدأت الكنيسة المرقسية القبطية

المصرية تقكيميا فيما بعد بتاريخ اعتبلء ديكقمديانكس عرش اإلمبراطكرية "ِْٖـ" حيث أطمقكا عمي

ىذا التاريخ عاـ الشيداء ، ُّٖ) - -
 التاريخ القبطي حاليان تـ حسابو منذ حكـ ىذا اإلمبراطكر  ،إنيا معمكمة مفيدة جدان كلكنيا محزنة بالطبعلما قاساه المصريكف مف ألكاف العذاب كالتنكيؿ في عيده

 ( - -ككاف المسيحييف يتسابقكف نحك الشيادة كىـ فرحكف كيرتمكف أغاني الحمد كالشكر ﵀ الذمأىميـ أف يمكتكا مف أجمو  ، ُّٗ) - -كقد بمغ عدد القتمى أكثر مف َََََٖ نسمةَُْ ككانت
أساليب القتؿ كالتعذيب في عيد دقمديانكس متعددة كمختمفة مثؿ الحرؽ بالنار كالزيت المغمي كتمزيؽ
األجساد باآلالت الحادة كاطبلؽ الحيكانات المفترسة عمييـ في أماكف مغمقة كغير ذلؾ مف أفظع
الكسائؿ كأبشعيا
 ىذه المعمكمات لكؿ مف ي عتقد أف مصر لـ تمر بفترة أسكأ مف الفترة التي عاصرىا ليست ىذه الفترة فقط ىي الفترة السيئة الكحيدة في تاريخ مصر فقد عاني الشعب المصرم العديد مفالفترات السيئة عمي مر التاريخ كال يشترط أف يككف بسبب القتؿ أك التعذيب بؿ سنجد فترات مجاعات
كأكبئة أفنت ما لـ يستطع المؤرخكف حصره مف أعداد
 -فماذا فعؿ أيضان ىذا اإلمبراطكر ؟

 ل قد قاـ دقمديانكس مف ضمف إجراءاتو كتعديبلتو بتقسيـ اإلمبراطكرية الركمانية إلي قسميف رئيسييفقسـ شرقي كقسـ غربي كجعؿ عمي كؿ قسـ حاكـ بمقب أغسطس كنائب بمقب قيصر كبعد أف مات
تصارع خمفاءه عمي العرش ككص ؿ األمر إلي نشكب القتاؿ بيف الفريقيف كاستمر ىذا الصراع كالتنافس
بيف األباطرة كالقياصرة إلي أف استطاع قسطنطينكس ( كالد قسطنطيف ) أف ييزـ منافسو كيجمس عمي
العرش  ،كاتخذ بعد ذلؾ قسطنطيف عاصمة جديدة لو ككانت عبارة عف مدينة قديمة اسميا بيزنطة
ُّٕ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػ ُِٔ
ُّٖ معالـ كتاريخ حضارة مصر ( القسـ الثاني ) ( د سيد الناصرم )صػ ِِٔ
ُّٗ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ُْ
َُْ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ِٓ

ُٔٓ

كأطمؽ عمييا اسمو لتػكػكف القسطنطينية (مدينة استنبكؿ حاليان بتركيا ) كالتي أصبحت بعد ذلؾ عاصمة
الجزء الشرقي لئلمبراطكرية الركمانيةُُْ

س ِّمي العصر الركماني بعد ذلؾ بالعصر البيزنطي نسب نة ليا أليس كذلؾ؟
 -كمدينة بيزنطة ىذه ىي التي ي

ٖٗ.

العصر البيزنطي

 بالتأكيد فيعتبر ىذا اإلمبراطكر ىك مؤسس العصر البيزنطي نسبة إلي اسـ ىذه المدينة كبدأ ىذا العصرسنة ِّّ ـ كتكلي حكـ مصر في ىذا العصر ٕٗ كاليان عاصركا ِِ إمبراطكرانُِْ أشيرىـ بالنسبة
لنا حاليان قسطنطيف األكؿ كىرقؿ  ،كقد حدث أف اإلمبراطكر قسطنطيف اعترؼ بالديانة المسيحية فيك

يعتبر أكؿ إمبراطكر مسيحي في الركماف بالكامؿ كقد أسعد ذلؾ بالطبع المصرييف في البداية كلكف

سرعاف ما اختفت ىذه السعادة لظيكر خبلؼ بيف كنيسة اإلسكندرية ككنيسة القسطنطينية فقد حدثت
المشاكؿ كبدأ االضطياد بعد حدكث ىذا الخبلؼ الحاد بيف الكنيسة باإلسكندرية ككنيسة اإلمبراطكرية
حكؿ طبيعة السيد المسيح نفسو كيقكؿ د سيد الناصرم عف ذلؾ ( - - -كلكف ثبت أف اضطياد
بل مساعدان ،ليس في انتشار المسيحية فحسب بؿ في تكحيد جبيتيا كتناسي
األباطرة الكثنييف كاف عام ن
خبلفاتيا العقائدية إذ سرعاف ما برزت ىذه الصراعات العقائدية حكؿ قانكف اإليماف المسيحي كاألسس
الفمسفية لمعقيدة الجديدة ككاف الصراع األكبر بيف األسقؼ الكسندر ركس كشماسو أثناسيكس مف
ناحية كبيف خصـ لدكد ىك أسقؼ آخر اسمو آريكس حكؿ عبلقة األب باالبف كىؿ االبف ىك نفس األب
أـ شبيو بو  ،لقد رفضت الكنيسة المرقسية في اإلسكندرية بشدة رأم آريكس الذم رأم أف االبف ال
يمكف أف يككف كجكده مع األب بؿ يميو كبالتالي فيك ليس نفسو بؿ شبيو بو  ،بينما تمسكت
اإلسكندرية بأف األب ظير في جسـ االبف ال ذم ىك المسيح ككانت خطكرة ىذا الجدؿ البلىكتي ما نتج
عنو مف ردكد فعؿ سياسية  ،ىددت اإلمبراطكرية بالعكدة إلي الحركب األىمية ُّْ) - -
 نفيـ مف ىذا أف الضغط الرىيب الذم كاف مكجكدان عمي المسيحييف في جميع أنحاء اإلمبراطكريةالركمانية جعميـ متحديف أماـ القير اإلمبرا طكرم  ،أما بعد أف أصبحت اإلمبراطكرية تعترؼ بالديانة
المسيحية فقد أعطاىـ الفرصة لمجدؿ حكؿ طبيعة السيد المسيح فيؿ ىي طبيعة إلو أـ طبيعة إنساف
أـ االثنيف معان فيؿ فارقتو طبيعتو البلىكتية أثناء كجكده عمي األرض فمثبلن عندما كاف يناـ مف الذم

كاف يدير الككف كما إلي ذلؾ

 كىكذا استمر الجدؿ حكؿ عبلقة االبف باألب كىؿ كبلىما كاحدان أـ اثنيف كالمؤكد أف ىذا الجدؿ أصبحمشيكر جدان في بيزنطة حتي أننا اليكـ عندما نجد شخص ما كثير الجداؿ نقكؿ لو عمي سبيؿ المثاؿ
ُُْ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٔ
ُِْ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِٓ

ُّْ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِّٔ -

ُٕٓ

(ال داعي لمجدؿ البيزنطي ) الذم ال يؤدم إلي أم نتيجة  ،كمع ذلؾ فمف كاجبي ىنا طالما تطرقنا إلي
الكبلـ عف السيد المسيح عميو السبلـ أف أقرأ معؾ ما بعض ما جاء في ىذا المكضكع بالقرآف الكريـ
الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو
 كمي آذاف صاغية فكسط كؿ ىذا الجدؿ البيزنطي كىذه االفتراءات عمي السيد المسيح عميو السبلـ البد أف نتكقؼ كقفةسريعة عند ىذا المكضكع فبل يصح إطبلقان أف نمر عمي كؿ ىذا دكف أف نتكقؼ كنتذكر ما جاء في

كتاب ا﵀ عز كجؿ  ،فالقرآف الكريـ مف تحدث بو صدؽ كمف حكـ بو عدؿ كمف ابتغي اليدم في غيره

أضمو ا﵀ كاليؾ بعض كليس كؿ اآليات التي كردت عف سيدنا عيسي عميو السبلـ في كتاب ا﵀ كالتي
تؤكد أنو بشر رسكؿ كعبد ﵀ عز كجؿ أرسمو في بني إسرائيؿ بؿ ككاف آخر أنبياء بني إسرائيؿ ككانت
كالدتو معجزة إليية كآية ربانية كما أف ىذه اآليات ترد عمي مف قاؿ أف المسيح ىك ابف ا﵀ كأيضان ترد
عمي مف قاؿ أف المسيح ىك ا﵀  - - - ،كأنا طبعان ال أدعي أنني أقكـ بتفسير القرآف كبالتالي سكؼ

أتمك بعض ىذه اآليات بدكف تفسير كعميؾ أف تبحث في كتب التفسير المتخصصة كتسأؿ العمماء عف
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ُٖٓ

صمى يبكهي ىكلى ًكف
قىتىميكهي ىك ىما ى
الظَّ ِّف ىك ىما قىتىميكهي ىي ًقينا}

 ىؿ االضطياد الكثني تحكؿ إلي اضطياد مف نكع آخر الختبلؼ الكنيستيف ؟ ل قد كاف ىذا الخبلؼ بيف الكنيستيف مف أسباب عكدة اال ضطياد الديني مرة أخرم بعد أف فشمت جميعمحاكالت قسطنطيف في احتكاء ىذه األزمة كيأس مف تكحيد اإلمبراطكرية عمي مذىب كاحد بكضع
أساس قانكف اإليماف المسيحي ككاف قد اعتقد أف بصفتو إمبراطكران يمكنو السيطرة عمي الكنيسة كيقكؿ

د سيد الناصرم عف ذلؾ ( - - -كقد ردت الكن يسة التي كانت قد أصبحت قكية كمسيطرة بأف
اإلمبراطكر مسيحي قبؿ أف يككف إمبراطكران كأنو قبؿ تكليو العرش يجب أف تباركو الكنيسة بالشعائر

الخاصة كمف حؽ الكنيسة عدـ المكافقة عمي أداء مثؿ ىذه الشعائر  ُْْ) - -بؿ إف الكنيسة ادعت

لنفسيا الحؽ في االستقبلؿ المالي كاإلدا رم  ،كىكذا عادت اإلسكندرية إلي التمرد عمي الركماف كلكف
بزعامة الكنيسة ىذه المرة  ،كيبدكا أف السكندرييف (اإلغريؽ) كانكا يتمنكف أف تككف عاصمة
اإلمبراطكرية ىي اإلسكندرية بد نال مف بيزنطة التي اختارىا اإلمبراطكر ككاف ىذا سببان آخر لزيادة

السخط عمي اإلمبراطكر كح دثت مشاكؿ بيف اإلسكندرية كاإلمبراطكر رغـ محاكلتو تفادييا  ،كبالمناسبة
تـ تقسيـ اإلمبراطكرية بالفعؿ بعد مكت قسطنطيف إلي شرقية كغربية كأصبحت اإلمبراطكرية الشرقية

ىي األقكل كاألكثر ازدىا ارن كحضارة بينما انيارت اإلمبراطكرية الغربية بعد ذلؾ نتيجة لتعرضيا لغزكات

كحركب خارجية ليس ىذا مجا نال لمحديث عنيا

 -فمتي تـ استخداـ تعبير أقباط مصر أك قبط مصر ؟

َٗ.

العصر القبطي

 -مصطمح العصر القبطي في مصر ىك الذم أصبح سائدان بعد أف فرضت المغة القبطية نفسيا كالتي

نشأت في البداية في ريؼ مصر إلحياء المغة المصرية القديمة ككتابتيا بحركؼ أبجدية إغريقية مع

بعض التعديبلت  ،كأصبح لفظ القبط كاألقباط كالعصر القبطي كغير ذلؾ ىك الذم متداكالن حتي أف ىناؾ

ما يعرؼ بالفف القبطي كالمغة القبطية كاآلثار القبطية كغير ذلؾ  ،كعندما كاف يتحدث رسكؿ ا﵀ صمي

ا﵀ عميو كسمـ عف أىؿ مصر فقد كاف يستخدـ لفظ القبط كا﵀ أعمـ  ،كقد استمر االضطياد
لممسيحييف في مصر كالكنيسة المرقسية باإلسكندرية حتى أف اإلمبراطكرية البيزنطية كانت تفرض عمي
الكنيسة المصرية أسقفان عمييا مف طرفيا ككاف في حراسة قكة ركمانية كطبعان ىذا األسقؼ كاف عمي

عبلقة سيئة برجاؿ الكنيسة المصرييف ( كيقكـ ى ذا األسقؼ باضطياد رجاؿ الكنيسة المصرييف الذيف
كانكا ييربكف إلي الكيكؼ كاألديرة في الصحراء )ُْٓ

 معني ذلؾ أنو عندما نقكؿ الكنيسة القبطية فمعناىا الكنيسة المصرية ألف القبطية ىنا جنسية كليستديانة ألف مصر ىي ببلد القبط
ُْْ

معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٔٔ

ُْٓ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ُِٖ

ُٗٓ

 نعـ  ،حتي أف كممة قبط ستبلحظ أنيا كممة (م صر) حاليا بالمغة اإلنجميزية كباقي المغات ( إيجيبت )( ،) EGYPTكلمزيد مف التكضيح فإنو بعد دخكؿ عمرك بف العاص مصر كفتحيا أسمـ العديد مف األقباط
كظؿ أقباط آخريف عمي ديانتيـ المسيحية  ،كالذيف أسممكا تزاكجكا بعد ذلؾ بقبائؿ عربية كشعكب
كعناصر مف المسمميف غير مصرييف  ،كبالتالي فقد تككف أنت أك أنا قبطي مسمـ أك قبطي مسيحي
بمعني مصرم مسمـ أك مصرم مسيحي  ،كالفرؽ أف القبطي المسمـ قد دخؿ في أصكلو جنسيات
مسممة أخرم تزاكجت مع المصرييف .
 كىؿ ظؿ العداء بيف الكنيستيف مستمر كلـ تحدث أم محاكالت لتحسيف العبلقة بينيما ؟ جدير بالذكر أف العبلقة بيف كنيسة اإلسكندرية ككنيسة القسطنطينية تحسنت إلي حد ما في عيداإلمبراطكر ثيكدسيكس األصغر ( َّٖ َْٓ-ـ ) كتكقفت االضطياداتُْٔ ككاف األسقؼ كيرلس ىك
أسقؼ اإلسكندرية في ذلؾ الكقت كقد قاد المعارضة ضد شخص اسمو نسطكريكس ككاف بطريرؾ
القسطنطينية ككا ف يدعكا إلي الفصؿ بيف الصفات الربانية كالصفات البشرية لمسيد المسيح بينما كاف
يصر البطريرؾ كيرلس عمي إدماج الصفتيف الربانية كالبشرية في جسد المسيح  ،كأصبح األسقؼ
كيرلس ذك مكانة خاصة عند اإلمبراطكر
 -عظيـ جدان فيي فترة ىدنة لتخفيؼ التكتر

 ثـ عادت المشاكؿ مرة أخرم في عيد اإلمبراطكر مرقيانكس عاـ ْْٓ ـ ( فقد اندلع عاـ ُْٓ ـخبلؼ بيف كنيسة ركما كاإلسكندرية أدم إلي انقساـ الكنيستيف حتي يكمنا ىذا حيث أصبح أتباع
كنيسة اإلسكندرية كمف سار عمي نيجيـ يعرفكف باسـ األرثكذككس أم أتباع النظرية السميمة كقد
انضـ إلييا السكرياف  ،كقد أطمؽ عمي ىذه الجبية اسـ اليعاقبة بينما أصبح أتباع كنيسة ركما
يطمقكف عمي أنفسيـ اسـ الكاثكليؾ أم أصحاب المذىب الجامع لكؿ اآلراء عمي مستكم العالـ بأسره
أما أتباع كنيسة القسطنطينية فقد عرفكا باسـ الممكييف أم أتباع مذىب الممؾ " اإلمبراطكر " )ُْٕ
كفي عيد م رقيانكس عاد العنؼ ضد أقباط مصر كالكنيسة المرقسية باإلسكندرية مرة أخرم بسبب
مذىب الطبيعتيف كمذىب الطبيعة الكاحدة لممسيح ( كقامت ثكرات دمكية ضد القسطنطينية  ،كتعرض
األقباط  --لمذابح بشعة فاقت حتي تمؾ التي قاـ بيا األباطرة الكثنيكف ضدىـ  ،بؿ إف عدد الذيف
استشيدكا مف األقباط  --عمي أيدم أتباع مذىب الطبيعتيف يفكؽ بكثير عدد الذيف استشيدكا عمي
أيدم األباطرة الكثنييف )ُْٖ
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 ىذا نستنتج منو أف بابا اإلسكندرية ىك بابا األرثكذككس في العالـ كمو كليس في مصر فقط كالشعبالمصرم المسكيف شعر بسعادة كبيرة جدان بعد أف أصبح اإلمبراطكر الركماني يديف بنفس ديانة الشعب

المصرم المسيحي كأعتقد الشعب أف االضطياد كالقتؿ سكؼ ينقشع كلكف لؤلسؼ كاف اختبلؼ

المذاىب أبشع مف الكثنية نفسيا التي كاف عمييا األباطرة الكثنيكف
 كاف الشعب يعاني مف االضطياد كالظمـ كالفقر كالضرائب الباىظة فإف مشكمة المذاىب لـ تكف المشكمةالكحيدة رغـ أنيا الرئيسية ككاف الركماف قد قرركا أف يككف كالي مصر ىك نفسو األسقؼ في نفس
الكقت مما أدم إلي أف المصرييف كانكا ينتخبكف البطريرؾ الخاص بيـ سران ( كأكؿ بطريرؾ تـ انتخابو

سران ىك بطرس الرابع كذلؾ عاـ ٕٔٓ ـ )ُْٗ كفي عاـ ِِٔ تـ انتخاب األنبا بنياميف الذم عاصر
ظيكر اإلسبلـ كالفتح العربي لمصر  ،كظمت ىذه األكضاع إلي أف بدأت تعكد اإلمبراطكرية الفارسية
لؤلضكاء مرة أخرم كأصبح ليا جيكش جرارة تنافس بؿ تتفكؽ عمي الركماف كتجتاح ممتمكاتيـ كتضـ
كالياتيـ إلييا كمف بينيا مصر
 -مسكيف كا﵀ ىذا الشعب المصرم فيؿ يكاجو الركماف أـ اإلغريؽ أـ الفرس أـ الييكد ؟

 صحيح فيك عمي الرغـ مف اعتناقو الديانة المسيحية التي شعارىا كجكىرىا المحبة كالتسامح { ىلتى ًج ىد َّفش َّد َّ
الن ً
يف قىالي ىكاٍ إً َّنا
يف أى ٍ
أى ى
آم ينكاٍ ا ٍل ىي يي ى
آم ينكاٍ الَّ ًذ ى
ش ىريككاٍ ىكىلتى ًج ىد َّف أىق ىٍرىب يي ٍـ َّم ىكَّد نة لِّمَّ ًذ ى
كد ىكالَّ ًذ ى
اس ىع ىد ىاكةن لِّمَّ ًذ ى
يف ى
يف ى
س ً
س ً
س ًم يعكاٍ ىما أ ً
كؿ تىىرل
ص ىارل ىذلً ىؾ ًبأ َّ
ىف ًم ٍن يي ٍـ ًق ِّ
ينز ىؿ إًىلى َّ
ستى ٍك ًب ير ى
يس ى
يف ىك ير ٍى ىبانا ىكأ َّىن يي ٍـ الى ىي ٍ
الر ي
كف* ىكًا ىذا ى
ىن ى
الش ً
ىعي ىنيـ تى ًف ي ً
آم َّنا فىا ٍكتيٍب ىنا ىم ىع َّ
يف} (ِٖ )ّٖ-سكرة
َّم ًع ًم َّما ىع ىرفيكاٍ ًم ىف ا ٍل ىح ِّ
اى ًد ى
ؽ ىيقيكلي ى
يض م ىف الد ٍ
كف ىرَّب ىنا ى
أ ٍي يٍ
المائدة  ،ىكذا كصؼ المكلي عز كجؿ النصارل في القرآف الكريـ  ،فيـ أقرب الناس مكدة لممؤمنيف

عمي عكس الييكد تمامان كقد قرأ ت في كتاب المسيحية كاإلسبلـ في مصر لمدكتكر حسيف كفافي صفحة
ّْ ما يمي (أحبكا أعداءكـ  ،بارككا العنيكـ  ،أحسنكا إلي مبغضيكـ كصمكا ألجؿ الذيف يسيئكف إليكـ
كيطردكنكـ فمف ال يعرؼ المحبة ال يعرؼ ا﵀ – إنجيؿ متي اإلصحاح ٓ )  ،كبالرغـ مف أنيـ كانكا
ييربكف إلي الصحراء في األديرة المختمفة التي أصبحت مراكز لئلشعاع الديني كمقران لمعبادة كالرىبنة إال
أف المصائب كالمشاكؿ لـ تتركيـ في حاليـ رغـ تسامحيـ مع الناس جميعان طبقان لتعميمات دينيـ ،

كبالمناسبة يعتبر أقدـ دير في العالـ عمي اإلطبلؽ ىك دير األنبا أنطكنيكس عمي ساحؿ البحر األحمر
( كلذلؾ فإف األنبا أنطكنيكس الذم أنشأ الدير المسمي باسمو يسمي أبا الرىباف أك كككب البرية

الشرقية أم الصحراء الشرقية )َُٓ كعمي الرغـ مف كؿ ىذا إال أف االضطياد الديني الركماني
لممصرييف أصبح ركتينيان كمألكفان فالحاكـ الركماني نفسو أصبح ىك البطريرؾ المخالؼ لممذىب بينما

كاف ىناؾ البطريرؾ المصرم المنتخب سران  ،كفي أثناء كؿ ىذه األحداث مف اضطياد كظمـ كفقر
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 -فمف كاف اإلمبراطكر الركماني عند ظيكر اإلسبلـ ؟

ُٗ.

اإلمبراطكر البيزنطي ىرقؿ

 كاف اإلمبراطكر ىرقؿ كىك ييعد مف أعظـ أباطرة الركـ كأكثرىـ شيرة في المصادر العربية  ،ألف اسمواقترف بالفتكحات اإلسبلمية كتحرير ببلد الشاـ كمصر مف الحكـ الركماني  ،فبعد تم يكف الدعكة

اإلسبلمية حرص النبي عميو الصبلة كالسبلـ عمى بعث الرسائؿ إلى كسرل كىرقؿ كغيرىـ ليعرض
عمييـ اإلسبلـ ،كقد بعث برسالة إلى ىرقؿ يطمب فييا منو أف ي ً
سمـ حتى يسمـ ،كيأتيو ا﵀ أجره مرتيف،
ي
كعندما كصؿ كتاب رسكؿ ا﵀ إلى ىرقؿ قرأه كىك مقيـ في بي ت المقدس ،كقد كاف عنده أبك سفياف بف
حرب حيث طمبو ىرقؿ ليسألو عف النبي الذم يب ًعث فييـ .كتشير الركايات التاريخية إلى أف ىرقؿ كاد
أف يسمـ كيؤمف بدعكة اإلسبلـ لكال خكفو مف قساكستو ،كمف حكلو الذيف كانكا يكرىكف العرب كرىان

شديدان ،كقد تكفي ىرقؿ في سنة ُْٔ ميبلدم بعد أف شيد ىزيمة الركـ في اليرمكؾ كرحيميـ عنيا

سنة ّٔٔ ميبلدم .كمف أبرز األحداث التي كقعت في عيده زيارة عمرك بف العاص رضي ا﵀ عف
لمصر قبؿ اإلسبلمي ،
 فيؿ لديؾ معمكمات عف ىذه الزيارة ؟ قد كردت بعض تفاصيؿ عف ىذه الزيارة في بعض المراجع كاآلتي  :زار عمرك بف العاص مصر قبؿاإلسبلـ تقريبان في ( صيؼ عاـ َِٔ ـ )ُُٓ ففي أثناء رحمة مف رحبلتو التجارية إلي الشاـ كأثناء
كجكده في جنكب فمسطيف (  - - -فإذا بو يقابؿ شماسان مصريان كقد أصابو عطش شديد في يكـ

صيؼ قائظ شديد الحرارة  ،فسقاه عمرك مف قربو لو فشرب حتي ارتكم كناـ الشماس مكانو مف فرط
اإلعياء كالتعب ككاف الشماس مف شمامسة الركـ مف أىؿ اإلسكندرية قدـ لمصبلة في بيت المقدس
كيبدك أنو كاف يتعبد في جباؿ المنطقة التي تقابؿ فييا مع عمرك بف العاص كأثناء نكـ ىذا الشماس

في ظؿ شجرة ىائمة عجفاء خرجت حية مف حفرة ليا بجكار الشماس فبصر بيا عمرك فنزع ليا بسيـ
فقتميا )ُِٓ كعندما أحس الشماس بأف عمرك أنقذ حياتو مرتيف أصر عمي أف يعطيو مكافأة مقابؿ
لذلؾ فسألو كـ ت ككف دية القتيؿ عندكـ في ببلد العرب كما نظير ذلؾ مف الدنانير فأخبره عمرك أنيا
ألؼ دينار فقرر الشماس أف يدفع لعمرك ديتيف أم ألفي دينار نظير إنقاذ حياتو مرتيف كعرض عميو
ُُٓ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ّٗ
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أف يصحبو إلي مصر كي يتمكف مف تنفيذ كعده ( فقاؿ عمرك  :كـ يككف مكثي في تمؾ الرحمة ؟ قاؿ
لو الشماس  :شيران  ،تنطمؽ معي ذاىبان عشرة أياـ كتقيـ عندنا عشرة أياـ كترجع في عشرة أياـ كلؾ

عمي أف أصحبؾ كأحفظؾ ذاىبان كأف أبعث معؾ مف يرافقؾ كيحفظؾ راجعان  ُّٓ) - -كبعد أف شاكر
عمرك أصحابو انطمؽ مع الشماس إلي مصر ككانت أكؿ زيارة لو لمصر  ،كأثناء الرحمة استطاع

عمرك أف يعرؼ الكثير عف مصر كشاىد في مصر (  - -مركران بالقرم كالريؼ كالمدف كمخالطة

لؤلىالي الفقراء كاألغنياء كالريؼ كالتجار كالفبلحيف كالكياف كالرىباف كالقساكسة  ،ىذا باإلضافة إلي
جحافؿ االستعمار البيزنطي مف ضباط كجنكد كمكظفيف  ،كخبلؿ ىذا الحشد اليائؿ مف البشر سكاء
كانكا مصرييف مستعبديف أك بيزنطييف مستعمريف  ،عرؼ الكثير كالكثير عف بعض األمكر  ،كعرؼ

خبلليا المداخؿ كالطرؽ كالمسالؾ كالكدياف كالجسكر كاألماكف التي يمكف اإلقامة فييا  ،كاستطاع أف
يحس بالشعب المصرم كما يعانيو مف جنكد الركـ كما يقاسيو مف ظمـ كقير ُْٓ) - -
 كبالطبع كاف الشماس المصرم يتحدث مع عمرك في الطريؽ عف أحكاؿ مصر كالمصرييف كعف سراالضطياد الديني لممصرييف مف أباطرة بيزنطة
 نعـ كم ا تحدث معو عف حضارة اإلسكندرية العريقة كانبير عمرك باإلسكندرية كمبانييا المختمفة كتجكؿفي أنحاءىا كدخؿ أسكاقيا كشكاطئيا كأحياءىا كمكث بيا عشرة أياـ كاممة فكانت ىذه الزيارة تمييد
كاعداد لفاتح مصر بعد ذلؾ كلقد كاف العالـ في ذلؾ الكقت قد كصؿ إلي مرحمة كصفيا العقاد كصفان
رائعان في كتابو الممتع عبقرية محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،حيث كتب ما ممخصو  ( :كاف عالمان

متداعيان قد شارؼ النياية  - -خبلصة ما يقاؿ فيو أنو عالـ فقد العقيدة كما فقد النظاـ  - -أم أنو
فقد أسباب الطمأنينة في الباطف كالظاىر  - -طمأنينة الباطف التي تنشأ مف الرككف إلي قكة في الغيب
تبسط العدؿ كتحمي الضعيؼ كتجزم الظالـ كتختار األصمح كاألكمؿ مف جميع األمكر  ،كطمأنينة
الظاىر التي تنشأ مف الرككف إلي دكلة تقضي بالشريعة كتفصؿ بيف البغاة كاألبرياء كتحرس الطريؽ
كتخيؼ العائثيف بالفساد )ُٓٓ ىكذا كصؼ العقاد بأسمكبو الرائع األحكاؿ في العالـ ثـ يشرح بعد ذلؾ
مكقؼ كؿ دكلة عمي حدة فيقكؿ (بيزنطة قد خرجت مف الديف إلي الجدؿ العقيـ الذم أصبح بعد ذلؾ
عممان عمييا كتضاءلت سطكتيا في البر كالبحر حتي طمع فييا مف كاف يحتمي بجكارىا  ،كفارس قد

سخر فييا المجكس مف ديف المجكس – ككمنت حكؿ عرشيا ككامف الغيمة كبكاعث الفتف كنكازع
الشيكات  ،كالحبشة ضائعة بيف األكثاف المستعارة مف الحضارة تارة كمف اليمجية تارة  -عالـ يتطمع

ُّٓ المسيحية كاإلسبلـ في مصر ( د حسيف كفافي ) صػ ٓٗ
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إلي حاؿ غير حالو  -عالـ يتييأ لمتبديؿ أك لميدـ ثـ البناء  ، ُٓٔ) - -ككسط ىذا كمو بعث المكلي
عز كجؿ نبيو محمد صمي ا﵀ عميو كس مـ مف ذرية إسماعيؿ عميو السبلـ الذم تركو أبكه سيدنا إبراىيـ
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اؿ ىك ىمف ىكفى ىر فىأ ى
ى ى
ً
ىنت َّ ً
اع ىد ًم ىف ا ٍلبي ًت كًاسم ً
اىيـ ا ٍلقىك ً
ً
يـ (ُِٕ) ىرَّب ىنا
اعي يؿ ىرَّب ىنا تىقىب ٍ
َّؿ ًم َّنا إً َّن ىؾ أ ى
(ُِٔ) ىكًا ٍذ ىي ٍرفىعي إً ٍب ىر ي ى
ىٍ ى ٍ ى
السميعي ا ٍل ىعم ي
ىنت التََّّكاب َّ ً
يم نة ُّمسمًم نة لَّ ىؾ كأ ًىرىنا م ىن ً
يـ (ُِٖ)
سمً ىم ٍي ًف ىل ىؾ ىك ًمف يذ ِّري ًَّت ىنا أ َّ
اس ىك ىنا ىكتي ٍب ىعمى ٍي ىنآ إً َّن ىؾ أ ى
ىك ٍ
ي
اج ىع ٍم ىنا يم ٍ
ى
ى
ٍ ى
الرح ي
يز ً
ً
رَّب ىنا كابع ٍث ًفي ًيـ رسكالن ِّم ٍنيـ يتٍميك عمىي ًيـ ً
يـ
اب ىكا ٍل ًح ٍك ىم ىة ىكيي ىزِّكي ًي ٍـ إً َّن ىؾ أ ى
الع ًز ي ى
آيات ىؾ ىكيي ىعمِّ يم يي يـ ا ٍلكتى ى
ى ٍ ٍ ى
يٍ ى
ىنت ى
ٍ ى ي
ى ى ٍى
الحك ي
(ُِٗ)}ُٕٓ

 بالتأكيد كاف لظيكر اإلسبلـ تأثير عمي شعكب المنطقة بما فييا مصر بظيكر اإلسبلـ في الجزيرة العربية تـ تحرير شعكب المنطقة بالكامؿ مف بطش الفرس كاضطياد الركـلتصبح القكمية اإلسبلمية فقط أعمي مف أم قكمية أخرم كليس العربية أك الفارسية أك الركمانية أك
أم جنسية أخرم ليعيش البشر طبقان لمنيج ا﵀ سبحانو كتعالي فميس ألحد أف يضع منيج بشرم

كيفرضو عمي الناس كتـ ىزيمة الركـ كالفرس عمي يد المسمميف  ،كلقد كاف النصر حميفيـ ألنو دائمان

مف عند ا﵀ سبحانو

 فيؿ ك اف العرب عمي استعداد لمقياـ بيذا الدكر قبؿ اإلسبلـ ؟ لقد كاف العرب مؤىميف ليذه المعارؾ قبؿ اإلسبلـ كلكف كاف ينقصيـ أحد أىـ أسباب النصر كما يقكؿالعقاد رحمو ا﵀ ( فالذم ال ريب فيو أف الصحراء قد تعاقبت فييا األجياؿ عمي حركب العصابات التي
تشترؾ فييا القبائؿ أبدان بيف عادية كمعدك عمييا كأف البدكم قد عاش زمنان كما جاء في التكراة " يده

عمي كؿ إنساف كيد كؿ إنساف عميو " فحصؿ مف ذلؾ حكمة مطبكعة يصح أف تسمي " حاسة الحرب "
أك أىبة الميداف الخالد التي ال تفارقو في ليؿ أك نيار فبل يزاؿ حياتو في حيطة المدافع كاستعداد

ال مياجـ كيقظة القمب لمنضاؿ الذم يتعرض لو بيف مضطر مغتصب أك طائع مختار كىذه الممكة ال
تحصؿ ألبناء المدف الذيف يندبكف لمقتاؿ بيف آكنة كأخرم كيتدربكف عميو كأنو عمؿ يؤدم في مكاف
العمؿ ثـ يطرح عف العاتؽ في سائر األكقات )ُٖٓ كيؤكد العقاد في كتابو الرائع عبقرية خالد أف
العرب كانكا عمي دراية بكافة أنكاع الخطط الحربية كفنكف القتاؿ كيؤكد أيضان أف (  --النيضة العربية

لـ يكتب ليا النصر ألف الفرس كالركـ كانكا يستحقكف اليزيمة ككفي بؿ ىي قد انتصرت ألنيا كانت

ُٔٓ عبقرية محمد (صمي ا﵀ عميو كسمـ) ( عباس العقاد ) صػ ٗ

ُٕٓ

البقرة ُُِِٔٗ-

ُٖٓ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ٔ

ُْٔ

تستحؽ النصر بأسبابو التي ال مصادفة فييا كال محاباة كال محؿ ليا لفمتة نادرة ال تقبؿ التكرار كانما
كانت أسباب النصر عند العرب ناقصة فتمت في أكانيا فغمبكا بكسائؿ الغمبة جميعيا ُٓٗ) -
بل عف العرب قبؿ اإلسبلـ ككيؼ أصبحكا باإلسبلـ خير أمة
 أتمني أف تحدثني بشكؿ أكثر تفصي نكف ًبا ٍلمعر ً
يخ ًر ىج ٍت لً َّمن ً
كؼ ىكتى ٍن ىي ٍك ىف ىع ًف
 األمة اإلسبلمية خير أمة أخرجت لمناس { يكنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أ َّيم وة أ ٍ
ٍم ير ى ى ٍ ي
اس تىأ ي
كف كأى ٍكثىر يىـ ا ٍلفى ً
ً
َّ
ً
ىى يؿ ا ٍل ًكتى ً
كف} (َُُ)
آم ىف أ ٍ
اسقي ى
اب لى ىك ى
ا ٍل يمن ىك ًر ىكتي ٍؤ ًمني ى
كف ًبالمٌو ىكلى ٍك ى
اف ىخ ٍي نار ل ييـ ِّم ٍن يي يـ ا ٍل يم ٍؤمني ى ى ي ي

سكرة آؿ عمراف كس كؼ نتكمـ عف نشأتيا كظيكرىا كاتساع حدكدىا مف داخؿ الجزيرة العربية إلي
خارجيا كمف الميـ جدان أف تعرؼ أف اإلسبلـ ىك السبب الرئيسي بؿ الكحيد الذم أعز ا﵀ بو ىذه

األمة  ،فقد كاف العرب قبؿ اإلسبلـ ال تربطيـ رابطة كاحدة ( كانكا متفرقيف بغير باعث إلي الكحدة

كالني كض فجاءتيـ الدعكة اإلسبلمية تجمع شتاتيـ كتبعث كرامتيـ كتنطمؽ بيـ في سبيميـ فتـ ليـ ما
نقص كتييأت ليـ ذرائع النصر في شرعة األرض كالسماء )َُٔ كلك كاف اإلسبلـ نزؿ عمي أمة قكية
ناىضة بالفعؿ عممان كحضارة كقكة كثركة ألرجع البعض السبب في عزتيا إلي المقكمات المكجكدة

بالفعؿ فييا كلكف الرسالة نزلت في قكـ متفرقيف كنبي أمي صمي ا﵀ عميو كسمـ مما يؤكد أف الرسالة

ىي التي صنع ا﵀ بيا ىذه الدكلة القكية  ،كظمت عزة ىذه األمة مقركنة بالتمسؾ بتعاليـ اإلسبلـ دائمان
فكؿ مف تكلي أمر المسمميف بعد ذلؾ كأدرؾ ىذه الحقيقة ستجده يحقؽ بف ضؿ ا﵀ تعالي النصر كالمجد
لؤلمة  ،أما مف يبتعد عف ىذه الحقيقة في ىذه األمة فستراه يذؿ لغير ا﵀ كيخضع ىك كقكمو لدكؿ
كأمـ أخرم  ،كعندما أمسكت دكلة اإلسبلـ بعجمة القيادة العالمية إذا جاز التعبير اختمفت عف الدكؿ
األخرل التي ذكرناىا في ىذا الحكار اختبلؼ شاسع في تطبيؽ المنيج كالثقافة كالحضارة  ،فاألمـ التي
أخضعت العالـ لحكميا مثؿ الفراعنة كاإلغريؽ كالفرس كالركـ كانكا ينشركف منيجيـ البشرم عمي
البشر أما ىذه األمة فقد قامت بنشر منيج ا﵀ سبحانو كتعالي
 -فيؿ لديؾ معمكمات عف قبيمة قريش كفضميا عمي سائر العرب ؟

ِٗ.

أفضؿ العناصر البشرية عمي األرض

 لقد كاف بيذه القبيمة أفضؿ العناصر البشرية عمي األرض كلكنيا كانت مككنة مف عدة بطكف تتنافسعمي الشرؼ كالسيادة فيما بينيا كبالتالي لـ يكف مف الممكف أف يككف فييا ممؾ كاحد يحكميا  ،كخير

ما يمكف أف يقاؿ في ىذا الحكار عف التنافس قبؿ اإلسبلـ في ىذه القبيمة العظيمة التي شرفيا ا﵀
سبحانو بخاتـ أنبياءه كرسمو  ،ما قالو العقاد ( كاحتالكا عمي التكفيؽ بينيـ بتقسيـ المفاخر كالمراسـ
عمي بطكنيـ كزعمائيـ حسب أقدارىـ كمزاياىـ  ،فانتيي الشرؼ إلي عشرة بطكف ىـ ىاشـ كأمية
كنكفؿ كعبد الدار كأسد كتيـ كمخزكـ كعدم كجمح كسيـ  ،فكانت لياشـ سقاية الحاج ككانت ألمية
ُٗٓ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ُُ

َُٔ عبقرية خالد ( عباس محمكد العقاد ) صػ ُُ

ُٓٔ

راية الحرب يخرجيا عند القتاؿ ليسممكىا إلي قائدىـ المختار  ،ككانت لنكفؿ الرفادة كىي إعانة الحجاج
المنقطعيف بالماؿ  ،ككانت لعبد الدار السدانة كالحجابة كالمكاء  ،ككانت لبني أسد المشكرة أك رئاسة
مجمس الشك رل في ميمات األمكر  ،ككانت لبني تيـ الديات كالمغارـ ككانت لبني جمح األيسار كاأل زالـ
كلبني سيـ الحككمة كاألمكاؿ المحجرة كظمكا يتكلكنيا جيبلن بعد جيؿ إلي ظيكر اإلسبلـ –  -كلـ يكف
ليذه الكظائؼ المكزعة شأف كاحد في جميع األكقات كاألحكاؿ بؿ كانت تعمك كتيبط عمي حسب الزعيـ
الذم يتكالىا كعمي حسب القكة التي يككف عمييا بيتو عند كاليتو إياىا كلكننا إذا نظرنا إلييا نظرة
مجممة كجدنا منيا ما كاف يقصد بو " جبر الخاطر " كاإلرضاء  - - -كلـ تجد بينيا سمطات فعالة -
 غير ثبلث متفرقات كىي السمطة الركحية لياشـ كعبد الدار كالسمطة السياسية ألمية كالسمطةالعسكرية لمخزكـ )ُُٔ  ،كمف كبلـ العقاد يتضح أف ىاشـ كأمية كمخزكـ تقريبان كانكا ىـ أكثر

البطكف فعالية كتأثيران  ،كس أذكر لؾ بعض أسماء مف ىذه البطكف لكي تتعرؼ عمييا فقد تعرؼ البطف

بل سيدنا أبي بكر مف بني تيـ كسيد نا عمر مف بني عدم كسيدنا عثماف
مف شخصيات تنتمي ليا فمث ن
بف عفاف مف بني أمية كسيدنا عمي بف أبي طالب مف بني ىاشـ ( آؿ البيت ) كسيدنا الزبير بف العكاـ

مف بني أسد كسيدنا خالد بف الكليد مف بني مخزكـ كسيدنا عمرك بف العاص مف بني سيـ كىناؾ
شخصيات تعرفيا جيدان مف بني أمية مثؿ أبي سفياف بف حرب كابنو معاكية ككذلؾ مركاف بف الحكـ ،
ككانت ( ىاشـ كأمية كعبد الدار ) ثبلثة بطكف يمتقكف في جد كاحد أقرب مف الجد الذم يجمعيـ ببني

مخزكـ كىك مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف فير جد قريش أجمعيفُِٔ  ،ككاف أبك جيؿ مف بني
مخزكـ ككاف ال يعجبو أف يككف النبي المبعكث مف بطف غير مخزكـ ككذلؾ الكليد بف المغيرة سيد بني
مخزكـ الذم قاؿ ما معناه " أينزؿ عمي محمد كأترؾ كأنا كبير قريش كسيدىا ؟ )  ،كقد كاف مكضكع
العصبية داخؿ قبيمة قريش مف أىـ أسباب رفض دعكة رسكؿ ا﵀ (صمي ا﵀ عميو كسمـ) في بدايتيا
حتي أف تصريحات ىؤالء الكفار يتضح منيا أف المشكمة ليست في القرآف بؿ إنيـ شيدكا بعظمتو
كاعترفكا بإعجازه كأيضان المشكمة ليست النبكة في حد ذاتيا كلكف تكمف المشكمة في مف سيككف ىذا

آف ىعمىى
{كقىاليكا لى ٍكىال ني ِّز ىؿ ىى ىذا ا ٍلقي ٍر ي
النبي الذم سينزؿ عميو ىذا القرآف كفي أم بطف مف بطكف قريش ى
ىر يج وؿ ِّم ىف ا ٍلقى ٍرىيتى ٍي ًف ىع ًظ ويـ} (ُّ) سكرة الزخرؼ بؿ إنيـ بمغ بيـ عنادىـ أف دعكا ا﵀ سبحانو كتعالي
السماك ً
الذم يعرفكنو جيدان ً
س َّخ ىر َّ
س ىكا ٍل ىق ىم ىر ىل ىيقيكلي َّف المَّ يو ىفأ َّىنى
ات ىك ٍاأل ٍىر ى
سأىٍلتى ييـ َّم ٍف ىخ ىم ى
الش ٍم ى
ض ىك ى
ؽ َّ ى ى
{كىلئف ى
ى
كف} (ُٔ) سكرة العنكبكت  ،كتأمؿ معي ىذا الدعاء العنيد الذم يطمبكف فيو مف ا﵀ أف يدمرىـ
يي ٍؤفى يك ى
اف ىى ىذا يى ىك ا ٍل ىح َّ
ؽ ًم ٍف
{كًا ٍذ قىاليكاٍ المَّ يي َّـ إًف ىك ى
كييمكيـ إذا ثبت أف محمدان صمي ا﵀ عميو كسمـ صادقان ى

ُُٔ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ُٓ

ُِٔ عبقرية خالد ( عباس العقاد ) صػ ُٔ ُٕ ،

ُٔٔ

ً
ً
ً ً
السماء أ ًىك ا ٍئ ًت ىنا ًب ىع ىذ و
ىنت ًفي ًي ٍـ ىك ىما
اف المٌوي لً يي ىع ِّذ ىب يي ٍـ ىكأ ى
اب أىلً ويـ (ِّ) ىك ىما ىك ى
عند ىؾ فىأ ٍىمط ٍر ىعمى ٍي ىنا ح ىج ىارةن ِّم ىف َّ ى
ِّ
كف(ّّ)} سكرة األنفاؿ
ستى ٍغ ًف ير ى
ىك ى
اف ال ٌم يو يم ىعذ ىب يي ٍـ ىك يى ٍـ ىي ٍ

 -إذف فقد كصمنا في الحديث إلي بعثة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ كانتشار اإلسبلمي

 نعـ إنيا أعظـ فترة في تا ريخ البشرية كميا  ،فيك صمي ا﵀ عميو كسمـ رحمة ا﵀ لمعالميف  ،كبسيرتونيتدم كننيؿ منيا ما نقكم بو عمي حؿ كؿ مشاكمنا
 -كماذا نتعمـ أيضان مف سيرتو العطرة صمي ا﵀ عميو كسمـ ؟

ّٗ.

أىمية دراسة سيرة رسكؿ ا﵀

صمي ا﵀ عميو كسمـ

 إف دراسة اليدم النبكم أمر لو أىميتو لكؿ مسمـ  ،فيك يحقؽ عدة أىداؼ  ،مف أىميا  :االقتداءبرسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ مف خبلؿ معرفة شخصيتو صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،كأعمالو كأقكالو

كتقريراتو كتكسب المسمـ محبة الرسكؿ

صمي ا﵀ عميو كسمـ كتنمييا كتباركيا  ،كتعرفو بحياة

الصحابة الكراـ  ،الذيف جاىدكا مع رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،فتدعكه تمؾ الدراسة لمحبتيـ ،
كالسير عمي نيجيـ  ،كاتباع سبيميـ  ،كما أف السيرة النبكية تكضح لممسمـ حياة الرسكؿ صمي ا﵀
عميو كسمـ بدقائقيا  ،كتفاصيميا منذ كالدتو  ،كحتي مكتو  ،مركرا بطفكلتو كشبابو كدعكتو كجياده
كصبره  ،كانتصاره عمي عدكه  ،كتظير بكضكح أنو كاف زكجان كأبان كقائدان كمحاربان  ،كحاكمان  ،كسياسيان
 ،كداعية كزاىدان كقاضيان  ،كعمي ىذا فكؿ مسمـ يجد بغيتو فييا  ،فالداعية يجد لو في سيرة رسكؿ ا﵀

صمي ا﵀ عميو كسمـ أساليب الدعكة كمراحميا المتسمسمة  ،كيتعرؼ عمي الكسائؿ المناسبة لكؿ مرحمة
مف مراحميا  ،فيستفيد منيا في اتصالو بالناس  ،كدعكتيـ لئلسبلـ  ،كيستشعر الجيد العظيـ الذم
بذلو رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ مف أجؿ إعبلء كممة ا﵀  ،ككيفية التصرؼ أماـ العكائؽ كالعقبات

كالصعكبات  ،كما ىك المكقؼ الصحيح أماـ الشدائد كالفتف  ،كيجد المربي في سيرتو صمي ا﵀ عميو
كسمـ دركسان نبكية في التربية  ،كالتأثير عمي الناس بشكؿ عاـ  ،كعمي أصحابو الذيف رباىـ عمي يده
بل قرآنيان فريدان  ،كككف منيـ أمة ىي خير أمة أخرجت لمناس  ،تأمر
ككؤلىـ بعنايتو  ،فأخرج منيـ جي ن

بالمعركؼ  ،كتنيي عف المنكر  ،كتؤمف با﵀  ،كأقاـ بيـ دكلة نشرت العدؿ في مشارؽ األرض

كمغاربيا  ،كيجد القائد المحارب في سيرتو صمي ا﵀ عميو كسمـ نظامان محكمان ػ كمنيجان دقيقان  ،في

فنكف قيادة الجيكش كالقبائؿ  ،كالشعكب كاألمة  ،فيجد نماذج في التخطيط كاضحة  ،كدقة في التنفيذ

-

بينة  ،كحرصان عمي تجسيد مبادئ العدؿ  ،كاقامة قكاعد الشكرم بيف الجند كاألمراء  ،كالراعي كالرعية ،

كيتعمـ منيا السياسي كيؼ كاف صمي ا﵀ عميو كسمـ يتعامؿ مع أشد خصكمو السياسييف المنحرفيف ،

كرئيس المنافقيف عبد ا﵀ بف أبي بف سمكؿ  ،الذم أظير اإلسبلـ  ،كأبطف الكفر كالبغض لرسكؿ ا﵀
صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،ككيؼ كاف يحيؾ المؤامرات كينشر اإلشاعات التي تسئ إلي رسكؿ ا﵀ صمي
ا﵀ عميو كسمـ إلضعافو كتنفير الناس منو  ،ككيؼ عاممو رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كصبر عميو
ُٕٔ

 ،كعمي حقده  ،حتي ظيرت حقيقتو لمناس  ،فنبذكه جميعان حتي أقرب الناس لو  ،ككرىكه كألتفكا حكؿ
قيادة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،كيجد العمماء فييا ما يعينيـ عمي فيـ كتاب ا﵀ تعالي  ،ألنيا ىي
المفسرة لمقرآف الكريـ في الجانب العممي  ،ففييا أسباب النزكؿ كتفسير لكثير مف اآليات فتعينيـ عمي
فيميا كاالستنباط منيا  ،كمعايشة أحداثيا  ،فيستخرجكف أحكاميا الشرعية  ،كأصكؿ السياسة الشرعية
 ،كيحصمكف منيا عمي المعارؼ الصحيحة في عمكـ اإلسبلـ المختمفة  ،كبيا يدرككف الناسخ كالمنسكخ
 ،كغيرىا مف العمكـ  ،كبذلؾ يتذكقكف ركح اإلسبلـ كمقاصده السامية  ،كيجد فييا الزىاد معاني الزىد ،
كحقيقتو كمقصده  ،كي ستقي منيا التجار مقاصد التجارة  ،كأنظمتيا كطرفيا  ،كيتعمـ منيا المبتمكف
أسمي درجات الصبر كالثبات فتقكم عزائميـ عمي السير في طريؽ دعكة اإلسبلـ  ،كتعظـ ثقتيـ با﵀
عز كجؿ  ،كيكقنكف أف العاقبة لممتقيف  ،كتتعمـ منيا األمة اآلداب الرفيعة  ،كاألخبلؽ الحميدة ،
كا لعقائد السميمة  ،كالعبادة الصحيحة  ،كسمك الركح  ،كطيارة القمب  ،كحب الجياد في سبيؿ ا﵀
كطمب الشيادة في سبيمو  ،إف دراسة اليدم النبكم في تربية األمة كاقامة الدكلة  ،يساعد العمماء
كالقادة كالفقياء كالحكاـ  ،عمي معرفة الطريؽ إلي عز اإلسبلـ كالمسمميف مف خبلؿ معرفة عكامؿ
النيكض كأسباب السقكط  ،كيتعرفكف عمي فقو النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ في تربية األفراد كبناء
الجماعة المسممة كاحياء المجتمع كاقامة الدكلة  ،فيرم المسمـ حركة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ في
الدعكة كالمراحؿ التي مر بيا  ،كقدرتو عمي مكاجية أساليب المشركيف في محاربة الدعكة كتخطيطو
الدقيؽ في اليجرة إلي الحبشة  ،كمحاكلتو إقناع أىؿ الطائؼ بالدعكة  ،كعرضو ليا عمي القبائؿ في
المكاسـ كتدرجو في دعكة األنصار ثـ ىجرتو المباركة إلي المدينة  ،إف مف تأمؿ حادثة اليجرة كرأم
دقة التخطيط كدقة التنفيذ مف ابتدائيا إلي انتيائي ا  ،كمف مقدماتيا إلي ما جرم بعدىا يدرؾ أف
التخطيط المسدد بالكحي في حياة الرسكؿ صمي ا﵀ عميو كسمـ قائـ  ،كأف التخطيط جزء مف السنة ،
كىك جزء مف التكميؼ اإلليي في كؿ ما طكلب بو المسمـ

ُّٔ

،

 -حقان ال غني ألحد عف دراسة سيرتو صمي ا﵀ عميو كسمـ ،

 بالتأكيد  ،كبعد ذلؾ البد مف معرفة صحابتو رضي ا﵀ عنيـ حسنان كلكننا لف نستطيع في ىذا المقاء أف نكفييـ حقيـ  ،فإذا عدنا إلي مصر –مكضكع الحكار -مرةأخرم سنجد أف فتحيا قد تـ في عيد الخميفة الثاني عمر بف الخطاب الفاركؽ رضي ا﵀ عنو  ،فكيؼ

كصمت لو الخبلفة مف الخميفة األكؿ أبك بكر الصديؽ الذم تـ مبايعتو بالخبلفة بعد كفاة النبي صمي
ا﵀ عميو كسمـ بالمدينة في سقيفة بني ساعدة كما ىك معركؼ ؟

ْٗ.

ُّٔ

نقبلن عف مقدمة كتاب السيرة النبكية –د عمي الصبلبي

ُٖٔ

ثاني اثنيف

 سنتحدث بالتأكيد عف الفاركؽ عمر رضي ا﵀ عنو ألف فتح مصر تـ في عيده كلكف اسمح لي أفبل عف الخميفة األكؿ رضي ا﵀ عنو كبالتأكيد أنت تعرؼ الكثير عف أبي بكر الصديؽ
نتحدث قمي ن

عنو

رضي ا﵀

كحيث أف الحكار الغرض منو التبسيط كالتكضيح لؤلحداث التي قد تككف غامضة  ،مع عدـ تكرار

المعمكمات الشائعة كالمعركفة لمجميع  ،فسكؼ أكتفي بممحات سريعة كنقاط محددة عف سيدنا أبي بكر
رضي ا﵀ عنو

بكر

كىي ال تفي بحقو بالطبع كانما قد تككف معمكمات جديدة بالنسبة لؾ فيؿ تعمـ مثبلن أف أبا

رضي ا﵀ عنو

كاف أشجع الصحابة في القتاؿ بشيادة سيدنا عمي كرـ ا﵀ كجيو حيث يقكؿ (  - -إنو

لما كاف يكـ بدر فجعمنا لرسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ عريشان فقمنا  :مف يككف مع رسكؿ ا﵀ صمي

ا﵀ عميو كسمـ لئبل ييكم إليو أحد مف المشركيف ؟ فكا﵀ ما دنا منا أحد إال أبك بكر شاىران بالسيؼ

عمي رأس رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ال ييكم إليو أحد إال ىكم إليو  ،فيك أشجع الناس -

)ُْٔ  ،ككاف أبك بكر

رضي ا﵀ عنو

يدفع األذم عف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كيدافع عنو في

بداية الدعكة في مكة كيضرب المشركيف كيقكؿ  :كيمكـ أتقتمكف رجبلن أف يقكؿ ربي ا﵀  ،كبالمناسبة

ىذا القكؿ ىك ما قالو مؤمف آؿ فرعكف عف سيدنا مكسي عميو السبلـ دفاعان عنو مف بطش فرعكف ،

كيقكؿ سيدنا عمي

رضي ا﵀ عنو

في ذلؾ عندما سأؿ مف معو في أحد المجالس (  - -أنشدكـ با﵀ ،

أمؤمف آؿ فرعكف خير أـ أبي بكر ؟ فسكت القكـ  ،فقاؿ  :أال تجيبكنني ؟ فكا﵀ لساعة مف أبي بكر
خير مف ألؼ ساعة مف مثؿ مؤمف آؿ فرعكف  ،ذلؾ رجؿ يكتـ إيمانو كىذا رجؿ أعمف إيمانو ُٔٓ) -
 ىك يقصد بالطبع أف أبا بكر أفضؿ مف مؤمف آؿ فرعكف أل ف أبا بكر أعمف إيمانو في شجاعو أماـقريش كميا في تكقيت كاف فيو المسممكف يتعرضكف ألذل قريش في بداية الدعكة ،
 كما أف أبا بكر كاف يجكد بمالو في سبيؿ ا﵀ كما نعمـ جميعان  ،كما أنو كاف أعمـ الصحابة بالسنةككاف خطيبان بميغان  ،كقاؿ سيدنا عمر

رضي ا﵀ عنو

(  - -لكددت أني شعرة في صدر أبي بكر )ُٔٔ ،

كخير مثاؿ عمي مكانة أبك بكر في اإلسبلـ كعند رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أف امرأة أتت النبي

صمي ا﵀ عميو كسمـ لتسألو شيئان فأجابيا كطمب منيا العكدة مرة أخرم في كقت الحؽ  ،فقالت  :يا

رسكؿ ا﵀ أرأيت إف جئت كلـ أجدؾ ؟ ( كأنيا تقصد المكت ) فقاؿ صمي ا﵀ عميو كسمـ  :إف لـ

تجديني فأتي أبا بكرُٕٔ  ،كلما تكلي أبك بكر الخبلفة خطب في الناس كقاؿ ما معناه (  - -أما بعد
فإنى قد كليت أمركـ كلست بخيركـ فإف أحسنت فأعينكني كاف أسأت فقكمكني  ،الصدؽ أمانة  ،كالكذب
خيانة  ،كالضعيؼ فيكـ قكم ع ندم حتي أريح عميو حقو إف شاء ا﵀  ،كالقكم فيكـ ضعيؼ عندم
حتي آخذ الحؽ منو إف شاء ا﵀  ،ال يدع قكـ الجياد في سبيؿ ا﵀ إال ضربيـ ا﵀ بالذؿ  ،كال تشيع
ُْٔ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ِّ

ُٓٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ّّ
ُٔٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ْٖ
ُٕٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َٓ

ُٗٔ

الفاحشة في قكـ إال عميـ ا﵀ بالببلء  ،أطيعكني ما أطعت ا﵀ كرسكلو  ،فإذا عصيت ا﵀ كرسكلو فبل
طاعة لي عميكـ  ،قكمكا إلي صبلتكـ يرحمكـ ا﵀ ، ُٖٔ) - -
 كا﵀ إننا لفي أمس الحاجة ليذه الخطبة حاليان  ،فما أىـ األحداث التي كقعت في خبلفتو-

رضي ا﵀ عنو

أىـ ما كقع في خبلفة أبي بكر مف أحداث ( تنفيذ جيش أسامة كقتاؿ أىؿ الردة كمانعي الزكاة ،

كمسيممة الكذاب كجمع القرآف )ُٗٔ  ،أما مكضكع جيش أسامة فيتمخص في أف رسكؿ ا﵀
كسمـ

صمي ا﵀ عميو

قبؿ كفاتو كاف قد عقد لكاء الجيش بقيادة أسامة بف زيد ليتكجو إلي الشاـ لقتاؿ الركـ كمات رسكؿ

ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ككاف الجيش لـ يزؿ بالقرب مف المدينة كتكقؼ عند سماع نبأ كفاتو

صمي ا﵀ عميو كسمـ

لينتظر

األكامر الجديدة إف يك ًج دت  ،كحدث أف ارتدت العرب حكؿ المدينة عف اإلسبلـ  ،فاجتمع الصحابة حكؿ
أبي بكر ليحاكلكا إقناعو بعدـ دفع جيش أسامة إلي ميمتو نظران لحساسية المكقؼ  ،فأقسـ أبك بكر

بأنو لف يرد جيشان كجيو رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كال يحؿ لكاء عقده صمي ا﵀ عميو كسمـ بؿ إنو قاـ
باالستئذاف مف قائد الجيش في أف يترؾ عمر بف الخطاب في المدينة ليعاكنو فقد كاف عمر

رضي ا﵀ عنو

ضمف ىذا الجيش ،
 استأذف-

رضي ا﵀ عنو

مف قائد الجيش كىك خميفة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ؟

نعـ كسكؼ أترؾ العقاد يكضح لؾ ى ذا المشيد الرائع كما كرد في كتابو عبقرية الصديؽ صػ ُُٖ (-
 فشيع البعثة كىك ماشي عمي قدميو كعبد الرحمف بف عكؼ يقكد دابتو بجكاره  ،فقاؿ أسامة  :ياعمي أف أغبر قدمي
خميفة رسكؿ ا﵀ كا﵀ لتركبف أك ألنزلف  ،فقاؿ  :كا﵀ ال تنزؿ ككا﵀ ال أركب كما ٌ
بل  :إف رأيت أف تعينني بعمر فافعؿ  ،فعاد عمر بإذنو ،
في سبيؿ ا﵀ ساعة  ،ثـ استأذف أسامة قائ ن
بإذف القائد الذم ىك في مقاـ الطاعة ىناؾ حتي عمي الخميفة كعمي أكبر الصحابة مف بعده ثـ قاؿ

ألسامة  :اصنع ما أمرؾ بو رسكؿ ا﵀

صمي ا﵀ عميو كسمـ

كال تقصرف في شئ مف أمر رسكؿ ا﵀ ) - -

بل كدرسان في
كقد كاف إرساؿ بعثة أسامة تصرفان حكيمان مف أبي بكر ببل شؾ فقد أعطي المؤمنيف مث ن

الطاعة ككانت القبائؿ المرتدة عندما سمعت بجيش أسامة كخركجو لمقتاؿ تقكؿ (  - -لك لـ يكف

المسممكف عمي قكة لما خرج مف عندىـ ىؤالء  - - - ،فإذا كاف بقاء أسامة بالمدينة جائزان لدفع

خطر فإرسالو كذلؾ جائز لدفع خطر مثمو كفازت الدكلة بيف ىذا كذاؾ بدرس الطاعة كىك يكمئذ ألزـ

الدركس )َُٕ ككاف أبك بكر

رضي ا﵀ عنو

يقكؿ عف نفسو ( إنما أنا متبع كلست بمبتدع )ُُٕ  ( ،كما

تييب جمع القرآف في المصحؼ حيف أشار بو عمر فقاؿ " كيؼ أفعؿ شيئان لـ يفعمو رسكؿ ا﵀
ٌ

ُٖٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٔٓ
ُٗٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٗٓ

َُٕ

عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ ُُٗ

ُُٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُٔ

َُٕ

صمي ا﵀ عميو

كسمـ

؟ ثـ استصكب جمعو لـ فيو مف خير )ُِٕ كىذا يدؿ عمي أف أبا بكر كاف يخشي أف يحدث شيئان

في األمة بجمع القرآف كلكنو قرر جمعو في النياية إلقتناعو بأنو أمر فيو خير لؤلمة ،
 -فماذا كانت كصاياه

رضي ا﵀ عنو

ألسامة ؟

 مف كصايا أبي بكر ألسامة بف زيد كىك ذاىب لمقتاؿ (  - -ال تخكنكا  ،كال تغمكا  ،كال تغدركا  ،كالبل كال تحرقكه كال تقطعكا شجرة
بل صغيران كال شيخان كبيران كال إمرأة كال تعقركا نخ ن
تمثمكا  ،كال تقتمكا طف ن

مثمرة كال ت ذبحكا شاة كال بقرة إال لمأكمو  ،كسكؼ تمركف بأقكاـ قد فرغكا أنفسيـ في الصكامع فدعكىـ
كما فرغكا أنفسيـ لو  ،كسكؼ تقدمكف عمي قكـ يأتكنكـ بآنية فييا ألكاف الطعاـ فإذا أكمتـ منيا شيئان
بعد شئ فاذكركا اسـ ا﵀ عمييا  ،كتمقكف أقكامان قد فحصكا أكساط رءكسيـ  ،كترككا حكليا مثؿ

العصائب فأخفقكىـ بالسيؼ خفقان  ،اندفعكا باسـ ا﵀ ُّٕ) - -

 -لقد كاف أبك بكر

رضي ا﵀ عنو

مسممان في تصرفاتو مع المسمميف كغير المسمميف أيضان ،

 نعـ ببل شؾ كقد كاف يكره التمثيؿ بالجثث أك أف تقطع رءكسيـ كترسؿ إليو كيقكؿ عف ذلؾ العقاد ( - كليس أكثر مف الشكاىد التي تشيدنا عمي قكة الديف في نفكس مف آمف بو إال أننا نعمـ بينيا شاىدانألصدؽ في الداللة عمي تمؾ القكة مف أف يديف المرء نفسو بالديف أماـ أعدائو  ،كما يدينيا بو أماـ

إخكانو في اعتقاده  ،كمف شكاىد ذلؾ في إسبلـ الصديؽ أنو كره المثمة بأعدم األعداء في ميداف
القتاؿ  ،فمما بعث إليو عمرك بف العاص برأس بناف بطريؽ الشاـ أنكر فعمو أشد اإلنكار  ،كلـ يخفؼ
مف إنكاره قكؿ عقبة ابف عامر لو  :إنيـ يصنعكف ذلؾ بنا  ،بؿ قاؿ  :أيستنكف بفارس كالركـ ؟ ال
يحمؿ إلي رأس  ،إنما يكفي الكتاب كالخبر  ُْٕ) - -كمف ىنا يتضح أف أبا بك ر ال يستف بأعداء
الديف كانما يستف بسنة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ فميس معني أف األعداء يفعمكف بالمسمميف
األىكاؿ أف يفعؿ المسممكف مثميـ (  -فيك مسمـ مع مف يحب كمع مف يكره كلك في قتاؿ ُٕٓ) - -
 ،أما الكبلـ عف حركب الردة فقد أقسـ أبك بكر أف يقاتؿ مف فرؽ بيف الصبلة كالزكاة (  --كعف
حنظمة بف عمي الميثي أف أبا بكر بعث خالدان كأمره أف يقاتؿ الناس عمي خمس مف ترؾ كاحدة منيف

قاتمو كما يقاتؿ مف ترؾ الخمس جميعان  :عمي شيادة أف ال إلو إال ا﵀ كأف محمدان عبده كرسكلو كاقاـ

الصبلة كايتاء الزكاة كصكـ رمضاف كحج البيت  ،كسار خالد كمف معو في جمادم اآلخرة  ،فقاتؿ بني
أسد كغطفاف كقتؿ مف قتؿ كأسر مف أسر كرجع الباقكف إلي اإلسبلـ  ، ُٕٔ) - -كيقكؿ العقاد رحمو
ا﵀ عف ىذه الفتنة (  -كإلنصاؼ التاريخ ينبغي أف تفيـ ىذه الفتنة عمي أنيا أصدؽ امتحاف لمدعكة
ُِٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُٖ

ُّٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُٗ
ُْٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُُ
ُٕٓ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ َُُ
ُٕٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٔ

ُُٕ

المحمدية خرجت منو دعكة مف الدعكات  ،فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عف زيغ الزائغيف كريبة
المرتابيف فيي قد كشفت كذلؾ عف اإليماف المتيف كالفداء السمح كاليقيف المبيف فحفظت لمناس نماذج
لمصبر كالشجاعة كاإليثار كالحمية تشرؽ بيا صفحات األدياف  ،كجاءت الشيادة األكلي عمي لساف
رجؿ مف أصحاب طميحة " أحد زعماء الردة "  :كيمكـ ما ييزمكـ ؟ فقاؿ لو  :أنا أحدثؾ ما ييزمنا  ،إنو
ليس رجؿ منا إال كىك يحب أف يمكت صاحبو قبمو كانا لنمقي قكمان كميـ يحب أف يمكت قبؿ صاحبو "

يقصد المؤمنيف " )ُٕٕ كجدير بالذكر أف خالد بف الكليد كاف بطؿ حركب الردة ببل شؾ  ،كما أف
جيش أسامة عاد سالمان غانمان ككانت كؿ ىذه النتائج تؤكد نفاذ بصيرة أبك بكر الصديؽ

رضي ا﵀ عنو

كحسف قيادتو لؤلمة مف خير إلي خير كمدم ثقتو با﵀  ،كقد كرد عف أبى رجاء البصرم أنو دخؿ يكمان
المدينة المنكرة فكجد عمر يقبؿ رأس أبي بكر كيقكؿ  :أنا فداؤؾ كلكال أنت ليمكنا )ُٖٕ كالي ىنا

أكتفي بيذا القدر البسيط جدان عف فضؿ إبي بكر الصديؽ

رضي ا﵀ عنو

كأرجكا أف أككف قد أكضحت لؾ

بعض ما ال تعرفو عف الخميفة الراشد األكؿ كسكؼ أختـ كبلمي عنو ببعض األقكاؿ المأثكرة التي كردت

عف أبي بكر  ،فمف كبلمو يتضح الكثير عف ببلغتو كقكة إيمانو كمعدنو األصيؿ  ،فمف أقكاؿ أبك بكر
رضي ا﵀ عنو التي كردت بكتاب عبقرية الصديؽ لمعقاد صػ َُٕ  ،صػ ُُٕ  ( :إحرص عمي المكت
تكىب لؾ الحياة )  ( ،أصدؽ الصدؽ األمانة كأكذب الكذب الخيانة )  ( ،الصبر نصؼ اإليماف كاليقيف
اإليماف كمو )  ( ،إذا فاتؾ خير فأدركو كاف أدركؾ فاسبقو )  ،كقاؿ ألحد الكالة ( إذا كعظتيـ فأكجز ،
فإف كثير الكبلـ ينسي بعضو بعضان )  ،ككاف إذا مدحو أحد يقكؿ ( الميـ أنت أعمـ مني بنفسي كأنا
أعمـ بنفسي منيـ  ،الميـ اجعمني خيران مما يظنكف كاغفر لي ما ال يعممكف كال تؤاخذني بما يقكلكف

)ُٕٗ  ،كقاؿ يخاطب طائران ( طكبي ل ؾ يا طير تأكؿ مف الشجر كتستظؿ بالشجر كتصير إلي غير
حساب  ،يا ليت أبا بكر مثمؾ )َُٖ

 -فيؿ تحفظ شيئان مف الشعر قيؿ في أبي بكر رضي ا﵀ عنو ؟

إذا تذكػرت شجػكان مف أخي ثقة  - - -فاذكر أخػاؾ أبا بكر بما فعبل

-

خػير البريػة أتػقاىا كأعػدليا  - - -إال النبي كأكفػاىا بما حمبل

كالثاني التالي المحمكد مشيده  - - -كأكؿ الناس منيـ صدؽ الرسبلُُٖ

-

كمات أبك بكر بعد أف قضي عاميف في الخبلفة ثـ أكصي أف يككف الخميفة مف بعده عمر بف الخطاب
رضي ا﵀ عنو كيقكؿ عف ذلؾ اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي رحمو ا﵀ في كتابو تاريخ الخمفاء
ُٕٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ ُِٕ

ُٖٕ عبقرية الصديؽ ( عباس العقاد ) صػ ُُّ
ُٕٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٖٓ
َُٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ٖٓ

ُُٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َْ ( شعر حساف بف ثابت )

ُِٕ

صػ ِٔ (  - -ثـ ختـ ذلؾ بميـ مف أحسف مناقبو كأجؿ فضائمو  ،كىك استخبلفو عمي المسمميف
عمر رضي ا﵀ عنو كتفرسو فيو ككصيتو لو كاستيداعو ا﵀ األمة  ،فخمفو ا﵀ عز كجؿ فييـ أحسف
الخبلفة كظير لعمر الذم ىك حسنة مف حسناتو ككاحدة مف فعبلتو تمييد اإلسبلـ كاعزاز الديف
كتصديؽ كعد ا﵀ تعالي بأنو يظيره عمي الديف كمو  ، ) - -كمف ىنا نرم أف ىناؾ مف يعتبر أف
سيدنا عمر كخبلفتو عبارة عف حسنة مف حسنات أبي بكر ،
 ككيؼ استقبؿ المسمميف قراره رضي ا﵀ عنو باستخبلؼ عمر رضي ا﵀ عنو عمييـ ؟ عندما سألو بعض الصحابة  :ما أنت قائؿ لربؾ إذا سألؾ عف استخبلفؾ عمر عمينا كقد ترم غمظتو ؟فقاؿ أبك بكر  :با﵀ تخكفني ؟ أقكؿ  :الميـ إني استخمفت عمييـ خير أىمؾ  ،أبمغ عني مف كراءؾ ثـ
دعا عثماف  ،فقاؿ  :اكتب  :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،ىذ ا ما عيد أبك بكر بف أبي قحافة في آخر
عيده بالدنيا خارجان منيا  ،كعند أكؿ عيده باآلخرة داخبلن فييا  ،حيث يؤمف الكافر  ،كيكقف الفاجر ،
كيصدؽ الكاذب  ،إني استخمفت عميكـ بعدم عمر بف الخطاب  ،فاسمعكا لو كأطيعكا كاني لـ آؿ ا﵀

بدؿ فمكؿ إمرئ ما
كرسكلو كدينو كنفسي كاياكـ خيران  ،فإف عدؿ فذلؾ ظني بو كعممي فيو  ،كاف ٌ
اكتسب  ،كالخير أردت  ،كال أعمـ الغيب  ،كسيعمـ الذيف ظممكا أم منقمب ينقمبكف كالسبلـ عميكـ

كرحمة ا﵀ كبركاتو  ،ثـ أمر بالكتاب فختمو ثـ أمر عثماف فخرج بالكتاب مختكمان فبايع الناس كرضكا
بو ثـ دعا أبك بكر عمر خاليان فأكصاه بما أكصاه ثـ خرج مف عنده ُِٖ) - -

 مف ىذا تتضح أىمية المبايعة ليذا العيد الذم تركو أبك بكرعمر

رضي ا﵀ عنو

رضي ا﵀ عنو

فيي الزمة لشرعية خبلفة سيدنا

 ،كىا قد كصمنا في حكارنا عف الفاركؽ عمر الذم في عيده تـ فتح مصر

ٓٗ.

الفاركؽ عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو

 -لعمؾ الحظت أننا ابتعدنا في ىذا الحكار قميبلن بؿ كثيران عف تاريخ مصر الذم ىك الغرض األساسي مف

ىذا الحكار كلكف ىؿ يمكف أف نترؾ ىؤالء العظماء دكف أف نتحدث عنيـ ؟ فمقد تحدثنا في بداية ىذا

الحكار عف قادة كفراعنة كممكؾ كبطالمة كأباطرة  ،كال يميؽ أف نمر عمي عظماء التاريخ اإلسبلمي دكف
أف ننكه عف فضميـ أك عمي األصح بعض فضميـ  ،حتي لك كاف الكبلـ عنيـ بعيدان عف تاريخ مصر ،

كمع ذلؾ فإنني أعدؾ أف نعكد إلي تاريخ مصر بعد أف نكضح بعض النقاط عف الخميفة الراشد الثاني
سيدنا عمر بف الخطاب

رضي ا﵀ عنو

( الفاركؽ ) كقد اقتربنا بالفعؿ مف العكدة إلي الكبلـ عف تاريخ مصر

مرة أخرم ألف في عيده تـ فتح مصر  ،كما سيككف الكبلـ عف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب
عنو

رضي ا﵀

في إيجاز شديد بقدر المستطاع ألنني عمي ثقة أنؾ تعرؼ الكثير عنو كعف مناقبو كقد ذخرت الكتب

كالمراجع العديدة بمعمكمات كافرة كغزيرة عف سيدنا عمر الفاركؽ

رضي ا﵀ عنو

كبالتالي سأحاكؿ أف أذكر ىنا

ما أعتقد أنؾ ال تعرفو  ،كأىـ ما نبدأ بو عندما نتحدث عف الفاركؽ ىك دعاء النبي
ُِٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٔٔ  ،صػ ٕٔ

ُّٕ

صمي ا﵀ عميو كسمـ

أف يعز

ا﵀ اإلسبلـ بعمر بف الخطاب أك بعمرك بف ىشاـ ( أبك جيؿ )  ،كقد فرح المسممكف بإسبلمو بؿ إف
إسبلمو استبشربو أىؿ السماء أيضان  ،كعندما أسمـ عمر قاؿ لرسكؿ ا﵀

صمي ا﵀ عميو كسمـ

 :يا رسكؿ ا﵀

ألسنا عمي الحؽ ؟ قاؿ  :بمي  ،فقاؿ  :ففيـ اإلخفاء  ،ثـ خرجكا مف المسجد صفيف كاف الفاركؽ في

أحد الصفيف كحمزة في الصؼ اآلخر  ،فنظرت قريش إلي عمر كالي حمزة ( فأصابتيـ كآبة شديدة لـ
يصبيـ مثميا كمف ىنا سماه رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ الفاركؽ ألنو أظير اإلسبلـ كفرؽ بيف
الحؽ كالباطؿ )ُّٖ كيقكؿ ابف مسعكد ( كاف إسبلـ عمر فتحان ككانت ىجرتو نصران ككانت إمامتو

رحمة )ُْٖ ( كعف أبي ذر قاؿ  :سمعت رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ  :إف ا﵀ كضع الحؽ
عمي لساف عمر يقكؿ بو )ُٖٓ كيقكؿ معاكية بف أبي سفياف رضي ا﵀ عنو ( أما أبك بكر فمـ يرد
الدنيا كلـ ترده  ،كأما عمر فأرادتو الدنيا كلـ يردىا كأما نحف فتمرغنا فييا ظيران لبطف )ُٖٔ  ( ،كقاؿ
أبك أسامة  :أتدر كف مف أبك بكر كعمر ؟ ىما أبك اإلسبلـ كأمو  ،كقاؿ جعفر الصادؽ  :أنا برئ ممف

ذكر أبا بكر كعمر إال بخير )ُٕٖ ككاف عمر

رضي ا﵀ عنو

يرم الرأم فينزؿ بو القرآف كىناؾ عدة أمثمة

عمي ذلؾ  ،ككاف عمر قد تكلي الخبلفة بعد أبي بكر كما ذكرنا مف قبؿ ككاف ذلؾ سنة ُّ ىجريان ،

فكاف أزىد الناس كأتقاىـ ﵀ ككاف شديدان في حساب نفسو كشديدان في الحؽ ككاف أكؿ مف سمي أمير

المؤمنيف كأكؿ مف كتب التاريخ مف اليجرة كأكؿ مف اتخذ بيت الماؿ كأكؿ مف سف قياـ شير رمضاف

( في جماعة ) كأكؿ مف طاؼ بالميؿ ( ليشرؼ عمي أحكاؿ الرعية ) كأكؿ مف اتخذ الديكاف  ،ككثرت
الفتكح في أيامو ففتحت دمشؽ كاألردف كالعراؽ كمصر كفمسطيف كغيرىا ككاف أكؿ مف أمر الكالة بعكدة
المقاتميف إذا زادت غيبتيـ عف أىميـ أكثر مف أربعة أشير كحدث ىذا عندما سمع شككم سيده غاب
عنيا زكجيا ،
 فكيؼ كانت تسميتو بأمير المؤمنيف ؟ أما عف لقب أمير المؤمنيف ككيؼ بدأ استخدامو ؟ فيقكؿ عف ذلؾ اإلماـ السيكطي في كتابو تاريخالخمفاء صفحة ُُِ (  - - -ككاف عمر يكتب مف خميفة خميفة رسكؿ ا﵀ حتي كتب عمر إلي عامؿ
( كالي ) العراؽ أف يبعث إليو برجميف جمديف يسأليما عف العراؽ كأىمو  ،فبعث إليو لبيد بف ربيعة
كعدم بف حاتـ  ،فقدما المدينة كدخبل المسجد فكجدا عمرك بف العاص فقاال  :استأذف لنا عمي أمير
المؤمنيف  ،فقاؿ عمرك  :أنتما كا﵀ اصبتما اسمو  ،فدخؿ عميو عمرك فقاؿ  :السبلـ عميؾ يا أمير
المؤمنيف  ،فقاؿ  :ما بدا لؾ في ىذا االسـ ؟ لتخرجف مما قمت  ،فأخبره كقاؿ  :أنت األمير كنحف
ُّٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ّٗ
ُْٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ّٗ
ُٖٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٓٗ
ُٖٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٖٗ

ُٕٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صػ ٗٗ

ُْٕ

المؤمنكف  ،فجرم الكتاب بذلؾ مف يكمئذ  ، ) - -كىناؾ العديد كالعديد مف المكاقؼ التي تتحدث عف
سيدنا عمر الفاركؽ (ر) كأنا في حيرة مف أمرم ف أمامي بعض الكتب كالمراجع التي تتناكؿ حياة ىذا
الخميفة العظيـ فمف كثرة ىذه المكاقؼ الرائعة أعجز عف االختيار بينيا ما أقدمو لؾ كعزائي أنؾ
تستطيع أف تبحث في الكتب عف حياة أبي بكر كعمر كتقرأ عنيما كعف باقي الصحابة كالتابعيف كقبؿ
كؿ ىذا سيرة سيدنا رسكؿ ا﵀ العطرة

( صمي ا﵀ عميو كسمـ )

 ،كلعؿ ىذا الحكار يككف حافزان لؾ لكي تحاكؿ أف

تعرؼ المزيد عف ىذه المكضكعات الرائعة  ،كجدير بالذكر أف صحابة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ
لـ يككنكا بالكامؿ مف العرب فقد كاف ىناؾ الحبشي كالركمي كالفارسي ككميـ رجاؿ ال تكفي المجمدات
الضخمة في التعبير عف فضميـ كعظمتيـ  ،فقد تربكا في مدرسة النبكة  ،كسكؼ أتناكؿ بمشيئة ا﵀
بعض المكاقؼ عف سيدنا عمر

رضي ا﵀ عنو

خبلؿ حديثي عف فتح مصر عندما يأتي الكبلـ عنو  ،كبالتالي

لف يككف ىذا ىك نياية الكبلـ عف الفاركؽ

رضي ا﵀ عنو

 -فيؿ تحفظ أيضان بعض ما قيؿ مف شعر في الفاركؽ

رضي ا﵀ عنو

؟

 إليؾ مقتطفات بسيطة كقصيرة مف قصيدة رائعة كتبيا شاعر النيؿ حافظ ابراىيـ في مدح سيدنا عمربف الخطاب

رضي ا﵀ عنو

 :يا رافعان رايػة الشكرم كحارسيا  - - -جزاؾ ربؾ خيران عف محبييا

كمػا استػبد برأم في حككمتو  - - -إف الحككمة تغرم مستػبدييا

رأم الجمػاعة ال تشقي الببلد بو  - - -رغـ الخبلؼ كرأم الفرد يشقييا
يا مف صدفتُٖٖ عف الدنيا كزينتيا  - - -فمـ يغرؾ مف دنياؾ مغرييا
جػكع الخميفة كالدنيا بقبضتو  - - -في الذىد منزلة سبحاف مكلييا
فمف يبارم أبا حفػص كسػيرتو  - - -أك مف يحاكؿ لمفاركؽ تشبييا
كػذاؾ أخػبلقو كانت كما عػيدت  - - -بعد النبكة أخبلؽ تحاكيػيا
 -فكيؼ اتخذ عمر

رضي ا﵀ عنو

ٔٗ.

قراره بفتح مصر ؟

كيؼ أقنع عمرك بف العاص أمير المؤمنيف عمر بفتح مصر

 -ظؿ عمرك يستغؿ كؿ فرصة تتاح لو إلقناع الخميفة بفتح مصر ألنو يعتبرىا نصران لئلسبلـ كليناؿ شرؼ

تنفيذ ما بشر بو رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ بفتح مصر كظؿ عمرك رضي ا﵀ عنو يصؼ ألمير
المؤمنيف مصر كخيراتيا كما أنيا أصبحت آخر معاقؿ الركـ في المنطقة كقد يتخذكنيا قاعدة لميجكـ

عمي الشاـ كاستعادتيا مرة أخرم مف المسمميف أم أف فتحيا يعتبر ضركرة حربية أيضان ،

 -فمماذا كاف عمر يرفض في البداية فتح مصر ؟

 -كاف أمير المؤمنيف يخاؼ ا﵀ في دماء المسمميف (  - --كاف يخشي أف يراؽ دـ مسمـ كاحد ظممان أك

في سأؿ عنو أماـ ربو في اليكـ اآلخر  ،كاف عمر أحرص الناس عمي رعيتو ككاف يرم أف أمر
خطأ ي
ُٖٖ صدؼ  :أعرض كصد

ُٕٓ

العرب لـ يستقر بعد في الشاـ فكيؼ يستطيع أف يرسؿ جيشان جديدان لفتح جديد في مصر ؟ - -

)ُٖٗ  ،ثـ نجح عمرك أخيران في إقناع الخميفة بفتح مصر (  - -فكافؽ عمر  ،عمي أف تمتد المشكرة
إلي ما بعد عكدتو لممدينة – كفييا كبار الصحابة – كعمي أف يظؿ القرار النيائي معمقان بنتائج الشكرم

 - -كبدخكؿ الجيش الفاتح إلي الديار المصرية  - -كعاد عمر إلي المدينة في ديسمبر ّٗٔ ـ في

الكقت الذم سار فيو عمرك بف العاص عمي رأس جيش الفتح المككف مف أربعة آالؼ مقاتؿ قاصدان
فتح مصر فمما كطئت أقداـ الجيش اإلسبلمي أرض مصر أدركيـ رسكؿ أمير المؤمنيف بكتابو الذم

يدعكىـ إلي الرجكع إف لـ يككنكا قد دخمكا أرضيا )َُٗ  - - ( ،لـ يكد عمرك يحصؿ عمي مكافقة
عمر حتي أسرع بالمسير فخرج في جكؼ الميؿ كترؾ عمر يفكر كيعيد التفكير  ،كبينما ىك كذلؾ إذ
دخؿ عميو عثماف بف عفاف كىك مف نعرؼ مف كرعان كتؤدة  ،فسأؿ عمر ما بو  ،فأخبره بما كاف مف

مكافقتو عمرك عمي المسير إلي مصر فأجاب عثماف في الحاؿ  :يا أمير المؤمنيف إف عمران لمجرأ كفيو
إقداـ  ، -----فأخشي أف يخرج في غير ثقة كال جماعة فيعرض المسمميف لميمكة رجاء فرصة ال
يدرم تككف أـ ال  - - ،كندـ عمر عمي ما فعؿ كلكنو ال يدرم ماذا يفعؿ اآلف كقد سار عمرك بجيشو
نحك مصر فسأؿ عثماف الرأم فقاؿ عثماف  :فاكتب إليو إف أدركؾ كتابي ىذا قبؿ أف تدخؿ مصر فارجع
إلي مكضعؾ كاف كنت دخمت مصر فامض لكجيؾ )ُُٗ ،
-

كبالطبع كاف عمرك مف الذكاء بحيث فيـ ما تحتكيو رسالة أمير المؤمنيف ،

 نعـ كيقاؿ أنو استميؿ رسكؿ الخميفة كلـ يقرأ كتابو حتي دخؿ مصر (  - -ثـ سأؿ مف حكلو – كىكأعمـ منيـ بأرض مصر كحدكدىا  :أنحف في أرض مصر أـ في الشاـ ؟ فقيؿ لو  :نحف في مصر فق أر
عمييـ كتاب الخميفة ثـ قاؿ  :إذف نسير في سبيمنا عمي بركة ا﵀ كما يأمرنا أمير المؤمنيف - -
)ُِٗ
 -كقد تـ فتح مصر بالطبع كما نعمـ جميعان  ،كأصبح عمرك بف العاص

رضي ا﵀ عنو

أكؿ كالي عمييا في ظؿ

الخبلفة اإلسبلمية

ٕٗ.

أحداث فتح مصر عمي يد القائد عمرك بف العاص رضي ا﵀ عنو

 نعـ كقد قسـ الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ حكادث فتح مصر إلي ثبلثة مراحؿ  ،األكلي مف بدء الفتحكحتي كصكؿ المدد  ،كالثانية تنتيي بمكقعة عيف شمس  -كفتح  -حصف بابميكف  ،كالثالثة تنتيي

بفتح اإلسكندريةُّٗ  ،ككصؼ د جماؿ الديف الشياؿ الطريؽ الذم سمكو الجيش اإلسبلمي فقاؿ ( -
ُٖٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ُْ
َُٗ عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ( د محمد عمارة )صػ ّْ
ُُٗ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ُٔ

ُِٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ُٔ
ُّٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صػ ُٕ

ُٕٔ

 كصؿ – المسممكف  -إلي أرض مصر في الشير األكؿ مف سنة ُٗ لميجرة " يناير َْٔ ـ "ككانت العريش أكؿ مدينة – تـ فتحيا -ثـ غادركىا كسمككا بعد ذلؾ الطريؽ التي تصؿ بيف العريش
كالفرما ( بكرسعيد حاليان ) كىي طريؽ رممية بعيدة شيئان ما عف البحر تتخمميا عيكف كقرم صغيرة كقد

سمكيا منذ أقدـ العصكر كؿ كافد عمي مصر )ُْٗ  - -( ،كأدرؾ عمرك بعد – فتحو  -ىذه المدينة
ذات المكقع الممتاز كاألىمية الكبيرة كبعد الصداـ األكؿ مع ىذه الفئة القميمة مف جند الركـ أنو سكؼ

ال يستطيع – فتح  -حصكف مصر األخرم كخاصة حصف بابميكف إال إذا كصمو إمدادات جديدة مف –
أمير المؤمنيف  -عمر رضي ا﵀ عنو  ، ُٗٓ) - -كبعد ىزيمة الركـ في الفرما اتجو عمرك
بالجيش اإلسبلمي إلي الجنكب الغربي تاركان الطريؽ الساحمي  ،كعند بمبيس كقعت ثانية كقائع القتاؿ
الشديد بينو كبيف الركـ كدامت ىذه المعركة ىي األخرم نحكان مف الشير انتصر فييا المسممكف عمي

الركمافُٔٗ  ،كاستمر عمرك بف العاص في التقدـ إلي أف ح اصر حصف بابميكف  ،كجاءه المدد أثناء
الحصار كيقكؿ عف ىذا المدد الدكتكر محمد عمارة (  - -أمده أمير المؤمنيف عمر بػ َََْ مقاتؿ ،
قدر عمر بف الخطاب
كعمي رأس كؿ ألؼ منيـ كاحد مف أبطاؿ صحابة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ٌ

أنو يزف ألفان مف المقاتميف فأصبح عدد الجيش الفاتح َََٖ ككزنو َََُِ مف المقاتميف - -

)ُٕٗ

 فمف ىـ ىؤالء األربعة ؟ الزبير بف العكاـ كالمقداد بف عمرك كعبادة بف الصامت كمسممة بف مخمد رضي ا﵀ عنيـ  ،ثـ حدثتالمعركة الفاصمة التي انتيت بحصار حصف بابميكف حصار محكـ تخممو مفاكضات مع المقكقس ككاف
عمرك قد استقبؿ رسؿ المقكقس كسمح ليـ بالتجكؿ في معسكره  ،كعندما عادكا سأليـ المقكقس ( -
 -كيؼ رأيتمكىـ ؟ قالكا  :رأينا قكمان المكت أحب إلي أحدىـ مف الحياة  ،كالتكاضع أحب إلييـ مف

الرفعة  ،ليس ألحدىـ في الدنيا رغبة كال نيمة  ،إنما جمكسيـ عمي التراب كأكميـ عمي ركبيـ  ،كأميرىـ

ككاحد منيـ  ،ما يعرؼ  ---سيدىـ فييـ مف العبد  ،كاذا حضرت الصبلة لـ يتخمؼ عنيا منيـ أحد ،
يغسمكف أطرافيـ بالماء كيخشعكف في صبلتيـ  ،فقاؿ المقكقس  :كالذم يحمؼ بو  ،لك أف ىؤالء
استقبمكا الجباؿ أل زالكىا كما يقكم عمي قتاؿ ىؤالء أحد  ُٖٗ) - -كمف ىنا أيقف المقكقس أف جيش
المسمميف سينتصر ال محالة  ،فقرر أف يعقد صمحان مع عمرك بف العاص كتـ – فتح  -الحصف بعد
ذلؾ ثـ تكجو عمرك بجيشو إلي اإلسكندرية كحاصرىا ثـ فتحيا كتـ عقد صمح باإلسكندرية كىك الصمح
ُْٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صػ ُٕ

ُٓٗ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صػ ُٖ

ُٔٗ عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ
ُٕٗ عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ
ُٖٗ عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ( د محمد عمارة ) صػ ّٕ

ُٕٕ

الثاني بعد صمح المقكقس ببابميكف كمعاىدة الصمح تـ تكقيعيا في أكائؿ شير نكفمبر سنة ُْٔ ـ
كأبحرت جنكد الركـ إلي ببلدىا في ُٕ سبتمبر سنة ِْٔ ـُٗٗ  ،كاذا حسبنا مدة فتح مصر بالكامؿ
سنجدىا حكالي سنتيف
 -كماذا حدث لؤلنبا بنياميف ؟

ٖٗ.

األنبا بنياميف يجمس عمي كرسي بطركيتو الذم كاف مغتصب مف ًقىبؿ الركماف

 ذكرنا أنو عند دخكؿ عمرك بف العاص اإلسكندرية  --كانت الدكلة البيزنطية تفرض عمي المصرييفبطريرؾ لمكنيسة في مصر مخالؼ لمذىب مصر مما أدم إلي أف المصرييف كانكا ينتخبكف البطريرؾ

الخاص بيـ سران ( كأكؿ بطريرؾ تـ انتخابو سران ىك بطرس الرابع كذلؾ عاـ ٕٔٓ ـ )ََِ كفي عاـ

ِِٔ تـ انتخاب األنبا بنياميف الذم عاصر ظيكر اإلسبلـ كالفتح العربي لمصر  ،كيقكؿ د حسيف
كفافي في كتابو الممتع ( المسيحية كاإلسبلـ في مصر ) صفحة ُْٗ (  - - -لـ تكف اإلسكندرية
تيكف عمي الركماف إذ كانكا يعتبركنيا جزء ال يتجزأ مف الدكلة البيزنطية  ،فحشدكا ليا الحشكد لكي
تبقي في أيدييـ إال أف ا لمصرييف كانكا يقدمكف لممسمميف العكف كالمساعدة في القتاؿ  ،بؿ كانكا
يبذلكف أركاحيـ مف أجؿ التخمص مف المستعمريف الركماف  ،فأياـ التعذيب كعصكر االستشياد ليست
بعيدة  ،فما زالت ذاكرة المصرييف تجتر ىذه األياـ السكداء  ،الحالكة الظبلـ  ،ىكذا تعكد المصريكف
عمي ال تضحية كالفداء كاالستشياد  ،كىا ىي الفرصة جاءت ليؤالء الشجعاف ليبذلكا النفس كالنفيس )
ليتخمصكا مف حكـ الركـ كاالضطياد الديني البغيض  ،كيقكؿ المقريزم المؤرخ الشيير في كتابو (
الخطط ) صفحة ّْٓ  ّٓٓ ،بالجزء الثالث (  - -ككتب عمرك لبنياميف بطرؽ اليعاقبة أمانان  ،في
سنة عشريف مف اليجرة فسره ذلؾ كقدـ عمي عمرك كجمس عمي كرسي بطركيتو بعد ما غاب عنو ثبلث

عشرة سنة – فغمبت اليعاقبة عمي كنائس مصر كأديرتيا كميا  ،كانفردكا بيا دكف الممكية َُِ) - -
 ،كيقكؿ الدكتكر محمد عمارة في كتابو ( عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ) صفحة ّٓ (  - - -كبعد
أف كانت كنائسيا كأديرتيا مغتصبة مف قبؿ مسيحية الدكلة الركمانية االستعمارية كمذىبيا الممكاني –
حرر الفتح اإلسبلمي ىذه الكنائس الكطنية كأعادىا إلي األقباط فكانت المرة األكلي التي يحرر فييا أىؿ
ديف مقدسات ديف آخر َِِ) - -
 -فيؿ لديؾ نص العيد المكتكب ألىؿ مصر ؟

ٗٗ.

ما كتبو المؤرخ البريطاني ستانمي ليف بكؿ عف فتح مصر

ُٗٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ِٓ

ََِ معالـ تاريخ كحضارة مصر – القسـ الثاني ( د سيد الناصرم ) صػ ِٖٓ
َُِ عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ

َِِ عندما دخمت مصر في ديف ا﵀ ( د محمد عمارة ) صػ ّٓ

ُٖٕ

-

لقد كتب المؤرخ البريطاني ستانمي لينبكؿ عف ىذا المكضكع عندما ذكر أحداث فتح مصر كتكمـ عف

مدينة كانت تعرؼ باسـ مدينة مصر بالقرب مف حصف بابميكف الركماني  ،ثـ نشأت بعد ذلؾ مدينة
عربية تعرؼ باسـ الفسطاط بالقرب مف نفس الحصف فكتب ما ممخصو  :كيذكر لنا يكحنا أسقؼ
نقيكس – الذم نعتمد عمي تاريخو فيما نكتبو عف ىذه الناحية – أف العرب لـ يبلقكا أية مقاكمة إال
حينما حاكلكا اإلستيبلء عمي الحصف  ،كميما يكف مف شأف مدينة مصر أك تندكنياس  ،فإنيا قد
اختفت تمامان مف عالـ التاريخ بمجرد استيبلء العرب عمييا  ،كأخر ما نسمعو عنيا في معاىدة الصمح

التي أبرميا عمرك بف العاص  ،كىاؾ نصيا  ( :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،ىذا ما صالح عميو عمرك
بف العاص أىؿ مصر  ،عمي أنفسيـ كدينيـ كأمكاليـ ككنائسيـ كصمبانيـ كأرضيـ كمائيـ  ،ال يدخؿ

في شئ مف ىذا كال ينقص  ،كأف يسمح ألىؿ النكبة بأف يقيمكا بينيـ  ،كاف أذعف أىؿ مصر لمصمح
فرضت عمييـ الجزية خمسيف ألؼ إذا ىبط ماء نيرىـ  ،ككؿ منيـ مسئكؿ عما يأتيو سراقيـ مف
أعماؿ العنؼ  ،كمف لـ يدخؿ في ىذا الصمح أدم ما عمي غيره مف الجزية مف تمقاء نفسو كتحت
مسئكليتو  ،كاذا نقص ماء النيؿ نقصت الجزية تبعان ليذا النقصاف  ،كمف رضي مف الركـ كالنكبييف

بيذا الصمح عكمؿ كغيره مف أىؿ مصر  ،كمف أبي كأراد الخركج أمف عمي نفسو حتي يبمغ مأمنو أك
ترؾ ببلدنا  ،كستجمع الضرائب عمي أقساط ثبلثة كؿ ثمث منيا عمي حدة  ،كعمي عيد ا﵀ كعيد
رسكلو كعيد الخميفة أمير المؤمنيف  ،كعيد المؤمنيف  ، ،شيد عمي ذلؾ الزبير ككلداه عبد ا﵀ كمحمد

ككتبو كرداف )  ،كيربط المؤرخكف العرب ىذه المعاى دة  ،التي يظير أنيا كثيقة ليا قيمتيا  ،باستسبلـ
مدينة مصر بعد مكقعة ىميكبكليس  ،كلكف لما كانت مصر يقصد بيا القطر المصرم كما يقصد بيا
الحاضرة  ،فإف ىذه الكثيقة نفسيا إنما تثبت أف الفاتح العربي قد تكخي الكرـ كالسخاء في معاممتو
ألىؿ مصر  ،فيي ال تذكر شيئان كاضحان صريحان عف مدينة مصر التي أصبحت تسمي بعد قميؿ
الفسطاط

َِّ

 ما يمفت النظر في ىذه المعاىدة ىك ارتباط قيمة الجزية بمكقؼ الزيادة كالنقصاف في ماء النيؿ ممايدؿ عمي مدم إلماـ الفاتح المسمـ بظركؼ كطبيعة البمد الذم قاـ بفتحو
 بالتأكيد  ،كقد كاف عمرك بف العاص ىك أ كؿ كالي في عصر الكالة كقد اتسـ ىذا العصر بالكثير مفاإليجابيات
-

حسنان  ،فيؿ لؾ أف تحدثني عف عصر الكالة بشكؿ عاـ ؟

ََُ .عصر الكالة

َِّ

نقبل عف كتاب (سيرة القاىرة) تأليؼ المؤرخ البريطاني ( ستانمي لينبكؿ) ترجمة د حسف ابراىيـ حسف  ،ك د عمي ابراىيـ حسف

 ،كاداكر حميـ – صفحة َٓ كصفحة ُٓ  -مكتبة األسرة ُٕٗٗ  -الييئة المصرية العامة لمكتاب

ُٕٗ

 منذ أف تـ فتح مصر عمي يد القائد العربي عمرك بف العاصَِْ حرص الخمفاء في الدكؿ اإلسبلميةالمختمفة عمي انتقاء أفضؿ العناصر مف القادة كا لكالة لحكـ مصر  ،بحيث يتسـ كالي مصر بالكالء
كاإلخبلص ككذلؾ الكفاءة  ،كقد كصؿ األمر إلي أف قاـ الخميفة األمكم مركاف ابف الحكـ بتعييف ابنو
شخصيان عبد العزيز بف مركاف كاليان عمي مصر كما أقره عمي حكميا أخكه عبد الممؾ بف مركاف عندما

تكلي الخبلفة  ،كقد كتب المؤرخكف عف عصر الكالة ما يمي  :تكلي حكـ مصر في أعقاب الفتح العربي
ليا كالة كانكا يعينكف مف قبؿ الخبلفة اإلسبلمية في المدينة المنكرةَِٓ ثـ دمشؽَِٔ ثـ بغدادَِٕ
 ،كقد اعتاد المؤرخكف أف يسمكا العصر الذم يبدأ بفاتح مصر عمرك بف العاص حتي قياـ الدكلة

الطكلكنية سنة ِْٓ ىػ "ٖٖٔ ـ" بعصر الكالة كقد ركعي في اختيار ىؤالء الكالة أف يككنكا مف أصحاب
السمعة الطيبة كالنزاىة كالعدالة فإذا أىمؿ أحدىـ شئكف مصر أك
-

استبد بأىميا عزلو الخميفة كأتي بغيره طبقان لتعاليـ اإلسبلـ التي تقرر أف الحكـ ينبغي أف يككف في

أصمح الناس لو  ،كليذا كاف الكالة أك عمي كجو الدقة معظميـ  ،يحرصكف عمي استثمار ثركات مصر

َِْ كصؿ العرب إلي أرض مصر في الشير األكؿ مف سنة ُٗ لميجرة " يناير َْٔ ـ كأبحرت جنكد الركـ إلي ببلدىا في ُٕ
سبتمبر سنة ِْٔ ـ

َِٓ

المدينة المنكرة عاصمة دكلة الخمفاء الراشدكف كقد بمغ عدد كالة مصر ستة كالة في عصر الراشديف الثبلثة ( عمر كعثماف

كعمي ) رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف  ،كأكؿ كالي كاف بالطبع أبك عبد ا﵀ عمرك بف العاص فاتح مصر تكلي مف سنة َْٔ ـ إلي سنة

ْٔٔ ـ ثـ عزلو عنيا سيدنا عثماف بف عفاف كتكلي مصر عبد ا﵀ بف سعد مف سنة ْٔٔ ـ إلي سنة ٔٓٔ ـ ثـ محمد ابف أبي
حذيفة بف عتبة مف سنة ٔٓٔ ـ إلي سنة ٕٓٔ ـ ثـ قيس بف سعد بف عبادة األنصارم في عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي
طالب ثـ األشتر مالؾ بف الحارث النخعي في ديسمبر ٕٓٔ ـ كلكنو مات قبؿ كصكلو إلي مقر كاليتو ثـ محمد ابف أبي بكر الصديؽ

حتي يكليك ٖٓٔ ـ كالجدير بالذكر أف عمرك بف العاص تكلي حكـ مصر مرتيف مرة بعد فتحيا في عصر الراشديف كالمرة الثانية مع
بداية الدكلة األمكية في عصر معاكية بف أبي سفياف
َِٔ

دمشؽ عاصمة الدكلة األمكية التي استمرت مف سنة َْ ىجريان ُٔٔ ميبلديان إلي سنة ُِّ ىجريان َٕٓ ميبلديان أم

حكالي ٖٗ سنة  ،تكلي فييا الخبلفة ُِ خميفة كتكلي خبلليا عمي مصر ِٓ كاليان كاف أكليـ عمرك بف العاص الذم عينو معاكية

كظؿ كاليان إلي أف تكفي بيا سنة ْٔٔ ميبلديان  ،كأشير مف تكلي حكـ مصر في العيد األمكم مف الكالة عمرك بف العاص كعتبة
ابف أبي سفياف أخك معاكية كعبد العزيز بف مركاف بف الحكـ في خبلفة أبيو ثـ أخيو  ،كقرة بف شريؾ العبسي في خبلفة الكليد بف

عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ في خبلفة عمر بف عبد العزيز  ،كبشكؿ عاـ كانت كالية مصر مف األمكر الميمة جدان في الخبلفة

األمكية  ،أما أشير خمفاء الدكلة األمكية بعد معاكية  ،ابنو يزيد كعبد الممؾ بف مركاف كأكالده الكليد بف عبد الممؾ الذم بني في
عيده المسجد األمكم الشيير في دمشؽ كسميماف بف عبد الممؾ كيزيد بف عبد الممؾ كابف عميـ عمر بف عبد العزيز بف مركاف

كمف األمكر الميمة التي حدثت في مصر خبلؿ العصر األمكم أف عبد ا﵀ بف عبد الممؾ بف مركاف أحد كالة مصر في ىذا العصر
أمر الدكاكيف فنسخت بالمغة العربية في عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف ككانت تكتب حتي عيده بالمغة

َِٕ بغداد عاصمة الدكلة العباسية كقد أسسيا العباسيكف عمي ضفة نير دجمة كاتخذكىا عاصمة ليـ ككانت مركزان تجاريان

عظيمان  ،كقد أحدث قياـ الدكلة العباسية تغيرات كتطكرات سياسية كاجتماعية كثقافية بعيدة األثر في الدكلة اإلسبلمية كبمغت الدكلة
العباسية أكجيا في عصر ىاركف الرشيد كبانتياء عصره زادت الفتف مما أدم إلي ضعؼ شأف الخبلفة إلي أف غزاىا المغكؿ كقضكا

عمي األسرة العباسية في ٔٓٔ ىػ  ُِٖٓ /ـ كقد حدث أف قامت دكلتاف في مصر تعترفاف بالخبلفة العباسية كىما الدكلة
الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية كسكؼ يأتي الكبلـ عنيما في حينو إف شاء ا﵀  ،كتكلي حكـ مصر في عيد الدكلة العباسية بما فييا

ىاتيف الدكلتيف (ٔٗ) كاليان

َُٖ

كمكاردىا فيما يعكد بالنفع عمي الشعب المصرم الذم ارتضي اإلسبلـ دينان كبدأ يتعرب مف الجيؿ األكؿ
بعد الفتح  ،كفي عصر الكالة اىتـ حكاـ مصر بشئكنيا االقتصادية  ،فأكلكا عنايتيـ بالزراعة عقب
الفتح مباشرة كعممكا عمي زيادة الغبلت كالمحاصيؿ كاىتمكا بشئكف الرم  ،كيبلحظ أف الصناعة في
مصر في عصر الكالة كاف يقكـ بيا القبط ثـ أصبح معظـ الذيف يقكمكف بيا مف المصرييف الذيف ظمكا
عمي دينيـ كالذيف أسممكا ألف العرب في أكؿ ذلؾ العصر كاف بيدىـ السياسة كالحكـ كالحرب
 فما ىي أىـ األحداث التي كقعت في عصر الكالة ؟ يقكؿ بف عبد الحكـ رحمو ا﵀ ( المؤرخ المعركؼ ) في كتابو ( فتكح مصر كالمغرب ) صفحة ٕٖ عفعمرك بف العاص رضي ا﵀ عنو (  - - -كاعتبر األقباط أىؿ ذمة كفرض عمي كؿ مف بمغ الحمـ
ديناراف كيستثني مف ىذه الضريبة النساء كالصبية كالشيكخ  ، َِٖ) - -كمف ىنا يتضح أف
المصرييف قد عاشكا فترة مف أفضؿ فترات تاريخيـ كما ذ كرنا فمـ يعد ىناؾ اضطياد ديني أك ضرائب
فادحة ظالمة بؿ إف عمرك قاـ بإصبلحات ضخمة في العديد مف المجاالت كخاصة مشاريع الرم التي
تيـ المصريكف بكجو خاص  ،كما قاـ ببناء عاصمة جديدة لمصر ىي مدينة الفسطاط  ،كما أنيا
أصبحت مركزان تجاريان كبيران فقد كانت السفف تصؿ إ لييا مف البحر المتكسط عف طريؽ أفرع النيؿ

الممتدة مف الفسطاط لمبحر المتكسط كما أف خميج أمير المؤمنيف ربط بينيا كبيف البحر األحمر أيضان

كقد أمر بحفره أمير المؤمنيف  ،كبالتالي انتعشت الحركة التجارية بؿ كالصناعية أيضان في الفسطاط ،

كما أنيا أصبحت مركزان عمميان كبيران حيث برز فييا بعد ذلؾ العديد مف العمماء في مجاالت عديدة مثؿ

عمكـ الديف ( عبد ا﵀ بف عمرك  ،كابف لييعة  ،كالميث بف سعد ) كعمـ التاريخ ( عبد الرحمف بف عبد
الحكـ ) كاألدب كالشعر كالطب كاليندسة كغيرىا مف العمكـ الدنيكية كبالمناسبة استمر تشجيع الكالة
المسممكف لمعمـ بكافة مجاالتو كخصكصان في مدينة اإلسكندرية التي كانت منارة لمعمـ كادت أف تخبك

لكال الفتح اإلسبلمي الذم شجع عمماءىا (  - - -كقد نشأت في مصر إلي جانب ىذه الحياة الدينية
حياة عممية خالصة ىي في الكاقع استمرار لمحياة العممية التي كانت قائمة في مصر في العصكر
القديمة  ،ككانت أنشط ما تككف في اإلسكندرية  ،كقد عنيت ىذه الحركة العممية بعمكـ اليندسة كالطب

كالفمؾ كالتنجيـ  - -إلخ كنقمت الكتب القديمة عف القبطية كاليكنانية كالسريانية  ،فكاف معظـ
المشتغميف بيا مف النصارل كالييكد ثـ انضـ إلييـ بعد قميؿ المسممكف الذيف نبغكا في ىذه العمكـ-
)َِٗ  ،كجدير بالذكر أف عصر الراشديف يعد مف أفضؿ العصكر التي مرت بيا مصر طكاؿ تاريخيا
بالكامؿ إف لـ يكف أفضميا عمي اإلطبلؽ ،

َِٖ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ٗٓ

َِٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ِٗ

ُُٖ

 ىذا كضع طبيعي فبالرغـ مف أف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب كاف يعيش في المدينة المنكرة إال أفكؿ فرد في األمة بالكامؿ كاف يشعر بعدلو ،
 ككانت مصر كما نعرؼ قبؿ الفتح في حالة ال تيحسد عمييا ثـ تحكلت إلي كالية إسبلمية تنعـ باألمفكاألماف كالعدؿ كالرحمة في ظؿ خبلفة عمر ككالية عمرك بف العاص  ،كسنذكر ىنا مثاؿ كاحد فقط
عمي ذلؾ قد يغنينا عف الكثير مف األمثمة  ،كىك ما كرد في كتاب المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ
تأليؼ شياب الديف محمد بف أحمد األبشييي حيث كتب ما يمي  :كمما تضمنتو أخبار األخيار  :ما
ركاه أنس رضي ا﵀ عنو قاؿ  :بينما أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو قاعد إذ جاءه
رجؿ مف أىؿ مصر فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف ىذا مقاـ العائذ بؾ  ،فقاؿ عمر رضي ا﵀ عنو  :لقد عذت
بمجير فما شأنؾ  ،فقاؿ  :سابقت بفرسي ابنان لعمرك بف العاص كىك يكمئذ أمير عمي مصر فجعؿ

يقنعني بسكطو كيقكؿ  :أنا ابف األكرميف  ،فبمغ عمران أباه فخشي أف آتيؾ فحبسني في السجف فانفمت

منو فيذا الحيف أتيتؾ  ،فكتب عمر بف الخطاب إلي عمرك بف العاص  :إذا أتاؾ كتابي ىذا فاشيد
المكسـ أنت ككلدؾ فبلف  ،كقاؿ لممصرم  :أقـ حتي يأتيؾ  ،فأقاـ حتي قدـ عمرك كشيد مكسـ الحج
فمما قضي عمر الحج كىك قاعد مع الناس كعمرك بف العاص كابنو إلي جانبو قاـ المصرم فرمي إليو

عمر رضي ا﵀ عنو بالدرة  ،قا ؿ أنس رضي ا﵀ عنو  :فمقد ضربو كنحف نشتيي أف يضربو فمـ ينزع
حتي أحببنا أف ينزع مف كثرة ما ضربو كعمر يقكؿ  :اضرب ابف األكرميف  :قاؿ  :يا أمير المؤمنيف قد
استكفيت كاشتفيت  ،قاؿ  :ضعيا عمي ضمع عمرك  ،فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف لقد ضربت الذم ضربني
 :قاؿ  :أما كا﵀ لك فعمت ما منعؾ أحد حتي تككف أنت الذم تنتزع  ،ثـ أقبؿ عمي عمرك بف العاص
كقاؿ  :يا عمرك متي استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحراران ؟ فجعؿ عمرك يعتذر إليو

 -كىؿ ىناؾ مكاقؼ أخرم حدثت بيف عمرك بف العاص كأمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ؟

 سأتمك عميؾ بعض المكاقؼ التي كردت في كتب التاريخ عف كالية عمرك في عيد عمر رضي ا﵀عنيما  ،فقبد قاؿ بعض المؤرخيف  :إ نو لما استقر عمرك بف العاص رضي ا﵀ عنو عمي كالية مصر
كتب إليو عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو أف صؼ لي مصر فكتب إليو  :كرد كتاب أمير المؤمنيف
أطا ؿ ا﵀ بقاءه يسألني عف مصر  ،اعمـ يا أمير المؤمنيف أف مصر قرية غبراء  ،كشجرة خضراء ،
طكليا شير  ،كعرضيا عشر (أياـ)  ،يكنفيا جبؿ أغبر  ،كرمؿ أعفر  ،يخط كسطيا نيؿ مبارؾ
الغدكات ميمكف الركحات  ،تجرم فيو الزيادة كالنقصاف كجرم الشمس كالقمر  ،لو أكاف يدر حبلبو ،
كيكثر فيو دبابو  ،تمده عيكف األرض كينابيعيا حتي إذا ما اصمخـ (اشتد) عجاجو كتعظمت أمكاجو ،
فاض عمي جانبيو فمـ يمكف التخمص مف القرم بعضيا إلي بعض إال في صغار المراكب  ،كخفاؼ
القكارب  - -فإذا تكامؿ في زيادتو  ،نكص عمي عقبيو كأكؿ ما بدأ في جريتو ،

كطما في درتو ،

(زيادتو كفيضو)  ،فعند ذلؾ يحرثكف بطكف األرض كيبذركف بيا الحب  ،يرجكف بذلؾ النماء مف الرب
ُِٖ

 - - ،فإذا أحدؽ الزرع كأشرؽ  ،سقاه الندم كغذاه مف تحتو الثرم  ،فبينما مصر يا أمير المؤمنيف
لؤلؤة بيضاء  ،إذا ىي عنبرة سكداء  ،فإذا ىي زمردة خضراء  ،فإذا ىي ديباجة رقشاء فتبارؾ ا﵀
الخالؽ لما يشاء  - - - -- ،فمما كرد الكتاب عمي عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو قاؿ  :﵀ درؾ
يابف العاص  ،لقد كصفت لي خبران كأنني أشاىده

َُِ

 لؤلؤة بيضاء كعنبرة سكداء كزمردة خضراء كديباجة رقشاء  ،يا ليا مف ببلغة كقاؿ ابف عبد الحكـ  :حدثنا عبد ا﵀ بف صالح كغيره  ،عف الميث بف سعد  ،أف الناس بالمدينةأصابيـ جيد شديد في خبلفة عمر عاـ الرمادة  ،فكتب إلي عمرك بف العاص كىك بمصر  :مف عبد
ا﵀ عمر أمير المؤمنيف إلي عمرك بف العاص  :سبلـ عميؾ  ،أما بعد  :فمعمرم يا عمرك ما تبالي إذا
شبعت أنت كمف معؾ  ،أف أىمؾ أنا كمف معي  ،فيا غكثاه  ،ثـ يا غكثاه  ،يردد قكلو  ،فكتب إليو
عمرك بف العاص  :لعبد ا﵀ عمر أمير المؤمنيف  ،مف عمرك بف العاص  ،أما بعد فيالبيؾ  ،ثـ يالبيؾ
 ،قد بعثت إليؾ ً
بع ير أكليا عندؾ كآخرىا عندم  ،كالسبلـ عميؾ كرحمة ا﵀  ،فبعث إليو بعير عظيمة ،
فكاف أكليا بالمدينة ك آخرىا بمصر  ،يتبع بعضيا بعضان  ،فمما قدمت عمي عمر كسع بيا عمي
الناس

ُُِ

 حقان لقد كاف عصر الراشديف مف أفضؿ العصكر في األمة اإلسبلمية بالكامؿ كليس في مصر فقط ،كلكف ىؿ لديؾ معمكمات عف الفتنة التي حدثت في عيد عثماف بف عفاف رضي ا﵀ عنو كاستمرت إلي

عيد عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو
 بالطبع يمكننا أف نتطرؽ إلي الحديث عف ىذه الفتنة كلكف بحذر شديد حتي ال نقع في المحظكر كلكفأحب أكالن أف أقكـ بتمخيص سريع لعصر الراشديف مف كتاب مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر

األنصارم حيث ذكر ( صفحة ٖٓ  ) ٓٗ ،في كتابو م ا يفيد أف عدد كالة مصر ستة كالة في عصر
الراشديف الثبلثة ( عمر كعثماف كعمي ) رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف  ،كأكؿ كالي كاف بالطبع أبك عبد ا﵀

عمرك بف العاص مف سنة َْٔ ـ إلي سنة ْٔٔ ـ ثـ عزلو عنيا سيدنا عثماف بف عفاف كتكلي
مصر عبد ا﵀ بف سعد مف سنة ْٔٔ ـ إلي سنة ٔٓٔ ـ ثـ محمد ابف أبي حذيفة بف عتبة مف سنة
ٔٓٔ ـ إلي سنة ٕٓٔ ـ ثـ قيس بف سعد بف عبادة األنصارم في عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي
طالب ثـ األشتر مالؾ بف الحارث النخعي في ديسمبر ٕٓٔ ـ كلكنو مات قبؿ كصكلو إلي مقر كاليتو
ثـ محمد ابف أبي بكر الصديؽ حتي يكليك ٖٓٔ ـ  ،كفي الحقيقة حدثت في خبلفة سيدنا عثماف
كسيدنا عمي فتنة كبرم في األمة اإلسبلمية تأثرت بيا مصر بالطبع كبالتالي سنجد أف الكالة الذيف
-

َُِ
بل باختصار عف كتاب النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة – تأليؼ جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردم
نق ن

األتابكي (ُّٖ - )ْٖٕ-قدمو كعمؽ عميو محمد حسيف شمس الديف – دار الكتب العممية  -صفحة ِْ ّْ ،
ُُِ

نقبلن عف كتاب حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي

ُّٖ

سنتحدث عنيـ في ىذه الفترة مر بعضيـ بفترات عصيبة بؿ تـ قتؿ بعضيـ أيضان أثناء أحداث ىذه

الفتنة كجدير بالذكر أف سياسة الخمفاء الراشديف في مصر كغيرىا لـ تختمؼ عف بدايتيا مع سيدنا
عمر كحتي سيدنا عمي بف أبي طالب فقد كانت ىذه األحداث المأساكية الناتجة عف الفتنة تؤثر فقط
عمي الكالة كتغييرىـ كانتمائيـ إلي أحد الفريقيف المتنازعيف كال تؤثر عمي سياستيـ تجاه مصر كشعبيا

حتي أف غالبية الشعب كا ف يشاىد كيراقب ىذه األحداث في دىشة كيتساءؿ عف األسباب التي أدت إلي
ىذا الصراع الدامي بعد مقتؿ سيدنا عثماف شييدان ككذلؾ سيدنا عمي بف أبي طالب فقد كانت ىذه

الفتنة الكبرم امتحانان لؤلمة اإلسبلمية إذا جاز التعبير أثبتت فييا أف الخبلفات كالصراعات ليست ليا

عبلقة برسالة ىذه األمة تجاه الشعكب التي تحت قيادتيا كما سنرم  ،كجدير بالذكر أف رسكؿ ا﵀
صمي ا﵀ عميو كسمـ قد تحدث عف ىذه الفتنة في عدة مكاقؼ كأشار إلييا صمي ا﵀ عميو كسمـ
كسكؼ نتحدث عنيا في ىذا الحكار كما قمت في حذر شديد كمف المصادر المكثكؽ بيا كبإيجاز شديد
أيضان ألنيا جزء مف التاريخ الذم يجب أف تعرفو كألف اسـ مصر تردد في كتب التاريخ التي تناكلت
ىذه األحداث كبالتالي تعتبر جزء مف تاريخ مصر الذم يتناكلو ىذا الحكار،

 كلكف قبؿ أف نخكض في ىذا الحديث أرجك أف نتكقؼ عند انتياء خبلفة سيدنا عمر بف الخطاب عندماقي ًتؿ شييدان أيضان كسبحاف الذم ييب الشيادة لمف يشاء حتي كلك كاف في عاصمة الخبلفة كجيكشو
تقاتؿ في كؿ مكاف بعيدان عف العاصمة لتناؿ الشيادة أك النصر

َُُ .مقتؿ أمير المؤمنيف كالخبلفة مف بعده

 رفع أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب يديو إلي السماء يدعك ربو كيقكؿ (  - -الميـ كبرت سنيكضعفت قكتي كانتشرت رعيتي فاقبضني إليؾ غير مضيع كال مفرط  ،فما انسمخ ذك الحجة حتي قتؿ ،

أخرجو الحاكـ )ُِِ  ،كما أخرج البخارم عف عمر رضي ا﵀ عنو أنو قاؿ (  - -الميـ ارزقني شيادة
في سبيمؾ كاجعؿ مكتي في بمد رسكلؾ )ُِّ  ،ىكذا طمب عمر مف ا﵀ الشيادة ككاف مقتمو عمي يد
أبك لؤلؤة المجكسي ككاف عبدان لممغيرة بف شعبة كقاـ بطعف الخميفة بخنجر في صبلة الفجر كىك يؤـ

بل فمات منيـ ستة كقاؿ عمر  :الحمد ﵀ الذم لـ يجعؿ
الناس في الصبلة كطعف معو ثبلثة عشر رج ن

يد عي اإلسبلـ  ،كأرسؿ ابنو عبد ا﵀ إلي أـ المؤمنيف عائشة رضي ا﵀ عنيا يستئذنيا
منيتي بيد رجؿ ٌ
في أف يتـ دفنو مع رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كأبي بكر فكافقت عمي ذلؾ  ،كأكصي أف تككف
الخبلفة مف بعده شكرم بيف ستة مف كبار الصحابة ليختاركا مف بينيـ الخميفة كقاؿ (  - -ما أرم
أحدان أحؽ بيذا األمر مف ىؤالء النفر الذيف تكفي رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كىك عنيـ راض -

ُِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُٖ
ُِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُٖ

ُْٖ

 )ُِْ كىـ عثماف كعمي كطمحة كالزبير كعبد الرحمف بف عكؼ كسعد بف أبي كقاص رضي ا﵀عنيـ  ،ككاف سيدنا عمر كىك يحتضر يتمني أنو مات في صحبة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ حيث
عمي كال لي كأف صحبة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو
قاؿ (  - -أما كا﵀ كددت أني خرجت منيا كفافان ال ٌ
كسمـ سممت لي  ) - -كيقكؿ أيضان (  - -لك أف لي طبلع " مؿء " األرض ذىبان الفتديت بو مف ىكؿ
المطمع  )- -كأكصي الخميفة مف بعده بتقكل ا﵀ كقاؿ (  - -أكصي الخميفة مف بعدم بتقكل ا﵀

كأكصيو بالمياجريف كاألنصار كأكصيو أىؿ األنصار خيران ، ُِٓ) - -

 -فماذا حدث بعد ذلؾ بيف الصحابة الستة رضي ا﵀ عنيـ ؟

 ممخص ما حدث أف أحدىـ كىك عبد الرحمف بف عكؼ الذم كاف ال يريد الخبلفة قد أشار عمييـ أفيدير عممية الشكرل في اختيار الخميفة مف بينيـ فقاؿ ( - -إف شئتـ اخترت لكـ منكـ ُِٔ) - -
ككافقكه عمي ذلؾ فكاف ًن عـ الرأم فقد استطاع سيدنا عبد الرحمف بف عكؼ أف يدير األمكر بحكمة
شديدة بفضؿ ا﵀ سبحانو كتعالي حيث كاف يسأؿ كؿ منيـ سؤاؿ ميـ جدان عمي انفراد أال كىك ( إف لـ
أبايعؾ فمف تشير عمي ؟ ) ( كيركم أف عبد الرحمف قاؿ لعثماف في خمكة  :إف لـ أبايعؾ فمف تشير
عمي ؟ فقاؿ  :عمي  ،كقاؿ لعمي خمكة  :إف لـ أبايعؾ فمف تشير عمي ؟ قاؿ  :عثماف  ،ثـ دعا الزبير
فقاؿ  :إف لـ أبايعؾ فمف تشير عمي ؟ قاؿ  :عمي أك عثماف ثـ دعا سعدان فقاؿ  :مف تشير عمي فأما

أنا كأنت فبل نريدىا ؟ فقاؿ عثماف  ،ثـ استشار عبد الرحمف األعياف فرأم ىكم أكثرىـ في عثماف -

)ُِٕ كظؿ عبد الرحمف يسأؿ المسمميف كيستطمع رأييـ ككجد أف األغمبية تؤيد خبلفة عثماف بف
عفاف فبايع الناس عثماف عمي الخبلفة عندما جمعيـ عبد الرحمف في المسجد كدعاىـ إلي مبايعة
عثماف كقاؿ في آخر حديثو (  - -الميـ اشيد الميـ إني قد جعمت ما في رقبتي مف ذلؾ في رقبة
عثماف  ، ُِٖ) - -كىكذا تكلي عثماف الخبلفة بعد عمر ككاف ذلؾ في ذم الحجة ِّ ىجريان
المكافؽ شير أكتكبر سنة ْْٔ ـ كتكلي عبد ا﵀ بف سعد بعد ذلؾ بفترة قصيرة كالية مصر مف قبؿ

عثماف بف عفاف بعد عزؿ عمرك بف العاص عنيا
 إف ىذه المعمكمات أسمعيا ألكؿ مرة  ،كقد كنت أعرؼ مف قبؿ أف ىناؾ ستة مف كبار الصحابة كانتبينيـ الشكرم كلكنني لـ أكف أعرؼ تفاصيؿ ما دار إلي أف تـ مبايعة عثماف رضي ا﵀ عنو  ،فأشكرؾ
عمي ىذه المعمكمات القيمة  ،فكـ كانت مدة خبلفة عثماف رضي ا﵀ عنو كما الذم يمكف أف تخبرني
بو عف خبلفتو ؟
ُِْتاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُٗ

ُِٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُُ

ُِٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػُِّ
ُِٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُِّ ُِْ ،
ُِٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُِْ

ُٖٓ

َُِ .ذك النكريف
 -تكلي عثماف بف عفاف

رضي ا﵀ عنو

الخبلفة لمدة ُِ سنةُِٗ ككاف لينان عف عمر رضي ا﵀ عنو كأحبو

الناس ككاف مف بني أمية كىي بطف قكية مف بطكف قريش ككاف غنيان ذا ماؿ كفير ككاف ينفقو في

سبيؿ ا﵀ كىك أحد العشرة المبشريف بالجنة كأكؿ مف ىاجر مف المسمميف إلي الحبشة بأىمو ثـ إلي

المدينة بعد ذلؾ  ،كيعتبر رضي ا﵀ عنو مف السابقيف األكليف في اإلسبلـ ككاف متزكجان مف السيدة

رقية ابنة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ فمما مرضت كماتت تزكج أختيا السيدة
أـ كمثكـ بنت رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كلذلؾ سمي بذم النكريف ألنو تزكج بنتيف مف بنات
رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ( كأخرج ابف عساكر عف عمي – رضي ا﵀ عنو – قاؿ  :سمعت النبي
صمي ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ لعثماف  :لك أف لي أربعيف ابنة زكجتؾ كاحدة بعد كاحدة حتي ال يبقي منيف
كاحدة  َِِ) - -فقد كاف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ يحب عثماف كيقكؿ عنو (  - -إف
المبلئكة لتستحي مف عثماف كما تستحي مف ا﵀ كرسكلو  ُِِ) - -كأخرج الشيخاف عف عائشة أف
النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ جمع ثيابو حيف دخؿ عثماف كقاؿ أال استحي مف رجؿ تستحي منو
المبلئكةِِِ كقد كاف عثماف قد جيز في أحد الغزكات ثبلثمائة بعير بكافة لكازميا عمي نفقتو الخاصة
في سبيؿ ا﵀ كىذه الغزكة اشتير جيشيا باسـ جيش العسرة لتعسر نفقات تجييزه كعندما قاـ عثماف
رضي ا﵀ عنو

بتجييز ىذا الكـ الكبير مف الجيش في سبيؿ ا﵀ قاؿ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ما عمي

عثماف بعد ىذه شئِِّ كقاؿ صمي ا﵀ عميو كسمـ عف عثماف أيضان (  - -مر بي عثماف كعندم
ممؾ مف المبلئكة فقاؿ  :شييد يقتمو قكمو  ،إنا نستحي منو )ِِْ  ،كفي عيد خبلفة عثماف كثرت
الفتكحات اإلسبلمية حتي أف المسمميف ركبكا البحر كفتحكا قبرص بقيادة معاكية بف أبي سفياف كقاـ
كالي مصر في عيده عبد ا﵀ بف سعد بف أبي سرح بالتكسع في فتح أفريقيا كفتح الكثير مف ببلدىا
ككصؿ إلي الحبشة أيضان كما أف األندلس أيضان فتحت في عيد عثمافِِٓ ككاف عيده يتسـ
باالستقرار كالرخاء حيث زاد دخؿ الدكلة اإلسبلمية بشكؿ ممحكظ كذلؾ نتيجة لكثرة الكاليات التي تـ

فتحيا  ،كلسيدنا عثماف مناقب كثيرة ال يتسع المقاـ لذكرىا  ،يقكؿ سعيد بف المسيب (  - -قتؿ
عثماف مظمكمان كمف قتمو كاف ظالمان كمف خذلو كاف معذكران )ِِٔ ،
ُِٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٔ
َِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِّ

ُِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِْ
ِِِ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِِ
ِِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِِ
ِِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِّ
ِِٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٓ
ِِٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٔ

ُٖٔ

 -فكيؼ بدأت الفتنة ؟

َُّ .بداية الفتنة
 -كبدأت مقدمات الفتنة عندما قاـ عثماف

رضي ا﵀ عنو

بتكلية العديد مف الكالة مف بني أمية ككاف يكصييـ

بتقكل ا﵀ ككاف معاكية بف أبي سفياف مف بني أمية ككاف كاليان عمي الشاـ  ،ككانت تكلية بني أمية

مف األسباب التي أثارت قمؽ كغضب البعض كذكر السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء أف أىؿ مصر

كانكا يتظممكف مف كالييـ عبد ا﵀ بف أبي سرحِِٕ ،
 المقصكد ىنا بأىؿ مصر القبائؿ العربية التي دخمت مصر مع عمرك بف العاص كسكنت بيا ألف القبطفي مصر كاف أغمبيتيـ لـ يدخؿ اإلسبلـ بعد بؿ إف المغة العربية لـ تكف قد انتشرت في مصر أيضان

أليس كذلؾ ؟
-

بالطبع فمما حدث ذلؾ كتب عثماف إلي الكالي عمي مصر كتابان ينياه كيشدد عميو فيو كلكنو لـ ينتيي

فخرج مف أىؿ مصر سبعمائة رجؿ فنزلكا المسجد كشككا إلي الصحابة فتحدث الصحابة إلي عثماف في
ىذا األمر فقرر عثماف عزؿ الكالي كتكلية مف يرضي بو أىؿ مصر فطمبكا منو تكلية محمد بف أبي بكر
الصديؽ عمييـ فكافقيـ عمي ما أرادكه كعادكا مف حيث جاءكا كمعيـ الكالي الجديد  ،كفي طريؽ
عكدتيـ كجدكا رسك نال برسالة متكجيان إلي كالي مصر ككاف مضمكف الرسالة أف يظؿ الكالي كما ىك

كيحتاؿ في قتؿ ىؤالء كيحبس المعارضيف لو  ،كبالطبع لـ يكف عثماف رضي ا﵀ عنو قد كتب ىذه

الرسالة كلـ يأمر بكتابتيا كيؤك د المؤرخكف أف الذم كتب ىذه الرسالة كأرسميا كعمييا ختـ عثماف
بدكف عممو ىك مركاف بف الحكـ كىك أحد الشخصيات البارزة في بني أمية كسيأتي الحديث عنو في
حينو كلكف يبدك أف مركاف بف الحكـ كا﵀ أعمـ قد تعامؿ مع ىؤالء عمي أساس أنيـ متمردكف
كخارجكف عمي أكلي األمر كيس تحقكف القتؿ عندما تتاح الفرصة لذلؾ
 -التعامؿ مع مثؿ ىذه المكاقؼ تختمؼ مف شخص إلي آخر طبقان لخبرتو كطبقان لحماسو لحؿ المشكمة

كاجتياده لتفريؽ المتمرديف الخارجيف الذيف استفحؿ خطرىـ كحاصركا الخميفة في داره ك تبقي حسف
النكايا التي ىي مف عمـ المكلي عز كجؿ كحده

 كبالطبع كفد مصر عندما كجد ىذه الرسالة عاد بأكممو إلي المدينة مرة أخرم كعرضكىا عمي الصحابةفكاجيكا الخميفة فأنكرىا بشدة ككرد عف ذلؾ في كتاب تاريخ الخمفاء ما يمي (  - -كأما الخط فعرفكا
أنو خط مركاف كشككا في أمر عثماف كسألكه أف يدفع إلييـ مركاف  ،فأبي ككاف مركاف عنده في الدار
فخرج أصحاب محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ غضابان كشككا في أمره  ،كعممكا أف عثماف ال يحمؼ بباطؿ
إال أف قكمان قالكا  :لف يبرأ عثماف مف قمكبنا إال أف يدفع إلينا مركاف حتي نبحثو كنعرؼ حاؿ الكتاب ،

ِِٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٕ

ُٕٖ

ككيؼ يأمر بقتؿ رجؿ مف أصحاب محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ بغ ير حؽ ؟ فإف يكف عثماف كتبو عزلناه
 ،كاف يكف مركاف كتبو عمي لساف عثماف نظرنا ما يككف في أمر مركاف كلزمكا بيكتيـ ،

َُْ .أمير المؤمنيف محاصر في داره
 ( -كأبي عثماف أف يخرج إلييـ مركاف كخشي عميو مف القتؿ كحاصر الناس عثماف ، ِِٖ) - -

كممخص ىذا الكبلـ أف عثماف رضي ا﵀ عنو عندما رفض تسميـ مركاف بف الحكـ حدثت ىذه المشكمة
الضخمة فقد خاؼ الخميفة أف يفتؾ الناس بمركاف الذم اجتيد في التعامؿ مع ىؤالء المتمرديف حفاظان

عمي ىيبة الخبلفة مف كجية نظره  ،أما كبار الصحابة فقد غضبكا مف مكقؼ الخميفة الخاص بمركاف
كلزمكا بيكتيـ كظؿ الخميفة محاصران في داره ككاف كبار الصحابة ال يتكقعكف عمي اإلطبلؽ أف حصار

عثماف كاف الغرض منو قتمو كانما كانكا يعتقدكف أف الغرض منو ىك تسميـ مركاف ليـ ليكاجيكه
بالرسالة كينظركا في أمره كبالرغـ مف ىذا االعتقاد فإنيـ خافكا عمي الخميفة مف القتؿ فأرسؿ كؿ
صحابي منيـ ا بنو ليقؼ عمي باب دار عثماف ككاف كجكد أبناء كبار الصحابة أماـ الباب كدرع بشرم
عمي قدر كبير مف األىمية حيث أف أحدان لف يجرؤ عمي اقتحاـ الباب كأمامو أحب الناس إلييـ

كأفضميـ فقد كاف أبناء الصحابة مف الشباب الذم تربي في مدرسة النبكة كشبكا عمي مبادئ اإلسبلـ

كنمكا مع نمكه كاتساع دكلتو ككانت ليـ مكانة ال حدكد ليا عند المسمميف جميعان كمف ىؤالء الذيف

كقفكا عمي باب الدار الحسف كالحسيف كمحمد بف طمحة كعبد ا﵀ بف الزبير رضي ا﵀ عنيـ  ،ككرد في

كتاب تاريخ الخمفاء عف ىذا المكقؼ ما يمي (  - -فبمغ عميان أف عثماف يراد قتمو  ،فقاؿ  :إنما أردنا
منو مركاف  ،فأما قتؿ عثماف فبل  ،كقاؿ لمحسف كالحسيف اذىبا بسيفيكما  ،حتى تقكما عمي باب

عثماف فبل تدعا أحدان يصؿ إليو  ،كبعث الزبير ابنو كبعث طمحة ابنو  ،كبعث عدة مف أصحاب رسكؿ

ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أبناءىـ يمنعكف الناس أف يدخمكا عمي عثماف كيسألكنو إخراج مركاف

 أنا ال أريد أف أسأؿ أك أقطع حديثؾ حتي تنتيي ألف ىذه المعمكمات لـ أسمعيا مف قبؿ كال تحتمؿ حتيالمناقشة  ،فاستمر في السرد

َُٓ .اقتحاـ الدار
 مف ىنا يتضح أف صحابة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ بما فييـ عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنوكانكا أحرص الناس عمي الخميفة كالدفاع عنو فقد قامكا بعمبلن إيجابيان يحسب ليـ في ىذا المكقؼ ،

كقد نجحت خطة الدفاع عف دار عثماف بالفعؿ فمـ يجرؤ أحد عمي اقتحاـ الباب  ،كشاء المكلي عز

كجؿ أف يصعد ثبلثة مف المحاصريف إلي سطح الدار كمف بينيـ محمد بف أبي بكر دكف أف يشعر بيـ
أحد كنزلكا مف أعمي الدار إلي الخميفة  ،كقاؿ أمير المؤمنيف إلي محمد بف أبي بكر عندما كاجيو ( -
ِِٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٖ
ِِٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٖ

ُٖٖ

 كا﵀ لك رآؾ أبكؾ لساءه مكانؾ مني  ، َِّ) - -فشعر محمد بف أبي بكر الصديؽ بندـ شديدكتراجع عمي الفكر عف مكقفو كتاب إلي ا﵀  ،كلكف االثنيف الذيف كانا معو قاما بقتؿ الخميفة رضي ا﵀
عنو  - - ( ،كصرخت امرأتو فمـ يسمع صراخيا لما كاف في الدار مف الجمبة كصعدت امرأتو إلي
الناس فقالت  :إف أمير المؤمنيف قد قتؿ  ،فدخؿ الناس فكجدكه مذبكحان كبمغ الخبر عميان  ،كطمحة

كالزبير كسعدان كمف كاف بالمدينة فخرجكا كقد ذىبت عقكليـ لمخبر الذم أتاىـ حتى دخمكا عمي عثماف
فكجدكه مقتكالن فاسترجعكا كقاؿ عمي البنيو  :كيؼ يي قتؿ أمير المؤمنيف كأنتما عمي الباب ؟ كرفع يده
فمطـ الحسف كضرب صدر الحسيف كشتـ محمد بف طمحة كعبد ا﵀ بف الزبير كخرج كىك غضباف ،
حتى أتي منزلو كجاء الناس ييرعكف إليو  ،فقا لكا لو نبايعؾ فمد يدؾ فبلبد مف أمير  ،فقاؿ عمي :
ليس ذلؾ إليكـ  ،إنما ذلؾ إلي أىؿ بدر  ،فمف رضي بو أىؿ بدرُِّ فيك خميفة  ،فمـ يبؽ أحد مف
أىؿ بدر إال أتي عميان فقالكا لو  :ما نرم أحدان أحؽ بيا منؾ  ،مد يدؾ نبايعؾ  ،فبايعكه كىرب مركاف

ككلده ِِّ) -

 -فما الخيارات التي كانت أماـ الخميفة رضي ا﵀ عنو في ىذا المكقؼ العصيب ؟

َُٔ .الخيارات التي كانت أماـ الخميفة
 -كىكذا انتيت مأساة حصار عثماف

رضي ا﵀ عنو

لتبدأ مأساة جديدة كفتنة كبرم حيث أف أىؿ الشاـ بقيادة

معاكية بف أبي سفياف قرركا عدـ مبايعة عمي بف أبي طالب إال بعد األخذ بثأر عثماف أك نال كدخؿ

المسممكف في الفتنة الكبرل كالتي كصمت إلي القتاؿ بيف الشاـ كالحجاز  ،كجدير بالذكر أف عثماف بف

عفاف

رضي ا﵀ عنو

رفض أف يقاكـ الحصار بالقكة ككاف قادران عمي ذلؾ بؿ إف البعض قد عرض عميو القتاؿ

لفؾ الحصار عنو كلكنو رضي ا﵀ عنو كاف ال يريد أف يراؽ دـ مف دماء المسمميف في عيده كما أنو
كاف في إمكانو اليرب إلي معاكية بف أبي سفياف في الشاـ لحمايتو كاعادة األمكر إلي ما كانت عميو
كىك قادر عمي ذلؾ كلكنو رفض أيضان ىذا العرض  ،كما كاف بمقدكره اليرب إلي مكة بجكار بيت ا﵀
الحراـ حيث لف يمسو أحد بسكء ىناؾ كلكنو رفض أيضان كظؿ محصكران في بيتو صابران متماسكان ينتظر

قضاء ا﵀ :

فكػؼ يديو ثـ أغمؽ بابو  - - -كأيقف أف ا﵀ ليػس بغافؿ
كقاؿ ألىؿ الدار ال تقتمكىـ  - -عفا ا﵀ عف كؿ امرئ لـ يقاتؿ
فكيؼ رأيت ا﵀ صب عمييـ  --العداكة كالبغضاء بعد التكاصؿ
ككيؼ رأيت الخير أدبر بعده  - -عف الناس إدبار الرياح الجكافؿِّّ
َِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٗ

ُِّ أىؿ بدر المقصكد بيـ الذيف قاتمكا في غزكة بدر الشييرة ككانت ليـ مكانة خاصة جدان عند المسمميف
ِِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٗ

ِّّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُُّ شعر كعب بف مالؾ

ُٖٗ

كمات الخميفة مقتك نال شييدان رضي ا﵀ عنو كأرضاه ككاف ينفذ كصية رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ لو

عندما أخبره بيذه الفتنة مف قبؿ  ،فعندما استأذف يكمان ليدخؿ إلي رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ قاؿ

رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ لمف جاء باإلذف (  --ائذف لو كبشره بالجنة عمي بمكل تصيبو )ِّْ
 ( ،عف عائشة أف النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ جعؿ يسار عثماف ( أم يتحدث إليو سران ) كلكف

عثماف يتغير  ،فمما كاف يكـ الدار كحصر فييا  ،قمنا  :يا أمير المؤمنيف أال تقاتؿ ؟ قاؿ  :إف رسكؿ

ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ عيد إلي عيدان كاني صابر نفسي عميو )ِّٓ  ،كمف ىنا يتضح أنو رضي
ا﵀ عنو كاف قد عرؼ مف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أنو سيصبر عمي شدة حتي يمقاه  ،فكاف

بل بكصية رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،ككاف مف أىـ ما حدث في عيد
صابران إلي النياية عام ن
أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف باإلضافة إلي الفتكحات الكثيرة كرخاء األمة أنو رضي ا﵀ عنو قاـ

بفضؿ ا﵀ بجمع األمة عمي مصحؼ كاحد كأدركيا قبؿ االختبلؼ رضي ا﵀ عنو  ،كقبؿ أف نترؾ
الحديث عف سيدنا عثماف رضي ا﵀ عنو ىناؾ مقارنة بيف طبعو كبيف طبع سيدنا عمر رضي ا﵀ عنو
أريد نقميا كما ىي كاآلتي ( كاف عمر رضي ا﵀ عنو شديدان  ،ككاف عثماف رضي ا﵀ عنو حميمان رءكفان

 ،غير أنو لـ يكف ضعيفان كما يدعي كثير مف الناس  ،بؿ كاف حميمان  ،كلذلؾ عندما حاصركه في البيت

قاؿ  :أتدركف ما جرأكـ عمي ؟ ما جرأكـ عمي إال حممي  ،كقاؿ عبد ا﵀ بف عمر  :كا﵀ لقد نقمكا عمي

عثماف أشياء لك فعميا عمر ما تكمـ منيـ أحد  ،إذف لماذا نقمكا عمي عثماف ؟ ألف عثماف كاف يسامح
كيترؾ كيفكت ليـ تمؾ األخطاء كيعفكا رضي ا﵀ عنو )ِّٔ
 -ثـ كانت خبلفة عمي رضي ا﵀ عنو

َُٕ .اإلماـ عمي كرـ ا﵀ كجيو
 تكلي اإلماـ عمي كرـ ا﵀ كجيو الخبلفة كأصبح أميران لممؤمنيف بعد مقتؿ أمير المؤمنيف عثماف بفعفاف رضي ا﵀ عنو  ،كاإلماـ عمي ىك رابع الخمفاء الراشديف كىك ابف عـ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو

كسمـ كزكج ابنتو السيدة فاطمة الزىراء رضي ا﵀ عنيا كىك أبك الحسف كالحسيف كأحد العشرة
المبشريف بالجنة كيقكؿ عنو اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء صفحة ُّْ
(  - -كعمي رضي ا﵀ عنو أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة  ،كأخك رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ
بالمؤاخاة  ،كصيره عمي فاطمة سيدة نساء العالميف – رضي ا﵀ عنيا – كأحد السابقيف إلي اإلسبلـ
كأحد العمماء الربانييف  ،كالشجعاف المش يكريف كالزىاد المذككريف كالخطباء المعركفيف  ، ) - -كلـ
يعبد األكثاف قط في الجاىمية  ،كلما ىاجر النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ إلي المدينة ناـ عمي

رضي ا﵀ عنو

ِّْ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُٕٖ

ِّٓ ِّٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ ابؽ صػ ُٖٗ
ِّٔ حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي ا﵀ عنو – عثماف بف محمد الخميس –

صفحة ٕٗ

َُٗ

عمي فراشو كما نعمـ جميعان كظؿ بمكة لفترة يؤدم األمانات كالكدائع التي تركيا مشركي مكة عند رسكؿ

ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ألنيـ كانكا يترككف الكدائع عنده صمي ا﵀ عميو كسمـ لعمميـ أنو الصادؽ
األميف  ،كشارؾ عمي

رضي ا﵀ عنو

في جميع الغزكات مع رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ عدا غزكة كاحدة

فقط كىي غزكة تبكؾ عندما استخمفو النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ عمي المدينة (  - -فقاؿ  :يا رسكؿ
ا﵀  ،تخمفني في النساء كالصبياف ؟  ،فقاؿِّٕ صمي ا﵀ عميو كسمـ :أما ترضي أف تككف مني
بمنزلة ىاركف مف مكسي غير أنو ال نبي بعدم  ، ِّٖ) - -كيعتبر سيدنا عمي رضي ا﵀ عنو أكؿ
خميفة مف بني ىاشـ  ،ككمنا يعمـ الكثير مف المعمكمات عف مناقب كفضؿ سيدنا عمي كشجاعتو في
القتاؿ كاألمثمة عمي ذلؾ كثيرة كمنيا أف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أعطاه الراية يكـ فتح خيبر
بل يفتح ا﵀ عمي يديو يحب ا﵀ كرسكلو كيحبو ا﵀ كرسكلو -
كقاؿ (  - -ألعطيف الراية غدان رج ن
)ِّٗ فبات الناس يتمني كؿ كاحد منيـ أف يككف صاحب الراية فمما أصبح الناس كتكجيكا إلي رسكؿ
ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ سأؿ عف عمي بف أبي طالب الذم كاف يشكك مرض في عينو فعالجو رسكؿ
ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كأعطاه الراية ككاف الفتح بالفعؿ عمي يديو رضي ا﵀ عنو كيقكؿ عف ذلؾ (
  -ما رمدت كال صدعت منذ مسح رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كجيي كتفؿ في عيني يكـ خيبرحيف أعطاني الراية  ، َِْ) -كقاؿ ( دعاني رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ فقاؿ  :يا عمي إف فيؾ
مثبلن مف عيسي  ،أبغضتو الييكد حتي بيتكا أمو  ،كأحبتو النصارم حتي أنزلكه بالمنزؿ الذم ليس بو

في  ،كمبغض مفتر يحممو شنآني عمي أف
في اثناف محب مفرط يفرطني بما ليس ٌ
أال كانو ييمؾ ٌ
يبيتني  ُِْ) - -ككاف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ يحب عميان كعنو أنو قاؿ (  - -مف أحب

عميان فقد أحبني كمف أحبني فقد أحب ا﵀ كمف أبغض عميان فقد أبغضني كمف أبغضني فقد أبغض ا﵀

بل شجاعان كامامان
 ، ِِْ) - -كعمي رضي ا﵀ عنو مف آؿ البيت كك اف عالمان فقييان قاضيان مقات ن

كشاعران كخطيبان كأميران لممؤمنيف زاىدان عاد نال (  - -كعف أبي سعيد الخدرم قاؿ  :كنا نعرؼ المنافقيف
ببغضيـ عميان  ، ِّْ) - -كفي عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كبعد مبايعتو مباشرنة حدث

أف خرج طمحة كالزبير رضي ا ﵀ عنيما مع السيدة عائشة رضي ا﵀ عنيا إلي البصرة يطمبكف دـ

عثماف (  - -كبمغ ذلؾ عميان فخرج إلي العراؽ فمقي بالبصرة طمحة كالزبير كعائشة كمف معيـ ككانت

كقعة الجمؿ ككانت في جمادم اآلخرة سنة ست كثبلثيف " ىجريان "  ، - -كأقاـ عمي بالبصرة خمس
ِّٕ

برجاء مراجعة جميع األحاديث الكاردة بيذا الحكار كمدم صحتيا

ِّٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٓ
ِّٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٓ
َِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٖ
ُِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٗ

ِِْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٗ

ِّْ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٔ

ُُٗ

عشرة ليمة ثـ انصرؼ إلي الككفة  ،ثـ خرج عميو معاكية بف أبي سفياف كمف معو بالشاـ فبمغ عميان
فسار إليو فالتقكا بصفيفِْْ في صفر سنة سبع كثبلثيف كداـ القتاؿ بيا أيامان فرفع أىؿ الشاـ

المصاحؼ يدعكف إلي ما فييا  ، - -فكره الناس الحرب كتداعكا إلي الصمح كحكمكا الحكميف - -

ككتبكا كتابان عمي أف يكافكا رأس الحكؿ ( بعد سنة ) بأذرح ( إحدم قرم الشاـ ) فينظركا في أمر األمة

فافترؽ الناس كرجع معاكية إلي الشاـ  ،كعمي إلي الككفة  ،فخرجت عميو الخكارج مف أصحابو كمف

كاف معو كقالكا  :ال حكـ إال ﵀ كعسكركا بحركراء ( مكضع بالككفة ) فبعث إلييـ ابف عباس - -
)ِْٓ كمف ىنا يتضح أف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب

رضي ا﵀ عنو

ىك أكؿ خميفة يتـ في عيده

انفصاؿ جزء مف األمة اإلسبلمية سياسيان فقد كانت الشاـ بقيادة معاكية بف أبي سفياف لـ تبايع أمير

المؤمنيف عمي بالخبلفة  ،كلـ يعمف معاكية نفسو خميفة أك أمير لممؤمنيف بؿ اكتفي بعدـ المبايعة ككاف

السبب الرئيسي لعدـ المبايعة ىك طمب الثأر أكالن مف قتمة عثماف رضي ا﵀ عنو ثـ النظر ثانيان في

مكقؼ المبايعة ألنو كاف يشعر بمسئكليتو عف البيت األمكم كأنو أصبح كلي دـ عثماف كا﵀ أعمـ أما

سيدنا عمي رضي ا﵀ عنو فكاف يقدـ كحدة األمة أك نال عمي األخذ بثأر سيدنا عثماف فيي قضية تخضع

لبلجتياد في فقو األكلكيات فمف اجتيد كأصاب لو أجراف كمف اجتيد كأخطأ فمو أجر كاحد فيؿ المبايعة

أك نال ثـ الثأر لدـ الخميفة أـ الثأر أك نال ثـ المبايعة ؟  ،مجرد أكلكيات طبقان لبلجتياد في فقو األكلكيات

 -كىؿ قرأت شيئان عف ىذا الخبلؼ ألحد المفكريف المعاصريف ؟

َُٖ .الصراع سياسي كليس ديني

 رأم الدكتكر محمد عمارة المفكر اإلسبلمي الكبير كالذم أكرده في كتابو ( اإلسبلـ كالحرب الدينية )حيث أكد أف الصراع بيف عمي

رضي ا﵀ عنو

كبيف معاكية بف أبي سفياف

رضي ا﵀ عنو

كاف صراعان سياسيان كليس

اختبلفان عقائديان  ،كاسمح لي أف نقرأ معان بعض ما كتبو د محمد عمارة في ىذا المكضكع (  - -كفي
القتاؿ بيف عمي بف أبي طالب كبيف معاكية بف أبي سفياف كاد إجماع المسمميف أف ينعقد عمي أف

معاكية كأنصاره يمثمكف الفئة الباغية عمي أمير المؤمنيف عمي كأنصاره  ،كعمي أف قتاؿ ىذه الفئة
الباغية كاجب حتي تفئ إلي أمر ا﵀  ،كمع ذلؾ فيـ مؤمنكف مسممكف  ،كقتاليـ سياسة بمغت مرحمة
العنؼ المسمح كليست دينان  ،ألف الفريقيف أبناء ديف كاحد  ،يؤمنكف بإلو كاحد  ،كيشيدكف بنبكة محمد

عميو الصبلة كالسبلـ كيحتكمكف إلي القرآف الكريـ كيصمكف إلي ذات القبمة الكاحدة كليس بعد شيادة
عمي بف أبي طالب بإيماف خصكمو ىؤالء شيادة تقطع بالطبيعة السياسية ليذا القتاؿ كتنفي عنو أية

شبية دينية  - -فمقد سأؿ أبك سبلمة الداالتي كىك مف أصحاب عمي – سألو عف أمر معاكية
كصحبو فقاؿ :
ِْْ معركة صفيف

ِْٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ َُْ

ُِٗ

  -يا أمير الم ؤمنيف  ،أترم ليؤالء القكـ حجة فيما طمبكا بو مف ىذا الدـ ( أم دـ عثماف بف عفاف )إف كانكا أرادكا ا﵀ بذلؾ ؟
  -نعـ  -كترم لؾ حجة بتأخيرؾ ذلؾ ؟  -نعـ  ،إف الشئ إذا كاف ال يدرؾ فالحكـ فيو أحكط كأعكد نفعان - -فما بالنا كماليـ إف ابتمينا بقتاؿ غدان ؟

  -إني ألرجكا أف ال يقتؿ أحد نقي قمبو منا كمنيـ إال أدخمو ا﵀ الجنة فيك قتاؿ سياسي بيف فرقاء اختمفت كجيات نظرىـ في السياسة  - -كالحكـ عمي المكاقؼ فييا داخؿفي نطاؽ الخطأ كالصكاب كليس في نطاؽ الكفر كاإليماف  ،بؿ إنو بنص كممات عمي بف أبي طالب
قتاؿ بيف أىؿ الجنة  ،فم ـ يكف عمي يشؾ في عقيدة خصكمو  ،أك يشؾ في إيمانيـ ، ِْٔ) - -
كمف ىنا يتضح أف القتاؿ الذم دار بيف عمي كمعاكية لـ يكف سكم اختبلؼ حكؿ قضية سياسية كىي
مقتؿ الخميفة الراشد الثالث عثماف بف عفاف ككيفية معالجة المكقؼ مف كجية نظر كؿ منيما (
المبايعة ثـ الثأر لدـ عثماف أـ الثأر أك نال ثـ المبايعة )  ،بؿ إف معاكية كاف يرسؿ مف يسأؿ عمي في

بعض األمكر الفقيية كيستفتيو في الديف كليس الخبلؼ في نطاؽ الكفر كاإليماف  ،حتي أف الخكارج

الذيف أقحمكا الديف في ىذه القضية كاستخدمكا مصطمحات الكفر كاإليماف في ىذه المسألة تصدم ليـ
اإلماـ عمي كقاؿ (  - -إننا كا﵀ ما قاتمنا أىؿ الشاـ عمي ما تكىـ ىؤالء " الخكارج " مف التكفير
كالفراؽ في الديف كما قاتمناىـ إال لنردىـ إلي الجماعة كانيـ إلخكاننا في الديف  ،قبمتنا كاحدة كرأينا :
أننا عمي الحؽ دكنيـ  - -لقد أصبحنا نقاتؿ إخكاننا في اإلسبلـ عمي ما دخؿ فيو مف الزيغ
كاالعكجاج كالشبية كالتأكيؿ  ِْٕ) - -كظؿ عمي أميران لممؤمنيف مف سنة ٔٓٔ ـ (ّٓ ىػ ) إلي أف

مات شييدان سنة ُٔٔ ـ ( َْ ىػ )ِْٖ كتكلي مصر في عيده قيس بف سعد بف عبادة األنصارم

ثـ األشتر بف مالؾ بف الحارث النخعي الذم مات قبؿ كصكلو مصر ثـ تكلي مصر محمد بف أبي بكر

الصديؽ  ،كيعتبر سيدنا عمي بف أبي طالب

رضي ا﵀ عنو

آخر الخمفاء الراشديف األربعة كقامت مف بعده

الدكلة األمكية في الشاـ كلو العديد كالعديد مف األقكاؿ المأثكرة كالشعر كالحكـ البميغة التي ركيت عنو
رضي ا﵀ عنو كالتي تنـ عف ببلغتو كقدره  ،فمف أقكالو (  -ال يخافف أحد منكـ إال ذنبو  ،كال يرجك إال
ربو  ،كال يستحي مف ال يعمـ أف يتعمـ  ،كال يستحي مف ال يعمـ إذا سئؿ عما ال يعمـ أف يقكؿ ا﵀ أعمـ
 ،كاف الصبر مف اإليماف بمنزلة الرأس مف الجسد  ،إذا ذىب الصبر ذىب اإليماف كاذا ذىبت الرأس

ِْٔ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صػ ٖٓ ٓٗ ،
ِْٕ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صػ َٔ

ِْٖ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ َٔ

ُّٗ

ذىب الجسد  ِْٗ) - -كمف أقكالو أيضان (  - -الفقيو كؿ الفقيو مف لـ يقنط الناس مف رحمة ا﵀ ،
كلـ يرخص ليـ معاصي ا﵀  ،كلـ يؤمنيـ مف عذاب ا﵀  ،كلـ يدع القرآف رغبو عنو إلي غيره  ،ألنو

ال خير في عبادة ال عمـ فييا  ،كال عمـ ال فيـ معو  ،كال قراءه ال تدبر فييا  ( َِٓ) - -كقاؿ
الحسف البص رم عف قيس بف عباد قاؿ  :قاؿ عمي يكـ الجمؿ  :يا حسف  ،ليت أباؾ مات منذ عشريف
سنة  ،فقاؿ لو  :يا أبت قد كنت أنياؾ عف ىذا  ،قاؿ  :يا بني لـ أر أف األمر يبمغ ىذا  ُِٓ) -ككاف
مقتمو رضي ا﵀ عنو عمي يد أحد الخكارج الثبلثة الذيف اتفقكا عمي قتؿ كؿ مف ( عمي كمعاكية كعمرك
بف العاص ) بحيث يقتؿ كؿ كاحد منيـ أحد ىؤالء الثبلثة في تكقيت متزامف العتقادىـ أف بمكتيـ
ستنتيي خبلفات األمة  ،كفشؿ قاتؿ معاكية كفشؿ قاتؿ عمرك كالكحيد الذم نجح في الثبلثة ىك قاتؿ
عمي

رضي ا﵀ عنو

منيا :

كمات أمير المؤمنيف شييدان كرثاه أبك األسكد الدؤلي بأبيات مف الشعر ىذه مقتطفات
أال يا عيف كيحؾ أسعدينا  - - -أال تبكي أمير المؤمنينا
أال قؿ لمخكارج حيث كانكا  - - -فبل قرت عيكف الحاسدينا
أفي شير الصياـ فجعتمكنا  - - -بخير الناس طران أجمعينا

قتمتـ خير مف ركب المطايا  - - -كذلميا كمف ركب السفينا

ككؿ مناقب الخيرات فيو  - - -كحب رسكؿ رب العالمينا
لقد عممت قريش حيث كانت  - - -بأنؾ خيرىـ حسبان كدينا

إذا استقبمت كجو أبي حسيف  - - -رأيت البدر فكؽ الناظرينا
ككنا قبؿ مقتمو بخير  - - -نرم مكلي رسكؿ ا﵀ فينا
يقيـ الحؽ ال يرتاب فيو  - - -كيعدؿ في العدم كاألقربينا
كليس بكاتـ عممان لديو  - - -كلـ يخمؽ مف المتكبرينا

 ىؿ تعرؼ شيئان عف شخصية مركاف بف الحكـ الذم أثير حكلو مشاكؿ كثيرة كالذم أعتقد أنو كاف يعمؿطبقان الجتياده الشخصي كمف كجية نظره كا﵀ أعمـ لصالح الخميفة كالخبلفة كسكاء كاف مخطئان أك

غير مخطئ فحسابو عمي ا﵀ كنرجك لو العفك كالمغفرة كما نرجك لجميع أم ة محمد صمي ا﵀ عميو

كسمـ ،
 بالتأكيد فمف حقو عمينا بعد تحدثنا عنو أف أذكر جكانب أخرم مف شخصيتو حتي نككف منصفيف فيحكارنا كسأتمك عميؾ ترجمتو مف كتاب تاريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىبي رحمو ا﵀ حيث كتب ما يمي :

ِْٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُْٖ
َِٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُْٖ

ُِٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ُْٗ

ُْٗ

(مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف عبد شمس أك عبد الممؾ القرشي األمكم  ----كقد ركم عف
النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ حديث الحديبية بطكلو  ،كفيو إرساؿ  ،لكف أخرجو البخارم  ، - -ككاف
كاتب ابف عمو عثماف ككلي إمرة المدينة كالمكسـ لمعاكية غير مرة  - - ،كقاؿ عبد الممؾ بف عمير
 ،عف قبيصة بف جابر قاؿ  :بعثني زياد إلي معاكي ة في حكائج  ،فقمت  :مف ترم ليذا األمر مف بعدؾ
؟ فسمي جماعة  ،ثـ قاؿ  :كأما القارئ لكتاب ا﵀  ،الفقيو في ديف ا﵀  ،الشديد في حدكد ا﵀  :مركاف
 ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :يقاؿ  :كاف عند مركاف قضاء  ،ككاف يتبع قضاء عمر  - - ،كقاؿ يكنس ،
عف ابف شياب  ،عف قبيصة ب ف ذؤيب  :أف امرأة نذرت أف تنحر ابنيا عند الكعبة  ،كقدمت المدينة
تستفتي  ،فجاءت ابف عمر  ،فقاؿ  :ال أعمـ في النذر إال الكفاء  ،قالت  :أفأنحر ابني ؟ قاؿ  :قد نيي
ا﵀ عف ذلؾ  ،فجاءت ابف عباس فقاؿ  :أمر ا﵀ بكفاء النذر  ،كنياكـ أف تقتمكا أنفسكـ  - - ،فبمغ
ال حديث مركاف كىك أمير المدينة  ،فقاؿ  :إنو ال نذر في معصية ا﵀  ،فاستغفرم ا﵀ تعالي كتكبي إليو
فس ر الناس بذلؾ كأعجبيـ قكلو  ،كلـ يزؿ الناس يفتكف بأنو ال نذر
 ،كاعممي ما استطعت مف الخير  ،ي
في معصية ا﵀ )ِِٓ ،
 -أعتقد أنؾ تحدثت عف ىذه الفتنة مف الكتب التي قرأتيا عنيا فكيؼ ينظر إلييا الناس حاليان ؟

َُٗ .العدسة التي ترم األحداث

 اختمفت اآلراء حكؿ الفتنة التي كقعت أحداثيا عند حصار الخميفة الراشد الثالث عثماف رضي ا﵀ عنوثـ أثناء خبلفة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب الخميفة الراشد الرابع رضي ا﵀ عنو  ،فكؿ إنساف

ينظر إلييا بالعدسة التي يفضميا فيناؾ مف ينظر إلييا بعدسة الشماتة في اإلسبلـ كالمسمميف كخاصة
المؤرخيف األجانب المستشرقيف كىـ بالطبع غير مسمميف كبالتالي لـ يفيمكا طبيعة ىذا الديف جيدان فيـ

ال يؤمنكف بو  ،كبالرغـ مف أنيـ يؤرخكف األحداث بحياد كامؿ كما يزعمكف إال أنيـ يمسككف بالعدسة

التي ترم األشياء مف كجية نظر بعيدة عف اإليماف  ،كىناؾ مف يرم ىذه الفتنة بعدسة العصبية
القبمية كيعتبر ما دار بيف عمي كمعاكية رضي ا﵀ عنيما ىك مجرد صراع بيف بطنيف كبيريف مف بطكف
قريش عمي الحكـ كاإلمارة كما كانا يتصارعاف قبؿ اإلسبلـ عمي الشرؼ كالفخر باألعماؿ البطكلية ،
كىناؾ مف ينظر إلي ىذه الفتنة عمي أني ا صراع سياسي مجرد كال عبلقة لو بالديف كىناؾ مف ينظر
بل  ،كىناؾ مف يعتبر أف ىذا الصراع ىك
بعدسة التكفير إلحدم الطائفتيف المتصارعتيف كالخكارج مث ن

صراع بيف الخبلفة الدينية كالخبلفة الدنيكية إذا جاز التعبير أك بمعني أكضح  :ىؿ يظؿ الخميفة زاىدان

يناـ تحت شجرة كيرتدم ثيابان بسيطة ؟ أـ يسكف الخميفة في قصر كبير كحكلو الحاشية كاألتباع كممكؾ

تمؾ الفترة في العالـ  ،كيعتقد مف يمسؾ بيذه العدسة أف عمي رضي ا﵀ عنو آخر رمز لمخبلفة الزاىدة
ِِٓ تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ – الحافظ المؤرخ شمس الديف الذىبي – الجزء الثاني – صفحة ْٗٗ ( ََٓ ،

مقتطفات )

ُٓٗ

كأف معاكية رضي ا﵀ عنو ىك أكؿ رمز لمخبلفة التي تنعـ برفاىية الحكـ مع التمسؾ بتعاليـ الديف ،
كىناؾ عدسة أخرم تنظر إلي ىذه الفتنة بإشفاؽ كتعتبرىا ابتبلء لؤلمة  ،كىناؾ مف يعتقد أف ىذه
الفتنة قد أصابت الصحابة في ذلؾ العيد بيذه القكة لتتناسب مع مستكم إيمانيـ عمي اعتبار أف
االبتبلء يككف عمي مستكم اإليماف كىؤالء قد تعرضكا لفتف التعذيب قبؿ ذلؾ كل ـ تؤثر في إيمانيـ
كفتحت ليـ كنكز الدنيا كميا في ببلد الفرس كالركـ كلـ تؤثر في إيمانيـ أيضان كجاىدكا في سبيؿ ا﵀

كشارككا رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ في غزكاتو فأم ابتبلء يمكف أف يصيب ىؤالء فسبحاف ا﵀ لقد

كانت ىذه الفتنة فيما بينيـ شديدة كقكية كما كاف إيمانيـ شديدان كقكيان أيضان كىناؾ مف ال يعرؼ أم

شئ عف ىذه الفتنة حاليان مف عامة المسمميف  ،فيؿ أنت مف ىؤالء ؟ كاذا كنت تعرؼ ما حدث أك
بعضو فبأم العدسات التي تحدثنا عنيا تنظر إلي ىذه األحداث ؟

 يبقي السؤاؿ الميـ الذم أردده بيني كبيف نفسي دائمان  :ىؿ يجب أف نعرؼ ىذه األحداث كنفكر فييا ؟أـ أف األفضؿ أال نعمـ عنيا شيئان كال نقرأ عنيا شيئان ؟ كيحضرني ىنا بيت طريؼ مف الشعر كتبو أبك

الطيب المتنبي عف الشقاء الذم يسببو العقؿ لصاحبو حتي إذا كاف يعيش في النعيـ كعف النعيـ الذم

يعيش فيو الجاىؿ حتي كلك كاف في شقاء حقيقي كال يعمـ  :ذك العقؿ يشقي في النعيـ بعقمو - - -
كأخك الجيالة في الشقاكة ينعـ
 -عمكمان لعمؾ الحظت أنني ذكرت ما كرد في الكتب كالمراجع دكف أف أذكر كجية نظرم الخاصة في ىذه

األحداث ألنني غير مؤىؿ لذلؾ  ،بؿ إنني مجرد قارئ يقكـ بتمخيص ما يقرأه كيحاكؿ تبسيطو بقدر

قيـ يتناكليا بأسمكب
المست طاع  ،كلكني أنصحؾ إذا أردت أف تعرؼ المزيد عف ىذه الفتنة مف كتاب ٌ
عممي حديث كممتزـ بالكتاب كالسنة فيمكنؾ أف تق أر كتاب اسمو ( حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة
النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي ا﵀ عنو ) كىك مف تأليؼ عثماف بف محمد
الخميس كصادر عف مكتبة اإلماـ البخارم لمنشر كالتكزيع  ،كفي مقدمة ىذا الكتاب يقكؿ المؤلؼ عف
بل كاليؾ القميؿ مما كتبو المؤلؼ ( كلما كانت كممة الحؽ نكران ييتدم بو ،
جيؿ الصحابة كبلمان جمي ن

كلما لذلؾ الجيؿ المبارؾ مف فضؿ عمينا  ،كاف لزامان أف نؤدم بعض ما ليـ عمينا مف حقكؽ  ،فشأنيـ
ليس كشأف غيرىـ  ،كعمميـ كعمميـ لـ ييسبقكا إليو  ،كلف يي محقكا بو  ،فبيؤالء أعز ا﵀ الديف كأظيره ،

كنحف كاف كنا نميج بفضائؿ أصحاب رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،إال أننا ال ندعي ليـ العصمة ،

فما جعؿ ا﵀ عز كجؿ العصمة  ،إال ألنبيائو كم بلئكتو عمييـ السبلـ  ،نعـ  ،لقد أخطأ بعضيـ في حياة
النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ كبعد كفاتو ألنيـ بشر كغير معصكميف مثميـ مثؿ باقي البشر  ،لكف ما
تحممكه مف األذل كالقير كالتنكيؿ في سبيؿ اإليماف با﵀ كرسكلو كالدعكة إلي الديف القكيـ كممة إبراىيـ
 ،كما بذلكه مف ىج رة األىؿ كاألكطاف  ،كجيادىـ بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ ا﵀  ،كذبيـ عف رسكؿ

ُٔٗ

ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ بكؿ ما يممككف  ،يجعؿ ىذه األخطاء في جانب ىذه الحسنات العظيمة
كاألعماؿ الصالحة كحبات رمؿ في جباؿ  ،كقطرات ماء في عباب )ِّٓ ،
 إنو كبلـ رائع بالفعؿ نعـ كأعتقد أنو بقي ما يجب أف تعرفو عف ىذه الفتنة كمف الذم أكقد نارىا كأشعؿ فتيميا ( كالفتنةنائمة  ،لعف ا﵀ مف أيقظيا )
 -كىؿ ىناؾ مف أشعؿ نار ىذه الفتنة كأغضب الناس كأثارىـ عمي الخميفة عثماف بف عفاف

رضي ا﵀ عنو

؟

َُُ .فتش عف الييكد
 -بالطبع فقد كاف عبد ا﵀ بف سبأ ييكديان مف أىؿ صنعاء كدخؿ اإلسبلـ كاعتنقو خصيصان ليشعؿ نار

الفتنة بيف المسمميف كتنقؿ في ببلد اإلسبلـ يحاكؿ ضبللتيـِْٓ فذىب إلي الحجاز ثـ البصرة ثـ

الشاـ ثـ مصر ككاف يحاكؿ جاىدان أف يثير المسمميف ضد الخميفة عثماف بف عفاف رضي ا﵀ عنو

بحجة أف سيدنا عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو أحؽ بالخبلفة منو كأف عثماف أخذىا بغير حؽ ،

كزعـ عبد ا﵀ بف سبأ (  - -أنو كاف ألؼ نبي كلكؿ نبي كصي ككاف عمي كصي محمد )ِٓٓ كقاؿ
( محمد خاتـ األنبياء كعمي خاتـ األكصياء )ِٔٓ كلؤلسؼ كاف ليذا الرجؿ الييكدم السابؽ أعكاف
يساعدكنو في تحريؾ الفتنة ككانكا يتظاىركف باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حتي يستميمكا
الناس إلييـ كلؤلسؼ كجد عبد ا﵀ بف سبأ صدم لما يقكؿ في مصر ككانت كؿ كالية تصميا أخبار
مزيفة عف باقي الكاليات تثير فييـ السخط عمي الخميفة حتي أف أىؿ كؿ كالية كانكا يقكلكف  :إنا لفي
عافية مما ابتمي بو ىؤالء (  - -إال أىؿ المدينة فإنيـ جاءىـ ذلؾ عف جميع األمصار ( البمداف )
فقالكا  :إنا لفي عافية مما فيو الناس ِٕٓ) - -
 -فماذا حدث في مصر أثناء تمؾ الفتنة ؟

ُُُ .محمد بف أبي حذيفة يسيطر عمي مصر
 -عندما كصؿ الخبر إلي عثماف

رضي ا﵀ عنو

استدعي إليو الكالة الستشارتيـ كليعرؼ حقيقة األمر ( - -

فخرج إليو عبد ا﵀ بف سعد كالي مصر كاستخمؼ عقبة بف عامر الجيني أك السائب بف ىشاـ في

رجب سنة ّٓ ىجريان فثار عميو محمد بف أبي حذيفة في شكاؿ كأخرجو مف الفسطاط كاستكلي عمي
إمارة مصر كتابعو أىؿ مصر جميعان إال جماعة مف أنصار عثماف كدعا محمد بف أبي حذيفة إلي خمع
ِّٓ حقبة مف التاريخ – ما بيف كفاة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ إلي مقتؿ الحسيف رضي ا﵀ عنو – عثماف بف محمد الخميس –

صفحة ٓ

ِْٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ٗ

ِٓٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ َُ
ِٔٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ َُ
ِٕٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُُ

ُٕٗ

عثماف كحرض عميو بكؿ ما استطاع فكاف يكتب الرسائؿ عمي ألسنة زكجات النبي صمي ا﵀ عميو
كسم ـ ثـ يأخذ النكؽ فيضمرىا كالرجاؿ الذيف يريد أف يتظاىركا باإلتياف بيذه الرسائؿ مف المدينة
فيجعميـ عمي ظيكر البيكت لتمكحيـ الشمس تمكيح المسافر ثـ يأمرىـ بالخركج إلي الطريؽ اآلتي مف
المدينة إلي مصر  ِٖٓ) - -كمف ىنا يتضح أف المؤامرة كانت محكمة كمخططة كلؾ أف تتخيؿ
مفعكؿ ىذه الرسائؿ في قمكب المسمميف في مصر  ،فإف مضمكف ىذه الرسائؿ المزيفة يؤكد شككل
أميات المؤمنيف مف عثماف  ،كيطمبف إنقاذ اإلسبلـ منو كلـ تفمح محاكالت عثماف
ىؤالء بؿ إف سعد بف أبي كقاص

رضي ا﵀ عنو

رضي ا﵀ عنو

في تيدئة

عندما جاء مصر ليصمح األمر (  - -قمبكا عميو خيمتو

كجرحكه كسبكه فركب مف كقتو كعاد مف حيث جاء  ِٓٗ) - -ثـ حدث أخطر األمكر بعد ذلؾ حيث
أرسؿ المعارضيف لعثماف رسائؿ لبعضيـ البعض في الكاليات المختمفة كليحددكا مكاعيد الخركج إلي
المدينة جميعان في كقت كاحد ليحاسبكا الخميفة عمي أفعالو (  - -فأخرج محمد بف أبي حذيفة ستمائة

مصرمَِٔ عمي كؿ مائة منيـ قائد كعمييـ جميعان عبد الرحمف بف عديس البمكم كخرجت الكفكد

جميعان مظيرة أنيا تريد الحج كتقابمكا بذم خشب عمي ثبلث لياؿ مف المدينة  ،ككاف ىكم أىؿ البصرة

في طمحة كأىؿ الككفة في الزبير كأىؿ مصر في عمي  ُِٔ) - -كمف ىنا بدأت أحداث حصار

الخميفة كما تكممنا عنيا في إيجاز إلي أف مات شييدان  ،ثـ تكلي عمي رضي ا﵀ عنو الخبلفة كعادت

الكفكد إلي ببلدىا  - - ( ،كلـ تيدأ األحكاؿ بمصر بؿ انقسمت إلي فئتيف فئة عمكية آلي إلييا الحكـ
كعمي رأسيا محمد بف أبي حذيفة كفئة عثمانية تطالب بالثأر لدـ عثماف كعمي رأسيا معاكية بف حديج
كابتعد أنصار الثأر لعثماف إلي الصعيد ليككنكا بمنأل عف محمد بف أبي حذيفة فأرسؿ إلييـ جيشان - -

)ِِٔ كظؿ الصراع في مصر بيف أنصار أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كبيف المطالبيف بثأر
عثماف ككصؿ األمر إلي أف أرسؿ المطالبيف بثأر عث ماف رسالة إلي معاكية بف أبي سفياف أمير الشاـ
ليدخؿ مصر كينتزعيا مف محمد بف أبي حذيفة كحدثت بالفعؿ معارؾ بيف معاكية كعمرك بف العاص
مف جية كبيف محمد بف أبي حذيفة مف جية أخرم كلكف مصر ظمت تحت سيطرة الخميفة كىدأت
األحكاؿ لفترة مف الزمف في مصر كتكلي محمد بف أبي بكر كالية مصر بأمر أمير المؤمنيف عمي بف
أبي طالب  ،كحاكؿ محمد بف أبي بكر أف يفاكض معاكية بف حديج قائد المعارضة المطالبة بدـ عثماف
كلكف ىذه المفاكضات فشمت فشؿ ذريع كبدأت المشاكؿ مرة أخرم مف جديد  ،ككاف معاكية بف أبي
ِٖٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُُ
ِٗٓ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُِ

َِٔ

أريد التأكيد عمي أف ا لمقصكد مف كممة مصرم ىنا ليس الشعب المصرم نفسو كلكف العرب الذيف استكطنكا مصر بعد الفتح

ألف المصرييف لـ يتدخمكا في أحداث الفتنة ألنيا كانت فتنة عربية خالصة كال شأف بباقي الشعكب بيا مف قريب أك بعيد بؿ إف

أغمبية الشعب المصرم في ذلؾ الكقت كانت أغمبية مسيحية كليست أغمبية مسممة
ُِٔ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُِ
ِِٔ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُّ

ُٖٗ

سفياف يتمني السيطرة عمي مصر ألنو يعمـ جيدان أنيا قكة لمف يسيطر عمييا كنعـ العكف لو  ،ككاف

معاكية بف حديج كأتباعو يحرضكف معاكية بف أبي سفياف عمي ضـ مصر إلي الشاـ تحت قيادتو ،

ككاف كقكؼ عمرك بف العاص إلي صفو مكسبان كبيران ببل شؾ

 -فماذا كاف مكقؼ عمرك بف العاص ؟

ُُِ .مكقؼ عمرك بف العاص مف األحداث
 كاف عمرك بف العاص كما تحدثنا عنو مف قبؿ شخصية طمكحة كغير عادية ككاف في بداية ىذه الفتنةبعيدان عف األحداث كال يريد التدخؿ لصالح أم طرؼ منيا  ،حتي كانت كقعة الجمؿ التي اشتركت فييا
أـ المؤمنيف عائشة رضي ا﵀ عنيا  ،ففي ىذا الكقت تحديدان قرر التدخؿ بعد المعركة مباشرةن  ،كلكنو

بل كاستشار ابنيو عبد ا﵀ كمحمد كأرسؿ إلييما كقاؿ ليما (  - -إني قد رأيت رأيان كلستما
فكر قمي ن

بالمذيف ترداني عف رأيي كلكف أشيرا عمي  ،إني رأيت العرب صاركا عيريف يضطرباف كأنا طارح نفسي

بيف جدارم مكة كلست أرضي بيذه المنزلة  ،فإلي أم الفريقي ف أعمد ؟ قاؿ عبد ا﵀  :إف كنت ال بد
فاعبلن فإلي عمي  ،قاؿ  :إني إف أتيت عميان قاؿ  :إنما أنت رجؿ مف المسمميف كاف أتيت معاكية

يخمطني بنفسو كيشركني في أمره  ،فأتي معاكية  ( ، ِّٔ) - -كعف عركة أك غيره قاؿ  :دعا ابنيو
( أم عمرك بف العاص )  ،فأشار عميو عبد ا﵀ أف يمزـ بيتو ألنو أسمـ لو  ،فقاؿ لو محمد  :أنت
شريؼ مف أشراؼ العرب كناب مف أنيابيا ال أرم أف تتخمؼ  ،فقاؿ عمرك لعبد ا﵀  :أما أنت فأشرت
عمي بما ىك خير لي في آخرتي  ،كأما أنت يا محمد فأشرت عمي بما ىك أنبو لذكرم  ِْٔ) - -كمف

ىنا يتضح أف عمرك كاف يفضؿ أف يقؼ في صؼ معاكية كأصبح لو نعـ العكف في صراعو مع أمير
المؤمنيف فأيد الرأم الذم يقكؿ بضركرة األخذ بثأر عثماف أك نال قبؿ مبايعة عمي بف أبي طالب رضي ا﵀

عنيـ أجمعيف كقد ذكر بعض المؤرخيف أف عمرك بف العاص عقد صفقة مع معاكية عمي أف ينصره

بشرط أف يعيده كاليان عمي مصر مرة أخرم كا﵀ أعمـ

 -فيؿ خاض عمرك بف العاص رضي ا﵀ عنو معارؾ في ىذه الفتنة ؟

ُُّ .مكقعة المسناة
 أرسؿ معاكية بف أبي سفياف عمرك بف العاص إلي مصر في جيش مككف مف ستة آالؼ رجؿ  ،انضـإليو الساخطكف مف المصرييفِٓٔ كلكنو لـ يقاتؿ الركـ ىذه المرة كلكنو قاتؿ كالي مصر محمد بف
أبي بكر الذم كاله أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،ككانت المعركة في مكاف يعرؼ بالمسناة ( - -
فجعؿ عمرك يرسؿ الكتيبة بعد الكتيبة كجعؿ كنانة بف بشر ( قائد جيش محمد بف أبي بكر ) ال تأتيو
ِّٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٗ
ِْٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٗ
ِٓٔ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُٓ

ُٗٗ

كتيبة مف أىؿ الشاـ إال شد عمييا بمف معو فضربيا حتي تفر إلي عمرك  ،فمما رأم عمرك ذلؾ رأم أف
يضرب المصرييف بالمصرييف فبعث إلي معاكية بف حديج رأس عثمانية مصر فأتاه في مثؿ الظبلـ
فأحاط بكنانة كأصحابو كاجتمع أىؿ الشاـ عمييـ مف كؿ جانب كلما رأم كنانة ذلؾ نزؿ عف فرسو
كنزؿ أصحابو كضاربيـ بسيفو حتي استشيد فتفرؽ أصحاب محمد بف أبي بكر عنو ففر كلجأ إلي
خربة فأخذكه كقتؿ  ، --كبمغ عنؼ القتاؿ يكمئذ أف قاؿ عمرك بف العاص  :شيدت أربعة كعشريف
زحفان فمـ أر يكمان كيكـ المسناة كلـ أر األبطاؿ إال يكمئذ  ،ككانت تمؾ المكقعة في صفر ّٖ ىجريان
ككاف فييا القضاء المبرـ عمي العمكييف في مصر ِٔٔ) - -

 المصريكف الذيف يتحدث عنيـ المؤرخكف في ىذه األحداث كانكا عربان سكنكا مصر مع الفتح عند دخكؿعمرك بف العاص أليس كذلؾ ؟

 بالتأكيد كأكبر دليؿ عمي ذلؾ أف د حسيف نصار في ركايتو يقكؿ ما معناه أف عمرك بف العاص أراد أفيضرب المصرييف بالمصرييف فبعث إلي معاكية بف حديج كىذا باعتباره مصريان كلكنو عربيان اشترؾ في

تأسيس مدينة الفسطاط المككنة مف عدة قبائؿ عربية ككاف معاكية بف حديج التجيبي عمي رأس أحد
ىذه القبائؿ الذيف قسمكا العاصمة الجديدة فيما بينيـ ليفصمكا بيف القبائؿ كمف ىنا تـ تسميتيـ أىؿ

مصر كلكف القبط أنفسيـ كىـ أىؿ الببلد األ صمييف لـ يشترككا في ىذه األحداث ألف غالبية المصرييف
في ذلؾ الكقت كانكا عمي الديانة المسيحية كلـ تكف المغة العربية قد انتشرت بينيـ كلكف الجدير بالذكر
أف المصرييف كانكا يشاىدكف ىذه األحداث في حزف عميؽ كيتساءلكف عمي ما يبدك عف سر كؿ ىذه
الصراعات بيف العرب ال مسمميف الذيف لـ تختمؼ سياستيـ تجاه مصر كغيرىا مف البمداف برغـ كؿ ىذه
الصراعات كسبحاف ا﵀  ،فقد كانت ىذه الصراعات فيما بينيـ بعيدة كؿ البعد عف أم ظمـ أك جكر
عمي الشعكب التي تحت مظمة حكميـ  ،فبرغـ كؿ ىذه األحداث فقد كانت فترة حكـ الراشديف لمصر
كغيرىا مف الب بلد تتسـ بالعدؿ كالرحمة كحرية العقيدة كما ذكرنا مف قبؿ كلـ يؤثر ىذا الصراع السياسي
بيف المسمميف عمي ىذه السياسة الداخمية ،
 فكيؼ قامت الدكلة األمكية بعد كؿ ىذه األحداث ؟ قبؿ الحديث عف قياـ الدكلة األمكية أرجك أف أككف قد كفقت في تكضيح بعض الغامض مف األمكر مفكاقع الكتب كالمراجع التاريخية ككؿ ىذا مجرد اجتياد يتكفر فيو حسف النية إف شاء ا﵀ كلؾ أف تعكد
إلي ما ذكرت مف مراجع ككتب لتفيـ ما لـ أستطع فيمو كتستكضح ما لـ أتمكف مف إيضاحو كأسأؿ
المكلي عز كجؿ أف يغفر لي كلؾ كألمة محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ كأف ييدينا إلي سكاء السبيؿ كقبؿ
الكبلـ عف قياـ الدكلة األمكية في دمشؽ بالشاـ بعد دكلة الراشديف بالحجاز  ،أريد أف أعقد مقارنة
ِٔٔ الثكرات الشعبية في مصر اإلسبلمية ( د حسيف نصار ) صػ ُٓ

ََِ

سريعة بيف عيد الراشديف كعيد األمكييف دكف الدخكؿ في تفاصيؿ  ،كأعتقد أف ىذه المقارنة ستكضح
الكثير مف األمكر ألنيا ليست فقط مقارنة بيف ىذيف العيديف بؿ إنيا مقارنة بيف عيد الراشديف كجميع
بل كاف في عصر الراشديف يتـ اختيار الخميفة بالشكرم
العصكر التي جاءت بعد ذلؾ تقريبان  ،فمث ن
كيستمد شرعيتو بالمبايعة كأصبحت بعد ذلؾ الخبلفة كراثية بكالية العيد مثؿ الممكؾ تقريبان مع ضركرة

المبايعة أيضان لتأكيد شرعية الحكـ  ،كما أف معايير اختيار الخميفة في عيد الراشديف كانت تعتمد عمي

مكانتو في اإلسبلـ كفضمو كقدره بيف المسمميف كال تعتمد عمي انتمائو العائمي أك قرابتو ألحد بطكف

قريش فمثبلن نجد أف أبا بكر مف بني تي ـ كعمر مف بني عدم كعثماف مف بني أمية كعمي مف بني
ىاشـ ككميـ رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف مف قريش  ،بمعني أف الخمفاء األربعة كانكا ينتمكف إلي أربعة
بطكف مختمفة مف قريش  ،فاألساس في االختيار ليس لو عبلقة ببطف محددة مف قريش بؿ نرم أبا
بكر يستخمؼ مف بعده خميفة مف بطف أخرم كبايعو الناس  ،أما في العصكر التي تمت عصر الراشديف
بعد ذلؾ فكاف االنتماء العائمي ىك األساس فنجد أف األمكييف مف بطف كاحدة بالطبع ( أمية ) كبني
العباس بعد ذلؾ مف بطف أخرم ( ىاشـ ) كلكف ظمت المبايعة ىي أساس الشرعية أيضان كما ذكرنا،

كمف نقاط المقارنة األخ رم بيف عيد الراشديف كالعيكد التي تمتو نجد أف الخمفاء الراشديف كانكا يصركف
عمي التمسؾ بالبقاء في المدينة المنكرة بالحجاز كمقر ليـ كما فعؿ رسكؿ ا﵀

صمي

ا﵀ عميو كسمـ ككانكا

ييتمكف بالتعامؿ معاممة كريمة مع أىميا ( األنصار ) عمبلن بكصية رسكؿ ا﵀

صمي

ا﵀ عميو كسمـ عندما

أكصي باألنصار خيران  ،عمي حيف أف باقي الخمفاء بعد ذلؾ لـ يتخذ أحدىـ المدينة عاصمة لو فنجد أف

األمكييف اتخذكا دمشؽ عاصمة ليـ ثـ بعد ذلؾ أسس العباسيكف عاصمة جديدة لخبلفتيـ كىي بغداد ،

كما أف أىؿ المدينة تعرضكا في بعض األحياف لمكاقؼ عصيبة لـ تكف لتحدث في عيد الراشديف  ،كمف
كجكه المقارنة أيضان بيف الراشديف كمف بعدىـ أنيـ كانكا يعيشكف حياة الزىد كيرفضكف المظاىر
الدنيكية في الحكـ بؿ إف عمر

رضي ا﵀ عنو

رفض أف يغادر كبار الصحابة المدينة إلي الببلد التي تـ فتحيا

حتي ال تمكثيـ الدنيا بزينتيا كلـ يخرج بعضيـ منيا إال في عيد عثماف

رضي ا﵀ عنو

 ،أما باقي الخمفاء بعد

ذلؾ ( باستثناء القميؿ ) فكانكا يعيشكف حياة عادية ككانت تحيط بيـ مظاىر الحكـ كالحاشية كما إلي
ذلؾ مع تمسكيـ بالحكـ بما أنزؿ ا﵀ بالطبع  ،كلمعقاد رأم في ىذه النقطة حيث يقكؿ (  --لقد كاف
بل بالغ الخطر في تاريخ اإلسبلـ كتاريخ العالـ  ،كما
قياـ الدكلة األمكية بعد عصر الخبلفة حادثان جم ن

كاف أحد ليطمع في بقاء عصر الخبلفة عمي سنة الصديؽ كالفاركؽ أبد اآلبديف كدىر الداىريف ألف
اطراد النسؽ مف كالة األمر عمي ىذه الطبقة العميا مف الخمؽ كالتقكم أمر تنكء بو طاقة بني اإلنساف ،
فما كاف دكاـ الخبلفة الصديقية أك الفاركقية بمستطاع عمي طكؿ الزمف  ،كما كاف قياـ الممؾ بعد

الخبلفة باألمر الذم يؤجؿ إلي زمف بعيد ) ---
ِٕٔ معاكية بف أبي سفياف ( عباس العقاد ) صػ ٗ

َُِ

ِٕٔ

 -فيؿ اختمؼ كضع مصر أيضان ؟

 أحكاؿ مصر في ىذه المقارنة ال تختمؼ كثيران عف استمرارىا أحد أىـ كأغني كاليات األمة اإلسبلميةعمي مر عصكرىا المختمفة كلكف حدث بيا العديد مف التغييرات في نظـ اإلدارة كتطكر دكاكيف الحكـ
كانتشار المغة العربية كالديانة اإلسبلمية مع مركر الزمف  ،كظؿ الخمفاء يتعاممكف معيا معاممة خاصة
كيتكلي عمييا كما سنرم في العصر األمكم كما بعده كاليان ل و مكانتو كإبف الخميفة نفسو أك أخكه أك
أحد أقاربو أك أحد المكثكؽ بكالءىـ لمدكلة القائمة  ،كظمت مصر تحتؿ ىذه المكانة المرمكقة في

العصر األمكم كالعصر العباسي األكؿ كىك ما يسمي بعصر الكالة إلي أف جاء أحمد بف طكلكف كقاـ
بتأسيس الدكلة الطكلكنية بمصر
 -فما ىي ظركؼ قياـ الدكلة األمكية ؟

ُُْ .نشأة الدكلة األمكية
 أما عف الظركؼ كالمبلبسات التي أدت إلي قياـ الدكلة األمكية في دمشؽ فيمكف إيجازىا في بساطةشديدة كذلؾ بإجتماع األمة بالكامؿ عمي معاكية بف أبي سفياف ليككف خميفة لممسمميف كأميران لممؤمنيف

بعد أف قاـ الحسف بف عمي رضي ا ﵀ عنو بمبايعة معاكية لحقف دماء المسمميف كجمع شمؿ األمة

كتكقؼ الفتنة فقد كاف الحسف بف عمي

رضي ا﵀ عنيما

قد تكلي الخبلفة بعد مقتؿ اإلماـ عمي

رضي ا﵀ عنو

كتـ

مبايعتو بالخبلفة بالفعؿ كقد أكرد السيكطي اسمو كخامس الخمفاء في كتابو تاريخ الخمفاء بالرغـ أنو
تكلي الخبلفة لشيكر قميمة ظمت فييا األحكاؿ كما ىي كظؿ الخبلؼ بيف الشاـ كالحجاز إلي أف تنازؿ
عف الخبلفة لمعاكية في ىدكء كحكمة  ،كاسمح لي أف أتكقؼ قميبلن عند الحسف بف عمي بف أبي طالب
حفيد رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ لتكضيح بعض النقاط الميمة عنو رضي ا﵀ عنو

 رضي ا﵀ عنو -ريحانة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ كابف ابنتو السيدة فاطمة

رضي ا﵀ عنيا

ككاف يشبو النبي صمي ا﵀ عميو

كسمـ (  - - -ككاف سيدان حميمان ذا سكينة ككقار كحشمة ككاف يكره الفتف كالسيؼ ككاف جكادان - -
)ِٖٔ ( كقاؿ ابف سيريف  :إف الحسف كاف يجيز الرجؿ الكاحد بمائة ألؼ درىـ كقاؿ غيره :حج الحسف
بف عمي خمس عشرة مرة كقاؿ أنو حج أكثرىا ماشيان مف المدينة إلي مكة كأف نجائبو تقاد معو كقاؿ

جرير  :بايع أىؿ الككفة الحسف كأحبكه أكثر مف أبيو )ِٗٔ  - - - ( ،أخرج الحسف مف مالو ﵀
مرتيف كقاسـ ا﵀ مالو ثبلث مرات  ،حتي أنو كاف يعطي نعبلن كيمسؾ نعبلن كيعطي خفان كيمسؾ خفان -
 )َِٕ كىناؾ العديد كالعديد مف المكاقؼ الرائعة كالمناقب التي ال يمكف حصرىا في ىذا المقاـِٖٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٕ
ِٗٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٕ
َِٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُِٓ

َِِ

كيكفي أف نقكؿ أف رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كاف يحبو كيدعكا ا﵀ لو أف يحبو (  - -كأخرج
الشيخاف عف البراء قاؿ  :رأيت رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كالحسف عمي عاتقو كىك يقكؿ  :الميـ
إني أحبو فأحبو  ،كقد تكلي الحسف بف عمي الخبلفة سنة َْ ىجريان فأقاـ فييا ستة أشير كأيامان - -

)ُِٕ ثـ قرر أف يصمح بيف الناس كيجتمعكا عمي مبايعة شخص كاحد فقط لتنتيي ىذه الفتنة بالرغـ

مف كجكد حشد ضخـ مف المقاتميف كانكا رىف يديو كعمي استعداد لمقتاؿ كلكنو فضؿ حقف دماء
المسمميف كبايع معاكية عمي الخبلفة حتي أف ىناؾ مف المسمميف مف كره ىذا التصرؼ منو كلكنيـ
أط اعكه لقدره كفضمو  ،كجدير بالذكر أف الحسف عندما بايع معاكية طمب منو معاكية الصعكد إلي
المنبر ليتكمـ كيخطب في الناس  ،فصعد المنبر كحمد ا﵀ كأثني عميو ثـ قاؿ (  - -أييا الناس إف ا﵀
ىداكـ بأكلنا كحقف دماءكـ بآخرنا كاني قد أخذت لكـ عمي معاكية أف يعدؿ فيكـ كأف يكفر لكـ غنائمكـ
كأف يقسـ فيكـ فيأكـ  ،ثـ أقبؿ عمي معاكية فقاؿ  :أكذاؾ ؟ قاؿ  :نعـ  ،ثـ ىبط مف المنبر كىك يقكؿ
اع إًلىى ًح و
يف} (ُُُ) سكرة األنبياء فاشتد
{كًا ٍف أ ٍىد ًرم لى ىعمَّ يو ًفتٍ ىن هة لَّ يك ٍـ ىك ىمتى ه
كيشير بإصبعو إلي معاكية  :ى
ذلؾ عمي معاكية  - - ( ِِٕ) - - -كقاؿ أبك بكرة  :رأيت رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ عمي
المنبر كالحسف بف عمي إلي جنبو كىك يقكؿ  :إف ابني ىذا سيد كلعؿ ا﵀ أف يصمح بو بيف فئتيف مف
المسمميف  ،أخرجو البخارم  ، ِّٕ) - -كمف ىنا يتضح أف الحسف جعمو ا﵀ سببان في انتياء

المعارؾ كالخبلفات في ىذه الفترة كا﵀ أعمـ كفي حديث رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ عف الحسف
رضي ا﵀ عنو إشارة إلي ذلؾ  ،ككانت كفاتو رضي ا﵀ عنو سنة ْٗ ىجريان في خبلفة معاكية بف أبي

سفياف مؤسس الدكلة األمكية في دمشؽ

 -أرجك أف تحدثني عف معاكية رضي ا﵀ عنو

ُُٓ .معاكية بف أبي سفياف :
 كاف معاكية بف أبي سفياف يتكقع أف يسكد كيتكلي األمر في يكـ مف األياـ منذ أف قاؿ لو رسكؿ ا﵀ً
بل أبيض
صمي ا﵀ عميو كسمـ (  - -يا معاكية إذا ممكت
بل طكي ن
فأحسف )ِْٕ ( ككاف معاكية رج ن
بل مييبان ككاف عمر ينظر إليو فيقكؿ  :ىذا كسرم العرب  ،كعف عمي قاؿ  :ال تكرىكا إمرة معاكية
جمي ن
فإنكـ لك فقدتمكه لرأيتـ الرءكس تندر عف ككاىميا )ِٕٓ ككاف ييضرب بحمـ معاكية المثؿ كقد كاف
إسبلـ معاكية كأبيو أبي سفياف في عاـ فتح مكة كالعاـ الذم تكلي فيو الخبلفة أطمؽ عميو بعض
المؤرخكف عاـ الجماعة الجتماع األمة عمي خميفة كاحد  ،كظؿ معاكية في الخبلفة عشريف سنة كاممة
ُِٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُّٓ

ِِٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٖٕ
ِّٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٕٔ
ِْٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٓٓ
ِٕٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٓٓ

َِّ

ال ينازعو فييا أحد كجدير بالذكر أنو قد كاف كاليان قبؿ ذلؾ في الشاـ عشريف سنة أخرم  ،ككانت فترة

خبلفتو مستقرة إلي حد كبير كتكلي في عيده كالية مصر عمرك بف العاص ككالية المدينة مركاف بف

الحكـ  ،كقاـ بالسيطرة الكاممة عمي األمكر  ،كقد أراد معاكية أف يكرث الخبلفة البنو يزيد
 يبدك أنو أراد أف يضع نظاـ مستقر كآمف لتداكؿ كانتقاؿ السمطة في الدكلة األمكية كذلؾ بعد أف رأمالصراعات كالخبلفات التي مزقت كحدة األمة فقرر كا﵀ أعمـ أف يحصؿ عمي المبايعة البنو يزيد حتي
تنتقؿ السمطة في ىدكء بعد مكتو  ،كالمبايعة ىي نكع مف أنكاع الشكرل قبؿ اتخاذ القرار
 (  - -خطب معاكية فقاؿ  :الميـ إف كنت إنما عيدت ليزيد لما رأيت مف فضمو فبمغو ما أممت كأعنو ،كاف كنت إنما حممني حب الكالد لكلده كانو ليس بأىؿ فاقبضو قبؿ أف يبمغ ذلؾ )ِٕٔ
 سبحاف ا﵀  ،إنو يدعك عمي ابنو بالمكت ح تي ال يتكلي الخبلفة إذا كاف ال يستحقيا (  - -كعف المنكدر قاؿ  :قاؿ ابف عمر حيف بكيع يزيد  ،إف كاف خيران رضينا كاف كاف ببلء صبرنا -)ِٕٕ  ،كما ييمنا في ىذا الحكار أف نعرؼ أف معاكية بف أبي سفياف ىك الذم أسس ىذه الدكلة التي
نحف بصدد الحديث عنيا اآلف كغاية ما يقاؿ عنو ما قالو ىك عف نفسو في أحد خطبو  ،كاليؾ بعض
ما قاؿ (  - -أما بعد  ،فإني كا﵀ ما كليت أمركـ حيف كليتو إال كأنا أعمـ أنكـ ال تسركف بكاليتي كال
تحبكنيا  ، - - - -ثـ تحدث عف الخمفاء الذيف قبمو كقاؿ  :كأيف مثؿ ىؤالء ىييات أف يدرؾ فضميـ
أحد مف بعدىـ  - - -فإف لـ تجدكني خيركـ فأنا خير لكـ ِٕٖ) - -
 إف لـ أكف خيركـ فأنا خير لكـ  ،يا لو مف تعبير كىكذا شعر معاكية أنو أفضؿ مف سيقكد ىذه األمة إلي االستقرار كالرخاء كاألماف بالرغـ مف عمموالتاـ أنو ليس أفضؿ مف بقي مف صحابة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ  - - ( ،عف ثابت مكلي
أبي سفياف  :أنو سمع معاكية يخطب كيقكؿ  :إني لست بخيركـ  ،كاف فيكـ مف ىك خير مني  :عبد
ا﵀ بف عمر كعبد ا﵀ بف عمرك كغيرىما مف األفاضؿ كلكني عسيت أف أككف أنكاكـ في عدككـ
كأنعمكـ لكـ كالية ِٕٗ) - -

ُُٔ .ممخص العصر األمكم :
 -لقد عكدتني عمي تمخيص كؿ عصر فيؿ يمكف تمخيص العصر األمكم أيضان ؟

 سيككف ذلؾ بالطبع كما تعكدنا مف مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم الذم تناكؿ العصراألمكم مف صفحة َٔ إلي صفحة ٓٔ حيث ذكر أف الدكلة األمكية استمرت في دمشؽ مف سنة َْ
ىجريان ُٔٔ ميبلديان إلي سنة ُِّ ىجريان َٕٓ ميبلديان أم حكالي ٖٗ سنة  ،تكلي فييا الخبلفة ُِ
ِٕٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِّٖ
ِٕٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٕٓ

ِٖٕ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ّٕٗ
ِٕٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ّٕٗ

َِْ

خميفة كتكلي خبلليا عمي مصر ِٓ كاليان كاف أكليـ عمرك بف العاص الذم عينو معاكية كظؿ كاليان
إلي أف تكفي بيا سنة ْٔٔ ميبلديان  ،كأشير مف تكلي حكـ مصر في العيد األمكم مف الكالة عمرك

بف العاص كعتبة ابف أبي سفياف أخك معاكية كعبد العزيز بف مركاف بف الحكـ في خبلفة أبيو ثـ أخيو
 ،كقرة بف شريؾ العبسي في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ في خبلفة عمر بف عبد

العزيز  ،كبشكؿ عاـ كانت كالية مصر مف األمكر الميمة جدان في الخبلفة األمكية  ،أما أشير خمفاء

الدكلة األمكية بعد معاكية  ،ابنو يزيد كعبد الممؾ بف مركاف كأكالده الكليد بف عبد الممؾ الذم يبني في
عيده المسجد األمكم الشيير في دمشؽ كسميماف بف عبد الممؾ كيزيد بف عبد الممؾ كابف عميـ عمر
بف عبد العزيز بف مركاف كلنا ىنا كقفة قصيرة عند عمر بف عبد العزيز رضي ا﵀ عنو

 -رضي ا﵀ عنو

ُُٕ .عمر بف عبد العزيز
 يعتبر عمر بف عبد العزيز مف أفضؿ خمفاء الدكلة األمكية كما رأم المؤرخكف فإف ىناؾ العديد مفالمكاقؼ التي تشيد بفضمو كعدلو ككرعو كتقكاه  ،فمف الطريؼ أف الصحابي الشيير أنس بف مالؾ

رضي ا﵀ عنو طاؿ بو العمر حتي أنو صمي كراء عمر بف عبد العزيز عندما كاف أميران عمي المدينة
المنكرة فقاؿ عنو ( ما صميت كراء إماـ بعد رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أشبو صبلة برسكؿ ا﵀

مف ىذا الفتي  ،يعني عمر بف عبد العزيز )َِٖ كأعتقد أف ىذه شيادة مف أحد كبار الصحابة تشير
إلي الكثير مف المعاني عف ىذا الخميفة األمكم الذم يحمك لمبعض أف يصفو بخامس الخمفاء الراشديف
كقد كانت فترة خبلفتو رخاءان عـ كؿ أنحاء األمة حتي أنو لـ يعد ىناؾ فقيران في األمة اإلسبلمية كميا

في عيده ( عف عمر بف أسيد قاؿ  :كا﵀ ما مات عمر بف عبد العزيز حتي جعؿ الرجؿ يجئ بالماؿ

العظيـ فيقكؿ  :اجعمكا ىذا حيث تركف  ،فما يبرح حتي يرجع بمالو كمو  ،قد أغني عمر الناس )ُِٖ
كجدير بالذكر أنو حفيد عمر بف الخطاب مف ناحية األـ كما نعمـ جميعان ككاف خمفاء بني أمية بشكؿ

عاـ يكثركف مف الفتكحات اإلسبلمية كيسعكف إلي استقرار األمة كرخاءىا ككاف آخرىـ مركاف بف

محمد بف مركاف الذم يعتبر آخر خميفة أمكم في دمشؽ كما سنذكر ذلؾ في حينو
 -فما ىي أىـ األحداث التي كقعت في العصر األمكم ؟

ُُٖ .أىـ األحداث في العصر األمكم
 في الحقيقة تعتبر األحداث التي دارت في ىذا العصر في الدكلة اإلسبلمية بشكؿ عاـ مف أخطراألحداث في تاريخ اإلسبلـ كأىميا مقتؿ الحسيف بف عمي رضي ا﵀ عنو شييدان في كرببلء  ،ثـ خبلفة

عبد ا﵀ بف الزبير الذم قاتؿ بني أمية كسيطر عمي األمة اإلسبلمية بالكامؿ تقريبان لفترة مف الكقت
َِٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ِْٗ
ُِٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ِٖٗ

َِٓ

كأميران لممؤمنيف كأرسؿ كاليان عمي مصر ىك عبد الرحمف بف عتبة بف جحدـ الفيرم  ،كىذيف

المكضكعيف مف المكضكعات الميمة جدان في تاريخ ىذه الفترة كما أف ىناؾ أمك ارن كتغيرات قد حدثت

في مصر خبلؿ عصر األمكييف  ،كأنا متردد في ذكر أحداث مقتؿ الحسيف كخبلفة ابف الزبير رضي ا﵀

عنيما  ،فيؿ أذكر ىذه األحداث أـ استمر في تناكؿ تاريخ مصر فقط خبلؿ العصر األمكم ؟
 كما الذم يجعمؾ مترددان ىكذا ؟-

ألنيا مكضكعات حساسة جدان كقد ال أتمكف مف شرحيا بطريقة صحيحة فأقع في المحظكر

 -ال تقمؽ طالما أنؾ تتناكؿ األحداث مف المراجع

 -كعمي العمكـ ال مانع مف اإلشارة باختصار إلي ىذه األحداث نظران ألىميتيا التاريخية كتأثيرىا عمي

جميع الكاليات اإلسبلمية بما فييا مصر  ،كلكف اسمح لي أف أكجز بقدر المستطاع فقد ال أشبع رغبتؾ

في معرفة ىذه األمكر بدرجة كبيرة كلكف سكؼ أذكر أى ـ النقاط التي تيمؾ كأكؿ ما سكؼ أتحدث معؾ
فيو في ىذا الحكار اآلف ىك مكضكع مقتؿ اإلماـ الحسيف بف عمي رضي ا﵀ عنيما ثـ مكضكع عبد ا﵀
بف الزبير رضي ا﵀ عنيما ثـ تطكرات األحداث بعد ذلؾ كالجدير بالذكر أف عصر األمكييف عمكم ان

يتميز بالعديد كالعديد مف الفتكحات اإلسبلميةِِٖ التي يصعب حصرىا كاختصارىا في ىذا الفصؿ كما
اتسـ عصر الدكلة األمكية بكحدة الدكلة ككؿ كالتمسؾ بكؿ ما ىك عربي مف حيث اليكية كالثقافة

كالمغة كسكؼ نرم بعد ذلؾ عند قياـ الدكلة العباسية مدم انفتاحيا عمي ثقافات أخرم خبلؼ الثقافة
العربية
 -فمنتحدث عف الحسيف رضي ا﵀ عنو

ُُٗ .مقتؿ الحسيف بف عمي رضي ا﵀ عنو
 - - ( -قاؿ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ " حسيف مني كأنا مف حسيف أحب ا﵀ مف أحب حسينان ،

حسيف سبط مف األسباط " قاؿ الترمذم  :ىذا حديث حسف  ِّٖ) - -كمف ىنا يتضح فضؿ الحسيف

كمدم حب رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ لو  ،كىناؾ العديد مف المكاقؼ التي تدؿ عمي فضمو كقدره
عند المسمميف أظنؾ تعرفيا جيدان كقد كعدتؾ باإليجاز الشديد كسأكتفي بذكر أحداث مقتمو رضي ا﵀
عنو شييدان في كرببلء  ،كتبدأ القصة عندما مات معاكية بف أبي سفياف كتكلي الخبلفة مف بعده ابنو

ِِٖ

إذا حسبنا عدد مف أتيحت لو الفرصة لمدخكؿ في الديف اإلسبلمي نتيجة لفتكحات الدكلة األمكية لكجدناىـ أعداد ضخمة جدان

في مناطؽ متعددة مف العالـ في ذلؾ الكقت كنحسب إف شاء ا﵀ أف كؿ صبلة كزكاة كأعماؿ صالحة كا﵀ أعمـ قد تككف في ميزاف

حسنات ىؤالء الفاتحيف فالدكلة األمكية تذخر بالعديد مف الفتكحات اإلسبلمية الرائعة التي أتاحت الفرصة لنشر اإلسبلـ في ربكع
األرض عف طريؽ إعطاء الفرصة لمدعاة لمكصكؿ إلي مناطؽ لـ يكف مف الممكف الكصكؿ إلييا قبؿ الدكلة األمكية كالتي نسأؿ ا﵀

سبحانو كتعالي أف يجعؿ كؿ ىذا في ميزاف حسناتيـ ككؿ فاتح في كؿ عصر مف عصكر اإلسبلـ

ِّٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ْْٓ

َِٔ

يزيد بف معاكية فمـ يدخؿ في طاعتو ( الحسيف بف عمي كال عبد ا﵀ بف الزبير كال مف شايعيما )ِْٖ
فأما عبد ا﵀ بف ال زبير فقد عاذ بالبيت الحراـ بمكة كأما الحسيف بف عمي فقد بايعو أىؿ الككفة عمي
الخبلفة فتكجو إلييـ كقد نصحو الكثيركف بعدـ الخركج إلي الككفة كمف بيف الناصحيف كاف أبك سعيد
الخدرم رضي ا﵀ عنو حيث قاؿ لو (  - -يا أبا عبد ا﵀ إني لؾ ناصح كمشفؽ  ،كقد بمغني أف قكمان
مف شيعتكـ كاتبكؾ  ،فبل تخرج فإني سمعت أباؾ بالككفة يقكؿ  :كا﵀ إني مممتيـ كأبغضكني كممكني ،
كما بمكت منيـ كفاء  ،كمف فاز بيـ فإنما فاز بالسيـ األخيب  ،كا﵀ ما ليـ ثبات كال عزـ كال صبر
عمي السيؼ  ِٖٓ) - -ككاف مف بيف الناصحيف لو أيضان عبد ا﵀ بف عمر كعبد ا﵀ بف عباس كلكف
الحسيف

رضي ا﵀ عنو

صمـ عمي التكجو إلي العراؽ ليجتمع مع مف بايعكه كيقاتؿ بني أمية ككاف بنك أمية

في ذلؾ الكقت قد تمكنكا مف السمطة كسيطركا عمي كافة كاليات األمة اإلسبلمية كلـ يكف المكقؼ
السياسي مشابيان عندما بكيع الحسف

رضي ا﵀ عنو

فيناؾ ف ارؽ كبير بيف سيطرة األمكييف في عيد مبايعة

الحسف بف عمي كبيف سيطرتيـ عند خركج الحسيف بف عمي رضي ا﵀ عنيما  ،فقد كاف لمحسف قكة

ضخمة قادرة عمي قتاؿ بني أمية عندما تنازؿ عف الخبلفة لمعاكية  ،أما المكقؼ بالنسبة لمحسيف فقد
كاف مختمؼ تمامان عندما رفض مبايعة يزيد بف معاكية  ،ككاف يزيد كمركاف في قمؽ شديد عندما عرفكا
بخركج الحسيف ككاف كالي األمكييف عمي الككفة في ذلؾ الكقت اسمو عبيد ا﵀ بف زياد  ،فأرسؿ إليو

يزيد كمركاف رسالة يدعكنو فييا لصد الحسيف عند كصكلو إلي الككفة كقاؿ في رسالتو (  - -إف
حسينان صائر إلي الككفة  - -كقد ابتمي بو زمانؾ مف بيف األزماف كبمدؾ مف بيف البمداف كأنت مف بيف
العماؿ  ( ، ِٖٔ) - -كقاؿ الحسيف ألصحابو  :قد تركف ما يأتينا  ،كما أرم القكـ إال سيخذلكننا ،
فمف أحب أف يرجع فميرجع  ،فانصرؼ عنو جماعة  ،كبقي فيمف خرج معو مف مكة  ،فكانت خيميـ
اثنيف كثبلثيف فرسان كأما ابف زياد " كالي الككفة " فجمع المقاتمة كأمر ليـ بالعطاء ، ِٖٕ) - -
كبالفعؿ أيقف اإلماـ الحسيف

رضي ا﵀ عنو

أنو مقتكؿ ال محالة (  - -فقاـ في أصحابو  ،فحمد ا﵀ كأثني

عميو  ،ثـ قاؿ  :قد نزؿ بنا ما تركف  ،إف الدنيا قد تغيرت كتنكرت كأدبر معركفيا كاستمرت حتي لـ
يبؽ منيا إال صبابة كصبابة اإلناء كاال خسيس عيش كالمرعي الكبيؿ  ،أال تركف الحؽ ال ييعمؿ بو ،
كالباطؿ ال يتناىي عنو  ،ليرغب المؤمف في لقاء ا﵀  ،كاني ألرم المكت إال سعادة  ،كالحياة مع
الظالميف إال برما  ِٖٖ) - -كقاتؿ الحسيف ببسالة كشجاعة حتي أصابو سيـ قاتؿ ثـ قطعكا رأسو
كأرسمكىا إلي يزيد بف معاكية  ،ثـ ندـ يزيد بعد ذلؾ عمي ما حدث لمحسيف ( فكاف يقكؿ  :كما عمي لك
ِْٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِّٕ
ِٖٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ّٗٗ

ِٖٔ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َِْ
ِٕٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َِْ
ِٖٖ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َّْ

َِٕ

احتممت األذم كأنزلت الحسيف معي  ،كحكمتو فيما يريد  ،كاف كاف عمي في ذلؾ كىف في سمطاني
حفظان لرسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كرعاية لحقو كقرابتو  ، ِٖٗ) - -ككانت ىذه قصة مقتؿ
اإلماـ الحسيف رضي ا﵀ عنو شييدان في كرببلء بإيجاز شديد كقد ىز ىذا الحدث األمة بالكامؿ كلآلف
ال يزاؿ الشيعة يبككف كيندمكف عمي عدـ نصر الحسيف كيبالغكف في ذلؾ أشد المبالغة

 -فماذا عف عبد ا﵀ بف الزبير رضي ا﵀ عنيما ؟

َُِ .عبد ا﵀ بف الزبير أميران لممؤمنيف

 يعتبر عبد ا﵀ بف الزبير بف العكاـ ىك أكؿ مف يكًل د في المدينة بعد اليجرة لممسمميف كفرح بكالدتوالمسممكف جميعان لذلؾ يطمقكف عميو أكؿ مكلكد في اإلسبلـ  ،كأبكه ىك الزبير بف العكاـ رضي ا﵀ عنو حكارم
رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كأحد العشرة المبشريف بالجنة كأمو أسماء بنت أبي بكر ( ذات النطاقيف ) رضي
ا﵀ عنيا  ،كعبد ا﵀ بف الزبير مف قريش كتحديدان مف بني أسد (  - -ككاف صكامان قكامان طكيؿ

الصبلة كصك نال لمرحـ  ،عظيـ الشجاعة  ،قسـ الدىر ثبلث لياؿ  ،ليمة يصمي قائمان حتي الصباح  ،كليمة

راكعان كليمة ساجدان حتي الصباح )َِٗ  ،كظؿ عبد ا﵀ بف الزبير عمي مكقفو مف عدـ مبايعة يزيد بف
معاكية حتي مات يزيد  ،فمما مات يزيد بكيع عبد ا﵀ بالخبلفة كأصبح أميران لممؤمنيف بينما بايع أىؿ
بل ثـ بايعكا مركاف بف
الشاـ معاكية بف يزيد بف معاكية عمي الخبلفة كلـ تدـ خبلفتو في بني أمية طكي ن

الحكـ  ،كىنا لنا كقفة فيما ذكره اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء فيك لـ

يعتبر مركاف خميفة بؿ أقر عبد ا﵀ بف الزبير في قائمة الخمفاء كاعتبره الخميفة التاسع كاعتبر مركاف
خارجان عميو  ،بؿ اعتبر عبد الممؾ بف مركاف أيضان خارجان عميو إلي أف مات عبد ا﵀ بف الزبير  ،ثـ
بعد ذلؾ اعتبر السيكطي عبد الممؾ بف مركاف الخميفة العاشر في قائمة الخمفاء  ،كجدير بالذكر أف

عبد ا﵀ بف الزبير

رضي ا﵀ عنو

أطاعو أىؿ الحجاز كاليمف كالعراؽ كخراساف في بداية خبلفتو ثـ أرسؿ كاليان

عمي مصر أيضان  ،ككاف مركاف بف الحكـ كمف معو عمي عداء شديد مع عبد ا﵀ بف الزبير كاستطاع

مركاف أف ينتزع مصر مف عبد ا﵀ بف الزبير ككلي عمييا ابنو عبد العزيز بف مركاف سنة ٖٓٔ ـ ،

ككاف لمركاف أبناء منيـ عبد العزيز كمحمد كعبد الممؾ  ،ككاف عبد الممؾ بف مركاف فقييان عابدان حتي

أف عبد ا﵀ بف عمر عندما كبر سنو قاؿ لو البعض ( إنكـ معشر أشياخ قريش يكشؾ أف تنقرضكا فمف

نسأؿ بعدكـ ؟ فقاؿ  :إف لمركاف ابنان فقييان فسمكه  ُِٗ) -كعف ابف عمر أنو قاؿ  :كلد الناس أبناء

ككلد مركاف أبانِِٗ كىناؾ قصة طريفة عف عبد الممؾ بف مركاف عندما رأم جيشان متكجيان لقتاؿ عبد
ِٖٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ َْٕ

َِٗ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صػ ُٖٔ

ُِٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ُٓ
ِِٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ُٓ

َِٖ

ا﵀ بف الزبير أرسمو مركاف أبكه  ،فاستكقؼ عبد الممؾ أحد المقاتميف في ىذا الجيش كدار ىذا الحكار
الذم يركيو المقاتؿ نفسو (  - --قاؿ عبد الممؾ  :أمف ىذا الجيش أنت ؟ قمت  :نعـ  ،قاؿ  :ثكمتؾ
أمؾ  ،أتدرم إلي مف تسير ؟ إلي أكؿ مكلكد كلد في اإلسبلـ  ،كالي ابف حكارم رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀
عميو كسمـ كالي ابف ذات النطاقيف  ،كالي مف حنكو رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أما كا﵀ إف جئتو
بل لتجنده قائمان  ،فمك أف أىؿ األرض أطبقكا عمي قتمو ألكبيـ ا﵀
نياران كجدتو صائمان كلئف جئتو لي ن

جميعان في النار  ، - -فمما صارت الخبلفة إلي عبد الممؾ  ،كجينا مع الحجاج حتي قتمناه )ِّٗ
كبالفعؿ كاف مقتؿ عبد ا﵀ بف الزبير في عيد عبد الممؾ بف مركاف عندما أرسؿ الحجاج بف يكسؼ

الثقفي إلي مكة لقتاؿ عبد ا﵀ بف الزبير ،
 -كمنا يعرؼ جيدان الحجاج كنسمع عنو  ،فيك سيؼ مف سيكؼ بني أمية كيديف ليـ بالكالء الشديد

 كاف عبد الممؾ يعرؼ إمكانيات الحجاج حؽ المعرفة كأرسمو إلي مكة كما ذكرنا كحاصر ابف الزبيركضرب عميو بالمنجنيؽ كقاتؿ عبد ا﵀ بف الزبير في شجاعة ال نظير ليا حتي قي ًتؿ  ،كىكذا انتيت
قصة البطؿ الشجاع عبد ا﵀ بف الزبير

رضي ا﵀ عنو

أمير المؤمنيف العائذ بمكة بعد أف قاتؿ بني أمية حتي

النياية  ،كجدير بالذكر أف عبد الممؾ بف مركاف عندما مات ابف الزبير أصبح خميفة ال ينازعو أحد
عمي الخبلفة إلي أف مات كتكلي الخبلفة أبناءه مف بعده  ،كأقر أخيو عبد العزيز بف مركاف كاليان عمي
مصر إلي أف مات عبد العزيز كىك كالي عمييا ،

 ما يمفت النظر في ىذه األحداث ىك اختبلؼ نظرة عبد الممؾ لعبد ا﵀ بف الزبير قبؿ كبعد كصكؿالخبلفة إليو  ،فيك قبؿ أف يمكت مركاف كالده كقبؿ أف يصبح خميفة كاف يرم عبد ا﵀ بف الزبير ذك
مكانة دينية عالية كرفيعة كيقدر قدره كفضمو كتقكاه  ،أما بعد أف أصبح عبد الممؾ مسئكالن عف األسرة

األمكية كقائدان ليا  ،أصبح عبد ا﵀ بف الزبير في نظره مجرد خصمان سياسيان عنيدان يجب ردعو كلك

بالقكة حتي تجتمع األمة تحت قيادة أمكية كتستمر السيادة لؤلمكييف فأرسؿ إليو الحجاج كزكده بجيش

قكم ليقضي عمي سمطتو مما أدم إلي مقتمو رضي ا﵀ عنو ،
 نعـ كنبلحظ أيضان مدم شدة األمكييف ضد مف يقؼ في طريؽ سيادتيـ السياسية كتكلييـ السمطة مماأدم إلي إطاحتيـ بكؿ المعارضيف ليـ ميما كانت مكانتيـ الدينية عند المسمميف بؿ عند األمكييف

أنفسيـ ،
 أم يمكف القكؿ أف بني أمية قد أيقنكا أنيـ قادة ال نظير ليـ كأف مف حقيـ تكلي أمر ىذه األمة مععمميـ التاـ أف ىناؾ مف ىك خير منيـ مف حيث المكانة الدينية كنذكر معان ما قالو معاكية بف أبي
سفياف مؤسس ىذه الدكلة بعد أف استمد شرعية حكمو مف مبايعة الحسف بف عمي رضي ا﵀ عنو

ِّٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جّ صػ ِٓ

َِٗ

حيث قاؿ معاكية كما ذكرت مف قبؿ ( فإف لـ تجدكني خيركـ فأنا خير لكـ  ، ) - -فكيؼ كانت أحكاؿ
مصر خبلؿ العصر األمكم ؟

ُُِ .أحكاؿ مصر في العصر األمكم :
 -حسنان فمنعكد مرة أخرم إلي مصر لنتعرؼ معان عمي أىـ كأبرز األحداث التي تمت فييا خبلؿ العصر

األمكم  ،كقد ذكرت أف عمرك بف العاص قد تكلي لممرة الثانية كالية مصر عندما سيطر عمييا
األمكيكف كظؿ كاليان عمييا إلي أف مات في عيد الفطر سنة ّْ ىجريان عمي األصمح فصمي ابنو عميو

ثـ رجع فصمي الناس صبلة العيد  ،ثـ كلي مصر بعده عتبة أخك معاكية فبقي سنة كمات فكلي مصر

مسممة بف مخمد
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بل عند
 عفكان  ،قبؿ أف تسترسؿ في الحديث عف أحكاؿ مصر في العصر األمكم ىؿ يمكف أف نتكقؼ قمي نكفاة عمرك بف العاص

رضي ا﵀ عنو

فمعمؾ الحظت أف ىذه الشخصية عاشت معنا في ىذا الحكار منذ الكبلـ

عف فتح مصر كحتي اآلف  ،ككاف مف الممكف أف يمكت عمرك قبؿ إسبلمو كىك في مكقؼ العداء مف
المسمميف  ،ككاف أيضان مف الممكف أف يمكت كرسكؿ ا﵀

صمي ا﵀ عميو كسمـ

عمي قيد الحياة أك أثناء خبلفة

قدر ا﵀ لو أف
الراشديف عندما كاف في قمة عطاءه لئلسبلـ كاشتراكو في الفتكحات اإلسبلمية  ،كلكف ٌ
يمكت في المرحمة الثالثة مف حياتو كأقصد بيا مرحمة النزاع بيف الحجاز كالشاـ كالفتف كالصراعات

السياسية كقد كقؼ في صؼ معاكية كما ذكرت ،
 -بالفعؿ إف شخصية عمرك بف العاص

رضي ا﵀ عنو

كسكؼ أتمك عميؾ ما قالو عمرك بف العاص

فاتح مصر شخصية ثرية جدان كحياتو حافمة باألحداث
رضي ا﵀ عنو

نفسو كىك يتكمـ عف مراحؿ حياتو في لحظاتو

األخيرة في الحياة كىك عمي فراش المكت حيث قاؿ  - - ( :إني كنت عمي ثبلث أطباؽ ليس منيا
طبقة إال عرفت نفسي فييا  :كنت أكؿ شئ كافران ككنت أشد عمي رسكؿ ا﵀
لكجبت لي النار  ،فمما بايعت رسكؿ ا﵀

صمي ا﵀ عميو كسمـ

صمي ا﵀ عميو كسمـ

فمك مت حينئذ

كنت أشد الناس منو حياء  ،ما مؤلت عيني منو

 ،فمك مت حينئذ لقاؿ الناس ىنيئان لعمرك أسمـ عمي خير كمات عمي خير أحكالو  ،ثـ تمبست بعد ذلؾ

أعمي أـ لي  - -كعف عبد ا﵀ بف عمرك أف أباه قاؿ حيف احتضر  :الميـ أمرت
أشياء فبل أدرم
ٌ
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بأمكر كنييت عف أمكر تركنا كثيران مما أمرت ككقعنا في كثير مما نييت الميـ ال إلو إال أنت ) - -
كركم أنو قاؿ  :الميـ خذ مني حتي ترضي ،

 -إف عمرك بف العاص قد أحبو المصريكف كثيران حتي اآلف فيك صاحب أكؿ بيت مف بيكت ا﵀ في مصر

كأفريقيا كالمعركؼ حاليان باسـ جامع عمرك ( الجامع العتيؽ ) في الفسطاط  ،الميـ ارحـ عمرك بف
العاص كاغفر لو كارض عنو آميف ،
ِْٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٔٗ

ِٓٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) جِ صػ ِٗٗ

َُِ

 نعكد مرة أخرم لمحديث عف مصر كأحكاليا في العصر األمكم  ،كقد كانت القبائؿ اليمنية ىي التيتشكؿ األغمبية العربية عند فتح مصر في عيد الراشديف كحتي بداية عيد األمكييف كلكف حدث في
خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف أف زادت ىجرة القبائؿ القيسية إلي مصر (  - -كيبدك أف ىجرة
ىذه القبائؿ مف قيس كانت تتصؿ بالسياسة العامة ليشاـ في الدكلة كميا إذ كاف ىشاـ يرمي إلي
إضعاؼ شأف القبائؿ اليمنية باإلعبلء مف مركز القيسية ) - -
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كاستمر تكافد قيس عمي مصر إلي

نياية العيد األمكم  ،كىذا ا لمكضكع في الحقيقة يعتبر مف أىـ األحداث التي تمت في مصر أثناء
العصر األمكم فيي نقطة ميمة في تككيف الشعب المصرم بعد فتح مصر ،
 بالتأكيد فيذا الشعب عمي مر العصكر السابقة قد تكافد عميو العديد مف الشعكب سكاء باليجرة السمميةمثؿ الميبييف أك لمعمؿ كجنكد مرتزقة كتجار مثؿ اإلغريؽ  ،كاإلغريؽ قد اتخذكا اإلسكندرية كبعض
المدف األخرم مكطنان ليـ كبدأ ىذا الخميط مف الشعكب يندمج مع الشعب المصرم كلكف مع احتفاظ ىذا

الشعب بعاداتو كتقاليده كلغتو أيضان ،

 بالطبع كلكف األمر قد اختمؼ مع الفتح العربي فقد تغيرت مع الكقت لغة المصرييف كتحدثكا بالمغةالعربية كدخؿ معظميـ الديانة اإلسبلمية كشعر المصريكف بأف المسمميف ال يعرفكف العنصرية أك تغمب
جنس عمي جنس كاحتقار جنس لجنس مثمما كاف الركماف كغيرىـ مف الغزاة يحتقركف الشعكب التي
تحت قيادتيـ  ،كيعتبركنيـ اقؿ شأنان (  - -فكؿ مكاطف مسمـ في ىذه الدكلة يعد مف أصحابيا كلو
الحؽ في كالية كظائفيا العامة كقيادة جيكشيا كاالشتراؾ في كضع التشريع الخاص بيا عمي عكس ما

كانت عميو اإلمبراطكرية الركمانية التي اعتبرت كؿ مف ىك غير ركماني متبربران أجنبيان عنيا كال يتمتع
بحقكؽ المكاطنة الركمانية التي تتيح لحامميا فقط تكلي الكظائؼ العامة أك اإلشتراؾ في الجيش )-
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كيقكؿ د محمكد الحكيرم في كتابو الممتع مصر في العصكر الكسطي (  - -كمما يجدر ذكره أف كممة
كطف في الدكلة اإلسبلمية لـ تكف معركفة بالمعني الذم نفيمو في الكقت الحاضر  ،كنقصد أف الكطف
ركابط كجدانية بقدر ما ىك أرض جغ رافية كحدكد سياسية  ،فقد عبر مفيكـ المكاطنة في الدكلة
اإلسبلمية عف كحدة الشعكب المختمفة داخؿ الخبلفة اإلسبلمية  ،كالكطف كالخبلفة اإلسبلمية كانا شيئان

كاحدان يجتمع الكالء ليما  ،كبذلؾ صار الكطف ال يعني أكثر مف مكاف يكلد فيو المرء فحسب  ،بؿ ىك

لجميع المسمميف  ،كمما يدؿ عمي ذلؾ أف المصادر اإلسبلمية عندما كانت تتناكؿ سيرة شخصية ما ،
كانت تقكؿ عمي سبيؿ المثاؿ  :فبلف القاىرم المكلد  ،الدمشقي اإلقامة  ،البغدادم الكفاة  ،كال يقاؿ
فبلف المصرم أك الشامي أك العراقي  - -- -كمف ثـ فإف دخكؿ مصر أك غيرىا في طاعة اإلسبلـ
لـ يكف معناه أنيا أصبحت كالية خاضعة يحكميا جنس غالب  ،كما كاف الحاؿ مع اإلمبراطكريات
ِٔٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ٕٓ

ِٕٗ مصر في العصكر الكسطي " األكضاع السياسية كالحضارية " ( د محمكد الحكيرم ) صػ ٗٔ

ُُِ

المعركفة في التاريخ  ،كانما كاف معناه أنيا جزءان مف ىذه الدكلة العامة ) - -
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 ،كقد أبقي العرب

عمي النظـ اإلدارية التي كجدكىا في مصر كغيرىا مف الببلد لفترة طكيمة بؿ جعمكا لممصرييف الكظائؼ
الرسمية في الدكلة كاكتفي العرب بالقيادة العسكرية كالدينية كإمامة الصبلة بالطبع  ،كمف األمكر
الجديرة بالذكر أف عبد العزيز بف مركاف أحد كالة مصر في العصر األمكم بني مدينة حمكاف كجعميا

مقران لو كبني مقياسان لمنيؿ بيا كما تـ بناء مقياس كبير في الركضة في خبلفة سميماف بف عبد الممؾ ،

ككاف اىتماـ الكالة بالنيؿ كأنظمة الرم اىتمامان كبيران ،

 إف اىتماـ أم نظاـ حاكـ بتنظيـ الرم يؤكد مدم تفيمو لطبيعة مصر عمي مر العصكر كعممكا عمي زيادة المحاصيؿ كتشجيع الزراعة كالصناعة  ،ككانت الجزية التي فرضيا المسممكف عميأىؿ الذمة جزية عادلة كما ذكرنا كتـ إعفاء غير القادريف مف سدادىا كاألطفاؿ كالشيكخ كالنساء كىناؾ
مكقؼ غاية في الركعة حدث في خبلفة عمر بف عبد العزيز بف مركاف عندما كاف كالي مصر أيكب بف
شرحبيؿ الذم أرسؿ إلي أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز يشكك قمة قيمة الخراج ( الماؿ الذم يتـ
جمعو في مصر ) ككاف النقص ناتج عف زيادة عدد المصرييف الذيف أسممكا كبالتالي لـ يعد بإمكانو
فرض الجزية عمييـ كاستئذف الكالي الخميفة في أف يفرض جزية عمي مف أسمـ حتي يحافظ عمي دخؿ
الدكلة  ،فرد عميو الخميفة عمر بف عبد العزيز رده المشيكر (  - -قبح ا﵀ رأيؾ  ،إف ا﵀ إنما بعث
محمدان ىاديان كلـ يبعثو جابيان  ،فضع الجزية عمف أسمـ كلعمرم لعمر أشقي مف أف أجؿ الناس كميـ

في اإلسبلـ عمي يديو  ، ِٗٗ) - -كمف األمكر الميمة التي حدثت في مصر خبلؿ العصر األمكم أف
عبد ا﵀ بف عبد الممؾ بف مركاف أحد كالة مصر في ىذا العصر أمر الدكاكيف فنسخت بالمغة العربية
في عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف ككانت تكتب حتي عيده بالمغة القبطية
العزيز أكؿ مف أمر بأ ف يتكلي المسممكف الكظائؼ الرسمية في الدكلة
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ككاف عمر بف عبد

،

 بالطبع ىناؾ العديد مف األحداث التي تمت في مصر خبلؿ العصر األمكم كلف يتسع المقاـ لذكرىا ،لذلؾ فمنكتفي بأىـ األحداث فقط
 عمكمان غاية ما يمكف أف يقاؿ عف مصر في العصر األمكم أنيا كانت تتمتع بمكانة خاصة عند خمفاءبني أمية حتي أف اختيار الكالي عمي مصر كاف يتـ بعناية فائقة كقد ذكرنا أف الكالي أحيانان يككف ابف

الخميفة أك أخكه أك أحد المكثكؽ بيـ كاستمر كضع مصر عمي ىذا المنكاؿ حتي انييار الدكلة األمكية

عمي يد العباسييف ككاف آخر خميفة أمكم ىك مركاف بف محمد بف مركاف بف الحكـ كقد ىرب إلي مصر
ِٖٗ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صػ ٗٔ
ِٗٗ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ٓٔ
ََّ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صػ ِٔ

َُّ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صػ ْٔ

ُِِ

مف العباسييف بعد ىزيمة الجيش األمكم أماـ الجيش العباسي كالحقو العباسيكف إلي مصر كقتمكه بيا
كانتيت بذلؾ الدكلة األمكية في الشاـ  ،حيث قاـ عبد الرحمف األمكم بعد ذلؾ بتأسيس دكلة لبني أمية
في األندلس كاستمرت لفترة طكيمة مف الزمف ككانت معاصرة لمخبلفة العباسية في بغداد بؿ كلمخبلفة
الفاطمية بعد ذلؾ في القاىرة لفترة طكيمة مف الزمف ،
 إرجك إذا أمكف أف نستعرض إف شاء ا﵀ أسباب انييار الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسية كما كاكبذلؾ مف أحداث كأىـ السمات التي تميز كؿ دكلة منيـ كعبلقة مصر بكؿ ىذا ككيؼ أصبحت كالية
عباسية كأحكاليا خبلؿ تمؾ الفترة  ،لنتعمـ مف دركس التاريخ  ،كلكف قبؿ ذلؾ  ،أريد أف أعرؼ ىؿ كاف
ىناؾ كالة عمي مصر في العصر األمكم يمكف أف نتحدث عنيـ كما تحدثنا عف عمرك بف العاص كعبد
العزيز بف مركاف كعبد ا﵀ بف عبد الممؾ كأيكب بف شرحبيؿ
 بالطبع ىناؾ كالة مشيكريف في العصر األمكم غير ىؤالء كمسممة بف مخمد كقرة بف شريؾ عمي سبيؿالمثاؿ
 -حسنان فمتحدثني أك نال عف الكالي مسممة بف مخمد ثـ عف قرة بف شريؾ

ُِِ .الكالي مسممة بف مخمد األنصارم

 تكلي مسممة بف مخمد حكـ مصر سنة ٕٔٔ ـ في عيد الخميفة األمكم معاكية بف أبي سفياف ،كأثناءكاليتو خرج األسطكؿ المصرم بقيادة عبد ا﵀ بف قيس سنة ٖٔٔ ـ مف ترسانة اإلسكندرية لغزك جزيرة
صقمية حيث كجد الحامية البيزنطية بصقمية مف الضعؼ بحيث أحرزت أساطيؿ عبد ا﵀ بف قيس عدة
انتصارات عمييا  ،غير أف عبد ا﵀ بف قيس قنع بما غنمو كلـ يحاكؿ البقاء بصقمية أك استثمار
انتصاراتو السابقة كعاد بأسطكلو المظفر إلي مصر محمبلن بالغنائـ  ،كردان عمي ىذه الغزكة البحرية قاـ

األسطكؿ البيزنطي بغارة عمي السكاحؿ المصرية عند البرلس سنة ّٕٔـ  ،كنتيجة ليذا النشاط البحرم

المستمر أنشأ الكالي مسممة بف مخمد داران لصناعة السفف جديدة بجانب ترسانة اإلسكندرية كترسانة
القمزـ كىي ترسانة بابميكف سنة ْٕٔـ ،

 ثبلثة ترسانات لصناعة السفف في مصر  ،يا ليا مف قكة في عصر الكالة كلقد تكفي مسممة بف مخمد كالي مصر في ع يد الخميفة األمكم يزيد بف معاكية بف أبي سفياف بعد أفبني في الركضة مقياسان لمنيؿ كداران لمصناعة كعامؿ القبط بالعطؼ كشمميـ بالرعاية فقد سمح ليـ بأف

يبنكا كنيسة في الفسطاط كعني ببناء المساجد كاصبلحيا  ،فقد أمر سنة ّٕٔـ بيدـ جامع عمرك بف
العاص كبنائو مف جديد باآلجر بعد أف كاف مبنيان بالمبف في عيد عمرك ككاف يقيـ الصبلة بنفسو طكؿ

مدة كاليتو  ،غير أف أعظـ أعمالو جميعان ىك استقبالو ألىؿ بيت الرسكؿ صمي ا﵀ عميو كسمـ كعمي
رأسيـ السيدة زينب بعد معركة كرببلء كقتؿ معظـ أىؿ البيت  ،فأخمي بيتو ليقيمكا فيو كىك البيت الذم

ُِّ

تحكؿ إلي مسجد السيدة زينب بعد مكتيا كال يزاؿَِّ  ( ،كتشير معظـ المراجع إلي دخكؿ السيدة
زينب رضي ا﵀ عنيا مصر في مستيؿ شير شعباف سنة ُٔىػػ المكافؽ ِٔ إبريؿ سنة ُٖٔـ كما
إف كصمت إلي مدينة بمبيس حتي كاف في استقباليا مسممة بف مخمد األنصارم كالي مصر كرىط مف
كبا ر األمراء كالعمماء كجمع مف عامة المسمميف كبكي مسممة كبكت السيدة زينب كيصؿ المككب إلي
مدينة الفسطاط كيخصص ليا الكالي داره الشييرة معززة مكرمة ككانت فييا مكضع إجبلؿ المصرييف
كتقديرىـ  ،ككانكا يغدكف إلي دارىا ممتمسيف دعكاتيا  ،مستمعيف إلي ما تركيو مف أحاديث نبكية
شريفة كآداب رفيعة  ،كما كاف ديكاف الحكـ يعقد في ىذه الدار  ،كالكالي كاألمراء يستفتكنيا مف خمؼ
حجاب في أمكر الديف كالدنيا  ،فاشتيرت عند العامة مف أىؿ مصر حتي يكمنا ىذا بمقب رئيسة
الديكاف  ،كالي رحاب ا﵀ تنتقؿ السيدة الطاىرة يكـ األحد ألربع عشرة مضت مف رجب سنة ِٔ ىػػ
المكافؽ ِٕمارس سنة ِٖٔ ـ فميدت ليا األرض في خمكتيا مف دار مسممة حيث أقامت ،
كضريحيا كاف في الجية البحرية مف دار الكالي مسممة بف مخمد مشرفان عمي الخميج الذم كاف يخرج

مف النيؿ عند فـ الخميج حاليان  ،كفي عصر الدكلة الطكلكنية كاف المشيد الزينبي أحد مشاىد آؿ البيت

التي أمر أحمد بف طكلكف بتجديدىا كعمارتيا  ،كفي عصر الدكلة الفاطمية كاف المعز لديف ا﵀ أكؿ

مف شيد عميو بناءان أما الحاكـ بأمر ا﵀ فقد اختص ضريحيا بأكفر نصيب مف األكقاؼ  ،كظؿ ىذا
الضريح مكضع عناية جميع الدكؿ التي تعاقبت الحكـ  ،كفي القر ف السادس اليجرم في زمف الممؾ
العادؿ سيؼ الديف أبي بكر بف أيكب شيد ىذا المسجد عمارة كتجديدأن برعاية األمير فخر الديف
اسماعيؿ الجعفرم نقيب األشراؼ الزينبييف  ،كيشير العبلمة المؤرخ الجبرتي إلي أف األمير عبد الرحمف
كتخدا أعاد تشييد مسجد السيدة زينب  ،كفي عيد ا لخديكم تكفيؽ شيد المسجد تجديدات كعمارة
شاممة كاستمرت أعماؿ التجديدات حتي العصر الحالي)َّّ
 إذف فيذا سبب تسميتو رضي ا﵀ عنيا رئيسة الديكاف  ،كيبدك أف الكالي مسممة بف مخمد كاف مفأفضؿ كالة مصر في العصر األمكم  ،فماذا عف الكالي قرة بف شريؾ ؟

ُِّ .الكالي قرة بف شريؾ يقاكـ ىجرة الفبلحيف إلي المدف :
 تكلي قرة بف شريؾ حكـ مصر سنة َٕٗ ـ في عيد الخميفة األمكم الكليد بف عبد الممؾ  ،كقاـ ابفشريؾ باستصبلح بركة يطمؽ عمييا بركة الحبش بظاىر الفسطاط كغرس بيا القصب  ،كظمت عامرة

بالبساتيف كأشجار الفاكية حتي القرف الرابع اليجرم  ،كل قد تجمت في كالية قرة بف شريؾ عمي مصر

َِّ

نقبلن باختصار عف كتاب ىؤالء حكمكا مصر مف مينا إلي مبارؾ إعداد حمدم عثماف – المراجعة العممية د ناصر األنصارم –

الييئة المصرية العامة لمكتاب – الطبعة الثانية -صفحة ُُِِْٓ-
َّّ

بل عف كتاب – القاىرة رحمة في المكاف كالزماف – تأليؼ عرفو عبده عمي –تقديـ األديب الكبير جماؿ
مقتطفات مختصرة نق ن

الغيطاني – الييئة المصرية العامة لمكتاب ََِٗ

ُِْ

ظاىرة خطيرة كىي اليجرة مف الريؼ إلي المدف لئلفادة مف إمكانيات الحياة الكاسعة ىناؾ  ،كالمشاركة
في معالميا الحيكية  ،كلقد اقترنت تمؾ الظاىرة اإلجتماعية بأزمة اقتصادية  ،إذ أدم تطمع الفبلحيف
إلي الحياة اإلجتماعية الجديدة إلي حرماف الريؼ مف السكاعد الفتية كاصابة اإلنتاج الزراعي بضربة
قاسية فاتخذ كالي مصر قرة بف شريؾ عدة إجراءات لمحد مف ىذه الظاىرة كالقضاء عمييا كأنشأ ىيئة
خاصة إلعادة كؿ شخص إلي مكطنو األصمي فكاف ال يسمح ألم شخص بتغيير محؿ إقامتو إال بإذف
خاص كلمدة محدكدة كعمي عيد قرة بف شريؾ استمر بمصر ثبلث دكر كبرم لصناعة السفف  ،األكلي
في اإلسكندرية  ،كالثانية في القمزـ كالثالثة في بابميكف  ،ككاف ابف شريؾ شديد االىتماـ بتزكيد تمؾ
الدكر بما يمزميا ممزما حكاـ األقاليـ بتحمؿ تكاليؼ النقؿ البرم في حالة اإلىماؿ  ،ككانت ترسانة
اإلسكندرية مكجية لحكض البحر المتكسط  ،سكاء دفاعان أك ىجكمان ،،أما ترسانة القمزـ فكانت مكجية

لحكض البحر األحمر سكاء لحماية السكاحؿ المصرية أك تقديـ المساعدة لسكاحؿ الحجاز أما ترسانة

بابميكف فكانت لمعاكنة كؿ مف ترسانة اإلسكندرية كترسانة القمزـ
 كىؿ قامت غزكات بحرية في عيده ؟ لقد خرج األسطكؿ المصرم في غزكة عمي جزيرة سردينيا  ،كأثناء ذلؾ قاـ الخكارج بمؤامرة لمحاكلةاغتياؿ قرة بف شريؾ كىك في اإلسكندرية  ،لكف المؤامرة فشمت كتـ القبض عمي المتآمريف ككاف
عددىـ حكالي مائة شخص
 أنيا معمكمات جديدة تمامان بالنسبة لي  ،فقد كنت أعرؼ القميؿ عف العصر األمكم كما حدث في مصرككالية أمكية  ،كاآلف ىؿ مف الممكف أف نتناكؿ الصراع بيف األمكييف كالعباسييف  ،كالخمفية التاريخية

ليذا الصراع ؟

ُِْ.

بنك العباس كبنك أمية

 عندما تكممنا معان عف بطكف قريش كاستعرضنا ما ذكره العقاد عنيـ في كتابو عبقرية خالد رأينا أف أىـثبلثة بطكف في قريش ىـ ىاشـ كأمية كمخزكـ  ،بؿ إف ىاشـ كأمية يجمعيما جد كاحد أقرب مف الذم

يجمعيما ببني مخزكـ كىك عبد مناؼ كبالتالي يمكف إطبلؽ اسـ بني عبد مناؼ عمي ىاشـ كأمية معان
 ،بؿ إف أكبر دليؿ عمي ذلؾ ما كاف يقكلو أبك جيؿ كىك مف بني مخزكـ كمف ألد أعداء اإلسبلـ ،

عندما كاف يأنؼ مف مقارنة مخزكـ بياشـ كحدىا أك أمية كحدىا فكاف يتحدث عنيما معان فيقكؿ ما

معناه (  - -تنازعنا نحف كبنك عبد مناؼ  :أطعمكا فأطعمنا كحممكا فحممنا  - - -حتي كنا كفرسي
رىاف  ،قالكا  :منا نبي يأتيو الكحي مف السماء  - -فمتي ندرؾ ىذه ) كمف ىنا يتضح أف ىاشـ
كأمية يمكف أف نطمؽ عمييما بني عبد مناؼ معان  ،كقد قاـ الكاتب عمي أدىـ في كتابو الرائع صقر

قريش بتحميؿ كتكضيح ىذه القبيمة العظيمة كخاصة بني عبد مناؼ فقاؿ أف الشخصيات البارزة كانت

أكثرىا مف بني عبد مناؼ (  ---كيمكننا أف نرد أكثر ما نممحو مف تمؾ الشخصيات إلي بيتيف لعبا
ُِٓ

أكثر دكر في تاريخ العرب السياسي كىما بنك أمية كبنك ىاشـ كىما الشعبتاف النابعتاف مف صمب عبد
مناؼ  ،كاف بنك ىاشـ في مكة سدنة الكعبة كأصحاب السمطة الدينية  ،أما بنك أمية فكانكا أصحاب
السيادة السياسية كذكم الجاه العريض كالثراء الجـ  - - -كقد كانكا أقدر مف بني ىاشـ عمي تصريؼ
األحكاؿ الدنيكية كاحتماؿ أعباء الحكـ كقد قكم فييـ نفكذىـ كرحمتيـ لمشاـ حب االستمتاع بمذات
الحياة كالميؿ إلي فاخر العيش  - - -كالحياة في نظرىـ مادة مممكسة كليست ركحان محسكسة - -

)َّْ

 -الحياة في نظر بني أمية مادة مممكسة كليست ركحان محسكسة  ،يا لو مف تعبير

 كيقكؿ أيضان عف بني أمية (  - -كالحياة في نظرىـ ميداف لنفكذىـ كبسط سمطتيـ كتمديد شخصيتيـكمتسع لمغمبة كاالستعبلء كاحراز الغايات )َّٓ كيستمر عمي أدىـ في كصؼ بني أمية كمدم حبيـ

لمسيادة كأىميتيـ ليا كقدراتيـ القيادية فيقكؿ (  - -ككانكا عمي ما بيـ مف قسكة كصرامة كرماء
خبراء باجتذاب القمكب ككأنيـ يخمًقكا بطبيعتيـ ليحكمكا كيسكدكا  - - -إلي أف عقمت بطكف نساءىـ
عف مثؿ معاكية كمركاف كعبد الممؾ  َّٔ) - -كعندما لـ يعد ىناؾ رجاؿ مف كزف معاكية كأمثالو

في بني أمية بدأت سيطرة األمكييف تضعؼ مع زيادة الدعكة لبني العباس الذم يصفيا عمي أدىـ

فيقكؿ (  - -كأصابت الدعكة العباسية التي ين ِّ
ظ ىم ت بدقة عظيمة كفطنة ممتازة مف ضعؼ أبناء
األمكييف مجا نال لبلنتشار كاالشتداد  ) - -كفي الحقيقة بني العباس ىـ أبناء كأحفاد العباس بف عبد
المطمب بف ىاشـ عـ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كبالتالي ىـ مف بني ىاشـ التي أصبحت تنقسـ
إلي عباسييف كعمكييف نسبة إلي عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ كىك كما نعمـ ابف عـ
رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ كيمكف القكؿ أف بني العباس الياشمييف كبني عمي بف أبي طالب
الياشمييف أيضان يطمقكف عمي أنفسيـ آؿ البيت نسبة لمبيت النبكم الياشمي  ،كقد أصبح الصراع بيف
بني أمية كبيف الياشمييف بفرعييما عباسييف كعمكييف كاضحان  ،ككاف شعار العباسييف المكف األسكد

كما ىك معركؼ ككانكا قد عقدكا العزـ عمي نزع أمر الخبلفة مف بني أمية كتـ بالفعؿ مبايعة أبك
العباس بالخبلفة كىك عبد ا﵀ بف محمد بف عمي بف عبد ا﵀ بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ
كمشيكر بمقب ( السفاح )
 كأيف تمت مبايعتو ؟ تمت مبايعتو بالككفة كقد كاف العباسيكف في ذلؾ الكقت كما كرد في كتاب تاريخ الخمفاء لمسيكطيصفحة َِٓ (  - -كا﵀ لقد أفضت الخبلفة إلي بني العباس كما في األرض أحد أكثر قارئان لمقرآف كال

َّْ صقر قريش ( عمي أدىـ ) صفحة ٕٓ
َّٓ صقر قريش ( عمي أدىـ ) صفحة ٕٔ
َّٔ صقر قريش ( عمي أدىـ ) صفحة ٕٕ

ُِٔ

أفضؿ عابدان كال ناسكان منيـ )  - - ( ،قاؿ ابف جرير الطبرم  :كاف بدء أمر بني العباس أف رسكؿ

ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ أعم ـ العباس عمو أف الخبلفة تئكؿ إلي كلده  ،فمـ يزؿ كلده يتكقعكف ذلؾ
)َّٕ ككانت دعكة العباسييف شعارىا ( الرضا مف آؿ محمد " صمي ا﵀ عميو كسمـ " ) كعندما تـ
مبايعة أبك العباس ( السفاح ) في الككفة صعد أبك العباس عمي المنبر في الككفة كقاؿ (  - -الحمد
﵀ الذم اصطفي اإلسبلـ لنفسو فكرمو كشرفو كعظمو كاختاره لنا كأيده بنا كجعمنا أىمو ككيفو كحصنو
القكاـ بو كالذابيف عنو  - - -ثـ ذكر قرابتيـ مف رسكؿ ا﵀ " صمي ا﵀ عميو كسمـ " في آيات القرآف
ك ٌ
  -إلي أف قاؿ فمما قبض ا﵀ نبيو قاـ باألمر أصحابو " أم الخمفاء الراشديف أصحاب األمر كاألحؽبو " إلي أف كثب بنك حرب كمركاف فجاركا كاستأثركا  ،فأممي ا﵀ ليـ حينان حتي آسفكه فانتقـ منيـ

بأيدينا  ،كرد عمينا حقنا ليمف بنا عمي الذيف استضعفكا في األرض  ،كختـ بنا كما افتتح بنا  ،كما

تكفيقنا أىؿ البيت إال با﵀  َّٖ) - -ككاف بنك أمية قد أصبحكا في حالة ضعؼ في ذلؾ الكقت بؿ
قدر ليا
يقدركا المكقؼ تقديران صحيحان كاعتقدكا أف ىذه الدعكة العباسية لف يي ٌ
إنيـ في بداية الصراع لـ ٌ
النجاح حتي أف أحد قادتيـ الذيف حاربكا العباسييف طمب المدد مف األمكييف فتأخر عميو كثيران كتمت

ىزيمتو كانسحابو كقيؿ أنو أنشد أبياتان مف الشعر تؤكد غفمة بني أمية عما يحدث مف بني العباس

ككصفيـ أنيـ نائمكف رغـ أف كؿ فعؿ عمي حد قكلو يسبقو كبلـ يدؿ عمي قرب حدكثو كقد تبدك النار

مف خبلؿ الرماد :
 فيؿ ىذا الشعر متاح معؾ اآلف ؟ نعـ فقد أنشد :أرم خمؿ الرماد كميض نار  - - -كيكشؾ أف يككف لو ضراـ
فإف النػار بالزنديف تػكرم  - - -كاف الفعؿ يقدمو الكػػبلـ
كاف لـ يطفيا عقػػبلء قكـ  - - -يككف كقػػكدىا جثث كىاـ
أقػػكؿ مف التعجب ليت شعرم  - - -أأيقػاظ أميػة أـ نياـَّٗ
كمف ىنا يتضح أف الدعكة العباسية ظمت تنتشر كتتكغؿ في ربكع األمة اإلسبلمية دكف أف يشعر
بأىميتيا كخطكرتيا بنك أمية حتي أطاحت بيـ كبدكلتيـ كجاءت الرايات السكد مف خراساف لتقضي
عمي خبلفة بني أمية
 -كلكف ما ىي أسباب انييار الدكلة األمكية في رأم المؤرخيف ؟

ُِٓ .أسباب انييار الدكلة األمكية
َّٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٓ
َّٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة َِٔ

َّٗ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ٔ

ُِٕ

 عندما نتحدث عف أسباب انييار الدكلة األمكية في دمشؽ نجد أف ىذه األسباب قد تعكد بدكف قصدإلي معاكية بف أبي سفياف نفسو فقد كاف بالرغـ مف أنو مؤسس الدكلة األمكية إال أنو قد كضع بذكر

االختبلؼ كركاىا كىذا ما فيمتو مف رأم العقاد رحمو ا﵀ الذم أكد أف معاكية كاف يحب سياسة ( فرؽ
تسد ) معتمدان عمي أنو قادر عمي احتكاء أم مكقؼ كالسيطرة عمي الجميع كيبدك أنو اعتقد أف كؿ مف

سيأتي بعده مف خمفاء بني أمية ليـ نفس قدرتو عمي السيطرة كاحتكاء األزمات كالحفاظ عمي شعرة

معاكية كما ييقاؿ ،
 كلكف ىذا لـ يحدث بالطبع  ،أليس كذلؾ ؟ بمي  ،فقد كاف آخر عيد األمكييف يتسـ بخمفاء ليسكا مف نفس كزف سابقييـ كبالتالي ظيرت بكضكحنتائج التفرقة دكف أف يستطيع أحد منيـ احتكائيا كمف ىنا تكغؿ الضعؼ في الدكلة كقد كجدت الدعكة
العباسية في ىذا الضعؼ أرضان خصبة لتنمك ،

 -فماذا قاؿ العقاد عف ىذا المكضكع ؟

بل مف المؤرخيف الذيف سمكا
 -يقكؿ العقاد عف سياسة معاكية (  - -فميس أضؿ ضبلالن كال أجيؿ جي ن

سنة إحدم كأربعيف ىجرية بعاـ الجماعة ألنيا السنة التي استأثر فييا معاكية بالخبلفة فمـ يشاركو
أحد فييا  ،ألف صدر اإلسبلـ لـ يعرؼ سنة تفرقت فييا األمة كما تفرقت في تمؾ السنة  ،ككقع فييا

الشتات بيف كؿ فئة مف فئاتيا كما كقع ف ييا  ،إذ كانت خطة معاكية في األمف كالتأميف قائمة عمي
فكرة كاحدة ىي التفرقة بيف الجميع  ،كسياف بعد ذلؾ سكنكا عف رضي منيـ بالحاؿ أك سكنكا عجزان
منيـ عف السخط كاالعتراض  ،ككاف سككنيـ سككف أياـ أك كاف سككف األعمار كاألعكاـ  - - -كلـ

يقصر ىذه الخطة عمي ضرب خصكم و بعضيـ ببعض كما فعؿ في العراؽ حيث كاف يضرب الشيعة
بالخكارج كيضرب الخكارج بالشيعة كيفرؽ بيف العشائر العربية بمداكلة التقريب كاإلقصاء لعشيرة منيـ
بعد عشيرة  ،بؿ كاف يفعؿ ذلؾ في صميـ البيت األمكم مف غير السفيانييف ، َُّ) - -
 يبدك أف ىذه السياسة ال يجرؤ عمي مثميا سكم نكع خاص جدان مف القادة مف أمثاؿ معاكية كعبدالممؾ بف مركاف كبعض أكالده ،

 نعـ  ،أما آخر خمفاء بني أمية فمـ يتمكف أحدىـ مف احتكاء الخبلفات التي ىي ثمرة األشجار التيركيت بذكرىا في بداية العصر األمكم
 -لقد اشتقت لمعرفة ما دار مف صراع

ُِٔ .الصراع بيف بني أمية كبني ىاشـ

َُّ معاكية بف أبي سفياف ( العقاد ) صفحة ُُٕ

ُِٖ

 -كبدأ الصراع بيف العباسييف كاألمكييف ككاف صاحب الدعكة العباسية كالمسئكؿ عنيا رجؿ اسمو ( عبد

الرحمف بف مسمـ كقيؿ عبد الرحمف بف عثماف بف يسار )ُُّ كالمشيكر بأبي مسمـ الخراساني كدائمان

يمعب ىذا النكع مف الرجاؿ دكران رئيسيان في المساعدة عمي تأسيس الدكؿ كاقامة الحككمات فيك

شخصية قاسية كقكية يكاد يصؿ إلي مستكم شخصية الحجاج بف يكسؼ الثقفي الذم لـ يعاصره

بالطبع ،
 أم أصبح أبك مسمـ سيؼ بني العباس كما كاف الحجاج سيؼ بني أمية مف قبؿ ، ىذه الشخصيات بالرغـ مف أنيا شخصيات تتسـ با لقسكة كالعنؼ مع خصكميـ إال أنيا تأتي في أكقاتمعينة لتتغير عمي يدييا األحكاؿ ككؿ شئ بأمر ا﵀ سبحانو كتعالي  ،كما ىـ إال أسباب يسببيا المكلي
عز كجؿ النييار دكؿ كقياـ دكؿ أخرم كسبحاف مسبب األسباب  ،ككاف أبك العباس أكؿ خمفاء بني
العباس يعرؼ إمكانيات أبك مسمـ جيدان كيدرؾ أف ىذا النكع مف الرجاؿ البد منو في ىذه المرحمة
الحرجة في تأسيس الدكلة بالرغـ مف أنو كاف يحذر منو كال يأمنو ،

 أريد أف نتكقؼ قميبلن جدان عند شخصية أبي مسمـ الخراساني الذم أجمع المؤرخكف عمي أنو المؤسسالحقيقي لمدكلة العباسية كصاحب دعكتيا

بل كاف (
 كرد في كتاب تاريخ اإلسبلـ عف ىذا الرجؿ ما يؤكد أنو كاف شخصية غير عادية فمف ذلؾ مث ن - -فصيحان بالعربي كالفارسي حمك المنطؽ راكية لمشعر عالمان باألمكر لـ ير ضاحكان كال مزحان إال في

كقتو  ،كال يكاد يقطب في شئ مف أحكالو  ،تأتيو الفتكحات العظاـ فبل يظير عميو السركر كتنزؿ بو

الفادحة فبل يرم مكتئبان كاذا غضب لـ يستفزه الغضب كال يأتي النساء إال مرة في السنة ُِّ) - -

بل كاحدان فقط يصؼ أبا مسمـ عندما يعارضو أحد في قكلو أك يضعو
كحتي ال أطيؿ عميؾ سأضرب لؾ مث ن

في مكقؼ محرج أماـ الجميع أك يناقشو في كبلـ ال يعجبو كربما يدؿ ىذا المثؿ عمي الكثير فقد يصؿ

األمر إلي القتؿ  ،فعندما سألو رجؿ عف سر المكف األسكد الذم اتخذه شعاران لمدكلة العباسية أجابو أبك

مسمـ بالسبب ثـ أمر بقتمو كاليؾ ما كرد في كتاب تاريخ اإلسبلـ عف ىذا المكقؼ (  - --ركم
مصعب بف بشر عف أبيو قاؿ  :قاـ رجؿ إلي أبي مس مـ كىك يخطب فقاؿ  :ما ىذا السكاد ؟ قاؿ " أبك
مسمـ "  :حدثني أبك الزبير عف جابر أف النبي "صمي ا﵀ عميو كسمـ" دخؿ مكة يكـ الفتح كعميو
عمامة سكداء  ،كىذه ثياب الييبة كثياب الدكلة  ،يا غبلـ اضرب عنقو  ) - -ككاف أبك مسمـ يردد
ىذيف البيتيف مف الشعر :
ذركني ذركني ما قررت فإنني  - - -متي ما أىج حربان تضيؽ بكـ أرضي

ُُّ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُُّ
ُِّ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُِّ

ُِٗ

كأبعث في سكد الحديد إليكـ  - - -كتائب سكدان طالما انتظرت نيضيُّّ

كمف ىنا يمكف أف نعرؼ مبلمح شخصية ىذا الرجؿ الذم كاف القتؿ كاإلطاحة بالمعارضيف مف أىـ
صفاتو الشخصية كما فيمت مما قرأت عنو كقد حمؿ ىذا الرجؿ راية العباسييف بكؿ قكة (  - -كسار
بجنده إلي الككفة حيث بايع أبا العباس السفاح بالخبلفة في سنة ُِّ ىجريان )

 -فكيؼ كانت المعركة الفاصمة ؟

 كتقابؿ جيش العباسييف مع الجيش األمكم بقيادة مركاف بف محمد آخر خمفاء بني أمية عمي ضفاؼنير الزاب األعمي بالقرب مف المكص ؿ  ،كدارت المعركة الفاصمة في جمادم اآلخرة سنة ُِّ ىػ
انتيت بانتصار الجيش العباسي كفرار مركاف إلي مصر بعد ىزيمتو في الزاب ككجد أىؿ الحكؼ
الشرقي كاإلسكندرية كأىؿ الصعيد كأسكاف قد صاركا مف أنصار العباسييف  ،غير أف مركاف ما كاد
يدخؿ مصر حتي لحقت بو جيكش العباس ييف بقيادة صالح بف عمي كأبي عكف عبد الممؾ بف يزيد ،
فمـ يستطع مركاف مقاكمتيما  ،كعبر إلي الجيزة بعد أف أحرؽ الفسطاط  ،ثـ فر إلي قرية بكصير
باألشمكنيف ( محافظة بني سكيؼ ) فمحؽ بو صالح بف عمي كقتمو في ذم الحجة سنة ُِّ ىجريان (

ْٕٗ ـ ) كبعث برأسو إلي العراؽ

 كبذلؾ شيدت مصر نياية آخر خميفة أمكم كأصبحت كالية تابعة لمخبلفة العباسية بالعراؽُّْ  ،كقد كاف مف أسباب نجاح الدعكة العباسية أيضانأنيا كانت تدعكا إلي الرضا مف آؿ محمد صمي ا﵀ عميو كسمـ مما جعؿ المسمميف يقبمكف عمي
المبايعة ككذلؾ ضمنت الدعكة عدـ نفكر العمكييف منيا كالذيف كانكا عمي قكة ال يستياف بيا كينتمكف
أيضان إلي البيت الياشمي الكبير كلكف بعد استقرار األمكر لمعباسييف نشات الخبلفات مع العمكييف

كحدثت بينيـ أمكران ليس ىذا مقاـ الحديث عنيا

 -كماذا حدث بعد ذلؾ ؟

 كاف أبك العباس ىك أكؿ خميفة عباسي كما ذكرنا ثـ جاء بعده أبك جعفر المنصكر ككاف أبك جعفر اليأمف مكر أبي مسمـ الخراساني ككاف ينصح الخميفة أبك العباس دائمان بأف يتخمص منو بأم أسمكب

كلكف لـ يكافقو أبك العباس عمي ذلؾ فمما مات أبك العباس استطاع أبك جعفر المنصكر بعد تكليتو

الخبلفة أف يتخمص مف أبي مسمـ الخراساني ب عد أف كضعو في اختبار لمطاعة ففشؿ فيو كعارض
الخميفة في كاليتو عمي كالية أخرم خبلؼ خراساف كبذلؾ أعطي لمخميفة العذر كالمبرر في التخمص منو
لعدـ طاعتو ألكامره بعد أف قكيت شككتو  ،كقبؿ أف أنسي أريد أف أذكر لؾ مكقؼ يدؿ عمي مدم
إحساس المنصكر بخطكرة أبي مسمـ  ،فقد أرسؿ أبك العباس أخيو المنصكر إلي أبي مسمـ في
ُّّ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُّّ

ُّْ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ْٖ

َِِ

خراساف ألمر ما ثـ عاد المنصكر مف عند أبي مسمـ كتحدث إلي أبي العباس في شأنو (  -كلما رأم
أبك جعفر عظمة أبي مسمـ بخراساف كسفكو لمدماء كرجع مف عنده قاؿ ألخيو أبي العباس  :لست
بخميفة إف تركت أبا مسمـ حيان  ،قاؿ  :كي ؼ ؟ قاؿ :كا﵀ ما يصنع إال ما يريد  ،قاؿ :فاسكت كاكتميا-

)ُّٓ ،

 كبالطبع قاـ المنصكر بعد أف أصبح خميفة بالتخمص مف أبي مسمـ كأعتقد أف ذلؾ تـ كلكف بصعكبةشديدة فيذا النكع مف الرجاؿ ليس مف السيؿ التخمص منو
 نعـ فقد كضعو المنصكر في اختبار لمطاعة كأمره بكالية كالية ال يرغب فييا كانتظر رد فعمو كلكنو تأكدمف أف ىذا الرجؿ ال ييتـ بأكامر الخميفة إذا كانت ال تكافؽ رغبتو كا﵀ أعمـ  ،كالي ىنا ينتيي الحديث
عف انييار الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسية التي اتخذت مف بغداد عاصمة ليا كتكالي خمفاء بني
العباس عمييا ،
 -كطبعان بني أمية أسسكا دكلتيـ في األندلس بعد ذلؾ بقميؿ عمي يد صقر قريش ( عبد الرحمف األمكم )

 نعـ كلكنو لـ ييمقب نفسو أميران لممؤمنيف كلكف لقب نفسو أمير األندلس كنشأت ىناؾ حضارة عظيمةكما نعرؼ كما نشأت أيضان حضارة عظيمة في بغداد التي أسسيا أبك جعفر المنصكر لتككف عاصمة لو
كلمخمفاء العباسييف مف بعده ،

 -فمف كاف أكؿ كالي عمي مصر في العصر العباسي ؟

ُِٕ .الكالي صالح بف عمي أكؿ كالي عمي مصر في العصر العباسي
 تكلي صالح بف عمي حكـ مصر سنة َٕٓـ بعد سقكط الدكلة األمكية في عيد أبك العباس عبد ا﵀أكؿ خميفة عباسي كالمعركؼ بالسفاح ( فعمؿ عمي تثبيت دعائـ الحكـ الجديد في مصر فأمر بتكزيع

العطايا كقسـ الصدقات عمي األيتاـ كالمساكيف كأبناء السبيؿ كأسس مدينة العسكر إلي الشماؿ الشرقي
مف مدينة الفسطاط  - -كبني دار إمارة ثانية بدالن مف دار اإلمارة األمكية التي كانت بالفسطاط
كبمركر األياـ اتصمت مدينة العسكر بمدينة الفسطاط كأصبحت مدينة كبيرة ثـ نظر في زيادة مسجد

عمرك بف العاص فكسعو مف الجية الشمالية "كانت أكؿ زيادة عمي يد مسممة بف مخمد مف جيتي
الشرؽ كالشماؿ  ،كالزيادة الثانية كانت عمي يد عبد العزيز بف مركاف مف جية الغرب  ،ثـ أمر عبد
ا﵀ بف عبد الممؾ بتعمية سقؼ المسجد  ،كالزيادة الثالثة كانت عمي يد قرة بف شريؾ مف جيتي
الجنكب كالشرؽ كأنشأ محرابان مجكفان كطمي األعمدة بالذىب  ،كالزيادة الرابعة كانت عمي يد صالح بف

عمي مف جية الشماؿ " كأدخؿ فيو دار الزبي ر بف العكاـ كبيذا أزاؿ النتكء الذم نتج عف إدخاؿ دارم

عمرك بف العاص كابنو عبد ا﵀ بف عمرك في المسجد  ،كأنشأ لذلؾ بابان خامسان في الجية الشرقية -
 كاستماؿ الكثير مف كجكه أىؿ مصر كحمميـ معو صحابة لمخميفة أبي العباس  - -كفي عيده خرجُّٓ تاريخ اإلسبلـ ( الذىبي ) ج ْ صفحة ُُ

ُِِ

الجيش العباسي إلي شماؿ أفريقيا مصطحبان معو أشراؼ مصر لمقياـ بدكر الدعاة  - - -كقد تكلي

صالح بف عمي حكـ مصر مرة ثانية في سنة ّٕٓـ قبؿ كفاة الخميفة أبي العباس السفاح  ،كظؿ كاليان

عمييا حتي سنة ٕٓٓ ـ في عيد الخميفة أبي جعفر المنصكر  ،كفي كاليتو الثانية عمي مصر امتد
كيذكر أف صالح بف عمي العباسي غزا الدكلة البيزنطية في سنة
سمطانو إلي المغرب كالي فمسطيف  ،ي
ٕٔٓ ـ تمؾ الدكلة التي دأبت جيكشيا عمي مياجمة أراضي الدكلة اإلسبلمية  ،كحدث في تمؾ السنة
فداء بيف إمبراطكرية الركـ كبيف الخميفة أبي جعفر المنصكر )

ُّٔ

،

 فيؿ لديؾ معمكمات عف الخميفة العباسي أبي جعفر المنصكر ؟ في عيد ىذا الخميفة العباسي تـ بناء بغداد  ،كذكر السيكطي في كتابو تاريخ الخمفاء عف المنصكر مايمي (  - -ككاف فحؿ بني العباس ىيبة كشجاعة كحزمان كرأيان كجبركتان  ، --تاركان لميك كالمعب  ،كامؿ
العقؿ  ،جيد المشاركة في العمـ كاألدب  ،فقيو النفس ) - -

ُّٕ

كتكلي المنصكر الخبلفة في أكؿ سنة

ُّٕ ىجريان (  -كفي سنة ُْٕ تكطدت الممالؾ كميا لممنصكر كعظمت ىيبتو في النفكس كدانت لو
األمصار كلـ يبؽ خارجان عنو سكم جزيرة األندلس فقط فإنيا غمب عمييا عبد الرحمف بف معاكية
األمكم المركاني لكنو لـ يتمقب بأمير المؤمنيف بؿ باألمير فقط  ُّٖ) - -كيقكؿ السيكطي أيضان أف في

عيد المنصكر بدأت الدكلة األمكية في األندلس ( التي يسمييا السيكطي جزيرة األندلس ) كدامت إلي

بعد سنة ََْ ىػ  ،ككاف عبد الرحمف األمكم ( مف أىؿ العمـ كالعدؿ )

ُّٗ

 ،كيعتبر المنصكر مف

الشخصيات البارزة التي يندر كجكدىا في التاريخ فيك مف مؤسسي الدكؿ بالفعؿ كفي عيده بدأ اندماج
الحضارة العربية مع باقي الحضارات كالثقافات عمي عكس الدكلة األمكية التي كانت مف قبؿ دكلة
عربية بحتو إذا جاز التعبير كتبنت سياسة التعريب في األمة اإلسبلمية  ،أما العباسييف فقد تعرفكا عمي
بل  ،كفي عيد المنصكر تـ ترجمة بعض
باقي الحضارات المختمفة في ذلؾ الكقت كالحضارة الفارسية مث ن
الكتب العالمية مف لغاتيا األصمية إلي المغة العربية مثؿ كتاب كميمة كدمنة ككتاب إقميدس

َِّ

كنتيجة

الختبلط الثقافات في ىذا العصر حدث تطكر غير مسبكؽ في المجاالت الثقافية كالعممية في الدكلة
العربية  ،كقد مدح أحد الشعراء المنصكر بأبيات مف الشعر منيا :
لك كاف يقعد فكؽ الشمس مف كرـ  - - -قكـ لقيؿ  :اقعدكا يا آؿ عباس
ثـ ارتقكا في شعاع الشمس كمكـ  - - -إلي السماء فأنتـ أكرـ الناس

ُّٔ

مقتطفات مختصرة مف صفحة ِِٔ  ِِٕ ،مف كتاب ىؤالء حكمكا مصر لحمدم عثماف

ُّٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٖ
ُّٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٗ
ُّٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِٖ
َِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُِٔ

ِِِ

كيمكف أف نتعرؼ عمي شخصية المنصكر كمدم قكتيا كايمانيا العميؽ كقدراتيا العالية مف خبلؿ أقكالو

ىك نفسو البنو الميدم كىك ينصحو  ،فمف كبلـ الرجؿ تعرؼ مبلمح شخصيتو  ،حيث قاؿ البنو ( -

 يا أبا عبد ا﵀  ،الخميفة ال يصمحو إال التقكم  ،كالسمطاف ال يصمحو إال الطاعة  ،كالرعية ال يصمحياإال العدؿ  ،كأكلي الناس بالعفك أقدرىـ عمي العقكبة كأنقص الناس عقبلن مف ظمـ مف ىك دكنو - - -

)ُِّ  ،كمف ىنا يتضح أف المنصكر كاف يتحدم مف ىك في نفس قكتو مف المعارضيف لحكمو حتي
سيطر عمي كافة أمكر الخبلفة
 بمناسبة الحديث عف تأسيس مدينة بغداد كعاصمة لمخبلفة العباسية  ،ىؿ يمكف تمخيص العصرالعباسي بالكامؿ كما تعكدنا ؟

ُِٖ .ممخص العصر العباسي بالكامؿ
 يمكف تمخيص العصر العباسي مف كتاب الدكتكر ناصر األنصارم كاآلتي (  - -كأسس العباسيكفمدينة بغداد الحالية عمي ضفة نير دجمة كاتخذكىا عاصمة ليـ ككانت مركزان تجاريان عظيمان  ،كقد أحدث

قياـ الدكلة العباسية تغيرات كتطكرات سياسية كاجتماعية كثقافية بعيدة األثر في الدكلة اإلسبلمية
كبمغت الدكلة العباسية أكجيا في عصر ىاركف الرشيد كبانتياء عصره زادت الفتف مما أدم إلي ضعؼ
شأف الخبلفة إلي أف غزاىا المغكؿ كقضكا عمي األسرة العباسية في ٔٓٔ ىػ  ُِٖٓ /ـ )ِِّ كحدث

أف قامت دكلتاف في مصر تعترفاف بالخبلفة العباسية كىما الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية كسكؼ
يأتي الكبلـ عنيما في حينو إف شاء ا﵀  ،كتكلي حكـ مصر في عيد الدكلة العباسية بما فييا ىاتيف
الدكلتيف (ٔٗ) كاليان ككانت الفسطاط مقر لكالة مصر مف عيد عمرك بف العاص إلي عيد أكؿ كالي مف
العباسييف لمدة ُُّ سنة كسبعة شيكرِّّ ككاف عدد الكالة بيا مف عصر الراشديف كاألمكييف ِٗ

كاليان كمف العصر العباسي كالي كاحد فقط ىك صالح بف عمي بف عبد ا﵀ بف عباس ثـ تـ بناء
عاصمة جديدة لمصر شماؿ الفسطاط أطمؽ عمييا اسـ ( العسكر )

 كما الدافع لبناء عاصمة جديدة ؟ ربما كاف اتخاذ الكالة العباسييف عاصمة جديدة ليـ سببو يعكد إلي الحريؽ الذم أصاب العديد مفالمباني في الفسطاط كالذم أمر بو آخر خميفة أمكم مركاف بف محمد أثناء ىركبو إلي مصر  ،كربما
يككف السبب يرجع إلي العدد الضخـ لمجنكد في الجيش العباسي الذيف ضاقت بيـ الفسطاط فاضطركا
لبناء مدينة جديدة  ،كربما يككف السبب أف كالة بني العباس رفضكا أف يسكنكا نفس العاصمة القديمة
لمكالة السابقيف ليـ فكؿ دكلة جديدة البد ليا في أغمب األحياف مف عاصمة جديدة  ،كربما تككف كؿ
ُِّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُُِ ُِِ ،
ِِّ مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٔٔ

ِّّ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ِْ

ِِّ

ىذه األسباب مجتمعة أدت إلي بناء مدينة العسكر ( المعسكر)  ،كظمت عاصمة مصر لمدة ُُٖ سنة
كسكنيا ٓٔ كاليانِّْ مف كالة الدكلة العباسية حتي جاء أحمد بف طكلكف كأسس الدكلة الطكلكنية
كبني عاصمة جديدة كىي القطائع

 -حدثتني عف أبك العباس السفاح كأبي جعفر المنصكر فمف غيرىما مف أشير خمفاء بني العباس ؟

ُِٗ .أشير خمفاء بني العباس
 تكلي الخبلفة مف بني العباس العديد مف الشخصيات البارزة كالتي تكقؼ عندىا التاريخ ليكتب األمجادكاالنتصارات التي حدثت في عيد كؿ منيـ فقد كانكا سادة العالـ كمو  ،فقد بمغت حدكد الدكلة اإلسبلمية

ما لـ تبمغو مف قبؿ ككاف ىؤالء الخمفاء مف القادة المحنكيف األقكياء كشعر المسممكف بشكؿ عاـ
بارتياح شديد عند تكلي العباسيكف الخبلفة كاستبشركا بعيد جديد يعمو الرخاء كاألماف ككاف مف أشير
ىؤالء الخمفاء أبك العباس أكؿ خميفة كأبك جعفر المنصكر مف بعده ثـ تكالي بعد ذلؾ خمفاء بني
العباس  ،كلف أستطيع ىنا أف أذكر جميع أسماءىـ أك جميع كالة مصر في ذلؾ العيد كلكف سأكتفي
بالكبلـ عف أشير الخمفاء مثؿ أبك جعفر المنصكر كالميدم كىاركف الرشيد كالمأمكف كالمعتصـ كىؤالء
سيككنكف بالنسبة لؾ نماذج مختمفة كمشيكرة مف العصر العباسي كبالتأكيد قد سمعت ىذه األسماء
مف قبؿ أك عمي األقؿ بعضيا  ،كمف خبلؿ الكبلـ عنيـ سيتضح لؾ الكثير مف المعمكمات إف شاء ا﵀
عف ىذا العصر ،
 لقد سمعت أف العصر العباسي منقسـ إلي قسميف  ،العصر العباسي األكؿ كالعصر العباسي الثاني فماالفرؽ بينيما ؟
-

أما العصر األكؿ فيتميز بأف الخمفاء كانكا يسيطركف سيطرة فعمية عمي األمة بالكامؿ كليـ القيادة
السياسية كالدينية كالعسكرية كما إلي ذلؾ  ،أما في العصر العباسي الثاني فقد تحكلت األمة إلي
مجمكعة مف الدكؿ التي يتكلي أمرىا بعض الممكؾ كاألمراء إذا جاز التعبير ككانكا يحترمكف الخميفة
العباسي بالطبع كيدعكف باسمو عمي المنابر كؿ صبلة جمعة كأصبح ليـ استقبلؿ سياسي عف الخبلفة
كال تربطيـ بيا إال التقاليد الشكمية فقط كاحتراـ المكانة الدينية ليذا الخميفة الذم أصبح رمزان التحاد
األمة اإلسبلمية يستمدكف مف كجكده شرعيتيـ في الحكـ

 ىؿ تقصد االستقبلؿ في المصطمح االسبلمي الذم حدثتني عنو مف قبؿ ؟-

نعـ كسكؼ نذكر أشير الخمفاء العباسييف كأىـ ما دار في مصر مف أحداث في العصر العباسي األكؿ
كأحكاؿ المصرييف خبللو كقد أشرنا إلي أبي العباس كأبي جعفر المنصكر فمنتحدث عف الخميفة الميدم

 لقد مات أبك العباس السفاح كمات المنصكر كمات الميدم كمات جميع خمفاء بني العباس  ،كماتتالرعية دكف أف يعرفكا ما سيحدث لمخبلفة العباسية مف بعدىـ فسبحاف الحي الذم ال يمكت
ِّْ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) جُ صفحة ّْ

ِِْ

 كسكؼ نمكت نحف أيضان دكف أف نعرؼ ما سيحدث  ،لذلؾ يجب أف نستعد دائمان لمقاء ا﵀ سبحانوكتعالي دكف أف نشغؿ بالنا بما سيحدث ألف ا﵀ عز كجؿ ىك مدبر األمكر

 لديؾ كؿ الحؽ  ،فكؿ ما عمينا ىك أف نقؼ مع الحؽ بقدر استطاعتنا كنجتيد في العبادة كالعمؿ كنتككؿعمي ا﵀ عز كجؿ  ،كلقد كانت معرفة التاريخ بالنسبة لي مفيدة جدان حيث أيقنت أف الجميع قد ماتكا

دكف أف يعرفكا ما سيحدث  ،كأف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ال يتكقؼ ككـ نصر الحؽ رجاؿ كماتكا دكف

أف يركا نتائج ىذا النصر في الدنيا  ،ككـ خذؿ الحؽ رجاؿ كماتكا عمي ذلؾ أيضان  ،كحتي مف رأم

بعض النتائج قبؿ أف يمكت لـ يعرؼ أف ىناؾ دكرة جديدة مف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ قد بدأت بعد
كفاتو  ،فما أجمؿ قراءة التاريخ لمعظة كاالعتبار

 أراؾ قد فيمت كاقتنعت بما قمتو لؾ في بدء الحكار -بالتأكيد فقد تخيمت نفسي أعيش في تمؾ العصكر التي ذكرتيا لي ككجدت أنو لف يككف ممكنان بالنسبة

لي أف أعرؼ مف عمي الحؽ كمف عمي الباطؿ في كثير مف األحياف فقد كانت تمؾ الفتف شديدة كتميؽ

سا إًَّال
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َُّ .الميدم كالرشيد كالمعتصـ

 سنستمر إف شاء ا﵀ في الحديث عف بعض خمفاء بني العباس كالخميفة الميدم كىاركف الرشيد أماالخميفة الميدم فيقكؿ عنو السيكطي (  - -ككاف جكادان ممدحان مميح الشكؿ محببان إلي الرعية  ،حسف

االعتقاد  - - -كىك أكؿ مف أمر بتصنيؼ كتب الجدؿ في الرد عمي الزنادقة كالممحديف ِّٓ) - -
كسكؼ أذكر لؾ عزيزم القارئ مكقفيف اثنيف فقط لمميدم قد يعبراف عف الكثير مف المعمكمات عف
شخصيتو فقد كاف عندما يسمع حديثان شريفان لرسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ال يسعو إال االقتداء بو
كيظير تأثير ذلؾ عميو كيكضح مدم تقكاه ككرعو (  - -كأسند عف ابراىيـ بف نافع أف قكمان مف أىؿ

البصرة تنازعكا إليو في نير مف أنيار البصرة فقاؿ  :إف األرض ﵀ في إيدينا لممسمميف  ،فما لـ يقع لو
ابتياع منيا يعكد ثمنو عمي كافتيـ كفي مصمحتيـ فبل سبيؿ ألحد عميو  ،فقاؿ القكـ  :ىذا النير لنا

بحكـ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ألنو قاؿ  " :مف أحيا أرضان ميتة فيي لو " كىذه مكات  ،فكثب

الميدم عند ذكر النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ حتى ألصؽ خده بالتراب كقاؿ  :سمعت لما قاؿ كأطعت -
 )ِّٔ أما المكقؼ الثاني الذم اخترتو لؾ عزيزم القارئ مف بيف مكاقؼ كثيرة فيدؿ عمي مدمِّٓ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُِٕ ُِٖ ،
ِّٔ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِِ

ِِٓ

سماحتو كحممو (  - -أسند عف أبي عبي دة قاؿ  :كاف الميدم يصمي بنا الصمكات الخمس في
المسجد الجامع بالبصرة لما قدميا  ،فأقيمت الصبلة يكمان  ،فقاؿ أعرابي  :لست عمي طير كقد رغبت

في الصبلة خمفؾ  ،فأمر ىؤالء بانتظارم  ،فقاؿ الميدم  :انتظركه  ،كدخؿ المحراب فكقؼ إلي أف قيؿ

 :قد جاء الرجؿ  ،فكبر  ،فعجب الناس مف سماحة أخبلقو )ِّٕ
 لـ أكف أعرؼ أم معمكمات عف ىذا الخميفة رحمو ا﵀  ،فماذا عف ىاركف الرشيد الذم ناؿ شيرةكاسعة بيف الجميع ؟
 أما الخميفة العباسي ىاركف الرشيد فيقكؿ عنو السيكطي (  - -ككاف مف أميز الخمفاء كأجؿ ممكؾالدنيا ككاف كثير الغزك كالحج كما قاؿ عنو أبك المعالي الكبلبي :

فمف يطمب لقاءؾ أك يرده  - - -فبالحرميف أك أقصي الثغكر

بل مميحان فصيحان لو نظر في العمـ كاألدب ككاف يصمي في خبلفتو في كؿ يكـ
بل جمي ن
ككاف أبيض طكي ن

مائة ركعة إلي أف مات ال يتركيا إال لعمة كيتصدؽ مف صمب مالو كؿ يكـ بألؼ درىـ ككاف يحب العمـ

كأىمو كيعظـ حرمات اإلسبلـ كيبغض المراء في الديف كالكبلـ في معارضة النص  - -قاؿ عنو أبك
معاكية الضرير  :ما ذكرت النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ بيف يدم الرشيد إال قاؿ  :صمي ا﵀ عمي سيدم
 ،كحدثتو بحديثو صمي ا﵀ عميو كسمـ " ككدت أني أقاتؿ في سبيؿ ا﵀ فأقتؿ ثـ أحيي فأقتؿ " فبكي (
الرشيد ) حتي انتحبِّٖ
 فما حقيقة ما يقاؿ عف تمتعو كسيراتو كما إلي ذلؾ ؟ كؿ ىذا مف الخياؿ المريض ألعداء األمة  ،فقد كاف الرشيد يحكـ أكبر دكلة في العالـ مرىكبة الجانبأم دكلة عظمي بالمفاىيـ الحالية  ،فتخيؿ العالـ كمو كيؼ يعيش أقكم رجؿ في العالـ كلـ يفيمكا
طبيعة اإلسبلـ كالمسمميف ككيؼ كاف مجمس الخميفة حافؿ بالعمماء كاألدباء كالشعراء كقد كانت أياـ
الرشيد كميا خير كأنيا مف حسنيا أعراسِّٗ ،
 لقد نتج عف ىذا الخياؿ المريض قصص خرافية مثؿ ألؼ ليمة كليمة كغيرىا نعـ ككانت دكؿ العالـ تياب الدكلة العباسية ككانت ىذه السيطرة تتمثؿ في دفع الجزية إلي الخميفةالعباسي كتصب في صالح األمة اإلسبلمية كىناؾ مكقؼ كاحد اخترتو لؾ لتتعرؼ عمي عزة المسمميف
في ذلؾ العصر المرتبطة دائمان بمدم تمسؾ المسمميف بدينيـ  ،فاإلسبلـ كحده ىك الذم أعز ا﵀ عز

كجؿ بو ىذه األمة كلكف ليس اإلسبلـ الذم يقتصر عمي العبادات فقط كانما اإلسبلـ بمفيكمو الشامؿ

الذم يشمؿ العقيدة كالعبادات كالمعامبلت  ،فالمجتمع اإلسبلمي في ذلؾ العصر كاف يطبؽ اإلسبلـ في
المعامبلت كما كاف يطبقو في العبادات  ،فنجد ازدىار التجارة كالصناعة كاتقاف العمؿ كالتقدـ العممي
ِّٕ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِِ
ِّٖ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِٕ
ِّٗ تاريخ الخمفاء ( السيكطي )صفحة ِِٗ

ِِٔ

في جميع المجاالت التي كانت مكجكدة في ذلؾ الكقت  ،كقد نقؿ الغرب بعد ذلؾ أصكؿ العمكـ الدنيكية
إلييـ كقامكا باالستفادة منيا في ببلدىـ بعد ذلؾ  ،كقد كاف عمماء الدكلة العباسية كعمماء الدكلة
األمكية في األندلس عمي أعمي مستكم مف ال ثقافة كالحضارة كالرقي في ظؿ تعاليـ اإلسبلـ الشاممة ،
أما المكقؼ الذم أريد أف أذكره لؾ فعباره عف كصكؿ ممؾ جديد لمركـ رفض أف يدفع الماؿ المفركض
عمييـ كؿ سنة كأرسؿ إلي الرشيد رسالة تحتكم عمي ىذا المعني ككانت قبمو ممكة تقكـ بدفع ىذه
المبالغ المالية التي تعد رمزان كمثبلن يؤكد قكة الدكلة اإلسبلمية كالتي كاف يحتاجيا العالـ كمو في ذلؾ
الكقت كيعتمد عمي عمميا كبضائعيا ،

 -يبدك أف مسألة دفع جزية مف الدكؿ الضعيفة لمدكلة األقكم في العالـ كاف مألكفان منذ القدـ حتي أنؾ

قد حدثتني عف الممؾ تحتمس الثالث كما كاف يأتيو مف ىدايا كأمكاؿ  ،فالدكؿ القكية ال تحتاج بالطبع

كؿ ىذه األمكاؿ كلكنو مجرد رمز لمعزة كفرض الييمنة كالسيطرة كالمصالح  ،كا﵀ أعمـ
-

الذم حدث أف ممؾ الركـ أرسؿ ىذه الرسالة (  " - -مف نقفكر ممؾ الركـ إلي ىاركف ممؾ العرب أما
بعد  ،فإف الممكة التي كانت قبمي كانت أقامتؾ مقاـ الرخ كأقامت نفسيا مقاـ البيذؽ  ،فحممت إليؾ مف
أمكاليا أحما نال كذلؾ لضعؼ النساء كحمقيف  ،فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصؿ قبمؾ مف أمكاليا كاال
فالسيؼ بيننا كبينؾ "  - -فمما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبان حتي لـ يتمكف أحد أف ينظر إلي

كجيو دكف أف يخاطبو  ،كت فرؽ جمساءه مف الخكؼ كاستعجـ الرأم عمي الكزير  ،فدعا الرشيد بدكاة
ككتب عمي ظير كتابو " بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ مف ىاركف أمير المؤمنيف إلي نقفكر كمب الركـ قد
قرأت كتابؾ يا ابف الكافرة كالجكاب ما تراه ال ما تسمعو " ثـ سار ليكمو فمـ يزؿ حتي نازؿ مدينة ىرقؿ
ككانت غزكة مشيكرة كفتحان مبينان فطمب نقفكر المكادعة كالتزـ بخراج يحممو كؿ سنة فأجيب )َّّ

 إف ىذا المكقؼ يؤكد ما قمتو عف خياؿ الغرب الذم رسـ صكر حياة ىذا الخميفة  ،فماذا عف المعتصـالذم ناؿ شيرة كبيرة بسبب نداء كا معتصماه ؟
 الخميفة المعتصـ  ،ىذا الخميفة الذم يقاؿ عنو أنو نصر امرأة مسممة عندما قالت ( كامعتصماه )عندما تعرضت لظمـ في أحد الدكؿ األجنبية  ،فقد كانت الجيكش تتحرؾ لتنصر مف يقع عميو الظمـ مف
المسمميف في أم مكاف ،
 كما يحدث حاليان عندما يتعرض شخص ما لظمـ كىك يحمؿ جنسية دكلة كبيرة ميابة  ،كالكيؿ كؿ الكيؿلمف يؤذم مكاطف يحمؿ جنسية دكلة عظمي ،

 كفي عيد ىذا الخميفة تـ بناء مدينة جديدة في العراؽ كىي مدينة ( سر مف رأم ) ( سامراء الحالية )كىذه المدينة كانت رائعة الجماؿ أنفؽ عمييا العباسيكف أمكاالن كثيرة كأبدع كؿ مف شارؾ في بناءىا ،

كأصبحت فخران لمدكلة مف حيث النظا ـ كالجماؿ كالنظافة  ،كانبير بيا كؿ مف زارىا كأشاد بيا كبالحضارة
َّّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َِّ

ِِٕ

العربية اإلسبلمية في ذلؾ الكقت  ،ككاف المعتصـ مف أشد الخمفاء عمي أعداء الدكلة  ،كما يبدك مف
ىذا المكقؼ الذم يركيو السيكطي (  - -غزا المعتصـ الركـ فأنكاىـ نكاية عظيمة لـ يسمع بمثميا
لخميفة  ،كش تت جمكعيـ كخرب ديارىـ كفتح عمكرية بالسيؼ  ُّّ) - -ككاف بعض المنجميف قد
تكقعكا ىزيمة المعتصـ في ىذه المعركة فحدث خبلؼ ما تكقعكا  ،حتي أف الشاعر الشيير أبك تماـ قاؿ
في ذلؾ قصيدة مشيكرة يؤكد أف السيؼ أصدؽ مف كبلـ المنجميف ككاف مطمع القصيدة  :السيؼ
أصدؽ أنباءان مف الكتب  - - -في حده الحد بيف الجد كالمعب

ُُّ .كقفة تأمؿ لمحركب في العصر العباسي

 فيؿ كانت ىذه الحركب نكع مف أنكاع فرض السيطرة كالمصالح كمؿء الفراغ حتي ال يشغمو الظالمكفكالجبابرة كالطغاة في العالـ فيحكمكف بقكانينيـ البشرية كأىكاءىـ كعنصريتيـ بعيدان عف منيج ا﵀
فتشقي بيـ الشعكب أـ أف ىذه الحركب عدكاف غير مبرر ؟

 -لـ يكف قتاؿ الركـ كمف شاكميـ عمبلن مف أعماؿ العدكاف الغير مبرر أك لمجرد القتاؿ لمقتاؿ أك ألف

ىؤالء القكـ يخالفكف األمة في الديف كلكف غاية ما يمكف أف يقاؿ في ىذا المقاـ عف حركب المسمميف

مع غيرىـ مف الدكؿ في ىذه العصكر اإلسبلمية األكلي ما قالو الدكتكر محمد عمارة في كتابو الرائع
اإلسبلـ كالحرب الدينية فقد تكقؼ الدكتكر عمارة عند بعض آيات الجياد ليكضح أسباب كؿ مكقؼ
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ليس قتاؿ " المخالفيف " لنا في الديف كانما قتاؿ " الذيف يقاتمكف " بيف ىؤالء " المخالفيف " فحكمة

القتاؿ كسببو ىك " قتاؿ " ىؤالء المخالفيف لنا " كعدكانيـ " عمينا كليس مجرد " الخبلؼ لنا في الديف "
ذلؾ أف اإلسبلـ ال ينيي فقط عف مقاتمة المخالفيف لمجرد االختبلؼ الديني معيـ بؿ إنو يدعكا إلي
مكدتيـ كالقسط إلييـ طالما ىـ لـ يقاتمكنا في الديف فإف ىـ قاتمكنا كاعتدكا عمينا كانتيككا الحرمات
كجب عمينا قتاليـ –  ّّّ) -ثـ إف ىذه اآليات قد نزلت في السنة السابعة مف اليجرة  ،عندما ىـ
المسممكف أف يدخمكا مكة معتمريف " عمرة ا لقضاء " تمؾ التي اتفقكا عمييا في العاـ الماضي – عاـ
الحديبية – مع مشركي مكة (  - -كيكميا خشي المسممكف غدر المشركيف كتكجسكا خيفة مف أف
ُّّ تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِٔٔ
ِّّ البقرة َُٗ – ُّٗ

ّّّ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ْٕ

ِِٖ

يأخذىـ المشرككف عمي غرة  - -كأماـ تحرج المسمميف مف أف يضطركا إلي مقارفة المحظكر " القتاؿ
في الشير الحراـ بالمسجد الحراـ " نزلت اآليات الكريمة تأمرىـ بالقتاؿ في الشير الحراـ كالمسجد
الحراـ إذا بدأىـ المشرككف بالقتاؿ كحدث منيـ العدكاف  ،ذلؾ أف مراد المشركيف ىك " فتنة المؤمنيف
عف دينيـ كىي أشد مف القتؿ كأعظـ  ، ّّْ) - -أما عف حركب الفتكحات فيقكؿ عنيا د عمارة (
  -فيي فتكحات لـ تفرض عقيدة اإلسبلـ كانما امتدت بحدكد الدكلة السياسية إلي ما كراء شبوالجزيرة العربية كىي قد تركت ألىالي الببلد المفتكحة حريتيـ في االعتقاد  ،مسيحييف كانكا أـ ييكدان أـ

مجكسان بؿ لقد أتاحت ليـ مف الحريات االعتقادية كالدينية فكؽ ما كانكا يتمتعكف بو قبؿ ىذه الفتكحات
فقد فرضت عمي بعضيـ ضريبة زىيدة مقابؿ إعفائيـ مف ضريبة الجندية كالقتاؿ ألمر اقتضاه أمف

الدكلة الناشئة  ّّٓ) - -كيعكد د عمارة إلي تاريخ الصراع السياسي في الشرؽ كالغرب إلي عيد
اإلسكندر فيقكؿ (  - -ككانت فتكحات اإلسكندر قد حسمت إحدم جكالت ىذا الصراع لحساب الغرب
كالبيزنطييف كأصبح الفرس عاجزيف عف قيادة الشرؽ في ىذا الصراع كعف النيكض بعبء تحرير
الشاـ كمصر كالمغرب مف سيطرة الركـ فكاف ظيكر اإلسبلـ بما أحدث مف آثار سياسية كبما أقاـ مف
دكلة فتية  ،كبما أنجز مف كحدة قكمية حكلت القبائؿ العربية إلي جيش باسؿ في القتاؿ  - -كاف ذلؾ
الظيكر لئلسبلـ إيذانان بتكلي الجماعة العربية زماـ القيادة لمشرؽ في ىذا الصراع القديـ المتجدد كمف

ثـ كانت تمؾ الفتكحات العربية حركة تحرير ىذه الببلد المفتكحة مف حاميات الركـ البيزنطييف  ،أعاف

العرب المسمميف فييا كساعدىـ عمييا أىؿ الببلد األصميكف  ،مع احتفاظيـ بدياناتيـ القديمة - -
كعمي الجانب الشرقي كاف فتح العراؽ العربي تحريران لو مف سيطرة فارسية ظالمة ككاف فتح فارس

ذاتيا إنياء لنظاـ اجتماعي فاسد غدا فساده ثغرة في جدار الشرؽ مكنت منو الغزاة كغدت مظالمو

االجتماعية كالعرقية قيدان يحكؿ دكف أىؿ فارس كدكف اإلبداع الحضارم الذم أىميـ لو التاريخ كالتراث

الذم يممككف ّّٔ) - -

 إنو تحميؿ أكثر مف رائع كتبو الدكتكر محمد عمارة  ،كالسؤاؿ الذم يدكر في ذىني حاليان كيؼ انفتحتالدكلة العباسية عمي باقي الثقافات كالحضارات في العالـ ؟ ككيؼ كانت أحكاؿ مصر آنذاؾ ؟

ُِّ .نظرة عامة عمي الخبلفة العباسية كأحكاؿ مصر ككالية عباسية
 اىتـ خمفاء بني العباس بالعمـ كالثقافة الغير عربية كمما يؤكد ذلؾ انتشار أعماؿ الترجمة بشكؿممحكظ لمعديد مف المؤلفات الفارسية كاليكنانية إلي المغة العربية  ،كما كانكا ييتمكف أيضان كيحرصكف

عمي أسباب القكة إلحكاـ السيطرة كالدفاع عف األمة كحفظ ىيبتيا  ،ككانكا يتمسككف بالحكـ بما أنزؿ
ّّْ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ٕٓ
ّّٓ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ٔٓ
ّّٔ اإلسبلـ كالحرب الدينية ( د محمد عمارة ) صفحة ٕٓ

ِِٗ

ا﵀ كاتباع سنة نبيو صمي ا﵀ عميو كسمـ كااللتزاـ بتعاليـ اإلسبلـ فقد كانكا يدرككف أف اإلسبلـ ىك
سبب عزة المسمميف كمف يبتعد عف ىذه الحقيقة ينحدر إلي مستكم الذؿ لباقي الدكؿ كاألمـ األخرم
في العالـ  ،كقد تناكلنا في ىذا الحكار بعض نماذج مف شخصيات خمفاء بني العباس كتعرفنا عمي
مدم تأثير الديف في سمككياتيـ  ،بالرغـ مف أنيـ كانكا يستمتعكف بحياتيـ الدنيا كيعيشكف في رفاىية
الحكـ كيشاركيـ العمماء كالندماء كالشعراء مجالسيـ كينعمكف بما كىبو ا﵀ ليـ مف خير  ،كىذا
لؤلسؼ كؿ ما يذكره عنيـ الحاقدكف في ىذه األياـ حتي أف البعض ال يعرؼ مف أياـ ىؤالء الخمفاء
العظماء إال مجالس الدنيا كنعيميا كالتي كانت داخؿ الحدكد التي أحميا ا﵀  ،كعمي العمكـ سنعكد مرة
أخرم إف شاء ا﵀ لنتكمـ معان عف أحكاؿ مصر في العصر العباسي

 -فما أىـ ما تحقؽ في مصر في ذلؾ العصر ؟

 زاد نشاط الحركة العممية في مصر بشكؿ ممحكظ في العصر العباسي في مجاالت عديدة عمي رأسيابالطبع عمكـ الديف  ،حتي أف مصر أصبح بيا عمماء عمي أعمي مستكم مثؿ اإلماـ الميث بف سعد (-
 كقد كانت تربط بيف اإلماـ الميث كاإلماـ مالؾ صبلت مف الكد كثيقة كقد تبكدلت الرسائؿ بيف الرجميفلمناقشة كثير مف المسائؿ الفقيية  ،كقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ عف اإلماـ الميث " ما في ىؤالء
المصرييف أثبت مف الميث  - -ما أصح حديثو  ّّٕ) -ككاف اإلماـ الميث عمي قدر كبير مف الثراء ،
ككاف ينفؽ األمكاؿ في أكجو الخير ككاف كريمان جدان (  - -ككاف الميث بعممو ككرمو ذا شخصية فذة
في المجتمع المصرم فكاف األمراء يجمكنو كيرجعكف إلي رأيو دائمان كقد رشحو الخميفة أبك جعفر

المنصكر لمقضاء فاعتذر  ّّٖ) - -كمف أقكم األدلة عمي نفكذ كشيرة اإلماـ الميث كاجتماع الناس

حكلو ف ي مصر  ،أف أرسؿ أحد الحاقديف عميو إلي الخميفة المنصكر يحذره مف زيادة نفكذ اإلماـ الميث
في مصر حتي أنو أصبح كما لك كاف أميران ليا ككاليان عمييا

أمير المؤمنيف تبلؼ مصران  - - -فإف أميرىا ليث بف سعد

 -فماذا عف انتشار المغة العربية في مصر ؟

 يعتبر انتشار المغة ا لعربية في مصر ظاىرة ممفتة لمنظر كما يقكؿ د محمكد الحكيرم (  - -فإفالشعكب التي تكالت عمي مصر قبؿ العرب مثؿ الفرس كاآلشكرييف كاإلغريؽ كالركماف لـ تستطع – كما
ذكرنا مف قبؿ – القضاء عمي لغة المصرييف كعاداتيـ كتقاليدىـ  ،فقد كانت المغة اليكنانية قبؿ الفتح
العربي كالمغة التركية فيما بعد في العصر العثماني لغة الببلد الرسمية كلكف ىذا لـ يجعميا لغة الشعب
المصرم  ّّٗ) - -كمف ىنا يتضح أف أم لغة يتـ فرضيا كمغة رسمية لمببلد ال يتقبميا الشعب

ّّٕ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ّٖ
ّّٖ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ّٖ
ّّٗ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َٕ

َِّ

بل
تقبؿ المغة العربية ألسباب أخرم  ،فقد كاف اليكنانيكف مث ن
المصرم لمجرد أنيا لغة رسمية كانما ٌ
يعيشكف في مدنيـ بمصر ( - -كأنيا جزر يكنانية في كسط المحيط المصرم الكاسع ككذلؾ عاش
العثمانيكف في بيئات خاصة في مصر كعجزكا عف جعؿ لغتيـ لغة الببلد األصمية عمي الرغـ مف أنيـ
كانكا مسمميف كداـ ممكيـ عدة قركف َّْ) - -
 أعتقد أف اإلسبلـ ىك أحد األسباب الرئيسية لتعمـ المغة العربية حتي يستطيع الناس قراءة القرآفكمعرفة أحكاـ الديف  ،فكيؼ كانت عبلقة العرب بالمصرييف ؟
 استمر العرب في مصر يعممكف كجنكد في الجيش اإلسبلمي يقكمكف بالفتكح اإلسبلمية حتي كثرعددىـ كتكالت ىجرتيـ فاشتغمكا في الرعي ثـ بالزراعة كاختمطكا باألىالي (  - -حتي كاف عيد
الخميفة العباسي المعتصـ ككانت أمو تركية فاستكثر مف الجند األتراؾ في عاصمة الدكلة ثـ لـ يمبث
أف أرسؿ كيدر نصر بف عبد ا﵀ كاليو عمي مصر  - -كأمره بإسقاط مف في ديكاف مصر مف العرب
كقطع أعطياتيـ ففعؿ ذلؾ  - -كمنذ ذلؾ الحيف أصبح جند م صر مف العجـ كالمكالي ُّْ) - -
كمف ىنا تـ االختبلط الفعمي بيف العرب كالمصرييف في جميع المجاالت تقريبان ( - -كلـ يكد يبدأ القرف
الرابع اليجرم حتي كاف في مصر شعب جديد – ىك خميط مف الشعبيف العربي كالقبطي يديف معظمو

بالديف اإلسبلمي كيتكمـ السكاد األعظـ منو مسمميف كأقباط بالمغة العربية  -( ، ِّْ)-كبعد أف تـ
االندماج بيف العرب كالمصرييف أصبح الكؿ مصريان عربيان إذ أف المصرييف تعربكا كالعرب تمصركا كفي

خبلؿ ذلؾ برزت كممة قبط أك أقباط بمعني المصرييف الذيف ظمكا عمي دينيـ المسيحي أك المصرييف

المسيحييف  ،كعمي أية حاؿ كجدت مص ر في اإلسبلـ شخصيتيا فانسابت في مجراه في ىدكء كمارست
شئكف حياتيا سكاء مف أسمـ مف أىميا كمف لـ يسمـ تحت جناح الحضارة العربية اإلسبلمية كلـ يترؾ
بيا الركماف كالبيزنطيكف إال صفحات مف تاريخ انطكم كاندثر ّّْ) - -
 الحظ معي أف ابتعاد العرب عف الجيش ككذلؾ المصرييف سيؤدم إلي ظيكر قادة في الجيش مف العجـكالمكالي كبالتالي سيصبحكف بعد ذلؾ أكلي األمر في العالـ اإلسبلمي كمو
 إنيا مبلحظة غاية في األىمية تؤكد قكة تركيزؾ معي منذ بدء الحكار فبالفعؿ سيصبحكف ممككانكسبلطيف أيضان لقد تخمي العرب عف صدارتيـ لمعالـ اإلسبلمي في مجاالت عديدة كمنيا المجاؿ
العسكرم

 -ىذا عف العباسييف فماذا كاف مكقؼ العمكييف مف كؿ ىذا ؟

َّْ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َٕ

ُّْ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ٖٓ
ِّْ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء األكؿ صفحة ّٔ
ّّْ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِٕ ّٕ ،

ُِّ

 (  - -مف المعركؼ أف العمكييف ناصبكا األمكييف العداء  ،كأشعمكا ضدىـ عدة ثكرات كلـ يكفكا عفالمطالبة بحقيـ في الخبلفة كلما آلت الخبلفة إلي العباسييف عارضيـ العمكيكف كاعتبركىـ مغتصبيف
لمخبلفة شأنيـ شأف األمكييف عمي الرغـ أف البيت العمكم كالبيت العباسي ينتمياف لبيت كاحد كىك
البيت الياشمي  - ( ، ّْْ) -كمما يستمفت النظر أف كثيران مف العمكييف قد لجأكا إلي مصر فراران مف

اضطيادات كمضايقات الخمفاء العباسييف  ،كمف أتي إلي مصر في ذلؾ العيد السيدة نفيسة بنت

الحسف بف زيد بف الحسف بف عمي بف أبي طالب كقد أتت مع زكجيا اسحؽ بف جعفر الصادؽ )ّْٓ
كتكفت سنة َِٖ ىجريان ( ِّٖ ـ )  - -( ،كما زاؿ العمكيكف بمصر ينعمكف باألمف بعيدان عف

الخبلفة العباسية في بغداد إلي أف جاءت خبلفة المتككؿ عمي ا﵀ العباسي  - -فأرسؿ كتابان إلي كالي

مصر اسحؽ بف يحيي الختمي يأمره بإخراج آؿ أبي طالب مف مصر إلي العراؽ  - -أما مف بقي في
مصر مف العمكييف فقد اضطركا إلي االختفاء بعيدان عف أنظار العباسييف ّْٔ) - -

 لقد كاف المصريكف كما زالكا مف أكثر الشعكب اإلسبلمية حبان آلؿ البيت -نعـ فحب آؿ البيت في مصر ليس لو عبلقة بالتشيع

 فيؿ حدثت ثكرات في مصر خبلؿ العصر األمكم أك العصر العباسي ؟ -نعـ  ،كأكؿ ثكرة قامت في مصر بعد الفتح العربي اإلسبلمي كانت سنة َُٕ ىجريان في العصر األمكم

( - -كاف الكالي عمي مصر مف قبؿ الخميفة األمكم ىشاـ بف عبد الممؾ ىك الحر بف يكسؼ ككاف
عامؿ الخراج ىك عبيد ا﵀ بف الحبحاب فكتب إلي ىشاـ أف أرض مصر تحتمؿ الزيادة فزاد عمي كؿ
دينار قيراطان  ،فانتقضت بعض ككر مصر  ّْٕ)- -كتكجو الكالي إلي أماكف الثكرة كقضي عمييا أما
الثكرة الثانية فكانت في الصعيد فقط ككانت سنة ُُِ ىػ في كالية حنظمة بف صفكاف الثانية عمي

مصر مف قبؿ ىشاـ بف عبد الممؾ كتـ القضاء عمييا أيضانّْٖ كآخر ثكرة في العصر األمكم كانت

سنة ُِّ ىػ كقامت عند حضكر آخر خميفة أمكم إلي مصر ( مركاف بف محمد ) ككاف مقر الثكرة
في رشيد كأرسؿ مركاف مف قضي عمييا  ،كما حدثت بعض الثكرات في العصر العباسي ككاف أكبرىا
كأقكاىا الثكرة التي كانت في عيد الخميفة المأمكف
 نعـ لقد أشرت إلييا مف قبؿ في بداية الحكار كتحدثت عف حضكر الخميفة المأمكف إلي مصر  ،فيؿحدثت مكاقؼ أخرم أثناء كجكد الخميفة المأمكف في مصر ؟

ّْْ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ْٖ
ّْٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٖٔ
ّْٔ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٖٔ
ّْٕ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ُ صفحة ٗٓ
ّْٖ تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ُ صفحة َٔ

ِِّ

 نعـ لقد كرد مكقؼ كتبو الدكتكر شكقي ضيؼ عف المقريزم كاآلتي  ( :كمما يدؿ بكضكح عمي رخاءمصر في عصر الكالة كمدم ما كاف يتمتع بو القبط مف حسف المعاممة خبر ركاه المقريزم كقع في
أثناء زيارة – الخميفة – المأمكف لمصر سنة ُِٕ ىػ إذ مر بقرية يقاؿ ليا كطاء النمؿ ككانت
إقطاعية لقبطية عجكز تسمي مارية  ،فتعرضت لو تس ألو أف ينزؿ في ضيافتيا مع حاشيتو كمف يرافقو
مف جنده  ،كعجب لكثرة ما قدمت مف أطعمة  ،فمما أصبح جاءتو كمعيا عشر كصائؼ  ،مع كؿ
كصيفة طبؽ  ،فظف أنيا ستقدـ لو بعض ىدايا الريؼ المصرم  ،فمما كضعت الكصائؼ األطباؽ بيف
يديو إذا في كؿ طبؽ كيس مف ذىب  ،فشكرىا كأمرىا برده  ،فأبت إباء شديدان  ،كتأمؿ الذىب أك

الدنانير فإذا بيا مف ضرب عاـ كاحد  ،مما يدؿ عمي ربحيا مف عاـ  ،فقاؿ  :ىذا كا﵀ أعجب - - ،
كقاؿ ليا ردم مالؾ بارؾ ا﵀ لؾ فيو  ،فأخذت قطعة مف األرض كقالت  :يا أمير المؤمنيف ىذا الذىب

مف ىذه الطينة التي تناكلتيا مف ا ألرض ثـ مف عدلؾ يا أمير المؤمنيف  ،كعندم مف ىذا الذىب شئ
كثير  ،فأخذه المأمكف لبيت الماؿ )

ّْٗ

 -بمناسبة ذكر ىذا المكقؼ أكد أف نمقي نظرة عامة عمي عصر الكالة

ُّّ .نياية عصر الكالة ( نظرة عامة )
 أطمؽ المؤرخكف عمي الفترة بيف كالية عمرك بف العاص لمصر كحتي تأسيس الدكلة الطكلكنية فترة "عصر الكالة " سكاء كاف ىؤالء الكالة تـ تعيينيـ مف الخمفاء الراشديف بالمدينة المنكرة أك مف الخمفاء

األمكييف بدمشؽ أك مف الخمفاء العباسييف ببغداد  ،ف بعد ذلؾ تـ قياـ دكؿ مستقمة في مصر كال يربطيا
بالخبلفة سكم االنتماء الديني فقط تقريبان  ،حيث كاف حاكـ مصر سكاء كاف أميران أك ممكان أك سمطانان ال
يتـ عزلو أك تعيينو بكاسطة الخميفة كبالتالي فيك ليس كاليان قابؿ لمعزؿ بؿ أصبح في مصر دك نال مثؿ
الدكلة الطكلكنية كالدكلة اإلخشيدية ثـ جاء الفاطميكف بعد ذلؾ كاتخذكىا مقران لخبلفتيـ الشيعية  ،ثـ

جاءت الدكلة ا أليكبية ثـ المماليؾ كىكذا  ،كبالتالي كانت تسمية عصر ما قبؿ الدكلة الطكلكنية بعصر
الكالة تسمية حقيقية  ،كقد ذكرنا بشكؿ عاـ كمكجز أىـ األحداث التي دارت في مصر خبلؿ عصر
الكالة كالتغيرات الجكىرية التي أثرت في الشعب المصرم دينان كلغة كثقافة كيمكف أف ننيي الكبلـ

كالدردشة عف ىذا العصر المسمي بعصر الكالة ببعض مقتطفات مف كتاب الدكتكر محمكد الحكيرم
أستاذ تاريخ العصكر الكسطي بكمية اآلداب بسكىاج ( جامعة جنكب الكادم ) حيث ذكر في كتابو مصر

في العصكر الكسطي الذم تناكؿ فيو دراسة األكضاع السياسية كالحضارية ما يمي  - - ( :كقد لقيت
التجارة في مصر بعد الفتح العربي ليا العناية البلزمة نتيجة الىتماـ العرب بالتجارة عمي كجو
الخصكص  - ( َّٓ)-كقد ظير في القرف الثاني اليجرم مذىبا أبي حنيفة المتكفى سنة َُٓ ىػ
ّْٗ

نقبلن عف كتاب ( تاريخ األدب العربي ) عصر الدكؿ كاإلمارات – مصر – تأليؼ د شكقي ضيؼ – دار المعارؼ صفحة ْٓ

َّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗ

ِّّ

"ٕٕٔـ" كمالؾ المتكفى سنة ُٕٗ ىػ "ٕٓٗ ـ" فانحاز إلي كؿ مذىب فريؽ مف المسمميف ككذلؾ كاف
الحاؿ في مصر  - - -حتي كفد عمي مصر اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي كقد كلد الشافعي بغزه
سنة َُٓ ىػ "ٕٕٔ ـ" كنشأ بمكة كحفظ القرآف كىك ابف سبع كالمكطأ كىك ابف عشر ثـ أتي إلي مصر
كصنؼ بيا كتبو كككف بيا مذىبو الجديد كتكفي بيا سنة َِْ ىػ "ُٖٗـ"  -( ُّٓ)-ككانت مصر
رائدة التصكؼ في العالـ اإلسبلمي فقد ظير في عصر الكالة أبك الفيض ثكباف بف إبراىيـ المصرم
المعركؼ بذم النكف  ،كقد كلد ذك النكف بأخميـ " بمحافظة سكىاج " كيجعمو كثيركف نكبي األصؿ
كركم عف اإلماـ مالؾ كالميث بف سعد كابف لييعة كغيرىـ ككاف أكحد كقتو عممان ككرعان كحممان كأدبان

كىك أحد أقطاب الصكفية كمؤسسيا في مصر  - - -كقد أنكر عميو بعض أىؿ مصر ما جاء بو مف
التعاليـ الصكفية كقالكا  :أحدث عممان لـ تتكمـ فيو الصحابة " كسعكا بو لدم الخميفة العباسي المتككؿ

كرمكه بالزندقة عنده  ،فأحضره مف مصر  ،فمما دخؿ عميو في سامراء كعظو  ،فبكي المتككؿ كرده

مكرمان  ،كتكفي بالجيزة في سنة ِْٓىػ "َٖٔـ"  -( ، ِّٓ)-كالكاقع أف مصر في عصر الكالة قد
شيدت نشاطان عمميان بارزان نيض بو عمماء مصريكف كغير مصرييف  ،كصارت مصر مركزان اجتذب إليو
العمماء كالطبلب مف األقطار المجاكرة مف ببلد المغرب كاألندلس ، ّّٓ)-

 كىكذا انتيي عصر الكالة الذيف ماتكا جميعان دكف أف يعرفكا أف مصر ستتحكؿ إلي دكلة طكلكنية  ،بعدضعؼ العباسييف فما ظركؼ قياـ الدكلة الطكلكنية في مصر ؟

ُّْ .الدكلة الطكلكنية
 بدأ ضعؼ العباسييف تدريجيان بعد خركج العرب مف الجيش كظمت مصر تابعة لمخبلفة العباسية فيبغداد حيث كاف الخميفة العباسي رمز لؤلمة اإلسبلمية أكثر منو حاكمان ليا ،

 -لعؿ مف أخطر األحداث تأثيران ىك استبداؿ الجنكد العرب بجنكد أتراؾ كقد الحظنا مف قبؿ أف أم دكلة

تعتمد في حركبيا عمي عناصر أجنبية يصؿ بيا الحاؿ إلي سيطرة ىذه العناصر عمييا مع مركر الكقت

كازدياد قكتيـ كطبعان مع فارؽ التشبيو يمكف أف نتذكر معان ما حدث عندما استعاف الفراعنة بالمرتزقة

الميبييف كاإلغريؽ  ،فبالرغـ مف دخكؿ الميبيكف كاإلغريؽ الديانة الفرعكنية في ذلؾ الكقت إال أنيـ

سيطركا عمي مقاليد السمطة بالببلد كصار مصيرىا بيف أيدييـ ،
 ىناؾ فرؽ كبير بيف ىذا المثاؿ كبيف ما نحف فيو  ،ألف الجنكد في الجيش اإلسبلمي كانكا مسمميفكاإلسبلـ ديف شامؿ كلمعالـ أجمع كيستكعب جميع الجنسيات ،

ُّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٓٗ
ِّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٔٗ
ّّٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ٕٗ

ِّْ

 كلكف كاف ييفضؿ االحتفاظ بالجنكد العرب كعنصر رئيس في الجيش اإلسبلمي طالما أف الدكلة عربيةفي األساس  ،كقد اصطفي المكلي عز كجؿ العرب مف دكف الناس ليبعث منيـ نبيو صمي ا﵀ عميو
كسمـ  ،ككذلؾ نزؿ القرآف الكريـ بمغتيـ كبالتالي أصبح العرب مسئكليف عف الدعكة ليذا الديف كالذكد
عنو كيساعدىـ في ذلؾ مف أسمـ مف الجنسيات األخرل بالطبع  ،كقد اقتضت الصراعات السياسية في
ذلؾ ال كقت االستعانة بجنكد غير عرب كخاصة ما حدث في عيد الخميفة المعتصـ الذم استكثر مف
الجند األتراؾ في عاصمة الدكلة كما ذكرت (  --ثـ لـ يمبث أف أرسؿ إلي كيدر نصر بف عبد ا﵀ كاليو
عمي مصر"ُِٕىػ ُِٗ-ىػ " " كأمره بإسقاط مف في ديكاف مصر مف العرب كقطع أعطياتيـ ففعؿ ذلؾ
" كمنذ ذلؾ الحيف أصبح جند مصر مف العجـ كالمكالي
 -عمي أم حاؿ نعمـ جميعان أف الخبلفة العباسية بدأت بداية قكية عمي يد خمفاء أشداء كأبي جعفر

المنصكر كىاركف الرشيد كالمأمكف كالمعتصـ كىك ما يسمي بالعصر العباسي األكؿ ثـ بدأ الضعؼ

تدريجيان إلي أف أصبح الكزراء كاألمراء يسيطركف عمي الدكلة بؿ كصؿ األمر إلي أف أصبح ىناؾ ممكؾ

كسبلطيف يسيطركف عمي كافة األمكر كلكف في ظؿ الخبلفة العباسية التي كانت تمنحيـ شرعية الحكـ

 ،فبل يتـ تقميد ممؾ أك سمطاف إال إذا رضي عف ذلؾ الخميفة في بغداد حتي كلك كاف مجرد إجراء رمزم
كلكف ميـ جدان ألم حاكـ في العالـ اإلسبلمي  ،بعد أف تنازؿ الخميفة العباسي عف معظـ صبلحياتو
لمقادة كالممكؾ الذيف يحكمكف شتي بقاع العالـ اإلسبلمي ،

 فيؿ لديؾ أمثمة عمي مظاىر ىذا الضعؼ ؟ نعـ لقد كصؿ األمر بأحد الخمفاء العباسييف إلي أف أنشد شعران يعبر عف أحكالو كما كرد بكتاب تاريخالخمفاء لمسيكطي :

أليس مف العجائب أف مثمي  - - -يرم ما قؿ ممتنعان عميو

كتؤخذ باسمو الدنيا جميعا  - - -كما مف ذاؾ شئ في يديو
إليو تحمؿ األمكاؿ طران  - - -كيمنع بعض ما يجبي إليو

 فكيؼ كصؿ ابف طكلكف لحكـ مصر ؟-

في أحد المراحؿ التاريخية لمدكلة العباسية ( - -كاف الخمفاء يكلكف حكـ مصر لبعض األتراؾ في
طعيف كانكا ال يفضمكف االبتعاد عف بغداد
المق ى
صكرة إقطاع مقابؿ دفع جزية معمكمة  ،لكف ىؤالء ي
كالخبلفة  ،خشية إبعادىـ عف مسرح األحداث السياسية كيكتفكف بإرساؿ مف ينكب عنيـ في حكـ
مصر  ،كمف ىؤالء النكاب الذيف قدمكا إلي مصر سنة ِْٓ ىػ "ٖٖٔـ" أحمد بف طكلكف كىك مف
المماليؾ األتراؾ الذيف نشأكا في الببلط العباسي  ، ّْٓ)- -كلما كلي أحمد بف طكلكف عمي مصر

ّْٓ
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استكثر مف العبيد في جيشو حتى بمغت عدة جنده زيادة عمي أربعة كعشريف ألؼ غبلـ تركي كأربعيف
ألؼ أسكد كسبعة آالؼ حر مرتزؽ )ّٓٓ
 -أرجك أف تحدثني عف نشأة أحمد بف طكلكف مؤسس ىذه الدكلة

ّٓٓ
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ُّٓ .أحمد بف طكلكف
 يي عد أحمد بف طكلكف مف أبرز كأشير الشخصيات في تاريخ مصر فيك مف مؤسسي الدكؿ - -( ،بل كطمب الحديث كأحب الغزك كخرج إلي طرسكس مرات
كقاؿ عنو المقريزم  :ككاف قد نشأ نشكءان جمي ن
كلقي شيكخ المحدثيف كسمع عنيـ  ،ككتب العمـ كحصؿ مف ذلؾ قطعة كبيرة  ،كصحب ىناؾ جماعة
مف الزىاد كأىؿ الديف كالكرع فتأدب بآدابيـ كحسنت طريقتو كظير فضمو  ،حتى تمكف لو في قمكب
األكلياء  ،ما ارتفع بو عمي طبقتو كباف فضمو عمي كجكه األتراؾ كصار عندىـ ممف يكثؽ بو ّٓٔ) -
كاستطاع أحمد بف طكلكف التخمص مف منافسيو كأصبح لو السمطة المطمقة في مصر ببل منازع
 قد يككف القاسـ المشترؾ بيف كبار القادة الذيف حكمكا مصر ىك االنفراد بالسمطة  ،فيؿ ىذا ىكاألسمكب األفضؿ لحكـ مصر كتحقيؽ اإلنجازات بيا ؟
 رغـ أف االنفراد بالسمطة ىك ما كاف يحدث في مصر دائمان كلكف ال يمكف القطع بأف ىذا ىك األسمكبالكحيد لتحقيؽ اإلنجازات بيا فيي لـ تجرب أسمكبان آخر في الحكـ حتي نقرر ما ىك األنسب لحكميا

تجرب ؟
تجرب أـ لـ ييراد ليا أف ٌ
 لـ ٌ عمي أم حاؿ لـ يحدث  ،كنعكد البف طكلكف الذم كاف كصكلو لمسمطة في مصر نياية لما يسميبعصر الكالة الذم تكممنا عنو مف قبؿ  ،فقد قاـ ابف طكلكف بتكريث حكـ مصر ألكالده مف بعده كقاـ
بإنياء حالة الفكضى كاالضطراب التي كانت مكجكدة في مصر ( - -كالكقع أف نظاـ الكالية في مصر
قبؿ أف يتكلى ابف طكلكف حكميا لـ يكف كمو قائمان عمي الفكضى كاالضطراب  ،فقد شيدت مصر منذ
الفتح العربي ليا إلي قياـ الدكلة الطكلكنية كالة معظميـ مف األكفاء  ،عممكا عمي إقامة مجتمع أساسو

العدالة كفقان لمبادئ اإلسبلـ  ،كلـ يستيدؼ ىذا المجتمع خدمة الحاكـ أك طبقة معينة عمي نحك ما

ساد في العصريف الركماني كالبي زنطي  ،إنما انصرؼ المصريكف لمزاكلة شئكف حياتيـ اليكمية  ،ال
يشككف في غالب األحكاؿ مف ثقؿ ضرائب أك تعسؼ حكـ أجنبي بغيض ّٕٓ)- -
 كابف طكلكف قاـ بتأسيس عاصمة جديدة لمصر كىي مدينة القطائع  ،أليس كذلؾ ؟ بالتأكيد  ،كيقكؿ د جماؿ الديف الشياؿ عف القطائع (  - -لما كلي أحمد بف طكلكف عمي مصر  ،اتخذلنفسو جيشان كبيران كاف معظمو مف السكدانييف كالركـ كاألتراؾ فضاقت بيـ الفسطاط كالعسكر فأراد أف

يبني ليـ عاصمة جديدة كبناىا في الفضاء الذم كاف بيف العسكر كبيف جبؿ المقطـ  - -كبني فييا

قصره العظيـ كشيد جامعو المعركؼ باسمو  -كجعؿ بيف القصر كالمسجد ميدانان كبيران لسباؽ الخيؿ

كعرض الجند  ّٖٓ) -كقد تـ بناء القطائع كما بيا مف منشآت عمي طراز مدينة سامراء التي بناىا
ّٔٓ مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُِ
ّٕٓ
ّٖٓ
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العباسيكف في العراؽ  ،حتي أف مئذنة الجامع الشيير المكجكد إلي اآلف تشبو مئذنة جامع مدينة
سامراء  ،ككاف بالقطائع العديد مف األسكاؽ كالمساجد كالطكاحيف كالحمامات كاألفراف كالقصكر (- -
كتزايدت العمارة حتي اتصمت بالفسطاط كصار كؿ بمدان كاحدان  ، ّٓٗ)-كفي عيده استقمت مصر

 أما االستقبلؿ الذم قاـ بو ابف طكلكف بمصر فيك ليس استقبل نال بالمعني الشائع ليذه الكممة في ىذهاألياـ  ،بؿ إنو استقبلؿ مف نكع خاص جدان سبؽ أف كضحناه بالطبع ،

 نعـ كلقد كانت عاصمتو الجديدة القطائع غاية في الفف اليندسي أنفؽ عمي إنشائيا كؿ ما غنمتوجيكشو المظفرة في الشرؽ كالغرب ككانت دكرىا كاسعة كحدائقيا أكسع  ،كلما كانت القطائع تقع عمي
قمة تؿ يتكسط النيؿ كالصحراء الشرقية فقد أقاـ ليا قناطر شديدة االرتفاع كرفع الماء إلييا عف طريؽ
سكاقي في المكاف المعركؼ اآلف بفـ الخميج  ،كقد ازدىرت الحالة االقتصادية في مصر في عيد الدكلة
الطكلكنية  ،كأجمعت المصادر عمي اىتماـ الطكلكنييف بتقدـ أحكاؿ مصر االقتصادية كازدىارىا كيدؿ
عمي ذلؾ كفرة الثركات التي خمفيا الطكلكنييف كرخص األسعار كتكفر السمع في سائر أنحاء مصر
بصكرة لـ تشيدىا مف قبؿ ،
 شئ جميؿ أف يتمتع المصريكف بخيرات كطنيـ كما أف أحمد بف طكلكف كاف ييتـ بالطب كصحة المكاطنيف بشكؿ غير عادم حيث قاـ ببناء مستشفيكبير مجاني كألحؽ بو صيدلية لصرؼ األدكية مجانان أيضان دكف تمييز بيف الطبقات كاألدياف  ،كيظؿ

المريض تحت العبلج حتي يتـ شفاءه ككانت داللة شفاء المريض قدرتو عمي أكؿ رغيؼ كدجاجة

كعندئذ يسمح لو بمغادرة المستشفي ككاف ابف طكلكف يتفقد المستشفي كيتابع عبلج األطباء كيشرؼ
عمي المرضي ،
 إنو نظاـ تأميف صحي كامؿ كرائع ببل شؾ كما اىتـ ابف طكلكف بالجيش الضخـ الذم كاف يسيطر عميو سيطرة كاممة ككاف لديو أسطكؿ قكمكأنشأ مراكب حربية متقنة الصنع  ،كما حدثت طفرة صناعية في مصر في ىذا العصر كخاصة صناعة
النسيج كالزجاج كالكرؽ كاألسمحة كالصابكف كالسكر كقاـ ابف طكلكف ببناء دار لسؾ العممة  ،حيث
سكت الدنانير ذات المستكم الرفيع في النقاء  ،كشيدت مصر في عيده نيضة تجارية عظيمة ،
فكانت البضائع التي تصؿ مف ببلد اليند كالصيف تسمؾ طريؽ البحر األحمر إلي مصر كمنيا إلي
مكاني إيطاليا كفرنسا كأسبانيا ،
 ىذا ما يسمي حاليان بتجارة الترانزيت  ،حيث تتكاجد البضائع فترة قصيرة مؤقتة في مكاف مؤقت ليتـإعادة بيعيا

ّٗٓ
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 -كما كاف في مصر في ىذا العيد أيضان العديد مف العمماء كالفقياء كالمؤرخيف كاألدباء كالشعراء نبغكا

في عيد الدكلة الطكلكنية كغاية القكؿ في ىذا المكضكع أف مصر في ىذا العيد شيدت فترة ازدىار
في جميع المجاالت كشاركت في النيضة الحضارية  ،التي شيدىا العالـ اإلسبلمي في القرف الثالث

اليجرم ،
 فكيؼ كانت عبلقة ابف طكلكف بالشعب المصرم ؟ اكتسب ابف طكلكف في مصر حب الجميع عمي اختبلؼ دياناتيـ كمذاىبيـ المختمفة فقد كاف كما يقكؿبل حازمان ،كثير المعركؼ كالصدقة متدينان يحب العمماء كأىؿ الديف ،كعمؿ كثيران مف
عنو ابف األثير "عاق ن

أعماؿ البر كمصالح المسمميف "َّٔ كعندما مرض مرضان شديدان في آخر أيامو ( - -خرج المسممكف

بالمصاحؼ كالييكد بالتكراة كالنصارل باإلنجيؿ كالمعممكف بالصبياف إلي الصحراء كدعكا لو ُّٔ)- -

مما يؤكد أف الستة عشر عامان التي قضاىا ابف طكلكف في حكـ مصر حتي كفاتو بيا كانت مف أفضؿ
األياـ التي مر بيا المصريكف في ذلؾ الكقت ،

 رائع أنو كاف كثير المعركؼ كالصدقة نعـ كلقد كانت صدقاتو عمي أىؿ المسكنة كالستر كعمي الضعفاء كالفقراء كأىؿ التجمؿ متكاترة  ،ككافراتبو لذلؾ في كؿ شير ألفي دينار  ...سكم ما يطرأ عميو مف النذكر كصدقات الشكر عمي تجديد النعـ
 ،كسكم مطابخو التي أقيمت في كؿ يكـ لمصدقات في داره كغيرىا  ،يذبح فييا البقر كالكباش  ،كيغرؼ
لمناس في القدكر الفخار كالقصاع  ،عمي كؿ قدر أك قصعة لكؿ مسكيف أربعة أرغفة في اثنيف منيا
فالكذج كاالثناف اآلخراف عمي القدر  ،ككانت تعمؿ في داره كينادم  :مف أحب أف يحضر دار األمير
فميحضر كتفتح األبكاب كيدخؿ الناس الميداف  ،كابف طكلكف في المجمس الذم تقدـ ذكره ينظر إلي
المساكيف كيتأمؿ فرحيـ بما يأكمكف كيحممكف فيسره ذلؾ فيحمد ا﵀ عمي نعمتو  ،كلقد قاؿ لو مرة
إبراىيـ بف قراطغاف ككاف عمي صدقاتو  :أيد ا﵀ األمير  ،إنا نقؼ في المكاضع التي تفرؽ فييا الصدقة
 ،فتخرج لنا الكؼ الناعمة المخضكبة نقشان كالمعصـ الرائع فيو الحديدة كالكؼ فييا الخاتـ  ،فقاؿ  :يا

ىذا  ،كؿ مف مد إليؾ يده فأعطو  ،فيذه ىي ا لمطيفة المستكرة التي ذكرىا ا﵀ سبحانو كتعالي في
اى يؿ أى ٍغ ًنياء ًم ىف التَّعفُّ ً
كتابو فقاؿ (ي ٍحسبيـ ا ٍلج ً
ؼ)(ِّٕ-سكرة البقرة)  ،فاحذر أف ترد يدا امتدت إليؾ
ى ىي يي ى
ى
ى ى
كأعط كؿ مف يطمب منؾ

 -ككـ مف الكقت استمر حكـ الدكلة الطكلكنية ؟

َّٔ
ُّٔ
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ِّٗ

-

لقد حكـ أحمد ابف طكلكف كأكالده مصر لمدة ّٖ سنة تقريبانِّٔ فكانت فترة حكـ أحمد ابف طكلكف

مف سنة ٖٖٔ ـ إلي سنة ْٖٖ ـ ثـ جاء ابنو أبك الجيش خماركيو بف أحمد بف طكلكف كحكـ مصر
مف سنة ْٖٖ ـ إلي سنة ٖٔٗ ـ ثـ أبك العساكر جيش بف خماركيو بف أحمد بف طكلكف لمدة أياـ
قميمة ثـ ىاركف بف خماركيو مف سنة ٖٔٗ ـ إلي سنة َْٗ ـ ثـ شيباف بف أحمد بف طكلكف في
ديسمبر َْٗ ـ كلـ يحكـ إال أيامانّّٔ  ،كست بلحظ معي أف فترة أحمد بف طكلكف كابنو خماركيو
تقريبان ىي الفترة المستقرة نسبيان في عصر الدكلة الطكلكنية أما بعد ذلؾ فقد حدثت بعض االضطرابات

في الدكلة الطكلكنية كيؤكد ىذ ه االضطرابات قصر فترة حكـ باقي الطكلكنييف بؿ إف أحدىـ تـ خمعو مف
الحكـ بكاسطة الجيش  ،كما انتيت حياة ىاركف بف خماركيو بالقتؿ كلـ تدـ فترة حكـ شيباف بف أحمد

الممؾ
بف طكلكف إال أيامان معدكدة ككؿ ىذا يؤكد ما سبؽ ذكره مف أف الممكؾ كالقادة األقكياء يؤسسكف ي

كأكالدىـ كأحفادىـ الضعفاء يضيعكنو

 -حسنان فمنكمؿ الحديث كنتناكؿ فترة حكـ خماراكيو بف أحمد بف طكلكف

ُّٔ .خماركيو بف أحمد بف طكلكف

 أكد العديد مف المؤرخيف أف خماركيو لـ يكف عمي نفس مستكم أبيو مف القكة كالعظمة بؿ الفترة التيجاءت بعد ابف طكلكف كانت تشبو السير بالقصكر الذاتي حيث أف العجمة التي أدارىا ابف طكلكف بقكة

لـ يعد أحد بعده يديرىا بؿ ظمت تدكر تأثران بقكة ابف طكلكف فقط إلي أف تكقفت تمامان كانيارت الدكلة ،

كألف ابف طكلكف أسس دكلة قكية كأدار العجمة بقكة دفع ضخمة فقد ظمت تدكر فترة ليست بالقصيرة

حتي تكقفت تمامان  ،كغاية ما يقاؿ عف خماركيو أنو كاف مسرفان إلي حد ما (  - -كلـ يحسف خماركيو
االستفادة مف األمكاؿ الجمة التي تركيا لو أبكه فأخذ يسرؼ في البناء كأنكاع الترؼ ، ّْٔ) - -

ككاف الخميفة العباسي المعتمد قد مات ىك كأخكه المكفؽ كخمفو الخميفة المعتضد با﵀ بف المكفؽ ،
كاىتـ خماركيو باكتساب كد الخميفة العباسي الجديد كعرض عميو ( - -زكاج ابنتو أسماء التي تمقب
بقطر الندم مف ابف الخميفة كلكف الخميفة اختارىا لنفسو فكافؽ أبكىا عمي ذلؾ كجيزىا بجياز يفكؽ
الكصؼ مما أدم إلي إفبلس مصر كقد أفاضت المصادر في كصؼ جياز العركس ّٔٓ) - -
 قطر الن دم التي يتردد ذكر اسميا في أغنية شعبية شييرة حتي اآلف ؟ نعـ  ،كيقاؿ أف خماركيو أمر ببناء قصر عمي رأس كؿ مرحمة مف مراحؿ المسافة بيف مصر كبغدادلتقيـ فيو ابنتو أثناء سفرىا إلي الخميفة (  - -مجيز بكؿ كسائؿ الراحة كالرفاىية كأنيا في قصر أبييا
في مدينة القطائع إلي أف كصمت بغداد كدخؿ بيا الخميفة المعتضد في ربيع اآلخر سنة ِِٖ ىػ (
ِّٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٖٕ

ّْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُُ

ّّٔ

ّٓٔ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٕٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُُ

َِْ

مايك ٖٓٗ ـ )ّٔٔ كغاية ما يقاؿ عف عصر خماركيو كما بعده كحتي انتياء الدكلة الطكلكنية ما
قالو الكاتب محمكد السعدني عف ابف طكلكف كأكالده ( - -فمما مات ماتت دكلتو كذلؾ كاف بقيت أماـ
الناس فترة مف الكقت كلكف الذم قاـ لـ يكف دكلة ابف طكلكف كلكف شبح الدكلة كصدم الصكت القكم
الذم كاف يتردد في جنباتيا يكمان ما غير بعيد ، ّٕٔ) -

 يا ليا مف فترة قصيرة في تاريخ مصر  ،كيبدك أف أبناء أحمد بف طكلكف يصمحكف كأمثمة لؤلبناء الذيفال يحسنكف المحافظة عمي ممؾ اآلباء
 نعـ كقد كتب الشعراء قصائد مف الشعر حزنان عمي سقكط الدكلة الطكلكنية كاليؾ بعض أبيات مف رثاءالدكلة الطكلكنية مف كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار لممقريزم :
قؼ كقف نة كانظر إلي الميداف

كالجكسؽ العالي المنيؼ بناؤه

فانظر إلي ما شيدكا مف بعدىـ
أيف األلي حفركا العيكف بأرضو

كالقصر ذم الشرفات كاأليكاف
ما بالو قفر مف السكاف
ىؿ فيو غير البكـ كالغرباف
كتأنقكا فيو كفي البنياف

غرسكا صنكؼ النخؿ في ساحاتو كغرائب األعناب كالرماف
كالزعفراف مع البيار بأرضو
كانكا ممكؾ األرض في أياميـ
فتمزقكا كتفرقكا فيناؾ ىـ
كا﵀ كارث كؿ حي بعدىـ

كالكرد بيف اآلس كالريحاف
كبراء كؿ مدينة كمكاف
تحت الثرم يبمكف في األكفاف
كلو البقاء ككؿ شئ فاف

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ مات خماركية  ،كساد ت الفكضي بعد مكتو كأصبحت مصر غير قادرة عمي السيطرة عمي ممتمكاتيا فيالشاـ كغيرىا  ،كجاء ثبلثة مف الطكلكنييف حكمكا مصر لمدة قصيرة  ،بمغ فييا الضعؼ ما بمغو مما
أدم إلي انييار الدكلة حيث كاف الخميفة العباسي في ذلؾ الكقت يراقب ما يحدث في مصر كيتابع ما
يدكر بيا كقرر استعادة السيادة الكاممة كالسيطرة المطمقة عمي مصر عندما كصؿ بيا الحاؿ إلي ما
ذكرناه مف ضعؼ كفكضي كاضطراباتّٖٔ  ،ككاف الخميفة العباسي المكجكد في ذلؾ الكقت ىك
المكتفي با﵀ ابف المعتضد با﵀ كقاـ المكتفي با﵀ بإرساؿ جيش كأسطكؿ إلي مصر بقيادة محمد بف
سميماف الكاتب لمقضاء عمي الطكلكنييف حيث أكقع اليزيمة الساحقة بيـ بحران كبران كقاـ القائد العباسي

ّٔٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُُ

ّٖٔ

الحظ معي عزيزم القارئ أىمية الحاكـ القكم في استقرار األمكر كمدم تأثر الببلد بالحاكـ الضعيؼ إلي درجة انعداـ النظاـ

ّٕٔ

فييا

مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ِٓ

ُِْ

محمد بف سميماف بحرؽ مدينة القطائع عاصمة الدكلة الطكلكنية ما عدا الجامع الكبير بيا كالمكجكد
إلي اآلف كالذم يي عتبر الشاىد الكحيد عمي مدينة القطائع كحضارتيا كجماليا
 مات ابف طكلكف إذف دكف أف يعرؼ أف مدينتو الرائعة ستحترؽ  ،سبحاف ا﵀  ،فماذا حدث بعد سقكطالدكلة الطكلكنية كعكد السيطرة الكاممة لمعباسييف عمي مصر ؟
 تكلي حكـ مصر (ُُ) كاليان خبلؿ ثبلثيف سنةّٗٔ كىي الفترة بيف سقكط الدكلة الطكلكنية كقياـالدكلة اإلخشيدية ( - -كك انت تجربة ابف طكلكف كدكلتو قد فتحت العيكف عمي ما يمكف أف تقدمو
مصر لمف يتكالىا مف إمكانيات فيي قاعدة عسكرية اقتصادية كبرم  -لذلؾ حرص األذكياء مف الكالة
أف يثبتكا أقداميـ فييا كلكف لـ يتمكنكا مف ذلؾ لحرص الخمفاء العباسييف ككزراءىـ عمي تغيير الكالة
بكثرة في مصر في ذلؾ الكقت حتي ال يتمكف أحد الكالة مف االستقبلؿ بيا لذلؾ نجد عدد الكالة في مدة
َّ سنة ُُ كالي كىك عدد كبير بالنسبة ليذه المدة القصيرة نسبيان إلي أف جاء اإلخشيد عندما أسس

في مصر دكلة شبو مستقمة ذات قكة ال يستياف بيا كأكرثيا ألربعة مف ذريتو  ، َّٕ) -ككانت
الفترة بيف سقكط الدكلة الطكلكنية كقياـ الدكلة اإلخشيدية قد شيدت صراع مرير كعنيؼ بيف الخبلفة
العباسية السنية كالخبلفة الفاطمية الشيعية التي أسسيا الفاطميكف في المغرب  ،كلـ تسمـ مصر مف

ىذا الصراع بؿ إنيا كانت مسرحان لممعارؾ بيف الجانبيف (  - -كال شؾ أف كقكع الصداـ أكثر مف مرة
عمي أرض مصر بيف الخبلفة العباسية السنية كالخبلفة الفاطمية الشيعية قد أنزؿ كثيران مف األضرار

بالمصرييف كعرضيـ لمتاعب قاسية مف جانب الجنكد فساءت أحكاؿ الببلد كتعرضت مرافقيا لئلىماؿ -

 )ُّٕ إلي أف قامت الدكلة اإلخشيدية ليعكد االستقرار إلي مصر مرة أخرم ، -ككيؼ قامت الدكلة اإلخشيدية في مصر كمف ىك اإلخشيد ؟

ُّٕ .قياـ الدكلة اإلخشيدية في مصر
 اإلخشيد مؤسس ىذه الدكلة كاف مف المخمصيف لمخبلفة العباسية ككممة اإلخشيد ليست اسمو  ،كلكنيالقبو أما اسمو فيك أبك بكر محمد ابف طغج  ،كلقب اإلخشيد ىك المقب الذم يتمقب بو ممكؾ أحد ببلد

ما كراء النير كتسمي فرغانة  ،ككاف محمد بف طغج مف أصؿ فرغاني كألنو أصبح أميران كبيران فكاف مف

الطبيعي أف يمقب بمقب األمراء كالممكؾ في ببلده األصمية  ،ككاف مف أشجع القادة المقاتميف في
الجيش العباسي كقد شارؾ كالي مصر في قتاؿ الفاطمييف مما جعمو يناؿ ثقة الخميفة العباسي "

الراضي با﵀ " حتي أنو قاـ بتعيينو كاليان عمي مصر كأعطاه حؽ تكريث حكـ مصر ألكالده مف بعده
كىذا يؤكد قدرة اإلخشيد عمي السيطرة عمي حدكد الدكلة العباسية المضطربة بفعؿ الفاطمييف القادميف
ّٗٔ
َّٕ
ُّٕ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ِٖ
مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ِٖ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٓ

ِِْ

مف الغرب كبالفعؿ لـ يتمكف أحد منيـ مف دخكؿ مصر بالقكة إال بعد انييار الدكلة اإلخشيدية بكفاة
كافكر اإلخشيدم كما سنرم  ،أما الراضي با﵀ فيك الخميفة رقـ ّٗ في قائمة الخمفاءِّٕ كفي عيد
ىذا الخميفة بمغت الدكلة العباسية قمة الضعؼ بحيث أف الخميفة لـ يعد يسيطر إال عمي بغداد فقط
تقريبان  ،كىذا ما فيمتو مف كبلـ اإلماـ السيكطي حيث ذكر في كتابو تاريخ الخمفاء ما يمي (  - -كفي

سنة خمس كعشريف "ِّٓىػ " اختؿ األمر جدان كصارت الببلد بيف خارجي قد تغمب عمييا  ،أك عامؿ

ال يحمؿ ما نال  ،كصاركا مثؿ ممكؾ الطكائؼ  ،كلـ يبؽ بيد الراضي غير بغداد كالسكاد  - - - ،كلما
ضعؼ أمر الخبلفة في ىذه األزماف ككىت أركاف الدكلة العباسية  ،كتغمبت القرامطة كالمبتدعة عمي

األقاليـ  ،قكي ت ىمة صاحب األندلس األمير عبد الرحمف بف محمد األمكم المركاني  ،كقاؿ  :أنا أكلي
الناس بالخبلفة كتسمي بأمير المؤمنيف الناصر لديف ا﵀  ،كاستكلي عمي أكثر األندلس ككانت لو
الييبة الزائدة كالجياد كالغزك كالسيرة المحمكدة ، ّّٕ) - -
 ىؿ أصبح ىناؾ أكثر مف خميفة ؟-

نعـ فقد أكد اإلماـ السيكطي أف ثبلثة في العالـ كمو في ذلؾ الكقت كانكا يمقبكف بمقب أمير المؤمنيف
منيـ طبعان الراضي با﵀ كصاحب األندلس كالخميفة الشيعي الفاطمي بالقيركاف  ،ككما طمب ابف طكلكف

مف الخميفة العباسي الحضكر إلي مصر كاتخاذىا مقران لو خكفان عميو مف مؤامرات األتراؾ  ،فعؿ
اإلخشيد نفس الشئ كطمب مف أمير المؤمنيف أف يحضر إلي مصر (  - -فالتقي بو اإلخشيد في
الشاـ  ،كأبدم لو بالغ االحتراـ كالتقدير كدعاه إلي ترؾ بغداد كالمجئ إلي مصر كاإلقامو فييا  ،كقاؿ
لمخميفة  " :يا أمير المؤمنيف أنا عبدؾ كابف عبدؾ كقد عرفت األ تراؾ كغدرىـ كفجكرىـ  ،فا﵀ في نفسؾ
 ،سر معي إلي الشاـ كمصر فيي لؾ كتأمف عمي نفسؾ " كلكف الخميفة فضؿ أال يترؾ عاصمة ممكو
كرفض عرض اإلخشيد  ،كال شؾ أنو لك أتيح لئلخشيد أف ينجح في جذب الخميفة إلي مصر لتغير –
إلي حد ما – مستقبؿ الخبلفة كمستقبؿ مصر ،
 كلكف الخبلفة العباسية انتقمت إلي مصر فيما بعد في العصر المممككي عمي حد عممي -نعـ  ،فإذا كاف اإلخشيد قد أخفؽ في جعؿ مصر مركزان لمخبلفة العباسية  ،فإف ذلؾ األمر قد تـ بالفعؿ

فيما بعد عمي يد السمطاف المممككي الظاىر بيبرس في سنة ٗٓٔ ىػ " ُُِٔـ ")ّْٕ  ،كمف ىنا

يتضح أف اإلخشيد كاف حريصان عمي الخميفة العباسي كمخمصان لو أشد اإلخبلص

 -فما الممخص العاـ لمعصر اإلخشيدم ؟

ِّٕ
ّّٕ
ّْٕ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َّٖ
تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة َّٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُّ ُُّ ،

ِّْ

 تكلي حكـ مصر مف اإلخشيدييف بما فييـ اإلخشيد ككافكر خمسة أمراء كىـ عمي الترتيب أبك بكرمحمد بف طغج اإلخشيد كأبك القاسـ أنكجكر ابف اإلخشيد كأبك الحسف عمي ابف اإلخشيد كأبك المسؾ
كافكر خادـ اإلخشيد كأبك الفكارس أحمد ابف عمي ابف اإلخشيد حتي دخميا القائد جكىر الصقمي في
شعباف ّٖٓ ىػ  /يكنيك ٗٔٗ ـّٕٓ كخطب لممعز الفاطمي عمي المنابر بمصر ككانت فترة حكـ
اإلخشيدييف حكلي ّْ سنة مف أغسطس ّٓٗ ـ إلي يكنيك ٗٔٗـ
 كمف ىك كافكر ىذا ؟ كا ف لئلخشيد عبد أسكد خصي اسمو كافكر ككاف كافكر ىذا مربي أكالد اإلخشيد كمعمميـ كأستاذىـككاف شديد اإلخبلص لئلخشيد كلدكلتو  ،كما كاف قائدان لبعض المعارؾ التي خاضيا جيش الدكلة

اإلخشيدية كغاية القكؿ عف ىذا الرجؿ أنو كاف رجؿ دكلة ككاف عبدان كلكنو كاف فمتة مف فمتات الزمف
كنادرة مف النكادر  ،فبالرغـ مف أنو عبد إال أنو كاف يتميز بصفات تؤىمو لمقيادة كاإلمارة ببل مبالغة ،

كيكفي أف أقكؿ لؾ أف كافكر ىذا قد أصبح كصيان عمي أكالد اإلخشيد بعد مكتو ككاف محافظان عمي

الدكلة بعد مكت مؤسسيا كبكفاة كافكر انتيت الدكلة اإلخشيدية كاقتحـ الجيش الفاطمي مصر أم أف
الدكلة اإلخشيدية كانت عبارة عف شخصيف فقط ىما اإلخشيد نفسو ثـ كافكر كبكفاة آخرىما انتيت

الدكلة
 -فمتحدثني عف اإلخشيد نفسو فمف الكاضح أنو كاف أحد الشخصيات البارزة في تاريخ مصر ؟

ُّٖ .أبك بكر اإلخشيد
 -قاؿ المقريزم عف أبك بكر محمد ابف طغج الممقب باإلخشيد ما يمي (  - -ككاف حازمان شديد التيقظ

في حركبو  ،حسف التديف  ،مكرمان لؤلجناد  ،شديد  -ال يكاد يجر قكسو غيره  ،حسف السيرة في الرعية

 ،نجيبان شيمان  - - ( ّٕٔ) - -كشيدت مصر في عصر الدكلة اإلخشيدية رغـ قصره نشاطان
حضاريان مزدىران في مياديف الفنكف كاآلداب كالعمكـ  ،كيتضح ذلؾ مف تشييد العمائر كانتاج التحؼ

كاآلثار الفنية التي تمثؿ شتي مياديف الفف اإلسبلمي  - - ( ، ّٕٕ) - -كتميز عيد اإلخشيدييف

بظيكر عدد مف أعبلـ الفقو مف أبناء مصر كاف ليـ نشاطان مرمكقان  - - ( ، ّٕٖ) -كاىتـ

اإلخشيديكف بانتعاش األحكاؿ اإل قتصادية في مصر كأكلكا عنايتيـ بالزراعة كالصناعة كالتجارة  ،أما
الزراعة فكانت الحرفة األساسية لمعظـ السكاف  ،كتمثؿ المكرد الرئيسي لدخؿ الدكلة  ،كلـ يكف إيجار

األرض الزراعية مرتفعان في العصر اإلخشيدم  ،إذ كاف يتراكح بيف دينار كاحد كبيف ديناريف كنصؼ

دينار لمفداف في السنة حسب جكدة األرض  -كقد بذؿ كافكر اإلخشيدم جيده لتنمية الزراعة  ،حتي
ّٕٓ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٖٓ

ّٕٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّّ

ّٕٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٕ ( نقبلن عف المقريزم )

ّٖٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّْ

ِْْ

زاد خراج مصر عمي أربعة مبلييف كؿ سنة كبمغ خراج الفيكـ كحده سنة ّٔٓىػ "ٕٔٗـ" في عيد
كافكر أكثر مف َِٔ ألؼ دينار)ّٕٗ  ، ،أما عف الصناعة فيقكؿ د محمكد الحكيرم ( - -كالي
جانب ىذا كانت مصر بمدان صناعيان ىامان في العصر اإلخشيدم  ،فاشتيرت بصناعة النسيج الرقيؽ في

تنيس كدمياط كشطا كدبيؽ  ،كامتازت بصفة خاصة باألقمشة ذات الخيكط الذىبية التي كانت تصدرىا
إلي العراؽ  ،كقد ظؿ الخمفاء العباسيكف في عيد اإلخشيد يستمدكف مف مصر أكثر ما يمزميـ مف

المن سكجات النفيسة المحبلة بكتابات ككفية فييا العبارات كاألدعية المعركفة  - -كظيرت في العصر
اإلخشيدم صناعة الكرؽ التي حمت محؿ البردم
 -إنيا معمكمة ميمة جدان فمتي كاف أكؿ مرة يتـ استخداـ الكرؽ العادم بد نال عف كرؽ البردم ؟

 ترجع أكؿ كثيقة حككمية مف الكرؽ إلي عاـ ُِٗـ  ،كما ترجع آخر كثيقة حككمية مف كرؽ البردمإلي عاـ ّٓٗ ـ  ،يضاؼ إلي ىذا اشتيار مصر حينئذ بصناعة األسمحة كالتحؼ الدقيقة المطعمة
بالذىب كالفضة كالجكاىر الثمينة  - -كاحتفظ نير النيؿ بمكانتو اليامة في نقؿ التجارة الداخمية بيف
شماؿ مصر كجنكبيا في العصر اإلخشيدم َّٖ) -
 ىؿ كانت الدكلة اإلخشيدية فقط ىي التي قامت في ظؿ الخبلفة العباسية في بغداد ؟ -ال بؿ كانت الدكلة الحمدانية في حمب معاصرة لمدكلة اإلخشيدية في مصر  ،كتتبع أيضان الخبلفة

العباسية في بغداد ككاف حاكميا ييدعي سيؼ الدكلة الحمداني ككاف مف أمراء ىذه الدكلة أيضان أبك
فراس الحمداني الشاعر كالفارس الشيير ككاف ىناؾ صراعات لبلسؼ بيف الدكلتيف عمي الحدكد كمف

ىذا ما ذكره د الحكيرم (  - -كمف المصاعب الخارجية التي كاجيت اإلخشيد غارات الحمدانييف
أصحاب المكصؿ كحمب عمي ممتمكات اإلخشيدييف في الشاـ  ،فقد سار سيؼ الدكلة الحمداني نحك
الشاـ  ،كىزـ جيشان بقيادة كافكر عمي نير العاصي  ،فاضطر اإلخشيد إلي أف يخرج بنفسو عمي رأس

جيش كثيؼ في نفس العاـ كاستطاع اف يسترد دمشؽ  ،كأكقع اليزيمة بجيش سيؼ الدكلة في حمص

كقنسريف  ُّٖ) - -كمع ذلؾ فقد فضؿ اإلخشيد عقد معاىدة صمح بينو كبيف سيؼ الدكلة رغـ ىذا
اإلنتصار الساحؽ كذلؾ يعكد لسبب ميـ جدان ىك أف اإلخشيد كاف حريصان عمي بقاء قكة الدكلة

الحمدانية لتظؿ أحد العناصر التي تكاجو الركـ كتصد غاراتيـ  ،ككاف الركـ يخشكف بطش الحمدانييف

كاإلخشيدييف كلذلؾ قرر اإلمبراطكر ركمانكس ليكابينكس أف يقيـ عبلقة طيبة مع الخميفة العباسي
كاإلخشيد أيضان  ،ككاف يتبادؿ الرسائؿ الكدية معيـ (  - -كقد أكرد القمقشندم نص الرسالة المطكلة
التي كجييا اإلخشيد لئلمبراطكر ركمانكس ردان عمي رسالتو  ،كمف مضمكنيا يتبيف لنا حرص

ّٕٗ
َّٖ
ُّٖ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٓ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٔ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ

ِْٓ

ركمانكس عمي إقامة عبلقات كدية كتبادؿ األسرم كتعزيز التبادؿ التجارم  ،كفي ذلؾ يقكؿ (  -كأما
ما أنفذتو لمتجارة فقد أمكنا أصحابؾ منو  ،كأذنا ليـ في البيع كفي ابتياع ما أرادكه كما اختاركه  ،ألنا
كجدنا جميعو ال يخطره عمينا ديف كال سياسة ، ِّٖ) -
 أعتقد أف المتنبي الشاعر الشيير كاف يعيش في ذلؾ الكقت في عصر سيؼ الدكلة نعـ فقد عاش المتنبي أفضؿ اياـ حياتو كاكثرىا عطاء في ببلط سيؼ الدكلة الحمداني في حمب ككافأحد أعظـ شعراء العرب ،كأكثرىـ تمكنان بالمغة العربية كأعمميـ بقكاعدىا كمفرداتيا ،كلو مكانة سامية لـ
تتح مثميا لغيره مف شعراء العربية.

 المتنبي يكصؼ بأنو نادرة زمانو ،كأعجكبة عصره ،كظؿ شعره إلى اليكـ مصدر إلياـ ككحي لمشعراءكاألدباء .كىك شاعرحكيـ ،كأحد مفاخر األدب العربي .كتدكر معظـ قصائده حكؿ مدح الممكؾ.
 بالتأكيد فقد مدح سيؼ الدكلة كما عاتبو أيضان في قصيدة شييرة فيما يمي بعض مقتطفات منيا :يا أعدؿ الناس إال في معػػاممتي " فيؾ الخصاـ كأنت الخصـ كالحكـ

سيعمػـ الجمع ممف ضـ

مجمسنا "

انا الذم نظر األعمى إلى
إذا رأيػػػت نيكب الميػػث
الخيؿ كالميؿ كالبيػػداء

أدبػػي "

بارزة "

تعرفنػػػػي "

يػػػػا مف يعز عميػػػنا أف

"باننػػي خير مف تسعى بو قػػػػػدـ
" فبل تظنػػػف أف الميػػث يبتسػػـ
" كالسيؼ كالرمح كالقرطاس كالقمـ

نفارقيػػػـ "

إف كػػاف سركػـ ما قاؿ

كأسمعػت كمماتي مف بو صمػػـ

حاسدنا "

" كجداننػا كؿ شيء بعدكـ عػػدـ
" فما لجػػػرح إذا أرضاكػػػـ ألػػـ

 فيؿ كانت ىناؾ عبلقة بيف المتنبي كالدكلة اإلخشيدية في مصر ؟ بالطبع  ،ف عندما مات أبك بكر محمد بف طغج اإلخشيد تأثر الناس بمكتو كرثاه المتنبي فقاؿ :ً
ً
ً
يى ىك َّ
ص ٍرًف ًو ًب ىد ىعا
الزىم ي
اف ىم ىن ٍن ىت ًبالَّذم ىج ىم ىعا في يك ِّؿ ىي ٍكوـ تىىرل م ٍف ى
َّىر ًب ً ً ً
ً ً ً
ص ىن ىعا
لى ٍك ىك ى
اف يم ٍمتىنعه تي ٍغنيو ىم ٍن ىعتي يو لى ٍـ ىي ٍ
اإل ٍخشيد ىما ى
ص ىن ًع الد ٍ ي
الحماـ ىفمىـ تى ٍدفى ٍع عس ً
ىذ ى ً
اء ىكالى أى ٍغ ىناهي ىما ىج ىم ىعا
اك يرهي ىع ٍنوي القى ى
ض ى
ى ى
اؽ ى ى ٍ
ض َّـ ًم ٍف ىك ىروـ ىك ًم ٍف ىف ىخ و
س ىعا
ىل ٍك ىي ٍع ىم يـ المَّ ٍح يد ىما ىق ٍد ى
اء ىال تَّ ى
ار ىك ًم ٍف ىن ٍع ىم ى
يؾ الب ٍحر م ٍحتىبسا كالمَّ ٍي ىث ميتى ً
ً
كد يم ٍجتى ًم ىعا
ىيا ىل ٍح يد ي
ص نار ىكا ٍل يج ى
يٍ
ط ٍؿ إً َّف ف ى ى ى ي ى ن ى

اإل ٍخ ًش ً
الكىرل ًب ىرىدل ً
يد قى ٍد في ًج ىعا
ىيا ىي ٍك ىم يو ىل ٍـ تى يخ َّ
ص الفى ٍج ىع أ ٍ
يس ىرتى يو يك ُّؿ ى
 -فماذا تعرؼ عف كافكر اإلخشيدم ؟

ِّٖ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُّ

ِْٔ

ُّٗ .أبك المسؾ كافكر اإلخشيدم
 في أكاخر عصر الدكلة اإلخشيدية كعندما تكلي أبك المسؾ كافكر األخشيدم حكـ مصر  ،كقعت فيمصر ىزة أرضية عظيمة خافكا الناس مف ذلؾ كىربكا إلي الجباؿ كتشاءـ األمير كافكر مف األمر
كاعتزؿ الناس  ،حتي أخرجو مف عزلتو شاعر مصر الرسمي محمد بف عاصـ  ،إذ دخؿ عميو كألقي
قصيدة عصماء بيف يديو منيا ىذا البيت :

ما زلزلت مصر مف و
اد بيا
خكؼ ير ي
ً
عػػػدلو طػػربا
لكنيا رقصػػت مػف

 -رقصت مف عدلو طربا ؟؟

 قصيدة دفع فييا أبك المسؾ كافكر ألؼ دينار ذىبان  ،كىذه الجائزة ىي السبب الحقيقي الذم جعؿالمتنبي يشد رحالو إلي كافكر ،

 بالطبع فإذا كاف يدفع ألؼ دينار إلي شاعر مثؿ محمد بف عاصـ فكـ يدفع لشاعر في كزف المتنبي ؟-

كبالفعؿ حضر أبك الطيب المتنبي إلي مصر كمدح كافكر في قصيدة شييرة ىذه مقتطفات منيا
أف ي يك ٌف ً
ً
أمان ىيا
كفى ى
الم ىن ىايا ٍ
داء ٍ
المك ىت شاف ىيا ىك ىح ٍ
ترل ٍ
بؾ ن
س يب ى
أف ى
فأع ىيا ٍأك ىع يدكان م ً
داج ىيا
لما تى ىم ٌن ٍي ىت ٍ
صديقان ٍ
أف تىىرل ى
تى ىم ٌن ٍيتى ىيا ٌ
ي
بذلٌ وة فىبل تى ً
عيش ً
الي ىم ًان ىيا
أف تى ى
ضى ٍ
إذا ى
كنت تىٍر ى
ساـ ى
ستىع ٌد ٌف ي
ٍ
الح ى
أنت ك ً
اف ىيا
ىح ىب ٍبتي ىؾ ىق ٍمبي قى ى
بؿ يح ٌب ىؾ مف نأل ىكقد ى
كاف ىغ ٌداران ف يك ٍف ى ى
القمب ً
ً
باك ىيا
كج ىع
قت ى
فار ي
ت أليكفان لى ٍك ىر ي
يخمً ٍق ي
شيبي يم ى
جعت إلى ا ٌ
لص ىبى لى ى
حياتي كينصحي كاليكل كال ىقك ً
كىل ًك ٌف بالفيس ً
اف ىيا
طاط ىب ٍحران ىأزٍرتي يو
ىى ى ٍ
ٍ
ى ىى ى ى
ى
ً
ً
كر تىىك ًار ىؾ ىغ ً
قى ىكاص ىد ىكافي و
الس ىكاقيا
ص ىد ى
حر استى ىق ٌؿ ٌ
يرًه ىك ىم ٍف قى ى
الب ى

ات الب ىغ ً
يد ع ىداك ً
األع ًاد ىيا
ط ًف ًو
اة بمي ٍ
مني ٍـ ىأب ى
ٍ
اد ى
ي
فإف لـ تىًب ٍد ي
يي ًب ي ى ى
ً
سؾ ذا الك ٍج يو الذم ي ً
الم ً
أبا ً
كنت ر ً
اج ىيا
كنت تائقان إلى ٍيو ىكذا ى
ى
الي ٍك يـ الذم ي ى
ً
س و
ىأبا يك ٌؿ ًط و
ىك َّ
ص ال ىغ ىك ًاد ىيا
حده
س ًؾ ىك ى
حاب ال أ يخ ٌ
يب ال ىأبا الم ٍ
كؿ ى
الم ىعالً ىيا
الي بال ٌن ىدل
فإ ٌن ىؾ تيعطي في ىن ى
س ىب ال ٌن ي
إذا ىك ى
داؾ ى
اس ى
الم ىع ى
فىيرجع م ٍمكان ً
أف ىي يزكر ىؾ ر ً
لمع ىارقى ً
ير ىك ًث و
يف ىك ًال ىيا
اج هؿ
ير ٍ
ىٍ ى ى
ى ى
ىك ىغ ي
ً
 ىأبا يك ٌؿ ًط وحده
س ًؾ ىك ى
يب ال ىأبا الم ٍ
 كلكف لـ يتحقؽ ما كاف يتمناه المتنبي مف كافكر  ،فيجاه بعد ذلؾ فيؿ كاف كافكر مف الشخصيات البارزة في تاريخ مصر ؟ سأتمك عميؾ ما كتبو الكاتب الساخر الكبير محمكد السعدني عف كافكر في كتابو الممتع مصر مف تانيحيث كتب ما يمي  ( :لقد كاف عمنا كافكر صاحب فضؿ كصاحب عمـ  ،ككاف ال يصاحب إال أعمـ أىؿ
ِْٕ

زمانو  ،ككاف مف حاشيتو عمماء النحك كعمماء الفقو كأعدؿ القضاة  ،ككانت مكائده العامرة مبذكلة
لمجميع  ،كدكاره مفتكحة لمفقراء قبؿ األثرياء  ،ككاف لمطبخو في كؿ يكـ ألفا رطؿ مف المحـ البقرم
كسبعمائة رطؿ مف المحـ الضأف  ،كمائة طير أكز  ،كثبلثمائة طير دجاج  ،كثبلثمائة فرخ حماـ ،
كعشركف فرخ سمؾ كبار  ،كعشركف جمبلن رضع  ،كثبلثمائة صحف حمكم  ،كألؼ قفص مف تفاح ،
كمائة قربة مف السكر  ،ككاف يحضر عمي سماطو الخاص كالعاـ )ّّٖ

 يبدك أنو كاف شخص غير عادم -كقد اضطربت أحكاؿ مصر بعد كفاة كافكر كأصبحت جاىزة تمامان لمزحؼ الفاطمي مف الغرب كقد كاف

المعز لديف ا﵀ الفاطمي ينتظر ىذه المحظة لينتزع مصر مف الخبلفة العباسية السنية كيضميا لممد
الشيعي فكاف يعد العدة لذلؾ كيقكؿ عف ذلؾ د محمكد الحكيرم (  -بدأ المعز لديف ا﵀ الفاطمي يعد
العدة لفتح مصر  ،فحفر اآلبار عمي الطريؽ مف أفريقية إلي برقة  ،كأنشأ النزؿ عمي رأس كؿ مرحمة

مف ىذا الطريؽ  ،كعندما كصمتو األخبار بمكت كافكر اإلخشيدم جيز جيشان ضخمان بمغ تعداده مائة

ألؼ مقاتؿ أغمبيـ مف القبائؿ البربرية عيد بقيادتو إلي قائده جكىر الصقمي  ،كقد تجمع ىذا الجيش

في مدينة القيركاف  ،كىناؾ التفت المعز إلي المشايخ الذيف كجييـ مع جكىر كقاؿ  :كا﵀ لك خرج
جكىر ىذا كحده ليفتحف مصر كليدخمنيا باألرديو مف غير حرب  -----كيبني مدينة تسمي القاىرة
تقير الدنيا ّْٖ) - -
 ألـ يجرؤ المعز عمي دفع ىذا الجيش إلي مصر إال بعد أف تأكد مف كفاة كافكر ؟ ذكرنا أنو عند ظيكر شخصية بارزة عمي مسرح األحداث تتغير األحداث  ،كلكف يبدك أف اختفاءه أيضانيغير األ حداث  ،فمـ يقرر أك كما قمت لـ يجرؤ المعز لديف ا﵀ أف يرسؿ جيشو بقيادة جكىر الصقمي
إلي مصر إال بعد أف تأكد مف كفاة كافكر كىكذا نرم أف كفاة شخص كاحد قد تغير مجرم األحداث
تمامان  ،فكؿ ما حدث أف كافكر مات فقط  ،كلـ يحدث أم شئ آخر في مصر ككانت كفاتو سببان في

س قكط مصر في أيدم الفاطمييف  ،إنو أمر يقكدنا بالتأكيد لتذكر طبيعة الشخصيات البارزة في التاريخ

 ليس فقط يذكرنا بطبيعة الشخصيات البارزة كلكف أيضان يذكرنا بطبيعة مصر كدكلة يمثميا شخص كاحدفتقكم بقكتو كتضعؼ بضعفو كسبحاف ا﵀

 كىكذا كصمنا في حديثنا إلي الدكلة الفاطمية لقد سمعت أف ىناؾ عدة أنكاع مف الشيعة فيؿ تسمح لي أف أسأؿ عف ىذه األنكاع كمف أم نكع كانتالدكلة الفاطمية ؟

ّّٖ
ّْٖ

مف كتاب ( مصر مف تاني ) تأليؼ ( محمكد السعدني ) صفحة ِٕ
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ِْٖ

َُْ .الشيعة الجعفرية كالشيعة اإلسماعيمية
 كممة شيعة ببساطة تيطمؽ عمي كؿ مف تشيَّع آلؿ البيت النبكم الشريؼ رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف ،كالتشيع ىنا ببساطة شديدة مقصكد بو أف الخبلفة بعد رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ يجب أف تككف
مقصكرة في اإلماـ عمي كرـ ا﵀ كجيو كنسمو فقط ،
 فيؿ يعتقدكف أف جميع الخمفاء مف خارج نسؿ اإلماـ عمي ال تصح خبلفتيـ عمي اإلطبلؽ بما فييـسيدنا أبي بكر كسيدنا عمر كسيدنا عثماف كاألمكييف كالعباسييف  ،؟
 نعـ كيجب أف تككف الخبلفة بالكراثة داخؿ البيت العمكم فقط كيطمقكف عمي الخميفة لقب اإلماـ ،كىناؾ عدة فرؽ مف الشيعة منيا مف ىك قريب مف السنة كمنيا مف ىك بعيد عنيا كمنيا مف ىك
متطرؼ جدان  ،أما أكثر عدد مف الشيعة حاليان فيـ الشيعة الجعفرية اإلثني عشرية كىـ أكثر أىؿ إيراف
كثمث سكاف العراؽ كتكجد جماعات منيـ في سكريا كلبناف كاليمف كغيرىـ مف الببلد ،

 -عمي ىذا تعتبر الشيعة الجعفرية اإلثني عشرية أشير أنكاع الشيعة حاليان ،

 بالتأكيد  ،كاليؾ بعض ما جاء في كتاب الدكتكر عمي عبد الكاحد كافي عف الشيعة الجعفرية في كتابو "بيف الشيعة كأىؿ السنة "  ،كبالمناسبة الدكتكر عمي عبد الكاحد ىك عضك المجمع الدكلي لعمـ
االجتماع كعميد كمية اآلادب بجامعة أـ درماف كعميد كمية التربية بجامعة األزىر كككيؿ كمية اآلداب
كرئيس قسـ االجتماع بجامعة القاىرة سابقان  ،كسكؼ يككف كبلمي عف الشيعة بالكامؿ مف كتاب
الدكتكر عمي عبد الكاحد عنيـ  ،فمثبلن يقكؿ عف الشيعة الجعفرية ( بأنيا تقصر الخبلفة عمي اإلماـ

عمي بف أبي طالب كأحد عشر إمامان متتابع يف مف نسمو  ،كىـ  :الحسف فالحسيف فعمي زيف العابديف
فمحمد الباقر فجعفر الصادؽ فمكسي الكاظـ فعمي الرضا فمحمد الجكاد فعمي اليادم فمحمد الحسف

العسكرم فمحمد الميدم  ،كالنص عمي اإلماـ األكؿ كىك اإلماـ عمي قد جاء في اعتقادىـ بكصية مف
الرسكؿ عميو السبلـ  ،كأما األحد عشر إمامان مف بعده فقد استحؽ كؿ منيـ الخبلفة بكصية مف اإلماـ

السابؽ لو  ،ككاف كؿ منيـ اإلبف األكبر لئلماـ السابؽ  ،ما عدا الحسيف فإنو كاف أخان لئلماـ السابؽ

لو  ،كىك الحسف  ،كما عدا مكسي الكاظـ فإنو كاف اإلبف الثاني لئلماـ السابؽ لو كىك جعفر الصادؽ

 ،كا ستحؽ الخبلفة لمكت أخيو األكبر اسماعيؿ قبؿ كفاة أبيو – كقد بمغ كؿ إماـ مف ىؤالء سف الرشد
ككانت لو رسالة في قكمو كانتقؿ إلي الرفيؽ األعمي  ،ما عدا اإلماـ الثاني عشر  ،كىك اإلماـ محمد
الميدم فإنيـ يعتقدكف أنو قد اختفي في مغارة في بمدة " سر مف رأم " " سامراء مف ببلد العراؽ " كلـ
يكف قد بمغ حينئذ سف الرشد " كاف ابف سنتيف أك أربع سنيف " كأنو حي في مغارتو كسيظير آخر
الزماف باسـ الميدم المنتظر فيمؤل األرض عد نال بعد أف ممئت جكران ّٖٓ) - -

ّٖٓ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ٔ ٕ ،

ِْٗ

 ما فيمتو مف كبلمؾ أف الشيعة الجعفرية يعتبركف أف ىناؾ اثني عشر إمامان فقط أكليـ ىك سيدنا عميكآخرىـ ىك الميدم المنتظر الذم يعتقدكف أنو حي في أحد المغارات كسيظير آخر الزماف ،

 كبمناسبة الكبلـ عف أبناء اإلماـ جعفر الصادؽ " اسماعيؿ كمكسي الكاظـ " فإف طائفة اإلسماعيميةتختمؼ عف طائفة الجعفرية اإلثني عشرية في أنيا تعتقد أف أكالد اسماعيؿ ىـ األئمة الحقيقييف رغـ
مكت اسماعيؿ في حياة أبيو حيث يقكؿ د عمي عبد الكاحد عف ىذا المكضكع (  - -كلكف الفرقة
االسماعيمية تذىب إلي أف الخبلفة قد انتقمت بعد جعفر الصادؽ إلي نسؿ ابنو األكبر " اسماعيؿ "
قياسان عمي انتقاؿ كظائؼ ىاركف إلي نسمو بعد كفاتو فقد مات ىاركف قبؿ أخيو مكسي كلكف كظائفو

الدينية لـ تنتقؿ إلي أخيو بؿ انتقمت إلي نسؿ ىاركف – بينما تقؼ فرقة الجعفرية بالخبلفة عند عدد

معيف مف اإلئمة " اثني عشر إمامان "  ،ترم الفرقة اإلسماعيمية أف اإلمامة ال تقؼ عند حد بؿ تتسمسؿ

في نسؿ اسماعيؿ " ابف جعفر الصادؽ " إلي ما ال نياية  ،ككاف الفاطميكف أكؿ مف تكلكا شئكف الحكـ

كأكؿ مف دعكا ألنفسيـ بالخبلفة مف ىذه الفرق ة كيطمؽ عمييـ كذلؾ اسـ " العبيدييف " نسبة إلي جدىـ
األكؿ عبيد ا﵀ أكؿ خمفائيـ ّٖٔ) - -
 حسنان  ،لقد عرفت اآلف أف الفاطمييف مف الشيعة االسماعيمية كبالتالي فإف المعز لديف ا﵀ مف نسؿاسماعيؿ بف جعفر الصادؽ كما يقكلكف  ،كلكف ماذا عف باقي فرؽ الشيعة األخرم ؟

 -مف فرؽ الشيعة أيضان فرقة " الزيدية " ( كىـ أتباع زيد بف عمي زيف العابديف كقد كافؽ زيد أخاه الباقر

في أف الخبلفة مقصكرة عمي اإلماـ عمي كرـ ا﵀ كجيو كنسمو مف فاطمة  ،كلكنو خالفو في الشركط

التي يجب تكافرىا في الخميفة )ّٕٖ كمف ىذه الشركط التي أقرىا زيد بف عمي أف يتـ مبايعة الخميفة
بالخبلفة مف عامة المسمميف كىذا المذىب ىك أقرب ما يككف لمذىب أىؿ السنةّٖٖ  ،كمف مذاىب
الشيعة أيضان الدركز (  -كيظير أنيا فرقة مف اإلسماعيمية ذىبت في عقائدىا إلي تأليو الحاكـ بأمر
ا﵀ ثالث الخمفاء الفاطمييف في مصر  ّٖٗ) - -كمف مذاىب الشيعة أيضان " الكيسانية " نسبة إلي

كيساف مكلي محمد بف الحنفية كىي فرقة منقرضة تقريبان مف الشيعة كفرقة " السبئية " كىـ أتباع عبد

ا﵀ بف سبأ الذم كاف يذىب إلي ألكىية عمي كأنو حي لـ يمتَّٗ  ،كطبعان ىذه الفرؽ متطرفة جدان

كمعظميا قد انقرض كلـ يتبقي بشكؿ عاـ غير الشيعة الجعفرية اإلثني عشرية كىـ األغمبية حاليان كما
تتكاجد فرقة مف اإلسماعيمية كبعض الدركز كالزيدية كا﵀ أعمـ

 فما ىي أىـ االختبلفات بيف السنة كالشيعة ؟ّٖٔ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُْ

ّٖٖ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُّ

ّٕٖ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُِ

ّٖٗ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُٔ

َّٗ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُٗ

َِٓ

ُُْ .أىـ االختبلفات بيف أىؿ السنة كالشيعة
 -سأكتفي ىنا بذكر أىـ نقاط الخبلؼ دكف الخكض في تفاصيؿ نقاط الخبلؼ األخرم  ،فمثبلن أىؿ السنة

يبايعكف الخميفة الذم تنطبؽ عميو شركط الخبلفة كقد يككف مف البيت العمكم أك مف غيره الميـ أف

بل
يككف أىبلن لمخبلفة كىناؾ مف يفضؿ أف يككف الخميفة مف قريش عمكمان أما الشيعة الجعفرية مث ن

فيعتقدكف أنو ال تصح الخبلفة ألم شخص مف خارج نسؿ اإلماـ عمي كرـ ا﵀ كجيو  ،كمف أبرز

االختبلفات أيضان أف أىؿ السنة يعتقدكف أف الخميفة غير معصكـ مف الخطأ أما الشيعة فيعتبركف أف

الخميفة "اإلماـ" معصكـ مف الخطأ كيتميز بصفات خاصة  ،كيقكؿ عف ذلؾ الدكتكر عمي عبد الكاحد (

  -أنيـ ينزلكف األقكاؿ كاآلراء الثابتة عف أئمتيـ منزلة السنة المركية عف الرسكؿ عميو الصبلةكالسبلـ  ،كيحكمكف بالفسؽ عمي المكذبيف ليذه اآلراء كاألقكاؿ  ،بؿ يرم البعض أف التكذيب بيا يفقد
الشخص اإليماف كال يفقده اإلسبلـ فيعامؿ معاممة المسمميف كلكف ال يككف كامؿ اإليماف  ،كىذا مبني
عمي أنيـ يعتقدكف العصمة كاإللياـ في أئمتيـ  ،أما اعتقادىـ العصمة في ىؤالء األئمة فاعتقاد غير
سميـ  ،ألف العصمة ال تككف إال لؤلنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ُّٗ) - -
 إف الشيعة الذيف يعتقدكف أف اإلماـ يعرؼ الغيب كأف منزلتو تفكؽ منزلة البشر العادييف كباإلضافة إليذلؾ يسبكف كبار الصحابة مثؿ أبك بكر كعمر كيتيمكف السيدة أـ المؤمنيف عائشة التي برأىا المكلي
عز كجؿ مف فكؽ سبع سماكات  ،ال يعتبرىـ بعض العمماء قد جاؤكا بمذىب مختمؼ في إطار ديف
بل كلكف يعتبركنيـ قد جاؤكا بديف مختمؼ كا﵀ أعمـ
اإلسبلـ كالمذاىب األربعة مث ن

 ، -كىناؾ اختبلفات أخرم أيضان بيف السنة كالشيعة الجعفرية ( فمف ذلؾ مثبلن أنيـ يجعمكف سكرتي

األنفاؿ كبراءة سكرة كاحدة ككذلؾ سكرتي الضحي كألـ نشرح كسكرتي الفيؿ كقريش  ،فتككف سكر

القرآف عندىـ مائة كاحدم عشرة سكرة عمي حيف أنيا مائة كأربع عشرة سكرة عند أىؿ السنة كىذا
مجرد خبلؼ في عدد السكر ال في النص القرآني  ،كمف ذلؾ أيضان أنيـ يذىبكف إلي أف المتشابو مف
القرآف إنما يعد متشابيان لغير أئمتيـ  ،أما بالنسبة ألئمتيـ فإف ا﵀ قد أطمعيـ عمي تأكيؿ المتشابو ،

حتي الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر فإنيـ يعممكف تأكيميا  ،كأف لمقرآف ظاىران كباطنان كال يعمـ باطنو
إال أئمتيـ كىـ األكصياء عمي ديف ا﵀ )ِّٗ  ،كمف معتقدات الشيعة الجعفرية أيضان الرجعة كىي

عبارة عف رجكع اإلماـ الثاني عشر الذم لـ يمت مف كجية نظرىـ حتي اآلف  ،كمف معتقداتيـ أيضان
ما يسمي بالتقية كىي ( أف يخفي الشخص ما يعتقده أك يصرح بغيره اتقاء لؤلذم أك لمتمكيف مف

الكصكؿ إلي ما يريد مف نصرة لديف ا﵀ أك لمحؽ في ذاتو )ّّٗ  ،كطبعان ىناؾ اختبلفات أخرم ال أريد
ُّٗ
ِّٗ
ّّٗ

بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ْْٖٗ ،
بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ّٔ
بيف الشيعة كأىؿ السنة ( د عمي عبد الكاحد كافي ) صفحة ُٔ

ُِٓ

أف أثقؿ عميؾ بيا  ،كغاية ما يمكف أف يقاؿ عف الشيعة في ىذا الحكار ىك ما يعنينا مف الشيعة
اإلسماعيمية كىي الفرقة التي دخمت مصر كسيطرت عمييا ككانت تسمي بالدكلة الفاطمية كقد عرفنا
ببساطة كاختصار أىـ مبلمح ىذه الفرقة كاختبلفيا عف الشيعة المنتشريف بكثرة في ىذه األياـ كيكفي
أف تعرؼ أف الخميفة الفاطمي الذم يحكـ مصر كاف يعتقد ىك كأعكانو أنو معصكـ كمميـ كاماـ كصي
عمي الديف كأقكالو كأفعالو البد مف التعامؿ معيا كشخص غير عادم
 -إف ىذا أخطر ما في المكضكع أف يتكاجد شخص ما يدعي أنو مميـ كمعصكـ كال يخطئ أبدان كيفرض

عمي الجميع طاعتو كتقديسو  ،فيذا يخالؼ ما أجمع عميو كافة أىؿ السنة مف أنو ال طاعة لمخمكؽ
في معصية الخالؽ  ،ميما كاف منصب أك كضع ىذا المخمكؽ  ،كما أف المكلي عز كجؿ قد أتـ دينو

كأكمؿ نعمتو سبحانو كتعالي فبل يحؽ ألحد أف يضيؼ أم شئ بحجة أنو معصكـ أك مميـ السماء
 أنت محؽ بالطبع فكؿ المسمكح بو حاليان ىك االجتياد فقط مف عمماء األمة كالبحث عف أدلة شرعيةمف الكتاب كالسنة كليس مف اختراعيـ كما أنو ليس إصدار األكامر التي تصبح مقدسة لمجرد أنيـ

قالكىا
 -كلكف بعد انتياء عصر األئمة االثني عشر لمف يسمع الشيعة حاليان كيطيعكف ؟

 لقد أصبح لدييـ ما يسمكنو المرجع الشيعي األعمي كىك البديؿ الحالي لئلماـ  ،الذم يجب عمييـطاعتو حتي أنيـ يعتقدكف أف أحدىـ بيف يديو يعتبر نفسو كالميت بيف يدم يمغسمو  ،أم في حالة
كيرد عميو إال رسكؿ ا﵀ فقط
استسبلـ تاـ  ،أما أىؿ السنة فيعتقدكف أف كؿ شخص يؤخذ مف كبلمو ي
صمي ا﵀ عميو كسمـ كال ألحد عصمة غيره صمي ا﵀ عميو كسمـ

 لقد كاف أب ك بكر الخميفة األكؿ رضي ا﵀ عنو يقكؿ أطيعكني ما أطعت ا﵀ كرسكلو ككؿ خميفة مف بعدهكاف البد أف يمتزـ بما التزـ بو أبك بكر رضي ا﵀ عنو
 بالتأكيد فإنو مف الثابت في العديد مف الكتب كالمراجع أنو لما بكيع أبك بكر بالخبلفة بعد بيعة السقيفةتكمـ أبك بكر ،فحمد ا﵀ كأثنى عميو ثـ قاؿ"  :أما بعد أييا الناس فإني قد كليت عميكـ كلست بخيركـ،
فإف أحسنت فأعينكني ،كاف أسأت فقكمكني ،الصدؽ أمانة ،كالكذب خيانة ،كالضعيؼ فيكـ قكم عندم
حتى أريح عميو حقو إف شاء ا﵀ ،كالقكل فيكـ ضعيؼ حتى آخذ الحؽ منو إف شاء ا﵀ ،ال يدع قكـ
الجيا د في سبيؿ ا﵀ إال ضربيـ ا﵀ بالذؿ ،كال تشيع الفاحشة في قكـ قط إال عميـ ا﵀ بالببلء،
أطيعكني ما أطعت ا﵀ كرسكلو ،فإذا عصيت ا﵀ كرسكلو فبل طاعة لي

عميكـ".

 ىؿ مف الممكف تمخيص العصر الفاطمي قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عنو ؟ فالممخص العاـ في حدبل لمخكض في التفاصيؿ فيجعؿ مف السيؿ استيعابيا
ذاتو يعبر عف الكثير مف المعاني كيككف مدخ ن

ُِْ .ممخص العصر الفاطمي بالكامؿ

ِِٓ

 تكلي الفاطميكف حكـ مصر مف سنة ٗٔٗ ـ إلي سنة ُُُٕ ـّْٗ أم حكالي َِِ سنة كأسسكاعاصمة جديدة لمصر بؿ لمخبلفة الفاطمية كميا كىي مدينة القاىرة كسيطركا لفترة كبيرة عمي معظـ
أنحاء األمة اإلسبلمية مثؿ شماؿ أفريقيا كالشاـ كالحجاز كاليمف  ،كتكلي القائد جكىر الصقمي حكـ
مصر كأعدىا الستقباؿ المعز لديف ا﵀ كيعتبر جكىر الصقمي أكؿ حاكـ لمصر في عصر ىذه الدكلة
كحتي حضكر المعز لديف ا﵀ أبك تميـ " معد " في رمضاف سنة ِّٔ ىػ  /يكنيك ّٕٗ ـ كتكفي المعز
سنة ٕٓٗ ـ كخمفو ابنو العزيز لديف ا﵀ " نزار " أبك منصكر إلي أف تكفي سنة ٔٗٗ ـ كجاء بعده
ابنو الحاكـ بأمر ا﵀ المنصكر أبك عمي إلي أف قي ًتؿ سنة ََُِ ـ ثـ الظاىر إلعزاز ديف ا﵀ ثـ
المستنصر با﵀ ثـ المستعمي با﵀ ثـ اآلمر بأحكاـ ا﵀ ثـ الحافظ لديف ا﵀ ثـ الظافر بأمر ا﵀ ثـ الفائز

بنصر ا﵀ كأخيران العاضد لديف ا﵀ آخر خميفة فاطمي حكـ مصر كانتيت في عيده الدكلة الفاطمية

عمي يد صبلح الديف األيكبي حيث أعادىا إلي المذىب السني كالي ظؿ الخبلفة العباسية مرة أخرم ،
كيمكف تمخيص العصر الفاطمي إلي عصريف أساسييف  ،العصر الفاطمي األكؿ الذم سيطر فيو خمفاء
أقكياء عمي الحكـ ثـ العصر الفاطمي الثاني " عصر االضمحبلؿ " الذم زاد فيو نفكذ الكزراء كسيطركا
عمي مقاليد السمطة ككاف خمفاء ىذا العصر خمفاء ضعفاء كمعظميـ مف األطفاؿ صغيرم السف كقد
حدث ىذا التحكؿ مف العصر األكؿ إلي العصر الثاني في عيد الخميفة المستنصر با﵀ كالكزير بدر
الجماليّٓٗ
 فماذا عف القاىرة عاصمة الفاطمييف  ،فقد سمعت أنيا كانت في قمة الركعة في عيدىا األكؿ ؟الممؾ كالخبلفة  ،كبمغت أياـ
 بالفعؿ  ،فقد لبثت القاىرة منذ قياـ الدكلة الفاطمية في مصر عاصمة يالفاطمييف مف الضخامة كالركنؽ كالبياء مبمغان عظيمان بؿ إنو لـ يمض نصؼ قرف فقط عمي قياـ
القاىرة المعزية حتي كانت بقصكرىا كمرافقيا تككف مدينة مف أعظـ مدف اإلسبلـ ككانت القصكر
الفاطمية قد نمت كبمغت منذ أكائؿ القرف الخامس اليجرم منتيي الضخامة كالبذخ ككاف القصر
الخميفي الكبير أك القصر الشرقي يقع في كسط المدينة في منطقة خالية كأمامو مف الناحية الغربية
يقع القصر الغربي أك القصر الصغير كىك الذم أنشأه الخميفة العزيز با﵀ كخصص فيما بعد إلقامة
ابنتو األميرة ست الممؾ  ،كبيف الصرحيف ميداف شاسع ىك ميداف بيف القصريف الشيير كىك الذم
كانت تجتمع فيو الجيكش المسافرة أك الحرس الخميفي أك طكائؼ الشعب أياـ األعياد كاألحداث العامة
ككاف الجامع األزىر كىك جامع القاىرة الرسمي  ،يحتؿ مكانو الخالد  ،الذم يقكـ فيو حتي اليكـ ،
كسط المدينة فيما بيف الشرؽ كالغرب  ،كقد كصؼ لنا الشاعر كالرحالة الفارسي ناصرم خسرك الذم
زار القاىرة سنة ّْٖىػ َُْٔ-ـ -القصر الفاطمي الكبير بقكلو  :إنو قصر شاسع تراه مف خارج
ّْٗ
ّٓٗ

مكسكعة حكاـ مصر ( د ناصر األنصارم ) صفحة ٖٔ ٖٕ ،

ينسب إلي ىذا الكزير اسـ حي الجمالية حاليان بالقاىرة الفاطمية

ِّٓ

المدينة كأنو جبؿ نظران لضخامة مبانيو كارتفاعيا  ،كال يمكف أف تراه مف داخؿ المدينة إذ تحيط بو
أسكار شاىقة االرتفاع  ،كيقاؿ إف ىذا القصر يضـ مف الحشـ اثني عشر ألؼ نفس  ،كمف ذا الذم
يستطيع أف يقكؿ كـ يضـ مف النساء كالبنات  ،كىـ يؤكدكف أنو يضـ ثبلثيف ألؼ شخص  ،كيتككف
القصر مف عشرة أجنحة كلو عشرة أ بكاب تفضي إلي الحرـ ثـ يقكؿ ناصرم خسرك إف القاىرة ليا
خمسة أبكاب كىي ليست محصكرة في رقعة محصنة كلكف المباني كالمنازؿ مرتفعة جدان حتي أنيا تبدك

أعمي مف الحصف ككؿ منزؿ ككؿ قصر يمكف اعتباره قمعة كمعظـ المنازؿ تضـ خمس أك ست طبقات

 ،كقد بنيت منازؿ القاىرة بمنتي ي العناية كالترؼ حتي ليمكف أف يقاؿ إنيا قد بنيت مف األحجار
الكريمة كليس مف اآلجر أك األحجار العادية كالمنازؿ كميا منعزلة بحيث أف األشجار القائمة في أحدىا
ال تصؿ أغصانيا إلي المنزؿ اآلخر كيستطيع كؿ إنساف أف ييدـ داره كأف يبنييا دكف أف يضار أحد ،
كتضـ القاىرة ما ال يقؿ عف عشريف ألؼ حانكت كميا مف أمبلؾ الخميفة كمنيا عدد عظيـ يؤجر
الحانكت منو بعشرة دنانير يم ًع ٌزية في الشير كالقميؿ منيا يؤجر بأقؿ مف ذلؾ كذلؾ يكجد منيا عدد
عظيـ يصعب حصره مف الخانات كالحمامات كغيرىا مف األبنية العامة كىذه أيضان كميا مف أمبلؾ
الخميفة إذ ال يسمح إلنساف أف يمتمؾ منز نال أك عقارا إال ما كاف مف أبنية الخميفة نفسو

 -فماذا عف سيؼ المعز كذىبو كما أصؿ ىذه المقكلة ؟

ُّْ .سيؼ المعز كذىبو
 أثار مكضكع نسب بني عبيد إلي البيت العمكم الكثير مف الجدؿ في أكساط األمة اإلسبلمية حتي أفالمعز لديف ا﵀ عندما سألو أعياف مصر عف نسبو ( - -كضع المعز يده عمي مقبض سيفو كجذبو
مف جرابو إلي النصؼ كقاؿ ىذا " نسبي " ثـ مد يده األخرم بمقدار مف الذىب كنثره عمييـ كقاؿ ىذا "
حسبي "ّٔٗ فأجابكه جميعان بالسمع كالطاعة  - - -ثـ ذكر ابف خمكاف أف المصرييف اعتبركا ىذا
التصرؼ فراران مف الجكاب ألنو مدخكؿ في نسبو  ّٕٗ)- -كالطريؼ أيضان في ىذا المكضكع أف

الخميفة الفاطمي أرسؿ كتابان إلي صاحب األندلس األمكم يسبو فيو كييجكه فرد عميو يقكؿ (  -أما
بعد فقد عرفتنا فيجكتنا كلك عرفناؾ ألجبناؾ ّٖٗ)- -

 أعتقد أف ىذا الرد بالتأكيد أسكأ مف السب كاليجاء ألن و يعني أف الخميفة الفاطمي ال يعرؼ أصمو أحدحتي يرد عميو كطبعان صاحب األندلس أمكم قريشي كيعرؼ أصكؿ قبيمة قريش جيدان بجميع فركعيا
العباسية كالعمكية كاألمكية كغيرىا مف البطكف ،

ّٔٗ
ّٕٗ
ّٖٗ

المقصكد ىنا أف الحسب كالنسب ىما القكة كالماؿ كمف يمتمؾ القكة كالماؿ يمتمؾ السمطة
أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ( ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد ) صفحة ُُ
أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ( ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد ) صفحة ُُ

ِْٓ

 ككذلؾ أكد العباسيكف في بغداد أف بني عبيد ال ينتمكف بأم صمة مف الصبلت إلي آؿ البيت كأف لقبالفاطميكف ال يصح إطبلقو عمييـ بؿ إف ىناؾ كثيقة تـ كتابتيا في بغداد أثناء حكـ الحاكـ بأمر ا﵀
الفاطمي في مصر كتؤكد ىذه الكثيقة عدـ انتماء الحاكـ كأجداده إلي البيت العمكم كالطريؼ أف مف
بيف الذيف كقعكا عمي ىذه الكثيقة أشخاص عمكيكف بالفعؿ  ،كلكف دعنا مف أصؿ المعز كنسبو كحسبو
كلنتحدث عف سيفو المعز كذىبو كما يقاؿ  ،ألنو عمي أم حاؿ أحد الشخصيات البارزة التي ظيرت في
تاريخ مصر كفرضت نفسيا عمي كتب التاريخ ليس المصرم فقط كلكف تاريخ العالـ اإلسبلمي بشكؿ
عاـ ف عندما أكد المعز عمي أف القكة كالماؿ ىما السبيؿ إلي السمطة كىما الحسب كالنسب " سيؼ المعز
كذىبو " تعامؿ المصريكف مع حكاميـ الجدد عمي أساس السخرية مع عدـ المكاجية كخصكصان أف

األئمة الفاطمييف ادعكا أف نسبيـ يعكد إلي السيدة فاطمة الزىراء رضي ا﵀ عنيا كبالطبع لـ يصدؽ

المصريكف ذلؾ
 كىؿ صدؽ المصريكف أف ىؤالء األئمة معصكمكف بالفعؿ ؟ لـ يصدقكا بالطبع أف ىؤالء األئمة معصكميف كلدييـ إمكانيات خاصة كيعممكف الغيب كسأذكر ىنابل صعد أحد خمفاء الشيعة مرة عمي
مكقفيف يكضحاف أسمكب تعامؿ المصريكف مع الخمفاء الشيعة فمث ن
المنبر فكجد بطاقة " كرقة " مكتكب فييا أبيات مف الشعر :

الجامع
إنا سمعنا نسبان منكران  - - -ييتمي عمي المنبر في
ً
ابع
إف كنت فيما تدعي صادقان  - -فاذكر أبان بعد األب الر ً

اسع
أك فدع األنساب مستكرةن  - -كادخؿ بنا في النسب الك ً

 ىذا يدؿ عمي أف المصرييف لـ يتمكنكا مف مكاجية الفاطمييف كلكنيـ كانكا يسخركف منيـ كمفعقيدتيـ كيترككف ىذه األكراؽ التي تحمؿ آراء ساخرة ،

 كبالرغـ مف أف الفاطمييف كانكا يتسمكف بالتسامح الديني مع باقي المذاىب بؿ كباقي األدياف إال أفالمصرييف ( - -لـ يقبمكا فكرة تقديس األئمة كعصمة اإلماـ كىي الفكرة التي كانت تضفي نكعان مف

القدسية اإلليية رفضيا المصريكف مف قبؿ فيما يتعمؽ بألكىية فرعكف أك األباطرة الركماف فيما بعد ،

ككاف المصريكف يسخركف كثيران مف ىذا الجانب في المذىب الشيعي فعمي سبيؿ المثاؿ صعد الخميفة
العزيز با﵀ ذات جمعة فكجد كرقة-بطاقة -يك ًتب فيياّٗٗ
بالظمـ كالجكر قد رضينا  - - -كليس بالكفر كالحماقة

إف كنت أيعطيت عمـ غيب  - -فقؿ لنا مف كاتب البطاقة
 فيؿ أمر المعز ببناء مدينة القاىرة ليستقر فييا في مأمف عف الشعب المصرم لحيف استقرار أمكردكلتو في مصر ؟
ّٗٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٕ ُْٕ ،

ِٓٓ

 لقد تـ بناء م دينة القاىرة لتككف عاصمة الفاطمييف كنقؿ المعز كؿ كنكزه ككنكز أجداده إلييا بؿلممكو ( -كأكؿ ما بني في القاىرة القصر الكبير ليككف سكنان لمخميفة كأتباعو كمقران
كاتخذىا عاصمة ي
لدكاكيف الحكـ كضع جكىر أساس ىذا القصر ليمة نزؿ بالمناخ كفي يكـ السبت لست بقيف مف جمادم
اآلخرة سنة ّٗٓ ىػ " ٓ مايك سنة َٕٗ ـ" اختطت القاىرة فنزلت كؿ قبيمة أك فرقة مف فرؽ الجيش
في مكاف خاص بيا كسميت خططيا بالحارات كمنيا حارة زكيمة كنزلت بيا قبيمة زكيمة كحارة كتامة
كنزلت بيا قبيمة كتامة كحارة البرقية كنزؿ بيا قكـ مف برقة كىكذا )ََْ كقد تـ بناء قصران آخر في
القاىرة كسميت المنطقة المحصكرة بيف القصر األكؿ كالثاني " بيف القصريف "

 -نعـ فيك اإلسـ الشائع إلي اآلف رغـ عدـ كجكد القصريف حاليان ،

 ككاف لمقاىرة سكر عظيـ لو أبكاب مكجكد بعضيا إلي اآلف مثؿ باب زكيمة كباب الفتكح كباب النصركما يكجد جزء مف سكر القاىرة بجكار مسجد الحاكـ بأمر ا﵀
 فما ىي مظاىر الحياة العامة في العصر الفاطمي ؟ لـ يترؾ الفاطميكف عيدان إال كاحتفمكا بو ككأف االحتفاؿ في حد ذاتو ىك الميـ كليست المناسبة الخاصةبو  ،ككانكا يبالغكف كثيران في مظاىر ىذه االحتفاالت كاحتفمكا ( -برأس السنة اليجرية كبميمة المكلد

النبكم الكريـ كليمة أكؿ رجب كليمة المعراج فيو كليمة أكؿ شعباف كنصفو كغرة رمضاف كعيد الفطر

كعيد األضحي كمكلد أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كمكلد كلديو الحسف كالحسيف كمكلد زكجو
السيدة فاطمة الزىراء كيكـ عاشكراء كىك اليكـ الذم قتؿ فيو الحسيف بف عمي في كرببلء ككانت
الخبلفة الفاطمية تحتفؿ بيذه األعياد – عدا يكـ عاشكراء – في فيض مف البياء كالبذخ  - -أما يكـ
عاشكراء فكاف يعتبر يكـ حزف عاـ تغمؽ فيو األسكاؽ  - -كاحتفؿ الخمفاء الفاطميكف بأعياد األقباط
بكثير مف مظاىر األبية كالعظمة كمف أىـ تمؾ األعياد ليمة الغطاس كخميس العيد  - -كذلؾ اىتـ
الفاطميكف باالحتفاؿ بكفاء النيؿ فقد كاف الخميفة يخرج كفي ركبة عشرة آالؼ فارس يمتطكف الخيؿ
المطيمة الممجمة  ،كيمبسكف الدركع المحبلة بالذىب كاألحجار الكريمة المكسكة بديباج مطرز باسـ
الخميفة َُْ)-
 -يبدك أنو كاف عصران مختمفان تمامان بيف العصكر اإلسبلمية األخرم

 كصؼ الكاتب الساخر محمكد السعدني العصر الفاطمي بصفات كثيرة سأتمك عميؾ بعض المقتطفاتمنيا  - - ( :كلكف كأيان كاف األمر في أصؿ المعز كفصمو كميما قيؿ عف ثركتو كذىبو كسيفو فالذم
ال شؾ فيو أف كؿ العصكر التي مرت في السابؽ كانت شيئان كالعصر الفاطمي شيئان آخر فيذه بالفعؿ

دكلة االنفتاح كالكذب كالرشكة كىذا ىك عصر األقارب كالمحاسيب كاألنصار كستعكد الدكلة المصرية
ََْ
َُْ

تاريخ مصر اإلسبلمية ج ُ ( د جماؿ الديف الشياؿ ) صفحة ُْْ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُُٕ

ِٔٓ

اإلسبلمية إلي عصر فرعكف الذم كلي  ،دكلة غنية كشعب مف الفقراء كأسرة حاكمة تممؾ كؿ شئ
كشعب ال يممؾ إال صبلة النبي  - -كسيصبح لمصر مف اآلف كلمدة أقؿ بقميؿ مف ثبلثة قركف مف
الزماف دكلة بكؿ ما في كممة دكلة مف معني  ،جيش مقاتؿ كؿ أفراده أجانب كمرتزقة  ،كزارة يتكلي
أمرىا القائد جكىر الصقمي كجياز إعبلـ ىك أخطر جياز إعبلمي أنشأه العرب في العصر الكسيط - -
 ككانت ميمة الجياز التقميدية ىي نشر المذىب الفاطمي كتجنيد األنصار كلكف ميمتو الرئيسيةكانت ىي الحفاظ عمي أمف الدكلة كالعمؿ عمي استمرارىا كجمع المعمكمات أيضان كشراء ذمـ الناس -
َِْ) -

 فيؿ لديؾ المزيد مف الكصؼ لمظاىر الترؼ كالبذخ في العصر الفاطمي ؟ ( -أسيب المؤرخكف في كصؼ مظاىر الترؼ كالبذخ كالثراء التي عرفيا العصر الفاطمي بصكرة النجدىا في مصر في سائر العصكر  ،كيتجمي بذخ الخمفاء في القصكر التي بنكىا كمف أشيرىا القصر
الشرقي الذم بناه جكىر الصقمي لمخميفة المعز لديف ا﵀ الفاطمي كالقصر الغربي الذم بناه الخميفة
العزيز با﵀  - -كمما يدؿ عمي مظاىر الثركة كاألبية عند الخمفاء الفاطمييف الكصؼ الذم أكرده
المؤرخ الصميبي كليـ الصكرم رئيس أساقفة صكر عند زيارة سفير عمكرم األكؿ ممؾ بيت المقدس -
 في عيد الخميفة العاضد آخر خمفاء الدكلة الفاطمية فقد جاء فيو " كقد استقبؿ السفيراف بحفاكة ،فاجتازكا الردىات كاألبكاب التي يقؼ عمييا حراس سكدانيكف أشداء بسيكفيـ البلمعة ككذلؾ الحدائؽ
المميئة بالحيكانات كالطيكر النادرة  ،كأخذا يسيراف مف قاعة إلي أخرم حتي ظيرت أماميما قاعة
العرش الذىبي  ،كقد أسدؿ عمييا ستارة مف الحرير مرصعة بالذىب كالآللئ  ،كمثمت عمييا صكر
بشرية كثيرة كىيئات طيكر كحيكانات تتألؽ بأحجار الزمرد كالياقكت كاألحجار الكريمة مف كؿ نكع  ،ثـ
فتحت الستارة فظير الخميفة جالسان عمي مقعد مف الذىب كاألحجار الكريمة كقد ارتدم مبلبس فاخرة لـ
يتح لكثير مف الممكؾ إذ ذاؾ لبسيا )-

َّْ

 ،ككاف الصميبيكف قد سيطركا عمي بيت المقدس كأصبحت

ليـ مممكة صميبية فيو خبلؿ العصر الفاطمي حيث كاف بيت المقدس تحت سيطرة الفاطمييف في ذلؾ
الكقت
 -أرجك أف تحدثني أيضان عف الحاكـ بأمر ا ﵀ الخميفة الفاطمي المثير لمجدؿ

ُْْ .الحاكـ بأمر ا﵀ مف أشير الخمفاء الفاطمييف :

 يعتبر المعز لديف ﵀ كالحاكـ بأمر ا﵀ كالمستنصر با﵀ ىـ أشير ثبلثة خمفاء في الدكلة الفاطميةبل ىك أكؿ مف ضـ مصر لحكـ
بالكامؿ عمي األقؿ بالنسبة ألم شخص عادم حاليان فالمعز مث ن

الف اطمييف كتـ تأسيس مدينة القاىرة في عيده بؿ إف البعض يحمك لو أف يقكؿ ( قاىرة المعز )  ،أما
َِْ
َّْ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ِّ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُٕ

ِٕٓ

الحاكـ بأمر ا﵀ فقد كاف مف الشخصيات التي أثير حكليا الكثير مف الجدؿ كالشائعات حتي أف البعض
يقكؿ أنو منع الناس مف أكؿ الممكخية كبالرغـ مف أف ىذه األقاكيؿ قد تككف مبالغ فييا جدان إال أنيا

تدؿ عمي أف شخصية الحاكـ بأمر ا﵀ ببل شؾ كانت غريبة األطكار كنيايتو أيضان كانت غامضة ،

كمما كتبو السعدني عف الحاكـ بأمر ا﵀ ما يمي (  - -كىك كاحد مف أغرب شخصيات مصر عمي
اإلطبلؽ  ،فيذا الصبي الذم تكلي السمطة كىك في الحادية عشرة كالذم ك اف كالده شيخ المذىب

الفاطمي كأمو شقيقة بطريرؾ أقباط مصر  ،جف جنكنو فجأه كىك يقبع كحيدان في مغارة عمي قمة جبؿ
المقطـ  ،كشعر بأف صكتان يناديو كيدعكه إلي التكفيؽ بيف ديف النصارم كديف المسمميف كاستخراج ديف

جديد ) - -

َْْ

كقد حدث قمؽ شديد في األسرة الفاطمية بسبب أفعاؿ كأقكاؿ الحاكـ بأمر ا﵀ فقرركا

التخمص منو (  - -ككاف أكثر أفراد األسرة قمقان " ست الممؾ " عمتو كقاؿ بعض المؤرخيف أنيا ليست

ست الممؾ كلكنيا ست النصر أختو كأف ست الممؾ ماتت في عيد كالية المعز كأيان كانت السيدة التي

تآمرت ضد الحاكـ بأمر ا﵀ كىؿ ىي ست ال ممؾ أك ست النصر فيي عمي كؿ حاؿ ست كالسبلـ - -

)

َْٓ

( كذات مساء خرج الحاكـ بأمر ا﵀ مف قصره كالعادة يركب حماره األشيب كيضع بردتو عمي

كتفيو كبينما كاف صاعدان إلي جبؿ المقطـ ىجـ عميو عدد مف العبيد السكد األشداء فقتمكه كلـ يعرؼ

بقتمو حتي عاد حماره األشيب ذات صب اح إلي القصر كعميو بردة الحاكـ بأمر ا﵀ كقد تمطخت بالدـ -

)-

َْٔ

 القصة تذكرنا إلي حد ما بالمؤامرة التي تمت ضد اخناتكف في األسرة الثامنة عشرة الفرعكنية عندماحاكؿ عمؿ انقبلب ديني مع الفارؽ في التفاصيؿ
 نعـ فقد ذكرنا أف النظاـ الحاكـ ىك أكؿ مف يتخمص مف الحاكـ الذم يشكؿ خطر عمي استقرار النظاـ -فيؿ لديؾ معمكمات عف ما يسمي بالشدة المستنصرية في العصر الفاطمي ؟

ُْٓ .الخميفة الفاطمي المستنصر با﵀ كالشدة المستنصرية
 في عيد ىذا الخميفة حدث ما يسمي بالشدة المستنصرية في العصر الفاطمي (  - -ككاف مفمظاىرىا الغبلء الشديد كانتشار األكبئة التي أدت بحياة األلكؼ في ريؼ مصر كمدنيا كاقترنت ىذه
الشدة بقياـ الفتف كاالضطرابات في مصر  ، َْٕ) - -كقاؿ المقريزم (  - -ثـ كقع في أياـ
المستنصر با﵀ الغبلء الذم فحش أمره كشنع ذكره ككاف أمده سبع سنيف كسببو ضعؼ السمطنة ،
كاختبلؿ أحكاؿ المممكة كاستيبلء األمراء عمي الدكلة  ،كاتصاؿ الفتف بيف العرباف كقصكر النيؿَْٖ –
َْْ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني ) صفحة ّْ

َْٔ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد صفحة ّْ

َْٓ

مصر مف تاني ( محمكد السعدني )

َْٕ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٔ

َْٖ

قصكر النيؿ معناه قمة الماء فيو

ِٖٓ

 ككاف ابتداء ذلؾ سنة سبع كخمسيف كأربعمائة –ىجرية  ، -فنزع السعر كتزايد الغبلء كأعقبو الكباءالس يبؿ بران كبحران  - -كأي ًكمت الكبلب كالقطط
حتي تعطمت األراضي مف الزراعة كشمؿ الخكؼ  ،كخيفت ي
حتي قمت الكبلب فبيع كمب ليؤكؿ بخمسة دنانير كتزايد الحاؿ حتي أكؿ الناس بعضيـ بعضان كتحرز
الناس  - -ثـ آؿ األمر إلي أف باع المستنصر با﵀ كؿ ما في قصره مف ذخائر كثياب كأثاث كسبلح
كغيره كصار يجمس عمي حصير كتعطمت دكاكينو كذىب كقاره ككانت نساء القصكر تخرجف ناشرات
شعكرىف تصحف  :الجكع الجكع تردف المسير إلي العراؽ فتسقطف عند المصمي كتمتف جكعان - -
كاحتاج المستنصر حتي باع حمية قبكر آباءه َْٗ) - -

 فيؿ حدثت شدة أخرم في العصر الفاطمي ؟-

يذكر المقريزم أيضان غبلء كقع في أياـ الخميفة اآلمر بأحكاـ ا﵀ كغبلء آخر كقع في أياـ الحافظ لديف

ا﵀ ككاف الكزير ىك األفضؿ بف كحش ككقع غبلء في أياـ الفائز بكزارة الصالح طبلئع بف رزيؾَُْ
(  - -كقد دفع سكء األحكاؿ في مصر الخميفة المستنصر با﵀ إلي استدعاء الكزير بدر الجمالي مف
فمسطيف إلعادة األمكر إلي نصابيا -فمما كلي الكزارة سنة ْٔٔ ىػ " َُّٕ ـ " قضي عمي
المفسديف كعناصر الشدة فاستقرت األمكر كعاد الرخاء تدريجيان  - ( ُُْ) --كصار كزير السيؼ
مف عيد أمير الجيكش بدر –الجمالي  -إلي آخر الدكلة – الفاطمية  -ىك سمطاف مصر  ،كصاحب

الحؿ كالعقد  ، ُِْ)- ،كيقكؿ ابف األثير (  -كانت الكزارة في مصر لمف غمب كالخمفاء كراء
الحجاب كالكزراء كالمتكمميف كقؿ أف كلييا أحد بعد األفضؿ " الكزير الفاطمي " إال بحرب كقتؿ كما
شاكؿ ذلؾ  -( ، ُّْ) -ككاف أف اخترقت الحممة الصميبية األكلي آسيا الصغرم كمنيا زحؼ
الصميبيكف نحك مدينة بيت المقدس التي كانت خاضعة لمفاطمييف آنذاؾ فسقطت في أيدييـ في ُٓ
يكليك سنة َُٗٗ ـ كىناؾ لـ يتكرعكا عف ارتكاب أفظع األعماؿ الكحشية فقتمكا عشرات األلكؼ مف
المسمميف أطفا نال كنساءان كرجا نال كشيكخان مما ترؾ أثران سيئان عميقان في جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي كلـ
بل عف
تمض سنكات قميمة حتي أسس الصميبيكف ثبلث إمارات كبرم في الرىا كانطاكية كطرابمس فض ن

مممكة بيت المقدس الصميبية  ،كبعبارة أخرم  ،صار في أيدم الصميبييف الجانب األكبر مف فمسطيف

كساحؿ الشاـ كمكانيو لتأميف االتصاؿ البحرم بأكركبا الغربية ، ُْْ)-
 -كلكف كيؼ تفكؽ الصميبيكف بيذا الشكؿ ؟

َْٗ

إغاثة األمة بكشؼ الغمة ( المقريزم ) صفحة ِٓ ّٓ ،

ُُْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٔ

ُّْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٕٓ ( نقبلن عف ابف األثير )

َُْ

صاحب مسجد الصالح طبلئع المكاجو لباب زكيمة بالقرب مف الغكرية كالخيامية

ُِْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٕٓ ( نقبلن عف المقريزم )

ُْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُٔ

ِٗٓ

 سأكضح لؾ سبب نجاح الحمبلت الصميبية مف كجية نظر الدكتكر محمكد الحكيرم حيث قاؿ  :يعتبرنجاح الصميبييف في تأسيس كياف ليـ بببلد الشاـ (  - -ال يرجع إلي تفكؽ جيكشيـ في العدد كالعدة
كال إلي كفاءتيـ الحربية  ،كانما يرجع أساسان إلي انعداـ المقاكمة اإلسبلمية كتراخي المسمميف في الذكد

عف أراضييـ بسبب تبعثر قكاىـ كافتقارىـ إلي الكحدة كالتماسؾ  ،فأمراء السبلجقة لـ يكف مف بينيـ

بعد كفاة أعظـ سبلطينيـ " ممكشاه " سنة ْٖٓ ىػ " َُِٗ ـ" مف يستطيع أف يتكلي قيادتيـ كيكجو
جيكدىـ ل قتاؿ الصميبييف  ،في الكقت الذم انكمشت فيو الخبلفة الفاطمية في مصر كلـ تكف في حاؿ
يسمح ليا بأف تنيض بدكر فعاؿ في إنقاذ ببلد الشاـ مف براثف الصميبييف  - -كاذا كاف مف الثابت أف
الفاطمييف اشتبككا مع الصميبييف بببلد الشاـ  ،كلكف الفاطمييف ظيركا أماميـ في صكرة العاجزيف ،
كأخفقكا في استرداد بيت المقدس  ، ُ) -كىكذا لـ يعد في األمة اإلسبلمية قائد مف الكزف الثقيؿ حتي
ظيرت شخصية قكية كىك عماد الديف زنكي (  -الذم كضع نصب عينيو أف التغمب عمي الصميبييف
كطردىـ مف ببلد الشاـ ال يمكف أف يتـ إال بتكحيد الجبية اإلسبلمية كىي الميمة التي بدأىا بنفسو
كأتميا ابنو نكر الديف محمكد كمف بعده صبلح الديف األيكبي ) -
 كماذا حدث بعد ذلؾ ؟-

استمرت مممكة بيت المقدس تحاكؿ االستيبلء عمي مصر إلي أف اتفقت الدكلة الفاطمية مع
الصميبييف عمي دفع جزية قدرىا مائة كستكف ألؼ دينارُْٓ مف الفاطمييف لمصميبييف مقابؿ عدـ
غزك مصر  ،ككاف صراع الكزراء عمي السمطة ىك الشغؿ الشاغؿ في مصر كالقتاؿ الدامي

 -فكيؼ انتيي حكـ الفاطمييف في مصر ؟

ُْٔ .العاضد لديف ا﵀ آخر خميفة فاطمي حكـ مصر
 في عيد الخميفة العاضد لديف ا﵀ آخر خميفة فاطمي فقد حدث في عيده أكبر النزاعات عمي منصبالكزراة في مصر كدار الصراع بيف رجميف ميميف مف رجاؿ الدكلة كىما " شاكر " ك " ضرغاـ " كقد لجأ
كؿ منيما إلي قكة خارجية لتدعـ مكقفو في الصراع  ،أما شاكر فقد لجأ إلي نكر الديف محمكد حاكـ
الشاـ القكم  ،كطمب منو أف يرسؿ معو جيشان إلي مصر ليستعيدىا مف ضرغاـ مقابؿ ( ثمث إيرادات

مصر كأف يديف لو بالكالء إف عادت إليو مقاليد الحكـ كالكزارة  ، ُْٔ) -ككاف نكر الديف محمكد عمي

المذىب السني بالطبع أما شاكر كضرغاـ كالفاطمييف جميعان عمي المذىب الشيعي فقد كانت صفقة
غريبة بيف طرؼ شيعي كطرؼ سني ليس مف كراءىا إال الكصكؿ لمسمطة بأم أسمكب ،

 -ىذا عف شاكر فإلي مف لجأ ضرغاـ ؟

ُْٓ
ُْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٖٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُْ

َِٔ

 أما ضرغاـ فقد لجأ لمصميبييف كقكتيـ في صراعو مع شاكر ككاف مكقؼ نكر الديف محمكد عمي مابل إزالة الشيعة مف
يبدك يؤكد أنو يريد أف يتدخؿ في مصر بأم اسمكب أك أم صكرة كي يتـ لو مستقب ن

مصر ككجد أف مساعدة شاكر في خطتو فرصة لكضع يده عمي مصر كالسيطرة عمييا كخطكة لتكحيد

األمة اإلسبلمية في مكاجية الصميبييف  ،ككما فكر نكر الديف محمكد في ىذا فقد فكر أيضان الصميبيكف
في مساعدة ضرغاـ كبالتالي يككف ليـ نفكذ في مصر كقكة عمي أرضيا

 -كطبعان ىناؾ فرؽ بيف تفكير نكر الديف محمكد كنكاياه  ،كبيف تفكير الصميبييف كنكاياىـ ،

 كبالمناسبة كاف ممؾ بيت المقدس في ذلؾ الكقت اسمو الممؾ "عمكرم" أك ىكذا تـ درجو في كتبالتاريخ العربي  ،كقرر نكر الديف محمكد إرساؿ جيش بقيادة أسد الديف شيرككه إلي مصر بصحبة
شاكر  - ( ،كعمـ ضرغاـ بخركج ىذا الجيش كقرب كصكلو إلي مصر فأصابو الفزع إذ لـ يكف الجيش
الفاطمي في ذلؾ الكقت في حالة تمكنو مف المقاكمة أك إحراز النصر  ُْٕ) -كأرسؿ ضرغاـ رسائؿ
إلي عمكرم ممؾ بيت المقدس لينقذه كلكف كاف قد فات األكاف فقد قاـ أسد الديف شيرككه كجيشو
بيزيمة ضرغاـ ىزيمة ساحقة انتيت بقتؿ ضرغاـ كتفرؽ أعكانو كتـ تعييف شاكر كزيران في مصر في

الدكلة الفاطمية  ،ثـ قرر شاكر الغدر بأسد الديف شيرككه كرفض إعطاءه ما تـ االتفاؽ عميو كطمب
منو العكدة إلي الشاـ ىك كجيشو ،فرفض أسد الديف شيرككه كقرر أف يتحصف ىك كجيشو في مدينة

بمبيس كلـ يغادر مصر
 فماذا فعؿ شاكر ؟-

كألف شاكر كمف قبمو ضرغاـ كؿ ما ييميما ىك السمطة  ،أرسؿ شاكر إلي ممؾ الصميبييف عمكرم
لينقذه مف جيش أسد الديف شيرككه كبالفعؿ حضر عمكرم بنفسو عمي رأس جيش قكم إلي مصر
ليقؼ بجكار شاكر ضد أسد الديف شيرككه ككاف عمكرم بالطبع عمي عمـ بأف الدكلة اإلسبلمية
المكجكدة في الشاـ عمي خبلؼ مع الدكلة المكجكدة في مصر

 -كلذلؾ لـ يكف يعتبر نفسو محاصران مف الشماؿ كالجنكب مف دكلة إسبلمية كاحدة قكية ،

 كىكذا اجتمع في مصر جيش إسبلمي سني كجيش إسبلمي شيعي كجيش صميبي  ،ككاف ممؾالصميبييف يخشي أف يسيطر نكر الديف محمكد عمي مصر فيصبح خطره مف الشماؿ كالجنكب كيتـ
حصار الصميبييف بدكلة إسبلمية كاحدة عمي مذىب كاحد كتحت قيادة كاحدة  ،كحاصر عمكرم بمبيس
بمف فييا مف جيش أسد الديف شيرككه لمدة ثبلثة أشير كىنا أيقف نكر الديف محمكد خطر كجكد
عمكرم في مصر كأف جيش أسد الديف ليس بالقكة الكافية لمكاجية الصميبييف في بمبيس  ،فقرر أف
يجبر ممؾ الصميبييف عمي االنسحاب كذلؾ بمياجمة قكاتو في الشاـ مما جعؿ عمكرم يقمؽ عمي
مممكتو كىك غائب عنيا كقرر أف األكلكية لممممكة كليس لحصار بمبيس ،
ُْٕ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٓ

ُِٔ

 ككاف ىذا بالطبع تصرؼ حكيـ مف نكر الديف محمكد يؤكد أنو قائد عمي مستكم عالي مف الحنكة ،كيعرؼ كيؼ يضغط عمي األعداء كيفتح جبيات أخرم لمقتاؿ لتخفيؼ الضغط عمي الجبيات الضعيفة ،
 -نعـ ككصمكا في النياية إلي حؿ كسط كقامكا باالتفاؽ عمي أف (  - -ينسحبا معان كفي كقت كاحد مف

مصر  ُْٖ) -كىكذا ترؾ أسد الديف شيرككه كجيشو مصر كترؾ أيضان عمكرم كجيشو مصر ككاف
نكر الديف محمكد ييدؼ إلي تكحيد الجبية اإلسبلمية ضد الصميبييف كاعتبر أف ضـ مصر كسيمة

ميمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ككاف مقتنعان تمامان أف أسد الديف شيرككه كاف يقكد جيشان صغيران قميؿ العدد

كالعدة كال يكفي إلتماـ ىذه الميمة كلـ يكف يتكقع أف يذىب عمكرم بنفسو إلي مصر عمي رأس جيش
بيذه القكة  ،بؿ لـ يكف يتكقع أف شاكر سيستنجد بعدك مشترؾ ليما  ،فأرسؿ نكر الديف محمكد القائد

أسد الديف شيرككه لممرة الثانية إلي مصر كلكف بجيش أقكم مف الجيش السابؽ خكفان مف عكدة

الصميبييف إلي مصر  ،كلممرة الثانية أيضان أرسؿ شاكر إلي عمكرم ليأتي لمحاربة جيش أسد الديف
شيرككه كتكرر المشيد كلكف لـ يحدث قتاؿ في بمبيس ىذه المرة كلكف في المنيا حيث قاـ أسد الديف

شيرككه بيزيمة شاكر كعمكرم كأجبرىما عمي االنسحاب إلي القاىرة ثـ حدث بعد ذلؾ اتفاؽ عمي
مغادرة الجيشيف لمصر ،
 كما حدث في المرة السابقة كلكف ترؾ عمكرم حامية صميبية في القاىرة لمدفاع عنيا عند الضركرة  ،كىكذا استعاف الكزير شاكربقكة صميبية عمي أسكار القاىرة لممدفاع عف مركزه  ،كحضر الممؾ عمكرم ممؾ بيت المقدس إلي مصر
بجيشو لممرة الثالثة
 كمف دعاه لمحضكر ىذه المرة ؟ لقد حضر ىذه المرة بدكف دعكة مف شاكر  ،كلكف الحتبلؿ مصر  ،مما أدم إلي إصابة شاكر بالرعبالشديد كأعد العدة لمدفاع عف مصر  -( ،كأمر بإخبلء مدينة الفسطاط كاحراقيا فظمت النار تعمؿ فييا
كفي منشآتيا كمبانييا أربعة كخمسيف يكمان كأدرؾ الخميفة الفاطمي العاضد خطكرة المكقؼ ُْٗ) -
ككاف الخميفة الف اطمي العاضد كمف سبقو مف الخمفاء الفاطمييف في أكاخر عيد الدكلة الفاطمية ليس
لو عبلقة بالحكـ لسيطرة الكزراء عمي مقاليد الحكـ  ،كلكنو استشعر الخطر كأرسؿ العاضد بنفسو ىذه
المرة إلي نكر الديف محمكد لينقذ مصر مف االحتبلؿ الصميبي كمف التصرفات الحمقاء التي يقكـ بيا
كزيره  ،فأسرع نكر الديف محمكد بإرساؿ أسد الديف شيرككه بجيش قكم إلي مصر ككانت قكة الجيش

ُْٖ
ُْٗ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٓ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٖ

ِِٔ

ىذه المرة كافية ألف يرتد عمكرم كيعكد إلي الشاـ ( -بعد أف يئس مف االستيبلء عمي مصر يأسان تامان

َِْ) -

 كماذا فعؿ شاكر ؟ حاكؿ شاكر الغدر بأسد الديف شيرككه كقتمو فقد عمـ أف الخميفة العاضد يثؽ بأسد الديف شيرككهكمنحو كافة الصبلحيات تقريبان  ،كما أف شيرككه يسيطر عمي األمكر كمعو جيش قكم متكاجد في مصر
لمدفاع عنيا بناءان عمي طمب الخميفة الفاطمي  ،فتـ التخمص مف شاكر كاراحة الناس مف شره كغدره
كخيانتو  ،كقاـ العاضد بتعييف أسد الديف شيرككه كزيران لو فأصبح الخميفة شيعي ككزيره سني مكالي
لمخميفة العباسي في بغداد كلكف سرعاف ما مات أسد الديف شيرككه بعد شيريف فقط مف تكليو الكزارة ،
فاختار العاضد ليذا المنصب صبلح الديف األيكبي الذم كاف يصاحب عمو أسد الديف شيرككه عند
حضكره إلي مصر كقاتؿ معو الجيش الصميبي بقيادة عمكرم  ،ككاف صبلح الديف يكسؼ األيكبي
بصحبة عمو أسد الديف شيرككه كأحد قادة جيشو كشيد معو المعارؾ التي دارت في مصر مع
الصميبييف ككاف يديف بالكالء لنكر الديف محمكد حاكـ الشاـ كلمخميفة العباسي السني  ،كقد أصبح
صبلح الديف األيكبي كزي ارن لمد كلة الفاطمية في عيد آخر خميفة فاطمي (العاضد لديف ا﵀) ككما نعمـ
أف منصب الكزير في ذلؾ الكقت يعني أنو أصبح الرجؿ األكؿ في مصر كلديو جميع الصبلحيات

 -ككاف ىذا تمييدان لقياـ الدكلة األيكبية في مصر؟

 نعـ كالتي كاجيت الصميبييف بعد ذلؾ كحررت بيت المقدس  ،كلكف قبؿ أف نترؾ الفاطمييف كنتحدث عفاإليكبييف  ،دعنا نمقي نظرة أخيرة عمي العصر الفاطمي
 -كـ أكد أف أعرؼ انطباعاتؾ عف ذلؾ العصر

ُْٕ .الدكلة الفاطمية ال تصمح كنمكذج لمخبلفة اإلسبلمية
 عندما يتحدث أم شخص عف الخبلفة اإلسبلمية فبل شؾ أف الخبلفة الفاطمية ال تصمح كنمكذج لذلؾحيث أنيـ خارجيف عمي الخميفة العباسي السني في بغداد كما أنيـ شيعة اسماعيمية كأيضان مشككؾ
س ٌني عندما يتكمـ عف الخمفاء في اإلسبلـ يجب أف ال
في نسبيـ إلي آؿ البيت كبالتالي فإف أم مسمـ ي

يقع في ىذا الخطأ كيتكمـ عف الفاطمييف عمي أساس أنيـ مف الخمفاء السنة بؿ يجب أف يكضح
لمجميع أنيـ بعاداتيـ كأفعاليـ قد أساءكا لئلسبلـ كلممسمميف كلـ يترككا في مصر سكم العادات التي

نعاني منيا حتي اآلف كال أجد ليـ شيئان جيدان ترككه لنا سكم المباني األثرية اإلسبلمية العديدة كالرائعة

 ،كأسكأ ما في العصر الفاطمي ىك أنيـ لـ يستطيعكا المحا فظة عمي المقدسات اإلسبلمية كضاعت
القدس مف المسمميف ألكؿ مرة منذ دخميا عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو حيث اقتحـ الصميبيكف
المدينة بحممة شرسة لـ تتمكف الدكلة الفاطمية مف صدىا نتيجة لحالة الضعؼ كالتفكؾ التي كصمت
َِْ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني صفحة ُٖ

ِّٔ

إلييا األمة في ذلؾ الكقت كليس نتيجة لتفكؽ الصميبييف عمي المسمميف  - - ( ،فعمي امتداد ستة
عقكد " ِٖٗ ُّٔ-ىػ " حكمكىا في المغرب كألكثر مف قرنيف حكمكىا في مصر – فقد نشركا مف
الخرافات كالبدع ما ال أصؿ لو ال في كتاب كال في سنة كلجئكا – ىـ كعاداتيـ – إلي ضركب مف الحيؿ
كالدجؿ إلقناع الناس بيـ كبدعكاىـ كىي ضركب ال يمكف أف تصدر عف ناس ينتسبكف إلي أىؿ البيت
  - - ( ، ُِْ) -كقد كانت ليـ جرأة كبيرة عمي التنكيؿ بمخالفييـ بأفظع الكسائؿ كما أنيـ كانكامف أجرأ الناس – كبأقبح األساليب – عمي سب صحابة رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ ، ِِْ) - -
(  - -ككيؼ يطمئف المسممكف إلي حكاـ يزعمكف أنيـ خمفاء مسممكف كأنيـ مف نسؿ عمي بف أبي
طالب – رضي ا﵀ عنو – كمع ذلؾ يحتضنكف كما فعؿ المعز لديف ا﵀ – شاعران زنديقان ىك " محمد بف
ىانئ األندلسي " الذم يقكؿ لخميفتيـ متحديان مشاعر المسمميف كضاربان بيا عرض الحائطِّْ :
ما شئت ال ما شاءت األقدار  - - -فاحكـ فأنت الكاحد القيار

(  - -كمف الغريب في أمر الفاطمييف  :إيثارىـ لمييكد كالنصارم في أخطر منصب لدييـ كىك منصب
الكزارة بحيث ارتبط ىذا المنصب الخطير بيـ ِْْ) -
 -كلكف كيؼ كانت أحكاؿ العباسييف في بغداد أثناء حكـ الفاطمييف في القاىرة

ُْٖ .العباسيكف أثناء الحكـ الفاطمي لمصر
 كانت الدكلة الفاطمية تسيطر عمي معظـ أنحاء العالـ اإلسبلمي أك قؿ أىـ بقاع العالـ اإلسبلمي مثؿشماؿ أفريقيا بالكامؿ كالشاـ كالحجاز كاليمف ككاف في ىذه الفترة الفاطمية يكجد خمفاء لبني العباس

في بغداد  ،ككما ذكرنا مف قبؿ فإف األئمة الفاطمييف يعتبرىـ أىؿ السنة خارجيف عمي الخبلفة العباسية
في بغداد  ،ككاف عدد خمفاء بني العباس في بغداد خبلؿ فترة الدكلة الفاطمية ( ُُ ) خميفة عاصركا
بل نجد أف المعز لديف ا﵀ الفاطمي ضـ مصر لحكمو في عيد
(ُُ) خميفة فاطمي شيعي في مصر فمث ن
الخميفة العباسي المطيع ﵀ حيث ذكر اإلماـ السيكطي في الصفحات التي تتناكؿ فترة خبلفة أمير

المؤمنيف المطيع ﵀ العباسي ما يمي (  - -فجاء العبيديكفِْٓ فأخذكىأِْ كقامت دكلة الرفض
في األقاليـ  :المغرب كمصر كالعراؽ كذلؾ أف كافكران اإلخشيدم صاحب مصر لما مات اختؿ النظاـ

كقمت األمكاؿ عمي الجند فكتب جماعة إلي المعز يطمبكف منو عسكران ليسممكا إليو مصر فأرسؿ مكاله

ُِْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد صفحة ُُ

ِّْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد صفحة ِٔ

ِْٓ

العبيديكف مقصكد بيـ الفاطميكف

ِِْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد صفحة ِٓ

ِْْ

أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمي بف حماد صفحة ِٕ

ِْٔ

الضمير عائد عمي مصر أم أخذكا مصر

ِْٔ

جكىران في مائة ألؼ فارس فممكيا  ِْٕ) - -ثـ جاء بعد الخميفة المطيع ﵀ ابنو الخميفة الطائع ﵀
كفي عيده مات المعز لديف ا﵀ الفاطمي كتكلي الخبلفة الفاطمية في مصر العزيز با﵀  ،ثـ بكيع
الخميفة العباسي القادر با﵀ بعد الطائع ﵀ كيقكؿ عنو السيكطي ما يمي  - - ( :ككاف القادر مف
الستر كالديانة كالسيادة كادامة التيجد بالميؿ ككثرة البر كالصدقات كحسف الطريقة عمي صفة اشتيرت
عنو كعرؼ بيا كؿ أحد مع حسف المذىب كصحة االعتقاد  - -كقد صنؼ كتابان في األصكؿ ذكر فيو

فضائؿ الصحابة  ِْٖ) - -كفي عيده مات العزيز با﵀ الفاطمي كقاـ باألمر بعده الحاكـ بأمر ا﵀
ككاف الحاكـ بأمر ا﵀ الشيعي في القاىرة عمي عكس القادر با﵀ السني في بغداد فيما يتعمؽ بمكقؼ
كؿ منيما مف الصحابة فنجد القادر با﵀ يؤلؼ كتابان في فضائؿ الصحابة كما ذكرنا بينما (  -قتؿ

الحاكـ جماعة مف األعياف صبران كأمر بكتب سب الصحابة عمي أبكاب المساجد كالشكارع كأمر العماؿ

بالسب  ، ِْٗ) - -كتكلي الخبلفة العباسية بعد القادر با﵀ ابنو القائـ بأمر ا﵀ كيقكؿ عنو
السيكطي أنو كاف (  - -كرعان دينان زاىدان عالمان قكم اليقيف با﵀ تعالي كثير الصدقة كالصبر  ،لو

عناية باألدب كمعرفة حسنة بالكتابة مؤثران لمعدؿ كاإلحساف كقضاء الحكائج  ،ال يرم المنع مف شئ

طمب منو َّْ) - -

 كلكف لؤلسؼ كاف خمفاء بني العباس في ذلؾ الكقت عمي الرغـ مف صفاتيـ الحميدة كانكا مغمكبيفعمي أمرىـ ككانت السمطة الفعمية في يد األمراء كالقادة
 كفي عيد الخميفة العباسي القائـ كاف المستنصر با﵀ الفاطمي ىك الذم يحكـ الدكلة الفاطمية كظؿفترة طكيمة جدان في الحكـُّْ كحدث أف ضعؼ حاؿ الخبلفة العباسية في بغداد نفسيا ككصؿ األمر
إلي قتاؿ الخميفة العباسي لمدة حكالي شير (  - -كدعي لصاحب مصر المستنصر بجامع المنصكر

كزيد في األذاف "حي عمي خير العمؿ" ثـ خطب لو في كؿ الجكامع إال جامع الخميفة كداـ القتاؿ شيران
ِّْ) - -

 بغداد نفسيا سيطر عمييا الشيعة كتـ تحكيؿ األذاف فييا في الجكامع مف األذاف السني إلي األذافالشيعي ؟
 نعـ  ،كشعر الخميفة العباسي أمير المؤمنيف القائـ بأمر ا﵀ باليكاف الشديد كلجأ إلي المكلي عز كجؿحتي أنو كتب كتابان كأرسمو ليعمؽ في الكعبة كمما جاء فيو ( -إلي ا﵀ العظيـ مف المسكيف عبده ،
ِْٕ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ُّٕ

ِْٗ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٓ

ُّْ

أقاـ المستنصر في الخبلفة الفاطمية لمدة ستيف سنة كأربعة أشير كما ذكر السيكطي في تاريخ الخمفاء صفحة ِّٗ

ِْٖ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّْ

َّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٖ

ِّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٖ

ِٓٔ

الميـ إنؾ العالـ بالسرائر  ،المطمع عمي الضمائر  ،الميـ إنؾ غني بعممؾ  ،كاطبلعؾ عمي خمقؾ  ،عف
إعبلمي  ،ىذا عبد قد كفر نعمؾ كما شكرىا  ،كألغي العكاقب كما ذكرىا  ،أطغاه حممؾ حتي تعدم عمينا
بغيان كأساء إلينا عتكان كعدكان  ،الميـ قؿ الناصر  ،كاعتز الظالـ  ،كأنت المطمع العالـ  ،المنصؼ الحاكـ

 ،بؾ نعتز عميو  ،كاليؾ ن يرب مف بيف يديو  ،فقد تعزز عمينا بالمخمكقيف  ،كنحف نعتز بؾ كقد
حاكمناه إليؾ كتككمنا في إنصافنا منو عميؾ كرفعنا ظبلمتنا ىذه إلي حرمؾ ككثقنا في كشفيا بكرمؾ ،
فاحكـ بيننا بالحؽ كأنت خير الحاكميف ّّْ) - -
 كمف قاـ بفعؿ كؿ ىذا في بغداد ؟ كاف المقصكد في دعاء الخمي فة ىك أحد القادة الشيعة المكاليف لممستنصر با﵀ الفاطمي في مصرككاف اسمو " البساسيرم " ككاف البساسيرم قد ىزـ الخميفة العباسي كقبض عميو كسجنو  ،ثـ حدث
أف جاء أحد القادة السبلجقة السنة كاسمو ( طغرلبؾ ) كىزـ البساسيرم كأفرج عف الخميفة ( -كلما
رجع الخميفة إلي داره لـ ينـ بعدىا إال عمي فراش مصبله كلزـ الصياـ كالقياـ كعفا عف كؿ مف آذاه -
 )ّْْ فمف جاء بعده في الخبلفة العباسية ؟ -ثـ جاء الخميفة العباسي المقتدم بأمر ا﵀ الذم في عيده عادت األمكر شيئان فشيئان إلي طبيعتيا

كأصبحت الخبلفة العباسية كافرة الحرمة عمي حد تعبير اإلماـ السيكطي ففي عيده (  - -خطب
لممقتدم بدمشؽ كأبطؿ األذاف "بحي عمي خير العمؿ" كفرح الناس بذلؾ ّْٓ) -

كيقكؿ عنو

السيكطي أنو كاف قكم النفس عالي اليمة مف نجباء بني العباس كقد عاصر أيضان المستنصر با﵀ في

مصر  ،ثـ جاء بعد المقتدم با﵀ في الخبلفة ابنو ال مستظير با﵀ ككاف ليف الجانب كريـ األخبلؽ
كمحبان لمعمماء كالصمحاء (  -كلـ تصؼ لو الخبلفة بؿ كانت أيامو مضطربة كثيرة الحركب ّْٔ) - -
كفي عيده مات المستنصر با﵀ كقاـ بعده المستعمي با﵀ كفي عيده حدثت أكلي الحمبلت الصميبية

كاستطاع الصميبيكف االستيبلء عمي بيت المقدس كيقكؿ السيكطي عف ذلؾ (  -فكاف ىذا أكؿ مظير
الفرنج بالشاـ  ،قدمكا في بحر القسطنطينية في جمع عظيـ كانزعجت الممكؾ كالرعية كعظـ الخطب -
 -كفييا أخذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شير كنصؼ كقتمكا بو أكثر مف سبعيف ألفان منيـ

جماعة مف العمماء كالعباد كالذىاد كىدمكا المشاىد كجمعكا الييكد في الكنيسة كأحرقكىا عمييـ - -
)ّْٕ
ّّْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٗ

ّْٓ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّّ

ّْْ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ِّٗ

ّْٔ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّّْ

ّْٕ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّّٓ

ِٔٔ

 كاف مف الطبيعي أف ينيش الصميبيكف جسد األمة الممزقة التي انقسمت إلي عدة فرؽ متحاربة كفقدتركح القتاؿ كالجياد كسيطر فييا الشيعة عمي معظـ البقاع بما فييا الشاـ كبيت المقدس فمـ يتمكنكا
مف الدفاع عني ا كفقدت األمة اإلسبلمية ألكؿ مرة بيت المقدس منذ أف دخميا أمير المؤمنيف عمر بف
الخطاب الذم كاف يسبو كيشتمو الشيعة عمي المنابر في القاىرة الفاطمية  ،كلكف كيؼ بدأت فكرة
الحمبلت الصميبية ؟

ُْٗ .كيؼ بدأت الحمبلت الصميبية ؟
 أصؿ الغزك الصميبي لؤلمة اإلسبلمية يعكد إلي شير نكفمبر سنة َُٓٗ ـ حيث تـ عقد مجمع كميرمكنت بإقميـ أكفيركف بفرنسا بكاسطة البابا أكرباف الثانيّْٖ كفي ىذه األكقات كانت الكنيسة في
أكركبا مسيطرة عمي األمكر بشكؿ غير عادم ككانت ىناؾ حركب طاحنة بيف األمراء المسيحييف
فقررت الكنيسة أف تشغؿ ىؤالء األمراء عف حركبيـ بعضيـ لبعض بحرب مقدسة مف أجؿ الصميب
كيقكؿ عف ذلؾ الدكتكر الحكيرم ( -ككانت البابكية في الغرب األكركبي قد ارتفع شأنيا كصارت ليا
السيادة عمي كؿ الكنائس األكركبية بفضؿ سمسمة مف الباباكات األقكياء فأخذت تشجع أمراء اإلقطاع
عمي نبذ حركبيـ الداخمية كتكجيييا ضد المسمميف بغية إشباع نزعتيـ القتالية ككعدت البابكية بمنح
الغفراف لكؿ مف يقاتؿ مف أجؿ الصميب كرحبت المدف التجارية اإليطالية مثؿ بيزا كالبندقية كجنكة
بالحركب الصميبية لما أركا فييا مف تحقيؽ أمنية ثمينة كانت تراكدىـ كىي االستئثار بتجارة الشرؽ
كاقامة مراكز تجا رية ليا في ببلد الشاـ كجني األرباح مف كراء ذلؾ )ّْٗ  ،كىكذا أصبح ىناؾ عدك
آخر لؤلمة باإلضافة إلي الركـ أعداءىا التقميدييف
 -ككيؼ انتيت الدكلة الفاطمية تمامان كقامت األيكبية ؟

َُٓ .صبلح الديف يسيطر عمي مصر

 لقد ظير عمي مسرح األحداث قائد مف أبرز الشخصيات في تاريخ مصر كالعالـ اإلسبلمي كىك صبلحالديف األيكبي فينا يتكقؼ التاريخ ليكتب كيسجؿ كيشير بجميع أصابعو إذا كانت لو أصابع إلي

شخصية بارزة طاؿ انتظار ظيكرىا لتصؿ إلي قمة األحداث  ،إنو صبلح الديف يكسؼ األيكبي الكردم
السني الذم يديف بالكالء لنكر الديف محمكد حاكـ الشاـ كلمخميفة العباسي السني  ،كالذم الكقت نفسو
أصبح كزيران لمدكلة الفاطمية في عيد آخر خميفة فاطمي ( العاضد )  ،كلقد كاجو صبلح الديف العديد
مف التحديات كالمشاكؿ في الداخؿ كالخارج قبؿ أف يستطيع تأسيس الدكلة األيكبية في مصر كالعالـ
اإلسبلمي  ،كال أريد أف أطيؿ عميؾ بذكر تفاصيؿ ما دار بيف صبلح الديف كبيف أعداءه في الداخؿ
كالخارج كلكف يمكف تمخيص المكضكع ببساطة شديدة في عدة نقاط محددة  ،كلكي نعرؼ األعداء البد
ّْٖ
ّْٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ

ِٕٔ

أف نعرؼ ىدؼ صبلح الديف أك نال ألف األعداء بطبيعة الحاؿ ى ـ كؿ مف يريد فشؿ صبلح الديف في
تحقيؽ ىذا اليدؼ ،

 فماذا كاف يريد أف يحققو صبلح الديف كما الفرؽ بينو كبيف نكر الديف محمكد ؟ كاف تكحيد األمة اإلسبلمية في مكاجية الصميبييف ىك ىدؼ كبل الرجميف صبلح الديف كنكر الديف كلكفكجيات النظر كانت تختمؼ في األسمكب كقاعدة االنطبلؽ لتحقيؽ اليدؼ  ،ألف نكر الديف محمكد كاف
يرم أف الشاـ ىي المكاف المناسب لتككف قاعدة انطبلؽ ضد الصميبييف

111
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القتاؿ المتبلحـ معيـ  ،أما صبلح الديف فقد اعتبر أف مصر ىي القاعدة التي يجب االنطبلؽ منيا
لتكحيد األمة اإلسبلمية كالقضاء عمي الحمبلت الصميبية كا﵀ أعمـ ألنو نظر إلييا النظرة التي نتحدث
عنيا مف بداية الحكار كالتي ىي جديرة بيا  ،كقدر ليا قدرىا كعرؼ إمكانياتيا كثقميا كفضميا كا﵀
أعمـ  ، ،كما أف صبلح الديف ال يريد القكة فقط لتحقيؽ األىداؼ بؿ كاف يعتبر الحكمة كالتركم ال بد
أف يسيراف جنبان إلي جنب بجكار القكة فرأم أف األمة قد تعددت فييا المذاىب كانحرؼ الكثيركف عف

أصؿ العقيدة اإلسبلمية كابتعدكا عف كتاب ا﵀ كسنة نبيو صمي ا﵀ عميو كسمـ  ،فكجد أف أفضؿ

اسمكب ىك إعادة المذىب السني كتقكيتو في مصر كاليمف كغيرىا مف ببلد األمة لتمضي كتسير عمي
منيج ا﵀ كبالتالي تستحؽ نصر ا﵀
 فماذا كاف مكقؼ نكر الديف محمكد رحمو ا﵀ ؟ أصر نكر الديف محمكد عمي أكامره لصبلح الديف بالغاء الخطبة لمخميفة الفاطمي العاضد كاقامتيالمخميفة العباسي المستضئ دكف أم مقدمات أك تمييد كلـ يستطع صبلح الديف مخالفة أكامر نكر
الديف محمكد رغـ إحساسو بمدم خطكرة إلغاء الخبلفة الفاطمية بيذا األسمكب المفاجئ بؿ كاف يرم أف
نشر المذىب السني أك نال في مصر كالدعكة إليو كتقكيتو ىك السبيؿ إلي سقكط الخبلفة الفاطمية بيدكء

كبدكف مشاكؿ مف أم نكع بؿ كعف قناعة كليس قي ارن ،

 إذف فقد قاـ صبلح الديف بتنفيذ أكامر نكر الديف محمكد كألغي األذاف الشيعي كأعاد األذاف السني كدعالمخميفة العباسي المستضئ بأمر ا﵀ عمي المنابر
 نعـ  ،كلكنو في نفس الكقت أنشأ مدرسة عمي المذىب الشافعيُْْ كعيف قضاة شافعييف في كافةاألنحاء كالطريؼ أف ىذه اإلجراءات لـ تتناطح عند حدكثيا شاتاف كما يقاؿ بؿ إف المصرييف المسمميف
فرحكا بعكدة المذىب السني الذم لـ يخرجكا منو أساسان عمي ما يبدك  ،ككاف الخميفة العاضد مريضان

مرضان شديدان حتي قيؿ أنو مات دكف أف يعرؼ بإلغاء الخبلفة الشيعية في مصر كلـ يخبره أحد بذلؾ ،

َْْ
ُْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُّٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ

ِٖٔ

كيمكت أيضان نكر الديف محمكدِْْ كيخمفو ابنو الذم ال يتعدم عمره (ُُ) سنةّْْ كأصبح ىذا
الطفؿ مطمعان لمقادة كاألمراء الذيف حكلو ( -كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ عمؿ ىؤالء األمراء عمي
مصالحة الصميبييف في بيت المقدس في ذلؾ الكقت العصيب الذم تمر بو األمة اإلسبلمية األمر الذم

أثار سخط صبلح الديف  ْْْ)-كىنا شعر صبلح الديف أف مف كاجبو أف يكمؿ ما بدأه نكر الديف
محمكد ألنو لـ يجد فيما يبدك أحد يريد استكماؿ مسيرة جياد نكر الديف رحمو ا﵀ بؿ عمي العكس مف
ذلؾ فقد كجد بعض األمراء يريدكف كضع أيدييـ في أيدم الصميبييف
 -لقد كثر إذف أعداء صبلح الديف

ُُٓ .أعداء صبلح الديف
 مف ىنا يتضح أف المخاطر التي كاجيت صبلح الديف كانت تتمثؿ في العديد مف المؤامرات الداخميةكالخارجية ككانت ىناؾ عدة محاكالت الغتيالو غدران في مقره  ،ككانت المؤامرات الداخمية تتمثؿ في قياـ

بقايا الفاطمييف بعد كفاة العاضد باالتصاؿ بممؾ صقمية كممكؾ الفرنجة كطمبكا منيـ االتحاد في

مكاجية صبلح الديف كالقضاء عميو ( -فظير في ذم الحجة ٗٔٓىػ " يكليك ُُْٕـ" أسطكؿ ضخـ
أماـ اإلسكندرية أرسمو كليـ الثاني النكرماني ممؾ صقمية كحاصر المدينة كما دمر بعض السفف
التجارية الراسية في الميناء  ،غير أف شجاعة الجيش األيكبي كمقاكمة أىؿ اإلسكندرية الباسمة خيبت
آماؿ كليـ الثاني كحممت أسطكلو عمي أف يقمع مف اإلسكندرية في مستيؿ أغسطس مف نفس العاـ -
)ْْٓ  ،كما حاكؿ أيضان الفاطميكف باالتحاد مع السكدانييف إعادة الدكلة الفاطمية كباءت المحاكلة

بالفشؿ حيث أرسؿ صبلح الديف أخاه " العاد ؿ " لمحاربتيـ كىزميـ بالفعؿ  ،كغاية ما يمكف أف يقاؿ
عف أعداء صبلح الديف أنيـ كؿ مف ال يريد عكدة األمة إلي كحدتيا كيفضؿ تمزقيا كخضكعيا ألمـ

أخرم
 فمف كاف الخميفة العباسي أثناء ذلؾ ؟ كاف الخميفة العباسي أمير المؤمنيف المستضئ بأمر ا﵀ الذم في عيده تـ عكدة مصر إلي الخبلفةالعباسية فعندما تكلي الخبلفة ( -قاؿ ابف الجكزم  :فنادم برفع المككس كرد المظالـ كأظير العدؿ
كالكرـ ما لـ نره في أعمارنا كفرؽ ماالن عظيمان عمي الياشمييف كالعمكييف كالعمماء كالمدارس كالربط ،

ككاف دائـ البذؿ لمماؿ  ،ليس لو عنده كقع  ،ذا حمـ كأناة كرأفة  -( ، ْْٔ)-كفي خبلفتو انقضت
دكلة بني عبيد  ،كخطب لو بمصر كضربت السكة باسمو كجاء البشير بذلؾ فعمقت األسكاؽ ببغداد
ِْْ

كسبحاف الحي الذم ال يمكت

ْْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٓٗ

ّْْ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٓٗ

ْْٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٗ

ْْٔ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّْٖ

ِٗٔ

كعممت القباب  - -كقاؿ الذىبي  :في أيامو ضعؼ الرفض ببغداد ككىي كأمف الناس كرزؽ سعادة
عظيمة في خبلفتو كخطب لو باليمف كبرقة كتكزر كمصر إلي أسكاف كدانت الممكؾ بطاعتو  - -كقاؿ
العماد الكاتب  :استفتح السمطاف صبلح الديف بف أيكب سنة سبع بجامع مصر كؿ طاعة كسمع كىك
إقامة الخطبة في الجمعة األكلي منيا بمصر لبني العباس  ،كعفت البدعة كصفت الشرعة كأقيمت
الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاىرة كأعقب ذلؾ مكت العاضد في يكـ عاشكراء ْْٕ)-
 -كبيذا عادت مصر إلي المذىب السني كالي الخبلفة العباسية رسميان ؟

 نعـ  ،كقرر صبلح الديف بناء سكر حكؿ القاىرة كباقي العكاصـ اإلسبلمية األخرم السابقة لياكالفسطاط كالقطائع كقد أصبحكا كما لك كانكا مدينة كاحدة كبرم ليا سكر كبير ليس مقتصر عمي
القاىرة الفاطمية كما شرع في بناء قمعتو الشييرة المكجكدة إلي اآلف كمعركفة باسمو كلكنو مات قبؿ
أف يتـ بناءىا بالكامؿ
 ككيؼ قاـ صبلح الديف بتكحيد األمة تحت قيادتو ؟ استطاع صبلح الديف أف يقضي عمي جميع المؤامرات الداخمية في مصر بفضؿ ا﵀ آخذان بأسباب القكةككاف ينجكا بأعجكبة مف محاكالت قتمو غدران
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ضد كؿ مف تحالؼ مع الصميبييف في الشاـ كتكحيد األمة اإلسبلمية ككاف بالطبع يجد مقاكمة شرسة

أحيانان كال يجد مقاكمة تذكر أحيانان أخرم كبعد عدة معارؾ استطاع صبلح الديف فرض سيطرتو كأمسؾ
بعجمة القيادة في األمة اإلسبلمية في ظؿ الخبلفة العباسية ككجد أف الكقت قد حاف لمكاجية الصميبييف

ككسر شككتيـ  ،كليس معني ىذا أف صبلح الديف لـ يحاربيـ طكاؿ تمؾ الفترة بؿ إنو اكتفي بحركب
دفاعية صغيرة حتى يتمكف مف تكحيد الجبية اإلسبلمية أكالن  ،ثـ التفرغ التاـ ليـ ككراءه أمة قكية
آخذه بأسباب القكة كالعمـ كفكؽ كؿ ىذا قكية بعقيدتيا السميمة الخالية مف البدع كالخرافات  ،ككاف

حكؿ صبلح الديف رجاؿ أشداء كأعكاف مخمصيف مف بينيـ بالطبع أخكتو مثؿ العادؿ كتكرانشاه ككذلؾ
رجؿ آخر قكم اسمو األمير بياء الديف قراقكش الذم أشرؼ عمي بناء السكر الذم أمر ببناءه صبلح
بل ميابان يضرب بحسمو المثؿ إلي اآلف  ،كباإلضافة إلي كؿ ىؤالء كاف
الديف  ،كطبعان كاف قراقكش رج ن

ىناؾ أىؿ الذمة مف الييكد كالمسيحييف الذيف كانكا ينعمكف بالحكـ العادؿ كالبيئة الخصبة لممارسة

شعائر دينيـ فالديف اإلسبلمي ىك الديف الذم ال ينكر األدياف السماكية األخرم كالذم في ظمو يمكف أف
تنعـ باقي األدياف بمقدساتيا كخصكصيتيا
 -حسنان  ،قبؿ أف نسترسؿ في الحديث عف الدكلة األيكبية ىؿ يمكف تمخيص العصر األيكبي كما تعكدنا ؟

ُِٓ .ممخص العصر األيكبي

ْْٕ
ْْٖ

تاريخ الخمفاء ( السيكطي ) صفحة ّْٗ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٔٗ

َِٕ

 أكؿ مف تكلي الحكـ مف األسرة األيكبية بالطبع ىك الممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف أيكب إلي أفتكفي سنة ُُِٗ ـ ثـ تكلي حكـ مصر بعده الممؾ العزيز عماد الديف عثماف بف صبلح الديف إلي أف
تكفي سنة ُُٖٗ ـ ثـ الممؾ المنصكر ناصر الديف محمد بف العزيز بف صبلح الديف ككاف صغير
السف كعمره تسع سنكات م ما أدم إلي سيطرة عمو الممؾ األفضؿ عمي بف صبلح الديف األيكبي إلي أف
تـ حسـ المكقؼ تمامان كتكلي الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبك بكر مف سنة ََُِ ـ إلي سنة ُُِٖ ـ

كىك أخك صبلح الديف كتكلي الحكـ لمدة ُٗ سنة ثـ جاء بعده الممؾ الكامؿ ناصر الديف محمد بف

الممؾ العادؿ إلي أف تكفي سنة ُِّٖ ـ ككاف أكؿ مف سكف القمعة التي شرع في بناءىا صبلح
الديفْْٗ كجاء بعده ابنو الممؾ سيؼ الديف أبك بكر ثـ تكفي سنة َُِْ ـ ثـ جاء الممؾ الصالح
نجـ الديف أيكب بف الكامؿ لمدة تسع سنكات كتكفي في المنصكرة سنة ُِْٗ ـ كجاء بعده الممؾ
تكراف شاه ابنو ال ذم تكلي حكـ مصر لمدة شيريف فقط إلي أف قتمو مماليؾ أبيو ثـ تكلت الحكـ
عصمة الديف أـ خميؿ شجرة الدر زكجة الممؾ الصالح نجـ الديف كلـ تستمر في الحكـ أكثر مف ثمانيف
يكمان كبيذا انتيت الدكلة األيكبية عمي يد المماليؾَْٓ كأشير ممكؾ بني أيكب ىـ الممؾ الناصر

كالممؾ ال عادؿ كالممؾ الكامؿ كالممؾ الصالح  ،ككاف الصميبيكف ىـ قدر الدكلة األيكبية منذ نشأتيا
كحتي آخر يكـ في تاريخيا فقد كاف األيكبيكف في جياد مستمر مع الصميبييف كيكاجيكف الحمبلت
الصميبية المختمفة الكاحدة تمك األخرم
 -كأنيـ تكاجدكا في ىذه الحقبة مف تاريخ األمة اإلسبلمية خصيصان ليذا الغرض

 نعـ كأكبر دليؿ عمي ذلؾ أف الصميبييف أيقنكا أف الطريؽ إلي بيت المقدس يبدأ مف مصر ( فقد كافىدؼ الحمبلت الصميبية التالية ىك القضاء عمي الدكلة األيكبية في مصر باعتبارىا مركز المقاكمة
األكؿ  ، ُْٓ)-ككاف ممكؾ بني أيكب يفضمكف السبلـ مع الصميبييف كيعتبركف أف الجيكد
الدبمكماسية قد تكقؼ كؿ ىذه الحركب الدامية كيحاكلكف تجنبيا كلكف لؤلسؼ الشديد كاف الصميبيكف
ال يكفكف عف مياجمتيـ مما اضطرىـ إلي الكقكؼ أماـ ىذه الحمبلت بقكة كشجاعة ( -كمع أف ممكؾ
األيكبييف قد بذلكا الجيد األكبر في مقاكمة ىذه الحركة ف إننا نبلحظ أف معظـ ىؤالء الممكؾ قد جنحكا
إلي مسالمة الصميبييف كالي اصطناع السياسة في عبلقتيـ معيـ كمما أمكف ذلؾ  - -كمع أنيـ نجحكا
في ىذه السياسة بعض النجاح فإف ىذا لـ يحؿ بيف الحمبلت الصميبية كبيف تطكرىا الطبيعي الذم
انتيي بيا إلي تحكؿ االتجاه عف الشاـ إلي مصر ِْٓ)-
ْْٗ

جدير بالذكر أف كؿ مف حكـ مصر بعد ذلؾ سكف القمعة حتى عيد الخديكم إسماعيؿ مف أسرة محمد عمي كالذم نزؿ مف

َْٓ

تـ كتابة أسماء ممكؾ الدكلة األيكبية مف كتاب مكسكعة حكاـ مصر لمدكتكر ناصر األنصارم صفحة ٖٗ  ،صفحة َٗ

القمعة كأقاـ بقصر عابديف كاتخذه مق انر لو

ُْٓ
ِْٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٕ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٕ

ُِٕ

 ىؿ يمكف تمخيص جميع الحمبلت الصميبية مف البداية ؟ مف الممكف بالطبع كقد ذكرنا أنو قد بدأت فكرة الغزك الصميبي لؤلمة اإلسبلميةٍ في شير نكفمبر سنةَُٓٗ ـ حيث تـ عقد مجمع كمير مكنت بإقميـ أكفيركف بفرنسا بكاسطة البابا أكرباف الثانيّْٓ كفي
ىذه األكقات كانت الكنيسة في أكركبا مسيطرة عمي األمكر بشكؿ غير عادم ككانت ىناؾ حركب
طاحنة بيف األمراء المسيحييف فقررت الكنيسة أف تشغؿ ىؤالء األمراء عف حركبيـ بعضيـ لبعض
بحرب مقدسة مف أجؿ الصميب كيقكؿ عف ذلؾ الدكتكر الحكيرم ( -ككانت البابكية في الغرب
األكركبي قد ارتفع شأنيا كصارت ليا السيادة عمي كؿ الكنائس األكركبية بفضؿ سمسمة مف الباباكات
األقكياء فأخذت تشجع أمراء اإلقطاع عمي نبذ حركبيـ الداخمية كتكجيييا ضد المسمميف بغية إشباع
نزعتيـ القتالية ككعدت البابكية بمنح الغفراف لكؿ مف يقاتؿ مف أجؿ الصميب كرحبت المدف التجارية
اإليطا لية مثؿ بيزا كالبندقية كجنكة بالحركب الصميبية لما أركا فييا مف تحقيؽ أمنية ثمينة كانت تراكدىـ
كىي االستئثار بتجارة الشرؽ كاقامة مراكز تجارية ليا في ببلد الشاـ كجني األرباح مف كراء ذلؾ
)ْْٓ  ،كىذه كانت الحممة الصميبية األكلي
 فمتي جاءت الحممة التالية ؟ جاءت الحممة الصميبية الثانية بعد أف استطاع عماد الديف زنكي تحرير مممكة الرىا مف الصميبييف  ،ثـجاءت الحممة الثالثة التي قامت باحتبلؿ عكا كمدف الساحؿ بعد أف تـ تحرير بيت المقدس عمي يد
الممؾ الناصر صبلح الديف كانتيت بتكقيع معاىدة مع ريتشارد قمب األسد كعاد إلي ببلده  ،كبعد ىذه
الحمبلت كانت الحممة الرابعة بعد مكت صبلح الديف كالتي كانت بسبب البابا أنكسنت الثالث كلكنيا
باءت بالفشؿ حيث تـ تحكيميا عف اتجاىيا الرئيسي إلي القسطنطينية كالطريؼ أف ىناؾ حممة أخرم
اسميا حممة األطفاؿ قاـ بيا ( -صبي مف الرعاة كادعي أف المسيح أمره بقيادة حممة صميبية مف
األطفاؿ إلنقاذ بيت المقدس  - - -كقد غرر بيـ بعض التجار كأصحاب السفف فحممكىـ إلي الثغكر
اإلسبلمية كباعكىـ في اإلسكندرية كغيرىا مف البمداف اإلسبلمية بيع الرقيؽ ْٓٓ)-
 سبحاف ا﵀ كقد أسممكا بالطبع كبعد ذلؾ جاءت الحممة الصميبية الخامسة بقيادة جاف دم برييف ثـ الحممة الصميبية السادسة بقيادةاإلمبراطكر فردريؾ الثاني كأخيران الحممة الصميبية السابعة بقيادة الممؾ لكيس التاسع كالتي كانت في

عيد الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب كابنو تكراف شاه كانتيت بيزيمة ساحقة لمصميبييف كتـ أسر ممكيـ

لكيس التاسع كما نعرؼ جميعان كتـ حبسو في دار ابف لقماف بالمنصكرة  ،كبالتالي فإف كؿ ىذه

ّْٓ
ْْٓ
ْٓٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٓ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة َٖ

ِِٕ

الحمبلت جاءت في عيد الدكلة األيكبية عدا الحممتيف األكلي كالثانية فقط باإلضافة إلي حمبلت صغيرة
لـ يتـ ذكرىا لصغرىا ،
 ككاف مف نصيب الدكلة األيكبية أف تكاجو كؿ ىذه الحمبلت الشرسة عمي الرغـ مف محاكالت تجنب ىذهالحركب إال أنيا لـ تتكقؼ طكاؿ فترة حكـ الدكلة األيكبية كانتيت تقريبان بانتياء الدكلة األيكبية ،

سبحاف ا﵀

 كالجدير بالذكر أنو لـ تقـ في مصر ثكرة كاحدة طكؿ عصر الدكلة األيكبيةْٔٓ مما يؤكد اىتماـاأل يكبييف بتكفير الرخاء كاالزدىار لمشعب المصرمْٕٓ عمي الرغـ مف كثرة حركبيـ مع الصميبييف
طكاؿ فترة قياـ دكلتيـ  ،كما اىتـ األيكبيكف بإنشاء المدارس كنشر العمـ كازدىرت الحركة الدينية
كاألدبية كاألبحاث العممية كبرز في مصر عمماء في الرياضيات كالطب كغيره مف العمكـ كاىتـ ممكؾ
بني أيكب بإنشاء المكتبات العديدة كاعتنكا بيا عناية شديدة كىناؾ العديد مف األمثمة التي تدؿ عمي
مدم التقدـ العممي في مصر أياـ األيكبييف فمثبلن ( -في بعض األحياف كانت تعترض فردريؾ الثاني
مشكمة عممية فكاف يبعث إلي أصدقائو مف ممكؾ المسمميف كيطمب أف يعرضكىا عمي مف لدييـ مف
عمماء لئلجابة عمييا كعمي سبيؿ المثاؿ أرسؿ فردريؾ مسألة إلي الممؾ الكامؿ حميا العالـ الرياضي
المصرم قيصر األصفكنى فإنو كاف المشار إليو في ذلؾ ْٖٓ)-
 ىذا يدؿ عف اىتماـ األيكبييف بالتعميـ كالمدارس عف مكانة المدرس في العصر األيكبي كتحت عنكاف المدارس في العصر األيكبي كتبت األستاذةالدكتكرة عفاؼ سيد محمد صبره أستاذ التاريخ الكسيط كمية الدراسات اإلنسانية جامعة األزىر – فرع
البنات  ،كتبت ما ممخصو  ( :احتؿ سبلطيف األيكبييف مكانة بارزة بيف الحكاـ المسمميف في االىتماـ
بالعمـ كالتعميـ  ،حتي أصبح ليذ ا العصر سمة خاصة ميزتو عف غيره مف العصكر اإلسبلمية األخرم ،
فقد شيد نيضة فكرية كثقافية كأدبية كدينية  ،كال أدؿ عمي ذلؾ مف النتاج العممي كالمؤلفات الكبيرة
التي تذخر بيا المكتبات اإلسبلمية إلي جانب الشخصيات البارزة التي تألقت كنالت حظيا في ميداف
الفكر كالديف كالسياسة  - - -كبمغ مف سمك كمكانة التدريس في مصر أنو كاف يصدر بيا تقميد أك
مرسكـ مف السبلطيف  ،كاعتبرت ىي كالقضاء مف درجة كاحدة  ،ككثيران ما جمع الشخص الكاحد بيف

الكظيفتيف معان - - - ،ككانت المرتبات التي تمنح لممدرسيف إما نقدان كاما عينان كما تأثرت بظركؼ

متعددة منيا مقدار الكقؼ عمي المدرسة كمكانة المدرس كسمعتو  ،كقد كاف ىناؾ مدرسكف يتناكلكف

مرتباتيـ المنتظمة مف الخزينة العامة لمببلد  ،ىناؾ مثؿ لممرتب الذم منحو صبلح الديف لمشيخ نجـ

ْٔٓ
ْٕٓ
ْٖٓ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُِٗ
حدثت مجاعة كاحدة في العصر األيكبي بسبب نقص شديد في مياه النيؿ ككانت في عيد السمطاف العادؿ كتبع ذلؾ غبلء ككباء

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ِِٓ

ِّٕ

الديف الخبكشاني عندما عينو عمي التدريس كالنظر في المدرسة الصبلحية فقد أكرد السيكطي "أف
صبلح الديف شرط لو مف المعمكـ في كؿ شير أربعيف دينار معاممة  ،صرؼ كؿ دينار ثبلثة عشر
درىمان كثمث درىـ عف التدريس"  ،كقد بني صبلح الديف مدرسة أخرم سماىا السيكفية كقرر في
تدريسيا الشيخ مجد الديف محمد بف محمد الجبتي كرتب لو في كؿ شير أحد عشر ديناران كباقي ريع
الكقؼ يصرفو عمي ما يراه لطمبة الحنفية المقرريف عنده عمي قدر طبقاتيـْٗٓ

 مما سبؽ يتضح أف ممكؾ الدكلة األيكبية لـ تشغميـ الحركب عف أحكاؿ الشعب كرفاىيتو كتعميمو ،فيؿ يمكف أف تحدثني عف حركب السمطاف الناصر صبلح الديف ؟

ُّٓ .معارؾ الممؾ الناصر صبلح الديف األيكبي
-

( -تكالت انتصارات صبلح الديف عمي الصميبييف في سرعة مذىمة بحيث لـ يعد الصميبيكف يبلحقكف

تحركاتو  -( َْٔ)-كنتيجة لمضربات المتبلحقة التي كاليا صبلح الديف لمصميبييف طمب بمدكيف الرابع
ككبار باركناتو الصمح مف صبلح الديف في مايك َُُٖـ فكافؽ كعقد معيـ ىدنة مدتيا سنتيف -
)ُْٔ كلكف كاف ىناؾ شخص متطرؼ جدان اسمو " ريجنالد شايتكف " صاحب حصف الكرؾ كمشيكر

باسـ " أرناط " في كتب التاريخ العربي  ،قاـ أرناط بنقض الصمح بؿ حاكؿ إرساؿ أسطكؿ كجيش قكم

الحتبلؿ الحرميف الشريفيف ( -كال شؾ أف كصكؿ تمؾ الحممة الصميبية الجريئة إلي شكاطئ الحجاز
يكضح لنا مدم الخطكرة التي كانت تيدد المسمميف في أعظـ مقدساتيـ  ،كلكف يقظة الدكلة األيكبية
في تمؾ المرحمة مف تاريخيا ردت اعتداء الغزاة الصميبييف إلي نحكرىـ فمـ ينالكا مغنمان مما أرادكه -

)ِْٔ كبالرغـ مف اليدنة التي احترميا صبلح الديف مع الصميبييف إال أف أرناط ( -انقض عمي قافمة

كبيرة قادمة مف مصر إلي دمشؽ كقتؿ الجند المكمفيف بحراسة القافمة كحمؿ التجار أسرم إلي حصنو ،
كلما كصؿ خبر ما حدث لمقافمة إلي صبلح الديف أرسؿ إلي أرناط يطمب إطبلؽ سراح األسرم كرد ما
بل " قكلكا لمحمد يخمصكـ " كرفض تسميـ األسرم  ،كىكذا
نيبو فامتنع كرد عمي رسؿ صبلح الديف قائ ن
لـ يبؽ أماـ صبلح الديف إال الحرب فأعمف الجياد  -( ّْٔ)-كخرج عمي رأس جيكشو كىزـ

الصميبييف في معركة شرسة بالقرب مف " صفكرية " ( -كسقط معظـ الجيش الصميبي بيف أسرم
كقتمي ثـ قاـ بمياجمة مدينة طبرية كلـ يمبث أف استكلي عمي المدينة في يكليك سنة ُُٕٖ ـ -

ْٗٓ

نقبلن عف كتاب تاريخ المدارس في مصر اإلسبلمية – إعداد د عبد العظيـ رمضاف – الييئة المصرية العامة لمكتاب – مكتبة

َْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٗ

ِْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ََِ

األسرة َََِ

ُْٔ

ّْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة ُٗٗ
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُِ

ِْٕ

)ْْٔ ثـ كقعت معركة حطيف الشييرة الحاسمة التي ىزـ فييا صبلح الديف الصميبييف ىزيمة ساحقة
ككقع في األسر ممؾ بيت المقدس بمدكيف الرابع كأرناط صاحب الكرؾ الذم حاكؿ مف قبؿ غزك الكعبة ،
كيذكر التاريخ عف ىذه الكاقعة أف صبلح الديف عامؿ األسرم معاممة طيبة ( -فيما عدا أرناط الذم
قتمو صبلح الديف بسيفو جزاء لو عمي غدره كمكره ألنو تجاكز الحد كتجرأ عمي األنبياء ْٔٓ)-
كاضطر الصميبيكف إلي عقد معاىدة تقضي بإخبلء بيت المقدس مف الصميبييف بدكف إراقة دماء ككافؽ
صبلح الديف عمي أف يسمح ليـ بالخركج سالميف كتـ تسميـ المدينة ( -في ِٕ رجب سنةّٖٓ ىػ
"ِأكتكبر ُُٕٖـ"  - -كال شؾ أف ما فعمو صبلح الديف جاء متناقضان تمامان لما فعمو الصميبييف

عندما استكلكا عمي بيت المقدس سنة ُْٗ ىػ "َُٕٗـ" قتمكا بو أكثر مف سبعيف ألفان)ْٔٔ كقد ظؿ
بيت المقدس في أيدييـ حكالي َٗ سنة

 كبالطبع غضب ممكؾ أكركبا غضبان شديدان بسبب ىزيمة الصميبييف في فمسطيف أماـ صبلح الديف ،كخاصة مكقؼ تحرير بيت المقدس ؟

-

نعـ  ،فقاـ ثبلثة مف ممكؾ أكركبا األقكياء بتزعـ حممة ضخمة إلعادة احتبلؿ بيت المقدس كىـ
فردريؾ بربركسا إمبراطكر ألمانيا كفيميب أغسطس ممؾ فرنسا كريتشارد قمب األسد ممؾ انجمترا حيث
قامكا بقيادة حممة صميبية جديدة معركفة بالحممة الصميبية الثالثة كاستطاعكا احتبلؿ عكا لتككف قاعدة
القتاؿ ضد المسمميف كقتمكا حكالي ثبلثة آالؼ أسير مسمـْٕٔ ثـ أكقع المكلي عز كجؿ الخبلؼ بيف
قادة ىذه الحممة كانتيي األمر إلي قياـ ريت شارد قمب األسد فقط بقيادة الحممة بعد مغادرة باقي القادة
نتيجة لبلختبلفات كاستمر ريتشارد يقاتؿ المسمميف كلكف لـ يصؿ إلي نتيجة مرضية بؿ إنو قرر أف
يدخؿ في معاىدة صمح مع صبلح الديف بعد أف تأكد أف صبلح الديف ال يرفض حضكر المسيحييف
لمحج في أم كقت إلي بيت المقدس كما أف صبلح الديف كاف حريصان عمي مقدسات جميع األدياف

كليس فقط المقدسات اإلسبلمية  ،فعاد ريتشارد إلي ببلده مطمئنان في ٗ أكتكبر سنة ُُِٗـْٖٔ

 -كمتي مات صبلح الديف ؟

 مات صبلح الديف األيكبي ( في ِٕ صفر سنة ٖٗٓ ىػ " أكائؿ مارس سنة ُُّٗـ"  - -مخمفانكراءه دكلة متحدة األركاف  - -كقد قاؿ المؤرخ السيكطي في صبلح الديف " فرحمة ا﵀ عميو في سائر

ْْٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َُِ

ْٔٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِّ

ْٓٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِِ

ْٕٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِْ

ْٖٔ

مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٓ

ِٕٓ

بل لـ يؿ مصر بعد الصحابة مثمو ال قبمو كال بعده ، ْٔٗ)-
األكقات فمقد كاف إمامان عادالن كسمطانان كام ن

كاليؾ بعض مقتطفات مف قصيدة كتبيا أسامة بف منقذ في صبلح الديفَْٕ

ممؾ يمف عمي أسارم سبيو  - - -فيعيدىـ في األسر باإلحساف
مؤل القمكب محبة كميابة  - - -فخمت مف البغضػػاء كالشنآف
يا ناصر اإلسبلـ حيف تخاذلت  - - -عنو الممكؾ كمظير اإليماف
بؾ قد أعز ا﵀ حزب جنكده  - - -كأذؿ حزب الكفر كالطغػػياف
لما رأيت الناس قد أغكاىـ  - - -الشيطاف باإللحاد كالعصػػياف
جردت سيفؾ في العدا ال رغبة  - - -في الممؾ بؿ في طاعة الرحمف
كغضبت ﵀ الذم أعطاؾ فضؿ  - - -الحكـ غضبة ثائر حػػػراف
 كما رثاه العماد األصبياني في كتابو " البرؽ الشامي " بقصيدة يبمغ عدد أبياتيا مائتيف كاثنيف كثبلثيفبيتان جاء فييإُْ :

با﵀ أيف النػاصر الممؾ الذم  - - -﵀ خالصػػػة صفت نياتو

أيف الذم مازاؿ سمطانا لنا  - - -ييرجي نداه كتيتقي سطػػكاتو
ال تحسبكه ممات شخص كاحد  - - -فممات كؿ العالميف ممػاتو
دفف السماح فميس ينبش بعدما  - - -أكدم إلي يكـ النشكر رفاتو
مف لميتػػامي كاألرامؿ راحـ  - - -متعطؼ مفضكضػة صدفاتو
 -فمف أيضان مف ممكؾ الدكلة األيكبية يمكننا الحديث عنو ؟

ُْٓ .الممؾ الكامؿ كمعاىدة سبلـ في العصر األيكبي :

 -عندما كصؿ لمحكـ في الدكلة األيكبية الممؾ الكامؿ كاف محبان لمسبلـ ككاف اإلمبراطكر فردريؾ الثاني

إمبراطكر الدكلة الركمانية المقدسة كممؾ الصقميتيف محبان لمسبلـ أيضان كقررا العيش في سبلـ ( - -

بل منيما ال يمجأ إلي السيؼ إذا استطاع أف يحؿ مشكبلتو بالسياسة كالطرؽ السممية  ،كقد
ككاف ك ن

أحسف " كانتكركفتر " مؤرخ فردريؾ الثاني في كصؼ الرجميف حيف قاؿ  :كاف الممؾ الكامؿ صكرة

شرقية مف اإلمبراطكر إف لـ يكف أقرب إلي الصحة أف نقكؿ إف اإلمبراطكر كاف صكرة غربية مف
السمطاف الممؾ الكامؿ ِْٕ) - -

 -فماذا حدث في عيده ؟

ْٗٔ

بل عف السيكطي )
مصر في العصكر الكسطي ( د محمكد الحكيرم ) صفحة َِٔ ( نق ن

ُْٕ

صبلح الديف األيكبي ( د جماؿ الديف الرمادم ) العدد ِٓ مف كتاب الشعب سنة ُٖٓٗ صفحة َُٓ

َْٕ

ِْٕ

صبلح الديف األيكبي ( د جماؿ الديف الرمادم ) العدد ِٓ مف كتاب الشعب سنة ُٖٓٗ صحفة َٖ ُٖ ،

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٗ

ِٕٔ

 -حدثت الحممة الغريبة كالطريفة جدان كالتي ال مثيؿ ليا كىي الحممة الصميبية السادسة التي تزعميا

اإلمبراطكر فردريؾ الثاني ككانت تتككف مف ستمائة فارس فقط كىي حمم ة سممية ككاف الغرض منيا
تنفيذ معاىدة السبلـ التي تمت بيف فردريؾ الثاني كالممؾ الكامؿ كفيما يمي بنكد المعاىدة كاممة كما

كردت في الجزء الثاني مف كتاب " تاريخ مصر اإلسبلمية " لمدكتكر جماؿ الديف الشياؿ كتحديدان في

صفحة (َٗ)

( ُ ) أف تسمـ بيت المقدس لئلمبراطكر باعتبارىا ممؾ الدكلة الصميبية بشرط أال يقيـ فييا حصكنان أك

قبلعان

( ِ ) أف يعطي لمصميبييف بيت لحـ كالناصرة كطريؽ الحاج مف بيت المقدس إلي يافا عمي الساحؿ
( ّ ) أف يبقي في أيدم المسمميف مف بيت المقدس منطقة المسجد األقصى عمي أال يحمؿ المسممكف
في تمؾ المنطقة سبلحان

( ْ ) أف يطمؽ الكامؿ سراح مف عنده مف األسرم
( ٓ ) أف يتعيد فردريؾ بمحالفة الكامؿ ضد جميع أعدائو حتي كلك كانكا مسيحييف صميبييف
( ٔ ) أف يضمف اإلمبراطكر عدـ كصكؿ إمدادات صميبية إلي اإلمارتيف الصميبيتيف في إنطاكية
كطرابمس
( ٕ ) أف تسرم ىذه المعاىدة لمدة عشر سنكات
كبالطبع غضب بعض المسممكف مف الممؾ الكامؿ لتكقيعو ىذه المعاىدة التي تسمح لمصميبييف
بالتكاجد في بيت المقدس كلك كمممكة رمزية دكف قكة تحمييا كما سخط أيضان المسيحيكف عمي فردريؾ

ألنو سالـ المسمميف دكف قتاؿ كظؿ الطرفيف ي نعمكف بالسبلـ كاألمف لفترة مف الكقت استطاع فييا
الممؾ الكامؿ أف يحقؽ رغبة الصميبييف في تككيف مممكتيـ المحببة في بيت المقدس كلكف منزكعة
السبلح مع سيطرة المسمميف عمي كؿ مقدساتيـ اإلسبلمية في المنطقة سيطرة كاممة مع السماح
لمحجاج المسيحييف بالتكجو بحرية إلي أماكنيـ المقدسةّْٕ

 فماذا حدث بعد ذلؾ ؟ عندما تكلي الممؾ الصالح حكـ مصر قاـ باستعادة بيت المقدس سنة ُِْْ ـ كقد تزامف ذلؾ معكصكؿ إحدل الحمبلت الصميبية الصغرل إلي الشاـ كأدل استعادة بيت المقدس مرة أخرم في أيدم
المسمميف إلي قياـ حرب صميبية جديدة قكية بقيادة لكيس التاسع ممؾ فرنسا  ،كالطريؼ أف ىذه
الحممة كانت ضد المسمميف كضد فردريؾ الثاني في نفس الكقت أم أنيما كانتا حممتاف كاحدة ضد
المسمميف كالثانية ضد الصميبييف المتحالفيف مع المسمميف باعتبارىـ خارجيف عمي الكنيسة (  -كلعؿ
ذلؾ كاف عامبلن مف أىـ العكامؿ التي أدت إلي ت كثيؽ الصداقة بيف فردريؾ الثاني كالممؾ الصالح نجـ
ّْٕ

بل عف كتاب ( تاريخ مصر اإلسبلمية ) تأليؼ ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني
نق ن

ِٕٕ

الديف فأرسؿ فردريؾ في السر رسكالن يحمؿ إلي الصالح أنباء خركج حممة لكيس في طريقيا إلي مصر

 )ْْٕ ككاف مف الطبيعي أف تبدأ الحممة بقتاؿ الدكلة األيكبية في مصر ألنو ال يمكف الكصكؿ إليبل إلي تحقيؽ اليدؼ
بيت المقدس إال إذا سقطت الدكلة األيكبية في مصر أك نال فيصبح بذلؾ الطريؽ سي ن

الرئيس مف الحممة

 -كصمنا لمحديث عف الممؾ الصالح كالممؾ لكيس التاسع  ،فماذا حدث بينيما ؟

ُٓٓ .الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب كالحممة الصميبية السابعة
 -جاءت الحممة الصميبية السابعة بقيادة الممؾ لكيس الت اسع ممؾ فرنسا كالتي اتجيت إلي دمياط ،

كاستكلت عمييا بطريقة ليس لتفكقيـ دخؿ فييا  ،فقد كاف السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب

مريضان مرضان شديدان نَ كعندما كصمت السفف الفرنسية (  -أرسؿ األمير فخر الديف الحماـ الزاجؿ يحمؿ
النبأ إلي السمطاف  ،كتعددت رسائمو دكف أف يتمقى ردان فأدرؾ أف السمطاف قد مات  ،فانتظر حتي كافي

الميؿ كانسحب بجيشو كمو مف الشاطئ الغربي إلي دمياط ثـ تركيا كسار جنكبان  - - -كنظر أىالي
دمياط فكجدكا الجيش الذم أتي لحمايتيـ قد غادر المدينة فخافكا عمي أركاحيـ كخرجكا في الميؿ

تاركيف مدينتيـ  ، ْٕٓ) - -أما الممؾ لكيس فعندما أصبح كجد المدينة خالية مف الجند كمف األىالي
فظف أنيا مكيدة كقاـ بإرساؿ مف يستكشؼ المكقؼ فتأكد مف خمك المدينة بالفعؿ
 يا لو مف سعيد الحظ  ،كلكف كيؼ يتـ ترؾ المدينة كاالنسحاب بالجيش لمجرد االعتقاد بكفاة الممؾ-

لقد كاف مخطئان ببل شؾ  ،كلكف بشكؿ عاـ ىذا مثاؿ عمي أىمية الحاكـ في مصر ،

 -كما سقطت مصر مف قبؿ في أيدم الفاطمييف لمجرد كفاة كافكر  ،سبحاف ا﵀

 كدخؿ الجيش الفرنسي دمياط ببل مقاكمة كببل أدني مشقة أك عناء نتيجة لقرار خطأ اتخذه األمير فخرالديف كالطريؼ أف لكيس التاسع كرجالو كجدكا المدينة عامرة باألقكات كالذخائر
 بالتأكيد فالمدينة بالطبع كانت تستعد لحصار طكيؿ فاستكلي لكيس عمي كؿ ذلؾ كفرح بو ، كمكث بالمدينة ستة شيكر كاممة  ،فكاف تأثير خبر كفاة الممؾ في ىذه الفترة في منتيي الخطكرة حتىلك كاف خبر غير صحيح  ،كرغـ مرضو الشديد كحزنو عمي انسحاب حامية دمياط إال أف الممؾ الصالح
استطاع أف يحشد الجيش بالمنصكرة كاتخذىا قاعة لقتاؿ الصميبييف كقاـ بتحصينيا كاستعد لممعركة
الكبرل معيـ  ،كما أف المجاىديف قامكا بأعماؿ إغارة عمي معسكر الصميبييف بدمياط كالعكدة في كؿ
يكـ بعدد مف األسرمْٕٔ  ،كفي كسط كؿ ىذه األحداث مات الممؾ الصالح في ليمة االثنيف النصؼ
مف شعباف سنة ْٕٔ ىػ " ِِ نكفمبر سنة ُِْٗ ـ " في أدؽ مراحؿ القتاؿ ضد الصميبييف  ،ككانت
ْْٕ
ْٕٓ
ْٕٔ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ْٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٕٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٗ

ِٖٕ

شجرة الدر زكجة الممؾ الصالح سيدة قكية كحازمة كشعرت بأف ىذا الخبر قد يؤدم إلي ضعؼ
معنكيات الجيش كقد يحدث ما حدث في دمياط عند ما كانت مجرد شائعات عف كفاة الممؾ فما بالؾ
بخبر مؤكد يصؿ إلي الجيش فقررت إخفاء خبر كفاتو  -( ،كعيدت لؤلمير فخر الديف بقيادة الجيش
ككاف األطباء يدخمكف كالعادة إلي حجرة السمطاف كؿ يكـ ككأنيـ يعكدكنو كما كانت األكراؽ الرسمية
تدخؿ إلي نفس الغرفة كتخرج مميكرة ب إمضاء الممؾ كعبلمتو بخط يشبو خطو كؿ الشبو كأرسمت
الرسؿ إلي الممؾ المعظـ تكرانشاه ابف الممؾ الصالح ْٕٕ)-
 يا ليا مف إمرأة تتسـ بالحكمة كحسف التصرؼ كاحتدـ القتاؿ كبرغـ كؿ ىذه اإلجراءات تسرب نبأ كفاة السمطاف إلي األعداء  ،ثـ بكصكؿ تكرانشاه ابفالممؾ الصالح تكلي قيادة المعركة فقاـ بقطع اإلمدادات بيف معسكر الصميبييف المكاجو لممنصكرة كبيف
مدينة دمياط التي تأتييـ اإلمدادات منيا حتى ضاؽ الحاؿ بمكيس التاسع  ،فشعر بأف حممتو ستفشؿ
قبؿ أف تحقؽ أىدافيا فطمب مف تكرانشاه أف يسممو بيت المقدس مقابؿ االنسحاب مف مصرْٖٕ
فرفض تكرانشاه  ،كاشتعؿ لييب المعركة كانقض جيش المسمميف عمي األعداء كقتمكا كأسركا أعدادان
ضخمة منيـ  ،ككقع في األسر الممؾ لكيس التاسع الذم تـ حبسو في دار ابف لقماف بالمنصكرة ككاف
المككؿ بحراستو شخص اسمو الطكاشي صبيح  ،ككاف نصران عظيمان بفضؿ ا﵀ سبحانو كتعالي  ،ثـ بع د

ذلؾ تـ فداء الممؾ لكيس بمبمغ كبير مف الماؿ كتـ انسحاب الفرنجة مف مصر دكف قيد أك شرط بعد

أف بقي العديد منيـ في المنصكرة كاعتنقكا اإلسبلـ  ،كالطريؼ أف أحد الشعراء في مصر في ذلؾ
الكقت اسمو جماؿ الديف بف مطركحْٕٗ كدع جنكد فرنسا المنسحبيف كأشار إلي أف دار ابف لقماف
ستظؿ مكجكدة كبيا الطكاشي صبيح إذا فكر الممؾ في العكدة مرة أخرم فقاؿ الشاعر :
قؿ لمفرنسيس إذا جئتو  - - -مقاؿ نصح عف قؤكؿ فصيػح
أتيت مصر تبتغي ممكيا  - - -تحسب أف الزمر يا طبؿ ريح
فساقؾ الحيف إلي أدىـ  - - -ضاؽ بو عف ناظريؾ الفسيح
ككؿ أصحابؾ أكدعتيـ  - - -بحسف تدبيرؾ بطف الضػريح
سبعكف ألفان ال يرم منػيـ  - - -إال قتيؿ أك أسير جػػريح

كقؿ ليػـ إف أضمركا عكدة  - - -ألخذ ثأر أك لفعؿ قبيػح
دار ابف لقماف عمي حاليا  - - -كالقيد باؽ كالطكاشي صبيح

ْٕٕ
ْٖٕ

تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) ج ِ صفحة ٖٗ

كانت تتـ عادةن ىذه المراسبلت بيف الممكؾ كالقادة خبلؿ المعارؾ بشكؿ طبيعي مع تأميف الرسؿ تمامان أثناء قياميـ بمياميـ

كىك يعرؼ قديـ كمعركؼ
ْٕٗ
تاريخ مصر اإلسبلمية ( د جماؿ الديف الشياؿ ) الجزء الثاني َُِ

ِٕٗ

كالجدير بالذكر أف الممؾ الصالح كاف يعتمد عمي المماليؾ في ىذه المعركة الذيف أكثر مف شرائيـ

ليستعيف بيـ عمي حركبو

 أم أف المعركة كانت بيف المماليؾ كالجيش الفرنسي نعـ كلكف المماليؾ بقيادة أيكبية ككاف الممؾ الصالح يعامؿ المماليؾ معاممة خاصة السيما األمراء منيـكالقادة كلكف ابنو تكراف شاه عمي ما يبدك ككما تشير المراجع التاريخية كاف يتعامؿ مع مماليؾ أبيو
بأسمكب غير الئؽ كال يعطي قادتيـ القدر الكافي مف االحتراـ كخاصة بعد ما حققكه مف نصر عمي
الحممة الصميبية السابعة مما أدم إلي شعكرىـ بأف ىذا الممؾ سكؼ يتخمص منيـ في أم لحظة
فقرركا التخمص منو قبؿ أف يتخمص منيـ كا﵀ أعمـ ( -كلـ يكف المعظـ تكراف شاه كأبيو ثباتان كاتزانان

كحكمة بؿ كاف شابان أىكج فمـ يقدر لزكجة أبيو شجرة الدر تدبيرىا كال لممماليؾ البحرية جيدىـ -

)َْٖ كبعد أف تـ قتؿ تكراف شاه قاـ المماليؾ بتكميؼ شجرة الدر بإدارة شئكف الببلد كتزكجت أحد
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