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  الفهرسالفهرس
 ١٠..................................................................................................................................................المقدمة

 ١٤............................................................................................................................................تاريخ مصر
 ١٥....................................................................................................................)توحيد القطرين  ( م . ق ٣٢٠٠

 ١٧..........................................................................):٢ و ١السرتان ) (العصر العتيق (م  . ق ٢٧٨٠م  . ق ٣٢٠٠ـ ١
 ١٨............................................................................... ) :٦-٣األسرات   ) (الدولة القديمة ( م . ق٢٢٨٠-٢٧٨٠  ـ٢
 ١٨.................................................................. ):١٠-٧االسرات ) ( عصر االضمحالل األول   (م  .ق٢١٣٤ -٢٢٨١ـ ٣
 ١٨....................................................................... )١١،١٢االسرتان )( الدولة الوسطى  (م  . ق١٧٧٨ –  ٢١٣٤ـ ٤
 ١٨................................................................ )١٧-١٣االسرات ) ( عصر االضمحالل الثانى  (م  . ق١٥٧٠-١٧٧٨ـ ٥
 ١٩............................................................................. )٢٠ -١٨االسرات ( الدولة الحديثة    م . ق١٠٨٠-١٥٧٠ـ ٦
 ١٩............................................................................... )٣٠-٢١االسرات ( أخر م  العصر المت . ق٣٣٢-١٠٨٥  ـ٧

 ٢١.........................................................................:يشيد هرمه المدرج)  جسر نثرخت ( الملك زوسر  : م . ق ٢٧٠٠
 ٢٢....................................................................................................:حكم الملك سنفرو والد خوفو: م . ق ٢٦١٣
 ٢٢..........................................:١٩بني الملك خوفو الهرم األآبر الذي ظل أعلى بناية في العالم حتي القرن     : م . ق ٢٥٦٠
 ٢٦.......................................................................................................................: متون األهرام: م . ق ٢٣٤٥
ستقدمون          : م  . ق ١٧٨٦ ون شمال مصر وي سابق، يحتل رن المضطرب ال الهكسوس الذين قدموا إلى مصر آتجار وأجراء في الق

 ٢٦............................................................................:الحصان والعجلة وقوي نفوذهم بسبب المشاآل الداخلية بمصر
ون حرب الهكسوس                    : م  . ق ١٥٦٠ وا فن د أدخل الملك أحمس يطرد الهكسوس وباقي القبائل اآلسيوية، مؤسسًا الدولة الحديثة وق

 ٢٧..................................................................................................................في الجيش ووصلواأعالي الفرات  
ست: م . ق١٥٤٠ ث ي ر  فرعون مصر تحتمس الثال ى نه د ال سطين وسوريا تمت ى فل ة ف هل عصر التوسع  ويؤسس امبراطوري
 ٢٨.................................................................................................................................................:الفرات
 ٣٠..............................................................................................:حكم الملكة حتشبسوت : م . ق١٤٨٢ –  ١٥٠٣
 ٣١...................................:ونقل العاصمة من طيبة لتل العمارنة  ) امنوحتب الرابع  ( عوة التوحيد إخناتون د:. م . ق ١٣٧٥
 ٣٢..........................................................................................:حكم الملك توت عنخ امون : م . ق١٣٥٢ –  ١٣٦١
 ٣٤....................................................................................:الغزوات الحيثية الفاشلة لمصر : م . ق١٢٨٣ –  ١٣١٣
 ٣٥..........................................................................................:حكم الملك رمسيس الثانى: م . ق١٢٣٧ –  ١٣٠٤
 ٣٧..............................................):االحتالل الفارسى االول   (  ق م ٤٠٥الفرس يغزون مصر وحكموها لسنة .  م. ق٥٢٥
 ٣٨..........................................................................................:تولى دارا االول الحكم بعد ابيه قمبيز     :. م . ق٥٢٢
 ٣٨.............................................):االحتالل الفارسى الثانى (  ق م ٣٣٢حتي الفرس يحكمون مصر مرة ثانية .  م. ق٣٤٣
 ٣٨...............................................................................:اإلسكندر األآبر يغزو مصر ويؤسس اإلسكندرية .  م. ق٣٣٢
 ٤٢..............................................................................................................م تأسيس مدينة اإلسكندرية   . ق٣٣١
 ٤٦.........:بعد وفاة االسكندر عقد قواده مؤتمرا ليبحثوا مشكلة حكم اإلمبراطورية من بعده وقد اتفقوا على األتى     :.  م . ق٣٠٤
 ٤٦..............................................................................):فيالدلفوس ( تولى بطليموس الثانى : م .  ق  ٢٤٦ –  ٢٨٥
 ٤٧...............................................................................................................:معرآة اآتيوم البحرية  : م .  ق ٣١
 ٤٧....................................................................:اية حكم الرومانب  نهاية حكم البطالمة وبد -آليوباترا تنتحر   . م. ق٣٠
 ٤٨............................................................................................................................:مولد أفلوطين :  م ٢٠٤
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وقس ( قيرس :  م ٦٣١ ة) المق سة االسكندرية والوالي رأس آني ى مصر ليت صل ال از ي د اسقف القوق ى مصر عه سياسية عل  ال
 ٤٩...................................................................................................................................................:هرقل
 ٥٥...............................................................................: م مصر يحكمها والة من قبل الخلفاء الراشدين  ٦٦١ -٦٤١
 ٥٧............................................:الفسطاط آأول عاصمة لمصر االسالميةعمرو بن العاص يبدأ فى بناء ) : ه٢١( م ٦٤٤
 ٦٧.............................................................:معرآة الزاب وبدء النهاية للدولة االموية وبداية الدولة العباسية :  م ٧٥٠
 ٧١.........................................................:أحمد بن طولون يستقل بحكم مصر ويؤسس الدولة الطولونيةالقائد :  م ٨٦٨
 ٧٦.................................................................................................................:مولد سعيد بن البطريق:  م ٨٧٦
 ٧٦................................................................................................................:مولد الحسن ابن زوالق :  م ٩١٩
 ٧٧.........................................................................................:عصر الدولة االخشيدية فى مصر:  م  ٩٦٩ –  ٩٣٤
 ٧٧........................................................................................:عصر الخالفة الفاطمية فى مصر:  م ١١٧١ –  ٩٦٩
 ٨١...................................................................:تأسيس مدينة القاهرة على يد القائد الفاطمى جوهر الصقلى :  م ٩٦٩

 ٨٣..........................................................................................................................القاهرة في عصور مختلفة
 ٨٤..........................................................................................................: فى بناء الجامع األزهرالبدء:  م ٩٧٠
 ٨٩............................................................................................................:بناء مسجد الحاآم بأمر اهللا :  م ٩٩٠
 ٩١.....................................................................................................................:وفاة جوهر الصقلى:  م ٩٩٢
 ٩١........................................................................................................................:وفاة ابن يونس :  م ١٠٠٩
 ٩٢.........................................................................................................................:وفاة القضاعى:  م ١٠٦٣
 ٩٢....................................................................................................................:مولد ابن الصيرفى :  م ١٠٧٠
 ٩٢.................................................................................................................:بناء مسجد الجيوشى :  م ١٠٨٥
 ٩٣...................................................................................................................:بناء المسجد األقمر :  م ١١٢٥
 ٩٥............................................................................................................:بن مماتى المصرى مولد ا :  م ١١٤٧
 ٩٥...........................................................................................................:بناء مسجد الصالح طالئع :  م ١١٦٠
 ٩٧........................................................................................:عصر الدولة األيوبية فى مصر  :  م ١٢٥٠ –  ١١٧٤

 ٩٧...................................................................................): م ١٢٥٠ - ١١٧١/  هـ  ٦٤٨ -  ٥٦٧( الدولة األيوبية  
ذا ا                          :  م   ١١٦٨ ات ه ى ني م عل دين ، ووقفه ة وزارة صالح ال لرجل  أضطرب رجال القصر الفاطمى وسعى بينهم من حذرهم عاقب

 ٩٨......................................................................:الخطير وأهمها إزالة الدعوة الفاطمية واقامة الدعوة العباسية ثانية
 ٩٩.................................................................................:صالح الدين يبنى قلعة الجبل على جبل المقطم   :  م ١١٧٦
 ١٠٠......................................................................................................:مصر فى عهد العزيز عثمان :  م ١١٩٣
 ١٠٠.............................................................................................:النزاع يشتد بين ابناء البيت األيوبى     :  م ١١٩٤
 ١٠١..........................................................................................: األيوبى  اتفاقية تسوية بين ابناء البيت   :  م ١١٩٦
 ١٠٢....................................................................:وفاة العزيز عثمان والعادل يصبح سلطان البالد جميعها :  م ١١٩٨
 ١٠٣......................................................................................................................:مولد ابن العميد :  م ١٢٠٥
 ١٠٣.................................................................:استولى قراصنة قبرص على عدة سفن من اسطول مصر  :   م ١٢٠٧
 ١٠٣...............................................................................................................:وفاة ابن سناء الملك :   م ١٢١٢
 ١٠٣.....................................................................................................................: وفاة ابن المتوج :  م ١٢٣٠
 ١٠٤....................................................................................................:بناء مسجد الصالح نجم الدين :  م ١٢٤٤
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 ١٠٤..........................................................................................................................:وفاة القفطى:  م ١٢٤٨
 ١٠٥............................................................................................:الحملة الصليبية السابعة على مصر   :  م ١٢٤٨

 ١١٢......................................................................................................................................الحكم المملوآي 
 ١١٦...............................................................: جالوت وانكسار شوآة التتار على يد القائد قطزمعرآة عين:  م ١٢٦٠
د عن                    :  م   ١٢٦٢ ا يزي وا م دة، وقتل ة التلي إحياء الخالفة العباسية في مصر بعد أن سقطت في أيدي المغول الذين استباحوا المدين

 ١٢٠....................................................................................................:ربوا وهدموالمليون وأضرموا النيران وخ  
 ١٢٢.........................................................................................................:مولد تقي الدين المقريزى :  م ١٣٦٤
 ١٢٤............................................................................................................:بيت قالوون يحكم مصر  :  م ١٢٧٩
ة                  " الناصر محمد قالوون  "سلطنة  :  م   ١٢٩٣ ة المملوآي رات الدول شام وهي أزهى فت ك في مصر وال ة الممالي :على عرش دول

.........................................................................................................................................................١٢٦ 
 ١٢٧.....................................................................................................:وفاة المؤرخ ابن عبد الظاهر  :  م ١٢٩٣
ة، وهو أول                         :  م   ١٢٩٤ ة المملوآي سلة سالطين الدول سلطان العاشر في سل سلطنة الملك العادل زين الدين آتبغا المنصوري، ال

 ١٣١.......................................................................................................:السلطنة"بعد " اإلمارة"سلطان يقبل بـ
 ١٣٢............................................................................................................:سلطنة المنصور الجين :  م ١٢٩٦
 ١٣٣........................................................................................:سلطنة الناصر محمد بن قالوون الثانية  :  م ١٢٩٨
 ١٣٥.........................................................................................................:مولد جمال الدين اإلسنوي :  م ١٣٠٦
 ١٣٨......................................................................................:والية السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير  :  م ١٣٠٨
 ١٣٩......................................................................................................:سلطنة الناصر محمد الثالثة :  م ١٣٠٩
 ١٤١......................................................................................................................: وفاة ابن دانيال:  م ١٣١٠
 ١٤١...............................................................................................:بناء جامع السلطان الناصر محمد  :  م ١٣١٨
 ١٤٢................................................................................................................:مولد السلطان حسن :  م ١٣٣٥
 ١٤٦...............................................................................................................:وفاة المؤرخ االدفوى :  م ١٣٤٧
 ١٤٦................................................................................................:الحملة الصليبية على االسكندرية  :  م ١٣٦٥
 ١٤٧....................................................................................................:تولى الظاهر برقوق حكم مصر : م ١٣٨٢
 ١٤٧......................................................................................................................:وفاة ابن دقماق:  م ١٤٠٧
 ١٤٨..............................................................................................:مولد أبو المحاسن ابن تغري بردي :  م ١٤٠٨
 ١٤٨.........................................................................................................................:مولد الوفائي :  م ١٤٠٨
 ١٤٩......................................................................................................:مولد شمس الدين السخاوى :  م ١٤٢٨
 ١٥٠............................................................................................................:مولد المؤرخ ابن اياس  :  م ١٤٢٨
 ١٥١....................................................................................................................:وفاة ابن المجدى:  م ١٤٢٨
 ١٥٢....................................................................................................................:مولد ابن الجيعان :  م ١٤٣٧
 ١٥٢..........................................................................:عصر دولة المماليك الجراآسة فى مصر:  م ١٥١٧ –  ١٣٨٢
 ١٥٤........................................................................................................: مصر تصبح والية عثمانية  :  م ١٥١٧
 ١٥٦...............................................................................................:مولد محمد بن أبى الفتح المصرى :  م ١٥٣٦
 ١٥٦.......................................................................................................................:مولد ابن زنبل :  م ١٥٤٤
 ١٥٦........................................................................................................:مولد عبد الرحمن الجبرتى :  م ١٧٥٦
 ١٥٧...........................................................................................:على بك الكبير يحاول االنفراد بالحكم  :  م ١٧٦٩
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 ١٦١.........................................................................:الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت  :  م ١٧٩٨
 ١٦٧......................................................................................................:مولد رفاعة رافع الطهطاوى :  م ١٨٠١
 ١٦٩............................:زعماء الشعب يختارون محمد على واليًا على مصر وانتصار ارادة الشعب)  مايو ١٣: (  م ١٨٠٥
 ١٧٣................................................................................:مذبحة القلعة التى دبرها محمد على للمماليك  :  م ١٨١١
 ١٧٥...................................................................................:تصدى اهالى رشيد لحملة فريزر على مصر :  م ١٨٠٧
ى حجر                       :  م   ١٨٢٢ ة عل ة المكتوب ة المصرية القديم ى حل رموز اللغ توصل عالم المصريات الفرنسي جان فرانسو شامبليون إل

ة                 ى أسس علمي ديم عل اريخ مصر الق ة ت ى معرف شاف إل ذا االآت رشيد، الذي عثرت عليه الحملة الفرنسية على مصر، وقد أدى ه
 ١٧٦........................................................................................................:ياتسليمة ونشأة ما يسمى بعلم المصر

 ١٧٨.....................................................................................................:مولد محمود سامى البارودى :  م ١٨٣٩
 ١٨٣......................................................................................................:اتمام بناء مسجد محمد على :  م ١٨٤٨
 ١٨٥....................................................:١٨٤٨ابراهيم باشا يتولى حكم مصر فى مرض أبيه وتوفى ابراهيم   :  م ١٨٤٨
 ١٨٥..............................................................):فى حياة محمد على ( عباس باشا بن طوسون يتولى الحكم   :  م ١٨٤٨
 ١٨٦...............................................................................................................:مولد احمد آمال باشا :  م ١٨٥١
 ١٨٦............................................................................................................ :اسماعيل سرهنكمولد  :  م ١٨٥٤
 ١٨٦...........................................................................................: واليًا على مصر تعيين اسماعيل باشا   :  م ١٨٦٣
 ١٩١............................................................................................................:مولد احمد زآى ابراهيم :  م ١٨٦٧
دة من صفحات      َوضع قانون دار الكتب المصرية األول والئحة نظامها، وبمقتضاه قام  :  م   ١٨٧٠ دأت صفحة جدي ت دار الكتب وب

 ١٩٣...............................................................................................................................:تاريخ مصر الفكري
 ١٩٥.........................................................................................................:مولد محمد توفيق البكرى :  م ١٨٧٠
 ١٩٨.................................................................................................:علوبةمولد السياسى محمد على  :  م ١٨٧٥
 ١٩٨..................................................................................................:مولد مصطفى لطفى المنفلوطى :  م ١٨٧٦
 ٢٠٠..............................................: عزل الخديو اسماعيل جبريًاوينفى خارج مصر وتغيين ابنه الخديو توفيق   :  م ١٨٧٩
 ٢٠١...................................................................................:منشور الخديو توفيق بعد استقالة البارودى  :  م ١٨٨٢
 ٢٠٣................................................................................................:صعود الثورة العرابية وهبوطها  :  م ١٨٨٢
 ٢٠٧......................................................................................................................:مؤتمر االستانه :  م ١٨٨٢
 ٢٠٩...........................................................................................................المذآرة المشترآة الثانية  :  م ١٨٨٢
 ٢٠٩................................................................................................:يمور االنجليزى برقية االميرال س :  م ١٨٨٢
 ٢١٠............................................................:رد طلبة باشا عصمت محافظ اإلسكندرية على األميرال سيمور:  م ١٨٨٢
 ٢١٠................................................................:مة عرابى فى التل الكبير االحتالل االنجليزى لمصر بعد هزي  :  م ١٨٨٢
 ٢١٤..........................................................................................................:مولد جمال الدين االفغانى :  م ١٨٣٨
 ٢١٩..................................................................................................................:مولد نبوية موسى :  م ١٨٨٦
 ٢٢٠............................................................................................................:وفاة محمد شريف باشا:  م ١٨٨٧
 ٢٣٣.....................................................:توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية المالحة فى قناة السويس   :  م ١٨٨٨
 ٢٣٦........................................................................................:مولد الكاتب الكبير عباس محمود العقاد :  م ١٨٨٩
 ٢٤١...............................................:عباس بن اسماعيل  يعين خديو على مصر تحت اسم عباس حلمى الثانى   :  م ١٨٩٢
 ٢٤٢.................................................................................................................:مولد محمود تيمور :  م ١٨٩٤
 ٢٤٥........................................................................................................:انشاء دار االفتاء المصرية :  م ١٨٩٥
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 ٢٥٧..................:خوان المسلمين، آبرى الحرآات اإلسالمية المعاصرة   مولد الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة اإل :  م ١٩٠٦
 ٢٥٩......................................................................................................................:حادثة دنشواى :  م ١٩٠٦
 ٢٦٠...........):الجالء والدستور ( يعلن مبدئه الوطنية المتمثلة فى  تأسيس الحزب الوطنى بزعامة مصطفى آامل و :  م ١٩٠٧
 ٢٦٠.............................................................................................................:افتتاح الجامعة االهلية   :  م ١٩٠٨
 ٢٦٦.........................................................................................................:مولد العالمة شوقى ضيف :  م ١٩١٠
 ٢٦٧.....................:بريطانيا تخلع الخديو عباس حلمى الثانى وتعيين حسين آامل بن اسماعيل سلطانًا على مصر    :  م ١٩١٤
 ٢٦٨...........................................................................................................:مولد عبد المنعم خفاجى :  م ١٩١٥
 ٢٦٩.....................................................................................................................:مولد الشيخ امام :  م ١٩١٨
 ٢٧٠.............................................................................................................:مولد زآريا محي الدين :  م ١٩١٨
 ٢٧٠.....................................................................................................:تولى الملك فؤاد عرش البالد :  م ١٩١٨
 ٢٧٠...............................................................................................: م بقيادة سعد زغلول ١٩١٩ثورة  :  م ١٩١٩
 ٢٧٧..........................................................................................................:مفاوضات عدلى آيرزون :  م ١٩٢١
 ٢٧٨....................................................................:على مصر) شكليا (  فبراير وانهاء الحماية  ٢٨تصريح  :  م ١٩٢٢
 ٢٨٠..........................................................................................................:مولد محمد حسنين هيكل :  م ١٩٢٣
 ٢٨٤..........................................................................................................: م ١٩٢٣صدور دستور  :  م ١٩٢٣
 ٢٨٥.....................................................................................................:مولد الشيخ عبد الحميد آشك :  م ١٩٢٣
 ٢٨٥..........................................................................................................:مجيدمولد عصمت عبد ال :  م ١٩٢٣
 ٢٨٦...........................................................................................................:مفاوضات سعد مكدونالد :  م ١٩٢٤
اء   تقديم الشيخ علي عبد الرازق للمحاآمة بسبب آرائه في آتاب اإلسالم وأصول الحكم            :  م   ١٩٢٥ ار علم ، وتم فصله من هيئة آب

 ٢٨٦.........................................................................................................................:األزهر إثر هذه المحاآمة
 ٢٨٧....................................................................................وفاة اللورد ملنر صاحب لجنو ملنر الشهيرة:  م ١٩٢٥
 ٢٩٠....................................................................................................: تشمبرلين– ثروت مفاوضات :  م ١٩٢٧
 ٢٩١.................................................................................................:تأسيس مكتبة األنجلو المصرية   :  م ١٩٢٨
 ٢٩١..........................................................................................................:مولد محمد مهدى عاآف :  م ١٩٢٨
 ٢٩١................................................................................................:مفاوضات محمد محمود هندرسن :  م ١٩٢٩
 ٢٩٣.................................................................................................:مولد العالم المصرى يحي المشد :  م ١٩٣٢
 ٢٩٥.......................................................................................:بين مصر وبريطانيا  :  م ١٩٣٦عاهدة  م:  م ١٩٣٦
 ٢٩٦................................................................................الملك فاروق يتولى عرش البالد بعد وفاة والده  :  م ١٩٣٦
 ٢٩٦...................................................................................................................:وفاة اللورد اللنبى:  م ١٩٣٦
 ٢٩٧.............................................................................................:مولد الدآتور عبد الوهاب المسيرى :  م ١٩٣٨
وزراء         فبراير لفر  ٤ فبراير ، الدبابات البريطانية تحاصر قصر عابدين فى يوم           ٤حادث  :  م   ١٩٤٢ سًا لل ض مصطفى النحاس رئي

 ٢٩٨...........................................................................................................................:بحكومة من حزب الوفد
 ٣٠٣........................................................................:معرآة العلمين بقيادة ثعلب الصحراء االلمانى روميل :  م ١٩٤٢
 ٣٠٤...............................................................................................................:مولد محمد البرادعى :  م ١٩٤٢
 ٣٠٥...............................................................................................................:صدور جريدة األخبار :  م ١٩٤٣
 ٣٠٦.......................................................................................................:مولد الكتور مصطفى الفقى :  م ١٩٤٤
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 ٣٠٦..................................................................................................................:وفاة عمر طوسون:  م ١٩٤٤
 ٣١٣...............................................................................................................:حادث آوبرى عباس :  م ١٩٤٦
 ٣١٥..........................................................................................................: بيفن–مفاوضات صدقى  :  م ١٩٤٦
 ٣١٨...........................................................................:اعالن االحكام العرفية بسبب اندالع حرب فلسطين    :  م ١٩٤٨
 ٣٢٠..........................................................................:استشهاد البطل احمد عبد العزيز فى حرب فلسطين :  م ١٩٤٨
 ٣٢٣....................................................................................................: االسرائيلية–الهدنة المصرية   :  م ١٩٤٩
...م العربي  عاما، أحد رواد علم الفيزياء في العال٥٢عن عمر يناهز " علي مصطفى مشرفة"وفاة الدآتور المصري  :  م   ١٩٥٠

.........................................................................................................................................................٣٢٥ 
 ٣٢٩...............................................................................................................:مولد ايمن الظواهرى :  م ١٩٥١
 ٣٢٩.......................................................................:١٨٩٩ م واتفاقية ١٩٣٦النحاس يعلن الغاء معاهدة  :  م ١٩٥١
 ٣٣١........................................................................................................:حريق القاهرة )  يوليو  ٢٦(  م ١٩٥٢
 ٣٣٢.........................................................................................: يوليو وبدء العهد الجمهورى ٢٣ثورة  :  م ١٩٥٢
 ٣٤٣............................................................:اللواء محمد نجيب يصبح أول رئيس لجمهورية مصر العربية   :  م ١٩٥٣
 ٣٤٣...............................................................................................................:تشكيل محكمة الثورة  :  م ١٩٥٣
 ٣٤٥..................................................................................:ولية جمال عبد الناصر عزل محمد نجيب وت :   م ١٩٥٤
 ٣٤٦........................................................................................................................:فضيحة الفون :  م ١٩٥٤
 ٣٤٨...........................................................................................................:معاهدة الجالء عن مصر :  م ١٩٥٤
 ٣٤٨......................................................................................................................:وفاة احمد امين:  م ١٩٥٤
 ٣٤٩...............................................................................:تأميم الرئيس عبد الناصر شرآة قناة السويس   :  م ١٩٥٦
 ٣٥٠..........................................................................................................الثى على مصر العدوان الث  :  م ١٩٥٦
 ٣٥٠....................................................................:تمويل االتحاد السوفيتى المرحلة االولى من السد العالى   :  م ١٩٥٨
 ٣٥١.........................................................................................................:الوحدة بين مصر وسوريا :  م ١٩٥٨
ة   :  م ١٩٦١ ة الحديث ة التاريخي ال مؤسس المدرس فيق غرب د ش اة محم ق   . وف اهرة، التح ه بالق ى تعليم كندرية، وتلق د باإلس ول

اهرة                      ة الق يم، وبجامع وزارة التعل إنجلترا، عمل ب ال دراسته ب ، وآون قاعدة عريضة من     بمدرسة المعلمين العليا، ثم ابتعث إلآم
 ٣٥٣..............................................................................................................…التالميذ الذين ساروا على نهجه 

رة         :  م ١٩٦١ ة الكبي وعة التاريخي احب الموس صرية، وص ار الم م اآلث د رواد عل سن، أح ليم ح دآتور س ري ال الم األث اة الع وف
 ٣٥٩....................................................................................................................:المعروفة باسم مصر القديمة

 ٣٦٣...................................................................................................................:مولد جمال مبارك :  م ١٩٦٣
 ٣٦٤..........................................................................................................:وفاة عزيز باشا المصرى:  م ١٩٦٤
 ٣٦٦.......................................................................................................:وفاة المؤرخ حسين مؤنس:  م ١٩٦٦
 ٣٧٠............................................................................................................................ :٦٧حرب :  م ١٩٦٧
 ٣٧٣.......................................................................................:٢٤٢مجلس االمن يصدر القرار الشهير :  م ١٩٦٧
 ٣٧٤......................................................................................................:تنحى عبد الناصر عن الحكم :  م ١٩٦٧
 ٣٧٨..................:آلمة الرئيس جمال عبد الناصر بعد توقيع بروتوآول انضمام العراق إلى اتفاقية الدفاع المشترك    :  م ١٩٦٧
 ٣٧٩............................................................................................................:وفاة احمد حسن الزيات:  م ١٩٦٨
 ٣٨٠...................:برقية الرئيس جمال عبدالناصر الجوابية إلى الملك حسين ضمن االستعدادات لمواجهة اسرائيل   :  م ١٩٦٨
 ٣٨٢.........................................................................................................:داتاتولية محمد انور الس  :  م ١٩٧٠
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 ٣٨٤...............................................................................................................:يدة جحرب اآتوبر الم:  م ١٩٧٣
شرق                    رسالة ا :  م   ١٩٧٣ ة حول تطورات الموقف فى ال ة الوحدة األفريقي دول األعضاء في منظم ى ال سادات، إل ور ال لرئيس أن

 ٣٩١...............................................................................................................................................:وسطاأل
 ٣٩٢....................................................:شعبلاخطاب الرئيس السادات في افتتاح الدورة االستثنائية لمجلس   :  م ١٩٧٣
 ٣٩٤..........................................................................................:قدسلمبادرة السالم وزيارة السادات ل :  م ١٩٧٧
 ٤٠٠..............................................................................:يلىئخطاب الرئيس السادات فى الكنيست االسرا:  م ١٩٧٧
 ٤٠٣..................................................................................................................:فيدياتفاقية آامب د :  م ١٩٧٨
 ٤٠٧......................................................................................................................:داتااغتيال الس  :  م ١٩٨١
 ٤٠٨.........................................................................................................:اركب محمد حسنى متولية  :  م ١٩٨١
 ٤١٠..............................................................................................................:وفل نوفاة عبد الرازق :  م ١٩٨٤
د حدث ن:  م ١٩٨٨ ان ق ا، وآ ي طاب ة مصر ف ة بأحقي دل الدولي ة الع م محكم د أن صدور حك ا بع ين مصر وإسرائيل عليه زاع ب

 ٤١٠...........:ليةوستكملت إسرائيل االنسحاب من سيناء وفق معاهدة آامب ديفيد، وتمسكت بطابا واعتبرتها ضمن حدودها الد   ا
 ٤١٣.................................................................................................................:ياضرمولد محمود  :  م ١٩٩٢
 ٤١٦................................................................................:حدةتبطرس غالى يصبح األمين العام لألمم الم :  م ١٩٩٢
 ٤١٦....................................:مصر وفاة األديب الكبير الكاتب الفيلسوف زآي نجيب محمود أحد أعالم الفكر في :  م ١٩٩٣
 ٤٢٠..............................................................................................................:دينلمولد احمد بهاء ا :  م ١٩٩٧
د           :  م   ١٩٩٨ راث، ق اب في فن تحقيق الت ين، وواضع أول آت ارون، شيخ المحقق د ه ة  وفاة العالم الكبير عبد السالم محم م للثقاف

دمتها     العربية عشرات من أمهات الكتب األدبية واللغ      أتي في مق ا، ي ا دقيًق سيبويه،     : وية محققة تحقيًق اب ل وان للجاحظ، والكت الحي
 ٤٢٠...........................................................................................................................:اديدوخزانة األدب للبغ

 ٤٢١...........................................................:بيةراتلعام لجامعة الدول الع عمرو موسى يتولى منصب األمين   :  م ٢٠٠١
 ٤٢٢...................................................................................................:مسيجوفاة محمد عبد الغني ال:  م ٢٠٠٣
 ٤٢٣...............................................................................................:اسمقوفاة العالمة ابراهيم نصحى  :  م ٢٠٠٤
 ٤٢٥.........................................................................................................:بشىحوفاة العالمة حسن :  م ٢٠٠٥
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  المقدمةالمقدمة

  ::العبرة والدرسالعبرة والدرس
فلنسافر معاً فى رحلة قد تكون شاقه وشيقة فى آن واحد ، رحلة من الشرق إلى الغرب ومن الـشمال                    

ى طريق األمل والمعرفة ، سنقوم بجولة فوق خارطة العالم ، إنهـا رحلـة الجـنس                 الى الجنوب ، رحلة عل    
البشرى كله ، ولننظر إليه في رحلته الطويلة ونأخذ العبرة والدرس من آمال وآالم الشعوب واألفراد ، ويـا                   

وقد  )عد حين ولو ب (لها من متعه عندما نسمع كلمة التاريخ ونرى الحكم الفصل وعقاب الظالم وتبرئة المظلوم               
وسنرى قيام حضارات واندثار حضارات      "كم من ملك رفعت له عالمات فلما عال مات        " نخرج بحكمة تقول    

وسنرى مشهداً هائالً من الشعوب المختلفـة       " ما طار طير وارتفع اال كما طار وقع         " وشعوب ، ونردد معاً     
ذا كان الموت يخرج من الحياة فالحياة تخـرج         التى تتوالى فى التاريخ تظهر وتختفى تاركة آثار وأطالل ، وا          

  !من الموت 
وربما نالحظ أيضاً ان الشعوب مثل األفراد تحيا وتنمو وتهرم وتفنى ولكن هناك شعوبا ال تموت ألنها                 

  " !!االرادة"تستمد من ذاتها وحياتها الروحية روحا جديدة فياضة فتنجوا من الموت المحقق بفعل 
األحياء ، األحباء واألعداء فى خندق واحد وننظر اليهم كما ننظـر الـى              وسوف نعيش مع األموات و    

أنفسنا وبنظرة موضوعية قدر المستطاع ، فنرى خصالهم الحسنة والسيئة ونجلس مرة على مقعـد القاضـي                 
ومرات فى قفص االتهام ، ونعرف سوياً ماذا حدث ؟ وكيف حدث ؟ واألهم لماذا حدث ؟ ألن التـاريخ بـال                      

  جسد بال روح ثم نرى ما أثر ما حدث فى التاريخ ؟ تعليل كال
المنتـصر مهزومـا والمهـزوم      ونرى لماذا انتصر هؤالء واندحر أولئك ؟ وما الوسائل التى تحيـل             

  ؟ منتصراً
 ونرى من الذى يدفع عربة التاريخ ؟ األفراد ام الجماعات ؟ األبطال ام الشعوب ؟

لحين واألدباء والسياسيين وسوف نرى فى كثير من        ونستعرض فى صورة بانورامية المفكرين والمص     
مراحل التاريخ ان  الحاكم الحى هو مصدر الحكمة وينبوع المعرفة ومعجزة السماء ، وبعد رحيله وياللعجب                 

اما الفقـراء    يتحول فجأة الى منبع الجهل والقهر والذل واالستعباد وسنجد ان اعداء السلطان دائماً على خطأ              
يخ فى كثير من االحايين ولم يرد ذكرهم اال عند التأريخ للكوارث واالزمات وانتشار االوبئة               فقد ظلمهم التار  

والمجاعات وكان رجال الحكم يصفونهم بأبشع الصفات مثل وصمة الكفر والمروق وااللحاد والزندقة وهـم               
 "والشطار والصعاليك العيارين  " سم  فى الغالب اهل فسق وعتو ألنهم رعاع وارزال وهم عرفوا فى التاريخ بإ            

 وسوف نرى ايضاً افكاراً وفلسفات بعضها يجعل الشعب حذاء للحاكم وبعضها يجعل الفرد حـذاء للمجتمـع                
وسوف نتعلم أن الدنيا ال تخلوا من أحرار الفكر الذين يمكن أن يصلوا إلى الحق أو إلى جوانب منـه مهمـا                      

و استغلها تكون مثل الذرة اذا ما انـشطرت انتجـت           وسنكتشف ان االنسان بداخله طاقة جبارة ل       كلفهم األمر 
وسوف نجـد    طاقة ليس لها حد وسوف نرى الماضي ماثالً فى الحاضر والحاضر حامالً ارهاصات المستقبل             
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شخصيات الماضي جزءاً ال يتجزأ من تجربة الحاضر، فلن نتعامل بعد ذلك على ان التاريخ وقائع ميتة بـل                   
  .حي ينبض بالحياه
مرهف الحس ألنه سوف يستعين بالخيـال الخـصب         " فنان  " ذه الموسوعة البد وان يكون      ومن يقرأ ه  

لكى يحيي فى ذهنه  تلك العظام لتنبعث فيها الحياة ، ويدرك آراء الغير ونـوازع اآلخـرين ،ويفعـل مثـل                   
واقفهم فى  ويشارك رجال األمس م   " الدهشة بداية المعرفة    " ،ويندهش ألن   " يسأل ويتسائل   " الفيلسوف سقراط   

ساعات التاريخ الفاصلة وبذلك يمكنه ان يتلمس أخبار الملك مينا ورمسيس واحمس ، ويشيد االهرامات مـع                 
المصريين القدماء ، ويغزو العالم مع االسكندر ،ويقـرأ أعمـال ايـسخيلوس وسـوفوكليس ويوريبيـدس ،                  

بيت المقدس ويصلى خلفـه     وثوكيديدس  ، ويرى جبروت نيرون وهو يحرق روما ورحمة عمر ويفتح معه              
 ، ويشارك رجـال صـالح       البطريك صفروينوس خارج الكنيسة ان كان مسلماً وداخلها ان كان نصرانياً مع           

الدين فى االحتفال بالنصر يوم حطين ، ويبكي دماً عند سماعه مقتل قطز وهو عائد منتصراً من معركة عين                   
ويحـارب   فى مصر ، ويفتح صقلية مع أسد بن الفرات        جالوت ، ويحتفل مع بيبرس بإحياء الخالفة العباسية         

ويستشعر مراحل النجاح والفشل والنصر      مع تيمور لنك ويصلى فى األزهر ومسجد ابن طولون وآيا صوفيا          
ويطـوف حـول     والهزيمة ، ويدون مالحظاته ومشاهداته مع ابن بطوطة وابن جبير والمقدسي وابن حوقل            

ويحزن لنكبة البرامكة ويحضر مجالس العلم مع المأمون ويقرأ الف ليلـه            الكعبة المشرفة مع هارون الرشيد        
وينبهـر بلوحـات مايكـل انجلـو         وليله ويستعير مصباح عالء الدين وبساط الريح لكى يتابع رحلة التاريخ          

ودافنشي وبيكاسو ويشاهد مسرح شكسبير ويقرأ روايات اجاثا كريستى ودانتى وبوكاشيو وابسن وتولـستوي              
سكى وهمنجواي ويسقط مع ارثر ميللر، ويجلس على الرصيف في الحي الالتيني فى باريس يـشاهد                وديستوف

الرسامين والفنانين المغمورين ، ويقرأ رواية البؤساء وأحدب نوتردام لفيكتورهوجو أمام كاتدرائية نـوتردام              
 اسوار القسطنطينية مـع     ويدك فى شارتر بباريس ويستبين معاني سيمفونيات بيتهوفن وفيفالدي وباخ وفيردى         

محمد الفاتح ، ويدور حول رأس الرجاء مع فاسكو دي جاما ويؤكد كروية األرض مع مـاجالن ويكتـشف                   
ويأكل الفستق على ضفاف البسفور مع سليم األول ويغوص بفرسـه فـى ميـاه                العالم الجديد مع كولومبس   

العدو امـامكم والبحـر مـن       " عه يهتف   األطلنطى مع عقبة بن نافع ويعبر المضيق مع طارق بن زياد ويسم           
ويسعد بلقاء موسى بن نصير ويراق دمه فى بالط الشهداء مع الغافقي ، ويصعد ويهبط               !!" خلفكم فأين المفر    

ويحرق  مع يوسف بن تاشفين ويبكى على األندلس الفردوس المفقود ، ويهرب من محاكم التفتيش فى اوروبا               
مال ادوارد جيبون وجوستاف لوبون وجورج سارتون وشيلر وفيخته وهينه          كتاب األمير لمكيافيللي وينبهر بأع    

وروسو وهوبز ويستنكر وجودية سارتروجدل هيجل والحاد ماركس وعبـث يونـسكو وأدامـوف وارابـال       
" وسخرية برنارد شو ومارك توين واوسكار وايلد ، ويتعلم من ديكارت ان يشك قبل ان يتأكد وينقذه الغزالى                   

ويستمتع بالديوان الشرقى لجوته وقصة الحضارة لديورانت وجحيم دانتي واعترافـات           " لضالل  بالمنقذ من ا  
روسو ومقدمة ابن خلدون وتاريخ الطبرى ونوازل ابن سهل ومروج المسعودى وعقد ابن عبد ربه وأغـاني                 

م ومختصر  األصفهاني ومعلقات زهير وألفية ابن مالك وجمهرة ابن حزم ومقتبس ابن حيان وذخيرة ابن بسا              
ابو الفدا ومعارف ابن قتيبة ونونية القحطانى ومقامات بديع الزمان وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الترمزي                
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وابي داوود ومدونة سحنون ورسائل اخوان الصفا وأعالم الزركلي وعبقريات العقـاد وأيـام طـه حـسين                  
ارب مع نابليون فى اوروبا ، ويدافع       وعبرات المنفلوطى وأزجال بيرم وقصائد شوقي واسماعيل والشابي ويح        

عن االسكندرية مع محمد كريم وأهل االسكندرية ضد الحملة الفرنسية ، ويجلس مع الزعامة الشعبية ويختار                
  !محمد على والياً على مصر رغم انف السلطان 

م ويقفز بفرسه من فوق اسوار القلعة عندما دبر محمد على المذبحة ، ويضمد جراحه عند عمر مكـر                 
فى منفاه فى دمياط ، ويركب الجواد العربي بجوار عرابى ويستمع الى خطابه الوطني فى ساحة عابـدين ،                   

" ويشارك مع سعد فى الثورة ضد االحتالل الغاشم ويهتـف            ويحتسي الشاى معه فى منفاه فى جزيرة سيالن       
العالمية األولى ومئات الماليين    وينعى ماليين من الموتى فى الحرب        "مصر والسودان لنا وانجلترا ان امكنا       

ويشاهده وهو ينتحر غير مأسوف عليه مع ايفا براون ويستعد          " وكر الذئب   " ويتخفي مع هتلر فى      فى الثانية 
لمواجهة السيول والسهول وتسلق الجبال وعبور الصحاري والوديان واالنهار والبحـار واجتيـاز الغابـات               

يتنام ، واكل ثمار جوز الهند وركوب األفيال ويغزل الصوف مع           فى ف " هو شي منه  "واالحراش مع المناضل    
غاندى ، ويحلم بالحرية مع مارتن لوثر زعيم الزنوج ، ويركب الريكشا مع الدالي الما فى التبت ، ويحارب                   
مع الساموراي فى اليابان ويستمع ألفكار الصمود عند بابلو نيرودا وهوجو شافيز فى شيلى وفيدل كاسـترو                 

، ويغـوص   " المحروسة  " يذهب الى االسكندرية ليشاهد رحيل الملك فاروق عن مصر على يخت             و فى كوبا 
ويستمع ألحاديث الشعراوي وتالوة محمد رفعـت        فى اعماق مصر ويعيش تجربة النصر والهزيمة والنصر       

على دفتـر   هوامش  "وانشاد نصر الدين طوبار والشيخ علي محمود ويستعيذ باهللا من اشعار نزار ويقرأ سراً               
  " !النكسة

ويطـرد الـروس مـن افغانـستان         لسماع اشعار نجم ينشدها الشيخ امام     "  مقهي ريش "ويجلس على   
ويختبىء مع بن الدن في الجبال ويهرب الى العراق ويحارب مع صدام ويسجن فى ابوغريب وينتقـل الـى                   

  !وتقتل كامل اسرته في جنوب لبنان ويستشهد فى القدس  جوانتانامو
ا نجد ان قارىء التاريخ البد ان يكون جلداً صبوراً ، محباً للعلم والفن واألدب فى وقت واحد ،                     وهكذ

 اومن يخرج على ذلك سوف يخسر الكثير كما أننا نسعى قدر اإلمكان فى هذه الموسوعة إلى عرض بانورام                 
خ ، منذ بدء التاريخ البـشرى       شبه كاملة وشبه شاملة للتاريخ واآلداب والفلسفة والعلوم والفلك والرياضيات ال          

وحتى اليوم وهي تصور عن قرب تارة وعن بعد تارة أخرى تأريخاً لإلنسان والمجتمع والحضارة البشرية ،                 
وتستعرض ما صنعه اإلنسان وما ابتدعه من فنون وعلوم وإنجازات من الورق ابتداء والى سـفن الفـضاء                  

وسنحاول قدر االمكان أن يكون عرضنا عرضاً        لسواءانتهاء ، وهى موسوعة للمتخصصين والمثقفين على ا       
فالتاريخ لم يعد قاصراً على األحداث السياسية بل أصبح يشمل ايضاً األفكار             حياً نابضاً ال عرضاً جافاً جامداً     

انها وجبة دسمه تحاول أن تشبع روح المتعطـشين إلـى العلـم         والفنون والعلوم والعادات والتقاليد والديانات    
.ةوالمعرف
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  ::وقد حاولنا جاهدين تحقيق شروط نراها ضرورية مثل وقد حاولنا جاهدين تحقيق شروط نراها ضرورية مثل 
ان تكون المعلومات من المصادر األصلية قدر المستطاع ومن اهـل العلـم الموثـوق بعلمهـم                  •

  .ونزاهتهم والرجوع الى الوثائق والمخطوطات واألبحاث والدراسات األكاديمية
  .فاده للباحثينان تمر المعلومات تحت ميزان نقدي تاريخى لتحقيق اقصى است •
  .)وما اكثرها ( اتخاذ موقف الحيدة والموضوعية قدر االمكان خاصة فى المسائل الشائكة  •

       
  وما توفيقي اال باهللا 

  أنور زناتىأنور زناتى

  جامعة عين شمسجامعة عين شمس
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  تاريخ مصرتاريخ مصر
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  تاريخ مصرتاريخ مصر
  ))توحيد القطرين توحيد القطرين  (  ( مم.. ق ق٣٢٠٠٣٢٠٠

 

  
  
  
  
  

 نعرمر وقـد  او   و منى أن الفرعون األول هو مينا      أتون وبردية تورين وقائمة ابيدوس ب     يتفق ماني      
وكون لمـصر كلهـا حكومـة        الجنوب، توحيد الوجهين البحري مع القبلي      استطاع الملك مينا حاكم مملكة      

ملك األرضين، صاحب التاجين، نـسر الجنـوب،        : عدة ألقاب، مثل   مركزية قوية، وأصبح أول حاكم يحمل     
مؤسس  " مينا"وبذلك أصبح الملك     كل ذلك تمجيداً لما قام به هذا البطل العظيم من أعمال           وكان عبان الشمال ث

تاريخ العالم كله، ولبس التاج المزدوج لمملكتي الـشمال         أول أسرة حاكمة فى تاريخ مصر الفرعونية، بل فى        
الـوجهين   يستطيع منها اإلشراف علـى    ضرورة بناء مدينة متوسطة الموقع،      " مينا"أدرك الملك   ،   والجنوب

الحاليـة  " ميـت رهينـة   "مكان قريـة     القبلى والبحري، فقام بتأسيس مدينة جديدة على الشاطئ الغربي للنيل         
بمحافظة الجيزة، وقد كانت في بادئ األمر قلعةحربية محاطة بسور أبيض، أراد بها صـاحبها أن يحـصن                  

 أى الميناء الجميل، وفيما بعد سميت     " نفر"قد أسماها   " مينا"ن  أصحاب الشمال، وكا   ويحمى المملكة من غارات   
عاصمة لمصر كلها فى عهد     " منف"، وقد أصبحت مدينة     "منف"زمن اليونان، ثم سماها العرب      " ممفيس"باسم  

تم تسجيل انتصارات الملك مينا على مملكة الشمال وتوحيده البالد،           الدولة القديمة حتى نهاية األسرة السادسة     
  ."لوحة نارمر"عرف باسم لوحة ت ى وجهىعل
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، وقـد   "مينـا "هـو   " نارمر"،ويرجح المؤرخون أن    ١٨٩٧ والتي كرست للملك وتم الكشف عنها عام        
وهي موجودة حاليا بالمتحف المصري بالقاهرة، وللوحة وجهان، الوجـه           الكاب"وجدت هذه اللوحة في مدينة      

يـصور    أسير من أهل الشمال، وعلى رأسه التاج األبيض، بينما         وهو يقبض على  " مينا"الملك   األول يصور 
وقد أعقب هـذا     التاج األحمر  وهو يحتفل بانتصاره على مملكة الشمال، وهو يلبس       " مينا"الوجه اآلخر الملك    

لمبادىء الحكومة المركزية، وكانـت      االنتصار الذي قام به مينا، تطور هائل في الحضارة المصرية وتبلور          
    في شتى نواحي الحياة دة عامال هاما في نهضة مصر الفرعونيةهذه الوح

  )مينا  (  صالية الملك نارمر

  

  

  

  

  

  

تخلد هذه الصالية ذكرى انتصارات الملك نعرمر، الذي جاء من الجنوب لغزو الدلتا حوالي عام ثالثة                
  . آالف قبل الميالد

تحد في تاريخ اإلنسان، قـد حـدث فـي          وهي أهم الدالئل على أن قيام أول دولة ذات كيان سياسي م           
مصر، وذلك بتخليد هذه الصالية، لذكرى انتصارات الملك نعرمر، إذ يعلو صفحتي ذلك األثر، اسـم الملـك     

 وتنطـق   نعرمر، منقوشا داخل السرخ، حيث كتب االسم الملكي هنا بعالمتين هيروغليفيتين، سمكة القرموط،            
  . نعر، واألزميل مر

  . ة، وقرنيهـا تمثـيال للربـة حتحـور        امـرأتين، كـل منهمـا بـأذني بقـر         ويحيط بالسرخ رأسـا     
على وجه الصالية يصور الجزء العلوي الملك بقامته المديدة، وبتاج الصعيد األبيض، وهو يقمع عدوا خائرا                

  . ال، ومن وراء الملك حامل نعليهمن الشم
  .  أسـيرا شـماليا     مـن بـردي، ويقتـاد      كما يرى حورس، الصقر رب الصعيد، قائما علـى حزمـة          

أما الجزء السفلي، فيصور عدوين شماليين آخرين يلوذان بالفرار من الملك، ومن فوق رأسـيهما عالمـات                 
  . هيروغليفية، لعلها أسماؤهما أو أسماء مدائنهما
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أما عن الوجه اآلخر، فتحتل الجزء األعلى صورة الملك بالتاج األحمر لمصر السفلى، ومـن ورائـه                 
م حملـة    شخوص خمسة، لعل طليعتهم وأقربهم إلى الملك وزيره، أما األربعة اآلخرون، فلعله            حامل نعليه، ثم  

  . ألوية األقاليم المصرية
  .  جثثا لعشرة رجال مقطعة رءوسهمثم يلي ذلك منظر يصور

وفي المساحة الوسطى، رجالن يشدان لجامي حيوانين خرافيين، ذوي عنقين مفـرطين فـي الطـول،                
  . لجنوب، تحت سيطرة الملك ورجالهشمال وايمثالن أهالي ال

 .أما المساحة السفلى، فيلحظ فيها ثور يرمز للملك، مهاجما بقرنيه أسوار مدينة شمالية

  ::ويمكن لنا وضع مختصر لعصر األسرات المصرية القديمة كآلتى ويمكن لنا وضع مختصر لعصر األسرات المصرية القديمة كآلتى 
   -:عصر األسرات 

 :مصر اإلسكندر األكبر حتي دخول لثالثين أسرةتقسيم تاريخ مصر 

  

  

  

  

  

  

  : : ))٢٢   و و١١السرتان السرتان ) () (العصر العتيقالعصر العتيق  (  (مم.. ق ق٢٧٨٠٢٧٨٠م م .. ق ق٣٢٠٠٣٢٠٠ـ ـ ١١

  م.ق٢٩٨٠-٣٢٠٠: األولى
  . قاع ـ سمرخت ـ دن ـ جت ـ جرـ ) نارمر ( مينا : ا من ملوكه

  م.ق٢٨٨٠-٢٩٨٠:الثانية
  .  ـ خع سخم وى رع نب  ـ  سخموىحتب : من ملوكها
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   ) :  ) : ٦٦--٣٣األسرات األسرات   ))  ((الدولة القديمةالدولة القديمة ( (  مم.. ق ق٢٢٨٠٢٢٨٠--٢٧٨٠٢٧٨٠    ــ٢٢

  م.ق٢٦٨٠-٢٧٨٠: الثالثة
 .زوسر ـ سخم خت ـ حونى  : من ملوكها

  م . ق٢٦٥٠-٢٦٨٠ : الرابعة
  . شبسسكاف–سنفرو ـ خوفو ـ خفرع ـ منكاورع : ا من ملوكه

  م.ق٢٤٢٠ – ٢٥٦٠ : الخامسة
  . اوناس - ساحورع –اوسركاف  : من ملوكها

  :: ) )١٠١٠--٧٧االسرات االسرات ( (   ))عصر االضمحالل األولعصر االضمحالل األول ( (م م ..قق٢١٣٤٢١٣٤  --٢٢٨١٢٢٨١ـ ـ ٣٣
  ٢٢٨٠ :السابعة

  . سبعون ملكا حكموا سبعين يوماً فقط : من ملوكها 

  م. ق٢٢٤٢-٢٢٨٠ : الثامنة
  .نفر كارع ـ كارع إنى ـ نفر إركارع: من ملوكها 

  م. ق٢١٣٣-٢٢٤٢ : التاسعة
  .أختوى األول : من ملوكها 

  م. ق٢٠٥٢-٢١٣٣ : العاشرة
  .اختوى الرابع ـ مرى كارع ـ أختوى الخامس : من ملوكها 

     ) )١١،١٢١١،١٢االسرتان االسرتان ( ( ))الدولة الوسطى الدولة الوسطى  ( (م م .. ق ق١٧٧٨١٧٧٨  ––  ٢١٣٤٢١٣٤ـ ـ ٤٤
  م . ق١٩٩١-٢١٣٤: الحادية عشر 

  . منتوحتب األول ـ منتوحتب الثانى ـ منتوحتب الرابع : من ملوكها 

  م. ق١٧٧٨-١٩٩١: الثانية عشر  
  . امنمحات األول ـ سنوسرت الثانى ـ سنوسرت الثالث: من ملوكها 

   )  ) ١٧١٧--١٣١٣االسرات االسرات  (  ( ))عصر االضمحالل الثانىعصر االضمحالل الثانى ( (م م .. ق ق١٥٧٠١٥٧٠--١٧٧٨١٧٧٨  ــ٥٥
  .م . ق١٦٢٥-١٧٧٨ : الثالثة عشر

  .سوبك حوتب األول ـ سمنخ كارع ـ سوبك حتب الخامس : لها من ملوك
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  .م . ق١٦٥٤-١٧٧٨: الرابعة عشر  
  .  حاكماً ٧٢حكمها : من ملوكها 

  م.ق .١٥٦٧-١٦٧٥: الخامس عشر 
  .خيان ـ ابيبى األول ـ أبيبى الثانى : من ملوكها 

  م. ق١٥٦٧-١٦٧٠: السادسة عشر  
  .ثالث عنت ـ عا مو ـ إبيبى ال: من ملوكها  

  م . ق١٦٥٧-١٦٦٠: السابعة عشر  
  .رع حوتب ـ سقنن رع ـ كا مس : من ملوكها  

   )  ) ٢٠٢٠  --١٨١٨االسرات االسرات ( ( الدولة الحديثة الدولة الحديثة       مم.. ق ق١٠٨٠١٠٨٠--١٥٧٠١٥٧٠  ــ٦٦

  م. ق١٣٠٤ – ١٥٧٠ : الثامنة عشر
 . ـ تحتمس الثالث ـ توت عنخ آمون نىأحمس األول ـ أمنحوتب الثا: من ملوكها 

 م . ق١١٩٥-١٣٠٤  :التاسعة عشر

 .  ـ سيتى األول ـ رمسيس الثانىاألولرمسيس : من ملوكها 

 م. ق١٠٨٠-١١٩٥ : العشرون

  .رمسيس الثالث ـ رمسيس السادس ـ رمسيس الحادى عشر: من ملوكها 

     ) )٣٠٣٠--٢١٢١االسرات االسرات ( ( م  العصر المتأخر م  العصر المتأخر .. ق ق٣٣٢٣٣٢--١٠٨٥١٠٨٥    ــ٧٧
  م. ق٩٥٠-١٠٨٥ : الواحدة والعشرين
  .األول ـ سى آمون حريحور ـ بسوسنس : من ملوكها 

  م . ق٧٣٠-٩٥٠ : الثانية والعشرين
  .شاشنق األول أوسركون ـ شاشانق الثالث : من ملوكها 

  م . ق٧٣٠ ـ ٨١٧: الثالث والعشرون 
  .بدى باست ـ شاشنق الرابع : من ملوكها 

  م . ق٧١٥-٧٣٠ : الرابعة والعشرون
 .تف نخف ـ باك أن دنف  : من ملوكها
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  م. ق٦٥٦-٧٥١ : الخامسة والعشرون
  . بعنخى ـ شباكا ـ طهرقا  : من ملوكها

  م. ق٥٢٥ ـ ٦٦٣ : السادسة والعشرون
  .بسمتك األول نكاو ـ أحمس الثانى  : من ملوكها

  .م . ق٤٠٤-٥٢٥ : السابعة والعشرون
  .قمبيز ـ دارا األول ـ خشيارشا : من ملوكها

  . م . ق٣٩٨ ـ ٤٠٤ : الثامنة والعشرون
  .ر آمون ح : من ملوكها

  .م . ق٣٧٨-٣٩٨ : التاسعة والعشرون
  .نفرتيس األول ـ هكر  : من ملوكها

  .م . ق٣٤١-٣٧٨ : الثالثون
  .نختنبو األول ـ نختنبو الثانى  : من ملوكها

 جدول بأهم حكام مصر القديمة

 پيپي الثاني | من كاو رع | خفرع | خوفو|  سنفرو | زوسر |  )مينا ( نارمر: الدولة القديمةحكام 

سوبك  | أمنمحات الثالث | سنوسرت الثالث | منتوحوتپ الرابع | منتوحوتپ الثاني: الدولة الوسطىام حك
 كامس | سقنن رع | نفرو

 | توت عنخ أمون | أخناتون | أمنحوتپ الثالث | تحتمس الثالث | حتشپسوت| أحمس : الدولة الحديثةحكام 
 رمسيس الثاني | رمسيس األول

 |بطليموس األول | خباباش | طهارقا | ِپيِي | شوشنق األول | پسماتيك الثالث | پسماتيك األول: حكام آخرون
 كليوباترا السابعة

 مارك أنطونيو | نفرتاري | عنخ سن پا أتن | نفرتيتي | ِتي | أحمس | نفرتاري-أحمس | تتي شري: أحبة

 پوثينوس | مانيتو | يوني | مايا | يويا | سنموت | إنني | أحمس بن إبانا | وني | إمحوتپ: مسئولو القصر

 .  يوم٣٦٥عرف المصريون أن تقويم السنة : م .  ق٢٧٧٢ •
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  ::يشيد هرمه المدرجيشيد هرمه المدرج)  )   جسر نثرخت  جسر نثرخت  ( (زوسرزوسرالملك الملك : : م م .. ق ق٢٧٠٠٢٧٠٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد سجلت بردية تورين اسمه باللون االحمر ربما ألهميته وليس من شك فى ان اهـم االثـار التـى                    
وصلت الينا من عصر االسرة الثالثة هى تلك المجموعة الهرمية التى امر الملك ببناءها بسقارة وقد بنيت هذه                  

 متر فى العرض من     ٢٧٧ متر فى الطول من الشمال الى الجنوب و          ٥٤٥المجموعة على مساحة كبيرة تبلغ      
الشرق الى الغرب اما الهرم المدرج فقد ترك الملك امر تشييدها الى وزيره الشاب امحتب وهـو المهنـدس                   
الذى استخدم الحجر على نطاق واسع ألول مرة بعد ان كان استجدامه محدودا من قبل ، وتمتاز المجموعـة                   

اجر سقارة نفسها وبعد االنتهاء من الهرم المـدرج         الهرمية بأنها مشيدة من الحجر الجيرى المقطوعة من مح        
كسى من الخارج بأللواح من الحجر الجيرى االبيض الذى يقطع من محاجر طرة وقد خلد هذا البناء امحتب                  

   .)جسر ( والملك زوسر 
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هذا التمثال الذي عثر عليه في حجرة ضيقة، والتي تعرف باسم السرداب، وتقع شمال شرق المجموعة                
الجنزية للملك زوسر بسقارة، هو أقدم ما عرف من التماثيل بالحجم الطبيعي في مصر، وهو يمثـل الملـك                   

  . رش، وقد غطى جسده رداء احتفاليزوسر جالسا على الع
  . وا بطبقة من مالط أبيض، ثم لونوكان التمثال بأسره مكس

  . ئرتان، فكانتا يوما ما مرصعتينأما العينان الغا
 اللحية  شعرا مستعارا أسود، يعلوه لباس الرأس الملكي، المعروف باسم النمس، فضال عن           ويتخذ الملك   
  . المستعارة الشعائرية

وقد نقش السطح األمامي من القاعدة، بنص هيروغليفي دقيق، ينطق عن أسماء وألقاب ملـك مـصر                 
 .العليا والسفلى، وهو نثري خت

  ::حكم الملك سنفرو والد خوفوحكم الملك سنفرو والد خوفو: : م م .. ق ق٢٦١٣٢٦١٣
 والد الفرعون   األسرة الرابعة مؤسس  ) سوريس:  ، وسماه قدامى اإلغريق    Sneferu: باإلنجليزية (سنفرو

: يعنـي " سـنفر " واسـمه    .م. ق ٢٥٨٩ حتى   .م. ق ٢٦١٣حكم من حوالي    . الهرم األكبر  باني   خوفوالشهير  
  ".صانع الجمال"

وحماه ربما يكون   . هونيعون السابق له،    ، التي يعتقد أنها كانت ابنة الفر      حتپ حرس تزوج سنفرو من    
وحسب تلك النظرية بإن هوني أنجب حتپ حرس من زوجة ملكية، بينما            . أيضاً والده حسب بعض المنظرين    

  .لك فكان زواج سنفرو هو جوازه إلى العرشولذ. أنجب سنفرو من جارية
وقد اكمل سنفرو هرم حونى فى ميدوم وشيد لنفسه هرمين فى دهشور واالول هو ما اصـطلح علـى                   
تسميته بالهرم المنكسر االضالع ويرى الدكتور احمد فخرى ان الملك سنفرو قد دفن فى الهرم الجنوبى وذلك                 

 امثال المعبد الجنزى والممر الصاعد الموصل لمعبد الـوادى الـذى            النهم اهتموا ببناء جميع اجزاءه الجنزية     
  .يمتاز بوجود قائمة كاملة الغلب القاليم المصرية فى ذلك الوقت 

  ::١٩١٩لعالم حتي القرن لعالم حتي القرن  الذي ظل أعلى بناية في ا الذي ظل أعلى بناية في االهرم األكبرالهرم األكبر  خوفوخوفوبني الملك بني الملك : : م م .. ق ق٢٥٦٠٢٥٦٠
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تحت . سنفروده  تولى الحكم بعد وفاة وال    . مصر القديمة  في   األسرة الرابعة والملك خوفو هو ثاني ملوك      
) مرضعة خوفـو  (أي  ) منعت خوفو (وهو من قرية    ). المعبود خنوم الذي يحميني   (أي  ) خنم خواف وي    (إسم  

حيث وجد اسـمه وصـورة      . الفيروز إلحضار   وادي المغارة أرسل البعثات إلى    .  حاليا   بني حسن وهي بلدة   
، نقش اسمه   العاج من   أبيدوسله تمثال وحيد عثر عليه في       . تمثله وهو يهوي على رأس شخص بدبوس قتال       

 حكـم طبقـا لبرديـة       بالمتحف المـصري  على كرسي العرش، وطول التمثال خمسة سنتيمترات، وهو اآلن          
، وهو أضخم بناء حجـري فـي        الجيزة في   الهرم األكبر في عهده بني    . حوالي ثالث وعشرين سنة   ) تورين(

  .م. ق٢٦٥٠بمعنى أفق خوفو شيد سنة ) أخت خوفو(العالم أطلق عليه اسم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مترا وكان   ١٤٦وقد اتم الملك خوفو مقبرته هذه  التى اتخذت الشكل الهرمى الكامل الذى كان ارتفاعه                
 لجثمانه واحتياجاته الخاصة ويعـد       فدان لتكون مدفنا   ١٢ ويشغل مساحة تزيد عن      ٢٣٠طول قاعدته المربعة    

الهرم بحق احدى عجائب الدنيا وهو دليل قاطع بأن المهندسين المصريين كانوا قد وصلو الى اعلى درجـات                  
  المعرفة فى الهندسة المعمارية 
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  )مراكب الشمس  ( مراكب خوفو
نتان ، سفينة للنهار    او مراكب الشمس فقد كان اله الشسمس عند المصريين القدماء وهو رع كان له سفي              

( وكانت هذه السفن كانت معروفة لدى الثريين خاصة بعـد ان عثـر              ) مسكتت  ( وسفينة لليل وتعرف بإسم     
فى سقارة وزكى سعد فى حلوان على حفرات شيدت من البن على شكل سفن ترجع ألسرتين االولى                 ) امرى  

  :واآلن والثانية ، 
اكب ، ثالثة منها تقع الى الشرق من هرمه و قـد            عثر لخوفو حتى االن على خمس مواضع للمر        )١(

  نزعت منها مراكبها الخشبية فى عصورها السابقة 
و اقتصرت فى حالتها الراهنه على مجرد حفر طويلة عميقة نحتت فـى الـصخر علـى هيئـة                    )٢(

 المراكب و تتجه اثنتان منها راسيا بين الشمال و الجنوب و تتجه الثالثه اتجاها افقيا بين الشرق و                 
 الغرب

 على موضعين جديدين لمركبين هائلين منحوتين فـى الـصخر الـى             ١٩٥٤ثم عثر له فى عام       )٣(
الجنوب من هرمه و تم فتح احد الموضعين بالفعل و ال زال االخر مغطى بسقفه الحجرى حتـى                  

 االن 

 من االمتـار و     ٤٣,٢٠ووجدت فى المواضع المكتشف الواح كثيرة لمراكب خشبيه يبلغ طولها            )٤(
كبر عرض لها نحو ستة امتار و فككت اجزاؤها و رتبت مع بعضها البعض بحيث يـسهل                 يبلغ ا 

و اعمدتها الخشبية و    ) كبائنها  ( تجميعها ووضعت معها مجاديفها و حبالها و جوانب مقاصيرها          
 التى شكلت تيجانها على هيئة سعف النخيل و زهور الوتس

نها و بين رحلتين يقوم بهما اله الشمس و         و سميت هذه المراكب باسم مراكب الشمس و الربط بي          )٥(
يصطحب الفرعون معه فيهما فى رحلة يجوب فيها سماء الدنيا بالنهار و اخرى يجوب فيها سماء                

 العالم السفلى ليالً

 :و لكن صعب قبول هذا الرائ لعدة اسباب اهمها  )٦(
لك فى سماء الدنيا    ان اشكال الحفر التى نحتت لمركب خوفو اشكال متباينه و تختلف من رحلة الم              •

  او االخرة الن مراكب رحلة الشمس لها طراز خاص يختلف عن طراز مراكب خوخو 
 و يحتمل ان هذه المراكب كانت تستخدم فى نقل جثة خوفو بعد وفاته  •

 او انها مراكب ضمن اثاثه الجنازى •

 و انه كان يستخدمها فى دنياه فى مناسبات دينية و رسميةأ •
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  ::متون األهراممتون األهرام: : م م .. ق ق٢٣٤٥٢٣٤٥
الذي منه فاضـت   األول أيضا النبع متون األهرامات أقدم نص ديني دونه اإلنسان علي اإلطالق وهو

تدوين له في عصر األسرة الخامسة ولم        كان أول  كل صور األدب الجنائزي في مصر القديمة وتطورت منه        
ة من نص آخر أكثر قدما لم يعثر عليه حتي اآلن، وإن كان من              مأخوذ يعثر لها علي أثر قبلها، لكنها بالتأكيد      

  هليوبوليس بسبب الظالل القوية للعقيدة الشمسية علي النصوص الثابت أن منشأها هو
وهى عبارة عن مجموعة تعاويذ وصلوات وطقوس دينية مختلفة تم اختيارها بواسطة الكهنـة ومـن                

  المالحظ انها تختلف من هرم الى اخر 
صـعود   ية الدولة القديمة كتبت هذه النصوص علي حوائط حجرة الدفن لكبار الموظفين، ومـع في نها

اآلخر بالمزاوجة بـين   الدولة الوسطي كانت هذه النصوص قد زيدت بفصول تعكس المقدمات لمقرطة العالم
 . بمتون التوابيتعلي التوابيت وهذا ما يعرف العقيدة الشمسية والعقيدة األوزيرية، الجديد أنها أصبحت تكتب

بعض من هذه النصوص علي لفائف البردي وزيدت بعدد من المدائح  ومع حلول عصر الدولة الحديثة نسخت
أو تحتها لتساعده في رحلته للعالم اآلخر، وهذا ما يعرف علـي مـستوي واسـع     لتوضع علي رأس المتوفي

  .الموتي بكتاب
   فقط فى هرم ونيس ٢٢٨ منها  تعويذة نجد٧١٤وقد وصل مجموع هذه التعاويذ الى 

اخر ملوك االسرة الخامسة هو اول ملك نقش فى حجرة دفنه نـصوص             ) اوناس  ( ويعد الملك ونيس    
   م ١٨٨٠اصطلح علي تسميتها بنصوص او متون االهرام وهى التى كشف عنها ماسبيرو عام 

  .  عاصمة مصرالدولة الوسطى أثناء طيبةأصبحت : م . ق٢٠٥٠ •
 . الفيضان والتنبؤ بميعاد الفلك والتقدم في الثعابين إلصطياد القططمصر روضت : م . ق٢٠٠٠ •

 الذين قدموا إلى مصر كتجار وأجراء في القرن المضطرب السابق،            الذين قدموا إلى مصر كتجار وأجراء في القرن المضطرب السابق،           الهكسوسالهكسوس: : م  م  .. ق  ق ١٧٨٦١٧٨٦
وذهم بسبب المـشاكل الداخليـة      وذهم بسبب المـشاكل الداخليـة       وقوي نف   وقوي نف  والعجلةوالعجلة  الحصانالحصانيحتلون شمال مصر ويستقدمون     يحتلون شمال مصر ويستقدمون     

  ::بمصربمصر
بمعنى حكام البالد االجنبيـة     ) حقا خاسوت   ( وقد جاءت كلمة هكسوس من االصالح المصرى القديم         

  ) راعى ( وسوس اى ) ملك ( ة  من كلمة هيك اى ويرى البعض انها تعنى ملوك الرعا
، وكان خروجهم على يـد الملـك        صرم آسيوية قديمة، قامت بعدة غزوات على        قبائلوالهكسوس هم   

  .أحمس األول
 ١٣اى حكام البالد االجنبية، وشكلوا حكام األسرتين        ) حقا خاسوت (عرفوا فى الحضارة المصرية باسم      

  .١٤و 
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الذى أرسل رسالة إلـى الملـك       )  ابيبى باللغة المصرية     ( ابوفيسومن اشهر ملوك الهكسوس الملك      
 ألنها تقلق منامـه فـى       طيبة الموجودة فى    أفراس النهر  يطلب منه إسكات     أحمس األول  والد الملك    سقنن رع 

وكانت الرسالة بداية الجولة    ).  كم ٦٠٠ الحالية، على بعد نحو      بمحافظة الشرقية (اواريس، عاصمة الهكسوس    
  .األخيرة لحروب الهكسوس في مصر

والتـى يـصعب    )حوت وعرت (اتخذ الهكسوس عاصمة لهم فى شرق الدلتا اطلقوا عليها اسم اواريس            
تعنى حصن  ، المعرب الشهير، يذكر انه من الممكن ان تكون          عبد العزيز صالح  سير اسمها اال ان الدكتور      تف

 حيـث   اوزوريـس الناحية او قصر الساق وهذة التسمية ربما ترتبط باحدى االساطير القديمة المتعلقة باالله              
قام بتمزيق جسد أخيه اوزوريس وقام بالقائه في النهر فاستقر الساق فـى             ) إلة الشر (ستتروى االسطورة ان    

  .هذه المنطقة
وقد بالغت النصوص المصرية فى تصوير قوةى الهكسوس ومقدرتهم على التخريب وعد االعتـراف              

  باالله رع وانصبت عبادتهم على االله ست المصرى 
وكان من اسباب تفوق الهكسوس على المصريين استخدامهم للحصان والعربة وانـواع مميـزة مـن                
السيوف والخناجر هذا بجانب الدروع التى يلبسونها فوق اجسامهم ، كما احضر الهكسوس معهم نوعا جديدا                

 بالقوس المركب وهو المصنوع من طبقات من الخشب وأوتـار           من األقواس وهو ما يعرف فى رأى ويلسن       
العضالت والقرن يغرونها ما فيمكن به الرمى الى مسافات بعيدة وبقوة اشد من القوس المصرى المعـروف                 

  فى ذلك الوقت
 . ثورة ضد الهكسوس في مصر العليا إنتشرت بكل أنحاء مصر: م . ق١٦٠٠ •

 ن ممفيسطيبة تصبح عاصمة لمصر بدالً م : ١٥٧٠ •

 يطرد الهكسوس وباقي القبائل اآلسيوية، مؤسساً الدولة الحديثة          يطرد الهكسوس وباقي القبائل اآلسيوية، مؤسساً الدولة الحديثة         أحمسأحمسالملك  الملك  : : م  م  .. ق  ق ١٥٦٠١٥٦٠
  . . الفراتالفراتوقد أدخلوا فنون حرب الهكسوس في الجيش ووصلواأعالي وقد أدخلوا فنون حرب الهكسوس في الجيش ووصلواأعالي 

 واألسيويون، ومؤسـس    الهكسوسمحرر مصر وطارد    ) Αµασισفي اليونانية أمازيس    (أحمس األول   
  .م. ق١٥٢٥ حتى .م. ق١٥٥٠حكم من .  أعظم األسر الحاكمة في مصر- األسرة الثامنة عشر

األسـرة الـسابعة    ، آخر ملـوك     كامس، وأخو الملك الشهيد     تاو الثاني سقنن رع   أحمس كان ابنا للملك     
الحكم بعد وفاة والده واستشهاد أخيه في الحـرب         ) هالل: وِلد القمر أي  (ن العاشرة تولى أحمس     في س . عشر

  ).رع هو سيد القوة( رع - پهتي -لدى توليه الحكم اتخذ اإلسم الملكي نب . ضد الهكسوس
  .١٩٠٢، وعرف أنه هرمه عام ١٨٩٩ اكتشفت عام أبيدوسه في هرمبقايا 
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  طرد الهكسوسطرد الهكسوس
  ::مم.. ق ق١٥٨٠١٥٨٠طرد أحمس األول الهكسوس من مصر عام طرد أحمس األول الهكسوس من مصر عام 

عثر ) كامس  ( غير ان تكملة قصة الجهاد ضد الهكسوس ظهرت على لوحة حجرية تعرف بإسم لوحة               
 م بالقرب من الصرح الثانى لمعابد الكرنك ويذكر النص المنقوش على هـذه              ١٩٥٤عليها رجال اآلثار عام     

لقد دمرت مدنهم وحرقت ديارهم حتى اصـبحت    ( ى لحقت بالسيويين على يد جيش مصر        اللوحة الهزيمة الت  
واستطاع احمس ان يطردهم من جميع انحاء مصر وقـد          ) تالال حمراء بسبب التخريب الذى الحقوه بمصر        

  .لمنع الهجوم علي مصر بعد تحريرهاشن حملة وقائية 

  لوحة الملك احمس األول

  

  

  

  

  

  

صر تحتمس الثالث يستهل عصر التوسع  ويؤسس امبراطورية فـى           صر تحتمس الثالث يستهل عصر التوسع  ويؤسس امبراطورية فـى           فرعون م فرعون م : : م  م  .. ق  ق ١٥٤٠١٥٤٠
  ::فلسطين وسوريا تمتد الى نهر الفراتفلسطين وسوريا تمتد الى نهر الفرات
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وقد تولى الحكم منفردا بعد وفاة حتشبسوت او بعد اسبعادها عن العرش والقضاء عليها وعلى كل من                  
ت من اثار فقد حطم اتباع      يواليها وكانت غضبة تحتمس الثالث االنتقامية واضحة فيما تبقى من عهد حتشبسو           

تحتمس تماثيلها وكشطوا اسمائها وشوهوا صورها وقد اعتبر تحتمس بداية حكمه منذ توليته العرش بعد وفاة                
ابيه تحتمس الثانى ، وبدأ تحتمس الثالث يهتم بالسياسة الخارجية للبالد بعد ان  اهماتها حتشبسوت عـشرين                  

غرى بدأت تتغير اذ ان هجرات الحوريين بدأت منذ القرن الثامن           عاما كاملة خاصة ان االوضاع فى اسيا الص       
  عشر قبل الميالد من اواسط اسيا 

  

  

  

  

  

وقد قام تحتمس الثالث بعدد من الحمالت العسكرية وصل عددها الى ستة عشر حملـة مثـل حملتـه                   
ى العام الثالثـين مـن      المشهورة على مدينة مجدو التى قام بها فى العام الثانى والعشرين من بداية حكمه وف              

حكمه قام بحملة اخرى شهيرة دمر فيها مدينة قادش ويستولى عليها كما قام بحملة اخرى للقضاء ذلك العـدو                   
فى النهرين وهو ملك الميتانى الذى فكر ان يبسط سلطانه على البالد الواقعة غربنهر الفرات فأعد له تحتمس                  

 نهر الفرت وطارد ملك الميتانى الذى فر من امامه مذعورا           الثالث ما استطاع من قوة وعبر على رأس جيشه        
  وقد طرد تحتمس هناك لوحة على الضفة الشرقية لنهر الفرات لتسجل نصره الكبير

ونعلم من نقش لوخة جبل برقل ان الجيش المصرى وصل فى العام السادس واالربعين من حكمه الى                 
لتى كانت تمثل الحدود الجنوبية فى عهده حيث لقـام هنـاك            جبل برقل عند اتلجندل الرابع عند مدينة نباته ا        

  بعض المعابد والقالع
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  ::حكم الملكة حتشبسوت حكم الملكة حتشبسوت : : م م .. ق ق١٤٨٢١٤٨٢  ––  ١٥٠٣١٥٠٣
   

 

  

  

  

  

  

كان تحتمس الثالث عند تتويجه صغير السن ، وكانت حتشبسوت زوجة ابيه وام زوجته وعمته فى ان                 
لقاب ابنة ملك واخت نلك وزوجة ملك ، فاسـتطاعت          واحد ، وكانت امرأة قوية وناضجة ، طموحة وتحمل ا         

بقوتها وشخصيتها منذ البداية ان تتولى شئون البالد وان تدير دفة االمور ولم تكن حتشبسوت المـرأة التـى                   
تكتفى بهذا فتمكنت فى العام الثانى من حكم تحتمس الثالث م نان تنحيه عن العرش نهائيا بل وارغمته علـى                    

يجها  بموافقة االله امون ورغبته كما هو منقوش على جدار معبـدها الجنـزى بالـدير                 العتكاف وامرت بتتو  
البحرى بطيبة واصبحت حتشبسوت ملكة على مصر واتخذت لقب ابن الشمس بل وتشبهت بمظهر الرجـال                
وارتدت زيهم كما استعملت الذقن الملكية المستعارة الخاصة بالملوك، وحكمت حتشبسوت عـشرين عامـا ،                

كا جهودها فيهم لالنشاءات المعمارية وذلك غير حملة عسكرية واحدة ارسلتها الى النوبة للقضاء على               كرست  
الثوار هناك ، كما امرت حتشبسوت بابحار خمس سفن ضخمة الى بـالد بونـت ، ارض البخـور قـرب                     

  الصومال ، الحضار منتجات هذه البالد الى ارض مصر تحت قيادة القائد نحسى 
  .الشادوف قدماء المصريينستعمل ا: م . ق١٥٠٠ •
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لتـل  لتـل  ونقل العاصمة مـن طيبـة       ونقل العاصمة مـن طيبـة       ) ) امنوحتب الرابع   امنوحتب الرابع    (  ( إخناتونإخناتون دعوة التوحيد     دعوة التوحيد    :.:.م  م  .. ق  ق ١٣٧٥١٣٧٥
  ::العمارنةالعمارنة

 

  

  

  

  

  
بدأ امنوحتب الرابع الحكم فى طيبة وكان عمره ال يزيد عن ستة عشرة عاما فعاونته امـه تـى فـى                     

ما سجل على لوحـة جبـل       السنوات االولى من حكمه وقد بدأ حياته مثل اسالفه من الملوك فى ذلك الوقت ك              
السلسلة شمال كوم امبو بتقديم الوالء الله الدولة امون بل واتخذ لنفسه االلقاب الخمسة التقليدية المتوارثة ثـم                  

  تزوج من نفرتيتى وهى امرأة معروفة بجمالها وان كانت جنسيتها لالن موضع نقاش بين االثريين 

  صورة الملكة نفرتيتى

  

  

  

  

  

مور تستقر الخناتون حتى بدأ يفكر فى دينه الجديد والدعوة له الى اله واحد يكمـن                وما كانت كادت اال   
فى قرص الشمس اطلق عليه اتون وقد اولى اخناتون كل اهتمامه الى الدعوة لعبادة اتون واختاره كإله لنفسه                  

باسـمه النـور    وعكف على عبادته واتخذ لنفسه لقب الخادم االول لالله اع حور اختى الذى يهنأ فى االفـق                  
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المفيد لالله  ( الى اخناتون بمعنى    ) االله امون راضى    ( الموجود فى اتون ، وغير اسمه من امنحوتب بمعنى          
  ثم تتبع اسم امون على جميع المعابد ومحاه ) اتون 

فأخذ الكهنة يحيكون له المؤامرات والدسائس للقضاء عليه وعلى دينه الجديد ولم يكن اخناتون محاربا               
 السياسة الخارجية ومات وهو ما يزال شابا فى الثانية والثالثين من عمره ، ولم يستطع اتباعـه مـن                    فأهمل

  االستمرار فى دينهم الجديد ، فقد مات اخناتون ومات معه دينه 

  ::حكم الملك توت عنخ امونحكم الملك توت عنخ امون: : م م .. ق ق١٣٥٢١٣٥٢  ––  ١٣٦١١٣٦١

 

 

  

  

  

  
  

خ كا رع معه فى الحكم فى السنوات        اشرك اخناتون زوج ابنته الكبرى مريت اتون المعروف باسم سمن         
الخيرة من حياته ، ويبدو ان سمنخ كا رع قد انفرد بالحكم سنة واحدة بعد وفاة اخناتون ومات وتولى بعـده                     
عرش مصر طفل صغير فى الثامنة من عمره هو الملك توت عنخ امون وقد اضطر توت الى ان يتجه لعبادة               

الى توت عنخ امون ومات توت وهو فى ريعان الـشباب ، اذ ان              االله امون وغير اسمه من توت عنخ اتون         
االبحاث التى تمت على مومياءه تؤكد انه مات فى العام الثامن عشر من عمره ، ولعل شهرته تعـود الـى                     

 م ، بكل ما فيها من ثروة تدل         ١٩٢٢ نوفمبر عام    ٤اكتشاف مقبرته كاملة دون ان تمسها ايدى اللصوص فى          
  اف الذى عاش فيه ملوك االمبراطورية على البذخ واالسر

في عام ألف وتسعمائة وثمانية حصل لورد كارنرفون أحد أثرياء النبالء اإلنجليز، على تصريح بالحفر               
في وادي الملوك بطيبة، غرب األقصر، وكان عندئذ، أن طلب إلى هوارد كارتر والذي كـان علـى صـلة                    

  . يبةثار، أن يتولى الحفائر في طبسلطات مصلحة اآل
  . بر يويا وتويا، ثم قبر حتشبسوتوقد كشف كارتر عن قبر تحتمس الرابع، وق
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واضطر إلى وقف الحفر عند بداية الحرب العالمية األولى عام ألف وتسعمائة وأربعة عـشر، ولكنـه                 
استأنف العمل عام ألف وتسعمائة وسبعة عشر حتى أول نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين، إذ نقل                 

  . الحفر إلى موقع قريب من مدخل قبر رمسيس السادس
ثم كان بعد ذلك بأيام أربعة، أن وقع العمال على أخدود مليء باألنقاض وكسر الصوان، يؤدي إلى سلم                  

  . منحوت في الصخر، ينتهي إلى مدخل مسدود مكسو بالمالط، مختوما بخاتم الجبانة الملكي

  
  
  

  

  

متوقعا، من أروع ما عثر عليه في مصر أو في غير مصر، بعـدما              وإذا بالحفائر تكشف عما لم يكن       
  ظلت مقبرة توت عنخ آمون مخبئة على مدى ما تجاوز ثالثة آالف عام

ترجع أهمية مجموعة الملك توت عنخ آمون إلى العديد من األسباب، وأولها أن تلك األمتعة ترجع             و
 حيث انفتحت البالد على أقاليم الشرق األدنى القديم،         إلى األسرة الثامنة عشرة، أزهى عصور مصر القديمة،       

وقد كان في تلك الحقبة، بفضل الحمالت العسكرية والعالقات التجاريـة، مـن تـصدير واسـتيراد للمـواد                   
والمنتجات المصنعة، ونشاط أهل الحرف والفنانين، أن قويت العالقات الثقافية بين مصر وجيرانها، وخاصة              

  . ر إيجهمع أقاليم الشام وبح
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إذ يتألف مـن    . السبب الثاني، هو أن كنز توت عنخ آمون هو أكمل كنز ملكي عثر عليه، وال نظير له                
ثالثمائة وثمان وخمسين قطعة تشمل القناع الذهبي الرائع، وثالثة توابيت على هيئة اإلنـسان، أحـدها مـن                  

  . الذهب الخالص، واآلخران من خشب مذهب
ن هذه المجموعة قد ظلت في مصر، لبيان وحدة ما عثر عليه، وكيف كان القبـر                والسبب الثالث هو أ   

فهنا أمتعة الحياة اليومية، كالدمى واللعب، ثم مجموعة من أثاث مكتمل، وأدوات ومعدات             . الملكي يجهز ويعد  
  . حربية، فضال عن رموز أخرى وتماثيل لألرباب، تتعلق بدفن الملك وما يؤدى له من شعائر

 الرابع، هو أننا من هذا الكنز، نعلم عما كان من وثيق حياة الملك، مثل حبه للـصيد وعالقتـه        والسبب
السعيدة بزوجته عنخ اسن آمون وحاشيته الذين زودوه بتماثيل الشوابتى التى تقوم بإنجاز األعمال بالنيابة عن                

  .المتوفى فى العالم اآلخر

  ::مصرمصرالغزوات الحيثية الفاشلة لالغزوات الحيثية الفاشلة ل: : م م .. ق ق١٢٨٣١٢٨٣  ––  ١٣١٣١٣١٣
مـصر فـي الجنـوب      : م، قوتان عظمتان  . ق ١٢٨٥سيطرت على الشرق األدنى القديم، حوالي عام        

  . والحيثيون بآسيا الصغرى في الشمال
وقد أرادت كل قوة من االثنتين أن تلعب الدور القيادى في المنطقة وتبسط نفوذها في األقاليم الواقعـة                  

  . القوتان العظمتان أخيراً في معركة قادشحتى التقت . بين قطريهما؛ مثل الشام وفلسطين
، قاد الملك جيشا من أربـع       .م. ق ١٢٨٥ففي العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثاني، حوالي عام           

لمالقاة الحيثيين في أقصى موقع في      : فرق تحمل أسماء األرباب المصرية الرئيسية؛ آمون ورع وبتاح وست         
  . يهيمكن للجيش المصري أن يصل إلالشمال 

ل جنوب قادش على نهـر      إلى أن بلغ التال   ) أو لبنان (وفينيقيا  ) أو فلسطين (وعبر الجيش أرض كنعان     
  ". العاصى"

  . خلفت الفرق الثالث األخر بعيداوتبعت فرقة آمون الملك ومعه حرسه الشخصي، بينما ت
: عداء وحلفائـه  وحاول الحيثيون خداع رمسيس؛ فأرسلوا اثنين من البدو بقصص كاذبة حول جيش األ            

وواقع األمر أن العدو كان مختبئا على الجانب        . مدعين أنهم ال يزالون بعيدين جدا قرب حلب في شمال الشام          
لكن الجنود المصريين أمـسكوا بجاسوسـين مـن الحيثيـين           . اآلخر من النهر؛ ليس بعيدا من معسكر الملك       

وبالفعل قاموا  : ا من قادش، وأنه متأهب للهجوم     وأوسعوهما ضربا إلى أن أقرا بأن جيش الحيثيين مختبئ قريب         
  . م وبمباغتة الملك وحرسه الشخصيبمحاصرة المخي

ولم يكن الجنود المصريون المجهدون جاهزين للدخول في القتال، إضافة إلى تأخر ثالث فرق؛ فكانت               
  . لملك والجيش المصري أمرا محتماالهزيمة الساحقة ل



 35 

ن المعركة، أن الملك الذي وجد نفسه محاصـرا بجـيش األعـداء    ومن المسجل في البيان المصري ع  
وقد نجى من القتل بفضل بسالته وبـسالة بعـض          . تضرع إلى آمون رع طالبا العون؛ بينما كان يقاتل ببسالة         

  ". نعرونا"القوات المصرية من طلبة الحربية، يدعون 
يين من الخلف محدثة ارتباكا بين      ، فداهمت الحيث  "عامور"وكانت تلك القوات متمركزة قريبا من أرض        

وتوسل باقي الجيش طلبا للسالم وفروا إلى       . صفوفهم الخلفية؛ وقتل عدد كبير من الحيثيين أو جرح أو أغرق          
  . قريبا بعد تلك المعركة الطاحنة    ورغم ذلك فإن القوتين العظمتين بقيتا متعادلتين ت       . قلعة قادش المحاطة بالمياه   

  .  بداية عهد صداقة وسالم بينهمـا      دة سالم بين المصريين والحيثيين؛ فكانت بذلك       عاما وقعت معاه   ٢٢وبعد  
وقد سجلت معركة قادش، في نصوص ورسوم، بثماني روايات منفصلة بمواضع في معابد الكرنك واألقصر               

  . والرامسيوم وأبيدوس

  
  
  

  
  

على البـردي   " تاوربن"وسجلت رواية أخرى، تعرف بقصيدة      . وسجلت رواية موجزة بمعبد أبو سمبل     
  . ويقتسمها كل من المتحف البريطاني في لندن ومتحف اللوفر بباريس

  .وتصف واجهة معبد األقصر موقعة قادش بنص تفصيلي، مصحوب بالرسوم اإليضاحية

  ::حكم الملك رمسيس الثانىحكم الملك رمسيس الثانى: : م م .. ق ق١٢٣٧١٢٣٧  ––  ١٣٠٤١٣٠٤
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 ابيه سيتى االول وقد حكم مصر نحو        يعد من اشهر ملوك االسرة التاسعة عشرة ، تولى الحكم بعد وفاة           
 عاما ، اقام خاللها العديد من المعابد والمنشآت التى خلدت اسمه وقد بدأ حياته بالقتال مع احـد طوائـف           ٦٦

والذين اعطوا اسمهم بعد ذلك لسردينيا واصبحت موطنـا         ) ( الشردانا  ( شعوب البحر الذين يطلق عليهم اسم       
تا شماال من الشردانا وكذلك من الليبيين غربا ، وفى العام الرابع من حكمـه               لهم ، وطهر رمسيس الثانى الدل     

قام بحملة عسكرية وصلت الى نهر الكلب شمال بيروت وقد قام رمسيس الثانى بالوصول الى نهر العاصـى                  
ونجح فى تحويل هزيمة محققة على يد الحيثيين الى نصر كبير فى معركة قادش فأرسل له ملكهـم خطابـا                    

س فيه العفو وقبل رمسيس الثانى خضوعهم له وعاد الى مصر دون ان يضم مدينة قادش الى امالكه وقد                   يلتم
حفر رمسيس الثانى مقبرته فى وادى الملوك وان لم يعثر بداخلها على مومياءه التى وجدت فى خبيئة الـدير                   

انى هو فرعون موسى    البحرى وهى محفوظة االن بالمتحف المصرى ، ويرى بعض الباحثين ان رمسيس الث            
  الشهير

  

  

  

  

  
  

تنن رب منف إلى يساره، جالـسين علـى         -تا-يصور هذا التمثال الملك رمسيس الثانى والمعبود بتاح       
ويوحد هذا الوضع بـين     . مقعد ذو ظهر مرتفع، وقد وضع الرب الملقب بأبو الملك، ذراعه خلف ظهر الملك             

  . ر على أغلب آثارهرمسيس الثانى والرب، كما يدل على تقديسه الذى ظه
يرتدي رمسيس الثانى نقبة الشنديت وغطاء الرأس ذو الثنيات المعروف بـالنمس، ويحميـه الـصل                

أما اللحية المستعارة فقد ثبتت على الذقن عن طريق شـريطين متـصلين بغطـاء               . المقدس أو ثعبان الكوبرا   
  . الرأس

أما الرب فيلبس شعرا    . وبتان وفم ممتلئ  ويرى الملك بمالمحه النموذجية كشاب ذو عينان ضيقتان مسح        
  .مستعارا، كما أنه كان يقبض على عالمة عنخ، رمز الحياة المديدة

 العام المرجح لخروج بنى اسرائيل من مصر: م . ق١٢٢٠ •
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شعوب البحر القادمة من بحر ايجة تغزو فلسطين وسـوريا ، وتحـاول       : م  . ق ١١٠٠ – ١٢٠٠ •
 لثالث لها غزو مصر وتفشل نتيجة تصدى رمسيس ا

 استيالء كهنة امون على العرش : م . ق٩٥٠ – ١١٠٠ •

( انقسام مصر ، كهنة امون يحكمون طيبة ، والفراعنة يحكمون تانيس            : م  . ق ١٠٠٠ – ١٠٧٠ •
  لتصبح عاصمة الوجه البحرى ) صان الحجر 

  .  مصر ويصبح فرعون بها يستولي علىالنوبة ملك كاشتا الملك .م. ق٧٥٠ •
   . مصر يهزمون وناآلشوري .م. ق٦٧١ •
 . تتقلص وتصبح مصر مستقلة لمدة قرناآلشورية اإلمبراطورية :.م . ق٦٦١ •

  ):):حتالل الفارسى االول حتالل الفارسى االول االاال( (  ق م  ق م ٤٠٥٤٠٥ يغزون مصر وحكموها لسنة  يغزون مصر وحكموها لسنة الفرسالفرس  ..مم.. ق ق٥٢٥٥٢٥

يبدأ مانيتون االسرة السابعة والعشرون بالملك الفارسى قمبيز ومعه سبعة ملوك من الفرس ، وقمبيـز                
رش مؤسس دولة الفرس وهى الدولة التى يطلق الفرس عليها الدولة الهخمانشية ، وقـد اسـتطاع                 هو ابن قو  

قورش ان يخلص بالده من تبعية االشوريين وان يقضى على ملك الميديين فى ايران ويؤسس دولة فـارس                  
كر فى التوجه الـى  ويبسط سلطانه على بالد الشام وفينيقيا وفلسطين بل وانتد نفوذه الى البحر االبيض وبدأ يف  

مصر ولكن المنية عاجلته ، فتولى ابنه قمبيز الذى حقق حلم والده واسنطاع ان يفتح مصر واسـتولى علـى                    
منف وتابع مسيرته حتى طيبة ، ويروى هيرودوت انه اضطهد المصريين فكرهوه وكان يتدخل فى معتقدات                

حملة الى سيوة لالنتقام من كهنـة امـون         المصريين ، واستقر قمبيز فى مصر ثالث سنوات ، ارسل خاللها            
  هناك ولكن جيشه ابتلعته العواصف الرملية الكثيفة وقضت على غروره 

 قبـل   ٥٢٥ ألف جندي فارسي اختفوا في الصحراء في عام          ٥٠ويقول المؤرخ اإلغريقي هيردوت إن      
  الميالد، بعد غزو قمبيز لمصر 

 في واحة سيوة بالقرب من ليبيـا حاليـا، حينمـا            وقد كان الجيش الفارسي في طريقه إلى تدمير معبد        
  وقد قيل إن الجيش برمته اختفى . حاصرته عاصفة رملية بينما كان أفراده يستريحون

وكانت هناك حمالت عديدة غير موفقة خالل القرن الماضي لتقفي آثار الجيش الفارسي، ولكن األمـل                
  تجدد مرة أخرى اآلن 

ر المصرية إن فريقا من الجيولوجيين عثر بالمـصادفة علـى رؤوس            وقال مسؤول كبير في هيئة اآلثا     
  حراب وبقايا عظام بشرية في المنطقة 

ويستعد اآلن فريق من علماء اآلثار والجيولوجيين الفيزيائيين للتوجه إلى المنطقة التي تعـرف ببحـر                
ة للمواقع البعيـدة وتحليـل      وسيستخدم الفريق تكنولوجيا األقمار الصناعية لرسم خريط      . الرمال خالل أسابيع  

  نتائجها 
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لكن بعض البـاحثين مـا      . وإذا ما عثر الفريق على شيء يتعلق بجيش قمبيز فسيكون ذلك كشفا كبيرا            
  زال يشكك في إمكانية حل هذا اللغز المحير 

  :: تولى دارا االول الحكم بعد ابيه قمبيز  تولى دارا االول الحكم بعد ابيه قمبيز :.:.م م .. ق ق٥٢٢٥٢٢
 وبدأ يغير سياسته مع المصريين ، فأعاد النظر فى القوانين التى وضعها ابيه والغى بعضها لقسوتها ،                 
وامر بجمع القوانين المصرية من عهد الملك احمس الثانى وذلك لكى يحكم المصريون بقـوانين مـصرية ،                  

 ديودور الصقلى من احسن مشرعى عصره ، كما قام باصالح ما تهدم من من المعابد والمنشآت                 ولهذا يعتبره 
وامر بتقديم القرابين لاللهة المصرية وللعجل ابيس بالذات على عكس والده الذى قتل العجل ابيس ، كما امر                  

حمر مما كان له اثره الكبيـر       باعادة شق القناة التى لم تستكمل فى عهد الملك نكاو الثانى والموصلة للبحر اال             
 فى تجارة العالم القديم

  ):):االحتالل الفارسى الثانى االحتالل الفارسى الثانى ( ( مم ق  ق ٣٣٢٣٣٢ مرة ثانية حتي  مرة ثانية حتي مصرمصر يحكمون  يحكمون الفرسالفرس  ..مم.. ق ق٣٤٣٣٤٣

لما كانت مصر بالنسبة للفرس حلم يجب تحقيقه بالستيالء عليها وذلك للحصول على خيراتها من غالل                
 صمم الملك الفارسى ارتاكسر كسيس الثالث المعروف باسم اوخوس على مهاجمة مـصر بجـيش                ومعادن ، 

 ضخم واستولى عليها بعد مقاومة عنيفة 

  ::اإلسكندريةاإلسكندرية يغزو مصر ويؤسس  يغزو مصر ويؤسس اإلسكندر األكبراإلسكندر األكبر  ..مم.. ق ق٣٣٢٣٣٢

  

  

  

  
  

  

 ملك مقـدونيا و ابـن االميـرة    فيليبوس الثانيابن .  العاصمة القديمة لمقدونيا   ،  بيال ولد األسكندر في    
طب و   المعلم الخاص لألسكندر، و حفزه لالهتمام بالعلوم و ال         أرسطوكان  ). Epirus( أميرة سيبرس  أوليمبياس
  .الفلسفة

قبل الميالد أغتيل فيليبوس الثاني فاعتلى العرش ابنه اإلسكندر فوجد نفسه           ) ٣٣٦(       و في صيف    
فتخلص مباشرة من المتآمرين و أعدائه من       . محاطاً باألعداء من حوله ومهدد بالتمرد و العصيان من الخارج         
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حيث حصل حلفائه هناك علـى اسـتقاللهم و         ) Thessaly(ثم انتقل الى ثيساليا   . الداخل بالحكم عليهم باالعدام   
 أعاد تأسـيس موقعـه فـي        ،  قبل الميالد ) ٣٣٦(قبل نهاية صيف    . و باستعادة الحكم في مقدونيا    . سيطرتهم

  .قائداً ) Corinth(اليونان وتم اختياره في كورينث 
لذين كانوا يهددون أمنه           و قام بحملة ناجحة الى نهال دانوبا وفي عودته سحق في أسبوع واحد ا             

اللتان تمردتاعليه حيث قام بتحطيم كل شيء فيها ما عـدا           ) Thebes(مرورا بثيبيس    ) Illyrians(من اليرانس 
 الـى   ٠٠٠،  ٨وقام بترحيل السكان الناجون و كـانوا حـوالي          ) Pindar(المعابد وبيت الشعر اليوناني بيندار    

ء على ثيبيس كانت بمثابة عبرة اللـى الواليـات اليونانيـة            سرعة اإلسكندر في القضا    ). slavery(سالفيري
  .األخرى التي سارعت الى اعالن رضوخها على الفور
) Hellespont( قبل الميالد حيث عبر هيليـسبونت        ٣٣٤بدأ اإلسكندر حربه ضد الفرس في ربيع عام         

نية بمن فـيهم انتيجـواس       مقدوني وضباط من القوات اليونا     ٠٠٠،  ٣٥بجيش مكون من    ) دانيدانيليس الجديدة 
عند نهر جرانيياس بالقرب من المدينة ) Seleucus I( وكذلك سيليكوسبطليموس األولو ) Antigonus I(االول

 ٠٠٠،  ٤٠ قابل جيش من الفرس و العبيد اليونان الذين اسروا في الحروب وكانوا حوالي               ،  القديمة لطروادة 
وبعد هـذه الحـرب الـضارية أصـبح         .  رجال فقط  ١١٠وقد سحق الفرس وكما شير الكتابات القديمة خسر         

الجـوردان  "طع بـسيفه    يقال أنه ق  ) Phrygia(مسيطرا على كل واليات آسيا الصغرى و أثناء عبوره لفرجيا           
  .).Gordian knot" (نوت

  واجه اإلسكندر جيش الفرس االول الذي قاده الملـك داريـوس الثالـث             ،      وباستمرار تقدمه جنوبا  
)Darius III (في أسوس) Issus (لم يكن معروف كم عدد جيش داريوس بعدد يبلـغ  . في شمال شرق سوريا

 قبـل   ٣٣٣معركة اسيوس في عـام      .  هذا العدد بأنه مبالغة     رجل ولكن يعتبر المؤرخون    ٠٠٠،  ٥٠٠حوالي  
 فر شماالً تاركاُ أمه وزوجتـه و أوالده         ،  الميالد انتهت بنصر كبير لإلسكندر وبهزيمة داريوس هزيمة نكراء        

 قدمت مدينـة تـايري    . حيث عاملهم اإلسكندر معاملة جيدة و قريبة لمعاملة الملوك حسب ما تقوله الروايات            
)Tyre (حصنة بحريا مقاومة قوية وثابتة أمام اإلسكندر اال أن اإلسكندر اقتحمها بعد حـصار دام سـبعة                 الم

 وبهذا النجاح أمن الـتحكم      ،   قبل الميالد احتل غزة ثم مر الى مصر حيث استقبل كمنقذ           ٣٣٤أشهر في سنة    
ها االسـكندرية    وجد على رأس نهر النيل مدينة سـما        ٣٣٢وفي عام   . بخط الساحل الشرقي للبحر المتوسط    

 سـيرين . و التي أصبحت العاصمة العلمية و االدبية و التجارية للعالم اليونـاني           ) سميت على اسمه فيما بعد    (
)Cyrene (    العاصمة القديمة لمملكة أفريقيا الشمالية )خضعت فيما بعد هي االخرى وهكذا يكون قد        ) سيرناسيا

  .وسع حكمه الى االقليم القرطاجي
- قام اإلسكندر بالحج الى المعبد العظيم ووسـيط الـوحي آلهـة الـشمس آمـون                ٣٣١في ربيع عام    

 حيث كان المصريين القدامى يظنون بأنهم أبناء الــه الـشمس            ،  لدى اليونان ) Zeus(زيوس) Amon-Ra(را
وكذلك كان حال الحاكم الجديد لمصر اإلسكندر العظيم بأن الحج الذي قام به آتى ثماره               ) Amon-Ra(را-أمون
 أعاد ترتين قواته فـي      ،  بالعودة الى الشمال مرة اخرى      . صبح ابناً لآلله وذلك العتقاده بأن أصوله الـهية       وأ
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) Tigris( فـارس عـابرا نهـري دجلـة        ٠٠٠،  ٧ جندي مشاة و     ٠٠٠،  ٤٠بجيش مكون من    ) Tyre(تايري
مبالغـات فـي   على رأس جسش بحوالي مليون رجل بحسب ال      ) Darius(وقابل داريوس ) Euphrates(والفرات

 Battle(وقد استطاع التغلب على هذا الجيش و هزيمته هزيمة ساحقة في معركة جاوجاميال . الكتابات القديمة

of Gaugamela ( قبل الميالد٣٣١في الواحد من اكتوبر عام .  
. بح في ما بعد على يـد أحـد أخدامـه          ’و يقال بأنه ذ   ) أسيوس(فر داريوس مرة أخرى كما فعل في        

وكنزها الهائل التـي    ) Susa(و كذلك مدينة سوسا   ) جاوجاميال( بعد معركة ) Babylon(دينة بابيلون حوصرت م 
عاصـمة  ) Persepolis( وبعد ذلك وفي نصف فصل الشتاء اتجه اإلسكندر الى بيرسبوليس          ،  أحتلت فيما بعد  ’

نة بأكملهـا خـالل حفلـة       حيث قام باحتاللها وبعد نهب الثروات الملكية وأخذ الغنائم قام بحرق المدي           . الفرس
وبهذا االجتياح االخير الذي قام به اإلسكندر أصبحت سيطرته تمتد الى خلف الـشواطيء الجنوبيـة                . شرب

و ) Bactria(متضمناً أفغانـستان و بلوشـستان الحديثـة وشـماالً مـن باكتريـا               ) Caspian(لبحر كاسبيان 
أخذت من اإلسـكندر ثـالث      . سيا الوسطى وهي االن غرب تركستان و كذلك تعرف آ       ) Sogdiana(سوقديانا

وبصدد اكمال غـزوه علـى      .  ليحتل كل هذه المساحات الشاسعة     ٣٣٠ الى ربيع    ٣٣٧سنوات فقط من ربيع     
في عـام  ) Indus River( عبر نهر اندوس، بقايا امبراطورية الفرس التي كانت تحوي جزءاً من غرب الهند

و التي تسمى االن    ) Hyphasis(التي تقرب من نهر هايفاسيس    ) Punjab( قبل الميالد ومحتالً بذلك بانجبا     ٣٢٦
وعند هذه النقطة هذه النقطة ثار المقدونيين ضد اإلسكندر ورفضوا االستملرار معه فقام ببنـاء               ) Beās(بياس

بنقص من الطعام و الـشراب      ) Media(جيش آخر ثم أبحر الى الخليج العربي ثم عاد براً عبر صحراء ميديا            
أمضى اإلسكندر حوالي سنة و هو ينظم مخطتاطه و يحصي المناطق التي            . داً من قواته هناك   حيث خسر عد  

  .سيطلر عليها في منطقة الخليج العربي لالستعداد لهجوم محتمل قريباً
 قبل الميالد و في شهر يونيو أصيب بحمى شـديدة           ٣٢٣في ربيع   ) Babylon(وصل اإلسكندر بابيلون  
) to the strongest" (الى األقـوى "اطورية عظيمة واسعة خلفه و بجملته الغامضة مات على أثرها تاركاً امبر

  .قادت الى صراعات شديدة استمرت لحوالي نصف قرن
كان اإلسكندر من أعظم الجنراالت على مر العصور حيث وصف كتكتيكي و قائد قوات بارع و ذلـك              

كان شجاعا و سخيا ، و شديدا صلباً عندما         . يزةدليل قدرته على احتالل كل تلك المساحات الواسعة لفترة وج         
و كما ذكر في كتب التاريخ القديمة بأنه كان مدمن كحول فيقال أنه قتـل أقـرب                 . تتطلب السياسة منه ذلك     

وصفوه . في حفلة شراب حيث أنه ندم على ذلك ندما عظيما على ما فعله بصديقه               ) Clitus(أصدقائه كليتوس   
قولونه المؤرخون بأنه كان يسعى لبناء عالم مبني على األخوة بدمجه الـشرق مـع               بأنه ذا حكمة بحسب ما ي     

فقد درب آالف الشباب الفرس بمقدونيا و عينهم في جيشه ، و تبنى بنفـسه               . الغرب في امبراطورية واحدة     
م ابنـة   . ق ٣١١التي توفيـت عـام      ) Roxana(عادات و تقاليد الفرس و تزوج نساء شرقيات منهم ركسانا           

، و شجع ضباط جيشه و جنوده على الزواج         ) لداريوس( التي لها صلة قرابة مباشرة    ) Oxyartes(كسيراتس  أ
  .من نساء فارسيات
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قبل أن يموت بفترة وجيزة أمر اإلسكندر اإلغريق بتمجيده و عبادته كإله ، و أرجعها ألسباب سياسية                 
و ) التي سميت بإسمه    (  دخوله مدينة اإلسكندرية     أهم ما قام به   . و لكن هذا القرار سرعان ما ألغي بعد موته          

تغييرها تغييرا جذريا حيث أبدا لها اهتماما خاصا و كانت مهيئة بالمكان االستراتيجي الجيد و وفـرة المـاء                   
حيث أقبل عليها في عهده التجار و الطالب و العلماء و جميع الفئات و بهذه اإلنجـازات أصـبحت اللغـة                      

  .نتشار و مسيطرة على لغات العالم اليونانية واسعة اإل
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  اإلسكندريةاإلسكندريةم تأسيس مدينة م تأسيس مدينة .. ق ق٣٣١٣٣١  
وأصبحت أكبـر   . م كمدينة يونانية  . ق ٣٣١  يناير ٢١ بمصر مدينة األسكندرية    اإلسكندر األكبر أسس  

وتقع مدينة اإلسكندرية علي البحر فوق شريط ساحلي شمال غربي          . البحر األبيض المتوسط  مدينة في حوض    
بتكليف من اإلسكندر لتقع بجوار قرية قديمـة        ) دينوقراطيس(دلتا النيل ووضع تخطيطها المهندس اإلغريقي       

شـهرتها بعـدما    وسرعان ما إكتسبت    . والمدينة قد حملت إسمه   ). راقودة(للصيادين كان يطلق عليها راكوتا      
أصبحت سريعا مركزا ثقافيا وسياسيا وإقتصاديا والسيما عندما كانت عاصمة لحكم البطالمة في مصر وكان               

 إمتدادا عمرانيا لمدن فرعونية كانت قائمة وقتهـا ولهـا شـهرتها الدينيـة               اإلسكندر األكبر بناء المدينة أيام    
وإسكندرية اإلسكندر  . وكانت بداية بنائها كضاحية لمدن هيركليون وكانوبس ومنتوس       . والحضارية والتجارية 

 ثم تحولت أيام البطالمة اإلغريق إلي مدينـة         كانت تتسم في مطلعها بالصبغة العسكرية كمدينة للجند اإلغريق        
ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة وكانت تطل علي البحر وجنوب شرقي الميناء              
الشرقي الذي كان يطلق عليه الميناء الكبير مقارنة بينه وبين مبناء هيراكليون عند أبوقير علي فم أحد روافد                  

والمدينـة  .  كيلومترا من أبوقير عند رشيد     ٢٠رت وحاليا إنحسر مصب النيل ليصبح علي بعد         النيل التي إندث  
ومكتبتها التى تعد أول معهد     " الموسيون"الجديدة قد اكتسبت هذه الشهرة من جامعتها العريقة ومجمعها العلمى         

فقد أخـذ علمـاء     .  القديم أبحاث حقيقى فى التاريخ ومنارتها التي أصبحت أحد عجائب الدنيا السبع في العالم            
ودرسـوا الفيزيـاء    . اإلسكندرية فى الكشف عن طبيعة الكون وتوصلوا إلى فهم الكثير من القوى الطبيعيـة             
ومـن بـين هـؤالء      . والفلك والجغرافيا والهندسة والرياضيات والتاريخ الطبيعى والطب والفلـسفة واالدب         

 وأبولونيـوس  أرشـميدس  عالم الهندسة الذى تتلمذ على يديـه أعظـم الرياضـيين مثـل               إقليدساألساطين  
 وإريستاكوس فى علم الجراحة وجالينوس في الصيدلة        وإراسيستراتوس فى علم الطب والتشريح      وهيروفيلوس

 فـى   وثيوكريتـوس  وكليماكوس فى علم النبات     وثيوفراستوس فى علم الجغرافيا     وإراتوستينسفى علم الفلك    
ولقـد عثـر    .  وعشرات غيرهم أثروا الفكر اإلنساني بالعالم القديم        في الفلسفة  وأفالطون فيلونالشعر واألدب   

 سـنة لمـدن     ٢٥٠٠الباحثون عن آثار اإلسكندرية القديمة وأبو قير تحت الماء علي أطالل غارقة عمرهـا               
والتعرف حتي اآلن سوي من خالل ورودها فيما رواه المؤرخون الرحالة أو مـا جـاء                . إغريقية–فرعونية  

وكانت مدينتا هيراكليون ومنتيس القديمتين قـرب مدينـة اإلسـكندرية           . الحم اليونانية القديمة  باألساطير والم 
وكانت هيراكليون ميناء تجاريا يطل علي فم فرع النيل الذي          .  متر بخليج أبو قير    ٨القديمة وحاليا علي عمق     

م بهـا عبـادة إيـزيس       ومدينة منتيس كانت مدينة دينية مقدسةحيث كان يقـا        . كان يطلق عليه فرع كانوبس    
. والمدينتان غرقتا في مياه البحر األبيض المتوسط علي عمق نتيجة الزالزل أو فيـضان النيـل               . وسيرابيس

وكان لهذا ميناء هيراكليون الفرعوني شهرته لمعابده وإزدهاره تجاريا ألنـه كـان أهـم الموانيءالتجاريـة                 
لبعثات اإلستكشافية مواقع الثالث مدن التراثيـة التـي         فلقد إكتشفت ا  . الفرعونية علي البحر األبيض المتوسط    

فألول . فعثرت علي بيوت ومعابد وتماثيل وأعمدة     . كانت قائمة منذ القدم وهي هيراكليون وكانوبس ومينوتيس       
مرة تجد البعثة اإلستكشافية الفرنسية شواهد علي هذه المدن التي كانت مشهورة بمعابدها التي ترجع لآللهـة                 
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ة لمـصر   وظلت اإلسكندرية عاصـم   .  وسيرابيس مما جعلها منطقة حج ومزارات مقدسة       وأوزوريس إيزيس
 التـي   الفسطاطوانتقلت العاصمة منها لمدينة     . إبان عهود اإلغريق والرومان والبيزنطيين حتي دخلها العرب       

  .م٦٤١–هـ٢١ عام عمرو بن العاصأسسها 

  ::تخطيط المدينةتخطيط المدينة
لتصميم وتنفيذ المدينة الجديدة    " دينوكراتس"بعد أن أمر اإلسكندر ببناء المدينة، وكل مهندسه المعماري          

حيث تم وصل المنطقة المائية ما      ..ر كبير بعد موته وطوال فترة حكم البطالمة       والتي شهدت عملية بناء وتطوي    
وقد بدا هذا الردم كخط طويل ضيق، اتسع بمرور الزمن ليكون تلـك األرض              .. بين جزيرة الفاروز والمدينة   

بوابـة  "بوابة شرقية ، أطلق عليهـا       : كما تم بناء سور للمدينة ، له بوابتان       "!! المنشية"المعروفة اآلن منطقة    
تم بناء شارعين رئيسيين أحدهم عامودى على اآلخر        كما  ".. بوابة القمر "وبوابة غربية ، أطلق عليها      " الشمس

كذلك فقد تـم ربـط      )!! شارع سوما فى العهد اإلغريقى    " (النبى دانيال "، أحدهم ما هو معروف اآلن بشارع        
اإلسكندرية بنهر النيل عن طريق حفر قناة من فرع النيل الذى كـان يمتـد حتـى أبـى قيـر والمعـروف          

على أن أهم ما تم بنـاءه       ..ن للنيل عدة فروع بجانب فرعى رشيد ودمياط       حيث كا )..اآلن جاف " (كانوبص"بـ
فى اإلسكندرية كان المكتبة الشهيرة التى كانت مصدر جذب لجميع طلبة العلم فـى العـالم بأسـره ومنـارة          

  ..اإلسكندرية التى كانت من عجائب الدنيا السبع

  :أحياء أو أقساموكان البطالمة كانوا حريصين على تقسيم المدينة إلى ثالث 

  ). حي بروشوم(يوناني  .١
  ) بكوم الدكةحي راكتوس والمعروف اآلن (مصري  .٢
   ).في المنطقة الشرقية من المدينة(يهودي  .٣

)  ق م  ٢٠٤-٢٢١(ما كان له من أثر سلبي في ظهور بعض االضطرابات منذ عهد بطليموس الرابع               م
الذي خاض حروباً في فلسطين أدت فى النهاية لضياع الشام من قبضة مصر مما كان له من أثر سلبي على                    

ن وقت آلخـر حتـى      يهودي اإلسكندرية الذين أظهروا كثير من التمرد والعنف طيلة الثالثون عاماً التالية وم            
: وبصفة عامة كان للبطالمة الجانب المضيء والسلبي أمرهم كـأمر أي شـئ فـي العـالم                . سقوط البطالمة 

المعابـد وعلـى رأسـها معبـد        ..القصر الملكـي    ..منارة اإلسكندرية   ..المكتبة..فالنهضة العلمية والفكرية  
الذي لـم يـتح فقـط سـهولة     )  حالياًما يعرف بالمنشية(ووصل جزيرة فاروز بالشاطئ الرئيسي     ..سيرابيس

كذلك التزام البطالمة بالتقاليد    ).. ميناء شرقى وغربى  (االنتقال للجزيرة بل سمح كذلك بوجود ميناءين للمدينة         
والعقائد المصرية حيث مزجوا بين المعبودات المصرية القديمة واليونانية، فقد اعتمدوا بصفة عامة على والء               

وعلى الجانب اآلخر، كانت معاناة المصري البسيط من سوء األحوال          .. صريينالشعب المصري وحكموا كم   
كذلك كان اليونان يمثلون الطبقة العليا في مـصر رغـم أن الجهـاز              ..االقتصادية بسبب الضرائب المرتفعة   
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 فضالً عن أن القصر الملكى قد كثير من الفضائح العائلية من قتل وسرقة            .. اإلداري ظل في أيدي المصريين    
  ..غير أن العصر الذهبي لإلسكندرية كان وبحق من نصيب أول ثالث حكام بطالمة.. للعرش وغيرها

، بفعل يوليوس قيصر؛ ثم مـرت المكتبـة بعـصور           .م. ق ٤٨وقد لحق بالمكتبة أول حريق سنة            
 ٣٩١منها سنة   كالحة في القرنين الثالث والرابع الميالديين، بسبب الحروب والتطرف الديني، فأحرق ما تبقي              

 ميالدية، قبل دخول عمرو بن العاص مصر بأكثر مـن           ٤١٥سنة  " هيباتيا"ميالدية، وقتلت عالمة الرياضيات     
  .  سنة٢٣٠

م إلـى   ٦٤١م وحتى الفـتح العربـى       .ق٣٣١وقد قسم المؤرخون تاريخ مصر اليونانى الرومانى منذ         
  ـ: عصرين أثنين 

                             .العصرالبطلمى -١

  . العصر الرومانى -٢

  ::العصر البطلمىالعصر البطلمى: : أوالأوال
ويبدأ بتأسيس بطلميوس بن الجوس حكم أسرة البطالمة مروراً بالثانى والثالث والرابع وحتى الملكـة               

  .م .ق٣١كليوبترا عام 

  ::العصر الرومانى العصر الرومانى : : ثانياثانيا
تـى الفـتح    ودخول مصر تحت حكم الرومان ح     . م  .ق٣١ويبدأ بعد هزيمة الملكة كيلوبترا وانطونيو       

  م ودخول اإلسالم مصر٦٤١العربى على يد عمر بن العاص عام 

 )سوتير  ( )بطليموس األول . ( البطالمة بداية حكم .م. ق٣٠٥ •

 

  

  

  

  



 45 

وصل بطليموس الى مصر واعاد الكتب والتماثيل كرد العتبار المصريين الذين اهانهم الفرس ولقـى               
يسى الذى كان االسكندر قد عينه امينـا        بذلك تأييد الكهنة والشعب على السواء ولكنه وجد كليومينيس النقراط         

  على خزانة مصر ثم ثبته برديكاس فى هذا المنصب لكى يكون رقيبا على بطليموس ويكشف له مخططاته 
ورأى بطليموس انه يستطيع ان يضرب عصفورين بحجر واحد وهو ان يـتخلص مـن كليـومينيس                 

المصرى ، وقدم كليـومنيس للمحاكمـة       كمركز للقوة ورقيب عليه وفى نفس الوقت يهدأ من غضب الشعب            
بحجة االبتزاز والخيانة العظمى واعدمه وبذلك ثار عليه حنق وغضب برديكاس وعجل بالـصراع الـدموى                

  بينهم ، ولكن هذا الصراع ظل مكبوتا حتى بدأ بطليموس فى تحقيق احالمه الكبرى
اعدة بحرية لالسطول فـى    وكانت احالم بطليموس هى حماية حدود مصر من الشرق والغرب واقامة ق           

قبرص لتساعده على نشر نفوذه سواء فى اسيا الصغرى او بالد اليونان فقد احس بطليموس كقائد عـسكرى                  
ان صحراء سيناء فى الشرق والصحراء الغربية فى الغرب هما المنطقة التى يمكن ان تهـاجم مـصر مـن                    

ذه الصحارى الى مناطق االسواق لدعم مركـز        خاللها ، كما انه فى حاجة الى تأمين الطرق التجارية عبر ه           
االسكندرية التجارى وحتى ال يحاصر فى وادى النيل ، كما كان فى حاجة الى االخشاب التى تنمو فى غابات                   
االرز فى جنوب سوريا ولبنان من اجل بناء االسطول القوى ، كما كان فى حاجة الى مناجم سـيناء الغنيـة                     

ما كان يدرك اهمية طريق القوافل الذى بناه الفرس والذى كـان يـربط بـين                بالذهب والنحاس والفيروز ، ك    
الخليج الفارسى وساحل البحر المتوسط فى نقل التجارة وتحصيل االتاوات والمكوس ولهذا خطط بطليمـوس               

  منذ الوهلة االولى لالستيالء على فلسطين وجنوب سوريا الذى كان يعرف بإسم جوف سوريا
 االول الى مصر نظرة استراتيجية فى المقام االول ، اذ رآها انها قطر له طول                وكانت نظرة بطليموس  

كاف لكنه ليس له العرض المناسب ، كما انه لم يشأ ان يتوسع جنوب حدود مـصر الجنوبيـة الن فراعنـة                      
الدولة الوسطى قد سبقوه فى التوسع جنوبا بقدر ما سمحت الظروف والمواصالت ووصلت حدود مصر على                

هم حتى الشالل الثانى وهذا ابعد ما تسمح به الظروف الجغرافية للسودان التى لم تكن تشجع بطليمـوس                  ايدي
وخلفاؤه ومن ثم نظر البطالمة الى الشمال والشرق ولم ينظروا الى الجنوب ألن هدفهم هو تحقيـق الـسيادة                   

  قيام االمبراطوريةعلى حوض البحر المتوسط الذى يمكن ان يكون قاعدة لوحدة سياسة كبرى تؤدى ل
بدأ بطليموس يستعد لالستيالء على قورينه وتوابعها ، فقد كانت والية منسية على حدود مصر الغربية                
وتربطها مصالح تجارية وسياسية معها منذ وقت سابق كما ان االستيالء على قورينه وضمها لمصر سـوف                 

ف تصبح حصنا يصب اى هجوم على مصر        يدعم مركز االسكندرية التجارى مع افريقيا فضال على انها سو         
يجىء من ناحية الغرب ، لقد كانت قورينة تعانى من الصراع االجتماعى بين االغنيـاء والفقـراء ، وبـين                    
االغريق المستوطنين والليبيين الوطنيين من ناحية اخرى ووصل الحال بها الى درجة الفوضى الشاملة عندما               

مقراطى على الحكم وراحوا يفتكون بلغنياء ويستولون علـى متلكـاتهم   استولى الفقراء من انصار الحزب الدي     
واموالهم ، عندئذ فر االغنياء وزعماء الحزب االرستقراطى الى بطليموس االول وطالبوه بالتدخل النقاذهم ،               
وكان بطليموس قد اتم استعداده للحملة فقبل الدعوة على الفور وقاد جيشه عبر الصحراء الغربية حتى دخـل                  
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قورينه وقتل زعيمها واعتبر قورينه مستعمرة تابعة لمملكته المصرية وبعد ان اعاد النظام عين موظفين فيها                
  وترك حامية دائمة فوق قلعتها وبذلك اصبح له حق تعيين نائبا عنه احكمها ، ثم قاد جيشه عائدا الى مصر

طليموس قد تعـدى حـدود      ولما وصلت انباء المغامرة المصرية غصب بارديكاس اشد الغضب الن ب          
ولم يستشره فى ذلك ، كما انه استولى بدون وجه حق على مدينـة اغريقيـة حـرة            ) اى الوالى   ( الستراب    

اعترف بها االسكندر كحايفة له ، وكان يمكن ان يغمض عيناه عن هذه المغامرة لوال ان بطليموس اقد م على              
فى االسكندرية وقد كان بطليموس على صواب فى ذلك         امر خطير وهو سرقة جثمان االسكندر االكبر ودفنها         

ألن دفن االسكندر اكسب االسكندرية شهرة مقدسة بين اجزاء العالم الهللينستى حيث تدفق الزوار والحجـاج                
فيما بعد للتبرك بقبر االسكندر ، وال نعرف على وجه التحديد اين يقع الضريح اال ان وصف الوزور القدماء                   

   يقع فى شارع النبى دانيال اقدم واكبر شارع طولى فى االسكندريةيجعلنا نعتقد انه
وهكذا بضربة سياسية ماهرة سرق بطليموس االضواء من غريمه برديكاس وحظى بمكانـة مقدسـة               

  كملك على ارض مقدسة
يعمل بنشاط ال يكل وعزيمة ال تلين حتى بلغ الثمانين من العمر ومن             ) سوتير  ( وظل بطليموس االول    

ر ان يختار احدا من ابنائه لكى يرث العرش من بعده وكان من الطبيعى ان يختار ابنه منبيرنيكى الـذى                    ثم آث 
كان قد اعده للعرش وحرص على تعليمه وتثقيفه على يد الفالسفة واالدباء تماما مثلما اعد فيليب االسـكندر                  

  لنفس الغرض
ن تنازله عن العرش معلنا انه خير له ان          ق م اعل   ٢٨٥وبدأ بإشراكه تدريجيا معه فى الحكم وبعد عام         

  يكون ابا لملك من ان يكون ملك ونعم بالراحة والوقار حتى موته

شكلة حكم اإلمبراطوريـة مـن      شكلة حكم اإلمبراطوريـة مـن        بعد وفاة االسكندر عقد قواده مؤتمرا ليبحثوا م           بعد وفاة االسكندر عقد قواده مؤتمرا ليبحثوا م         :.:.م  م  .. ق  ق ٣٠٤٣٠٤
  : : بعده وقد اتفقوا على األتى بعده وقد اتفقوا على األتى 

 .يتولى العرش أخو االسكندر وابنه تحت الوصاية  )١

  .وصياً على الملكية ولكنه إغتصب الوصاية لنفسه " قراتووس"قائداً عاماً للجيش و" برديقاس " تعيين  )٢
صب القائد بطلميوس بن الجوس     تعيين قواد االسكندر الكبار حكاما لممالكه اإلمبراطورية وكان من ن          )٣

  . حكم مصر 
 وكان قائدا بارعاً ورجل طموح ، فرأى أن مصر يمكن أن تكون دولة مستقلة يحكمها وأسرته من                      

  .بعده 

  ::))فيالدلفوس فيالدلفوس ( ( تولى بطليموس الثانى تولى بطليموس الثانى : : م م . .  ق  ق ٢٤٦٢٤٦  ––  ٢٨٥٢٨٥
ل صراع وال مجهود    تولى بطليموس الثانى وهو فى الخامسة والعشرين من عمره عرش مملكة هائده ب            

 ق م ونشأ فـى كنـف        ٣٠٨، لقد دفع الوالد الثمن ، فقد ولد بطليموس فيالدلفوس فى جزيرة كوس فى عام                
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القصور والرعاية من جانب والديه ، ولهذا نشأ محبا للترف والنعيم غير ميال للحروب والقتال اذ لم يخـرج                   
   لكنه كان داهية فى السياسةعلى رأس جيشه ابدا وانما كان يترك لقواده مهمة القتال

وقد كان حكم فيالدلفيوس اغنى عصور البطالمة اذ لم تشهد البالد رخاء وبذخاً مثلما شهدت فى عصره                 
واذا كان بطليموس االول سوتير هو البذى وضع اساس الدولة فإن ابنه فيالدلفيوس هوالذى اسـتكمالها وزاد                 

 بين العصرين لقد سار فيالدلفيوس على سياسة والده فـى           عليها ودعم قواعد االدارة ومن الصعب ان نفصل       
تنظيم وبناء جهاز الدولة االدارى واالقتصادى والمالى وتطبيق قواعد ثابتة خاصة بالـضرائب والمـوظفين               
والدولة وكل اجهزة الدولة كما اهتم بالتجارة والتوسع التجارى وبالتالى باالسطول المصرى الذى صار يعمل               

 بحر ايجة وشرق البحر المتوسط ، وليس من المستبعد ان يكون فيالدلفوس قد بدأ التجارة مع                 بحرية فى مياه  
  ايطاليا وصقلية غرباً ألنه اول من ارسل وفدا رسميا لروما وكان بداية للعالقات المصرية الرومانية

  ::معركة اكتيوم البحريةمعركة اكتيوم البحرية: : م م . .  ق  ق ٣١٣١
وكليوباترا من جهة واكتافيوس من جهة اخرى ،        معركة اكتيوم البحرية بين اسطولى مارك انطونيوس        

  واتهت بهزيمة قاسية ألنطونيوس وكليوباترا ، وظهور اكتافيوس كأول ديكتاتور لروما بعد يوليوس قيصر 
وكان اوكتافيوس قد بدأ فى اثارة الرومان على انطونيوس وشهر به وهول من نوايا كليوباترا وحصل                

ذ ممتلكات الشعب الرومانى ثم اعلن الحرب علـى كليوبـاترا ، وكانـت              لنفسه على سلطة قوية من اجل انقا      
اكتيوم عند الساحل الغربى لبالد اليونان هى ميدان الصراع البحرى بـين االسـطول الرومـانى واسـطول                  
انطونيوس يساعده اسطول كليوباترا ، ولكن عند اول مناوشة انهار اطونيوس وانسحبت كليوباترا عائدة الى               

ة ولم يستطع انطونيوس االستمرار فى القتال فترك جيوشه وهرب ليلحق بكليوباترا ، لكنها اشاعت               االسكندري
انها قد انتحرت فانتحر انطونيوس حزنا عليها ، ثم حاولت التفاوض مع اوكتافيوس لكنه اصر على القـبض                  

  عليها حية ليسوقها فى موكب نصره العظيم كما وعد الرومان 

  ::ببرومانرومانالال وبداية حكم  وبداية حكم البطالمةالبطالمة   نهاية حكم نهاية حكم-- تنتحر  تنتحر كليوباتراكليوباترا  ..مم.. ق ق٣٠٣٠
  كليوباترا
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وبانتحار انطونيوس وكليوباترا اصبح اغسطس الوريث الشرعى لملك مـصر مـن بعـد الفراعنـة                
 ق م وهو التاريخ الرسمى لفتح الرومان مصر حسب          ٣٠والبطالمة وذلك بعد سقوط االسكندرية فى يده عام         

فعلى لمصر اال مع بداية السنة المصرية       قرار السناتو كما يقول ديوكاسيوس ، ولكن اغسطس لم يبدأ حكمه ال           
القديمة والتى تبدأ فى اليوم االول م نشهر توت الذى يتوافق مع اليوم التاسع والعشرين من شهر اغسطس من                   
نفس العام ، وقد رأى اغسطس عدم ادماج مصر ادماجا كامال فى المبراطورية بل اصر على عزلها وعـدم                   

 التى كانت موجودة بها قبل دخول الرومان مع التغيير البسيط الـذى يلغـى               المساس بنظمها االدارية والدينية   
سيرة البطالمة ، وقد ظلت مصر تتحدث وتكتب وتفكر وتتعامل بالروح االغريقية وكأن الحكم الرومانى سوى               
 اسماً ، فمثال ابقى اغسطس على نظام النقد البطلمى ولم يضف عليه سوى اسم االباطرة الرومـالن وكنيـتهم                  

مكتوبة باالغريقية ، وكانت مصر من الناحية الفعلية والية رومانية وتحت سيطرتها ويستغل خيرها لـصالح                
( ورفاهية الشعب الرومانى ويقيم فيها قوات رومانية وتساهم فى تجنيد الجيش الرومـانى ويحكمهـا والـى                  

ة ، ولكـن نظـرا الهميتهـا        من طبقة الفرسان تدرب كثيرا فى المناصب االدارية والعـسكري         ) برافيكتوس  
  وخطورتها على امن االمبراطورية ونظرا لوضعها الحضارى والسكانى المعقد فقد جعلها ذات وضع خاص

  ::مولد أفلوطينمولد أفلوطين: :  م  م ٢٠٤٢٠٤
. فالطونيـة الحديثـة     يعتبر مؤسس اال  .  م   ٢٠٤زاهد و صوفي وفيلسوف اغريقي ولد في مصر عام          

 عاما ورغب في دراسة الفلسفة الهندية ، فالتحق ببعثة عسكرية رومانية            ١١درس في جامعة االسكندرية لمدة      
بدأ افلوطين هنـاك بـالوعظ والقـاء        . الى الشرق ، وعندما فشلت الحملة هرب افلوطين واستقر في روما            

البه اقنعوه بضرورة كتابة أفكاره ، فجمعها في سـتة          المحاضرات الشفهية ، فقد كان يكره الكتابة ، ولكن ط         
، والتي نشرها فيمـا     ) التاسوعات  ( كتيبات دراسية كل كتيب منها يحتوي على تسعة أقسام وقيد سميت بـ             

 َ  .فرفوريوسبعد تلميذه وكاتب سيرته 

 نقل بواسطته المدرسة االفلوطونية من موقع الـشك الـى           افالطونطور افلوطين تفسيرا جديدا لفلسفة      
واتفق مع المتشككين في أن المعرفة مطلوبة لفهم االفكار االفالطونية المتعلقة باالمور الغيبية             . النظرة الدينية   

ى اكتساب هذه المعرفة اذا ما ارتحلت روحه الـى ذلـك            التي تقع فيما وراء الطبيعة ، ولكن االنسان قادر عل         
  َ  .» الشكل األعلى « المكان الواقع خلف العالم المحسوس ورأت 

، وهو شكل ال يمكن تعريفـه ،        » الواحد  « عند افلوطين هو    » الذات العليا   « أو  » الشكل األعلى   « و
روح ، ثم المادة التي تمثل المستوى األدنى من         ومنه ينبثق المستوى الثاني وهي الحكمة ، وهذا بدوره يولد ال          

الشكل األعلى ، والمادة معتمة وغير حقيقية ، وهدف الروح االنسانية في االنسان الحي هو التخلص من هذه                  
والعودة تكون ممكنة من خالل الزهد والتـصوف بـشرط أن           . » الواحد  « المادة والرجوع مرة أخرى الى      
  َ .ذلك يمكن للروح أن تعيد اتصالها بالحكمة ثم تتحد بالشكل الواحد األعلى يمارسا بطهارة واخالص ، وب

وتقوم عقيدة افلوطين على رفض الماديات ، وازدراء الترف ، أي الزهد مـن الحيـاة الـدنيا ، وقـد                     
و اصبحت هذه العقيدة هي التوجه الرسمي للمدرسة االفلوطينية ، كما أثرت بشكل كبير على الديانة المسيحية                 
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فقد ادى ترجمة هذه االعمال الى العربية الى ظهور المتكلمين والفالسفة المسلمين الـذين              . الثقافة االسالمية   
بدأو من يومها بمناقشة الثوابت األساسية في العقيدة االسالمية والتي كانت من المحرمـات التـي ال يجـوز                   

  َ .الخوض فيها منذ ظهور االسالم قبل مائتي سنة من ذلك العصر 
 . الروم لمصرالبيزنطيين م حكم ٣٣٠ •

 سيحيين المصريين االمبراطور الرومانى دقلديانوس يبدأ اضطهاده للم:  م ٣٠٣ •

 م االمبراطورية الرومانية تنقسم عقب وفاة االمبراطور ثيوديثيوس الى الشرقية والغربية  ،              ٣٩٥ •
 )البيزنطية ( وتصبح مصر ضمن االمبراطورية الشرقية 

اسقف القوقاز يصل الى مصر ليتـرأس كنيـسة االسـكندرية           اسقف القوقاز يصل الى مصر ليتـرأس كنيـسة االسـكندرية           ) ) المقوقس  المقوقس  ( ( قيرس  قيرس  : :  م    م   ٦٣١٦٣١
  ::هد هرقلهد هرقلوالوالية السياسية على مصر عوالوالية السياسية على مصر ع

  :والبد من التعرض الى حالة مصر قبل الفتح االسالمى لها 
( أتاح صلح الحديبية الذى عقده محمد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فى السنة السادسة للهجرة                       

العالم المعاصر له يدعوهم إلـى       مع قريش فى مكة المكرمة أن يبعث بسفاراته إلى رؤساء وملوك          )  م   ٦٢٨
 الجديد وهو اإلسالم فاتجهت سفارتان منها إلى هرقل إمبراطور الروم وإلى نائبه على مصر قيـرس                 دين اهللا 

وقـد  " حاطب ابن أبي بلتعـة      " المشهور فى المصادر التاريخية باسم المقوقس وكان على رأس هذه السفارة            
 ٧ ووصلت مصر سنة     م٦٢٨ هـ أبريل سنة     ٦غادرت السفارة المدينة المنورة فى شهر ذى الحجة من سنة           

  :م وكانت تحمل الكتاب التالى ٦٢٨هـ 
من محمد رسول اهللا إلى المقوقس عظيم القبط ، سالم على من اتبع الهدي ، أما بعد فإني أدعـوك        " 

بدعاية اإلسالم فأسلم تسلم ، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم القبط يـا أهـل الكتـاب                      
اء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا و ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون                   تعالوا إلى كلمة سو   

   ."اهللا فإن تولوا فقولوا فشهدوا بأنا مسلمون 
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  صورة من الخطاب األصلى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مكانـة  لقد جاءت سفارة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى المقوقس دليال على تقدير الرسول الكريم ل               و

مصر العالية وسط أقرانها من الدول التى دخلها اإلسالم وعاصمتها المدينة المنـورة وإنقـاذا لمـصر مـن                   
المتاعب االقتصادية التى كانت تمر بها ومن االضطراب الذى كان يسود مصر فى ذلك الوقت وبخاصة فـى         

  االختالفات الدينية التى
 أهمها رفض المصريين تدخل األباطرة البيزنطين فى        كانت بين المصريين والبيزنطيين والتى كان من      

الجدل الديني الذى دار منذ القرن الرابع الميالدى حول طبيعة السيد المسيح ، فلقد وجد المصريون فى هـذا                   
الخالف الديني سبيال للخروج على بيزنطة والقيام بحركات ضد مساوئ اإلدارة البيزنطية فى الـبالد والتـى                 

 كات االضطهاد الديني ضد من يخالف بيزنطة فى العقيدة الدينية مع ما أنزلته من تعـسف               كان من أهمها حر   
وظلم بالمصريين وال سيما فى جباية الضرائب فاتخذت المقاومة المصرية حركة هجرة مـن الريـف إلـى                  
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 بهجـوم   المعابد واألديرة بالصحراء األمر الذى أدي معه إلى انتشار الفوضى بالبالد واختلطت هذه الفوضى             
الفرس الساسانيين أعداء بيزنطة على مصر والشام وعلى الرغم من أن هرقل استطاع استرداد مصر والشام                

م إال أنه عجز عن تحقيق االستقرار فى مصر بسبب اسـتمرا            ٦٢٨من الفرس ودخول بالد فارس نفسها سنة        
  .المشكلة الدينية ومتاعبها 

م أي بعد جـالء     ٦٢٨/  هـ   ٧ليه وسلم إلى مصر سنة      وهكذا عندما وصلت سفارة النبي صلي اهللا ع       
الفرس عن البالد وانتصار هرقل على الفرس أحسن المقوقس استقبالها سفراء النبي صلي اهللا عليـه وسـلم                  
األمر الذى يدل على أن دعوة اإلسالم غدت فى ذلك الوقت تلقى أذانا صاغية باعتبارها السبيل األمثل للنجاة                  

 وعلى الرغم من أن المقوقس تردد فى قبول الدعوة اإلسالمية إال أنه بعـث بهديـة إلـى    من المشاكل الدينية 
  :الرسول الكريم ومعه هذا الرد 

بسم اهللا الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد اهللا من المقوقس عظيم القبط سالم عليك ، أما بعد فقد قرأت                   "
بقي وكنت أظن أنه يخرج مـن الـشام وقـد    كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا    

  ".أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم أهديت إليك بغلة لتركبها والسالم عليك
ولقد كانت هدية المقوقس للنبي صلى اهللا عليه وسلم من أشهر منتجات مصر ومنها عسل مـن إنتـاج                   

كما كان على رأس هدية المقـوقس       " القباطي  " ى عرفت باسم    مدينة بنها وثياب مما اشتهرت بها مصر والت       
من قريةحفن التابعة لمقاطعة أنصنا وموقعها اآلن مدينـة النـصلة           " مارية  " إحدى بنات مصر وهى السيدة      

بمركز ملوي بمحافظة المنيا ، وقد خلفت هدية المقوقس إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم روابـط قويـة بـين                     
 على عهد الرسول الكريم وبخاصة بعد إنجابه من السيدة مارية ولده إبراهيم وهو األمـر                مصر وبالد العرب  

وعندما تولي عمر ابن الخطاب رضـي         اإلسالمي لمصر  الذى دعم صلة النسب مع المصريين ومهدت للفتح       
د الشام قام إليه     بعد االنتصار على حملة الروم ببال      - مرتفعات الجوالن حاليا     -اهللا عنه الخالفة وقدم الجابية      

إنـك إن   : يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أسير إلى مصر وحرضه عليها وقال             : " عمرو بن العاص وقال له      
، " فتحتها عنوة كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وهى أكثر األرض أمواال وأعجزها مـن القتـال والحـرب                   

ا عند عمر حتي أذن له عمر بن الخطاب         فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين فلم يزل عمرو يعظم أمره          
سر وأنا مستخير اهللا فى سيرك وسيأتيك كتابي سريعا إن شاء اهللا فإن أدركك كتابي               : " بالمسير إليها وقال له     

آمرك فيه باالنصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيـك    
، فسار عمرو بن العاص إلى مصر على جيش قوامه أربعـة      "  واستنصره   كتابي فامض لوجهك واستعن باهللا    

م قبل أن يصله خطاب عمر بـن الخطـاب          ٦٤٠/  هـ   ١٩آالف مقاتل ودخل رفح بالعريش فى أوائل سنة         
حيث استولي عليها بسهولة بسبب خلوها من قوات الروم ثم تابع عمرو بن العاص زحفه من العـريش إلـى                    

عرب الفرما وهى مدينة تقع شرقي بورسعيد حاليا وسلك فى هذا الزحف الطريق الرملـي               بلوز التى سماها ال   
البعيد عن الشاطئ وهو الطريق الذى سلكه منذ أقدم العصور كل وافد علي مصر أو جيش محـارب لهـا إذ                   
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ليـه  عبر من هذا الطريق نبي اهللا الخليل إبراهيم حين قصد مصر كما اجتازته جيوش اإلسكندر كما سارت ع            
  .لة المقدسة عند مجيئها إلى مصر العائ

لم يمنع تأخر إسالم عمرو بن العاص منأن يتبوأ مكانة رفيعة بين أبطال اإلسـالم، تقدمـه مواهبـه،                   
ليغفل عن ذلك؛ فلم يجعل تأخر سـابقته فـي اإلسـالم         ) صلى اهللا عليه وسلم   (وتزكيه أعماله، ولم يكن النبي      

 ارتفعت بهما أقدارهما إلى ما      خالد بن الوليد  مرو بن العاص في ذلك شأن       تحول دون النفع منه، وكان شأن ع      
  .يستحقان من تقدير وإعجاب

ل سرية ذات  في عمرو كفايته وحزمة، فجعله قائدا لبعض سراياه، مث        ) صلى اهللا عليه وسلم   (وقدر النبي   
السالسل إلخضاع قبيلة قضاعة، فتم له النصر، ورأى فيه عقالً ومهارة، وسياسة وحكمة، فاختاره صـلى اهللا                 
عليه وسلم سفيرا يحمل كتابه إلى ملكي عمان، يدعوهما إلى اإلسالم، فنجح في مهمته، وأسلم الملكان وتبعهما                 

عمان، وظل في منصبه ما يقرب من سنتين حتى توفي          خلق كثير، ثم واله النبي صلى اهللا عليه وسلم صدقة           
  .النبي صلى اهللا عليه وسلم، فعاد إلى المدينة

  ::لقاء الجابيةلقاء الجابية
لما تم للمسلمين فتح بالد الشام وفلسطين اتجهت أنظارهم إلى مصر، وقد لمعت هذه الفكرة في ذهـن                  

من أعمـال  " الجابية"طاب حين قدم عمرو بن العاص أحد قادة فتوح الشام، فعرضها على الخليفة عمر بن الخ          
وكان الخليفة العادل قد غادر المدينة إلى بالد الشام ليتسلم مدينة القدس صلحا،             ) م٦٣٩= هـ  ١٨(دمشق سنة   

  .بعد أن أصر بطريرك المدينة المقدسة على حضور الخليفة ليتسلمها بنفسه
 دواعي االستقرار واسـتتباب     وكان فتح مصر ودخولها تحت سلطان المسلمين ضرورة ملحة، تفرضها         

األمن والسالم في الشام، بعد أن رأى عمرو أن سواحل سورية وفلسطين لن تكون في مـأمن أبـدا مـا دام                      
  .أسطول الروم يعتمد في قواعده على مصر

تردد الخليفة في قبول هذه الفكرة في بادئ األمر، وكان عمر يكره أن يبتعد عنه جيشه أو يفصل بينـه                    
ار ومفاوز، فيصعب عليه أن يتابعهم، ويتتبع أخبارهم، كما أنه كان ضنينًا بجنوده حريـصا علـى                 وبينهم بح 

حياتهم ال يوردهم مورد الهالك، وال يدفع بهم إال حيثما تتحقق الثمرة وترجى الفائدة، غير أن عمرو لم يزل                   
 الخليفة العـادل وأذن لـه       به يقنعه ويضمن له أسباب النجاح والظفر، والبعد عن مكامن الخطر، حتى رضي            

  .بالفتح
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  مقدمات الفتح
بالشام علـى رأس    " قيسارية"خرج عمرو بن العاص من      

هـ ١٨(قوة صغيرة تبلغ نحو أربعة آالف جندي في أواخر سنة           
ذي (، مخترقًا رمال سيناء حتى وصل العريش فـي           )م٦٣٩= 

، وقضى بها عيـد األضـحى،       )م٦٣٩ديسمبر  = هـ  ١٨الحجة  
 غير مقاومة، فلم تكن بها حامية للدفاع عنهـا،          بعد أن فتحها من   

ثم غادرها غربا سالكًا طريقًا بعيدا عن البحر، وهو طريق كان           
  يسلكه الفاتحون والمهاجرون والسائحون منذ أقدم العصور، حتى 

اء وهي مدينة قديمة، ذات حصون قوية شرقي مدينة بورسعيد الحالية، وكان لها مين            " الفرما"وصل إلى مدينة    
وقد اضطر المسلمون إلى حصارها شهرا أو أقـل مـن           . يطل على البحر، ويصل إليها جدول ماء من النيل        

وأجمـع  ) م٦٤٠ من ينـاير     ٢= هـ  ١٩أول المحرم   (ذلك، أبلوا خاللها بالء حسنًا، حتى فتحت المدينة في          
  .المؤرخون أن للقبط يدا في هذا النصر، إذ كانوا أعوانًا للفاتح الشجاع

  ::لطريق إلى بابليونلطريق إلى بابليوناا
فحاصرها ) م٦٤٠ من يناير    ١٦=هـ١٩ من المحرم سنة     ١٥(في  " بلْبيس"تقدم عمرو حتى وصل إلى      

شهرا حتى تمكن من فتحها بعد قتال شديد مع الروم، واستشهد من المسلمين عدد غير قليل في حـين خـسر                     
ممهدا لعمرو لكي يصل إلى رأس الـدلتا        الروم ألف قتيل، ووقع في األسر نحو ثالثة آالف، وأصبح الطريق            

  .وحصن بابليون
، وهي قرية كانت تقع على النيل شمال حصن بـابليون،           "أم دنين "وواصل عمرو سيره حتى بلغ قرية       

وموقعها الحالي في قلب القاهرة عند الحديقة التي تشغلها حديقة األزبكية وما حولها، وكان النيل يومئذ يمـر                  
  .بهذا المكان

  ::طلب المددطلب المددعمرو يعمرو ي
تنبه الروم على خطورة موقفهم، بعد أن أصبح المسلمون في وسط البالد، فانحدر الروم إلـى حـصن                  
بابليون لتنظيم الدفاع، ونشب قتال بين الفريقين، لكنه لم يكن حاسما، وكان الروم يستغلون اتـصال حـصن                  

لمسلمين، ولـم تكـن قـواتهم مـن         عن طريق النيل فيشنون غارات سريعة على ا       " أم دنين "بابليون بحامية   
الضخامة بحيث تتحمل خسائر متالحقة تصيبهم من الروم، فاضطر عمرو إلى طلب النجـدة، حتـى يكمـل                  

: مسيرته، ويعوض ما فقده خالل غزوته، فبعث إليه عمر بن الخطاب بأربعة آالف مقاتل، وبكتاب يقول فيـه            
الزبير بـن   : ، وكان هؤالء األربعة هم    "نهم بألف رجل  قد أمددتك بأربعة آالف، فيهم أربعة رجال، الواحد م        "

العوام، وعباد بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، والمقداد بن األسود، وكلهم مـن شـجعان الرجـال وأبطـال                   
  .الحرب

 خريطة فتح مصر
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  ::معركة هليوبوليسمعركة هليوبوليس
سار بجيشه ) م٦٤٠يونيو سنة   =هـ١٩جمادى اآلخرة سنة    (ولما وصل المدد إلى عمرو بن العاص في         

، وقامت خطته على أن يجتذب إليه جند الروم لينازلهم خـارج الحـصن،             )هليوبوليس( عين شمس    إلى مدينة 
  .ولم تكن للعرب وقتئذ خبرة تامة باقتحام الحصون واالستيالء عليها

وخرجت جيوش الروم لمالقاة المسلمين في السهل الواقع بين الحصن ومدينة عين شمس وكانت عيون               
ذا التحرك، فأعد خطة ماهرة، واستعد بقلب جيشه عند عين شمس، وأرسل فـي              عمرو قد نقلت إليه أخبار ه     

  .جنح الليل كمينًا من جيشه استقر غربا في قرية أم دنين، وآخر اختبأ عند جبل المقطم
، واشتد القتـال، انقـضت الكتيبـة        )م٦٤٠يوليو  = هـ  ١٩رجب سنة   (ولما بدأت المعركة وكانت في      

 خارجة بن خدافة على مؤخرة الروم، وأعملت فيهم الـسيف، فأخـذتهم المفاجـأة،               المختبئة عند الجبل بقيادة   
وكان في انتظارهم الكتيبة األخرى، فأحاطت بهـم  " أم دنين"وتملكهم الفزع والرعب، فولوا هاربين نحو قرية       

  .وأمعنت فيهم قتالً وضربا، وفر الباقون إلى حصن بابليون

  ::حصار حصن بابليونحصار حصن بابليون
عسكرات المسلمين من أن تشرف على حصن بابليون مباشرة من جهتـه الـشمالية              مكن هذا النصر م   

والشرقية، وال تزال بقايا هذا الحصن موجودة في حي مصر القديمة، وكانت أسوار هذا الحصن تضم مساحة                 
  .تزيد عن الستين فدانًا

عهم حماستهم وحب   ضرب المسلمون حصارا قويا على الحصن المنيع، غير عابئين بمجانيق الروم، تدف           
الجهد ونيل الشهادة في مهاجمة الحصن، والقيام بسلسلة من المناوشات التي كانت نتائجها تضعف معنويـات                

حاكم مصر، فأرسل في    " المقوقس"المحاصرين، ولم يكد يمضي على الحصار شهر حتى دب اليأس في نفس             
ن على رأسه عبادة بن الـصامت الـذي       طلب المفاوضة والصلح، فبعث عمرو بن العاص وفدا من المفاوضي         

الدخول في اإلسالم، أو قبول دفع      : كلف بأال يتجاوز في مفاوضته أمورا ثالثة يختار الروم واحدة منها، وهي           
  . على مواصلة القتال الجزية للمسلمين، أو االحتكام إلى القتال، فلم يقبل الروم العرضين األولين، وأصروا

حا مع عمرو بعد أن تيقن أنه ال قبل له بمواجهة المسلمين، وآثر الـصلح               وحاول المقوقس أن يعقد صل    
وحقن الدماء، واختار أن يدفع الجزية للمسلمين، وكتب شروط الصلح، وأرسلها إلى هرقل إمبراطور الـروم                
 للموافقة عليها، وأسرع إلى اإلسكندرية مغادرا الحصن، وأردف شروط الصلح برسالة إلى هرقل يعتذر فيها              

لسيده عما أقدم عليه من الصلح مع السلمين، فما كان من هرقل إال أن أرسل إليه وإلى قادة الروم يعنفهم على                     
  .تخاذلهم وتهاونهم إزاء المسلمين، ولم يكن لهذا معنى سوى رفض شروط الصلح

 هرقـل   استأنف المسلمون القتال وشددوا الحصار بعد فشل الصلح، وفي أثناء ذلك جاءت األنباء بوفاة             
ففتّ ذلك في عضد الجنود داخل الحصن، وزادهم يأسا على يأس، في الوقت الـذي صـحت فيـه عـزائم                     
المسلمين، وقويت معنوياتهم، وقدموا أروع أمثلة الشجاعة والفداء، وفي غمرة الحصار تطوع الزبيـر بـن                
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إلى أعلى الـسور، ولـم      العوام بتسلق سور الحصن في ظالم الليل، وتمكن بواسطة سلم وضع له أن يصعد               
يشعر الروم إال بتكبيرة الزبير، تهز سكون الليل، ولم يلبث أن تبعه المسلمون يتسابقون على الصعود، تسبقهم                 
تكبيراتهم المدوية فتنخلع لها أفئدة الروم التي مألها اليأس، فكانت تلك التكبيرات أمضى من كل سالح قابلهم،                 

ـ ٢٠يع اآلخر سنة     من رب  ١٨(ولم تكد تشرق شمس يوم       حتى كان قائد الحـصن     ) م٦٤١ من إبريل    ١٦= ه
يعرض الصالح على عمرو ومغادرة الحصن، فكان ذلك إيذانًا بعهد جديد تسلكه مصر، وال تزال تحمل رايته                 

  .حتى يومنا هذا
وقد اتسمت حركات عمرو بن العاص بالسرعة فى التنقل واالبتعاد عن األماكن المراد ضربها حتـي                

لى حصن بابليون معقل الروم الرئيسي بمصر الذى انتصر عليهم فى موقعة هليوبوليس أو عين شمس         وصل إ 
وعقد صلح بابليون ثم قدر اهللا بعد ذلك استكمال فتح مصر بدخوله إلى مدينة اإلسكندرية بعد وفاة اإلمبراطور         

ة أخـرى واالسـتيالء   م وعقد صلح عرف باسم صلح اإلسكندرية ، ثم دخولها مر  ٦٤١/  هـ   ٢٠هرقل سنة   
م وإنزاله بحامية الروم بها هزيمة فادحة ، وبذلك أصبحت مصر منـذ ذلـك الوقـت دولـة               ٦٤٦عليها سنة   

إسالمية ، وخاصة بعد أن أسس عمرو بن العاص أول مدينة عربية أو إسالمية بها هـى مدينـة الفـسطاط                     
 ٢١ عمرو بن العاص وذلك سـنة        وكانت تقع شمال حصن بابليون ثم أسس أول جامع بها عرف باسم جامع            

  .م ٦٤١/ هـ 
ولقد كان أول تقرير بعث به عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يصف فيه                   
مصر وأهلها يحمل بين طياته حقيقة هامة وهى أن الفتح إسالمي لمصر وضع حدا للـسيادة الرومانيـة ثـم                    

ت المجحفة للمصريين وحرمانهم من ممارسة االشـتراك فـى          البيزنطية على مصر والتى اتسمت بالتشريعا     
  .إدارة شئون بالدهم فضال عن حركات االضطهاد الديني الذى تميزت به هذه الفترة 

 حصن بابليون يسقط فى يد الجيش االسالمى الفاتح بقيادة عمرو بن العاص :  م ٦٤١ •

 ح بقيادة عمرو بن العاص حصن بابليون يسقط فى يد الجيش االسالمى الفات) :  ه١٨ (٦٤١ •

 ) السويس ( حفر خليج امير المؤمنين لربط النيل بالبحر األحمر عند القلزم :  م ٦٤١ •

  :: م مصر يحكمها والة من قبل الخلفاء الراشدين  م مصر يحكمها والة من قبل الخلفاء الراشدين ٦٦١٦٦١  --٦٤١٦٤١
  مصر من قبل الخلفاء الراشدين أهم والة

 646  640   عمرو بن العاص  

 656  646  عبداهللا بن سعد  

 657  656  ن أبي جذيفةمحمد ب  

 657  657  قيس بن سعد بن عبادة األنصاري  

 657  657  األشتر مالك بن الحارث النخعي  

 658  658  محمد بن أبى بكر الصديق  
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  والة مصر من قبل الدولة االموية
664 659  عمرو بن العاص   ١ 

665 664  عتبة بن أبى سفيان بن حرب   ٢ 

667 665  ن عامر الجهنيعقبة ب   ٣ 

682 667  مسلمة بن مخلد االنصاري   ٤ 

684 682  سعيد بن يزيد بن علقمة األزدي   ٥ 

684 684  عبد الرحمن بن عتبه بن حجدم الفهري   ٦ 

705 685  عبد العزيز بن مروان بن الحكم   ٧ 

709 705  عبداهللا بن عبدالملك بن مروان   ٨ 

714 709  ة بن شريك العبسيقر   ٩ 

717 714  عبد الملك بن رفاعة الفهمي   ١٠ 

720 717  أيوب بن شرحبيل   ١١ 

721 720  بشر بن صفوان الكلبي   ١٢ 

724 721  حنظلة بن صفوان الكلبي   ١٣ 

724 724  محمد بن عبدالملك بن مروان   ١٤ 

727 742  الحر بن يوسف   ١٥ 

727 727  عبد الملك بن رفاعة الفهمى  ٢-١٠ 

735 727  الوليد بن رفاعة بن ثابث الفهمي   ١٦ 

737 735  عبد الرحمن بن خالد الفهمي   ١٧ 

741 737  حنظلة بن صفوان الكلبي  ٢-١٣ 

744 741  حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي   ١٨ 

744 744  حسان بن عتاهية   ١٩ 

745 744  حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي  ٢-١٨ 

749 745  الحوثرة بن سهيل الباهلي   ٢٠ 

749 749  المغيرة بن عبيد الفزاري   ٢١ 

750 750  عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير   ٢٢ 
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    ::عمرو بن العاص يبدأ فى بناء الفسطاط كأول عاصمة لمصر االسالميةعمرو بن العاص يبدأ فى بناء الفسطاط كأول عاصمة لمصر االسالمية) : ) : هه٢١٢١(( م  م ٦٤٤٦٤٤
 :الفسطاط* 

 ويرمزان لمرحلة محورية بل     وأفريقيا بمصر أول أثرين إسالميين     وجامع عمرو تعتبر مدينة الفسطاط    
 عاصمة مـصر منـذ بناهـا        اإلسكندريةوكانت  . بداية عصر بكامله مازلنا نعيش فيه وهو العصر اإلسالمي        

 عمرو بن العـاص   وكان  .  والبيزنطيين الروم  والرومان البطالمةمرورا باإلغريق   . م. ق ٣٣٢اإلسكندر عام   
ين هما لو أبقي علي اإلسكندرية كعاصمة فوجوده بها سيجعله معرضا من البحر ألي غـزو وهـذا                  بين أمر 

مما جعل المصريون يطلبـون     . م٦٤٦ماحدث فعال عندما غزا البيزنطيون المدينة من البحر بإسطولهم عام           
ر مكان الفسطاط أنه    واألمر الثاني الذي جغله يختا    . إعادة عمرو بن العاص بعدما كان الخليفة عثمان قد عزله         

وكـان قـرار    . ب نجدتـه   الخالفة اإلسالمية مما يصع    المنورة عاصمة باإلسكندرية سيكون بعيدا هن المدينة      
 وعدم سكناها المدن حتي اليتقاعـسوا       والنيلالخليفة عمر لعمرو بعدم عزل القوات بمانع مائي وهو الفيضان           

ر عـسكريا موقعـا إسـتراتيجيا       لهذا إختار ابن العاص هذا المكان الصحراوي الذي يعتب        . عن مواصلة الفتح  
 الصحراء التـي     وأقام فيه مدينة الفسطاط فوق عدة تالل يحدوها جبل المقطم شرقاوخلفه           حصن بابليون شمال  

شـيد  . يجيد فيها العرب الكر والفر والحرب والنيل غربا ومخاضة بركة الحبش جنوبا وهما مانعان طبيعيان              
 لتكون مدينة للجند العـرب وأقـام بهـا          حصن بابليون مدينة الفسطاط كمدينة حصن وبها       عمرو بن العاص  
وكانت في  . أول مسجد أقيم بمصر اإلسالمية وبجواره دار اإلمارة       ) اصمسجد عمرو بن الع   (المسجد الجامع   

وكانت تبدو من بعيد كأنها جبـل       . للمدينة المنورة تخطيطها علي غرار تخطيط الرسول صلى اهللا عليه وسلم          
وفي نهاية حكم الفاطميين شهدت مدينة الفسطاط الحريق علي أيـدي           . شامخ كما وصفها الرواة والمؤرخون    

) أمالوريـك ( أيام الخليفة العاضد عندما بلغوها بمراكبهم بالنيل وأسروا ونهبوا بقيادة الملك عموري  الصليبيين
وأصـبحت الفـسطاط بعـد      . أمر وزيره بجمع العبيد وإحراق مدينة الفسطاط      . م١١٦٨ – هجرية   ٥٦٤عام  

جارة والصناعة ولـم    الحريق مدينة أشباح خاوية علي عروشها عدة قرون وفقدت أهميتها كعاصمة للمال والت            
  .يبق منها سوي جامع عمرو بن العاص والذي أنقذ من الحريق بإعجوبة

  :الموقع الجغرافى* 
موقع الفسطاط يمتاز بحصانة طبيعية، إذ تحميه التالل، ومن بينها هضبة المقطم من الشرق والشمال،               

. ه يصل بين الشمال والجنـوب     ويحميه من الغرب خندق مائى طبيعى وهونهر النيل الذى كان فى الوقت نفس            
كلمة عربية كانت تطلق أيضاً على المدينة ومجتمعها وقد جاء فى الحـديث عـن          " الفسطاط: "تسمية الفسطاط 

أى مع المدينـة التـى بهـا        » عليكم بالجماعة فإن يد اهللا على الفسطاط      «: النبى صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
  .مجتمع الناس
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  :تخطيط الفسطاط* 
المقريزى أن موضع الفسطاط كان فضاء ومزارع فيما بين النيل          يذكر  

" عمروبن العاص "وبعد أن وضع    .. والجبل الشرقى الذى يعرف بجبل المقطم     
وكل إلى أربعة مـن قـواده تخطـيط         ) م٦٤٢-هـ٢١(أساس جامعه سنة    

األرض حول الجامع إلى خطط، وإنزال كل قبيلية بخطتها، فأخذت كل قبيلة            
ها، وكانت بسيطة فى عمارتها وتخطيطها، يتكون كل منها من          فى بناء مساكن  

  طابق واحد، وكانت تبنى من اللبن فى أول األمر، ثم أخـذت فـى التقـدم                
  

والرقى بالتدريج حتى استخدام اآلجر وبالط الحجر الجيرى، وأصبحت بعض الـدور تـشتمل علـى أفنيـة                  
مجار مبلط، وحول هذه األفنية أروقة وقاعـات        بوسطها فسقيات تصل إليها المياه وتصرف منها عن طريق          

  .وغرف بعضها لسكنى الحريم والبعض اآلخر لإلستقبال

  :الفسطاط فى التاريخ
فى تأسيس مدينة   ) م٦٤٢هـ  ٢١(فى سنة   " عمروبن العاص "بعد أن استقرت األمور وتم فتح مصر بدأ         

موقـع  " عمروبن العـاص  " واختار   لتكون عاصمة لمصر هى الفسطاط التى تعتبر بحق أصل مدينة القاهرة،          
حصن بابليون ليبنى الفسطاط، وأياً ما كانت الظروف التى حدت بعمروبن العاص إلى أن يؤسس عند بابليون                 
عاصمة مصر اإلسالمية، فإن هذا الموقع الذى اختاره أثبت ببقائه موقع العاصمة المصرية حتى اليوم توفيق                

عاصمة للديار المصرية، وداراً لإلمارة ينزل بها       " الفسطاط"ستمرت   ولقد ا  -.. فى اختياره " عمروبن العاص "
فنزل فيها أمراء مصر وسـكنوها فـى العـصر          ) م٧٥١ -هـ  ١٣٣(سنة  " العسكر"أمراء مصر حتى بنيت     

أقام فيها، وظلت إلى أن     ) م٨٧٠-هـ٢٥٦(سنة  " القطائع"مدينة  " أحمد بن طولون  "العباسى، ولكن حينما بنى     
المعز لدين اهللا   "قائد  " جوهر الصقلى "إلى أن قام    " العسكر"طولونى فعاد أمراء مصر يسكنون      انتهى العصر ال  

الرعية من المـسلمين المـصريين      " الفسطاط"، فأصبحت العاصمة، وأصبح يسكن      "القاهرة"، وشيد   "الفاطمى
  ..وقتذاك

  :من معالم الفسطاط
آلن وهوأول وأقدم المساجد اإلسالمية فـى       وهوأهم معالم الفسطاط الباقية إلى ا     : جامع عمروبن العاص  
ويعرف هذا المسجد بعدة أسماء منهـا       ) م٦٤٢-هـ٢١(سنة  " عمروبن العاص "مصر أنشأه الصحابى الجليل     

إمام المساجد ومقدم المعابد قطـب سـماء     : "بقوله" بن دقماق "ويصفه المؤرخ   " الجامع العتيق "و" تاج الجوامع "
 ولهذا المسجد أهميته الفنية والمعمارية ؛ ذلك أنه جرى عليه كثير من التعمير              "الجوامع ومطلع األنوار اللوامع   

  ..والتجديد على طول التاريخ

  

 القديمة تخطيط لمدينة الفسطاط
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  مسجد عمرو عبر التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :أول األعمال بعد الفتح … المسجد 

 ٢٠ ولقد كان من أوائل أعمال عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، بعد الفراغ من فتح اإلسكندرية عـام                 
هـ ، أن جمع كبار الصحابة الكرام الذين كانوا معه في جيشه ، واختار ناحية مشرفة على النيل ، ثم وقـف                      
مع تلك الثلة الكريمة على تحديد اتجاه القبلة للمكان الذي أصبح أول جامع للصالة في مصر ، بل في أفريقيا                    

  .كلها
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  :البناء االول المتواضع
ء متواضعاً بسيطاً ، إذ لم يجعل له في أول األمر محراب مجـوف ، وال                وقد كان بناء المسجد ذاك بنا     

 ذراعـاً مغطـاة     ٣٠ ذراعـاً فـي      ٥٠منارة سامقة ، وال فرش وال حصير ، بل كانت مساحته وقت إنشائه              
بالخشب وسعف النخيل ، وأعمدته من جذوع النخل، وكانت جدرانه العارية من النقوش ثالثة جدران فقـط ،                  

  .. يل ـ وهي الجهة الشمالية ـ فلم يكن فيها جدارأما جهة الن
إن عدد الصحابة الذين اجتمعوا على إقامة محرابة بلغوا ثمانين رجالً، وكان الطريق يحيط بـه                : ويقال

من كل جانب ، وله بابان في الجهة البحرية ، ومثلهما في الجهة الغربية ، وآخران مـن الجهـة الجنوبيـة                      
  .لعاص األمير نفسهمواجهان لدار عمرو بن ا

ويقال أيضاً إن عمرو بن العاص اتخذ فيه منبراً للخطبة عليه ، فأنكر ذلك الخليفة عمر رضي اهللا عنه                   
فكـسره  .. أما يكفيك أن تقوم قائماً والمسلمون جلوس تحت عقبيـك           : وكتب إليه يأمره بكسره ، وعنفه بقوله      
  .عمرو امتثاالً ألمر عمر رضثي اهللا عنه

  .عض الروايات أنه أعاده بعد وفاتهوجاء في ب

  :الدور األموي
وقد انصب اهتمام األمراء والخلفاء في بادئ األمر على توسعة هذا المسجد واإلضافة فيه مع تجميلـه                 
وتحسينه وذلك لكونه المسجد الوحيد الذي تقام فيه الجمعة ثمة ، مما يجعل المصلين فيه يزيدون دائماً علـى                   

  .سعةكل اضافة وزيادة وتو
 هـ في خالفة معاوية بن أبي سفيان ، قام والي مصر مسلمة بن مخلد بإزالته وإنـشاؤه                  ٥٣ففي سنة   

من جديد ، بعد أن ضاعف حجم مساحته وجعل له سوراً من اآلجر وجعل له صحناً مكـشوفاً ، وزخـرف                     
ليها ، وأمـر بفـرش      جدرانه وسقوفه ، وأنشأ في جوانبه األربعة منائر أو صوامع للمؤذنين ، ونقش اسمه ع              

إن تلك المآذن كانت أقدم المـآذن التي أقيمت في اإلسالم ، حيث لـم              : ويقال. المسجد بالحصر بدل الحصباء   
  .تكن للمساجد بعد في تلك العصور مآذن مرتفعة فوق البنيان

بن وفي خالفة الوليد    ... هـ قام عبد العزيز بن مروان والي مصر بتوسعته وتجديد بنائه           ٧٩وفي سنة   
عبد الملك ـ الذي اشتهر باالهتمام بالعمارة عموماً والمساجد خصوصاً ـ قام واليه على مـصر قـرة بـن      

  . هـ بهدمه بأمر الخليفة الوليد ، ثم أعاد بناءه من جديد ، مع زيادة مساحته٩٣شريك العبسي عام 
وهـي  ( ورة  محراب مجوف في جهة القبلة ، ومنبر خشبي جميـل ، ومقـص            : وكان من إضافاته فيه   

  ) المكان المخصص داخل بيت الصالة لصالة األمير وحاشيته 
وعمد قُرة إلى أربعة أعمدة تجاه المحراب ، فطلى بالذهب تيجانها ، ونتيجة اإلتساع الواضح في مسجد                 
عمرو ـ بعد اإلضافة ـ فقد جعل له أربعة أبواب في جهته الشرقية والغربية ، وثالثة أبـواب فـي جهتـه      

  .ةالبحري
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  :الدور العباسي
وهو عـم   ( ولقي جامع عمرو بن العاص اهتمام الدولة العباسية ، فقد قام والي مصر صالح بن علي                 

 هـ بزيادة جزء في الجامع في المؤخرة ، وأصلح واجهته ، وكـان              ١٣٣عام  ) الخليفة أبي جعفر المنصور     
  .عمله هذا إتماماً لعمل قرة بن شريك

فة هارون الرشيد ـ زاد فيه موسى بن عيسى أمير مصر من الناحيـة   هـ ـ في خال ١٧٥ثم في عام 
  .البحرية فضم إلى المسجد ساحة مالصقة له تعرف برحبة أبي أيوب

وفي عهد الخليفة المأمون تولى مصر عبد اهللا بن طاهر ، فأولى الجامع شديد اهتمامه ، فأمر بتوسـعة                 
قة ، فزيد فيه من الجهة القبلية زيادة كبيـرة ، حتـى             المسجد وذلك بإضافة أرض تساوي جميع مساحته الساب       

 ١٥(  عرضاً ، أي أن مساحته الكلية بلغت على وجه التقريب            ١١٢,٥ متراً طوالً و     ١٢٠بلغت أبعاد المسجد    
  . وبهذه الزيادة بلغ مسجد عمرو بن العاص أقصاه من حيث المساحة. ألف متر مربع) 

  . تلك المساحة الشاسعة لهذا المسجد الرائع القديمويجتهد المهتمون اليوم بالمحافظة على
وإذا كانت مساحته لم تتعد ما زاده عبد اهللا طاهر العباسي ، فإنه فيما بعد ذلك من السنين لقي مـسجد                     
عمرو بن العاص في مصر اهتماماً كبيراً بالتجديد والتحسين والتزيين من قبل عدد كبير من األمراء والوالة                 

  .والخلفاء

  :ونيون واألخشيديون والفاطميونالطول
 هـ ، قام خماروية بن أحمد بـن  ٢٧٥فبعد الحريق المروع الذي أتى على جزء كبير من المسجد عام   

  .طولون بعمارته كله على وجه متقن جميل
هـ محمد بن طنج األخشيد فأدخل زخارف جميلة في المسجد ، ونقش أكثر أعمدة              ٣٢٤ثم قام في عام     

  .باألطواق المعدنية اللماعةالمسجد ، وطوقها 
. وتوالت أعمال التجميل فيه إلى الحال الذي بدأ فيه ينافس المساجد العظام في العالم اإلسالمي في حينه                

إنـه حـسن    : ( هـ بقوله ٣٧٥يصفه حينذاك الرحالة محمد بن أحمد المقدسي البشاري بعد أن زاره قبل عام              
 أعمدة رخام ، أكبر من جامع دمشق ، وهـو أعمـر موضـع               البناء ، وفي حيطانه شيء من الفسيفساء على       

  ).بمصر
ودأب الفاطميون على العناية بهذا المسجد ، فهذا الحاكم بأمر اهللا يهدي للمسجد مصاحف حسنة الخـط                 

  .من الفضة) أي ثريا ضخمة ( وربعات كثيرة ، ويجري فيه عمارة حسنة ، ويهدي إليه تنوراً 
بيس صدر المحراب وأعلى العمودين اللذين على جانبيه بالفضة المنقوشة ،           وهذا المنتصر باهللا يأمر بتل    

  ...مع العناية التامة بالمسجد
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هــ لإلمـام    ٤٤٢بل إن المسجد شهد مبكراً ظهور المحاريب والمقاصير المتنقلة ، فقد عملت عـام               
لمسجد طلبـاً   مقصورة خشبية من خشب الساج منقوش بعمودين من الصندل، توضع أيام الصيف في صحن ا              

  .لبرودة الهواء الطلق ، وترفع شتاء حيث يصلىفي داخل بيت الصالة

  :شهادات تاريخية
ويبدي اعجابه بمسجد عمرو بن العاص في تلك الفترة العامة الرحالة الشهير ناصر خسرو عندما زاره                

عمود من الرخام ،    ) ٤٠٠(هذا المسجد العتيق يقوم على      : ( هـ ، بما سطره في رحلته عنه ، يقول        ٤٣٩عام  
وجدار المحراب كله مغطى بالرخام األبيض ، كتبت عليه آيات القرآن بخط جميل ، يضيئه بالليل من الداخل                  

 قنـديل،   ٧٠٠تنور أهداه إليه الخليفة الحاكم بأمر اهللا وزنه سبعة قناطير من الفضة ، باإلضافة إلى أكثر من                  
  . لملون بعضها فوق بعضوكان المسجد مفروشاً بعشر طبقات من الحصير ا

إنه كان من أعمر المساجد بالناس والحركة ، وهـو مكـان            : ويضيف الرحالة ناصر خسرو عنه قوله     
اجتماع سكان المدينة الكبيرة ، وال يقل الموجودون فيه ـ من الصباح إلى صالة العشاء ـ عن خمسة آالف   

ي أن جامع عمرو بن العاص كـان مركـزاً          من طالب العلم والغرباء والكتّاب الذين يحررون الصكوك ، أ         
علمياً رائداً يجتمع فيه الشيوخ واألساتذة بالطلبة من جميع األنحاء واألرجاء ، كما يؤمه الغرباء للقـاء مـن                   
يبحثون عنهم من أهل مصر ، وهو إضافة لذلك مقر مهم لكثير من المعامالت والعقود والمبـادالت ، التـي                    

  . اس عن طريق العقود وموثّقيهاكانت تتم بشكل عفوي بين الن

  :كارثة متعمدة
هـ ابان الحملة الصليبية على بالد المسلمين ، تخوف المسلمون مـن احـتالل مدينـة                ٥٦٤وفي عام   

الفسطاط التي فيها جامع عمرو بن العاص ، فعمد الوزير الضعيف شاور إلى اشعال النيران فيها ، لعجـزه                   
 وتخرب جامع عمرو بن العاص ، وتشعث ، بعد أن اسـتمرت النيـران         عن الدفاع عنها ، فاحترقت المدينة،     

  . يوماً تتأجج في الفسطاط وتأتي على ما فيه٤٥

  :عودة ثانية إلى الوجود
إال أن بطل تحرير بالد المسلمين من الصليبيين صالح الدين األيوبي ، بدأ مرحلة إعمار المسجد مـن                  

هـ  كثيراً ، وأعاد بناء صدر الجامع والحراب الكبير ،           ٥٦٨عام  جديد بعد تلك النكبة المهولة ، فأصلح منه         
  .وكساه بالرخام ، ونقش عليه نقوشاً حسنة منها اسمه

  . هـ ٦٦٦ثم تابع ترميمه الظاهر بيبرس البند قداري القائد المملوكي الفذ عام 
هــ ،  ٧٠٣ هـ ، ومثله فعل األمير سالر سـنة ٦٨٧ثم من بعده جاء المنصور قالوون فأصلحه سنة    

  . وبمثل ذلك قام رئيس التجار برهان الدين إبراهيم عمر ، والسلطان قايتباي
مما أضفى على المـسجد     . وكانت معظم تلك الترميمات تتم بالجص المنقوش بالكتابات النسخية الرائعة         

  .جماالً فريداً ومنظراً بديعاً
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  :الدورالعثماني
 بك بإعادة بناِء داخِل الجامع بعد هدمه ، إثـر سـقوط              في عهد العثمانيين قام األمير مراد      ١٢١٢وفي

إيوانه وميل عمده ، إال أن القائمين على البناء لم يكونوا بمستوى العمل الكبير والمهمة العظيمة لمثـل هـذه                    
المساجد الضخمة ، فكان ترميم مراد بك غير منتظم وال متناسق ،  غير أنه بنى بالمـسجد منـارتين همـا                      

  .لى اآلنالباقيتان إ
ووافق الفراغ من ترميم مراد بك لمسجد عمر بن العاص آخر جمعة من شـهر رمـضان ، فاحتفـل                    

الكبيـر  : بافتتاحه ، وأثبت تاريخ هذه العمارة في ألواح تاريخية فوق األبواب الغربيـة وفـوق المحـرابين                  
  . والصغير

ذا المـسجد بـصالة األمـراء       وقد اتخذت عادة االحتفال الشعبي الكبير بآخر جمعة في رمضان في ه           
  .والملوك فيه منذ ذلك الحين

  .هـ١٣١٧وقد قام محمد علي باشا بإصالحه وتجديد سقفه وتقويم مبانيه عام 

  :محكمة ، وبيت مال اليتامي
ويشير بعض الدارسين والمهتمين بمسجد عمرو بن العاص إلى أنه كانت فيه محكمة لفض المنازعات               

  . تعقد جلساتها في الجانب الغربي منهالدينية والمدنية ، وكانت 
كما أن مسجد عمرو في الفسطاط كان به بيت المال ، فقد وصف بيت الرحالة الرحالة ابن رسته بأنـه                    

ويرى بعض هؤالء الدارسين أن بيـت المـال   . كان موجوداً أمام المنبر على شكل قبة عليها أبواب من حديد  
  .بالدولة ، بل أنما هو بيت مال اليتامىهذا ، ليس هو بيت المال الرئيسي الخاص 

  :حلقات ودوروس وعلماء
  .وال يفوتنا أن نشير إلى الدور العلمي الرائد الذي قام به جامع عمرو بن العاص طيلة قرون وقرون 

  .ويكفيه فخراً أن اإلمام الشافعي ألقى فيه دروسه
حلقـة  ) ١٥(حلقـة منهـا     ) ٣٣(هـ  ٣٢٦كما يكفيه فخراً أن حلقات الدرس فيه في البداية كانت سنة            

فإذا قدرنا أن كل    . حلقات) ١١٠(حلقات لألحناف ثم ارتفع العدد إلى       ) ٣(حلقة للمالكيين و  ) ١٥(للشافعيين و   
مستمعاً فال أقل من أن يكون مجموع طالب العلم في جامع عمرو بن العاص حينذاك أكثـر                 ) ٢٠(حلقى بها   

  ... من ألفي طالب
هـ حلقة درس ووعظ للسيدات ، تقوم عليها إحدى النساء الشهيرات في            ٤١٥م  بل كان في المسجد عا    

  ...زمانها ، وهي أم الخير الحجازية
وبأسماء مدرسيها وعلمائها ، سميت في المسجد زوايا بأسماء بعض الرجال ، مثل             / ومن تلك الحلقات    

  .الزاوية المجدية، والزاوية الصباحية، والزاوية الكمالية وغيرها
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إمام المساجد ومقدم المعابد    : (م اهللا ابن دقماق المؤرخ ، حيث يصف جامع عمرو بن العاص بقوله            ورح
  ...).، قطب سماء الجوامع ، ومِطلع األنوار اللوامع ، وموطن أولياء اهللا وحزبه

  :قصة احراق مكتبة االسكندرية
ـ             رو بـن العـاص لمكتبـة       من االتهامات الشائعة التى يرمى بها اإلسالم والمسلمون هو إحـراق عم

ويستشهدون ببعض النصوص التى ذكرت فى بعض المراجع التاريخيـة التـى كتبهـا بعـض                . األسكندرية
  .المؤرخين من المسلمين والنصارى

اإلفادة واالعتبار فـى األمـور      “فى كتابه   )  م   ١٢٣١( وحجتهم فى ذلك ما كتبه عبد اللطيف البغدادى         
، والمقريزى يكاد ينقل ماذكره البغدادى حرفيـاً ، وكـذلك ابـن             ”  مصر المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض   

( ، وكذلك الكاتب النصرانى أبا الفرج الملطى        ” أخيار العلماء بأخبار الحكماء   “فى كتابه   )  م   ١٢٤٨( القفطى  
  .”مختصر الدول“فى كتابه )  م ١٢٧٧

 من  م، وقد تالحظ ٦٤٢من المعروف أن عمرو بن العاص قد فتح مصر عام            -
التواريخ أعاله أن أول من كتب عن هذا هو عبد اللطيف البغدادى بعد الفـتح               

أضف إلى ذلك أن المؤرخين الذين سـبقوه لـم          .  عام ٦٠٠بزمن يبلغ تقريباً    
يشيروا إلى هذه التهمة أية إشارة مع أنهم قد تكلموا فى كتبهم بإسـهاب عـن             

)  م   ٩٠٥( بطريـق   ومن هؤالء المؤرخين سعيد بن ال     . الفتح العربى لمصر  
  .تقريباً والطبرى واليعقوبى والبالذرى وابن عبد الحكم والكندى وغيرهم

أضف إلى ذلك أن الكتاب فى القرنين السابقين للفتح العربى لم يذكروا شـيئاً               -
عن وجود مكتبة عامة فى األسكندرية، وكذلك لم يشر إليها حنا النقيـوس وال       

 .لعربىإلى إحراقها مع أنه كتب عن الفتح ا

 بباريس  ١٨٨٤المطبوع عام   ” حضارة العرب “أكَّد لوبون جوستاف فى كتابه       -
أن المكتبة لم تكن موجودة عند الفتح العربى ، إذ كانت قـد              ): ٢٠٨صفحة  (

 .م عند مجىء يوليوس قيصر إلى األسكندرية.  ق ٤٨ُأحِرقَت عام 

 وأضاف أن يوليـوس قيـصر       ٣٠٧ - ٣٠٣صفحة  ” فتح العرب لمصر  “وهذا ما أكده بطلر فى كتابه       
م فى حى البروكيون يحيط به المصريون من كل جانب تحت قيادة أخـيالس ،               .  ق   ٤٨كان محصوراً سنة    

يقصد هنا  (فأحرق السفن التى فى الميناء لقطع خط الرجعة على يوليوس وقيل إن النيران امتدت إلى المكتبة                 
 .وأفنتها أو قد فنيت تماماً فى القرن الرابع الميالدىوأحرقت المكتبة ) مكتبة المتحف أو المكتبة األم

أما المكتبة الوليدة التى قامت فى السيرابيوم فإنها كانت فى حجرات متصلة            : ويواصل بطلر دفاعه قائالً   
 م على يد المسيحيين الذين كـان        ٣٩١ببناء معبد السيرابيوم وقد أحرق هذا المعبد فى عهد تيودوسيوس عام            

  .م تيوفيلوسيقودهم رئيسه
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أن  ): ٢٧٥صفحة  (الجزء التاسع   ” إضمحالل وسقوط اإلمبراطورية الرومانية   “ أكَّد جيبون فى كتابه      -
  . م فى عهد تيودوسيوس٣٩٥ - ٣٨٧المكتبة قد ُأحِرقَت عام 

وقد يدل على صدق هذه األقوال أن أحد الرحالة الرومان واسمه أورازيوس قد زار مصر فى أوائـل                  
 م وذكر أنه لم يجد سوى رفوف خالية من الكتب فـى هـذه               ٤١٦ الميالدى وكتب عنها سنة      القرن الخامس 

  .المكتبة
نقالً عن أبى الفرج    ) ٤٣ – ٤٢صفحة  (ذكر جرجى زيدان فى جزئه الثالث من كتابه التمدن اإلسالمى           

مكتبة كـان بهـا      أن يوحنا النحوى صرح أن ال      - وهذا مانقله المقريزى عنه بالحرف       –) النصرانى(الملطى  
 كتاباً وأن هذه الكتب تم احراقها فى ستة أشهر بعـد أن             ٥٠ ١٢٠على عهد بطولماوس فيالدلفوس أكثر من       

  .وزعت على أربعة آالف حمام
  : ويعترض فريق من المؤرخين على رواية أبى الفرج ألسباب كثيرة ال يقرها العقل-
 . سنة٤٠  أو٣٠مات يوحنا النحوى قبل فتح العرب لمصر بحوالى  )١

كيف يعمل عمرو بن العاص على إحراق الكتب ثم يسلمها إلى الحمامات التى يقوم علـى خـدمتها                   )٢
  مع العلم بوجود كتب ومقتنيات نفيسة فى هذه المكتبة؟–نصارى مصر 

 ألم يكن فى استطاعة أصحاب الحمامات أن يبيعونها ويتربحوا منها؟ )٣

 ل يوحنا النحوى أن يشتروها؟ألم يكن فى استطاعة أحد األثرياء من أمثا )٤

 .كانت الكتب تصنع من ورق الكاغد الذى ال يصلح إليقاد النار )٥

من المعروف أن المسلمين كانوا يعملون على نشر العلم منذ غزوة بدر، ولذلك كانوا يطلقون سـراح                  )٦
 .األسير إذا قام بتعليم عشرة من المسلمين

 بن العاص حيث ذكر أن هذه الكتـب نفيـسة وال            المدقق فى الحديث المنسوب ليوحنا النحوى لعمرو       )٧
وما كان لعمرو بن العاص أن يحرقها ألنها مال يخص أقباط مصر ، والعهد الذى أخـذه                 . تُقدر بمال 

 .عمرو على نفسه يقتضى حماية األقباط وأموالهم

علـى  دفع عمرو بن العاص للمصريين فى الوجه القبلى ثمن ما أتلفه الرومان فى هجومهم الثـانى                  )٨
فيـستبعد أن   . مصر بسبب خطته التى كانت ترمى إلى سحب القوات الرومانية بعيداً عن األسكندرية            

 .يكون قد أتلف ممتلكاتهم وأموالهم إبراراً بعهده معهم

رأى الرسول عليه الصالة والسالم مع عمر بن الخطاب رقوقا من الكتاب المقدس ولم يأمره بحرقـه                  )٩
رسول عليه الصالة والسالم اليهود عن قول التوراة فى الزناة وقـرأوا            كذلك سأل ال  . أو التخلص منه  

 .عليه من الكتاب الذى بأيديهم ، ولم يأمر أحداً بنزعه منهم أو حرقه

على الرغم من أن الكتاب المقدس به بعض النصوص التى يراها المسلم شركاً بيناً أو كفـراً                  )١٠
 وعلى الرغم أن البعض قد يفهم النصوص التى تـشير           صريحاً أو قذفاً ال مراء فيه فى حق األنبياء ،         
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إلى زنا األب ببناته ، أو زنا الحمى بكنته، إال أنه لم يقم أحد من المسلمين بحرق نسخة واحـدة مـن      
 .الكتاب المقدس وال توجد نصوص فى القرآن أو السنة تحض على ذلك

مكتبة عامـة ودار علـم      وهو عبارة عن    ” بيت الحكمة “ م فى بغداد     ٨٣٠أنشأ المأمون عام     )١١
فيستبعد على مـسلم  . ومكتب ترجمة، ويعد بيت الحكمة أعظم صرح ثقافى نشأ بعد مكتبة األسكندرية           

 .ُأِمر بالعلم والقراءة والبحث والتدبر أن يحرق كتاباً للعلم

قيام الكثيرين من العرب بدراسة اللغات األجنبية وترجمة كتب بعض مشاهير العلـوم فـى                )١٢
التجار إلى بالد الهنـد وبيزنطـة       ) على نفقاتهم الخاصة  (ريقى، وإرسال العلماء العرب     العصر األغ 

  .للبحث عن كتب العلم وشرائها 
للكاتبـة  ” تـسطع علـى الغـرب     ] أصل الترجمة شمس اهللا   [شمس العرب   “أنقل بعضاً منهم من كتاب      

  :زيجريد هونكه مثل 
ومـن  .  اليونانية و الرومانية ودراسة ما فيهـا       كان العلماء المسلمين حريصين على اقتناء كتب العلم        )١

أمثال ذلك رجل العلم العظيم موسى بن شاكر وأوالده الثالث محمد وأحمد وحسن فى عصر الخليفـة        
وكانوا يرسلون أتباعهم إلى بالد     . وقد برعوا فى علم الفلك ودراسة طبقات الجو والرياضة        . المأمون

ولو كان فى اإلسـالم نـص       . ترجمتها واالستفادة من علومهم   البيزنطيين على نفقاتهم لشراء الكتب و     
 .ينهى عن ذلك لما اقترفوا إثم البحث عن العلم وترجمة الكتب وتعليم الغرب

فقد كان على علـم بكتـب       . حرص العلماء أمثال الخوارزمى على اقتناء كتب العلم الهندية وغيرها          )٢
 .هابطلميوس عن جداول الحساب والجبر وهو من قام بتصحيح

ترجم ثابت بن قرة لبنى موسى عدداً كبيراً من األعمال الفلكية والرياضـية والطبيـة ألبولونيـوس                  )٣
كمـا  . وأرشميدس وإقليدس وتيودوسيوس وأرستوطاليس وأفالطون وجالينوس وأبوقراط وبطلميوس       

 مؤلفاً  ١٥٠أنه صحح ترجمات حنين بن اسحق وولده ثم شرع فى وضع مؤلفات ضخمة له، فوضع                
فهـذا نموذجـاً مـن النمـاذج        .  مؤلفات باللغة السريانية فى الفلك والرياضيات والطب       ١٠ياً و   عرب

فهل يصدق أحد العقالء أن المسلمين قاموا بإحراق        . المشرقة فى صفحات علم العرب وتقديسهم للعلم      
العلماء  مكتبة عظيمة مثل مكتبة األسكندرية ثم بعد ذلك يتكبد علماؤهم مشقة البحث عن مؤلفات لنفس              

 !!!الذين حِرقت كتبهم؟

  :”العلم عند العرب“:  فى كتابه القيمAldo Mieliونختتم هذا الرد بقول ألدوميلى 
من األغريقية إلى السريانية    (كان المترجمون   ] بداية القرن الثامن  [فى القرن األول من خالفة العباسيين       “

”  من النشاط العلمى   – على وجه الخصوص     –رتبة األولى   هم الذين يحتلون الم   ) ، ومن السريانية إلى العربية    
فال يعقل أن نحرق    . وكان من بين هؤالء العلماء والمترجمين نصارى ويهود احتضنتهم قصور الخالفة نفسها           

ومن أمثال هؤالء العلماء تيوفيل بن توما الرهاوى وهـو مـسيحى            . كتبهم ونبيد علومهم ثم نحتضن علمائهم     
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 م ، وكـذلك أبـى يحيـى         ٧٧١ م، وجرجس بن جبريل بن بختيشوع المتوفى عام          ٧٨٥مارونى توفى عام    
  ). من شمس العرب تشرق على الغرب١٨٤صفحة ( م ، ٨٠٠البطريق المتوفى عام 

 اسطول بيزنطى يسترد االسكندرية بعد الفتح االسالمى :  م ٦٤٥ •

 عمرو بن العاص يسترد االسكندرية من البيزنطيين:  م ٦٤٦ •

  ::ركة الزاب وبدء النهاية للدولة االموية وبداية الدولة العباسيةركة الزاب وبدء النهاية للدولة االموية وبداية الدولة العباسيةمعمع: :  م  م ٧٥٠٧٥٠
  :ومصر تدخل تحت حكم الدولة العباسية

العباسيون هم ساللة العباس عم النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يدع أحد من العباسيون لنفسه الخالفـة                  و
 طالب حيث كانوا يرون أنهم أبناء       طيلة القرن األول الهجري فقد كرسوا جهودهم لمناصرة أبناء على بن أبي           

 ٣٢وقد توفي العباس زمن حكم معاوية ابن أبي سفيان سنة            بيت واحد هو بيت النبي عليه الصالة والسالم ،        
م وسار ابنه عبد اهللا بن عباس على نهجه فى اإليمان بحق على بن أبي طالب فى الخالفة ، ثـم                     ٦٥٢/ هـ  

 السير على سياسة جده فى تأييده ألبناء على بن أبي طالب فى دعـواهم               تابع ابنه على بن عبد اهللا بن العباس       
 . للخالفة

وكان أن أقام بن العباس فى مدينة الحميمة وهى قرية على أطراف الشام شرق األردن ومعه نفر مـن                   
أبناء على بن أبي طالب رضى اهللا عنه وعلى رأسهم أبو هاشم بن محمد بن الحنفية هربـا مـن األمـويين                      

اقبتهم للعباسيين والعلويين وتتبع نشاطهم ، وقد نجح أبو هاشم بن محمد فى تمهيد التشيع ألبناء على بـن                   ومر
أبي طالب رضى اهللا عنه وخاصة بعد مقتل الحسين األمر الذى أدي إلى خوف األمويين من أبو هاشم ممـا                    

لحميمة حيث قام بالتنازل عن حقه      دعاهم إلى دس السم له وعندما أحس أبو هاشم بدنو أجله أسرع إلى مدينة ا              
فى الخالفة إلى على العباسي ، وهنا جاء هذا التنازل نقطة تحول هامة فى التاريخ اإلسالمي إذ بدأ العباسيون                   
يعملون على نقل الخالفة إلى بيتهم بعد أن اقتصر نشاطهم على مناصرة أبناء على بن أبي طالب رضـي اهللا                    

يم دعوتهم حتى بعد وفاة على العباسي وانتقال الخالفة إلى ابنه محمد الذى قام              عنه ، وقد أجاد العباسيون تنظ     
" بتعبئة صفوف الرافضين للخالفة األموية دون إثارة الشكوك ضده ، فكانت الدعوة التى يدعون إليهـا هـي                

عـوتهم فـى   دون تحديد للبيت المقصود له الخالفة ، ولقد بدأ العباسيون يدبرون أمر د " الرضا من آل محمد     
ولكن تقرر على أرض مصر مصير هذه الدعوة بالرغم من قيامها ببالد فارس حيث أعلن               " خراسان  " مدينة  

 هـ ودارت بين األمـويين والعباسـيين        ١٢٩قائد العباسيين أبو مسلم الخراساني الثورة على األمويين سنة          
عركة إلى مصر حيث انتـصرت جيـوش        معركة بدأت أوال عند نهر الزاب أحد روافد نهر دجلة ثم نقلت الم            

العباسيين بقيادة صالح بن على العباسي على األمويين وقتل الخليفة األموي مروان الثاني فى شهر ذى الحجة                 
  .هـ وذلك عند بلدة أبو صير من أعمال الجيزة ١٣٢سنة 

عباسي صالح بن   بعد انتصار العباسيون على األمويين وتمكنهم من الخالفة ودخولهم مصر قام القائد ال            
 م بـدال مـن مدينـة    ٧٥٠/  هـ ١٣٢وذلك سنة " العسكر " على بإقامة عاصمة له بمصر أطلق عليها اسم    

الفسطاط التى أقامها عمرو بن العاص ، وكانت مدينة العسكر تقع فى الفضاء الواقع فى الشمال الشرقي مـن                   
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الحمراء القصوى  " ى صدر اإلسالم باسم     الفسطاط الممتد من النيل حتى جبل يشكر فى منطقة كانت تعرف ف           
/  هــ    ١٦٩إلى جانب ثكنات الجند ، وفـى سـنة          " دار اإلمارة   " ، كما قام الوالي صالح بن علي بتشييد         " 

م أسس الوالي الفضل بن صالح مسجدا إلى جانب دار اإلمارة بمدينة العسكر التى أخذ العمران يـزداد                  ٧٨٥
بحتا مدينة واحدة خطت فيها الطرقات وشيدت بها المـساجد والـدور            بها حتى اتصلت بمدينة الفسطاط وأص     

  .واألسواق 

  والة مصر من قبل العباسيين
751 750   صالح بن على بن عبد اهللا بن العباس   ١ 

753 751  أبو عون عبد الملك بن يزيد   ٢ 

755 753  صالح بن على بن عبد اهللا بن العباس   ٢-١ 

758 755  بد الملك بن يزيدأبو عون ع   ٢-٢ 

759 758  موسى بن كعب عيينة   ٣ 

760 759  محمد بن األشعث الخزاعي   ٤ 

762 760  حميد بن قحيطة   ٥ 

768 762  يزيد بن حاتم المهبلي   ٦ 

772 768  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن معاوية   ٧ 

772 772  محمد بن عبد الرحمن بن معاوية   ٨ 

778 772  موسى بن على بن رباح اللخمي   ٩ 

779 778  عيسى بن لقمان الجمحي   ١٠ 

779 779  واضح   ١١ 

779 779  منصور بن يزيد بن منصور الرعيني   ١٢ 

780 779  يحيى بن داود الحرشي   ١٣ 

781 780  سالم بن سوادة التميمي   ١٤ 

784 781   بن عبد اهللا بن العباسإبراهيم بن صالح   ١٥ 

785 784  موسى بن مصعب الخثعمي   ١٦ 

785 785  أسامة بن عمرو المعافري   ١٧ 

786 785  الفضل بن صالح بن على العباسي   ١٨ 

787 786  على بن سلمان العباسي   ١٩ 

789 787  موسى بن عيسى بن موسى العباسى   ٢٠ 

790 789   يحيى البجليمسلمة بن   ٢١ 

790 790  محمد بن زهير األزدي   ٢٢ 
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791 790  داود بن يزيد المهلبى   ٢٣ 

792 791  موسى بن عيسى بن موسى العباسى  ٢-٢٠ 

792 792  إبراهيم بن صالح بن عبد اهللا بن العباس  ٢-١٥ 

793 792  عبد اهللا بن المسيب بن زهير الضبي   ٢٤ 

974 793  إسحاق بن سليمان   ٢٥ 

795 794  هرثمة بن أعين   ٢٦ 

795 795  عبد الملك بن صالح بن على العباسى   ٢٧ 

795 795  عبد اهللا بن المسيب العباسي   ٢٨ 

795 795  عبد اهللا بن المهدى العباسي   ٢٩ 

796 795  موسى بن عيسى بن موسى العباسي  ٢-٢٠ 

797 796  عبد اهللا بن المهدى العباسي  ٢-٢٩ 

798 797  إسماعيل بن صالح العباسي   ٣٠ 

798 789  إسماعيل بن عيسى العباسي   ٣١ 

803 798  الليث بن الفضل   ٣٢ 

805 803  أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد اهللا العباسي   ٣٣ 

806 805  عبد اهللا بن محمد العباسي   ٣٤ 

808 806  الحسين بن جميل   ٣٥ 

808 808  مالك بن دلهم الكلبي   ٣٦ 

809 809  الحسن بن التختاخ   ٣٧ 

811 810  حاتم بن هرثمة بن أعين   ٣٨ 

812 811  جابر بن االشعث الطائي   ٣٩ 

813 812  عباد بن محمد بن حيان   ٤٠ 

814 813  المطلب بن عبد اهللا الخزاعي   ٤١ 

814 813  العباس بن موسى بن عيسى العباسي   ٤٢ 

815 814  المطلب بن عبد اهللا الخزاعي  ٢-٤١ 

816 815  السرى بن الحكم   ٤٣ 

817 816  سليمان بن غالب بن جبريل البجلي   ٤٤ 

820 817  السرى بن الحكم  ٢-٤٣ 

822 820  أبو النصر بن السري   ٤٥ 

825 822  بيد اهللا بن السريع   ٤٦ 

826 825  خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني   ٤٧ 
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827 826  عبيد اهللا بن طاهر بن الحسين   ٤٨ 

829 827  عيسى بن يزيد الجلودى   ٤٩ 

829 829  عيسى بن يزيد الجلودى  ٢-٤٩ 

829 829  عمير بن الوليد   ٥٠ 

829 829  محمد بن عمير   ٥١ 

830 829  عيسى بن يزيد الجلودى  ٢-٤٩ 

831 830  عبدوية بن جبلة   ٥٢ 

832 831  عيسى بن منصور   ٥٣ 

834 832  كيدر نصر بن عبد اهللا   ٥٤ 

834 834  مظفر بن كيدر   ٥٥ 

839 834  موسى بن أبى العباس   ٥٦ 

841 839  مالك بن كيدر   ٥٧ 

843 841  حيى األرمنيعلى بن ي   ٥٨ 

847 843  عيسى بن منصور   ٥٣ 

849 848  هرثمة بن النضر الجبلي   ٥٩ 

849 849  حاتم بن هرثمة بن النضر   ٦٠ 

850 849  على بن يحيى األرمني  ٢-٥٨ 

851 850  إسحاق بن يحيى بن معاذ   ٦١ 

852 851  خوط عبد الواحد بن يحيى   ٦٢ 

856 852  عنبسة بن إسحاق الضبى   ٦٣ 

867 856  يزيد بن عبد اهللا التركى   ٦٤ 

868 867  مزاحم بن خاقان   ٦٥ 

868 868  أحمد بن مزاحم بن خاقان   ٦٦ 

868 868  أزجور التركى   ٦٧ 

     الطولونيون    

884 868  أحمد بن طولون   ٦٨ 

896 884  مدأبو الجيش خماروية بن أح   ٦٩ 

896 896  أبو العساكر جيش بن خماروية بن أحمد بن طولون   ٧٠ 

904 896  هارون بن خماروية بن أحمد   ٧١ 

904 904  أبو المناقب شيبان أحمد بن طولون   ٧٢ 

     من قبل العباسيين الوالة    
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910 905  عيسى النوشرى   ٧٣ 

919 910  زكا األعور   ٧٤ 

921 920  أبو منصور تكين   ٧٥ 

923 921  هالل بن بدر   ٧٦ 

924 923  أحمد بن كيغلغ   ٧٧ 

932 924  أبو منصور تكين  ٢-٧٥ 

932 932  أبو بكر محمد بن طغج   ٧٨ 

934 932  أحمد بن كيغلغ  ٢-٧٧ 

934 934  محمد بن تكين    

935 935  أحمد بن كيغلغ  ٢-٧٧ 

     اإلخشيديون    

946 935  أبو بكر محمد بن طغج اإلخشيد  ٢-٧٨ 

961 946  أبو القاسم أنوجور بن اإلخشيد   ٧٩ 

966 961  أبو الحسن على بن اإلخشيد   ٨٠ 

968 966  أبو المسك كافور   ٨١ 

969 968  أبو الفوارس أحمد بن على بن اإلخشيد   ٨٢ 

  :: أحمد بن طولون يستقل بحكم مصر ويؤسس الدولة الطولونية أحمد بن طولون يستقل بحكم مصر ويؤسس الدولة الطولونيةالقائدالقائد: :  م  م ٨٦٨٨٦٨
  :ابن طولون ودولته في مصر والشام

يقسم المؤرخون العصر العباسي إلى فترتين رئيسيتين؛       
) م٧٤٩= هـ  ١٣٢(األولى تمتد منذ قيام الدولة العباسية سنة        

، ويطلقون علـى هـذه الفتـرة        )م٨٤٧= هـ  ٢٣٢(إلى سنة   
، وحكـم   "العصر الذهبي "أو  " عباسي األول العصر ال "الزاهرة  

خالله تسعة خلفاء من أعظم رجاالت المسلمين، وحـسبك أن          
، "هـارون الرشـيد   "، و "أبو جعفر المنـصور   "يكون من بينهم    

 ".المأمون"و

أما الفترة األخرى فتمتد أكثر من أربعة قرون من سنة          
 سقوط بغداد على أيـدي المغـول      حتى  ) م٨٤٧=  هـ   ٢٣٢(

، وهذه الفترة يقسمها المؤرخـون      )م١٢٥٨= هـ  ٦٥٦(سنة  
  إلى أربعة عصور رئيسية، تبدأ بعصر نفوذ األتراك الذي امتد 

 حدود الدولة الطولونية
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-٩٤٥= هـ  ٤٤٧-٣٣٤(، ثم عصر البويهيين     )م٩٤٥-٨٤٧= هـ  ٣٣٤-٢٣٢(أكثر من قرن من الزمان      
، ثم عصر ما بعد السالجقة، الـذي        )م١١٩٤-١٠٥٥= هـ  ٥٩٠-٤٤٧(، ثم عصر نفوذ السالجقة      )م١٠٥٥

  .يمتد حتى سقوط الخالفة
 ظهـور الـدول     -أو ما يسمى بعصر نفوذ األتراك     -وشهدت الفترة األولى من العصر العباسي الثاني        

عفت قبضة الخالفة، وتولى أمرها من لم يكن في قدرة الخلفاء العباسيين األوائـل كفـاءةً                المستقلة، بعد أن ض   
وحزما؛ فانفلت األمر من أيديهم إلى قوادهم األتراك الذين كانت الدولة تستعين بهم في تسيير أمورها وقيـادة                  

 في تعيـين الخلفـاء      جيوشها، وظهر منهم شخصيات كبيرة استأثرت باألمر دون الخليفة الشرعي، وتدخلت          
وإن كانـت  -وعزلهم؛ ولذلك لم يكن غريبا أن يستأثر بعض الوالة بما تحت أيديهم، وينـشئوا دوال مـستقلة        

 ويحكموا من خاللها، لكن النفوذ الفعلي في الوالية كان لحكامها ال للخليفة العباسي الموجود               -ترتبط بالخالفة 
 الدولة الطولونية التي قامت فـي مـصر والـشام            ا العصر ومن أبرز الدول التي ظهرت في هذ      . في بغداد 
  .والحجاز

  :مولد أحمد بن طولون
؛ "بخـارى "والي  " نوح بن أسد  "تعود جذور أحمد بن طولون إلى أصول تركية، وكان أبوه من مماليك             

الخالفـة،  فأعتقه ِلما رأى فيه من قدرة وكفاءة، ثم أرسله إلى الخليفة المأمون؛ فأعجب به، وألحقـه بـبالط                   
  .وتدرج في المناصب العسكرية حتى صار رئيسا لحرس الخليفة

 من  ٢٠= هـ  ٢٢٠ من رمضان    ٢٣(عاصمة دولة الخالفة وِلد أحمد بن طولون في         " بغداد"وفي مدينة   
، وعني به أبوه عناية فائقة؛ فعلمه الفنون العسكرية، وتلقى الفقه والحديث، وتردد على حلقات               )م٨٣٥سبتمبر  

علماء ينهل منها، ورزق حسن الصوت في قراءة القرآن، وكان من أدرس الناس له وأعلمهم به، ثم رحـل                   ال
إلى طرسوس بعد أن تولى بعض أمورها بناء على رغبته؛ ليكون على مقربة من علمائها الـذين اشـتهروا                   

جاعته، والتحق بخدمـة    بالفقه والحديث والتفسير، وبعد رجوعه صار موضع ثقة الخلفاء العباسيين لعلمه وش           
  .، وصار موقع ثقته وتقديره)م٨٦٦-٨٦٢= هـ ٢٥٢-٢٤٨(في " المستعين باهللا"الخليفة 

  :والية مصر
كان من عادة الوالة الكبار، الذين يعينهم الخليفة لألقاليم الخاضعة له أن يبقوا في عاصـمة الخالفـة؛                  

وذ، وفي الوقت نفسه ينيبون عنهم في حكـم تلـك           لينعموا بالجاه والسلطان، والقرب من مناطق السيادة والنف       
وكانت مصر في تلك الفتـرة      . الواليات من يثقون فيهم من أتباعهم وأقاربهم، ويجدون فيهم المهارة والكفاءة          

في " أحمد"زوج أم أحمد بن طولون، فأناب عنه وفقًا لهذه العادة ابن زوجته             " باكباك"تحت والية القائد التركي     
م٨٦٨ من سبتمبر ١٦= هـ ٢٥٤ من رمضان ٢٣(ه بجيش كبير دخل مصر في حكم مصر، وأمد.(  

وما إن نزل مصر حتى واجهته مصاعب عديدة ومشكالت مستعصية، وشـغله أصـحاب المـصالح                
بإشعال ثورات تصرفه عما جاء من أجله، لكن ابن طولون لم يكن كمن سبقه من الوالة؛ فسرعان مـا اشـتد     
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 اشتعلت بكل حزم، وأجبر والة األقاليم على الرضوخ له وتنفيذ أوامره، وكانوا مـن               نفوذه، وأخمد الفتن التي   
  .قبل يستهينون بالوالة، وال يعبئون بقراراتهم؛ استخفافًا بهم، ويعملون على ما يحلو لهم

والد زوجة  " يارجوخ"وازدادت قدم ابن طولون رسوخًا، وقوي سلطانه بعد أن أسندت والية مصر إلى              
ون، فعمل على تثبيت صهره، وزاده نفوذًا بأن أضاف إليه حكم اإلسكندرية، ولم يكتِف ابن طولـون                 ابن طول 

بما حقق من نفوذ في مصر؛ فتطلع إلى أن تكون أعمال الخراج في يده، وكان عامل الخراج يعين من ِقبـل                     
 فـي أن يستـصدر مـن        الخليفة العباسي، ولم يكن لوالي مصر سلطان عليه، غير أن أحمد بن طولون نجح             

قرارا بأن يضيف إليه أعمال الخراج؛ فجمـع        ) م٨٩٢-٨٧٠=هـ  ٢٧٩-٢٥٦(في  " المعتمد على اهللا  "الخليفة  
بهذا بين السلطتين المالية والسياسية، وقويت شوكته، وعظم سلطانه، وكان أول عمل قام به أن ألغى المكوس                 

  .شعبوالضرائب التي أثقل بها عامل الخراج السابق كاهل ال

  :ضم الشام إلى واليته
.. ولما كثرت اعتداءات الدولة البيزنطية على ثغور الشام في أنطاكية وطرسوس والمصيصة، وغيرها            

لم يجد الخليفة المعتمد أفضل من ابن طولون يوليه أمر الشام؛ لدفع هذا الخطر، ورد البيزنطيين، خاصـة أن                   
لزنج في البصرة، حيث شبت كالحريق الهائل، وأصبحت تهدد         دولة الخالفة كانت مشغولة بالقضاء على فتنة ل       

  .كيان الدولة وتهز أركانها
خرج ابن طولون بحملة عسكرية إلى الـشام لتثبيـت نفـوذه وتأديـب       ) م٨٧٨= هـ  ٢٦٤(وفي سنة   

البيزنطيين وحماية حدود الدولة الشمالية، وفي هذه الحملة دخلت في طاعته مدن الـشام الكبـرى كدمـشق،                  
وواصل زحفه حتى مدينة الرقة، وبينما هو يستعد لمحاربة البيـزنطيين وافتـه             .  وحلب، وأنطاكية  وحمص،

األنباء بأن ابنه العباس، الذي تركه في مصر نائبا عنه، قد أعلن الثورة عليه، وانفرد بـالحكم دونـه؛ فقفـل                     
، الذي فر مع أتباعه إلى برقـه        راجعا إلى مصر، وحاول بالطرق السلمية أن يضع حدا لهذه المشكلة مع ابنه            

بليبيا، ونصحه بالعودة إليه، ووعده بالعفو عنه، لكنه ركب رأسه وغرته قوته، ورفض النصح، ولم يعد أمام                 
ابن طولون سوى سالح القوة، بعد أن أخفقت سياسة اللين، فنجح في القبض عليه، والزج به في السجن سـنة       

  ).م٨٨٢= هـ ٢٦٨(

  :فة المعتمدابن طولون والخلي
!! كان يتولى منصب الخالفة فإنه لم يكن له من األمـر شـيء            " المعتمد على اهللا  "وعلى الرغم من أن     

وحاول ابن طولون بعد أن امتد سلطانه، واتسع نفـوذه          . ولي عهده " الموفق"وكانت مقاليد األمور في يد أخيه       
مصر مقرا لدولة الخالفة؛ فكتب إليـه بهـذا   أن يغري الخليفة المعتمد بالقدوم عليه في مصر، وأن يجعل من            

، ووعده بالنصر والحماية، لكن الخليفة لم يجبه إلى عرضه إال بعد ذلـك              )م٨٨٢= هـ  ٢٦٨(الشأن في سنة    
بعام، فأرسل إليه يخبره بأنه خارج إليه، وكان ابن طولون في دمشق يستعد لقمع فتنة شبتْ فـي طرسـوس،          
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عاصمة " سامراء"ق بأحمد بن طولون فشلت، وتمكن الموفق من رد الخليفة إلى            غير أن محاولة الخليفة اللحا    
  .الخالفة، وإثنائه عن محاولته

وترتب على هذا أن قام الموفق بعزل ابن طولون عن مصر، لكن القرار لم يلقَ قبوالً من ابن طولون                   
جتماعا في دمشق جمع فيه القـضاة       ولم يكتِف بعدم التنفيذ، بل عقد ا      . الحاكم القوي وصاحب النفوذ والسلطان    

والفقهاء واألشراف من أنحاء واليته، وأعلن خلع الموفق عن والية العهد؛ لتحكمه فـي الخليفـة الـشرعي                  
واستبداده باألمر دونه، وكتب بذلك إلى عماله في أنحاء مصر والشام، غير أن صوت العقـل تـدخل بـين                    

  .على ما تحت يديه من البالدالطرفين، وعقد بينهما صلح، وأقر ابن طولون 

  :مظاهر الحضارة
كان أحمد بن طولون رجل دولة من الطراز األول؛ فعني بشؤون دولته؛ وما يتصل بها مـن منـاحي                   
الحياة، ولم تشغله طموحاته في التوسع وزيادة رقعة دولته عن جوانب اإلصالح والعناية بما يحقـق الحيـاة                  

  .ته وإسهاماته شؤون دولته المختلفةالكريمة لرعيته؛ ولذا شملت إصالحا
عِرفـت  ) م٨٧٠= هـ  ٢٥٦(سنة  " الفسطاط"وكان أول ما عني به إنشاء عاصمة جديدة لدولته شمالي           

عاصمة الخالفة العباسية، واختار مكانها على جبـل        " سامراء"، وقد بناها على غرار نظام مدينة        "القطائع"بـ
ميدانًا فسيحا يستعرض فيه جيوشه       بها قصرا لإلمارة، وجعل أمامه     بين الفسطاط وتالل المقطم، وبنى    " يشكر"

الجرارة، ويطمئن على تسليحها وإعداده، ثم اختطّ حول القصر ثكنات حاشيته وقواده وجنوده، وجعل لكل فئة                
من جنوه قطعة خاصة بهم؛ فللجنود من السودان قطعة، ولألتراك قطعة، وكذلك فعل مـع أربـاب الحـرف                   

ـ      . توالصناعا ، وهي العاصمة الثالثة لمصر بعد الفـسطاط        "القطائع"ومن هنا جاءت تسمية المدينة الجديدة ب
  .والعسكر

  مسجد ابن طولون

  
  
  
  
  

 في وسط المدينة مسجده المعروف باسمه إلى اليوم؛ وهو من أكبـر المـساجد،                احمد بن طولون   وأنشأ
ا بلغته الدولة الطولونية من رقي وازدهار في فنـون           مترا مربعا، وال يزال شاهدا على م       ٨٤٨٧وتبلغ سعته   

العمارة، ويعد من أقدم األبنية اإلسالمية التي بقيت على ما كانت عليه، واشتهر المسجد بمئذنته الملوية التـي                  
، وبلغ من عنايته به أن      )م٨٧٩= هـ  ٢٦٥(وقد انتهى ابن طولون من بنائه سنة        . تشبه مئذنة مسجد سامراء   
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  ا، وجعل به خزانة بها بعض األدوية واألشربة إلسعاف المصلين من رواد المساجد فـي                عين له طبيبا خاص
  .الحاالت الطارئة

لمعالجة المرضى مجانًا دون تمييـز بيـنهم؛        ) م٨٧٣= هـ  ٢٥٩(سنة  " بيمارستانا"وأنشأ ابن طولون    
إلى رعاية ومتابعة داخل البيمارسـتان،      حيث يلقون عناية فائقة، وتقدم لهم األدوية، ويستبقَى منهم من يحتاج            

ولم يكن المرضى يدخلون بثيابهم العادية، وإنما كانت تقدم لهم ثياب خاصة، كما هـي الحـال اآلن، وكـان                    
المريض يودع ما معه من مال وحاجات عند أمين البيمارستان، ثم يلحق بالمكان المخصص له إلى أن يـتم                   

  .لون يتفقد المرضى، ويتابع أعمال األطباءوكان ابن طو. شفاؤه فيسترد ما أودعه
واهتم ابن طولون بالزراعة؛ فعني بتطهير نهر النيل، وشق الترع، وإقامة الجسور، وشجع الفالحـين               
على امتالك األراضي حتى تزداد عنايتهم بها، وخصص لذلك ديوان األمالك، كما أصلح مقياس النيـل فـي                  

منسوب مياه نهر النيل، وأمد الفالحين بمـا يحتاجونـه مـن البـذور              الروضة لمتابعة الزيادة والنقصان في      
  .واآلالت الزراعية، وكان من شأن هذا أن ازدادت رقعة األراضي حتى بلغت نحو مليون فدان

وازدهرت الصناعة في عهده، وخاصة صناعة النسيج التي كانت أهم الصناعات في عهده، وتقـدمت               
اعة األسلحة، كما نشطت التجارة في مصر والشام؛ نظرا لموقعهمـا           صناعة الورق والصابون والسكر وصن    

  .المتميز في طرق التجارة العالمية
وكان من نتيجة هذه النهضة أن عم الرخاء، وازدادت مالية الدولة، وامتألت خزانة الدولة بفائض مـن                 

 -في بعض الروايات  -ي بلغ   المال، استغله ابن طولون في تحسين أحوال الناس المعيشية، وفي بناء جيش قو            
مائة ألف جندي، وأنشأ أسطوالً بحريا لحماية شواطئ الدولة، وإقامة الحصون المنيعة في يافا واإلسـكندرية                

  .وعكا

  :وفاته
بعد عقد صلح بين ابن طولون والموفق، وحلول الصلح بينهما، زحف ابن طولون سنة ليقمع الفتنة التي          

ناك، وكان الوقت شتاء والثلج كثيرا، لم يعقْه ذلك عن نصب المجـانيق             شبت في طرسوس، فلما وصل إلى ه      
على سور طرسوس إلخماد الثورة، لكنه مرض ولم يستطع االستمرار في الحصار؛ فأسـرع بـالعودة إلـى                  

  ).م٨٨٣ من مايو ١٠= هـ ٢٧٠ من ذي القعدة ١٠(مصر، حيث لقي ربه في 

  حكام الدولة الطولونية
884 868  أحمد بن طولون  ١ 

896 884  أبو الجيش خماروية بن أحمد  ٢ 

896 896 أبو العساكر جيش بن خماروية بن أحمد بن طولون  ٣ 

904 896  هارون بن خماروية بن أحمد  ٤ 

904 904  أبو المناقب شيبان أحمد بن طولون  ٥ 
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 :وفاة ابن عبد الحكم:  م ٨٧١

نشأ في اسرة ميسورة    .  م   ٨٧١توفي  . مؤرخ مصري   .  اعين ابو القاسم     عبد الرحمن بن عبد اهللا بن     
الحال تولت رئاسة المالكية في مصر ، ولكنها فقدت نفوذها لما رفضت االخذ بمذهب خلـق القـرآن ، ثـم                     

 َ .اتهمت السلطات افرادها بعد ذلك باختالس االموال ، فسجن اكثر افراد االسرة ، وقتل شقيق عبد الرحمن 

فتوح مصر والمغرب   ( بر ابن عبد الحكم من اوائل مؤرخي مصر االسالمية ، وقد اشتهر بكتابه              ويعت
ورواياتـه التـي    . الذي جعله في سبعة اجزاء كلها من االخبار ، واكثرها من غير الموثوق بها               ) واالندلس  

 ، هـي اصـل      المـديني م، برواية   ١١٨٠تناقلتها االلسن حتى دونها محمد السلفي االصفهاني ، المتوفى عام           
ويتنـاول   . ابن ايـاس   ، و  السيوطي ، و  المقريزي، و كابن دقماق الروايات التي رددها المؤرخون من بعده ،        

فضائل مصر واساطيرها القديمة ، والثاني فتح مصر ، والثالث وصـف خطـط   ) الفتوح ( الجزء االول من   
 ، والخامس فتح افريقيا ، والسادس قـضاة         عمرو بن العاص   ، والرابع والية     االسكندرية و الجيزة و الفسطاط

  .ابع ما روي عن النبي والصحابة مصر ، والس

  :: البطريق البطريقمولد سعيد بنمولد سعيد بن: :  م  م ٨٧٨٧٦٦
 وصار في عام    الفسطاطولد في   ). م٩٤٠-٨٧٦(مؤرخ وطبيب مصري    . سعيد بن بطريق اوتيخوس     

 الذين  السرياناقبة على   وهو الذي اطلق اسم اليع    .  ، متخذا لنفسه لقب اوتيخوس       لالسكندريةبطريركا    م ٩٣٣
 من علوم ، وألـف فـي الطـب    االقباطوقد برع ابن البطريق في كل ما أتقنه     يعقوب البرادعى   اتبعوا تعاليم   

 والتاريخ وترجع شهرته الى 

نظم الجـوهر فـي     ( و  ) التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق      (  كتاب   المؤلفات األخيرة، ومنها  
الذي مات قبل ان يتمه ، واكمله له ابنه يحيى حتى حوادث            ) تاريخ البطاركة والكنيسة القبطية     ( و  ) التاريخ  

  . م٩٣٩عام 
 يةمصر يحكمها والة من قبل العباسيين مرة اخرى بعد سقوط الدولة الطولون:  م ٩٣٤ – ٩٠٥ •

  ::مولد الحسن ابن زوالقمولد الحسن ابن زوالق: :  م  م ٩١٩٩١٩
نـشأ  ). م٩٩٨-م٩١٩(مؤرخ واديب مصري    . ابو محمد الحسن ابراهيم بن الحسين بن الحسن الليثي          

 ، وقد امتازت كتاباتـه بالدقـة ،         ابو عمر الكندي   ، ودرس الفقه على ابن الحداد والتاريخ على          الفسطاطفي  
تاريخ مصر  ( وقد نسب اليه من الكتب التاريخية       . وباستيفاء الموضوع ، وبراعة العرض ، وحسن التنسيق         

وقد تناولها جميعا في    . المحفوظة مخطوطته بدار الكتب المصرية      ) فضائل مصر   ( و  ) خطط مصر   ( و  ) 
 المقريزياللتين نقلهما عنه    ) سيرة المعز لدين اهللا     ( و   ) االخشيدسيرة  ( وله ايضا   . ضوء االحاديث النبوية    

ابـن  ني  ونقل بعض شذور االول المقريزي والثا     . ، وقد ذيل ابن زوالق كتابي الكندي عن والة وقضاة مصر          
سيبويه المـصري  ( والبن زوالق في دار الكتب المصرية نسخة وحيدة من رسالته االدبية     . حجر العسقالني 

 َ .التي ربما كانت اقدم ما انتقل الينا من مخطوطات ) 
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  ::عصر الدولة االخشيدية فى مصرعصر الدولة االخشيدية فى مصر: :  م  م ٩٦٩٩٦٩  ––  ٩٣٤٩٣٤
 :االخشيدية دولةمصر في عصر ال

على الرغم من استيالء العباسيون على مصر وإنهاء الحكم الطولوني بها إال أن النفوذ العباسي لم يكن                 
إلـى  " محمد بن طغج اإلخشيد     " مستقرا بها مما شجع أحد القادة األتراك فى الجيش العباسي فى مصر وهو              

  االنفراد بالسلطة
الدفاع عن مصر ضد هجمات الدولة الفاطمية التى قامت فى          وساعده على ذلك ما قدمه من خدمات فى         

 م ، وبعد سنتين من توليه الحكـم اسـتطاع           ٩٣٥/  هـ   ٣٢٣ذلك الوقت فى تونس فتولي والية مصر سنة         
اإلخشيد ضم الشام إليه ليستطيع الوقوف ضد الروم البيزنطيين الذين خشوا قوة الدولـة الجديـدة فراسـلوا                  

م قام محمد بن طغج فى العام التالي ببسط نفوذه على مكة والمدينة ليكون له اإلشراف                اإلخشيد كسبا للسالم ث   
  .على الحرمين الشريفين 

عد وفاة اإلخشيد تولى وزيره أبو المسك كافور الوصاية على ولديه الصغيرين وأثبت مقدرة على إدارة                
 ونجح فى القضاء عليها وحافظ على وحدة        "القرامطة  " شئون البالد والدفاع عنها ضد الطائفة المعروفة باسم         

مصر والشام وبالد العرب وامتد سلطان الدولة اإلخشيدية إلى جبال طوروس ، وبلغت إمـارة أبـو المـسك          
كافور اإلخشيدي على مصر ثالثا وعشرين سنة حكم فيها باسم أبناء اإلخشيد عدا سنتين انفرد فيهما بالحكم ،                  

حفيد اإلخشيد وكان طفال لم يبلغ الحادية عشرة من عمره ومن           " فوارس أحمد   أبو ال " ولما توفي كافور خلفه     
هنا عادت الفوضى إلى البالد واشتدت هجمات الطامعين فى البالد وبخاصة هجمات الفـاطميين مـن بـالد                  

 هــ وإنهـاء   ٣٥٨على مصر سنة    " المعز لدين اهللا    " المغرب األمر الذى أدى إلي استيالء الخليفة الفاطمي         
  .كم الدولة اإلخشيدية ح

  حكام الدولة االخشيدية
946 935     أبو بكر محمد بن طغج اإلخشيد١

 961 946  أبو القاسم أنوجور بن اإلخشيد   ٢ 
966 961  أبو الحسن على بن اإلخشيد   ٣ 

968 966   أبو المسك كافور٤ 

969 968  أبو الفوارس أحمد بن على بن اإلخشيد٥ 

  ::عصر الخالفة الفاطمية فى مصرعصر الخالفة الفاطمية فى مصر: :  م  م ١١٧١١١٧١  ––  ٩٦٩٩٦٩
 :في بالدالمغرب و مصر دولة الخالفة الفاطمية

الفاطميين االستيالء على بالد المغرب وتولي أحد ساللة على بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه          استطاع  
ـ      " عبيد اهللا المهدي    " ويدعي سعيد بن الحسين والذى لقب باسم         ت بالعـالم   الخالفة وبذلك صار فى ذلك الوق
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اإلسالمي ثالث خالفات هى الخالفة العباسية ببغداد ، والخالفة األموية بقرطبة ، والخالفة الفاطمية بمدينـة                
  .المهدية على ساحل تونس 

 هـ كان المعز لدين اهللا الفاطمي رابع الخلفاء الفاطميين ببالد المغرب قد أعد جيوشـه                ٣٥٨وفى سنة   
"  حيث تمكن هذا القائد من فتحها وتأسيس عاصمة لمصر عرفـت باسـم               بقيادة جوهر الصقلي لفتح مصر ،     

 م وأحضر معـه آل بيتـه        ٩٧٢/  هـ   ٣٦٢تمهيدا النتقال السلطان الفاطمي إليها الذى حضر سنة         " القاهرة  
حتى رفاه أجداده وكان ذلك إيذانا بأن مصر أصبحت مقرا لدار الخالفة الشيعية ، كما قام ببناء جامعا تقام فيه                    

  شعائر المذهب الشيعي
 م وانتهي من بنائـه بعـد سـنتين تقريبـا     ٩٧٠/  هـ ٣٥٩فوضع حجر األساس لجامع األزهر سنة       
  . هـ ٣٦١وأقيمت فيه الصالة ألول مرة فى رمضان سنة 

  أسماء الخلفاء الفاطميين العشرة

تسلمه  تاريخسنين الحياة تاريخ الوالدة اسم الخليفة التسلسل
 الحكم

اريخ ت مدة الحكم
 الوفاة

 ٣٢٢ ٢٥ ٢٩٧ ٦٣ ٢٥٩ عبيد اهللا المهدي   ١

 ٣٣٤ ١٢ ٣٢٢ ٥٥ ٢٧٩ القائم بأمر اهللا   ٢

 ٣٤١ ٧ ٣٣٤ ٣٩ ٣٠٢ المنصور باهللا   ٣

 ٣٦٥ ٢٤ ٣٤١ ٤٦ ٣١٩ المعز لدين اهللا   ٤

 ٣٨٦ ٢١ ٣٦٥ ٤٢ ٣٤٤ العزيز باهللا   ٥

 ٤١١ ٢٥ ٣٨٦ ٣٦ ٣٧٥ الحاكم بأمر اهللا   ٦

 ٤٢٧ ١٦ ٤١١ ٣٢ ٣٩٥ مر اهللا الظاهر بأ  ٧

 ٤٨٧ ٦٠ ٤٢٧ ٦٧ ٤٢٠ المستنصر باهللا   ٨
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 ٤٩٥ ٨ ٤٨٧ ٢٨ ٤٦٧ أحمد المستعلي   ٩

 ٥٢٤ ٢٩ ٤٩٥ ٣٧ ٤٨٧ اآلمر بأحكام اهللا   ١٠

  
إلـى فـتح مـصر،     منذ أن أقام الفاطميون دولتهم في المغرب ورسخت أقدامهم فيها وهم يتطلعـون           و

غير أنها لم تلق نجاحا، وكلمـا أخفقـت         ) م٩١٣= هـ٣٠١( الحلم منذ سنة     وتكررت محاوالتهم لتحقيق هذا   
 أمر الدولة عزم على فـتح       المعز لدين اهللا الفاطمي   محاولة أردفوها بأخرى دون ملل أو يأس، حتى إذا تولى           

 عمل ما يعينه على ذلك، فأصلح الطرق المؤدية إليها وحفر اآلبار، وأقام االستراحات لجنـده                مصر أقدم على  
على مسافات منتظمة، ثم اختار ألداء هذه المهمة واحدا من أكفأ قادته وأمهرهم، وهو جوهر الصقلي، الـذي                  

صمة هي القـاهرة، وأنـشأ     نجح فيما فشل فيه غيره، وصنع لنفسه مجدا ال يبليه الدهر؛ ففتح مصر، وأقام عا              
 .مسجدا هو الجامع األزهر

وال يذكر التاريخ شيًئا عن حياتـه       ) م٩٢٤= هـ٣١٢(وهذا القائد النابه أصله من صقلية، ولد بها سنة          
األولى، ثم انتقل إلى القيروان والتحق بخدمة الخليفة المعز لدين الفاطمي، فلما توسم فيه الذكاء والفطنة عني                 

مه وتدريبه في مجاالت مختلفة، فلم يخيب ظنه، وأظهر نبوغًا فيما أسند إليه من أعمال، فكافـأه                 بتثقيفه وتعلي 
الخليفة الذي يعرف قدر الرجال بما يستحق، وأسند إليه القيام باألعمال الكبيرة حتى صار كاتبـه فـي سـنة                    

جح في مهمته واستولى    ؛ فن )م٩٥٨= هـ٣٤٧(، ثم واله قيادة حملته لفتح بالد المغرب سنة          )م٩٥٢=هـ٣٤١(
وبلغ ساحل المحيط األطلسي، ولم يكتف بالفتح والغزو بل استطاع          ) م٩٦٠= هـ٣٤٩(سنة  " فاس"على مدينة   

  .أن ينشر األمن والسالم فيما فتح وأن يوطد أركان الدولة في هذه النواحي

  :غزو مصر
ك لم يجد خيـرا مـن قائـده         ولما عزم المعز لدين اهللا على االستيالء على مصر، وكان قد استعد لذل            

المحنك جوهر الصقلي ليقوم بهذه المهمة، وجعل تحت قيادته مائة ألف أو ما يزيد من الجنـود والفرسـان،                   
 من ربيع األول    ١٤(وخرج المعز لدين اهللا الفاطمي في وداع جيشه الكبير في           . باإلضافة إلى السفن البحرية   

  .افبلغ برقة بليبي) م٩٦٩ من فبراير ٤= هـ٣٥٨
استأنف الجيش المسير حتى وصل إلى اإلسكندرية؛ فدخلها دون مقاومة، ومنع جوهر الصقلي جنـوده               
من التعرض ألهلها، وأمرهم بالتزام الهدوء والنظام، مستهدفًا من ذلك التقرب من المصريين والتودد إلـيهم،                

ا، والخالفة العباسـية التـي      وكانت مصر في هذه الفترة تمر بمرحلة عصيبة؛ فاألزمة االقتصادية تعصف به           
تتبعها عاجزة عن حمايتها بعد أن أصبحت بغداد أسيرة لنفوذ البويهيين الشيعة، ودعـاة الفـاطميين يبثـون                  

ـ ٣٥٧(دعوتهم في مصر ويبشرون أتباعهم بقدوم سادتهم، وجاءت وفاة كافور اإلخشيد سنة              -) م٩٦٨= هـ
  .لفاطميين إلى غايتهم المأمولة لتزيل آخر عقبة في طريق ا-وكانت بيده مقاليد مصر
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  :الطريق إلى الفسطاط
" أبو جعفر مـسلم   "ولما علم أهل الفسطاط بقدوم الفاطميين اختاروا واحدا من كبار العلويين بمصر هو              

على مقربة  " أتروحة"على رأس وفد، ليفاوض القائد الفاتح ويطلب الصلح واألمان، فالتقى الوفد به عند قرية               
فأجاب جوهر طلب الوفد، وكتب عهـدا       ) م٩٦٩ من يونيو    ١٨= هـ٣٥٨ من رجب    ١٨(في  من اإلسكندرية   

تعهد فيه بأن يطلق للمصريين حرية العقيدة على اختالف أديانهم ومذاهبهم، وأن ينشر العدل والطمأنينة فـي                 
  .النفوس، وأن يقوم بما تحتاجه البالد من ضروب اإلصالح

األمان وعزموا على القتال، إال أنهم لم يثبتوا في المعركة التي           غير أن أنصار اإلخشيديين رفضوا عهد       
، واضـطر أهـالي     )م٩٦٩ من يوليو    ٥= هـ٣٥٨ من شعبان    ١٦(في  " الجيزة"دارت بينهم وبين جوهر في      

الفسطاط إلى تجديد طلب األمان من جوهر بعد هزيمة اإلخشيديين، فقبل جوهر الصقلي التماسهم، وأذاع على                
حرم فيه أن يقوموا بأعمال العنف والنهب؛ فهدأت النفوس واطمأن الناس وعاد األمن إلى نصابه،               الجند بيانًا   

  .وفي اليوم التالي دخل جوهر عاصمة البالد إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر والشام

  :بناء القاهرة والجامع األزهر
ة جديدة لدولته الفتية، ووضع أساسا لها       وما كاد يستقر األمر لجوهر الصقلي حتى بدأ في إنشاء عاصم          

 فـدانًا، جعـل     ٣٤٠في الشمال الشرقي للفسطاط، فبنى سورا خارجيا من الطوب اللبن يحيط بمساحة تبلـع               
سبعين منها للقصر الكبير مقر الحكم والسلطان، وخمسة وثالثين فدانًا للبستان، ومثلها للميـادين، وتوزعـت                

 على القبائل الشيعية والفرقة العسكرية، حيث اختارت كل منها مكانًـا            -ائتا فدان وقدرها م -المساحة المتبقية   
خاصا بها عرفت به مثل زويلة، وكان ذلك نواة لعاصمة الدولة الفاطمية في المشرق، التي سميت في بـادئ                   

  .األمر بالمنصورية، ثم عرفت بعد ذلك بالقاهرة
 فألغى الخطبة للخليفة العباسـي، وألغـى لبـاس          ثم شرع الصقلي في نشر المذهب الشيعي في مصر،        

، وأمر بالجهر بالبسملة في قراءة القرآن       "حي على خير العمل   "السواد شعار العباسيين، وزاد في األذان عبارة        
اللهم صل على   : "في الصالة، وزيادة القنوت في الركعة الثانية من صالة الجمعة، وأن يقال في خطبة الجمعة              

على علي المرتضى، وفاطمة البتول، وعلى الحسن والحسين سـبطي الرسـول، الـذين              محمد المصطفى، و  
وتأكيدا لهـذا قـام     . ، وكان هذا إيذانا بترك المذهب السني في مصر        "أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا    

  ).م٩٧٠ من إبريل ٤= هـ٣٥٩ من جمادى األولى ٢٤(جوهر بإنشاء الجامع األزهر الذي بدأ العمل فيه في 

  :سياسة التمكين
وسعى جوهر لدعم الفاطميين في مصر وتثبيت نفوذهم، مستعينًا بسياسة هادئة، فعمل على تمكينهم من               
الجهاز اإلداري والسيطرة على الوظائف الكبيرة في الدولة، فلم يدع عمال إال جعل فيه مغربيا، وفي الوقـت                  

ادية التي كانت تمر بهـا الـبالد، وتخفيـف حـدة            نفسه بدأ في اتخاذ عدة إصالحات لمعالجة األزمة االقتص        
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المجاعة التي أصابتها بسبب نقص الحبوب، وأمده المعز لدين اهللا بالسفن المحملة بالغالل، ووضع نظاما دقيقًا                
  .لجمع الضرائب يقوم على العدل واإلنصاف، وأثمرت هذه السياسة عن استقرار واضح للفاطميين في البالد

تأمين حدود مصر الشمالية بعد أن اطمأن إلى جبهته الداخلية المتماسكة، فنجح في             ثم تطلع جوهر إلى     
ضم الشام بعد جهود مضنية، وكانت السيطرة على الشام تمثل هدفًا إستراتيجيا لكل نظام يتولى الحكـم فـي                   

 ساحقة سنة   مصر، كما نجح في رد غارات القرامطة الذين حاولوا االستيالء على القاهرة، وألحق بهم هزيمة              
  .في منطقة عين شمس) م٩٧١= هـ٣٦١(

  :الخليفة الفاطمي في القاهرة
ولما رأى جوهر الصقلي أن الوقت قد حان لحضور المعز لدين اهللا لتولي األمور في مصر كتب إليـه                   

عاصمته في بالد المغرب، وكانت تتـصل بـالقيروان،         " المنصورية"يدعوه إلى الحضور؛ فخرج المعز من       
، وأقام في القصر الذي بنـاه جـوهر،         )م٩٧٢ من يونيو    ١١= هـ٣٦٢ من رمضان    ٧(اهرة في   فوصل الق 

  .وخرج في اليوم الثاني الستقبال مهنئيه
وعقب وصول الخليفة الفاطمي عزل جوهر الصقلي عن دواوين مصر، واختفى جوهر عن الحياة، فلم               

ي بالد الشام وباتوا خطـرا محـدقًا بالدولـة          يعهد إليه الخليفة بمهام جديدة، حتى إذا ظهر خطر القرامطة ف          
لدفع هذا الخطر، ثم عاد إلى االختفـاء  ) م٩٧٤= هـ٣٦٤(استعان المعز لدين اهللا بقائده النابه جوهر في سنة    

  .ثانية

  :األيام األخيرة
وظل جوهر الصقلي بعيدا عن تولي المناصب حتى وفاة المعز لدين اهللا وتـولي ابنـه العزيـز بـاهللا                    

مي، إلى أن عاد الخطر القرمطي في الظهور من جديد في الشام، ولم يجد الخليفـة العزيـز بـدا مـن                      الفاط
االستعانة به مرة أخرى؛ اعترافًا بكفاءته وقدرته، فتولى قيادة القوات الفاطمية التي زحفت إلى بـالد الـشام،            

 مـن   ٢٠(م بيته حتى توفي في      حتى إذا تحقق النصر وزال خطر القرامطة عاد من جديد إلى االختفاء، ولز            
بعد أن حكم مصر أربع سنوات نيابة عن الخليفة الفـاطمي فـي             ) م٩٩٢ من يناير    ٢٨= هـ٣٨١ذي القعدة   

مصر، وهي تعد من أهم فترات التاريخ الفاطمي في مصر؛ حيث نجح بسياسته الهادئة وحسن إدارتـه مـن                   
  .ار للدولة الجديدة، وعبرت عن مظاهر سيادتهاإحداث التغييرات المذهبية واإلدارية التي هيأت االستقر

  ::تأسيس مدينة القاهرة على يد القائد الفاطمى جوهر الصقلىتأسيس مدينة القاهرة على يد القائد الفاطمى جوهر الصقلى: :  م  م ٩٦٩٩٦٩
 : القاهرة عاصمة منذ القدم

" القاهرة"من أكثر المدن اإلسالمية التي استأثرت بالكتابة والتأريخ؛ نظرا ألن عمر            " القاهرة"تعد مدينة   
؛ فشواهد التاريخ تؤكد أن مكان هذه المدينة كان عاصمة لمصر في أغلب فترات              يزيد على األلف عام بكثير    

 قرنا كانت القاهرة بمعناها الواسع هي عاصمة مـصر؛ إذ           ٥٠تاريخها؛ ففي تاريخ مصر الممتد عبر حوالي        
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يـاه  الذي ما تـزال بقا    " بابليون" ميالدية عندما بني حصن      ٩٨عاصمة إلى سنة    " القاهرة"يرجع البعض اتخاذ    
عمـرو بـن    "موجودة حتى اآلن، حيث أقيم هذا الحصن للدفاع عن الوجهين القبلي والبحري، وعندما جـاء                

بالقرب من ذلك الحصن، والتي كانت تعـرف        " الفسطاط"لفتح مصر أقام عاصمته اإلسالمية الجديدة       " العاص
 سكان البادية، فكانـت أشـبه       كان على غرار المدن التي ينشئها     " الفسطاط"بمدينة مصر، والمعروف أن نشأة      

الذين لـم يكـن     -، حيث حدد مخططوها     "المدينة المنورة "بالحضر البدوي وكانت تشبه إلى حد كبير تخطيط         
 مواقع لكل قبيلة من تلك القبائل التي شاركت في الفتح واستوطنت مصر بـذراريها، والـذين                 -بينهم مهندس 

  .عرفوا فيما بعد بأهل مصر
يقوم على إعطاء كل قبيلة قطعة من األرض تقيم فيها مساكنها ويفصل بينهـا              " الفسطاط"وكان تنسيق   

وبين غيرها مساحة من األرض الفضاء التي طواها فيما بعد التوسع العمراني الـذي زحـف علـى هـذه                    
الفراغات، ويالحظ أن العرب المسلمين الفاتحين تركوا مساحة بينهم وبين النهر كانت تسرح فيهـا دوابهـم؛                 

وهو ما يكشف عن وعي حضاري لدى المسلمين األوائل في عدم البناء على حـواف               " المراغة" تسمى   كانت
األنهار والشواطئ حتى ال يحرموا غيرهم من الهواء النقي وحتى ال يحرموا أنفسهم ودوابهم من المـساحات                 

في بعض المنـاطق،    الخضراء التي تعد سلة الطعام للمدن في ذلك الوقت لصعوبة المواصالت وغياب األمن              
) النيـل (وقد كان المسلمون حين اختطوا تركوا بينهم وبين البحر          "،  "ابن عبد الحكم  "يقول مؤرخ مصر الكبير     

قائمة مزدهرة على اختالف درجات هذا      " الفسطاط"، وظلت   "فضاء لتفريق دوابهم وتأديبها   ) بابليون(والحصن  
  .الصليبية" أموري"قدوم حملة عند " شاور"االزدهار حتى أحرقها الوزير الفاطمي 

التـي أقامهـا    " زينهم"التي يعد موقعها الحالي منطقة      " العسكر"ثم تطورت هذه العاصمة بإنشاء مدينة       
وكانت في البداية مقصورة على الجنود      ) م٧٥٠=هـ١٣٣(أول وال للعباسيين في مصر سنة       " صالح بن علي  "

الـسري  "، واستمر ذلك الحال حتى جاء       "العسكر"ون عليها   العباسيين، ولعل هذا السبب الذي جعل الناس يطلق       
فأذن للناس بالبناء فتهافت الناس على البناء بالقرب مـن          ) م٨١٦=هـ٢٠١(واليا على مصر عام     " بن الحكم 

  .مقر الحكم ونمت المدينة حتى اتصلت بالفسطاط
" الدولـة الطولونيـة    "مؤسس) م٨٦٩=هـ٢٥٦(سنة  " أحمد بن طولون  "التي ابتناها   " القطائع"ثم نشأت   
وهـي  (قطع األراضي فيها ومنح كل قطيعـة        " ابن طولون " عاما، وسميت بهذا االسم ألن       ٣٨التي استمرت   

" الـروم "و" قطيعـة النوبـة   "إلى طائفة من القوم، فكانت هنـاك        ) تشبه الشارع أو الحارة في عصرنا الحالي      
جامعه الشهير  " ابن طولون "، وأقام فيها    "خمارويه"وابنه  " ابن طولون "في عهد   " القطائع"وغيرهما، وازدهرت   

" تنيس"أمام العباسيين عند    " الطولونيين"الذي ما زال قائما حتى اآلن، ثم تعرضت المدينة للتخريب بعد هزيمة             
إن ": "المقريـزي "، وذكر بعض المؤرخين أنه أحرق بها حوالي مائة ألف بيت، يقول             )م٩٠٤=هـ٢٩٢(سنة  

  ".ثارها ولم يبق لها رسم يعرفالقطائع قد زالت آ
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  القاهرة في عصور مختلفةالقاهرة في عصور مختلفة
شمالي مدينة  ) م٩٦٩=هـ٣٥٨(سنة  " جوهر الصقلي "هي المدينة التي أنشأها القائد الفاطمي       " القاهرة"و

" المعز لدين اهللا الفـاطمي    "ثم جاء الخليفة    " المنصورية"وبناها في ثالث سنوات وأطلق عليها اسم        " الفسطاط"
الدولـة  " فدانا، وعندما انتهـت      ٣٤٠، وكانت مساحتها على حوالي      "القاهرة"ة لدولته، وسماها    وجعلها عاصم 

التي استمرت  " الدولة األيوبية "، وأقام مكانها    )م١١٧١=هـ٥٦٧(سنة  " صالح الدين األيوبي  "على يد   " الفاطمية
لمدينة ملكية خاصـة    ، فبعد أن كانت ا    "القاهرة"حدث تطور كبير في     ) م١٢٥٠=هـ٦٤٨( عاما حتى عام     ٨٢

للخاصة والعامة، وأنشأ فيها عمارات جديدة فزادت اتساعا، ولعل أهم ما أنـشأه             " صالح الدين "للخلفاء أباحها   
بهـاء  "لتكون حصنا له يعتصم به من أعدائه الداخليين والخارجيين، وقد وكل عمارتها إلى              " قلعة الجبل "كان  

، وبنى قناطر الجيزة؛ غير أنه تـوفي        )م١١٧٦=هـ٥٧٢(ة سنة   ، كما بنى سورا جديدا للقاهر     "الدين قراقوش 
الصليبين في بناء القلعـة والـسور، وأول        " قراقوش"قبل أن يكمل بعض هذه المباني الضخمة، وقد استخدم          

  .أي بعد بناء القلعة بحوالي ستمائة عام" الحملة الفرنسية"خريطة يعتد بها للقلعة جاءت مع 
فأنشأت عددا  " القاهرة"فقد شهدت اتساعا في     ) م١٢٥٠=هـ٦٤٨(لتي بدأت سنة    ا" الدولة المملوكية "أما  

التـي  " باب اللـوق  "من اآلثار ما تزال قائمة حتى اآلن، وأنشأت بعض المناطق الجديدة مثل ما يسمى حاليا                
 بـن   محمـد "سكنها عدد من فرسان التتر الذين أسلموا وبني عدد من المساجد واألسبلة، إال أن عهد السلطان                 

  .كان األبرز في العمارة المملوكية" قالوون
سـنة  " الريدانية"التي بدأت في مصر بعد هزيمة المماليك في معركة          " الدولة العثمانية "في  " القاهرة"أما  

علـى مـصر سـنة      " الحملـة الفرنـسية   "فقد بدأت تـشهد عـصرا جديـدا، كـذلك           ) م١٥١٧=هـ٩٢٣(
التي رسمت خرائط مهمة للقاهرة إضافة إلى عدد كبيـر          التي استمرت ثالث سنوات و    ) م١٧٩٨=هـ١٢١٣(

  " .وصف مصر"من الرسوم التي تصور الحياة في تلك المدينة، والتي ضمها كتاب 
لتشكل ملمحا جديدا ما زال كثير من آثاره باقيـة حتـى            " أسرة محمد علي  "في عصر   " القاهرة"وتأتي  

م حيث بلغت درجة كبيرة فـي       ١٩٥٢كة يوليو   حتى قيام حر  ) م١٨٠٥=هـ١٢٢٠(اآلن، والذي بدأ من سنة      
فـي خططـه،    " علي مبارك "ووصلت مساحتها إلى ألف فدان كما يذكر        " إسماعيل"االتساع في عهد الخديوي     

بـدأت المدينـة    ) ١٨٤٩=هـ١٢٦٥(، وفي سنة    )التحرير حاليا " (اإلسماعيلية"حيث أضيف إلى المدينة حي      
شروع توزيع المياه باستعمال المواسير وتوزيعها داخـل البلـد،          تشهد بعض مشاريع البنية األساسية، مثل م      

، فأحضر بعض   "القاهرة"أول من أدخل العمارة الغربية إلى       " محمد علي باشا  "وبعض مشاريع اإلضاءة، ويعد     
" إبـراهيم باشـا   "، ثم بنى ابنه     "سراي األزبكية "و" سراي شبرا "و" سراي القلعة "المهندسين الغربيين وبنوا له     

على مساحة  " حديقة الحيوان "، وأنشئت   "كوبري قصر النيل  "أنشئ  " الخديوي إسماعيل "، وفي عهد    " القبة قصر"
، كما رصفت بعض الطرق ومدت خطوط السكك الحديدية         "سراي عابدين " فدانا، وعدد من السرايات منها       ٣٠

  .والهاتف وأنشئت المدارس الحديثة
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 حتى اآلن فقد شهدت تطورات كبيرة، فـزادت مـساحتها           في عهد الثورة وما جاء بعدها     " القاهرة"أما  
 كيلومتر مثل مدينـة     ٤٠٠بدرجة كبيرة وأضيفت إليها أحياء ومدن جديدة تزيد مساحة بعض هذه المدن عن              

السادس من أكتوبر، كما شهدت زيادة كبيرة في عدد الكباري، واتساع مشروع مترو األنفـاق، وازداد عـدد                  
  . يسجل أحداث القاهرة في الزمان والمكانوما زال التاريخ.. سكانها

  ::البدء فى بناء الجامع األزهرالبدء فى بناء الجامع األزهر: :  م  م ٩٧٠٩٧٠

 

  
  
  
  
  
  
  
  

يعد جامع األزهر أول عمل معماري أقامه الفاطميون في مصر، وأول مسجد أنشئ في مدينة القـاهرة                 
 مـن جمـادى     ٢٤( لتكون عاصمة للدولة الفاطمية، وقد بدأ جوهر في إنشائه في            جوهر الصقلي التي أسسها   

 ٢٢=  هــ    ٣٦١ من رمضان    ٧(، ولما تم بناؤه افتتح للصالة في        )م٩٧٠ من إبريل    ٤=  هـ   ٣٥٩األولى  
 ).م٩٧١من يونيو 

امع القاهرة، وظلت هذه التـسمية      ولم يكن يعرف منذ إنشائه بالجامع األزهر، وإنما أطلق عليه اسم ج           
غالبة عاليه معظم سنوات الحكم الفاطمي، ثم توارى هذا االسم واستأثر اسم األزهر بالمسجد فأصبح يعـرف                 
بالجامع األزهر، وظلت هذه التسمية إلى وقتنا الحاضر، وغدا من أشهر المؤسسات اإلسـالمية علـى وجـه             

  .األرض
ق اسم األزهر على جامع الفاطميين األول فـي مـصر، ولعـل             ويردد المؤرخون أسبابا مختلفة إلطال    

صلى اهللا  (أقواها وأقربها إلى الصواب أن لفظة األزهر مشتقة من الزهراء لقب السيدة فاطمة بنت رسول اهللا                 
، التي كانت الدولة الفاطمية تنتسب إليها، ومن ثم أطلق على جامع القاهرة اسم األزهر؛ تيمنًا باسم                 )عليه وسلم 

  .لسيدة فاطمة الزهراءا

  :بناء جامع األزهر
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وكان تصميم األزهر وقت إنشائه يتألف من صحن تحفّه ثالثة أروقة، أكبرهـا رواق القبلـة، وعلـى                  
الجانبين الرواقان اآلخران، وكانت مساحته وقت إنشائه تقترب من نصف مسطحه الحالي، ثم مـا لبـث أن                  

، ومدارس ومحاريب ومآذن، غيرت من معالمـه األولـى،          أضيفت مجموعة من األبنية شملت أروقة جديدة      
  .وأصبح معرضا لفن العمارة اإلسالمية منذ بداية العصر الفاطمي

ولعل أول عمارة أدخلت على األزهر هي التي قام بها الخليفة الفاطمي الحافظ لدين اهللا، حيث زاد في                  
وفي العصر المملـوكي    .  تزال قائمة حتى اليوم    مساحة األروقة؛ وأقام قبة حافلة بالنقوش الجصية البارزة ال        

أول من  " عز الدين أيدمر  "اعتنى السالطين باألزهر بعد اإلهمال الذي لحقه في العصر األيوبي، وكان األمير             
اهتم باألزهر، فقام بتجديد األجزاء التي تصدعت منه، ورد ما اغتصبه األهالي من ساحته، وجمع التبرعـات           

يده، فعاد لألزهر رونقه وبهاؤه ودبت فيه الحياة بعد انقطاع، واحتفل الناس بإقامة صـالة               التي تعينه على تجد   
  ).م١٢٦٦ من نوفمبر ١٩=  هـ ٦٦٥ من ربيع األول سنة ١٨(الجمعة فيه في يوم 
 بإنـشاء المدرسـة     الناصر محمد قـالوون   نقيب الجيوش في عهد     " عالء الدين طيبرس  "ثم قام األمير    

، وألحقها بالجامع األزهر، وقرر بها دروسا للعلم، وقـد عنـي هـذا              )م١٣٠٩=  هـ   ٧٠٩(الطيبرسية سنة   
  .األمير بمدرسته فجاءت غاية في الروعة واإلبداع المعماري
=  هــ    ٧٤٠(نشأ األمير عالء الدين آقبغا سـنة        ولم تكد تمضي ثالثون سنة على هذه العمارة حتى أ         

 المدرسة األقبغاوية، وهي على يسار الداخل       –وهو من أمراء السلطان الناصر محمد بن قالوون         –) م١٣٤٠
من باب المزينين، وأنفق عليها أمواال طائلة حتى جاءت آية في الجمال واإلبداع، وبخاصة محرابها البـديع،                 

  .وجعل لها منارة رشيقة
م أنشأ األمير جوهر القنقبائي خازندار السلطان األشرف برسباي مدرسة ثالثة عرفت باسم المدرسـة               ث

الجوهرية، وتقع في الطرف الشرقي من المسجد، وتشتمل على أربعة إيوانات علـى الـرغم مـن صـغر                   
  .مساحتها، أكبرها اإليوان الشرقي، وبه محراب دقيق الصنع، وتعلو المدرسة قبة جميلة

الـسلطان قايتبـاي      تتوقف العمارة في الجامع األزهر في عهد المماليك الجراكـسة، حيـث قـام              ولم
بهدم الباب الواقع في الجهة الشمالية الغربية للجامع، وشيده من جديد           ) م١٤٦٨=  هـ   ٨٧٣(المحمودي سنة   

السلطان قانصوه الغوري   على ما هو عليه اآلن، وأقام على يمينه مئذنة رشيقة من أجمل مآذن القاهرة، ثم قام                 
ببناء المئذنة ذات الرأسين، وهي أعلى مآذن األزهر، وهي طراز فريد من المآذن يندر وجوده فـي العـالم                   

  .اإلسالمي
=  هـ   ١١٦٧(سنة  " عبد الرحمن بن كتخدا   "غير أن أكبر عمارة أجريت للجامع األزهر هي ما قام بها            

ف إلى رواق القبلة مقصورة جديدة للصالة يفصل بينهـا وبـين            وكان مولعا بالبناء والتشييد، فأضا    ) م١٧٥٣
المقصورة األصلية دعائم من الحجر، وترتفع عنها ثالث درجات، وبها ثالثة محاريب، وأنشأ مـن الناحيـة                 
الشمالية الغربية المطلة حاليا على ميدان األزهر بابا كبيرا، يتكون من بابين متجاورين، عرف باسـم بـاب                  
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، كما استحدث باباً جديدا يسمى باب الصعايدة وأنشأ بجواره مئذنة ال تزال قائمة حتى اآلن، ويـؤدي          المزينين
  .هذا الباب إلى رواق الصعايدة أشهر أروقة األزهر

وفي عهد أسرة محمد علي عني الخديوي عباس حلمي الثاني باألزهر، فجدد المدرسـة الطيبرسـية،                
 إلى أروقة األزهر رواقًا جديدا هو الرواق العباسي نسبة إليه، وهو أحدث             وأنشأ لها بابا من الخارج، وأضاف     

  ).م١٨٩٧يناير =  هـ ١٣١٥شوال (األروقة وأكبرها، وافتتح في 
وقد أدخلت اآلن تجديدات على األزهر وتحسينات على عمارته بعد حادث الزلزال الذي أصاب الجامع               

  ).م١٩٩٢=  هـ ١٤١٣(بأضرار بالغة في سنة 

  :زهر جامعةاأل
=  هــ    ٣٦٥صـفر   (فشهد فـي    . قام األزهر بوظيفته التعليمية عقب االنتهاء من بنائه بسنوات قليلة         

وقرأ في وسط حشد    " أبو الحسن علي بن النعمان    "أول درس علمي، حين جلس قاضي القضاة        ) م٩٧٥أكتوبر  
يعقوب "مع األزهر، ثم قام الوزير      من الناس مختصر أبيه في فقه آل البيت، فكانت هذه أول حلقة علمية بالجا             

الفاطمي بتعيين جماعة من الفقهاء للتدريس باألزهر، وجعل لهم رواتب مجزية، وأنـشأ لهـم دورا                " بن كلس 
  .للسكنى بالقرب من المسجد، وبهذا اكتسب األزهر ألول مرة صفته العلمية باعتباره معهدا للدراسة المنظمة

لعصر األيوبي، وفقد بريقه الذي الزمه في عهد الفـاطميين، وكـان            غير أن األزهر شهد انتكاسة في ا      
األيوبيون يعملون على إلغاء المذهب الشيعي، وتقوية المذهب السني بإنشاء مدارس لتدريس الحديث والفقـه،               
فاجتذبت الشيوخ واألساتذة وطالب العلم، في الوقت الذي قل اإلقبال فيه على األزهـر، وأصـيبت الحركـة                  

 فيه بالشلل، فانزوى بعد أن أهمله األيوبيون القائمون على الحكم، غير أن هذا العلة التي أصابته لـم                   العلمية
تدم كثيرا، فاسترد األزهر عافيته في العصر المملوكي، واستعاد مكانته السامقة باعتباره معهدا علميا راقيـا،                

  .رس فيه من قبلوأصبحت تدرس فيه المذاهب السنية، وانقطعت صلته بما كان يد
، وتوالت عليه عمليات التجديد،     الظاهر بيبرس ولقي األزهر عناية فائقة من سالطين المماليك منذ عهد          
موضع ) م١٧٨٩-١٥١٧ = هـ١٢١٣-٩٢٣(وإلحاق المدارس به، وظل الجامع األزهر في العهد العثماني          

عناية الخلفاء ووالتهم في مصر، فجدد في بنائه، ووسعت مساحته، وأضيفت إليه مبان جديدة، وشهد إقبـاال                  
على االلتحاق به، فازدحم بالعلماء والدارسين، وبحلقات العلم التي لم تقتصر على العلوم الشرعية واللغويـة،                

  .يات من حساب وجبر وهندسةبل شملت أيضا علم الهيئة والفلك والرياض

  :نظام التعليم باألزهر
كان الطالب يلتحق باألزهر بعد أن يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب ويحفظ القرآن الكـريم، دون                
التزام بسن معينة للطالب، ثم يتردد الطالب على حلقات العلماء ويختار منها من يريد من العلمـاء القـائمين                   

  .نوا يدرسون العلوم الشرعية من فقه وحديث وآداب وتوحيد ومنطق وعلم الكالمعلى التدريس، وكا
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وكان طالب األزهر غير ملتزمين باالنتظام في الدراسة؛ فقد ينقطع عنها لفترة ثم يعاود الكـرة مـرة                  
وات أخرى في االنتظام، ولم تكن هناك لوائح تنظم سير العمل، وتحدد مناهج الدراسة، والفرق الدراسية، وسن               

الدراسة، بل األمر متروك للطالب الذي يتردد على حلقات العلم المختلفة، حتى إذا آنس في نفسه أنه أصـبح                   
أهال للتدريس والجلوس موقع الشيوخ واألساتذة استأذنهم وقعد للدرس، فإذا لم يجد فيه الطالب ما يرغبـون                 

وا درسه، ووثقوا فيـه، فتلـك شـهادة مـنهم           من علم، انفضوا عنه وتركوا حلقته، أما إذا التفوا حوله، ولزم          
  .بصالحيته للتدريس وجدارته بالقعود موضع األساتذة، وحينئذ يجيزه شيخ األزهر

  :شيخ األزهر
ولم يعرف األزهر منصب شيخ األزهر إال في العهد العثماني، إذ لم يجر النظام على تعيين شيخ لـه،                   

      ا، وكان المعروف أن لألزهر ناظرا يتولى شئونه المالية واإلدارية وال عالقة له بالنواحي العلمية،          تعيينًا رسمي
وهذا المنصب أنشئ في العصر المملوكي وكان هذا الناظر يرأس الجهاز اإلداري للجـامع مـن المـوظفين                  

محمد بن عبد اهللا    "ويكاد يجمع المؤرخون على أن أول من تقلد المشيخة في تاريخ األزهر هو الشيخ               . والخدم
  .، ثم توالى شيوخ الجامع األزهر حتى يومنا هذا)م١٦٩٠=  هـ ١١٠١(المتوفى سنة " ي المالكيالخرش

  :تطوير األزهر
وظلت نظم التعليم في األزهر تجري دون تغيير أو تطوير حتى تولى محمد علي حكم مـصر وعنـي                  

 كانت موقوفـة عليـه      بالتعليم، واتبع سياسات جديدة من شأنها أن أعرض عن األزهر، وانتزع أمالكه التي            
فساءت أحواله، وظهرت دعوات جادة إلصالح شئونه وتطوير نظمه ومناهجه التعليمية، فصدر أول قـانون               

على الـشهادة العالميـة،    لتنظيم حصول الطالب   الخديوي إسماعيل في عهد   ) ١٨٧٢=  هـ   ١٢٨٨(في سنة   
وحدد المواد التي يمتحن فيها الطالب بإحدى عشرة مادة دراسية شملت الفقه واألصول والحـديث والتفـسير                 

  .والتوحيد والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق
نة في  وكانت طريقة االمتحان تقوم على أن يكون الطالب في موضع المدرس، والممتحنون أعضاء اللج             

وضع الطلبة، فيلقي الطالب درسه، ويقوم الشيوخ بمناقشته بما يلقون عليه من أسئلة في مختلف فروع العلم،                 
وقد يستمر االمتحان لساعات طويلة ال تقطعها اللجنة إال لتناول طعام أو ألداء الصالة، حتـى إذا اطمأنـت                   

ا لها، فالدرجة األولى تمنح للطالـب الـذي         اللجة إلى رسوخ الطالب أجازته، وحددت مستواه بدرجات تعطيه        
يجتاز جميع المواد أو معظمها، والدرجة الثانية للذي يقل مستواه العلمي عن صاحب الدرجـة األولـى، وال                  
يسمح له إال بتدريس الكتب المتوسطة، أما الدرجة الثالثة فال يسمح لحاملها إال بتـدريس الكتـب الـصغيرة                   

متحان فله أن يعاود الكرة مرة أخرى أو أكثر دون التزام بعدد من المحـاوالت،               للمبتدئين، ومن يخفق في اال    
ويعـد  . ويحق لمن حصل على الدرجة الثانية أو الثالثة أن يتقدم مرة أخرى للحصول على الدرجة األعلـى                

فيـة  صدور هذا القانون أول خطوة عملية في تنظيم الحياة الدراسية بالجامع األزهر، غير أنها لـم تكـن كا                  
  .لتحقيق اإلصالح المنشود
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وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني صدرت عدة قوانين إلصالح األزهر؛ كان أهمها القانون الـذي                
 يد طـولى    محمد عبده وكان للشيخ   " حسونة النواوي "في عهد الشيخ    ) م١٨٩٦=  هـ   ١٣١٤(صدر في سنة    

في صدور هذا القانون، حيث كان يقود حركة إصالحية لتطوير األزهر، وقد حدد القانون سن قبول التالميـذ                  
بخمسة عشر عاما مع ضرورة معرفة القراءة والكتابة، وحفظ القرآن وحدد أيضا المقـررات التـي تُـدرس                  

 األخالق ومصطلح الحديث والحساب والجبـر والعـروض         باألزهر مع إضافة طائفة جديدة من المواد تشمل       
والقافية والتاريخ اإلسالمي، واإلنشاء ومتن اللغة، ومبادئ الهندسة وتقويم البلدان، وأنشأ هذا القانون شـهادة               

يتقدم إليها من قضى باألزهر ثماني سنوات ويحق لحاملها شغل وظائف اإلمامـة والخطابـة               " األهلية"تسمى  
، ويتقدم إليها من قضى باألزهر اثني عشر عاما على األقل، ويكون            "العالمية"هادة أخرى تسمى    بالمساجد، وش 

  .من حق الحاصلين عليها التدريس باألزهر

  :ظهور جماعة كبار العلماء
م وذلك في أثناء المشيخة الثانية      ١٩١١ لسنة   ١، صدر القانون رقم     )م١٩١١=  هـ   ١٢٣٩(وفي سنة   

، وتتكون من ثالثين عالما من صـفوة        "هيئة كبار العلماء  " وبمقتضى هذا القانون أنشئت      "سليم البشري "لإلمام  
علماء األزهر، واشتُرط فيمن ينتخب عضوا بهذه الهيئة، أال تكون سنه أقل من خمسة وأربعـين عامـا، وأن                

بع علـى   يكون مضى عليه وهو مدرس بالجامع األزهر والمعاهد األخرى عشر سنوات على األقل، منها أر              
األقل في القسم العالي، وأن يكون معروفًا بالورع والتقوى، وليس في ماضيه ما يشينه، ثم تغير االسـم فـي                    

  ".جماعة كبار العلماء"عهد مشيخة المراغي إلى 

  :ظهور الجامعة األزهرية
ـ                 الث وتضمنت مواد القانون السابقة زيادة مدة الدراسة باألزهر إلى خمسة عشر عاما، مقسمة على ث

مراحل، لكل منها نظام ومواد خاصة، وتوالت على هذا القانون تعديالت كان آخرها مـا ظهـر فـي سـنة                     
، وكان خطوة كبيـرة نحـو اسـتكمال         "محمد األحمدي الظواهري  "في عهد الشيخ    ) م١٩٣٠=  هـ   ١٣٤٩(

وات للمرحلـة   اإلصالح، وجعل هذا القانون الدراسة باألزهر أربع سنوات للمرحلة االبتدائية، وخمـس سـن             
  .كلية أصول الدين، وكلية الشريعة، وكلية اللغة العربية: الثانوية، وأنشأ ثالث كليات هي

الذي أصـبح األزهـر     ) م١٩٦١ من يوليو    ٥=  م   ١٣٨١ من المحرم    ١١( في   ١٠٣ثم صدر القانون    
الت واإلدارة، وكليـة  كلية المعـام : بمقتضاه جامعة كبرى تشمل إلى كلياته الثالثة القديمة كليات مدنية، تضم   

الهندسة، وكلية الطب، وكلية الزراعة، وكلية البنات التي جعلت بمثابة جامعة خاصة تشمل على أقسام الطب                
  .والعلوم والتجارة والدراسات اإلسالمية والدراسات العربية، والدراسات االجتماعية والنفسية

ر ويختص بالتخطيط ورسم السياسة العامة      وشمل القانون إنشاء مجلس أعلى لألزهر يترأسه شيخ األزه        
لألزهر، وإنشاء مجمع البحوث اإلسالمية بديال عن جماعة كبار العلماء، ويتكون من خمسين عضوا من كبار                
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علماء اإلسالم يمثلون جميع المذاهب اإلسالمية، ويكون من بينهم عدد ال يزيد عن عشرين من غير العلمـاء                  
  .المصريين

  :: الحاكم بأمر اهللا الحاكم بأمر اهللابناء مسجدبناء مسجد: :  م  م ٩٩٩٩٠٠

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إنشاء هـذا   شرع الخليفة الفاطمى العزيز باهللا فى. م١٠١٣ -٩٩٠=  هجرية ٤٠٣-٣٨٠جامع الحاكم 
 ٤٠٣الفـاطميين بمـصر سـنة     م وأتمه ابنه الحاكم بأمر اهللا ثالث الخلفاء٩٩٠=  هجرية ٣٨٠الجامع سنة 

بالقاهرة، وكان موقعه فى بادئ األمر خـارج   اطميةم وسمى باسمه، وهو ثانى الجوامع الف١٠١٣= هجرية 
 بين بابى النـصر  -فأدخله فى حدود المدينة وأقام سورها الشمالى  أسوارها األولى إلى أن جاء بدر الجمالى

م حدث زلزال أدى إلى سقوط قمتى ٣/ ١٣٠٢=  هجرية ٧٠٢وفى سنة . لوجهته الشمالية  مالصقا-والفتوح 
قالون فى سـنة   مبانيه فقام األمير بيبرس الجاشنكير بناء على أمر الناصر محمد بنالجامع وتداعى  مئذنتى
هذا التجديد باقيا إلى اآلن ممثال  ومازال أثر. م بتجديدهما وتقويم ما تداعى من عقوده١٣٠٤=  هجرية ٧٠٣

 -بأنها على شـكل  القبلة التى تتميز عن العقود األصلية  فى قمتى المئذنتين الحاليتين وفى بعض عقود رواق
األخرى عقود مدببة، وفى الشبابيك الجصية التى بقاعـدة القبـة فـى أعلـى       على حين أن-حدوة الفرس 

يـدل   ومنذ ذلك الوقت ال يوجد مـا . كتابة تاريخ هذا التجديد فى أعلى وجهة المدخل الرئيس المحراب ثم فى
بـأن يعطينـا فكـرة     معالمه األثرية كفيلعلى حدوث إصالحات جدية فى هذا الجامع ، على أن ما بقى من 

القبلة بكثير من معالمه القديمة منهـا   وقد احتفظ رواق. صحيحة عما كان عليه هذا الجامع من روعة وجالل
أمام المحراب ، والعقود األخرى التى علـى جـانبى المجـاز     المجاز األوسط بعقوده وأكتافه والقبة المقامة
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بعض عناصره الزخرفية ممثلة فى طراز الكتابة الكوفية المحفورة فى الجص  كما أبقى الزمن على. المذكور
كوفيـة   وبمربع قاعدة القبة وفى الشبابيك الجصية المفرغة بأشكال زخرفية جميلة تتخللها كتابة أسفل السقف

ن وم. العقود بعضها ببعض كذلك الزخارف المحفورة باألوتار الخشبية التى تربط أرجل. ورسومات هندسية
الجامع على غرار تخطيطه وقت إنشائه ويعنينا علـى   البقايا األثرية التى ال تزال قائمة إلى اليوم يمكن إعادة

الجوامع إذ يتألف من صحن مكشوف تكتنفه أربعة أروقة مسقوفة يشتمل  ذلك أنه عظيم الشبه بما بنى قبله من
 مستطيلة القطاع استدارت أركانها على هيئةخمسة صفوف من العقود المحمولة على أكتاف  رواق القبلة على

فيشتمل على صـفين   أعمدة ملتصقة ويشتمل كل من الرواقين الجانبيين على ثالثة صفوف أما رواق المؤخرة
طرفى جدار القبلة أقيمت قبتان جـددت   فقط ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينتهى بقبة أمام المحراب وفى

واحد من أركانها ، أما المحراب األصلى فلم يبق منـه    من األخرى سوى ركنرقبة الجنوبية منهما ولم يبق
اآلثار العربية الكسوة الرخامية التى كسا بها السيد عمر مكرم هـذا المحـراب    غير تجويفه ، وقد نقلت إدارة

  إلى محراب آخر عملتـه -م عندما اتخذ جزءا من رواق القبلة زاوية للصالة ١٨٠٨= هجرية  ١٢٢٣سنة 
الزاوية وأعادت بناءه فى  اإلدارة فى جدار القبلة على يمين المحراب األصلى كما هدمت الباب الحجرى لهذه

تقريبا، وكان له عدة أبواب عدا المدخل   مترا١٢٠ فى ١١٣وتبلغ مساحة الجامع من الداخل . صحن الجامع
لمدخل وآخران على يـساره وبـاب   بابان على يمين هذا ا الرئيس الواقع فى منتصف الوجهة الغربية أهمها

والقبلى كما كان له زيادة تقع أمام الوجهة القبلية شغلت على مـر الـزمن    يتوسط كال من الجدارين البحرى
الحوائط  ويتشابه هذا الجامع مع جامع ابن طولون فى مادة البناء فكالهما مبنى بالطوب فيما عدا .بأبنية حديثة

األكتاف الحاملة للعقـود وفـى طـراز     بنية بالثالثات ، كما يتشابهان فى شكلالخارجية لجامع الحاكم فإنها م
المادة ففى جامع ابن طولون طراز مـن الخـشب وفـى     الكتابة الكوفية المحيط بدائر السقف مع اختالف فى

فإننا القاطع لرواق القبلة فى منتصفه والقبة المقامة أمام المحراب  أما المجاز. جامع الحاكم طراز من الجص
الجـامع   فى الجامع األزهر ، كما كان للقبتين الواقعتين فى طرفى جدار القبلة نظيرتان فـى  نشاهد مثيليهما

يتوسطها ويبرز عن سمتها بنـاء   وهناك ميزة عمارية انفردت بها الوجهة الغربية لجامع الحاكم إذ. المذكور
ارية ال مثيل لها إال فى جامع المهدية المنـشأ  العم حجرى يتألف منه المدخل الرئيس للجامع ، وهذه الظاهرة

 وقد شوهدت بعد ذلك فى جـامع الظـاهر   -أوائل القرن العاشر الميالدى  - فى أوائل القرن الرابع الهجرى
 وتنتهى هذه الوجهة شماال وجنوبا ببرجين يتكون كل منهما من مكعبـين . بميدان الظاهر بيبرس البندقدارى

وتقـوم فـى   . الجاشنكير ر السفلى من عصر بناء الجامع والعلوى من عمل بيبرسأجوفين يعلو أحدهما اآلخ
وهاتـان  . أخرى تبدأ مربعة وتنتهى مثمنـة  البرج الشمالى مئذنة أسطوانية كما تقوم فى البرج الجنوبى مئذنة

ء العلوى البرجين ال يرى اإلنسان منهما من الخارج سوى الجز المئذنتان مبنيتان من الحجر ومحتجبتان داخل
ويحلى بدنى المئذنتين والمدخل الرئيس زخارف وكتابات كوفية محفورة فى الحجر كما  .المجدد من كل منهما

الفـن   جدار البرج الجنوبى من الخارج طراز رخامى محفور فيه بالخط الكوفى آيـات قرآنيـة بلـغ    يحلى
الحاكم بأمر اهللا مـن التقـدم    ن فى عهدالزخرفى فيها جميعا شأوا عظيما يدل على مبلغ ما وصل إليه هذا الف

  .واالزدهار
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  ::وفاة جوهر الصقلىوفاة جوهر الصقلى: :  م  م ٩٩٢٩٩٢
فتح مـصر   .  مملوكا ثم ترقى بالوظائف      القيروانسبي الى   . ولد في أرض الروم     .  شهير   فاطميقائد  

ولـد جـوهر    . م٩٩٢تـوفي   .  م   ٩٦٨ز لدين اهللا الفاطمي وأنشأ مدينة القاهرة بأمره وبنى االزهر عام            للمع
التحق بخدمة الخليفة الفاطمي المعز لـدين اهللا        .  هـ ونسب اليها   ٣٠٠ بالبحر المتوسط حوالي     صقليةبجزيرة  

تدرج جوهر في بالط المعز حتى      . ن وتميزا في مواهبه وقدراته وثقافته الواسعة        حيث توسم فيه اخالصا للدي    
 هـ كاتبا له ولقب بجوهر الكاتب ، حيث كانت الكتابة من المناصب العالية في الدولة التـي                  ٣٢١اصبح عام   

 َ .ال تسند اال لذوي الكفاءة والقدرة في معالجة األمور

رة وتولى قيادة الجيش خالل حروب الدولة فـي شـمال           هـ الى منصب الوزا   ٣٤٧ترقى جوهر عام    
افريقيا وكان له دوره في توحيد االمن فيها، فحظي بمكانة كبيرة عند المعز حيث يقال انه لما مرض واشرف                   
على الموت حزن عليه المعز حزنا شديدا وعاده بنفسه في بيته وهو شرف ال يناله اال المقربون من رجـال                    

ن مرضه وأسند اليه المعز مهمة فتح مصر لما عهد فيه من كفاية وشـجاعة ومقـدرة              شفي جوهر م  . الدولة  
واهللا لو خرج جوهر وحده لفـتح مـصر         « حربية وادارية ، بل بلغ من ئقة المعز به ان قال له وهو يودعه               
  َ .» ويبني مدينة تقهر الدنيا ابن طولونوليدخلن الى مصر باالردية من غير حرب ولينزلن في خرابات 

 هـ واسس مدينة القاهرة وبنى الجامع االزهر ودافع عن الخالفة           ٣٥٨نجح جوهر في فتح مصر عام       
 ويحـسن   من صفات جوهر أنه كان عاقال، عادال، يحب النـاس          . القرامطةالفاطمية ضد خصومها وخاصة     

  َ . هـ فرثاه الشعراء على اختالف مذاهبهم ٣٨١اليهم لذا حزنوا عليه يوم وفاته عام 

  ::وفاة ابن يونسوفاة ابن يونس: :  م  م ١٠٠٩١٠٠٩
رياضـي وفلكـي ومـنجم      . ابو الحسن علي بن ابي سعيد عبد الرحمن بن احمد الصدفي المـصري              

دار عمل فلكيا فـي     . م  ١٠٠٩  الميالدي ، وتوفي فيها عام     ١٠ولد في القاهرة في القرن      . وموسيقي مصري   
 ( الـزيج وقد اتم    . الفسطاط ، وقام بارصاده من فوق جبل المقطم قرب          الحاكم بالقاهرة زمن الخليفة     الحكمة

ولم يصل الينا من الحاكمي اال      .  م في اربعة مجلدات ، واهداه للعزيز الفاطمي          ١٠٠٧حوالي عام   ) الحاكمي  
وال تختلف جداول ابن يـونس      . اجزاء قليلة بها بعض اوصافه ، ولكن وصلتنا ازياج كثيرة يمنية نقلت عنه              

 َ . التي اعتمد عليها الراصد المصري البتانيكثيرا عن جداول 

كذلك حـسب بدقـة     . وقد رصد ابن يونس كسوف الشمس وخسوف القمر ، واثبت تزايد حركة القمر              
واخترع الربع  . كبيرة ميل دائرة البروج ، وتوصل الى اقرب االرقام الصحيحة حتى اختراع اآلالت الحديثة               

وقد ضم مرصد ابن يونس بعد ذلك الى دار الحكمة ، واستمر في عملـه               . ذا الثقب ، وبندول الساعة الدقاقة       
وقد توصل ابن يونس الى معالجة عمليات معقدة في حـساب المثلثـات وفـي االسـقاط                 . م١١٧١حتى عام   

  َ . ممتازا على العود المتعامد ، وساهم في تقدم علوم اللوغاريثمات ، كما عمل بالتنجيم ، وكان ضاربا
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بلوغ االمنية فيمـا يتعلـق بطلـوع        ( كتاب  ) الزيج الحاكمي   ( ومن اهم مؤلفات ابن يونس الى جانب        
( ، و كتـاب  ) رسالة في طريق استخراج خطي القسطاس ( ، و ) كتاب فيه السمت  ( ، و   ) الشعرى اليمنية   

اب المثلثات كان يعتمد عليها الفلكيـون قبـل         وقد توصل ابن يونس اليجاد عالقات هامة في حس        ) . الحبيب  
  َ .الحساب باللوغاريثمات 

  ::وفاة القضاعىوفاة القضاعى: :  م  م ١٠٦٣١٠٦٣
م ١٠٦٣توفي عام   . مؤرخ ودبلوماسي واديب وفقيه مصري      . ابو عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر         

، ودرس علوم الفقه والدين فيها ، ثم طوف في الشام وشبه الجزيـرة               الحاكم بأمر اهللا  نشأ في القاهرة زمن     . 
في مصر في طلب مساعدة     )) الشدة العظمى   (( م زمن   ١٠٥٨العربية والعراق ، واوفده المستنصر باهللا عام        

 ، ولكنه فشل في مهمته ، وفضل البيزنطيون التحالف مع           السلجوقيين وعرض التحالف معهم ضد      البيزنطيين
الـذي ربمـا كـان    ) عيون المعارف ( ويشتهر القضاعي بمؤلفيه . السلجوقيين على التحالف مع المصريين   

ن االنبياء وتـواريخ    االنباء ع ( ، المسمى بدوره احيانا     ) تاريخ القضاعي   ( مختصرا لتاريخه الكبير المسمى     
، وقد استعان بالكتابين مؤرخون كثيرون ، ولكن لم ينتقـل           ) المختار في ذكر الخطط واآلثار      (، و   ) الخلفاء  

  يفوهما في الحديث الشر) مسند الصحاب ( ، و ) الشــــهاب ( الينا من مؤلفات القضاعي عامة غير 

  ::مولد ابن الصيرفىمولد ابن الصيرفى: :  م  م ١٠٧٠١٠٧٠
خدم امير الجيوش   ). م١١٤٧-م١٠٧٠(مؤرخ واديب مصري    . ب بن سليمان    ابو القاسم علي بن منج    

االشارة الـى   ( وقد ألف   .  األمر والحافظ ، واشتهر ببالغته وجمال خطه         الفاطميينالمصرية زمن الخليفتين    
يه قوانين الموظفين رؤساء ومرؤوسين ، وكـذا        الذي وضع ف  ) قانون ديوان الرسائل    ( و  ) من نال الوزارة    

   . القبطيةمواعيد جباية االموال ، والعطالت الرسمية بالتواريخ االسالمية و

  
  
  
  

  ::بناء مسجد الجيوشىبناء مسجد الجيوشى: :  م  م ١٠١٠٨٥٨٥
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قلعـة    المقطم مشرفا علـى شيد هذا المسجد على حافة جبل. م١٠٨٥=  هجرية ٤٧٨مسجد الجيوشى 

أنشأه الوزير الفاطمى بـدر   وقد. صالح الدين ويراه اإلنسان أول ما يرى إذا اتجه ببصره إلى شرق القاهرة
صغير ذو أهمية عمارية فمئذنته تعتبر مـن   م وهو مسجد١٠٨٥=  هجرية ٤٧٨الجمالى أمير الجيوشى سنة 

ى المدخل مباشرة وتبتدئ من سطح المسجد ببدنـة مربعـة   أعل وهى تقع. أقدم المآذن الفاطمية القائمة بمصر
ويعتبر المقرنص المنتهية به البدنة المربعة . يعلوهما مكعب ثم مثمن تغطيه قبة تنتهى بحطتين من المقرنص

القـاهرة إذ   أما تخطيط هذا المسجد فعلى غير المألوف فى مساجد. مثل لهذا النوع من الزخرف بمصر أقدم
يمينها سلم يؤدى إلـى المئذنـة    ن الباب الواقع فى منتصف الوجهة الغربية إلى دركاة علىيتطرق اإلنسان م

يصل اإلنسان إلى صحن مكشوف علـى يمينـه    وعلى يسارها غرفة مسقوفة بقبو مصلب ومن هذه الدركاة
يرتكز على زوجين من األعمدة الرخاميـة وعلـى جانبيـه     ويساره حجرتان مستطيلتان ويتصدره عقد كبير

إلى إيوان القبلة الذى يشمل على رواق أمامى مـسقوف بثالثـة قبـوات     عقدان صغيران وتؤدى هذه العقود
معقودة تؤدى الفتحة الوسطى منها إلى حيز مربع أمام المحراب تغطيه قبة محمولـة   مصلبة به ثالث فتحات

طـراز مـن    لمربع من أعلىالمثمنة بواسطة طاقية واحدة فى كل ركن من أركان المربع ويحلى هذا ا رقبتها
الكوفى آيات قرآنية تحيط بكلمتى  الكتابة الكوفية المزخرفة كما يحلى قمة القبة إطار دائرى مكتوب فيه بالخط

إيوانين صغيرين على يمين المربع ويساره ويغطى  وتؤدى الفتحتان األخريان إلى.  مكررة- محمد وعلى -
د من أجمل المحاريب الجصية وأحسنها صناعة فقد جمع بـين  المسج ويعتبر محراب هذا. كليهما قبو مصلب

التفريغ فيه وهو يشمل على إطارين من الكتابة الكوفية المزخرفة تحصر بينهما  دقة الحفر فى الجص وجمال
 .منها جميلة تمأل توشيحتى عقد المحراب ويتوج أعاله طراز به زخارف مفرغة لم يبق سوى القليل زخارف

  ::لمسجد األقمرلمسجد األقمربناء ابناء ا: :  م  م ١١١١٢٥٢٥
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الفـاطميين   أنشأ هذا الجامع اآلمر بأحكام اهللا سـابع الخلفـاء  . م١١٢٥=  هجرية ٥١٩الجامع األقمر 

أمتـار   10 م وتخطيطه يقتصر على صحن مكشوف مربع طول ضـلعه ١١٢٥=  هجرية ٥١٩بمصر سنة 
فيما عدا أركان الصحن فقد  رخامية عقودها محمولة على أعمدة -تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة 

النوع المحدب الذى لم يظهر بمصر إال فـى   استعيض عن األعمدة الرخامية بأكتاف مربعة وهذه العقود من
القبة المعروفة بقبة الشيخ يونس والتى يظن أنها لبدر الجمـالى   أواخر العصر الفاطمى وكان أول ظهوره فى

 د المشرفة على الصحن طراز من الكتابة الكوفية الجميلة كمـا يحلـى  ويحلى حافة العقو .ثم فى هذا الجامع
بقبـاب قليلـة    هذا واألروقة األربعة مسقوفة. تواشيحها أطباق مضلعة تتشعع أضالعها من جامات مزخرفة

أما المنبـر فقـد جـدد    . الخشب الغور ما عدا البائكة األخيرة فى رواق القبلة فيغطيها سقف حديث مستو من
 ٧٩٩السالمى فى أيام السلطان الظاهر برقوق فى سنة  ة التجديد التى قام بها فى هذا الجامع يلبغاضمن عملي

والمئذنة وغيرهما وأثبت تاريخ هذه العملية فى لوحة ركبـت أعلـى    م وشملت المنبر٩٧/ ١٣٩٦= هجرية 
  الفاطمية التى نراهـا مازال محتفظا ببعض زخارفه. تجديد المنبر فى ذلك الوقت فإنه المحراب وبالرغم من

 بوجهة عقد باب المقدم وخلف مجلس الخطيب كما نرى بعض زخارف فاطمية أخرى فى بعـض حـشوات  
وجهته الفريدة التى  وتتجلى شهرة هذا الجامع فى. الدواليب الحائطية ومعابرها وكذلك فى تجليد معبرة الباب

كان على المهندس أن يراعى اتجاه القبلة   ولما-جمعت إلى تناسب أجزائها وتناسقها وفرة زخارفها وتنوعها 
منحرفة لتساير اتجاه الطريق وعمد إلى شغل الفراغ المتخلف  فى التخطيط الداخلى فقد جاءت الوجهة الرئيسة

 ظاهرة التوفيق -وهذه الظاهرة . المدخل وسلم المئذنة وغرفتين فتحتا على الداخل عن هذا االنحراف بدركاة
شاعت فـى تخطـيط     أول ما نراها فى هذا الجامع ، ثم نراها بعد ذلك وقد- واتجاه الطريق اتجاه القبلة بين

هذه الوجهة اآلن هـو المـدخل    والقسم الظاهر من.  التى أنشئت فى العصر المملوكى- المدارس -المساجد 
جهة بـارزا عـن   البناء ويقع المدخل فى منتصف الوا والجناح األيسر أما الجناح األيمن فيحجبه منزل حديث

يعلوه عقد حلى داخله بأضالع تسير متوازية من أسفل ثم تتشعع مـن   سمتها، وبه الباب المعتب بعتب مزرر
 مكتوبتين بالخط الكوفى المفرغ فى الحجر تحـيط بهمـا   - محمد وعلى -بكلمتى  طبق مستدير زين مركزه

الدقـة   ناعة الحفر والتفريغ فيهـا حـد  زخرفية فكتابة كوفية مفرغة ثم دائرة زخرفية أخرى بلغت ص دائرة
وبداخلهما تجويفان ينتهى كـل   وعلى يسار الباب صفتان تتوج كل منهما أربع حطات من المقرنص. واإلتقان

. صغيران عقداهما محموالن على أعمـدة ملتـصقة   كما يعلو هاتين الصفتين تجويفان. منهما بطاقة مخوصة
واجهة أولى المحاوالت فى تزيين الواجهات بهذا النوع من الزخرف ال وتعتبر المقرنصات التى نراها فى هذه

 ويحلى الجناح األيسر من الواجهة صفة قليلة الغور تنتهـى . مميزات العمارة اإلسالمية الذى يعتبر من أهم
ازدانـت جميعهـا    بعقد مضلع داخله يشبه العقد الذى يعلو الباب وعلى جانبيه معينان فوقهمـا مـستطيالن  
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الطراز األول فـى نهايـة   .. المزخرفة  هذا ويحلى الوجهة ثالثة طرز من الكتابة الكوفية-منوعةبزخارف 
وإلى جانبه اسم وزيره المأمون البطائحى وألقابه وتـاريخ   الوجهة من أعلى مكتوب فيه اسم اآلمر بأحكام اهللا

لمأمون وألقابه وأدعيـة لـه   منسوب رجل عقد المدخل ومكتوب فيه أيضا اسم ا والطراز الثانى عند. اإلنشاء
على شىء فإنمـا    إن دلت- ظاهرة اقتران اسم الوزير وألقابه باسم الخليفة -وهذه الظاهرة . اإلنشاء وتاريخ

أما الطراز الثالث فيـسير  . ونفوذ تدل على ما كان عليه الوزراء فى أواخر عصر الدولة الفاطمية من سطوة
  .يات قرآنيةعند منسوب عتب الباب ومكتوب فيه بعض آ

  ::مولد ابن مماتى المصرىمولد ابن مماتى المصرى: :  م  م ١١٤٧١١٤٧
جغرافـي  . االسعد ابو المكارم اسعد بن الخير بن المهذب بن زكريا بن قدامة بن ابي مليح المـصري                

 القـاهرة    ، وخدم في دواوين    اسيوطنشأ مسيحيا في    . م  ١٢٠٩م و توفي عام     ١١٤٧واديب مصري ولد عام     
لكـن الدسـائس   .  ورأس له ديواني الجيش والماليـة  صالح الدين االيوبيالمختلفة ، ثم اعتنق االسالم زمن     

قـوانين  (  ابن ممـاتي بكتابـه      ويشتهر.  زمن الملك العادل حيث توفي هناك        حلباضطرته الى الهرب الى     
الذي بحث فيه في نظم الدواوين ، ووظائفها ، واختصاصاتها ، وأراضي مـصر ، ومـساحتها ،                  ) الدواوين  

  َ .وخراجها في زمانه 

  
  

  ::بناء مسجد الصالح طالئعبناء مسجد الصالح طالئع: :  م  م ١١١١٦٠٦٠

 

  
  
  
  
  
  

  

طالئـع   الصالحيقع هذا الجامع خارج باب زويلة أنشأه . م١١٦٠=  هجرية ٥٥٥جامع الصالح طالئع 
وتخطيطـه  . م1160 =  هجرية٥٥٥بن رزيك وزير الفائز بنصر اهللا عاشر الخلفاء الفاطميين بمصر سنة 

تحيط به أربعة أروقة مـسقوفة   من الداخل ال يختلف عما تقدم عليه من الجوامع إذ يتألف من صحن مكشوف
لة على أعمدة رخامية ويشتمل كل مـن  العقود المحمو أكبرها رواق القبلة الذى يشتمل على ثالثة صفوف من
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فقط وجميع عقود الجامع محدبة الشكل وهى مبنية بـالطوب علـى    األروقة الثالثة األخرى على صف واحد
األربعة من الخارج بالحجر ومن الداخل بالطوب وهى ظـاهرة انفـرد بهـا هـذا      حين بنيت حوائط الجامع

 لكتابة الكوفية المزخرفة كما تحلـى خواصـرها أطبـاق   حافة عقود رواق القبلة طرز من ا ويحلى. الجامع
مربعة مـن الجـص    ويعلو العقود نوافذ. مستديرة مفرغ وسطها بأشكال هندسية يحيط بها إطارات زخرفية

رواق القبلـة فيـزين أعـاله     أما صدر. المفرغ وتربط أرجلها طبال وأوتار خشبية محالة بزخارف محفورة
طرز مـن الكتابـة الكوفيـة ويـسود      يقة محالة بزجاج ملون تحف بهاشبابيك جصية مفرغة برسومات دق

غطيت طاقيته بالخشب المنقوش وإلـى جـواره منبـر     المحراب الذى يتوسط حائط القبلة البساطة التامة وقد
التاريخية الموجودة أعلى باب مقدمه على أنه من عمل األمير بكتمـر   خشبى دقيق الصنع يستدل من الكتابة

م وهو الذى قام بترميم الجامع أيام الناصر محمد بن قـالون  ١٣٠٠/ ١٢٩٩= هجرية  ٦٩٩سنة الجوكندار 
الوجهة البحريـة   وللجامع ثالثة مداخل يتوسط أحدهما. هذا المنبر رابع المنابر القديمة القائمة بمصر ويعتبر

حلى داخله بمخوصـات  عقد محدب  ويتوسط الثانى الوجهة القبلية وكالهما يقع فى بروز بسيط يغطى أعاله
الغور تنتهى بعقود محدبة وتعتبر هذه الظاهرة  تتشعع من عقد مسدود وكلتا الوجهتين مقسمة إلى صفف قليلة

وقد نسج على منوالها فى وجهة المدرسة الصالحية . األولى من نوعها -  ظاهرة تقسيم الوجهات إلى صفف-
المـدخل   اما المدخل الغربى وهو.  من المساجد المملوكيةالدين ثم اتبعت فيما جاء بعد ذلك وقبة الصالح نجم

مـصراعين قـسمت وجهتـه     الرئيس فيعلو فتحة بابه عتبة مزررة فرقها عقد عاتق وكان له باب خشبى ذو
األمامية بألواح نحاسـية ذات حـشوات    الخلفية إلى حشوات محالة بزخارف فاطمية جميلة وصفحت الوجهة

اآلثار العربية وقد عمل الباب الحالى للجامع علـى مثـال    الباب محفوظ بدارمفرغة بزخارف مملوكية وهذا 
هذا المدخل رواق محمولة عقوده المحدبة على أعمدة رخامية يكون مع حجـرتين   ويتقدم. الجامع القديم تماما

وجهتـى   هذا ويحلـى . طرفيه وجهة الجامع الغربية التى تعتبر بنظامها هذا وجهة فريدة المثال قائمتين على
تخويصاته من جامة مـستديرة   الحجرتين المكتنفتين هذا الرواق صفتان تنتهى كل منهما بعقد مخوص تتشعع

طرازين من الكتابة الكوفية المشتملة على اسـم   بها حليات نجمية ويوجد بهذه الوجهة والوجهة البحرية بقايا
هجرية أما مئذنة الجامع األصلية فكانت ٥٥٥س وألقابه وتاريخ التأسي الفائز بنصر اهللا ووزيره الصالح طالئع

 ويعتبر هذا الجامع من. المدخل ثم هدمت فى وقت ما وحلت محلها مئذنة ثانية هدمت كذلك مقامة أعلى هذا
  .للتجارة الجوامع المعلقة أى المنشأة مرتفعة عن منسوب الطريق كى يتيسر إنشاء حوانيت أسفلها

لعباسية، والخطبة للخلفاء العباسيين في مساجدها ألول مرة بعـد          عودة مصر إلى الخالفة ا    :  م   ١١٧١
  .صالح الدين األيوبيموت الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين وكان ذلك بمجهودات 

 حكم األتابك نور الدين زنكىمصر تحت :  م ١١٧٤ – ١١٧١

هجوم األسطول الصقلي على مدينة اإلسكندرية ونجاحه في حـصارها، لكـن هـذا              :  م   ١١٧٤ •
الحصار فشل بفضل المقاومة التي أبداها المدافعون عن المدينة ووصول صالح الدين األيـوبي              

ن فـي إلحـاق     على رأس قوة للدفاع عن اإلسكندرية، ولم يدم الحصار طويال فقد نجح المسلمو            
 .هزيمة كبيرة باألسطول الصقلي وإجباره على الهرب
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  ::عصر الدولة األيوبية فى مصرعصر الدولة األيوبية فى مصر: :  م  م ١٢٥٠١٢٥٠  ––  ١١٧٤١١٧٤

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :: ) ) م م١٢٥٠١٢٥٠  --  ١١٧١١١٧١/ /  هـ  هـ ٦٤٨٦٤٨  --  ٥٦٧٥٦٧( ( الدولة األيوبية الدولة األيوبية 
م بمدينة تكريت على نهـر دجلـة شـمالي          ١١٣٨/  هـ   ٥٣٣ولد صالح الدين يوسف بن أيوب سنة        

واتصل والده نجم الدين أيوب وعمه شيركوه باألتابك زنكي فنشأ صالح الدين فى ظل البيـت                سامرا بالعراق   
الزنكي وتعلم علوم أوالد األمراء من حفظ القرآن وتعلم األدب ودراسة الفقه واشترك مع عمه شيركوه فـى                  

 الحمالت التى قادها لمنع الصلبيين من االستيالء على مصر أواخر الدولة الفاطمية 

م استطاع صالح الدين أن يعلن نفسه سلطانا علـى       ١١٧٤/  هـ   ٥٧٠د وفاة نور الدين زنكي سنة       وبع
مصر فوجه عنايته بعمل العديد من األعمال الداخلية بمصر فبني قلعته التى عرفت باسمه وأحـاط القـاهرة                  

 والفسطاط 

ام الشافعي ، أمـا مـن       معا بسور واحد كما شجع على بناء مدارس لدراسة فقه السنة منها مدرسة اإلم             
الناحية الخارجية فقد اتجه صالح الدين األيوبي إلى حرب الصلبيين وذلك بأن اتبع سياسة الجهاد ضدهم حتي                 

 م واستولي على الكثير من مـدنهم        ١١٨٧/  هـ   ٥٨٣انتصر عليهم انتصارا حاسما فى معركة حطين سنة         
 .إنطاكية وطرابلس حتي لم يبق لهم بالشام سوي بعض المدن مثل صور وعكا و

وبعد وفاة الناصر صالح الدين األيوبي خلفه اثنان من أبنائه هما العزيز بن صالح الدين الذى تـولي                  
 ٥٩٦ - ٥٩٥ م ثم ابنه المنصور بن العزيز        ١١٩٨/  م   ١١٩٣ هـ   ٥٩٥ هـ إلى سنة     ٥٨٩الحكم من سنة    

  - ١١٩٨/ هـ 

 ١٢٠٠/  هـ   ٦١٥ - ٥٩٦ صالح الدين األيوبي     م ، ثم تولي الحكم بعدهم السلطان العادل أخو        ١٢٠٠
م وهكذا انتقل الحكم من أبناء صالح الدين إلى أخيه العادل وأبنائه ، وقد حدث اختالف كبير بـين                   ١٢١٨ -
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أبناء البيت األيوبي فى مصر والشام وتحاربوا فيما بينهم فاستعان األيوبيين سواء فى مصر أو الشام بأجنـاد                  
 من مختلف البالد المجاورة وازداد نفوذ هؤالء المماليك بسبب استمرار الحروب بـين              من المماليك المجلوبة  

 أبناء البيت األيوبي وكان السلطان فى ذلك الوقت هو الصالح بن الكامل نجم الدين أيوب 

 م وهو يحارب الصلبيين فاضـطرت       ١٢٤٩/  هـ   ٦٤٧إال أن السلطان نجم الدين األيوبي توفي سنة         
ر إلخفاء موته حتي انتصر المسلمون على الصلبيين فى موقعة المنصورة ثم فارسكور سـنة               زوجته شجر الد  

م وتقلدت شجر الدر الحكم بعد أن تخلصت من توران شاه ابن الصالح نجم الدين األيوبي                ١٢٥٠/  هـ   ٦٤٧
ن سـنة   م ، وهكذا انتهي حكم الدولة األيوبية من مصر بعد أن حكموها إحدى وثماني             ١٢٥٠/  هـ   ٦٤٨سنة  

  .ليبدأ بعد ذلك عصر المماليك 
 بقطع الخطبة للخليفـة الفـاطمي، والـدعاء للخليفـة العباسـي             صالح الدين األيوبي  قيام  :  م   ١١٦٥

 .الدولة الفاطميةبالقاهرة، معلنًا بذلك نهاية " المستضيء"

أضطرب رجال القصر الفاطمى وسعى بينهم من حذرهم عاقبة وزارة صالح الدين            أضطرب رجال القصر الفاطمى وسعى بينهم من حذرهم عاقبة وزارة صالح الدين            : :  م    م   ١١٦٨١١٦٨
ة ة ة الدعوة العباسي  ة الدعوة العباسي  ، ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطير وأهمها إزالة الدعوة الفاطمية واقام           ، ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطير وأهمها إزالة الدعوة الفاطمية واقام           

    ::ثانيةثانية
فى تلك األونة أخذت المؤامرات تظهر واحدة فواحدة وكانت أوالها مؤامرة داخل القصر الفـاطمى ،                

أراد بها اسقاط صالح الدين والقضاء على جنده وعلى من أتوا معه            " عبد المؤتمن " دبرها خصى أسود اسمه     
لوال ذكاء القاضى الفاضل من ناحية ، ولوال سيف الملك          من أهله وعشيرته وكاد النجاح يكتب لهذه المؤامرة         

  . شمس الدولة بن أيوب وهو األخ األكبر لصالح الدين من ناحية ثانية 
فى هذه اآلونة فكر عبد المؤتمن ورجاله أن يملئوا أيديهم من ذخائر القصر الفاطمى التـى توشـك أن                   

تعينوا ببعض ثمنها على تشجيع الجنـد ، وتـوفير          تضيع منهم إلى اآلبد ، وكان من أغراضهم فى ذلك أن يس           
المال الالزم لرجال المؤامرة ، عرف ذلك الوزير صالح الدين ، فلم يمض وقت طويل حتى هداه تفكيره إلى                   
خادمه األمين ، وصديقه الغيور ، بهاء الدين قراقوش ، فجعله متولى القصر الفاطمى ، يحرسـه ويـصون                   

ين لم تمكن أحداً من أولئك المتأمرين من أخذ شئ من ذخائره ، على كثرتهـا                ذخائره ، فقام على حراسته بع     
 .ودقتها وسهولة حملها وإمكان اخفائها 
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  ::صالح الدين يبنى قلعة الجبل على جبل المقطم صالح الدين يبنى قلعة الجبل على جبل المقطم : :  م  م ١١٧٦١١٧٦

  

  

  

  

 جبل المقطم وقد أقيمت على إحدى الربى المنفصلة عن        " القلعة"قلعة صالح الدين األيوبى تقع فى حى        
  .القاهرةعلى مشارف مدينة 

وتعتبر قلعة صالح الدين األيوبى بالقاهرة من أفخم القالع الحربية التى شيدت فى العصور الوسـطى                
فموقعها إستراتيجي من الدرجة األولى بما يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية ألنه يـسيطر علـى مـدينتى                   

، كما أنه يشكل حاجزا طبيعيا مرتفعا بين المدينتين كما أنه بهـذا الموقـع يمكـن تـوفير                   والفسطاطالقاهرة  
االتصال بين القلعة والمدينة فى حالة الحصار كما أنها سوف تصبح المعقل األخير لالعتصام بها فى حالة إذا                  

  . بيد العدوما سقطت المدينة
ولقد مر بهذه القلعة الشامخة الكثير والعديد من األحداث التاريخية حيث شهدت أسوارها أحداثا تاريخية               

ى م ، وحتـى تـول     ١٧٩٨مختلفة خالل العصور األيوبية والمملوكية وزمن الحملة الفرنسية على مصر سنة            
  .محمد على باشا حكم مصر حيث أعاد لها ازدهارها وعظمتها

وقد كان السلطان الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب أول من فكر ببناء القلعة على ربوة الصوة فى                  
  م١١٧٦/هـ٥٧٢عام 

حيث قام وزيره بهاء الدين قراقوش األسدى بهدم المساجد والقبور التى كانت موجودة على الصوة لكى                
ببناء القلعة عليها حيث قام العمال بنحت الصخر وإيجاد خندقا اصطناعيا فصل جبل المقطم عن الصوة                 يقوم

   .زيادة فى مناعتها وقوتها
وقد ذكر المؤرخون عن سبب بناء القلعة أن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب لمـا أزال الدولـة                   

ة بالقاهرة ولم يزل يخاف على نفسه مـن شـيعة           الفاطمية من مصر واستبد باألمر لم يتحول من دار الوزار         
الخلفاء الفاطميين بمصر ومن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى سلطان الشام فامتنع أوال مـن نـور                   
الدين بأن سير أخاه الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب فى سنة تسع وستين وخمسمائة إلى بالد                   

مه من نور الدين فأستولي شمس الدولة على ممالك اليمن وكفى اهللا تعالى صالح              اليمن لتصير له مملكة تعص    
وأمن جانبه وأحب أن يجعل لنفسه معقال بمصر فإنه          الدين أمر نور الدين ومات فى تلك السنة فخال له الجو            

  كان قد قسم القصرين بين أمرائه وأنزلهم فيها
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ة الجبل أنه علق اللحم بالقاهرة فتغير لونه بعد يوم وليلة           يقال أن السبب الذى دعاه إلى اختيار مكان قلع        
وليلتين فأمر حينئذ بإنشاء قلعة هناك وأقـام         فعلق لحم حيوان أخر فى موضع القلعة فلم يتغير إال بعد يومين           

قرقوش وأصـبح   نسبة الى اسد الدين شيركوه الذى اعتقه        ( على عمارتها األمير بهاء الدين قراقوش األسدى        
فشرع فى بنائها وبنى سور القاهرة الذى زاده فى سنة أثنين وسبعين وخمسمائة وهدم األهـرام                 ) إليهينسب  

الصغار التى كانت بالجيزة تجاه مصر وكانت كثيرة العدد ونقل ما وجد بها من الحجارة وبنى بـه الـسور                    
قلعة ومصر فمـات الـسلطان   يحيط بالقاهرة والقلعة وقناطر الجيزة وقصد أن يجعل السور يحيط بالقاهرة وال 

  قبل أن يتم الغرض من السور والقلعة
وفاة العالم اللغوي الكبير أبي محمد عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار، المعروف بابن بري،                :  م   ١١٨٣

ولد بمصر وتعلم بها، وبرز في علوم اللغة، ودرس في جامع عمرو بن العاص، وله مؤلفات كثيـرة، مـن                    
 ". بري على معجم الصحاح للجوهريحواشي ابن"أشهرها 

  ::مصر فى عهد العزيز عثمانمصر فى عهد العزيز عثمان: :  م  م ١١٩٣١١٩٣
وكان قبل ذلك يحكم مصر باسم أبيـه        ،  )م١١٩٨-١١٩٣(حكم العزيزعثمان مصر قرابة خمس سنوات     

ولى سلطنة مصر فى حياة والده      "صالح الدين وفى ذلك يقول المؤرخ ابن تغرى بردى عن العزيز عثمان أنه            
ويالحظ أن العزيز عثمـان     ".باتفاق االمراء وأعيان الدولةبديار مصر    ،  د وفاته استقالال  ثم تسلطن بع  ،  صورة

وقـد أشـادت    .وهو لذلك يمثل أول حاكم من بنى أيوب يولد على أرض مصر ويتولى حكمها             ،  ولد بالقاهرة 
" بأنـه  وعدله فى الرعيه حتى وصفه ابن خلكان         ،  وصالح حكمه ،  المصادرالمعاصرة باستقامة العزيز عثمان   

  ".محسنا الى الناس، واسع الكرم، كثير الخير، كان ملكا مباركا
اال أن  .قلب الدوله األيوبيـه   -مثلما كانت فى عهد صالح الدين     -     ومع أن مصر ظلت فى ذلك الدور      

مما ترتب عليه حدوث القحط     ،  )م١١٩٤(احوالها األقتصادية تأثرت الى حد كبير بسبب انخفاض فيضان النيل         
وكثرت الطرحى مـن االمـوات      "وكثر الزحام فى األسواق على الخبز لقلته      ،  فهلكت المواشى ،  الوباءوانتشار  

وبقى بمصر من لم يوجـد مـن        ،  وزادت عدتهم بمصر والقاهرة فى كل يوم عن مائتى نفس         ،  على الطرقات 
لـم  ،  ك الـدور  ويبدو أن انشغال العزيز عثمان بالنزاع مع أخيه األفضل فى ذل          ".وأكثرهم يموت جوعا  ،  يكفنه

  .يساعد على سرعة وضع حد لتلك الضائقة التى أثرت تأثيرا خطيرا فى أحوال البالد

  ::النزاع يشتد بين ابناء البيت األيوبىالنزاع يشتد بين ابناء البيت األيوبى: :  م  م ١١١٩٤١٩٤
-ذلك أن صالح الدين أوصى البنه األفضل      .ولم تلبث أن نشبت حرب الوراثة بين أبناء البيت االيوبى         

ولكـن  . تكون له السلطة العليا فى سائر أنحاء الدولـه األيوبيـه           على أن ،  بالسلطنة من بعده  -صاحب دمشق 
نظرا لما اتصف به من ضعف وسـوء        ،  األفضل لم يكن بالشخص الذى يصلح للنهوض بتلك المهمة الكبيرة         

وزاد من مشاعر الكراهية له     .وتظاهر بلذاته ،  حتى وصفه المؤرخون بأنه أقبل على اللعب ليله ونهاره        ،  سيرة
أخـو المـؤرخ    -هو ضياء الدين ابن االثير    -ووضع كل ثقته فى وزير جديد     ،   والده ومستشاريه  أنه نبذ أمراء  
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، ولم يلبث وزراء صالح الدين وأمراؤه المستبعدون أن فروا الى بالط الملك العزيز عثمـان بمـصر        .الشهير
ـ     ١١٩٤فخرج العزيز عثمان من مصر فى صيف سنة         ،  واستعدوه على أخيه األفضل    ث م قاصدا الـشام حي

  .األمر الذى جعل األفضل بدوره يستنجد بعمه العادل، شرع فى محاصرة أخيه األفضل فى دمشق
ليقفز -وهو الرجل الطموح الذى كان يرجو أن يخلف أخاه صالح الدين          -وهكذا أتيحت الفرصة للعادل   
شديد وخديعة  ذا مكر   "وقدوصف المؤرخ ابن واصل الملك العادل بأنه كان       .على أكتاف أبناء أخيه المتنازعين    

وأخذ يتصرف بحكمـة    ،  لذا لم يشأ أن يتعجل الحوادث عقب وفاة أخيه صالح الدين          ".صبورا ذا أناة وتؤدة   ،  
فـالتقى بالملـك الظـاهر    ،  استجاب العادل لنداء األفـضل    ،  وعندما أتيحت الفرصة  .وأناة ريثما تنضج الثمرة   

واألمجـد بهـرام شـاه      ،   حمص وأسد الدين شيركوه صاحب   ،  صاحب حلب والمنصور محمد صاحب حماة     
علما مـنهم أن العزيـز ان   "، واتفق الجميع على منع العزيز عثمان من األستيالء على دمشق    ،  صاحب بعلبك 

فانصرف عائدا الى   ،  وعندئذ أدرك العزيز ان ال قدرة له على مقاومة أولئك االمراءجميعا          ".ملكها أخذ بالدهم  
  .وأعطاه احدى بناته ليتزوجها، فطيب العادل نفسه، لمزةبعد أن أجتمع بعمه العادل فى صحراء ا، مصر

فقـد قـضت بـأن    ، م١١٩٤والتى تمت فى يوليو سنة ، أما التسوية التى على أساسها انصرف العزيز      
فى حين يأخذ العزيز عثمان بيت المقدس وما يجـاوره مـن            ،  يحتفظ اآلفضل بدمشق وطبرية وأعمال الغور     

  .وذلك عالوة على ما بأيديهما فعال، ى جبله والالذقيةويأخذ الظاهر غاز، أعمال فلسطين
والشخـصية الكبـرى    ،       وهكذا أخذ العادل يبدو فى صورة الحكم بين أبناء أخيه صـالح الـدين             

  .والمحافظة على كيان المسلمين أمام األخطار الخارجية، الحريصة على وحدة البيت االيوبى
فى الوقت  ،  "فتشاغل عن أمور الناس بادمان الشراب     "ه ولهوه على أن األفضل لم يلبث أن تمادى فى لذات        

وكان أن عاد األفضل الى طلب النجدة       .فخرج من مصر قاصدا دمشق    ،  الذى عاد العزيز عثمان الال مطامعه     
وعندما وجد العزيز عثمان نفـسه      .وعندئذ لجأ األخير الى تحريض أمراء العزيز على تركه        ،  من عمه العادل  

وسرعان ما تم اتفاق بين األمراء على أن يأخذ األفضل مـصر ويتـرك              .لعودة الى مصر  وحيدا اضطر الى ا   
ثم شرعا يزحفان على    ،  ولتنفيذ ذلك جمع األفضل والعادل جيوشهما واستوليا على بيت المقدس         .دمشق للعادل 

دئذ وليس أدل على مهارة العادل من أنه خشى عن        .العزيز عثمان فى مصر حتى وصال الى بلبيس وحاصراها        
ويتعهـد  ،  فأرسل العادل سرا الى العزيز عثمان يطلب منه الثبات        ،  أن يأخذ األفضل مصر وال يعطيه دمشق      

فى حين جعل العادل من نفسه حكما بين أبنـاء صـالح   ، وهكذا عاداألفضل الى دمشق .باالنسحاب من بلبيس  
  نه من أن يفرض كلمته عليهم جميعاالدين مما مك

ليترك كافة شئون الحكم فى يد وزيره ضياء الـدين          ،  تلك المرة الى دمشق        ولكن األفضل عاد فى     
وكان أن ضج الناس من سوء الحكم وأعلنوا        ".الذى اختلت به األحوال غاية األختالل وكثر شاكوه       "،  ابن االثير 

  .سخطهم على األفضل وابن األثير جميعا

  ::اتفاقية تسوية بين ابناء البيت األيوبىاتفاقية تسوية بين ابناء البيت األيوبى: :  م  م ١١١٩٦١٩٦
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وعقد معه  ،  اتجه الى العزيز عثمان فى مصر     ،  د العادل أن األمور قد نضجت لعزل األفضل       عندما وج 
فمـا  "،  م قاصدين دمشق  ١١٩٦من مصر فى يونيه سنة      -العادل والعزيز -ثم األثنان .اتفاقية لتحقيق ذلك األمر   

وعندئـذ حـل    ،  ولم تلبث أن سقطت دمشق فى أيديهما فى أوائل يوليو         ".وال ردهم زاد  ،  صدهم عن البلد صاد   
وبقيـت لـه    ،  فى حين أخذ العزيز عثمان لقب الـسلطنه       ،  العادل محل األفضل فى حكم دمشق وأواسط الشام       

أما األفضل فقد تركـت لـه مدينـه         .على أن يذكر أسمه فى الخطبه وينقش على السكه        ،  مصر وبيت المقدس  
  .ليقيم فيها نسيا منسيا، صرخد فى أقليم حوران شرقى بصرى

  ::سلطان البالد جميعهاسلطان البالد جميعها يصبح  يصبح العادلالعادل العزيز عثمان و العزيز عثمان ووفاةوفاة: :  م  م ١١١٩٨١٩٨
فى العاشره من عمره فأرسل األمير فخر       -الملقب بالملك المنصور  -وكان ابنه االكبر ناصر الدين محمد     

ولكـن المماليـك األسـديه      .ليستدعيه لحكـم الـبالد    ،  إلى العادل -صاحب النفوذ فى مصر   -الدين جهاركس 
فأستدعوا الملك األفضل من حوران وسلموه مقاليـد األمـور فـى            ،  ادلوالصالحيه فى مصر خافوا بئس الع     

فأتفق الملك األفضل فى مصر مع      ،  وكان العادل عندئذ يحاصر مادرين فى ديار بكر       .م١١٩٩مصرفى يناير   
  .الملك الظاهر غازى صاحب حلب للقضاء على سيادة عمهما العادل وأخذ دمشق منه

وأخذ يعـد   ١١٩٩يونيو  ٨فوصلها فى ،  عاد مسرعا إلى دمشق   ،  يه  وعندما علم العادل بمؤامرة ابنى أخ     
ولم تمض مده طويله حتى وصل األفضل على رأس العسكر المصرى والظـاهرعلى             .المدينه بسرعه للدفاع  
ويبـدو أن   . ولكن دون أن يقوما بهجوم عام جـاد        ،  وحاصروا دمشق طوال ستة أشهر    ،  رأس العكسر الحلبى  

فى الوقت الذى   ،  ن أمراء األفضل والظاهر إلى تركهما واإلنضمام إلى العادل        طول مدة الحصار أدت بكثير م     
حتى انتهى األمر فى أواخر ديسمبر سنة       ،  إستغل العادل سوء تدبير األخوان وأخذ يبذر البذور الخالف بينهما         

سـالم  وعندئذ لم يشأ العادل أن يترك األفضل يعود فى          .م بعودة األفضل إلى مصر والظاهر إلى حلب       ١١٩٩
وطلـب أن   ،  ولم يلبث أن استسلم األفضل      .وأنزل هزيمه به قرب بلبيس    ،  وإنما اتبعه إلى مصر   ،  إلى القاهره 

  .م١٢٢٠على أن يكون مصر للعادل، يسمح له بالعوده إلى إقطاعه المتواضع فى حوران
حفـا علـى    وز،  ولكن الظاهرواألفضل لم يلبثا أن اتفقا فى العام التالى مره أخرى ضد عمهما العـادل              

فعاد الظـاهر   ،  دمشق ليحاصراها من جديد وعندئذ أسرع العادل من مصر ليبذر بذور الخالف بين األخوين             
  .فلم يعطه سوى سميساط، أما األفضل فأختار عمه أن يعاقبه فى تلك المره، إلى حلب وأعترف بسيادة عمه 

فضال عن أمالكـه    ،  دس ودمشق وبيده ملك مصر وبيت المق    "سلطان البالد جميعها    "وهكذا صار العادل  
وقد .فإن ذلك تطلب منه إعادة تنظيم دولته      ،  وإذا كان العادل فى توحيد الدوله األيوبيه من جديد          .فى الجزيره   

، وجعل المعظم عيسى فـى دمـشق      ،  فأناب إبنه الكامل محمد فى حكم مصر      ،  إستعان فى ذك التنظيم بأبنائه    
وإحتفظ العادل لنفـسه باإلشـراف      .نجم الدين أيوب ميافارقين   والملك األوحد   ،  وأعطى األشرف موسى حران   
  ".والعمده فى كل الممالك عليه، وصار يتنقل فى ممالك أوالده"، التام على جميع أنحاء الدوله
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وقام على رأس تلـك الجبهـه رجـل    ، وبذلك تم إعادة الجبهه اإلسالميه مره أخرى فى وجه الصليبين      
أخو صالح الـدين     ،  لسلطان العادل سيف الدين أبو بكر محمد إبن أيوب        يعتبر من أقوى رجال عصره وهو ا      

  النهاية

  ::مولد ابن العميدمولد ابن العميد: :  م  م ١٢٠٥١٢٠٥
وان الجيش   ، وخدم في دي    القاهرةنشأ في   ). م١٢٧٣-م١٢٠٥ (قبطيمؤرخ مصري   . الملكين جرجس   

تـاريخ  ( وهو تاريخ العالم من ايام الخليقة حتى الهجرة ، و         ) المجموع المبارك   ( يشتهر بمؤلفيه    . دمشقفي  
ابن  و الطبريوقد اعتمد ابن العميد في كتابتهما على مؤلفات         . م  ١٢٦٠وهو من الهجرة حتى عام      ) المسلمين  
 حـوالي   ليـدن وقد ترجم كتابا ابن العميد الى الالتينية وطبعا في           . المقريزي ، واعتمد عليه بالتالي      البطريق

  . م ١٦٢٥عام 

  :: على عدة سفن من اسطول مصر على عدة سفن من اسطول مصرقراصنة قبرصقراصنة قبرصاستولى استولى   : :  م  م ١٢١٢٠٧٠٧
ومـن الواضـح أن     .وقنع برد أسرى المسلمين   ،  فإن العادل اكتفى بانذار ملك الصليبيين     ،  ومع ذلك كله  

دأبـوا علـى عقـد      سياسة العادل وتسامحه كانتا ال تتفقان بأى حال وروح العصر وحماسة المسلمين الذين              
وكان أن قطعـت إمـرأة      .اجتماعات فى جامع دمشق العالن استنكارهم لسياسة األستكانة الت اتبعها العادل          

  ".اجعله لفرسك فى سبيل اهللا"وقالت له.وبعثت به الى العادل، شعرها
 م فـى اقلـيم  ١٢٠٧قام العادل ببعض األعمال الحربية ضد الصليبيين سنة   ،  وتحت تأثير هذه الضغوط   

  .ولكنه لم يلبث أن عقد الصلح معهم بعد قليل.طرابلس
بمـصر ، درس    ا   فى البهنس  صمولد الشاعر الصوفى محمد بن سعيد البوصيرى ولد بدال        :  م   ١٢١١

علوم اللغة وكان فقيراً واشتهر بمدائحه النبوية وبخاصة البردة والهمزية التين اتخـذا منهـا الـصوفية ورداً                  
 ١٢٩٦ح واألقاصيص وتوفى لألذكار وكثرت حوله الشرو

  ::ابن سناء الملكابن سناء الملكوفاة وفاة   : :  م  م ١٢١٢١٢١٢
. هبة اهللا بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد اهللا محمد بن هبة اهللا السعدي ، ابو القاسم ، القاضي السعيد                      

 َ . م ١٢١٢توفي في مصر عام . شاعر مصري من النبالء 

 وفاة جنكيز خان قائد المغول :  م ١٢٢٧

  ::ن المتوجن المتوجوفاة ابوفاة اب: :  م  م ١٢٣٠١٢٣٠
تـوفي عـام    . جغرافي مصري   . ابن المتَوج ، محمد بن عبد الوهاب الزبيري ، الملقب بابن القاضي             

 -قد بين له    ) ايقاظ المتعقل واتعاظ المتأمل     (  بآخر مؤلفي الخطط ، وقال ان كتابه         المقريزيلقبه  . م  ١٢٣٠
  حتى اعوام بضع وعشرين وسبعمائة) أي احيائها (  جمال من احوال مصر وخططها -ريزي أي للمق
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والية السلطان الصالح نجم الدين أيوب على مصر، وهو السابع في سلسلة سالطين الدولة              :  م   ١٢٣٨
األيوبية في مصر، نجح في توحيد مصر والشام، والتصدي للصليبيين، واستعادة بيت المقدس، وتـوفي فـي                 

 أثناء حملة لويس التاسع على مصر

  ::بناء مسجد الصالح نجم الدينبناء مسجد الصالح نجم الدين: :  م  م ١٢٤٤١٢٤٤
 أنـشأ هـذه  . م١٢٤٤-١٢٤٣= هجريـة  ٦٤١المدرسة الصالحية -مسجد السلطان الصالح نجم الدين

أقامها على جزء من  المدرسة الصالح نجم الدين أيوب سابع من ولى ملك مصر من سالطين الدولة األيوبية ،
م وكانت تتكون من ٤٤ /١٢٤٣= هجرية  ٦٤١كان يشغلها القصر الفاطمى الكبير وأتمها سنة المساحة التى 

مكانه أبنية حديثة ، والثانى بحرى لم يتخلف منـه سـوى    بناءين أحدهما قبلى ، وقد ضاعت معالمه وشغلت
 أحـدهما شـرقى   معقود ، وكان كل من البناءين يشتمل على إيوانين متقابلين إيوانه الغربى الذى يغطيه قبو

 وصف من الخالوى على كل من الجانبين ويفصل هذين البناءين ممر يقع فى نهايته الغربيـة  واآلخر غربى
بتفاصيلها العماريـة فهـى    وما زالت هذه الوجهة محتفظة. مدخل المدرسة الذى يتوسط الوجهة تعلوه المئذنة

فلها شبابيك تغطيها أعتاب امتـازت بتنـوع   أس مقسمة على يمين المدخل ويساره إلى صفف قليلة الغور فتح
وهنا تبدو لنا أول مرة فـى هـذه الوجهـة    . زخارفها وتنوعت أشكالها مزرراتها تعلوها عقود عاتقة اختلفت

سفلية بعد أن كانت تشاهد بأعلى الوجهات فى الجوامع المتقدمة كجامعى عمـرو وابـن    ظاهرة فتح شبابيك
جـامعى   مدخل وتجميله فأخذ الكثير من عناصره الزخرفية من وجهتىوقد عنى بزخرفة ال. وغيرهما طولون

أما المئذنة . هجرية 641 األقمر والصالح طالئع وكتب وسط العقد المقرنص الذى يعلو الباب تاريخ اإلنشاء
صفف تغطيها عقود مخوصة فتح بها فتحـات   فتبتدئ أعلى المدخل مربعة إلى الدورة ثم مثمنة تحلى أوجهها

مضلعة ازدانت قاعدتها بفتحات على هيئـة أوراق نباتيـة    ويغطى المثمن قبة. لى شكل أوراق نباتيةبعقود ع
هذه المئذنة طراز أغلب المآذن التى أنشئت فى أواخر القرن السابع وأوائل  وتمثل. أيضا تعلوها تروس بارزة

المألوف الذى  طور إلى طرازها قبل أن تت- الثالث عشر وأول الرابع عشر الميالدى -الثامن الهجرى  القرن
 .عم وانتشر بمصر بعد ذلك

  ::وفاة القفطىوفاة القفطى: :  م  م ١٢٤٨١٢٤٨
موسوعي ومؤرخ واديب وفقيه مـصري  . ابو الحسن جمال الدين علي بن يوسف بن ابراهيم الشيباني   

 ، ثـم  االسكندريةولد في قفط من نواحي قنا في مصر ، ودرس في القاهرة و      ). م١٢٤٨-م١١٧٢ أو   ١١٦٧(
وقد خدم الملكين العزيـز     .  حتى انتهى الى الوزارة في االخيرة        حلب و القدس ، وبين    الشامتنقل بين مصر و   

 بعـد مـا     ياقوت الحموي ومما يذكر له بالفضل انه قد استضاف عنده         .  ، وتوفي في حلب    األيوبيينوالناصر  
 َ. من كل ما يملك ، وساعده وشجعه على تصنيف معجمه الذي اهداه اليه ياقوت هوالكوجردته جيوش 

كان القفطي محبا لمخالطة العلماء واالدباء ، شغوفا باالطالع على الكتب ، وكان شديد العناية بـاللفظ                 
درت عند وفاته ، ولم يكن قد تـزوج         والمحسنات اللغوية ، وقيل انه جمع في مكتبته آالف الكتب ، وانها قد ق             



 105 

وهي فـي   ) اخبار العلماء باخبار الحكماء     ( ويشتهر القفطي بموسوعته    .  ألف دينار    ٥٠٠وانجب ، بحوالي    
ولم يبق منها اال المختصر الذي اعـده لهـا          ) االخبار  ( وقد فقد مطول    . سير الفالسفة والعلماء حتى زمنه      

ولـه  . وهما من الموسوعات    ) أبناء الرواة على ابناء النحاة      ( ، و   ) ن  اخبار المصنفي ( وله ايضا   . الوزني  
، و  ) تاريخ المغرب   ( وهو في ستة اجزاء ، و        ) صالح الدين اخبار مصر من ابتدائها الى ايام       ( في التاريخ   

االصالح لما وقع مـن     ( وله في االدب    . تب في الفقه والتفسير     وله تراجم ادبية عديدة وك    ) . تاريخ اليمن   ( 
  )الخلل في كتاب الصحاح 

  ::الحملة الصليبية السابعة على مصر الحملة الصليبية السابعة على مصر : :  م  م ١٢٤٨١٢٤٨
هـ، وقد مضى   ٦٤٧ هـ حتى سنة     ٤٨٩استمرت الحمالت الصليبية تنهال على الشام ومصر منذ عام          

تشارد قلب األسد ملك انجلترا، وفيليب أغـسطس        منها ست حمالت صليبية قادها معظم ملوك أوروبا مثل ري         
ملك فرنسا وفردريك الثاني ملك ألمانيا وبها ميو ملك صقلية وقبرص وغيرهم، حتى وصـلنا إلـى الحملـة                   
الصليبية السابعة، وكان المحرك األكبر لهذه الحملة الصليبية هو ملك فرنسا لويس التاسع الذي يلقب بلـويس                 

ء تلك الحملة ؟ السبب وراء ذلك أن لويس التاسع قد أصابه مرض شديد كاد أنـي                 التقي، ولكن ما السبب ورا    
، وكـان ذلـك بإشـارة       ]يعني المسلمين [هلك بسببه فنذر إن شفاه اهللا أن يقوم بشن حملة صليبية ضد الكفار              

  .القساوسة والرهبان، مما يوضح الروح الدينية الخالصة التي تسيطر على عقول صليبيي أوروبا 
لويس التاسع حملته بعناية كبيرة وزودها بخيرة الفرسان الفرنسيين والخيول والسالح وتوجه إلـى              أعد  

الشام حيث ما زالت هناك بعض اإلمارات والنقاط الصليبية فنزل إلى عكا وبقي بها قليالً اسـتعدادا للهجـوم                   
           ا بعد اجتياح التتار الكاسح لديار      على الديار المصرية التي كانت في هذا الوقت أقوى الممالك اإلسالمية عموم

اإلسالم على الجبهة الشرقية، وقرر لويس التاسع أن تكون دمياط هي أولى أهداف الحملة الصليبية ودميـاط                 
عموما كانت محط أنظار كل الحمالت الصليبية القادمة من أوروبا على مـصر األوضـاع داخـل الـديار                   

  :المصرية 
الشام معا الملك الصالح أيوب، وكان رجالً صالحا من عظمـاء بنـي   في تلك الفترة كان يحكم مصر و   

أيوب تولى األمر بعد أخيه الكامل محمد فصحح كثيرا من أخطائه خاصة جنايته العظيمة بالتنازل عن بيـت                  
هـ، واستطاع الصالح أيوب أن يعيد بيت المقدس للمـسلمين سـنة            ٦٢٥المقدس للملك فريدريك الثاني سنة      

هـ، وأعاد للدولة األيوبية هيبتها ومجدها السابق       ٦٤٥هـ وعسقالن سنة    ٦٤٣سترد دمشق سنة    هـ، وا ٦٤٢
  .الذي فرط فيه أخوه الكامل محمد 

عانى الصالح أيوب كثيرا بسبب عمه إسماعيل الذي كان واليا على دمشق، وكان نكبة علـى اإلسـالم       
أيوب، ودخل في حروب طويلة معه من أجـل         وأهله حالف الصليبيين وأدخلهم دمشق وتعاون ضد ابن أخيه          

االستيالء على مصر مما أضعف من قوة الصالح أيوب وأنهك جيوشه من كثرة القتال مع الـصليبيين ومـن                   
  .عاونهم 

  :احتالل دمياط 
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وصل لويس التاسع بجيش جرار يقدر بمائة ألف مقاتل إلى مدية دمياط وذلك بحرا وهجم على المدينة                 
فيها من الجند والحراس ومعهم بعض العامة، واستولى الصليبيون بسهولة على المدينـة             بسرعة ففر كل من     

وقاموا بارتكاب مذابح مروعة بحق أهل البلد المسلمين وحولوا الجوامع والمساجد إلى كنائس وذلك في شهر                
  .هـ٦٤٧ربيع األول 

كل مكـان، وأسـرع لمنازلـة       أعلن الصالح أيوب النفير العام في الديار المصرية، وأتته الجنود من            
وقام بـالقبض علـى     ] المنصورة[الصليبيين، وقام ببناء مدينة مقابلة لدمياط حيث معسكر الصليبيين وسماها           

الجنود الفارين من وجه الصليبيين بدمياط وشنق بعضهم تعزيرا لهم على التولي يوم الزحـف، والم البـاقي                  
عدوهم، وكان الصالح أيوب في تلك الفترة مريضا، ولكنه لـشدة           على ترك المصابرة قيالً ليرهبوا عدو اهللا و       

  .شجاعته وجلده لم يظهر التوجع األلم أمام أحد 
تقدم الملك الصليبي نحو المنصورة حيث معسكر المسلمين محاذرا االقتراب من ضفة فرع دمياط حتى               

في اتجـاه خـاطئ أفـشل    ] ي بريينجان د[ال يقع في نفس خطأ الحملة الصليبية الخامسة عندما دخل قائدها         
لحملة بأسرها، ولكن جماهير المصريين المتطوعين للجهاد ضد الصليبيين أقبلوا بأعداد كبيرة، وذلـك لـشن                
حرب عصابات ضد الجيش الصليبي، وقام المصريون ببطوالت رائعة وأعمال فدائية في غايـة الـشجاعة                

  .والمكر والطرافة أيضا ضد الصليبيين 

  :لح أيوب وفاة الصا
 شـعبان سـنة     ١٥في تلك األثناء تزايدت العلة والمرض على الصالح أيوب حتى مات رحمه اهللا في               

، وكانت امـرأة عاقلـة ذات       ]شجرة الدر [ هـ، ولم يكن عنده ساعة موته سوى جاريته وأم ولده خليل             ٦٤٧
وهم فعد ذلك فـي غايـة      حزم ودهاء فأخفت موته على الناس حتى ال يفت ذلك في عضد الناس وهم أمام عد               

الحكمة والتعقل وأظهرت أنه مريض مدنف ال يقوى على الحركة وبقيت تعلم عنه بعالمته وأرسلت إلى كبار                 
األمراء وأطلعتهم على خبر موته وتشاوروا فيمن يولونه على الجيش بعده فاجتمعوا على توليه ابنه تـوران                 

  .شاه 
، وكان مجافيا ألبيه حال حياته فأرسلوا إليه فجاء سريعا          ]فاكي[أرسلوا على توران شاه وكان واليا على        

والتي عرفـت   ] شارم ساح [فملكوه عليهم وبايعوه جميعا، وكان الصليبيون في هذا الوقت قد اقتربوا من قرية              
  ] .فارسكور[بعد ذلك بمدينة 

  :معركة فارسكور 
وبالفعل كـان  ] فارسكور[يين عند مدينة جاء توراه شاه وقاد جموع المسلمين واستعد للصدام مع الصليب         

هـ، ودارت جيوش المسلمين حول الصليبيين واستولوا على مراكبهم         ٦٤٨ محرم سنة    ٣الصدام يوم األربعاء    
التي جاءوا بها من الشام في حملتهم الصليبية وشعر الصليبيون أنهم محاصـرون بـين البحـر والمـسلمين                   
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ت أخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب حتى قتل منهم ثالثون ألفًـا             فاستماتوا في القتال، ولكن هيهات هيها     
  .وغرق الكثيرون ووقع في األسر الملك لويس التاسع وأخوه 

وضع لويس التاسع سجينًا في دار ابن لقمان بالمنصورة حتى ينظر توراه شاه في أمـره وأخـذ رداؤه              
بشر به الناس باالنتصار الكبير على الـصليبيين        الذي كان يلبسه أثناء القتال وأرسله مع رسول إلى دمشق لي          

ودخل المسلمون كنيسة مريم فأقاموا بها فرحا لما علموا بالنصر وكادوا أن يخربوهـا، وكانـت النـصارى                  
ببعلبك قد فرحوا حين أخذ الصليبيون دمياط فلما وصلت أخبار هزيمتهم لبسوا السواد وأعلنوا الحداد فأرسـل                 

  .هم وأوقفم صفًا وأمر يهود البلد أن يصفعوهم ففعلوا والي البلد إليهم فجمع
أرسلت مرجريت زوجة لويس التاسع الملهوفة على زوجها بفدية ضخمة لتوران شاه ليفك أسره فقبـل                
المسلمون ذلك، ودفع لويس التاسع لفداءه هو وعساكره مبلغ عشرة ماليين فرنك، وقد أقسم بأغلظ األيمان أال                 

  .رة أخرىيعود لحرب المسلمين م
تعرضت الدولة األيوبية في مـصر والـشام        ) م١٢٣٨= هـ٦٣٥(بعد وفاة السلطان الكامل محمد سنة       

، وكـان   )م١٢٣٩= هـ  ٦٣٦(لخطر االنقسام والفوضى، فاستولى الصالح نجم الدين أيوب على دمشق سنة            
 أباه على حكـم مـصر       هذا إيذانًا بدخوله في صراع مع أخيه السلطان العادل الصغير بن الكامل الذي خلف             

والشام، واستعان كل منهما بأنصار من البيت األيوبي للوقوف في وجه اآلخر، وفي غمـرة الـصراع قفـز                   
واستولى عليها، وطرد الصالح أيوب منها، الذي شاء له القدر أن يقـع             " دمشق"عمهما الصالح إسماعيل على     

 أفرج عنه، واتفقا معا علـى القيـام بحملـة           في قبضة الناصر داود صاحب األردن والكرك، ثم لم يلبث أن          
 .عسكرية على مصر واالستيالء عليها من قبضة العادل الصغير
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  ::والية الصالح أيوبوالية الصالح أيوب
كانت الظروف مهيأة تماما لنجاح حملة الصالح أيوب؛ فكبار أمراء العادل الـصغير مـستاءون منـه                 

ولة؛ فقبضوا على سلطانهم الالهي واستدعوا أخاه       الحتجابه عنهم، وانشغاله باللهو واللعب عن تدبر شئون الد        
وجلس ) م١٢٣٨ يوليو   ١٧= هـ٦٣٧ ذي الحجة    ٢٥(الصالح أيوب لتولي مقاليد البالد الذي دخل القاهرة في          

  .على عرشها، واستأثر بها دون الناصر داود
الصالح ولم يرض هذا الموقف الصالح إسماعيل صاحب دمشق، واستشعر الخطر بعد أن نمى إليه أن                

أيوب أراد أن يرضي حليفه الناصر داود صاحب الكرك، فاتفق معه على أن يساعده فـي الحـصول علـى                    
دمشق من الصالح إسماعيل الذي لم يجد قوة تقف إلى جانبه، فسارع إلى التحالف مع الصليبيين ضد الصالح                  

د فيه بأن يعيد بيت المقدس إلى       أيوب في مصر والناصر داود في األردن، وكان ثمن هذا التحالف غاليا، تعه            
  .الصليبيين، ورجوع مملكة بيت المقدس إلى ما كانت عليه قديما قبل صالح الدين

ولم يضع الصالح إسماعيل وقتًا وقرن عرض الخيانة بالعمل، فبادر إلى تـسليم بيـت المقـدس إلـى                   
مسلمين، وأثـار هـذا التـصرف       الصليبيين ومعها طبرية وعسقالن وعدد من قالع الشام التي كانت بأيدي ال           

األحمق غضب المسلمين ونقمتهم في مصر والشام وسائر أنحاء العالم اإلسالمي ورفضت حاميـات بعـض                
القالع تسليم الحصون والقالع، وهو ما دفع الصالح إسماعيل إلى القيام بحمـالت لتأديـب تلـك الحاميـات                   

هذا العمل الذي جاءهم دون أن يضربوا فيه سيفًا أو          لرفضها تنفيذ أوامره، وكانت فرحة الصليبيين طاغية من         
  .يخسروا نفسا، وحصنوا قلعتي طبرية وعسقالن، ورابطوا ما بين يافا وعسقالن

  :ضرب تحالف الخيانة
ولكي يغري الصالح إسماعيل جموع الصليبيين على االستمرار في التحالف وعدهم أن يعطيهم جـزءا               

زة عازمين غزو مصر، وحضر لمعاونتهم في غزو مصر جيش الصالح           من مصر إن ملكها؛ فانطلقوا إلى غ      
إسماعيل، وجيش الملك المنصور إبراهيم األيوبي صاحب حمص، غير أن القوات اإلسالمية كـان لهـا رأي    
آخر غير رأي قادتها السفهاء، فانضمت إلى الجيش المصري وأبت أن تقاتل إخوانها المسلمين، وكان لهـذه                 

لت الهزيمة بالصليبين حين تقابل الفريقان، وقتل منهم أعداد كبيرة وسـيق األسـرى إلـى                الخطوة أثرها؛ فح  
واضطر الصليبيون إلى عقد الصلح مع سلطان مصر، وإن ظلت بأيديهم بيت المقدس وبعض القالع               . القاهرة

  .التي تنازل عنها الصالح إسماعيل

  :استرداد بيت المقدس
 بين الصالحين إسماعيل ونجم الدين أيوب، ووقف الناصر داود          ثم لم يلبث أن نشب النزاع مرة أخرى       

هذه المرة مع الصالح إسماعيل، واتفقا على االستعانة بالصليبيين ضد إخوانهم المسلمين، ولم يجـد الـصالح                 
الذين تفرقت بهم السبل بعد انهيار دولتهم ومقتل سلطانهم جالل          " الخوارزمية"أيوب قوة تقف إلى جواره غير       

ن خوارزم شاه، فاستجابوا لدعوته، وقدموا بأعداد كبيرة إلى الشام، واتجهوا إلى دمشق فوجـدوها قويـة                 الدي
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 ٣(التحصين فتركوها، واستولوا على طبرية ونابلس، وواصلوا سيرهم حتى دخلوا مدينة بيت المقـدس فـي                 
يسترد فيها المسلمون   واستولوا عليها دون مقاومة، وكانت هذه آخر مرة         ) م١٢٤٤ يوليو   ١١= هـ٦٤٢صفر  

بيت المقدس في عصر الحروب الصليبية، وظلت بأيدي المسلمين حتى سقطت في قبضة اليهود في عـصرنا                 
الحديث، وهي تنتظر اآلن من يفك أسرها ويعيدها إلى حظيرة المسلمين، وندعو اهللا أال يطول االنتظار ويعين                 

  .من يعمل على عودتها

  :حطين الثانية
واجتمعوا مع الجيش المـصري     " غزة"لخوارزميون بيت المقدس واصلوا سيرهم إلى       وبعد أن استرد ا   

الذي أرسله الصالح أيوب لمحاربة قوات الشام ومن ناصرها من القوات الصليبية، وتقابل الفريقان في معركة                
وقدرت ، وكان اللقاء رهيبا، حلت الهزيمة بالصليبيين،        )م١٢٤٤أكتوبر  = هـ  ٦٤٢جمادى األولى   (غزة في   

خسائرهم بثالثين ألف قتيل وثمانمائة أسير، وكانت هذه الهزيمة أضخم كارثة حلت بالصليبيين بعـد معركـة            
  ".حطين الثانية"، وبلغ من أثرها أن أطلق عليها )م١١٨٧= هـ٥٨٣(حطين سنة 

ـ  " الصالح أيوب "ولم يلبث أن انفصل الجيش المصري عن الخوارزميين الذين سمح لهم             ي باالستقرار ف
الشام على حساب الصليبيين، وواصل سيره، فأخذ القدس والخليل ودمشق وغيرها، ثـم نـازل الـصليبيين،                 

، ثم استولى على عسقالن في العام نفسه، وبـذلك نجـح            )م١٢٤٧= هـ٦٤٥(ونجح في استرداد قلعة طبرية      
المقدس في قبضة   الصالح أيوب في توحيد مصر والشام تحت سلطانه بعد أن أصبحت القاهرة ودمشق وبيت               

  .يده، ووفد عليه في دمشق ملوك البيت األيوبي الشام لتقديم فروض الوالء والطاعة

  :الحملة الصليبية السابعة
أثار استرداد المسلمين بيت المقدس حفيظة الغرب األوروبي، وارتفعت األصوات هنـاك تـدعو إلـى            

اد هناك أن مصر ما دامـت علـى قوتهـا           ضرورة إرسال حملة صليبية جديدة إلى مصر بعد أن ساد االعتق          
وبأسها فال سبيل إلى نجاح الحمالت الصليبية واستعادة بيت المقدس من أيدي المـسلمين، واسـتجاب لهـذه                  

  .واستجابة لندائه" أنوسنت الرابع"ملك فرنسا؛ تحقيقًا لرغبة البابا " لويس التاسع"الصيحات الغاضبة 
وهو في بالد الشام، وترامى إليه تجمع الحـشود الـصليبية فـي    وعلم الصالح أيوب بأنباء تلك الحملة    

قبرص التي تضم خمسين ألف جندي، وتذكر المصادر التاريخية أن فردريـك الثـاني إمبراطـور الدولـة                  
الرومانية المقدسة، وكانت تربطه صداقة وطيدة باأليوبيين، هو الذي أرسل رسوالً من قبله تنكـر فـي زي                  

  .وب من تلك الحملةتاجر ليحذر الصالح أي
وكان السلطان الصالح أيوب حين ترامت إليه هذه األنباء مريضا، فحمل في محفة إلى مصر، وعسكر                
بجيوشه جنوبي دمياط عند بلدة أشموم طناح التي تسمى اآلن أشمون الرمان بمركز دكرنس التابع لمحافظـة                 

دة األمير فخر الدين يوسف، وأمـره أن يعـسكر          الدقهلية، وأمر بتحصين دمياط، وأرسل إليها قوة كبيرة بقيا        
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بالبر الغربي لفرع دمياط، ليحول دون نزول العدو إلى الشاطئ، فنزل هناك تجاه المدينة، وأصبح النيل بينـه                 
  .وبينها

، )م١٢٤٩ يونيو   ٤= هـ٦٤٧ صفر   ٢٠(وصل األسطول الفرنسي إلى المياه المصرية أمام دمياط في          
ركة حامية على شاطئ البحر؛ لمنع الصليبيين من النزول إلى البر علـى الـضفة               وفي اليوم التالي نشبت مع    

الغربية من النهر، غير أن األمير فخر الدين انسحب بجنوده المكلفين بحماية المدينة إلى المعسكر الـسلطاني                 
ن البـر  بأشموم طناح، ولما رأى أهالي دمياط انسحاب الحامية فروا مذعورين تاركين الجسر الذي يصل بـي           

  .الغربي ودمياط قائما، فعبر عليه الصليبيون واحتلوا المدينة بسهولة، وهكذا سقطت دمياط في أيدي الصليبيين
ولما استقبل الصالح أيوب هذه األنباء غضب غضبا شديدا، وأنب األمير فخر الـدين علـى تهاونـه                  

لى فراش المـرض يـنظم شـئون        وضعفه، واضطر إلى نقل معسكره إلى مدينة المنصورة، واستمر وهو ع          
جيشه، في الوقت الذي مكث فيها لويس التاسع في دمياط دون أن يواصل زحفه إلى القاهرة، ولما تحركـت                   

، )م١٢٤٩ نـوفمبر    ٢٠= هـ٦٤٧ شعبان   ١٢(قواتهم من دمياط توفي الصالح أيوب في يوم السبت الموافق           
 مـن نـوفمبر     ٢٣=هـ٦٤٧(النصف من شعبان    وواصلت سيرها في فرع النيل توفي الصالح أيوب في ليلة           

فقامت زوجته شجرة الدر بتدبير شئون الدولة بعد أن أخفت خبر وفاته حتى ال تحدث فتنـة بـين                   ) م١٢٤٩
صفوف المسلمين، حتى قدم ابنه توران شاه وتولى قيادة الجيش، وتمكن من تحقيق النصر بمعاونـة مماليـك      

  .أبيه

  شخصية الصالح أيوب
 أيوب بأنه كان مهيبا عزيز النفس، كثير الصمت، شديد الميل إلى العزلة، على قدر من                اشتهر الصالح 

الكفاية والتدبير والهمة العالية، غير أنه كان ذا سطوة على أصحابه من أمراء دولته متعاظما عليهم، ويعـده                  
  .بعد المؤرخين أنه أعظم سالطين األيوبيين بعد صالح الدين

من أكثر شراء المماليك الترك،     والصالح أيوب هو أول     
وجعلهم أمراء دولته وأهم عناصر جيشه، وألف منهم حرسـه          
والمحيطين به، ومن أجلهم شيد قلعة الروضة علـى النيـل،           

الـذين  " المماليك البحرية "فاستمدوا منه اسمهم الذي عرفوا به       
  .أقاموا دولتهم بعد مقتل ابنه توران شاه
إلـى تـشييد العمـائر      ويذكر المؤرخون أنه كان يميل      

والمباني؛ فأقام في مصر مدينة عسكرية أطلـق عليهـا اسـم          
الصالحية، تقع على طرف الصحراء التي تفصل مصر عـن          
الشام، وصارت مركزا لحشد الجند، وشيد قصورا عديدة، لكن         

  .لم يبق منها شيء

 باب المدرسة الصالحية
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مدرسته المعروفة بالـصالحية،    على أن أثرا واحدا من آثار هذا السلطان ال يزال جانب منه قائما، هو               
  وهي أول مدرسة تجمع بين مذاهب السنة األربعة، وشيد بها مقبرته
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  الحكم المملوكيالحكم المملوكي
 في شـراء المماليـك لتكـوين        ١٢٤٠ قد توسع منذ عام      السلطنة األيوبية كان السلطان أيوب أيام حكم      

 بشكل خـاص فـي      القبجاق األتراك يكثرون من شراء المماليك البيض من        األيوبيونوكان  . بالقاهرةالجيش  
والبحرية جميعهم من الترك و من قبيلة القبجاق بوجه خاص ، وسموا بالبحرية ألنهم               ( البحريةدولة المماليك   

 بـدأ التجـار يجلبـون       -قـالوون  وابتداء من عهد السلطان المملوكي التركي        -ثم  ) جلبوا عن طريق البحر   
مصر بالقوة   وحكموا   السلطنة األيوبية وقد أسقط المماليك البحرية      . الشركس و من بالد     جورجياالمماليك من   

وكانوا يعزلون  . وكان المماليك يشترون كصبيان قبل البلوغ من أسواق بيع العبيد           . ١٥١٧ وحتي   ١٢٥٠منذ  
في معسكرات عسكرية خاصة عن المجتمع ويتلقون الدين والتدريبات العسكرية ولما كانوا يصلون سن الحلم               

 يلحق في قوات سيده الذي إشتراه والـذي         كانوا يتحررون وكل واحد يجهز بحصان واألسلحة وكان       ) البلوغ(
وكلما كبر بعد سن الـشباب     .وكان والؤه له حتي موته ويتفاني في خدمته والدفاع عنه           . كان يطلق عليه أمير   

  .قل أجره
 التتـار  علـي  عين جالوت قد إنتصرا في   بيبرسوكان السلطان قطز المملوكي وقائده المملوك التركي        

وكان السلطان محمد إبن    . في مذبحة المماليك الشهيرة   ١٨١١وظل المماليك لهم سطوتهم حتي عام       ١٢٦٠عام  
 إختار المماليك الـسلطان  ١٥٠١وفي عام . ١٣١١سكندرية بالنيل سنة  قد حفر بالسخرة قناة تصل اإل    قالوون
البحريـة  وكان قد إشتكي للبابا في روما من        .  ليكون سلطانا علي مصر والشام ويالد الحجاز       الغوريقنصوه  
وأقـام الغـوري إسـطوال هـزم        . والبحر األحمـر   المحيط الهندي  التي لفت حول أفريقيا ودخلت       البرتغالية

 وكان من البحارة المماليك والعثمانيين وفي العام التـالي أغـرق            ١٥٠٨البرتغاليين عند سواحل ماالبار عام      
وبني المماليك أسطوال ثانيا بمعاونة العثمانيين إستطاع أن        . األسطول المصري في معركة ديو من البرتغاليين      

 ١٥١٢وكان السلطان العثماني سليم األول قد تولي الحكـم عـام   ١٥١٣اب المندب عام يدافع عن عدن عند ب 
وهاجم المماليك في آسيا الصغري لمدة أربع سنوات قبل إحتالله الشام ولم يصمد فرسان قنصوه من المماليك                 

و هزم طومانباي قرب الثاهرة فـي       . ١٥١٦ بحلب عام    مرج دابق أمام األسلحة والمدافع العثمانية قي معركة       
وكان قد حارب سليم قـرب المطريـة        .  وأعدم طومنباي علي باب زويلة بعد القبض عليه        ١٥١٧يناير عام   

ودارت معركة  . لحكم العثماني ورفض  بجوار مسلة عين شمس وكان قد عرض سليم عليه حكم مصر تحت ا            
عند األهرامات استمرت يومين ولجأ طومانباي للبدو لكنهم باعوه حيث قادوه لسليم بالـسالسل وأقتيـد مـن                  

وعنـد  .وبهذا إنتهي عصر حكم السالطين المماليك بمصر والشام والحجـاز           . بوالق لباب زويلة حيث اعدم    
ولما تولي خيـري بـك      . وقرأ البسملة ثالث مرات   . نق فال مجيب  اإلعدام نادي علي الجماهير لتنقذه من الش      

وكان واليا علي حلب والية مصر إتخذ قرارا بإلغاء اإلقطاع المملوكي وجعل تحصيل المال ثابتـا وخـراج                  
واتخذ له حامية من أوجاق اإلنكشارية لحراسة اسوار القاهرة والقلعة التـي            . القمح كان يرسله لمكة والمدينة      

وكان كتخدا مـستحفظان مهمتـه      . وكان يطلق عليهم المستحفظان ويرأسهم األغا     .ر الوالي العثماني    كانت مق 
ولما تولي الوالي أحمد باشـا بعـده عـام          . السيطرة علي أوجاقات األفاليم التي كانت من اإلنكشارية أيضا          
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ده جاء مـصر الـوزير       بع ١٥٢٤أعلن السلطنة في مصر وكان يعاونه اليهود بالمال إال أنه قتل عام             ١٥٢٢
فكون أول حكومة عسكرية عثمانية وعلي رأسها الـوالي أو          . أبراهيم باشا بعام ووضع سياسة لإلدارة جديدة        

يرأسـها  ) محافظـة ( سنجق   ١٤وقسم مصر   . الباشا يعاونه مجلس إستشاري يجتمع أربع مرات في اإلسبوع        
 مليون بـارة    ١٦ن بيت المال مسئوال عن دفع       وكا. الضباط العثمانيون ومهمتهم تنظيم الري وجمع الضرائب      

 وهم في طريقهم لمالقاة البرتغالببن في ديو        ١٥٣٨واستولي العثمانيون علي اليمن وعدن عام       . لآلستانة سنويا 
فهزموا وعادوا للقـصير    .لكن المسلمين هناك لم يساندوهم في المعركة        . بجورات بغربي شبه القارة الهندية      

). الحبـشة (وأثناءها شن اإلمام أحمد باليمن الحرب معلنا الجهاد علي أثيوبيـا            . سوانبمصر واتجهوا برا أل   
 مـصوع علـي     ١٥٥٥إحتل في عام    . ولما حكم أوزدمير باشا اليمن    .حبث إنهزم من األحباش والبرتغاليين      

 ثـارت علـي الحكـم       الزيديـة  الشيعةإال أن   . البحرااألحمر واحتل أجزاء من الحبشة وجعلها إقليما تابعا له        
 العربـان فـي   كان مـشايخ .  لكن سنان باشا والي مصر بعد عامين استرد اليمن  ١٥٦٧العثماني باليمن عام    

 من الضرائب لهـذا الـسبب ترضـية لمـشايخ     البحيرةمصر يقطعون الطرق ويختلسون الضرائب وأعفيت    
 ثار الجنود وقتلوا حاشية الباشا بسبب ندرة المرتبـات وفرضـوا            ١٥٨٨وفي سنة   . طلوبون  العربان ألنهم م  

وحاول الوالي صوفي إبراهيم باشا وقف هذه اإلتاوات في األرياف          . علي المصر يين أوالد البلد    ) إتاوة(طلبة  
رد والطلبـة وسـاعده     وبعد أربع سنوات أوقف الوالي محمد باشا هذا التم        . ١٦٠٥قتلته القوات السباهية عام     

لكن الجنود بدأوا يفرضون علي المصريين جعال أطلق        .  آخرين لليمن  ٣٠٠ جندي ونفي    ٢٥٠العربان وأعدم   
 حلت بالبالد مجاعة وارتفعت أسعار   ١٦٩٥وفي سنة   . ١٦٣٦وطرد العثمانيون من اليمن عام      . عليه الحماية   

علي بـك    حتي ظهر المملوك     اإلنكشاريةحامية  وظلت مصر في فوضي والسيما من ال      . الطعام أعقبها وباء    
 وكان مملوكا إلبراهيم كتخدا الذي نفي للحجاز وتوجه علي بك لصعيد مصر هربا من الوباء لمدة عام                  الكبير

وتولي حكم البالد وكان يتودد      .١٧٦٨وبمساندة همام شيخ هوارة الغني هناك داهم القاهرة وقتل الوالي عام            . 
لكن بعد هزيمة األسطول العثماني بواسطة األسطول الروسـي         . ١٧٧٠ عام   بمكةلثورة  للباب العالي وأخمد ا   

 لإلسـتيالء علـي     محمد بك أبو الـدهب     قواته من المماليك بقيادة      علي بك الكبير  بششم في نفس العام أرسل      
وانضم  .بفلسطين لعكاوعاد خائبا مما جعل علي بك يأخذ مماليكه وجواريه وأمواله فارا            . ١٧٧١ عام   دمشق

 ومـات  أبو الدهبللشيخ زهير العمري وأسطول الروس ضد العثمانيين بالشام ولما عاد لمصر أسره مملوكه          
وهو يحاصر قلعة عكا بفلسطين وخلفه مملوكه       ١٧٧٥ فتح الشام لكنه مات عام       الدهبأبو  وعاود  . في إسبوع   

ومابين عـامي   ) الحاكم الفعلي للبالد    ( ونصب زميله إبراهيم بك شيخا للبلد     . مراد بك وانسحب عائدا للقاهرة    
كـوات   مرت بالبالد مجاعة مما جعلت الفالحين يتركون أراضيهم هربا من دفـع المـال للب               ١٧٨٤ و ١٧٨٠

وبلغت البالد مـن الفقـر لدرجـة        . وقتل الطاعون سدس سكان مصر    % ٥٤) العملة  (وانخفض سعر الباره  .
وقام بإعدام الفالحين   .  لتحصيل صرة المال للباب العالي     ١٧٨٦أرسلت اآلستانة قوات بقيادة غازي باشا عام        

 للقاهرة ووافقا علي    الصعيدم من    عاد مراد وابراهي   ١٧٩١وبعدما إنحسر وباء    . وجلدهم وأهان علماء األزهر   
وكان المماليك يبتـزون    .  بسبب الضرائب المجحفة   ١٧٩٥ بانتفاضة   األزهروقام علماء   . دفع المال لآلستانة    

وكان العـصر   .  لمصر الحملة الفرنسية التجار األوربيين وال سيما الفرنسيين وهذا كان أحد األسباب لمجيء           
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المملوكي األول والثاني مميزا بالعمارة والمساجد والخانات والمدارس التي تنسب عمارتها لعصرهم سواء في              
  .مصر والشام وفلسطين والحجاز

   ): م١٣٨٢ - ١٢٥٠/  هـ ٧٨٤ - ٦٤٨( دولة المماليك البحرية 
 ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب تطور خطير فى تاريخ مـصر والـشام    ترتب على وفاة توران شاه    

وذلك بأن بوفاته سقطت الدولة األيوبية وقام سالطين دولة المماليك التى بدأ حكمها بتولي شجر الدر الحكـم                  
أول من ملك مصر مـن ملـوك التـرك          " التى تولت الحكم ثمانين يوما وقد وصف المقريزى حكمها بقوله           

  " .يك الممال
كان أول ما وجهته شجر الدر بعد توليها الحكم هو وجود الفرنسيون فى مصر بمدينـة دميـاط علـى                  

كان أسيرا فى المنصورة إال أن هذا ال يزال يشكل خطرا ألن دمياط فى              " لويس التاسع   " الرغم من أن الملك     
م على مصر فأرسلت شجر الـدر       قبضة الفرنسيين وتمثل قاعدة بحرية لهم يمكن للغرب استغاللها فى الهجو          

األمير حسام الدين لمفاوضة الفرنسيين وبعد مفاوضات تم التوصل إلى إطالق سراح الملك لـويس التاسـع                 
   مقابل فدية على أن يجلو الفرنسيين من مصر وهكذا تم جالء الفرنسيين عن مصر

  
وليهـا الحكـم لكونهـا امـرأة        أما العقبة الثانية التى واجهت شجر الدر فهي رفض العالم اإلسالمي لت           

فتزوجت أحد المماليك وهو عز الدين أيبك التركماني ، وهكذا بدأ عصر المماليك والذى أجمع المؤرخون أنه                 
  .ينقسم إلى قسمين األول وهو البحري أو الممالك البحرية والثاني وهو البرجي أو المماليك الجراكسة 

ماليك البحرية وذلك مرجعه إلى اختيار الـصالح نجـم          عرف القسم األول من عصر المماليك باسم الم       
الدين األيوبي جزيرة الروضة فى بحر النيل لتكون مقرا لهم فى قلعة بناها ، وكان معظم هؤالء المماليك من                   
األتراك المجلوبين من بالد القفجاق شمالي البحر األسود ومن بالد القوقاز قرب بحر قزوين ، وقـد امتـاز                   

 بالشجاعة النادرة والصفات الحسنة وقد تمكن المماليك البحرية من حكم مصر نحو قرن وثلث               هؤالء المماليك 
  استطاعوا خاللها مواجهة العديد من المشاكل التى واجهت المسلمين

وخاصة المشاكل الخارجية التى تمثلت فى مواجهة أكبر خطرين هما الصلبيين والتتار ، وقد اسـتطاع                
 سيف الدين قطز ومساعدة ركن الدين بيبرس االنتصار على التتار فى موقعـة هامـة   المماليك البحرية بقيادة  

م ، كما أن بيبرس استطاع      ١٢٦٠/  هـ   ٦٥٨وهى موقعة عين جالوت التى دارت بين المسلمين والتتار سنة           
ا تتـار  مواجهة الصلبيين وحاربهم حربا ال هوادة فيها واستطاع انتزاع مدنهم وقالعهم بالشام كما حارب أيض    

  فارس ودفع خطرهم عن بالد الشام
وبعد وفاة بيبرس استولي على الحكم المنصور قالوون الـذى امتـاز عـصره باالزدهـار والقـوة                  
واالستقرار والنهضة فى الداخل والسالم واألمن فى الخارج وبلغت مصر مبلغا عظيما من القوة والثروة فى                

والمباني العظيمة وخاصة بعد أن اسـتمر الحكـم لـه وألوالده            عصر المماليك بنوا خاللها العديد من األثار        
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، وقـد   )  م   ١٣٨٢ - ١٢٧٩/  هــ    ٨٧٤ - هــ    ٦٧٨(ولذريتهم من بعده ما يقرب من قرن من الزمان          
الـذى  )  م   ١٢٩٣ - ١٢٩٠/  هـ   ٦٩٣ - ٦٨٩( استطاع المسلمون فى عصر األشرف خليل بن قالوون         

أرض الشام وذلك لتمكنه من االستيالء على عكا من الصلبيين وهـو            يعد بمثابة أخر بطل للحروب الصليبية ب      
األمر الذى كان ذلك بمثابة الضربة الكبري القاضية لتواجد الصلبيين بالشام حيث استطاع بعد ذلك المسلمون                
من االستيالء على ما تبقي فى أيدي الصلبيين من مراكز قليلة مثل صور وصيدا وغيرهما ، ثم تـولي بعـد                     

ف خليل الذى كان أخر سلطان ببيت قالوون الناصر محمد بن قالوون ثم خلفه عـدة سـالطين كـان                    األشر
 م ثم انتهي عصر المماليك البحريـة        ١٣٨٥ - ١٣٨١/  هـ   ٧٨٧ - ٧٨٣أخرهم الصالح حاجي بن شعبان      

  .ليبدأ عصر المماليك الشراكسة أو المماليك البرجية 

  المماليك البحرية
     نالمماليك البحريو    

 1257  1250  المعز عز الدين أيبك   ١ 

 1259  1257  المنصور نور الدين علي بن أيبك   ٢ 

 1260  1259  المظفر سيف الدين قطز   ٣ 

 1277  1260  الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري   ٤ 

 1279  1277  بيبرس السعيد ناصر الدين أبو المعالى محمد بن بركة خان بن   ٥ 

 1279  1279  العادل بدر الدين سالمش بن الظاهر بيبرس   ٦ 

 1290  1279  المنصور سيف الدين قالوون األلفى   ٧ 

 1293  1290  األشرف صالح الدين خليل بن قالوون   ٨ 

 1294  1293  الناصر محمد بن قالوون   ٩ 

 1296  1294  العادل زين الدين كتبغا المنصور   ١٠ 

 1298  1296  المنصور حسام الدين الجين   ١١ 

 1308  1298  الناصر محمد بن قالوون   ٢-٩ 

 1309  1308  المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير   ١٢ 

 1340  1309  الناصر محمد بن قالوون   ٣-٩ 

 1341  1340  قالوون المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد بن   ١٣ 

 1342  1341   عالء الدين كوجك بن الناصر محمداألشرف   ١٤ 

 1342  1342  الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد   ١٥ 

 1345  1342  الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد   ١٦ 

 1346  1345  الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد   ١٧ 

 1347  1346   محمدالمظفر زين الدين حاجي بن الناصر   ١٨ 
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 1351  1347  محمد الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر   ١٩ 

 1354  1351  الصالح صالح الدين صالح بن الناصر محمد   ٢٠ 

 1361  1354  محمد الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر   ٢-١٩ 

 1363  1361   قالوونالمنصور صالح الدين محمد بن حاجي بن   ٢١ 

 1376  1363  قالوون األشرف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد بن   ٢٢ 

 1381  1376  المنصور عالء الدين علي بن شعبان   ٢٣ 

 1382  1381  الصالح زين الدين حاجى   ٢٤ 

 

  ::معركة عين جالوت وانكسار شوكة التتار على يد القائد قطزمعركة عين جالوت وانكسار شوكة التتار على يد القائد قطز: :  م  م ١٢٦٠١٢٦٠
لة اإلسالم ألوقات عصيبة وعواصف منذرة ورياح مرعبة مثلما تعرضت فـي القـرن              لم تتعرض دو  

السابع الهجري؛ حيث دمرت جيوش المغول بقيادة جنكيز خان حواضر اإلسـالم الكبـرى فـي المـشرق                  
اإلسالمي، وسفكت دماء المسلمين، وأتت على معالم الحضارة والمدنية، ولم تستطع قوة إسالمية أن توقـف                

حف الكاسح، وانهارت الجيوش اإلسالمية وتوالت هزائمها، وتتابع سقوط الدول والمـدن اإلسـالمية              هذا الز 
 .كأوراق الشجر في موسم الخريف

وأطمع ضعف المسلمين وخور عزائمهم المغول في أن يتطلعوا إلى مواصلة الزحف تجـاه الغـرب،                
 وقت من األوقات أضعف مما كانـت عليـه          وإسقاط الخالفة العباسية وتقويض دعائمها، ولم تكن الخالفة في        

على رأس حملة جرارة، تضم مائة وعشرين       ) م١٢٥٣= هـ٦٥١(وقت الغزو المغولي؛ فخرج هوالكو سنة       
ألف جندي من خيرة جنود المغول، المدربين تدريبا عاليا على فنون القتال والنـزال، والمـزودين بأسـلحة                  

عبة في القتل وسفك الدماء، ومهارتهم الفائقـة فـي الحـرب،            الحرب وأدوات الحصار، تسبقهم شهرتهم المر     
  .وشجاعتهم وقوة بأسهم في ميادين القتال

  :سقوط الخالفة العباسية
اجتاحت قوات المغول األراضي اإليرانية، ولم تجد ما يعوق حركتها حتى وصلت إلى بغداد، فضربت               

رة؛ فاستسلمت في خنوع إلى الغـازي الفاتـك         حصارا عليها، ولم يكن لها قدرة على رفع هذه الجيوش الجرا          
، واستباح جنوده المدينـة المنكوبـة، وقتلـوا         )م١٢٥٨ من فبراير    ١٠=  هـ   ٦٥٦ من صفر    ٤(فدخلها في   

السواد األعظم من أهلها الذين قدروا بنحو مليون قتيل، ولم يكن خليفة المسلمين وأسرته بأسعد حال من أهالي                  
عا، وأضرم التتار النار في أحياء المدينة، وهدموا مساجدها وقصورها، وخربوا           المدينة، حيث لقوا حتفهم جمي    

مكتباتها، وأتلفوا ما بها من تراث إنساني، وأصبحت المدينة التي كانت عاصمة الدنيا وقبلة الحضارة أثرا بعد                 
  .عين

  :أوضاع الشام قبل حملة هوالكو
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بيون أجزاء كبيرة منها، ولم تكن العالقات بينهم وديـة          كانت بالد الشام في أثناء تلك المحنة يحكم األيو        
، وبدال من أن توحـدهم      صالح الدين األيوبي  على الرغم من انتسابهم إلى بيت واحد وأسرة كريمة هي أسرة            

قلوبهم ويقفوا صفًا واحدا هرول بعضهم إلى هوالكو يعلن خضوعه له، مثلما فعل الناصر              المحنة وتجمع بين    
يوسف األيوبي صاحب دمشق وحلب، وكان أقوى األمراء األيوبيين وأكثرهم قدرة على مواجهة هوالكو لـو                

لب منـه أن    رغب، لكنه لم يفعل وأرسل ابنه العزيز إلى هوالكو يحمل إليه الهدايا، ويعلن خضوعه له، ويط               
  .يساعده على االستيالء على مصر وتخليصها من حكم دولة المماليك الناشئة التي انتزعت الملك من بيته

لكن هوالكو رأى في عدم قدوم الناصر إليه بنفسه استهانة به، فكتب إليـه رسـالة غاضـبة يـأمره                    
اصر، وأدرك أن مسعاه قد خـاب،       باإلسراع إليه وتقديم آيات الوالء والخضوع دون قيد أو شرط، فانزعج الن           

  .واستعد استعداد الخائف لمواجهة المغول، وبعث بأسرته إلى مصر

  :حملة هوالكو
من عاصمة دولته مراغة في أذربيحان، متجها إلـى         ) م١٢٩٥= هـ٦٥٧(خرج هوالكو في رمضان     

جهين إلـى الـشام، وكانـت    ، مت"كيتوبوقا"الشام، معه حلفاؤه من أمراء جورجيا وأرمينيا، يقود طالئعه قائده        
ميافارقين بديار بكر أول ما تبتدئ به الحملة الغازية، فصمدت المدينة للحصار مـدة طويلـة دون أن يفلـح                    
المغول في اقتحامها، غير أن طول الحصار ونفاد المؤن وانتشار األوبئة وهالك معظم الـسكان دفـع إلـى                   

  .استسالم المدينة
غول تستولي على المدن المجاورة، فـسقطت مـاردين، وحـران،           وفي أثناء الحصار كانت جيوش الم     

 ٩(والرها وسروج والبيرة، ثم واصل الجيش زحفه إلى حلب وحاصرها حصارا شديدا، حتى استسلمت فـي                 
، وأباح هوالكو المدينة لجنوده سبعة أيام فعـاثوا فيهـا فـسادا،             )م١٢٦٠ من يناير    ٢٥ -هـ٦٥٨من صفر   

جائها، ولم تكد تصل هذه األنباء المفجعة إلى دمشق حتى آثر أهلها السالمة بعد أن               ونشروا الخراب في كل أر    
فر حاكمها الناصر يوسف األيوبي، وسارعوا إلى تسليم المدينة، وشاءت األقدار أن يغـادر هوالكـو الـشام                  

 ١= هـ٦٥٨ول   من ربيع األ   ١٥(فدخل دمشق في    " كيتوبوقا"ويعود إلى بالده تاركًا مهمة إكمال الغزو لقائده         
  ).م١٢٦٠من مارس 

  :األوضاع في مصر
وكان من نتيجة هذا الغزو أن فر كثير من أهل الشام إلى مصر التي كانت تحت سلطان دولة المماليك،                   

، وفي هذه األثنـاء بعـث الملـك    "المنصور نور الدين علي بن المعز أيبك     "ويحكمها سلطان صبي هو الملك      
ات األوان برسول إلى مصر يستنجد بعـساكرها للوقـوف ضـد الزحـف              الناصر يوسف الذي أفاق بعد فو     

  .المغولي، وكانت أخبار المغول قد انتشرت في مصر وأحدثت رعبا وهلعا
سيف "ولما كان سلطان مصر غير جدير بتحمل مسئولية البالد في مواجهة الخطر القادم، فقد أقدم نائبه                 

على خلعه، محتجا بأنه ال بد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدو، والملك الصبي صغير ال يعـرف                  " الدين قطز 
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تدبير المملكة، ولم يجد قطز معارضة لما أقدم عليه؛ فالخطر محدق بالبالد، والسلطان قـد ازدادت مفاسـده                  
  .ع من حولهوانفض الجمي

  :رسالة هوالكو
بدأ السلطان قطز يوطد أركان دولته ويثبت دعائم حكمه، فعين من يثق فيهم في مناصب الدولة الكبيرة،            
وقبض على أنصار السلطان السابق، وأخذ يستعد للجهاد ومالقاة المغول، وسـمح برجـوع بعـض أمـراء                  

 فرحب به، وأحسن معاملتـه، وأقطعـه        بيبرس البندقداري المماليك من خصومه وكانوا بالشام، وعلى رأسهم        
قليوب ومناطق الريف المجاورة لها، وأغرى قوات الناصر يوسف األيوبي ـ الذي فر من دمـشق وطلـب    

  .جيشه وكانت بالقرب من غزة، فاستجابت لدعوتهنجدة المماليك بمصر ـ باالنضمام إلى 
وفي تلك األثناء وصلت رسل هوالكو إلى القاهرة تحمل خطابا تقطر كبرا وغطرسة، ويمتلئ بالتهديـد          

إنا جند اهللا في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه، فلكـم                : ".. والوعيد، ومما جاء فيه   
فنحن ال نرحم من بكى،     .. ا مزدجر، فاتعظوا بغيركم، وسلموا إلينا أمركم      بجميع األمصار معتبر، وعن عزمن    

فما لكم من سيوفنا خالص وال من أيدينا مناص، فخيولنا سوابق، وسـيوفنا صـواعق،               .. وال نرق لمن شكا   
  ...".ورماحنا خوارق

  :االجتماع التاريخي
ء، واستقر الرأي على مقابلة وعيـد       وأمام هذا الخطر الداهم عقد السلطان قطز مجلسا من كبار األمرا          

المغول باالستعداد للحرب، وعزز ذلك بقتل رسل المغول؛ ردا على تهديد هوالكو وكان هذا التصرف إعالنًا                
للحرب وإصرارا على الجهاد، وفي الوقت نفسه بدأ قطز يعمل على حشد الجيوش وجمع األمـوال الالزمـة                  

لعسكرية، وقبل أن يفرض ضرائب جديدة على األهالي جمع ما عنده           لإلنفاق على االستعدادات والتجهيزات ا    
" العز بن عبد السالم   "وعند أمرائه من الحلي والجواهر، واستعان بها في تجهيز الجيش، استجابة لفتوى الشيخ              

  . علماء عصرهأقوى
ولم يقتصر األمر على هذا، بل لقي صعوبة في إقناع كثير من األمراء بالخروج معه لقتال التتار، فأخذ                  

يا أمراء المسلمين لكم زمان تأكلون أموال بيـت المـال، وأنـتم             : "يستثير نخوتهم ويستنهض شجاعتهم بقوله    
ن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته فـإن اهللا مطلـع            للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، وم        

  .؛ فأثرت هذه الكلمة في نفوسهم، وقوت من روحهم، فخرجوا معه وتعاهدوا على القتال..."عليه

  :الخروج إلى القتال
خرج قطز من مصر على رأس الجيوش المصرية ومن         ) م١٢٦٠أغسطس  = هـ٦٥٨رمضان  (وفي  

وترك نائبا عنه في مصر هو األتابك فارس الدين أقطاي المستعرب،           انضم إليه من الجنود الشاميين وغيرهم،       
وأمر األمير بيبرس البندقداري أن يتقدم بطليعة من الجنود ليكشف أخبار المغول، فسار حتى لقي طالئع لهم                 
في غزة، فاشتبك معهم، وألحق بهم هزيمة كان لها أثر في نفوس جنوده، وأزالت الهيبة من نفوسهم، ثم تقدم                   
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لسلطان قطز بجيوشه إلى غزة، فأقام بها يوما واحدا، ثم رحل عن طريق الساحل إلى عكا، وكانت ال تـزال                 ا
تحت سيطرة الصليبيين، فعرضوا عليه مساعدتهم، لكنه رفض واكتفى منهم بالوقوف على الحياد، وإال قاتلهم               

  .بيسان ونابلسقبل أن يقابل المغول، ثم وافى قطز األمير بيبرس عند عين جالوت بين 
بعد أن غادر هوالكو الشام إلى بالده لالشتراك في اختيار          ) كتبغا(وكان الجيش المغولي يقوده كيتوبوقا      

خاقان جديد للمغول، وجمع القائد الجديد قواته التي كانت قد تفرقت ببالد الشام في جيش موحد، وعسكر بهم                  
  .في عين جالوت

  :اللقاء المرتقب
قطز أن يخفي قواته الرئيسية في التالل واألحراش القريبة من عـين جـالوت،              اقتضت خطة السلطان    

وأال يظهر للعدو المتربص سوى المقدمة التي كان يقودها األمير بيبرس، وما كاد يشرق صباح يوم الجمعـة                  
حتى اشتبك الفريقان، وانقضت قوات المغول كـالموج        ) م١٢٦٠ من سبتمبر    ٣= هـ٦٥٨ من رمضان    ٢٥(

لى طالئع الجيوش المصرية؛ حتى تحقق نصرا خاطفًا، وتمكنت بالفعل من تشتيت ميسرة الجـيش،               الهائل ع 
، فعمت صـرخته أرجـاء المكـان،        !"واإسالماه: "غير أن السلطان قطز ثبت كالجبال، وصرخ بأعلى صوته        

 وهـو الـذي     وتوافدت حوله قواته، وانقضوا على الجيش المغولي الذي فوجئ بهذا الثبات والصبر في القتال             
اعتاد على النصر الخاطف، فانهارت عزائمه وارتد مذعورا ال يكاد يصدق ما يجري في ميدان القتال، وفروا                 

  .هاربين إلى التالل المجاورة بعد أن رأوا قائدهم كيتوبوقا يسقط صريعا في أرض المعركة
ول التي تجمعت فـي بيـسان       ولم يكتِف المسلمون بهذا النصر، بل تتبعوا الفلول الهاربة من جيش المغ           

القريبة من عين جالوت، واشتبكوا معها في لقاء حاسم، واشتدت وطأة القتال، وتأرجح النصر، وعاد السلطان                
: ثالث مرات ويضرع إلى اهللا قـائال      !" واإسالماه: "قطز يصيح صيحة عظيمة سمعها معظم جيشه وهو يقول        

عة حتى مالت كفة النصر إلى المـسلمين، وانتهـى األمـر            وما هي إال سا   ".. انصر عبدك قطز  !! يا أهللا "... 
ثم نزل السلطان عن جواده، ومرغ وجهـه علـى أرض           .. بهزيمة مدوية للمغول ألول مرة منذ جنكيز خان       

  .المعركة وقبلها، وصلى ركعتين شكرا هللا

  :نتائج المعركة
ت العالم اإلسالمي من خطر     كانت معركة عين جالوت واحدة من أكثر المعارك حسما في التاريخ، أنقذ           

داهم لم يواجه بمثله من قبل، وأنقذت حضارته من الضياع واالنهيار، وحمت العالم األوروبي أيضا من شـر                  
  .لم يكن ألحد من ملوك أوروبا وقتئذ أن يدفعه

 وكان هذا النصر إيذانًا بخالص الشام من أيدي المغول؛ إذ أسرع والة المغول في الشام بالهرب، فدخل                
ـ ٦٥٨ من رمضان    ٢٧(قطز دمشق على رأس جيوشه الظافرة في         ، وبدأ في إعادة األمن إلى نصابه في        ) ه

جميع المدن الشامية، وترتيب أحوالها، وتعيين والة لها، وأثبتت هذه المعركة أن األمن المصري يبدأ من بالد                 
ي مرت على المنطقة طوال تاريخها،      الشام عامة، وفي فلسطين خاصة، وهو أمر أثبتته التجارب التاريخية الت          
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وكانت النتيجة النهائية لهذه المعركة هي توحيد مصر وبالد الشام تحت حكم سلطان المماليك على مدى مـا                  
  . يزيد عن نحو مائتين وسبعين سنة

تأسيس المدرسة الظاهرية على يد الظاهر بيبرس وقد زودها بالكتب فـى سـائر العلـوم                :  م   ١٢٦١
قف عليها اوقافا وأمر بأال يستخدم فى عمارتها عامل بغير اجرة ودعـا العلمـاء والفقهـاء                 والمعارف ، وو  

للجتماع بها ، فجلس اتباع المذهب الشلفعى باليوان القبلى ، والحنفية اليوان البحرى واهل الحـديث بـاليوان                  
 مينالشرقى والقراء باليوان الغربى ثم بنى بجوار المدرسة مكتبا لتعليم ايتام المسل

إحياء الخالفة العباسية في مصر بعد أن سقطت في أيدي المغول الذين استباحوا             إحياء الخالفة العباسية في مصر بعد أن سقطت في أيدي المغول الذين استباحوا             : :  م    م   ١٢٦٢١٢٦٢
  ::المدينة التليدة، وقتلوا ما يزيد عن المليون وأضرموا النيران وخربوا وهدموالمدينة التليدة، وقتلوا ما يزيد عن المليون وأضرموا النيران وخربوا وهدمو

  :بيبرس ينقل الخالفة العباسية الى القاهرة
 من فبراير   ٦=  هـ   ٦٥٦من المحرم    ٣٠(روع المسلمون بسقوط بغداد حاضرة الخالفة العباسية في         

في أيدي المغول الوثنيين بقيادة هوالكو، بعد أن قتلوا الخليفة المستعصم باهللا العباسي هـو وأهلـه،                 ) م١٢٥٨
واستباحوا المدينة التليدة، فقتلوا السواد األعظم من أهلها الذين قُدروا بنحو مليون قتيل، وأضرموا النيران في                

ساجد والقصور، وخربوا المكتبات وأتلفوا ما بها من كتب إما بإحراقهـا أو رميهـا فـي                 المدينة، وهدموا الم  
 .، وأصبحت المدينة بعد أن كانت درة الدنيا، وزهرة عواصم العالم، أثرا بعد عين"دجلة"

وشعر المسلمون بعد مقتل الخليفة المستعصم، وسقوط الخالفة العباسية التي ظلت تحكم معظم أنحـاء               
إلسالمي خمسة قرون بأن العالم على وشك االنتهاء، وأن الساعة آتية قريبا، وذلك لهول المصيبة التي                العالم ا 

وقعت بهم، وإحساسهم بأنهم أصبحوا بدون خليفة، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة النبي صلى اهللا عليه وسـلم،                   
 دليالً على ما سيحل بالعـالم،       وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أنها تعبير عن سخط اهللا وغضبه، واتخذوها           

  .من سوء لخلوه من خليفة
فلو قال قائل   : ويعد المؤرخ الكبير ابن األثير سقوط الخالفة كارثة لم يحل مثلها بالعالم من قبل، ويقول              

لم يبتلَّ العالم بمثلها لكان صادقًا، فإن التواريخ لم تتـضمن مـا             : منذ خلق اهللا سبحانه وتعالى آدم وإلى اآلن       
  .ابلها وال ما يدانيهايق

وتداعت األحداث سريعا، وتعذر إحياء الخالفة العباسية مرة أخرى في بغداد التـي أصـبحت قاعـدة                 
للمغول الوثنيين، ثم اجتاحت جحافلهم الشام، فسقطت حلب بعد مقاومة عنيفة، واستـسلمت دمـشق، فـدخلها               

 ٢٦( فـي    معركة عـين جـالوت    سلمين في   المغول دون مقاومة، ولم يوقف زحفهم المدمر سوى انتصار الم         
  ).م١٢٦٠ سبتمبر ٣= هـ ٦٥٨رمضان سنة 

وتعد هذه المعركة من أهم المعارك في تاريخ العالم اإلسالمي، بل في تاريخ العالم، إذ أوقفت زحـف                  
ول، وأنزلت بهم هزيمة مدوية أحالت دون تقدمهم إلى مصر وكانوا على مقربة منها، ومنعت زحفهم إلى                 المغ
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ما وراءها من بالد العالم اإلسالمي، وأنقذت معالم الحضارة اإلسالمية في تلك البالد من الـدمار وأصـبحت       
  .شاهدة على ما بلغته من مجد وتفوق

الـسلطان  صبح أمر إعادة الخالفة العباسية ممكنًا، فما إن علـم           وكان من نتائج هذا النصر المجيد أن أ       
حتى اسـتدعاه،   " أبا العباس أحمد  "، حين قدم دمشق بوجود أمير عباسي يدعى         كة عين جالوت  معر بطل   قطز

  .وأمر بإرساله إلى مصر، تمهيدا إلعادته إلى بغداد، وإحياء الخالفة العباسية
ولما تولى بيبرس الحكم بعد مقتل قطز أرسل في طلب األمير أبي العباس أحمد، الذي كان قـد بايعـه                    

" أبو القاسم أحمد  " لكنه لم يحضر، وسبقه إلى القاهرة أمير آخر من أبناء البيت العباسي اسمه               قطز في دمشق،  
ألعيان والعلماء، ولما وقـع      الستقباله فخرج للقائه ومعه كبار رجال الدولة وا        الظاهر بيبرس واستعد السلطان   

نظر السلطان على هذا األمير العباسي ترجل عن فرسه إجالال له، وعانقه، وركب معه يتبعهما الجيش حتـى   
وصال إلى القلعة، وهناك بالغ السلطان في إكرامه والتأدب معه، فلم يجلس على مرتبـة وال فـوق كرسـي                    

  .بحضرة هذا األمير العباسي
عقد السلطان مجلسا بالديوان الكبير     )  م ١٢٦٠ من يونيو    ١٩=  هـ   ٦٥٩ رجب   ١٣(وفي يوم اإلثنين    

 وفي  ، وكبار رجال الدولة،   شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم      بالقلعة حضره القضاة والعلماء واألمراء، و     
هذا المجلس شهد العرب الذين قدموا مع األمير العباسي بصحة نسبه، وأقر هذه الشهادة قاضي القضاة تـاج                  
الدين ابن بنت األعز وحكم بصحة نسبه وبايعه بالخالفة، ثم قام بعد ذلك الظاهر بيبرس وبايعه على العمـل                   

 والجهاد في سبيل اهللا، وأخـذ األمـوال         بكتاب اهللا وسنة رسوله، وعلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر         
  .بحقها، وصرفها في مستحقتها، ثم قام الحاضرون بمبايعة الخليفة الذي تلقب باسم الخليفة المستنصر باهللا

ولما تمت البيعة قلد الخليفة المستنصر السلطان بيبرس البالد اإلسالمية وما ينضاف إليها، وما سيفتحه               
ار، وكتب السلطان إلى النواب والحكام في سائر الواليات التابعة لمصر بأخذ البيعة             اهللا على يديه من بالد الكف     

للخليفة المستنصر، والدعاء له في خطبة الجمعة على المنابر والدعاء للسلطان من بعده، وأن تـنقش الـسكة                  
  .باسمهما

ـ        ال، فـي سـبيل   شرع السلطان بيبرس في تجهيز الخليفة، وإمداده بكل ما يحتاجه من جند وسالح وم
 ٦٥٩ذي القعدة   (إعادة الخالفة العباسية، وإقامتها في بغداد، وخرج السلطان مع الخليفة إلى دمشق، فبلغها في               

، وكان في عزمه أن يمد الخليفة بعشرة آالف جندي وفارس حتى يتمكن من استعادة بغـداد                 )م١٢٦١= هـ  
جم عن المضي في هـذا المـشروع بعـد أن           من أيدي المغول، لكن السلطان بيبرس تراجع عن وعده، وأح         

وسوس له أحد أمرائه وخوفه من مغبة نجاح الخليفة في استرداد بغداد لينازع بعد ذلك السلطان الحكم، فاكتفى               
بإمداده بقوات قليلة لم تكن كافية لتحقيق النصر على المغول، فانهزم الخليفة، وقُتل هو ومعظم من كان معه،                  

  ).م١٢٦١ديسمبر =  هـ ٦٦٠المحرم ( بالقرب من األنبار في في المعركة التي وقعت
أبـي العبـاس    "تهيأت األحداث إلحياء الخالفة العباسية مرة أخرى، فأرسل بيبرس في استدعاء األمير             

الذي سبق أن بايعه قطز، وكان قد نجا ونحو خمسين فارسا من الهزيمة التي لحققت بالخليفة الـسابق،                  " أحمد
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واحتفل بيبرس بقدومـه، وأنزلـه البـرج        ) م١٢٦٢مارس  =  هـ   ٦٦٠ربيع اآلخر   (رة في   فوصل إلى القاه  
مجلـسا عامـا بالـديوان      ) م١٢٦٢ نوفمبر   ٢١=  هـ   ٦٦١ من المحرم    ٨(الكبير بقلعة الجبل، وعقد له في       

الكبير بالقلعة، حيث قرئ نسبه على الحاضرين، بعدما ثبت ذلك عند قاضي القضاة تاج الـدين ابـن بنـت                    
األعز، ولقب بالحاكم بأمر اهللا، وبايعه السلطان على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله، فلما تمت البيعـة أقبـل                   
الخليفة على السلطان، وقُلّد أمور البالد والعباد، ثم قام الحاضرون بمبايعة الخليفة الجديد، وخُطب لـه علـى                  

وم ُأحييت الخالفة العباسية للمرة الثانية بالقـاهرة،        المنابر في مصر والشام وبهذا اإلجراء الذي تم في هذا الي          
غير أن الظاهر بيبرس، لم يفكر في إعداد هذا الخليفة الثاني السترجاع بغداد وإحياء الخالفـة بهـا، وإنمـا                    
استبقاه في القاهرة ليكون على مقربة منه وتحت عينه، وجعل سلطته محدودة، ال تتعدى ذكـر اسـمه فـي                    

مصار التابعة لها، واستمرت الخالفة العباسية بمصر إلى أن فتحها العثمانيون على يـد              الخطبة في مصر واأل   
  ."سليم األول"السلطان 

أن صار الخلفـاء العباسـيون فـي    وجدير بالذكر أن الخالفة العباسية لم تكسب في إحيائها كثيرا، بعد         
مصر يفوضون السالطين المماليك في إدارة شئون البالد العامة دون تدخل منهم، واقتـصر دورهـم علـى                  

  .حضور حفالت السلطنة ووالية العهد، وتهنئة السالطين بالشهور واألعياد
ممتازة بين ملـوك العـالم      ومنذ أن أقيمت الخالفة العباسية في القاهرة تمتع السالطين المماليك بمكانة            

اإلسالمي؛ باعتبارهم حماة الخالفة والمتمتعين ببيعتها، كما حظيت القاهرة بشهرة دينية علمية واسعة بعد أن               
  ديدةصارت حاضرة الخالفة العباسية الج

  ::تقي الدين المقريزىتقي الدين المقريزىمولد مولد : :  م  م ١٣٦٤١٣٦٤
م ١٤٤١/ هــ   ٨٤٥سـنة   م وتوفي بهـا     ١٣٦٤/ هـ  ٧٦٦ولد تقي الدين المقريزي فى القاهرة سنة        

ويرجع نسبه إلى آل عبيد الفاطميين ، ويذكر لنا المؤرخون أن جده كان أصله من بعلبك بالشام وكـان مـن                     
كبار المحدثين بها ثم أتي والده على إلى القاهرة وولي بها بعض الوظائف القضائية وكتب التوقيـع بـديوان                   

زهر وتخصص فى دراسة الفقه والحديث وعلـوم الـدين          اإلنشاء ، وقد نشأ المقريزى بالقاهرة ودرس فى األ        
وبرع فى األدب وأجاد النثر وعين فى وظائف الوعظ وقراءة الحديث بالمـساجد الجامعـة وولـي الحـسبة                 
بالقاهرة أكثر من مرة وهى من وظائف القضاء الهامة كما ولي الخطابة بجامع عمرو بن العاص وبمدرسـة                  

اكم وقراءة الحديث بالمدرسة المؤيدية وغيرها ، كما تقلب فى عدة وظائف            السلطان حسن واإلمامة بجامع الح    
قضائية فى القاهرة ودمشق ، وكان لتقي الدين المقريزي مكانة عند الملك الظاهر برقوق ثم عند ولده الملـك                   

ـ                      د الناصر فرج من بعده كما توثقت صلته باألمير يشبك الدودار وقتا ونال فى عهده جاها ومـاال ، ثـم زه
  .الوظائف العامة واستقر فى القاهرة وتفرغ للكتابة 

ويختص بتاريخ الخلفاء حتى نهاية الدولة العباسية و        " الدرر المضيئة   " وللمقريزي مؤلفات عديدة منها     
، " اإللمام بمن فى أرض الحبشة من ملـوك اإلسـالم     " و  " إمتاع األسماع فى ما للنبي من الحفدة واألتباع         " 

وهو خاص بسير األمـراء     " المقفى  " ى رسالته فى تاريخ النقود ، وفى الغناء وغيرهم ، وكتاب            باإلضافة إل 
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وهو خاص بتراجم  " درر العقود الفريدة فى تراجم األعيان المفيدة        " والكبراء الذين عاشوا فى مصر ، وكتاب        
ختص بتاريخ الدولة الفاطميـة     وي" اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء       " مشاهير عصره ، وكتاب     

  .والخلفاء الفاطميين وغيرها من المؤلفات 

  مخطوطة بخط يد المقريزى

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والذي يمكن القـول    " المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار      " إال أن أعظم مؤلفاته كتابين األول هو        
وشوارعها وأسواقها وأثارهـا وجوامعهـا      عنه أنه جامع لتاريخ مصر القاهرة ومجتمعاتها وخططها القديمة          

وقصورها ودروبها ومدارسها بل يمكن القول بأنه لم يترك شارعا وال حيا وال صـرحا أثريـا إال وتناولـه                    
ويتناول فيه تـاريخ    " السلوك فى معرفة دول الملوك      " بالحديث والشرح ، أما الكتاب الثاني الهام فهو كتاب          

  .دول المماليك فى مصر 
 ١٠٥ متـرا وعرضـه      ١٠٨شروع الظاهر بيبرس فى بناء الجامع الظاهرى ويبلغ طوله          :  م   ١٢٦٦

مترا ويتكون من صحن يحيط به اربع اواوين وتمتاز عمارة مسجد الظاهر بميزات لم يسبقه اليها جامع اخر                  
ة والغربيـة ،    من ذلك االبراج االربعة القائمة فوق نواصى الجامع ، ثم الدعائم القائمة خارج واجهتيه الشرقي              

واالبواب الثالثة البارزة ، وقد هدم الفرنسيون ، اثناء الحملة الفرنسية المنارة التى كانت تعلو الباب البحرى ،                  
كما سكنه بعض جنودهم فتخرب الكثير من اجزائه وحوله محمد على الى مصنع للصابون ثم انتهك االنجليز                 
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 م  ١٩١٨مذبح ثم استعادته لجنة حفظ اآلثـار العربيـة سـنة            حرمته فى الحرب العالمية االولى فأحالوه الى        
 فرممت بعض اجزائه

 مسجد الظاهر بيبرس

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردوا يافا من الصليبيين:  م ١٢٦٦ •

 .المؤسس الحقيقي لدولة المماليك في مصر والشام" الظاهر بيبرس"وفاة السلطان :  م ١٢٧٧ •

  ::بيت قالوون يحكم مصربيت قالوون يحكم مصر: :  م  م ١٢٧٩١٢٧٩
فمع ان المماليك لم يؤمنوا بمبـدا       . يتمتع بيت قالوون باهمية خاصة فى تاريخ دولة سالطين المماليك         

 واستطاع ان يحتفظ بمنـصب الـسلطنة فـى ذريـة            ،  وراثة الملك اال ان بيت قالوون شذ عن هذه القاعدة         
مما يعتبر حالة فريدة  فى تاريخ       ،  )م١٣٨٢-١٢٧٩(المنصور سيف الدين قالوون مدة طويلة اربت على قرن        

  .دولة سالطين المماليك
 اذ  ،       هذا الى ان العصر الذى حكم فيه بيت قالوون يمثل عصر االزدهار فى الدولـة المماليكيـة                

 وذلك بعد ان    ،   وازدهرت حضارتها  ،   واكتملت معالمها  ،  العصر كافة خصائص تلك الدولة      نضجت فى ذلك    
، وبعد أن أثبت المماليكقـدرتهم علـى الحكـم   ، انتهى الدور التاسيسى الذى نهض به السلطان الظاهر بيبرس   

  .وعلى مواجهة االخطار الكبرى التى هددت مصر والشام فى ذلك العصر
، فضل يرجع الى السلطان المنصور قالون فى ارساء هيبة بيته فى النفـوس            وليس هناك شك فى أن ال     

، مما جعل المعاصرين يتمسكون بأبنائه وأحفاده من بعده       ،  وفى احاطة اسمه واسم اسرته بهالة المجد والعظمة       
  .واألمن والسالم فى الخارج، ويرون فى بيت قالون رمزا للقوة والعظمة واالستقرار والنهضة فى الداخل
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اشـتراه االميـر    ،  وهو قبجاقى الجنس  .وكان االمير سيف الدين قالون أحد المماليك البحرية الصالحية        
وهو مبلغ كبير بالنـسبة     ،  بألف دينار -أحد مماليك العادل أبى بكر االيوبى     -عالء الدين آقسنقر الساقىالعادلى   

لمملوكمن مواهب وصفات رفعت من     مما يشير الى ما تميز به ذلك ا       ،  لمتوسط أعمار المماليك فى ذلك الوقت     
انتقل قالون الى الملك    ،  ولما مات االمير عالء الدين    " وغالى فى قيمته لحسنه وصورته فعرف باأللفى      "،  قيمته

 ".األلفى العالئى الصالحى النجمى"فصار لقبه، الصالح نجم الدين أيوب

من أبـرز أمـراء طائفـة       وسرعان ما أخذ قالون يرتقى بسرعة حتى وصل الى درجة االمارة وغدا             
حتى فر من مـصر بـصحبة       ،  وقد لمع اسمه فى االحداث التى صحبت قيام دولة سالطين المماليك          .البحرية

ثم عاد قالون الى مصر عندما      .وذالك فى عهد السلطان أيبك    ،  البحرية عقب مقتل زعيمهم فارس الدين أقطاى      
ذا حتى كانت سلطنة الظاهر بيبرس فبرز االمير        وهك.حركب أحداث التتار روابط االتحاد بين البحرية وقطز       

وقويت مكانته عند السلطان بيبرس واعتمد عليه فى كثير مـن المهـام   ، قالون فى صورة أقوى أمراء الدولة    
  .الحربية والسلمية

ألن المماليك اعتبـروا أنفـسهم      ،  على أن مجتمع المماليك فام الى حد كبير على أساس الشك والتحاسد           
ونـشأوا نـشأة    ،  جلبوا من بالدهم  ،  فالكل كانوا رقيقا فى يوم من االيام      ،   فضل المير على آخر    ال،  متساويين
، يلى منصب الـسلطنة   -وهو بيبرس -لذلك يبدو أن قالون أحس بشعور الغيرة عندما وجد أحد زمالئه          .واحدة

قريزى عن كبـار    وفى ذلك يقول الم   .وان كان قالون لم يستطع أن يعبر عن ذلك الشعور لقوة بيبرس ودهائه            
وال بـد أن يكـون      ".ويرون أنهم أحق منه بالملـك     ،  كانوا يأنفون من تملك الماك الظاهر عليهم      "االمراء أنهم   

مما كان يهدد   ،  قد أحس بوزن االمير قالون وعظم مكانته      -وهو الرجل الذكى المشبع بروح المماليك     -بيبرس
لذلك لجأ بيبرس الى حيلة     .لملك السعيد بركة  تطلعات بيبرس بخصوص حفظ منصب السلطنة من بعده البنه ا         

-وهى أنه زوج ابنه الملك السعيد بركة من غازية خاتون         ،  قوية ظن أنها تضمن بقاء العرش من بعده البنائه        
  .وبذلك ظن أن قالون لن يطمع فى انتزاع الملك من زوج ابنته، م١٢٧٥سنة -ابنة االمير قالون

فلـم يكـد    ،  السلطنة كانت أقوى بكثير من روابط المـصاهرة       ولكن أطماع أمراء المماليك فى منصب       
وان كان حريصا على عدم الكـشف عـن         ،  حتى أخذ قالون يخطط لتحقيق أطماعه فى الحكم       ،  بيبرس يموت 

وفقـا  -وانما كان ،  ولم يكن قالون فى تخطيطه هذا غادرا أو مغتصبا أو معتديا على حقوق زوج ابنته              .نواياه
-وهـو زميلـه   -ويكفى أنه رضى بالظاهر بيبرس    .ا بحق مشروع طال السكوت عنه     مطالب-للعقلية الممالكية 

لم يكونوا مماليكا فى يوم من      .فال مبرر بعد ذلك للخضوع ألبناء الظاهر وهم فى نظره صبيان صغار           .سلطانا
  .االيام

ـ    .جعلهينفذ أطماعه بطريقة تدريجية بطيئة    ،  وكان قالون على قدر من الذكاء وبعد النظر        م ذلك أنـه ل
مسرفا ،  وانما تركه يمضى فى حياته الخاصة     ،  يعترض سبيل الملك السعيد بركة عندما ولى السلطنة بعد أبيه         

      ، م١٢٧٩وعندما اشتد حصار االمراء على السلطان بركة سنة         .دون أن يحاول نصحه أو اصالحه     ،  فى اللهو 
وكـان  .ج ابنته بالتخلى عن السلطنة    نصح قالون زو  ،  وارسل االخير الى حميه االمير قالون يطلب مساعدته       
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ولكنه أمعـن فـى التظـاهر       ،  فى وسع قالون أن يعتلى دست السلطنة بعد عزل الملك السعيد بركة مباشرة            
فى حـين قنـع     ،  وهو االمير بدر الدين سالمش ابن الظاهر بيبرس       ،  فأقر بأن يتولى الحكم أخو بركة     ،  بالزهد

وهـو اكبـر   -وهكذا أخذ قـالون .لعساكر فى عهد السلطان الجديد    االمير سيف الدين قالون بأن يكون أتابك ا       
ومن الواضح أن قالون كان     .دون أن يستثير حقد بقية االمراء     -يتصرف فى حكمة بالغة   -أمراء الدولة وأقواهم  

، وبخاصة فى عهد سالمش الذى كان طفال لم يتجاوز السابعة من عمره           ،  الحاكم الفعلى للبالد بعد وفاة بيبرس     
وحسب االمير قالون فى ذلـك      .الكلمة االولى واالخيرة فى شؤون الحكم لألتابك سيف الدين قالون         مما جعل   

وعلى الوجه االخر اسم قالون جنبا الى جنب مع         ،  الدور أن النقود كانت تسك وعلى أحد وجهيها اسم سالمش         
  .اسم العادل سالمش فى خطبة الجمعة

، ى قضاها فى الوصاية على السلطان الـصغير صـدى         ولم يضع االمير قالون تلك المدة القصيرة الت       
وهـم  -فقبض على نسبة كبيرة من المماليك الظاهرية   ،  وانما أخذ يمكن لنفسه فى شتى أرجاء الدولة وأجهزتها        

وعزل كثيرا من الوالة والنواب الذين كان الظاهر بيبرس وابنه          -مماليك الظاهر بيبرس المخلصين له وألبنائه     
كذلك تخلص قالون من بعض االمـراء       .وأحل محلهم جماعة من أنصاره    ،  وهم بالواليات السعيد بركة قد عين   

وأرسل االمير شمس الدين سنقر الـى دمـشق         .أو الذين توهم منافستهم له فى منصب السلطنة       -المنافسين له 
اعيـات  وأغدق علـيهم االقط   ،  فقد أحسن اليهم  ،  أما زمالؤه من المماليك البحرية    .ليكون نائب السلطنة بالشام   

  .ليستميلهم الى جانبه
فدعا االمراء وتحدث معهم    ،  وأخيرا تأكد قالون من أن جميع االمور باتت معدة ليتولى منصب السلطنة           

فأستقر الرأى على خلع    ".قدعلمتم أن المملكة التقوم اال تقوم اال برجل كامل        "وقال لهم ،  فى صغر سن سالمش   
وهكذا لم يبق سـالمش فـى دسـت         .م١٢٧٩السلطنة سنة   سالمش وتولية االمير سيف الدين قالون منصب        

منفـى أبنـاء الـسالطين      ،  الى قلعـة الكـرك    -مع أخيه خضر  -أرسل بعدها ،  السلطنة أكثر من ثالثة شهور    
  .المعزولين فى عصر سالطين المماليك

، وصـاحب أزهـى     دولة المماليك ، سلطان   "محمد بن قالوون  "مولد السلطان الناصر    :  م   ١٢٨٥ •
 .فترة في حياتها التي دامت نحو ثالثة قرون

وفاة األشرف خليل بن قالوون الذي وضع خاتمة الحروب الصليبية التي اسـتمرت             :  م   ١٢٩٣ •
 ن بالشامقرنين من الزمان، وذلك بفتح مدينة عكا آخر معقل للصليبيي

 في مصر والشام وهـي       في مصر والشام وهـي      دولة المماليك دولة المماليك على عرش   على عرش   " " الناصر محمد قالوون  الناصر محمد قالوون  ""سلطنة  سلطنة  : :  م    م   ١٢٩٣١٢٩٣
  ::أزهى فترات الدولة المملوكيةأزهى فترات الدولة المملوكية

، اذ اجتمع المتآمرون  ،  قبت مقتل السلطان قطز   تكررت عقب مقتل االشرف خليل نفس التمثيلية التى أع        
وكان أن حلف االمراء يمين الوالء لالمير بيدرا وقبلوا         .وقر رأيهم على أن يلى بطل المؤامرة عرش السلطنة        

ولم يبق بعد ذلك سوى أن يغادر السلطان الجديد وشركاؤه مسرح الجريمة            .ولقبوه بالملك االوحد  ،  له االرض 
ولكـن المماليـك    .ليحتل بيدرا دسـت الـسلطنة بالقلعـة       ،  حيرة فى طريقهم الى القاهرة    عند تروجه بأقليم الب   
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لم يتركوه يـصل الـى القـاهرة        -وهم مماليك االشرف خليل بزعامة زين الدين كتبغا المنصورى        -االشرفية
وه وهـو   ثم قتل ،  وأنزلوا به الهزيمة  ،  اذ ما كادوا يسمعون بمقتل أستاذهم حتى أسرعوا فى تعقب بيدرا          ،  سليما

  .اليزال فى البحيرة
-هو سيف الـدين كتبغـا   -وظهر بطل جديد  ،  وهكذا خال المسرح من االشرف خليل وبدر الدين جميعا        

-ولكن االمير علم الدين سنجر الشجاعى     .الذى سار صحبة رجاله الى القاهرة لينادى بنفسه سلطانا فى القلعة          
، حال بين كتبغا وبين دخول القاهرة     -ل خروجه للصيد  الذى كان االشرف خليل قد أنابه عنه فى قلعة الجبل قب          

فى حين ولـى االميـر      ،  حتى انتهت المفاوضات بين الطرفين باختيار الملك الناصر محمد بن قالون سلطانا           
  .ويلقب بالملك االوحد، زين الدين كتبغا المنصورى نيابة السلطنة

 عندما ولى السلطنة ألول مرة سـنة        وكان الناصر محمد بن قالون طفال صغيرا فى التاسعة من عمره          
أو رعاية ألحقيته فى الحكم     ،  ومن الواضح أن اختيار االمراء له لم يكن ناجما عن احترام شخصيته           .م١٢٩٣

وانما اختاره االمراء وفقا لسياستهم التقليدية وحسما للموقف بينهم وبين          .بوصفه ابن السلطان المنصور قالون    
وفعـال  . صفوفهم تستطيع االطاحة بذلك الطفل واحتالل مكانه فى الحكم         حتى تظهر شخصية قوية بين    ،  بعض

فى حين استبد بأمور الدولة االميـر علـم     ،  قضى الناصر محمد سنه فى الحكم كان شبه محجور عليه بالقلعة          
وعندما أدرك كتبغا ازدياد نفوذ الشجاعى بدرجـة تهـدد          .ثم االمير كتبغا المنصورى   ،  الدين سنجر الشجاعى  

  .تخلص منه بالقتل، همكانت
مثل االميـر حـسام     -وقد لجأ كتبغا الى العفو عن بعض االمراء الذين شاركوا فى قتل االشرف خليل             

وكان أن اتخذ حسام الدين الجـين تلـك الثـورة           .فأثار ذلك المماليك االشرفية   -الدين الجين واالمير قراسنقر   
فمتى كبر الناصر محمد ال يبقيـك       "،   سلطانا بدله  ذريعة ليزين لالمير كتبغا عزل الناصر محمد واعالن نفسه        

  ".والمصلحة خلعه وسلطنتك...البتق
، وتشدق بنفس االسطورة القديمة التى سبق أن رددها قطز وقـالون          ،  وهكذا جمع االمير كتبغا االمراء    

 أن  ومن الـرأى  ،  وطمع المماليك فى حق الرعية    ،  لكون السلطان صغير السن   ،  لقد فسدت االحوال  :"فقال لهم 
وعلى هذا الوجه تم عزل الناصر محمـد الـصغير مـن            ".نولى سلطانا كبيرا يقمع المماليك عن هذه االفعال       

 .م وحل محله كتبغا١٢٩٤السلطنة سنة 

  ::وفاة المؤرخ ابن عبد الظاهروفاة المؤرخ ابن عبد الظاهر: :  م  م ١٢٩٣١٢٩٣
، وكانت امتدادا لحركـة تاريخيـة نـشطة         عهد دولة المماليك  ازدهرت الكتابة التاريخية في مصر في       

تعهدتها مصر في العصرين الفاطمي واأليوبي، غير أنها أصبحت في عصر المماليك أكثر غـزارة وتنوعـا        
 .عن ذي قبل، واشتغلت بها طوائف مختلفة من العلماء والفقهاء والكتاب

رخون المصريون خير إنتاجهم في مختلف ميادين الكتابة التاريخية، وكان إنتاجا عظيما مـن              وقدم المؤ 
للنـويري،  " نهاية األرب في فنون األدب    "حيث الكم والكيف، وعلى أيديهم ظهرت الموسوعات الكبرى، مثل          
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ـ   " مسالك األبصار في ممالـك األمـصار      "للقلقشندي، و " صبح األعشى في صناعة اإلنشا    "و ضل اهللا  البـن ف
  .العمري

وكان من أبرع المؤرخين الذين ظهروا في مطالع دولة المماليك البحرية محيي الدين بن عبد الظاهر،                
وكان إلى جانب كونه مؤرخا كبيرا كاتبا عظيما صاحب قلم بليغ أهله ألن يحتل مكانة مرموقة فـي الـصف                    

 الـسلطان بيبـرس   ن الترجمة الشخصية، وخص     األول من كتاب العربية، وقدم للمكتبة التاريخية روائع في ف         
  .بواحدة من أجمل السير في تراثنا العربي، اعتمد عليها كل من جاء بعده من المؤرخين

  :المولد والنشأة
 مـن   ١٢= هــ   ٦٢٠ من المحرم    ٩( الدين عبد الظاهر بالقاهرة في       ولد أبو الفضل عبد اهللا بن رشيد      

، وال تحدثنا المصادر كثيرا عن حياته األولى ومالمح نشأته، غير أن ذلـك ال يمنعنـا مـن              )م١٢٢٣فبراير  
تكوين صورة عن تلك الحياة، يساعدنا على ذلك أنه نشأ في بيت علم وفضل، فأبوه رشيد الدين المتوفى سنة                   

  .كان شيخا للقراء في مصر، ومن البارعين في فن القراءات) م١٢٥٠= هـ ٦٤٩(
وقد بدأ محيي الدين بن عبد الظاهر حياته بحفظ القرآن مثل أقرانه من طلبة العلم، وتردد على حلقـات              
الفقهاء والمحدثين، وتحتفظ المصادر بأسماء قليلة لشيوخه، فيذكر المقريزي أنه سمع من جعفـر الهمـداني،                

  . بن إسماعيلوعبد اهللا
ولم تقتصر ثقافته على العلوم الشرعية واللغوية، بل امتدت لتشمل األدب والتاريخ واألخبار، وهو مـا                

  .مكنه من االلتحاق من ديوان اإلنشاء على عهد األيوبيين الذي كان يضم فحول الكتاب البارعين

  :الظهور والتألق
، حين عهـد إليـه      السلطان الظاهر بيبرس  إال في عهد    لم يبدأ نجم ابن عبد الظاهر في التألق والظهور          

بعمل شجرة نسب للخليفة الحاكم بأمر اهللا أحمد العباسي، الذي اختاره بيبرس خليفة للمسلمين في محاولة منه                 
ـ   )م١٢٥٧= هـ  ٦٥٦(سقطت في بغداد سنة      بعد أن    إلحياء الخالفة العباسية في القاهرة     ت صـلته   ، ثم توثق

بالظاهر بيبرس حتى صار موضع ثقته، فعندما أرسل إليه الملك المغولي بركة خان يطلب عقد حلـف مـع                   
بيبرس كتب ابن عبد الظاهر صيغة الكتاب، وقرأه على السلطان بحضور األمراء، كما كتب تفويض الظاهر                

  .بيبرس بوالية العهد إلى ولده الملك السعيد بركة خان
 الذي حكم مصر بعد الظاهر بيبـرس        السلطان قالوون ظاهر بمكانته أيضا في عهد      واحتفظ ابن عبد ال   

الملـك األشـرف خليـل      وولديه، وكتب له تفويض السلطنة بوالية العهد إلى ابنه عالء الدين علي، ثم البنه               
  .قالوون

وكان البن عبد الظاهر ولد نابه على مثاله في البالغة وحسن البيان، يدعى فتح الدين محمد، ترقى إلى                  
ون، وكانت هذه الوظيفـة مـن كبـرى         وظيفة كاتب السر أي صاحب ديوان اإلنشاء في عهد السلطان قالو          

  .وظائف الدولة
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وقد عمل ابن عبد الظاهر تحت رئاسة ابنه في ديوان اإلنشاء، وشاءت األقدار أن يتوفى الولد قبل أبيه                  
  ).م١٢٩٢= هـ ٦٩١(سنة 

  :أمير البيان في عصره
سل فـي عـصره،     برع ابن عبد الظاهر في الكتابة البيانية والرسائل البليغة حتى صار شيخ أهل التر             

في بيانه، وتأثر به في طريقته، وبلغ من إعجابه به          ) وزير صالح الدين ومستشاره   (وحاكى القاضي الفاضل    
وهو كتاب مطبوع نشره الدكتور أحمد بـدوي        " الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم     "أن ألف عنه كتابا بعنوان      

  .م١٩٥٩بالقاهرة سنة 
 بالتقدم في صناعة الكتابة واألدب؛ فقد وصفه القلقشندي بأنـه           وقد أشاد ببالغته معاصروه وشهدوا له     

من سـادات الكتـاب ورؤسـائهم       "، وقال عنه ابن تغري بردي بأنه        "بيت الفصاحة ورؤوس البالغة   "وأبناؤه  
  ".وفضالئهم

ولما وضع ابن عبد الظاهر مؤلفاته التاريخية ضمنها عددا كبيرا من الوثائق التي كتبها، وصاغ أحداث                
ه ووقائعه وصور أبطاله ومعاركه بقلمه البليغ وأسلوبه الرفيع، وغلبت عليه صنعته، فقـد كـان أديبـا        عصر

  .شاعرا قبل أن يكون مؤرخا كبيرا
وقد أتاح له عمله في ديوان اإلنشاء إصدار المكاتبات الرسمية والرسائل السلطانية، والرد على الرسائل               

 ومشاهدة األحداث عن قرب، وكان كل ذلك مادة خـصبة لمؤلفاتـه             الواردة، ومتابعة أعمال السلطان اليومية    
  .التاريخية

ومن أمثلة ما كتبه عن تراجع التتار عن مهاجمة الحجاز حين علموا بوجود السلطان بيبـرس هنـاك                  
وكان التتار قد قصدوا ركبا إلى الحجاز، وقـصدوا بـذلك           ): "م١٢٦٩= هـ  ٦٦٧(ألداء فريضة الحج سنة     

لتلصص على تلك الجهات، فركبوا الطريق ومعهم جماعات من المغول ال يعرفون اهللا وال              كشف الطرقات وا  
حرمة، ال يرقبون في مؤمن إال وال ذمة، كم أهلكوا من أمم، وكان قصدهم استباحة دم الحجاج في الحـرم،                    

 قبل توجهه إلـى     فبلغتهم حركة السلطان، فرجعوا خائبين وقفلوا هابلين، وكان السلطان قد بلغته هذه األخبار            
  ...".الحجاز فأقدم وتقدم، وعزم على الجمع بين الحج والجهاد وصمم

  :الظاهر بيبرس في مرآة ابن عبد الظاهر
السلطان بيبـرس بالحـاكم     " الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر     "صور ابن عبد الظاهر في كتابه       

التها، ويعمل على سالمتها وحمايتها من األخطار       القوي اليقظ الذي يتابع شئون دولته متابعة دقيقة، ويراقب و         
المحدقة بها، ويلتزم بما جاء في نص كتاب التقليد الذي كتبه فخر الدين بن لقمان والذي قرئ على الـسلطان                    

، وقد تضمن هذا التقليد مطالبـة       )م١٢٦١=هـ  ٦٥٩(حين واله الخليفة العباسي مقاليد األمور في البالد سنة          
م بأحكام الشريعة، ومالحظة أمور الدولة، والدقة فـي اختيـار النـواب والـوالة ومراقبـة                 السلطان بااللتزا 
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تصرفاتهم وإلزامهم بمعاملة رعاياهم بالعدل واإلحسان، والعناية بأمور الجهاد وحماية الثغور مـن األعـداء،     
  .واالستعداد الدائم لمواجهتهم

وأصبح ينظر فـي    : "ينظر في أمورهم فقال   وصور ابن عبد الظاهر السلطان بيبرس وهو جالس للناس          
أمور دولته؛ ألنه كان إذا لم يركب يصلي الصبح، ويخرج إلى باب دهليزه، ويجلـس علـى كرسـي أميـر                
جاندارة، ظاهرا للناس كافة، يقرب منه الفقير والمرأة والضعيف، ويقضي حوائج الناس، ويـسمع قـصص                

مراءه حضروا من سوق الخيل، يقوم ويجلس في مرتبة السلطنة          الرعايا، ويوقّع عليها بين يديه، إلى أن يرى أ        
  ...".ويحضر األمراء، ويمد لهم الخوان ويجلس لقضاء حوائج الناس

مثله مثل غيره من الحجـاج      ) م١٣٦٦= هـ٧٦٧(ويرسم له صورة حية وهو يؤدي مناسك الحج سنة          
ذي الحجة، وصافح بيده المجاهدة فـي       وقدم مكة شرفها اهللا خامس      : "دون حراسة أو حاشية تحيط به، فيقول      

سبيل اهللا تعالى أركان البيت الشريف متبركا، وما ترك والحمد هللا مزارا وال أغفل منسكا، وأعطى خواصـه                  
جملة من المال يفرقونها سرا، وفُرقت قمصان وكساٍو على أهل الحرمين، وبقي كأحد الناس ال يحبه أحد، وال                  

د، مصليا وطائفا وساعيا، ثم عمد إلى الكعبة شرفها اهللا تعالى فغـسلها بيـده،               يحفظه إال اهللا تعالى وهو منفر     
وحمل الماء في القرب على كتفه، وغسل البيت الشريف، وبقي في وسط الخالئق، وكل من رمى إليه إحرامه                  

يـدي  غسله له بما ينصب من الماء في الكعبة الشريفة، ويرميه إلى صاحبه، وجلس على باب الكعبة، فأخذ بأ                 
الناس أخذ اهللا بيده ليطلع بهم الكعبة، وتعلق أحد العوام به ولما لم يقدر على يده لتزاحم الناس عليـه تعلـق                      
بإحرامه فقطعه، وكاد يرميه إلى األرض، وهو مستبشر بهذا األمر، وعلق كسوة البيـت الـشريف بنفـسه                  

الطريق يستفتيه، ويتفهم منـه أمـر       هذا وقاضي القضاة صدر الدين سليمان الحنفي مرافقه طول          .. وخواصه
  ...".دينه، ويتحرى في أمر دينه أتم تحر، ولم يغفل تدبير الممالك، وكُتاب اإلنشاء تكتب عنه في المهمات

وهذه الصورة النابضة التي كتبها ابن عبد الظاهر بقلمه البليغ للظاهر بيبرس تؤكد حـرص الـسلطان                 
ال تعاطي الحشيشة وتأديب آكلها، وإبطال الخمـر والمنكـرات،          على المحافظة على الشريعة، مثل أمره إبط      

  .وميله إلى أن يصحبه في معاركه العباد والزهاد والفقهاء
أما في المعارك والحروب فقد أبدع ابن عبد الظاهر في رسم صورة البطولة للسلطان، فهـو فـارس                  

ادق وجر المجانيق دون ملل أو كلـل،        شجاع ال يبالي بالمخاطر، يقف وسط جنوده، يعمل معهم في حفر الخن           
  .يشحن الجنود ويزيد من حماسهم واستعدادهم للحرب

وأشار المؤلف إلى جهود السلطان في استقرار البالد واستتباب األمن فيها بإقامة المؤسسات القـضائية               
فسه بـدار   التي تفصل في المنازعات، فأقام دار العدل إلنصاف الضعيف من القوي، وكان السلطان يجلس بن              

العدل التي في القاهرة للنظر في حوائج الناس، وبلغ حرصه على تيسير أمور التقاضـي أن جعـل لقاضـي       
  .القضاة أربعة نواب من أصحاب المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة للقضاء بين الناس

  :آثاره ومؤلفاته
  :دبية وصل إلينا كثير منها، ومن تلك الكتبترك ابن عبد الظاهر عددا من المؤلفات التاريخية واأل
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 الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، وهذه السيرة كتبها المؤلف في حياة السلطان، واستمد               - •
مادتها التاريخية من مصادر متعددة، وكان السلطان نفسه أحد تلك المصادر؛ حيث أملـى عليـه                

دولة التي كانت تحت يده ومشاهداته لكثير من        معلومات عن حياته األولى، باإلضافة إلى وثائق ال       
  .م١٩٧٦وقد نشر هذه السيرة عبد العزيز الخويطر في الرياض سنة . األحداث

 - ٦٧٩(تشريف األيام والعصور بسيرة السلطان الملك المنصور، وهي سيرة للمنصور قالوون             •
وحاته العـسكرية   تناول فيها حياة السلطان وجهوده السياسية وفت      ) م١٢٩٠ - ١٢٧٩= هـ  ٦٨٩

وجهاده ضد المغول والصليبيين، وقد فُقد الجزء األول من الكتاب، والموجود منه الجزء الثـاني               
حتى وفاته، وقد نشر الكتـاب محققـا   ) م١٢٨٠= هـ ٦٨٠(الذي يتناول سيرة السلطان من سنة    

  .م١٩٦١مراد كامل بالقاهرة سنة 
هرة، ويتناول الكتاب خطط مدينة القاهرة وتطورها       الروضة البهية الزاهرة في خطط المِعزية القا       •

إلى عصره، وعني في كتابه بذكر أغلب المعالم التي تعود إلى العصرين الفـاطمي واأليـوبي،                
وهذا الكتاب يعد أول كتاب يخصص لذكر خطط القاهرة، حيث اهتم كل من ألف قبله بذكر خطط                 

المؤرخين مثل ابن أيبك الدواداري وابن دقمـاق        مدينة الفسطاط، وقد اقتبس من الكتاب كثير من         
والقلقشندي والمقريزي، وكان يظن حتى عهد قريب أن الكتاب مفقود حتى عثر على نسخة خطية               

= هـ  ١٤١٧(محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني فقام بنشرها في بيروت أيمن فؤاد السيد سنة              
  ).م١٩٩٦

". صبح األعـشى  "وانية احتفظ ببعضها القلقشندي في كتابه       وإلى جانب ذلك عدد كبير من الرسائل الدي       
وقصائد شعرية مدح فيها سالطين المماليك، وذكر فيها أحداث عصرهم، وتحتفظ المكتبة التيمورية بنسخة من               

  .ديوان ابن عبد الظاهر

  :وفاته
األحـداث  وقد امتدت الحياة بابن عبد الظاهر حتى تجاوز السبعين من عمره قضى معظمها قريبا من                

التي شهدتها مصر والشام فسجلها في دقة وأمانة في كتبه التي ال تزال المصدر األساسي لكل مـن يتنـاول                    
وظل ابن عبد الظـاهر موضـع تكـريم الـسالطين           . تاريخ دولة المماليك في عهد السلطان الظاهر بيبرس       

  ).م١٢٩٣ من يونيو ١٧= هـ٦٩٢ من شهر رجب ٤(المماليك حتى تُوفي في القاهرة في 

سلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري، السلطان العاشر فـي سلـسلة             سلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري، السلطان العاشر فـي سلـسلة             : :  م    م   ١٢٩٤١٢٩٤
  ::السلطنةالسلطنة""بعد بعد " " اإلمارةاإلمارة""، وهو أول سلطان يقبل بـ، وهو أول سلطان يقبل بـالدولة المملوكيةالدولة المملوكيةسالطين سالطين 

ويقال أنه من أسرى موقعـة  ، م تترى االصل١٢٩٤سلطان العادل كتبغا الذى تولى السلطنة سنة    كان ال 
ألن قيامه فى الحكـم جـاء مـصحوبا         ،  وقد تشاءم الناس من كتبغا عندما ولى السلطنة       .م١٢٨١حمص سنة   
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لناس بالقـاهرة   ويذكر المقريزى أن جميع ا    .بانخفاض النيل واشتداد المجاعة وارتفاع االسعار وانتشار الوباء       
  ".يا نهار الشوم  ان هذا نحس"هى ، ترددت على ألسنتهم عبارة واحدة يوم ركوب كتبغا بشعار السلطنة

، وزاد من كراهية الناس لكتبغا وحكمه أنه وفد على مصر فى عهده مجاعة من بنى جنسه من التتـار                  
، رغم أن معظمهم كانوا وثنيـين     ،  كرامهموبالغ فى ا  ،  فرحب بهم كتبغا  ،  عرفوا باسم العويراتية أو االويراتية    

عـشرة آالف بيـت     "اذ قـاربوا    ،  وكانت اعدادهم كبيـرة   ".يرغبون فى دين االسالم   "وان كانوا قد اعلنوا انهم    
والى نقمتهم على الـسلطان     ،  فأدى ترحيب كتبغا بهم الى اثارة شعور االهالى       ،  "بحريمهم واوالدهم ومواشيهم  

  .العادل كتبغا وحكمه
م من أن السلطان كتبغا عفا عن االمير حسام الدين الجين الذى شارك فى قتـل االشـرف                  وعلى الرغ 

مـستغال عوامـل    ،  اال ان الجين لم يلبث أن طمع فـى الـسلطنة          ،  كما عين ذلك االمير نائبا للسلطنة     ،  خليل
نه عـزل   ويردد بعض المؤرخين أن أمراء الشام غضبوا على كتبغا أل         .الكالاهية التى اخذت تتجمع ضد كتبغا     

عندما زار  -فضال عن أن كتبغا     .وولى أحد مماليكه بدله   -نائب السلطنة بالشام  -االمير عز الدين أيبك الحموى    
لم يوزع على االمراء ما جرت به عادة السرطين السابقين من مـنح  -٦٩٤دمشق ألول مرة بعد سلطنته سنة   

  .وانعامات
، لقتل كتبغا أثناء عودته من الـشام الـى مـصر               وكان أن دبر االمير حسام الدين الجين مؤامرة         

فى حـين أعلـن     ،  وعاد الى دمشق  ،  غير أن كتبغا تمكن من الفرار     .واختير موقع قرن طبرية لتنفيذ المؤامرة     
وتلقـب بالـسلطان    ،  وأتى الى القاهرة حيث دخـل القلعـة       ،  وبايعه االمراء ،  حسام الدين الجين نفسه سلطانا    

  .المنصور

  ::نصور الجيننصور الجينالمالمسلطنة سلطنة : :  م  م ١١٢٩٦٢٩٦
فى حين وجد كتبغـا نفـسه       ،  م١٢٩٦اعتلى السلطان المنصور حسام الدين الجين دست السلطنة سنة          

مـن أعمـال    ،  واالقامة فى صـرخد   ،  فقبل ما عرضه عليه الجين من التنازل عن الحكم        ،  مغلوبا على أمره  
  .دمشق

وانما هناك الناصـر    ،  اية حكمه على أن كتبغا لم يكن العقبة الوحيدة التى واجهت السلطان الجين فى بد            
محمد بن قالون الذى كان اليزال مقيما فى القلعة على مقرنة من أهل القاهرة الذين نظروا اليه دائما على أنه                    

لذلك تحايل السلطان المنصور الجين على ابعاد الناصر محمد الـى قلعـة             .صاحب حق شرعى فى السلطنة    
وأنه يقوم بالوصاية علـى     ،  ده الى عرشه عندما يبلغ سن الرشد      بعد أن أوهمه أنه سيعي    ،  م١٢٩٦الكرك سنة   

  .العرش بدله لصغر سنه
فنقل الخليفـة   ،  كذلك يبدو أن الجين نظر بعين القلق الى مقام الخالفة العباسية الى جواره بقلعة الجبل              

  .الحاكم بأمر اهللا العباسى الى مناظر الكبش بجوار الجامع الطولونى
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وأال ينفرد  ،  أال يجبى مماليكه على حسابهم    -عند مبايعته سلطانا  -رطوا على الجين  وكان االمراء قد أشت   
وقـال  ،  وعندئذ تعهد لهم الجين بكل ذلـك      ".فتضل،  وأال تخول مملوكك منكوتمر فى التحكم والتدبير      "،  برأى
سى الجين  ولكن سرعان ما ن   ".ولست موليا عليكم من مماليكى أحدا     ،  وال أخير نفسى عنكم   ،  أنا واحد منكم  "لهم

وعـين  -الذى كان قد عينه أوال نائبا للـسلطنة       -فعزل شمس الدين قراسنقر   ،  وعوده بعد أن استتبت اه االمور     
مما جاء بداية للمتاعب التى واجهـت الـسلطان         ،  "وفوض اليه االمور كلها   "بدله فى منصبه مملوكه منكوتمر      

  .الجين
واقـصائهم عـن مناصـب      ،  وتشككه فيهم ،  يهمذلك أن منكوتمر لم يلبث أن اسثار االمراء بتضييقه عل         

بل أن منكوتمر تسلط على السلطان الجين تـسلطا         .واحالل غيرهم من مماليك السلطان الجين محلهم      ،  الدولة
ويبدو أن منكوتمر أعد نفسه     ".واستولى عليه وحجبه عن الخاصة والعامة     ،  فاستحوذ على عل مخدومه   "غريبا  

، السيما وأن االخير لم يكن له ولد يحرص على أن يوليه عهد السلطنة            ،  ألن يخلف الجين فى منصب السلطنة     
اال الجل نائبه   ،  اللذنب سبق منه الحد   "وجعلهم يفكرون فى التخلص من الجين       ،  األمر الذى أثار حنق االمراء    

 ثم قتـل  ،  م١٢٩٨وهو جالس بالقلعة يلعب الشطرنج سنة       -ولم يلبث أن انتهى االمر بقتل الجين      ".منكوتمرفقط
  .منكوتمر بعده بقليل

  ::سلطنة الناصر محمد بن قالوون الثانيةسلطنة الناصر محمد بن قالوون الثانية: :  م  م ١١٢٩٨٢٩٨
عقب مقتل الجين ومنكوتمر شخصيه كبرى تستطيع أن تسيطر على          -     لم توجد بين أمراء المماليك    

، إلى التفكير فى الناصر محمد بن قالون      -وسط ذلك الفراغ  -فأضطر كبار األمراء  ،  الموقف وتستأثر بالسلطنه  
والذى ظل دائما يبدو فـى صـورة صـاحب الحـق الـشرعى فـى                ،  كان يقضى أيامه فى الكرك      والذى  
، )م١٣٠٨-١٢٩٨(وكان أن أستحضر الناصر محمد إلى مصر ليتولى منصب السلطنه للمره الثانيه             .السلطنه

وأقـاموا  ،  وتفائل الناس بمقدمـه     ،  فأستقبل فى القاهره إستقباال حماسيا رائعا من المماليك وعامة الناس سواء          
فعين األمير  ،  وأخد يباشر سلطانه  ،  وهناك فى القلعه جددت له البيعه     .الزينات فى طريقه حتى صعد إلى القلعه      

كما فرق الخلع على أعيـان      ،  واألمير ركن الدين بيبرس الجاشينكير إستادارا     ،  للسلطنه سيف الدين سالر نائبا   
   ووزع على مماليك أبيه العطايا والهدايا، الدوله

تجدد هجمات التتـار علـى بـالد        ،  كان أخطر ما تعرضت له دولة سالطين المماليك فى ذلك الدور          و
م وأنزلت الهزيمـه بالمماليـك عنـد مجمـع          ١٢٩٨ذلك أن جيوش غازان أوغلت فى بالد الشام سنة          .الشام

غازان دمشق  فدخل  ،  ويبدو أن مقاومة المماليك فى الشام إنهارت بعد تلك الهزيمه         .بين حمص وحماه  ،  المروج
وكـان  .وعاد إلى بالده بعد أن عين نائبا عنه فى دمشق         ،  على أن غازان إكتفى بذلك    .وعاث رجاله فيها فسادا   

ذلك فى الوقت الذى خرج من مصر جيش كبير من المماليك على رأسهم الـسلطان الناصـر محمـد سـنة                     
ألمر الذى إستثار غازان فخـرج      ا،  وإنما دخلوا دمشق  ،  ولم يستجب المماليك لطلب غازان مهادنتهم     .م١٢٩٩

وفى موقعة مرج الصفر التى دارت قرب       .م قاصدا غزو الشام من جديد       ١٣٠٢من بالده شرقى الفرات سنة      
األمر الذى جعل الناس يتفائلون بالناصر محمد رغم صغر         ،  حلت الهزيمه قاسيه بالتتار   ،  دمشق فى تلك السنه   
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فإن السلطان الناصر محمد كان ال يستطيع بأى        ،  ومع ذلك  لقاهرهويستقبلونه إستقباال حافال فى دمشق وا     ،  سنه
فمـا  ،  ومرنوا التالعب بكبار الـسالطين    ،  حال الوقوف فى وجه كبار أمراء المماليك الذين إشتدت ضراوتهم         
لذلك كانت سلطنة الناصر محمـد الثانيـه        .بالنا بصبى صغير كان ال يزال عندئذ فى الرابعة عشر من عمره           

وحال بينه وبين األتـصال بالنـاس أو        ،  أن ضيق األميران سالر بيبرس الجاشنكير الخناق عليها       بعد  ،  إسميه
بل لقد بلغ األمر بالسلطان محمد عندئذ أنه كان إذا أشتهى لونا معينا من الطعام أرسـل                 .التصرف فى أمواله  

لى األمير سالر يبلغه    ويروى المؤرخون أنه حدث أن أرسل الناصر محمد إ        .إلتماس برغبته إلى األمير سالر    
وإيش يعمـل الـسلطان     "فرد األمير سالر على حامل الطلب صائحا      ،  أنه يشتهى تناول بعض الحلوى واألوز     
   باألوز؟ هو األكل عشرون مره بالنهار

فإستدعى األمير بكتمـر    ،  وأخيرا ضاق السلطان الناصر محمد بذلك الحجر المفروض المفروض عليه         
، تخلص من األميرين سالر وبيبرس الجاشنكير ولكن هذين األميرين علما بالمؤامره    الجوكندار لمساعدته فى ال   

مما أثار إشتباكا بين المماليك السلطانيه وأتباع       ،  فحاصرا القلعه لقبض على الناصر محمد ومنعه من الهروب        
ير عطفـا ال    وجدير بالذكر أن الرأى العام بالقاهره كان يعطف على السلطان الناصر محمد الـصغ             .األميرين
يا "حتى تجمعوا أخذوا يرددون   ،  فلم يكد العامه يعرفون بما حدث من محاصرة الناصر محمد للقلعه          ،  حدود له 

وألول مرهنسمع عن تغلب إرادة الشعب فـى عـصر          ! ".اهللا يخون من يخون ابن قالون     !..ناصر يا منصور  
اء مناصرة الـراى العـام للـسلطان        سالطين المماليك فوجد بيبرس الجاشنكير وسالر نفسيهما فى مأزق إز         

وجددا الوالء للناصر محمد بعد أن نفى عن نفسه أيـة نوايـا             ،  فأضطر إلى اإلنحناء أمام العاصفه    ،  الصغير
فإن هدوئها كان   ،  ولكن إذا كانت العاصفه قد هدأت      وأعلن أن احد من األمراء لم يحرضه ضدهما       ،  تجاهمها  

فى حين ان الناصر نفسه كـان غيـر         ،   الكراهيه للناصر محمد   ألن سالر وبيبرس ظال يضمران     فى الظاهر 
ويخشى على نفسه عاقبة غدر هذين األميرين وأخيرا ضاق بالسلطان الصغير بحياته التى             ،  مرتاح إلى وضعه  

تجاوزوا الحد فى االنفـراد بـاالموال       "وأدرك تعذر التغلب على سالر وبيبرس بعد أن         ،  قضاها حبيس القلعه  
، فتظاهر برغبته فى أداء فريـضة الحـج       ،  لذلك فكر الناصر محمد فى الهروب من السلطنة       ."واالمر والنهى 

حتـى  ،  م١٣٠٨ولكنه ما كاد أن يصل الى الكرك سـنة          .وخرج من مصر قاصدا الحجاز عن طريق الكرك       
ـ ،  وأخبرهم أنه اختار الحياه فى الكرك حـرا       ،  فدعا من يرافقه من االمراء والمماليك     ،  كشف عن نواياه   ه وأن

وكـان أن    راغب فى التحرر من السلطنه وقيودها ثم أرسل السلطان الناصر محمد بمصر يخبرهم بقـراره              
ألنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة مثل ذلـك        ،  أرتبك األمراء فى مصر عندما وصلتهم رسالة الناصر محمد          

ولكـن  .إلقامه فـى الكـرك    وإال حرموه من السلطنه ومن ا     ،  فأرسلوا إليه يطلبون العوده إلى مصر     ،  الموقف
دعونى أنا فى هذه القلعه منعزال عنكم إلـى أن يفـرج اهللا             "ورد عليهم قائال  ،  الناصر محمد أصر على رأيه      

ولكنه تخوف من أن يحل به ما حـل         ،  وعندئذ عرض األمراء منصب السلطنه    ..."تعالى إما بالموت إما بغيره    
لذلك إعتذر سالر عن قبول المنصب وأشار      .وال تبشر بالخير  ،  السيما وأن أحوال الدوله عندئذ    ،  بكتبغا والجين 

وكان أن  ! "وال يصلح له إال أخى هذا       ،  أنا ما أصلح للملك   ،  واهللا يا امراء  "وقال،  إلى زميله بيبرس الجاشنكير     
   بايع االمراء بيبرس الجاشنكير بالسلطنة
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  ::جمال الدين اإلسنويجمال الدين اإلسنويمولد مولد : :  م  م ١٣٠٦١٣٠٦
التي انتسب إليها عدد من العلماء والفقهاء، وهي تقع بصعيد مصر علـى             من المدن   " إسنا"كانت مدينة   

نور الدين اإلسنوي إبـراهيم     "، وممن نسب إلى إسنا الفقيه الشافعي        "إدفو"الشاطئ الغربي للنيل، شمال مدينة      
م والذي تولى اإلفتاء والتدريس، وله مؤلفات في علـو        ) م١٣٢١=هـ٧٢١(المتوفى سنة   " بن هبة اهللا بن علي    

 الفقيـه   -أيـضا –مختلفة كاألصول والفقه والنحو، وتولى القضاء في عدد من أقاليم مصر، واشـتهر منهـا                
وكان عالمـا بأصـول   ) م١٣٦٣=هـ٧٦٤(المتوفى " عماد الدين اإلسنوي محمد بن الحسن بن علي "الشافعي  

ن األشياء الرقيقـة باأللفـاظ      الفقه والتصوف وذا قدرة عالية في الجدل والمناظرة، مع تمتعه بحسن التعبير ع            
  ".طبقات الشافعية"صاحب " جمال الدين اإلسنوي"الرشيقة، وهو أخو الفقيه 
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  جمال الدين اإلسنويجمال الدين اإلسنوي
عبـد  "بإسـنا، واسـمه     ) م١٣٠٦يوليو  =هـ٧٠٤ذي الحجة   (ولد جمال الدين اإلسنوي في نهاية شهر        

 وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم قـصد        ، حفظ القرآن الكريم في صغره     "الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر      
فأقبل علـى العلـوم     ) م١٣٢١=هـ٧٢١(القاهرة مدينة العلوم وقبلة طالب العلم في ذلك العصر، وذلك سنة            

المختلفة بشغف ونهم، وعرف عنه جودة الحفظ، واهتم في بادئ أمره باللغة العربية، حتى إنه كان ال يعرف                  
لم أشيخ أحدا فـي     : "الذي قال له  " أبي حيان النحوي  "، و "أبي الحسن النحوي  "عن  إال بالنحو، وأخذ علوم اللغة      

وذلك أن عمر اإلسنوي آنذاك كان عشرين سنة، غير أن فهمه وعقله ونبوغه تجاوز هذا العمر حتـى                  " سنك
  .عده بعض شيوخه عالما مثلهم

ى العلم عن أساطين العلـوم فـي        وواصل اإلسنوي إقباله على العلوم الشرعية والعقلية واللغوية، وتلق        
حتى برع في الفقه    " التقي السبكي "و" المجد الزنكلوني "و" الجالل القزويني "و" القطب السنباطي : "عصره ومنهم 

  .واألصول واللغة
الـسابعة  " اإلسـنوي "وامتاز بقدرته الفائقة على تنظيم أوقاته بين العمل والتصنيف والتأليف، فلم يبلغ             

حتى جلس لتدريس التفسير بجامع أحمد بن طولون، وكان وقتها من منارات اإلشـعاع              والعشرين من عمره    
العلمي والفقهي في مصر ثم تولى بعض الوظائف العامة مثل وكالة بيت المال والحسبة، إال أنه عزل نفـسه                   

  ".ابن قزوينة"عنها لخالف وقع بينه وبين الوزير 
       س في كبريات المدارس في مصر، والتي كانت تعتبر         وقد انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره، ودر

بمثابة الجامعات ومنها المدرسة الملكية، واإلقبغاوية والفاضلية، وكان يقضي أغلب وقته في التأليف، فأقبـل               
  .عليه طلبة العلم، وانتفع به خلق كثير

  ::أخالقه وثناء العلماء عليهأخالقه وثناء العلماء عليه
علمه الغزير ذا أخالق كريمة وصفات نبيلة جعلـت         من العلماء العاملين، وكان بجانب      " اإلسنوي"كان  

كالمه يعرف طريقه إلى قلوب طالبه، فكان منظما في أوقاته، ال ينفق وقته إال في المفيد النافع، وهي صـفة                    
والزم االشـتغال والتـصنيف     : "عنـه " ابن حجر العسقالني  "استوقفت كثيرا ممن ترجم له، فأثنوا عليها، قال         

  ".ظة مستوِعبة لذلكفكانت أوقاته محفو
وعرف عنه اللين والتواضع، فكان يتودد إلى طالبه ويقربهم إليه، ويحنو عليهم ويـصلهم، ويحـرص                
على إيصال العلم لمن ال يفهمه حتى وإن اقتضى األمر إعادته أكثر من مرة، وكان يشجع طالبـه ومريديـه                    

مع إليها باهتمام ويصغي إليها كأنما يـسمعها        على الحديث، فإذا ذكر بعضهم أمامه مسألة علمية أو فقهية يست          
كان فقيها ماهرا ومعلما ناصحا ومفيدا صالحا، مع        : "عنه" ابن حجر "يقول  .. ألول مرة جبرا لخاطر المتحدث    

البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان، ويحرص على إيصال الفائدة للبليد وكان ربما            
  ".مبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي إليه كأنه لم يسمعها؛ جبرا لخاطرهذكر عنده ال
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وكان مثابرا على إيصال البر والخير لكل محتاج، هذا مع فصاحة العبارة وحالوة المحاضرة والمروءة               
  .البالغة

ة في  كان منه هذا المزج بين العلم والخُلُق، في وقت كان يظن فيه بعض العلماء أن الحزم البالغ والشد                 
معاملة طالبه، وإسماعهم العلم فقط دون االستماع منهم، مع إيجاد بون شاسع بين األستاذ وطالبه، هي سـبل                  

كانت بعيدة كل البعد عن هذا الطريق؛ ألنه كان ينطلق من رؤية            " اإلسنوي"ورؤية  .. لتبليغ العلم وأداء أمانته   
قترب من طالبك، وتقربهم إليك، وتيسر على عقولهم        دينية وتربوية تؤمن أن أفضل السبل لتدريس العلم أن ت         

مسائل العلم والفقه، وأال توجد فجوة بينهم وبين العلم، أو فجوة بين العلم واألخالق، ونجح اإلسنوي في ذلـك                   
فتقرب بخُلُقه إلى طالبه حتى يأخذ بأيديهم إلى علمه، فامتدت إليه آالف األيدي، وهفت القلوب إلى دروسـه،                  

اشتغل في العلوم حتى صار أوحـد زمانـه،         : "س عليه من كل مكان حتى قال عنه الحافظ العراقي         وأقبل النا 
وشيخ الشافعية في أوانه، وصنف التصانيف النافعة السائرة، وتخرج به طلبة الديار المصرية، وكان حـسن                

  ".الشكل والتصنيف، لين الجانب، كثير اإلحسان
جاج، وماء فضله ثَجاج، ولسان فضله عن المشكالت فجاج، كان          إمام يم علمه ع   "وقال عنه ابن حبيب     

  ".بحرا في الشروع واألصول، محققًا لما يقول من النقول، تخرج به الفضالء، وانتفع به العلماء
انتهت إليه رياسة الشافعية، وصار المشار إليه بالـديار المـصرية،           : "وقال عنه جالل الدين السيوطي    

  ".عليم مع البر والدينوكان ناصحا في الت
  ".الحافظ أبو الفضل العراقي"وقد روى عن اإلسنوي بعض أقطاب عصره خاصة 

  ::مصنفاتهمصنفاته
لم يكتف اإلسنوي بتدريس العلم، أو الوعظ، وكثرة البر واإلحسان، بل أخذ بنصيب وافر في التصنيف                

حفظه وتلقيه للعلـوم ونبوغـه      والتأليف، فزادت كتبه وشروحه على الثالثين مصنفًا، ساعده على ذلك جودة            
ـ   وهو ال يزال في سن صغيرة، كذلك تلقيه العلم عن كبار علماء عصره كان لـه أكبـر                  " الشيخ"حتى نُعت ب

األثر في تمكنه وارتقائه في عدد من العلوم، يضاف إلى ذلك أنه بدأ التأليف في سن مبكرة نسبيا وهو ما كان                     
  . على ذلك تنظيمه الجيد لوقتهله دور في غزارة إنتاجه العلمي، وأعانه

ولم تقتصر مشاركة اإلسنوي العلمية على جانب معين، بل تعدته إلى جوانب مختلفة؛ حيث صنف فـي   
  .الفقه واألصول والنحو والطبقات وغيرها

أمـا  " نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم األصـول        "و" طبقات الشافعية "وأشهر كتبه المطبوعة    
  :خطوطة وأهمهامعظم كتبه فهي م

شرح "، و "الجواهر"، و "الهداية إلى أوهام الكفاية   "و" شرح الرافعي "، و "المهمات على الروضة  : "في الفقه 
  ".الفروق"، و"منهاج الفقه

  ".التمهيد في تنزيل الفروع على األصول"، و"شرح منهاج البيضاوي: "وفي األصول



 138 

شرح عـروض ابـن     "، و "ة على القواعد النحوية   الكواكب الذرية في تنزيل الفروع الفقهي     : "وفي النحو 
  ".الحاجب

تذكرة النبيه في تصحيح    "، و "طراز المحافل في ألغاز المسائل    "، و "الفتاوى الحجوية : "ومن كتبه األخرى  
  ".شرح التعجيز البن يونس الموصلي"، و"التنبيه

  ::وفاتهوفاته
ودفـن  ) م١٣٧٠ ديسمبر   ٩=هـ٧٧٢ جمادى األولى    ١٨(توفي الشيخ جمال الدين اإلسنوي ليلة األحد        

  .قرب مقابر الصوفية بالقاهرة

  ::السلطان المظفر بيبرس الجاشنكيرالسلطان المظفر بيبرس الجاشنكيروالية والية : :  م  م ١٣١٣٠٨٠٨
وبادر فور اعتالئه دست السلطنة باصدار تقليد       ،  م١٣٠٨تولى بيبرس الجاشنكير منصب السلطنة سنة       

فـان  ،  االمور ستهدأ بعد ذلك   قد ظن أن     )الثانى( على أنه اذا كان السلطان بيبرس     .بمنح الناصر محمد الكرك   
، ذلك أن الناصر محمد ظل يتمتع دائما بشعبية كبيرة فى مـصر والـشام              .آماله لم تلبث أن انهارت بسرعة     

وقد عين السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير األميـر سـالر نائبـا             بحيث لم يستطع الناس أن ينسوه بسهولة      
نكير فى الحكـم مـصحوبا بانخفـاض للنيـل وارتفـاع      ولكن شاءت الظروف أن يأتى قيام بيبرس الجاش    .له

وقد فسر الناس ذلك بسوء طـالع الـسلطان         " وانقطعت بوادر التجار  ،  فحصل الرباب المعايش البوار   "االسعار
ونائبنـا  ،  )تصغير ركن الدين بيبـرس    (سلطاننا ركين "فصاروا يطوفون شوارع القاهرة وهم يرددون       ،  الجديد
يجينا الماء منـين؟؟ جيبـوا لنـا االعـرج          ،  )كان أجردا بذقنه شعيرات قليلة    و،  يقصدون االمير سالر  (دقين

ثم إن كثيرين مـن أمـراء الـشام         "     يجى الماء ويدحرج  ،  )وكان به عرجا خفيفا    يقصدون الناصر محمد  (
الذين أبوا التراجع عـن     ،  وبخاصة نواب حلب وحماة وطرابلس    ،  رفضوا االعتراف بالسلطان المظفر بيبرس    

بل لقد بلغ االمر بهؤالء االمراء الثالثة أنهم اجتمعوا وأرسلوا الى الناصر          .وأعلنوا والءهم لبيت قالون   موقفهم  
وإمـا أن نمـوت علـى       ،  فاما أن نأخذ له الملك    "،  محمد بالكرك يستأذنونه فى القدوم عليه بالكرك لمناصرته       

  "خيولنا
وتنبه الى حقوقه فى الحكم والى سلطانه       ،  افكان كلما تقدم به الوقت ازداد نضج      ،  أما الناصر محمد نفسه   

اذ فعلت  ،  م١٢٩٤م غير ما كان عليه سنة       ١٣٠٩فان الناصر محمد صار فى سنة       ،  وبعبارة أخرى .المسلوب
، وأكسبته قـدرا كبيـرا مـن التجربـة        ،  فصقلته.الكثير-منذ عزله أول مرة   -فيه هذه السنوات الخمس عشرة    
  وبخاصة فى معاملة االمراء

فأرسل الى الناصر   ،   بيبرس قد علم بما دار من اتصاالت بين الناصر محمد وأمراء الشام            وكان المظفر 
كمـا فعـل    ،  اذا أنت لم ترجع عن مكاتبتك لالمراء واال نقلتك من الكرك الى القسطنطينة            : "يهدده ويقول له    

 بيبرس الجاشـنكير أن     بل لقد بلغ االمر بالسلطان    " .االشرف خليل مع أوالد الملك الظاهر بيبرس البندقدارى         
يطلب منه ما لديه من خيل ومماليك وعندئذ غضب الناصر محمد غـضبا             ،  أرسل الى الناصر محمد بالكرك    
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 وما يكفيه حتى ضاقت عينه على فرس عنـدى أو           ،  أنا خليت ملك مصر والشام لبيبرس       : " وصاح   ،  شديدا
أنـتم مماليـك أبـى      " راء الشام يقول لهم     وفى الحال أرسل الناصر محمد الى حلفائه من أم        " .مملوك لى ؟    
  " وإال أسير الى بالد التتار ،  فأما أن تردوه عنى ، وربيتمونى 

 فترك كثيرا مـن االمـراء       ،  وسرعان ما أخذ الناصر محمد ينظم صفوفه السترداد سلطنته المفقودة           
سـار جماعـة مـن      " أن   م١٣٠٩ويذكر ابن حبيب أنه حدث فى سنة        . جانب بيبرس الجاشنكير وهربوا اليه      

 ووصـلوا   ،  مفارقين طاعة السلطان الملك المظفر بيبرس       . األمراء والمماليك السلطانية من الديار المصرية       
ووصلت اليه المكاتبـات    .  وأعلموه بما الناس عليه من طاعته ومحبته         ،  الى السلطان الناصر محمد بالكرك      

 "من البالد الشامية 

 وأقيمت الخطبة باسمه يوم الجمعـة       ،   استقبله أهلها بحفاوة بالغة      ،  مشق  وعندما زار الناصر محمد د    
 فحـاول أن يقـوى مركـزه        ،  أما المظفر بيبرس فقد ساء موقفه وانفض عنه معظم رجالـه            .م  ١٣٠٩سنة  

 ،  - وهو أبو ربيعة سليمان الملقب بالمـستكفى         -بالحصول على بيعة جديدة من الخليفة العباسى فى القاهرة          
هذا الى أن الخليفة العباسى فـى       .  كل ذلك لم يجد نفعا أمام التفاف الناس حول الناصر محمد وحبهم له               ولكن

 حتى أنه عندما قرأ أحد أمراء  المماليك العهد الذى منحه الخليفة سـليمان               ،  القاهرة كان ال حول له وال قوة        
رد " . يمان وانه بسم اهللا الرحمن الـرحيم        انه من سل  "  ووجده يستهل بقوله تعالى      ،  للسلطان المظفر بيبرس    
  "ولسليمان الريح " االمير على الفور قائال 

وعندئـذ وجـد بيبـرس      .  االنتقال الى مـصر      - ومن حوله أنصاره     -وأخيرا اعتزم الناصر محمد     
األمر وكان أن دعا االمراء لمشاورتهم فى . وال جيش يسنده ،  ال أحد يتعاطف معه      ،  الجاشنكير نفسه وحيدا    

ولم يكـن بوسـع بيبـرس       .  فأشار عليه بعضهم بالنزول عن العرش واستسماح الناصر محمد ليعفو عنه             ،  
 ومن خلفـه    ،   وغادر القلعة ليال قاصدا أطفيح       ،  " فخلع نفسه من السلطنة      "،  الجاشنكير أن يفعل غير ذلك      

 ، بشئ من الفضة نثرها لهـم        نه أشغلهم أ"  وأوشكوا على الفتك به لوال       ،  العامة يطاردونه حتى أوسعوه سبا      
  وعلى هذا الوجه انتهت سلطنة بيبرس الجاشنكير "واال كان قتل ال محالة 

  ::  سلطنة الناصر محمد الثالثةسلطنة الناصر محمد الثالثة: :  م  م ١٣١٣٠٩٠٩
 ،     ما كاد الملك المظفر بيبرس الجاشنكير يغادر القلعة هاربا فى مساء الثالثاء سادس عشر رمضان                

وفـى يـوم    " . يصيحون باسم الملك الناصر     " الجبل مساء االربعاء سابع عشرة      حتى أصبح الحراس بقلعة     
  " . وأسقط الملك المظفر ، خطب على منابر القاهرة ومصر باسم الملك الناصر " الجمعة تاسع عشرة 

 فانه خرج من دمشق فى الثانية من نهار يوم الثالثاء سادس عشر             ،  أما السلطان الملك الناصر محمد      
واتجه الناصر محمد الى مصر     .  وهى الساعة التى خلع فيها الملك المظفر بيبرس نفسه من الملك             ،  رمضان  

 ، وكان المؤرخ أبو الفدا يرافق الـسلطان فـى رحلتـه هـذه     .  يرافقه رجاله واتباعه ومؤيدوه ،  مارا بغزة   
"  بحيث   ،   المقدمين    قدم اليه عسكر مصر وأمراؤها من      ،  فوصف كيف أنه بوصول الناصر محمد الى غزة         

 يقبلـون  ، كان يلتقى موالنا السلطان فى كل يوم وهو سائر طلب بعد طلب من االمراء والمماليك واالجنـاد            
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وهكذا حتى دخل القلعة مساء أول أيـام عيـد الفطـر سـنة              "  ويسيرون صحبة الركاب الشريف      ،  االرض  
 وحضر الخليفـة أبـو      ،  لك وسرير السلطنه    وأصبح السلطان يوم الخميس جالسا على تخت الم        " ،  م  ١٣٠٩

  "الربيع واألمراء والقضاة وسائر أهل الدولة للهناء 
 ، م فى الخامسة والعشرين من عمـره        ١٣٠٩وكان الناصر محمد عندما ولى السلطنة للمرة الثالثة سنة          

 لهم أن استخفوا بـه      بمعاقبة األمراء الذين سبق    وكان أن بدأ   أى فى سن تملكه من مباشرة شئون الحكم بنفسه        
 وأعدمه بع أن عنفه وذكره بمواقفـه        ،   فقبض على بيبرس الجاشنكير عند غزة وهو يحاول الفرار           ،  وآذوه  

 فقد ألقى به فى السجن حتى مات وهكذا تنبه الناصر محمد فى تلك المرة الى مطامع األمراء                  ،  منه أما سالر    
 وأقصاه عـن الوظـائف      ،   تخلص منه فى الحال      ،  اته   أو شك فى تصرف    ،   فصار كلما سمع بتآمر أمير       ،  

 حتى اذا أحـس     ،   هى أن يقرب الواحد منهم       ،  وصارت سياسته تجاه كبار رجال الدولة بوجه عام         . العامة  
يـذكر المقريـزى أن الـسلطان       .  تخلص منه فى الحال      ،  أن نفوذه تخطى الحد الذى ينبغى أن يقف عنده          

 ،  وأقام بدله صغيرا من مماليكـه        ،   وسلبه نعمته    ،  أحد من أمرائه قبض عليه      كان اذا كبر    " الناصر محمد   
وقد دام حكم الناصر محمد فى تلك المرة الثالثة          " ليأمن بذلك شرهم     ،   ويقيم غيره    ،   فيمسكه   ،  الى أن يكبر    

مثل ذلك العـصر  وي.  وهى مدة طويلة لم يدانيه فيها سلطان آخر من سالطين المماليك ، احدى وثالثين سنة   
ذلك أن نفوذ الناصـر محمـد   .  وأكثر رقيا واستقرارا     ،  بالذات أعظم حلقات تاريخ عصر المماليك ازدهارا        
وقد أرسل  .  ومن النوبة جنوبا حتى آسيا الصغرى شماال         ،  امتد من المغرب غربا حتى الشام والحجاز شرقا         

 ثم أرسل اليهـا حملتـين سـنة         ،  نته الثانية   فى سلط ) م١٢٠٥-١٣٠٤(الناصر محمد حملة الى النوبة سنة       
وتمكنت هذه الحمالت من اقامة أول ملك مسلم من أهل النوبة حاكما            . فى سلطنته الثالثة    ) م١٣١٦،  م١٣١٥(

 مما تطلب من    ،  واذا كانت أحوال مملكة النوبة لم يستقر بعد ذلك          .  واسمه عبداهللا برشنبو     ،  على تلك البالد    
 اال أنه يالحظ أن بالد النوبة أخذت منذ ذلك          ،  م  ١٣٢٣د ارسال حملة جديدة اليها سنة       السلطان الناصر محم  

   لتتخذ مسحة اسالمية عربية، الوقت تفقد طابعها المسيحى تدريجيا 
 فأقام الناصـر محمـد      ،   فقد كان عهد الناصر محمد عهد رخاء واستقرار وعمران           ،  أما فى الداخل     

 ، منشآته الشهيرة المدرسـة الناصـرية        ومن مساجد والقناطر والجسور وغيرها    مثل ال  ،  كثيرا من المنشأت    
 ، هذا فضال عن المؤسسات التى جـددها        .  والخانقاة التى أقامها فى سرياقوس       ،  والمسجد الذى شيده بالقلعة     

اصـر  وقد وصف المقريزى السلطان الن    . م  ١٢٨٩متل البيمارستان المنصورى الذى كان والده قد شيده سنة          
أمـا  " . بلغ مصروف العمارة فى كل يوم من أيامه سبعة آالف درهم فضة .. كان محبا للعمارة  " محمد بأنه   

 - فضال عن الممالك الشامية      -ابن أيبك فقد ذكر قائمة طويلة باسماء الجوامع التى أقيمت فى مصر والقاهرة              
اصر محمد فتـرة حكمـه الطويـل فـى          وهكذا قضى السلطان الن    فى عهد السلطان الناصر محمد بن قالون      

    األمر الذى جعل المؤرخين والرحالة المعاصرين يشيدون بسيرته وعظمته، االصالح واالنشاء والتعمير 
 هى التى جعلت الناس يتمسكون بساللة الناصر محمد         ،  وهذه المكانة الكبيرة التى تمتع بها بيت قالون         

 أى على مـدى أربعـين   ،  م  ١٣٨٢ده يحكمون الدولة حتى سنة       فظل أوالده وأحفا   ،  م  ١٣٤٠بعد وفاته سنة    
 أو سوء سيرته    ،   لضعفه   ،   على الرغم من أنه كان بين هؤالء االبناء واالحفاد من ال يستحق الملك               ،  عاما  
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 فان الهيبة التى صارت لبيت قالون فى نفوس الناس جعلتهم يتمسكون بكـل              ،  ومع ذلك   .  أو صغر سنه     ،  
بعـد  - أنه ما كاد ينادى بسلطنة الملك المنصور أبى بكـر            ،  ومن أمثلة ذلك    . الى هذا البيت    بكل من ينتمى    

 وذهب ما كان عندهم مـن الخـوف         ،  اطمأنت الناس   " حتى  ،   -وفاة أبيه السلطان الناصر محمد بن قالون        
  " . لما كانوا يظنون أن يجرى من الفتن عند موت السلطان ، واليأس 

  :: دانيال دانيالابنابن  وفاةوفاة: :  م  م ١٣١٣١٠١٠
نشأ في القاهرة وطبب    .  م   ١٣١٠توفي  . طبيب عيون واديب مصري     . شمس الدين محمد بن يوسف      

وارجوزة منفردة في وصف    ) الطيف الخبالي   ( وقد نسب اليه كتاب     . بها واشتهر بكتاباته ونوادره واشعاره      
 َ  .والة مصر 

  ::بناء جامع السلطان الناصر محمد بناء جامع السلطان الناصر محمد : :  م  م ١٣١٨١٣١٨

 

  
  
  
  
  
  
  

  
على يسار  يقع هذا الجامع داخل القلعة. م١٣٣٥=  هجرية ٧٣٥ع السلطان الناصر محمد بالقلعة جام 

=  هجريـة  ٧١٨قالون سنة  الصاعد إلى جامع محمد على باشا الكبير ، أمر بإنشائه الملك الناصر محمد بن
غت مـساحته  م وبل١٣٣٥= هجرية  735 م وما لبث أن رغب فى توسيعه فهدمه وأعاد بناءه فى سنة١٣١٨

من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة أكبرها   مترا عرضا وهو يتكون٥٣ مترا طوال فى ٥٩من الداخل 
العقود بينما يشمل كل من األروقة الثالثـة األخـرى علـى     رواق القبلة الذى يشتمل على أربعة صفوف من

 التيجان وفـتح فـى خواصـرها    على أعمدة رخامية مختلفة األحجام متنوعة صفين من العقود ترتكز جميعا
ويعلو وجهات األروقة المشرفة على الصحن شرفات مسننة . األعمدة قصد بها التخفيف فتحات معقودة أعلى

المحراب قبة  وتقوم أمام. عند كل ركن من أركان الصحن بخوذة مضلعة محمولة على قاعدة مقرنصة تنتهى
وترتكز هذه القبة على مربـع   ت فى وقت غير معلومم حلت محل القبة القديمة التى سقط١٩٣٥أنشئت سنة 

خشبى مكتوب به بالخط البـارز الكبيـر اسـم     بأركانه األربعة مقرنصات كبيرة من الخشب وبأسفلها طراز
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وهذه القبة بقاعدتها المربعة محمولة على عقـود مرتفعـة    . هجرية٧٣٥الناصر محمد وتاريخ اإلنشاء سنة 
أما سقف الجامع فهو من الخشب على هيئة قصع نـصف  . لجرانيت األحمرا تحملها عشرة أعمدة ضخمة من

أشكال هندسية تحصر بينها نهود بارزة تكون فى مجموعها منظر خالبا يدل ما بقـى منـه    كروية تحيط بها
نادرا فى الدولة  وقد ظهر هذا النوع من األسقف أول ما ظهر. ما كان عليه هذا السقف من جمال وبهاء على

قالون وابنه الناصر محمد سواء بمصر أو  ة ثم لم يلبث أن ذاع وانتشر انتشارا واسع المدى فى عهدىاأليوبي
وتدل بعض . فى السنين األخيرة بتجديد قسم كبير من هذا السقف بفلسطين وقد قامت إدارة حفظ اآلثار العربية

لمدقوق بزخارف دقيقـة كمـا تـدل    بالمحراب على أنه كان مكسوا بالرخام الملون ا بقايا الرخام التى وجدت
بوزرة  الرخام التى ما زالت باقية إلى اآلن على جدران الجامع الداخلية على أنها كانت مكسوة مواضع لصق

بأعالها صف من الفتحات  أما وجهات الجامع فتسودها البساطة. رخامية جميلة بارتفاع أكثر من خمسة أمتار
أولهما يقع فى منتصف الوجهـة الغربيـة    وللجامع مدخالن.  المفرغالمعقودة كانت تحليها شبابيك من الجص

مئذنتين تقوم األولى على يمـين المـدخل الغربـى والثانيـة      والثانى فى منتصف الوجهة البحرية كما أن له
 وبالرغم من أن عدد الجوامع التى لها مئذنتان متماثلتان قليل ومحدود فإن. البحرية بالطرف الشرقى للواجهة

قمتيهما بالقاشانى الذى لم   الجامع قد انفرد بمئذنتيه غير المتماثلتين هذا فضال عن غرابة طرازهما وكسوةهذا
وفى عهد . م١٣٠٩=  هجرية ٧٠٩المنشأ فى سنة  يشاهد قبل ذلك إال فى قمة مئذنة مسجد بيبرس الجاشنكير

حفظ اآلثار العربية بإصـالح هـذا   وبأمره الكريم ، قامت إدارة  حضرة صاحب الجاللة الملك فاروق األول
فبلطت أرضيته وأتمت أسقفه وكست جدار القبلة بما فيه المحراب بالرخـام الملـون    الجامع إصالحا شامال ،

بشبابيك مـن   دقيقة وأنشأت له منبرا خشبيا دقيق الصنع ، ومألت الفتحات العلوية بوجهاتة األربع برسومات
وأصبح معـدا إلقامـة الـشعائر     عاد إلى الجامع سابق بهائه وجاللهالجص المفرغ بأشكال هندسية ، وبذلك 

  .الدينية فيه
 المغول يعقدون مع السلطان المملوكى الناصر محمد بن قالوون :  م ١٣٢٢ •

  ::مولد السلطان حسنمولد السلطان حسن: :  م  م ١٣٣٥١٣٣٥
السلطان الناصر محمد   ونشأ في بيت ملك وسلطان؛ فأبوه       ) م١٣٣٥=هـ  ٧٣٥(ولد السلطان حسن سنة     

 صاحب أزهى فترات الدولة المملوكية، بلغت فيها الدولة ذروة قوتها ومجدها، وشاء اهللا أن يشهد                بن قالوون 
، وخلفه ستة مـن  )م١٣٤٠= هـ ٧٤١(الوليد الصغير ست سنوات من سني حكم أبيه الزاهر، فقد توفي سنة       

أبنائه ال يكاد يستقر أحدهم على الملك حتى يعزل أو يقتل ويتولى آخر حتى جاء الدور على الناصر حـسن                    
ـ ٧٤٨ من رمضان    ١٤(فتولى السلطنة في     صبيا غض اإلهاب ال يملك مـن       ) م١٣٤٧ من ديسمبر    ١٨=  ه

 .جهة األمراء والكبار وتصريف األموراألمر شيئا، قليل الخبرة والتجارب، فقيرا في القدرة على موا

  :الوالية
عـاجزا  .. ، وأصبح السلطان حسن كالمحجور عليه     "بيبغاأرس"وكان يدبر األمر األميران منجك وأخوه       

عن التصرف، وشاءت األقدار أن تشهد السنة الثانية من حكمه ظهور الوباء الذي اشتد بمصر وفتك بمئـات                  
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يموت بمصر ما بين عشرة آالف إلى خمسة عشر ألفا في اليوم الواحـد،              األلوف، ويذكر المؤرخون أنه كان      
وحفرت الحفائر وألقيت فيها الموتى؛ فكانت الحفرة يدفن فيها ثالثون أو أربعون شخصا، وعانى الناس مـن                 

شدة الموت، وشـدة    : الضرائب واإلتاوات التي فرضها عليهم األميران الغاشمان؛ فاجتمع على الناس شدتان          
  .يةالجبا

ـ ٧٥١(وفي سنة    أعلن القضاة أن السلطان قد بلغ سن الرشد، وأصبح أهـال لممارسـة             ) م١٣٥٠=  ه
شئون الحكم دون وصاية من أحد أو تدخل من أمير، وما كاد يمسك بيده مقاليد األمور حتـى قـبض علـى                      

شتداد قبـضته علـى     األميرين وصادر أمالكهما، وكان هذا نذيرا لباقي األمراء، فخشوا من ازدياد سلطانه وا            
الحكم، فسارعوا إلى التخلص منه قبل أن يتخلص هو منهم، وكانوا أسرع منه حركة فخلعوه عن العرش في                  

ـ ٧٥٢ من جمادى اآلخرة     ١٧( ، وبايعوا أخاه الملك صالح الدين بن محمـد         )م١٣٥١ من أغسطس    ١١=  ه
  .بن قالوون وكان فتى لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره

  :انية للسلطان حسنالوالية الث
لم يكن حظ السلطان الجديد أسعد حاال من أخيه السلطان حسن، فكان مقيد التصرف ال يبرم أمـرا أو                   
يصدر حكما، وتجمعت السلطة في يد األميرين صرغتمش وشيخون، وحين حاول أحد األمـراء االسـتعانة                

ادة أخيه الناصر حسن إلى الحكم مرة       بالسلطان لخلعهما والقبض عليهما سارعا إلى القبض على السلطان وإع         
  ).م١٣٥٤= هـ٧٥٥(أخرى في سنة 

ولما تولى الحكم ظل على حاله مغلوبا على أمره، ال يملك من السلطنة إال اسمها، ال يباشر الحكم وال                    
= هــ   ٧٥٨(يقدر على ممارسته في ظل طغيان األميرين صرغتمش وشيخون؛ فلما قتـل ثانيهمـا سـنة                 

ر بالحكم وعظم أمره واستطال في الدولة، وازدادت ثروته وكثر مماليكه، وغـره حالـه               انفرد اآلخ ) م١٣٥٧
فتطلع إلى السلطنة، وعزم على انتزاعها من السلطان المغلوب على أمره، فلما ترامـت هـذه األنبـاء إلـى         

يـه  السلطان، وكان قد صهرته التجارب وقوت عريكته المحن، فكان أسبق من غريمه، ونجح في القبض عل               
وسجنه، وأصبح سلطانا بال منازع، وصفا له الجو ألول مرة، وتحررت قراراته من القيد والمراقبة، وباشـر                 

  .شئون الدولة بنفسه دون تدخل من أحد
ولكن ذلك لم يدم طويلة؛ إذ نازعه األمر مملوكه األمير يلبغا العمري ثم نجح في القبض على السلطان                  

، وكان عمره يوم قتل نيفا وثالثين سنة،        )١٣٦١ من مارس    ١٧=  هـ   ٧٦٢ من جمادى األولى     ٩(وقتله في   
  .وكانت مدة ملكه في سلطنته الثانية ست سنين وسبعة أشهر
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  :مدرسة السلطان حسن
 هــ   ٧٥٧(بدأ السلطان حسن في بنـاء مدرسـته الـشهيرة سـنة             

بعد أن استتب له األمر وأصبحت مقاليد األمور في يديه، واستمر           ) م١٣٥٦=
العمل بها ثالث سنوات دون انقطاع حتى خرجت على النحو البديع في البناء             

  .والعمارة
 أمتـار   ٧٩٠٦والمدرسة أو مسجد السلطان حسن تقع على مـساحة          

مربعة، أي ما يقرب من فدانين، وهي على شكل مـستطيل غيـر منـتظم               
 متـرا،  ٦٨ مترا، وأطول عرض ١٥٠األضالع، ويبلغ امتداد أكبر طول له     

 خال من جميع الجهات؛ ولذلك فللمسجد أربع واجهات، وتقع الواجهـة            وهو
   ٣٧,٨٠ مترا، وارتفاعه ١٤٥الرئيسية في الضلع الشمالي الذي يبلغ طوله 

 ٣٤,٦٠مترا، ويؤدي الباب الرئيسي للمسجد إلى مدخل يؤدي إلى الصحن وهو مربع الشكل تقريبا يبلغ طوله           
  .فسقية للوضوء تعلوها قبة خشبية تقوم على ثمانية أعمدةمترا، وهو مفروش بالرخام، ويتوسطه 

 متـرا،   ١٩,٢٠وحول الصحن من جهاته األربع إيوانات المدرسة، أكبرها إيوان القبلة، وتبلغ فتحتـه              
 مترا، ويتوسط اإليوان دكة المبلغ، وهي من الرخام، ويوجد في صدر اإليـوان محـراب كبيـر                  ٢٨وعمقه  

لى بالزخارف مورقة تتخللها عناقيد العنب، ويجاور المحراب منبر من الرخام له            مغطى بالرخام الملون والمح   
  .باب من النحاس المفرغ

  السلطان حسن والرفاعىمسجد 
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ويكتنف المحراب بابان يوصالن إلى القبة التي تقع خلف المحراب، وهي مربعة، طول كل ضلع مـن                 
 مترا، وبها محراب من الرخـام محلـى بزخـارف دقيقـة،             ٤٨ مترا، وارتفاعها إلى ذروتها      ٢١أضالعها  

  . مترا٨١,٥٠وبالجانب القبلي الشرقي المنارتان العظيمتان، ويبلغ ارتفاع كبراهما 
ويحيط بالصحن أربع مدارس للمذاهب األربعة تعد مساجد صغيرة محدقة بالجامع الكبير، وتتكون كل              

مدرسة على ثالثة طوابق تشتمل على غرف الطلبـة         مدرسة من إيوان وصحن تتوسطه فسقية، وتحتوي كل         
والدرس، ويطل بعضها على صحن المدرسة وبعضها اآلخر يطل على الواجهات الخارجية، وتعد المدرسـة               

  . مترا٨٩٨الحنفية أكبر المدارس؛ إذ تبلغ مساحتها 

  :نظام التدريس
فرقـة خمـسة وعـشرون    وقد قرر حسن لكل مذهب من المذاهب األربعة شيخا ومائة طالب، في كل      

متقدمون، وثالثة معيدون، وحدد لكل منهم راتبا حسب وظيفته، وعين مدرسا لتفسير القـرآن، وعـين معـه            
ثالثين طالبا، عهد إلى بعضهم أن يقوموا بعمل المالحظة، وعين مدرسا للحديث النبوي، وخصص له راتبـا                 

  . درهم، ورتب له قارئا للحديث٣٠٠قدره 
الشافعية شيخا مفتيا، ورتب معه قارئا، يحضر أربعة أيام من كل أسبوع، منهـا              وعين بإيوان مدرسة    

يوم الجمعة بعد صالة الجمعة، ويقرأ القارئ ما تيسر من القرآن والحديث النبوي، كما عين مدرسـا حافظـا                   
جعل معـه   لكتاب اهللا عالما بالقراءات السبع، يجلس كل يوم ما بين صالة الصبح والزوال بإيوان الشافعية، و               

  .قارئا يحفظ من يحضر عنده من الناس
ولضمان انتظام العمل بالمدرسة عين السلطان حسن اثنين لمراقبة الحضور والغياب، أحـدهما بالليـل               
واآلخر بالنهار، وأعد مكتبة وعين لها أمينا، وألحق بالمدرسة مكتبين لتعليم األيتام القرآن والخط، وقرر لهـم                 

  . درهما، ويمنح مؤدبه مثلها ومكافأة له٥٠ذا أتم اليتيم القرآن حفظا يعطى الكسوة والطعام؛ فكان إ
أحدهما باطني واآلخر للعيون، يحضر كل منهما كل يوم بالمسجد لعالج مـن             : وعين السلطان طبيبين  
  .يحتاج من الموظفين والطلبة

وصلى بها الجمعة، وأنعم    وقد احتفل السلطان حسن بافتتاح مدرسته قبل إجراء باقي األعمال التكميلية،            
على البناءين والمهندسين، وقد ظل اسم المهندس الفنان الذي أبدع هذا العمل مجهوال قرونا طويال حتى كشف                 

من خـالل الكتابـة الجـصية       " محمد بن بيليك المحسني   "، وتوصل إليه وهو     "حسن عبد الوهاب  "عنه األستاذ   
  .الموجودة في المدرسة الحنفية

ألثر الخالد يثير الدهشة واإلعجاب في نفوس زائريه، كما أثارها من ساعة تشييده على              وال يزال هذا ا   
  .معاصريه وزائريه من الرحالة والمؤرخين
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  ::وفاة المؤرخ االدفوىوفاة المؤرخ االدفوى: :  م  م ١٣٤٧١٣٤٧
 في  ادفو م  نشأ في      ١٣٤٧اإلدفُوي ، كمال الدين جعفر بن ثعلب ، مؤرخ وطبيب مصري ، توفي عام               

  ) . الجامع ألسماء نجباء الصعيد الطالع السعيد ( صعيد مصر ، واشتهر بكتابه الموسوعي 
 أى فـى    ،  م  ١٣٤٩ عرف باسم الوباء االسـود        فى ربوع مصر   انتشار وباء خطير  :  م   ١٣٤٩ •

صادية أسوأ أثر    وتأثرت الحياة االقت   ،   فمات كثير من الناس      ،  عهد أوالد السلطان الناصر محمد      
  "وتوقفت االحوال بالقاهرة ومصر  " ،  حتى كادت تتوقف تماما ، 

  ::الحملة الصليبية على االسكندريةالحملة الصليبية على االسكندرية: :  م  م ١٣٦٥١٣٦٥
 وعدم وجود رجل قوى مهيب الجانب علـى رأس دولـة            ،  ضطراب أحوال مصر الداخلية     كان ال     
ولم . غت أوجها على عهد السلطان الناصر محمد         أفقد تلك الدولة مكانتها وهيبتها التى كانت قد بل         ،  المماليك  

 بل لقد تجرأ الصليبيون     ،   وطمع الطامعون فى أراضيها      ،  يلبث أن استخف االعداء بدولة سالطين المماليك        
  . م ١٣٦٥على غزو مصر ذاتها 

  
 م أو ١٢٩١      ومن المعروف أن الحروب الصليبية فى الشرق لم تنته باستيالء المسلمين على عكا              

 حتـى نهايـة     - فى صورة أو أخرى      - وانما استمرت تلك الحروب      ،  بطرد آخر البقايا الصلبية من الشام       
 اتخذ  ،  وفى ذلك الدور األخير من أدوار الحروب الصليبية         .  الخامس عشر للميالد     ،  القرن التاسع الهجرى    

السالمية فى شرق حوض البحر     ملوك قبرص من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهديد السفن والمتاجر ا           
 وبخاصة موانى دولة سـالطين      ،   فضال عن القيام بغارات جريئة على بعض الموانى االسالمية           ،  المتوسط  

 أن كثيرا من البقايا الصليبية التى       ،  وساعد ملوك قبرص فى تنفيذ ذلك المخطط        . المماليك فى مصر والشام     
 اتخذت من جزيرة قبـرص بالـذات مـستقرا          ،  ث عشر للميالد    طردت من بالد الشام فى أواخر القرن الثال       

 وتتوق لالنتقـام ممـا حـل        ،   مرنت على محاربة المسلمين      ،   مما هيأ آلل لوزجنان قوة ضاربة        ،  ومقاما  
  .بالصليبيين على أيديهم ببالد الشام 

ـ      ،  م الملك بطرس االول لوزجنان      ١٣٥٩وهكذا حتى اعتلى عرش قبرص سنة        وه  الـذى اشـتهر بق
وقد أراد هذا الملك أن يجعل من نفسه بطل المسيحية فى صراعها            .  وتطرفه فى الحماسة الدينية      ،  شخصيته  

وعندما أدرك أن   .  ولذلك فكر فى القيام بحملة صليبية كبرى يطعن بها المسلمين طعنة قوية              ،  ضد المسلمين   
قام برحلة طويلـة فـى      ،  ورجال عديدين    ،  تنفيذ هذا المشروع يحتاج الى استعدادات ضخمة وأموال كثيرة          

للحصول على أكبر قدر ممكن من مـساعدات البابويـة وملـوك الغـرب              ) م١٣٦٥-١٣٦٢(غرب اوروبا   
  .االوروبى 

 حيث تم االتفاق على اختيـار االسـكندرية         ،  وأخيرا جمع بطرس لوزجنان قواته فى جزيرة رودس         
دولة سالطين المماليك التى تسببت فى طرد الصليبيين من          وذلك للقضاء على     ،  بالذات هدفا للهجوم الصليبى     
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وال بـد أن    .  واالستفادة من استراتيجية تلك المدينة ومكانتها التجارية من ناحية أخـرى             ،  الشام من ناحية    
يكون الصليبيون والغرب االوربى قد سمعوا بأخبار الفوضى التى غرقت فيها دولة سالطين المماليـك فـى                 

  . وكيف كانت المدن والموانى خالية من وسائل الدفاع ، اصر محمد عصر أحفاد الن
 قبل وقوع   ،  وعلى الرغم من أن أخبار الحملة الصليبية ووجهتها طارت الى مصر عن طريق التجار               

وكـان سـلطان دولـة    . على حد تعبير المقريزى " لم يكن من الدولة اهتمام "  اال أنه ، الهجوم بمدة طويلة    
وهو عندئذ طفل صغير فى الحادية عشر       - حفيد الناصر محمد     - ذلك الوقت هو االشرف شعبان       المماليك فى 
 ، أما السلطة الفعلية فكانت بيد االمير يلبغاب الخاصكى الذى اشتهر بعسفه وجـوره وكبريائـه                . من عمره   

ذل مـن أن يـأتى   ان القبرصى أقل وأ "  قال   ،  حتى أنه عندما سمع بنية ملك قبرص فى مهاجمة االسكندرية           
  " .الى االسكندرية 

 ١٠ولكن هذه الكبرياء لم تجد شيئا فى صد المعتدين الذين نزلوا على شاطئ االسكندرية صباح الجمعة          
ولم تفلح االستعدادات السريعة التى اتخـذت لـصد الخطـر           . م وهاجموا المدينة فور نزولهم      ١٣٦٥أكتوبر  

.  وفر العربان الذين استحضروا من البحيرة للدفاع عن الصغر           ،   فاقتحم الصليبيون االسكندرية     ،  الصليبى  
فاسـتلموا   " ،   ينتقمون من أهلها المسلمين      ،  ذلك أن الصليبيين انتشروا فى شوارع المدينة وأزقتها ودروبها          

 وخربـوا المـساجد والزوايـا       ،   وأحرقوا الحانات والقـصور      ،   ونهبوا الحوانيت والدور     ،  الناس بالسيف   
  " .تدوا على النساء والبنات واع

 ،  يرى ضرورة االحتفاظ باالسكندرية والبقاء فيهـا         - الملك بطرس لوزجنان     -    وكان قائد الحملة    
 ، ولكن بعض رجاله أقنعوه بخطوره تلك المحاولة        . والدفاع عنها التخاذها نقطة ارتكاز لغزو مصر بأجمعها         

 ، م بعد أن حملوا فى سـفنهم آالف االسـرى           ١٣٦٥ أكتوبر   ١٦فاضطر الصليبيون الى الجالء يوم الخميس       
  . فضال عن المنهوبات والبضائع 

 ،  وكان وصوله عند رحيل الغـزاة        ،  وأخيرا وصل يلبغا الخاصكى على رأس جيشه الى االسكندرية          
  . وترميم ما خرب وأحرق ،  وأمر بدفن جثث القتلى ، فشاهد ما حل بالمدينة من دمار وخراب 

 واذا كانت دولة سالطين المماليك تمر عندئذ بدور من االنحالل والفوضى مما لم يمكنها من الثأر                    
 اال أن المسلمين لم ينسوا ما حل باالسكندرية علـى أيـدى الـصليبيين سـنة                 ،  من جزيرة قبرص وملوكها     

  .المماليك البرجية  وكان ذلك فى عصر دولة ،  ولم تهدأ نفوسهم اال عندما انتقموا النفسهم ، م ١٣٦٥

  ::تولى الظاهر برقوق حكم مصرتولى الظاهر برقوق حكم مصر: : م م ١٣٨٢١٣٨٢
. الذين حكموا مصر    )  م ١٣٩٩ - ١٣٨٢(  البرجيين   المماليكأول  . الملك الظاهر سيف الدين برقوق      

ض لمؤامرات المماليك كما ثار     تعر. م١٣٧٦عمل في بالط المماليك واشترك في اغتيال الملك االشرف عام           
   .اشتهر بالتدين والكرم . عزل ثم عاد الى الحكم . عليه عرب البادية 

  ::ابن دقماقابن دقماقوفاة وفاة : :  م  م ١١٤٠٧٤٠٧
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تـوفي  . مؤرخ واديب وفقيـه مـصري       . صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر العالئي المصري          
وقد نشأ حنفيا فـي صـعيد       ) . المطرقة  ( نى  بمع) تقتق  ( اشتق اسمه من الكلمة التركية      .  م   ١٤٠٧حوالي  

 ، وألـف للثـاني      دميـاط وقد واله االول فترة على       . الظاهر برقوق مصر وخدم السلطانين محمد الناصر و     
 جزءا فقـد    ١٢الذي تألف من    ) الخطط  ( تهر ابن دقماق بكتابه     ويش) . تاريخ والة مصر    (  م   ١٤٠٢حوالي  

الذي لم يبق   ) االنتصار بواسطة عقد االمصار     ( وكذلك كتاب   . م  ١٣٧٧وقد بلغ بها مؤلفها عام      . لنا اكثرها   
الدرة المـضنية   (  ، والذي يشار اليهما احيانا باسم        االسكندريةمنه اال الجزءان الرابع والخامس عن القاهرة و       

  ) .في فضل مصر واالسكندرية 

  ::أبو المحاسن ابن تغري برديأبو المحاسن ابن تغري برديمولد مولد : :  م  م ١٤٠٨١٤٠٨
ولد جمال الدين أبو المحاسن يوسف فى القاهرة فى حي األمراء على مقربة من القلعة فى أواخر سـنة     

م ، وكان أبـوه مملوكـا       ١٤٦٩/  هـ   ٨٧٤ة  م فى عهد الملك الظاهر برقوق وتوفي سن       ١٤٠٨/  هـ   ٨١٢
رومي األصل اشتراه الملك الظاهر وأعتقه وقربه إليه لذكائه ورفعه تباعا إلى أرقي المناصب حتـى صـار                  

 وهى أرفع مناصب الجيش فى ذلك الوقت ثم اختاره مـع مـن اختـارهم                – أميرا للسالح    –أتابكا للعساكر   
غري بردي وترك ابنه المؤرخ طفال فرباه زوج أخته قاضى القـضاة            لوصاية المملكة بعد وفاته ، وقد توفي ت       

هـ تولي تربيته زوج أخته الثاني قاضى القضاة جالل الدين          ٨١٥ناصر الدين بن محمد العديم فلما توفي سنة         
البلقيني ، وقد حفظ أبو المحاسن القرآن فى صغره ودرس الفقه والكالم والنحو والبيان على يد جماعة مـن                   

 هذا العصر منهم ابن حجر العسقالني ، وبدر الدين العيني ، وشهاب الدين بن عربشاه مؤرخ تيمـور                   أعالم
  .لنك 

ولقد ألف أبو المحاسن بن تغري بردي عدة مؤلفات لعل من أهمها وأشهرها كتاب المنهل الـصافي ،                  
النجوم الزاهرة فـى ملـوك      " والستوفي بعد الوافي ، و كتابه الهام الذى تناول فيه تاريخ مصر العام والنيل               

  " .مصر القاهرة 

  ::مولد الوفائيمولد الوفائي: :  م  م ١١٤٠٨٤٠٨
الفضل وأبو الفوائد  عبد العزيز بن محمد بن محمد القاهري الوفائي المعروف بابن األقباعي وكنيته أبو

   . عشر الميالدي الخامس/ ولقبه عز الدين عالم الفلك عاش بالقرن التاسع الهجري 
 م ولم تذكر الموسوعات أو كتب تاريخ العلوم شـيئا  ١٤٠٨/ هـ ٨١١عام  قاهرةال ولد الوفائي بمدينة

هناك  كان موقتا بالجامع المؤيد بالقاهرة، بل إن المؤرخين قد اختلفوا في سنة وفاته فكانت عن حياته سوى أنه
م ولكن  ١٠٨٦/ هـ 879  م والبعض اآلخر ذكر أنه توفي١٠٨١/  هـ ٨٧٤رواية قليلة تذكر أنه توفي عام 

   . م 1471 / هـ٨٧٦الرواية األكثر شهرة واألكثر تداوال واألكثر دقة هى عام 
انصبت اهتماماته الفلكية علـى   كان الوفائي من أشهر الفلكيين المسلمين في القرن التاسع الهجري وقد

 خطوط يقعن طريق التوقيت في مدينة ما عن طر العديد من الموضوعات، ولعل أهمها كانت معرفة التوقيت
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واهتم كذلك بعمـل   عطارد و الزهرة وكذلك فقد اهتم بحركة الكواكب السيارة والنجوم ومنها الطول والعرض
وشرح في رسالة له عمل آلة دائرة  الفلكية اآلالت جداول فلكية دقيقة وربط بين الرياضة والفلك ، وتحدث عن

   . المعدل
ة مازالت مخطوطة إلى اآلن بالرغم من شهادة كافـة  أربعين كتابا وعشرين رسال وللوفائي ما يزيد عن

الزاهـرات فـي    النجوم العلوم العرب والمستشرقين بدقة تلك الكتب وأهميتها ، ومن أهم كتبه كتاب مؤرخي
م وقد عرف هذا الكتاب بعـدة   ٩٥٤/ هـ ٣٤٣ صفر عام ١٧وقد فرغ من تأليفه في  العمل بربع المقنطرات

وقد ألـف  " . الزهرات في العمل بربع المقنطرات" و" ي العمل بربع المقنطراتقطف الزهرات ف"أسماء منها 
عن مختصر ملخص لكتابه السابق الهدف منه التيسير على طـالبي   كتابا آخر في نفس الموضوع وهو عبارة

قـد   ربالقم خالصة الدرر في العمل :وكتاب . الدرر المنثرات في العمل بربع المقنطرات تلخيص : العلم بعنوان
نزهة النظر في العمـل بالـشمس    :وكتاب اهتم به بروكلمن واعتبره من أهم الكتب الفلكية في التراث العربي

كفاية الوقت لمعرفة الدائر وفـضله   ، وكتاب ملخص نزهة النظر :وقد لخص أيضا هذا الكتاب بعنوان والقمر
   . والسمت

فائـدة فـي حـساب     : يات وعلم الفلك كتابـه ومن أهم كتبه التي اتضح فيها ربطه الدقيق بين الرياض
 وسيلة الطالب في كيفية استخراج األعمال الفلكية بالحساب و كفاية الوقت لمع رفة الدوائر :وكتاب المنحرفات

 و والبـروج  رسالة تقويم الكواكب الـسيارة  و رسالة العمل بالربع المجيب الهامة ومنها ، وله بعض الرسائل
  . رسالة جيب الثمن و رسالة في العمل بالمثلث و لمعدلرسالة شرح آلة دائرة ا

  ::شمس الدين السخاوىشمس الدين السخاوىمولد مولد : :  م  م ١٤٢٨١٤٢٨
ولد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر شمس الدين أبو الخير السخاوي بمدينة القاهرة بحارة                  

 من بلدة سخا    م فى أسرة أصلها   ١٤٢٨/  هـ   ٨٣١بهاء الدين على مقربة من باب الفتوح فى ربيع األول سنة            
من أعمال الغربية ، ولما بلغ الرابعة من عمره سكنت أسرته إلى منزل جديد كان موقعه بجـوار دار ابـن                     

 ٨٣٨حجر العسقالني فكان لهذا الجوار أكبر أثر فى حياة شمس الدين السخاوي الذى بدأ اإلتصال به فى سنة                   
  .هـ أى وهو طفل فى الثامنة من عمره 

 سافر إلى دمياط ودرس على يد شيوخها حينا ثم سافر إلى مكة ليـؤدى فريـضة                 وعندما توفي أستاذه  
الحج وهناك انتهز هذه الفرصة فدرس على يد شيوخ مكة والمدينة وطاف بقاعها ولما عاد إلى مصر سـافر                   
 إلى اإلسكندرية وقرأ بها حينا وزار عواصم الوجه البحرى ثم قام برحلة إلى الشام زار فيها فلسطين وبيـت                  

المقدس والخليل ونابلس ثم دمشق وحمص وحماة واستقر حينا فى حلب كل ذلك وهو يقرأ على أعالم وعلماء                  
هذه البالد ، ولما عاد إلى القاهرة عكف على التدريس وال سيما تدريس الحديث أحيانا بمنزله وأحيانا بالخانقاه                  

 مدارس القـاهرة كـدار الحـديث الكامليـة          المعروفة باسم خانقاه سعيد السعداء كما قام بالتدريس فى معظم         
ومدرسة صرغتمش والمدرسة الظاهرية والبرقوقية والفاضلية وغيرها من المدارس ، ثم درس حينـا بمكـة                
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المكرمة وقرأ بالمسجد الحرام بعضا من تصانيفه وتصانيف غيره ولما عاد إلى القاهرة تبوأ مركز الزعامـة                 
  .م ١٤٩٧/  هـ ٩٠٢قالني ، وقد توفي شمس الدين السخاوي سنة الذى كان يشغله أستاذه ابن حجر العس

  مخطوطة بخط يد السخاوى

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

الذى وضعه كذيل لكتاب تقي الدين المقريزي       " التبر المسبوك فى ذيل السلوك      " ومن مؤلفات السخاوي    
لذى ألفه بناء على رغبة      هـ ، كما تناول فى كتابه ا       ٨٤٤وتناول فيه تاريخ دول المماليك المصرية حتي سنة         

 ٨٤٥تاريخ مصر من سنة     " تاريخ مصر اإلسالمية    " الدودار يشبك من مهدي وزير السلطان الظاهر خشقدم         
رفع اإلصـر عـن قـضاة    " هـ ، كما ألف أيضا كتابا يعد ذيال على كتاب ابن حجر العسقالني         ٨٥٧ –هـ  

، إال أن أهـم مؤلفـات       " ذيل رفع اإلصر     " تناول فيه تراجم القضاة المصريين حتي عصره عنوانه       " مصر  
وهو كتاب يـضم تـراجم      " الضوء الالمع فى أعيان القرن التاسع       " شمس الدين السخاوي هو مؤلفه الضخم       

وهو مـن   " الشافي فى وفيات األمم     " أعيان عصره فى البالد اإلسالمية المختلفة ، ومن مؤلفاته أيضا كتاب            
ـ " وكتاب  " التام فى فضل الرمي بالسهام      القول  " كتب التراجم أيضا ، و       الن بـالتوبيخ لمـن ذم أهـل        اإلع

  ."التاريخ

  ::المؤرخ ابن اياسالمؤرخ ابن اياسمولد مولد : :  م  م ١٤٢٨١٤٢٨
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ولد فـي   . مؤرخ وجغرافي مصري    . محمد بن احمد بن اياس زين الدين الناصري الجركسي الحنفي         
 برقـوق  بيع للسلطان    شركسيا كان جده مملوكا تركيا او    .  م ١٥٢٤ م وتوفي فيها عام      ١٤٤٨القاهرة في عام    

ولنشأته الميسرة  . وخدم بين تالميذه ، ولكنه اعتق ثم اثرى والده ثراء كبيرا واختلط بوجهاء واعيان القاهرة                
وقد سـهل   .  ، ولم تتدفعه الحاجة قط الى مزاولة عمل محدد يكتسب منه           السيوطيهذه ، تتلمذ ابن اياس على       

له هذا االمر ان يكون محايدا في كتاباته ، ومع ذلك ففي احكامه بعض القسوة ، واسلوبه مسجع ولكن بـسيط            
 وهو آخـر    المماليك وحيد لعصر اضمحالل     ومع افتقار ابن اياس الى الدقة ، فهو مؤرخ        . واقرب الى العامية  

وقد وضع ابن اياس تواريخـه      .  م ووصفه وصف العين    ١٥١٧ عام   العثمانيمؤرخيهم ، اذ هو قد شهد الفتح        
وهناك اختالفـات كبيـرة بـين نـصوص         .  وقصير ووسط    على صور شتى ، فمن مسوداتها ما هو طويل        

ته حتـى عـام     وقد وصل ببعض كتابا   . ليننغراد و   بون و   اآلستانةمسوداته المحفوظة بدار الكتب المصرية و     
 َ . م١٥٢٢

 قايتبـاي الذي يوجز في عـرض عـصر        ) بدائع الزهور في وقائع الدهور      ( واهم مؤلفات ابن اياس     
وقد سرد ابن اياس بعض حوادثه بالعامية ، والحظ فساد القضاء والجـيش واالدارة قبيـل                . ويسهب فيما يليه  

وقد . وانفرد ببعض المالحظات الذكية ووصف احوال المجتمع المصري واختالف طبقاته           . اني  الغزو العثم 
وزال ملك االشرف الغوري في     « بين السلطان سليم وطومان باي بقوله        ) مرج دابق ( وصف نتيجة معركة    

ثم قام نعي السلطان ومن معه من االمراء واالعيان         ..  يزول ملكه    لمح البصر فكأنه لم يكن ، فسبحان من ال        
الذين قتلوا وصار في كل حارة وزقاق وشارع من القاهرة صراخ وبكاء ورجت القـاهرة وضـجت النـاس            

  .» واضطربت االحوال وكثر القيل والقال 
نـد االتـراك ،   وقد صور ابن اياس شجاعة طومان باي وجيشه في الدفاع عن مصر ، ثم فظـائع الج         

ولكنه عاد بعد وفـاة الـسلطان   . وسفكهم للدماء ، وهتكهم للحرمات واالعراض ، ونهبهم لكل ثمين في البالد           
  َ .سليم للترحم والدعاء له ، وبتلقيبه بالملك المظفر وبالدعاء لولده وخليفته بالنصر

لكـون منـذ الخليقـة ،       وهو قـصة ا   ) نشق االزهار في عجائب االقطار      ( والبن اياس في الجغرافيا     
ويعتبر الكتابـان االخيـران مـن      ) . مرج الزهور في وقائع الدهور      ( وله  . وعجائبه واخباره حتى عصره     

 الكتـاب   اماريوقد وصف   . الكتب المشوشة التي نقل ابن اياس نبذها في مختلف المواضيع ومن كل مكان              
 بما كتبه ابن اياس عن المحيط االطلنطي بعد قرن كامل من            كراتشكوفسكيويستشهد  . نقلي ثانوي   االول بانه   

 كي يدين »  فيه   ألن أحدا لم يجرؤ على الضرب     .. ال يعلم عنه شيء     .. « :  المريكا بأنه    كولومبساكتشاف  
  . المؤلف والمجتمع الذي عاش فيه

  ::وفاة ابن المجدىوفاة ابن المجدى: :  م  م ١٤٢٨١٤٢٨
أخـذ  . م  ١٤٤٧توفي  . رياضي وفلكي مصري    . ابن المجدي ، ابو العباس احمد بن رجب بن طنبغا           

خالصة االقوال فـي معرفـة الوقـت        ( تهر بمؤلفه    الكبير ، واش   جمال الدين المارديني  الرياضة والفلك عن    
ارشاد الـسائل الـى اصـول       ( وفي الرياضيات   ) . غبة الفهيم في صناعة التقويم      ( وكذا  ) . ورؤية الهالل   
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فـي العمـل بـالربع الموسـوم        ( ، و رسـالة     ) ارشاد الحائر الى تخطيط افضل الدوائر       ( ، و   ) المسائل  
 َ ) .بالمقنطرات 

  :: ابن الجيعان ابن الجيعانمولدمولد: :  م  م ١٤١٤٣٧٣٧
 ، وخدم   القاهرةنشأ في   ) .  م   ١٤٩٧-١٤٣٧(مؤرخ وجغرافي مصري    . القاضي شرف الدين يحيى     

ويشتهر ابـن الجيعـان      . المماليكاحد   في ادارته ، ورأس له ديوان الجيش ، حتى قتل بيد             قايتبايالسلطان  
. وهو كتاب جغرافي يصف انحاء البالد وطرقها وخراجهـا          ) التحفة السنية بأسماء البالد المصرية      ( بمؤلفه  

ول المستظرف فـي سـفر      الق( كذلك الف ابن الجيعان     . وقد كتب بالعربية ، وترجم وقت تأليفه الى التركية          
  الشام م الى ١٤٧٧وهو في وصف الرحلة التي قام بها قايتباي في عام ) موالنا االشرف 

والية األشرف قايتباي الحكم في مصر، وهو يعد من أبرز سالطين دولـة المماليـك   :  م  ١٤٦٨ •
 عاما وترك منشآت عظيمة، مـن أشـهرها قلعـة قايتبـاي             ٢٩البرجية، وقد دامت فترة واليته      

 .باإلسكندرية

أي ) رأس نوبة النواب    ( عين   ) . ١٤٩٦ - ١٤٦٨(  البرجيين   المماليكمن  . الملك االشرف قايتباي    
لـه  .  م ، ثم اصبح سلطان مصر وسورية         ١٤٦٧ عام   اتابكاما يعادل رئيس الوزرا في عصرنا الحالي ، ثم          

  . تنازل عن الحكم البنه . عهده انتشرت االوبئة قي . مآثر عمرانية وحربية 

  ::عصر دولة المماليك الجراكسة فى مصرعصر دولة المماليك الجراكسة فى مصر: :  م  م ١٥١٧١٥١٧  ––  ١٣٨٢١٣٨٢
  :) م ١٥١٧ - ١٣٨٢/  هـ ٩٢٣ - ٧٤٨( المماليك الجراكسة 

رأى السلطان المنصور قالوون أن تكون له فرقة جديدة من جنس جديد غيـر المماليـك الموجـودين                  
بعصره يعتمد عليهما ضد منافسيه من كبار األمراء وتكون سندا له و ألوالده من بعده فأعرض عن شـراء                   

( ون إلـى بـالد الكـرج        المماليك األتراك والتتار والتركمان وأقبل على شراء المماليك الجراكسة الذين ينتم          
  وهى البالد الواقعة بين بحر قزوين والبحر األسود) جورجيا 

وبعد وفاة قالوون حرص أبنائه وأحفاده على اتباع سياسته من اإلكثار من هؤالء المماليك ، وقد عرف                 
 هم أنالمماليك الجراكسة أيضا باسم المماليك البرجية وذلك أن المنصور قالوون فرض فى أول األمـر علـي            

يمكثوا بأبراج القلعة حتي ال يختلطوا بغيرهم من طوائف المماليك وباألهالي ، وبمرور الـزمن سـمح لهـم                   
األشرف خليل من النزول من القلعة بالنهار على أن يعودوا إليها قبل المغرب للمبيت وبذلك استطاع المماليك                 

مماليك البرجية بمرور الزمن أن يكونوا منافـسا        البرجية الوقوف على أحوال البالد الداخلية وهكذا استطاع ال        
" يلبغا الخاصكي   " قويا للمماليك البحرية ، وقد بدأ عصر المماليك البرجية باألمير برقوق الذى اشتراه األمير               

ثم أعتقه فصار من جملة اليلبغاوية وقد ظل يرتقي بفضل طموحه وذكائه إلى أن وصل إلى تقدمة ألـف ثـم                     
 .م ١٣٨٥/  هـ ٧٨٧م ثم أعلن نفسه سلطانا سنة ١٣٧٨/  هـ ٧٨٠لعسكر سنة ولي منصب أتابك ا
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 - ١٣٨٢/  هـ   ٩٢٣ - ٧٨٤( وقد ظل عصر المماليك الجراكسة أكثر من مائة وأربعة وثالثين سنة            

  تعاقب على عرش السلطنة ثالثة وعشرون سلطان منهم تسعة حكموا مائة وثالثة سنوات)  م ١٥١٧
، وفرج بن برقوق ، والمؤيـد شـيخ ،           ة المماليك الجراكسة وهم الظاهر برقوق     ارتبط بهم تاريخ دول   

األشرف برسباي ، الظاهر جقمق ، واألشرف إينال ، وخشقدم ، األشرف قايتباى ، وقانصوه الغوري ، بينما                  
تهم بمهـار  حكم أربعة عشر سلطانا لمدة تسع سنوات فقط ، وقد امتاز عصر السالطين العظام التسع السابقين               

الحربية كما امتاز عصرهم بحبهم لألدب ومجالس العلم كما امتاز هذا العصر بإقامـة العديـد مـن األثـار                    
 .والمؤسسات الخيرية من مدارس ومساجد وأسبلة وبيمارستانات 

إال أنه لم تلبث أن ساءت أحوال البالد فى أواخر عصر السلطان قايتباي بسبب كثرة األعبـاء الماليـة                   
 هـ  ٩٠١م ووفاة السلطان قايتباي سنة      ١٤٩٢/  هـ   ٨٩٧ الطاعون بدولة المماليك كلها سنة       وانتشار مرض 

 م ، ثم بدأ أمراء المماليك التنازع على الحكم وقتل بعضهم البعض إلى أن عين األشرف قانـصوه                   ١٤٩٦/ 
ى الدولة ثم   م فى الحكم فاستطاع أن يعمل بسرعة على إعادة األمن واالستقرار إل           ١٥٠١/  هـ   ٩٠٦الغوري  

  اتجه إلى إصالح األزمة المالية التى مرت بالبالد وقام بتشييد
ثم حـدث بعـد ذلـك أن         العديد من المباني والوكاالت والربوع كما عني بتحصين اإلسكندرية ورشيد         

/  هـ   ٨٩٢واجهت مصر أكبر عقبتين لها األول وهو اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح سنة               
الطواف حول أفريقيا سـنة      من الوصول إلى الهند عن طريق     " فاسكو دي جاما    " أعقب ذلك تمكن    م و ١٤٨٧
 م وبذلك حول طريق التجارة العالمي من البحر األحمر ومصر فلم تعـد مـصر محـل                  ١٤٩٨/  هـ   ٩٠٤

 بدأت فى   الوساطة التجارية بين الشرق والغرب وبذلك فقدت سلطنة المماليك المورد الرئيسي لثروتها ومن ثم             
ثم ازداد األمر سوءا بظهور الخطر الثاني الذى واجه سلطنة المماليك وهـو اشـتداد خطـر                  الذبول السريع 

العثمانيين الذين استطاعوا محاربة المماليك وقتل األشرف قانصوه الغورى فى معركة مرج دابق بعد خيانـة                
م وكان أخر سالطين المماليك فى      ١٥١٦ / هـ   ٩٢٢األمير خاير بك له ، ثم اختير طومان باى سلطانا سنة            

الدولـة  مصر حيث استطاع العثمانيون بقيادة سليم األول الدخول إلى مصر واالستيالء عليها وبذلك بدأ حكم                
  .م ١٥١٧ سنة العثمانية

  )الجراكسة  ( المماليك البرجية
  برجيونالمماليك ال

 1399  1382  الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس اليبغاوى   ١ 

 1405  1399  الناصر فرج بن برقوق   ٢ 

 1405  1405  المنصور عبد العزيز بن برقوق   ٣ 

 1412  1405  الناصر فرج بن برقوق   ٢-٢ 

 1412  1412  المستعين باللّه أبو الفضل العباسي    
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 1421  1412  النصر شيخ المحموديالمؤيد أبو    ٤ 

 1421  1421  المظفر أحمد بن الشيخ   ٥ 

 1421  1421  االظاهر سيف الدين ططر   ٦ 

 1422  1421  الصالح ناصر الدين محمد بن ططر   ٧ 

 1438  1422  األشرف سيف الدين برسباي   ٨ 

 1438  1438  العزيز جمال الدين يوسف بن بريباي   ٩ 

 1453  1438  الظاهر سيف الدين حقمق   ١٠ 

 1453  1453  المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق   ١١ 

 1460  1453  األشرف سيف الدين إينال العالئي   ١٢ 

 1460  1460  المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال   ١٣ 

 1467  1460  الظاهر سيف الدين خشقدم   ١٤ 

 1468  1467  باي المؤيديالظاهر سيف الدين بل   ١٥ 

 1468  1468  الظاهر تمر بغا الرومي   ١٦ 

 1496  1468  األشرف سيف الدين قايتباي   ١٧ 

 1497  1496  الناصر محمد بن قايتباي   ١٨ 

 1497  1497  الظاهر قانصوه   ١٩ 

 1498  1497  الناصر محمد بن قايتباي   ٢-١٨ 

 1500  1498  الظاهر قانصوه األشرفي   ٢٠ 

 1501  1500  األشرف جنبالط   ٢١ 

 1501  1501  العادل طومان باي   ٢٢ 

 1516  1501  األشرف قانصوه الغوري   ٢٣ 

 1517  1516  العادل طومان باي   ٢-٢٢ 

  
هزيمة المماليك فى موقعة مرج دابق واستيالء العثمانيين على الشام ومصر وانتهـاء     :  م   ١٥١٧ •

 ماليك سلطنة الم

تعيين الوزير األعظم رئيس الوزراء العثماني يونس باشا كأول وال عثمـاني علـى              :  م   ١٥١٧ •
 . مصر

  ::مصر تصبح والية عثمانيةمصر تصبح والية عثمانية: :  م  م ١٥١٧١٥١٧
  :الحكم العثماني
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 ليكون سلطانا علي مصر والشام ويالد الحجاز        الغوري إختار المماليك السلطان قنصوه      ١٥٠١في عام   
والبحر  المحيط الهندي  ودخلت   أفريقيا التي لفت حول     البحرية البرتغالية وكان قد إشتكي للبابا في روما من        . 

 وكان من البحارة المماليـك      ١٥٠٨زم البرتغاليين عند سواحل ماالبار عام       وأقام الغوري إسطوال ه    .األحمر
بني المماليك أسطوال   و.  من البرتغاليين  معركة ديو والعثمانيين وفي العام التالي أغرق األسطول المصري في         

سليم وكان السلطان العثماني    .١٥١٣ عام   باب المندب ثانيا بمعاونة العثمانيين إستطاع أن يدافع عن عدن عند          
وهاجم المماليك في آسيا الصغري لمدة أربع سنوات قبل إحتالله الشام ولم            . ١٥١٢ قد تولي الحكم عام      األول

. ١٥١٦ بحلب عـام     معركة مرج دابق  صمد فرسان قنصوه من المماليك أمام األسلحة والمدافع العثمانية في           ي
وكان .  علي باب زويلة بعد القبض عليه      طومنباي وأعدم   ١٥١٧رة في يناير عام     وهزم طومانباي قرب القاه   

 وكان قد عرض سليم عليه حكم مصر تحـت الحكـم            عين شمس قد حارب سليم قرب المطرية بجوار مسلة        
 للبدو لكنهم بـاعوه حيـث       طومانبايات استمرت يومين ولجأ     األهرامودارت معركة عند    . العثماني ورفض 

اليـك  وبهذا إنتهي عصر حكم السالطين المم     .  حيث اعدم  لباب زويلة  بوالققادوه لسليم بالسالسل وأقتيد من      
وقرأ البسملة ثـالث    . وعند اإلعدام نادي علي الجماهير لتنقذه من الشنق فال مجيب         . بمصر والشام والحجاز  

ولما تولي خيري بك وكان واليا علي حلب والية مصر إتخذ قرارا بإلغاء اإلقطاع المملوكي وجعـل                 . مرات
ه حامية من أوجاق اإلنكشارية لحراسـة       واتخذ ل . تحصيل المال ثابتا وخراج القمح كان يرسله لمكة والمدينة        

وكان . وكان يطلق عليهم المستحفظان و يرأسهم األغا      .اسوار القاهرة والقلعة التي كانت مقر الوالي العثماني         
ولما تولي الـوالي    . كتخدا مستحفظان مهمته السيطرة علي أوجاقات األقاليم التي كانت من اإلنكشارية أيضا             

 بعـده  ١٥٢٤أعلن السلطنة في مصر وكان يعاونه اليهود بالمال إال أنه قتل عـام      ١٥٢٢أحمد باشا بعده عام     
فكون أول حكومة عسكرية عثمانية وعلي      . جاء مصر الوزير أبراهيم باشا بعام ووضع سياسة لإلدارة جديدة           

 سـنجق   ١٤وقـسم مـصر     . رأسها الوالي أو الباشا يعاونه مجلس إستشاري يجتمع أربع مرات في اإلسبوع           
وكان بيت المال مسئوال عن دفع      . يرأسها الضباط العثمانيون ومهمتهم تنظيم الري وجمع الضرائب       ) محافظة(

لمالقـاة   وهم في طريقهم     ١٥٣٨ عام   وعدنواستولي العثمانيون علي اليمن     .  مليون بارة لآلستانة سنويا    ١٦
فهزمـوا  . لكن المسلمين هناك لم يساندوهم في المعركة      .  بغربي شبه القارة الهندية    معركة ديو البرتغاليين في   

 أثيوبيا الحرب معلنا الجهاد علي      باليمنوأثناءها شن اإلمام أحمد     .  بمصر واتجهوا برا ألسوان    للقصيروعادوا  
 مصوع ١٥٥٥ولما حكم أوزدمير باشا اليمن إحتل في عام         . حبث إنهزم من األحباش والبرتغاليين    ). الحبشة(

إال أن الشيعة الزيدية ثارت علي الحكـم        .  وجعلها إقليما تابعا له    الحبشة واحتل أجزاء من     البحر األحمر علي  
وكانت مصر كوالية عثمانية كانت مقسمة لعدة أقاليم إدارية وكـل إقلـيم كـان               . ١٥٦٧العثماني باليمن عام    

شا الحاكم العثماني والباشا كان مسئوال امام الباب العـالي          يتواله مملوك من المماليك البكوات مسئول أمام البا       
.  أصبح الباشا صوريا ولكن الممالسك البكوات كانوا اهل الحل والعقد فـي مـصر              ١٨وفي القرن   . باآلستانة

الحملـة  وكانت بينهم صراعات علي السلطة محتدمة ومنافسة للسيطرة علي سدة الحكم ظلت حتـي مجـيء                 
  . التي غيرت من موقف المماليك وشتتتهم١٧٩٨ عام الفرنسية
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  ::المصرىالمصرى  محمد بن أبى الفتحمحمد بن أبى الفتح  مولدمولد: :  م  م ١٥١٥٣٦٣٦
أبو عبـد   ن عيسى بن أحمد الصوفي المصري وكنيته شمس الدين ولقبهمحمد بن أبى الفتح بن محمد ب

   . السادس عشر الميالدي/ عاش في القرن العاشر الهجري . اهللا ، الرياضي الفلكي
، ولم تحدد الموسوعات أو كتـب   بك أولغ المصري من مشاهير علماء الفلك في مصر وقد تأثر بزيج

 ٨٥٣عام وفاته فقيل في إحدى الروايات إنه قد توفي في عـام   ختلفت فيتاريخ العلوم عام ميالده ، بل إنها ا
التدقيق في حياة المصري ومؤلفاته خطأ تلك الرواية، إذ أنه انتهى من تـأليف    م، ويتضح عند١٤٤٩/ هـ 
الشائعة واألكثر دقة   م ، أما الرواية١٤٧٣/ هـ ٨٧٨عام  نزهة الناظر في وضع خطوط فضل الدائر : كتابه
  . ال نعرف إال اليـسير عـن حياتـه     م ، وكذلك فإننا١٥٣٦/ هـ ٩٤٣ رواية بروكلمان بأنه توفي عام هي

حساباته وجداوله الفلكية ، واهتم كذلك برصـد حركـة    وقد اهتم المصري بالربط بين الرياضيات والفلك في
وقد رصـد مؤرخـو    . عطارد و الزهرة :، وتقويم الكواكب السبعة ومنها الشمس و القمر الكواكب ، ومباشرة

الرسالة الشمـسية   : ومن أهم مؤلفاته العلوم للمصري أكثر من مائة رسالة ومقال وكتاب لم تصل إلينا جميعا،
 تقـويم الكواكـب   ، و نتائج الفكر في المباشرة بالقمر ، و بالربع المجيب رسالة العمل ، و في األعمال الجيبية

والدقائق بطريـق جـدول النـسبة     وهو يتناول حساب الدرك بجدول النسبةنهاية الرتبة في العمل  ، و السبعة
وقد تناول زيج أولغ بـك   . حساب المائلة ورسمها بسمك االعتدال طريق ، و اإلعالم بشد البنكام الستينية ، و

تحفـة   ، و بهجة الفكر في حل الشمس والقمـر  : وقد أكمل هذا المختصر برسالة عنوانها بالشرح والتسهيل،
، ولـه   بالقمر إن اسـتتر الـنجم بـالغيم    بلوغ الوطر في العمل ، و النظار في إنشاء الغبار من أصل المعيار

عمدة ذوي األلباب في معرفـة اسـتخراج    ، و مقتطفات في علم الفلك : رسالتان تعليميتان في علم الفلك هما
  . المرتفعرسالة السهل الممتع في العمل بالبسيط  ، و الفلكية للحساب األعمال

  ::مولد ابن زنبلمولد ابن زنبل: :  م  م ١٥٤٤١٥٤٤
عمل منجمـا   . م  ١٥٤٤توفي  . منجم ومؤرخ وجغرافي مصري     ). ابن زنْبل   ( احمد بن علي الرماح     

ومن هنـا اهميـة     .  مصر   العثمانيين ، وشاهد رأي العين حمالته االخيرة ودخول         قانصوه الغوري في بالط   
  ) . تحفة الملوك والرغائب لما في البر والبحر من العجائب والغرائب ( و ) التحفة ( مؤلفيه 

  ::عبد الرحمن الجبرتىعبد الرحمن الجبرتىمولد مولد : :  م  م ١٧٥٦١٧٥٦
م وتـوفي بهـا     ١٧٥٦/  هـ   ١١٦٨هو عبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي ولد بالقاهرة سنة            

م ، وقد جاءت أسرة عبد الرحمن الجبرتي من قرية جبرت قرب ميناء زيلع علـى                ١٨٢٥/  هـ   ١٢٤٠سنة  
البحر األحمر وهى منطقة كانت تابعة لنجاشي الحبشة وعرفت بالتقوى البالغة لسكانها ، وفى نهايـة القـرن                  

ح شـيخا لـرواق     السادس عشر الميالدي هاجر عبد الرحمن الجد السابع للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي ليصب            
الجبرتية باألزهر الشريف وهو منصب كان ينتقل فى ذلك الوقت من األب إلى االبن ، ولقد كان معلم عبـد                    
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الجبرتي األول هو والده حسن الدين برهان الذى كان مرجعه األول فى تعلم الحساب والفلـك وعلـم الفلـك                    
  .والتقويم وغيرهم من العلوم 

ل النظام العثماني ومحاوالت المماليك التمرد على النظام العثماني كما          ولقد عاصر الجبرتي فترة انحال    
م ، كما عاصر تولي محمد على       ١٧٩٨عاصر مجيئ الحمل الفرنسي على مصر بقياد نابليون بونابرت سنة           

باشا حكم مصر لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر لعل أهمها التغييرات العديدة التـى حـدثت فـى البنـاء                 
  . ي واالجتماعي لمصر االقتصاد

" عجائب اآلثار فى التـراجم واألخبـار        " ولقد ترك عبد الرحمن الجبرتي لنا مؤلفين هامين األول هو           
م أرخ فيه لتاريخ مصر العام والخـاص        ١٨٢١م إلى سنة    ١٦٨٨وهو مؤلف من أربع مجلدات تمتد من سنة         

ويغطـي فتـرة االحـتالل    " ب دولة الفرنسيس مظهر التقديس بذها" فى ذلك الوقت ، أما المؤلف الثاني فهو       
  .م ١٨٠٠م إلى سنة ١٧٩٨الفرنسي لمصر من سنة 

  ::على بك الكبير يحاول االنفراد بالحكمعلى بك الكبير يحاول االنفراد بالحكم: :  م  م ١٧٦٩١٧٦٩
 :ودولة لم تكتمل.. علي بك الكبير

 ودخـول   دولة المماليك  في القضاء على     السلطان سليم األول  صارت مصر والية عثمانية منذ أن نجح        
ذلك الحـين   ، وتعاقب على حكم مصر منذ       )م١٤٩٢= هـ  ٩٢٣(القاهرة وعلى هامته أكاليل النصر في سنة        

 عدد من الوالة الذين ترسلهم الدولة العثمانية إلدارة شؤون البالد فـي مـصر،               مجيء الحملة الفرنسية  حتى  
وة وحزم، وإن مـارس بعـضهم       واستمد هؤالء هيبتهم من هيبة الدولة وقوتها، وأمسكوا بزمام األمور في ق           

 .كثيرا من التجاوزات في إدارته للحكم

ولم يؤد بسط الدولة العثمانية نفوذها على مصر إلى القضاء على نفوذ المماليك، علـى الـرغم مـن                   
بل على النقيض من ذلك فقد شاركوا الوالي العثماني في إدارة البالد، لكن نفوذهم ظل شاحبا                ،  انقضاء دولتهم 

ما دامت الدولة قوية مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة، حتى إذا ما بدأ الضعف يتسلل إليها وتنشغل بحروبهـا                  
  .ي العثماني كيفما شاءوامع أعدائها بدأ نفوذ المماليك يتصاعد تدريجيا في مصر، وبدءوا يتالعبون بالوال

، على  )الثامن عشر الميالدي  = الثاني عشر الهجري  (وقد ساعد هذا الضعف الذي ساد الدولة في القرن          
وكان هذا المنـصب    ) أي حاكم القاهرة  (ظهور عدد من زعماء المماليك الذين كانوا يتولون منصب شيخ البلد            

ن ال يعتليه إال أكثرهم عصبية وأشدهم بأسـا، وأوفـرهم           أعلى المناصب التي يتقلدها البكوات المماليك، وكا      
  .جندا، وكان أبرزهم في هذه الفترة علي بك الكبير

  :من أصول مسيحية
ال تُُعرف أصول علي بك الكبير على وجه الدقة واليقين، فهو مثل غيره مـن آالف المماليـك الـذي                    

عون لتربية عسكرية صارمة، ويبـدءون      يشترون صغارا ويجلبون إلى مصر حيث يعتنقون اإلسالم، ويخض        
  .رحلتهم في الصعود إلى النفوذ والسيطرة
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ويذكر المؤرخ األوربي ستافرو النسبان وكان معاصرا لعلي بك الكبير ومالصقا له، أنه ابـن قـسيس     
ثم خطـف فـي     ) م١٧٢٨= هـ  ١١٤٠(رومي أرثوذكسي من قرية أماسيا في األناضول، وأنه ولد في سنة            

 من عمره، وبيع في القاهرة لألمير إبراهيم كتخدا، وبدأت معه رحلة التعليم والتدريب التي يمر                الثالثة عشرة 
  .بها المماليك

وفي تلك المرحلة ظهرت مالمح شخصيته وكفاءته العسكرية، فتفوق على أقرانه في ركـوب الخيـل،                
ه يعتقه وهـو لـم يتجـاوز        والضرب بالسيف والطعن بالرمح، واستخدام األسلحة النارية، وهو ما جعل سيد          

وله مـن العمـر     ) م١٧٤٩= هـ  ١١٦٣(سنة  ) أميرا(العشرين، وواله بعض المهام اإلدارية، وأصبح كاشفا        
  .خلفه في مناصبه) م١٧٥٤= هـ ١١٦٧(اثنان وعشرون عاما، ولما توفي أستاذه إبراهيم كتخدا سنة 

  :أمل وطموح.. شيخ البلد
بلد، وكان شاغله هو صاحب الحول والقوة في مصر والحاكم          تطلع علي بك الكبير إلى منصب شيخ ال       

الفعلي لها، ولم يكن الوصول إلى هذا المنصب سهال ميسورا، بل كان دائما مفروشـا بالـصعاب والعقبـات                 
وممتلئا بالخصوم والمنافسين، فبدأ علي بك بشراء المماليك واإلكثار منهم وتـدريبهم علـى فنـون الحـرب                

هـ ١١٧٧( للساعة الحاسمة التي يفوز فيها بالمنصب الكبير، وجاءت هذه الساعة في سنة              والقتال، واالستعداد 
، حيث اعتلى كرسي مشيخة البلد بالقاهرة، لكنه لم ينجح في االحتفاظ بمنصبه وأجبره خـصومه                )م١٧٦٣= 

  .على الفرار من القاهرة إلى الصعيد تارة وإلى الحجاز تارة وإلى الشام تارة أخرى
 ذلك عن التطلع إلى منصب شيخ البلد مرة ثانية، فلم يقعد به اليأس عن العمل أو يـشله عـن                     ولم يثنه 

وهو أعظم قوة وأكثـر عـددا،       ) م١٧٦٧= هـ  ١١٨١(التفكير، حتى استطاع العودة إلى منصبه األثير سنة         
 خال له الجو    ولما استتب له األمر التفت إلى من بقي من خصومه فصادر أموالهم وقتل بعضهم أو نفاهم حتى                

وبسط سيطرته على البالد، ولم يسلم من هذه اإلجراءات من قدموا له العون والمـساعدة فـبطش ببعـضهم                   
  .ونفاهم إلى خارج البالد

اتسمت إجراءات علي بك الكبير مع خصومه بالقسوة حتى وصفه الجبرتي بأنـه هـو الـذي ابتـدع                   
غيره، وكان أداته في هذا الشأن عدد مـن أتباعـه           المصادرات وسلب األموال من مبدأ ظهوره، واقتدى به         

  .أشهرهم محمد بك أبو الدهب وأحمد الجزار

  :االنفراد بالحكم
استغل علي بك الكبير فرصة انشغال الدولة العثمانية في حربها مع روسيا، ولم تكن نتائجها في صالح                 

 الوالي العثماني، وتولى هـو منـصب        العثمانيين الذين منوا بخسائر فادحة، فاستصدر أمرا من الديوان بعزل         
  ).م١٧٦٨ من ديسمبر ١١= هـ ١١٨٢غرة شعبان (القائمقام بدال من الوالي المخلوع، وذلك في 
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وأتبع ذلك بمنعه قدوم الوالة األتراك إلى القاهرة، فلم ترسل الدولة أحدا منهم على مدى أربع سـنوات،        
= هــ  ١١٨٢(لى الدولة العثمانية ابتـداء مـن سـنة       كما أوقف إرسال األموال المقررة سنويا على مصر إ        

  ).م١٧٦٨
وفي أثناء ذلك نجح في أن يسيطر على أحوال مصر، في الوجهين البحري والقبلي، وأن يقضي علـى                  
الفتن هناك ويضرب بيد من حديد على الخارجين عليه في الشرقية والقليوبية والبحيرة، ثم قضى على نفـوذ                  

لهواري زعيم الصعيد، وكان يلجأ إليه كثير من منافسي علي بك الكبير طالبين             شيخ العرب همام بن يوسف ا     
حمايته وإمدادهم بالمال والسالح، ولم يلبث أن توفي شيخ العرب همام وزالت دولته من بالد الصعيد كأن لم                  

  .تكن، وخلصت مصر بوجهيها البحري والقبلي لعلي بك وأتباعه

  :ضم بالد الحرمين والشام
علي بك الكبير بأن بسط نفوذه وسلطانه على مصر، فرنا ببصره إلى خارجها وتطلع إلى ضم                لم يكتف   

الحجاز لتأمين الحج للمصريين والمغاربة والشوام، وإحياء تجارة مصر مع الهند باالستيالء على ميناء جـدة                
ـ             د بـذلك الثـروة     التجاري ذي الشهرة الواسعة، وجعله مستودعا وسطا لتجارة الهند والشرق األقصى، فيعي

  .والغنى التي فقدتها مصر من جراء تحول تجارة الشرق إلى طريق الرجاء الصالح
وانتهز علي بك فرصة النزاع الذي دار بين اثنين من أشراف الحجاز حول الحكـم، فتـدخل لـصالح                   

اك إلى هن ) م١٧٧٠يونيو  = هـ  ١١٨٤صفر  (أحدهما وأرسل حملة عسكرية يقودها محمد بك أبو الدهب في           
فنجحت في مهمتها، ونودي بعلي بك الكبير في الحرمين الشريفين سلطان مصر وخاقان البحـرين، وذكـر                 

  .اسمه ولقبه على منابر المساجد في الحجاز كلها
وقد شجع نجاح حملة الحجاز علي بك الكبير على أن يتطلع إلى إرسال حملة إلى بالد الـشام منتهـزا                    

تنجاد صديقه والي عكا ضاهر العمر به الذي نجح في أن يمد نفـوذه فـي                سوء أحوالها وتعدد طوائفها، واس    
  .جنوب سوريا، وكان هو اآلخر يسعى إلى االستقالل عن الدولة العثمانية

وقبل أن يمضي علي بك في حملته على الشام اتصل بروسيا أعدى أعداء الدولة العثمانية، وعـرض                 
ن تزوده باألسلحة والعسكريين المدربين، وأن يكون األسطول        عليها أن يعقد معها معاهدة تحالف وصداقة، وأ       

  .الروسي حاميا للشواطئ المصرية ضد أية محاوالت هجومية من قبل الدولة العثمانية
وتمت هذه االتصاالت مع قائد األسطول الروسي الذي كان مرابطا في البحر المتوسط، وقد رد القائـد                 

لي بك ردا جميال، ووعده بأنه سوف يرجع إلـى حكومتـه وإلـى              الروسي على هذه الطلبات التي طرحها ع      
  .اإلمبراطورة كاترين بشأنها

  :الطريق إلى دمشق
ولم يكد محمد أبو الدهب يعود بحملته الظافرة من الحجاز حتى سيره علي بك، على رأس جيش كبيـر        

علي بك من وراء حملته     يتألف من أكثر من أربعين ألف جندي ليزحف على الشام، وكان السبب الذي أعلنه               
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لخصوم علي بك وأعدائه وإعـدادهم لإلغـارة علـى          ) دمشق(على الشام هو إيواء عثمان العظم والي الشام         
  .مصر، وأن هذا الوالي يسيء الحكم في بالد الشام مما جعل السوريين يتذمرون من حكمه

ها الـشعب المـصري الـذي       وقد كلفت هذه الحملة الخزانة المصرية أعباء مالية ضخمة، تحمل تكاليف          
فرضت عليه ضرائب باهظة أثقلت كاهله، وأطلقت صرخاته المكتومة وأناته الحبيسة لتحقيق رغبات جامحة              

  .لوالة طامحين في بناء مجد زائف
وتمكن محمد أبو الدهب من تحقيق انتصارات هائلة، فاستولى على غزة والرملة، ولما اقتربت قواتـه                

حاكمها وقضاتها وأعيانها ورحبوا بقدوم الحملة المـصرية فـدخلتها دون قتـال،             من بيت المقدس خرج إليه      
واستسلمت يافا بعد حصار دام شهرين، ثم انضمت قوات الشيخ ضاهر إلى القوات المصرية ففتحوا صـيدا،                 
 ولم يبق أمامهم سوى دمشق، والتقى الجيشان الحليفان بالجيش العثماني الذي لم يستطع المواجهة والـصمود               

  ).م١٧٧١ من يونيو ٦= هـ ١١٨٥ من صفر ٢٢(ولقي هزيمة كبيرة، ودخل محمد أبو الدهب دمشق في 

  :انهيار الحكم
وفي الوقت الذي كان فيه علي بك الكبير يحتفل بهذا النصر الكبير، وتزينت القـاهرة لهـذه المناسـبة                  

قاهرة، وال يعرف السبب المتيقن     أحسن زينة، كان محمد أبو الدهب يتوقف عن الزحف ويستعد للرجوع إلى ال            
وراء هذا التحول المفاجئ، هل هو السأم من القتال أم الرغبة في السيطرة على ملك مصر باعتباره صـاحب                   
فضل في التمكين والسيطرة لعلي بك الكبير، أم هو نجاح الدولة العثمانية في استمالة أبي الـدهب وإغرائـه                   

  .بحكم مصر إذا خرج على سيده؟
ب أن ندرك أنه في هذه األثناء استصدر السلطان العثماني فتوى من قاضي القـضاة والمفتـي                 لكن يج 

األعظم باعتبار علي بك ورجاله وحلفائه وأنصاره بغاة خارجين على الدولة يجب قتلهم أينما وجـدوا، وزاد                 
دولـة الخالفـة    من تأثير هذه الفتوى اتصال علي بك الكبير بروسيا، وهي دولة مسيحية في حالة حرب مع                 

  .العثمانية
وعلى أية حال فقد عاد أبو الدهب سريعا إلى مصر، وسحب في طريق عودته جميع الحاميـات التـي                  
كان قد أقامها في البالد المفتوحة، وبدأ يحارب سيده، وال يلتزم بقراراته، وتأكد علي بك من عدم والء أبـي                    

 اتخاذ قرار صارم ضد تابعه الذي خرج عليه، ولم          الدهب له بعد رفضه عدم العودة إلى فلسطين، وعجز عن         
يعد هناك مفر من الصدام بين الرجلين، وانتهت الغلبة فيه ألبي الدهب، واضطر علي بك الكبير إلى مغادرة                  
القاهرة وااللتجاء إلى صديقه ضاهر العمر ومعه ثروته الضخمة وسبعة آالف من فرسانه ومشاته، وبدأ فـي                 

 بقائد األسطول الروسي الذي راح يمنيه بقرب وصول المساعدات، لكن هذه الوعـود              تنظيم قواته واالتصال  
  .تمخضت عن ثالثة مدافع وبضعة ضباط وعدد من البنادق

تعجل علي بك العودة إلى مصر على غير رغبة ضاهر العمر، الذي نصحه بالتريث والتمهل، حتى إذا                 
) م١٧٧٣ أبريل   ٢٦= هـ  ١١٨٧ من صفر    ١٥( في   وصل إلى الصالحية بالشرقية، التقى بجيش أبي الدهب       

في معركة كان النصر فيها حليف األخير، وأصيب علي بك في هذه المعركة بجراح، ونقل إلى القاهرة، حيث                  
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هـ ١١٨٧ صفر   ٢٥(قدم له مملوكه أبو الدهب الرعاية الطبية، لكن ذلك لم يغن عن األمر شيئا فلقي ربه في                  
  ).م١٧٧٣ من مايو ٨= 

  : في الميزانعلي بك
وصف المؤرخون علي بك الكبير بأنه كان شديد المراس عظيم الهمة، قوي الشكيمة ال يميل إلى الهزل                 
وال إلى المزاح، معتدا بنفسه يطالع كتب التاريخ، وأنه سلك في بداية أمره مع خـصومه سياسـة عنيفـة ال                     

  .عل من مصر بلدا آمنا ينعم بالرخاء والسالمتعرف الرحمة والشفقة، لكنه بعد أن استتب له األمر في البالد ج
وقد أشاد الجبرتي بإصالحات علي بك وإنشاءاته وعمائره، حيث أصلح قالع اإلسكندرية ودمياط وزاد              
في تحصينها، وجدد مسجد السيد البدوي، وأقام على ضريحه قبة عظيمة ومنارتين كبيرتين، وغير ذلك مـن                 

  .لى جهوده في هذا الميدانشؤون العمارة التي ال تزال شاهدة ع
ويرى بعض المؤرخين أن علي بك الكبير لم يكن يسعى إلى فصل مصر عن الدولة العثمانيـة، وأنـه                   
كان حريصا على إظهار الطاعة للسلطان، وأن تكون تحركاته بفرمانات سلطانية، كما حرص على استمرار               

ا فيها مصر، ولعله كان يستهدف بحركته أن تكون         الخطبة للسلطان العثماني باعتباره سلطان بالد المسلمين بم       
  .له مقاليد األمور في مصر تحت مظلة الدولة العثمانية

   م مولد القائد الفرنسى للجيش المصرى سليمان باشا الفرنساوى١٧٨٨ •

  :: بقيادة نابليون بونابرت بقيادة نابليون بونابرتالحملة الفرنسية على مصرالحملة الفرنسية على مصر: :  م  م ١٧٩٨١٧٩٨
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ول األوربية وبخاصة فرنسا وإنجلترا التى كانتا تتنافسان علـى          وفى ذلك الوقت كانت مصر مطمعا للد      
الفتح واالستعمار منذ القرن السابع عشر الميالدي واستمر خالل القرن الثامن عشر الميالدي ثم أخذ طـورا                 

م وظهور نابليون بونـابرت علـى مـسرح         ١٧٩٢جديدا بعد سقوط الملكية فى فرنسا وقيام الجمهورية سنة          
م ، وقد اتجهت أطماع نابليون إلى فتح مصر عقب انتصاراته فى حروب إيطاليـا فبـدأ                 ١٧٩٣األحداث سنة   

يفكر فى تمهيد الطريق إلنفاذ حملة كبيرة فى البحر األبيض المتوسط واحتالل مصر ليتخذها قاعدة عسكرية                
ه فى احـتالل مـصر      يصل منها إلى األمالك اإلنجليزية فى الهند وهكذا بدأ نابليون بونابرت فى تنفيذ أحالم             

 م ووصلت جنود الحملة غـرب مدينـة         ١٧٩٨ يونيو سنة    ١٩فتحركت أولي جيوشه من مياه مالطة فى يوم         
 م وزحفوا على المدينة واحتلوها فى ذلك اليوم وبعد ذلك أخـذ نـابليون               ١٧٩٨ يوليو سنة    ٢اإلسكندرية يوم   

 يوليو ووصلوا إلـى     ٦ مدينة رشيد فى     يزحف على القاهرة بطريق دمنهور حيث استطاع الفرنسيون احتالل        
الرحمانية وهي قرية على النيل وفى تلك األثناء كان المماليك يعدون جيشا لمقاومة الجيوش الفرنسية بقيـادة                 

 م إال أن الجيـوش المملوكيـة   ١٧٩٨ يوليو سنة ١٣مراد بك حيث التقي الجيشان بالقرب من شبراخيت يوم      
راد بك إلى القاهرة والتقي كال من الجيش الفرنسي والجيش المملوكي           هزمت واضطرت إلى التقهقر فرجع م     

مرة أخرى فى موقعة إمبابة أو موقعة األهرام حيث هزم جيش مراد بك مرة أخرى فى هذه المعركة الفاصلة                   
م وفر مراد بك إلى الجيزة أما إبراهيم بك الذى كان مرابطا بالبر الشرقي من النيل                ١٧٩٨ يوليو سنة    ٢١فى  
وانسحبوا جميعا   ما رأى الهزيمة حلت بجيوش مراد بك أخذ من تبعه من مماليك ومصريين والوالي التركي              ل

 ٢٤قاصدين بلبيس وخلت القاهرة من قوة الدفاع حيث استطاع نابليون بونابرت احتاللها ودخل القاهرة فـى                 
  .باألزبكية  م مصحوبا بضباطه وأركان حربه ونزل بقصر محمد بك األلفي ١٧٩٨يوليو سنة 

وعلى الرغم من انتصار الفرنسيين على المماليك وسيطرتهم على مصر إال أن االحـتالل الفرنـسي                
لمصر لم يدم أكثر من ثالث سنوات فقط وذلك لعدة عوامل أولها مقاومـة المـصريون الـشديدة لإلحـتالل                    

 بكل األقاليم المصرية كما     الفرنسي والتى امتدت بكل مدن مصر وامتازت بأنها كانت على شكل ثورات تمتد            
أن الجيش الفرنسي بدأ فى الضعف وخاصة بعد انتشار وباء الطاعون بمصر وخاصة بالقاهرة والصعيد سنة                

 م ، كما أن كال من إنجلترا وتركيا قررتا اإلطاحة بالجيش الفرنسي بمصر ، فقـد تحـرك الجـيش                     ١٨٠١
أقلعت سفنه إلى شواطئ األناضول فـى أواخـر         م و ١٨٠٠اإلنجليزي من جبل طارق فى أوائل نوفمبر سنة         

ديسمبر وأوائل يناير حيث اتفقت كال من إنجلترا وتركيا على خطة مشتركة فى القتال فأعدت تركيا جيـشين                  
األول بقيادة الصدر األعظم يوسف باشا ويزحف إلى مصر عن طريق برزخ السويس والثاني بقيادة حـسين                 

لية ، فوصلت قوات الجيش اإلنجليزي البر الغربي للنيل وبلغ إمبابـة            قبطان باشا ويقصد شواطئ مصر الشما     
بينما واصل الجيش العثماني تقدمه من الشرق ووصل إلى البر الشرقي للنيل حيث وضع كال مـن الجيـشين        

خطـورة  " بليار  " خطة مشتركة للزحف على القاهرة ، وفى تلك األثناء أحس الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال               
وخاصة أن الجيش الفرنسي كان فى غاية من الضعف كما أن سكان القاهرة كانوا مـستعدين للثـورة                  موقفه  

عليه واالنضمام إلى الجيوش اإلنجليزية والتركية فرأي أن يعقد مجلسا حربيا من قواد الجيش الفرنسي حيث                
على الجالء عـن مـصر      قرر المجلس التسليم وتجنب القتال وفتح باب المفاوضات للجالء فوافق الفرنسيون            
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 م وكان من شروطها جالء الجيش الفرنسي عن مصر بأسـلحتهم            ١٨٠١ يونيو سنة    ٢٧ووقعت االتفاقية فى    
فرنسا على نفقة الحلفاء وأن يتم الجالء فى أقرب وقت ممكن فـى              وأمتعتهم ومدافعهم وغيرها ويبحرون إلى    

م ١٨٠١لى مصر فى أوائل شهر أغسطس سنة        مدة ال تزيد عن خمسين يوما وبذلك رحلت الحملة الفرنسية ع          
  .إلى فرنسا وبذلك انتهي االحتالل الفرنسي على مصر نهائيا بعد احتالل دام ثالث سنوات وشهرين 

بعد انتهاء الحملة الفرنسية على مصر تنازع السلطة فى البالد ثالث قوي مختلفة المـصالح واتحـدت                 
ى األتراك واإلنجليز والمماليك ، فتركيا تطلعت إلى بـسط          لوقت قصير ضد االحتالل الفرنسي وهذه القوي ه       

حكمها المطلق على مصر تجعل منها والية تحكمها كما حكمتها السلطنة العثمانية أما إنجلترا فرأت أن تبسط                 
نفوذها فى وادى النيل وتحتل بعض المواقع الهامة فى البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر لتضمن لنفسها                

فى البحار ، أما المماليك فكانوا يطمعون بعد انتهاء الحملة الفرنسية فى استعادة حكمهم فـى مـصر                  السيادة  
وحجتهم أنهم الحكام األقدمون فبدءوا فى استمالة اإلنجليز يطلبون حمايتهم ، إال أنه فى تلك األثناء ظهـرت                  

لمصري ممـثال فـى قـادة       قوة رابعة على مسرح النضال السياسي المصري أخذت تنمو وهى قوة الشعب ا            
الشعب وزعماؤه الذين قرروا التخلص من االحتالل األجنبي وفى األحداث السياسية بدأ ظهور محمـد علـى             

  .باشا ليغير من مسار مصر السياسي والتاريخي 

  ::نابليون في القاهرةنابليون في القاهرة
أما األولى  تعرضت مصر لحملتين صليبيتين في عهد الدولة األيوبية، وكانت الحملتان تقودهما فرنسا،             

بالحملـة  وأما األخـرى فقـد عرفـت        ". جان دي برس  "، وكانت بقيادة    بالحملة الصليبية الخامسة  فقد عرفت   
ـ ٦١٨( ومنيت الحملتان بهزيمـة مدويـة عـامي          لويس التاسع ، وكانت بقيادة الملك     الصليبية السابعة  = هـ

 .جران أذيال الخيبة والعاروخرجتا من مصر ت) م١٢٥٠=هـ٦٤٨(و) م١٢٢١

غير أن رغبة فرنسا في احتالل مصر ظلت متقدة لم يطفئ جذوتها توالي السنين والقرون، وبقيت أمال                 
لساستها وقادتها ينتظرون الفرصة السانحة لتحقيقه، ويبثون رجالهم في مصر يجوبونها فـي زي التجـار أو                 

  .تقارير يرسلونها إلى قادتهم هناكالسياح أو طالب العلم، ويكتبون دقائق حياتها في 
ولما بدأ الضعف يتسرب إلى الدول العثمانية ويدب في أوصالها أخذت فرنسا تتطلـع إلـى المـشرق                  
العربي من جديد، وراح األمل القديم يحيا في النفوس، وبدأ الساسة الجدد ينتظرون لحظة الثأر من العار الذي                  

، وكانت تقارير رجالهم تحرضهم بأن      )م١٢٥٠= هـ  ٦٤٨( خالدة الذكر في سنة      معركة المنصورة لحقهم في   
  .اللحظة المناسبة قد حان أوانها وال بد من انتهازها

" البـارون دي تـوت    "و )م١٧٦٨(سفير فرنسا في اآلستانة منذ سـنة        " سانت بريست "وكشفت تقارير   
قنصل فرنسا في اإلسكندرية ضعف الدولة العثمانية، وأنها في سبيلها إلى االنحالل، ودعـت              " مور"والمسيو  

تلك التقارير إلى ضرورة اإلسراع باحتالل مصر، غير أن الحكومة الفرنسية ترددت ولم تأخذ بنـصائحهم،                
  .لصداقة للدولة العثمانيةاحتفاظا بسياستها القائم ظاهرها على الود وا
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  :الشروع في إعداد الحملة
القنصل الفرنسي في مـصر تقريـره إلـى         " شارل مجالون "قبل قيام الحملة الفرنسية على مصر قدم        

يحرضها على ضرورة احـتالل مـصر،       ) م١٧٩٨ من فبراير    ٩= هـ  ١٢١٢ من شعبان    ٢٢(حكومته في   
جارتها، ويعدد لها المزايا التي ينتظر أن تجنيها فرنسا مـن           ويبين أهمية استيالء بالده على منتجات مصر وت       

  .وراء ذلك
وزير الخارجيـة،   " تاليران"وبعد أيام قليلة من تقديم تقرير مجالون تلقت حكومة فرنسا تقريرا آخر من              

ويحتل هذا التقرير مكانة كبيرة في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر؛ حيث عرض فيه للعالقات التي قامت                 
ن قديم الزمن بين فرنسا ومصر وبسط اآلراء التي تنادي بمزايا االستيالء على مصر، وقدم الحجـج التـي                   م

تبين أن الفرصة قد أصبحت سانحة إلرسال حملة على مصر وفتحها، كما تناول وسائل تنفيذ مشروع الغزو                 
عا إلى مراعاة تقاليد أهـل      من حيث إعداد الرجال وتجهيز السفن الالزمة لحملهم وخطة الغزو العسكرية، ود           

مصر وعاداتهم وشعائرهم الدينية، وإلى استمالة المصريين وكسب مودتهم بتبجيل علمائهم وشيوخهم واحترام             
  .المصريين أهل الرأي منهم؛ ألن هؤالء العلماء أصحاب مكانة كبيرة عند

 :قرار الحملة

الثـورة  اإلدارة التي قامـت بعـد       وكان من أثر التقريرين أن نال موضوع غزو مصر اهتمام حكومة            
، وخرج من مرحلة النظر والتفكير إلى حيز العمل والتنفيذ، وأصدرت قرارها التاريخي بوضع جيش               الفرنسية

  ).م١٧٩٨ من إبريل ١٢= هـ ١٢١٢ شوال ٢٦(الشرق تحت قيادة نابليون بونابرت في 
وتضمن القرار مقدمة وست مواد، اشتملت المقدمة على األسباب التي دعت حكومة اإلدارة إلى إرسال               
حملتها على مصر، وفي مقدمتها عقاب المماليك الذين أساءوا معاملة الفرنـسيين واعتـدوا علـى أمـوالهم                  

ستيالء اإلنجليز على طريق رأس الرجاء الصالح وتضييقهم        وأرواحهم، والبحث عن طريق تجاري آخر بعد ا       
على السفن الفرنسية في اإلبحار فيه، وشمل القرار تكليف نابليون بطرد اإلنجليز من ممتلكاتهم في الـشرق،                 
وفي الجهات التي يستطيع الوصول إليها، وبالقضاء على مراكزهم التجارية في البحر الحمر والعمـل علـى                 

  .السويسشق قناة برزخ 

  :تجهيز الحملة
جرت االستعدادات لتجهيز الحملة على خير وجه، وكان قائد الحملة الجنرال نـابليون يـشرف علـى                 
التجهيز بكل عزم ونشاط ويتخير بنفسه القادة والضباط والعلماء والمهندسين والجغرافيين، وعنـي بتـشكيل               

  لجنة من العلماء عرفت باسم
حروف الطباعة العربية الموجودة في باريس لكي يزود الحملة بمطبعة          لجنة العلوم والفنون وجمع كل      

  .خاصة بها
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وتألفت ) م١٧٩٨ من مايو    ١٩=  هـ   ١٢١٢ من ذي الحجة     ٣(وأبحرت الحملة من ميناء طولون في       
 سـفينة، وفـي     ٥٥ سفينة ويحرسها أسطول حربي فرنسي مؤلف من         ٣٠٠ ألف جندي، تحملهم     ٣٥من نحو   

  .رية استولت الحملة على جزيرة مالطة من فرسان القديس يوحنا آخر فلول الصليبيينطريقها إلى اإلسكند

  :األسطول اإلنجليزي يراقب الحملة
وعلى الرغم من السرية التامة التي أحاطت بتحركات الحملة الفرنسية وبوجهتها فإن أخبارها تـسربت               

راقب المالحة في البحر المتوسـط، واسـتطاع        البريطاني ي  إلى بريطانيا العدو اللدود لفرنسا، وبدأ األسطول      
نيلسون قائد األسطول الوصول إلى ميناء اإلسكندرية قبل وصول الحملة الفرنسية بثالثة أيام، وأرسل بعثـة                

حاكم المدينة وإخباره أنهم حضروا للتفتيش عـن الفرنـسيين الـذين            " محمد كريم "صغيرة للتفاهم مع السيد     
مون اإلسكندرية التي لن تتمكن من دفعها ومقاومتها، لكن السيد محمد كريم ظن             خرجوا بحملة كبيرة وقد يهاج    

أن األمر خدعة من جانب اإلنجليز الحتالل المدينة تحت دعوى مساعدة المصريين لصد الفرنسيين، وأغلـظ                
 القول للبعثة؛ فعرضت أن يقف األسطول البريطاني في عرض البحر لمالقاة الحملة الفرنـسية وأنـه ربمـا                 

  .يحتاج للتموين بالماء والزاد في مقابل دفع الثمن، لكن السلطات رفضت هذا الطلب
وتَوقُّع بريطانيا أن تكون وجهة الحملة الفرنسية إلى مصر العثمانية دليٌل على عزمهـا علـى اقتـسام                  

ـ                  ل الـسيادة   مناطق النفوذ في العالم العربي وتسابقهما في اختيار أهم المناطق تأثيرا فيه، لتكـون مركـز ثق
 هـذا الغـرض     واالنطالق منه إلى بقية المنطقة العربية، ولم يكن هناك دولة أفضل مـن مـصر لتحقيـق                

 االستعمارى

  :وصول الحملة اإلسكندرية
ـ ١٢١٢ من المحرم    ١٨(وصلت الحملة الفرنسية إلى اإلسكندرية ونجحت في احتالل المدينة في            = هـ

لها وحاكمها السيد محمد كريم دامت ساعات، وراح نـابليون          بعد مقاومة من جانب أه    ) م١٧٩٨ من يوليو    ٢
مصر تحدث فيه عن سبب قدومه لغزو بالدهم وهو تخليص مـصر مـن طغيـان                 يذيع منشورا على أهالي   

البكوات المماليك الذين يتسلطون في البالد المصرية، وأكد في منشوره على احترامه لإلسـالم والمـسلمين،                
وحرص على إظهار إسالمه وإسالم جنده كـذبا وزورا، وشـرع يـسوق األدلـة               وبدأ المنشور بالشهادتين    

إنهـم قـد نزلـوا رومـا        : "والبراهين على صحة دعواه، وأن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون، فقال          
وأنهم قد قـصدوا مالطـة      " وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة المسلمين،           

  .ا فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يزعمون أن اهللا يطلب منهم مقاتلة المسلمينوطردوا منه
وأدرك نابليون قيمة الروابط التاريخية الدينية التي تجمع بين المصريين والعثمانيين تحت لواء الخالفة              

لمـصريين  اإلسالمية؛ فحرص أال يبدو في صورة المعتدي على حقوق السلطان العثماني؛ فعمل على إقناع ا              
غير أن هذه السياسة المخادعة التي أراد نابليون أن يخدع بهـا  .. بأن الفرنسيين هم أصدقاء السلطان العثماني    
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المصريين ويكرس احتالله للبالد لم تَنْطِل عليهم أو ينخدعوا بها؛ فقاوموا االحـتالل وضـربوا أروع أمثلـة          
  .الفداء

  :الطريق إلى القاهرة
ـ ١٢١٢لمحرم   من ا  ١٩(وفي مساء يوم     زحفت الحملة علـى القـاهرة،      )  م ١٧٩٨ من يوليو    ٣=  ه

وسلكت طريقين أحدهما بري وسلكته الحملة الرئيسية؛ حيث تسير من اإلسكندرية إلى دمنهور فالرحمانيـة،               
 وأما الطريق اآلخر فبحري وتسلكه مراكب األسطول      .  ميال من الجيزة   ١٥فشبراخيت، فأم دينار على مسافة      

  .ي فرع رشيد لتقابل الحملة البرية قرب القاهرةالخفيفة ف
ولم يكن طريق الحملة سهال إلى القاهرة فقد لقي جندها ألوانا من المشقة والجهد، وقابلت مقاومة مـن                  

أول موقعة بحرية بـين     ) م١٧٩٨ من يوليو    ١٣= هـ  ١٢١٣ من المحرم    ٢٩(قبل أهالي البالد؛ فوقعت في      
، وكان جموع األهالي من الفالحين يهاجمون األسطول الفرنسي         "شبراخيت "مراكب المماليك والفرنسيين عند   

من الشاطئين غير أن األسلحة الحديثة التي كان يمتلكها األسطول الفرنسي حسمت المعركة لصالحه، واضطر               
  .مراد بك قائد المماليك إلى التقهقر صوب القاهرة

) م١٧٩٨ من يوليو    ٢١= هـ ١٢١٣ من صفر    ٧(ثم التقى مراد بك بالفرنسيين عند منطقة إمبابة في          
وكانت القوات المصرية كبيرة غير أنها لـم تكـن معـدة           . في معركة أطلق عليها الفرنسيون معركة األهرام      

إعدادا جيدا؛ فلقيت هزيمة كبيرة وفر مراد بك ومن بقي معه من المماليك إلى الصعيد، وكذلك فعل إبـراهيم                   
 بدون حامية، وسرت في الناس موجة مـن الرعـب والهلـع خوفًـا مـن                 بك شيخ البلد، وأصبحت القاهرة    

  .الفرنسيين

  :نابليون في القاهرة
دخل نابليون مدينة القاهرة تحوطه قواته من كل جانب، وفي عزمه توطيد احتالله للبالد بإظهار الـود                 

د والمحافظة علـى تقاليـدهم   للمصريين وبإقامة عالقة صداقة مع الدولة العثمانية، وباحترام عقائد أهالي البال         
وعاداتهم؛ حتى يتمكن من إنشاء القاعدة العسكرية، وتحويل مصر إلى مستعمرة قوية يمكنـه منهـا توجيـه                  

  .ضربات قوية إلى اإلمبراطورية البريطانية
) م١٧٩٨ مـن يوليـو      ٢٥= هـ  ١٢١٣ من صفر    ١١(وفي اليوم الثاني لدخوله القاهرة وهو الموافق        

ان القاهرة من تسعة من كبار المشايخ والعلماء لحكم مدينة القاهرة، وتعيين رؤساء الموظفين،              أنشأ نابليون ديو  
غير أن هذا الديوان لم يتمتع بالسلطة النهائية في أي أمر من األمور، وإنما كانت سلطة استـشارية ومقيـدة                    

م يكن الغرض من إنشاء     بتعهد األعضاء بعدم القيام بأي عمل يكون موجها ضد مصلحة الجيش الفرنسي، ول            
  .هذا الديوان سوى تكريس االحتالل الفرنسي والعمل تحت رقابة وأعين السلطات الفرنسية
الذي كانـت فيـه      لقد كانت حملة نابليون على مصر حدثا خطيرا استهدف األمة اإلسالمية في الوقت            

ونهضة شاملة، وكان نـابليون     غافلة عما يجري في أوربا من تطور في فنون القتال وتحديث أنواع األسلحة              
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يمنّي نفسه باحتالل إستانبول عاصمة الدولة العثمانية وتصفية كيانها باعتبارها دولة إسالمية كبرى وقفت أمام               
إذا : "أطماع القارة األوروبية، وذلك بعد أن يقيم إمبراطورية في الشرق، وقد عبر نابليون عن هذا الحلم بقوله                

 ". …!!ها، واعتمرت عمامته، وقوضت أركان الدولة العثمانيةبلغت اآلستانة خلعت سلطان

 ونابليون يهزم مراد بك)  يوليو ١٣( معركة شبراخيت :  م ١٧٩٨ •

 ونابليون يهزم مراد بك هزيمة فاصلة)  يوليو٢١االهرام ( معركة امبابة :  م ١٧٩٨ •

ك علـى يـد     معركة ابى قير البحرية وغرق االسطول الفرنسى هنا       )  اغسطس   ١: (  م   ١٧٩٨ •
 االسطول البريطانى بقيادة نيلسون

اعدام السيد محمد كريم حاكم االسكندرية رميـاً بالرصـاص بميـدان            )  سبتمبر   ٦: (  م   ١٧٩٨ •
 الرميلة بالقاهرة بسبب مقاومته للفرنسيين

 ثورة القاهرة االولى ضد الفرنسيين) :  اكتوبر ٢٣-٢١: (  م ١٧٩٨ •

 لعلمى المصرىصدور قرار انشاء المجمع ا:  م ١٧٩٨ •

 فشل نابليون فى أن يستولى على عكا :  م ١٧٩٩ •

 موقعة ابى قير البرية وهزيمة العثمانيين على يد جنود الحملة الفرنسية)  يوليو ٢٥: (  م ١٧٩٩ •

اكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة الهيروغلوفية على يد العالم الفرنسي األثـري             :  م   ١٧٩٩ •
ساهم اكتشاف هذا الحجـر فـي فـك    . حملة الفرنسية على مصر   شامبليون الذي قدم مع علماء ال     

طالسم اللغة المصرية القديمة، وذلك عن طريق مقارنتها باللغة الديموطوقية، ومن ثـم دراسـة               
 .الحضارة الفرعونية

 نابليون يغادر القاهرة سراً الى فرنسا ويعين الجنرال كليبر بدالً عنه) اغسطس : (  م ١٧٩٩ •

توقيع معاهدة العريش بين الفرنسيين والعثمانيين لجالء الفرنـسيين عـن           ) ر   يناي ٢٤(  م   ١٨٠٠ •
 مصر وفشلها بسبب تدخل انجلترا

 معركة عين شمس وانتصار قوات كليبر على العثمانيين)  مارس ٢٠(  م ١٨٠٠ •

 ثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية)  ابريل ٢١ –مارس ٢٠(  م ١٨٠٠ •

  يمان الحلبى يقتل كليبر سل)  يونية ١٤(  م ١٨٠٠ •

 محمد على يصل الى مصر ضمن كتيبة عثمانية جاءت إلخراج الفرنسيين:  م ١٨٠١ •

  ::مولد رفاعة رافع الطهطاوىمولد رفاعة رافع الطهطاوى: :  م  م ١٨٠١١٨٠١
ـ ١٢٩٠ - ١٨٠١/هـ ١٢١٦(رفاعة رافع الطهطاوي      مصرنهضة العلمية في    من قادة ال  ) ١٨٧٣/ ه

  .محمد علي
هر، وبعدها بخمس سنوات تولَّى التدريس فى       وفى السادسة عشرة من عمره نزل القاهرة للدراسة باألز        

وظلَّ رفاعة يدرِّس باألزهر لمـدة      .. حسن العطَّار   :  األزهر ، وتوثقت صلته بشيخه، شيخ األزهر، العالمة       
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عامين، قضى بعدهما عامين إماماً وواعظاً فى الجيش الذى أسّسه محمد على لتحقيق طموحـه فـى تكـوين                   
  .مانيةإمبراطورية ترث الدولة العث

إلـى  )  م ١٨٢٦(=هجريـة   ١٢٤٢والمنعطفُ الكبير فى سيرة رفاعة الطهطاوى ، يبدأ مع سفره سنة            
.. لدراسة العلوم الحديثـة  " الترويت"فرنسا ضمن بعثة أرسلها محمد على على متن السفينة الحربية الفرنسية     

سن العطَّار، وراء ترشيح رفاعة للسفر مع البعثة كإماٍم لها وواعٍظ لطالبها، بيـد أن رفاعـة طَلَـب                   وكان ح 
وبعد سنوات خمٍس حافلة ، أدى رفاعة امتحـان  .. االنضمام للبعثة كدارٍس ، فتَمّ ضمّه إليها لدراسة الترجمة        

  . تَخِْليص اِإلبِريِز فِى تَلِْخيِص باِريز : الترجمة، وقدّم مخطوطة كتابه الذى نال بعد ذلك شهرة واسعة
ـ ١٢٤٧وعاد رفاعة لمصر سنة      :   فلم يعد مثلما يعود اليوم طالب بعثاتنـا مـن الغـرب            ١٨٣١/ ه

طينبحاً على العمل ؛ فاشتغل ب          !  معمل علـى         وإنما عاد مفعماً باألمل ، منكب ّالترجمة فى مدرسة الطب ، ثُم
مدرسـة الترجمـة، التـى      ) ١٨٣٥(هجرية  ١٢٥١وافتتح سنة   .. تطوير مناهج الدراسة فى العلوم الطبيعية       

ِـّن مديراً لها، إلى جانب عمله مدرساً بها             وفى هـذه الفتـرة تجلـى       . صارت فيما بعد مدرسة األلسن، وعي
هطاوى؛ ووضع األساس لحركة النضهة التى صارت فى يومنا هذا، بعـد            المشروع الثقافى الكبير لرفاعة الط    

كان رفاعة أصيالً ومعاصـراً     !  عشرات السنين إشكاالً نصوغه، ونختلف حوله يسمى األصالة أم المعاصرة         
من دون إشكاٍل وال اختالف ، ففى الوقت الذى ترجم فيه متون الفلسفة والتاريخ الغربى، ونـصوص العلـم                   

لمتقدِّم ؛ نراه يبدأ فى جمع اآلثار المصرية القديمة ويستصدر أمراً لصيانتها ومنعها من التهريـب                األوروبى ا 
  .والضياع

فأنـشأ أقـساماً    .. وظل جهد رفاعة يتنامى ؛ ترجمةً، وتخطيطاً، وإشرافاً علـى التعلـيم والـصحافة             
محاسـبة لدراسـة االقتـصاد،      وأنشأ مدرسة ال  )  اإلنسانيات - الطبيعيات   -الرياضيات  (متخصِّصة للترجمة   

استصدار قرار تدريس العلوم والمعـارف      :  وكانت ضمن مفاخره  . ومدرسة اإلدارة لدراسة العلوم السياسية    
وإصدار جريدة الوقـائع    ) وهى العلوم والمعارف التى تدرّس اليوم فى بالدنا باللغات األجنبية         (باللغة العربية   

ذا إلى جانب عشرين كتاباً من ترجمته ، وعشرات غيرها أشرف على            المصرية بالعربية بدالً من التركية؛ ه     
  .ترجمتها

أغلق مدرسـة   :  فعبّاس هذا .  حكم مصر  الخديوى عباس بيد أن هذه الشعلة سرعان ما خبت، مع تولِّى          
ونفى رفاعـة   .. األلسن، وأوقف أعمال الترجمة، وقصر توزيع الوقائع على كبار رجال الدولة من األتراك              

وهكذا عبس وجه الثقافة ، وعوِّقَ رفاعة عن مـشروعه           )ميالدية١٨٥٠= هجرية  ١٢٦٧سنة  (إلى السودان   
بيد أن رفاعة لم يعبس ولم يعاق، فواصل المشروع فى منفاه، فتـرجم هنـاك مـسرحية                 .. بيرالنهضوى الك 

وهو األمر الذى تيسّر، بعد موت الخديوى العبّاس ، وواليـة           .. تليماك لفنلون ، وجاهد للرجوع إلى الوطن        
  .سعيد ؛ وكانت أربعة أعوام من النَّفْى قد مرّتْ 

أنشأ مكاتب محو األمية لنشر العلم بين الناس، وعاود عمله فى الترجمة            عاد رفاعة بأنشط مما كان ، ف      
وقضى رفاعة فترةً حافلـة،     ) .. األصالة(ب التراث العربى     لنشر أمهات كت   مطبعة بوالق ودفع  ) المعاصرة(
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فأغلق المدارس، وفصل رفاعة عن     .. أخرى ، من العمل الجامع بين األصالة والمعاصرة؛ حتى انتكس سعيد            
)  ميالديـة ١٨٦٣( هجرية ١٢٨٠اة سعيد، سنة ويتولى اسماعيل الحكم بعد وف  )١٨٦١/هـ١٢٧٨سنة  (عمله  

فيشرف مرة أخـرى ،     .. فيعاود رفاعة العمل، ويقضى العقد األخير من عمره الحافل فى نشاط مفعم باألمل            
روضةُ المـداِرِس   :  أخيرة، على مكاتب التعليم، ويرأس إدارة الترجمة، ويصدر أول مجلة ثقافية فى تاريخنا            

وفـى التربيـة والتعلـيم      .  َأنْوار تَوِفيِق الجِليل ِفى َأخْباِر ِمصر وتَوِثيِق بنِى ِإسماِعيل         :ويكتب ، فى التاريخ   ..
وفى السيرة  . المرِشد اَألِميِن للبنَاِت والبنَيِن     .. مباِهج اَأللْباِب الِمصِريِّة ِفى منَاِهج اآلداِب العصِريّةِ      :  والتنشئة
  ..ةُ اِإليجاِز ِفى تَاِريِخ ساِكِن الِحجاِز ِنهاي:  النبوية

 يونية توقيع اتفاقية الجالء بين الفرنسيين واالنجليز والعثمانيين وخروج الفرنسيين           ٢٧:  م   ١٨٠١ •
 من مصر بقيادة الجنرال بليار

صلح اميان بين فرنسا وانجلترا وهولنده واسبانيا ومن شروطه جالء االنجليـز عـن              : م  ١٨٠٢ •
 مصر 

انخفاض مستوى المياه فى النيل وتتعرض مصر ألزمة اقتصادية طاحنة وحاكم مصر             : ١٨٠٣ •
ايـش  ( المملوكى عثمان بك البرديسى يفرض الضرائب ويضج الشعب ويظهر مثل شعبى هـو              

 ) تلخد من تفليسى يا برديسى 

ة ة ياً على مصر وانتصار اراد    ياً على مصر وانتصار اراد    زعماء الشعب يختارون محمد على وال     زعماء الشعب يختارون محمد على وال     ) )  مايو    مايو   ١٣١٣: ( : (  م    م   ١٨٠٥١٨٠٥
  ::الشعبالشعب

  

  

  

  

أول سـبتمبر   /١٢٦٤ شـوال    ٢م حتى   ١٨٠٥ مايو   ١٧/ هـ  ١٢٢٠ صفر   ١٧عين واليا على مصر     
١٨٤٨.   

  . م ودفن بمسجد القلعة ١٨٤٩أغسطس ٢/ هـ١٢٦٥ رمضان ١٣وتوفى باالسكندرية فى  
تزوج من مطلقة ذات ثروة واسعة وهى التى انجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل ، وتفرغ لتجـارة                 

  . لدخان فربح منها ا
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 تعبئـة  عاد محمد على إلى الحياة العسكرية عندما أغار نابليون على مصر وشرع الباب العـالى فـى   
 كمعاون لرئيس كتيبة قولة وأظهـر كفـاءة         ١٨٠١ووصل إلى مصر فى مارس      جيوشه لمحاربة الفرنسيين    

  . لوالى الجديد خسرو باشا فتدرج فى الترقية إلى أن خرج الفرنسيون فأصبح من الرجال المقربين ل
 وصل إلى كرسى والى مصر بفضل القوى الشعبية المصرية وفى يوليو مـن نفـس                ١٨٠٥وفى مايو   

  . السنة وصل فرمان الباب العالى بتوليته مصر 
   . ١٨١١قضى على المماليك فى مذبحة القلعة الشهيرة 

ة كريت ثم على فلـسطين      على جزير أرسل جيشه إلى الحجاز فاستولى عليها ثم استولى على النوبة و          
وقد أدت هذه االنتصارات وهذا التفوق العسكرى إلى وقوف الدولـة العثمانيـة وبعـض الـدول                 .. والشام  

 ووقعوا المعاهدة التى منح بمقتضاها محمد       ١٨٤٠األوروبية ذات المصالح ضده فاجتمعوا فى لندن فى يوليو          
بحدودها القديمة وراثية فى أسرة محمد على لألكبر سـنا          على رتبة نائب الملك على مصر وأن تكون مصر          

  مــن األوالد واألحفــاد ، علــى أن تكــون مــصر جــزءا مــن الدولــة العثمانيــة وأن تــدفع الجزيــة 
  . سنويا للسلطان وأال يزيد جيشها عن ثمانية عشر ألفا وأال تبنى سفنا حربية 

واليا على مصر وتوفى محمد علـى        وصدر فرمان بتعيين إبراهيم باشا       ١٨٤٨مرض محمد على فى     
١٨٤٩.  

 محمد علي أن يبني في مصر دولة عصرية على النسق األوروبي، واستعان فـي مـشروعاته                 حاول
 الفرنسيون، الذين أمـضوا فـي       السان سيمونيون اإلقتصادية والعلمية بخبراء أوروبيين، ومنهم بصفة خاصة        

مصر بضع سنوات في الثالثينات من القرن التاسع عشر، وكانوا يدعون إلى إقامة مجتمع نمـوذجي علـى                  
سته التعليميـة   سيا: وكانت أهم دعائم دولة محمد علي العصرية      . أساس الصناعة المعتمدة على العلم الحديث     

فقد آمن محمد علي بأنه لن يستطيع أن ينشئ قوة عسكرية على الطراز األوروبي المتقدم،               . والتثقيفية الحديثة 
ويزودها بكل التقنيات العصرية، وأن يقيم إدارة فعالة، وإقتصاد مزدهر يدعمها ويحميها، إال بإيجـاد تعلـيم                 

وبالفعل بإنه طفق منذ    .  العصري يجب أن يقتبس من أوروبا      وهذا التعليم . عصري يحل محل التعليم التقليدي    
لدراسـة العلـوم    ) رومـا  ، و    فلورنـسا  ،   ميالنو ،   ليفورنو( بإرسال بعثات تعليمية إلى مدن إيطالية        ١٨٠٩

 التي تميـز بيهـا      ١٨٢٦وأتبعها ببعثات لفرنسا، كان أشهرها بعثة       . العسكرية، وطرق بناء السفن، والطباعة    
، الذي كان له دوره الكبير في مسيرة الحياة الفكرية والتعليمية           رفاعة رافع الطهطاوي  إمامها المفكر واألديب    

  .في مصر
ار مصر و ريادتها للعالم العربي منـذ        أسرة محمد علي باشا كانت بانفتاحها و تنورها سبباً هاماً الزده          

  .بخيرات مصر) الجائر و المتحجر(ذلك الوقت ، و قد أنهت تحكم المماليك الشراكسة 

  :انجازاته
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ولم يغلق أبواب مصر     . حروب نابليون أرسل البعثات لفرنسا واستعان بها وبخبراتها التي إكتسبتها من          
وأوجد زراعات جديدة   . وانفتح علي العالم ليجلب خبراته لتطوير مصر        . بل فتحها علي مصراعيها لكل وافد     

   .رشيدعند فمي فرعي دمياط و  النيل علي القناطر الخيريةكالقطن وبني المصانع واعتني بالري وشيد 
 باألقاليم ووضع سياسة تصنيعية و زراعية       اهرةالقولما استطاع محمد علي القضاء علي المماليك ربط         

وكـان جهـاز   . تاريخ مصر  ألول مرة في     والزراعيةوضبط المعامالت المالية والتجارية واالدارية      . موسعة
وإلحاق  أيام محمد علي يهتم أوال بالسخرة وتحصيل األموال األميرية وتعقب المتهربين من الضرائب               اإلدارة

 التـرك  والكتبة مـن     األقباطوكانت األعمال المالية يتوالها األرمن والصيارفة كانوا من         . العقاب الرادع بهم  
وكان حكام االقاليم واعوانهم يحتكرون حق التزام االطيان الزراعيـة وحقـوق            . بالتركيةألن الرسائل كانت    .

وكان حكام  . فكانوا يمتلكون مراكب النقل الجماعي في النيل والترع يما فيها المعديات          .  وسائل النقل  امتيازات
وكانوا يتلقون الرشاوي لتعيين المـشايخ فـي        . األقاليم يعيشون في قصور منيفة ولديهم الخدم والحشم والعبيد        

ومنهم . الرقوكانوا يحررونهم من    . وكان العبيد الرقيق في قصورهم يعاملون برأفة ورقة          . والقريالبنادر  
وكانوا بال عـائالت    . وكان يطلق عليهم األغوات المعاتيق    . بالدولة   من أمتلك األبعاديات وتولي مناصب عليا     

. لون مجتمع الـصفوة األرسـتقراطية  وأصبحوا يشك.  أو عبد اهللا أغامحمد أغافكانوا يسمون . ينتسبون إليها   
ومنهم من كانوا حكام األقاليم     . ويشاركون فيه األتراك  وفي قصورهم وبيوتهم كانوا يقتنون العبيد واألسلحة            

. وكانوا مع األعيان المصريين يتقاسمون معهم المنافع المتبادلة ومعظمهم كانوا عـاطلين أي بـال عمـل                . 
وكـانوا  . شات من الدولة أو يحصلون علي أموال مـن اطيـان اإللتـزام            وكثيرون منهم كانوا يتقاضون معا    

  .يعيشون عيشة مرفهة وسط أغلبية محدودة أو معدومة الدخل 
البالد :  فلقد أصدر مرسوما ألحد حكام األقليم جاء فيه       .كان محمد علي ينظر لمصر علي أنها أبعديته         
). الـسجن   (موال يضبط مشايخها ويرسـلون للومـان        الحاصل فيها تأخير في دفع ماعليها من البقايا او اال         

وكـان  .وليكن معلوما لكم ولهم أن مالي اليضيع منه شيء بل آخذه من عيونهم              . والتنبيه علي النظار بذلك     
وكـانوا  . بمصر   التجارة يحتكرون المحاصيل ويمارسون     واليهود والشوام اليونانيينالتجار األجانب والسيما    

ـ             . يشاركون الفالحين في مواشيهم    مان وكان مشايخ الناحية يعاونونهم علي عقد مثـل هـذه الـصفقات وض
وكان الصيارفة في كـل     . وكانت عقود المشاركة بين التجار والفالحين توثق في المحاكم الشرعية         . الفالحين  

لهذا كان التجار يضمنون الصيارفة عنـد       . ناحية يعملون لحساب هؤالء التجار لتأمين حقوقهم لدي الفالحين          
وكان التجار يقرضـون    . ون فيها مع الفالحين     وال سيما في المناطق التي كانوا يتعامل      . تعيينهم لدي السلطات  

وكان الفالحون يسددون ديونهم من     . الفالحين األموال قبل جني المحاصيل مقابل إحتكارهم لشراء محاصيلهم        
 إال بإذن من الحكومة للحصول علي حـق هـذا           التجارةوكان التجار ليس لهم حق ممارسة       . هذه المحاصيل 

لهذا كانت الدولة تحتكـر التجـارة     .اإلمتياز لمدة عام ، يسدد عنه األموال التي تقدرها السلطات وتدفع مقدما             
ل وكان مشايخ أي ناحبة متعهدين بتوريد الغال      .بشرائها المحاصيل من الفالجين أو بإعطاء اإلمتيازات للتجار         

 بهـا أو    واإلسـكندرية  القاهرة لشون الحكومة لتصديرها أو إمداد       والزبد والعسل والزيوت كالسمنوالحبوب  
لهذا كان الفالحون سجناء قراهم اليغادرونها أو يسافرون إال بإذن كتـابي مـن              . توريدها للجيش المصري    
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وكان الفالحون يهربون من السخرة في مشروعات محمد علي أو من الضرائب المجحفـة او مـن            .الحكومة  
. ألنهم كانوا غير قادرين علي تـسديد مديونيـة الحكومـة   . وكان من بين الفارين المشايخ بالقري  . الجهادية

.  أوبالمدن الكبـري     ورغم وعود محمد علي إال أن اآلالف فروا للقري المجاورة او الذوا لدي العربان البدو              
العودة لقراهم  ) الفارين أو المتسربين  ( بأن علي المتسحبين    :  وهذا ماجعل محمد علي يصدر مرسوما جاء فيه       

ـ ١٢٥١في شهر رمضان     وفـي  . وإال أعدموا بعدها بالصلب كل علي بـاب داره أو دواره          .  م ١٨٣٥ -  ه
نهم وأمـرت   هددت فيها مشايخ البالد بالقري لتهاو     .  أصدر ديوان المالية الئحة األنفار المتسحبين      ١٨٤٥سنة  

  .جهات الضبطية بضبطهم ومن يتقاعس عن ضبطهم سيعاقب عقابا جسيما
 الزيـوت  ومعاصر   للنسيجفقد أقام مصانع    . وتبني محمد علي السياسة التصنيعية لكثير من الصناعات         

تشرة في القري إال أن محمد علي إحتكرها وقـضي علـي هـذه              وكانت هذه الصناعة من   . الحصيرومصانع  
لكن الحكومـة   . وأصبح العمال يعملون في مصانع الباشا     . الصناعات الصغيرة ضمن سياسة اإلحتكار وقتها     

ثـم  .  وكانت هذه المصانع الجديدة يتولي إدارتها يهود وأقباط وأرمن         . من األهالي  الكتانكانت تشتري غزل    
( لكن كانت المنسوجات تباع فـي وكاالتـه         . لجأ محمد علي إلعطاء حق إمتياز إدارة هذه المصانع للشوام           

فكانوا يفرون وبقبض عليهم    . وكان الفالحون يعملون عنوة وبالسخرة في هذه المصانع       ). كالقطاع العام حاليا    
وكانت أجورهم  . وكانوا يحجزونهم في سجون داخل المصانع حتي اليفروا       .  ويعيدونهم للمصانع ثانية   الشرطة

  .ضاتجند الفتيات ليعملن في هذه المصانع وكن يهربن أي. متدنية للغاية وتخصم منها الضرائب
وكانت السياسة العامة لحكومة محمد علي تطبيق سياسة اإلحتكار وكان علي الفالحين تقديم محاصيلهم              

وكل شونه كان لها نـاظر  . ومصنوعاتهم بالكامل لشون الحكومة بكل ناحية وباألسعار التي تحددها الحكومة      
وكانت تنقل هذه المحاصيل لمينائي االسـكندرية وبـوالق         .  وكيال ليكيل القمح   القطنوصراف و قباني ليزن     

 حيث كانت تنقل لمخازن     لبوالقوكانت الجمال تحملها من الشون للموردات بالنيل لتحملها المراكب          . بالقاهرة
بقـدر  ) البـائعين   (وكان يترك جزء منها للتجـار والمتـسببين         .الجهادية أو لإلسكندرية لتصديرها للخارج      

 لزوم العـساكر    زيوتوال والسمن والوقود والفريك العدسوكانت نظارة الجهادية تحدد حصتها من       . حاجاتهم
 الزيـت  وكان مخزنجية الشون الجهادية يرسـلون        بالقلعة وكانت توضع بالمخازن     وافريقيا والشام مصرفي  

  .أجولة في والقمح بالليص في والسمن
.  المحاصيل واألقاليم التي تزرعها    زراعةراعة تحديد نوع    وكان ضمن سياسة محمد علي الحتكار الز      

وكان محد علي يحدد أسعار شراء المحاصيل التي كان ملتزمـا بهـا             . وكان قد جلب زراعة القطن والسمسم     
و أرسل  . ومن كان يخالف التسعيرة يسجن مؤبد أو يعدم       . زمين أيضا بأسعار بيعها   وكان التجار ملت  .الفالحون  

من اآلن فصاعدا من تجاسر علي زيادة األسعارعليكم حاال تربطوه وترسلوه لنا            (لحكام األقاليم أمرا جاء فيه      
 حتي اليقوم آخرون بنسجها     األقمشةوكانت الدولة تختم    ). ألجل مجازاته باإلعدام لعدم تعطيل أسباب عباد اهللا       

وكان محمد علي يتالعب فـي الغـالل        . وكان البصاصون يجوبون األسواق للتفتيش وضبط المخالفين      .سرا  
 رغم الحظر الذي فرضه     واآلستانة مصروكان يخفض كمياتها في     .  لتحقيق دخال أعلي   ألورباوكان يصدرها   

  .عليه السلطان بعدم خروج الغالل خارج اإلمبراطورية
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  :عزله و وفاته
 ١٨٤٩ في أغـسطس     باإلسكندريةومات  .  ألنه قد أصيب بالخرف    ١٨٤٨ عام   برسبتمعزله أبناؤه في    

  .بالقاهرة بالقلعةودفن بجامعه 
صدور فرمان من الدولة العثمانية بتثبيت محمد علي في واليته على مصر بعـد أن               :  م   ١٨٠٦ •

حملة فريزر االنجليزية   :  م   ١٨٠٧. أصرت الزعامة الشعبية ومعها جموع المصريين على ذلك       
  فى رشيد والحمادعلى مصر وتصدى باسل من اهل مصر وجالءهم بعد الهزيمة

 محمد على ينفى عمر مكرم الى دمياط لينفرد بالحكم فى مصر :  م ١٨٠٩ •

  ::مذبحة القلعة التى دبرها محمد على للمماليك مذبحة القلعة التى دبرها محمد على للمماليك : :  م  م ١٨١١١٨١١
ـ ١١٢١٦(بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة         ، سادت مصر حالةٌ من الفوضـى       )م١٨٠١=  ه
 وانقسامهم على أنفسهم، فبعضهم يسعى إلى السيطرة على         واالضطراب، نتيجة لصراع المماليك على الحكم،     

الحكم في البالد والوصول إلى السلطة بدعم من إنجلترا، التي بدأ شعورها يتنامى بأهمية مصر، وخشيت من                 
عودة النفوذ الفرنسي إليها، ومن ثم فقد حرصت على أن توطد أقدامها في مصر، وأن يكون أصحاب السلطة                  

 . لها؛ فسعت إلى تأييد تلك الطائفة من المماليك ومعاونتها على الوصول إلى الحكمفيها من الموالين

أما الفريق اآلخر فكان يرى أنه يمكنه االستقالل بالحكم دون مساعدة من أي قـوى خارجيـة، وذلـك                   
  .بإيجاد نوع من التحالف والتنسيق بين بعض قوى المماليك ذات المصالح المشتركة، واألهداف المتقاربة

  :قوى شعبية وزعامات وطنية
وظهرت قوة أخرى في مصر ال تقل نفوذًا وال تأثيرا عن المماليك الذين بدأت قواهم تخور وشـوكتهم                  

  .تضعف؛ نتيجة الصراع الدائم بينهم والمؤامرات المستمرة
 تأثيرهـا   يـزداد -قوة القيادات الشعبية متمثلة في العلماء والمشايخ والتجـار        -بدأت تلك القوة الجديدة     

ويتسع نفوذها مع ضعف المماليك، وأفرزت تلك القوة زعامات وطنية أصيلة حاولت أن تساهم بشكل جاد في                 
توجيهه األمة، وإقالتها من عثرتها، والنهوض بها في مواجهة األخطار المحدقة بها، سواء فـي الـداخل أو                  

  .الخارج
ى شخصية قوية يلتف حولها الجميـع لتتـولى         وشعرت تلك القيادات الشعبية والوطنية بحاجة البالد إل       

  .زمام األمور في لبالد، وتقود مسيرة الحياة فيها
ووجدت تلك القيادات بغيتها في أحد ضباط الحامية العثمانية، حيث توسمت فيه القدرة والكفاءة لتـولى                

ر فرمان واليتـه    الذي التفت حوله القيادات الشعبية حتى صد      " محمد علي "حكم مصر، وكان ذلك الضابط هو       
  ).م١٨٠٥ من مايو ١٢= هـ١٢٢٠ صفر ١٢(لمصر في 
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وسعت تلك القيادات إلى تثبيت دعائم حكم محمد علي لمصر، فقادوا حملة لجمـع التبرعـات وتـدبير        
األموال الالزمة لدفع المرتبات المتأخرة للجنود الذين بدأ التمرد يسري بينهم، كما كان لتلك القيادات دور مهم                 

  .نقله من مصر" الباب العالي"قاء عليه واليا للبالد رغم محاوالت في اإلب

  :اإلنجليز في رشيد
وكان لتحالف تلك القيادات الوطنية ومن حولها جموع الشعب مع محمد علي أكبر األثر فـي إلحـاق                  

محـرم   من ال ١٨(، في   "رشيد"الهزيمة بالحملة العسكرية اإلنجليزية التي ضمت نحو أربعة آالف جندي قرب            
ـ ١٢٢٢ والتي جاءت لتأييد بعض عناصر المماليك، وتمكينهم من الوصول إلى          ) م١٨٠٧ من مارس    ٢٩=  ه

  .الحكم في مصر ليكونوا أعوانًا لهم
وأحس محمد علي بخطورة المماليك، وتهديدهم ألمن واستقرار البالد؛ فعمل على إبعادهم عن القاهرة،              

 الصعيد لحكمه، واستقرت له األمور، وأبدى له بعض المماليك          وتعقّبهم في الصعيد، حتى استطاع أن يخضع      
الذين فروا إلى الصعيد الطاعة والوالء، فسمح لهم بالعودة إلى القاهرة، ولكنهم ظلوا يتآمرون عليه ويدبرون                

  .المكائد للتخلص منه
ـ                 القلق إزاء  أصبحت مقاليد السلطة في مصر بيد محمد علي، واستقر له حكم البالد، ولكنه بدأ يشعر ب

تصاعد نفوذ القيادة الشعبية، والزعامة الوطنية التي كانت سببا في وصوله إلى الحكم، واختارته واليا علـى                 
البالد، فبدأ يسعى إلى التخلص منها خوفًا من انفرادها بالحكم بعد أن تُستنزف قوته فـي حـرب المماليـك،                    

خارج القاهرة " عمر مكرم"مثلة في المشايخ، ثم نفى السيد     وسعى محمد علي إلى الوقيعة بين القيادة الشعبية مت        
  .، واستطاع أن يقلص نفوذ المشايخ، ويحد من دورهم في الحياة العامة]م١٨٠٩= هـ١٢٢٤[في عام 

  :محمد علي ومؤامرات المماليك
وبالرغم من محاوالت محمد علي الدءوبة للتخلص من مراكز القوى في دولته متمثلـة فـي زعمـاء                  

اليك، فإنه ظل يقاسي من مؤامراتهم وغدرهم، وكانت كل الدالئل تشير إلى أن المماليك سيتعاونون مـع                 المم
  .اإلنجليز

ـ ١٢٢٦المحرم  (وفي بداية شهر     سافر محمد علي إلى السويس، ليتفقد األعمـال        ) م١٨١١يناير  =  ه
ـ ١٢٢٦ المحرم    من ١٠(التي كانت تجري في مينائها، ولكنه لم يلبث أن عاد إلى القاهرة في               فبرايـر  = هـ

  .بعد أن وصلته األخبار بضبط رسائل مريبة متبادلة بين مماليك القاهرة، وزمالئهم في الوجه القبلي) م١٨١١
يطلب منه إرسال قواته إلى نجد للمـساعدة فـي          " محمود"في تلك األثناء أرسل إليه السلطان العثماني        

 علي القضاء على المماليك قبل خروج الجيش بقيـادة ابنـه            القضاء على الثورة الوهابية، وعندئذ قرر محمد      
  .؛ حتى ال يثوروا ضده بعد خروج الجيش"نجد"إلى " طوسون"
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  !يوم المهرجان
مهرجانًا فخما بالقلعة دعا إليه كبار رجال دولته، وجميع األمراء والبكوات والكشاف            " محمد علي "أعد  

ا دليل رضاه عنهم، وقبل ابتداء الحفل دخل البكوات المماليك على           المماليك، فلبى المماليك تلك الدعوة وعدوه     
محمد علي فتلقاهم بالحفاوة، ودعاهم إلى تناول القهوة معه، وشكرهم على إجابتهم دعوته، وألمح إلى ما يناله                 
 ابنه من التكريم إذا ما ساروا معه في الموكب، وراح محمد علي يتجاذب معهم أطراف الحديث؛ إمعانًا فـي                  

  .إشعارهم باألمن والود
وحان موعد تحرك الموكب، فنهض المماليك وبادلوا محمد علي التحية، وانضموا إلى الموكب، وكـان             
يتقدم الركب مجموعة من الفرسان في طليعة الموكب، بعدها كان والي الشرطة ومحافظ المدينة، ثم كوكبـه                 

خرى من الجنود األرناؤود، وعلـى إثـرهم كبـار    من الجنود األرناؤود، ثم المماليك، ومن بعدهم مجموعة أ   
  .المدعوين ورجال الدولة

، فلما اجتـاز البـاب طليعـة        "العزب"وتحرك الموكب ليغادر القلعة، فسار في طريق ضيق نحو باب           
الموكب ووالي الشرطة والمحافظ، ُأغِْلق الباب فجأة من الخارج في وجه المماليك، ومـن ورائهـم الجنـود                  

حول الجنود بسرعة عن الطريق، وتسلقوا الصخور على الجانبين، وراحوا يمطرون المماليـك             األرناؤود، وت 
بوابل من الرصاص، أخذت المفاجأة المماليك وساد بينهم الهرج والفوضى، وحاولوا الفرار، ولكـن كانـت                

  .بنادق الجنود تحصدهم في كل مكان، ومن نجا منهم من الرصاص فقد ذُِبح بوحشية
يك صرعى مضرجين في دمائهم، حتى امتأل فناء القلعة بالجثث، ولم ينج مـن المماليـك                وسقط الممال 

كـان فـي مـؤخرة      " أمين بك "األربعمائة والسبعين الذين دخلوا القلعة في صبيحة ذلك اليوم إال واحد يسمى             
  .الصفوف، واستطاع أن يقفز بجواده من فوق سور القلعة، وهرب بعد ذلك إلى الشام

  : المدينةالفوضى تسود
وصل خبر تلك المذبحة إلى الجماهير المحتشدة في الشوارع لمشاهدة الموكب فسرى الـذعر بيـنهم،                

  .وتفرق الناس، وأقفلت الدكاكين واألسواق، وهرع الجميع إلى بيوتهم، وخلت الشوارع والطرقات من المارة
كون بكل مـن يلقونـه مـن        وسرعان ما انتشرت جماعات من الجنود األرناؤود في أنحاء القاهرة يفت          

المماليك وأتباعهم، ويقتحمون بيوتهم فينهبون ما تصل إليه أيديهم، ويغتصبون نـساءهم، وتجـاوزوا بالقتـل                
  .والنهب إلى البيوت المجاورة

وكثر القتل، واستمر النهب، وسادت الفوضى ثالثة أيام، قُتل خاللها نحو ألف مـن المماليـك ونُهـب                  
 السلب والنهب إال بعد أن نزل محمد علي إلى شوارع المدينة، وتمكن من السيطرة               خمسمائة بيت، ولم يتوقف   
  وهكذا استطاع محمد علي االنفراد بالحكم، ولكن على أشالء المعارضين.. على جنوده وأعاد االنضباط

  ::تصدى اهالى رشيد لحملة فريزر على مصرتصدى اهالى رشيد لحملة فريزر على مصر: :  م  م ١٨٠٧١٨٠٧
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 للحملة اإلنجليزية بقيـادة     لي بك السالنكي  ع بقيادة محافظها    رشيد تصدي اهالي    ١٨٠٧ سبتمبر   ١٩في  
وكـان اإلنجليـز    . وكان قد مضي عامان علي تولي محمد علي حكم مـصر          ) حملة فريزر (الجنرال فريزر   

فاتفقوا مع محمد بك األلفي زعيم      . انتهزوا الصراع بين الوالي محمد علي والمماليك وضعف الجبهة الداخلية         
لكن . ريطانية في مقابل أن تكفل انجلترا للمماليك االستيالء علي مقاليد البالد          المماليك علي أن يؤيد الحملة الب     

. وكانت الخطة زحف المماليك إلـي القـاهرة ليحتلوهـا         . األلفي مات قبل أن وصول هذه الحملة الي مصر        
ن بعده يزحفون الـي الـدلتا و يحتلـو        . والبداية كان ثغر رشيد   . واالنجليز يحتلون بأسطولهم موانيء مصر    

. علي أن يعاونهم المماليك عمالؤهم في مصر والسيما جبهة األلفي بـك           .  إلسقاط حكم محمد علي    ،  القاهرة
وكان الجنرال فريزر باإلسكندرية قد تلقي تقريرا من قنصل انجلترا في رشيد عن حالة مصر وما بهـا مـن           

وكلف القائـد ويكـوب بهـذه       . تهقوات مما جعله يزحف برا إلي رشيد الحتاللها واتخاذها قاعدة حربية لقوا           
وكان محافظ إقليم رشيد علـي      .  وكان معه ألف جندي، تحركوا من االسكندرية الي رشيد         ،  المهمة العسكرية 

واستنفر الشيخ حسن كيريت األهالي     . فعزم علي مقاومة عساكر االنجليز    .  جندي  ٧٠٠ بك السالنكي كل قواته     
المصرية من أمام شاطيء النيل برشيد الي البر الشرقي المقابل عنـد            فأمر بابعاد المراكب    . للمقاومة الشعبية 

وكان الهدف منع األهالي من ركوبها والفرار من المدينـة          . الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بمركز مطوبس     
حتي اليجد رجال حاميته وسيلة لإلرتداد أو اإلستسالم أو اإلنسحاب كما فعلت حامية اإلسكندرية مـن قبـل                  

و البحر من ورائهم والعدو أمـامهم وال        .  الحامية بين األهالي متوارية بالمنازل داحل مدينة رشيد        وأصبحت.
فتقـدم  . وأمرهم بعدم التحرك أو إطالق النار إال بعد صدور إشارة متفق عليهـا            . مناص إال القتال والمقاومة   

فـدخلوا  . كما فعلت حامية اإلسكندرية   فاعتقدوا أن المدينة ستستسلم حاميتها      . االنجليز ولم يجدوا أي مقاومة      
وانتشروا فـي   . و أخذوا يستريحون بعد السير في الرمال من االسكندرية الي رشيد          . شوارع المدينة مطمئنين  

و ما كـادوا يـستريحون حتـي        . شوارع المدينة واألسواق للعثور علي اماكن يلجئون اليها ويستريحون فيها         
فانهالـت  . حي علي الجهاد  . اهللا أكبر :  ن فوق مئذنة سيدي زغلول مرددا     انطلق نداء اآلذان بأمر السالنكي م     

 فقتل جنود وضباط من الحملة وهـرب         ،   النيران من األهالي وأفراد حامية رشيد من نوافذ المنازل واسطحها         
محمـد   وأتـي     .  أسيرا لدي حامية رشيد     ١٢٠  جريحا و   ٢٥٠  قتيال و   ١٧٠ من بقي حيا وبلغ عدد قتلي االنجليز      

علي بقواته بعدما انسحب اإلنجليز لإلسكندرية وفاوض محمد علي الجنرال فريزر علي اإلنسحاب من مصر               
 سـبتمبر   ١٩وأصبح يـوم    . وأحبط أهالي رشيد المشروع البريطاني إلحتالل مصر      . التي غادرها مع قواته     

  العيد القومي لمحافظة البحيرة
 اشا فى الجزيرة العربيةالحروب الوهابية بقيادة طوسون ب: -١٨١١ •

 ابراهيم باشا ابن محمد على يستولى على الدرعية من الوهابيين :  م ١٨١٨ •

 محمد على يفتح شمال السودان:  م ١٨٢٠ •

توصل عالم المصريات الفرنسي جان فرانسو شامبليون إلى حـل رمـوز اللغـة              توصل عالم المصريات الفرنسي جان فرانسو شامبليون إلى حـل رمـوز اللغـة              : :  م    م   ١٨٢٢١٨٢٢
، ، الحملة الفرنسية على مـصر    الحملة الفرنسية على مـصر    المصرية القديمة المكتوبة على حجر رشيد، الذي عثرت عليه          المصرية القديمة المكتوبة على حجر رشيد، الذي عثرت عليه          
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يمة ونـشأة مـا   يمة ونـشأة مـا   وقد أدى هذا االكتشاف إلى معرفة تاريخ مصر القديم على أسس علمية سـل    وقد أدى هذا االكتشاف إلى معرفة تاريخ مصر القديم على أسس علمية سـل    
  ::يسمى بعلم المصرياتيسمى بعلم المصريات

  حجر رشيد فى المتحف البريطانى

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
انتفاضة شعبية في القاهرة ضد محمد علي احتجاجـا علـى الـضرائب، الباهظـة،               :  م   ١٨٢٢ •

 .بنفي عمر مكرم الى طنطا مرة ثانية وصدور امر

 فترة الحكم المصرى لجزيرة كريت اليونانية:  م ١٨٤٠ – ١٨٢٤ •

 الى  ) طالباً منهم رفاعة الطهطاوى      ٤٠( أولى بعثات محمد على العلمية الى أوروبا        :  م   ١٨٢٦ •
 فرنسا

تحطيم األسطول المصري   معركة نوارين البحرية ضد محمد على من دول اوروبا و         :  م   ١٨٢٧ •
على يد األسطولين البريطاني والروسي، اللذين خشيا من ازدياد نفوذ محمد علي بعـد اسـتدعاء            
السلطان العثماني للجيش المصري، إلخماد الثورة التي اشتعلت في بالد المـورة ضـد الدولـة                

قـرب  " نافـارين "أساطيل الدول األوربية الكبرى تدمر األسطول العثماني في موقعـة            لعثمانيةا
 آالف جندي فـي     ٨ سفينة عثمانية، واستشهد     ٥٧السواحل اليونانية، وقد غرقت في هذه المعركة        

 .. ساعات ونصف٣
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 انشاء دار المحفوظات بشارع المحجر:  م ١٨٢٧ •

 ريدة الوقائع المصريةصدور العدد االول من ج:  م ١٨٢٨ •

 تأسيس الترسانة البحرية باالسكندرية :  م ١٨٢٩ •

 مولد الخديو اسماعيل:  م ١٨٣٠ •

 حملة ابراهيم باشا على سوريا :  م ١٨٣١ •

 يعلن عصيان محمد على بسبب حملة ابراهيم باشا) الدولة العثمانية ( الباب العالى :  م ١٨٣٢ •

  على عكا ودمشق ابراهيم باشا يستولى على دمشق:  م ١٨٣٢ •

، بعد إعالن حاكم مـصر      "عكا"يفتح مدينة   " أحمد المونوكلي "الجيش المصري بقيادة    :  م   ١٨٣٢ •
 آالف من المصريين الفـارين      ٦بحجة إيوائه   " عبد اهللا باشا  "الحرب على والي عكا     " محمد علي "

ـ             صار دام  من التجنيد، ورفضه إرسال األخشاب لبناء األسطول المصري، واستسلمت عكا بعد ح
 . أشهر٦

 انتصار الجيش المصرى على الجيش التركى فى موقعة قونية:  م ١٨٣٢ •

في فتح عكا بعد حصار دام ستة أشـهر، وكـان           " إبراهيم باشا بن محمد علي    "نجاح  :  م   ١٨٣٢ •
. لسقوطها دوي هائل لفت األنظار إلى عبقرية إبراهيم باشا وأركان حربه سليمان باشا الفرنساوي             

 .ليون بونابرت عجز عن اقتحام المدينة قبل ذلكيذكر أن ناب

صلح كوتاهية والسلطان العثمانى يتنازل لمحمد على عن سوريا وأدنه ويثبته علـى             :  م   ١٨٣٣ •
 مصر والحجاز وكريت مقابل الجالء عن االناضول

 انشاء محمد على القناطر الخيرية:  م ١٨٣٣ •

ـ     -حاكم مصر -محمد علي باشا    :  م   ١٨٣٥ • شاء مـصلحة اآلثـار والمتحـف        يصدر أمـرا بإن
المصري، وأسند إدارتهما إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف رفاعة الطهطاوي، ويقـع المتحـف              

 ١٣٦٠٠م، على مساحة    ١٩٠١حاليا في ميدان التحرير في وسط القاهرة؛ حيث افتتح في نوفمبر            
 ".ونتوت عنخ آم"متر مربع، ويضم أهم اآلثار المصرية القديمة، منها آثار مجموعة 

، وقـد   "ديوان المـدارس  "إنشاء أول وزارة للمعارف في مصر والعالم العربي باسم          :  م   ١٨٣٧ •
تولى رئاستها مصطفى مختار باشا، وكان من أعضاء البعثة العلمية األولى التي أرسلها محمـد               

 علي إلى فرنسا

 باشامعركة نصيبين بين ابراهيم باشا والجيش التركى وانتصر فيها اباهيم :  م ١٨٣٩ •

  ::مولد محمود سامى البارودىمولد محمود سامى البارودى: :  م  م ١٨٣٩١٨٣٩
 عام   أكتوبر ٦محمود سامي باشا بن حسن حسين بن عبد اهللا البارودي المصري شاعر عربي ولد في                

 من ساللة المقام السيفي نـوروز األتـابكي         شركسي ألبوين من أصل     بالقاهرة حي باب الخلق   م في    ١٨٣٩
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يعتبر البارودي رائد الشعر    . بمحافظة البحيرة  إيتاي البارود وكان أجداده ملتزمي إقطاعية     ). . أخي برسباي (
 .العربي الحديث الذي جدد في القصيدة العربية شكالً ومضموناً، ولقب باسم فارس السيف والقلم

 م ثم التحق بالمرحلة التجهيزية من المدرسة الحربية المفروزة وانتظم           ١٨٥١أتم دراسته االبتدائية عام     
 م  ١٨٥٥ وتخرج من المدرسة المفروزة عام       والجبر والحساب واللغة الدينفيها يدرس فنون الحرب، وعلوم      

  .ولم يستطع استكمال دراسته العليا، والتحق بالجيش السلطاني
 ومعرفته  التركية م وأعانته إجادته للغة      ١٨٥٧عمل بعد ذلك بوزارة الخارجية وذهب إلى األستانة عام          

-١٨٥٧ على االلتحاق بقلم كتابة السر بنظارة الخارجية التركية وظل هناك نحو سبع سـنوات          الفارسيةاللغة  
 معيناً ألحمد خيري باشا علـى إدارة        الخديوي إسماعيل  م عينه    ١٨٦٣ فبرايرثم عاد إلى مصر في      . ١٨٦٣

  .واألستانةلمكاتبات بين مصر ا
ضاق البارودي برتابة العمل الديواني ونزعت نفسه إلى تحقيق آماله في حياة الفروسية والجهاد، فنجح               

 حيث عمل برتبة البكباشي العسكرية وُألحـقَ بـآالي الحـرس            الجيش في االنتقال إلى     ١٨٦٣ يوليو عام    في
مبكرة تجلت مواهبه الشعرية في سن      . الخديوي وعين قائداً لكتيبتين من فرسانه، وأثبت كفاءة عالية في عمله          

 والفارسي والتركي، فكان ذلك من عوامل التجديد        الشعر العربي بعد أن استوعب التراث العربي وقرأ روائع        
  .في شعره األصيل

 واستمر في تلك المهمـة      ١٨٦٥عام  ) كريت (أقريطشزيرة  اشترك الفارس الشاعر في إخماد ثورة ج      
 م الـشهيرة ضـد      ١٨٨١وكان أحد أبطال ثورة عـام       . لمدة عامين أثبت فيهما شجاعة عالية وبطولة نادرة       

 م  ١٨٨٢  فبرايـر  ٤ئاسة الوزارة الوطنية في     ، وقد أسندت إليه ر    أحمد عرابي  باالشتراك مع    الخديوي توفيق 
  . م١٨٨٢  مايو٢٦حتى 

  :العمل السياسي
= هــ   ١٢٩٥ربيع اآلخر   (بعد عودة البارودي من حرب البلقان تم تعيينه مديرا لمحافظة الشرقية في             

، وسرعان ما نقل محافظًا للقاهرة، وكانت مصر في هذه الفترة تمر بمرحلـة حرجـة مـن                  )م١٨٧٨إبريل  
 غرقت البالد في الديون، وتدخلت إنجلترا وفرنسا في توجيه السياسة المصرية، بعد أن صار               تاريخها، بعد أن  

لهما وزيران في الحكومة المصرية، ونتيجة لذلك نشطت الحركة الوطنية وتحركت الصحافة، وظهـر تيـار                
 األجـواء المـشتعلة     إلنقاذ العالم اإلسالمي من االستعمار، وفي هذه      " جمال الدين األفغاني  "الوعي الذي يقوده    

  :تنطلق قيثارة البارودي بقصيدة ثائرة تصرخ في أمته، توقظ النائم وتنبه الغافل، وهي قصيدة طويلة، منها
  جلبت أشطر هذا الدهر تجربة

  وذقت ما فيه من صاب ومن عسل
  فما وجدت على األيام باقية

  أشهى إلى النفس من حرية العمل
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  لكننا غرض للشر في زمن
   به في طاعة الخملأهل العقول

  قامت به من رجال السوء طائفة
  أدهى على النفس من بؤس على ثكل
  ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت

  قواعد الملك حتى ظل في خلل
وبينما كان محمد شريف باشا رئيس مجلس النظار يحاول أن يضع للبالد دستورا قويما يصلح أحوالها                

سؤوليتها على كل ما تقوم به أمام مجلس شورى النواب، إذا بالحكومة            ويرد كرامتها، فارضا على الوزارة م     
اإلنجليزية والفرنسية تكيدان للخديوي إسماعيل عند الدولة العثمانية إلقصائه الوزيرين األجنبيين عن الوزارة،             

ـ      ة بخلـع  وإسناد نظارتها إلى شريف باشا الوطني الغيور، وأثمرت سعايتهما، فصدر قرار من الدولة العثماني
  .إسماعيل وتولية ابنه توفيق

أسند نظارة الوزارة إلى شريف باشـا،       ) م١٨٧٩= هـ  ١٢٩٦(ولما تولّى الخديوي توفيق الحكم سنة       
فأدخل معه في الوزارة البارودي ناظرا للمعارف واألوقاف، ونرى البارودي يحيي توفيقًـا بواليتـه علـى                 

  :شورى، فيقولمصر، ويستحثه إلى إصدار الدستور وتأييد ال
  سن المشورة وهي أكرم خطة
  يجري عليها كل راع مرشد

  هي عصمة الدين التي أوحى بها
  رب العباد إلى النبي محمد
  فمن استعان بها تأيد ملكه
  ومن استهان بها لم يرشد

نكص على عقبيه بعد أن تعلقت به اآلمال في اإلصالح، فقبض علـى جمـال الـدين                 " توفيق"غير أن   
فاه من البالد، وشرد أنصاره ومريديه، وأجبر شريف باشا على تقديم استقالته، وقبض هو علـى                األفغاني ون 

زمام الوزارة، وشكلها تحت رئاسته، وأبقى البارودي في منصبه وزيرا للمعارف واألوقاف، بعـدها صـار                
  .وزيرا لألوقاف في وزارة رياض

ون لجنة من العلماء والمهندسين والمـؤرخين       وقد نهض البارودي بوزارة األوقاف، ونقح قوانينها، وك       
للبحث عن األوقاف المجهولة، وجمع الكتب والمخطوطات الموقوفة في المساجد، ووضعها في مكان واحـد،               

، كما عني باآلثار العربية وكون لهـا لجنـة          "علي مبارك "وكانت هذه المجموعة نواة دار الكتب التي أنشأها         
محمـد  "جد الحاكم حتى تُبنى لها دار خاصة، ونجح في أن يولي صديقه             لجمعها، فوضعت ما جمعت في مس     

  .تحرير الوقائع المصرية، فبدأت الصحافة في مصر عهدا جديدا" عبده
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ثم تولى البارودي وزارة الحربية خلفًا لرفقي باشا إلى جانب وزارته لألوقاف، بعـد مطالبـة حركـة                  
أ البارودي في إصالح القوانين العسكرية مع زيـادة رواتـب           الجيش الوطنية بقيادة عرابي بعزل رفقي، وبد      

 من رمـضان    ٢٥(الضباط والجند، لكنه لم يستمر في المنصب طويالً، فخرج من الوزارة بعد تقديم استقالته               
؛ نظرا لسوء العالقة بينه وبين رياض باشا رئيس الوزراء، الـذي دس             )م١٨٨١ من أغسطس    ٢٢ = ١٢٩٨

  .له عند الخديوي

  :ة الثورةوزار
عاد البارودي مرة أخرى إلى نظارة الحربية والبحرية في الوزارة التي شكلها شـريف باشـا عقـب                  

، لكن الوزارة   )م١٨٨١ من سبتمبر    ٩=  هـ   ١٢٩٨ من شوال    ١٤(مظاهرة عابدين التي قام بها الجيش في        
 مـن فبرايـر     ٢٤= هــ   ١٢٩٩ من ربيع اآلخر     ٥(لم تستمر طويالً، وشكل البارودي الوزارة الجديدة في         

لألشغال؛ ولذا ُأطلق على وزارة البـارودي       " محمود فهمي "وزيرا للحربية، و  " أحمد عرابي "وعين  ) م١٨٨٢
  .وزارة الثورة؛ ألنها ضمت ثالثة من زعمائها

وافتتحت الوزارة أعمالها بإعداد الدستور، ووضعته بحيث يكون موائما آلمال األمة، ومحققًا أهـدافها،              
كرامتها واستقاللها، وحمل البارودي نص الدستور إلى الخديوي، فلم يسعه إال أن يضع خاتمه عليـه                وحافظا  

  .بالتصديق، ثم عرضه على مجلس النواب

  :الثورة العرابية
تم كشف مؤامرة قام بها بعض الضباط الجراكسة الغتيال البارودي وعرابي، وتـم تـشكيل محكمـة                 

" البـارودي "جريدهم من رتبهم ونفيهم إلى أقاصي السودان، ولما رفع          عسكرية لمحاكمة المتهمين، فقضت بت    
الحكم إلى الخديوي توفيق للتصديق عليه، رفض بتحريض من قنصلي إنجلترا وفرنسا، فغضب البـارودي،               
وعرض األمر على مجلس النظار، فقرر أنه ليس من حق الخديوي أن يرفض قرار المحكمة العسكرية العليا                 

ر، ثم عرضت الوزارة األمر على مجلس النواب، فاجتمع أعضاؤه في منزل البارودي، وأعلنـوا               وفقًا للدستو 
  .تضامنهم مع الوزارة، وضرورة خلع الخديوي ومحاكمته إذا استمر على دسائسه

انتهزت إنجلترا وفرنسا هذا الخالف، وحشدتا أسطوليهما في اإلسكندرية، منذرتين بحمايـة األجانـب،              
بضرورة اسـتقالة الـوزارة،     ) م١٨٨٢ من مايو    ٢٥= هـ  ١٢٩٩ من رجب    ٧(مذكرة في   وقدم قنصالهما   

ونفي عرابي، وتحديد إقامة بعض زمالئه، وقد قابلت وزارة البارودي هذه المطالب بالرفض في الوقت الذي                
نجليـز  قبلها الخديوي توفيق، ولم يكن أمام البارودي سوى االستقالة، ثم تطورت األحداث، وانتهت بدخول اإل              

مصر، والقبض على زعماء الثورة العرابية وكبار القادة المشتركين بها، وحِكم على البارودي وسـتة مـن                 
  ).سري النكا (سرنديب، إلى النفي المؤبد إلى جزيرة ١٨٨٢  ديسمبر٣زمالئه باإلعدام، ثم خُفف، في 
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  :البارودي في المنفى
سبعة أعـوام،  " كولومبو"رة سبعة عشر عاما وبعض عام، وأقام مع زمالئه في   أقام البارودي في الجزي   

بعد أن دبت الخالفات بينهم، وألقى كل واحد منهم فشل الثورة على أخيه، وفي المنفـى                " كندي"ثم فارقهم إلى    
شغل البارودي نفسه بتعلم اإلنجليزية حتى أتقنها، وانصرف إلى تعليم أهل الجزيرة اللغة العربية ليعرفوا لغة                

  . مساجد المدينة ليفقّه أهلها شعائر اإلسالمدينهم الحنيف، وإلى اعتالء المنابر في
وطوال هذه الفترة قال قصائده الخالدة، التي يسكب فيها آالمه وحنينه إلى الوطن، ويرثي من مات من                 
أهله وأحبابه وأصدقائه، ويتذكر أيام شبابه ولهوه وما آل إليه حاله، ومضت به أيامـه فـي المنفـى ثقيلـة                     

 وفقدان األهل واألحباب، فساءت صحته، واشتدت وطأة المرض عليـه، ثـم             واجتمعت عليه علل األمراض،   
 جمادى  ٦(سمح له بالعودة بعد أن تنادت األصوات وتعالت بضرورة رجوعه إلى مصر، فعاد إلى مصر في                 

وكانت فرحته غامرة بعودته إلى الوطن وأنشد أنشودة العودة التـي           ) م١٨٩٩  سبتمبر ١٢/هـ١٣١٧ األولى
  :قال في مستهلها

أبابُل رأي العين أم هذه مصر  
فإني أرى فيها عيوناً هي السحر  

  :شعر البارودي
ائد الشعر العربي في العصر الحديث؛ حيث وثب به وثبة عالية لم يكـن يحلـم بهـا                  يعد البارودي ر  

معاصروه، ففكّه من قيوده البديعية وأغراضه الضيقة، ووصله بروائعه القديمة وصياغتها المحكمة، وربطـه              
  .بحياته وحياة أمته

بهم وفي معانيهم،   وهو إن قلّد القدماء وحاكاهم في أغراضهم وطريقة عرضهم للموضوعات وفي أسلو           
  .فإن له مع ذلك تجديدا ملموسا من حيث التعبير عن شعوره وإحساسه، وله معان جديدة وصور مبتكرة

وقد نظم الشعر في كل أغراضه المعروفة من غزل ومديح وفخر وهجاء ورثاء، مرتسما نهج الـشعر                 
ط الشجاع، والثائر علـى الظلـم،       العربي القديم، غير أن شخصيته كانت واضحة في كل ما نظم؛ فهو الضاب            
  .والمغترب عن الوطن، والزوج الحاني، واألب الشفيق، والصديق الوفي

وترك ديوان شعر يزيد عدد أبياته على خمسة آالف بيت، طبع في أربعة مجلدات، وقـصيدة طويلـة                  
 سـجل فيـه     وهو كتـاب نثـري    " قيد األوابد "، وله أيضا    "كشف الغمة "عارض بها البوصيري، أطلق عليها      
وهي مجموعة انتخبها الشاعر من شـعر ثالثـين         " مختارات البارودي "خواطره ورسائله بأسلوب مسجوع، و    

  . ألف بيت٤٠شاعرا من فحول الشعر العباسي، يبلغ نحو 

  :وفاته
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بعد عودته إلى القاهرة ترك العمل السياسي، وفتح بيته لألدباء والشعراء، يستمع إليهم، ويسمعون منه،               
، وقد تأثروا به ونسجوا على منوالـه، فخطـوا          وإسماعيل صبري ،  ومطران حافظو شوقيعلى رأسهم   وكان  

  ".مدرسة األحياء"أو " مدرسة النهضة"بالشعر خطوات واسعة، وُأطلق عليهم 
 ١٩٠٤  ديـسمبر  ١٢= هـ  ١٣٢٢ من شوال    ٤(ربه في   ولم تطل الحياة بالبارودي بعد رجوعه، فلقي        

  ).م
 م بعد سلسلة من الكفاح والنضال من أجـل اسـتقالل مـصر              ١٩٠٤  ديسمبر ١٢توفي البارودي في    

 .وحريتها وعزتها

بروسيا ويفرضون علـى محمـد علـى        معاهدة لندن بين انجاترا والنمسا وروسيا و      :  م   ١٨٤٠ •
 االنسحاب من المناطق التى فتحها وتقتصر على مصر وفلسطين فقط فى غضون عشرة أيام

وينهى )  الف جندى    ١٨(  ويفرض على محمد على تحديد عدد جيشه         ١٨٤١فرمان  :  م   ١٨٤٠ •
 آمال محمد على

 طغيان الخديوي توفيق،    مولد الزعيم المصري أحمد عرابي قائد الثورة العرابية ضد        :  م   ١٨٤١ •
 .لكن الثورة فشلت، وانتهت بوقوع مصر تحت االحتالل البريطاني

 وضع محمد على حجر االساس للقناطر الخيرية:  م ١٨٤٧ •

  ::اتمام بناء مسجد محمد علىاتمام بناء مسجد محمد على: :  م  م ١٨٤٨١٨٤٨
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 هاظلت القلعة منذ أنـشأ . م١٨٤٨-١٨٣٠=  هجرية ١٢٦٥-١٢٤٦مسجد محمد على الكبير بالقلعة 
العثمانيين ثم فى عهـد   صالح الدين األيوبى مقرا للحكم فى الدولة األيوبية ودولة المماليك، وفى عهد الوالة

إسماعيل حيث اتخذ قصر عابدين العامر مقرا  األسرة العلوية، واستمرت كذلك إلى عصر المغفور له الخديو
وية ومؤسس مـصر الحديثـة، بعـد أن قـام     الكبير رأس األسرة العل وقد أخذ المغفور له محمد على. للملك

إنشاء القصور والمدارس ودواوين الحكومة بها، وتوج منشآته هذه بإنشاء مسجده  بإصالح أسوار القلعة، وفى
 ١٢٤٦سـنة   وقد شرع فى إنشائه. الذى يشرف على مدينة القاهرة بقبابه ومآذنه رمز للعزة والسؤدد العظيم

=  هجرية ١٢٦٥فى سنة  قديمة مخلفة من مبانى المماليك وتمت عمارتهم على أطالل أبنية ١٨٣٠= هجرية 
وقد بنى هذا المـسجد علـى نـسق     .م، وفى عهد المغفور له عباس باشا األول تمت نقوشه وزخارفه١٨٤٨

 مترا، تغطيه فى الوسط قبـة  ٤١الشكل طول ضلعه  المساجد العثمانية المشيدة فى إستانبول، وتخطيطه مربع
محمولة على أربعة عقود كبيرة مرتكزة علـى أربعـة أكتـاف      مترا٥٢ مترا وارتفاعها ٢١ كبيرة قطرها

أنصاف قباب، فى كل جهة نصف قبة، وتغطى أركان المسجد أربـع قبـاب    ضخمة، وحول هذه القبة أربعة
ن ويكسو جدرانه م. قبة أخرى تغطى بروز القبلة الناتىء من الجنب الشرقى للمسجد صغيرة، ذلك عدا نصف

القباب وأنصاف   متر كسوة من المرمر تعلوها نقوش ملونة، ويحلى١١,٣٠واألكتاف األربعة بارتفاع  الداخل
دكة المبلغ وهى محولة على أعمدة  وفى الجهة الغربية من المسجد تقوم. القبة زخارف بارزة منقوشة ومذهبة

وفى الـركن الغربـى   . لبرنز المشغولالقباب من ا وعقود من المرمر، واتخذ درابزينها ودرابزينات ممرات
على الكبير تعلوه تركيبة رخامية مدقوق بها زخارف وكتابات جميلـة،   القبلى منه يقع قبر المغفور له محمد

والمنبـر  . البرنز المشغول بشكل بديع، أمر بعملها المغفور له عبـاس باشـا األول   ويحيط به مقصورة من
الصغير  نوع من الخشب المحلى بزخارف مذهبة، أما المنبر المرمرىللمسجد هو المنبر الكبير المص األصلى

=  هجريـة  ١٣٥٨سـنة   الواقع إلى يسار المحراب، فقد أمر بعمله حضرة صاحب الجاللة الملك فاروق فى
ويقـوم  . زجاجية نسقت بأشكال بديعة ويضاء المسجد بالثريات البلورية الجميلة تحيط بها مشكاوات. م١٩٣٩

أسطوانيتا الشكل بنيتا أيضا على طراز المآذن التركيـة،   نب الغربى للمسجد منارتان رشيقتانعلى طرفى الج
وللمسجد ثالثة أبواب أحدها فى منتصف الجنب البحرى، والثـانى  . األرض  مترا من٨٢وارتفاع كل منهما 

تسع مـساحته  منتصف الجنب القبلى، والثالث فى منتصف الجنب الغربى، ويؤدى إلى صحن م فى مقابله فى
المرمـر    مترا يغلف جدرانه كسوة من المرمر، ويحيط به أربعة أروقة عقودها وأعمـدتها مـن  ٥٣فى  ٥٣

رفرف محلـى بزخـارف    أيضا، وبوسطه مكان الوضوء وهو عبارة عن قبة محمولة على ثمانية أعمدة لها
عية، والقبـة مكـسوة كقبـاب    مناظر طبي بارزة مذهبة، كما أن باطن القبة محلى بنقوش ملونة ومذهبة تمثل

وهو مثمن تغطيه قبة صنعت جميعهـا مـن المرمـر     المسجد بألواح من الرصاص وبأسفلها صهريج المياه
الرواق الغربى للصحن برج من النحاس المزخـرف بداخلـه    ويقوم أعلى منتصف. المدقوق بزخارف بارزة

وللصحن بابان أحـدهما  . م١٨٤٥ على سنة لويس فليب إلى المغفور له محمد ساعة دقاقة أهداها ملك فرنسا
 ويكسو الجزء األسفل من وجهاته مرمـر بارتفـاع  . منه، والثانى يقابله فى الجنب القبلى فى الجنب البحرى

عقودهما وأعمدتها مـن   يقرب من ارتفاع الكسوة الداخلية، ويقوم أمام وجهتيه البحرية والقبلية رواقان اتخذت
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بالمسجد بوادر خلل فى مبانيه عولجت فى   ظهرت- التاسع عشر-قرن الماضى وفى أواخر ال. المرمر أيضا
أرجل العقود بأحزمة من الحديد، إال أن هذا العالج لـم يكـن    م بتقوية األكتاف األربعة وبإحاطة١٨٩٩سنة 

ذلك الحين مقدمات خلل أخرى من شروخ وانفصاالت فى أجزاء متفرقة مـن   حاسما حيث ابتدأت تظهر منذ
 م بإعداد مشروع شـامل ١٩٣١الخطورة بحيث أمر المغفور له الملك فؤاد األول فى سنة  جد كانت منالمس

ثـم نقـشها    إلصالح المسجد إصالحا كامال، فأعد المشروع على أساس هدم جميع القباب وإعـادة بنائهـا،  
 له الملك فـؤاد، وتـم   المغفور وتذهيبها، وقد تم القسم األول من المشروع، وهو الهدم وإعادة البناء فى عهد

فى عهد جاللة الملـك فـاروق، وبلغـت نفقـات      القسم الثانى الذى تضمن أعمال النقش والتذهيب والرخام
الملك فاروق األول بافتتاح المسجد بعد إتمام إصـالحه فـى    وتفضل جاللة. اإلصالح جميعها مائة ألف جنية

اريخ موضع العنايـة والرعايـة مـن جاللـة     يزال المسجد منذ ذلك الت وال. م١٩٣٩=  هجرية ١٣٥٨سنة 
اهللا بعمل المنبر الرخامى القائم إلى جوار المحراب، حتى يواجـه الخطيـب جميـع     الفاروق، فقد أمر حفظه

بتـزيين طاقيـة    ثم أمر بسد شبابيك دخلة القبلة باأللبستر، مما زاد فى بهاء هذه الدخلة، كما أمـر  المصلين،
آية من القـرآن الكـريم ذهبـت      فى الوسط تحيط بها خطوط بارزة وبأسفلها-  اهللا-المحراب بلفظ الجاللة 

إذ يستطيع كل وافد إليها أن يراه فى أول ما يـرى   ويعتبر هذا المسجد علما من أبرز أعالم القاهرة،. جميعها
 .جهاتها منها عند دخوله إليها من أية جهة من

  ::١٨٤٨١٨٤٨ه وتوفى ابراهيم ه وتوفى ابراهيم ابراهيم باشا يتولى حكم مصر فى مرض أبيابراهيم باشا يتولى حكم مصر فى مرض أبي: :  م  م ١٨٤٨١٨٤٨
  .  االبن األكبر لمحمد على ١٨٤٨ نوفمبر ١٠ إلى أن توفى فى ١٨٤٨ سبتمبر ٢واليا من 
   . ١٧٨٩ولد عام 

 قاد جيشاً مصريا فـتح فلـسطين        -قاد الجيش المصرى الذى قمع ثوار اليونان الخارجين على تركيا           
فاصلة بين المصريين واألتراك فى نزيب       أنتصر فى المعركة ال    ١٨٣٣-١٨٣٢والشام وعبر جبال طوروس     

  .  ولكن الدول األوروبية أكرهته على الجالء عن جميع المناطق التى فتحها ١٨٣٩
ولكنه لم يعمر أكثر    .  نظرا لمرض والده     ١٨٤٨وتولى حكم مصر بفرمان من الباب العالى فى مارس          

  .١٨٤٨  ه فى نوفمبرمن سبعة أشهر ونصف بعد ذلك وتوفى وهو لم يتجاوز الستين من عمر

  ::))فى حياة محمد على فى حياة محمد على ( ( عباس باشا بن طوسون يتولى الحكم عباس باشا بن طوسون يتولى الحكم : :  م  م ١٨٤٨١٨٤٨
   . ١٨٥٤ يوليو ١٣ إلى ١٨٤٨ نوفمبر ١٠واليا من 
 ، هو حفيـد     ١٨٤٨خلف عمه إبراهيم باشا فى تولى مصر        .  فى جدة ونشأ فى مصر       ١٨١٣ولد سنة   

بحرية فى مصر وأغلقـت كثيـر مـن المـدارس           محمد على وأبن أخ إبراهيم فى عهده اضمحل الجيش وال         
  .والمعاهد 

عاش عيشة بذخ وأنصرف عن التفرغ لشئون الدولة ، ظل فى الحكم قرابة الخمس سنوات ، وأغتيـل                  
   .١٨٥٤فى قصره فى بنها فى يوليو 
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 وفاة محمد على:  م ١٨٤٩ •

 سبناء الخط الحديدى األول بين االسكندرية والقاهرة والسوي:  م ١٨٥٧ – ١٨٥١ •

مولد العالم الكبير أحمد كمال بن حسن بن أحمد، المعروف بأحمد باشا كمال، رائـد               :  م   ١٨٥١ •
، الذي  "قاموس اللغة المصرية القديمة   "الدراسات األثرية في العالم العربي، صاحب المعجم الكبير         

 أثبت فيه صلة اللغة المصرية القديمة باللغات السامة، وخاصة اللغة العربية

  ::مولد احمد كمال باشامولد احمد كمال باشا: :  م  م ١٨٥١١٨٥١
إثبات أن اللغة المصرية القديمة سامية ذات صـلة          حاول. أول مصري يتخصص في علم المصريات     

  .بالعربية
 مولد السلطان حسين كامل:  م ١٨٥٣ •

 مقتل عباس حلمى األول وتعيين سعيد باشا  :  م ١٨٥٤ •

 سسعيد باشا يمنح ديليسيبس الفرنسى امتياز حفر قناة السوي:  م ١٨٥٤ •

  ::  اسماعيل سرهنكاسماعيل سرهنكمولد مولد : :  م  م ١٨٥٤١٨٥٤
" حقائق االخبـار عـن دول البحـار         " ضابط ومؤرخ مصرى خدم بالبحرية المصرية واشهر أعماله         

   م١٩٢٤وتوفى 
 صدور الالئحة السعيدية التى سمحت للمصريين بامتالك األراضى الزراعية:  م ١٨٥٨ •

 انشاء المتحف المصرى األول فى بوالق :  م ١٨٥٨ •

 وفاة سليمان باشا الفرنساوى:  م ١٨٦٠ •

  حوليات مصر السياسية مؤرخ مولد احمد شفيق:  م ١٨٦٠ •

  ::تعيين اسماعيل باشا والياً على مصرتعيين اسماعيل باشا والياً على مصر: :  م  م ١٨٦٣١٨٦٣

  

  

  

  

  :  أبن محمد علىالخديوى إسماعيل بن ابرهيم
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 عند وفاه سلفه سعيد كـان       ١٨٣٠ ولد   ١٨٧٩ يونيو   ٢٦ إلى   ١٨٦٣ يناير   ١٩من  ) والى ثم خديوى    ( 
  .أكبر الذكور سنا فآلت إليه والية مصر 

حاول أن يسير على نهج جده محمد على فى تحديث مصر واالستقالل بها عن اإلدارة العثمانية ولكن                  
 كمـا   ١٨٦٧ذوى القوة فى اآلستانة فحصل بذلك على لقب خديو  مصر سنة             بطريقة التودد ودفع الرشاوى ل    

حصر وراثة العرش فى أنجالة ، كافح تجارة الرقيق فى السودان ، وسع أمالك مصر فى أفريقيا ، افتتح قناة                    
  .السويس للمالحة العالمية 

مصر الداخلية بحجة   زادت ديون مصر فى عهده زيادة كبيرة أدت إلى تدخل انجلترا وفرنسا فى شئون               
  . حماية ديونها 

أدت سياسته المالية إلى أن عزله السلطان عبد الحميد الثانى بضغط من انجلترا وفرنـسا فـى يونيـو                   
  .  وتنصيب أبنه توفيق باشا خديويا لمصر ١٨٧٩

  . ودفن بالقاهرة ١٨٩٥توفى إسماعيل باآلستانة 

  ::إسماعيل باشاإسماعيل باشا
. محمد علـي   و حفيد    إلبراهيم باشا  ، و كان اإلبن األوسط بين ثالثة أبناء          ١٨٣٠ عام   القاهرةولد في   

قـام  .  و أصبح وريثا شرعيا للعرش بعد وفاة أخيه االكبر         مصر عاد الي    باريسبعد حصوله علي التعليم في      
 بإبعاد إسماعيل عن مصر ضمانا لسالمته الشخصية وذلك بإيفاده في مهمات عديدة أبرزهـا الـي                 سعيد باشا 

 وعاد بعد   السودان الي   ١٤٠٠٠، ثم إرساله في جيش تعداده       ركيات وسلطان   نابليون الثالث ر   و اإلمبراطو  البابا
  .أن نجح في تهدئة األوضاع هناك

 أو  ١٨٦٦ون معارضة وفـي      حصل إسماعيل علي السلطه د     ١٨٦٣  يناير ١٨ في   سعيد باشا بعد وفاة   
تم بموجـب هـذا   .  مقابل زيادة في الجزيهفرمان بموجب السلطان العثماني من   خديوي حصل علي لقب     ٦٧

 اخـر يتـيح لـه       فرمانحصل إسماعيل الحقا علي     . الفرمان أيضا تعديل طريقة نقل الحكم لتصبح بالوراثه       
  .اإلمبراطورية العثمانيةتقالل أكثر عن إس

  مارس ٢توفي في   .  الفور إلى ناپولي بإيطاليا، ثم انتقل بعدها لإلقامة في اآلستانة          لدى عزله سافر على   
  .بعد إقالته) أو محبسه(، بإسطنبول الذي كان منفاه قصر إميرگان في قصره، ١٨٩٥

 بناء إمبراطورية مصرية في أفريقيا، على غرار الدول الكبرى، وهـو مـا رفـضته أوروبـا                  حاول
ية؛ خوفا على مصالحها، ولذلك سعتْ في تحطيم مشروعه النهضوي، وعزله عن حكم مصر، ثـم                االستعمار

تشويه صورته وإنجازاته في إطار حملة شعواء، حاولت أن تُفقد هذا الرجل اعتباره ومكانته، وتصويره على                
  .أنه مسرف منحلٌّ مستبدّ طاغية، استولى على السلطة والثروة وأنفقها بال حساب

  :ل بين الحكم والحلمإسماعي
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كان إسماعيل يطمح في توسيع سلطانه وإقامة دولة قوية في مصر بعدما حطمت الدول األوروبية آمال                
جده محمد علي باشا في إقامة دولة مصرية كبرى قبل عشرين عاما، واسـتوعب الحفيـد إسـماعيل دروس      

 باتّباعه طرقا ووسائل سياسية مختلفة؛ فقرر       أسالفه، وسعى إلى أن يتفادى األخطاء واألخطار التي وقعوا فيها         
  .أال يصطدم بالدولة العثمانية، وأدرك أن المال أمضى من السيف في قضاء المصالح في األستانة

ونجح إسماعيل في بداية واليته أن يقنع السلطان العثماني بزيارة مصر، وكانت أول زيـارة لـسلطان                 
وهـي كلمـة    " (خديوي"سليم األول، وحصل إسماعيل على لقب       عثماني لمصر بعد فتحها العثماني على يد        

، ثم صدر فرمان آخر يقضي بتغيير نظام وراثة والية مصر من أكبـر أبنـاء                )فارسية تعني السيد أو المليك    
أسرة محمد علي إلى أكبر أبناء إسماعيل، وبذلك اًصبح يتمتع بقدر كبير من االستقالل، خاصة في النـواحي                  

يعية والمالية، ثم استصدر فرمانا آخر من السلطان يعترف بأن السودان وما يفتحه الخـديوي               اإلدارية والتشر 
                   ع استقالل مصر الذاتي فيمـا يتعلـق بـسنفيه من أمالك الخديوية المصرية، ثم توالت الفرمانات التي توس

وزيادة عدد الجيش وبنـاء     القوانين والنظم، وإبرام االتفاقيات الجمركية والمعاهدات التجارية، وعقد القروض          
  .السفن الحربية

أما العالقات مع الدول األوروبية فقرر إسماعيل أال يصطدم بأوربا، وأن يستفيد من المتناقضات بينهـا                
لتحقيق مصالحه، وأن يبني دولته الحديثة بالتعاون مع أوربا وليس بالتحدي لها؛ لذا انفتح عليها جميعـا بـال                   

وتفاديّا للصدام مع   . عالقاته، وأقام ألول مرة عالقات مع الواليات المتحدة األمريكية        تميز وال تحيز، بل وسّع      
وقد ساعد القدر إسماعيل على تحقيق    . أوروبا قرر أن يكون توسعه نحو الجنوب في القارة األفريقية المجهولة          

ية، واتجهت مصانع الغـزل     حلمه؛ إذ ارتفعت أسعار القطن ارتفاعا كبيرا بعد نشوب الحرب األهلية األمريك           
  .، وجنت مصر من وراء ذلك أرباحا كثيرة"سيد األقطان"والنسيج اإلنجليزية إلى القطن المصري الذي أصبح 

  :إصالحاته
بدأ إسماعيل عهده بإلغاء نظام السخرة الذي أرهق المصريين، وتحرير التجارة، واالهتمـام بـالتعليم؛               

=  هــ    ١٢٨٦(عصره إتمام حفر قناة السويس، واحتفل بافتتاحها سنة         باعتباره أساس الرقي والتقدم؛ فشهد      
احتفاالً باهرا؛ حيث دعا إلى الحفل ملوك أوروبا، وأنفق عليه ببذخ شديد، وبمناسبة هذا الحفل أنشأ                ) م١٨٦٩

 مـيالً، وشـيد مدينـة      ١٠٨٥دار األوبرا، وحديقة األزبكية، واختط شارع الهرم، وأنشأ سككًا حديدية بطول            
  .اإلسماعيلية



 189 

    :قناة السويس
واهتم بالجيش؛ فأعاد تنظيمه وتدريبـه، وأنـشأ مختلـف المـدارس            
الحربية، واهتم بتثقيف العسكريين مـن خـالل صـحيفتين متخصـصتين،            
واستعان بالضباط األمريكيين في تدريب الجيش المصري، ووصـل تعـداد           

لعـسكرية  واستنادا إلى عناصـر القـوة ا      .  ألف جندي  ١٢٠الجيش حوالي   
واالقتصادية تلك تطلع إلى توسيع الممتلكات المصرية في الجنوب والجنوب          
الشرقي؛ حيث توغلت القوات المصرية حتى وصلت أوغندا؛ بهدف إدخـال           

  .منابع النيل داخل الممتلكات المصرية من المنبع إلى المصب
  

 مدرسة، باإلضـافة    ٤٨١٧الي  وفي مجال التعليم والثقافة أعاد ديوان المدارس، وأنشئت في عهده حو          
 مدارس في السودان، وافتتح مدرسة للخرس والعميان، وأنشأ أول مدرسة للبنات في مصر، وأمـر أن                 ٥إلى  

، وأعاد صحيفة الوقـائع     "دار الكتب المصرية  "تكون اللغة العربية لغة الدواوين بدال من اللغة التركية، وأنشأ           
  .المصرية، وازدهرت الصحافة في عهده

دت الرقعة الزراعية في عهده بمقدار مليون فدان تقريبا، ونمت ثروة مـصر الزراعيـة، وشُـقت                 وزا
كـم، واإلسـماعيلية    ٢٦٧ ترعة، أهمها اإلبراهيمية بطول      ١١٢العديد من الترع، وبلغ عدد ما حفر وأصلح         

)  قصرا ٣٠الي  حو(كم، وأعيد تخطيط المدن وتجميلها في عصره، وبنيت القصور الفخمة الفارهة            ١٢٩بطول  
كقصر عابدين الذي اتخذه مقرّا للحكم بدال من القلعة، وحوّل مجرى النيل في وسـط القـاهرة، وأنـشأ أول                    

  .، وأنشأ عددا من الميادين، وشوارع هامة في القاهرة)كوبري قصر النيل(كوبري على النيل 
ية الحديثة في مـصر؛ حيـث       ويعتبر الخديوي إسماعيل أول من وضع نواة للحياة السياسية والدستور         

، وأنشأ عـددا مـن الهيئـات    )م١٨٦٦= هـ ١٢٨٣(أسس أول مجلس لشورى النواب في تاريخ مصر سنة    
النيابية المحلية في المراكز والمديريات، وطور النظام القضائي، وأنشئت المحاكم المختلفة التـي أدت إلـى                

  .إضعاف فعالية االمتيازات األجنبية

  :ألجنبيالديون والتدخل ا
تكلّفت خزانة مصر الكثير من األموال بسبب إصالحات إسماعيل وتوسعاته، وتراكمت الديون عليهـا،              
خاصة بعد انخفاض أسعار القطن انخفاضا كبيرا بعد انتهاء الحرب األهلية األمريكية، وكانت الدول الغربيـة                

ينة، وفرض الوصاية المالية عليهـا، ثـم        الكبرى تدرك أن الديون أسهل وسيلة للتدخل في شؤون الدولة المد          
وقد تجددت مخاوف هذه الدول من قيام إمبراطورية مصرية أفريقية تـؤثر            . السيطرة عليها في مرحلة الحقة    

  .على مصالح الدول االستعمارية الغربية
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لك، وقد حاول إسماعيل أن يسد العجز في الميزانية عن طريق الضرائب المختلفة، إال أنه لم يفلح في ذ                 
فلجأ إلى االستدانة من الخارج، وتدافعت البنوك والمؤسسات المالية على إقراضه، ولكن سماسـرة الـديون                

 مليونًا، وكان هذا    ٩٠ مليون جنيه إسترليني من قروض مصر البالغة         ٤٠وقناصل الدول أخذوا ما يقرب من       
ة السويس بمبلغ هزيـل لإلنجليـز،      غبنًا فاحشًا؛ فتعثرت مصر عن السداد، واضطرت إلى بيع أسهمها في قنا           

وهو ما جعلها على حافة اإلفالس والخراب المالي، وكان ذلك ذريعة لمزيد من التدخل األجنبـي، فأنـشأت                  
أحدهما إنجليزيي، واآلخر فرنسي؛ لمراقبـة إيـرادات        : ، وعينوا مراقبين ماليين   "صندوق الدين "الدول الدائنة   

  .لها وزيران أوربيان ألول مرة في تاريخ مصرومصروفات البالد، بل إن الوزارة دخ
وانتهى األمر إلى طلب الدائنين فرض الوصاية المالية الكاملة على مصر، وأن يكون لـسداد الـديون                 

إبريل =  هـ   ١٢٩٦ربيع آخر   (وأدى هذا التعنت األوروبي إلى انتفاضة وطنية تلقائية في          . األولوية المطلقة 
عب المصري المختلفة، دعوا خاللها إلى اكتتاب عام لسداد قـسط الـدين             جمعت قادة وطوائف الش   ) م١٨٧٩

  . مليون جنيه إسترليني، وتم تحصيله على الفور وسداده١,٥الذي تعثرت الدولة في سداده، ويبلغ 
ودعوا أيضا إلى إقامة حياة نيابية كاملة، والعمل على سداد الديون والوقوف أمام التـدخل األجنبـي،                 

وي إسماعيل الذي أقر مطالبهم، وهو ما أثار مخاوف الدول الغربية، وقـدم قنـصال بريطانيـا                 والتقوا الخدي 
وفرنسا إنذارا إلى إسماعيل بأن يرجع عن تأييد المشروع الوطني، وإال فإنهما سيتخذان األسـاليب المختلفـة                 

  .لعزله
رين البريطـاني   رفض إسماعيل إنذار القنصلين، وأصدر مرسوما بتسوية الـديون، وإزاحـة الـوزي            

والفرنسي من الوزارة، وشكل شريف باشا وزارة وطنية؛ فتعالت االحتجاجات الغربية من أصحاب الـديون،               
وبدا المشهد أن أوروبا قد أعلنت الحرب على إسماعيل، وسعت لعزله وكسر شوكته، وكان أحد أشكال حربها                 

ديوي الذي تفاقمت ديونـه بـسبب إسـرافه؛         هو أن تلجأ إلى الباب العالي لتحصل منه على فرمان بعزل الخ           
فناصر إسماعيل الحركة الوطنية، وقبل بمبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب، وسعى لمقاومـة التـدخل         

  .األوروبي
ويبدو أن الدول األوروبية أدركت أن سعيها لدى السلطان العثماني لعزل إسماعيل يعطي السلطان حقًّا               

فحاولت الضغط على إسماعيل للتنازل عن عرشه، ولكنه تعامل معهم تعامل النمـر             قد فقده منذ زمن طويل،      
الجريح، فرفض طلبهم، ورفض التنازل، وقرر أن يخوض المعركة حتى النهاية، غير أن األوضاع لم تكـن                 

  .في صالحه؛ فكان يسبح ضد التيار، ولم يستطع إخراج نفسه من المأزق الذي وضع نفسه بداخله
ول األوروبية بدّا من اللجوء إلى السلطان العثماني لعزل إسماعيل، ووجدت هـذه الـدول               ولم تجد الد  

الطريق معبّدا أمامها في األستانة؛ ألن الدولة العثمانية لم تُكن عطفًا له لنزعته االستقاللية، كما أنها في حاجة                  
عرش عن عرشه، وإقصاء الملك عن      إلى تأكيد هيبتها وسلطتها؛ إذ ال توجد سلطة أقوى من إسقاط صاحب ال            

  !!ملكه
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وفي األستانة التقت المصالح، وتقارب الفرقاء، وتحالف األعداء على ضرورة عزل الخديوي إسماعيل             
بعـزل  ) م١٨٧٩ يوليـو    ٨= هـ  ١٢٩٧ رجب   ٢٩(عن حكم مصر، وأصدر السلطان العثماني فرمانه في         

 عامـا  ١٧ باشا على مصر بعدما حكـم مـصر         إسماعيل عن حكم مصر، وتنصيب ابنه األكبر محمد توفيق        
  .بمطلق إرادته، ثم انتهى األمر بأن فقد عرشه وملكه وماله؛ فكانت خاتمته إحدى ِعبر الزمان

كان حقا عظيما في موقفه، شجاعا فـي        …: " عن عرش إسماعيل   -مؤرخ مصر البارز  –يقول الرافعي   
فـآثر المقاومـة علـى    .. ول األوروبيـة جمعـاء    محنته؛ فشجاعته جعلته يغامر بعرشه في سبيل مقاومة الد        

االستمساك بالعرش، وقليل من الملوك واألمراء من يضحّون بالعرش في سبيل المدافعة عن حقـوق الـبالد؛         
فالصفحة التي انتهى بها حكم إسماعيل هي بال مراء من الصحائف المجيدة في تاريخ الحركة القومية؛ ألنهـا                  

  ".…وهي لعمري تضحية كبرى، ولهذه التضحية حقها من اإلعجاب والتمجيدصفحة مجاهدة وإباء وتضحية، 

  :المنفى والموت
ضاقت الدنيا بإسماعيل بعد عزله، ولم يعرف أين يذهب بعدما رفض السلطان العثماني أن يعيش فـي                 

ه األمر إلى أن    أما الدول األوروبية، فأعلنت الكراهية له، وانتهى ب       . األستانة أو أي مكان في الدولة العثمانية      
يعيش في نابولي بإيطاليا، فأقام فيها هو وزوجاته وحاشيته، ولم تفارقه آماله بالعودة إلى مـصر وعرشـها،                  

. ولكن آماله ومساعيه أخفقت، ثم انتهى به األمر إلى أن استقر في األستانة في قصر يملكه علـى البوسـفور          
  .ال ميتًا، حيث دفن في مسجد الرفاعي عاما في منفاه لم يعد لمصر إ١٦وبعدما قضى حوالي 

 انشاء اسماعيل باشا القصر الذى اصبح بعد ذلك القصر الجمهورى بالقبة :  م ١٨٦٣ •

 انشاء قصر عابدين صممه المهندس دى كورييل:  م ١٨٦٣ •

 الجيش المصرى يحتل فاشودة جنوب شرق السودانللقضاء على تجارة الرقيق:  م ١٨٦٥ •

لخاصة بتنظيم أعمال البريد المصري بموافقة وزارة المالية، وجعـل     صدور الالئحة ا  :  م   ١٨٦٥ •
 وإنشاء صناديق توفير تابعة له.. نقل الرسائل وإصدار طوابع البريد خاصا بالحكومة المصرية

، وكان رئيس المجلس    الخديوي إسماعيل صدور الئحة مجلس شورى النواب في عهد        :  م   ١٨٦٦ •
ووكيله هما اللذان يعينهما الخديوي دون أن يكون للمجلس رأي في هذا، وكـان عـدد أعـضاء                  

وجدير بالذكر أن هذا المجلس كان من بدايات األخذ         . المجلس ال يزيد عن خمسة وسبعين عضوا      
 … اإلسالميبالنظام النيابي في مصر والعالم

 صدور أول طابع مصرى:  م ١٨٦٦ •

  ::مولد احمد زكى ابراهيممولد احمد زكى ابراهيم: :  م  م ١٨٦٧١٨٦٧
ـ ١٢٨٤(أحمد زكي بن إبراهيم      ـ ١٣٥٣  ربيع األول  ٢١ - م ١٨٦٧/ ه هو أحد  )  م ١٩٣٤  يوليو ٥/ ه

، ومن رواد إحياء التراث العربي اإلسالمي، واشتهر في عصره بلقب شـيخ             مصرأعيان النهضة األدبية في     
باإلضافة لجهوده الكبيرة في إحياء التراث العربي ونشره عمل في الترجمة والتأليف والبحث، كمـا               . العروبة
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يعد أول من استخدم مصطلح تحقيق على أغلفـة         . ةشارك في مؤتمرات المستشرقين وعمل بالجامعة المصري      
أدخل عالمات الترقيم في العربية، وعمل على اختصار عدد حروف الطباعة العربية، كما قام              . الكتب العربية 

 . بإنشاء مكتبة كانت من كبريات المكتبات في المشرق اإلسالمي-بجهده وماله الخاص-

  :أعماله
.  م ١٨٨٧سنة  ) لية الحقوق اآلن  ك(، وتخرج في مدرسة اإلدارة      بالقاهرة وتلقى تعليمه    باإلسكندريةولد  

، وتدرج في المناصب حتى صار سكرتيرا لمجلس الوزراء سـنة           )الوزراء(وعمل مترجما في مجلس النظار      
  . م، وظل في منصبه هذا حتى أحيل إلى التقاعد بعد عشر سنوات١٩١١/ هـ١٣٣٠

الخديوي عباس  وع إلحياء األدب العربي إلى مجلس الوزراء، فأقره في جلسته التي ترأسها             تقدم بمشر 
 ٣٩٢،  ٩ م واعتمد مجلس الوزراء لهذا المشروع مبلـغ          ١٩١٠  أكتوبر ٢٤/هـ١٣٢٨  شوال ٢١ في   حلمي

في هذا  .  تحت إشراف المجلس األعلى لدار الكتب المصرية       -وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت     –جنيها مصريا   
للـصالح  نكت الهميان في نكـت العميـان       : ق أحمد زكي، مثل   المشروع تمت طباعة العديد من الكتب بتحقي      

، والجزء  للجاحظ المنسوب   والتاج في أخالق الملوك   ،  البن المقفع ، واألصنام للكلبي، واألدب الصغير      الصفدي
  . للعمرير في ممالك األمصارمسالك األبصااألول من كتاب 

قام أحمد زكي باشا أيضا بوضع رسائل صغيرة في جوانب مهمة، يصل عددها لثالثين رسالة، عالجت                
، "الطيـران فـي اإلسـالم     "، و "اختراع البارود والمدافع وما قاله العرب في ذلـك        : "موضوعات متفرقة مثل  

 العرب هم أول من كشفوا منابع النيل، وأول من أثبتوا           كما قام ببحوث بينت أن    ". سراديب الخلفاء الفاطميين  "و
جوهر كروية األرض قبل األوربيين بثالثة قرون، ونفى أن يكون رأس الحسين مدفونا في مصر، وأن يكون                 

  .الجامع األزهر والجبرتي مدفونين في الصقلي

  :حروف الطباعة
 ٤٦ شـكال و   ١٣٢ أشكال إلى    ٩٠٥بية من   من أهم ما قام به زكي باشا اختصاره حروف الطباعة العر          

  . ثالثة أشهر في عملية استغرقتمطبعة بوالقعالمة، وذلك بعد أن قام بنفسه بتجارب يومية في 

  :عالمات الترقيم
 في ذلك الوقت قد طلب من أحمد زكي باشا أن يقوم بإدخال عالمات              أحمد حشمت كان وزير المعارف    

م على العربية ووضع أسسها وقواعدها، فوقف على ما وضعه علماء الغرب في هذا الشأن، واصـطلح                 الترقي
على تسمية هذا العمل بالترقيم؛ ألن هذه المادة تدل على العالمات واإلشارات والنقوش التـي توضـع فـي                   

  . م١٩١١/هـ١٣٣١ سنة وقد أتم عمله هذا في رسالة بعنوان الترقيم وعالماته باللغة العربية، طبع. الكتابة

  :الخزانة الزكية
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قام أحمد زكي باشا بتكوين مكتبة علمية كبيرة، ساعده في ذلك وظيفتـه المرموقـة فـي الحكومـة،                   
بدأ في تجميع كتب مكتبتـه وهـو طالـب          . ورحالته المتعددة، وبذله المال للحصول على كتب ومخطوطات       

، والـشيخ رضـوان     علي باشا إبـراهيم   شترى مكتبات   مدرسي مما كان يشتريه من المكتبات المختلفة، ثم ا        
ى ما اقتناه في أثناء رحالته إلى أوروبا واألسـتانة، واسـتطاع فـي              العفش، وحسن حسني باشا، باإلضافة إل     

، وكانت مغلقة في وجه أي زائر لقرون عديدة، وأن يبقى    مكتبة سراي طوب قبو   إحدى رحالته إليها أن يزور      
  .بها أربعة أشهر كاملة نسخ منها عددا من الذخائر العربية

مولد الزعيم المصري محمد فريد، أحد زعماء الحركة الوطنية بمصر، تسلم زعامـة         :  م   ١٨٦٨ •
فى كامل، بذل ماله وجهده في خدمة القـضية المـصرية           الحزب الوطني بعد وفاة الزعيم مصط     
ترك مؤلفات تاريخية   . توفي غريبا عن وطنه في ألمانيا     . والمطالبة باالستقالل والتنديد باالحتالل   

 .هامة من أشهرها تاريخ الدولة العليا العثمانية

 .مولد فؤاد االول ملك مصر االسبق:  م ١٨٦٨ •

 ) نوفمبر ١٧( الحة افتتاح قناة السويس للم:  م ١٨٦٩ •

 افتتاح دار االوبرا المصرية :  م ١٨٦٩ •

 افتتاح متحف الفن االسالمى :  م ١٨٦٩ •

 مولد الشاعر أحمد شوقى:  م ١٨٧٠ •

وضع قانون دار الكتب المصرية األول والئحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب            وضع قانون دار الكتب المصرية األول والئحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب            : :  م    م   ١٨٧٠١٨٧٠
  ::وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكريوبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري

ار الكتب بمبادرة من علي باشا مبارك، ناظر المعارف في عصر الخديوي إسـماعيل، بقـرار      نشأت د 
 م بتأسيس الكتبخانة الخديوية المصرية في الطـابق األرضـي بـسراي األميـر               ١٨٧٠/  هـ   ١٢٨٦سنة  

تجميع المخطوطات النفيسة ممـا     "وذلك من أجل    . مصطفى فاضل، شقيق الخديوي إسماعيل، بدرب الجماميز      
  ". سه السالطين واألمراء والعلماء والمؤلفون على المساجد واألضرحة ومعاهد العلمحب

ومع ازدياد نمو المكتبة وضيق المكان بمقتنياته، وضع حجر أساس مبنى جديد للكتبخانة الخديوية ودار               
ثـار  وقد خصص طابقه األرضـي لـدار اآل       . في ميدان باب الخلق   ) المتحف اإلسالمي اآلن  (اآلثار العربية   

م وفتح المبنى للمتـرددين     ١٩٠٣وانتقلت إليه الدار سنة     . العربية والطابق األول وما فوقه للكتبخانة الخديوية      
  . م١٩٠٤عليه في أول سنة 
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  دار الكتب المصرية

  
  
  

  

  

  

م ١٩٦١ونتيجة لتنامي رصيد الدار ضاق المبنى مرة أخرى برصيده، ولذلك وضع في شهر يوليو سنة               
م، وتم افتتـاح    ١٩٧٣بدأ االنتقال إليه سنة     . لدار الكتب على كورنيش النيل في منطقة رملة بوالق        مبنى جديد   

  .م١٩٧٧المبنى رسمياً سنة 
وفي إطار مشروع التطوير الحالي لدار الكتب، تم تحديث قاعات اإلطالع والمخطوطات والوثائق عن              

نات آلية يتعرف من خاللها المترددون علـى الـدار          طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة في بناء قواعد بيا        
 ٥٧وتبلغ مخطوطات دار الكتب المصرية ما يربـو علـى   . على رصيدها الزاخر من المخطوطات والوثائق    

ألف مخطوط تعد من أنفس المجموعات على مستوى العالم قاطبة بتنوع موضوعاتها وخطوطهـا المنـسوبة                
نفيسة من أوراق البردي العربية من بينها مجموعة عثر عليها في           كما تضم مجموعة    . ومخطوطاتها المؤرخة 

كوم أشقاو بالصعيد تبلغ مجموعها ثالث آالف بردية تتعلق بعقود زواج وبيع وإيجـار واسـتبدال وكـشوف                  
وأقـدم  . وسجالت وحسابات خاصة بالضرائب أو تقسيم مواريق أو دفع صداق وغيرها مـن موضـوعات              

كما تحتوي الدار على مجموعة طيبـة       .  بردية ٤٤٤ولم ينشر منها إال     ) م٧٠٥ (هـ٨٧البرديات يعود لسنة    
من الوثائق الرسمية التي تتمثل في حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجالت المحاكم وغيرها ممـا                

عربيـة  كما تمتلك الدار مجموعة طيبة من النقـود ال        . يعنى به الباحثون في شتى المباحث األثارية والتاريخية       
 ).م٦٩٦(هـ ٧٧يعود أقدمها إلى سنة 

م، ١٩١٩أحـد قـادة ثـورة       " عبد الرحمن فهمي  "مولد السياسي والمناضل المصري     :  م   ١٨٧٠ •
 ١٣وعرف الرجل بشهرته في تنظيم الجمعيات السرية لمكافحة االحتالل اإلنجليزي، توفي فـي              

 .م١٩٤٦يوليو 
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حد زعماء حزب األحرار الدستوريين بمصر،  مولد القاضي الكبير عبد العزيز فهمي أ      :  م   ١٨٧٠ •
 .م، شارك في أعمال وطنية كثيرة وتقلد الوزارة عدة مرات١٩١٩ومن قواد ثورة 

  ::مولد محمد توفيق البكرىمولد محمد توفيق البكرى: :  م  م ١٨٧٠١٨٧٠
 مـن   ٢٧(في قصر الروضة المطل على النيل ولد للسيد علي البكري في فجر ليلة الجمعة التي توافق                 

وكان الولد الثاني له بعد أن      " محمد توفيق "مولود سماه   ) م١٨٧٠ن سبتمبر    م ١٤= هـ  ١٢٨٧جمادى اآلخرة   
 .نيف على الستين

بولده الصغير، وبدأ في إعداده وتعليمه، فحفظ الصبي القرآن الكريم وتعلّـم مبـادئ              " علي"عني السيد   
ألنجاله، وكان يلتحـق بهـا      " الخديوي توفيق "التي أنشأها   " العلية"اللغة العربية، ثم دفع به والده إلى المدرسة         

العربية والفرنسية، وأظهـر توفيـق      : أبناء كبار المصريين؛ فدرس الرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغتين       
  .البكري نبوغا ظاهرا وتفوقا واضحا أحلّه المنزلة األولى بين رفاقه وأقرانه

، )م١٨٨٤= هـ١٣٠٣(بريطاني سنة   لم تطل إقامة توفيق في هذه المدرسة؛ فقد ُأغلقت بعد االحتالل ال           
وسافر أبناء الخديوي إلى أوربا إلتمام تعليمهم، وبقي البكري في بيته يتم ما بدأه من علوم تحت عناية بعض                   

  .تقدم المتحان البكالوريا في مصر؛ فكان أول الناجحين) م١٨٨٩= هـ١٣٠٧(األساتذة، حتى إذا أقبل عام 
بعة دراسة العلوم الشرعية واللغوية ينهل منها، وكان فيه ميل إلـى   اتجه توفيق البكري بعد ذلك إلى متا      

النحو والصرف فشغل نفسه بدراستهما، وشغف بالبالغة العربية فانكـب علـى كتبهـا قـراءة وتحـصيال،                  
وانصرف إلى علوم الحديث والفقه واألصول يطالع كتبها درسا وفهما، ثم تقدم للشيخ األلباني إمـام الجـامع                  

تبره بنفسه فيما يدرسه طالب األزهر من علوم، فاختبره الشيخ الجليل ومنحه اإلجازة التي كانـت                األزهر ليخ 
  .تُعطى لطالب األزهر دليال على أن الممتَحن أصبح أهال للتدريس وخليقا للفتوى

  :في معترك الحياة
ألشـراف، وهـي   يشغل المشيخة البكرية، ومشيخة المشايخ الصوفية، ونقابـة ا  " عبد الباقي "كان السيد   

ولّاه الخديوي عباس حلمي    ) م١٨٩٢= هـ١٣٠٩(مناصب يتوارثها أبناء األسرة البكرية، فلما توفي في سنة          
هذه الوظائف وهو في الثانية والعشرين من عمره، ثم عينه في السنة نفسها عضوا بمجلس شورى القـوانين،                  

ها وأدبائها، ثم توجه إلى إستانبول عاصمة دول        وفي أواخر تلك السنة رحل إلى أوربا، فقابل كثيرا من وزرائ          
وأحسن استقباله، وقلده بيده النيـشان العثمـاني األول،   " عبد الحميد الثاني "الخالفة العثمانية، فأكرمه السلطان     

وزارة العلمية وهي قضاء عسكر األناضول؛ تقديرا من السلطان لعلمه ونبوغه وهو في هـذه               ومنحه رتبة ال  
السن الصغيرة، ولم يسبق في تاريخ الدولة العثمانية أن أعطيت هذه الرتبة لعالم وهو في هذه السن التي كان                   

  .فيها توفيق البكري

  :قيام مجمع البكري
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لعربية مع بداية عهد الخـديوي عبـاس حلمـي سـنة            ارتفعت أصوات المفكرين وذوي الغيرة على ا      
تنادي بضرورة إنشاء مجمع لغوي يصون اللغة، ويضع كلمات جديدة لما يتردد فـي              ) م١٨٩٢= هـ١٣٠٩(

الصحف والمجالت من ألفاظ فرنسية وإنجليزية وإيطالية، وكانت ثمة فوضى لغوية تنهش صـفحات جرائـد                
ربية، وإصرار على أن تكون لغة العلم في المـدارس هـي اللغـة              هذه الفترة، يؤازرها هجوم على اللغة الع      

 تدعو إلى الكتابة باللغة العامية، مدعيا أنها أقدر         -وهو مهندس إنجليزي  –" ويلكوكس"اإلنجليزية، ودعوة يبثها    
  .على إفهام عامة الناس

ة فنـادى فـي سـن     " عبـد اهللا فكـري    "وكان قد تنبه إلى خطورة هذه األوضـاع الكاتـب الـوزير             
بإنشاء أكاديمية تصون اللغة العربية، لكن دعوته ضاعت أدراج الرياح، فعصفت بهـا             ) م١٨٨١=هـ١٢٩٩(

أهواء السياسة بعد فشل الثورة العرابية، وجثوم االحتالل البريطاني، ولم يكن من صالحه أن تنهض مثل هذه                 
  .الدعوة الصالحة، وتظهر على الساحة مؤسسة تقوم بعملها الطيب النافع

تنفيذا لهذه الفكرة الطيبة اجتمع في دار السيد توفيق البكري، جمهرة من خيرة علماء اللغة، وأصحاب                و
زة فتح اهللا، والـشيخ حـسن       ، والشيخ حم  محمد عبده الشيخ الشنقيطي الكبير، والشيخ     : الفكر والرأي، ضمت  

الطويل، وحفني ناصف، ومحمد بيرم، ومحمد المويلحي، ومحمد عثمان جالل، ومحمد كمال، وتناقش هؤالء              
الرجال في إنشاء مجمع للغة العربية، يؤدي لها ما تؤديه األكاديمية الفرنسية للغتها، وانتخـب الحاضـرون                 

يرم سكرتيرا له، وبهذا ُأنشئ أول مجمع لغوي فـي العـالم   محمد توفيق البكري رئيسا لهذا المجمع، ومحمد ب  
  .العربي

غير أن هذا المجمع لم يطل عهده؛ فلم تنعقد له إال سبع جلسات، تُليت فيها بعض البحوث، ووضـعت                   
: عشرون كلمة عربية لمثيالتها األجنبية، مات معظمها، وبقيت عدة كلمات ما نزال نستخدمها حتى اليوم مثل               

  ".جوانتي"، وقفاز في مقابل "صالون"في مقابل " بهو"، و"بوليس" في مقابل "شرطي"كلمة 

  :في السياسة واإلصالح
كان البكري عضوا في مجلس شورى القوانين وفي الجمعية العمومية، وكان نشاط المجلـس قاصـرا                

ة، ولـم تكـن     وقراراته ليس لها صفة اإللزام، ومحرم عليه الخوض في مسائل السياسة أو القضايا المصيري             
الجمعية العمومية بأحسن حاال منه؛ ولهذا دعا البكري إلى ضرورة إنشاء مجلس نيابي بدال من مجلس شورى                 
القوانين والجمعية العمومية، غير أن هذه الدعوى قوبلت بمعارضة كانت تحركها أصابع اإلنجليز والخـديوي             

القوانين ويراقب أعمال الحكومة، ويعمـل      عباس، وكان يسوئهما أن يقام في مصر مجلس نيابي حر، يصدر            
  .وفق دستور دائم

واشترك البكري في الدعوة إلى عقد مؤتمر إسالمي لبحث القضايا االجتماعية واالقتصادية دون خوض              
، جمال الدين األفغاني  في المسائل السياسية، ودون ارتباط بمشروعات الجامعة اإلسالمية التي كان يدعو إليها             

  .التركية" ترجمان"أحد مسلمي روسيا وصاحب جريدة " إسماعيل غصبرنسكي"وكان هذا المؤتمر قد دعا إليه 
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 شوال سنة    من ٨(وفي منزل البكري اجتمع نحو ستين من العلماء وذوي الفكر ليلة الجمعة التي توافق               
دراسـة  : ووضعوا ثالث محددات لموضوع المؤتمر، تـتلخص فـي        ) م١٩٠٧ من نوفمبر    ١٤= هـ١٣٢٥

األسباب التي أدت إلى تأخر المسلمين، والتزام اآلراء التي تتعرض للجوانب الدينية بالكتاب والسنة، وعـدم                
  .السيد توفيق البكري وكيال للمؤتمرالخوض في المسائل السياسية أيا كان نوعها، وفي نهاية االجتماع انتُخب 

غير أن هذا المؤتمر لم يقم بما كان مأموال منه؛ فقد عاد داعيه إلى بالده، وتفرق المجتمعون وشغلتهم                  
  .أحوالهم؛ فانهارت الفكرة، وُأسدل الستار عليها

حول االحتفاالت  " عبد العزيز جاويش  "، و "محمد فريد وجدي  "، و "رشيد رضا "واستجاب البكري لما كتبه     
والموالد التي يقيمها الصوفية؛ حيث تحول معظمها إلى مواكب للمنكرات ومخالفة اآلداب الـشرعية لجهـل                

لذي يرأسه البكري بمنع قيام المواكـب       كثيرين من أتباعها بأحكام الشرع، فصدر قرار من المجلس الصوفي ا          
الصوفية في القاهرة واألقاليم إال بإذن من المشيخة؛ حتى يمكن مراقبة تلك المواكب ومنع مـا يتخللهـا مـن       
األمور المنافية للبالد، ودعا إلى العناية بأمر دعاة الصوفية ووضع دستور من القرآن يـستنير بـه مـشايخ                   

  .لمريدين وإرشاد السائلينالصوفية وخلفاؤهم في تربية ا

  :الكاتب الشاعر
غير أن الذي أبقى ذكرى توفيق البكري، وأفسح له مكانا بين رجال العصر هو نثره وشـعره اللـذان                   

، وقد ظهر البكري من خالل ما كتب أديبا غزير االطـالع،            "صهاريج اللؤلؤ "جمعهما في كتابه المعروف بـ      
واألمثال، كثير المحفوظ من لغة العـرب وغريبهـا، يكتـب مقالـة             مطلعا على عيون النثر والشعر والحكم       

مسجوعة أقرب من الشعر إلى النثر، ويحلّق في بعض ما كتب إلى آفاق واسعة من الخيال البديع والمعـاني                   
  .الشاعرية الرقيقة

: جمع فيه مختارات من أراجيز العرب وشرحها، وكتاب       " أراجيز العرب : "وترك إلى جانب ذلك كتاب    
يشتمل على أخبار البيت    " بيت الصديق : "اختار فيه نخبا من شعراء العصر العباسي الكبار، و        " حول البالغة ف"

  .البكري بمصر وعلى تراجم رجاله

  :وفاة البكري
ساءت العالقة بين البكري والخديوي عباس حلمي بعد توثق وتوطد، وبلغ من ترديها أن توعد الخديوي                

يام الصبا الشيخ البكري؛ فاستولى عليه الهم وصور له وهمه أن الخديوي يتعقبه،             زميله ورفيقه في المدرسة أ    
وأن رجاله يطاردونه لقتله، واستبد به الوهم فاعتصم بمنزله وامتنع عن زواره، واختلى بنفسه تـصور لـه                  

، حتـى   أوهامه وخياالته أشياء بعيدة عن الواقع، وسيطرت وساوسه على نفسه فامتلكتها، وأصبح أسيرا لهـا              
  .استحكم الداء واستعصى العالج

وظل بها ستة عشر عامـا حتـى        ) م١٩١٢= هـ١٣٣١(بلبنان سنة   " العصفوري"ثم سافر إلى مصحة     
دون أن يشفى تماما من مرضه، وإن ظل زواره يرددون أنه مـا             ) م١٩٢٨= هـ١٣٤٧(نُقل إلى مصر سنة     
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وبقي على حالته حتى وافاه أجله المحتوم فـي         زال على ذكائه المتوقد وذهنه الحاضر وبراعته في الحديث،          
 ).م١٩٣٢ من أغسطس ١٣= هـ١٣٥١ من ربيع اآلخر ١٠(

 مصر تضم غندكرو الى امالكها:  م ١٨٧١ •

 انشاء دار العلوم فى مصر:  م ١٨٧٢ •

 وفاة رفاعة الطهطاوى:  م ١٨٧٢ •

مجـه  مولد الزعيم المصري مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني الذي تـألف برنا           :  م   ١٨٧٤ •
المطالبة باستقالل مصر، وإيجاد دستور يكفل الرقابة البرلمانيـة         : السياسي من عدة مواد، أهمها    

انشاء المحاكم المختلطـة    :  م   ١٨٧٥على الحكومة وأعمالها، ونشر التعليم، وبث الشعور الوطني       
 فى مصر 

 )عهد اسماعيل ( مصر تأخذ بالتقويم الجريجورى رسمياً :  م ١٨٧٥ •

  ::لد السياسى محمد على علوبةلد السياسى محمد على علوبةمومو: :  م  م ١٨٧٥١٨٧٥
، (1899) ولد في أسيوط وتخرج بمدرسة األلسن بالقـاهرة . من رجال السياسة المصرية عالم بالحقوق،
سـنة  (ثم من أعضاء الوفـد المـصري    وكان من أعضاء لجنة الحزب الوطني اإلدارية،. واحترف المحاماة

) ١٩٢٥سـنة  ( وولـى وزارة األوقـاف   ،)١٩٢٤سنة (الدستوريين  ، فمن مؤسسي حزب األحرار)١٩١٨
نقيباً للمحـامين، ثـم    وانتخب قبلها). ١٩٣٩سنة (، ووزارة الدولة للشؤون البرلمانية (1926 سنة(والمعارف 

، وعـين وزيـراً   ١٩٤٧استقالته من الوزارة في عام  ، في وزارة النقراشي، وقد١٩٤٦وزيراً لألوقاف عام 
 ، احتجاجاً علي عد تقـدير ١٩٥٠واستقال من وزارة الخارجية عام ، ١٩٤٨عام  مفوضاً من الدرجة األولي

وشـارك فـي   . لمصر في باكـستان  جهوده في إنشاء المدارس لتعليم اللغة العربية في باكستان، وكان سفيراً
للجنة التنفيذية للمؤتمر اإلسالمي، ورئيس االتحاد العربـي،   السياسة العربية واإلسالمية، فكان عضو مؤسس

المشردة، ولجنة البيان العربـي،   الدراسات اإلسالمية، وجمعية إصالح األسرة، وجمعية إنقاذ الطفولة وجمعية
وكـان ممـن قـصد    . فلسطين، وعضو بالجمعية الخيرية اإلسالمية وجمعية التقريب المذهبي، وجمعية إنقاذ

إلى فلـسطين   وسافر). ١٩٣٤سنة (بين ملك السعودية وإمام اليمن، في خالل معارك بينهما  الحجاز للتوسط
مبادئ الـسياسية  "وصنف . اإلسالمي بالقدس ، ثم للمشاركة في المؤتمر"البراق"للدفاع عما كان يسمى قضية 

 محاضرة فـي : "، ورسائل منها"فلسطين والضمير اإلنساني"و" أسباب ونتائج فلسطين وجاراتها،"و" المصرية

   م١٩٥٦.وتوفي بالقاهرة". والديمقراطية اإلسالم"و" ١٩٣٦ة رسالة في نقد المعاهدة البريطانية سن"و" الوقف

صدور جريدة األهرام، وكان أول صدورها بمدينة اإلسـكندرية، ورأس تحريرهـا            :  م   ١٨٧٦ •
 بشارة تقال وسليم تقال

 انشاء صندوق الدين لحل ازمة الديون المصرية :  م ١٨٧٦ •

  ::مولد مصطفى لطفى المنفلوطىمولد مصطفى لطفى المنفلوطى: :  م  م ١٨٧٦١٨٧٦
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 قام بالكثير من ترجمة و اقتباس بعض الروايات         تركية من أم    مصري أديبمنفلوطي  مصطفى لطفي ال  
كتابيه النظرات و العبرات يعتبران من أبلـغ     . الغربية الشهيرة بأسلوب أدبي فذ و استخدام رائع للغة العربية           

 .ما كتب بالعربية في العصر الحديث 

م ونشأ في بيـت     ١٨٧٦ في سنة    أسيوط إحدى مدن محافظة     منفلوطولد مصطفى لطفي المنفلوطي في      
ـ         ج المنفلـوطى سـبيل آبائـه فـي     كريم توارث اهله قضاء الشريعة ونقابة الصوفية قرابة مائتى عـام ونه

حادية عـشرة    كله وهو دون ال    القرآن الكريم الثقافةوالتحق بكتاب القرية كالعادة المتبعة في البالد آنذاك فحفظ          
 بالقاهرة تحت رعاية رفاق له من أهل بلده وقد اتيحت له فرصة الدراسة على يـد                 األزهرثم أرسله ابوه إلى     

 وبعد وفاه أستاذه رجع المنفلوطى إلى بلده حيث مكث عامين متفرغا لدراسة كتـب االدب                محمد عبده الشيخ  
 وكون لنفسه أسلوبا خاصا يعتمد على شعوره        المعريالء   وأبى الع  والمتنبي الجاحظ و   البن المقفع القديم فقرأ   

  .وحساسية نفسه 

  :أهم كتبه و رواياته
ل المنفلوطى تتبدى   للمنفلوطى أعمال أدبية كثيرة اختلف فيها الرأى وتدابر حولها القول وقد بدأت أعما            

للناس من خالل ماكان ينشره في بعض المجالت اإلقليمية كمجلة الفالح والهالل والجامعة والعمدة وغيرها ثم                
انتقل إلى اكبر الصحف وهى المؤيد وكتب مقاالت بعنوان نظرات جمعت في كتاب تحت نفس االسـم علـى      

  .ثالثة أجزاء 

  :ومن أهم كتبه ورواياته
  )  مجلداتثالثة(النظرات  
  . العبرات  
  . الفضيلة  
  ) ترجمة للرواية الفرنسية لبلزاك(الشاعر  
  مختارات المنفلوطي  
  ماجدولين  
  . في سبيل التاج  

 انشاء اول هيئة نظارة فى مصر وتكليف اسماعيل نوبار باشا بتشكيلها:  م ١٨٧٨ •

 افتتاح حديقة االزبكية:  م ١٨٧٨ •

 في سمنود بالغربيـة، رأس الـوزارة فـي          "مصطفى النحاس "الزعيم المصري   مولد  :  م   ١٨٧٩ •
م، وتعـرض النحـاس لـست       ١٩٥٠م، وآخرهـا    ١٩٢٨مصر خمس مرات، كانت أوالها عام       

م، والتي ألغاها في عـام      ١٩٣٦عاهدة  محاوالت اغتيال، ورأس حزب الوفد القديم، ووقع على م        
 .م١٩٦٣ أغسطس ٢٣م، وتوفي في ١٩٥١



 200 

  ::عزل الخديو اسماعيل جبرياًوينفى خارج مصر وتغيين ابنه الخديو توفيقعزل الخديو اسماعيل جبرياًوينفى خارج مصر وتغيين ابنه الخديو توفيق: :  م  م ١٨٧٩١٨٧٩

  

  

  

  

  :الخديوى محمد توفيق بن اسماعيل باشا ابن إبراهيم بن محمد على باشا 
   . ١٨٩٢ يناير ٧ إلى ١٨٧ يونيو ٢٦من 
 قَبل المراقبة الثنائية لفرنسا وبريطانيا على مالية        ١٨٧٩خلف أباه إسماعيل خديوى لمصر       ١٨٥٢ولد  

  . مصر 
 أول وقائع الثورة العربية وهى حادث قصر النيل ، ثم واقعة ميدان             ١٨٨١أندلعت فى عهده فى فبراير      

   . ١٨٨١عابدين فى سبتمبر 
  .١٨٩٢   توفى توفيق١٨٨٤/١٨٨٥ واحتلت مصر السودان ١٨٨٢و احتلت بريطانيا مصر فى 

 .صدور االمر العالي بتحريم زراعة الحشيش في مصر:  م ١٨٧٩ •

مظاهرة عابدين بقيادة الزعيم احمد عرابى وتقديم مطـالبهم للخـديو           )  سبتمبر   ٩: (  م   ١٨٨١ •
 توفيق وقبل معظمها

  

  

  

ولد عرابي في    ،الخديوي توفيق  ضد   الثورة العرابية قاد   ١٨٤١  ابريل ١ولد فى    أحمد الحسيني عرابي  
عندما شب عن الطوق، أرسله والده الـذي كـان          . بمحافظة الشرقية  هـرية رزنة  في قرية    ١٨٤١  ابريل ١

ابي سلم الرتب العسكرية بـسرعة      ارتقى أحمد عر   عمدة القرية إلى التعليم الديني ثم التحق بالمدرسة الحربية        
 العسكرية   الجيش المصري سلسلة من المغامرات     الخديوي اسماعيل أدخل   حيث أصبح نقيبا في سن العشرين     

 ألسباب سياسية خائبة و تحت إمرة مرتزقـة غـربيين يفتقـدون             والمكسيك وحرب القرم  الحبشةالفاشلة في   
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تلك المغامرات العسكرية أنهكت و حطمت الجيش المصري وأفقدته التأييد الشعبي وأثقلـت  . خبرة العسكرية ال
 وهي الحالة الوحيدة في تاريخ االقتصاد       س مصر افالمما أدى إلى إشهار     (كاهل الخـزانة المصرية بالديون     

   و أكسـبت مصـر من األعداء ما كانت في غنى عنه) العالمي
 وزارة شريف تتولى الحكم:  م ١٨٨١ •

 انشاء مجلس النواب:  م ١٨٨١ •

 ٤الذي رأس الوزارة المصرية في العهد الملكي        " علي ماهر "مولد السياسي المصري    :  م   ١٨٨١ •
 .م١٩٦٠ير في الحياة السياسية المصرية، توفي في أغسطس مرات، وله دور كب

 مـن األهـرام     ١٥٢ظهور أول صورة في الصحف المصرية، وكان ذلك في العدد           :  م   ١٨٨١ •
الذي كان عددا فريدا، حيث صدرت للمرة األولى الجريدة وفي صفحتها صورة للخديوي الجديـد    

 ".توفيق"

 تولى فيها عرابى وزارة الحربيةتشكيل وزارة البارودى الوطنية و:  م ١٨٨٢ •

 استقالة وزارة البارودى:  م ١٨٨٢ •

  ::منشور الخديو توفيق بعد استقالة البارودىمنشور الخديو توفيق بعد استقالة البارودى: :  م  م ١٨٨٢١٨٨٢

  وثيقةوثيقة
  منشور الخديو توفيق عقب استقالة البارودي

  "٥، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
لنظار الحاضرة استعفت وصار قبول استعفائها، فليكن معلوما ذلك لديكم لتصرفوا جهدكم            بما أن هيئة ا   "

واقتداركم في المحافظة التامة منكم ومن مأموري المديرية الموكلة إلدارتهم، والدقة واالنتبـاه لحـسن سـير      
حضرت إلى اإلسكندرية   األشغال والمصالح المتعلقة بكم، كما أنه من حيث إن المراكب الحربية األجنبية التي              

لم يكن حضورها إال بوجه سلمي فقط، ولم يكن هناك شيء آخر خالف ذلك، فليس هناك لزوم إلرسال أحـد                    
من عساكر اإلمدادية الذين صار طلبهم أخيرا بمعرفة الجهادية، بل إن الموجود منهم تحت الحـضور لهـذا                  

تنبه بصرف النظر عـن حـضوره، وإعـالن         الطرف يصير إعادته لبلده، والذي تحت الحضور من البالد ي         
المراكز واألقسام بالتنبيه على مشايخ وعمد البالد بهذا المضمون للعلم بعدم االقتضاء لجمع عساكر، وانتبـاه                
كل ألشغاله وزراعته بدون اشتغال في غير ذلك، هذا وإن األمور المهمة التي كان قد جرى العرض عنهـا                   

  ".  اآلن على معيتنا إلى أن تشكل هيئة نظارة جديدة كما هو مطلوبنالنظارة الداخلية يجب أن تعرض من

  )محمد توفيق(
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  صورة طبق األصل
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  ::صعود الثورة العرابية وهبوطها صعود الثورة العرابية وهبوطها : :  م  م ١٨٨٢١٨٨٢
  :أحمد عرابي

 ضد  الثورة العرابية قاد  . ١٨٤١  ابريل ١أحمد الحسيني عرابي قائد عسكري وزعيم مصري، ولد فى          
وتـوفي فـي    . رئيس وزراء مـصر   ثم  ) وزيرالجهادية في حينها   (وزير دفاع ، شغل منصب    الخديوي توفيق 

  .١٩١١  سبتمبر٢١ في القاهرة

  :أحمد عرابي باشا
عندما شب عـن الطـوق،      . بمحافظة الشرقية  هـرية رزنة  في قرية    ١٨٤١  ابريل ١ولد عرابي في    

ارتقى أحمد عرابـي سـلم      . أرسله والده الذي كان عمدة القرية إلى التعليم الديني ثم التحق بالمدرسة الحربية            
  .الرتب العسكرية بسرعة حيث أصبح نقيبا في سن العشرين

وحـرب   الحبشة الجيش المصري سلسلة من المغامرات العسكرية الفاشلة في          الخديوي اسماعيل أدخل  
تلـك  .  ألسباب سياسية خائبة و تحت إمرة مرتزقة غـربيين يفتقـدون الخبـرة العـسكرية               والمكسيك القرم

أييد الـشعبي وأثقلـت كاهـل الخــزانة         المغامرات العسكرية أنهكت و حطمت الجيش المصري وأفقدته الت        
و )  وهي الحالة الوحيدة في تـاريخ االقتـصاد العـالمي          افالس مصر مما أدى إلى إشهار     (المصرية بالديون   

  : .اء ما كانت في غنى عنهأكسـبت مصـر من األعد

  :الثورة العرابية
  اثر قرار طرد الضباط المصريين من الجيش المصري .سميت آنذاك هوجة عرابي

  وكان رد الخديو توفيق عندما ذهب اليه الضباط
كل هذه الطلبات ال حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البالد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إال                  : الخديوي

  .ساناتناعبيد إح
لقد خلقنا اهللا أحرارا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارا؛ فواهللا الذي ال إلـه إال هـو، ال نُـورّث، وال                     : عرابي

  .نُستعبد بعد اليوم
 شـريف باشـا    من رئاسة الوزارة، وعهد إلـى        رياض باشا استجاب الخديوي لمطالب األمة، وعزل      

ـ ١٢٩٨  شوال ١٩(ما مشهودا له بالوطنية واالستقامة، فألف وزارته في         بتشكيل الوزارة، وكان رجال كري       ه
، وسعى لوضع دستور للبالد، ونجح في االنتهاء منه وعرضه على مجلس النـواب              )م١٨٨١  سبتمبر ١٤= 

 في شئون البالد، وتأزمت األمور، وتقـدم        وفرنسا إنجلتراالذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل          
  ). م١٨٨٢  فبراير٢=  هـ ١٢٩٩ من ربيع اآلخر ٢(باستقالته في " شريف باشا"

" وزيـر الجهاديـة  "، وشغل عرابي فيها منصب      محمود سامي البارودي  وتشكلت حكومة جديدة برئاسة     
باالرتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ ألنهـا كانـت           " البارودي"، وقوبلت وزارة    )الدفاع(
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دستور، وصدر المرسوم الخديوي بـه      تحقيقًا لرغبة األمة، ومعقد اآلمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت ال          
  ). م١٨٨٢  فبراير٧ =  هـ١٢٩٩  ربيع األول١٨(في 

غير أن هذه الخطوة الوليدة إلى الحياة النيابية تعثرت بعد نـشوب الخـالف بـين الخـديوي ووزارة                   
لبارودي حول تنفيذ بعض األحكام العسكرية، ولم يجد هذا الخالف من يحتويه من عقالء الطرفين، فاشـتدت              ا

األزمة، وتعقد الحل، ووجدت بريطانيا وفرنسا في هذا الخالف المستعر بين الخديوي ووزرائه فرصة للتدخل               
  .األجانب من األخطارفي شئون البالد، فبعثت بأسطوليهما إلى شاطئ اإلسكندرية بدعوى حماية 

 حتى أخذت الـدولتان تخاطبـان       اإلسكندريةولم يكد يحضر األسطوالن اإلنجليزي والفرنسي إلى مياه         
يد والبالغات الرسمية، ثم تقدم قنصال الدولتين إلى البارودي بمذكرة مشتركة في            الحكومة المصرية بلغة التهد   

ـ ١٢٩٩  رجب ٧( يطلبان فيها استقالة الوزارة، وإبعاد عرابي وزير الجهادية عـن    )  م ١٨٨٢  مايو ٢٥ =  ه
وهمـا  –" عبد العال باشا حلمي   "و" لي باشا فهمي  ع"القطر المصري مؤقتًا مع احتفاظه برتبه ومرتباته، وإقامة         

  . في الريف مع احتفاظهما برتبتيهما ومرتبيهما-من زمالء عرابي وكبار قادة الجيش
ه المذكرة باعتبارها تدخال مهينًا في شئون البالد الداخلية، وطلبت           رفض هذ  الباروديوكان رد وزارة    

من الخديوي توفيق التضامن معها في الرفض؛ إال أنه أعلن قبوله لمطالب الدولتين، وإزاء هذا الموقف قـدم                  
  . استقالته من الوزارة، فقبلها الخديويالبارودي

  :بقاء عرابي في منصبه
 أنها ال تقبل بغيـر عرابـي نـاظرا          اإلسكندريةغير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية           

للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ األمن في البالد، غير أن األمور في الـبالد                  
ـ ١٢٩٩  رجب ٢٤( في   مذبحة اإلسكندرية ازدادت سوءا بعد حدوث      ، وكان سببها   )م١٨٨٢  يونيو ١١ =  ه

 بقتل أحد المصريين، فشب نزاع تطـور إلـى          بريطانيا من رعايا    مالطةمن  ) مرافق لحمار نقل  (قيام مكاري   
  .قتلى وجرحىقتال سقط خالله العشرات من الطرفين 

فيها نظارة الجهاديـة،    " عرابي"، وشغل   "إسماعيل راغب "وعقب الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها       
، وتشكيل لجنة للبحث في أسـباب       اإلسكندريةقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب األمن في          و

  .المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها

  :سكندريةقصف اإل
ولما كانت إنجلترا قد بيتت أمرا، فقد أعلنت تشككها في قدرة الحكومة الجديدة على حفظ األمن، وبدأت                 
في اختالق األسباب للتحرش بالحكومة المصرية، ولم تعجز في البحث عن وسيلة لهدفها، فانتهزت فرصـة                

 وتقوية استحكاماتها، وإمدادها بالرجال والسالح، وأرسلت إلى قائد حامية اإلسكندرية           االسكندريةتجديد قالع   
ـ ١٢٩٩  شعبان ٢٤(إنذارا في     عمليات التحصين والتجديد، وإنزال المدافع      بوقف)  م ١٨٨٢  يوليو ١٠ =  ه

  .الموجودة بها
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ولما رفض الخديوي ومجلس وزرائه هذه التهديدات، قام األسطول اإلنجليزي في اليوم التالي بـضرب               
اإلسكندرية وتدمير قالعها، وواصل األسطول القصف في اليوم التالي، فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفـع               

  .، وإعادة تنظيم جيشه"كفر الدوار"اضطر أحمد عرابي إلى التحرك بقواته إلى األعالم البيضاء، و
 سـيمور   األميرال بوشـامب باإلسكندرية قصرالرملوبدالً من أن يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في         

قائد األسطول البريطاني، وانحاز إلى اإلنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتـى قبـل أن         
يز ثلة من جنودهم ذوي الجاكتات الزرقاء لحماية الخديوي أثناء          فأثناء القتال أرسل اإلنجل   . يحتلوا اإلسكندرية 

ثم أرسل الخديوي إلى أحمد عرابي      . لة عبر شوارع اإلسكندرية المشتع    قصر التين انتقاله من قصر الرمل إلى      
، ويأمره بالمثول لديه    اإلسكندرية يأمره بالكف عن االستعدادات الحربية، ويحمله تبعة ضرب          كفر الدوار في  
  .؛ ليتلقى منه تعليماتهقصر رأس التينفي 

  :مواجهة الخديوي ورفض قراراته
رفض عرابي االنصياع للخديوي بعد موقفه المخزي، وبعث إلى جميع أنحاء البالد ببرقيات يتهم فيهـا                

 وكيـل نظـارة   " يعقوب سامي باشـا   "الخديوي باالنحياز إلى اإلنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى           
 ممثلة من أعيان البالد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتـردي            جمعية وطنية الجهادية يطلب منه عقد     

، وكان عدد المجتمعين    )م١٨٨٢  يوليو ١٧= هـ١٢٩٩ غرة رمضان (عمله، فاجتمعت الجمعية في     وما يجب   
نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار االستعدادات الحربية ما دامت بوارج اإلنجليز في السواحل، وجنودها              

  .اإلسكندريةيحتلون 
محـافظ  " عمـر لطفـي  "وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين      

 لمقاومـة   كفر الـدوار  اإلسكندرية بدال منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل االستعدادات في              
 أرسل عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتمـاع           وارمعركة كفر الد  بعد انتصار عرابي في     . اإلنجليز

  .للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل
ـ ١٢٩٩  رمضان ٦(وفي   عِقد اجتماع في وزارة الداخلية، حـضره نحـو         )  م ١٨٨٢  يوليو ٢٢ =  ه

، وبطريـرك  ونقيـب األشـراف   وقاضي قضاة مصر ومفتيها،      شيخ األزهر خمسمائة من األعضاء، يتقدمهم     
ون، ومديرو المديريات، وكبار األعيان وكثير مـن العمـد،           اليهود والنواب والقضاة والمفتش    وحاخاماألقباط،  

  .فضال عن ثالثة من أمراء األسرة الحاكمة
" الخلفـاوي "، و"حسن العـدوي "و" محمد عليش"، وهم األزهروفي االجتماع أفتى ثالثة من كبار شيوخ      

مروق الخديوي عن الدين؛ النحيازه إلى الجيش المحارب لبالده، وبعد مداولة الـرأي أصـدرت الجمعيـة                 ب
قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عـن الـشرع                 

  .الحنيف والقانون المنيف

  ::)) آنذاك آنذاكقناة السويسقناة السويساسم اسم  ( (ترعة السويسترعة السويساغالق اغالق 
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  :معركة القصاصين
جنـرال   بقيـادة    محافظة اإلسـماعيلية   أثناء تقدم الجيش البريطاني غربا في        ١٨٨٢  أغسطس ٢٨ في
 عصرا فوصـلته    ٤:٣٠ حوصر من قبل األهالي العزل فطلب اإلمداد بمزيد من الذخيرة في الساعة              جراهام
  .  مساءا مما مكنه من القيام بمذبحة كبيرة بين األهالي٨:٤٥الساعة 

  :بمحافظة اإلسماعيلية معركة التل الكبير
 ٣٠ صباحا واستغرقت أقل مـن      ١:٣٠الساعة  ) هـ١٢٩٩  شوال ٢٩الموافق   (١٨٨٢  سبتمبر ١٣في  

والقي . اإلنجليز فاجأوا القوات المصرية المتمركزة في مواقعها منذ أيام والتي كانت نائمة وقت الهجوم             . دقيقة
) لى سـيالن  حسب اعترافه أثناء رحلة نفيه إ     (القبض على أحمد عرابي قبل أن يكمل ارتداء حذائه العسكري           

)ISBN ٨-٣٣٣-٨٥٥٣٢-١.(  
 قائد القوات البريطانية أن معركة التل الكبير كانـت مثـال            ولسليعقب المعركة قال الجنرال جارنت      

لعبـة  ان األمر كله     و كان التنفيذ مطابقا تماما كما لو ك        لندننموذجي لمناورة تم التخطيط الجيد لها مسبقا في         
  .كما تشي خسائر الجيش البريطاني" أبلوا بالءاً حسناً"إال أنه أردف أن المصريون  . Kriegspiel حرب

بشكل وبائي  ) night blindness (العشى الليلي اختار ولسلي الهجوم الليلي لتجنب القيظ ولمعرفته بتفشي         
  .بين الجنود المصريين إال انه الحظ أن الجنود النوبيين والسودانيين لم يعانوا من هذا المرض

  :عرابي في األسر مع طلبة باشا
 ١٨٨٢  ديسمبر ٣ حتى انعقدت محاكمته في      طلبة باشا  مع نائبه    العباسيةاحتجز أحمد عرابي في ثكنات      

بناءا على اتفـاق مـسبق بـين سـلطة اإلحـتالل            (تم تخفيف الحكم بعد ذلك مباشرة       . والتي قضت باعدامه  
انتقل السفير البريطـاني لـدى      ). سيالن(إلى النفي مدى الحياة إلى سرنديب       ) البريطاني والقضاة المصريين  

 حيث أشرف على محاكمة أحمد عرابي وعلى        -، إلى القاهرة كأول مندوب سامي       لورد دوفرن الباب العالي،   
  .عدم اعدامه

  :النفي إلى سريالنكا ـ محاكمة عرابي
 حيـث   سريالنكا إلى   محمود سامي البارودي   و   عبداهللا النديم قام األسطول البريطاني بنفيه هو وزمالئه       

 بذريعـة   كانـدي  إلى مدينـة     الباروديبعد ذلك نقل أحمد عرابي و       .  سنوات ٧ لمدة   كولومبواستقروا بمدينة   
  .خالفات دبت بين رفاق الثورة

 علـى   ١٩٠٣ انتهت بموافقة البريطانيين عـام       فيكتورياارسل أحمد عرابي اعتذارات عدة إلى الملكة        
  .العفو عنه واعادته إلى مصر

  :العودة إلى مصر
  .إلى مصر ألول مرة) المانجو (المانجو أحمد عرابي شجرة  أحضر١٩٠٣لدى عودته من المنفى عام 
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  .١٩١١  سبتمبر٢١توفي في القاهرة في و

  ::مؤتمر االستانهمؤتمر االستانه: :  م  م ١٨٨٢١٨٨٢

  وثيقةوثيقة
  مؤتمر اآلستانة

  "٦، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص ١٩٥٤ - ١٨٨٢ وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية"
دعا مسيو دي فريسينيه رئيس وزراء فرنسا الدول األوربية الكبرى إلى عقد مؤتمر للنظر في المسألة                

  . المصرية، فلبى الدعوة كل من إنجلترا وألمانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، وأما تركيا فإنها رفضت الفكرة
، وكان أعضاؤه سفراء الدول العظمى الست باآلسـتانة         ١٨٨٢ يونيه سنة    ٢٣وم  واجتمع المؤتمر في ي   

اللورد دفرين سفير إنجلترا والماركيز دي نواي سفير فرنسا والكونت هرشـفلد نائـب سـفير ألمانيـا             : وهم
  . والبارون كاليس سفير النمسا والمجر والمسيو أونو نائب سفير روسيا والكونت كورتي سفير إيطاليا

ر المؤتمر في جلسته األولى إرسال مذكرة إلى الباب العالي يبلغه نبأ اجتماعه، ويأسف لعدم انعقاده                وقر
  . برئاسة وزير الخارجية العثمانية، ويعرب عن أمله في اشتراك تركيا في اجتماعاته المقبلة

  :ميثاق النزاهة
ت أبرم العهد المشهور بميثـاق       وقبل البدء في المداوال    ١٨٨٢ يونيه سنة    ٢٥وفى االجتماع الثاني يوم     

  :  وهذا نصهProtocole de Desinteressementالنزاهة 
تتعهد الحكومات التي يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنها في كل اتفاق يحصل بشأن تسوية المـسألة                 "

المصرية ال تبحث عن احتالل أي جزء من أراضي مصر، وال الحصول على امتياز خاص بها، وال علـى                   
  . وقد وقعه أعضاء المؤتمر جميعاً" نيل امتياز تجاري لرعاياها ال يخول لرعايا الحكومات األخرى

 يونيه وقد انضمت إليه تركيا وجوب التدخل في مصر إلخماد           ٢٧وقرر المؤتمر في جلسته الثالثة يوم       
إلعادة األمن والنظام إليها،    الثورة، وأن يعهد إلى تركيا بهذه المهمة بأن ترسل إلى مصر قوة كافيه من الجند                

 ٦وأخذ يتداول في الجلسات التالية في شروط هذا التدخل وحدوده، ووضع المؤتمر في جلسته السابعة يـوم                  
أن يحترم الجيش الذي ترسله تركيا مركز مصر وامتيازاتها التي          : " قواعد هذا التدخل وهي    ١٨٨٢يوليه سنة   

دات، وأن يخمد الثورة العسكرية ويعيد إلى الخديو سلطته، ثم يشرع           نالتها بموجب الفرمانات السابقة والمعاه    
في إصالح النظم العسكرية في مصر، وأن تكون مدة إقامته في مصر، ثالثة شهور إال إذا طلب الخديو مدها                   
إلى المدة التي تتفق عليها الحكومة المصرية مع تركيا والدول األوروبية العظمى، ويعين قواد هـذا الجـيش                  

التفاق مع الخديو، وتكون نفقاته على حساب مصر ويعين مقدارها، باالتفاق مع مصر وتركيا والدول الست                با
  . العظمى األوربية
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وأقرت الدول األوربية هذه القرارات ووافقت على تقديمها إلى الحكومة التركية، فأرسلت إليها ولكنها              "
  ".لم تقرها
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  المذكرة المشتركة الثانيةالمذكرة المشتركة الثانية: :  م  م ١٨٨١٨٨٢٢

  وثيقةوثيقة
  ١٨٨٢ مايو سنة ٢٥المذكرة المشتركة في 

  "٣، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص ١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
إن قنصلي فرنسا وبريطانيا العظمى الموقعين على هذا يحيطان علم عطوفتكم بأنـه مـن حيـث إن                  "

 حملت سلطان باشا رئيس مجلس النواب، وكذا رغبته في تأييد سلم مصر ورفاهيتهـا علـى                 عاطفة الوطنية 
عرض الشروط اآلتية على عطو فتلو محمود سامي باشا البارودي رئيس مجلس النظار، إذ رأى أنها الوسيلة                 

  :الوحيدة لوضع حد لحالة االضطراب في مصر وهذه الشروط هي
 . مصر مع بقاء رتبته ومرتباتهإبعاد سعادة عرابي باشا مؤقتا من )١

 .إرسال كل من علي باشا فهمي وعبد العال باشا إلى داخل مصر مع بقاء رتبهما ومرتباتهما )٢

  . استقالة الوزارة الحالية )٣
وقد رأيا أن هذه الشروط لما فيها من روح االعتدال تمنع المصائب التي تستهدف لها مصر، فهما باسم                  

حان حضرة رئيس مجلس النظار وزمالءه بقبولها، وعند االقتضاء يشترطان          حكومتيهما وبتفويض منهما ينص   
تنفيذها، وليس لحكومتي فرنسا وإنجلترا غاية من التدخل في شئون مصر سوى حفظ الحالة الحاضرة المقررة                

Status-quo               ما أن   وبالتالي أن يعيدا للخديو السلطة المختصة به، إذ بدونها يخشى على هذه الحالة المقررة، وب
توسط الدولتين ليس مبنيا على حب االنتقام والتشفي، فسيبذالن الجهد في صدور عفو عمومي من الحـضرة                 

  ". الخديوية وسيسهران على تنفيذ هذا العفو

   مالت–سنكفكس ) اإلمضاء(

  ::نجليزىنجليزىبرقية االميرال سيمور االبرقية االميرال سيمور اال: :  م  م ١٨٨٢١٨٨٢

  وثيقةوثيقة
  تسليم الحصون بطلب ١٨٨٢ يوليه سنة ٩برقية األميرال سيمور في 

  "٨، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
، أقول إنه ليس هنالك أي شك فـي االسـتعدادات           ١٨٨٢ يوليه سنة    ٤إشارة إلى برقيتي المؤرخة في      

را إلى قناصـل الـدول      الحربية، وقد ركبت مدافع جديدة فى طابية السلسلة، وسأرسل في صبيحة الغد إخطا            
األجنبية، وأبدأ في الضرب بعد أربع وعشرين ساعة ما لم تسلم إلى الحصون القائمة في شبه جزيـرة رأس                   

  . التين والحصون المشرفة على مدخل الميناء
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  ::رد طلبة باشا عصمت محافظ اإلسكندرية على األميرال سيموررد طلبة باشا عصمت محافظ اإلسكندرية على األميرال سيمور: :  م  م ١٨٨٢١٨٨٢

  وثيقةوثيقة
  رية على األميرال سيموررد طلبة باشا عصمت محافظ اإلسكند

  "٧، المطبعة األميرية بالقاهر، ص١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
  عزيزي األميرال اإلنجليزي 

 يوليه الذي تخبرونني فيه أنه اتصل بعلمكم تركيـب          ٦أتشرف بأن أنبئكم بوصول خطابكم المؤرخ في        
طئ البحر، فردا على ذلك أود أن أؤكد لكم أن األخبار المذكورة ال             مدفعين، وأن أعماال أخرى جارية على شا      

  . حقيقة لها، وأن هذه األخبار مثل خبر التهديد بسد مدخل البوغاز الذي اتصل بكم وتحققتم كذبه
  .هذا وإني لمعتمد على عواطفكم المتشبعة بروح اإلنسانية وأرجو قبول احتراماتي

  ::ر بعد هزيمة عرابى فى التل الكبيرر بعد هزيمة عرابى فى التل الكبيراالحتالل االنجليزى لمصاالحتالل االنجليزى لمص: :  م  م ١٨٨٢١٨٨٢

  وثيقةوثيقة
  ١٨٨٢ يوليه سنة ٦إنذار األميرال سيمور فى 

  "٧، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
   ١٨٨٢ يوليه ٦البارجة أنفنسيل في 

 صار البارحة تركيب مدفعين      أتشرف بإخباركم أني علمت من طريق رسمي أنه قد         -صاحب السعادة   
جديدين أو أكثر في خطوط الدفاع القائمة على البحر، وأن بعض استعدادات حربية قد عملـت فـي واجهـة                    
اإلسكندرية الشمالية تحديا لألسطول الذي تحت قيادتي، فيجب علي والحالة هذه أن أنبه عليكم بوقـف هـذه                  

  . ير المعدات الجاري العمل فيهااألعمال، فإن لم تقف وتجددت يكون واجبا على تدم
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  وثيقةوثيقة
  ١٨٨٢ يوليه ١٠إنذار األميرال سيمور النهائي في ) ٤(

  "٨، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
لعدائية الموجهة ضد األسطول الذي أتولى قيادتـه        أتشرف بإخبار سعادتكم أنه نظرا ألن االستعدادات ا       

آخذة فى االزدياد طول يوم أمس في طوابى صالح وقايتباى والسلسلة، فقد عقدت العزم على أن أنفـذ غـدا                    
 الجاري إن لم تـسلموا  ٦عند شروق الشمس، العمل الذي أعربت لكم عنه فى خطابي المؤرخ      )  الجارى ١١(

لبطاريات المنصوبة في شبه جزيرة رأس التين وعلى شاطئ مينـاء اإلسـكندرية   إلي حاال قبل هذه الساعة، ا 
  . الجنوبي لتجريدها من السالح

  وثيقةوثيقة
   بعزل عرابي من وزارة الحربية١٨٨٢ يولية سنة ٢٠قرار الخديو توفيق في 

  "١٤، المطبعة األميرية بالقاهرة ص ١٩٥٤ -١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "
 بعـزل   ١٨٨٢ يولية سـنة     ٢٠ى إثر إطالع الخديو على قرارات الجمعية العمومية أصدر أمرا في            عل

  . عرابي من وزارة الحربية

  : نص األمر     
إن ذهابكم إلى كفر الدوار مستصحبا العساكر وإخالء ثغر اإلسكندرية من غير، أن يصدر لكـم أمـر                  

برات التلغرافية عنا ومنع ورود البوسـتة إلينـا ومنـع           بذلك وتوقيف حركة السكة الحديد وقطع جميع المخا       
حضور المهاجرين إلى وطنهم باإلسكندرية، واستمراركم في التجهيزات الحربية، وارتكابكم عدم الحـضور             

فقد عزلناكم من نظارة الجهادية والبحرية وأصـدرنا     . بطرفنا بعد صدور أمرنا بطلبكم كل ذلك يوجب عزلكم        
  ". ر ليكون معلوماأمرنا هذا لكم بما ذك
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 اللورد دافرين يصل الى مصر بعد تعيينه مندوباً ساميا على مصر:  م ١٨٨٢ •

 يعين قنصالً عاماً فى مصر ) اللورد كرومر ( السير ايفيلين بارنج :  م ١٨٣٨ •
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  ::مولد جمال الدين االفغانىمولد جمال الدين االفغانى: :  م  م ١٨٣٨١٨٣٨

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مم والدول إلى جهود المصلحين المخلصين من أبنائها الذين يسعون دائما إلى توحيـد              ترجع نهضة األ  
أبناء األمة، وإيقاظ وعيهم بقضايا ومشكالت أمتهم، وتحريك همتهم نحو اإلصالح والتجديد، والوقوف صـفًا               

 .واحدا في وجه أطماع المستعمرين والطامعين

ن من أبناء الشرق اإلسالمي، دقّوا نـاقوس الخطـر          وفي أواسط القرن التاسع عشر قام رجال مصلحو       
ألمتهم، وحذّروا ملوكهم وحكامهم من الخطر الوشيك الذي يتربص باألمة اإلسـالمية، وتعالـت أصـواتهم                

مصطفى رشيد باشا في تركيـا،      : بالدعوة إلى التعجيل باإلصالح قبل وقوع الخطر، وكان من هؤالء الرواد          
علي في الهند، وخير الدين باشا في تونس، وكان جمال الدين األفغـاني أحـد               وميلكم خان في إيران، وأمير      

هؤالء الرواد المصلحين الذين وقفوا حياتهم كلها على الدعوة إلى توحيد العالم اإلسالمي، وتحرير شعوبه من                
  .االستعمار واالستغالل

كـن صـوته اإلصـالحي      ولكن كانت دعوة كل واحد من هؤالء وتأثيره محدودين بحدود بالده، ولم ي            
يتجاوز أبناء وطنه، أما جمال الدين األفغاني فقد تجاوز صدى دعوته حدود األوطـان والقوميـات، واتـسع                  

  .ليشمل العالم اإلسالمي كله

  :الميالد والنشأة
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، ألسرة أفغانية عريقة ينتهي     )م١٨٣٨أكتوبر  = هـ١٢٥٤شعبان  ( ولد السيد جمال الدين األفغاني في       
وتعلم في بداية تلقيـه العلـم       . ، ونشأ في كابول عاصمة األفغان     )رضي اهللا عنه  (حسين بن علي    نسبها إلى ال  

اللغتين العربية والفارسية، ودرس القرآن وشيًئا من العلوم اإلسالمية، وعندما بلغ الثامنة عشرة أتم دراسـته                
ي التاسعة عشرة ألداء فريضة     للعلوم، ثم سافر إلى الهند لدراسة بعض العلوم العصرية، وقصد الحجاز وهو ف            

، ثم رجع إلى أفغانستان حيث تقلد إحدى الوظائف الحكومية، وظل طـوال             )م١٨٥٧= هـ١٢٧٣(الحج سنة   
حياته حريصا على العلم والتعلم، فقد شرع في تعلم الفرنسية وهو كبير، وبذل كثيرا من الجهد والتصميم حتى                  

  .خطا خطوات جيدة في تعلمها
ف بين األمراء األفغان انحاز جمال الدين إلى محمد أعظم خان الذي كان بمثابة وزير               وحينما وقع خال  

، ومـر   )م١٨٦٨= هـ١٢٨٥(دولة، وحدث صدام بينه وبين اإلنجليز، فرحل جمال الدين عن أفغانستان سنة             
را لكثيـر   بالهند في طريقه إلى مصر حيث أقام بها مدة قصيرة تردد في أثنائها على األزهر، وكان بيته مزا                 

في عهد الصدر عال باشا، فعظم أمره بهـا،         " األستانة"ثم سافر إلى    . من الطالب والدارسين خاصة السوريين    
وذاعت شهرته وارتفعت منزلته، ولقيت دعوته بضرورة التعجيل باإلصالح صدى طيبا لدى العثمانيين، حتى              

ولتهم إلى دستورية في بادئ األمر قد ينسب إلى       إن سعي العثمانيين في تحويل د     : "قال المستر بلنت اإلنجليزي   
  ".شيء من تأثير جمال الدين، فقد أقام في عاصمتهم يحاورهم ويخطب فيهم

  :في مصر
وهناك لقي معارضة وهجوما    وعين جمال الدين وهو في األستانة عضوا في مجلس المعارف األعلى،            

من بعض علماء األستانة وخطباء المساجد الذين لم يرقهم كثير من آرائه وأقواله؛ فخرج من األسـتانة إلـى                   
مصر، فلقي في مصر من الحفاوة والتكريم من أهلها ما حمله على البقاء بها، وكان لجرأته وصراحته أكبـر                   

  .دون كثيرون، فحسده الشيوخ لحظوته عند الناساألثر في التفاف الناس حوله، فأصبح له مري
وخاض األفغاني غمار السياسة المصرية، ودعا المصريين إلى ضرورة تنظيم أمور الحكم، وقـد أدى               
ذلك إلى تنكر والة األمور له، ونفورهم منه، وتوجسهم به، خاصة أنه كان يعلن عن بغـضه لإلنجليـز، وال                    

  .يخفي عداءه لهم في أية مناسبة

  :محمد عبده في باريسمع 
فلمـا تـولى    . وكانت مقاالته مثار غضب شديد من اإلنجليز ومن الحكام في مصر على حـد سـواء               

، بعد  )م١٨٧٩= هـ١٢٩٦(الخديوي توفيق باشا حكم البالد أخرجه من مصر، فانتقل األفغاني إلى الهند سنة              
  .أن أقام في مصر نحو ثماني سنوات
، وأصدرا معا جريـدة     محمد عبده ا انتقل إلى باريس حيث اتصل بالشيخ        ثم غادر الهند إلى لندن، ومنه     

، ولكنها ما لبثت أن توقفت عن الصدور بعد أن أوصدت أمامها أبـواب كـل مـن مـصر                    "العروة الوثقى "
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ولكن األفغاني لم يتوقف عن الكتابة في السياسة، فكانت صحف بـاريس منبـرا لمقاالتـه                . هندوالسودان وال 
  .السياسية النقدية الساخنة

  :في إيران
للحضور إلى طهران واحتفى به وقربه، وهناك نال األفغـاني تقـدير            " ناصر الدين "ودعاه شاه إيران    

، ولكن الشاه أحس بخطر أفكار األفغاني علـى العـرش           اإليرانيين وحظي بحبهم، ومالوا إلى تعاليمه وأفكاره      
اإليراني، وتغيرت معاملته له، وشعر األفغاني بذلك، فاستأذنه في السفر، وذهب إلى موسكو ثم بطرسـبرج،                

  .وكان يلقى التقدير واالحترام في كل مكان ينزله، ويجذب الكثيرين من المؤيدين والمريدين
التقى هناك بالـشاه ناصـر الـدين،        ) م١٨٨٩= هـ١٣٠٧( سنة   وحينما زار األفغاني معرض باريس    

وأظهر له الشاه من الود والتقدير ما دعاه إلى العودة مرة أخرى إلى طهران، ولكن ما لبث الـشاه أن تغيـر                      
. عليه ثانية، خاصة بعدما راح يصرح برأيه في إصالح الحكومة، ويجاهر بنقده لألوضاع السياسية في الدولة               

اه صبرا، ورأى في بقاء األفغاني خطرا محققًا على أركان عرشه، فأرسل إليه قـوة عـسكرية،                 ولم يطق الش  
  .فساقوه من فراش مرضه إلى حدود تركيا

منبرا للهجوم علـى    " ضياء الخافقين "اتجه األفغاني إلى البصرة، ومنها إلى لندن حيث اتخذ من جريدة            
، وكان تأثير األفغاني قويا على اإليرانيين، حتى بلـغ مـن            الشاه، وكشف ما آلت إليه أحوال إيران في عهده        

الدخان، فأصدر الميـرزا    " شرب"تأثيره أنه استطاع أن يحمل بعض علماء إيران على إصدار فتوى بتحريم             
فتوى حرم فيها على اإليرانيين شرب الدخان، فامتنعوا عن شربه امتناعا شديدا، حتى           " محمد حسن الشيرازي  "

 ثاروا على الشاه، وأحاطوا بقصره، وطلبوا منه إلغاء االتفاق مع إحدى الشركات العربية لتأسـيس                إن العامة 
في إيران؛ فاضطر الشاه إلى فسخ االتفاق، وتعويض الشركة بمبلـغ نـصف مليـون ليـرة                 " ريجي"شركة  
  .إنجليزية

  :دسائس الوشاة ومكائد الحاقدين
 ليوقف األفغاني عـن الهجـوم       عبد الحميد  إلى السلطان    وكان ذلك أحد األسباب التي جعلت الشاه يلجأ       

، وأراد السلطان أن    )م١٨٩٢=هـ١٣١٠(عليه، واستطاع السلطان أن يجذب األفغاني إلى نزول األستانة سنة           
قل لموالي الـسلطان إن  : "برتبة قاضي عسكر، ولكن األفغاني أبى، وقال لرسول السلطان      ينعم على األفغاني    

  ".جمال الدين يرى أن رتبة العلم أعلى المراتب
وفي أثناء وجود األفغاني باألستانة زارها الخديوي عباس حلمي، والتقى باألفغاني لقاء عابرا، ولكـن               

ربين إلى السلطان وجدوا في ذلك اللقاء العابر فرصة سانحة للوقيعة           الوشاة والحاسدين من أعداء األفغاني المق     
بينه وبين السلطان، فبالغوا في وصف ذلك اللقاء، وأضفوا عليه ظالالً من الريبة والغموض، وأوعزوا إلـى                 

ى السلطان أنهما تحادثا طويالً في شئون الخالفة، وحذّروه من الخطر الذي يكمن وراء تلك المقابلة؛ فاسـتدع                
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السلطان العثماني جمال الدين األفغاني وأطلعه على تلك األقوال، فأوضح له األفغاني حقيقة الموقف بجـرأة،                
  .وانتقد هؤالء الوشاة بشجاعة لم تعهد لغيره

  :منهج األفغاني في اإلصالح الديني
ته، وكان يرى أن    في حيا " األفغاني"كانت الدعوة إلى القرآن الكريم والتبشير به من أكبر ما يطمح إليه             

القرآن من أكبـر    : "القاعدة األساسية لإلصالح وتيسير الدين للدعوة هي االعتماد على القرآن الكريم، ويقول           
لكنهم يرون حالة المـسلمين     . الوسائل في لفت نظر اإلفرنج إلى حسن اإلسالم، فهو يدعوهم بلسان حاله إليه            

فالقرآن وحده سبب الهداية وأسـاس اإلصـالح،        ". يمان به السوأى من خالل القرآن فيقعدون عن اتباعه واإل       
ومن مزايا القرآن أن العرب قبل إنزال القرآن عليهم كانوا في حالـة همجيـة ال                : "والسبيل إلى نهضة األمة   

توصف؛ فلم يمض عليهم قرن ونصف قرن حتى ملكوا عالم زمانهم، وفاقوا أمـم األرض سياسـة وعلمـا                   
 فاإلصالح الديني ال يقوم إال على القرآن وحده أوالً، ثم فهمه فهما صحيحا حرا،               "..وفلسفة وصناعة وتجارة  

  .وذلك يكون بتهذيب علومنا الموصلة إليه، وتمهيد الطريق إليها، وتقريبها إلى أذهان متناوليها

  :جمال الدين بين السنية والتشيع
 بالقرب من همدان، وأنـه كـان شـيعيا          "أسد آباد "يرى بعض الباحثين أن جمال الدين كان إيرانيا من          

جعفري المذهب، وذلك بالرغم من اشتهار أمر جمال الدين بانتسابه إلى بالد األفغان وأنـه سـني المـذهب،      
وبالرغم من حرصه على تلقيب نفسه باألفغاني، وانخراطه في علماء أهل السنة في جميع البلدان اإلسـالمية                 

  .التي زارها أو أقام فيها

  :هؤالء إيجاد األدلة، وتدبيج البراهين التي تعضد موقفهم، وتؤيد ما ذهبوا إليه، ومن ذلكويحاول 
  .وجود عائلة جمال الدين في إيران، وعدم وجود أي أثر لها في أفغانستان 
  .البطل ممزق الصفوف: ، وهو اسم إيراني شيعي يعني"صفدر"إن اسم والد جمال الدين  
  .التها أكثر من اهتمامه بأي قطر إسالمي آخراهتمام جمال الدين بإيران ومشك 
  .إجادة جمال الدين اللغة الفارسية باللهجة اإليرانية 
  .تمجيد جمال الدين لإليرانيين وإشادته بذكائهم 

وهي في مجملها قرائن ال ترقى إلى األدلة الجازمة، أو البراهين القاطعة تنقضها كتابات جمال الـدين                 
  .ه كان أفغانيا سنيا ال إيرانيا شيعياوسيرة حياته، التي توضح أن

ينتقد الشيعة في انصرافهم عن بعض أركان الـدين إلـى           " تتمة البيان في تاريخ األفغان    "فهو في كتابه    
وجميع األفغانيين متمذهبون بمذهب أبي حنيفـة، ال يتـساهلون          : "ظواهر غريبة عنه وعادات محدثة، فيقول     

، فإنهم متوغلون فـي التـشيع،       )نوري(في الصالة والصوم، سوى طائفة      رجاالً ونساء وحضريين وبدويين     
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في العشر األول من محـرم، ويـضربون ظهـورهم وأكتـافهم            ) رضي اهللا عنه  (يهتمون بأمر مأتم الحسين     
  ".بالسالسل مكشوفة

الـذي رأى أن    " محمـد عمـارة   . "وقد تصدى لهذا الزعم عدد من الباحثين والمفكرين، في مقدمتهم د          
ل لن يعيبه أن يكون إيرانيا أو أفغانيا، ولن ينقص من قدره أن يكون شيعيا أو سنيا؛ ألنه مسلم تشرف به                     الرج

  .كل أقاليم اإلسالم وجميع مذاهبه
وأن الذي جعل قضية الخالف حول موطن جمال الدين وحول المذهب الديني الذي تمذهب بـه تأخـذ                  

مـن وراء هـذه   – هو أن الذين ادعوا إيرانيته وشيعته قد أرادوا       بعدا آخر، أخرجها من هذا اإلطار المألوف،      
 إثبات كذب الرجل، فقد قال عن نفسه بأنه أفغاني، ونطقت أفكاره وكتاباته بأنه سني، فالمقصد مـن                  -الدعوى

  .الذي يعتز به الجميع) الرمز(وراء تلك الدعوة هو هدم الرجل 

  :األفغاني والماسونية
ك الماسونية؛ لينفسح له المجال أمام األعمال السياسية، وقـد انتخـب رئيـسا              انتظم جمال الدين في سل    

، ولكنه حينما اكتشف جبن هـذا المحفـل عـن التـصدي             )م١٨٧٨=هـ١٣٩٥(سنة  " كوكب الشرق "لمحفل  
لالستعمار واالستبداد، ومسايرته لمخطط اإلنجليز في مصر استقال منه، وقد سجل األفغاني تجربته تلك فـي                

تي أدان فيها ماسونية ذلك المحفل الذي يتستر تحت شعارات براقة وأهداف عريضة، لكنه في الحقيقة                كلمته ال 
ال يخرج في ذلك كله عن حيز القول إلى الفعل، بل ربما كان أدنى إلى تحقيق أهداف المـستعمر وترسـيخ                     

  .أطماعه بعيدا عن تأكيد مبادئ الحق والحرية والمساواة التي يرفعها مجرد شعار

  هل مات مسموما؟
 عن عمر بلغ نحو ستين عاما،       -بعد حياة شاقة مليئة بالمتاعب والصعاب     –وتوفي األفغاني في األستانة     

وكما حفلت حياته بالجدل واإلثارة، فقد ثار الجدل أيضا حول وفاته، وشكك البعض فـي أسـبابها، وأشـار                   
  .آخرون إلى أنه اغتيل بالسم

 يؤكد أنه كان مريضا، وأنه توفي       -الرحالة الروسي الشهير  –شيد إبراهيم   فبالرغم من أن الشيخ عبد الر     
يزعم أنه مـات    " ميرزا لطف اهللا خان   "متأثرا بمرضه، وكان قد زاره قبيل ساعتين من وفاته، فإن ابن أخته             

" جمال الدين "لقتل  " ناصر الملك "مسموما، ويتهم الحكومة اإليرانية بقتله، ويذكر أن الحكومة اإليرانية أوفدت           
ـ ١٣١٤ من شوال    ٥(وكانت وفاته في    .. بعدما رفضت الدولة العثمانية تسليمه لها       مـن مـارس     ١٠= هـ

  ).م١٨٩٧
 مولد الخديو عباس حلمى الثانى:  م ١٨٧٤ •

االحتالل البريطاني في مصر يقرر تعيين قاٍض أجنبي كحد أدنى في دوائر المحـاكم              :  م   ١٨٨٣ •
ق الذي كان يتم فيه تعيين اثنين من علماء الشرع اإلسالمي أحـدهما             بمصر، بدال من التقليد الساب    

 .حنفي، واآلخر شافعي في كل محكمة أهلية
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 انشاء المحاكم االهلية بمصر :  م ١٨٨٣ •

بريطانيا تقرر إخالء الحاميات المصرية من ميناء زيلع الصومالي، وتقرر أن تكون            :  م   ١٨٨٤ •
تابعة مباشرة لحكومة الهند الخاضعة     " رأس حافون " حتى   "زيلع"إدارة ساحل الصومال الممتد من      

 .لبريطانيا

أحد أبرز الفلكيين العرب في العصر الحديث، ورائد علم         " محمود حمدي الفلكي  "وفاة  :  م   ١٨٨٥ •
الفلك األثري، وصاحب العديد من األبحاث والمصنفات التي بهرت علماء الغرب والشرق علـى              

 حد سواء

 نون للتجنيد في مصرصدور اول قا:  م ١٨٨٥ •

مولد الصحفي الوطني الكبير أمين الرافعي، أحد زعماء الحـزب الـوطني بمـصر              :  م   ١٨٨٦ •
 المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعيومؤسس جريدة األخبار، وهو شقيق 

، أحـد رواد علـم اآلثـار المـصرية          الدكتور سليم حسن  د العالم األثري الكبير     مول:  م   ١٨٨٦ •
  .وصاحب الموسوعة التاريخية المعروفة باسم مصر القديمة

  ::مولد نبوية موسىمولد نبوية موسى: :  م  م ١٨٨٦١٨٨٦
) م١٨٨٦ مـن ديـسمبر      ١٧= هــ   ١٣٠٤ من ربيع األول     ٢٠(مد بدوية في    ولدت نبوية موسى مح   

  . بإحدى قرى محافظ الشرقية بمصر، وكان والدها ضابطا بالجيش المصري، توفي قبل ميالد ابنته
تلقت نبوية موسى تعليمها في بيتها، ثم التحقت بالمدرسة السنية للبنات بالقـاهرة، حيـث كانـت               •

، ثـم   )م١٩٠٣= هـ  ١٣٢١(بها، وحصلت على الشهادة االبتدائية سنة       أسرتها قد انتقلت لإلقامة     
، وعينت مدرسة   )م١٩٠٦= هـ  ١٣٢٤(التحقت بقسم المعلمات السنية، وأتمت دراستها في سنة         

  . بمدرسة عباس االبتدائية للبنات بالقاهرة
مـن نوعهـا   في أول سابقة    ) الثانوية العامة (تقدمت نبوية موسى للحصول على شهادة البكالوريا         •

، وكان لهـذا النجـاح   )م١٩٠٧= هـ ١٣٢٥(ونجحت في االمتحان، وحصلت على الشهادة سنة    
  . ضجة كبرى، ونالت نبوية موسى بسببه شهرة واسعة

وفي هذه الفترة بدأت نبوية تكتب المقاالت الصحفية التي تتناول قضايا تعليمية واجتماعية أدبية،               •
، قررته نظارة المعارف للمطالعة العربية      "حياة في تعليم الفتاة   ثمرة ال "وألفت كتابا مدرسيا بعنوان     

  . في مدارسها
تركت نبوية موسى الخدمة في وزارة المعارف، وتولت نظارة المدرسة المحمدية االبتدائية للبنات              •

وهي مدرسة أنشأتها مديرية الفيوم، وكانت أول ناظرة مصرية         ) م١٩٠٩ – ١٣٢٧سنة  (بالفيوم  
  . ية، ونجحت نبوية موسى في نشر تعليم البنات في الفيوم فزاد اإلقبال على المدرسةلمدرسة ابتدائ

تنقلت نبوية بين إدارة عدد من مدارس البنات، وكانت تلقى العنـت والمتاعـب مـن بعـض                  *  •
القائمين على األمر في الوزارة، ووصل األمر بالمستشار اإلنجليزي لوزارة المعارف باترسـون             



 220 

 مفتوحة مدفوعة األجر، حيث اتهمها اإلنجليز باالشتغال بالـسياسة ومهاجمـة            إلى منحها إجازة  
  . القائمين على الحكم

تعرضت نبوية التهامات قاسية من كبار موظفي المعارف لم تكن لها أساس من الصحة، وانتهى                •
ـ                ا األمر بفصلها من وزارة المعارف، لكن القضاء أنصفها وأعاد لها اعتبارها، وقرر أن تدفع له

  . وزارة المعارف مبلغ خمسة آالف وخمسمائة جنيه تعويضا لها عن قرار فصلها من الخدمة
إلى االهتمام  ) م١٩٢٦= هـ  ١٣٤٥(انصرفت همة نبوية موسى منذ إنهاء خدمتها بالمعارف سنة           •

، ثم  "بنات األشراف "بأمور التعليم في مدارسها الخاصة التي أقامتها في اإلسكندرية باسم مدارس            
تحت فرعا آخر لها بالقاهرة، وقد أوقفت مبنى مدرسة بنات األشراف في اإلسـكندرية وقفـا                افت

  . م١٩٤٦خيريا لوزارة المعارة سنة 
هي أزهى فترات نبوية موسـى      ) م١٩٤٣ -١٩٣٧= هـ  ١٣٦٢ -١٣٥٦(تعتبر الفترة فيما بين      •

بـة قامـت بإنـشاء      وأكثرها نشاطا وحيوية، فإلى جانب إدارتها للمدارس التي اكتسبت سمعة طي          
= هــ   ١٣٥٦(مطبعة ومجلة أسبوعية نسائية باسم الفتاة، صدر العدد األول منهـا فـي سـنة                

  ). م١٩٣٧
لنبوية موسى تراث في الفكر التربوي، خاصة أنها شاركت في كثير من المؤتمرات التربوية التي                •

ها بعض المؤلفات عقدت خالل النصف األول من القرن العشرين لبحث مشكالت التعليم، كما أن ل           
  . الدراسية التي قررتها وزارة المعارف

كان لنبوية موسى نشاط اجتماعي كبير من خالل الجمعيات والمؤتمرات النسائية على المستويين              •
  . المحلي والعالمي

  ).م١٩٥١=  هـ ١٣٧١(توفيت نبوية موسى سنة  •

  ::وفاة محمد شريف باشاوفاة محمد شريف باشا: :  م  م ١٨٨٧١٨٨٧
 .مصرمؤسس النظام الدستوري في  ) ١٨٨٧ – ١٨٢٦( محمد شريف باشا 

 يستتبع الكالم عن محمد شريف باشا ، فإنـه يعـد بحـق              ١٨٨٢ و ١٨٧٩إن الحديث عن دستور سنة      
  .مؤسس النظام الدستورى في مصر

سيظل إسم شريف باشا مذكوراً مدى الدهر في سجل الحركة القومية ، وذلك لموقفه المشهود في شأن                 
 ، واحتجاجه العملي على سلخه عن مصر ، ومسألة السودان نقطة حساسة في المسأله المـصرية ،                  السودان

ألنها مسألة الحياة لمصر ، فال غرو أن يذكر المصريون دوماص موقف شريف باشا فيهـا ، فإنـه موقـف                     
  .مشرف ، يكفي وحده لتخليد إسم صاحبه وتمجيده

ف شريف باشا ، غذ ختم به حياته السياسية ، وهو وإن كان أعظم مواقفـه                كان هذا الموقف آخر مواق    
شأناً ـ وأبقاها على الزمن أثراً ، فإن حياته حافلة بالمواقف المجيدة ، وحسبك أن إسمه إقترن بثالثـة أدوار   

  .للحركة القومية ، وكان فيها مناط رجاء األمة وموضع ثقتها ، وعمل فيها جميعاً بنزاهة وإخالص
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دور النهضة السياسية والوطنية التي ظهرت في عصر إسماعيل ، فقد كان شريف باشا              :  الدور األول 
خالية مـن العنـصر     " الوزارة الوطنية   " الزعيم الوطني والسياسي الذي اتجهت إليه انظار األحرار لتأليف          

 يده تقرر هذا المبدأ الـذي       األوربي ، قائمة على مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجلس شورى النواب ، وعلى            
  .يعد قوام النظام الدستورى ، كما تقدم بيانه

دور الثورة العرابية ، وله فيها المقام المحمود ، والرأي الصائب ، والنظر الـصادق ن                :  الدور الثاني 
لتي تـم   وهي المطالب الدستورية السليمة ، وألف الوزارة ا       :  إذ كان على يده إجابة مطالب العرابيين األولى       

  . وتخويله سلطة المجالس النيابية الحديثة١٨٨١في عهدها تأليف مجلس النواب سنة 
 اقترن إسمه بدور ثالث من أدوار الحركة الوطنية ونعني به           ١٨٨٢ولما وقع االحتالل اإلنجليزي سنة      

عترضت السياسة االستعمارية اإلنجليزية ، وذلك باسـتقالته المـشرفة التـي قـدمها              المقاومة األهلية التي ا   
  .اعتراضاً على سلخ السودان عن مصر ، وعلى تدخل اإلنجليز في سلطة الحكومة المصرية

فترى من هذا البيان الوجيز أن شخصية شريف باشا اقترنت بأدوار ثالثة ، من أعظم أدوار الحركـة                  
له في كل منها مواقف جليلة ، هذا إلي أنه تولى رآسة الوزارة أربع مـرات ، فـي أوقـات                   القومية شأناً ، و   

عصيبة ، وظروف دقيقة ، فجعل منهجه في كل مرة تحقيق آمال األمة ، وحل المعضالت التـي تواجههـا                    
ـ                     ك الـذين   البالد ، فهو من األفذاذ الذين ينظرون إلي الوزارة على أنها وسيلة ال غاية ، ولم يكن مـن أولئ

يحرصون المناصب ، ولو ضحوا في سبيلها بحقوق مصر وكرامتها ، بل كان يضحي بـالوزارة استمـساكاً                  
  .بالحق والكرامة والمبدأ

وتمتاز شخصية شريف باشا بمزايا عديدة ، أولها كفاءته العلمية والسياسية ووفرة نصيبه مـن الثقافـة            
في حياته وأحاديثه وآرائه ، بحيث نال احترام كل من حادثوه أو            الغربية ، واقتباسه األساليب الحديثة الراقية       

اتصلوا به من رجال السياسة األوربيين فهو يعد حقاص من رجال الدولة الممتـازين ، الـذين يـضارعون                   
رجاالت أوربا األفذاذ في المكانة والكفائة ، والميزة الثانية إخالصه لمصر ، فإنه لم يكن يطمع في المنآصب                  

جعلها قبلته ومطمح آماله ، بل كانت المناصب تسعى إليه ، ويرجى منه تقلـدها ، لمواهبـه وصـفاته            ، وال   
البارزة ، وقد عرضت عليه رآسة الوزارة في عهود مختلفة ، فكان يتقبلها على أن يضع لنفسه خطة سياسية                   

ه بادر إلي االسـتقالة مـن       وطنية ن يسير عليها ويعمل على تحقيقها جهد ما يستطيع ، وإذا لم يتحقق برنامج              
الوزارة زاهداً فيها غير آسف عليها ، ولعل هذه الخطة الوطنية يرجع جانب كبير منها إلي ما اتصف به من                    
الكرامة والشمم وما تحلى به من العفة والنزاهة فإن هذه الصفات جعلته يأبى أن يتخذ المناصب وسيلة للمنفعة                  

ها امتهاناً لكرامته ، وإنك لتلمح في شخصيته شـعورالكرامة والـشمم ،             والجاه ، وكان يزهد فيها إذا آنس من       
 ، حين وقع الخالف بينه وبين لجنة التحقيق األوربيـة ، فقـد         ١٨٧٨وهو بعد وزير للحقانية والخارجية سنة       

ا ،  استدعته اللجنة لسماع أقواله ، فرفض باباء ان يطأطئ الرأس أمام جبروتها ، وامتنع عن المثول بين يديه                 
  .وآثر االستقالة من منصبه احتفاظاً بكرامته وكرامة المنصب الذي يشغله
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 قبل هذه المهنة واتخذ لنفسه برنامجاً جلياً        ١٨٧٩ولما تطاعت إليه أنظار األحرار ليؤلف الوزارة سنة         
ـ                  د بقيـت   واضحاً ، وهو تقرير النظام الدستوري أساساً للحكم وغنقاذ البالد من طغيان النفوذ األجنبـي ، وق

وزارته إلي أن خلع إسماعيل وتولى توفيق باشا منصب الخديوية ، فقد استعفاءه من الوزارة فدعاه الخـديوي               
 الخديوي توفيـق  إلي تأليف الوزارة الجديدة فألفها ولكنها لم تدم طويالً ألن نزعته الدستورية لم تكن لترضى                

فاستعفى ثانية من الرئاسة وخلفه الخديوي توفيق باشا ذاته ، ثم رياض باشا إلي أن قامت الحركة العرابيـة ،                    
 نداء الوطن ، وألف وزارة غايتها       فأتجهت إليه األنظار من جديد لتأليف الوزارة ، وتحقيق آمال األمة ، فلبى            

تأليف مجلس نيابي كامل السلطة فكان برنامجه في هذه الوزارة هو ذات البرنامج الـذي وضـعه لوزارتـه                   
األولى في عهد إسماعيل ، ولما اختلف العرابيين ، لم يقبل مسايرتهم فيها رآه خطاً ، واسـتقال وبقـي فـي                      

 ثم دعي إلي تأليف الوزارة إلنقاذ الموقف فلبى دعوة الخديوي توفيق          عزلته إلي أن وقع األحتالل اإلنجليزي ،      
وتولى الرآسة واضطلع بها في ظروف حرجة ، إلي أن وقع التصادم بينه وبين األحتالل في مسألة السودان                  

  .وتدخل اإلنجليز في شؤون الحكومة فاستقال احتجاجاً على عدوان السياسة اإلنجليزية
ى يتبين لك أنه كان يتولى الوزارات على أساس قومي ، ويرسم لنفسه برنامجـاً               فمن هذه النظرة العجل   

يتقيد فيه بمقصد شريف ، ويعمل على تنفيذه متمسكاً بالكرامة والشمم واإلباء حريصاً على حقوق البالد ، فال                  
  .غرو إذ كان يسبغ على الوزارة كلما توالها ثوباً من العظمة والجالل

فاءته السياسية كان يمتاز بقوة شخصيته ، ال حيال السلطة فحسب ، بـل إزاء               وإلي جانب إخالصه وك   
أهواء الجماهير فإذا رآها حادت عن جادة الصواب ال يسايرها في خطئها استبقاء لحسن األحدوثة ، وال ينثني                 

قه وقـوة  أمامها ، بل يثبت في موقفه ويستمسك بوجهة نظره وهذه الناحية تطالعك بمبلغ إخالصه ومتانة أخال              
يقينه وهي لعمري صفات نادرة فقليل من رجال السياسة من ال تستهويهم ميول الجماهير وال تستدرجهم إلي                 

  .مسايرتها رغم اعتقادهم بخطئها
هذه هي المزايا التي اجتمعت في شريف باشا ، وهي لعمري جديرة بأن تجعله مـن عظمـاء مـصر                    

  .الخالدين

  :نشأته
اء دخل كبير في مصيره ، فالوراثة ، والبيئة ، والتربة األولـى ، والعـصر                إن نشأة المرء لها بال مر     

السياسي ، واإلجتماعي تؤثر في شخصية اإلنسان وتوجهه الوجهة األولى في الحياة ، هذه العوامل لها األثر                  
وميوله االول في شخصية المرء فإنها تطبعه بطابع يبقى في الغالب على مر السنين ويرتسم أثره في أخالقه                  

  .واستعداده وعقائدة وآرائه ، وأعماله واطواره في الحياة
  فما هي إذاً نشأة شريف باشا التي تألفت منها العناصر األولى لشخصيته ؟

د على باشا يعمـل فيـه        ، في العهد الذي كان محم      ١٨٢٦ولد المترجم بالقاهرة في شهر نوفمبر سنة        
إلنهاض مصر واألخذ بيدها لترقى إلي مصاف الدول المستقلة ، وكان مما وجه إليه همته نشر العلوم والثقافة                  

  .في مصر ، وإعداد طائفة من شبانها لينالوا أكبر حظ من التعليم الحديث
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 في ذلك الحين    قاضي قضاة مصر   محمد شريف أفندي   الشركسيفي هذا العهد ولد المترجم وكان أبوه        
 ،  األسـتانة ، ومعلوم أن قاضي القضاة كان يعين لمدة سنة أو سنتين فلما انقضت مدة شريف أفندي عاد إلي                   

 ، فمـر    للحجـاز وعاد معه المترجم وسنه ال تتجاوز عدة أشهر وبعد انقضاء بضع سنوات عين أبوه قاضياً                
 ، فأكرم وفادته ورأى ابنه معـه ، فتفـرس فيـه              على باشا  محمدبمصر في طريقه إلي مقر منصبه ، وقابل         

النجابة والذكاء وال غرو فقد كان من أخص صفات محمد على الفراسة وصدق النظر ، وصحة الحكم علـى                   
االشخاص ن فرغب إلي أبيه أن يعهد إليه تعليمه وتثقيفه فقبل أبوه هذه المنة شاكراً ، وتركه في رعاية عاهل                    

  .مصر العظيم
 بأمر محمد على وكان     ١٨٢٦ التي انشئت سنة     المدرسة الحربية ل المترجم مدرسة الخانكة ، وهي       دخ

 في سلك البعثة    ١٨٤٤من تالميذها بعض أنجاله وأحفاده ولما أتم شريف دراسته في تلك المدرسة أنتظم سنة               
حمـد  الخامسة من البعثات العلمية التي أرسلها محمد على إلي أوربا ، وهي البعثة التي كان بها من أنجال م                  

وأحمد رفعت ، ومن نوابغهـا علـى        ) الخديوي  ( على األميران حسين وعبد الحليم ، ومن احفاده إسماعيل          
 التـي ذاعـت   Saint Cvrوغيره ، فتخصص المترجم في الفنون الحربية بمدرسة سان سير ) باشا ( مبارك 

انتقل إلي مدرسة تطبيق العلـوم      شهرتها في التعليم الحربي العالي ، فتقدم فيها ووصل إلي أعلى فرقها ، ثم               
الحربية فظل بها سنتين ، والتحق بالجيش الفرنسي ليؤدي مدة التمرين ، كما تقضي به النظم العسكرية ونال                  

  .فوصل في العلوم الحربية وفنونها إلي أرقى مراتبها) يوزباشي أركان حرب ( رتبة 
العلمية بفرنسا فعاد المترجم إلي مصر سنة       ولما تولى عباس األول الحكم أمر باسترجاع أعضاء البعثة          

  . والتحق بالجيش المصري بمثل الرتبة التي نالها في الجيش الفرنسي١٨٤٩

  :اتصاله بالجنرال سليمان باشا الفرنساوي
قائداً عاماً عاماً للجيش المصري في عهد عباس        ) الكولونيل سيف    ( سليمان باشا الفرنساوي  كان القائد   

اورانه ، ولعله تعرف فيه صـفات النبـل ،          ، ومن حسن توفيق المترجم أن اختاره ذلك القائد الكبير ضمن ي           
والتهذيب والشيم الكريمة التي أخذها عن محمد شريف أفندي أبيه ، عالوة على تربيتـه وأسـاليبه وثقافتـه                   

  .العصرية التي اكتسبها في فرنسا ومن هنا نشأت صالت الود بينهما ، حتى زوجه بكريمته
لى الرغم من مساعدة سليمان باشا إياه ، ورغبته في          ولم يلق المترجم في عهد عباس تقدماً ورعاية، ع        

 ،  ١٨٥٣ترقيته ففكر في ترك منصبه في العسكرية وجعله األمير عبد الحليم سكرتيراً له في دائرتـه سـنة                   
  .وبقي يشغل هذه الوظيفة إلي وفاة عباس

  :في عهد سعيد
إلي السلك العسكري ورقاه إلي     ولما تولى سعيد عطف على المترجم إذ عرف فيه الكفاءة والنبل فأعاده             

رتبه أمير االي الحرس الخصوصي ، وبقي سنتين مشموالً بعطف سعيد ورعايته إلي أن رقاه إلي رتبة لواء                  
وواله قيادة أحد االيات المشاة ، وأالي الحرس الخصوصي ولم يمض عام على هذه الترقيـة حتـى               ) باشا  ( 
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 بكريمة الجنرال سليمان باشا الفرنساوي ثم ارتقى إلي رتبة فريق وكانت منزلتـه األدبيـة                ١٨٥٦تزوج سنة   
  .تزداد سمواً ، لما اتصف به من التعفف واإلباء والنزاهة واالستقامة

  :انتقاله إلي المناصب السياسية
عسكري ، ثم فكر سعيد في أن يعهد إليه بالمناصب          كان شريف باشا إلي ذلك العهد مندمجاً في السلك ال         

 ومن ذلك الحين بدأت شخـصيته تظهـر فـي األفـق             ١٨٥٧السياسية والمدنية فجعله وزيراً للخارجية سنة       
السياسي ، وتسترعي األنظار فقد جمع بين الكفاءة ، وكريم الخصال وعفة النفس ، إلي إدراك حظ كبير مـن        

اة األوربية مما جعله ال يقل عن مستوى رجال السياسة في أوربا ومنـذ تـولى                العلوم الحديثة وأساليب الحي   
وزارة الخارجية اقترنت شخصيته بمعظم الحوادث السياسية البارزة التي وقعت في مصر على عهـد سـعيد                 
وإسماعيل وتوفيق وكان له في أكثرها رأي معدود وعمل ممدوح ، وظل زهاء ثالثين سـنة يتـولى كبـار                    

  .تتم على يده أهم التطورات السياسية في البالدالمناصب و

  :في عهد إسماعيل
 والمترجم وزير للخارجية فاحتفظ بمقامه ، بل زادت منزلتـه فـي عهـد        ١٧٦٣توفى سعيد باشا سنة     

 ـ إذ كان الخديوي يقدر صفاته الممتازة منذ زامله في الدراسة ، فعهد إليـه بـوزارتي الداخليـة     إسماعيل
عنه مدة غيبتـه ، وهـو       " قائم مقاماً   "  جعله   ١٨٦٥ في يوليو سنة     األستانةوالخارجية معاً ، ولما سافر إلي       

  .مركز رفيع لم ينله أحد من قبل من غير العائلة المالكة
 ، وصحبه في حفلة افتتاح    ١٨٦٦ سنة   مجلس شورى النواب   إسماعيل   وكان وزيراً للداخلية حينما أسس    

نه وإذا علمت أن وزير الداخلية في ذلك الحين كان بمثابة أكبر وزير في الدولة ، كـان                  المجلس كما تقدم بيا   
لك أن تستنتج أن على يده تأسس ذلك المجلس الذي اسلفنا الكالم عنه ، وهذا يدلك على ما فطر عليه المترجم                     

، الذي  المجلس الخصوصي  عهد إليه الخديوي برئاسة      ١٨٦٨من الميول نحو الشورى والدستور ، وفي سنة         
  .كان بمنزلة مجلس الوزراء ، وظل إلي نهاية عهد إسماعيل يتولى كبرى المناصب

م يشترك شريف باشا في مساوئ القروض التي استدانها إسماعيل ، ولم يستفد مـن سياسـة البـذخ                   ل
واإلسراف التي اتبعها الخديوي ، بل بقي نزيهاً لم تمتد يده إلى مال الدولة ، ولم يعبث بمـصالحها ، وتلـك                      

تصرفاته المالية ، بل    ميزة كبرى تدل على عفته ونزاهته غير أنه لم يقف من الخديوي موقف المعارضة في                
كان يقابلها بالسكوت واإلغضاء وكان يمكن لمثل شريف باشا في مكانته ومركزه أن يسدي إلـي إسـماعيل                  
النصيحة مقرونة بالحزم والشجاعة ، ويبصره بعواقب سياستة المالية وأخطارها علـى الـبالد وعلـى ذات                 

 منه بأن ميل إسماعيل للحكم المطلق ، وانفـراده  الخديوي ولكنه لم يفعل ، وال ندري هل كان ذلك عن اعتقاد           
بالرأي يجعله غير قابل للنصيحة ولو صدرت من رجل في مكانة شريف باشا ، أم أن شخصية شـريف لـم                     
تكن من القوة بحيث يصارح إسماعيل بانتقاد سياسته المالية ، ومهما يكن السبب فإن هذه نقطة ضـعف فـي                    

  .تاريخ شريف باشا
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ينما بدأ التدخل األجنبي في شؤون مصر ، كان موقفاً مشرفاً ، فإنه من جهة ، كـان                  على أن موقفه ح   
يكره التدخل األوربي ويأبى أن يمون أداة ذلوالً له ، ومن ناحية أخرى كان يؤمن بالشورى و الدستور ، وال                    

ثم في عهد توفيق ،     يؤيد استبداد الخديوي ، ومن هنا جاءت ميوله الدستورية التي الزمته في عهد إسماعيل ،                
  .ولم يحد عنها حتى وفاته

وظهرت فيه هذه المزايا حينما نزل إسماعيل على إرادة الدول ، وألف لجنة التحقيق االوربيـة سـنة                  
 وأباح لها التنقيب عن احوال الحكومة المالية ، فظهرت اللجنة بمظهر الهيئة المسيطرة علـى اإلدارة                 ١٨٧٨

  .ئذ وزيراً للحقانية والخارجيةالمصرية ، وكان شريف باشا وقت
فاستدعته اللجنة اماهما لكي تسمع اقواله ، ولكنه رفض ان يقف هذا الموقف المهين ، ووقعـت لـذلك                   
ازمة أدت إلي استقالته من الوزارة ، فكانت هذه أولى استقاالت شريف باشا السياسية التي اقدم عليها دفاعـاً                   

  .عن مصالح البالد وحقوقها
ه اإلستقالة من مكانة المترجم وأخذت أنظار األحرار تتجه إليه كزعيم مخلص جرئ يقف              وقد رفعت هذ  

" في وجه التدخل األجنبي ، ويحتفظ بحقوق البالد وكرامتها ، فال جرم أن اتفق األحرار على اختياره لرئاسة                   
ي تـأليف الـوزارة     ، فاستجاب الخديوي إسماعيل إلي مطالب األحرار ودعا شريف باشا إل          "الوزارة الوطنية   

 ، كما تقدم بيانه ، وأقصى الـوزيرين األوربيـين           ١٨٧٩على أساس الالئحة الوطنية ، فألفها في أبريل سنة          
اللذين كانا يتوليان المالية واألشغال في عهد نوبار وتوفيق وأقر مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجلس شـورى                 

  .رالنواب ، فأقام البناء األساسي في صرح الدستو
 أنـشيء   ١٨٦٦فعلى يد شريف باشا قام النظام الدستوري في مصر ، ففي عهد وزارته للداخلية سنة                

 كملت سلطة المجلس بتقرير مبـدأ المـسئولية         ١٨٧٩مجلس شورى النواب ، وفي عهد رئاسته للوزارة سنة          
لس النيابية الحديثة ،     أنشىء مجلس النواب على غرار المجا      ١٨٨١الوزارية أمامه ، وفي وزارته الثالثة سنة        

  .فال غرو أن يعد شريف باشا بحق مؤسس النظام الدستوري في مصر

  :شريف باشا والثورة العرابية
كان شريف باشا رئيساً للوزارة ، حينما خُلع إسماعيل ، فاستقال من الرئاسة عقب والية توفيق باشـا                  

الخديوي توفيق تأليف الوزارة فألفها ن وكانت ثانيـة         اتباعاً للعادة المألوفة عند تغيير ولي األمر ، وعهد إليه           
الوزارات التي رأسها ولكن الخديوي لم يكن في خاصة نفسه يميل إلي شريف لمبادئه الدستورية وكان يبغي                 
أن يقلد الرآسة وزيراص معروفاً بكراهيته لتلك المبادئ فوجد في رياض باشا ذلك الرجل ، ومعروف عـن                  

  .كم المطلقرياض أنه من دعاة الح
لم يكن الخديوي توفيق ليرضى عن نزعة شريف الدستورية ، ولم يكن ابقاؤه إياه في الـوزارة عنـد                   
واليته العرش إال لتمر األيام األولى من حكمه في هدوء وطمأنينة ، فلما انقضت تلك الفترة ، بدا على توفيق                    

ام الحكم ، فإن شريف طلب إلي الخديوي        أنه ال يرغب في بقاء شريف باشا ، وظهر الخالف بينهما على نظ            
 ، وكـان الـوزراء قـد        ١٨٧٩تشكيل مجلس النواب ، فرفض طلبه ، فاستقالت الوزارة في أغسطس سـنة              
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تعاهدوا ورئيسهم على أنه إذا لم يجب طلبهم فالوزارة تستقيل وال يقبل أعضاؤها االشتراك في وزارة أخرى                 
ء بعهدهم ما عدا محمود سامي باشا البارودي ومصطفى فهمـي           تتألف على غير هذا األساس وقد بر الوزرا       

باشا ، فانهما رضيا باألشتراك في الوزارة التي تولى الخديوي رياستها ، ثم في وزارة رياض باشا وذلك أنه                   
لما إستقال شريف باشا ألف الخديوي وزارة من غير رئيس وناط بنفسه رآستها وكانت هذه بدعة في نظـام                   

 أن  ١٨٧٨ص به إلي الوراء ، ألن القاعدة المتبعة منذ تأليف مجلس النظار في أغسطس سنة                الحكم ورجوعا 
، فتشكيل الوزارة الجديدة من     ) مجلس النظار   ( يكون للوزارة رئيس يتولى إختيار أعضائها ويرأس جلسات         

لقديمة من تعيينه   غير رئيس كان يشعر بميول الخديوي االستبدادية ورغبته في الرجوع إلي طريقة إسماعيل ا             
  .وزراء ال تتألف منهم هيئة مستقلة بل يكونون كسكرتيرين له

فالطريقة التي اتبعها توفيق باشا في ترؤسه للوزارة تعطينا فكرة عن مبلغ كراهيته للشورى ، وتلقـي                 
ان بـال   ضواءاً على أسباب الحركة المعروفة بالثورة العرابية وتطوراتها ، فإن مسلك الخديوي توفيق باشا ك              

مراء من أهم األسباب التي دعت إلي قيام الجيش بحركته السياسية ، ووقوع االنقسام بين الخديوي والـشعب                  
مما أدى إلي االحتالل اإلنجليزي ولو كان الخديوي توفيق نصيراً للشورى ، لتم االنقالب الدستوري بسالم ،                 

  .ولما نجحت الدسائس اإلنجليزية في غفساد الحركة العرابية
ويدلك أيضاً على ميول توفيق اإلستبدادية انه بعد أن ألف وزارة من غير رئيس ثم فكر في العدول عن                   

 ، عهد إلي رياض باشا في سبتمبر سنة         ١٨٧٨هذه البدعة والرجوع إلي النظام الذي تقرر في أغسطس سنة           
الوزارة أي أنه اختار للرئاسة سياسياً معروفاً بتشيعه للحكم المطلق ، وقد بقيت البالد محرومة                تأليف   ١٨٧٩

في عهد وزارته من الحياة النيابية مدة سنتين متواليتين لم يجتمع في خاللها مجلس يمثل األمة ، وال مجلـس                    
رابية ، وتحرك عرابي باشا علـى       شورى النواب القديم الذي كان موجوداً من قبل ، إلي أن قامت الثورة الع             

 وكان أول مطلب لعرابي في ذلك       ١٨٨١ سنة    سبتمبر ٩ يوم الجمعة    ميدان عابدين رأس الجند ، وساروا إلي      
  .لى إرادة العرابييناليوم المشهود عزل وزارة رياض باشا ، وتشكيل مجلس النواب فاستقال رياض نزوالً ع

  :الوزارة الدستورية وإنشاء مجلس النواب
كان طبيعياً بعد استقالة رياض باشا أن تتجه األنظار إلي شريف باشا لتأليف الـوزارة الجديـدة التـي          

 في تأليف الوزارة الوطنية على عهد إسماعيل        ١٨٧٩تحقق مطالب األمة فكما كان موضع ثقة األحرار سنة          
 ليرأس الوزارة القومية التي تنقذ البالد من التـدخل األجنبـي            ١٨٨١يه انظار العرابيين سنة     كذلك تطلعت إل  

ويستقر على يدها النظام الدستوري في مصر ، وكاشفوا الخديوي بهذه الرغبة بعد استقالة ريـاض باشـا ،                   
 إليه تأليف الـوزارة     فأجاب الخديوي طلبهم ، وكان شريف باشا وقتئذ باإلسكندرية فاستدعاه الخديوي ، وعهد            

فتردد أياماً في قبول المهمة ، إذ كان ال يرضى عن تدخل الجند في السياسة ، وما يفضي إليه من سقوط هيبة                
  .الحكومة وقيام الفوضى في البالد

كان شريف ورياض يختلفان في النزعة ، فبينما رياض يقر التدخل األجنبي والحكم االستبدادي ، فـإن                 
ين معاً ، ويرى وجوب إقامة الحكم الدستوري ، ووضع حد لتدخل الدول واألجانـب فـي                 شريف يكره األثن  
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شؤون مصر ، ولكنه كان يريد الحكم الدستوري الصحيح ، ويرى أن تدخل الضباط في شؤون الحكم كعنـاه                   
الد في  نقل االستبداد من يد الخديوي إلي ايدي العصبة العسكرية ، وهذا ليس من الدستور وال من مصلحة الب                 

شيء فقضى بضعة أيام متردداً في قبول الرئاسة ، حتى واثقه العرابيون أن ال يتدخل الجـيش فـي شـؤون                     
 ، وكانت هذه ثالثـة الـوزارات        ١٨٨١الحكومة ، فألف الوزارة في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة             

 ، ألنه كان موضع ثقة      محمود سامي باشا البارودي   ألفها ، وتقلد الرئاسة والداخلية ، وعهد بالحربية إلي          التي  
العرابيين ، وأحد زعمائهم الطموحين إلي السلطة والجاه ، فاختاره شريف لهذه الوزارة إجابة لطلب العرابيين                

ي باشا للخارجية   حيدر باشا للمالية ، وإسماعيل أيوب باشا لألشغال ، ومصطفى فهم          :  ، أما بقية الوزراء فهم    
  .، ومحمد زكي باشا للمعارف واألوقاف ، والعالمة قدري باشا للحقانية

كان شريف باشا يمثل الناحية المعتدلة من الثورة العرابية ، ولو بقيت الثورة مناصرة لـه ، مـستمعة                   
 متن الـشطط  لنصائحه ، لسارت في طريق الحكمة والسداد وألمنت البالد شر االحتالل ، ولكن الثورة ركبت            

من يوم ان انفصلت عن شريف باشا أو انفصل هوعنها ، فغامرت بالبالد ومـستقبلها وعرضـت اسـتقاللها          
  .للخطر

، فقد تم تأليفها برغبة من زعماء البالد وأعيانها ، وقـد            " وزارة األمة   " تعد وزارة شريف باشا الثالثة      
 بالمهمة التي ألقتها الثورة علـى عاتقـه ، وأول مـا       حقق شريف باشا الثقة التي أولتها األمة أياه ، واضطلع         

رسمه من الخطط الحكيمة إعادة النظام إلي الجيش ، فإن الثورة العرابية بوصف كونها ثورة عسكرية كادت                 
تخرج الجيش عن مهمته األصلية ، وهي حفظ النظام ، وتجعله أداة سياسية للسيطرة والحكم ، وهنـا وجـه                    

ة فريسة الفوضى ، ويعمها الخلل والطغيان ، فلما تقلد شريف الرئاسة وذهب زعماء              الخطر ، إذ تقع الحكوم    
الثورة من الضباط وعلى رأسهم عرابي ليشكروه على قبوله الوزارة في تلك األوقات العصيبة ، اغتنم هـذه                  

سمعها منهم  الفرصة لينبههم إلي وجوب إبتعاد الجيش عن التدخل في السياسة ، فأجاب على كلمة الشكر التي                 
  : بقوله

آفة الرئاسة ضعف السياسة ، وال حكومة إال بقوة ، وال قوة إال بانقيـاد          :  في علمكم ما قاله األقدمون    " 
  ".الجنود انقياداً تاماً ، وامتثالهم إمتثاالً مطلقاً

كل حكومة عليها فرائض وواجبات ، من أهمها صيانة الوطن ، وحفظ األمن العمومي فيـه، وهـذا                  " 
ك ال يتأتيان إال بإطاعة رجالها العسكريين ، فترددي أوالً في قبول الرئاسة ، ما كـان إال تجافيـاً عـن                      وذا

تأسيس حكومة غير قوية تخيب بها اآلمال ، ويزيد معها اإلشكال ، فأكون عرضة للمالمة بين أخواني فـي                   
نقيادكم ، فقد زال االضطراب من      الوطن وبين األجانب وحيث اغاثتنا االلطاف اإللهية وحصل عندي اليقين با          

القلوب ورتبت الهيئة الجديدة من رجال ذوي عفة واستقامة ، فأوصيكم بمالحظة الدقة في الـضبط والـربط                  
ألنهما من أخص شؤون العسكرية وأساس قواها ، واعرفوا أنكم مقلدون اشرف وظيفة وطنية ، فقوموا بأداء                 

  ". ما يزيدكم فخراً وسؤدداً ، وفقنا اهللا وإياكم واجباتها الشريفة ، وعلى القيام بأداء كل
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فهذه الخطبة على إيجازها جمعت اسمى ما يقوله زعيم سياسي صائب الرأي ، بعيـد النظـر ، فـي                    
الظروف التي تألفت فيها وزترته ، فلم يكن خافياً أن الدول االستعمارية كانت تتطلع إلي الثورة العرابية لتتخذ                  

 شؤون البالد ، ولم يكن يخفى أن زعماء الثورة من الضباط قد داخلهم شيء كبير من                 منها ذريعة للتدخل في   
الزهو والخيالء إذ كانوا قوام الحركة ، وبفضلهم سقطت وزارة رياض باشا البغيضة إلـي الـرأي العـام ،                    

طبته وتألفت وزارة شريف باشا المرجوة من األمة ، فلو لم يكن شريف عظيم المفس قوي الشخصية لجعل خ                 
تكليفاً لضباط الجيش ، اكتساباً لثقتهم وتأييدهم ، ولكنه على العكس خاطبهم بلهجة الناصح األمين ، ودعـاهم                  
إلي التزام حدود واجباتهم ، وهي الطاعة والنظام والذود عن الوطن ، ولم يكن مثل شريف ليقبل أن يكـون                    

ة مجداً أو سلطة ، فقـد عـرف عنـه التعفـف     أداة في يد الجيش وزعمائه ، ألنه لم يقصد من تأليف الوزار  
والنزاهة في كل أدوار حياته ، وشهد له ماضيه بأنه ال يحرص على المناصب ، وأنه يزهد فيها غذا رآهـا                     
تخالف مبدأه وكرامته ، ولقد كان من الوجهة الدستورية أسبق في الكفاح للدستور من العرابيين ، فقد أسـلفنا                   

دستوري لمجلس شورى النواب ، إذ تألفت وزارته األولى على قاعدة تقرير مبـدأ  أن على يده تطور النظام ال 
 ، قبل أن تظهر الدعوة      ١٨٧٩ ، كان استئنافا لجهده سنة       ١٨٨١المسئولية الوزارية أمام المجلس ، فعمله سنة        

  .العرابية بثالث سنين
نيابي كامل السلطة ، علـى   ولقد بر شريف باشا بوعده في تحقيق مطالب األمة ، وأهمها تأليف مجلس              

 تقريـراً بإجابـة     ١٨٨١ سـنة     أكتوبر ٤مثال المجالس النيابية األوربية ، فرفع إلي الخديوي توفيق باشا في            
حقيقه خطة تدل على الحكمة وسداد الرأي ، ذلك أنه دعا إلي إجراء             مطالب األمة في هذا الصدد ، واتبع في ت        

انتخابات عامة ، طبقا لالئحة مجلس شورى النواب القديم المؤسس في عهد إسماعيل على أن تعرض الوزارة              
على المجلس المنتخب التعديالت التي ترى إدخالها على نظام المجلس ليقررما يراه من التعديل فـي نظامـه                  

هض إلي مستوى المجالس النيابية الصحيحة ، أي أنه دعا إلي انتخاب مجلس شورى النواب على أن                 حتى ين 
  .لوضع الدستور الجديد) جمعية تاسيسية ( يكون 

 وأخذ المجلـس    ١٨٨١ ديسمبر سنة    ٢٦وقد تم األنتخاب ، وافتتح الخديوي مجلس شورى النواب في           
 عرض عليه شـريف باشـا مـشروع القـانون           ١٨٨٢ير سنة   يتولى أعماله ، وفي اليوم الثاني من شهر ينا        

األساسي للمجلس النيابي ، كي يبحثه المجلس ، ويقرر ما يراه فيه ، وقد حـوى القواعـد الرئيـسية للـنظم                
الدستورية الحديثة ، كتقرير مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب وتخويله حق تقرير الميزانية ، والرقابة على                

الزامها بعدم فرض اي ضريبة أو إصدار أي قانون أو الئحـة إال بعـد تـصديق مجلـس                   أعمال الحكومة و  
  .النواب

ولما عرض شريف باشا مشروع القانون األساسي على المجلس ألقى خطبة إضافية ذكر فيها أنه فـي                 
وضع هذا المشروع إنما ينفذ الخطة التي رآها منذ ثالث سنوات في عهد إسماعيل ، وإلي ذلك يـشير فـي                     

  : خطبته بقوله
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حضراتكم تعلمون أنه منذ ثالث سنوات تراءى لى أن الطريقة الوحيدة لخالص البالد من الورطات               " 
التي كانت محيطة بها هي توسيع نطاق الشورى ، واشتراك رأي نواب األهالي مع الحكومة في نظر كـل                   

كان موجوداً وقتئذ ، وهو أجرى      أمر مهم تعود منه المنفعة ، وكنت قدمت مشروعاً لمجلس النواب ، الذي              
يقـصد  ( فيه تغييرات لم يتيسر للحكومة النظر فيها ، ثم طرأت حوادث سياسية ومالية ليست خافية عليكم                 

   ".ترتب عليها تعويق إتمام المشروع ، والحمد هللا قد زالت العوائق) خلع إسماعيل ومشكلة الديون 
س شورى النواب ، وأنه ال يالئم حالة البالد ، وأن هذا ما             ثم ذكر رأيه في القانون األساسي القديم لمجل       

، والمح إلي أنه كـان هنـاك رأي          ) ١٨٧٩وهو مقتبس من دستور سنة      ( دعاه إلي وضع المشروع الجديد      
بعدم إطالق سلطة المجلس طفرة واحدة ، ولكن ثقته بكفاءة النواب جعلته يميل إلي تخويل المجلـس سـلطته                   

 تعهدات الحكومة المالية المترتبة على اتفاقاتها مع الدول ، أو على قانون التصفية ، مؤمالً                التامة ، مع احترام   
  : مع الزمن أن تتخلص البالد من قيود هذه االتفاقات قال في هذا الصدد

ولما كانت الئحة النواب التي اجتمعتم على مقتضاها ال تالئم أفكارنا جميعاً ، كما أوضحت ذلك منذ                 " 
ات ، وكررته بالمعروض الذي رفعته أخيراً للسدة الخديوية عن طلب اجتماع مجلسكم هذا ، فقـد              ثالث سنو 

اشتغلت مع رفقائي بتحضير الئحة موفقة لمقاصد العموم ، وقد تمت ، وها أنا اآلن أقدمها لحضراتكم للنظر                  
تي تعطى له ال تكـون      فيها ، مع كون هذه أول مرة اجتمع فيها مجلس نواب حر ، وكان يلزم أن السلطة ال                 

مطلقه بالكلية حتى يحكم المستقبل بإطالقها بالتدريج شيئاً فشيئاً ، لكن حيث أن مقصدنا جميعاً واحد ، وهو                  
خير البالد ، والحكومة معتقدة بكفاءة النواب وعلمهم بحقوقهم وواجباتهم ومحبتهم للوطن ، فقد أعطت لكم                

قبة على أفعال مأموري الحكومة من أي درجة أو اي صنف كانوا            الحرية التامة في إبداء آرائكم وحق المرا      
العمومية ، وابداء رأيكم فيها ، ونظر كافة القوانين واللوائح ،         ) الميزانيات  ( ، وتصرح لكم بنظر الموازين      

وقد التزمت الحكومة بعدم وضع اي ضريبة ، وال نشر أي قانون أو الئحة ما لم يكن بتصديق وإقرار منكم                    
ذلك تعهدت بأن تجعل النظار مشئولين لديكم عن كل أمر يترتب عليه إخالل بحقوقكم ، والغاية فإن لـم             ، وك 

  ".يحجر عليكم في شيء ما ، ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم

  :الخالف بين شريف باشا والعرابيين
ـ               ا اليهـا طغيـان     لم يكد شريف باشا يعرض مشروع القانون األساسى حتى وقعت أزمة سياسـية دع

الدولتين االستعماريتين انجلترا وفرنسا ، واتفاقهما على دس الدسائس وإلقاء أسباب الفتنـه واالنقـسام بـين                 
 قدم وكـيال إنجلتـرا      ١٨٨٢الخديوي والنواب ،تمهيداً لتحقيق أطماعها في البالد ، ذلك أنه خالل يناير سنة              

ا تتضمن اتفاقهما على تأييـد سـلطة الخـديوي عنـد أي             وفرنسا السياسيان إلي الخديوي مذكرة من دولتيهم      
صعوبات من شأنها عرقلة مجرى االعمال العامة في مصر ، وأن الحـوادث األخيـرة بالـديار المـصرية                   
وأخصها صدور المرسوم الخديوي بعقد مجلس النواب قد هيأت الفرصة للحكومتين التفاقهما على منـع مـا                 

  . من األخطارعساه أن تستهدف له حكومة الخديوي
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وقد أثارت هذه المذكرة سخط األمة ، واعتبرها الزعماء والنواب بحق تدخالً من الدول األوربية فـي                 
شؤون مصر الداخلية ، واعتداء على استقاللها وتحريضاً للخديوي على مقاومة األمة ، وذهبت أفكار النـاس                 

 الدولتين خلق اسباب غيـر مـشروعة        مذاهب شتى في الباعث على إرسال تلك المذكرة ، وتبين أن غرض           
للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه ، فقد أعقب المذكرة اعتداء آخر وهو طلب الـدولتين أن يخـول مجلـس         

( النواب حق تقرير الميزانية ، وفي خالل ذلك كانت اللجنة التي ألفها مجلس النواب لفحص القانون األساسي                  
  .تتولى مهمتها) الدستور 

 هذا التدخل كان تحدياً بالغاً لكرامة البالد وحقوقها ، وتدبيراً مبيتاً بين الـدولتين للعبـث                 وفي الحق أن  
باستقالل مصر تمهيداً الحتاللها ، إذ ما شأن إنجلترا وفرنسا بنظام مجلس النواب في مـصر ؟ وأي قـانون                    

 الميزانية ؟ ال شك أن      يخولهما حق التدخل في وضع الدستور المصري والمطالبة بحرمان المجلس حق تقرير           
هذا عدوان منكر ال سند له من الحق وال من العهود المبرمة بين مصر والدولتين ، وقد كان القانون األساسي                    
ينص على احترام اتفاقات مصر الخاصة بتسوية الديون ، فمع وضوح هذا النص لم يكن ما يسوغ للـدولتين                   

ية إطالقاً ، ولكن المطامع االستعمارية ال تحترم حقـاً ، وال       أن تطلبا حرمان مجلس النواب حق تقرير الميزان       
ترعى عهداً ، وكان مطلوباً من رجل الدولة السياسي أن يعالج هذه األزمة بالحكمة والحـزم ، صـحيح أن                    
الموقف جد عصيب ، إذ كيف تقبل أمة تحترم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين تريـدان حرمـان                    

اً من أقدس حقوقه ، وهو تقرير الميزانية ، ولكن الموقف يقتـضي أيـضاً الموازنـة بـين      مجلس النواب حق  
العواقب واختيار أهونها شراً ، فارتأى شريف باشا درءاً لألزمة السياسية أن ال يبت مجلس النـواب قـراره                   

تفادى التدخل المسلح من    النهائي في المادة المتعلقة بالميزانية ويرجئها إلي حين ، حتى تنجلي الغمة ، وبذلك ي              
جانب إنجلترا وفرنسا ، والتأجيل في ذاته لم يكن مضيعاً لحقوق األمة في الدستور ، ألن وضع الدستور قـد                    
يستغرق وقتاً يطول أو يقصر على حسب الظروف والمالبسات ، فكان من المستطاع تفادي األزمة بتأجيـل                 

رابيين أن ال يتعجلوا البت فيها وأن يمهلوه حتى يتدبر في           البت في هذه المادة ، وقد طلب شريف باشا من الع          
  .هذه المسألة ويعالجها بالتريث ومفاوضة الدولتين في شأنها

ولكن ظهر في الميدان عامل عجل باألزمة ، وهو طموح محمود باشا سامي البارودي إلـي رئاسـة                  
لعرش أيضاً ومن هنا تعقـدت األزمـة ،         الوزارة ، والبارودي كان كثير الطموح إلي السلطة والجاه ، وإلي ا           

ألنه وهو وزير الحربية في وزارة شريف باشا زين للعرابيين أن يتشبثوا برأيهم ويرفضوا التأجيل ، ويقروا                 
مادة الميزانية فوراً ، كما وضعتها اللجنة ، وقد رتب البارودي على هذه الخطة وصوله إلي رآسة الوزراء ،                   

لنواب رأي شريف باشا يؤدي طبعاً إلي استقالته ، فيدعى هو لتـأليف الـوزارة               ألنه كان مفهوماً أن رفض ا     
 ، وألف البارودي الوزارة في      ١٨٨٢ فبراير سنة    ٣الجديدة ، وقد كان ما رتبه ، فاستقالت وزارة شريف في            

اعقبتهـا  اليوم التالي ، وكانت أداة في يد العرابيين وفي عهدها تالحقت األحداث ، ثم استقالت هي أيـضاً و                  
 سـنة    يوليو ١١وزارة راغب باشا ، وفي عهدها ضرب االسطول اإلنجليزي مدينة اإلسكندرية بالمدافع يوم              

  . ، فكان ذلك اليوم المشئوم بدأ االحتالل١٨٨٢
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  :بعد االحتالل
ريف باشا بعد استقالته بعيداً عن الميدان ، وأخذت المحن والخطوب تتوالى على الـبالد دون أن                 ظل ش 

يسمع له فيها رأي ، إلي أن احتل اإلنجليز اإلسكندرية وانسحب العرابيين منها ، فوصلت المأساة إلي الخاتمة                  
المحزن من رأس مدبر يقتاد سـفينة       التعسة إلتي كان العقالء يتوجسون منها خوفاً ، وكان ال بد لهذا الموقف              

مصر وينجوا بها من المهالك التي انحدرت إليها ، فتجهت األنظار ثانية إلي شريف باشا إلنقاذ الموقف ، أو                   
 ، وعهد الخديوي إلي شريف باشا أن يؤلف الوزارة          راغب باشا بعبارة أوضح إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فاستقال         

، وكان الموقف حقاً يكتنفه عوأمل اليأس ، على أنه لم يكن يقبل من شريف باشا الذي أقصته الثـورة عـن                      
زنة التي وصلت إليها ، أن يتنح عن مواجهة الخطر         الميدان ، ولم تكن له يد في وصول البالد إلي الحالة المح           

 ، واشترك   ١٨٨٢بل كان مطلوباً منه أن يدرأ الكارثة أو يخفف من وقعها ، فألف الوزارة في أغسطس سنة                  
  .معه فيها رياض باشا الوزير المشهور بكراهيته للعرابيين

برنامجاً لوزارتة السابقة ، وأولها     ألف شريف باشا وزارته الرابعة ، على أن يحقق المبادئ التي جعلها             
أقرار النظام الدستوري ذلك كان مقصده ، وتلك كانت نيته ، ويتبين هذا المقصد من كتابـه الـذي أرسـله                     

أعرض لسموكم أن استدعائكم إياي لتشكيل وزارة جديدة في مثل هذه           : "  للخديوي في هذا الصدد فقد قال فيه      
ة ثقتكم في ، وأنني باالمتثال ألمركم الكريم أبرهن على إخالصي لوطني           الظروف ، إنما هو دليل على استدام      

  ".ولذاتكم السامية 
إن المبادئ التي عرضتها على سموكم منذ سنة التزال موضوع إهتمامي ، فإن غايتنا هي نجـاح                 " 

ء العدالـة ،    الوطن مادياً وأدبياً ، وأما الوسائط التي يلزم أتخذها لذلك فهي تعميم المعارف ، ونـشر لـوا                 
وتوسيع نطاق المبادئ الحرة المالئمة لهيئتنا اإلجتماعية والسياسية ، وكما أنه ال يلزم أن تتجاوز حـدود                 
لوائح ديسمبر ، كذلك ال ينبغي أن نحذف منها شيئاً ، ومن الواجب أن تتجه كل خواطرنا إلـي موضـوع                      

 ذلك كل ذي غيرة وقلب مـصري مخلـص          واحد ، وهو صيانة البالد ، وعليه فإنني استدعي لالشتراك في          
وكان شريف يأمل أن تنتهي فترة االحتالل العسكري اإلنجليزي ، ويبر اإلنجليز بوعـدهم               ". لذاتكم الشريفة 

بالجالء بمجرد توطيد مركز الخديوي توفيق ، ولكن الحوادث جأت أقوى من حسبان شريف باشا ،واخلـف                 
  .الد ويسيطرون على حكمهااإلنجليز ما وعدوا به ، وظلوا يحتلون الب

وكان المترجم ينظر بعين األلم إلي وجود الجيش اإلنجليزي في البالد ، وقد كان الذين شـهدوا يـوم                   
عودته مع الخديوي إلي القاهرة بعد إخماد الثورة أنه لم يملك دمعه وبكى حينما رأي في طريقة إلي الـسراي                

  .ليزية على جانبي الشوارع التي إجتازها الركب الخديويالخديوية مظاهر األحتالل واصطفاف الجنود اإلنج
وظل شريف باشا يدافع اإلنجليز عن البالد إلي أن ظهرت نواياهم االستعمارية في سلخ السودان عـن                 
مصر ، فقد اغتنم اإلنجليز استفحال الثورة المهدية ليكرهوا الحكومة المصرية على التخلـي عـن الـسودان                  

إذا تركنـا   : "  المعارضة ضد اإلنجليز في هذه المسألة ، وقال كلمتـة الـشهورة           فوقف شريف باشا ووقفت     
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وعارضهم في مسألة أخرى ال تقل عنها خطـورة وهـي طلـبهم أن يخـضع     " السودان فالسودان ال يتركنا     
  .الوزراء المصريون إلي نصائح المعتمد البريطاني

 يميل إلي قبول مطالب اإلنجليز لم يرى بداً من استقالته من الوزارة فـي               الخديوي توفيق ولما رأي أن    
  .١٨٨٤يناير سنة 
قد أراد شريف باشا أن يسجل على االحتالل عدوانه على حقوق مصر ، فلم يـبن اسـتقالته علـى                    و

األسباب الصحية كما جرت العادة بذلك بل بناها على األسباب الصحيحة ، فذكر فـي اسـتقالته أن الدولـة                    
ئحها بدون مـذاكرة    اإلنجليزية تطلب إخالء السودان ، وهذا ما ال سبيل إليه ، وذكر ما طلبته من اتباع نصا                

 أغـسطس   ٢٨وال يخفى أن هذه االقتراحات مخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة في            : "  فيها ، قال  
 التي نص فيها على أن الخديوي يجري أحكام البالد باشتراكه مع النظام ، فبناء علـى ذلـك                   ١٨٧٨سنة  

 ال يمكن لنا والحالة هذه أن ندير البالد على          نضطر هنا أن نطلب من مقامكم العالي أن تقبلوا استعفأنا ألنه          
   ".أصول شورية

بهذه االستقاله سجل شريف باشا احتجاج مصر على سلخ السودان عنها ، وعلى تدخل اإلنجليـز فـي                  
  .شئون الحكومة المصرية واعتدائهم على استقاللها ، وبهذا الموقف المشرف ختم شريف باشا حياته السياسية

 ١٨٨٧ سـنة     أبريل ٢٠عد ذلك وما زال المرض يعاوده إلي أن أدركته الوفاه في            وقد اعتلت صحته ب   
ستشفاء ، فطير البرق نباء نعيه إلي مصر ،          ، حيث كان بها لإل     النمسا من أعمال    جراتزاته بمدينة   وكانت وف 

 وشيعت جنازتة فـي المـدينتين فـي         القاهرة ، ومنها إلي     اإلسكندريةفقوبل بالحزن العام ، ونقل جثمانه إلي        
إحتفال من أعظم الجنازات القومية التي شهدتها مصر ، ففي اإلسكندرية كان أول الجنازة بالمنشية وأخرهـا                 

ف شخص ، وأقفلت المحال التجارية ودواوين       عند باب الترسانة ، وفي القاهرة مشي لتشييعها نحو عشرة آال          
الحكومة حداداً على الفقيد ، وأزدحمت الشوارع التي مر بها جثمانه بجموع الناس ، فكان يومـاً مـشهوداً ،                    
شبهته الصحف في كثرة جموعه بيوم عودة المحمل من الحج ، وال غرو فالحوادث التي وقعت فـي مـصر                    

 الوزارة قد زادت من قيمة هذه االستقالة التاريخية وضاعفت إعجاب األمة            والسودان بعد استقالة المترجم من    
بموقف شريف باشا في مسألة السودان واحتجاجه على سياسة االحتالل اإلنجليزي ، فكـان تـشييع جنازتـه                  

  .مظهراً من مظاهر تقدير األمة لهذا الموقف المجيد

  :صفاته وأخالقه
لقامة ، مشرق الوجه ، معتدل القوام ، متواضعاً في أنفه وشمم            كان شريف باشا جميل الطلعة ، طويل ا       

، عظيماً في غير صلف وال غرور ، دمث األخالق ، كريم الطباع ، شريفاً نزيهاً ، صادق الوطنية ، غيوراً                     
على حقوق مصر ، محباً للحرية ، تتمثل فيه أخالق كرام النبالء وطباعهم وأساليبهم ، شديد االحتفاظ بكرمته                  

عزة نفسه ، يتنزة عن الصغائر مستقل الرأي ، ال يرضى لنفسه أن يكون أداة في يد غيرة ، كانـت هـذه                       و
الصفات رداءاً له في حياته السياسية ، إذ صانته من أن يتدلى إلي تنفيذ أهواء الخـديويين والمـستعمرين ،                    

لدفاع عن حقوق مصر وكرامتهـا      فسلك إزائهم مسلك الكرامة واألنفة ، ومن هنا جائت مواقفة المشرفة في ا            
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وكان فوق ذلك كامل الثقافة واسع اإلطالع ، ملماً بعلوم أوربا وأحوالها ، فكان ينال احترام ساسة األوربيـين              
ممن عاصرهم أو اتصل بهم ، ولم يكن ينقصه من صفات رجال الدولة سوى الجلد على العمل ، فإنه كـان                     

  .ثير من شؤون وزارتة إلي مرؤوسيهيميل إلي الدعة والراحة ، ويدع تصريف ك

  :شريف باشا ومعاصروه
كان شريف باشا في عصره رجل الدولة الوحيد الذي ارتضى معاصروه رئاسته ، وعلى الرغم ممـا                 
كان بينه وبين نوبار باشا من جهة ، ورياض باشا من جهة أخرى ، من التنافس والكراهية فإنهما رضـيا أن                     

 حين كان نوبار    ١٨٦٩سنة  ) مجلس الوزراء   ( يساً للمجلس الخصوصي العالي     يعمال تحت لوائه فقد كان رئ     
 راغب باشا وشاهين باشـا       ومن أعضائها إسماعيل   ١٨٧٩يتولى وزارة الخارجية وكان رئيساً للوزارة سنة        

  .وذو الفقار باشا الخ
 ومصطفي فهمي باشـا الـخ ،        محمود باشا سامي البارودي   ولما ألف وزارته الثانية كان من أعضائها        

 والعالمة قدري باشـا ، ومـن أعـضاء          ومصطفي فهمي  البارودي   ١٨٨١ومن أعضاء وزارته الثالثة سنة      
  .على باشا مبارك والعالمة رياض باشاوزارته الرابعة 

 فمن هذا البيان يتضح أن كبار الحكام ورجال الدولة في عصره كانوا يعترفون لـه بالزعامـة علـى                  
  .أختالف نزعاتهم وأقدارهم وتلك ميزة لم تتفق لغيره من معاصريه

هذا وقد أعقب شريف باشا ولد وابنتين ، أما أبنه فهو محمد شريف باشا الذي كـان وكـيالً لـوزارة                     
الخارجية ، وال يختلف أسمه عن أسم أبيه ولذلك يعرف صاحب الترجمة احياناً باسم شريف باشـا الكبيـر ،                    

الملكـة   باشـا ، والـد   عبد الرحيم صبري، فإحداهما تزوجت محرم شاهين باشا ، والثانية من وأما كريمتاه  
  . ، فهي حفيدة شريف باشا الكبيرنازلي

 انشاء مصلحة األثار المصرية بشارع مارييت باشا :  م ١٨٨٧ •

  ::قيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية المالحة فى قناة السويسقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية المالحة فى قناة السويستوتو: :  م  م ١٨٨٨١٨٨٨

  وثيقةوثيقة
  معاهدة القسطنطينية

  ١٨٨٢ أكتوبر سنة ٢٩في 
 ١٧، المطبعة األميرية بالقاهرة ص ١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "

- ٢٠"  
لة إمبراطور ألمانيـا وملـك بروسـيا        إن جاللة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجال        

وجاللة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ وملك هنغاريا وجاللة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصـية علـى                 
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المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجاللة ملك إيطاليا وجاللة ملك هولنـدا ودوق لوكـسمبرج إلـخ وجاللـة                  
  . ر الدولة العثمانيةإمبراطور الدول الروسية وجاللة إمبراطو

رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال                 
قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر مـن                  

والمؤيد للشروط التي منحهـا سـمو       ) ١٢٨٢ سنة    ذي القعدة  ٢ (١٨٦٦ فبراير سنة    ٢٢الباب العالي بتاريخ    
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الخديوي قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد        

  : الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق االعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية
بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحـرب             تظل قناة السويس البحرية      - ١مادة  

  . لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها
وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية اسـتعمال القنـاة                  

  . سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب
  .  مطلقا الستعمال حق الحصار البحريولن تكون القناة خاضعة

 تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقنـاة                - ٢مادة  
البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة                 

 والمشتمل علـى ديباجـة      ١٨٦٣ مارس سنة    ١٨ها في االتفاق المبرم بتاريخ      وهي التعهدات المنصوص عن   
  . وأربع مواد

  . وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسالمة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده
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  صورة طبق األصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عماء األدب في العصر الحـديث وِلـد        مولد الكاتب الكبير محمد حسين هيكل، أحد ز       :  م   ١٨٨٨ •

بمحافظة الدقهلية، وتلقى تعليمه في مصر، واستكمله في فرنسا، وبعد عودتـه مـارس العمـل                
الصحافي، والحزبي، والسياسي، واشتغل بالكتابة وله مؤلفات كثيرة، بضعها كان رائدا بها، ومن             

 ...ينبأشهر أعماله حياة محمد، الصديق أبو بكر، والفاروق عمر، وز
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صدور جريدة المؤيد الغراء، وكان يرأس تحريرها الكاتب المصري الكبيـر علـي             :  م   ١٨٨٩ •
 .يوسف، وظلت الجريدة من أعظم الجرائد في العالم اإلسالمي حتى اختفت

 مولد السياسى الرحالة احمد حسنين وتولى رئاسة الديوان الملكى:  م ١٨٨٩ •

  :: العقاد العقادمولد الكاتب الكبير عباس محمودمولد الكاتب الكبير عباس محمود: :  م  م ١٨٨٩١٨٨٩
 ولد بأسوان واكتفى بتعليمه االبتدائي وعمل في الصحافة واعتمد على نفسه في القراءة والتثقيف حتى               

وهو كاتب موسوعي كتب المقالة بأشكالها المتنوعة والدراسة األدبيـة والترجمـة الشخـصية              . برز واشتهر 
مولـد  :  م   ١٨٨٩لة العبقريـات   كتاب أشهرها سلـس    ١٠٠والرواية ولع عشرة دواوين شعرية وله أكثر من         

 .األديب والكاتب المصري المعروف طه حسين الذي لقب بعميد األدب العربي

تبوأ العقاد مكانة عالية في النهضة األدبية الحديثة ندر من نافسه فيها، فهو يقف بين أعالمها، وكلهـم                  
ظيم من أي الجهات أتيتـه راعـك        هامات سامقة، علما شامخًا وقمة باذخة، يبدو لمن يقترب منه كالبحر الع           

اتساعه، وعمقه، أو كقمة الهرم الراسخ ال ترقى إليه إال من قاعدته الواسعة، واجتمع له ما لم يجتمع لغيـره                    
من المواهب والملَكَات، فهو كاتب كبير، وشاعر المع، وناقد بصير، ومؤرخ حـصيف، ولغـوي بـصير،                 

رفيعة بجاه أو سلطان، أو بدرجات، وشـهادات، بـل نالهـا       وسياسي حاذق، وصحفي نابه، ولم ينل منزلته ال       
بمواهبه المتعددة، وهمته العالية، ودأبه المتصل، عاش من قلمه وكتبه، وترفع عن الوظـائف والمناصـب ال                 

 .كرها فيها، بل صونًا لحريته واعتزازا بها، وخوفًا من أن تنازعه الوظائف عشقه للمعرفة

 الكفاح المتصل والعمل الدءوب، صارع الحياة واألحداث وتسامى علـى           وحياة العقاد سلسلة طويلة من    
الصعاب، وعرف حياة السجن وشظف العيش، واضطهاد الحكام، لكن ذلك كله لم يوِهن عزمـه أو يـصرفه                  
عما نذر نفسه له، خلص لألدب والفكر مخلصا له، وترهب في محراب العلم؛ فأعطاه ما يستحق من مكانـة                   

  .وتقدير

  :د والنشأةالمول
 مـن شـوال     ٢٩(في مدينة أسوان بصعيد مصر، وِلد عباس محمود العقاد في يوم الجمعة الموافـق               

، ونشأ في أسرة كريمة، وتلقى تعليمه االبتدائي بمدرسة أسوان األميريـة،  )١٨٨٩ من يونيو   ٢٨= هـ١٣٠٦
  . عشرة من عمرهوهو في الرابعة) م١٩٠٣= هـ١٣٢١(وحصل منها على الشهادة االبتدائية سنة 

وفي أثناء دراسته كان يتردد مع أبيه على مجلس الشيخ أحمد الجداوي، وهو من علماء األزهر الـذين                  
ر القراءة واالطـالع، فكـان      ، وكان مجلسه مجلس أدب وعلم، فأحب الفتى الصغي        جمال الدين األفغاني  لزموا  

، وديـوان  "قصص ألف ليلـة وليلـة  "لألبشيهي، و" المستَطْرف في كل فن مستظرف "مما قرأه في هذه الفترة      
البهاء زهير وغيرها، وصادف هذا هوى في نفسه، ما زاد إقباله على مطالعة الكتب العربية واإلفرنجية، وبدأ                 

  .في نظم الشعر
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بعد حصوله على الشهادة االبتدائية، بل عمل موظفًا في الحكومة بمدينة قنا سنة             ولم يكمل العقاد تعليمه     
وعمل في القسم المـالي بمديريـة       ) م١٩٠٧= هـ١٣٢٥(ثم نُِقَل إلى الزقازيق سنة      ) م١٩٠٥= هـ١٣٢٣(

  .الشرقية، وفي هذه السنة توفي أبوه، فانتقل إلى القاهرة واستقر بها

  :االشتغال بالصحافة
د بحياة الوظيفة وقيودها، ولم يكن له أمل في الحيـاة           ضاق العقا 

غير صناعة القلم، وهذه الصناعة ميدانها الصحافة، فاتجه إليها، وكان          
حين عمل مع العالمة    ) م١٩٠٧= هـ١٣٢٥(أول اتصاله بها في سنة      

محمد فريد وجدي في جريدة الدستور اليومية التي كـان يـصدرها،            
ترجمة والتصحيح من العدد األول حتى      وتحمل معه أعباء التحرير وال    

  .العدد األخير، فلم يكن معهما أحد يساعدهما في التحرير
  

إلى الوظيفة بديوان األوقاف، لكنه ضـاق       ) م١٩١٢= هـ١٣٣١(وبعد توقف الجريدة عاد العقاد سنة       
ا اصـطدم   بها، فتركها، واشترك في تحرير جريدة المؤيد التي كان يصدرها الشيخ علي يوسف، وسرعان م              

بسياسة الجريدة، التي كانت تؤيد الخديوي عباس حلمي، فتركها وعمل بالتدريس فترة مـع الكاتـب الكبيـر                  
ـ ١٣٣٦(إبراهيم عبد القادر المازني، ثم عاد إلى االشتغال بالصحافة في جريدة األهالي سنة               ) م١٩١٧= هـ

واشـتغل بالحركـة    ) م١٩١٩= هـ١٣٣٨(وكانت تَصدر باإلسكندرية، ثم تركها وعمل بجريدة األهرام سنة          
م، وصار من كُتَّابها الكبار مدافعا عن حقـوق الـوطن فـي الحريـة               ١٩١٩الوطنية التي اشتغلت بعد ثورة      

واالستقالل، وأصبح الكاتب األول لحزب الوفد، المدافع عنه أمام خصومه من األحزاب األخرى، ودخل فـي                
  .مة حول سياسة المفاوضات مع اإلنجليز بعد الثورةمعارك حامية مع منتقدي سعد زغلول زعيم األ

في جريدة الـبالغ، وارتـبط      ) م١٩٢٣= هـ١٣٤٢(وبعد فترة انتقل للعمل مع عبد القادر حمزة سنة          
اسمه بتلك الجريدة، وملحقها األدبي األسبوعي لسنوات طويلة، ولمع اسمه، وذاع صـيته واُنْتخـب عـضوا                 

يخ وقفته الشجاعة حين أراد الملك فؤاد إسقاط عبارتين من الدستور، تنص            بمجلس النواب، ولن ينسى له التار     
إحداهما على أن األمة مصدر السلطات، واألخرى أن الوزارة مسئولة أمام البرلمان، فارتفع صوت العقاد من                

ـ         : "تحت قبة البرلمان على رؤوس األشهاد من أعضائه قائال         ي إن األمة على استعداد ألن تسحق أكبر رأس ف
ـ ١٣٤٩(، وقد كلفته هذه الكلمة الشجاعة تسعة أشهر من السجن سنة            "البالد يخون الدستور وال يصونه     = هـ

  .بتهمة العيب في الذات الملكية) م١٩٣٠
( وظل العقاد منتميا لحزب الوفد حتى اصطدم بسياسته تحت زعامة مصطفى النحاس باشا فـي سـنة                  

 وبدأ نشاطُه الصحفي يقل بالتدريج وينتقل إلـى مجـال           فانسحب من العمل السياسي،   ) م١٩٣٥= هـ١٣٥٤
التأليف، وإن كانت مساهماته بالمقاالت لم تنقطع إلى الصحف، فشارك في تحريـر صـحف روزاليوسـف،                 

  .والهالل، وأخبار اليوم، ومجلة األزهر

 العسكرية للعقاد في مكتبه زيارة طلبة الكلية
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  :مؤلفات العقاد
ل عرف العقاد منذ صغره بنهمه الشديد في القراءة، وإنفاقه الساعات الطوا          

في البحث والدرس، وقدرته الفائقة على الفهم واالسـتيعاب، وشـملت قراءاتـه             
األدب العربي واآلداب العالمية فلم ينقطع يوما عن االتصال بهما، ال يحوله مانع             
عن قراءة عيونهما ومتابعة الجديد الذي يصدر منهما، وبلغ من شغفه بالقراءة أنه         

في موضوعاتها حتى إن أديبا زاره يوما، فوجد        يطالع كتبا كثيرة ال ينوي الكتابة       
على مكتبه بعض المجلدات في غرائز الحشرات وسلوكها، فسأله عنها، فأجابـه            
بأنه يقرأ ذلك توسيعا لنهمه وإدراكه، حتى ينفذ إلى بواطن الطبـائع وأصـولها              

  .األولى، ويقيس عليها دنيا الناس والسياسة

: عات مختلفة، فكتب فـي األدب والتـاريخ واالجتمـاع مثـل           وكتب العقاد عشرات الكتب في موضو     
مطالعات في الكتب والحياة، ومراجعات في األدب والفنون، وأشتات مجتمعة في اللغة واألدب، وساعات بين               
الكتب، وعقائد المفكرين في القرن العشرين، وجحا الضاحك المضحك، وبين الكتب والناس، والفصول، واليد              

  .القوية في مصر
" الـديوان فـي النقـد واألدب      "وضع في الدراسات النقدية واللغوية مؤلفات كثيرة، أشـهرها كتـاب            و

ابـن  "باالشتراك مع المازني، وأصبح اسم الكتاب عنوانًا على مدرسة شعرية عرفت بمدرسة الديوان، وكتاب     
ء، وأبو نواس الحسن    ، وشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، ورجعة أبي العال         "الرومي حياته من شعره   

  .بن هانئ، واللغة الشاعرية، والتعريف بشكسبير
، "هتلر في الميـزان   "، و "الحكم المطلق في القرن العشرين    : "وله في السياسة عدة كتب يأتي في مقدمتها       

ال "، و "النازيـة واألديـان   "، و "الشيوعية واإلسـالم  "، و "فالسفة الحكم في العصر الحديث    "، و "وأفيون الشعوب 
  ".عية وال استعمارشيو

وهو في هذه الكتب يحارب الشيوعية والنظم االستبدادية، ويمجد الديمقراطية التي تكفل حرية الفـرد،               
الذي يشعر بأنه صاحب رأي في حكومة بالده، وبغير ذلك ال تتحقق له مزية، وهو يِعد الشيوعية مذهبا هداما                   

 والحديث، وال سيما الجهود التي بذلها اإلنسان لالرتفاع بنفـسه      يقضي على جهود اإلنسانية في تاريخها القديم      
  .من اإلباحية الحيوانية إلى مرتبة المخلوق الذي يعرف حرية الفكر وحرية الضمير

سعد زغلول، وغاندي وبنيامين فرانكلين، ومحمـد       "وله تراجم عميقة ألعالم من الشرق والغرب، مثل         
ابن رشد، والفارابي، ومحمد عبده، وبرناردشو، والشيخ الرئيس ابـن          علي جناح، وعبد الرحمن الكواكبي، و     

  ".سينا
عرائس وشياطين، وألوان من القـصة القـصيرة فـي    "وأسهم في الترجمة عن اإلنجليزية بكتابين هما     

  ".األدب األمريكي

 مفكر المستقبل في عيون
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  :إسالميات العقاد

تجاوزت مؤلفات العقاد اإلسالمية أربعين كتابـا، شـملت جوانـب           
م في كتب ذائعة، عـرف  مختلفة من الثقافة اإلسالمية، فتناول أعالم اإلسال     

كثير منها باسم العبقريات، استهلها بعبقرية محمد، ثم توالت باقي السلسلة           
التي ضمت عبقرية الصديق، وعبقرية عمر، وعبقرية علـي، وعبقريـة           
خالد، وداعي السماء بالل، وذو النورين عثمان، والصديقة بنت الصديق،          

ـ          ي سـفيان، وفاطمـة     وأبو الشهداء وعمرو بن العاص، ومعاوية بـن أب
  .الزهراء والفاطميون

وهو في هذه الكتب ال يهتم بسرد الحوادث، وترتيب الوقائع، وإنما يعني برسم صورة للشخصية تُعرفنا                
  .به، وتجلو لنا خالئقه وبواعث أعماله، مثلما تجلو الصورة مالمح من تراه بالعين

وضوع دراسة الطالب في المدارس الثانوية      وقد ذاعت عبقرياته واُشتهرت بين الناس، وكان بعضها م        
  .في مصر، وحظيت من التقدير واالحتفاء بما لم تحظ به كتب العقاد األخرى

حقـائق اإلسـالم وأباطيـل      : وألَّف العقاد في مجال الدفاع عن اإلسالم عدة كتب، يأتي في مقـدمتها            
 والديمقراطية في اإلسالم، واإلنسان في      خصومه، والفلسفة القرآنية، والتفكير فريضة إسالمية، ومطلع النور،       

  .القرآن الكريم، واإلسالم في القرن العشرين وما يقال عن اإلسالم
وهو في هذه الكتب يدافع عن اإلسالم أمام الشبهات التي يرميه بها خصومه وأعداؤه، مستخدما علمـه                 

فوازن بين اإلسالم وغيره وانتهـى      الواسع وقدرته على المحاجاة والجدل، وإفحام الخصوم بالمنطق السديد،          
من الموازنة إلى شمول حقائق اإلسالم وخلوص عبادته وشعائره من شوائب الملل الغابرة حين حرفت عـن                 
مسارها الصحيح، وعرض للنبوة في القديم والحديث، وخلص إلى أن النبوة في اإلسالم كانت كمال النبوات،                

 أن اإلسالم يدعو إلى االنقياد والتسليم دون تفكير وتأمل، ويقدم مـا             وختام الرساالت وهو يهاجم الذين يدعون     
يؤكد على أن التفكير فريضة إسالمية، وأن مزية القرآن األولى هي التنويه بالعقل وإعمالـه، ويكثـر مـن                   
النصوص القرآنية التي تؤيد ذلك، ليصل إلى أن العقل الذي يخاطبه اإلسالم هو العقل الذي يعصم الـضمير                  

  .درك الحقائق ويميز بين األشياءوي
وقد رد العقاد في بعض هذه الكتب ما يثيره أعداء اإلسالم من شبهات ظالمة يحاولون ترويجها بـشتى                  
الوسائل، مثل انتشار اإلسالم بالسيف، وتحبيذ اإلسالم للرق، وقد فنَّد الكاتب هذه التهم بالحجج المقنعة واألدلة                

  ". اإلسالمما يقال عن"القاطعة في كتابه 

  :شاعرية العقاد
لم يكن العقاد كاتبا فذا وباحثًا دؤوبا ومفكرا عميقًا، ومؤرخًا دقيقًا فحسب، بل كان شاعرا مجـددا، لـه                

يقظة الصباح، ووهج الظهيرة، وأشباح األصيل، وأعاصير مغرب، وبعـد األعاصـير،            : عشرة دواوين، هي  

 العربية برئاسة انعقاد مجمع اللغة
 العقاد لطفي السيد ولحظةانفعال من
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ان، وعابر سبيل، وديوان من دواوين، وهذه الدواوين العـشرة          وأشجان الليل، ووحي األربعين، وهدية الكرو     
  .هي ثمرة ما يزيد على خمسين عاما من التجربة الشعرية

أراد به أن يبتدع طريقة في الشعر العربي، وال يجعـل           " عابر سبيل "ومن أطرف دواوين العقاد ديوانه      
عا للشعر؛ ولذا جعل هذا الـديوان       الشعر مقصورا على غرض دون غرض، فأمور الحياة كلها تصلح موضو          

جـاء  " عسكري المـرور  "بموضوعات مستمدة من الحياة، ومن الموضوعات التي ضمها الديوان قصيدة عن            
  :فيها

 مــتحكم فــي الــراكبين  
  

  

ــة     ــدا ركوب ــه أب ــا ل  وم
  

 لهــم المثوبــة مــن بنانــك
  

  

 حــين تــأمر والعقوبــة    
  

 مر ما بدا لك في الطريق     
  

  

 بهورض علــى مهــل شــعو  
  

 أنــا ثــائر أبــدا ومــا فــي
  

  

ــعوبة     ــدا ص ــورتي أب  ث
  

ــال  ــي ف ــب رجل ــا راك  أن
  

  

ــريبة    ــي وال ض ــر عل أم 
  

  :تقدير العقاد
 مجمع اللغة العربيـة   لقي العقاد تقديرا وحفاوة في حياته من مصر والعالم العربي، فاخْتير عضوا في              

فهو من الرعيل األول من أبناء المجمع، واخْتير عضوا مراسال في مجمع            ) م١٩٤٠= هـ١٣٥٩(بمصر سنة   
ـ ١٣٧٩(اللغة العربية بدمشق، ونظيره في العراق، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب سنة                = هـ

  ).م١٩٥٩
إلى الفارسية، ونُقلـت عبقريـة      " اهللا"ى، فتُرجم كتابه المعروف     وتُرجمت بعض كتبه إلى اللغات األخر     

محمد وعبقرية اإلمام علي، وأبو الشهداء إلى الفارسية، واألردية، والمالوية، كما تُرجمت بعض كتبـه إلـى                 
  .األلمانية والفرنسية والروسية
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مؤرخًا وكاتبا، وأطلقت كليـة     وكان أدب العقاد وفكره ميدانًا ألطروحات جامعية تناولته شاعرا وناقدا و          
اللغة العربية باألزهر اسمه على إحدى قاعات محاضراتها، وبايعه طه حسين بإمارة الشعر بعد موت شوقي،                

ضعوا لواء الشعر في يد العقاد، وقولوا لألدباء والشعراء أسـرعوا واسـتظلوا بهـذا         : "وحافظ إبراهيم، قائال  
  ".اللواء، فقد رفعه لكم صاحبه

درت دار الكتب نشرة بيلوجرافية وافية عن مؤلفات العقاد، وأصدر الدكتور حمـدي الـسكوت           وقد أص 
أستاذ األدب العربي بالجامعة األمريكية كتابا شامال عن العقاد، اشتمل على بيلوجرافية لكـل إنتـاج العقـاد                  

  .ية والنثريةاألدبي والفكري، وال تخلو دراسة عن األدب العربي الحديث عن تناول كتاباته الشعر
واشْتُهر العقاد بصالونه األدبي الذي كان يعقد في صباح كل جمعة، يؤمه تالمذته ومحبوه، يلتقون حول                
أساتذتهم، ويعرضون لمسائل من العلم واألدب والتاريخ دون اإلعداد لها أو ترتيب، وإنما كانت تُطْرح بيـنهم           

فـي صـالون    " ج األستاذ أنيس منصور كتابه البديع       ويدلي كل منهم بدلوه، وعن هذه الجلسات الشهيرة أخر        
  ".العقاد

  :وفاة العقاد
ظل العقاد عظيم اإلنتاج، ال يمر عام دون أن يسهم فيه بكتاب أو عدة كتب، حتى تجاوزت كتُبه مائـةَ                    
 كتاب، باإلضافة إلى مقاالته العديدة التي تبلغ اآلالف في بطون الصحف والدوريات، ووقف حياته كلها على               

  ).م١٩٦٤ من مارس ١٢= هـ١٣٨٣ من شوال ٢٦(خدمة الفكر األدبي حتى لقي اهللا في 
إبـراهيم  "مولد الكاتب والشاعر العربي الكبير إبراهيم عبد القادر المازني، صـاحب            :  م   ١٨٩٠ •

 .، وهو أحد مؤسسي مدرسة الديوان بجانب العقاد وشكري"قبض الريح"، و"الثاني

  للطباعة والنشر اسسها السيد نجيب مترى انشاء دار المعارف:  م ١٨٩٠ •

 مولد رئيس وزراء مصر األسبق احمد نجيب الهاللى:  م ١٨٩١ •

 صدور مجلة األستاذ، وكان صاحب امتيازها عبد اهللا النديم خطيب الثورة العرابية:  م ١٨٩٢ •

 اصدر جرجى زيدان دار الهالل :  م ١٨٩٢ •

  م١٩٥٥شادى وتوفى مولد الشاعر والطبيب احمد زكى ابو :  م ١٨٩٢ •

  ::عباس بن اسماعيل  يعين خديو على مصر تحت اسم عباس حلمى الثانىعباس بن اسماعيل  يعين خديو على مصر تحت اسم عباس حلمى الثانى: :  م  م ١٨٩٢١٨٩٢
  :الخديوى عباس حلمى الثانى 

 وعزل  ١٨٩٢ يناير   ٨ابن الخديوى محمد توفيق بن إسماعيل باشا ابن إبراهيم أبن محمد على باشا من               
   . ١٩١٤ سبتمبر ١٩فى 

حاول أن ينتهج سياسة إصالحية ويتقرب إلـى المـصرييم ويقـاوم     كان أكبر أوال توفيق و     ١٨٧٤ولد  
فانتهز االنجليز فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية األولى وكان عباس خارج مصر            .. االحتالل البريطانى   
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 ١٩١٤فطلبوا منه عدم العودة إلى مصر وفرضوا عليها الحماية رسميا ، وخلع االنجليز الخديوى فى ديسمبر                 
   .١٩٤٤باس وقد توفى ع

  ::محمود تيمورمحمود تيمورمولد مولد : :  م  م ١٨٩٤١٨٩٤
ـ ١٣٩٣  رجـب  ٢٦ - ١٨٩٤  يونيو ١٦/هـ١٣١٢  محرم ١٢(محمود تيمور      أغـسطس  ٢٥ = هـ

 .مصري، من رواد القصة العربية) ١٩٧٣

يعد محمود تيمور أحد الرواد األوائل لفن القصة العربية، وهو واحد من القالئل الذين نهضوا بهذا الفن                 
ة الذي شهد نضوجا مبكرا على يديه، واستطاع أن يقدم ألوانًا مختلفة مـن القـصص الواقعيـة والرومانـسي                  

والتاريخية واالجتماعية، كما برع في فنون القصة المختلفة؛ سواء كانت القصة القصيرة، أو الرواية، وتـأثَّر                
  .به عدد كبير من األدباء والروائيين الذين أفادوا كثيرا من أعماله
، ونشأ  ١٨٩٤ يونيو ١٦/هـ١٣١٢  محرم ١٢ولد محمود أحمد تيمور في أحد أحياء مصر القديمة في           

 باشا واحدا من أبرز أعالم      أحمد تيمور في أسرة عريقة على قدر كبير من الجاه والعلم والثراء؛ فقد كان أبوه              
  .عصره ومن أقطاب الفكر واألدب المعدودين، وله العديد من المؤلفات النفيسة المميزة

 يتميز بأصالته الشعبية؛ فهو يجمع أشـتاتًا        -وهو الحي الذي ولد فيه محمود تيمور      - درب سعادة وكان  
من الطوائف والفئات التي تشمل الصناع والتجار وأرباب الحرف من كل فن ولون ولذا فقد كان لدرب سعادة                  

  .انتقلت أسرته بعدها إلى ضاحية عين شمس. تأثير كبير في أعماله القصصية
ى تعلم محمود تيمور بالمدارس المصرية االبتدائية والثانوية األميرية، والتحق بمدرسـة الزراعـة              تلق

العليا، ولكن حدثت نقطة تحول خطيرة في حياته وهو لم يتجاوز العشرين من عمره بعد؛ فقد أصيب بمرض                  
، واشتدت وطأة المرض عليه؛ فانقطع عن دراسته الزراعية، ولزم الفراش ثالثة أشهر، قضاها فـي                التيفوئيد

، ووجد في نفسه ميالً شـديدا إلـى األدب؛          بسويسراالقراءة والتأمل والتفكير، وسافر إلى الخارج لالستشفاء        
فألزم نفسه بالقراءة واالطالع، وهناك أتيحت له دراسة عالية في اآلداب األوربية؛ فـدرس األدب الفرنـسي                 

  .واألدب الروسي، باإلضافة إلى سعة اطالعه في األدب العربي
أنطـون  :  العالمي لعدد من مـشاهير الكتـاب العـالميين، مثـل     واتسعت قراءاته لتشمل روائع األدب    

  .وجي دي موباسان، وإيفان تورجنيف، تشيكوف
تأثر محمود تيمور بأخيه في اتجاهه نحو المذهب الواقعي في الكتابة القصصية، والذي ظهر واضـحا                
في مجموعته القصصية األولى ما تراه العيون، فأعجب بها محمود إعجابا دعاه إلى أن يؤلف على غرارها؛                 

وفجأة توفي أخوه محمد وهو في شبابه؛       ). م١٩٢٥=  هـ   ١٣٤٤(فكتب باكورته القصصية الشيخ جمعة سنة       
  .فأدى ذلك لشعور محمود باإلحباط

ورث محمود تيمور عن أبيه العديد من الملكات والصفات؛ فقد كان مغرما بـاألدب واللغـة، شـغوفًا                  
  .بالقراءة والبحث واالطالع، محبا للكتابة والتأليف
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ى القراءة واالطالع، وتنشئته على حب فنون األدب واللغـة؛          وقد عني أبوه منذ سن مبكرة بتوجيهه إل       
  .فأقبل االبن على مكتبة أبيه العامرة يقرأ من جميع كتبها

غرس فيه نزعته الرومانسية، كما تأثر بعـدد مـن الـشعراء،             الذي   بالمنفلوطيوكان له شغف خاص     
ذي كان لكتابـه األجنحـة المتكـسرة بنزعتـه          ، ال جبران خليل جبران  خاصة شعراء المهجر، وعلى رأسهم      

  .الرومانسية الرمزية تأثير خاص في وجدانه
  .بعد ذلك توفي ابنه وهو لم يتعدى العشرين فحزن حزنا عميقا لذلك

  :مكانة تيمور األدبية
حظي محمود تيمور بحفاوة وتقدير األدباء والنقاد، ونال اهتمام وتقدير المحافل األدبية ونـوادي األدب               

الجامعات المختلفة في مصر والوطن العربي، كما اهتمت به جامعات أوروبا وأمريكا، وأقبل علـى أدبـه                 و
  .األدباء والدارسون في مصر والعالم

مؤتمر األدباء فـي بيـروت سـنة        : ومثل محمود تيمور مصر في العديد من المؤتمرات األدبية، مثل         
أيـضا، ومـؤتمر الدراسـات      ) م١٩٥٤= هـ  ١٣٧٣(، ومؤتمر القلم ببيروت سنة      )م١٩٥٤= هـ  ١٣٧٣(

  .دمشق بباكستان، ومؤتمر األدباء في جامعة بشاوراإلسالمية في 
، وما لبث أن    )م١٩٤٧= هـ  ١٣٦٦(كما نال إنتاجه القصصي جائزة مجمع اللغة العربية بمصر سنة           

  ).م١٩٤٩= هـ ١٣٦٨(عين عضوا فيه عام 
بباريس سـنة   " واصف غالي "، وجائزة   )م١٩٥٠= هـ  ١٣٦٩(وحصل على جائزة الدولة لآلداب سنة       

من المجلـس   ) م١٩٦٣= هـ  ١٣٨٢( سنة   جائزة الدولة التقديرية في األدب    ، ومِنح   )م١٩٥١= هـ  ١٣٧٠(
  .واحتفلت به جامعات روسيا والمجر وأمريكا، وكرمته في أكثر من مناسبة. األعلى لرعاية الفنون واآلداب

  :مؤلفات تيمور
غزارة والتنوع؛ فقد شمل القصة والمسرحية والقصة القصيرة والبحـوث          يتميز إنتاج محمود تيمور بال    

  :األدبية والدراسات اللغوية، ومن أهم آثاره
  .م١٩٢٥= هـ ١٣٤٤: الشيخ جمعة 
  .١٩٢٧= هـ ١٣٤٦: عم متولي 
  .م١٩٢٨=  هـ ١٣٤٧: الشيخ سيد العبيط 
  .م١٩٢٨= هـ ١٣٤٧: رجب أفندي 
  .م١٩٣٤= هـ ١٣٥٣: األطالل 
  .م١٩٣٤= هـ ١٣٥٣: انأبو علي الفن 
  .م١٩٣٦= هـ ١٣٥٥: الشيخ عفا اهللا 
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  .م١٩٣٧= هـ ١٣٥٦: قلب غانية 
  .م١٩٣٩=  هـ ١٣٥٨: فرعون الصغير 
  .م١٩٣٩= هـ ١٣٥٨: نداء المجهول 
  .م١٩٤١= هـ ١٣٦٠: مكتوب على الجبين 
  .م١٩٤٢= هـ ١٣٦١: قال الراوي 
  .م١٩٤٢= هـ ١٣٦١: عوالي 
  .م١٩٤٢= هـ ١٣٦١: المنقذة 
  .م١٩٤٢= هـ ١٣٦١: شيطانبنت ال 
  .م١٩٤٤= هـ ١٣٦٣: سلوى في مهب الريح 
  .م١٩٤٦= هـ ١٣٦٥: كليوباترا في خان الخليلي 
  .م١٩٤٦= هـ ١٣٦٥: شفاه غليطة 
  .م١٩٤٨= هـ ١٣٦٧: خلف اللثام 
  .م١٩٤٩= هـ ١٣٦٨: إحسان هللا 
  .م١٩٥٠= هـ ١٣٦٩: كل عام وأنتم بخير 
  .م١٩٥٣= هـ ١٣٧٢: أبو الشوارب 
  .م١٩٥٥= هـ ١٣٧٤: ثائرون 
  .م١٩٥٨= هـ ١٣٧٧: شمروخ 
  .م١٩٥٨= هـ ١٣٧٧: نَبّوت الخفير 
  .م١٩٥٩= هـ ١٣٧٨: تمر حنّا عجب 

حصول الشركة العامة االقتصادية للخطوط والبارون امبان على امتياز خطوط تـرام        :  م   ١٨٩٤ •
   م١٨٩٥مدينة القاهرة ثم تنازال عنه الى شركة ترام القاهرة التى تأسست فى بوكسل 

رئـيس مجلـس    " عبد الرازق السنهوري  "مولد الفقيه الدستوري والسياسي المصري      :  م   ١٨٩٥ •
الدولة المصري، لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية المصرية خاصة مع بدايـة ثـورة يوليـو                 

م، شارك في عدد من الوزارات في العهد الملكي، له إسهامات علمية كبيرة فـي مجـال                 ١٩٥٢
  .م١٩٧١وري، ووضع دساتير عدد من الدول العربية توفي عام القانون الدست

مولد الكاتب الكبير عبد الوهاب عزام، من أعالم النهضة األدبية في مـصر وممـن               :  م   ١٨٩٥ •
مارسوا العمل الدبلوماسي فكان سفير مصر في باكستان، واختير عضوا في مجمع اللغة العربية              

 وكان أول رئيس لجامعة الرياض
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  :: انشاء دار االفتاء المصرية انشاء دار االفتاء المصرية:: م  م ١٨٩٥١٨٩٥
  :ابرز تولوا منصب االفتاء

  ::حسونة النواويحسونة النواوي
  :مولده ونشأته

لشيخ حسونة بن عبد اهللا النواوي الحنفي بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة أسـيوط سـنة                ولد فضيلة ا  
  .م ١٨٣٩

حفظ القرآن الكريم ثم التحق باألزهر وتلقى دروسه على كبار مشايخه أمثال الشيخ اإلنبـابي والـشيخ                 
  .عبد الرحمن البحراوي والشيخ علي خليل األسيوطي وغيرهم 

  : مناصبه
اته بالتدريس ونظرا لعلمه الواسع عين أستاذا للفقه بكلية دار العلوم، وكلية الحقـوق              اشتغل في بداية حي   
  .م انتدب وكيال لألزهر١٨٩٤= هـ١٣١٢، وفي عام )بمدرسة الحقوق(التي كانت تسمى حينئذ 

بعد أن قدم فضيلة الشيخ اإلنبابي استقالته من مشيخة األزهر صدر قرار بتعيين اإلمام الشيخ حـسونة                 
هـ، وظل يواصل عمله حتى أصدر الخديوي قرارا بتنحيته فـي           ١٣١٣ من محرم سنة     ٨ لألزهر في    شيخا
م بسبب معارضة فضيلته لندب قاضيين من مستشاري محكمة االسـتئناف األهليـة             ١٨٩٩= هـ١٣١٧سنة  

  .ليشاركا قضاة المحكمة الشرعية في الحكم
نة إلى مشيخة األزهر مرة ثانيـة،       م أعيد الشيخ حسو   ١٩٠٧= هـ١٣٢٤ من ذي الحجة سنة      ٢٦وفي  

  .هـ١٣٢٧ولكنه آثر ترك المنصب بعد قليل فاستقال في 

  :تقلده منصب اإلفتاء
بعد وفاة الشيخ المهدي تولى الشيخ النواوي منصب اإلفتاء باإلضافة إلى مـشيخة األزهـر، واسـتمر                

 ١١م وحتـى    ١٨٩٥نة   نوفمبر س  ٢٤= هـ١٣١٣ جمادى اآلخرة سنة     ١٠يشغل هذا المنصب في الفترة من       
  . فتوى٢٨٧هـ، وأصدر خالل هذه الفترة حوالي ١٣١٧من المحرم سنة 

  :مؤلفاته
، وهو كتاب من جزأين جمع األصول الشرعية مـع الـدقائق            "سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين     "
  .الفقهية

  :وفاته
قل إلى رحمـة اهللا تعـالى فـي    لزم فضيلته منزله بعد استقالته يلتقي بأصحابه وطالب العلم إلى أن انت  

  .م١٩٢٤= هـ١٣٤٣ من شوال سنة ٢٤صباح األحد 



 246 

  ::محمد عبدهمحمد عبده
  :مولده ونشأته

، حفظ القرآن الكريم وجوده ثـم التحـق         م١٨٤٩سنة  ) بحيرة(ولد فضيلة اإلمام رحمه اهللا بقرية نصر        
م، تتلمذ على كبار العلماء المشهود لهم بـسعة العلـم           ١٨٧٧م ونال درجة العالمية سنة      ١٨٦٦باألزهر سنة   

الذي رافقه فـي  " جمال الدين األفغاني"، والشيخ   "حسن الطويل "، والشيخ   "درويش خضر "والمعرفة مثل الشيخ    
  .، ونشر آراءه من بعدهرحالته وشاركه في جهاده وتأثر به

  :مناصبه
عمل باألزهر، ومدرسة دار العلوم، ومدرسة األلسن، ورأس تحرير جريدة الوقائع المصرية، ورحـل              

م، وأصدرا معا جريدة العروة     ١٨٨٤في باريس سنة    " بجمال الدين األفغاني  "م ثم لحق    ١٨٨٣إلى سوريا سنة    
ف هناك رسالته المشهورة في التوحيد، ثم غادر إلـى          م، وأل ١٨٨٥الوثقى، ثم غادر باريس إلى بيروت سنة        

م فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية، ثم مستشارا لمحكمة االستئناف، ثم عضوا بمجلـس إدارة              ١٨٨٨مصر سنة   
  .م، وإليه يرجع الفضل في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي ١٨٩٩األزهر، ثم تقلد منصب اإلفتاء سنة 

  : من مؤلفاته
  .رسالة التوحيد  )١
  .شرح نهج البالغة  )٢
  .اإلسالم والنصرانية  )٣
  .شرح مقامات بديع الزمان الهمزاني  )٤
  .الرد على هانوتو  )٥

  : إصالحاته
يرجع الفضل إليه في إصالح األزهر، وتجديد مناهج دراسته وطرق التدريس فيه وأساليب االمتحـان               

الجمعيـات الخيريـة    وغيرها، وكذلك إصالح المحاكم الشرعية والقضاء الـشرعي واألوقـاف وإنهـاض             
  .ومدارسها، فضال عن الجهاد السياسي والديني واألخالقي وتربية األمة لتنهض من كبوتها 

  : وفاته
  .م ١٩٠٥ أغسطس سنة ١١انتقل إلى رحمة اهللا تعالى في 

  ::بكري الصدفيبكري الصدفي
  : مولده ونشأته
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بمحافظة أسيوط، وشب في أسرة كريمة مشهورة بالتقوى والصالح والعلم فكان           " بصدفا"ولد رحمه اهللا    
 فـضيلة   من خيرة رجال العلم المشهود لهم بسعة العلم واإلطالع، فتـأثر          " محمد عاشور الصدفي  "أبوه الشيخ   

الشيخ البكري بأبيه، وأخذ عنه الكثير من علمه وفضله، وبعد أن حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويـده التحـق                   
  .هـ ١٣٨٩باألزهر الشريف، واستمر يدرس حتى نال الشهادة العالمية من الدرجة األولى سنة 

  : المناصب التي شغلها
شـيخ األزهـر وقتهـا،      " د المهدى العباسي  محم"كلف فضيلته بالتدريس في األزهر من فضيلة الشيخ         

باإلضافة إلى حلقات الدروس التي كان يلقيها على تالميذه في منزله المجاور للجامع األزهر، ثم عين موظفا                 
  .بالقضاء، وأخذ يتدرج في المناصب القضائية حتى شغل معظمها 

ة اإلمام محمـد عبـده،      هـ عين فضيلته مفتيا للديار المصرية بعد فضيل       ١٣٢٣ رمضان سنة    ١٨وفى  
فتوى مسجلة بسجالت دار    ) ١١٨٠(هـ، أصدر خاللها    ١٣٣٣ صفر سنة    ٤واستمر يشغل هذا المنصب حتى      

  .اإلفتاء 

  : مؤلفاته
  .نظرا النشغاله بالتدريس والقضاء فلم يترك إال العديد من األبحاث التي لم تنشر حتى اآلن 

  : وفاته
  .م ١٩١٩س سنة انتقل إلى رحمة اهللا تعالى في شهر مار

  ::محمد بخيت المطيعيمحمد بخيت المطيعي
  : مولده ونشأته

  .م ١٨٥٦هـ الموافق سنة ١٢٧١مطيعة مركز ومديرية أسيوط سنة ولد رحمه اهللا ببلدة ال
ذهب إلى كتاب بلدته وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كله، ثم التحق باألزهر الشريف فـي                 

جمال "هـ، وكان حنفي المذهب، وتتلمذ على كبار الشيوخ في األزهر وخارجه، وكان منهم السيد               ١٢٨٢عام  
  .وغيرهم " حسن الطويل"، والشيخ "الدين األفغاني

هـ، أنعم عليه بكسوة التشريفة مكافأة لـه        ١٢٩٢نال شهادة العالمية من الدرجة األولى في أواخر عام          
  .على نبوغه وفضله 

  : مناصبه
هـ اشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد والمنطق إلـى أن عـين قاضـيا فـي سـنة                  ١٢٩٥في سنة   

هــ،  ١٣١٠ك القضاء إلى أن عين مفتشا شرعيا بنظارة الحقانية في سنة            هـ، واستمر يترقى في سل    ١٢٩٧
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" نـسيب "م، وأحيل عليه قضاء مصر نيابة عن القاضـي          ١٩١٢ونقل إلى إفتاء نظارة الحقانية في أوائل سنة         
  .أفندي 

  : تقلده لمنصب اإلفتاء
 شـوال   ١٦تى  هـ عين مفتيا للديار المصرية، واستمر يشغل هذا المنصب ح         ١٣٣٣ صفر سنة    ٩في  

  .فتوى ) ٢٠٢٨(م أصدر خاللها ١٣٣٨سنة 
  : من مؤلفاته

  .إرشاد األمة إلى أحكام أهل الذمة  )١
  .حسن البيان في دفع ما ورد من السنة على القرآن  )٢
  .األجوبة المصرية عن األسئلة التونسية  )٣
  .القول المفيد في علم التوحيد  )٤

  ::محمد إسماعيل البرديسيمحمد إسماعيل البرديسي
  : مولده ونشأته

ألنصار المشهورة بالعلم والفضيلة والتقـوى      وهو من عائلة ا   " برديس بجرجا "ولد رحمه اهللا تعالى في      
والخلق الكريم، حفظ القرآن وجوده، وتطلع إلى العلم والمعرفة فالتحق باألزهر الشريف حيـث درس علـى                 
كثير من علمائه المشهورين، كما حضر على السيد جمال الدين األفغاني وتعلم منه ووعى عنه، وتـأثر بـه                   

  .ل شهادة العالمية واستمر يحفظ ويتعلم ويدرس حتى نا

  : المناصب التي شغلها
عين موظفا قضائيا وأخذ يتدرج في السلم القضائي حيث عين قاضيا، ثم مفتشا بالقضاء الشرعي ومـا                 

  .زال يتدرج حتى اختير نائبا لمحكمة مصر الشرعية العليا 

  : تقلده منصب اإلفتاء
محمـد إسـماعيل    "ي عين فضيلة الـشيخ      لما خلت وظيفة اإلفتاء بعد وفاة الشيخ محمد بخيت المطيع         

م، واستمر فـي    ١٩٢٠ يوليه سنة    ١٢هـ الموافق   ١٣٣٨ شوال سنة    ٢٥مفتيا للديار المصرية في     " البرديسي
  .فتوى ) ٢٠٦(اإلفتاء حوالي ستة أشهر، وأصدر حوالي 

  : مؤلفاته
  .لم يعثر على مؤلفات لفضيلته ولعل عمله بالقضاء قد شغله عن التأليف 

  : وفاته
  .م ١٩٢٥ يناير سنة ٢انتقل رحمه اهللا إلى جوار ربه في 
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  ::عبد الرحمن قراعةعبد الرحمن قراعة
  : نشأتهمولده و

قاضـي  " محمود قراعة "هـ، وهو ابن العالمة الشيخ      ١٢٧٩ولد رحمه اهللا تعالى في بندر أسيوط سنة         
مديرية أسيوط، وهو من أسرة لها الفضل في العلم بالشريعة اإلسالمية، حفظ القرآن الكريم وجوده على يـد                  

الده إلى األزهر فاغترف من بحر العلوم       والده، ولم يتجاوز التاسعة من عمره، ثم أخذ يتلقى العلوم ثم أرسله و            
، اإلمـام األكبـر الـشيخ       "محمد األشموني "،  "إبراهيم السقا، عليش  "من أجالء العلماء فقد تتلمذ على المشايخ        

  "العباسي"
لم تقتصر مطالعاته على كتب األزهر بل كان يطلع على كتب األدب والمعاجم اللغوية فكان رحمه اهللا                 

  . العاملين في النهوض باللغة العربية، وأصبح من كبار الكتاب وأفراد الشعراء من السابقين األولين

  : مناصبه
اشتغل بالتدريس في األزهر وأصبح من المشتهرين بالتدريس، ثم حانت له فرصة مكنته مـن العنايـة                 

مديريـة جرجـا    م تقلد اإلفتاء ب   ١٨٩٧برواية األحاديث باألسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتهم، وفى سنة          
 من ينـاير    ٩هـ الموافق   ١٣٣٩ من ربيع اآلخر سنة      ٣٠فأقام دستور العدل وعمل على نشر الفضيلة، وفى         

م، وأصـدر   ١٩٢٨ يناير سـنة     ٣٠م عين مفتيا للديار المصرية وظل يشغل منصب اإلفتاء حتى           ١٩٢١سنة  
  .فتوى ) ٣٠٦٥(حوالي 

  : وفاته
  .م ١٩٣٩انتقل إلى رحمة اهللا سنة 

  ::عبد المجيد سليمعبد المجيد سليم
  : مولده ونشأته

م، ١٨٨٢ أكتوبر سنة    ١٣ بالمنوفية في    وهى تابعة لمدينة الشهداء   " ميت شهالة "ولد رحمه اهللا في قرية      
حفظ القرآن وجوده ثم التحق باألزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوفا بفنون العلم متطلعا إلى اسـتيعاب جميـع                  

  .المعارف 
، والـشيخ   "محمد عبده "كان يختار أعالم األساتذة والمشايخ ليتتلمذ عليهم، فحضر دروس الشيخ اإلمام            

وغيرهم من كبار األئمة والمحدثين، ونال شـهادة العالميـة مـن            " حمد أبو خطوة  أ"، والشيخ   "حسن الطويل "
  .م ١٩٠٨الدرجة األولى سنة 

  : مناصبه
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تقلد العديد من المناصب فدرس بالمعاهد الدينية ثم بمدرسة القضاء الشرعي كما ولي القضاء وتـدرج                
  .حتى وصل إلى عدة مناصب 

م عـين فـضيلته مفتيـا للـديار         ١٩٢٨ مايو سنة    ٢٢هـ الموافق   ١٣٤٦ من ذي الحجة سنة      ٢وفى  
المصرية، وظل يباشر شئون اإلفتاء قرابة عشرين سنة، ومن خالل هذه الفترة الطويلة فـي اإلفتـاء تـرك                   

  .فتوى )  ألف١٥(فضيلته لنا ثروة ضخمة من فتاواه الضخمة، وبلغت فتاواه أكثر من 

  : مشيخة األزهر
م ثـم   ١٩٥٠ أكتوبر سنة    ٨هـ الموافق   ١٣٦٩ ذي الحجة سنة     ٢٦تولى مشيخة األزهر أول مرة في       

م العتراضه على الحكومة عندما خفضت من ميزانية األزهر، ثم          ١٩٥١ سبتمبر سنة    ٤أعفي من منصبه في     
  .م ١٩٥٢ سبتمبر سنة ١٧م واستقال في ١٩٥٢ فبراير سنة ١٠تولى المشيخة للمرة الثانية في 

  : وفاته
  هـ ١٣٧٤ من صفر سنة ١٠م الموافق ١٩٥٤أكتوبر سنة  ٧انتقل إلى رحمة ربه في 

  ::حسنين محمد مخلوفحسنين محمد مخلوف
م بباب الفتوح بالقاهرة، وحفظ القرآن الكريم بصحن األزهـر، ثـم            ١٨٩٠ مايو سنة    ٦ت  ولد يوم السب  

، التحق باألزهر طالبا وهو في الحاديـة        "محمد على خلف الحسيني   "جود قراءته في األزهر على شيخ القراء        
د حسنين  محم"عشرة من عمره، وتلقى دروسه في مختلف العلوم على كبار الشيوخ، وكان منهم والده الشيخ                

وغيرهم، ثم حصل على    " محمد بخيت المطيعي  "، و   "يوسف الدجوي "، و "محمد الطوخي "، و   "مخلوف العدوي 
  .م ولم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره ١٩١٤شهادة العالمية بتفوق في يونيه سنة 

م، ١٩١٦وبعد تخرجه أخذ يلقي دروسه في األزهر متبرعا إلى أن عين قاضيا بالمحاكم الشرعية سنة                
ثم انتدب للتدريس في قسم التخصص بمدرسة القضاء الشرعي لمدة ثالث سنوات، ثم عين نائبـا للمحكمـة                  

  .م ١٩٤٨العليا الشرعية وعين عضوا بجماعة كبار العلماء باألزهر سنة 
م ١٩٤٦ يناير سـنة     ٥هـ الموافق   ١٣٦٥ ربيع األول سنة     ٣عمل مفتيا للديار المصرية في الفترة من        

م، ومنذ انتهت مدة خدمته القانونية لم يركن إلى         ١٩٥٠ مايو سنة    ٧هـ الموافق   ١٣٦٩ رجب سنة    ٢٠وحتى  
الدعة والراحة بل أخذ يلقي دروسه بالمشهد الحسيني يوميا، ويصدر الفتاوى والبحوث الهامة إلـى أن أعيـد                  

رئيسا للجنة الفتـوى  م، وبعدها عمل ١٩٥٤م وحتى ديسمبر سنة ١٩٥٢مفتيا للديار مرة ثانية في مارس سنة    
  .باألزهر الشريف مدة طويلة 

  ::عالم نصارعالم نصار
  : مولده ونشأته

  .م ١٨٩١ فبراير سنة ٢٠في مركز قويسنا محافظة المنوفية " ميت العز"ولد بقرية 
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دخل كتاب القرية فتعلم القراءة والكتابة، ثم حفظ القرآن الكريم وجوده، ثم التحق بالجامع األحمدي في                
طنطا حيث تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي، وبعد ذلك اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وواصل دراسته بها                 

  .م ١٩١٧حتى تخرج فيها في سنة 

  : تي تقلدهاالمناصب ال
عين فور تخرجه موظفا قضائيا بالمحاكم الشرعية، ثم قاضيا شرعيا ـ وقد ضرب المثل األعلى فـي   
النزاهة والعفة والعدالة ـ وظل يترقى في سلك القضاء الشرعي حتى حصل على معظم المناصب القضائية،  

مة الشرعية العليـا، وظـل      م عين رئيسا للتفتيش القضائي الشرعي، ثم عين عضوا بالمحك         ١٩٤٧وفى سنة   
 شعبان  ٤يمارس عمله بالقضاء والتدريس بقسم القضاء الشرعي إلى أن تم اختياره مفتيا للديار المصرية في                

 من جمادى األولى سـنة      ٢٧م ومكث يشغل هذا المنصب حتى       ١٩٥٠ مايو سنة    ٢١هـ الموافق   ١٣٦٩سنة  
  .م ١٩٥٢ فبراير سنة ٢٣هـ الموافق ١٣٧١

  : وفاته
  .م ١٩٦٦تقل إلى رحمة اهللا تعالى في أكتوبر سنة وقد ان

  ::حسن مأمونحسن مأمون
  : مولده ونشأته
اهرة، وقد عني والده إمام مسجد الفتح بقـصر  م بمدينة عابدين ـ الق ١٨٩٤ من يونيه سنة ١٣ولد يوم 

عابدين ـ بتربيته منذ صغره التربية الدينية القويمة فحفظ القرآن وجوده، ثم التحق باألزهر الشريف، ولمـا   
م وجمع بين الثقافة العربية والثقافـة       ١٩١٨أنهى دراسته اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج فيها عام           

  .الفرنسية 

  : مناصبه
م نقـل  ١٩٢٠م وفى أوائل يوليو سـنة     ١٩١٩ أكتوبر سنة    ٤عين موظفا قضائيا بمحكمة الزقازيق في       

إلى محكمة القاهرة الشرعية، وظل يترقى في القضاء الشرعي حتى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيا لقضاة                
  .م ١٩٤١ من يناير سنة ٣السودان في 
 مجلس الوزراء إسناد منصب المفتى إلى فضيلة        م اقترح وزير العدل على    ١٩٥٥ فبراير سنة    ١٦وفى  

لالنتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة فوافق مجلس الوزراء على تعيين فضيلته مفتيـا             " حسن مأمون "الشيخ  
م، وقد تولى فضيلته مشيخة األزهـر       ١٩٦٤م حتى سنة    ١٩٥٥للديار المصرية اعتبارا من أول مارس سنة        

  .م ١٩٦٤لسنة  ٢٤٤٤بالقرار الجمهوري رقم 

  : وفاته
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  .م ١٩٧٣ مايو سنة ١٩وقد انتقل إلى رحمة اهللا تعالى في 

  ::أحمد محمد عبد العال هريديأحمد محمد عبد العال هريدي
  : مولده ونشأته

  .م ١٩٠٦ مايو سنة ١٥ولد بناحية الفقاعي مركز ببا ـ محافظة بنى سويف في 
حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية ثم جوده وعرف أحكامه، ولما ظهرت عليه عالمات النجابـة ألحقـه                 

األزهر الشريف ليكمل تعليمه فيه فتلقى العلوم حتى حصل على اإلجازة العالية ثم تخصص في القضاء                والده ب 
  .م ١٩٣٦الشرعي سنة 

  : مناصبه
عين بالقضاء الشرعي منذ تخرجه وتقلد معظم المناصب القضائية بالقاهرة، وأخذ يتدرج في المناصب              

  .لى المحاكم الوطنية ألحق بها حتى وصل إلى رئيس محكمة، وبعد ضم المحاكم الشرعية إ
م، ومكـث   ١٩٦٠ يونيه سنة    ٢٦هـ الموافق   ١٣٨٠ محرم سنة    ٢ثم اختياره مفتيا للديار المصرية في       
م إال أنه نظرا لنجابته وعلمه استبقي مفتيا للديار المـصرية           ١٩٦٦بدار اإلفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة         

م، وقد تعـين فـضيلته عـضوا بمجمـع     ١٩٧٠مايو سنة    ١٧هـ الموافق   ١٣٩٠ ربيع األول سنة     ١١حتى  
  .البحوث اإلسالمية وعضوا بمجمع اللغة العربية وعضوا بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

  ::محمد خاطر محمد الشيخمحمد خاطر محمد الشيخ
  : مولده ونشأته

  .م ١٩١٣ولد في قرية الضهير ـ مركز المنزلة ـ محافظة الدقهلية في أغسطس سنة 
  ار الفقهاء بالناحيةالتحق بكتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم، وقرأه باألحكام والتجويد على أحد كب

م، وبعد ذلك حـصل علـى شـهادة         ١٩٣٩ثم التحق باألزهر الشريف، وتخرج في كلية الشريعة سنة          
  .م ١٩٤١التخصص في القضاء الشرعي سنة 

  : مناصبه
م، وكانت أول محكمـة تـولى       ١٩٤٥م فقاضيا بالمحاكم الشرعية سنة      ١٩٤٣عين موظفا قضائيا سنة     
م، وظـل  ١٩٤٦الشرعية، ثم نقل منها إلى محكمة القاهرة الكلية الشرعية سنة     القضاء بها هي محكمة قويسنا      

يترقى في المناصب القضائية حتى اختير مفتشا قضائيا بوزارة العدل، وبعد أن ضم القضاء الـشرعي إلـى                  
  .نقض القضاء الوطني عين رئيسا لنيابة األحوال الشخصية، ثم مستشارا باالستئناف العالي ثم محاميا عاما بال

  : تقلده لمنصب اإلفتاء



 253 

 أكتـوبر سـنة     ٣١هـ الموافـق    ١٣٩٠تم اختيار فضيلته مفتيا للديار المصرية في أول رمضان سنة           
  .م، وظل يشغل هذا المنصب حتى بلغ سن التقاعد ١٩٧٠

وبعد إحالته للتقاعد اختير ليكون رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل اإلسالمي والشركة اإلسالمية              
  .الستثمار ل

  ::جاد الحق على جاد الحقجاد الحق على جاد الحق
  : مولده ونشأته

 بجهة بطرة ـ مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن تعلـم القـراءة     ولد
م واستمر فيه حتـى حـصل علـى         ١٩٣٠والكتابة بكتاب القرية، ثم التحق بالجامع األحمدي بطنطا في سنة           

قاهرة األزهري حيث   م، وواصل فيه بعض دراسته الثانوية ثم استكملها بمعهد ال         ١٩٣٤الشهادة االبتدائية سنة    
م بعدها التحق بكلية الشريعة اإلسالمية، وحصل منها على الـشهادة           ١٩٣٩حصل على الشهادة الثانوية سنة      

م، ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي في هذه الكلية، وحصل منها على الشهادة العالمية              ١٩٤٣العالمية سنة   
  .م ١٩٤٥مع اإلجازة في القضاء الشرعي سنة 

  : مناصبه
م ثم أمينا للفتـوى بـدار اإلفتـاء    ١٩٤٦ يناير سنة  ٢٦عين فور تخرجه موظفا بالمحاكم الشرعية في        

 ٢٦م، ثم قاضيا في المحـاكم الـشرعية فـي           ١٩٥٣ أغسطس سنة    ٢٩المصرية بدرجة موظف قضائي في      
المحكمة فـي   م بعد إلغاء المحاكم الشرعية، ثم رئيسا ب       ١٩٥٦أغسطس، ثم قاضياً بالمحاكم من أول يناير سنة         

م، ثـم   ١٩٧٤م وعمل مفتشا قضائيا بالتفتيش القضائي بوزارة العدل في أكتوبر سنة            ١٩٧١ ديسمبر سنة    ٢٦
  .م، ثم مفتشا أوال بالتفتيش القضائي بوزارة العدل ١٩٧٦ مارس سنة ٩مستشارا بمحاكم االستئناف في 

  : تقلده لمنصب اإلفتاء
م، وقـد   ١٩٧٨ أغسطس سنة    ٢٦هـ الموافق   ١٣٩٨ة   رمضان سن  ٢٦عين مفتيا للديار المصرية في      

كرس كل وقته وجهده في تنظيم العمل بدار اإلفتاء وتدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى في تنظيم دقيق                    
  .حتى يسهل االطالع على أي فتوى في أقصر وقت 

  : تقلده منصب وزير األوقاف
م، وفـور   ١٩٨٢ ينـاير    ٤م بتاريخ   ١٩٨٢لسنة   ٤تم تعيين فضيلته وزير الدولة لألوقاف بالقرار رقم         

تقلده لهذا المنصب عقد العديد من المؤتمرات مع العاملين بحقل الدعوة واستمع إلى المشاكل التي تعترضهم،                
  .وعمل جاهدا على حلها، وتخطى تلك العقبات حتى يقوم الدعاة إلى اهللا بواجباتهم 

  : مشيخة األزهر



 254 

  .م١٩٨٢ لسنة ١٢٩م بالقرار الجمهوري رقم ١٩٨٢ سنة  مارس١٧تولى مشيخة األزهر في 

  : وفاته
  .م ١٩٩٦توفى إلى رحمة اهللا تعالى سنة 

  ::عبد اللطيف عبد الغني حمزةعبد اللطيف عبد الغني حمزة
  : الميالد والنشأة

م بقرية الريحان ـ كوم حمادة ـ البحيرة، أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب   ١٩٢٣ولد في أول مايو سنة 
من المجلس األعلـى  " الدكتوراه" درجة العالمية القرية ـ والتحق باألزهر ثم كلية الشريعة حيث حصل على 

  .م ١٩٥٠لألزهر عام 

  : مناصبه
تدرج بالمناصب من موظف بالمحاكم الشرعية ثم باحث في دار اإلفتاء حتى عين بالنيابة فـي مطلـع                  

م ١٩٨٢السبعينيات، وتقلد مناصب القضاء حتى لمدة ثالثة شهور للقيام بعمل مفتي الجمهورية في يناير سنة                
  .م ١٩٨٢ثم عين مفتيا للجمهورية في أواخر مارس سنة 

  : وفاته
  .م ١٦/٩/١٩٨٥توفى رحمه اهللا تعالى في 

  ::محمد سيد طنطاويمحمد سيد طنطاوي
  : مولده ونشأته

  .م ١٩٢٨ أكتوبر سنة ٢٨ولد بقرية سليم الشرقية ـ مركز طما ـ محافظة سوهاج في 
م، ١٩٤٤تلقى تعليمه األساسي بقريته، وبعد أن حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد اإلسكندرية الديني سنة            

م ثم حصل علـى تخـصص       ١٩٥٨وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين، وتخرج فيها سنة            
  م١٩٦٦م ثم على الدكتوراه في التفسير والحديث بتقدير ممتاز في ديسمبر سنة ١٩٥٩التدريس سنة 

  : مناصبه
م ثـم   ١٩٧٦م، ثم عميدا بكلية أصول الدين بأسيوط سـنة          ١٩٦٨عين مدرسا بكلية أصول الدين سنة       

 وأعير خالل عمله بجامعة األزهر إلى الجامعة        م،١٩٨٥عميدا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين سنة        
م، ثم رئيسا لقسم التفسير بالدراسات العليـا بالجامعـة اإلسـالمية            ١٩٧٦:  م١٩٧٢اإلسالمية بليبيا من سنة     
  .م ١٩٨٤:  م١٩٨٠بالمدينة المنورة من سنة 

  : تقلده منصب مفتي الديار المصرية
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  .م ١٩٨٦أكتوبر سنة  ٢٨تم تعيين فضيلته مفتيا للديار المصرية في 

  : مشيخة األزهر
  .م ١٩٩٦ثم توليه مشيخة األزهر في عام 

  ::نصر فريد محمد واصلنصر فريد محمد واصل
هــ مـن    ١٤١٧ جمادى اآلخرة سنة     ٢٩م،  ١٩٩٦ نوفمبر سنة    ١١بقرار صدر في    :  تاريخ التعيين 

  .السيد الرئيس محمد حسني مبارك 
م ويعمل أستاذاً للدراسات العليا ورئيساً بقسم الفقه المقارن بجامعة األزهـر،    ١٩٣٧ولد في مارس سنة     

م، وحتى صدر القـرار     ١٩٩٥لشريعة والقانون بالدقهلية منذ العام الماضي       وانتدب لشغل منصب عميد كلية ا     
  .الجمهوري 

م، ثـم   ١٩٦٦م، وبدأ العمل في النيابة العامة عـام         ١٩٧٢حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن عام        
لمدينة المنورة  مدرساً فأستاذاً بقسم الفقه بجامعة األزهر، ثم رئيساً للقسم، وأعير لجامعة صنعاء ثم لجامعتي ا              

  .ومحمد بن سعود بالرياض كأستاذ للفقه المقارن 
م، وصدر له ١٩٨٣م حتى عام ١٩٨١ثم عمل عميداً لكلية الشريعة والقانون بأسيوط في الفترة من عام          

  .أكثر من عشرين كتاباً وبحثاً علمياً ودراسات في الشريعة اإلسالمية والفقه والتشريع
  اهللا النديموفاة المناضل عبد:  م ١٨٩٦ •

مولد المؤرخ واألديب الكبير عبد اهللا عنان صاحب المؤلفات الرفيعة فـي التـاريخ              :  م   ١٨٩٦ •
 .مجمع اللغة العربيةاألندلس وعضو 

د أشهر رواد حركة اإلصالح الديني والـسياسي فـي          وفاة جمال الدين األفغاني، أح    :  م   ١٨٩٧ •
 العصر الحديث، ومن أبرز دعاة الوحدة اإلسالمية في مواجهة المستعمرين وأطماعهم

مولد الكاتب المصري الكبير علي أدهم أحد أعالم النهضة الفكرية، ومن جيل الرواد             :  م   ١٨٩٧ •
  . وممن لم يأخذوا حقهم من الشهرة

 ه فى السودانحادث فاشود:  م ١٨٩٨ •

  مليون جنيه٣تأسيس البنك األهلى المصرىبرأس مال قدره :  م ١٨٩٨ •

 اتفاقية الحكم الثنائى للسودان بين مصر وانجلترا:  م ١٨٩٩ •

أسـيتر  "في مصر، وكانت صاحبتها لبنانيـة يهوديـة تـدعى           " العائلة"صدور مجلة   :  م   ١٨٩٩ •
-٣-١ى جريدة بـنفس االسـم فـي         ، وكانت مجلة نسائية نصف شهرية، ثم تحولت إل        "أزهري
 .م١٩٠٤

 مولد عالم األثار المصريةة حسن عبد الوهاب صاحب كتاب مساجد القاهرة:  م ١٨٩٩ •

 انشاء جريدة اللواء التى ستعبر عن اسان حال الحزب الوطنى:  م ١٩٠٠ •
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في مصر، وهي مجلة نسائية عاميـة، شـارك فيهـا بعـض             " الهوانم"صدور مجلة   :  م   ١٩٠٠ •
 .مصريين، لكنها سرعان ما توقفتاألجانب وال

التي تعتمد علـى    " عمارة الفقراء "، صاحب نظرية    المعماري الكبير حسن فتحي   مولد  :  م   ١٩٠٠ •
ولد بالقاهرة وتعلم بمدرسة الهندسة،     . عملية البناء استخدام المواد الطبيعية المتوافرة في البيئة في        
من أشهر أعماله تـصميم قريـة بـاريس فـي           . وبعد التخرج عمل مدرسا بكلية الفنون الجميلة      

 الواحات، وقرية دار السالم في والية نيومكسيكو بالواليات المتحدة األمريكية

 مولد الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء األسبق:  م ١٩٠٠ •

في القاهرة، وكانت مجلة    " المرأة في اإلسالم  "يصدر مجلة   " إبراهيم رمزي "الصحفي  :  م   ١٩٠١ •
 .نسائية نصف شهرية

الواقع حاليا في ميدان التحرير، والذي يعد أهم المتـاحف          " المتحف المصري "افتتاح  :  م   ١٩٠١ •
، وقـد أقـيم   "ونتوت عنخ آم"المصرية التي تحوي اآلثار المصرية القديمة، ومن بينها مجموعة       

 ".مارسيل دورنيون" متر مربع، وصممه المعماري الفرنسي ١٣٦٠٠هذا المتحف على 

 

  
  
  
  
  
  
 ديسمبر وكان قد بدأ العمل فـى بنـاءه عـام            ١٠ فى   االحتفال بافتتاح خزان اسوان   :  م   ١٩٠٢ •

  م والخزان يقوم بمهمة التخزين الموسمى من موسم الفيضان لموسم الجفاف ، وتم بنـاء               ١٨٩٨
 مترا ، وتم تعلية الخزان      ٢١٤١الخزان بصخور جلبت من جزبرة سالوجا بأسوان ، ويبلغ طوله           

  م ١٩١٢عام 

وفاة األديبة عائشة التيمورية، عارضت في جريدة اآلداب والمؤيد آراء قاسم أمـين             :  م   ١٩٠٢ •
األقـوال  نتـائج األحـوال فـي       "،  "مرآة التأمل في األمور   "ودعوته إلى السفور، ولها من الكتب       

 …"واألفعال

وفاة عبد الرحمن الكواكبي، أحد دعاة اإلصالح في القرنين الثالث والرابـع عـشر              :  م   ١٩٠٢ •
 .طبائع االستبداد، وأم القرى: الهجريين، وصاحب الكتابين المعروفين
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دار "في مصر، وكان هذا المتحف يسمى في الـسابق          " متحف الفن اإلسالمي  "افتتاح  :  م   ١٩٠٣ •
م، وقد صدر دليل هذا المتحف  ١٩٥٢عام  " المتحف اإلسالمي "، ثم تحول اسمه إلى      "ربيةاآلثار الع 

االتفاق الـودى   :  م   ١٩٠٤ . ألف قطعة أثرية   ١٠٢م؛ أي قبل إنشاء المتحف، ويضم       ١٨٩٥عام  
بين انجلترا وفرنسا لتسهيل احتالل مصر دون معارضة فرنسا وبدء تخلى فرنسا عن مناصـرة               

 لوطنيةمصطفى كامل وقضيته ا

الشيخ السادس والعشرون في ترتيب مـشايخ       " على بن محمد الببالوي   "استقالة اإلمام   :  م   ١٩٠٥ •
 . الجامع األزهرالجامع األزهر؛ احتجاجا على تدخل الخديوي عباس حلمي في شئون

 وفاة االمام محمد عبده:  م ١٩٠٥ •

تعديل الحدود بين الدولة العثمانية ومصر على أساس حدود مصر الحالية في سيناء،             :  م   ١٩٠٦ •
 .ضمن األراضي العثمانية" العقبة"ضمن األراضي المصرية، و" طابا"واعتبار 

 مؤسس جماعة اإلخـوان المـسلمين، كبـرى الحركـات            مؤسس جماعة اإلخـوان المـسلمين، كبـرى الحركـات            حسن البنا   حسن البنا  لشيخلشيخاا مولد    مولد   :: م    م   ١٩٠٦١٩٠٦
  ::  اإلسالمية المعاصرةاإلسالمية المعاصرة

ولد في إحدى قرى البحيـرة بمـصر   ) م١٩٤٩ـ  ١٩٠٦) (هـ١٣٦٨ ـ   ١٣٢٤(حسن البنا : الشيخ
  .ونشأ نشأة دينية 

رس في مدارس الحكومة حتى التحق بـدار        إلى جانب تعليمه الديني في المنزل والمسجد د        
  م١٩٢٧العلوم بالقاهرة حيث تخرج فيها عام 

عين مدرساً في إحدى مدارس اإلسماعيلية االبتدائية، وهناك بدأ نشاطه الدعوي بين الناس،              
ـ ١٣٤٧وخاصة في المقاهي وبين عمال قناة السويس حتى إذا كان شهر ذو القعـدة                / هـ

  .النواة األولى من اإلخوان هـ تم تأسيس ١٩٢٨أبريل 
ــ  . م انتقل الشيخ حسن البنا إلى القاهرة وانتقلت قيادة الحركة معه إليها             ١٩٣٢في عام    

األسبوعية واختيـر  ) اإلخوان المسلمون(م تم إصدار جريدة ١٩٣٣هـ ـ  ١٣٣٢في عام 
مـديراً لهـا، ثـم      ) م١٩٦٩ـ  ١٨٨٦) (هـ١٣٨٩ـ١٣٠٣(األستاذ محب الدين الخطيب     

)... م١٩٤٧هــ ـ   ١٣٦٧(، ثـم الـشهاب   )م١٩٣٨هـ ـ  ١٣٥٧(لنذير في صدرت ا
  .وتوالت المجالت والجرائد اإلخوانية 

م من مائة عضو اختارهم الشيخ حسن البنـا         ١٩٤١تكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام        
  . بنفسه

م حيث دخلوا بقوات خاصة بهم، وقد سجل ذلـك        ١٩٤٨شارك اإلخوان في حرب فلسطين       
 كامل الشريف ـ من قادة اإلخوان المتطوعين ووزير أردني سابق ـ واألمـين    بالتفصيل
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اإلخوان المسلمون في : "العام حالياً للمجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة ـ في كتابه 
  ".حرب فلسطين

م اُغتيل النقراشي واتُّهم اإلخوان بقتله، وهتف أنـصار النقراشـي فـي             ١٩٤٨في نوفمبر    
  .م ١٩٤٩ فبراير ١٢رأس النقراشي برأس البنا الذي اغتيل فعالً في جنازته بأن 

م فأفرجت عن الجماعة بناء على حكم مجلـس الدولـة           ١٩٥٠جاءت وزارة النحاس سنة      
  .الذي نص على أن أمر الحل باطل من أساسه

ـ ١٣٩٣ ـ  ١٣٠٦(م اختير المستشار حـسن الهـضيبي   ١٩٥٠في عام    ـ  ١٨٩١) (هـ
ان، وهو واحد من كبار رجال القضاء المصري، وقد اعتُقل عدداً           ، مرشداً لإلخو  )م١٩٧٣

م حكم باإلعدام ثم خفف إلى المؤبد، وأفرج عنه آخر          ١٩٥٤من المرات، وصدر ضده عام      
  .م ١٩٧١مرة سنة 

م اشتدت األزمة بين بريطانيا ومـصر فـشن اإلخـوان حـرب             ١٩٥١في شهر أكتوبر     
:  كامل الشريف في كتـاب آخـر بعنـوان         عصابات ضد اإلنجليز في قناة السويس سجلها      

  ".المقاومة السرية في قناة السويس"
م قام مجموعة من الضباط المصريين بزعامة اللـواء محمـد نجيـب             ١٩٥١يوليو  ٢٣في   

بمؤازرة اإلخوان، لكن اإلخوان بعد ذلك رفضوا االشتراك في الحكم إذ كان لهم          (*) بثورة  
جمال عبد الناصر هذا الرفض نوعاً من فـرض        رأي واضح في مناهج الثورة، وقد اعتبر        

الوصاية على الثورة، ودخل الطرفان سلسلة من الجدل والخصومة تطورت حتـى قامـت              
م باعتقال اإلخوان وتشريد األلوف منهم بحجة أنهم حاولوا االعتـداء           ١٩٥٤الحكومة سنة   

عبد القـادر   : معلى حياة عبد الناصر في ميدان المنشية باإلسكندرية وأعدمت ستة منهم ه           
إبـراهيم الطيـب ومحمـود عبـد        عودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وهنداوي دوير و       

  . اللطيف
م تكرر اعتقال اإلخوان بتهمة تشكيل جهاز سري يهدف إلى قلب ١٩٦٦ ـ  ١٩٦٥في عام  

نظام الحكم وقامت الحكومة بشن حمالت السجن والتعذيب وقد أعدمت هذه المرة ثالثة من              
  : همأعضاء الجماعة

o  الذي يعد المفكـر الثـاني فـي    ) م١٩٦٦ ـ  ١٩٠٦) (هـ١٣٨٧ـ ١٣٢٤(سيد قطب
الجماعة بعد البنا وواحداً من رواد الفكر اإلسالمي الحديث، وقد ألقي القبض عليه سـنة               

م بتدخل من الـرئيس  ١٩٦٤م وأمضى في السجن عشر سنوات ثم أفرج عنه عام      ١٩٥٤
  .ن أعيد إليه مرة أخرى ليواجه حكماً باإلعدامالعراقي عبد السالم عارف لكنه ما لبث أ
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 له العديد من المؤلفات األدبية والفكرية اإلسالمية  التي من أبرزهـا فـي ظـالل القـرآن، العدالـة                    
. ( االجتماعية في اإلسالم، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، معالم فـي الطريـق، وغيرهـا الكثيـر               

  ) .الفات بينها العلماء ومؤلفاته رحمه اهللا ال تخلو من مخ
o يوسف هواش.  
o عبد الفتاح إسماعيل.  
  .م ١٩٧٠ / ٩ / ٢٨بقيت الجماعة تعمل بشكل سري حتى وفاة عبد الناصر  
  .في عهد أنور السادات تم اإلفراج عمن سجنهم عبد الناصر على مراحل 
ت قيادة وقد طالب. اختير مرشداً عاماً بعد الهضيبي ) م١٩٨٦ ـ  ١٩٠٤: (عمر التلمساني 

اإلخوان في عهده بحقوق الجماعة كاملة وعودة جميع ممتلكاتها المصادرة في عهد عبـد              
الناصر، وسلك المرشد باإلخوان طريقاً يجنِّبهم المصادمات مع الحكومات، وكرر دائماً أن            

  .الدعوة ينبغي أن تعمل بالحكمة وأن تبذ العنف والتطرف 
مجلـة  (، الـدعوة    )مجلة أسـبوعية  (النذير  : ةأصدرت الجماعة المجالت والصحف التالي     

مجلـة  (المسلمون  ) مجلة شهرية (، الشهاب   )صحيفة يومية (، اإلخوان المسلمون    )أسبوعية
 .، وقد أوقف صدور هذه الدوريات حالياً عدا األخيرة منهم)لواء اإلسالم(، ومجلة )شهرية

  ::حادثة دنشواى حادثة دنشواى : :  م  م ١٩٠٦١٩٠٦
لــاإلستعمار   لعمد بعض البالد بمساعدة فرقة تابعة        مصر صدرت أوامر الحكومة فى      ١٩٠٦فى عام   

المشهورة بكثرة  ) دنشواى( آنذاك مكونة من خمسة جنود ممن كانوا يرغبون فى صيد الحمام ببلدة              البريطانى
لحظ كان الحمام عند أجران الغالل يلتقط الحب ولم يكن منتشرا علـى الـسكة               حمامها كما أعتادوا، ولسوء ا    

  .الزراعية بعيدا عن مساكن األهالى
وما يُأخذ من مجموع أقوال متعددة المصادر أن مؤذن البلدة جاء يصيح بهم كى ال يحترق التـبن فـى     

.  وأصاب زوجة شقيق ذلك الرجل     جرنه، ولكن أحد الضباط لم يفهم منه ما يقول وأطلق عياره فأخطاء الهدف            
وأشتعلت النار فى التبن، فهجم الرجل على الضابط وأخذ يجذب البندقية وهو يستغيث بأهل البلـد صـارخا                  

فأقبل األطفـال والنـسوة والرجـال       ‘ الخواجه قتل المرأة وحرق الجرن، الخواجه قتل المرأة وحرق الجرن         ’
وفى هذا الوقت وصـل     .  الضباط اإلنجليز إلنقاذ صاحبهم    فهرع بقية ‘ قتلت المرأة وحرقت الجرن   ’صائحين  

الخفراء للنجدة كما قضت أوامرهم، فتوهم الضباط على النقيض بأنهم سيفتك بهم فـاطلقوا علـيهم األعيـرة                  
وحملوا على الضباط بالطوب والعصى فقبض عليهم       ‘ قتل شيخ الخفر  ’النارية وأصابوا بعضهم فصاح الجمع      

األسلحة إال إثنان منهم وهم كابتن الفرقة وطبيبها أخذا يعدوان تاركان ميـدان الواقعـة               الخفراء وأخذوا منهم    
فوقع الكابتن مطروحـا علـى      ) سرسنا(وقطعا نحو ثمانية كيلومترات فى الحر الشديد حتى وصلوا إلى بلدة            

وا  فتركه الطبيب وأخذ يعدو حتى وصل إلى المعسكر وصاح بالعـساكر فركـض             -ومات بعد ذلك  -األرض  
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حتى الكابتن فوجدوه وحوله بعض األهالى، فلما رأوهم األهالى فروا فاقتفوا العساكر أثرهم وقبضوا عليهم إال                
  .أحدهم هرب قبل أن يشد وثاقه واختبأ فى فجوة طاحونة تحت األرض فقتله اإلنجليز شر قتلة

  .وكانت الزوجة المذكورة أحد الناجين من حادثة دنشواى
  . باشابطرس غالي باشا، و كان مدعي النيابة الهلباويترأس القضاة 

تأسيس ضاحية شمال شرقى القاهرة وهى مصر الجديدة قامت بها شـركة بلجيكيـة              :  م   ١٩٠٦ •
 برئاسة البارون امبان 

( ( تأسيس الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل ويعلن مبدئه الوطنية المتمثلة فى            تأسيس الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل ويعلن مبدئه الوطنية المتمثلة فى            : :  م    م   ١٩٠٧١٩٠٧
  ::))الجالء والدستور الجالء والدستور 

 

  

  

  

  

 كـان مـن     الحزب الـوطني  أسس  . ي وكاتب مصرزعيم سياسي   ) ١٩٠٨ - ١٨٧٤(مصطفى كامل   
  .بالدولة العثمانيةوكان حزبه ينادي برابطة أوثق . الجامعة المصرية) إعادة إنشاء(المنادين بإنشاء 

 ، وقد "أحمد لطفي السيد  "التي رأس تحريرها     الجريدة"العدد األول من صحيفة     صدور  :  م   ١٩٠٧ •
 ومعارضة االتجاه إلى تركيا، وقد توقفت الجريدة عن       " المصرية"حملت الجريدة لواء الدعوة إلى      

  م ١٩١٥ يوليو ٣٠الصدور فى 

 القضاة الشرعيين مدرسة القضاء الشرعي بمصر التي نهضت بتخريج إنشاء:  م ١٩٠٧ •

  ::افتتاح الجامعة االهليةافتتاح الجامعة االهلية: :  م  م ١٩٠٨١٩٠٨
  :تأسيس وتطور الجامعة االهلية

 هناك تجربة خصبة فى حقل التعلـيم العـالى تتمثـل فـى    الظروف مهيأة لقيام جامعة مصرية ف كانت

مبـارك بجمعـه    المدارس العليا كما داعبت الفكرة احالم بعض رواد التعليم على نحو ما فعل علـى باشـا  
) فى نفس المكان ( ادارة واحدة  للمدارس العليا فى مكان واحد الى جانب دار الكتب والمعمل الحديث وتحت

يعقوب ارتين باشا الذى خدم طـويال بالمعـارف    وكانت نفس الفكرة تدور براس) )ديوان المدارس (( هى 
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الكتاب الذى اودعه خالصة خبرته فى حقل التعلـيم نـادى يعقـوب      ففى١٨٨٤واصبح وكيال لنظارتها عام 
 مادارة كل مدرسة من المدارس العليا ناظر من المتعلمين تعليما جامعيا لتطوير نظ ارتين بضرورة ان يتولى

البعض وجعلها مدرسـة   حينئذا تتجه الرغبات الى ضمها كلها الى بعضها(( الدراسة فيها حتى اذا تحقق ذلك 
فكرة الجامعة منذ اواخر التسعينات من القـرن الماضـى    ولعبت الصحافة دورا هاما فى طرح)) كلية جامعة

الـى تأسـيس جامعـة    )) الل اله(( فى هذا المجال فدعا على صفحات  وكان لجورجى زيدان فضل الريادة
ان تنشئ فرعا فى القاهرة ) جامعة بيروت االمريكية )) ( المدرسة الكلية السورية  على(( ١٩٠٣واقترح عام 

( خـالل مقـال    فى طرح الفكرة من)) المقتطف ((وساهمت )) المدرسة الكلية المصرية (( نواة لقيام  يكون
فى نهضة االمم وزعمت انها  ها فى اوروبا وامريكا ودورهاتحدثت فيه عن الجامعات ووظيفت ) ١٩٠٣ابريل 

   .اقامة جامعة مصرية تنشر المقال تلبية لطلب احد اعيان المصريين ممن يفكرون فى
ان يئس من امكانية اصالح نظـام التعلـيم بـاالزهر     وكان الشيخ محمد عبده معنيا باقامة جامعة بعد

 د االغنياء الذين نعى عليهم بخلهم غير انه استطاع اقناع المنشاوىبجهو وتطويره ورأى ان اقامتها انما تكون

ولكن ) قرب القناطر الخيرية ( بقرية باسوس  بالفكرة فابدى استعداده القامة الجامعة على نفقته باراضيه باشا
يم وفى نفس الوقت كان الـزع )  ١٩٠٥( به محمد عبده بعد ذلك  وفاة المنشاوى باشا عصفت بالفكرة ثم لحق

 -1904  اكتـوبر ٢٦ فى –) اللواء (( مصطفى كامل شديد االهتمام بالفكرة فنشر مقاال على صفحات  الوطنى

حجر االساس للنهضة الوطنيـة   دعا فيه القراء ان يبدوا رأيهم فى مشروع الجامعة وامكانية تحقيقه باعتباره
)) كلية محمـد علـى   (( لجامعة اسم تحمل ا مقترحا ان ) ١٩٠٥ يناير ٨( وعاد للكتابة فى نفس الموضوع 

على حكم مصر ويبدو ان مصطفى كامل اراد بذلك ان يجذب  وذلك بمناسبة مرور مائة عام على تولية محمد
لدعم المشروع حتى يتشجع االعيان فيتقدموا لدعمه ونجحت المحاولة نجاحـا   الخديو وامراء اسرة محمد على

نحو   كامل وتبعه بعض االعيان فى االكتتاب للمشروع فتم جمعاالمير حيدر فاضل دعوة مصطفى نسبيا فايد
ان يفعل طالمـا جـاءت    ثمانية آالف من الجنيهات ثم فترت الهمم عندما تجاهل الخديو المشروع وما كان له

غير ان ذلك  بلغت حدا كبيرا من السوء الدعوة من مصطفى كامل وخاصة ان عالقته بالزعيم الوطنى عندئذ
لجمع التبرعات لتقديم هدية لـه   ) ١٩٠٦عام ( وانتهز فرصة تشكيل لجنة  د مصطفى كامللم يفت فى عض
 من اوروبا بعد شن حملة دعاية سياسية ضد بريطانيا بسبب حادث دنشواى فـرفض الفكـرة   بمناسبة عودته

ء ابنـاء الفقـرا   بدعوة االمة كلها وطرق باب كل مصرى لتأسيس كليـة تجمـع  (( وطالب بان تقوم اللجنة 
عداد خدامها المخلصين الن كـل ملـيم    واالغنياء على السواء وتهب االمة الرجال االشداء الذين يكثرون فى

ودعـا  )) ضائع سدى واالمة محرومة منه بغير حق  يزيد عن حاجة المصرى وال ينفق فى سبيل التعليم هو
 الذى يعود على االمة بـالخير  السياسية الحزبية من اجل انجاز المشروع الى وحدة الصف وتناسى الخالفات

 الى الشيخ على يوسف صاحب المؤيد يدعوه الى فتح باب االكتتاب للمشروع معلنا تبرعـه  لذلك نجده يكتب

الهامة الموجهة لصاحب المؤيد وضع  وفى هذه الرسالة بمبلغ خمسمائة جنيها مصريا لمشروع انشاء الجامعة
  :عليها المشروع وهى يقوممصطفى كامل تصورا هاما لالسس التى يجب ان 
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العلمـى   ان تكون ادارتها فى السنين االولى فى ايدى جماعة ممن يصلحون الدارة هذا المعهـد  •
 الكبير تثبت كفاءتهم للمالء

ويجـوز ان    من سكان مصر كل منهم بمبلغ اليقل عن مائة جنيه– على االقل –ان يكتتب الف  •
  يزيد عن ذلك حبا للوطن ولالنسانية

شاطئ النيـل   م بناء هذه المدرسة الجامعة فى بقعة خلوية خالية من اجمل بقاع مصر علىان يقا •
اقتراح نوع الدراسات  وتقام بها حديقة من اجمل الحدائق وبذلك لم يقحم مصطفى كامل نفسه فى

المهمة للمتخصصين الذين تسند اليهم  التى يرى ان تقدمها الجامعة المقترحة او نظامها تاركا هذه
  ارتهااد

حـول  ١٩٠٦ - ١٩٠٥وبذلك حسم مصطفى كامل الحوار الذى دار على صفحات الجرائد عام          
افضلية مشروع الكتاتيب الذى روج  جدوى فكرة اقامة جامعة بالنسبة لحالة مصر االجتماعية والثقافية ومدى

نه وان تعليم القراءة والكتابة مشروع الجامعة سابق الوا له انصار السياسة البريطانية فى مصر على زعم ان
من انفاق االموال على مشروع الجامعة الذى ال يفيد اال عددا محدودا من  لقطاع عريض من المصريين اجدى

 فكان اختيار مصطفى كامل للمؤيد نـشر قـوائم  )) المؤيد (( الحوار الذى بدا على صفحات المصريين وهو

الموظفين وان كان  برعوا بها فضمت اسماء بعض االعيان وكبارباسماء المتبرعين للمشروع والمبالغ التى ت
 – بفضل مصطفى كامل –المشروع تجاوز  االقبال محدودا طالما كان موقف االنجليز والخديو مبهما غير ان

  .اصبح موضع اهتمام الرأى العام مرحلة الفكرة وبدا يدخل فى نطاق التنفيذ بعدما
 دورها البعاد مصطفى كامل ومحمد فريد وغيرهما مـن  –يبدو  ما على –ولعبت المناورات السياسية 

المشروع ووضعه فى يد اشخاص ال يثيرون مخاوف االنجليز او الخـديو ممـن    رجال الحزب الوطنى عن
علـى مـصطفى كامـل تكـوين لجنـة      )) المؤيد (( وتعاونهم مع الحكومة فعندما اقترحت  عرفوا باعتدالهم

لالقتـراح    لتنظيم االكتتاب ووضع خطة لتنفيذ المشروع استجاب مصطفى كاملمن كبار المكتتبين تحضيرية
ولكـن مكـان    ) ١٩٠٦اكتوبر  ١٢يوم ( ودعا جميع المكتتبين الى اجتماع النتخاب اعضاء اللجنة ورئيسها 

 شخـصا مـن   ٢٧المهاترات الصحفية فـاجتمع   االجتماع تغير فجأة ليعقد فى بيت سعد زغلول بحجة تجنب
وقاسـم امـين   ) وكيال للرئيس (  سعد زغلول ٠تحضيرية من  ين فى بيت سعد زغلول وشكلوا لجنةالمكتتب

اما بقية الحاضرين فقـد اصـبحوا   ) امينا للصندوق ( البنك االلمانى الشرقى  سكرتيرا وحسن سعيد بك وكيل
االنجليز وكـان   و اواللجنة وكان معظمهم من كبار الموظفين واالعيان الذين ال يثيرون شبهات الخدي اعضاء

فريد ثم استبعد بعد ذلك فال عجـب   بينهم عدد ممن يعدون من تالميذ الشيخ محمد عبده وكان من بينهم محمد
كان صاحب المبادرة فيه ولكنها السياسة ولعل حـرص   ان يبدى مصطفى كامل استياءه لهذا االبعاد عن عمل

 رجال الحزب الوطنى جانبا ايثارا للسالمة ويتجلـى  جعلهم يسعون الزاحة اولئك الرجال على نجاح المشروع
 النداء الذى وجهته اللجنة التحضيرية الى سكان مصر على اختالف اجناسهم واديانهم تعلن ذلك بوضوح فى

  : فيه الغرض من تأسيس الجامعة على النحو التالى

  او دينهان الجامعة مدرسة علوم واداب تفتح ابوابها لكل طالب علم مهما كان جنسه  •
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يدخل فى ادارتها  انه ليس لها صبغة سياسية وال عال قة لها برجال السياسة وال المشتغلين بها فال •
  وال فى دروسها ما يمس بها على اى وجه كان

متعـذر االن   ان اشتمال الجامعة على درجات التعليم الثالث وهى العالى والتجهيزى واالبتـدائى  •
الحاجة اليه اشـد مـن    روع والبدء فيه بما يمكن عمله وتقديم ماوالبد من التدرج فى تنفيذ المش

  غيره

شـهادتها   يلزم ان يكون للجامعة تالمذة خصوصيون وهم الذين يقيدون اسماءهم ويحصلون على •
تراها جديرة بها فـى   وتكون لهذه الشهادات قيمة ادبية مع االمل ان الحكومة تمنحها المزايا التى

 الخصوصيين ان يحضر  يريد حضور دروس الجامعة من غير تالمذتهاالمستقبل كما يسمح لمن

ولعـل هـذا    ،  الصلة بمصطفى كامل والحزب الوطنى من) ابراء ذمة ( فكان هذا البيان بمثابة          
  فراح يوجه النصح١٩٠٦الضمنى الذى ابداه كرومر عن المشروع فى تقريره السنوى عن عام  يفسر الرضا

المعارف والمدارس العليا  بالتأنى ودراسة نظم التعليم الجامعى والنظر فى الصالت بين نظارةالعضاء اللجنة 
مع مراعاة قصر التعليم الجامعى على ابنـاء   والجامعة المقترحة ووضع نظم الدراسة والقبول والئحة للطالب

   .االغنياء وال يصبح متاحا لكل راغب فيه
االعيان على التبرع لمشروع الكتاتيب الذى يتبناه كرومر  –  من طرف خفى–غير ان االدارة شجعت 
 لتلقى بظاللها على حركة ١٩٠٧لمشروع الجامعة ثم جاءت االزمة المالية عام  مما اثر على حركة التبرعات

جانـب   للمشروعين وقد حرص احمد لطفى السيد على تأكيد ضرورة االهتمام بالتعليم االساسى الـى  التبرع
وعندما عين سعد زغلول ناظرا للمعارف بعد اسابيع         ة الجامعة فكالهما ضرورى لنهضة االمة     االهتمام باقام 

الـرئيس ثـم    من تأسيس اللجنة التحضيرية استقال من عضويتها فحل قاسم امين محله فى موقع وكيـل  قليلة
الـرئيس  وظل منـصب   1906 ادخلت تعديالت على العضوية على مرحلتين حتى استقر امر اللجنة مع نهاية

 ابلـغ  ١٩٠٧ ديـسمبر  ٢٢دفعة لالمام وفى  شاغرا حتى يشغله احد امراء العائلة الخديوية ليعطى المشروع
الرئاسة الى االمير احمد فؤاد فصادف هذا التعيـين ارتياحـا    الخديو عباس الثانى اللجنة بموافقته على اسناد

ة مما يضمن نجاح المشروع وانصرفت اللجنة تشجيع لالعمال العلمية والثقافي عاما لما عرف عن االمير من
لبداية تنفيذ المشروع  قانون الجامعة ونظام الدراسة فيها بعدما تيسرت لها الموارد المالية التى تكفى الى وضع

ان   اجتمعت اللجنة الفنية بسراى االمير فؤاد بباب اللوق وتقـرر ١٩٠٨ مارس ٢٤وفى  من تبرعات واوقاف
اآلداب ونـصفهم االخـر     اولهما ايفاد بعثة من عشرة طالب يدرس نصفهم: اتجاهين يبدا نشاط الجامعة فى

ليكونوا نواة لهيئة التدريس بالجامعة وثانيهما ان  العلوم يوفدون الى جامعات انجلترا وفرنسا والمانيا وسويسرا
رة االسـالمية   وتـارخ الحـضا  –تاريخ الحضارة القديمة فى الشرق  : تبدا الدراسة باربعة دروس فقط هى

 – نوفمبر( وتاريخ اآلداب الفرنسية واالنجليزية وان تكون مدة الدراسة ثمانية شهور  – وتاريخ اآلداب العربية

التدريس العربية  فى العام ويعطى لكل فرع من فروع الدراسة اربعين درسا فى السنة وان تكون لغة) يونيو 
والفرنسية حتى يعود اعضاء بعثة الجامعة بعـد   غتين االنجليزيةمع جواز القاء االساتذة االجانب لدروسهم بالل

وحدها وتقرر ان يكون التدريس مسائيا فيما بين الخامـسة والثامنـة    استكمال دراستهم فيتم التدريس بالعربية



 264 

خريجى المدارس العليا وطلبتها وطلبة االزهر ودار العلوم ومدرسـة القـضاء الـشرعى     وان تقبل الجامعة
العليـا   سوم الدراسة باربعين قرشا سنويا بالنسبة للطالب ومائة قرشا سنويا لخريجـى المـدارس  ر وحددت

  .وخمسة قروش للدرس الواحد لمن شاء االستماع اليه
قانون الجامعة وتقدم حسين رشدى باشا   صدقت الجمعية العمومية للمكتتبين على١٩٠٨ مايو ٢٠وفى 

باالوراق الرسمية الى نظارة الداخلية لطلب اعتراف الحكومة   للجامعةوالمسيو لوزينا بك عضوا اللجنة الفنية
 المنافع العامة وبذلك اصبح للجامعة وجود قانونى فتم اختيار مجلـس ادارة الجامعـة   بالجامعة باعتبارها من

وكـان اول   من خمسة عشر عضوا حسبما جاء بقانون الجامعـة )  مايو ٢٤فى ( بمعرفة اللجنة التحضيرية 
( وابـراهيم نجيـب باشـا     - حسين رشدى باشا –) رئيسا (  االمير احمد فؤاد ٠س للجامعة مكونا من مجل

 الدكتور – يعقوب ارتين باشا –) للصندوق  امينا(  حسن سعيد بك –) سكرتيرا (  احمد زكى بك –) وكيلين 
 –يوسف صـديق بـك    – مسيو ماسبيرو –مرقص حنا افندى  –  عبد الخالق ثروت باشا–محمد علوى باشا 

  ).اعضاء(  على ذو الفقار بك –مسيو لوزينا بك  –  على بهجت بك–على ابو الفتوح بك 
جنيها لمدة سنة واحدة  ٣٥٠وقام مجلس ادارة الجامعة باستئجار الدور االول من سراى جانكليس بمبلغ 

 المزمـع قبـولهم الـى    وقسم الطلبة لتتخذه مقرا لها بعدما عجزت عن الحصول عن مقر مؤقت من الحكومة
والخصوصية واالزهر وغيرهم ممن يلتحق بالدراسـة    طلبة منتسبون من خريجى المدارس العالية٠قسمين 

فاكثر للحصول على شـهادة او لقـب علمـى وطلبـة مـستمعون       بنية االستمرار على حضور درس واحد
نها ستمنح من يستحق من طلبتها الرسم المقرر عنها واعلنت الجامعة ا متطوعون ممن يطلبون ذلك ويدفعون

 ويشترط للحصول عليها ان يكون الطالب منتسبا وان يكون قد حضر) شهادة الدروس العالية  ) شهادة تسمى

  . دروس ثالثة
فى التمارين العملية او قدم بحثا مما يوحى انه لم يستقر الـرأى علـى    من اساتذها على االقل واشترك

 لمية وخاصة انه لم يكن هناك اعتراف بها من جانب الحكومة وال تعد مـؤهال الدرجات الع قواعد ثابتة لمنح

بمائـة وعـشرين    للتوظف فهى اقرب ما تكون الى الدراسات الحرة وحددت رسوم الدراسة للطالب المنتسب
االستماع للمحاضرة الواحـدة   قرشا فى السنة وضوعفت الرسوم بالنسبة للطالب المستمع المتطوع وظل رسم

   .قروش ورسم دخول مكتبة الجامعة عشرون قرشا سنوياخمسة 
 حضره الخديو وكبار رجال ١٩٠٨ديسمبر  21 القوانين يوم وفى حفل رسمى اقيم بقاعة مجلس شورى

والقناصل واالجانب واعضاء الجمعيات العلمية وشـيخ االزهـر ومفتـى الـديار      الدولة واالمراء واالعيان
عبـاس   يوالخـديو  ان من خطباء الحفل االمير احمد فؤاد رئيس الجامعةافتتحت الجامعة رسميا وك المصرية

  .زكى حلمى الثانى وعبد الخالق ثروت باشا واحمد
( الطالب جاء الجانب االكبر منهم من تالميذ المـدارس   واقبل على حضور دروس الجامعة خليط من

 طالبا ٤٢( وطالب االزهر )  طالبا ٦٩( والمعلمين بالمدارس ) طالبا  243 ) وموظفى الحكومة)  طالبا ٢٥٨
موظفى  وعدد محدود من كبار)  طالبا ١٨( وتجار )  طالبا ١٥( وصحافيون )  طالبا ١٩( القضاء  ورجال) 
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االنتساب واالسـتماع معـا    الدولة وضباط الجيش والبحرية واصحاب المهن الحرة وهذه االعداد تمثل طلبة
بمختلف شرائحها االجتماعيـة وهـى الطبقـة     بناء الطبقة الوسطىوغنى عن البيان ان الطالب جاءوا من ا
وفـى العـام    والتى تبنت المطالبة به منذ نهاية القـرن الماضـى   صاحبة المصلحة فى اقامة التعليم الجامعى

الدراسة التى وضعت فـى العـام االول    الدراسى الثانى ادخل مجلس ادارة الجامعة عدة تعديالت على مناهج
البحث التاريخى واالدب الفرنسى واعلنت الجامعـة عـن    وم الطبيعية وعلم مقارنة اللغات ومنهجفادخلت العل

 وخصصت لهذا العمـل  ١٩٠٩ نوفمبر ٥اللغة العربية فى موعد اقصاه  مسابقة لتاليف كتاب فى تاريخ آداب
 ر وزادت من قيمـة جنيها والثانية خمسون جنيها ثم عادت فمدت المهلة لمدة عام اخ ١٥٠ االولى ٠جائزتين 

الـى   ونظرا الهمية مادة آداب اللغة العربية وحاجة الجامعة الجائزتين لتصبح مائتا جنيه لالولى ومائة للثانية
لدراسـة االدب ليقـوم عنـد     من يقوم بتدريسها قررت اللجنة الفنية ايفاد احد خريجى دار العلوم الى باريس

  .العربى  على دراسة االدبعودته من البعثة بتطبيق المناهج التى درسها
 بـبعض  – فيمـا بعـد   –دار العلوم للتدريس فيها كما استعانت  واستعانت الجامعة باثنين من مدرسى

عنـدما اسـتهلت عهـدها     وخطت الجامعة خطوة تقدمية جريئـة  الشرعى مدرسى االزهر ومدرسة القضاء
  :المحاضرات على النحو التالى تبتخصيص قسم يقدم دراسات خاصة للنساء ومحاضرات عامة لهن وقد قسم

المدرسـة   محاضرات باللغة الفرنسية فى التربية واالخالق قامت بالقائها اآلنسة كـوفرور  
  بمدرسة راسين بباريس

مدرسة  محاضرات باللغة العربية فى تاريخ مصر القديم والحديث القتها نبوية موسى ناظرة 
  المعلمات

 ه صروفالتدبير المنزلى وقامت بتدريسه رحم 

 تشكيل وزارة بطرس غالى بإرادة االنجليز :  م ١٩٠٨ •

  كامل  مصطفى وفاة الزعيم:  م ١٩٠٨ •

 .انتخاب محمد فريد زعيما للحزب الوطني المصري خلفا لمصطفى كامل:  م ١٩٠٨ •

شيخ المحققين، وواضع أول كتاب في فن        الكبير عبد السالم محمد هارون       العالممولد  :  م   ١٩٠٩ •
تحقيق التراث، قدم للثقافة العربية عشرات من أمهات الكتب األدبية واللغوية محققة، يـأتي فـي                

 .الكتاب لسيبويه، الحيوان للجاحظ، وخزانة األدب للبغدادي: مقدمتها

   السياسى والتشريع واالحصاءتأسيس الجمعية المصرية لالقتصاد:  م ١٩٠٩ •

 اغتيال رئيس الوزراء العميل بطرس غالى :   م ١٩١٠ •

إسـماعيل  "التي تولى إدراتهـا     " العلم"يصدر جريدة   " محمد فريد "السياسي المصري   :  م   ١٩١٠ •
، وقد تعرضت هذه الجريدة للتعطيل أكثر من مرة من السلطات بسبب مواقفهـا الوطنيـة                "حافظ

 .م١٩١٢ نوفمبر ٧ائيا في حتى تم تعطيلها نه
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وتعطيلها عن الصدور بعد نشرها مقـاال بعنـوان         " القطر المصري "إيقاف صحيفة   :   م   ١٩١٠ •
م، ورأس  ١٩٠٨-٤-٢٤، وقد بدأت هذه الـصحيفة فـي الـصدور فـي             "فلتسقط حكومة الفرد  "

 .تحريرها الصحفي والسياسي أحمد حلمي

  ::مولد العالمة شوقى ضيفمولد العالمة شوقى ضيف: :  م  م ١٩١٠١٩١٠
م، وتلقّى تعليمه الـدينى مـن خـالل         ١٩١٠والد حمام التابعة لمحافظة دمياط فى عام        ولد فى قرية ا   

األزهر، ثم التحق بكلية دار العلوم؛ ِحصن لغة الضاد الحصين على أرضي؛ أرض الكنانة، وقد حصل علـى         
 وكـان   م،١٩٣٦م، وعين معيداً بها فى العـام التـالى أى عـام             ١٩٣٥الليسانس من قسم اللغة العربية عام       

النقد األدبى فى كتاب األغانى ألبى الفرج األصفهانى، أما موضوع الدكتوراه           : موضوع أطروحته للماجستير  
  .وضع المذاهب الفنّية للشعر العربى على مر عصوره المختلفة: فهو

؛    لقد عمل ذلك العالم البارز فى العديد من الجامعات العربية فى الكويت، وبغداد، وبيروت العربيـة               
وقد ألّف عشرات المؤلفات تناولت العديد من الموضوعات فى مجال تاريخ األدب العربـى، حتـى صـار                  

  .صاحب أهم موسوعة فى ذلك النطاق
م، ثم أميناً عاماً له فـى       ١٩٧٦   كذلك يالحظ أن ذلك العالّمة اختير عضواً بمجمع اللغة العربية عام            

  .م٢٠٠٥م، وقد توفّى عام ١٩٩٦، ثم رئيساً له عام .م١٩٩٢ م، ثم صار نائبا لرئيس المجمع عام١٩٨٨عام 
 تأسيس المتحف القبطى بمصر القديمة:  م ١٩١٠ •

مولد الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحد الدعاة المشهورين بالعالم اإلسـالمي فـي             :  م   ١٩١١ •
رآن حتـى   القرن العشرين، تعلم باألزهر، وتولى وزارة األوقاف، اهتم اهتماما خاصا بتفسير الق           

 .كان عنوانا عليه، ولد ودفن في قريته دقادوس بميت غمر محافظة الدقهلية

 الذين حاولوا تقسيم الدولة بين      -عقد المؤتمر المصري بالقاهرة تحت رعاية اإلنجليز      :  م   ١٩١١ •
 بحجة مناقشة المسألة    -مسلمين ومسيحيين، وكسب ود الفريقين وإثارة النعرات الطائفية فيما بينهم         

 بطية ونتائج انعقاد المؤتمر القبطي في أسيوطالق

بجامعـة  ، ولد بالسويس، وتلقى تعليمه الجامعي       حسين مؤنس مولد الكاتب والمؤرخ    :  م   ١٩١١ •
أطلس تـاريخ   "ترك مؤلفات كثيرة من أشهرها      . ، وبعد التخرج عمل بالجامعة والصحافة     القاهرة
 ".موسوعة تاريخ األندلس"، و"اإلسالم

وقـد  . قائد الثورة العرابية ومفجرها ضد الخديوي توفيـق       الزعيم أحمد عرابي    وفاة  :  م   ١٩١١ •
فشلت الثورة نتيجة للخيانة وتدخل القوات البريطانية لحماية الخديوي، وترتب على فشلها وقـوع              

 .مصر تحت االحتالل البريطاني الذي دام نحو سبعين عاما

 الشيال، أحد كبار المؤرخين فـي العـالم العربـي،           مولد المؤرخ الكبير جمال الدين    :  م   ١٩١١ •
: وتولى تدريس التاريخ بجامعة اإلسكندرية، وتولى عمادة كلية اآلداب، وله مؤلفات كثيرة منهـا               

 .تاريخ مصر اإلسالمية في مجلدين، وتاريخ اإلسكندرية، وتاريخ دمياط
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ي كان يتزعمـه مـصطفى      الذ" الحزب الوطني "التي يصدرها   " اللواء"توقف جريدة   :  م   ١٩١٢ •
كامل عن الصدور بعد مقاالتها التي تهاجم فيها الحكومة واالحتالل اإلنجليزي، وقد صدر العـدد               

 . م١٩٠٠ يناير ٢األول من الجريدة في 

  انضمام السلوم رسميا الى مصر:  م ١٩١٢ •

 "بابا شارو"مولد االذاعي محمد محمود شعبان :  م ١٩١٢ •

 ناظرا للزراعة في مصر ليتولى الهيمنة علـى الـشئون الفنيـة             "محمد محب "تعيين  :  م   ١٩١٣ •
الزراعية والتعليم الزراعي، وكانت نظارة وزارة الزراعة مصلحة تابعة لوزارة األشغال، حتـى             

 .أصبحت وزارة مستقلة في ذلك التاريخ

 – ١٨١٤( اعالن االحكام العرفية فى مصر عقب نشوب الحرب العالميـة االولـى             :  م   ١٩١٤ •
 ) م ١٩١٨

مولد علي ومصطفى أمين مؤسسي مؤسسة أخبـار اليـوم المـصرية، ومـن رواد               :  م   ١٩١٤ •
 الصحافة في مصر

بريطانيا تخلع الخديو عباس حلمى الثانى وتعيين حسين كامـل بـن اسـماعيل              بريطانيا تخلع الخديو عباس حلمى الثانى وتعيين حسين كامـل بـن اسـماعيل              : :  م    م   ١٩١٤١٩١٤
  ::سلطاناً على مصرسلطاناً على مصر

  

  

  

  

  

   :اشـا السلطان حـسين كامـل بـن إسـماعيل باشـا ابـن ابـراهيم باشـا ابـن محمـد علـى ب                       
   . ١٨٥٣ولد  . ١٩١٧ أكتوبر ٩ إلى أن توفى ١٩١٤ ديسمبر ١٩من 

الية فرياسة  ثم نظارة الم  .  حلوان   -سبق له أن تولى نظارة االشغال العمومية فأنشأ سكة حديد القاهرة            
وهو األبن الثانى إلسماعيل ، أقامه االنجليز سلطانا على مصر وبهذا اإلعـالن مـن               مجلس شورى القوانين    

ب االنجليز صارت مصر سلطنة وخرجت من سلطان تركيا ولكنها وقعت فى ذات الوقت تحت الحمايـة                 جان
  .االنجليزية 
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 ، عن ابن واحد هو األمير كمال الدين حسين وقد تنازل هـذا  ١٩١٧توفى السلطان حسين فى أكتوبر    
  .األبن عن حقوقه فى تولى السلطنة 

 ) طه حسين (حصول اول مصرى على الدكتوراه :  م ١٩١٤ •

التـي ال تـزال     " الهالل"مؤسس مجلة   " جورجي بن حبيب زيدان   "وفاة الكاتب الكبير    :  م   ١٩١٤ •
تصدر حتى اآلن بمصر، وصاحب الكتب التاريخية المرموقة، والروايات األدبيـة التـي اتخـذ               

داب تاريخ التمدن اإلسالمي، وتـاريخ آ     : معظمها التاريخ اإلسالمي أساسا لها، ومن أشهر أعماله       
 اللغة العربية

 السير هنرى مكماهون يعين مندوباً سامياً على مصر:  م ١٩١٥ •

  ::مولد عبد المنعم خفاجىمولد عبد المنعم خفاجى: :  م  م ١٩١٥١٩١٥
تنوعت اهتمامات خفاجي، فنراه مؤلفا وشاعرا ومحققا، كما أحب الكتابة الصحفية            ،   موسوعي مصري 

  :عطاءاتهالتي نرى له منها أعماال وكتابات منذ األربعينيات حتى وفاته، ومن 
فهو أديب وناقد ومؤرخ لألدب العربي، كما كان شاعرا، وقد ألّف الكثير من الكتب فـي األدب                 : مؤلفا

والنقد والبالغة واللغة والبحوث األدبية والتصوف، وفي اإلسالميات وفي التاريخ وفي مناهج البحث، وغيرها              
  :ومن مؤلفاته

، وقـصة  "قصة األدب المهجري"، و"أبو عثمان الجاحظ" و،"ابن المعتز وتراثه في األدب والنقد والبيان      "
قـصة  "، و "الحجـاز "األدب في األندلس، وقصة األدب في مصر، وقصة األدب في ليبيا، وقصة األدب فـي                

الحياة األدبيـة   "، و ) أجزاء ٦" (األدب العربي الحديث  "، و "المكتبة األدبية "، و "مدراس النقد "، و "األدب المعاصر 
الحياة األدبية في العصر العباسي بعـد سـقوط         "، و "الحياة األدبية في عصر بني أمية     "، و "بعد ظهور اإلسالم  

، "دراسـات فـي األدب الجـاهلي واإلسـالمي        "، و "األسلوبية والبيان العربي  "، و "نحو بالغة جديدة  "، و "بغداد
  ".حركات التجديد في العصر الحديث"و

متها فصيح ثعلب، والبديع البن المعتز، وشـرح        حقق خفاجي الكثير من كتب التراث وفي مقد       : ومحققا
مقامات الحريري للشريشي، وقواعد الشعر لثعلب، وفحولة الشعراء لألصمعي، وإعجاز القـرآن للبـاقالني،              
ودالئل اإلعجاز وأسرار البالغة لعبد القاهر، وسر الفصاحة البن سنان الخفاجي، ونقد الشعر البـن قدامـة،                 

 باإلضافة إلى شروح له لألجروميـة،       –وهو رهن الطبع اآلن   – وديوان المتنبي    وديوان عمر بن أبي ربيعة،    
، ) أجـزاء ٦(ولقطر الندى ولشذور الذهب، والبن عقيل، وله شرح على كتاب اإليضاح في البالغة للقزويني             

  .وشفاء الغليل للشهاب الخفاجي
ه شعرا ثمانية عشر ديوانـا      فهو شاعر وأديب وناقد ومؤرخ لألدب العربي قديمة وحديثة؛ فل         : وشاعرا

باإلضافة إلى دواويـن    " أحالم األمس : "م، وآخرها ١٩٣٦الصادر سنة   " وحي العاصفة "مطبوعا أقدمها ديوان    
  .أخرى مخطوطة
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تفسير القرآن الكريم في ثالثة عشر جزءا، كما اشترك في إعداد           : ومن مؤلفاته في الدراسات اإلسالمية    
م، ١٩٦٩وزارة األوقاف والمجلس األعلى للشئون اإلسـالمية منـذ عـام            تفسير القرآن الكريم الذي نشرته      

م، ١٩٧٦وشارك في إعداد تفسير القرآن الكريم الذي ينشره مجمع البحوث اإلسالمية بـاألزهر منـذ عـام                  
  .ألسيد الغنيمي التفتازاني: وكذلك أصدر موسوعة ألفاظ القرآن الكريم، والصوفي المجدد

م وتحقيـق ذلـك بقيـام       ١٩٦٢دة في الدعوة إلى إنشاء مجمع فقهي منذ عام          كما كان له السبق والريا    
  .المجمع في مكة المكرمة منذ سنوات

وكان من منهجه في مؤلفاته ومحاضراته أنه إذا أوجز أمتع، وإذا أسهب أقنع، نثره كنثر الورد، ونظمه                 
لحلـم، شـيخ المعـارف وصـاحب        كنظم العقد، هذبته اآلداب، وأحكمته التجارب، تقعده الرزانة، ويسكته ا         

  .المصنفات المتنوعة
وزارة المعارف تجعل التعليم المصرى فى المدارس الثانوية بالعربية بعـد ان كـان              :  م   ١٩١٥ •

 باالنجليزية

، وقـد   "أحمد لطفي السيد  "عن الصدور التي رأس تحريرها      " الجريدة"توقف صحيفة   :  م   ١٩١٥ •
" المـصرية "قد حملت الجريدة لواء الدعوة إلـى        ، و ١٩٠٧ مارس   ٩صدر العدد األول منها في      

 .ومعارضة االتجاه إلى تركيا دولة الخالفة آنذاك

 تأسيس لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكراديسى بعابدين :  م ١٩١٥ •

 السير ريجنالد وينجت يعين مندوبا ساميا :  م ١٩١٦ •

 وفاة جاستون ماسبيرو عالم االثار الشهير:  م ١٩١٦ •

فرنسا وبريطانيا تعقدان اتفاقية سايكس ـ بيكو لتقسيم البالد العربيـة فـي الـشطر     :  م ١٩١٦ •
اآلسيوي بينهما، وتعد هذه االتفاقية من االتفاقيات االستعمارية التي أدت إلى تقسيم البالد العربية              

 …إلى كيانات منفصلة تخضع لسيطرة بريطانيا وفرنسا

 تولية اخوه احمد فؤادوفاة السلطان حسين كامل و:  م ١٩١٧ •

 مولد الداعية محمد الغزالى:  م ١٩١٧ •

محمـد  "قائد حركة الجيش التي أنهت حكم أسـرة         " جمال عبد الناصر  "مولد الرئيس   :  م   ١٩١٨ •
 محمد نجيب"في مصر، وثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بعد الرئيس " علي

صاحب قرار ملحمة حرب العاشر     مولد الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات        :  م   ١٩١٨ •
 من رمضان

  ::مولد الشيخ اماممولد الشيخ امام: :  م  م ١٩١٨١٩١٨
 أبو النمـرس  م في قرية    ١٩١٨إمام محمد عيسى المشهور بالشيخ إمام، مغني مصري شعبي، ولد عام            

 وعالجت األم الرمـد     رمد أسابيعه األولى أصابه     فقد الشيخ إمام بصره وهو رضيع، ففي       محافظة الجيزة في  
إمام لكونه كان ضـريرا وحافظـا        وكما هو شائع في مصر فقد لقب الشيخ       . بلبخة من مكوناتها روث البهائم    
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ت أعمالهما نقديـة الذعـة بأسـلوبها        ، وكان أحمد فؤاد نجم  إرتبط إسمه وأعماله بإسم الشاعر       للقرآنومقرئا  
الشعبي العامي  

  ::مولد زكريا محي الدينمولد زكريا محي الدين: :  م  م ١٩١٨١٩١٨
  .ثورة يوليو منذ قيام مصرحة السياسية فى  على الساالضباط األحرارأحد ابرز  

  ::تولى الملك فؤاد عرش البالدتولى الملك فؤاد عرش البالد: :  م  م ١١٩١٨٩١٨

 

 

  

  

  

   :الملك فؤاد األول ابن إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد على باشا
  ).سلطان ثم ملك ( ١٩٣٦إبريل ٢٨ أكتوبر إلى أن توفى فى ٩من 
 ابن اسماعيل والشقيق األصغر للسلطان حسين ، قررت انجلترا أن يكـون خليفتـه علـى                 ١٨٦٨ولد  

  . سلطنة مصر عرش
 بقيادة سعد زغلول ، أضطر االنجليز إلى رفـع حمـايتهم عـن مـصر                ١٩١٩قامت فى عهده ثورة     

  . الذى اعترفت فيه انجلترا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات ١٩٢٢ فبراير ٢٨بمقتضى تصريح 
لدسـتور فـى     أصدر السلطان فؤاد امرا يعلن نفسه فيه ملكا على مصر ثم أصدر ا             ١٩٢٢وفى مارس   

 ، وتألفت فى عهده أول وزارة شعبية برئاسة         ١٩٢٤إبريل من نفس السنة ثم افتتح البرلمان الجديد فى إبريل           
  .١٩٣٦سعد زغلول ، توفى 

وفاة ملك حفني ناصف الشهيرة بباحثة البادية، التي دعت إلى توعية المرأة والنهوض             :  م   ١٩١٨ •
جلهن الندوات والمؤتمرات، وتنشر المقـاالت فـي        بها، حيث كانت تلقى فيهن الخطب، وتعقد أل       

  الجرائد والمجالت
 وفاة محمد فريد:  م ١٩١٩ •

  :: م بقيادة سعد زغلول م بقيادة سعد زغلول١٩١٩١٩١٩ثورة ثورة : :  م  م ١٩١٩١٩١٩
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في قرية إبيانة التابعة لمديرية الغربية  وكان        ) م١٨٥٩يوليو  = هـ  ١٢٧٤ذي الحجة   ( ولد سعد في     -
  أحمد فتحي زغلولس سنوات فنشأ يتيما هو وأخوه والده رئيس مشيخة القرية، وتوفي وعمر سعد خم

ـ ١٢٩٠( سنة   القاهرة تلقى تعليمه في كتاب القرية فحفظ القرآن الكريم، ثم رحل إلى             - ) م١٨٧٣= هـ
جمال الدين  ا صغيرا في فقه الشافعية، وتأثر أثناء هذه الفترة بالشيخ           ، وألف أثناء دراسته كتاب    باألزهروالتحق  
  ؛ إذ كان صديقا له رغم العشر سنوات التي كانت تفصل بينهما في العمرمحمد عبدهم  واإلمااألفغاني
 فتعرض لالضطهاد، ورفت من عمله، فاشتغل بالمحاماة وذاع صيته          الثورة العرابية  شارك سعد في     -

  .بها حتى صار من أعالمها المعروفين
 السياسية المصرية، وربطته بعض العالقات بزعماء مصر، واللـورد           كان له نشاط بارز في الحياة      -
  .-المعتمد السامي البريطاني في مصر- كرومر

فكانت له إسـهامات    ) م١٩٠٦نوفمبر  = هـ  ١٣٢٤شوال  (للمعارف في   ) وزيرا( اختير سعد ناظرا     -
  .وبصمات واضحة في العملية التعليمية

، وعنـدما كـان     )أي وزيرا للعدل  (عين ناظرا للحقانية    ) م١٩١٠فبراير  = هـ  ١٣٢٨صفر  ( وفي   -
  وكيال للجمعية التشريعية كان معارضا بارزا للسياسة اإلنجليزية

، إذ طالب بتشكيل وفد من      الحرب العالمية األولى  نتهاء   برز سعد زغلول كزعيم لألمة المصرية مع ا        -
 وكان  مالطةؤتمر الصلح، فرفضت سلطات االحتالل البريطاني ذلك واعتقلته ونفته إلى           المصريين لحضور م  

التي تعد أول ثورة شعبية     ) م١٩١٩مارس  = هـ١٣٣٧جمادى اآلخرة   ( في   ١٩١٩ذلك سببا في إشعال ثورة      
 مصري قتلى، مما أجبر اإلنجليـز       ٨٠٠خالل األسابيع الثالثة للثورة سقط نحو       .  الحرب العالمية األولى   بعد

  .على إخالء سبيله
، ١٩١٩  أبريـل  ٧وفي  .  أجبرت الثورة الشعبية االحتالل اإلنجليزي على اإلفراج عن سعد وصحبه          -

، إال أن أمال الوفد تبددت Versailles Peace Conference مر الصلح في فرسايمؤتذهب على رأس وفد إلى 
  . البريطانية لمصرالحماية الواليات المتحدةحين شجعت 

 ثم جرت انتخابات تشريعية فاز فيها مرشحو سعد بغالبية مقاعد البرلمان، وشكل سعد الوزارة التـي                 -
  . شعبية في مصرتعد أول وزارة

 وتوالت أدوار سعد في الحياة السياسية المصرية، وتعمقت زعامته للشعب المصري رغم تعرضـه               -
  .لمحاولة اغتيال من منافسيه

ـ ١٣٤٦  صفر ٢٢( توفي سعد زغلول في      -  وكان يـوم وفاتـه يومـا        )م١٩٢٧  أغسطس ٢٣ =  ه
  ".ضريح سعد"مشهودا، وبني له ضريح أسموه 

زعماء مصر، واللـورد     كان له نشاط بارز في الحياة السياسية المصرية، وربطته بعض العالقات ب            -
  .-المعتمد السامي البريطاني في مصر-كرومر 
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فكانت له إسـهامات    ) م١٩٠٦نوفمبر  = هـ  ١٣٢٤شوال  (للمعارف في   ) وزيرا( اختير سعد ناظرا     -
  .وبصمات واضحة في العملية التعليمية

كـان  ، وعنـدما    )أي وزيرا للعدل  (عين ناظرا للحقانية    ) م١٩١٠فبراير  = هـ  ١٣٢٨صفر  ( وفي   -
  .وكيال للجمعية التشريعية كان معارضا بارزا للسياسة اإلنجليزية

 برز سعد زغلول كزعيم لألمة المصرية مع انتهاء الحرب العالمية األولى، إذ طالب بتشكيل وفد من                 -
المصريين لحضور مؤتمر الصلح، فرفضت سلطات االحتالل البريطاني ذلك واعتقلته ونفته إلى خارج البالد              

التي تعد أول ثورة    ) م١٩١٩مارس  = هـ١٣٣٧جمادى اآلخرة   ( في   ١٩١٩لك سببا في إشعال ثورة      وكان ذ 
  .شعبية بعد الحرب العالمية األولى

 أجبرت الثورة الشعبية االحتالل اإلنجليزي على اإلفراج عن سعد وصحبه، ثـم جـرت انتخابـات                 -
عد الوزارة التي تعد أول وزارة شعبية فـي         تشريعية فاز فيها مرشحو سعد بغالبية مقاعد البرلمان، وشكل س         

  .مصر
 وتوالت أدوار سعد في الحياة السياسية المصرية، وتعمقت زعامته للشعب المصري رغم تعرضـه               -

  . لمحاولة اغتيال من منافسيه
وكـان يـوم وفاتـه يومـا        ) م١٩٢٧ أغسطس   ٢٣= هـ  ١٣٤٦ صفر   ٢٢( توفي سعد زغلول في      -

  . ضريح سعدمشهودا، وبني له ضريح أسموه 
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  الثورةالثورة
تحلل نور منصور أحداث الثورة وتطرح      .  هي أهم حركة شعبية في تاريخ مصر الحديث        ١٩١٩ثورة  

 . سوى حركة من أجل االستقالل١٩١٩تصورا مخالفا عن الطرح الشائع الذي ال يرى في 

فمنذ عقود كثيرة   . أصبح من المتفق عليه لدى الكثيرين أن اللحظة الراهنة تموج بإمكانات كبيرة للتغيير            
قد ترجع إلى نصف قرن من الزمن، لم تكن النخب الحاكمة على هذه الدرجة من اإلفالس والعجز عن تلبيـة                    
الحد األدنى من احتياجات الجماهير، كما أنها لم تكن على مثل هذه الحالة من الخنوع والهزيمة في مواجهـة                   

، ولكن إمكانات التغيير بيد الشعب تم إجهاضها        ١٩٥٢لى  وتشترك هذه اللحظة مع تلك السابقة ع      . اإلمبريالية
بحركة الضباط التي ساعدتها ظروف محلية ودولية على تقديم بديل استطاع أن يصمد لفترة غير قصيرة من                 

وتتمثل أهمية دراسة هذه الثـورة      .  أهم تحرك شعبي في تاريخ مصر الحديث       ١٩١٩لذلك تبقى ثورة    . الزمن
 على التناقضات التي تحدث في داخل ثورات حقبة الرأسمالية، وهي التناقـضات بـين               في أنها تعد مثال حيا    

وتـتحكم  .  وبين تطلعـات الجمـاهير  - أو الشرائح التي تشارك منها في الثورة  -أهداف الطبقة البرجوازية    
هـم  تحـاول الـسطور التاليـة ف      . الطريقة التي يتم بها حسم هذا الصراع في مستقبل الشعوب لعقود طويلة           

 واالنقسامات التي ظهرت على السطح مع بدء التحـرك          ١٩١٩التطورات التي كانت باعثا على اندالع ثورة        
  .الشعبي

 هي المرة الوحيدة التي قامت فيها حركة شعبية على          ١٩١٩خالل نحو قرنين من الزمان، كانت ثورة        
لكنه كان  . لب واحد هو االستقالل   نطاق شمل البلد بأكملها وشاركت فيها جميع الطبقات التي أجمعت على مط           

 أن يتخذ اإلجماع على القضية الوطنية مبررا لخلق تـصور  ١٩١٩من الشائع بين القالئل الذين اهتموا بثورة    
ال يرى في الثورة سوى انتفاضة شعبية لتحقيق المطالب الوطنية، ومن ثم تجاهل أي بعد طبقي للثورة يربط                  

لتي خلقتها أربع سنوات من الحرب، ويتجاهل أهمية حركة الجمـاهير مـن             بينها وبين حالة الفقر والحرمان ا     
  .أسفل وما كشفت عنه من انقسامات داخل القوى المشاركة في الثورة

  ::نشأة الوفد نشأة الوفد 
، تم وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وظلت كذلك         ١٩١٨عقب اندالع الحرب العالمية األولى عام       

، أرغم فقراء مصر خاللها على تقديم عديـد مـن           ١٩١٨نوفمبر عام   طوال سنوات الحرب التي انتهت في       
وكان اضطراب وتفكك النظام األوروبي نتيجة الحرب، إضافة إلى مـا ارتـبط             . التضحيات المادية والبشرية  

بهذا من تفاقم القهر واالستغالل لشعوب المستعمرات، وقيام الثورة الروسية وما طرحته من إمكانيـة قلـب                 
 ١٩١٩ومن ثم فقد اندلعت ثـورة       . ائدة، دافعا لتطور الحركات الوطنية في كثير من المستعمرات        األنظمة الس 

  .في ظل موجة من الحركات الوطنية شملت الهند والصين وأيرلندا وبعض مناطق أمريكا الالتينية
يـز  في هذا السياق قام ثالثة من أعضاء الجمعية التشريعية هم سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العز               

وأعقب هذه المقابلة تأليف الوفـد المـصري،        . فهمي بمقابلة المندوب السامي البريطاني مطالبين باالستقالل      
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وقامت حركة جمع التوكيالت الشهيرة بهدف التأكيد على أن هذا الوفد يمثل الشعب المصري في السعي إلـى       
وإزاء تمـسك   . ب المصرية باالستقالل  وطالب الوفد بالسفر للمشاركة في مؤتمر الصلح لرفع المطال        . الحرية

الوفد بهذا المطلب، وتعاطف قطاعات شعبية واسعة مع هذا التحرك، قامت السلطات البريطانية بالقبض على               
سعد زغلول وثالثة من أعضاء الوفد هم محمد محمود وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، ورحلتهم إلى مالطـة                 

إيذانا بقيام الثورة التي اجتاحت جميع أنحاء البالد، وتصدت لها          وكان ذلك   . ١٩١٩في الثامن من مارس عام      
  .القوات البريطانية وقوات األمن المصرية بأقصى درجات العنف

  ::الثورة ومعاناة الحرب الثورة ومعاناة الحرب 
إذا كانت قضية االستقالل هي القضية التي فجرت الثورة، إال انه يصعب رؤية عنف واتساع الحركـة                 

ن ما القته الجماهير الفقيرة من الفالحين والعمال وسـكان المـدن مـن ظلـم                المطالبة باالستقالل بمعزل ع   
ففي الريف، كان مألوفا أن تصادر ممتلكات الفالحـين مـن           . واستغالل خالل أربع سنوات هي عمر الحرب      

ماشية ومحصول ألجل المساهمة في تكاليف الحرب، كما حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفالحـين               
المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب، وقيامهم ببيع المحاصيل بأسعار تقل كثيـرا عـن               على زراعة   

فرقة "وتم تجنيد مئات اآلالف من الفالحين بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما سمي بـ               . األسعار السائدة 
طين والعـراق  التي استخدمت في األعمال المعاونة وراء خطوط القتال فـي سـيناء وفلـس      " العمل المصرية 

  .وفرنسا وبلجيكا وغيرها
في الوقت نفسه شهدت هذه الفترة ارتفاعا لألسعار بشكل ملحوظ، بما فيها أسعار السلع األساسية، حيث                

وارتفع سعر القمح بمعدل    . ١٩١٤ مقارنة بسنة    ١٩١٨ عام   ٢١٦سجلت األرقام القياسية لألسعار ارتفاعا بلغ       
كما بلغ سعر الفحم في نهاية الحرب تسعة أمثال         % ١٠٣بترول  وال% ١١٤والفول  % ١٤٩والسكر  % ١٣١

وكان لهـذه األوضـاع أن أدت   . وارتبط ذلك أيضا بنقص حاد في السلع األساسية. ما كان عليه قبل اندالعها 
إلى تدهور األوضاع المعيشية لكل من سكان الريف والمدن، حيث شهدت مـدينتي القـاهرة واإلسـكندرية                 

ولـم  .ومواكب للجائعين تطورت أحيانا إلى ممارسات عنيفة تمثلت في النهب والتخريـب     مظاهرات للعاطلين   
تفلح إجراءات الحكومة لمواجهة الغالء مثل توزيع كميات من الخبز على سكان المدن أو محاولـة ترحيـل                  

قبل كبـار  على الجانب اآلخر كان هناك استياء من     . العمال العاطلين إلى قراهم، في التخفيف من حدة األزمة        
المالك بسبب تدخل السلطات في نوع المحصول على حساب زراعة القطن ولصالح السلع الغذائية وأهمهـا                

  .القمح، رغم أن هذه الطبقة قد استفادت من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بما فيها القطن والسلع الغذائية
أسمالية المـصرية بـسبب إغـالق       من ناحية أخرى، أدت سنوات الحرب إلى ازدهار بعض أقسام الر          

. الطرق البحرية، ومن ثم صعوبة وردود المنتجات األجنبية، وهو ما أتاح فرصة للتوسع الصناعي والتجاري              
غير أن هذا التوسع تزامن مع زيـادة األسـعار،          . وبشكل عام ارتفعت معدالت العمالة خالل سنوات الحرب       

العمال ونقاباتهم لهجوم بسبب إعـالن األحكـام العرفيـة          ونقص الغذاء كما سبق القول، إضافة إلى تعرض         
وفي حقيقة األمر فقد شهدت الفترة منذ العقد األخيـر مـن            . وإصدار القوانين التي تحرم التجمهر واإلضراب     
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القرن التاسع عشر وحتى اندالع الحرب، قدرا من النمو في حجم الطبقة العاملة بسبب تـدفق االسـتثمارات                  
ومنذ بداية القرن العشرين وحتى نشوب الحرب، خاض عمال الـصناعة           .  في شبكات النقل   األجنبية والتوسع 

والنقل عددا من اإلضرابات للمطالبة برفع األجور وتقليل ساعات العمل، كما تشكلت عدد من النقابات للدفاع                
. لـصناعة اليدويـة   عن حقوق العمال مثل الرابطة الدولية لعمال السجائر والورق في القاهرة، ونقابة عمال ا             

  .ولكن مع نشوب الحرب تم إجهاض النشاط النقابي وأصبح العمال عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم

  ::انفجار الغضب الشعبي انفجار الغضب الشعبي 
في اليوم التالي العتقال سعد زغلول وأعضاء الوفد، أشعل طلبـة الجامعـة فـي القـاهرة شـرارة                    

وبعـد  . مل جميع الطلبة بما فيهم طلبة األزهـر وفي غضون يومين، امتد نطاق االحتجاجات ليش    . التظاهرات
ففي القاهرة قام عمال التـرام بإضـراب        . أيام قليلة كانت الثورة قد اندلعت في جميع األنحاء من قرى ومدن           

مطالبين بزيادة األجور وتخفيض ساعات العمل وتخفيف الئحة الجزاءات والحصول علـى مكافـأة لنهايـة                
شلت محاوالت السلطات االستعانة بعمال سابقين لتشغيل الخدمة، وتـم شـل            وف. الخدمة وغيرها من المطالب   

تال ذلك إضراب عمال السكك الحديدية، والذي جاء عقب قيام السلطات البريطانيـة             . حركة الترام شلال كامال   
بإلحاق بعض الجنود للتدريب بورش العنابر في بوالق للحلول محل العمال المصريين في حالـة إضـرابهم،                 

ولم يكتف هؤالء بإعالن اإلضـراب، بـل قـاموا بـإتالف            . ا عجل بقرار العمال بالمشاركة في األحداث      مم
محوالت حركة القطارات وابتكروا عملية قطع خطوط السكك الحديدية ـ التـي أخـذها عـنهم الفالحـون      

 ذلك إضـراب    تال. وأضرب سائقو التاكسي وعمال البريد والكهرباء والجمارك      . وأصبحت أهم أسلحة الثورة   
وكـان  . عمال المطابع وعمال السكك الحديدية والفنارات والورش الحكومية ومصلحة الجمارك باإلسكندرية          

ملحوظا االرتباط الوثيق بين مشاركة العمال في الحركة وبين المطالب النقابيـة فـي العديـد مـن حـاالت                    
اإلسـكندرية ومـصلحة الجمـارك      اإلضراب، وهو ما حدث على سبيل المثال في حالة إضراب عمال ترام             

ولم تتوقـف   . والبريد، حيث سبق اإلضراب رفع هؤالء العمال مطالب بزيادة األجور وتحسين شروط العمل            
احتجاجات المدن على التظاهرات وإضرابات العمال، بل قام السكان في األحياء الفقيرة يحفـرون الخنـادق                

 الجماهير باالعتداء علـى بعـض المحـالت التجاريـة           لمواجهة القوات البريطانية وقوات الشرطة، وقامت     
  .وممتلكات األجانب وتدمير مركبات الترام

فقامـت  . ولم تكن الحركة في األقاليم بأقل منها في القاهرة واإلسكندرية، بل أنها كانت أكثر حدة وعنفا               
 ومهاجمـة أقـسام   عصابات الفالحين بقطع خطوط السكك الحديدية في قرى ومدن الوجهين القبلي والبحري،           

ففي الحوامدية قامت مجموعة من     . البوليس في المدن والتصدي بال تردد لكل من يحاول الوقوف في وجههم           
الفالحين بمهاجمة خط السكك الحديدية المؤدي إلى معمل تكرير السكر مما أدى إلـى توقفـه عـن العمـل،           

وفي الرقة والواسطى في الوجـه      .  الحديد وفي قليوب قام آالف الفالحين بتدمير خط السكة       . وإضراب عمالة 
القبلي، قامت عصابات الفالحين بمهاجمة خطوط السكك الحديدية ونهب القطارات وإحراق محطـة الـسكة               

وفي منيا القمح أغار الفالحون من القرى المجاورة على مركز الشرطة           . الحديد وهاجموا الجنود البريطانيين   
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ور قام األهالي بالتظاهر وضرب رئيس المدينة باألحذية وكادوا يقتلونـه           وفي دمنه . وأطلقوا سراح المعتقلين  
وفي الفيوم هاجم البدو القوات البريطانية وقوات الشرطة عندما اعتدت هذه القوات            . عندما وجه لهم اإلهانات   

فلـح  وفي أسيوط قام األهالي بالهجوم على قسم البوليس واالستيالء على الـسالح، ولـم ي              . على المتظاهرين 
وفي قرية دير مواس بالقرب من أسيوط، هاجم الفالحون         . قصف المدينة بطائرتين في إجبارهم على التراجع      

وعندما أرسل اإلنجليز سفينة مسلحة إلى أسيوط،       . قطارا للجنود اإلنجليز ودارت معارك طاحنة بين الجانبين       
وفي بعض القرى قام الفالحون     . ء على السفينة  هبط مئات الفالحين إلى النيل مسلحين بالبنادق القديمة لالستيال        

وال يتسع المجال هنا لسرد     . الفقراء بمهاجمة ونهب ممتلكات كبار المالك مما أدخل الرعب في نفوس هؤالء           
. المزيد من التفاصيل، لكن يمكن القول أن ما سبق ليس سوى أمثلة قليلة لما قامت به الجماهير خالل الثـورة        

لة هي أنها تفند المزاعم السائدة حول أن المصريين هم شعب سمته الخنوع واالستـسالم               لكن أهمية هذه األمث   
  .وتسهل قيادته في كل العصور

وكان رد فعل القوات البريطانية عنيفا إلى الحد الذي يمكن فيه القول أن ما قامت بـه هـذه القـوات                     
العنف الذي القاه المـصريون فـي       وأعوانها من الشرطة ضد المصريين خالل الثورة كان من أفظع أعمال            

منذ األيام األولى، كانت القوات البريطانية هي أول من أوقع الشهداء بين صـفوف الطلبـة                . التاريخ الحديث 
وعقب انتشار قطع خطوط السكك الحديـد، أصـدرت الـسلطات           . أثناء المظاهرات السلمية في بداية الثورة     

وتـم تـشكيل    . بحرق القرى المجاورة للخطوط التي يتم قطعها      بيانات تهدد بإعدام كل من يساهم في ذلك، و        
ولم تتردد قوات األمن في حصد األرواح بشكل        . العديد من المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الثورة       

لم يختلف أحيانا عن المذابح، كما حدث في الفيوم عندما تم قتل أربعمائة من البدو في يوم واحد على أيـدي                     
ولم تتردد القوات البريطانية في تنفيذ تهديداتها ضد القرى، كما          . لبريطانية وقوات الشرطة المصرية   القوات ا 

حدث في قرى العزيزية والبدرشين والشباك وغيرها حيث أحرقت هذه القرى ونهبت ممتلكات الفالحين، وتم               
  .قتل وجلد الفالحين واغتصاب عدد من النساء

 لنسائية الول مرة فى تاريخ مصر الحديثالثورة ا)  مارس ١٦: (  م ١٩١٩ •

 تعيين الجنرال اللنبى مندوبا ساميا لقمع الثورة:  م ١٩١٩ •

خزالن المصريين فى مؤتمر الصلح بفرنسا واالعتراف بالحماية البريطانية         ) ابريل  : (  م   ١٩١٩ •
 على مصر

) شـا صـبرى   عبد الـرحيم با ( السلطان فؤاد يتزوج من نازلى ابنة وزير الزراعة     :  م   ١٩١٩ •
  م١٩٢٠وتنجب له ولى العهد فاروق 

 يونيو بأمر من الملك فؤاد وتعتبـر أول وزارة مـن            ٣ فى   انشاء وزارة المواصالت  :  م   ١٩١٩ •
 نوعها فى أفريقيا والوطن العربى 

 مولد رئيس األركان الجيش المصري عبد المنعم رياض الذي استشهد أثنـاء حـرب               : م   ١٩١٩ •
 .رائيلياالستنزاف مع العدو اإلس

  م تركيا تعترف فى معاهدة سيفر بالحماية البريطانية على مصر١٩٢٠ •



 277 

 تأسيس بنك مصر على يد طلعت حرب:  م ١٩٢٠ •

 تأسيس جمعية المهندسين المصرية:  م ١٩٢٠ •

األميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل تهب ثروتها البالغة مليوني ليرة ذهبيـة إلـى              :  م   ١٩٢٠ •
 . عاما٦٧تها عن عمر يناهز جامعة إستانبول، عند وفا

 السلطات البريطانية تنفى سعد زغلول مرة ثانية الى جزيرة سيشل:  م ١٩٢١ •

  ::مفاوضات عدلى كيرزونمفاوضات عدلى كيرزون: :  م  م ١٩٢١١٩٢١

  وثيقةوثيقة
   في شأن الجالء عن مصرمراحل المفاوضات

  ١٩٢١ يوليه ٢٩محضر الجلسة السادسة )   كيرزن- عدلي  (١٩٢٢-١٩٢١ مفاوضات سنة - ١
، ١٩٥٥، المطبعة األميرية بالقاهرة ١٩٥٤ - ١٨٨٢ة المصرية، القضية المصرية وزارة الخارجي"

  "١٤٤ -  ١٣٦ص 

  محضر الجلسة السادسة
  بين الوفد الرسمي المصري وبين اللورد كيرزن ومساعديه

   بوزارة الخارجية١٩٢١ يوليه سنة ٢٩في يوم الجمعة 
  ــــــــ 

  . افتتحت الجلسة الساعة الخامسة والنصف مساء
ولعلكم ال تجهلون أن لدينا اآلن      .  خشيت إن لم نجتمع أن ترموني بمجافاة اللياقة معكم         -اللورد كيرزن   

ثم لنا مع أمريكا واليابان شاغل من مؤتمر        . أزمات متعددة أخص بالذكر منها مشكلة سيليزيا بيننا وبين فرنسا         
ل آخر، وكلما هممت بمقابلتكم شـغلتني       كما لنا من مؤتمر رؤساء وزارات األمالك المستقلة شاغ        . واشنجتون
وقد ) وعدد المسائل األربع  (وأشكر لكم أنكم تكرمتم بإرسال مذكرات عن المسائل التي تناقشنا فيها            . الشواغل

طلبت االجتماع بكم اليوم ألؤكد لكم أنى قرأتها بإمعان وألبدى بعض مالحظات وألرجـوكم اإلجابـة علـى                  
 وقد أسـافر    - فسأبدي مالحظاتي بال انتظار جواب عليها في هذه الجلسة           بعض األسئلة ونظرا لضيق الوقت    

أو مع الوفد في األسبوع اآلتي حديث عن الخطوة التي          ) مخاطبا عدلي باشا  (وأرجو أن يكون لي معك      . قريبا
يوم  وها هو ما أقول ال     -تلي ما وصلنا إليه لتزيد المسألة وضوحا، ولنقرب أسباب التوفيق بين وجهتي نظرنا              

ولكـن ال  . أما المذكرة األولى عن الحالة المالية فهي مذكرة قديرة وأظنها لصدقي باشا        : تعليقا على المذكرات  
وقد بدأ الكالم فيها عن حالة المالية الـسابقة وحالتهـا           . يسبق إلى ظنه أنى لذلك أقبل ما جاء فيها أو أسلم به           

وهي اآلن تتمتع بالرخاء ولكن ذلك لـم يـتم          . سةوالفرق واضح ال شك فيه، فقد كانت مصر مفل        . الحاضرة
وقد أراد بعد ذلـك أن يـزيح        . بمقدرة الماليين المصريين، وإنما تم بفضل التداخل األجنبي والرقابة األجنبية         
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عنى الخوف على المستقبل فأكد حكمة المصريين وحرصهم على المثابرة على الخطة التي سلكت حتى اآلن،                
. لمصرية ستدار على الوجه الذي تكون معه بريطانيا والدول في أمن علـى مـصالحها              أكد كذلك أن المالية ا    

ويحضرني اآلن حادثـة أريـد أن       . وليس أحب إلى من أن أتقبل ذلك وأن أصدقه لو استطعت إلى ذلك سبيال             
 تتـولى   فقد طلبت إلينا وزارتكم الحالية بتأثير الرأي العـام المـصري أن           . أذكركم بها وليس العهد بها ببعيد     

الحكومة شراء مقادير من القطن لتحسين أسعاره، وهي طريقة ال تتفق في شيء مع أصول االقتصاد غير أن                  
اللورد أللنبي حين أبلغنا رغبة الوزارة نصح بعدم التعرض لها وبإطالق يدها في تنفيذ تلك الرغبة فقبلت رأيه                  

أنه لم يكن لهذا الشراء أقل تأثير في سوق القطـن           على  . ولم أحل بينها وبين ما تريد مع يقيني بخطأ الطريقة         
ولست أطعن على صدقي باشـا      . ولم ينتج عنه إال تحميل الحكومة مصاريف كثيرة والمجازفة بأموال طائلة          

ولكن هذا يدل على أن القول بأن المالية المصرية         . في ذلك التصرف ألني أظنه كان يريد إرضاء الرأي العام         
ى مثل هذه   وقد يلجئ إل  .  مما يصعب التسليم به، ألن هذا الرأي العام سيكون كما كان           ليست في حاجة لمراقبة   

 .التصرفات من وقت آلخر

  م١٩٢١ ديسمبر ٣تأسيس أول اتحاد مصرى منظم لكرة القدم فى :  م ١٩٢١ •

  ::على مصرعلى مصر) ) شكليا شكليا ( (  فبراير وانهاء الحماية  فبراير وانهاء الحماية ٢٨٢٨تصريح تصريح : :  م  م ١٩٢٢١٩٢٢

  وثيقةوثيقة
  ١٩٢٢سنة  فبراير ٢٨نص تصريح 

 ــــــ

ترغب في الحال في االعتـراف      . بما أن حكومة جاللة الملك عمال بنواياها التي جاهرت بها                   
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعالقات بين حكومة جاللة الملك وبين مـصر، أهميـة جوهريـة                   

  لإلمبراطورية البريطانية؛ 
  : فبموجب هذا تعلن المبادئ اآلتية          

  . وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة. انتهت الحماية البريطانية على مصر )١
إقرار اإلجراءات التي اتخذت باسـم الـسلطة        (حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات         )٢

 نوفمبر سـنة    ٢أعلنت في    نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى األحكام العرفية التي           ) العسكرية
١٩١٤ .  

ن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جاللة الملك، وبين الحكومة المـصرية                إلى أ  )٣
تحتفظ حكومة جاللة   . وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين      . فيما يتعلق باألمور اآلتي بيانها    

 :الملك بصورة مطلقة بتولي هذه األمور وهى

  . ة في مصرتأمين مواصالت اإلمبراطورية البريطاني  -أ 
  . الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة  -ب 
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  . حماية المصالح األجنبية في مصر وحماية األقليات  -ج 
  . السودان  - د 

  . وحتى تبرم هذه االتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه األمور على ما هي عليه اآلن

  صورة طبق األصل
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ار الدستوريين من خصوم سعد أشهرهم عدلى يكن وعبد الخالق          تأسيس حزب االحر  :  م   ١٩٢٢ •
 ثروت واحمد لطفى السيد

، كانت تعبر عن حزب األحرار الدستوريين       "السياسة"صدور العدد األول من جريدة      :  م   ١٩٢٢ •
 .وكانت جريدة يومية" محمد حسين هيكل"في مصر، وكان يرأس تحريرها الدكتور 

  بدعم اللورد كارترخ امون على يد كارنرفوناكتشاف مقبرة توت عن:  م ١٩٢٢ •

   

 

  
  
  
  

  ::مولد محمد حسنين هيكلمولد محمد حسنين هيكل: :  م  م ١٩٢٣١٩٢٣
أحد أبرز الصحفيين العرب و المـصريين فـي القـرن           ) ١٩٢٣  سبتمبر ٢٣. و(محمد حسنين هيكل    

و ربما من الصحفيين العرب القالئل الذين شهدوا و شاركوا في صياغة الـسياسة              ) ١٩٢٣مواليد  (العشرين  
حياته الصحفية و السياسية عاصرت عهـد        . مصرالعربية خصوصا في دولة تعتبر قلب العالم العربي مثل          

 ثم السادات رغـم     ،   حيث أصبح أحد أقرب الصحفيين له        رعبد الناص الملكية المصرية ثم عهد الثورة بقيادة       
 و اخيرا أصبح هيكل مراقبا عاما و منظرا أساسيا لنهج الحكومات العربية المتعـددة               ،  أنه اختلف معه كثيرا     

 .التي ربطته برؤسائها و زعمائها صداقات و عالقات عمل 

  "..شخص واحد تعرف كل شيء عن منطقة الشرق األوسط لو التقيته"
 األسبق مبالغا حين قال تلك الكلمـات قاصـدا          الواليات المتحدة  وزير خارجية    هنري كيسنجر لم يكن   

  .محمد حسنين هيكل
 يحتفظ  -"األستاذ محمد حسنين هيكل   "الذي ال يتحدث عنه كثيرون إال باستخدام اسمه الرباعي          -فهيكل  

أسه بخريطة كاملة للمنطقة بها كل تفاصيلها، ويحتفظ في أوراقه ودفاتره بما ال يحتفظ به غيـره مـن                   في ر 
  .وثائق، بها أغلب ألغاز المنطقة القديمة والجديدة، ومفاتيح للعديد من خزائن األسرار

  كيف تحقق له كل ذلك؟
اث وليس مجرد متابع لهـا      التقليب في األوراق يكشف كيف حقق هيكل نجاحه الذي جعله صانعا لألحد           

  .أو محلل ألسبابها بعد أن تقع
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لم يكن مولده مختلفا عن مولد الماليين من البشر، فقد كان كل شيء عاديا بل أقل من عـادي وقـت                     
د فرح بعـض    صحيح أن األب تاجر الحبوب ق     . بحي الحسين  ١٩٢٣  سبتمبر ٢٣مجيء هذا الطفل للحياة في      

بمحافظـة   ديـروط الشيء، لكن فرحته كانت عادية، تليق بمولود من الزوجة الثانية لرجل تعود أصوله إلى               
  .أسيوط

أحالم هيكل الطفل كانت ككل أحالم األطفال في سنه، كان يحلم أن يصبح طبيبا، لكن ظروفه لم تسمح                  
) وال يـزال (له بغير الدراسة في مدرسة التجارة المتوسطة، وهكذا لم ينل من أصبح ملء الـسمع والبـصر      

  .ليما جامعيا، وتلك نقطة في صالحه وال تنقص من قدره كما تصور خصومهتع
لم يستسلم هيكل لمؤهله المتوسط؛ فقد قرر أن يتغلب عليه بدراسته في القـسم األوروبـي بالجامعـة                  

الصحفي المعروف وقتئذ باإليجيبشان جازيت،     " سكوت واطسون "األمريكية، وخالل فترة دراسته تعرف على       
، صحفيا تحـت التمـرين بقـسم        ١٩٤٢ع عن طريقه أن يلتحق بالجريدة في الثامن من فبراير           والذي استطا 

  !.المحليات وكانت مهمته جمع أخبار الحوادث
وكان هيكل وقتها في التاسعة عشرة من عمره، ووقتها أيضا كانت الحرب العالمية الثانية قد اشـتعلت،       

  .ة لها فيها وال جملوكان من قدر مصر أن تخوض رغما عنها حربا ال ناق
بية األولى في مصر، وكان من يكتبـون         هي المطبوعة األجن   اإليجيبشان جازيت في ذلك الوقت كانت     

ري مكتـشفة    ولورانس داريل ووايف كوري ابنة مير كو       جورج أرويل فيها ملء السمع والبصر، منهم مثال       
  .اليورانيوم، أما رئيس تحريرها فكان كاتبا ال يقل قدرا عن هؤالء هو هارولد إيرل

  :مع الليل بدأت نجوميته
مع قضايا بنات الليل بدأ ظهور نجم هيكل، ففيما كان هيكل يطرق أبواب مهنـة الـصحافة صـحفيا                   

ـ  حميد حقي وزير الشئون االجتماعية     ، مهمته جمع أخبار الجريمة، أصدر عبد ال       "إيجيبشان جازيت "صغيرا ب
وقتها قرارا يقضي بإلغاء البغاء الرسمي، وسبب هذا القرار كان إصابة عدد من جنود الحلفاء باألمراض التي                 
انتقلت إليهم من فتيات الليل، فكان أن اتفق اإلنجليز وحكومة الوفد على إصدار القرار الذي أثار الجنود كمـا                   

لجميع يعرفون رأي الجنود الذين لم تكن تعنيهم األمراض، وقد جاءوا إلى الحرب أي              أثار فتيات الليل، كان ا    
إلى الموت، لكن أحدا لم يكن يعرف رأي فتيات الليل، وتلك كانت مهمة الصحفي الـصغير محمـد حـسنين                    

  .هيكل
كان تكليف الجريدة له هو أن يلتقي بفتيات الليل ويحصل من كل منهن على صـورة يـضعها علـى                    

 نسخة، كان على هيكل أن يمأل خمسها، وهو مـا   ٥٠٠مارة االستفتاء التي وضعتها الجريدة وطبعت منها        است
  .نجح فيه بجدارة

كنـت  : " من مجلة آخر ساعة، فكتب ما نصه       ٥٤٦وهي القصة التي حكاها هيكل بنفسه في العدد رقم          
إن الحكومة  : ير الجريدة وقال لي   ، وذات يوم جاءني سكرتير تحر     "إيجيبشان جازيت "أقضي فترة التمرين في     

تفكر في إلغاء البغاء الرسمي وإن الجرائد كلها تكتب في هذا الموضوع دون أن تحاول واحدة منها أن تأخـذ                    
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وطلب مني يومها أن أقوم بسؤال مائة بغي عن رأيهن فـي            .. رأي أصحاب الشأن األول، وهم البغايا أنفسهن      
وكانـت مهمـة    .. ى مقدرتي الصحفية إذا تمكنت من استفتاء مائة بغي        إنه سيكون دليال عل   : الموضوع، قائال 

  .ولكن المسألة كانت مسألة امتحان.. شاقة
وذهبت إلى الحي الذي تستطيع أن تشتري فيه كل شيء، ودخلت أول بيت وأنا أفكر في الصيغة التـي                   

 البيت األول مـشيعا بـسباب       ألقي بها السؤال، ولكن يبدو أنني لم أوفق في اختيار الصيغة ألنني خرجت من             
، ولكن على غير فائدة، وأخيرا أدركت عقـم         ..، وحاولت ..وصل إلى أجدادي حتى عهد الملك مينا، وحاولت       

المحاولة، وبدأت أفكر بهدوء، وأحسست أن ثقتي في نفسي بدأت تفارقني، والتفت فإذا مقهـى قريـب منـي                   
وجود سيدة متقدمة في السن كان جميـع مـن فـي            فذهبت إليه ألستريح وأفكر، وفي أثناء جلوسي الحظت         

ـ   ، باحترام قل أن يكون له مثيل، ووثبت في ذهني فكرة، فتقـدمت مـن الـسيدة                 "المعلمة"المقهى ينادونها ب
وشرحت لها كل مهمتي، وأثبت لها أن مستقبلي كله يتوقف على معاونتها لي، وفكرت السيدة قليال ثم قالـت                   

  .اقعد، وقعدت: لي
نادت بعض النساء، وعقد الجميع مؤتمرا لبحث المسألة، وجلست أنتظر النتيجـة، وفجـأة              بعد لحظات   

، ولم  "معاك كرنيه : "نادوا عباس، ومرت فترة ثم حضر شاب سمع المسألة ثم تقدم مني قائال            : صاحت إحداهن 
، وهززت  "ابن ناس ده باين عليه    : "وال خالفه، ولم يقتنع عباس، ولكن المعلمة اقتنعت قائلة        " كرنيه"يكن معي   

جدا، فبدأت ترسل في طلب النساء من المنازل حتى أتاحت لي الفرصة أن أسأل              " ابن ناس "رأسي مؤكدا أنني    
  .مائة امرأة وأنا جالس في مكاني أشرب القهوة على حساب المعلمة

  :روز اليوسف تدعوه إلى مائدتها
لنقلة األهم في حياته حـين وقـع عليـه          وبعد نجاح هيكل في المهمة الصعبة التي وِكلت إليه، كانت ا          

، ليصف بقلمه وقـائع تلـك       الحرب العالمية الثانية  التي شهدت أشرس معارك     " العلمين"االختيار ليذهب إلى    
  .المعارك

 إلى استقالل باريس تنقل هيكل لتردد األلـسنة اسـمه،           مالطاومن الحرب في العلمين إلى الحرب في        
 وز اليوسف مجلة ر  صاحبة   فاطمة اليوسف  بالسيدة   -"الباريزيانا"بمطعم  -ليفاجأ وهو يتناول غداءه ذات مرة       

 صحفيا في مجلة روز اليوسف التي كانت بوابة         ١٩٤٤تدعوه إلى مائدتها، ثم إلى مجلتها، ليصبح هيكل عام          
، ومن ثم االنتقال للعمل معه في مجلة آخر ساعة التي عمل بها في آخـر عـامين                  محمد التابعي تعارفه على   

 أغـسطس   ١٣للتابعي بها، قبل أن يشتريها منه مصطفى وعلي أمين، وعلى صفحات آخر ساعة كتب هيكل                
 حتـى   ١٩٤٧، ولم ينته عـام      "خط الصعيد "عله حديث مصر كلها، ونقصد تحقيقه المصور عن          ما ج  ١٩٤٧

التي لم يكن أحد يجرؤ على االقتراب منها، وهكذا         " القرين" ليكتب تحقيقا عن قرية      الكوليرااخترق هيكل وباء    
، أرفـع الجـوائز     جائزة فاروق كان طبيعيا أن يحصل الصحفي الشاب محمد حسنين هيكل عن جدارة على             

بـدءا مـن    - التي شهدت صـفحاتها      بجريدة أخبار اليوم  الصحفية بمصر في ذلك الوقت، وكان انتقاله للعمل         
 انفرادات هيكل، من تغطيته لحرب فلسطين إلى انقالبات سـوريا، ومـن             - ولمدة خمس سنوات تالية    ١٩٤٧
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 القـدس  في   الملك عبد اهللا  ، ومن اغتيال    تركيا إلى صراع الويسكي والحبرة في       إيران في   محمد مصدق ثورة  
  .دمشق في حسني الزعيم واغتيال عمان في رياض الصلحإلى اغتيال 
 -وكـان وقتهـا رئيـسا لتحريرهـا       - بعلي أمين  مجلة آخر ساعة   فوجئ قراء    ١٩٥٢ يونيو   ١٨وفي  

 يقدم استقالته ويقدم للقراء في الوقت نفسه هيكل رئيسا          يخصص مقاله للحديث عن هيكل، وينهيه بأنه قرر أن        
  .للتحرير، وهكذا أصبح هيكل رئيسا لتحرير آخر ساعة، ولم يكن تجاوز بعد التاسعة والعشرين

  :هيكل والسلطة واألهرام
وقامت الثورة ليزداد نجم هيكل لمعانا، فاقترب من جمال عبد الناصر ليصبح بعـد فتـرة المتحـدث                  

، وليكون أحد صناع تاريخ مصر بعد ثورة يوليو، وصـاحب البـصمة             الضباط األحرار م حركة   الرسمي باس 
لصحافة المصرية والعربية، والذي أعطى صحيفة األهـرام شـكلها          الواضحة في تاريخ مصر، وفي تاريخ ا      

  .الحالي لتصبح أكبر المؤسسات الصحفية في العالم العربي
الذي كانت الجماهير العربية تنتظره     " بصراحة"وفي األهرام كان مجد هيكل وكان مقاله المعنون له بـ           

 رفض هيكل الوزارة ألكثر من مرة،       األهرامصباح الجمعة على أحر من الجمر، وفي سبيل البقاء على رأس            
بينهـا  قبيل وفاة عبد الناصر، وحين اشتُرط أال يجمـع          ) الثقافة واإلعالم (حتى اضطر لقبول وزارة اإلرشاد      

وبين األهرام تركها غير آسف عليها بمجرد وفاة عبد الناصر، ورفض بعد ذلك أي منصب مهما كان كبيـرا                   
  .طالما سيبعده عن األهرام

 الذي سانده هيكل للتغلب على من أسماهم بمراكز القوى،          الساداتوبعد وفاة ناصر وانتقال السلطة إلى       
رغم أن هيكل في النصف الثاني من السبعينيات كان خارج دوائر النفوذ؛ حيث أبعـد بقـرار رئاسـي مـن                   
األهرام، فإنه لم ينته صحفيا كما توقع كثيرون وقتها، بل زادت نجوميته مخترقـا الحـواجز والقيـود التـي         

  . لغة٣١ صحفيا في العالم، تترجم كتبه إلى ١١ القيادة السياسية، ليصبح واحدا من أهم فرضتها عليه
لقد قيل إن هيكل سيعتزل، وقيل إنه يناور، وقيل إنه لم يعد لديه ما يقوله، وأيا ما كان األمر وأيـا مـا        

 صحفية يصعب    حالة -رغم أخطائه -كانت صورة هيكل في نظر المتشيعين له أو المتربصين به، فإن هيكل             
  .تكرارها

 فهـو منظـر     ،  عمل هيكل ال يقتصر على العمل الصحفي االعتيادي المعروف عند الصحافة العربية             
 فقدرته التحليليـة    ،  سياسي بارز و مؤرخ للتاريخ العربي الحديث بخاصة تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي             

 الزعماء السياسيين العرب و الدوليين مكنتـه مـن          و االستراتيجية لألحداث مع عالقاته القوية مع الرؤساء و        
 فكان ان بدا بإصدار سالسل من الكتب الـسياسية          ،  الوصول إلى وثائق و أرشيفات توثيق غاية في األهمية          

  : المتميزة باللغة العربية أهمها

  :  حرب الثالثين عاما و يشمل أربعة مؤلفات هامة هي    
  ملفات السويس  
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  سنوات الغليان  
   ١٩٦٧نفجار اال 
   السالح و السياسة ١٩٧٣أكتوبر  
  ) . جزءواحد) (فترة حكم انور السادات(خريف الغضب       
  )  أجزاء٣(المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل      
  اإلسطورة واإلمبراطورية والدولة اليهودية  
  عواصف الحرب وعواصف السالم  
  سالم األوهام ،أوسلو ماقبلها وما بعدها  
  ) جزء واحد(حرب الخليج أوهام القوة و النصر      
   ٢٠٠١-٢٠٠٠عام من األزمات     
   الزمة ١٩٥٢سقوط نظام ،لماذا كانت ثورة يوليو     
  كالم في السياسة     
   ٢٠٠١العربي التائه      
  ) جزئين(العروش والجيوش      
  كذلك إنفجر الصراع في فلسطين  
   ١٩٤٨ات الحرب فلسطين صدمة الجيوش ،قراءة متصلة في يومي 

و ال يزال هيكل يساهم في القاء الضوء بالتحليل و الدراسة علي تاريخ العرب المعاصر وثيق الـصلة                  
قنـاة  بالواقع الراهن مستخدما منبرا جديدا غير الصحف و الكتب هو التلفاز حيث يعرض تجربة حياته فـي                  

   .الجزيرة الفضائية

  :: م  م ١٩٢٣١٩٢٣صدور دستور صدور دستور : :  م  م ١٩٢٣١٩٢٣
  :١٩٢٣ دستور -

 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور           ١٩٢٢ فبراير   ٢٨تصريح  عقب صدور   
، ووضـعته   ١٩١٣ لـسنة    ٢٩القانون النظامي نمرة     ليحل محل    ١٩٢٣ عام    أبريل ١٩جديد للبالد صدر في     

  .دة الحركة الوطنيةلجنة مكونة من ثالثين عضواً ضمت ممثلين لألحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقا
  ".ملكية وراثية وشكلها نيابي"ينص هذا الدستور على أن حكومة مصر 

 ١٩٣٠ معموال به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام               ١٩٢٣ظل دستور   
 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابـة نكـسة   ١٩٣٠بدستور  وصدور دستور جديد للبالد عرف      

 فى التاسع عشر    ١٩٣٥ لسنة   ١٤٢للحياة الديمقراطية، إلى أن تم إلغاء هذا األخير بموجب األمر الملكى رقم             
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 سـاريا  ١٩٢٣ظل دستور . ١٩٢٣بإعادة العمل بدستور عام  وهو األمر الذى قضى ١٩٣٥من ديسمبر عام    
  . إلغاءه نهائيا١٩٥٢حتى أعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 

 تركيا فى عهد اتاتورك تتنازل فى معاهدة لوزان عن جميع حقوقها بمصر :  م ١٩٢٣ •

 المرأةاسستها هـدى    تأسيس جمعية االتحاد النسائى المصريةللعمل على رفع مستوى       :  م   ١٩٢٣ •
 شعراوى فى شارع القصر العينى 

 تأسيس جمعية الشبان المسيحيين بشارع الجمهورية:  م ١٩٢٣ •

  ::مولد الشيخ عبد الحميد كشكمولد الشيخ عبد الحميد كشك: :  م  م ١٩٢٣١٩٢٣
  م ، وحفـظ    ١٩٢٣عـام    في العاشر من مارس ل     بمحافظة البحيرة  شبراخيتولد عبد الحميد كشك في      

القرآن وهو دون العاشرة من عمره ، ثم التحق بالمعهد الديني باإلسكندرية ، وفي السنة الثانية ثانوي حـصل   
وكذلك في الشهادة الثانوية األزهرية وكان ترتيبه األول على الجمهورية ، ثـم التحـق               % . ١٠٠على تقدير   

وكان األول على الكلية طوال سنوات الدراسة ، وكـان أثنـاء الدراسـة              . األزهربكلية أصول الدين بجامعة     
الجامعية يقوم مقام األساتذة بشرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطالب بتكليف من أساتذته الذين كان                

 . والصرف النحوض مادته العلمية عليه قبل شرحها للطالب ، خاصة علوم الكثير منهم يعر

   م١٩٩٦توفى الشيخ كشك عام 

  ::مولد عصمت عبد المجيدمولد عصمت عبد المجيد: :  م  م ١٩٢٣١٩٢٣
 .٢٠٠١ العربية حتى عام األمين العام للجامعة - 

 .١٩٢٣بجمهورية مصر العربية عام  ولد في مدينة اإلسكندرية - 

 .١٩٥١باريس،  حاصل على دكتوراه في القانون الدولي، جامعة - 

 :تولى عددا من المناصب السياسية في مصر وهي 

دائم لجمهورية مصر العربية لدى األمم المتحدة، نيويـورك بـين عـامي     سفير ومندوب 
١٩٨٣-١٩٧٢. 

 .١٩٨٤وزير خارجية مصر عام  

 .1985 نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية عام 

 .م2001  حتى عام١٩٩١ مايو ١٥تولى منصب األمين العام للجامعة العربية منذ  

ديبلوماسي عربي  مذكرات) زمن االنكسار واالنتصار(كتب مذكراته السياسية تحت عنوان  
  ١٩٩٨عام   ودولية، نصف قرن من التحوالت الكبرى، وذلكعن أحداث مصرية وعربية

 تولية سعد زغلول الوزارة :  م ١٩٢٤ •
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  ::مفاوضات سعد مكدونالدمفاوضات سعد مكدونالد: :  م  م ١٩٢٤١٩٢٤

  وثيقةوثيقة
  مراحل المفاوضات في شأن الجالء عن مصر

    المفاوضات-)  ماكدونالد- سعد  (١٩٢٤مفاوضات سنة 
، ١٩٥٥، المطبعة األميرية بالقاهرة ١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "

  "٢١٧ص 

  المفاوضات المفاوضات 
ولـم تـستغرق    .  ليفـاوض ماكدونالـد    ١٩٢٤ سبتمبر سـنة     ٢٣وصل سعد إلى لندن في                

فقد طلب سعد سحب جميع القوات البريطانية من األراضي المـصرية؛           . المفاوضات أكثر من ثالث جلسات    
ثم طلـب إلـى     .  االشتراك بأية طريقة كانت في حماية قناة السويس        وعدول الحكومة البريطانية عن دعواها    

جانب ذلك زوال كل سيطرة بريطانية على الحكومة المصرية؛ والسيما في العالقات الخارجية التي أرسـلتها                
، قائلة إن الحكومة البريطانيـة تعـد كـل          ١٩٢٢ مارس سنة    ١٥الحكومة البريطانية إلى الدول األجنبية في       

  . ن جانب إحدى الدول للتدخل في شئون مصر عمال غير وديمحاولة م
  . وانتهت المحادثات على أثر ذلك. لم يقبل ماكدونالد هذه الطلباتف          

توجيه إنذار بريطاني عقب مقتل سردار الجيش المصري وحاكم الـسودان سـيرلي             :  م   ١٩٢٤ •
ض الالزم وسحب القوات المصرية     ستاك إلى حكومة سعد زغلول بإعالن االعتذار وتقديم التعوي        

ولما . من السودان، وقد وافقت الحكومة المصرية على هذه المطالب فيما عدا ما يتعلق بالسودان             
تـشكيل  :  م   ١٩٢٤. أصر البريطانيون على مطالبهم استقال سعد زغلول احتجاجا علـى ذلـك           

  وزارة احمد زيوار باشا 
 لطفي المنفلوطي، ولـد فـي بلـدة منفلـوط           وفاة األديب المصري الكبير مصطفى    :  م   ١٩٢٤ •

ألسلوبه المؤثر والجذاب، كـان     " أمير البيان "أطلق عليه   . م١٨٧٧= هـ١٢٩٣المصرية في سنة    
: له أثر كبير في تهذيب الناشئة في العالم العربي أخالقاً ولغـة وسـلوكاً، مـن أشـهر أعمالـه                   

  ".عبراتال"و" الفضيلة"و" ماجدولين"و" في سبيل التاج"و" النظرات"

 اللنبى يستقيل ويحل محله لويد جورج:  م ١٩٢٥ •

تقديم الشيخ علي عبد الرازق للمحاكمة بسبب آرائه في كتاب اإلسـالم وأصـول              تقديم الشيخ علي عبد الرازق للمحاكمة بسبب آرائه في كتاب اإلسـالم وأصـول              : :  م    م   ١٩٢٥١٩٢٥
  ::الحكم، وتم فصله من هيئة كبار علماء األزهر إثر هذه المحاكمةالحكم، وتم فصله من هيئة كبار علماء األزهر إثر هذه المحاكمة

ره العامه للمعاهد الدينيه في      صدر الحكم بدار االدا     ١٩٢٥  اغسطس  ١٢ في الساعه الواحده بعد ظهر يوم     
  : عابدين شارع
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كبار العلماء باخراج الشيخ علـي   حكمنا نحن شيخ الجامع االزهر باجماع اربعه وعشرين عالما هنا من هيئه

 ومولف  ،  الشرعي بمحكمه المنصوره االبتدائيه الشرعيه  والقاضي ،   احد علماء الجامع االزهر ،  عبدالرازق
   . زمره العلماء اصول الحكم منكتاب االسالم و

 ال تتناسـب مـن    ،  علي عبدالرازق وكانت هيئه كبار العلماء قد وجهت جمله من االتهامات الي الشيخ
  ١٩١١  لـسنه  ١٠  من القانون رقـم  ١٠١ علي الماده سست حكمها السابقفأ  ،  وجهه نظرها مع وصف العالميه

 يحكم عليـه مـن    ،   كانت وظيفته او مهنته ماال يناسب وصف العالميهايا  ،   اذا وقع من احد العلماء : ونصها
مـن   االزهر باجماع تسعه عشر عالما من هيئه كبار العلماء المنصوص عليها في الباب الـسابع  شيخ الجامع

   . الحكم  وال يقبل الطعن في هذا ،  هذا القانون باخراجه من زمره العلماء
 والمعاهـد الدينيـه    ،  االزهر  اسم المحكوم عليه من سجالت الجامعويترتب علي الحكم المذكور محو

 وعدم اهليته للقيام بايه وظيفه عموميه  ،  كانت  وقطع مرتباته في اي جهه ،   وطرده من كل وظيفه ،  االخري
   . دينيه كانت او غير دينيه

للشيخ علـي   لكراهيه والعداءجرت هذه الجلسه التاديبيه حسب وثائق هذه الفتره في جو مشحون با ولقد
عندما قال عند الدخول واالنصراف   (  ولعل تجاهل تحيته ،  عبدالرازق الذي كان يعرف مسبقا حساسيه الموقف

 وها هو في تعليقه علي الحكم الذي صدر ضـده   .. بالنسبه له  لم يكن مفاجاه )  فلم يرد عليه احد ،  السالم عليكم
   : يقول

تصدر مـن    ان كتابنا قد اشتمل علي اشياء ال :  وطلبنا للمحاكمه من اجلها ،   اعلنا بهاالتي وكانت التهمه
الي اخراجنا من زمره العلماء   فهي ترمي :  وتلك تهمه شنيعه ترمينا يسهم ذي شعبتين .. مسلم فضال عن عالم

 وتلك التي ال نرضـي   . سلمين ثانياوالعياذ باهللا من عداد الم  وترمي الي اخراجنا ،   ولعل ذلك قد يهون ،  اوال
   . ولقد اهمتنا التهمه الثانيه حتي هانت االولي بجانبها  . الحد  وال نبغيها ،  بها

  وفاة اللورد ملنر صاحب لجنو ملنر الشهيرةوفاة اللورد ملنر صاحب لجنو ملنر الشهيرة: :  م  م ١٩٢٥١٩٢٥

  وثيقةوثيقة
  )لجنة ملنر(تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر 

، المطبعة األميرية بالقاهرة، ص ١٩٥٤ - ١٨٨٢ وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية"
٩٢ - ٣٣"  

  نص التفويض نص التفويض 
تحقيق أسباب االضطرابات التي حدثت أخيرا في القطر المصري وتقديم تقرير عـن الحالـة               "       

الحاضرة في تلك البالد، وعن شكل القانون النظامي الذي يعد تحت الحماية خير دستور لترقية أسباب السالم                 
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الرخاء فيها، ولتوسيع نطاق الحكم الذاتي فيها توسيعا دائم التقـدم والترقـي، ولحمايـة المـصالح                 واليسر و 
  ". األجنبية

  :تأليف اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر 
 ).رئيس اللجنة(الفيكونت ملنر الوزير األكبر لمستعمرات جاللة الملك  

 .السير رنل رود 

 .الجنرال السير جون مكسويل 

 .نرال السير أوين توماس، العضو في البرلمانالبريجادير ج 

 .هرست من موظفي وزارة الخارجية. ب . السير سسل ج  

 .سبندر. أ . مستر ج  

 ).سكرتير اللجنة(لويد . ت . مستر أ  

معـاون الـسكرتير والـسكرتير      (انجرام من موظفي وزارة الخارجية      . ب. م  . مستر أ    
 ).الخصوصي لرئيس اللجنة

  . إلى فخامة اإلرل كرزن وزير الخارجية١٩٢٠  ديسمبر سنة٩في  

  موالي اللورد
أعرض على فخامتكم تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر والتي أنا رئيسها وقد وقع هذا التقريـر                
أعضاء اللجنة كلهم ما عدا الجنرال السيرجون مكسويل الذي اضطر ألسباب صحية أن يغادر إنجلتـرا فـي                  

و نزيل مصر اآلن، ولكن أتاني منه الكتاب التالي الذي يعرب فيه عن موافقته علـى                أوائل شهر نوفمبر، وه   
  األمور التي استصوبناها وأوصينا بها في هذا التقرير
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  صورة طبق األصلصورة طبق األصل
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 صدور مرسوم بانشاء الجامعة المصرية تحت اشراف الدولة:  م ١٩٢٥ •

  اليوسفصدور مجلة روز اليوسف التى اسستها فاطمة:  م ١٩٢٦ •

 وفاة الزعيم سعد زغلول وينتخب مصطفى النحاس رئيسا للوفد:  م ١٩٢٧ •

وفاة الشيخ محمد الخضري رائد الدراسات التاريخية اإلسالمية، درس بـدار العلـوم            :  م   ١٩٢٧ •
الدولـة العباسـية، نـور      . الدولة األيوبية : والجامعة األهلية، وترك مؤلفات تاريخية مهمة، منها      

 .التشريع اإلسالمياليقين، تاريخ 

 تأسيس جمعية الشبان المسلمين:  م ١٩٢٧ •

  :: تشمبرلين تشمبرلين––مفاوضات ثروت مفاوضات ثروت : :  م  م ١٩٢٧١٩٢٧

  وثيقةوثيقة
  مراحل المفاوضات في شأن الجالء عن مصر

   بيان عبد الخالق ثروت باشا-) تشمبرلن- ثروت ( ١٩٢٨ - ١٩٢٧مفاوضات سنة 
، ١٩٥٥عة األميرية بالقاهرة ، المطب١٩٥٤- ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "

  "٢٤٤ -٢٢٩ص 
  ١٩٢٨ - ١٩٢٧مفاوضات سنة 

  ) تشمبرلن -ثروت ( 
  ـــــ

  بيان حضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا
وزير خارجية حـضرة صـاحب      . إن المحادثات التي دارت بيني وبين سعادة السير أوستن تشمبرلن         

ح أساسا لمفاوضات رسمية يكون الغرض منها عقد معاهـدة          الجاللة البريطانية ألجل الوصول إلى اتفاق يصل      
أما الدور األول، وهو الذي كانت ثمرته       : تحالف وصداقة بين بريطانيا العظمى ومصر، قد مرت بأدوار ثالثة         

؛ كـذلك   ١٩٢٧ يوليه سنة    ٣١ إلى   ٤تبادل مشروعينا، فقد جرى أثناء زيارة مليكنا المعظم إلنجلترا أي من            
ني بلوندرة في خالل المدة القصيرة التي أقمتها فيها عقب زيارة جاللتـه لمدينـة بروكـسل                 جرى الدور الثا  

وفي غضون هذه المدة كانت أهم المناقشات فيما اقترحه كال الطرفين ؛ وجرى الدور الثالـث فـي                  . مباشرة
 نـصوص   القاهرة وكان أهم أغراضه تبادل الرأي تتمة لألحاديث السابقة وسعيا إلى تحديد مرمـى بعـض               

المعاهدة وقد بدأ هذا التبادل شفهيا ثم عاد كتابيا وكان الوسيط فيه فخامة اللورد لويد المندوب السامي لحضرة                  
  . صاحب الجاللة البريطانية في مصر

ولقد بدا لي أن زيارة حضرة صاحب الجاللة الملك إلنجلترا فرصة موفقة لالتصال مباشـرة برجـال                 
ال حكومة حضرة صاحب الجاللة البريطانية، ثقة بأن هذا االتصال الشخصي ال            السياسة اإلنجليز والسيما رج   
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بد عائد بالفائدة على مصر بما يؤدي إليه من زيادة فهم كل منا حالة اآلخر؛ وكنت حريصا بوجه خاص على                    
 ذلـك   إزالة ما علق بأذهانهم من األثر الذي تركته الحوادث األخيرة والسيما حادث شهر يونيه بشأن الجيش،               

 لم تكن في نظرنا لتتفق      - من مثل إرسال مدرعات إلى اإلسكندرية        -الحادث الذي حدا بهم إلى اتخاذ تدابير        
أو لتتناسب مع األسباب التي أدت إلـى        . مع رغبتنا الصادقة في أن تكون عالقاتنا مع بريطانيا العظمى ودية          

المعظم من حضرتي صاحبي الجاللة البريطانية ومـن        وقد كان للحفاوة الفائقة التي لقيها مليكنا        . تلك األزمة 
لـذلك  . الجمهور اإلنجليزي بوجه عام في جميع المدن التي زارها ما شد من عزمي وسـهل مـن مهمتـي                  

اجتمعت للمرة األولى في وزارة الخارجية البريطانية بالسير أوستن تشمبرلن اجتماعـا طـويال ؛ أعربـت                 
فؤاد جاللته من عظيم الرضا واالرتياح وما تركته في نفسه من جميـل             لسعادته فيه قبل كل شيء عما خالج        

األثر مظاهر الحفاوة الودية التي لقيها جاللته من حضرتي صاحبي الجاللة البريطانية والترحاب من جميـع                
  .بحماسة وطواعية نفس بالغتين، مما سرنا أن نرى فيه إشارة ناطقة بالعطف على مصر . طبقات الشعب

 آالف جنيـه    ٧ مبمبلـغ    ١٩٢٧ فبرايـر    ٥اعتماد تكاليف انشاء القصر العينى فـى         : م   ١٩٢٧ •
 ١٤٦٥والعينى ينسب الى الشيخ ادمد بن محمود العينى الذى انشأ على شاطىء النيل قصرا منيفا                

  م فنسب اليه
 )القاهرة ( الملك فؤاد يضع حجر االساس لبناء جامعة فؤاد االول :  م ١٩٢٨ •

م ١٨٧٢اسي الكبير عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر األسبق، ولد سنة       وفاة السي :  م   ١٩٢٨ •
النائب العمومي، وزير الداخلية، وزير الخارجية،      : العديد من المناصب في مصر، منها     . القاهرة

 .١٩٢٨ وحتى ١٩٢١رئيس وزراء مصر من عام 

ـ      :  م   ١٩٢٨ • ـ  "جمال حمدان"مولد جمال محمود صالح حمدان، المعروف ب الم الفكـر  ، أحـد أع
الجغرافي في العالم العربي، وِلد بمصر، وتلقَّى تعليمه بها، وابتُعث إلى بريطانيا، وبعـد عودتـه      

 "شخصية مصر"الكبير ، وشارك في الكتابة بالصحف، واشتهر بعمله "القاهرة"بجامعة عمل 

  ::تأسيس مكتبة األنجلو المصرية تأسيس مكتبة األنجلو المصرية : :  م  م ١٩٢١٩٢٨٨
 الستيراد وبيع الكتب األجنبية ثم اتجه نشاطها الى طبع          ١٩٢٨اسسها األستاذ صبحى جريس فى عام         

  الكتب العربية الثقافية والجامعية ونشرها فى البلدان العربية
واآلن تمـضى     أمير صبحى بأسلوبه المتميزصبحى جريس ، ثم باألستاذ. بدأت بالناشر القدير أوقد 

 .. بواسطة األبناء فادى وكريم أمير صبحى ، عبر جيلها الثالث

  ::مولد محمد مهدى عاكفمولد محمد مهدى عاكف: :  م  م ١٩٢٨١٩٢٨
 كفـر عـوض   -م١٢/٧/١٩٢٨مـن مواليـد     العالميـة اإلخوان المسلمينهو المرشد السابع لجماعة    

  . مركز أجا دقهلية، وهو العام الذي تأسست فيه حركة اإلخوان المسلمين-السنيطة
  ::مفاوضات محمد محمود هندرسنمفاوضات محمد محمود هندرسن: :  م  م ١٩٢٩١٩٢٩
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  وثيقةوثيقة
  عن مصرمراحل المفاوضات في شأن الجالء 

  )ج( تابع  مشروع - )  هندرسن-محمد محمود  (١٩٢٩مفاوضات سنة 
، ١٩٥٥، المطبعة األميرية بالقاهرة ١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية "

  "٣٤٠ -  ٣٣٠ص 

  
  المذكرة البريطانية

  حضرة صاحب الدولة
حماية األقليات التى ورد ذكرهـا فـى        أرغب أن أثبت هنا أنه لم ير محل لإلشارة فى المقترحات إلى             

، على أنه من المسلم به أن هذه المسألة تكون فـى المـستقبل مـن شـؤون                  ١٩٢٢ فبراير سنة    ٢٨تصريح  
  .الحكومة المصرية وحدها

  المذكرة المصرية
  حضرة صاحب السعادة

  . أتشرف بأن أبلغكم أنى أحطت علما بما ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن األقليات فى مصر
  

  تاب من حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشاك
  هندرسون. إلى سعادة مستر أ

  ــــــــ
  حضرة صاحب السعادة

أتشرف بأن أبلغ سعادتكم أنى تسلمت رسالتكم اليوم التى تتضمن المقترحات والمـذكرات اإليـضاحية               
تـسوية دائمـة شـريفة      مما كان موضوع البحث بيننا بقصد الوصول إلى         . التى سيتم تبادلها بشأن التفاصيل    

  . للمسائل المتعلقة بين مصر وبريطانيا العظمى
وإنى ألدرك أن هذه المقترحات هى أقصى ما يمكنكم أن تشيروا علـى حكومـة صـاحب الجاللـة                   

وإننى مستعد من جهتى أن أعرضها على الشعب والبرلمان المصرى واثقـا تمـام       . البريطانية بأن تصل إليه   
وإننى أشاطر حكومة صاحب الجاللة البريطانية الرجاء بـأن هـذه           .  مصلحة بالدى  الثقة بأن قبولها هو فى    
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المقترحات سيفحصها جميع المصريين المخلصين لوطنهم بدون تمييز بـين األحـزاب وبـروح الـصداقة                
  . والمسالمة التى وضعت وبحثت بها فيجدون فيها أساسا مرضيا للعالقات المستقبلة بين بالدينا

  . بهذا األمل أحمل تلك المقترحات إلى الشعب المصرىفبهذه الروح و

  ١٩٢٩ أغسطس سنة ٣فى 
  محمد محمود: اإلمضاء

 .مولد الشهيد المشير أحمد بدوي وزير الدفاع المصري األسبق:  م ١٩٢٩ •

إصدار الملك فؤاد األول قرارا بتعيين إسماعيل صدقي باشا رئيـسا للـوزارة خلفـا               :  م   ١٩٣٠ •
وكان الملك فؤاد يرى في صدقي رجل إدارة وحسم قـادرا علـى حـل               لمصطفى النحاس باشا،    

 .المشكالت التي تعصف بالبالد

  م١٩٣٠صدور دستور :  م ١٩٣٠ •

يحصل على درجة الدكتوراة من جامعة الـسوربون        " زكي مبارك "األديب المصري   :  م   ١٩٣١ •
لرسالة ضـجة بـسبب     ، وشهدت مناقشة ا   "النثر الفني في القرن الرابع الهجري     "الفرنسية بعنوان   

حول آرائـه فـي النثـر، وأعلـن         " ماسينيون"من المشرف والمستشرق المشهور     " زكي"موقف  
 . رسائل دكتوراة٣على " زكي مبارك"وقد حصل . أنه جاء ليصحح أغالط المستشرقين" مبارك"

 افتتاح متحف الفن الحديث بشارع قصر النيل:  م ١٩٣١ •

 ة العربيةاللغانشاء مجمع :  م ١٩٣٢ •

 انشاء متحف السكك الحديدية :  م ١٩٣٢ •

 يونيو ومنة ابرز مؤسسى هذه القوة عبـد الحلـيم           ٢مولد القوة الجوية المصرية فى      :  م   ١٩٣٢ •
الدغيدى ، عبد المنعم الميقاتى ، عبد المنعم أحمد ، أحمد ناجى ، عبد الحليم خليفـة وكـان أول                    

 سالح طيران وطنى فى منطقة الشرق األوسط

أحد أركان النهضة األدبية في مصر،      " محمد توفيق البكري  "اة العالم اللغوي األديب     وف:  م   ١٩٣٢ •
 ، كان نقيب األشراف في مصر"صهاريج اللؤلؤ"وصاحب كتاب 

  ::مولد العالم المصرى يحي المشدمولد العالم المصرى يحي المشد: :  م  م ١٩٣٢١٩٣٢
سة كلية الهند ، قضى حياته في اإلسكندرية، وتخرج في١٩٣٢الدكتور يحيى أمين المشد من مواليد عام 

لدراسة هندسة المفاعالت النوويـة   ، بعث إلى االتحاد السوفيتي؛١٩٥٢قسم كهرباء، جامعة اإلسكندرية عام 
المفاعالت النووية بهيئة الطاقة النووية فـي مـصر،    ، ثم أسند إليه القيام ببعض األبحاث في قسم١٩٥٦عام 

بعد ذلك للعمل كأستاذ مـساعد ثـم   لعمل بعض الدراسات، ثم انضم  ١٩٦٤ و٦٣وسافر إلى النرويج عامي 
   .بجامعة اإلسكندرية كأستاذ بكلية الهندسة
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 رسالة دكتوراه، ونُشر باسمه خمسون ٣٠من  وأشرف الدكتور المشد في فترة تدريسه بالكلية على أكثر
   المفاعالت النووية ومجال التحكم في المعامالت النووية، بحثاً علميا، تركزت معظمها على تصميم

  : غتيالاال
 بفندق الميريديان بباريس عثـر  ٩٤١ وفى حجرة رقم ١٩٨٠حزيران عام /يونيو ففي الثالث عشر من

 يحيى المشد جثة هامدة مهشمة الرأس وقيدة القضيه ضد مجهول رغم ان كل العالم كان علـى  على الدكتور

  سان ميشيل  ففي ضاحيةعلم بان الموساد االسرائيلي هو من قام بهده العملية ولم يكتفى بهذا الحد
 وفاة عدلى يكن رئيس الوزراء المصرى االسبق:  م ١٩٣٣ •

صدور العدد األول من مجلة الرسالة األدبية، وهي أشهر مجلة أدبية ظهـرت فـي               :  م   ١٩٣٣ •
 وكتب بهـا أعـالم الفكـر        أحمد الزيات تاريخ األدب العربي الحديث، رأس تحريرها مؤسسها        

 .والثقافة في مصر والعالم العربي

انشاء سور االزبكية الشهير ويرجع الفضل الى المعلم احمد الحكيم الـذى اسـتأجر              :  م   ١٩٣٣ •
 قرشا ونشر بضاعته على جزء من السور وهكـذا ولـدت            ٢٤٠كشكا من البلدية بإيجار شهرى      

 زبكية مكتبات سور اال

وفاة أحمد زكي باشا شيخ العروبة وصاحب الخزانـة الزكيـة التـي حـوت آالف                :  م   ١٩٣٤ •
 المخطوطات العربية

 افتتاح متحف البريد بالعتبة الخضراء:  م ١٩٣٤ •

 تأسيس متحف الشمع :  م ١٩٣٤ •

 افتتاح االذاعة المصرية بتالوة قرآنية للشيخ محمد رفعت:  م ١٩٣٥ •

  رضا صاحب جريدة المناروفاة محمد رشيد:  م ١٩٣٥ •

صدور مرسوم ملكي بإنشاء مجمع للغة العربية بالقاهرة؛ للحفاظ على سالمة اللغـة             :  م   ١٩٣٥ •
العربية، وجعلها وافية بمطالب العصر، وقد سبق إنشاء هذا المجمع محاوالت عديدة، لكـن لـم                

 ...يكتب لها النجاح
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  ::بين مصر وبريطانيا بين مصر وبريطانيا : :  م  م ١٩٣٦١٩٣٦معاهدة معاهدة : :  م  م ١٩٣٦١٩٣٦

  ورة طبق األصلورة طبق األصلصص
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  الملك فاروق يتولى عرش البالد بعد وفاة والدهالملك فاروق يتولى عرش البالد بعد وفاة والده: :  م  م ١٩٣٦١٩٣٦

 

  

  

  

  

  :الملك فاروق األول 
 وعندما تـوفى    ١٩٢١ولد سنة   ) ١٩٥٢ يوليو   ٢٦ إلى أن تنازل عن العرش فى        ١٩٣٦إبريل  ٢٨من  (

هلـه للحكـم فتـشكل       خلفه على العرش ولكنه لم يكن قد بلغ السن التى تؤ           ١٩٣٦والده الملك فؤاد فى ابريل      
  .مجلس وصاية من كل من األمير محمد على وعزيز عزت باشا وشريف صبرى باشا 

   . ١٩٣٧ يوليو ٢٩إلى أن تسلم سلطاته الدستورية كاملة فى
ويظل فاروق ملكا على البالد التى ظلت محتفظة باستقاللها غير الكامل عن بريطانيا وتسود الفوضـى                

 التى اطاحت بفاروق وأجبرته على التنازل عن العـرش          ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ورة  وينتشر الفساد إلى أن قامت ث     
  .البنه الطفل أحمد فؤاد الثانى 

   .١٩٥٢ يوليو ٢٦وتم توقيع هذه الوثيقة فى قصر رأس التين فى  
 . ودفن فى مصر فى مسجد الرفاعى ١٩٦٥وغادر البالد إلى إيطاليا حيث توفى هناك 

  ::وفاة اللورد اللنبىوفاة اللورد اللنبى: :  م  م ١٩٣٦١٩٣٦

 

  
  
  
  



 297 

ضابط واداري بريطاني،   ) ١٩٣٦  مايو ١٤ - ١٨٦١  ابريل ٢٣(ادموند اللنبي، الفايكونت األول اللنبي      
 وسوريا فلسطين في االستيالء على     قوة التجريدة المصرية   حيث قاد    الحرب العالمية األولى  اشتهر بدوره في    

  .١٩١٨و ١٩١٧عامي 

  :مصر وفلسطين
) Egyptian Expeditionary Force (لقوة التجريدة المصرية ليكون القائد األعلى مصراُرسل اللنبي إلى 

لـورنس  من أول أعمال اللنبي كان دعـم جهـود          . أرشيبولد ماري ، ليحل محل السير     ١٩١٧  يونيو ٢٧في  
بعد اعادة هيكلة قواته النظامية استطاع اللنبـي        .  في الشهر  استرليني جنيه   ٠٠٠،  ٢٠ بين العرب ب     العرب

 علـى   و ذلك بمفاجأة المدافعين عنها بهجمة     ) ١٩١٧  نوفمبر ٧ -  أكتوبر ٣١ (معركة غزة الثالثة  النصر في   
  .بير سبع
 الجمعية العامة لعصبة االمم توافق على ضم مصر لعصبة االمم:  م ١٩٣٧ •

 تأسيس حزب الهيئة السعدية بعد االشقاق عن الوفد ويتزعمه احمد ماهر باشا:  م ١٩٣٧ •

 إللغاء االمتيازات األجنبية بمصر، وكان من شروط المـؤتمر           وتوقيع معاهدة مونتر  :  م   ١٩٣٧ •
وقـد  . أن تستمد مصر تشريعها من التشريع الغربي      " مونتريه"الذي عقد في جنيف للتوقيع على       

 .م١٨٨٢نشأت االمتيازات األجنبية بعد االحتالل البريطاني لمصر 

 الرافعىوفاة الكاتب مصطفى صادق :  م ١٩٣٧ •

افتتاح المتحف الحربى فى شارع الشيخ بركات بقصر الدوبارة ثم انتقل الـى القلعـة     :  م   ١٩٣٧ •
  م١٩٤٨

قيام الملك فاروق ملك مصر بحل مجلس النواب الذي كان يتمتع فيـه حـزب الوفـد                  : م١٩٣٨ •
 مـايو   بأغلبية كبيرة، وكان الوفديون قد أحرزوا هذه األغلبية في االنتخابات التي أجريـت فـي              

 .م١٩٣٦

 افتتاح المتحف الزراعى بالدقى وكانت نواته قصر األميرة فاطمة :  م ١٩٣٨ •

  ::مولد الدكتور عبد الوهاب المسيرىمولد الدكتور عبد الوهاب المسيرى: :  م  م ١٩٣٨١٩٣٨
 تخـرج مـن كليـة        م، ١٩٣٨ عام   أكتوبر في   مصر فى   دمنهورولد عبد الوهاب المسيري في مدينة       

 نيويـورك  بمدينة   جامعة كولومبيا المقارن من    ، وحصل على الماجستير في األدب اإلنجليزي      ٥٩اآلداب عام   
صدرت  ١٩٦٩ عام   بنيوجيرزي جامعة رتجرز ، وعلى الدكتوراه من     ١٩٦٤ عام   بالواليات المتحدة األمريكية  

 والحركة الصهيونية ويعتبر واحداً من أبرز المؤرخين العالميين         إسرائيلله عشرات الدراسات والمقاالت عن      
  ي الحركة الصهيوينة المتخصصين ف

وعلى ماهر يعلن االحكـام     )  م   ١٩٤٥ – ١٩٣٩( بدء اندالع الحرب العالمية الثانية      :  م   ١٩٣٩ •
 العرفية 
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 انشاء وزارة الشئون االجتماعية:  م ١٩٣٩ •

 انشاء دار نهضة مصر بالفجالة:  م ١٩٣٩ •

 القوات االيطالية تتوغل فى الصحراء الغربية :  م ١٩٤٠ •

 وزارة حسين سرىتشكيل :  م ١٩٤٠ •

  تشييد عمارة االيموبيليا بشارع قصر النيل وكانت تعد اضحم عمائر القاهرة ١٩٤٠ •

 وفاة محمد طلعت حرب:  م ١٩٤١ •

 صدور اول قانون لنقابة الصحفيين في مصر:  م ١٩٤١ •

 فبرايـر   فبرايـر  ٤٤قصر عابدين فـى يـوم   قصر عابدين فـى يـوم     الدبابات البريطانية تحاصرالدبابات البريطانية تحاصر فبراير ،   فبراير ،  ٤٤حادث  حادث  : :  م    م   ١٩٤٢١٩٤٢
  ::بحكومة من حزب الوفدبحكومة من حزب الوفد  نحاس رئيساً للوزراء نحاس رئيساً للوزراء لفرض مصطفى اللفرض مصطفى ال

اإلنجليز :  بأنها كرسي مكون من ثالثة أرجل      ١٩٥٢وصفت الحياة السياسية في مصر قبل حركة يوليو         
 .والقصر والوفد؛ فإذا اختفى إحداها يصبح الكرسي غير مستقر،  وغير متزن

راعا، وتوافقا، رغم وجود عدد مـن       وفي هذا اإلطار الثالثي كانت تدور الحياة السياسية في مصر، ص          
  .السياسيين وأحزاب األقلية التي حاولت النفاذ للحياة السياسية في ظل وجود الفجوات الكبيرة بين الثالثة

لتكشف ) م١٩٤٢ من فبراير    ٤= هـ  ١٣٦١ من المحرم    ١٨(التي وقعت في    )  فبراير ٤(وتأتي حادثة   
ك الفترة، وإن كان من الضروري وضع هـذه الحادثـة فـي    الستار عن كثير من الممارسات السياسية في تل   

  .إطارها الدولي والداخلي حتى يمكن فهمها وتفسيرها،  وعدم االكتفاء باستعراض األحداث فقط
وملخص الحادثة أن قوات االحتالل البريطانية قامت بمحاصرة الملك فاروق وأرغمه السفير البريطاني             

وقيع على قرار باستدعاء مصطفى النحاس باشا، زعيم حزب الوفد لتشكيل           في القاهرة مايلز المبسون على الت     
الحكومة بمفرده، وقبل النحاس زعيم أكبر حزب شعبي في مصر أن يأتي إلى الحكم بهذا األسـلوب الـذي                   
وصفه البعض بأنه جاء إلى الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، وهو ما طعن في شعبية الوفد بعد ذلـك،                   

فروق بينه وبين خصومه من األحزاب األخرى تبدو لكثيرين فروقا في الدرجة، وليست فروقا فـي                وجعل ال 
  . نوع الموقف السياسي، على حد تعبير المفكر طارق البشري

ويؤكد الكاتب السياسي حسنين هيكل أن هذه الحادثة عبرت عن مآزق وطنية، ومآزق شرعية، ومآزق               
مقر الملـك   -ا جرى بعدها؛ إذ إن الدبابات التي حاصرت قصر عابدين           سلطة ترتبت عليها نتائج خطيرة فيم     

 لم تترك ألحد فرصة للشك في أن اإلنجليز هم المصدر األعلى للقرار السياسي في مـصر، وكـان                   -فاروق
قبول الوفد بهذه الطريقة في الصعود للسلطة اعترافا بشرعية هذا المصدر األعلى للقرار، ثم تأكد ذلك عندما                 

ادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة بحمل مايلز المبسون  الرجل الضخم الجثة                قام ق 
الذي كان فاروق يسميه جاموس باشا، فوق األعناق، وهو ذاهب إلى مقر الوزارة لتهنئـة النحـاس بعودتـه                   

  . للسلطة
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  : فبراير ٤السياق الدولي لحادثة 
لي جعل اإلنجليز يلجئون إلى التدخل بشكل سـافر فـي الـسياسة              فبراير بسياق دو   ٤ارتبطت حادثة   

المصرية، ويرغمون فاروق على إسناد الوزارة إلى حزب الوفد صاحب النفوذ الشعبي الكبير، وكـان هـذا                 
السياق مرتبطا بظروف وتطورات الحرب العالمية الثانية إذ استطاعت ألمانيا أن تحقق عددا من االنتصارات               

 يوما فقط، ثم اسـتطاعت الجيـوش األلمانيـة فـي بـدايات عـام                ١٧ب، فاحتلت بولندا في     في بداية الحر  
السيطرة على عدد من بلدن شمال أوربا بسهولة كبيرة، مثل بلجيكـا ولوكـسمبورج،              ) م١٩٤١=هـ١٣٦٠(

 سوى  وهولندا، ثم تدفق األلمان إلى باريس وسيطروا على فرنسا، ولم يبق أمام هتلر من قوة تتحداه في أوربا                 
بريطانيا تلك اإلمبراطورية المترامية األطراف، ووجد هتلر أن غزو بريطانيا يكلفه أكثر مما يـستحق؛ لـذا                 
اتفق مع حلفائه اإليطاليين في الحرب، على أن يهاجم اإلمبراطورية البريطانية على ضفاف البحر المتوسط؛               

ئ الهامة، ولذا اتجه جيش ألمـاني قـوي         وهو ما سيؤدي إلى أن يفك البريطانيون قبضتهم على هذه الشواط          
بقيادة القائد الشهير أروين روميل، بهدف دخول مصر واجتيازها إلى قناة السويس، والتقدم من سـيناء إلـى                  
سوريا نحو الشمال والشرق لتحقيق هدف آخر وهو تكوين كماشة على االتحاد السوفيتي، تطبق عليه بالتزامن                

  .  من بولندامع هجوم ألماني من أوربا ينطلق
 مـن   ١٢=هــ   ١٣٦٠ من المحرم    ١٦(وانطلق روميل بطائرته التي هبطت في طرابلس الليبية في          

  . لتحقيق هذا الهدف األلماني الكبير) م١٩٤١فبراير 
كانت مصر محورا هاما في هذا الصراع الدولي، وقد ازدادت أهمية القاهرة والخوف منها، مع تـأثر                 

 باالنتصارات األلمانية، خاصة فاروق، بل إن البعض رأى في األلمان منقذا            بعض النخبة السياسية في مصر    
لمصر من االحتالل البريطاني، عن طريق التنسيق مع األلمان ضد بريطانيا مقابل حـصول مـصر علـى                  

  .استقاللها
 جبهـات رئيـسية، تبعـا       ٣وأمام هذا التحدي الكبير، قسمت اإلمبراطورية البريطانية قيادتهـا إلـى            

قيادة عامة، ومقرها لندن يتوالها رئـيس الـوزراء، وهـي مكلفـة بوضـع               : ورات الصراع، األولى  لضر
قيادة رئيسية في مصر ومقرهـا      : اإلستراتيجيات العليا للحرب، وهي مسئولة عن المسرح األوربي، والثانية        

ت الشرق األوسط، ولها    القاهرة، ويتوالها وزير مفوض ومعه السفير البريطاني في القاهرة والقائد العام لقوا           
قيادة : التصرف وفق ما تقتضيه الضرورة دون الرجوع إلى لندن، ولكن في إطار اإلستراتيجية العليا، والثالثة              

  .رئيسية في الهند، ومقرها دلهي
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  : فبراير٤السياق الداخلي لحادثة 
ـ ١٣٥٥(صعد فاروق إلى عرش مصر سنة        ، وكان  )م١٩٣٧= ه

سط دعاية مركزة تحاول تبييض صورة القصر       ما يزال صغير السن، و    
في عيون الشعب المصري، حتى يتمكن الملك من الحصول على أكبـر            
قدر من السلطات في مواجهة البرلمان، بحيث يملك ويحكـم فـي ذات             

معاهـدة  الوقت، وساعده على ذلك اهتزاز شعبية الوفد بعد توقيعه على           
  .م١٩٣٦

ورسمت سياسة القصر على أن يظهر فاروق بأنـه قريـب مـن             
  العامل والفالح ويساند القضايا اإلسالمية، وبلغ الصراع السياسي بين 

ـ  ١٣٥٦ من شوال    ٢٧(الملك والوفد أقصاه، وانتهى بإقالة وزارة النحاس باشا في            مـن ديـسمبر     ٣٠= هـ
نظرا لمطالبة حكومة النحاس أن يمتد نفوذ الوزارة إلى القصر بحيث يتم تعيين وزير للقصر يكون                ) م١٩٣٧

خاضعا للحكومة والبرلمان وليس للقصر، وكان النحاس في تلك الفترة حديث عهد بالزواج، حيـث تـزوج                 
  . عاما) ٥٦(للمرة األولى في حياته وعمره 

ع سلطاته على حساب البرلمان، على أساس أن تتولى الحكومـة           وقد أدار الملك معركته السياسية لتوسي     
وزارة من أحزاب األقلية، بحيث تخضع له، وتنفذ ما يريد، وتكون معبرة عن الطبقات التي تمثلها، علـى أن                   
يحل البرلمان الوفدي، وتجرى انتخابات جديدة تصطنع نتيجتها بما يكفل تمثيل أحزاب األقلية التـي تـشكل                 

البرلمان، بحيث ال يكون ألي حزب أغلبية مطلقة، وكان القصد من ذلك االستعداد لفترة ما بعـد                 الوزارة في   
الحرب، والتصدي للحركة الشعبية المتوقعة، ومحاربة الوفد، وأن تكون السلطة الحقيقية بيد الملك، وبقدر ما               

  . ة القصريزداد عدد األحزاب في الوزارة والبرلمان يصعب على أي حزب منها منافسة سلط
وقد ألف الوزارة محمد محمود رئيس حزب األحرار الدستوريين، وقد مثلت جميع األحزاب مـا عـدا             

وفي اليوم التـالي لتـشكيل      . حزب الوفد، حتى يضمن قوة سياسية يستطيع من خاللها مواجهة نفوذ النحاس           
ى استعداد ألن يوقف الملك عند الوزارة التقى محمد محمود مع السفير البريطاني المبسون، وأوضح له أنه عل           

  . حده إذا تبين أنه تجاوز سلطاته الدستورية، لكنه أكد لإلنجليز أنه من السهل التعامل مع فاروق
حاول الملك والوزارة الجديدة التقارب من بعضهما، لكن ذلك لم يمنع من حدوث بعض األزمـات، إال                 

امل الملك على أنه شخص ناضج، والواجب أن يعاملـه          أن المبسون ألقى اللوم على رئيس الوزارة في أنه يع         
  . على أنه طفل في دور التربية

 مـن رجـب     ٣(وأبدى فاروق استهانة كبيرة بالحكومة، فاستقالت الوزارة، وصدر األمر الملكي فـي             
ـ ١٣٥٨ لـ علي ماهر بتأليف الوزارة، فـشكلها مـن المـستقلين وحـزب             ) م١٩٣٩ من أغسطس    ١٨= ه

  . لي أصبح اعتماده على القصرالسعديين، وبالتا

 لبريطانيالنحاس والسفير ا
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كانت وزارة علي ماهر مترددة في الدخول إلى الحرب، وتتبنى سياسة تجنيب مصر ويالت الحـرب،                
ة أن يجنب مصر الحرب التـي ال      مصطفى المراغي الذي دعا دعوته المشهور      األزهروساندها في ذلك شيخ     
  . ناقة لها فيها وال جمل

ومضى عام على نشوب الحرب العالمية الثانية، عاشت فيه مصر بعيدا عن ويالتها  حتـى إن القائـد                   
  . كان يقضي كثيرا من وقته بين الحدائق بالمالبس المدنية" أرشيبالد ويفل"العام للقوات البريطانية 

 من مصر، تغيرت األحوال، إذ أثر تطور الصراع الدولي بين الطـرفين             وعندما بدأت الحرب تقترب   
المتحاربين، وموقف بريطانيا العسكري من هذا التطور على الخطوات واإلجراءات التي اتبعتهـا الـسياسة               
البريطانية لمواجهة آثار االنتصارات األلمانية واإليطالية، فحرصت بريطانيا على الحصول على أكبر تأييـد              

 من الحكومة المصرية، وضمان قيام هذه الحكومة بتقديم كافة التسهيالت للقـوات البريطانيـة، كمـا أن                  لها
السياسة البريطانية كانت تخشى من ظهور حركة وطنية على غرار حركة رشيد عالي الكيالني في العـراق                 

سياسة البريطانية تضع في    تتصل باأللمان وتضغط على بريطانيا في المكان والوقت غير المناسبين، وكانت ال           
حسبانها ردود فعل القوى السياسية المختلفة المؤيدة للفلسطينيين في صـراعهم ضـد الـصهيونية، ونـشاط                 

 التي بـدأت    حركة اإلخوان المسلمين  الجمعيات الدينية التي بدأت تظهر على الساحة السياسية المصرية مثل           
خوض السياسة قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بوقت قصير، كما تصاعدت شكوك اإلنجليز ضـد الملـك،     

  . من وجود قنوات اتصال بينه وبين ألمانيا وحلفائها
 في مـصر، وعـدم      وتدخلت بريطانيا مباشرة إلقالة حكومة علي ماهر لعدم تعاونه في اعتقال األلمان           

 من جمـادى األولـى   ١٢(قيامه بمصادرة أموال الشركات اإليطالية في مصر، ووجهت أمرا إلى فاروق في  
ـ ١٣٥٩ بتغيير الحكومة القائمة، وحذرته من استمرار تلك الحكومة على عرشه،          ) م١٩٤٠ من يونيو    ١٧= ه

أن : لتي تناسب المصالح البريطانية؛ وهـي     وطالبته بتعيين حكومة متعاونة مع بريطانيا تتوافر فيها الشروط ا         
 نصا وروحا، وباختصار حكومـة      ١٩٣٦تكون حكومة قوية، وممثلة للشعب، وتستطيع أن تنفذ بنود معاهدة           

  . يوافق عليها النحاس، على حد تعبير القائد البريطاني ويفيل
اإلنجليـز، ثـم    وقد رضخ الملك لمطالب اإلنجليز، وشكلت حكومة برئاسة حسين صبري القريب من             

وزارة حسين سري، وكلها كانت وزارات أقلية، لم تطمئن إليها السياسة البريطانية، وعندما لمس المبـسون                
  ". معنا ستعوم مصر أو تغرق، مصير مصر مرتبط ببريطانيا: "إعجابا من فاروق بألمانيا، قال له

  :الوفد خارج السلطة 
لى ممارسة السياسة، بدرجـة ال تقـل عـن تـشكيله            أحس الوفد وهو خارج السلطة بأن له القدرة ع        

للحكومة، فخاض لعبة السياسة مع اإلنجليز والقصر ومنافسيه، فأرسل مذكرة إلى الحكومة البريطانية تضمنت              
، أو المطالبـة  ١٩٣٦انسحاب القوات البريطانية بعد انتهاء الحرب، مـع بقـاء معاهـدة    : عدة مطالب؛ منها  

لنهائية للحرب، أو الدخول في مفاوضات مع بريطانيـا بعـد انتهـاء الحـرب               باشتراك مصر في التسوية ا    
  . لالعتراف بحقوق مصر في السودان
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وأيدت القوى السياسية المختلفة مطالب الوفد، وأثارت هذه المعارضة الوفديـة الـسياسة البريطانيـة،               
البريطانية مـن مـصر، ولـيس       ألسباب؛ منها أن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها طرح انسحاب القوات              

انسحابها إلى منطقة القناة، والوفد هو الذي فجر هذه المطالب، كما أن هذه المعارضة وتوقيتها في غير صالح                  
بريطانيا، فموضوعها يجسد األماني القومية، وتوقيتها حرج، نظرا للمصاعب االقتصادية التي تجعل الـشعب              

  . يحتشد خلفها
ارج السلطة البريطانيين بخطورة االعتماد على أحزاب األقلية في مـصر،           وأقنعت خطوة الوفد وهو خ    

وبنت السياسة البريطانية تحركها على ضرورة أن يأتي الوفد إلى السلطة بعيدا عن طريق االنتخابـات؛ ألن                 
اقف وصول الوفد إلى الحكومة استنادا إلى إرادة شعبية يقوي مركزه في مواجهة اإلنجليز ويدفعه إلى تبني مو                

  . صلبة، قد تسبب متاعب كبيرة لبريطانيا
وأدركت بريطانيا بخبرتها االستعمارية الطويلة أن طريقة وصول الحكومة إلى السلطة، واألساس الذي             
تستند إليه في ممارسة هذه السلطة له أثر كبير في مدى تعاون تلك الحكومة مع المستعمر؛ لذا بدأت تخطـط                    

ملك من نفوذه بإرغامه على تعيين حكومة ال يريدها وبذلك يفقد السيطرة عليهـا،            فبراير،  لتجريد ال    ٤لحادثة  
  . ويضعف في ذات الوقت الحكومة التي صعدت لكرسي الحكم على الدبابات البريطانية

  : فبراير٤الطريق إلى 
قامت أزمة سياسية في مصر بسبب قطع العالقات بين مصر وحكومة فيشي في فرنسا، وتقديم حكومة                

ـ ١٣٦١ من المحرم    ١٦(ين سري استقالتها في     حس ، وشكل ذلك التوقيـت عقبـة       )م١٩٤٢ من فبراير    ٢= ه
لإلنجليز بعد تراجع قوات الحلفاء أمام المحور في الصحراء الغربية، وخروج مظاهرات صاخبة في مـصر                

معة القـاهرة،   ، وخرجت هذه المظاهرات من األزهر وجا      "يحيا روميل،  يحيا الملك، يسقط اإلنجليز      : "تهتف
وتردد أن القصر كان وراء هذه المظاهرات التي استمرت يومين، فالتقى السفير البريطاني المبسون بالملك،               
وطلب منه عدم تعيين حكومة تعادي اإلنجليز، ثم طلب منه استدعاء النحاس لتكوين الوزارة، واعتبار الملـك        

  . الدمسئوال مسئولية مباشرة عن أية اضطرابات تحدث في الب
وقد أجرى اإلنجليز اتصاالت سرية مع النحاس حتى يتأكدوا من أنه سيقبل بالوزارة التي سيقدمها لـه                 
اإلنجليز عن طريق القوة بعيدا عن الطريق التقليدي وهو االنتخابات، وكان الوسـيط الـذي أجـرى هـذه                   

نا في وقـت الـسلم سـيكون        إن النحاس الذي عمل بوالء مع     : "االتصاالت أمين عثمان الذي قال لـالمبسون     
متعاونا معنا أكثر عشر مرات في وقت الحرب، ولكن لتحقيق ذلك يجب أن تكون له يد حرة، خاصـة فـي                     

  ". مواجهة القصر
وبعد هذا التأكد اإلنجليزي من موافقة النحاس على قبول الوزارة أرسل المبسون إلى فاروق برسـالة                

أن النحاس قد دعي لتأليف الوزارة، فإن الملـك فـاروق يجـب أن              إذا لم أعلم قبل السادسة مساء       : "قال فيها 
  ". يتحمل تبعات ما يحدث
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ورفض فاروق هذا اإلنذار؛ ولذا قرر المبسون أن ينتزع موافقة الملك بالقوة، فأمر القوات البريطانيـة                
ين التوقيع على   بمحاصرة قصر عابدين، ثم اقتحم على الملك قصره بمرافقة قائد القوات البريطانية، وخيره ب             

التنازل عن العرش واستدعاء النحاس لتشكيل الوزارة، فوافق الملك على العرض الثاني، واعتبر المبـسون               
إن فاروق ولد جبان ويجـب إخافتـه بـين الحـين            : "ذلك استسالما كامال لإلنجليز دون شروط، وكان يقول       

  ". واآلخر
 فقرر اللجوء للخط اإلسالمي، فأطلق لحيته التي         فبراير تحديا سافرا لسلطته،    ٤رأى فاروق في وزارة     

كانت تستفز المبسون، وأخذ يصلي الجمعة وسط الجماهير، وزار المصانع، وكثف من اهتمامـه بالقـضايا                
ـ ١٣٦٣ من شوال    ٢١(اإلسالمية، ولم يسترح حتى طرد هذه الحكومة في          ولـم  ) م١٩٤٤ من أكتوبر    ٨= ه

رة؛ ألن الغرض منها قد استنفد ولم يعـد هنـاك حاجـة لبقائهـا،               يعترض اإلنجليز على طردها بهذه الصو     
الكتاب "وتعرض الوفد لصراعات عدة، كان أهمها خروج الزعيم القبطي الكبير مكرم عبيد من الوفد، وتأليفه                

ضد حكومة النحاس، كذلك نمت حركة اإلخوان المسلمين بدرجة كبيرة مقابل تراجع شرعية الوفـد               " األسود
     .وشعبيته

  ::معركة العلمين بقيادة ثعلب الصحراء االلمانى روميلمعركة العلمين بقيادة ثعلب الصحراء االلمانى روميل: :  م  م ١٩٤٢١٩٤٢
) Heidenheim (هايـدنهايم  م في مدينـة  ١٨٩١  نوفمبر١٥ولد في ) Erwin Rommel(إيرفن روميل 

الـصحراء   فـي    العلمين في   لثانيةالحرب العالمية ا   كان يلقب بثعلب الصحراء وهو قائد ألماني أثناء          األلمانية
 على االنتحار بعد ان ثبت اشتراكه في        أدولف هتلر  م بعد أن أجبره      ١٩٤٤ عام    أكتوبر ١٤توفي في   . الغربية

 حيث خير بين االنتحار مع اقامة   ١٩٤٤ تموز   ٢٠محاولة اغتيال هتلر في مقر قيادته في بروسيا الشرقية في           
 مع ضمانة مثوله امام المحاكمة العسكرية و االعدام فاختار          برلين مهيب او الذهاب الى      جنازة و تشيع رسمي   

 قائد الجيش الثامن البريطاني     مونتگمري اإلنجليزي على يد الجنرال     مصر في   حرب العلمين خسر  . االنتحار
 م ليس لعدم كفاءته او لكفاءة خصمه بل لعدم توفر دعم جوي لديـه و                ١٩٤٢في أكتوبر   ) فئران الصحراء (

 و قد   ١:٣و نسبة قواته تعادل     % ١٠٠ المحروقات بينما كان خصمه لديه تفوق بالطيران         كذلك نقص حاد في   
لتعزيز معنويات جنودها المهـزوزة و يبقـى هـو          ) مونتي(اختلقت الدعاية البريطانية اسطورة مونتغمري      

الح المحافظة  القائد الحذر الذي يحجم عن استغالل الفرص مستهيناً بالسيقات التكتيكية العسكرية لص           ) مونتي(
  .على سمعته فقط

. اما رومل فهو قائد يتمتع بحس تكتيكي رائع قلما نجده بين القادة و كذلك يتمتع بحس استراتيجي جيـد     
يعتبر رومل واضـع    . حالتي سميت بالشب  )بانزر( و قاد الفرقة المدرعة السابعة       ١٩٤٠شارك في حملة فرنسا     

التكتيكات المستخدمة في يومنا هذا في قتال المدرعات حيث تم ابتكار معظم التكتيكات هذه في حملة شـمال                  
  .افريقيا

مانية واإليطالية فـي     م قاد الفيلد مارشال األلماني إيروين روميل القوات األل         ١٩٤٣ مارس عام    ٣في  
التي شهدت أمجاده    بالصحراء التونسية التي كانت آخر معاركه في شمال إفريقيا وهي المنطقة             معركة ميدنين 



 304 

العسكرية عندما أحدث انقالبا في الفكر العسكري بمناورات شديدة اإلبداع أدت إلى تحقيق انتصارات كبيـرة                
  .على القوات البريطانية وإجبارها على التراجع من ليبيا إلى مصر حتى منطقة العلمين شمال غرب مصر

ـ ١٩٤١ية الحليفة في شمال إفريقيا عام       وكان روميل قد تولى قيادة القوات األلمانية واإليطال        طاع تواس
ترداد ليبيا من قبضة البريطانيين بعد معارك خاطفة مما دفع الزعيم النازي أدولف هتلر إلى ترقيته لرتبـة                  سا

ولكـن الخلـل الكبيـر فـي        . فيلد مارشال ليصبح أصغر ضابط يحصل على هذه الرتبة في الجيش األلماني           
أللمانية التي يقودها والقوات البريطانية التي استطاعت الحصول علـى إمـدادات            موازين القوة بين القوات ا    

هائلة قبل معركة العلمين في الوقت الذي كانت القوات األلمانية تفتقد حتى إلى الكميات الكافية مـن الوقـود                   
وهـي  الالزم لتسيير المركبات والمدرعات األمر الذي قيد حرية روميل فـي ممارسـة هوايتـه المفـضلة                  

المناورات السريعة والمفاجئة فكانت النتيجة هي هزيمة األلمان في معركة العلمين لتتخذ معارك شمال إفريقيا               
اتجاها معاكسا حيث تولت هزائم األلمان واضطروا إلى التراجع إلى ليبيا ولكن القوات البريطانيـة واصـلت          

تبك في معركة مع قوات الحلفاء في منطقة        الضغط على قوات روميل فتراجع إلى الصحراء التونسية حيث اش         
ميدنين التونسية وتنتهي بهزيمته أيضا فيأمر هتلر بإعادته إلى ألمانيا خاصة وقد ترددت أنباء عن انتقـادات                 

  .روميل لقيادة هتلر
وبعد عودته إلى ألمانيا ألقي القبض عليه بتهمة التآمر على حياة هتلر حيث خيره الزعيم النازي بـين                  

السم والموت منتحرا واإلعالن عن وفاته متأثرا بجراحه ليحتفظ بشرفه العسكري أو يقدم إلى محكمـة                تناول  
  .م١٩٤٤الــشعب بتهمــة الخيانــة فاختــار األولــى وانتحــر فــي الرابــع عــشر مــن أكتــوبر عــام 
الكـافي  كان الوحيد من الجنراالت االلمان الذين توقعوا االنزال في النورمندي غير انه لم يتح لـه الوقـت                   

لتعزيز الدفاعات هناك ، و لسوء الحظ فانه كان مصاب بجرح نتيجة غارة جوية قبل االنزال في النورمندي                   
و كان خارج قيادته يعالج عند حدوث االنزال تماماً كما كان قبل هجوم العلمين في النمسا يتعالج من مـرض                    

  . الذي اصيب به في شمال افريقيا اليرقان

  ::مولد محمد البرادعىمولد محمد البرادعى: :  م  م ١٩٤٢١٩٤٢
  .م١٩٤٢ عام مصر في بالقاهرة بالدقي، ولد الوكالة الدولية للطاقة الذريةمحمد البرادعي، رئيس 

  :بداية حياته
، بدأ حياته العملية موظفاً في وزارة الخارجيـة         ١٩٦٢ في عام    جامعة القاهرة تخرج من كلية الحقوق،     

. جنيف وفي   نيويورك في   األمم المتحدة م، حيث مثل بالده في مقر       ١٩٦٤عام  ) إدارة الهيئات (المصرية قسم   
 شهادة الدكتوراه في القانون الـدولي مـن كليـة           ١٩٧٤ للدراسة، ونال في العام      الواليات المتحدة سافر إلى   

، حيث عمل مساعدا لـوزير الخارجيـة الـسابق          ١٩٧٤عاد إلى مصر في عام      . نيويورك الجامعية للحقوق  
عمل في إطار برامج مختلفة تابعة لمنظمة األمم المتحدة، ودرس لسنوات عـدة فـي كليـة                 . إسماعيل فهمي 
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م، ١٩٨٠حدة عام   أصبح مسئوال عن برنامج القانون الدولي في منظمة األمم المت         . نيويورك الجامعية للحقوق  
  .، حيث إستقال من وزارة الخارجية١٩٨٤والتحق البرادعي بالوكالة الذرية في عام 

 صار مديرا عاما مساعدا للعالقات الخارجية، حتى عين للمرة األولى في رأسة الوكالة              ١٩٩٣في عام   
 ٣٣ و ذلك بعد أن حـصل علـى          هانز بليكس  للسويديم، خلفًا   ١٩٩٧  سبتمبر ٢٧الدولية للطاقة الذرية في     

 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيساً لوالية ثانية فـي               ٣٤صوتًا من إجمالي    
  .م٢٠٠٥ألربع سنوات أخرى، تنتهي في عام  ٢٠٠١أيلول 

إن فريق الوكالة الدوليـة للطاقـة       : " أعلن البرادعي في تقريرة في مجلس أألمن       ٢٠٠٣  يناير ٢٧في  
  ".الذرية لـم يعثر حتى اآلن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق

  :جائزة نوبل
 ومنحـت   الهيئة العامة للطاقة الذرية    مناصفة مع    للسالمجائزة نوبل    على   ٢٠٠٥  أكتوبر ٧حصل في   

  .الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما الحتواء انتشار األسلحة النووية

  :وقال البرادعي
للجريمـة المنظمـة والحـروب االهليـة        " أرضا خصبة "إن الفقر وما ينتج عنه من فقدان االمل يمثل          

  .واالرهاب والتطرف
 مليـون   ١,٣(وتتألف الجائزة من شهادة نوبل، وميدالية ذهبية فضال عن عشرة ماليين كرونر سويدي              

وقال البرادعي إن نصف نصيبه من الجائزة التـي سيحـصل           . توزع بالنصف بين الوكالة ومديرها    ) دوالر
  .عليها ستذهب لمساعدة دور لرعاية األيتام في بلده مصر

 تشنج كاى تشك الصينى     – تشرشل البريطانى    –روزفلت االمريكى   ( مؤتمر القاهرة   :  م   ١٩٤٣ •
 لتنسيق الماجهة مع اليابان ) 

محمد "صدور قانون استقالل القضاء في مصر، وقد أعد مشروع القانون وزير العدل            :  م   ١٩٤٣ •
 .، وصدر أثناء حكومة مصطفى باشا النحاس"صبري أبو علم

مـع  " مصطفى باشا النحـاس   "رئيس الوزراء المصري    بدء المباحثات التي دعا إليها      :  م   ١٩٤٣ •
عدد من الدول العربية المستقلة؛ لبحث الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية، والتي تمخـضت              

 .بيةجامعة الدول العربعد ذلك عن إنشاء 

  ::صدور جريدة األخبارصدور جريدة األخبار: :  م  م ١٩٤٣١٩٤٣
 نوفمبر بصفة اسبوعية كل يوم سبت ثم اصبحت يومية بعد ذلك وصمم المبنى الـدكتور         ٧صدرت فى   

  .سيد كريم
 توقيع بوتوكول تأسيس جامعة الدول العربية :  م ١٩٤٤ •
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  ::مولد الكتور مصطفى الفقىمولد الكتور مصطفى الفقى: :  م  م ١٩٤٤١٩٤٤
  .دولة مصري سياسي، ورجل

جامعة  حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من. م، بمحافظة البحيرة1944  يناير١٤ولد في 
التحق بالسلك الدبلوماسـي  . م١٩٧٧عام  م، ودكتوراه فلسفة علوم سياسية من جامعة لندن١٩٦٦القاهرة عام 

م، ثم سـكرتير  ١٩٧١م، وعين قنصل مصر في لندن عام ١٩٦٦دبلوماسياً  في وزارة الخارجية فعمل ملحقاً
ـ ١٩٧٩(وعمل مستشار السفارة المصرية بالهند . م١٩٧٦السفارة في لندن  نيثا ، عـين سـكرتير   )م1983  

  .لمصر في النمسا ثم عين سفيراً. م١٩٨٥رئيس الجمهورية للمعلومات عام 

 الفقي محاضر في الجامعات المصرية والهندية، وأستاذ غيـر متفـرغ بالجامعـة    والدكتور مصطفى

بالجامعات المصرية، عضو في جمعيـات   ممتحناً خارجياً لدرجات الدكتوراه والماجستير. األمريكية بالقاهرة
أنـه   واألمم المتحدة وحقوق اإلنسان، وجمعية الصداقة العربية الهندية، كما العلوم السياسية والشؤون األفريقية

 رئيس الجمهورية منصب سكرتير في الفترة التي تولى فيها. عضو في معظم الهيئات المتخصصة في مصر
حصل علي عدة أوسمة محليـة  . واجتماعاتها التي شاركت فيها مصر للمعلومات حضر جميع مؤتمرات القمة

التقارب األمريكي "و " الواحد الشعب الواحد والوطن"و " األقباط والسياسة المصرية"مؤلفات منها  له. وعالمية
  ."ـ السوفيتي في الشرق األوسط

  ::طوسونطوسونوفاة عمر وفاة عمر : :  م  م ١٩٤٤١٩٤٤
ـ ١٢٨٩  رجب ٥(عمر طوسون    ) م١٩٤٤  ينـاير  ٢٦= هـ١٣٦٣  محرم ٣٠ - ١٨٧٢  سبتمبر ٨/ ه

 .، ورجل خيرمصريأمير مفكر 

جمع بين االنتساب إلى البيت الحاكم واالقتراب من الشعب وطوائفه المختلفة، وبين الثـراء العـريض                
شتغال بالعمل العام واالنغماس في الدرس والتأليف، وبين االلتحام بقضايا الـوطن            والجد في العمل، وبين اال    

واإلحساس بهموم العالم اإلسالمي، وملك فوق ذلك كله مروءة عالية تنهض لنجدة الملهوف والمحتـاج مـن                 
مير العالم  األفراد والمؤسسات واألمم، وكان تعلقه بالواجب يباري تخلقه باألدب الجم، وكان صورة صادقة لأل             

تشهد على ذلك بحوثه ومؤلفاته، وللسياسي الوطني ويدل على ذلك وقوفه مع المجاهدين المصريين، وللثـري          
  .إنه األمير عمر طوسون.. المحسن الذي وضع ماله وجاهه في خدمة وطنه

  :مولده ونشأته
 مؤسـس مـصر     محمد علي  بن   محمد سعيد األمير عمر طوسون هو االبن الثاني لألمير طوسون بن          

، ولمـا بلـغ   )١٨٧٢  سبتمبر٨=  هـ١٢٨٩  رجب٥( األحد الموافق    الحديثة، ولد في مدينة اإلسكندرية يوم     
قصر الرابعة من عمره فقد والده، فكفلته وربته جدته ألبيه وأشرفت على تعليمه، وكانت دراسته األولى في ال                

، وشاهد ما هي عليه     وإنجلترا فرنسا: ثم استكملها في سويسرا، وبعد تخرجه تنقل بين عدة بلدان أوروبية مثل           
من حضارة وتقدم، ووقف على ما وصلت إليه من رقي وتطور في مجاالت الصناعة والزراعة، وعاد إلـى                  



 307 

الوطن محمال بزاد كبير من العلم والثقافة وإجادة لإلنجليزية والفرنسية والتركية وعزم على إصـالح بلـده                 
  .والتجديد فيها

  :لكن.. ثروة طائلة
 عودته تفرغ إلدارة أمالكه، وكان قد ورث ثروة طائلة عن أبيه تضمن له عيشة رغدة واسـتمتاعا                  بعد

بمباهج الحياة دون تعب أو جهد، ولكنه لم يكن من هذا الصنف الذي يميل إلى الراحة والدعة، بل كان ممـن                     
رضـه وتجويـد صـنف      يجد متعته في العمل النافع، فأدار أمالكه إدارة حسنة، وشغل نفسه بتحسين غلـة أ              

محاصيلها، ولم تمض سنوات قليلة حتى زادت موارد أمالكه، وبلغ من حسن إدارته أن أسند إليه اثنان مـن                   
  .أقاربه إدارة شئون أمالكهما، فقام بذلك عن رضا نفس وطيب خاطر دون أن يتقاضى عن ذلك أجرا

يقترب كثيرا من أبناء الشعب المـصري      وقد هيأت له نشأته الطيبة وثقافته العالية وميوله اإلسالمية أن           
ويبدو أنه ورث هـذه     . ويخالطهم، وكان أكثر أمراء البيت العلوي إحساسا بقضايا األمة وعمال على تحسينها           

الخصلة من جده الوالي سعيد بن محمد علي الذي كان يعطف على الفالحين المصريين؛ فأسقط عنهم ما يثقل                  
الزراعية، وجعل لهم مطلق الحرية في التصرف في زراعتها وبيـع           كاهلهم من الضرائب، وملكهم األرض      

وكما اقترب طوسون من القضايا الوطنية اقترب كثيرا من القضايا اإلسالمية، فلم يخف ميوله إلى               . حاصالتها
  .الدولة العثمانية والوقوف إلى جانبها وفي صفها

  :نصير الخالفة والمسلمين
ريين ال يخفي تعاطفه مع الدولة العثمانية باعتبارها دولة الخالفة          كان عمر طوسون مثل كثير من المص      

التي تظل العالم اإلسالمي وتربط بين أبنائه، وكانت الدولة تمر بظروف بالغة الحرج بعد أن تآمرت عليهـا                  
أوروبا وبدأت في التهام بعض أراضيها، وكان طوسون من أعلى األصوات في مصر مؤازرة للدولة وعونا                

  .ما يقع لها من المصائب والكوارثلها في
وخاضت الدولة العثمانية الحرب    ) م١٩١١= هـ١٣٢٩( سنة   الحرب اإليطالية الطرابلسية  فحين نشبت   

ألمير عمر طوسون بالمصريين لمد      الطامعة في األراضي الليبية أهاب ا      إيطاليا ضد   وطرابلس برقةمع أهالي   
، ورأس اللجنة التي شُكلت لجمع التبرعـات        )ليبيا(يد العون إلى إخوانهم المسلمين في القطر الذي يجاورهم          

 ضد العدوان، وبدأ بنفسه فتبرع بخمسة آالف جنيه للجيش العثماني           لمساعدة الدولة العثمانية في حربها العادلة     
وهذه المبـالغ كانـت     . الذي يقاتل هناك، وبألف أخرى لبعثة الهالل األحمر المصرية التي سافرت إلى هناك            

ضخمة في وقتها، باإلضافة إلى ما كان يرسله إلى المجاهدين في برقة والجبل األخضر من القوافل المحملـة                  
  .تاد والطعام، وكان لهذا العون الكريم أثره في استمرار الجهاد ومواصلة القتالبالع

ولم يمض عام على هذه الحرب حتى اشتعلت حرب أخرى ضد الدولة العثمانية في البلقـان، وكانـت                  
أكثر ضراوة وأشد فتكا، وكانت أوروبا تقف خلفها، فانتقض عمر طوسون لمساعدة العثمانيين وبـذل جهـدا                 

ا لجمع التبرعات، وجاب أنحاء مصر مع األمير محمد علي لهذا الغرض، حتى تجمعت لديه حـصيلة       مضاعف
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ضخمة من التبرعات بلغت ثالثمائة ألف جنيه في بضعة أسابيع، كما نظم البعوث الطبيـة لجمعيـة الهـالل                   
  . إلى هناك-التي أسسها بعض أمراء أسرة محمد علي-األحمر 

ا  بانتصار الحلفاء وهزيمة الدولة العثمانية اقتطع المنتصرون كثيـر         الحرب العالمية األولى  ولما انتهت   
من األراضي العثمانية، واحتلوا عاصمة دولة الخالفة، واضطرت فلول الجيش العثماني إلى االنسحاب إلـى               
داخل األناضول للدفاع عن البقية الباقية من بالدهم، وكان هؤالء يحتاجون إلـى العـون والمـساعدة حتـى                   

ا المصريين إلى التبرع إلخوانهم     يستمروا في الدفاع والصمود، فامتدت إليهم يد األمير عمر طوسون الذي دع           
فاستجابوا لدعوته، واستمرت هذه المعونة تتدفق ثالث سنوات على هؤالء المدافعين حتى تمكنوا من تحقيـق                

  .النصر على اليونان وتحرير أرضهم
ولكن بعد أن تم لهم النصر عصفوا بالخالفة اإلسالمية، وأخرجوا الخليفة عبد المجيد وسائر أسـرة آل                 

 وكان لهذا الحادث أثر فاجع في نفوس المسلمين، وعم الحزن أرجاء العالم اإلسالمي، فانبرى عمـر                 عثمان،
طوسون يدافع عن مقام الخالفة، ويقف إلى جانب األسرة المنكوبة، فألف جمعية لمساعدة الخليفة عبد المجيد                

  .وأمراء البيت العثماني وإمدادهم بما يحتاجونه
له معظم القضايا اإلسالمية التي عاصرها، فناهض سياسة فرنـسا فـي            وآزر عمر طوسون بجهده وما    

التي كانت تدعو إلى تحويل مئات األلوف من المسلمين من ديانتهم إلى غيرها بدعوى أنهم               ) جزائرال (مراكش
برابرة وليسوا عربا، وفضح سياسة االستعمار الهولندي في إندونيسيا، مما ترتب عليه أن تراجعـت هولنـدا                 

  .وتنفس المسلمون بعضا من الحرية التي جعلتهم يحافظون على دينهم وهويتهم
ف إلى جانب قضية فلسطين وناهض سياسة بريطانيا، ودافع عن حقوق المسلمين والعـرب فـي                ووق

فلسطين، وأهاب بهم جميعا أن يتحدوا ويتجمعوا على كلمة سواء ضد فكرة إنشاء وطن قومي لليهود، وبـذل                  
  .من ماله لمساعدة المجاهدين الذين انبروا للدفاع عن هذه البقعة المقدسة

  :يوطن.. في السياسة
نزل األمير عمر طوسون معترك الحياة السياسية وشارك فيها مشاركة فعالة، مدفوعا بحبـه لمـصر                
والتزامه بقضاياها الوطنية، ولم يكن يشعر أن ثمة فارقا بينه وبين أحد من أبناء الوطن، فهو ينتمي إلى مصر                   

ءت أعماله تعبيرا عن المـودة      ويشعر بمعاناة المصريين، ويحس بنير االحتالل البريطاني كما يحسون، وجا         
التي يكنها لوطنه والشعور بالمسئولية تجاهه، بل إنها فاقت أعمال بعض زعماء الوطنية ورجال األحـزاب،                
ولم يكن انتسابه إلى البيت الحاكم وانتظامه ضمن سلك األمراء عائقا عـن المـشاركة الوطنيـة فـي أروع                    

  .صورها
 الحرب العالمية األولى، حيث دعا إلى تشكيل وفد مصري يناط           وجاءت أول أعماله الوطنية إثر انتهاء     

للمطالبة باستقاللها، دون نظـر إلـى       ) م١٩١٩= هـ١٣٣٧( سنة   مؤتمر فرساي به التحدث باسم مصر في      
حزب أو جماعة سياسية، وهو بذلك صاحب فكرة تأليف وفد مصري للتفاوض، فلما طرحهـا علـى سـعد                   

ح أن قـال فـي      زغلول استحسنها ووعده بعرضها على أصدقائه، وبلغ من إعجاب سعد زغلول بهذا االقترا            
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غير أن سعد زغلول انفرد بتأليف الوفد       " إن األمير يستحق تمثاال من الذهب لو نجحت هذه المهمة         : "مذكراته
بعيدا عن صاحب االقتراح الذي غضب لهذا التصرف، وكادت تحدث أزمة تهدد الصف ثم تغلبت المـصلحة                 

 طوسون، ووقف عمر طوسون إلى جانب العامة على هذا الخالف، وعاود سعد زغلول االتصال باألمير عمر         
م، وأعلن هو وبعض األمراء تضامنه مع األمة، ومطالبتهم باستقاللها استقالال تاما بـال قيـد أو                 ١٩١٩ثورة  

  .شرط، وكان قصره في اإلسكندرية مركزا للعمل الوطني تصدر منه البيانات المؤيدة لحقوق األمة

  :امتداد مصري.. السودان
 امتدادا طبيعيا لمصر، وكتب ذلك في الصحف وضـمنه كتبـه            السودانسون يعد   كان األمير عمر طو   

لت لجنـة   وحين شك . ومذكراته، وكان ال يذكر السودانيين إال بما يليق بهم، ويبدي إعجابه بكفاحهم وجهادهم            
كتب إلـيهم قبـل أن تبـدأ        ) م١٩٢٢= هـ١٣٤١(لوضع الدستور المصري برئاسة حسين رشدي باشا سنة         

أعمالها مذكرا بأهمية السودان واعتباره ضمن حدود البالد كما كان قبل االحتالل، وبوجوب تشكيل مجلـس                
ال انفصام لها أبـدا، وكـان       النواب من السودانيين والمصريين على حد سواء يعمل للمصلحة المشتركة التي            

  .لهذا الخطاب أثره في مناقشات لجنة وضع الدستور
وكان يدعو دائما إلى وحدة األمة واجتماع الشمل، ويكره الشقاق والخالف، وال يهدأ حتى تسكن الفتنة                
ويلتئم الصف، ويسعى إلى فض النزاعات بين األحزاب المصرية، حتى ال ينفرط عقـدها أمـام االحـتالل                  

  .ريطاني الذي كان يزكي هذه النزاعات ويشعل نارهاالب

  :رائد في كل نفع
وعمر طوسون من أكثر المصريين في العصر الحديث مشاركة في أعمال الخير، ويعد هو وأحمد باشا                
المنشاوي أكثر اثنين إنفاقا في المشروعات الخيرية، وحسبك أن تعلم أن المنشاوي باشا أوقف نحو ألف فدان                 

 الخير واإلصالح، وال تزال آثار يديه شاهدة على ذلك، ويندر أن تجد مشروعا نافعا في مـصر                  على أعمال 
إال ولألمير عمر طوسون يد بيضاء عليه، ويأتي في مقدمة أعماله الخيرية ما فعله مـع الجمعيـة الخيريـة                    

اء مصر، فحين تعثرت    اإلسالمية التي كانت تقوم بدور عظيم في مجال التعليم عبر مدارسها المنتشرة في أنح             
ميزانيتها بعد أن تأخر كثير من المساهمين فيها في دفع اشتراكاتهم ودعت أهل الخير للتبرع بالمال الستكمال                 
رسالتها كان األمير عمر طوسون أول من استجاب لهذه الدعوة من المصريين وتبرع بمبلـغ خمـسة آالف                  

، ولم يكتف بهذا بل دعا غيره للتبرع حتى وصـل المبلـغ إلـى       )م١٩٢٠= هـ١٣٣٩(جنيه، وذلك في سنة     
  .خمسة عشر ألف جنيه، فاستعانت به الجمعية في عملها

ولفت نظره ما تعانيه الجمعية الخيرية القبطية من ضيق، فتبرع لها بألف جنيه، ودعـا األقبـاط إلـى                   
والغرض : "دعا المسلمين إلى االكتتاب لجمعيتهم، ونشر ذلك في الصحف، وجاء في دعوته           االكتتاب لها كما    

األقصى لي من ذلك أن أشرف على مضمار للخير في مصر بين األخوين الشقيقين المسلم والقبطي، تتسابق                 
  ".فيه العزائم وتتبارى الهمم؛ ألنظر إلى أية غاية يجري األخوان المتباريان
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تي البطركخانة والمشغل البطرسي على إثر زيارته لألنبا كيرلس بطريـرك األقبـاط             كما تبرع لمدرس  
  .األرثوذكس بمبلغ من المال، يصرف من ريعه على الطالب المتفوقين في المدرستين

وشارك مشاركة فعالة في جمعية منع المسكرات التي أنشأها الدكتور أحمد غلوش، وكانت مصر قـد                
ومحالت بيع الخمور في أنحائها، األمر الذي أفزع الغيورين، وكان غلوش واحـدا             ابتليت بانتشار الخمارات    

إلى رئـيس   ) م١٩٣٠= هـ١٣٤٩(وقد لقيت الجمعية عونا ظاهرا من طوسون، فأرسل في سنة           . من هؤالء 
الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب رسالة طالبهم فيها بالنظر في سن قانون يقضي بمنـع                 

ـ ١٣٥٣(لمسكرات في البالد، وبعث إليهم بمشروع لهذا القانون، وترأس وفدا من الجمعية سنة              تداول ا  = هـ
  .لمقابلة الملك فؤاد، وعرض عليه مذكرة تطالبه بتحريم المسكرات في المملكة) م١٩٣٤

وشملت صالته الخيرية عشرات الجمعيات في مصر، مثل جمعية الشبان المسلمين، والعروة الـوثقى،              
ساة، والملجأ العباسي، ومشيخة العلماء باإلسكندرية، فضال عن إعاناتـه المختلفـة للمعاهـد العلميـة                والموا

  .واألثرية والرياضية

  :الجمعية الزراعية الملكية
، وكانت تعنى بشئون    )م١٩٣٢= هـ١٣٥١(تولى عمر طوسون رئاسة الجمعية الزراعية الملكية سنة         

قد أسسها السلطان حسين كامل وتولى رئاستها، ثم خلفـه عليهـا            الزراعة في مصر والعمل على نهضتها، و      
  .األمير كمال الدين حسين، وبعد وفاته تولى أمرها األمير طوسون

وقد نهض طوسون بالجمعية ووسع من دائرة عملها وكان لشغفه بالعلم وحبه للبحث العلمي أثـر فـي                  
ية وطرق إصالحها وما يناسبها من األسمدة،       توجيه الجمعية، فأجريت التجارب على مختلف األراضي الزراع       

، وأقيمت ألول مرة في مصر تحت إشرافه تجارب الصرف          والشعير والقمح القطنوأنتجت عدة سالالت من     
أعلن عن تقديم جـائزة ماليـة       الجوفي وتأثيره على جذر النبات ونموه، واهتم طوسون ببحوث الحشرات، و          

جع الجمعية على إعداد كميـات      ، وش دودة ورق القطن  قدرها خمسة عشر ألف جنيه لمن يبتكر عالجا إلبادة          
  .كبيرة من التقاوي الممتازة للمحاصيل الرئيسية لتوزيعها على المزارعين

ويذكر له أنه أنشأ عددا من القرى النموذجية المزودة بالمرافق الضرورية، وأرسـل إلـى الحكومـة                 
جهـت الجمعيـة أثنـاء      المصرية كتابا يقترح فيه أن تبدأ برنامجا منظما إلصالح قرى القطر المصري، وات            

ـ               ، "ولكـس "رئاسته إلى نشر بعض المؤلفات العلمية المتصلة بالزراعة، مثل الحشرات الضارة في مصر لـ
ـ   ـ     "ابن مماتي "وقوانين الدواوين ل ، والخيول العربية لألمير محمـد      "جيرار"، واألحوال الزراعية في مصر ل

  .علي، فضال عن المطبوعات التي تتضمن نتائج البحوث العلمية التي تقوم بها الجمعية

  !مؤلفات واكتشافات أثرية
إلنتاج العلمي الغزيـر     عن ا  -على كثرتها -اتجه عمر طوسون إلى الكتابة والتأليف، ولم تشغله أعماله          

بالعربية والفرنسية، ومواالة الصحف ببحوثه العلمية الدقيقة، واسـتأثرت البحـوث التاريخيـة والجغرافيـة               
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واألثرية بإنتاجه كله، ودارت كلها حول مصر والسودان، فكتب عن الجيش المصري في عهد محمـد علـي                  
تناول أحداثا حربية قل من يعرفهـا لعـدم         " يصفحات من تاريخ مصر والجيش البري والبحر      "كتابا بعنوان   

االهتمام بها، مثل مشاركة مصر في الحملة العسكرية التي أرسلها نابليون الثالث إلى المكسيك، وذلك في عهد                 
محمد علي والخديوي إسماعيل، وقد أبلت هذه الكتيبة المصرية بالء حسنا، وفقدت نحو ثلث رجالها هنـاك،                 

، كما  "األورطة السودانية المصرية في حرب المكسيك     "ت هذه الكتيبة في كتابه      وقد سجل عمر طوسون بطوال    
الجيش المصري في   "تناول تاريخ الجيش المصري الذي اشترك مع الدولة العثمانية في حرب القرم في كتابه               

  ". المعروفة بحرب القرمالحرب الروسية
ولم يهتم األمير عمر طوسون بالجانب العسكري وحده، بل تناول الصناعة في عـصر محمـد علـي                  

الصنائع والمدارس الحربية في عهد محمـد       "والبعثات العلمية التي أرسلها إلى أوروبا، وسجل ذلك في كتابه           
  ".اس وسعيدالبعثات العلمية في عهد محمد علي وفي عهدي عب"و" علي باشا

وكانت مسألة السودان من المسائل التي ظلت الشغل الشاغل لعقل األمير طوسون، وألف فيها بالعربية               
المسألة السودانية، فتح دار فور، تاريخ مديرية االستواء في ثالثة أجزاء، وكان            : واإلنجليزية والفرنسية، مثل  

  .ى النهر الذي تستمد منه الحياةيرى أن السودان الزم لمصر وال غناء لها عن اإلشراف عل
ولطوسون جهود مشكورة في مجال الجغرافيا التاريخية، فقد ركز على مصر ونهر النيل فيما كتـب،                

تناول فيه منابعه ومجراه وأفرعـه      " مذكرة عن تاريخ النيل   "ومن مؤلفاته في هذا المجال كتاب ضخم بعنوان         
" جغرافية مصر فـي العـصر العربـي       "والمحدثين، وكتاب   وفيضانه، واستعرض فيه آراء المؤلفين القدماء       

وصف فيه األدوار المختلفة التي مرت بها جغرافية مصر من الفتح اإلسالمي حتى الفتح العثمـاني، مـدعما                  
  .أسانيده بما ذكره جغرافيو العرب ومقارنا بينهم

فقد كان مغرما بالبحث    وكما كان طوسون شديد الولع بمطالعة كل ما له عالقة بتاريخ مصر والسودان              
في مجال الصحراء، محبا للتنقيب عن اآلثار، وكانت مدينة اإلسكندرية وما حولها هي محل عنايته في البحث                 
والتنقيب، فقام برحالت كثيرة إلى الصحراء الغربية، ودرس طبيعة هذه الجهات وما فيها من الواحات دراسة                

اكتشف في أطالل بناء قديم في جنوب غـرب واحـة الدالـة             مستفيضة، ووفق إلى كشف آثار لها أهميتها، ف       
صليبا قبطيا من البرونز يرجع عهده إلى القرن الخامس أو السادس الميالدي، باإلضافة إلى بعض األوانـي                 
الفخارية األثرية، كما اكتشف بقايا أديرة للرهبان في عرب وادي النطرون، وقد نشر عنها بحثا مستفيضا مع                 

  .افية في مجلة الجمعية الملكية لآلثارالصور الفوتوغر
ومن اكتشافاته الهامة عثوره على رأس تمثال اإلسكندر األكبر بخليج العقبة، واكتـشافه لبقايـا مدينـة       

، وقد نشر هذا االكتشاف في مجلة الجمعية        ١٩٣٣مغمورة بالماء على عمق خمسة أمتار بخليج أبي قير سنة           
  ).م١٩٣٤= هـ١٣٥٣(الملكية لآلثار سنة 
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  :وفاته
كانت حياة األمير مليئة باألعمال الجليلة، وشغل وقته بالبحث والتأليف          
والمشاركة في العمل العام واإلسهام بالرأي في قضايا الوطن، ولم يكن مثل            
معظم أفراد البيت المالك ممن شغلتهم حياتهم الفارغة عن الجد، بـل كـان              

نهم ويعمل على تحسين أحوالهم     قريبا من عامة المصريين، يعد نفسه واحدا م       
  .حسب قدرته

وقبل وفاته بأكثر من عشر سنوات كتب وصية تخص مكتبته العامرة، وكان تضم نحـو ثمانيـة آالف                  
مجلد من نفائس الكتب والمخطوطات والصور والخرائط، والتي يندر أن تجتمع عند أحد، وقـد أوصـى أن                  

ليوناني الروماني باإلسكندرية ومكتبة بلديـة اإلسـكندرية        تهدى هذه المكتبة إلى المتحف الحربي والمتحف ا       
  ).انظر نص الوصية(

، )م١٩٤٤ مـن ينـاير      ٢٦= هـ١٣٦٣ من محرم    ٣٠(وقد توفي األمير عمر طوسون يوم األربعاء        
وكان قد أوصى أال تقام له جنازة، ونفذ له الملك فاروق وصيته، مقتصرا على تشييع الجثمان الذي شارك فيه                   

  .واألمراء وكبار رجال الدولةالوزراء 

  :كتابات األمير طوسون
  الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي  
  . نبذة عن المدارس الحربية والمعامل العسكرية وحالة الجيش المصري في عهد محمد علي 
  . الصنائع والمدارس الحربية والبعثات العلمية في عهد محمد علي 
  . مصر والسودان 
  . سبيل مصركلمات في  
  . مذكرة عن مسألة السودان بين مصر وإنجلترا 
  . كتاب بطولة األورطة السودانية في حرب المكسيك 
  . ١٨٨٢ يوليه عام ١١يوم  
  . البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس األول وسعيد 
ـ  ١٠ -األطلس التاريخي الجغرافي لمصر السفلى منذ الفتح اإلسالمي إلـى اآلن              رائط  خ

  . حائط
 . وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة 
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على يد أحد أعضاء الحزب الـوطني،       " أحمد ماهر "اغتيال رئيس الوزراء المصري     :   م   ١٩٤٥ •
م، وتخرج  ١٨٨٥" أحمد ماهر "بسبب عرضه دخول مصر الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، ولد           

 لنقراشى يحل محلهوا. ١٩٠٨في مدرسة الحقوق عام 

 دخول مصر االمم المتحدة:  م ١٩٤٥ •

 تأسيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية:  م ١٩٤٥ •

وفاة جاير اندرسون الذى كان ضابطا فى الجيش المصرى ووصل الى رتبة العميد ،              :  م   ١٩٤٥ •
ـ               رض بـه   كان مغرما باألثارؤ وطلب من ادارة حفظ األثار العربية تسليمه بيت الكريتليـة ليع

مجموعته األثرية النفيسة ويودع به مكتبته ، فوافقت االدارة على طلبه وسلمته هذا البيت والبيت               
 المقابل له وهو بيت امنة بنت سالم 

  ::حادث كوبرى عباس حادث كوبرى عباس : :  م  م ١٩٤٦١٩٤٦
وتتحدى رغبة شعبها وإرادتـه ،   كانت النخبة الحاكمة من أحزاب األقلية تحكم مصر بالحديد والنار ،

 ، ولعبت الحركة ١٩٣٦المستعمر ، وإلغاء معاهدة   التى كانت تطالب بإيقاف المفاوضات الدائرة معونداءاته
 " ١٩٤٦فى مواجهة مؤامرات االستعمار وأعوانه ، وتشكلت فى أوائل عـام   الطالبية والعمالية دوراً  رائداً 

" كوبرى عباس " حادثة   حاشدة ، أبرزها، قادت التحركات الطالبية فى مظاهرة" التنفيذية العليا للطلبة  اللجنة
، وأدى هجوم قوات البوليس عليها إلـى   التىُ فتح فيها الكوبرى على جموع الطالب ) ١٩٤٦ فبراير ٩( ، 

خطيرة ، وقد رد عليها الشعب المصرى بانفجـارات    أصيبوا بإصابات٨٤ طالب منهم ٢٠٠جرح أكثر من 
اهرة طوال اليوم التالى ، وأحرقت صور الملك فى الجامعة ، وولدت والق جماهيرية فى اإلسكندرية والزقازيق

وطنية  جبهة" ، كـ " اللجنة الوطنية للعمال والطلبة : " فبراير ، من رحم هذا الوضع الثورى  ١٩ و ١٨فى 
الشعبى فى سـبيل االسـتقالل    تضم كل القوى األساسية المطالبة بالتغيير الوطنى ، وكقيادة شرعية للكفاح" 

   .  المجيد١٩٤٦ فبراير ٢١والدستور ، وهو ما مهد لوقائع يوم 
المشهود ، أحداث هذا  ويصف المفكر الراحل عبد المنعم الغزالى ، أحد المشاركين فى وقائع هذا اليوم

   : اليوم ، فيقول
ـ   كانت١٩٤٦ فبراير ٢١مع فجر يوم الخميس  " ة القاهرة كلها تتجمع ، وانتشر مندوبو اللجنة الوطني

لتنظيم اإلضراب والمظاهرات ، وانطلقت المظاهرات فى مسيرتها الكبرى حيث  للعمال والطلبة فى كل مكان
القيـادة الجديـدة    لتجمع كل المظاهرات ، ولعقد المؤتمر الكبير لتعلن فيه" األوبرا " إبراهيم باشا  حدد ميدان

والسيدة زينب والعباسية ومن شبرا  األزهرقراراتها ، وتحركت المظاهرات من الجيزة وكلية الطب والجامع 
   . ألفا ١٥٠الخيمة ، وقد اشترك فى هذه المظاهرات أكثر من 

اليـوم كانـت    وتحركت مظاهرة الجامعة والمدارس من كلية الطب ، ومن أضخم مظـاهرات ذلـك  
 ١٥أكثر مـن  ، واشترك فيها  مظاهرات عمال شبرا الخيمة ، وقد بدأت تحركها فى الساعة السادسة صباحاً 
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ألفاً  ، والتقت بالمظاهرات القادمة من  40 ألف عامل ، وما أن وصلت ميدان المحطة حتى أصبحت تقدر بـ
   . العباسية ومصر الجديدة والزيتون والمطرية

اللجنـة  " المختلفـة فـى    وفى ميدان األوبرا عقد المؤتمر التاريخى حيث ألقى ممثلو الهيئات والقـوى 
قراراته بضرورة قطـع المفاوضـات ، باعتبارهـا     كلماتهم ، واتخذ المؤتمر" عمال والطلبة الوطنية العليا لل

 ، واتفـاقيتى  ١٩٣٦بالجالء التام عن وادى النيل ، وإلغـاء معاهـدة    طريق المساومة والمهادنة ، والتمسك
  .  األمنالمطالبة بجالء قوات االحتالل البريطانية عن مصر والسودان على مجلس  ، وعرض قضية١٨٩٩

عالياً  والنظام  ميدان قصر النيل تجمعت المظاهرات فى مواجهة ثكنات قوات االحتالل ، وكان الحماس وفى
أربعة سيارت بريطانية مصفحة ، فـسقط   وفجاة اقتحمت المظاهرات من ناحية شارع القصر العينى. رائعاً  

لوا النيران فيها ، وانطلق الرصـاص مـن   وقلبوها وأشع عدد من الشهداء والجرحى ، فهاجمها المتظاهرون
والجرحى ، فخلع المتظاهرون مالبسهم وغمـسوها فـى بنـزين الـسيارات      داخل الثكنات وتساقط الشهداء

 الثكنات ، وأشعلوا النار فى األكشاك الخشبية المحيطة بها ، كمـا حاولـت الجمـاهير    المصفحة وقذفوا بها

   . اقتحامها لإلستيالء على السالح
 ، ومن ميـدان قـصر   ١٢٣شهيداً  ، وعدد الجرحى  ٢٣) ذلك اليوم التاريخى ( بلغ عدد شهداء وقد 

القاهرة تحمل قمصان الشهداء المعطرة بدمائهم ، وأخـذت الجمـاهير    النيل تحركت مظاهرات إلى كل أنحاء
الطيران  ء من عمارةالعسكرية البريطانية المنتشرة فى المدينة ببطولة فائقة ، فأحرقت أجزا تهاجم المؤسسات

   . )على كلوب محمد( القريبة من شارع الساحة ، وجراجاً  عسكرياً  انجليزياً  خلف 
الخونـة عمـالء    واستمرت المظاهرات وعلت الهتافات بسقوط الطاغية إسماعيل صـدقى ، وسـقوط  

 ٤ية للعمال والطلبة يوم اللجنة الوطن ، وأعلنت" المفاوضة طريق الخيانة " و " الكفاح بالسالح " االستعمار و
 فبراير ، حيث أعلن اإلضراب العـام ، واحتجبـت   ٢١شهداء   يوماً  للحداد الوطنى العام على١٩٤٦مارس 

والمقاهى والمحال العامة ، وأضربت المدارس ، وتعطلت المـصانع ، وزحفـت    الصحف ، واغلقت المتاجر
   .  متظاهراً ٣٤٢ ، وجرح ٢٨استشهد فيها  فبراير فى القاهرة ، و٢١اإلسكندرية كزحف يوم  جماهير

المدن الرئيسية ، وبـدأ   وقد نجحت الحركة الشعبية الثائرة فى أن تجبر قوات االحتالل على الجالء عن
ولم يمـر إال  ( اإلسكندرية والقاهرة ،   عن١٩٤٧ وانتهى فى شهرى فبراير ومارس ١٩٤٦جالئها فى يوليو 

 إلى أن يحمل عصاه ويرحل –إزاء عنف المقاومة الشعبية  – لبريطانىبضعة سنوات حتى اضطر االستعمار ا
   .)نهائياً  عن بالدنا

شبابها العصيان   ، كانت الهند تفجر نفس البركان حيث أعلن١٩٤٦ فبراير ٢١وفى نفس ذلك اليوم ، 
.  خمـسمائة  هندياً  ، وجرح أكثر من ٢٥، وبدأ شعب الهند معركته ضد االستعمار واستشهد فى نفس اليوم 

 ، والـذى شـارك فيـه الطلبـة     ١٩٤٦، فى اغسطس  " اتحاد الطلبة العالمى" وفى االجتماع التأسيسى لـ 
 يوماً  عالمياً  يرمز للنضال ضد االستعمار ، واتخذ ١٩٤٦فبراير  ٢١المصريون ، اتخذ قراراً  باعتبار يوم 
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حياة شباب   فبراير يوماً  عالمياً  فى٢١ أصبح يوم نفس القرار فى نفس العام ، وبذا" العالمى  اتحاد الشباب" 
   . العالم ، يرمز إلى التضامن بينهم فى كفاحهم من أجل القضاء على االستعمار

ولنضال شـعبنا ، وفـى    وتمجيد اً  لذكرى هذا اليوم التاريخى الذى يحتفل به العالم كله ، عدا مصر ،
 ، إلى مظاهرة حاشدة أمام النصب 2006  فبراير٢١ ، اليوم "كفايه " مقدمته الشباب والطالب ، دعت حركة 

جامعة القاهرة ، إحياءً  للـذاكرة الوطنيـة ، وحفظـاً      التذكارى لشهداء طالب مصر وشبابها ، على مدخل
  . ، وتأكيداً  على استمرارية نضال أمتنا فى سبيل الحرية واالستقالل لتاريخ كفاح شعبنا من االندثار

  :: بيفن بيفن––ضات صدقى ضات صدقى مفاومفاو: :  م  م ١٩٤٦١٩٤٦

  وثيقةوثيقة
   أبريل١٩ المذكرة اإلنجليزية في - )  بيفن- صدقي  (١٩٤٦مفاوضات سنة 

، ١٩٥٥، المطبعة األميرية بالقاهرة ١٩٥٤ - ١٨٨٢وزارة الخارجية المصرية القضية المصرية "
  "٤٩٥ -  ٤٩٤ص 

  ١٩٤٦مفاوضات سنة 
  ) بيفن-صدقي (

  

  المذكرة اإلنجليزية
   أبريل١٩المؤرخة في 

ن الغرض الذي نسعى إليه في معاهدة التحالف الجديدة هو توطيد الصداقة التي نشأت بين البلـدين                 إ )١
وتقوية المساهمة التي سيكون في مقدور كل طرف أن يقوم بها لحفظ السالم العـالمي               . منذ أمد بعيد  

دد أمـن مـصر     وإنه لمن الممكن أن يه    . بالتعاون المشترك وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة      . واألمن
ومجموعة األمم البريطانية تهديدا حيويا بهجوم يشن على منطقة الشرق األوسط وهذا مما تبين بشكل               

وإن العمل الذي تقوم به األمم المتحدة لوقف العدوان سيدعم دعمـا قويـا       . جلي واضح خالل حربين   
 مصر من تدابير األمن     بمساعدة بالد لها صوالح مشتركة تتخذ تدابير كافية لحفظ األمن، وإن نصيب           

هذه سيلقى تبعة متزايدة على كواهل القوات المصرية المسلحة في تأهبها للـذود عـن بالدهـا، وإن                
ومع ذلك فإن األمم    . الحكومة البريطانية سوف تسهل بكافة الوسائل إمداد مصر بالعدة والعتاد الحديث          

مة في حرب حديثة ضد دولـة قويـة         الصغيرة مهما دافعت بصالبة عن نفسها ال أمل لها في المقاو          
معتدية ما لم يكن في مكنتها أن تتلقى عونا كامال ومباشرا؛ والبد أن تعد له العدة في وقت السلم؛ من                    

ولذا كان من الـضروري أن      . دولة ذات قوة حربية واقتصادية فعالة بالقياس إلى قوة الدولة المعتدية          
  . تتأكد مصر من معونة مباشرة أمام تهديد خطير
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لقد كان الوفد البريطاني يدرس كيف يعبر عن الوسائل الضرورية للوصول إلى هذا الغرض؛ ويرى                )٢
  : أن يتقدم باقتراحاته على القواعد اآلتية

ستسحب سحبا تاما من مصر جميع قوات البحرية البريطانية المقاتلة وكافة القوات المحاربـة التابعـة                
وسيتم بأسرع وقت ممكـن، مـع ضـرورة تـصفية      .  وفق برنامج  للجيش البريطاني، وسينفذ هذا االنسحاب    

مخلفات الحرب على أن يتم هذا البرنامج بحيث ينفذ أوال الجالء عن القاهرة واإلسـكندرية جـالء متـدرجا                   
وكامال، وستسحب كذلك كافة أسراب سالح الطيران الملكي البريطاني، ولكن ينبغي بقاء عـدد قليـل مـن                  

ة في منطقة القناة للتعاون مع سالح الطيران الملكي المصري في إعداد دفاع جـوي،  أسراب الطائرات المقاتل  
  .من األهمية بمكان ألمن الشرق األوسط بأكمله
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   م١٩٤٦ اكتوبر ٢٦صورة من المفاوضات بتاريخ 
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انشاء مجلس الدولة والذى يضم محكمة القضاء االدارى ، وقسم التشريع ، و الجمعية              :  م   ١٩٤٦ •
ية واختصاصات كل قسم وتم تعيين محمد كامل مرسى وزير العـدل أول رئـيس لهـذا                 العموم
 المجلس

 انشاء دار الفكر العربى بشارع رشدى وكانت من قبل فى شارع حسن االكبر بعابدين :  م ١٩٤٦ •

  ::اعالن االحكام العرفية بسبب اندالع حرب فلسطيناعالن االحكام العرفية بسبب اندالع حرب فلسطين: :  م  م ١٩٤٨١٩٤٨
  .اسرائيلدولة  بشكل رسمي مباشرة بعد قيام ١٩٤٨بدأت حرب 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : ١٩٤٨  مايو١٥
  . فلسطيناإلنتهاء الرسمي لالنتداب البريطاني على  
  . إعالن قيام دولة اسرائيل يصبح نافذ المفعول 
  .  بدولة اسرائيلتروماناعتراف رئيس الواليات االمريكية المتحدة  
  . اول وحدة من القوات النظامية المصرية تدخل حدود فلسطين 
  . النقبالقوات المصرية تهاجم مستعمرتي كفار داروم ونيريم في  
  .  الى فلسطيننهر األردنثالثة الوية تابعة للجيش االردني تعبر  
تي المالكية وقَدس على الحدود اللبنانية وتحررهما مـن         القوات النظامية اللبنانية تستعيد قري     

  . الهاجاناهقوات 
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 تنسحب من مستعمرتي عطروت والنبي يعقوب ، ومن مستعمرة اخـرى قـرب              الهاجاناه 
  . اريحا

  : ١٩٤٨ مايو ١٦
  . من قبل الهاجاناهالمحتلة ) جنوب طبريا(قوة سورية تتوجه نحو بلدة سمخ الفلسطينية  
  . الهاجاناه تهاجم مدينة عكا في إطار عملية بن عامي 
  . وصول وحدات من الجيش األردني الى ضواحي القدس الشمالية 

  : ١٩٤٨ مايو ١٧
  . الهاجاناه تطبق خطة عملية شفيفون بهدف احتالل البلدة القديمة في القدس 
  . عكا تسقط في يد الهاجاناه 

  : ١٩٤٨ مايو ١٨
 مدينة سمخ على يد القوات السورية وتسيطر على مـستعمرتي شـاعر هغـوالن               تحرير 

  . ومسادة
  . وصول وحدات الجيش االردني الى اللطرون  
تعزيز الوحدات االردنية للحصار الذي كانت قوات الجهاد المقدس الفلسطينية تقوم به على              

  الطريق الساحلي المؤدي الى األحياء اليهودية في القدس 

  : ١٩٤٨  مايو١٩
  . الهاجاناه تدخل البلدة القديمة في القدس 

  : ١٩٤٨ يونيو ١١
  الدول العربية تقبل بهدنة لمدة اربعة اسابيع  

  : ١٩٤٨ يوليو ١٠
  . انقضاء الهدنة وتجدد القتال 

  : ١٩٤٨ يوليو ١١
  . اللدالقوات االسرائيلية تتمكن من دخول مدينة  

  : ١٩٤٨ يوليو ١٩
  . توقيع الهدنة الثانية بين القوات العربية والقوات االسرائيلية 



 320 

  ::استشهاد البطل احمد عبد العزيز فى حرب فلسطيناستشهاد البطل احمد عبد العزيز فى حرب فلسطين: :  م  م ١٩٤٨١٩٤٨
) م١٩٤٧ من نـوفمبر     ٢٩= ـ  ه١٣٦٧ من المحرم    ١٥(أصدرت هيئة األمم المتحدة قرارا ظالما في        

بتقسيم فلسطين، وإنشاء دولتين؛ إحداهما للعرب، واألخرى لليهود، وكان لهذا القرار أثر خطير في مـصر؛                
 القضية الفلـسطينية تحظـى باهتمـام        -وما زالت -فاجتاح الناس شعور بالسخط والغضب والثورة، وكانت        
ا رغبتهم العارمة في التحرر مـن أسـر االحـتالل           المصريين، وتحتل مكانة كبيرة في قلوبهم، لم تزحزحه       

ممثـل المملكـة    " عبد الرزاق السنهوري  "البريطاني، وكان موقف مصر من القضية واضحا تماما؛ فقد أعلن           
     رفض مصر القاطع ألي شـكل  ) م١٩٤٦= هـ ١٣٦٦(قد في لندن سنة    المصرية في مؤتمر فلسطين الذي ع

من أشكال التقسيم أو إقامة دولة يهودية في هذا الجزء من العالم العربي، وأن مصر لن تقف مكتوفة األيـدي                    
 . حتى يصبح الخطر اليهودي حقيقة واقعية

ى الوطنيـة اإلسـالمية إلـى       وما كاد يذاع نبأ التقسيم حتى عمت المظاهرات في مصر، وتداعت القو           
االجتماع واالتفاق على العمل، وشُكِّلت الهيئة العليا إلنقاذ فلسطين، وقامت بتنظيم حمالت للتبرع والدعوة إلى               

واحدا من أبرز القادة الذين استجابوا لداعي الجهـاد قبـل أن            " أحمد عبد العزيز  "إنشاء كتائب الجهاد، وكان     
   .ا إلى فلسطينتتحرك الحكومات وتبعث بجيوشه

  :المولد والنشأة 
 من يوليـو    ٢٩= هـ  ١٣٢٥ من جمادى اآلخرة     ١٨(في  " أحمد عبد العزيز  "ولد  " الخرطوم"في مدينة   

حيث كان يعمل أبوه ضابطا بالجيش المصري في السودان، وال يعرف كثير عن حياتـه األولـى،                 ) م١٩٠٧
قد كان أبوه ضابطا وطنيا أبي النفس، وقف مع الـشعب           لكنه نشأ في بيت يمتلئ بالوطنية، ويعتز بالكرامة؛ ف        

، ودفع جنوده إلى المشاركة في المظاهرات التي كانت تموج بهـا شـوارع القـاهرة،                ١٩١٩في أثناء ثورة    
ليحرسوا مواكب الحرية وحـشود االسـتقالل،       " عباس"وسمح لهم بالخروج من ثكناتهم العسكرية إلى ميدان         

سببا في غضب اإلنجليز عليه، وفُصل من الجيش، وفي مثل هـذا الجـو الكـريم                وكان هذا الموقف الكريم     
محبا لوطنه، مغرما بحياة الجندية؛ فاتجه بعد تخرجـه فـي المدرسـة             " أحمد عبد العزيز  "والحياة األبية نشأ    

ح ، ثـم الْتحـق بـسال      )م١٩٢٨= هـ  ١٣٤٧(الثانوية إلى الكلية الحربية تلبية لنداء نفسه، وتخرج فيها سنة           
الفرسان، وكان بطال في أعمال الفروسية ومن أبطالها المعروفين في مصر، ثم قام بتدريس التاريخ الحربـي                 

  . في الكلية الحربية
بين زمالئه وتالميذه باإليمان العميـق، واألخـالق الكريمـة، والوطنيـة            " أحمد عبد العزيز  "وعرف  

ته الفروسية نبل الفرسان وتـرفعهم عـن الـصغائر    الصادقة، وحب الجهاد، والشغف بالقراءة والبحث، وزاد    
   .والتطلع إلى معالي األمور

  :التضحية بوظيفته العسكرية 
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) م١٩٤٨ مـن مـايو      ١٤= هـ  ١٣٦٧ من رجب    ٥(بعد قرار التقسيم وانتهاء االنتداب البريطاني في        
ن العزل المجردين من    تمكنت العصابات اليهودية في فلسطين من تسليح أنفسها وشن هجمات على الفلسطينيي           

السالح، وارتكبت مذابح عديدة ضدهم، وهو ما أثار غضب العرب والمسلمين، وأشعل جذوة اإليمـان فـي                 
وبـدأت بعـض األحـزاب      . النفوس؛ فتداعوا إلى الجهاد وحمل السالح دفاعا عن إخوانهم، ونصرة لـدينهم           

  . السالحوالجماعات تنظيم عملية التطوع وإقامة المعسكرات للتدريب على 
كان أحمد عبد العزيز واحدا ممن حملوا الدعوة إلى الجهاد وتنظيم األفراد المتطـوعين، وقـام هـو                   

بالتدريب واإلعداد، وبدال من أن يلقى دعما رسميا من الدولة فوجئ بمن يخيره بين ترك وظيفته في الجـيش                   
ـ          -وكان برتبة مقدم  - إذا أردت الجهـاد فلتحـل إلـى        : "ه أو ترك عمله التطوعي والبقاء في الجيش قائال ل

   ".ورتبتي أتنازل عنها إذا تطلب األمر، ما دام في ذلك مصلحة البالد: "، فأجابه دون تردد"االستيداع

  :قيادة كتائب المجاهدين 
، وتولى تدريبهم   "الهايكستب"العمل على الفور، واستقبل المتطوعين في معسكر        " أحمد عبد العزيز  "بدأ  

مد في تسليحهم على ما أمدته به قيادة الجيش من مدافع خفيفة وأسلحة وقدر من الذخائر بعـد                  وإعدادهم، واعت 
أن ألح في الطلب، واتخذ كل وسيلة إلقناع المسؤولين بأهمية تزويد المتطوعين بالسالح، كما اعتمد على مـا                  

  . ما يمكن إصالحه منهاجمعه من المتطوعين من األسلحة التي خلَّفتها الحرب العالمية الثانية؛ فأصلح 
جماعـة اإلخـوان   "وبعد أن اطمأن على عملية التدريب تجهز للرحيل إلى فلسطين، وشـارك قـوات          

   .موجهها الديني" محمد فرغلي"التي كان الشيخ الشهيد " المسلمين
 ينظم جنوده، ويرتـب لهـم     " أحمد عبد العزيز  "وعلى أبواب فلسطين وقبل أن تبدأ عمليات الجهاد أخذ          

أعمالهم، ويراجع معهم الخطط والمهام، ثم بدأ في تهيئتهم وإعدادهم نفسيا وبثِّ الثقة واإليمان في نفوسـهم،                 
أيها المتطوعون، إن حربا هذه أهدافها لهي الحرب المقدسة، وهي الجهاد الـصحيح   : "وكتب لهم بيانا جاء فيه    

لشرف؛ فلنقاتل العدو بعزيمة المجاهدين، ولـنخشَ    الذي يفتح أمامنا الجنة، ويضع على هاماتنا أكاليل المجد وا         
  ". غضب اهللا وحكم التاريخ إذا نحن قصرنا في أمانة هذا الجهاد العظيم

وحاول القائد أن يدخل جنوده فلسطين، فرأى الطريق العام لدخولها مقفال؛ إذ كانت تسيطر عليه القوات                
خـان  "آخر صعبا ووعرا مكَّنه من الوصول إلى مدينة         اإلنجليزية، فلم يوِهن ذلك من عزيمته، وسلك طريقا         

إحدى مدن قطاع غزة، وهناك وجد مستعمرة لليهود حصينة منيعة، اتُّخذت مركـزا للعـدوان علـى                 " يونس
الفلسطينيين، ففاجأهم بهجوم خاطف زلزل قلوب اليهود، وألقى الفزع والهلع في نفوسهم، فخرجـوا فـارين                

   .ن حصونهم مانعتهم من المجاهدين المخلصينيطلبون النجاة بعد أن ظنوا أ

  :طريق النصر 
كانت البداية موفقة زادت المجاهدين ثقة وإيمانا، وتطلعوا إلى عمليات جديـدة وضـربات موجعـة،                

خـان  "و" غـزة "، وكان لها أهمية خاصة؛ حيث تتحكم في طرق االتصال بين            "دير البلح "فتوجهوا إلى مدينة    
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خطة للهجوم عليها، فحاصرها حصارا شديدا، وبعث اليهود إليها بمصفحات          " لعزيزأحمد عبد ا  "، فرسم   "يونس
استعد لتلـك المـصفحات وفاجأهـا       " أحمد عبد العزيز  "إلنقاذها وفك حصارها، فلما ترامت هذه األخبار إلى         

 نفـسه   بمجموعة فدائية كمنت لها في الطريق، ورمتْها بقذائف متتابعة نجحت في القضاء عليها، وفي الوقت              
كانت القوات األخرى للفدائيين تضرب مستعمرات اليهود بكل ضراوة وبسالة حتى تمكنوا من دخول المدينة،               

  . وتطهيرها من العصابات اليهودية
العمـل  " أحمد عبد العزيز  "ولما بدأت قوات الجيش المصري الرسمية تتقدم إلى فلسطين عرضت على            

تج بأنه يعمل مع جماعات المتطوعين الذين ال يلتزمون باألوضاع          تحت قيادتها، فتردد في قبول العرض، واح      
" بئر السبع "العسكرية التي يلتزم بها الجيش النظامي، ثم قَِبَل في آخر األمر أن يتولى مهمة الدفاع عن منطقة                  

   .وال يتجاوزها شماال؛ وبذلك يتولى عبء حماية ميمنة الجيش المصري والدفاع عن مدخل فلسطين الشرقي
اتخذها مقرا له، وبدأ في توزيع قواته علـى المنطقـة           " بئر السبع "إلى  " أحمد عبد العزيز  "ولما وصل   

جماعـة  "، ثم اتجه على رأس قوة من قواته مـدعما بمتطـوعي             "العسلوج"و" العوجة"المحيطة بها، فاحتلت    
لعصابات اليهودية التي اتخذت    للدفاع عنها وعن مدينة الخليل أمام هجمات ا       " بيت لحم "إلى  " اإلخوان المسلمين 

مركزا للهجوم، وكانت تقع على ربوة عالية تمكن المدافعين عنها من مراقبـة             " رامات راحيل "من مستعمرة   
  . ، وكان الجيش األردني مسؤوال عن الدفاع عنها"بيت لحم"تحركات القوات العربية الموجودة في 

" أحمد عبـد العزيـز    "لمستعمرة، وتكررت محاوالت    كان ينبغي اقتحام هذه ا    " بيت لحم "ولتأمين مدينة   
 ١٧(لالستيالء عليها حتى كلَّل اهللا عمله بالنجاح بعد هجوم كثيف وتضحيات كبيرة، فوقعت في قبضته فـي                  

   ).م١٩٤٨ من مايو ٢٦= هـ ١٣٦٧من رجب 

  :قبول الهدنة 
هم قِبلَت الحكومـات    وفي الوقت الذي كان فيه المجاهدون يوجهون ضربات موجعة لليهود ومستعمرات          

 ١٣(العربية التي تشارك بجيوشها في فلسطين قرار الهدنة، ووقف إطالق النار لمدة أربعة أسابيع تبدأ مـن                  
، وجاء قبول الهدنة ليزيد القضية الفلسطينية تعقيدا؛ حيث مكَّنت          )م١٩٤٨ من يونيو    ١١= هـ  ١٣٦٧شعبان  

الح الطيران، واحتالل قرى ومدن جديدة، على حين كانـت          الهدنة اليهود من جلب األسلحة الثقيلة وإدخال س       
  . القوات العربية ينقصها العتاد والسالح والقيادة الصالحة، وتفتقد الحزم واالنضباط

 أن تمد المجاهدين فـي فلـسطين بالعتـاد والـسالح والمـال       -لو أرادت -وكان يمكن للدول العربية     
، وكان هذا يكفي ألن يحول دون تمكين اليهود من وضع أيـديهم             والمتطوعين قبل انتهاء االنتداب البريطاني    

على البالد؛ فإن المجاهدين هناك قاوموا االنتداب البريطاني واليهود معا سنين عديدة من قبل، ولو أنهم لقـوا                  
  . العون من الدول العربية دون إعالنها الحرب لكان هذا كافيا لمنع اليهود من إنشاء دولتهم

، وتحصين المدينة وإقامة    "بيت لحم "فترة الهدنة في جمع قواته وحشدها في        "  عبد العزيز  أحمد"استغل   
   .خط دفاعي حولها
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  :استشهاد البطل 
وبعد انتهاء الهدنة األولى عادت االشتباكات مرة أخرى، ونشط الفدائيون والمتطوعون وكتائب الجيش             

 مـن رمـضان     ١(عيدت الهدنة مرة أخرى في      لضرب اليهود ضربات قاصمة، ولم يستمر ذلك طويال؛ فقد أُ         
، وعلى الرغم من ذلك فإن اليهود لم يلتزمـوا بقـرار الهدنـة؛ فكـانوا                )م١٩٤٨ من يوليو    ٨= هـ  ١٣٦٧

  . يخرقونها بعمليات عسكرية ما دامت في صالحهم
لحضور اجتماع  " أحمد عبد العزيز  "دعي  ) م١٩٤٨ من أغسطس    ٢٢= هـ  ١٣٦٧ من شوال    ١٦(وفي  

بالقدس لبحث خرق اليهود للهدنة، وحاول اليهود معه أن يتنازل لهم عن بعض             " ر القنصلية البريطانية  دا"في  
  . المواقع التي في قبضة الفدائيين، لكنه رفض، وأصر على االحتفاظ بها

حيث مقر قيادة الجيش المصري؛ لينقل إلى قادته مـا دار فـي             " غزة"وفي مساء اليوم نفسه اتجه إلى       
مستهدفة من اليهود يستغلون ظالم الليل للهجوم عليها، فكانت ترابط          " عراق المنشية " فكانت منطقة    االجتماع؛

" أحمد عبد العزيـز   "بها كتيبة عسكرية لديها أوامر بضرب كل عربة تمر في ظالم الليل؛ فلما اقتربت سيارة                
أحمد عبـد   "فأصابت إحداها   من تلك المنطقة ظنها أحد الحراس من سيارات العدو، فأطلق عليها الرصاص،             

فاستُشهد في الحال، واستقبل الناس خبر استشهاده بكل أسى وحزن وخسرت ميـادين الجهـاد فـي                 " العزيز
   .فلسطين قائدا عظيما ومجاهدا مؤمنا

اليهود يحاصرون القوات المصرية فى قرية الفالوجة بفلسطين والجيش يصمد حتـى            :  م   ١٩٤٨ •
 تم توقيع الهدنة فى رودس 

 النقراشى يحل جماعة االخوان المسلمين :  م ١٩٤٨ •

 اغتيال النقراشى وتشكيل وزارة ابراهيم عبد الهادى:  م ١٩٤٨ •

  :: االسرائيلية االسرائيلية––الهدنة المصرية الهدنة المصرية : :  م  م ١٩٤٩١٩٤٩

  وثيقةوثيقة
  ١٩٤٩ فبراير ٢٤ اإلسرائيلية في -اتفاقية الهدنة العامة المصرية 

 - ١٠٠٣، ص ١ة اإلرشاد القومي،ج ، وزار١٩٤٩ إلى عام ٦٣٧ملف وثائق فلسطين من عام "
١٠١٦"  

   اإلسرائيلية-اتفاقية الهدنة العامة المصرية 
  )  اليونان- رودس (هيئة األمم المتحدة 

  ١٩٤٩ من فبراير سنة ٢٤

  : : مقدمةمقدمة
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لما كان طرفا هذه االتفاقية قد قررا الدخول فى مفاوضات تحت إشراف هيئة االمـم المتحـدة وذلـك                   
 من  ٤٠ ، الذى يدعو الطرفين بمقتضى البند        ١٩٤٨ نوفمبر سنة    ١٦من المؤرخ فى    استجابة لقرار مجلس اال   

ميثاق هيئة االمم المتحدة كاجراء اضافى مؤقت الى التفاوض للوصول الى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس                
الية الى   وذلك رغبة فى تمهيد الطريق لالنتقال من الهدنة الح         ١٩٤٨ نوفمبر سنة    ١٦ و   ٤االمن الصادرة فى    

  .  كما ان الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمة-سلم دائم فى فلسطين 
فان المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختـصة قـد                        

  : اتفقوا على النصوص التالية

  : المادة األولى
السلم الدائم الى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة فى هذا الـشأن الخاصـة              رغبة فى عودة    

يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ اآلتية التى يجب أن تراعى بكـل            . بعمليات الطرفين الحربية فى المستقبل    
  : دقة خالل الهدنة

تسوية   الى القوة العسكرية فىبكل دقة توصية مجلس االمن الخاصة بعدم االلتجاء يحترم الطرفان  ١
  .مشكلة فلسطين

أو يضع  الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية ال يقوم أى ٢
ومن . التابعة للطرف اآلخر  مشروعا الستخدامها او يهدد بهما الشعب أو القوات المسلحة

فى هذا النص ال عالقة له بمشاريع هيئة  (  بوضع المشروع(المفهوم ان استعمال التعبير 
  .بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة االركان حرب الخاصة

الهجوم  كامال حق كل من الطرفين فى ان يكفل امنه وحريته فى التحرر من خوف يحترم احتراما ٣
  .عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف اآلخر

تسوية  ن قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة ال غنى عنها فى سبيلدائمة بي ان عقد هدنة ٤
  .النزاع المسلح وعودة السلم الى فلسطين

 اغتيال الشيخ حسن البنا المرشد العام لالخوان المسلمين:  م ١٩٤٩ •

 انهاء المحاكم المختلطة وانتقال مهامها الى المحاكم الوطنية:  م ١٩٤٩ •

  نقابة الصحفيين افتتاح مبنى:  م ١٩٤٩ •

، أحد فحول شعراء العربية في العـصر الحـديث،          "علي الجارم "وفاة الشاعر الكبير    :  م   ١٩٤٩ •
 .وصاحب القصص التاريخية المبدعة

 رفع االحكام العرفية:  م ١٩٥٠ •
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 وفاة اسماعيل صدقى رئيس وزراء مصر:  م ١٩٥٠ •

 عامـا، أحـد      عامـا، أحـد     ٥٢٥٢ناهز  ناهز  عن عمر ي  عن عمر ي  " " علي مصطفى مشرفة  علي مصطفى مشرفة  ""وفاة الدكتور المصري    وفاة الدكتور المصري    : :  م    م   ١٩٥٠١٩٥٠
  ......رواد علم الفيزياء في العالم العربيرواد علم الفيزياء في العالم العربي

 

  
  
  

 وأول عميـد    ،   مصري فيزياءعالم  ) ١٩٥٠،   يناير ١٥ -١٨٩٨،   يو يول ١١(علي مصطفى مشرفة    
 و منح لقـب     إنجلترا من   D.Scوكان أول مصري يحصل على درجة دكتوراة العلوم         . مصري لكلية العلوم  

 صـاحب نظريـة     أينـشتاين كان يتابع أبحاثه العالم     . أستاذ من جامعة القاهرة و هو دون الثالثين من عمره         
  .النسبية و وصفه بواحد من أعظم علماء الفيزياء

  :نشأته
، والـده هـو     ١٨٩٨ يوليه   ١١افق   المو ١٣١٦ صفر   ٢٢في  ،  دمياطولد بقرية مبحى الظلوم بمحافظة      

. من مشايخ الدين ومن مدرسة اإلمام جمال الدين األفغاني والشيخ محمد عبده           " مصطفى عطية مشرفة  "السيد  
على الشعور المرهف بالجمال الذي لم يفقده حبـه         " علي"فنشأ  .. كان ألبويه اليسر المادي والجاه االجتماعي     

 التـي   ١٩٠٧توفي والده في سنة حصوله على شهادة االبتدائية عام          . ومصادقة الضعفاء والمساكين  .. للخير
 لم يتجاوز علي في هـذا       ،  أثبت فيها نبوغا مبكرا بحصوله على المركز األول على مستوى القطر المصري           

 و تخرج فيها و هو الثاني على مـستوى          باإلسكندريةلثانوية  التحق بمدرسة العباسية ا   . العام االثنى عشر سنة   
 توفيت والدته في هذه األثناء و قبل        ،  ١٩١٤عام  ) الثانوية العامة حاليا  (القطر المصري في امتحان البكالوريا      

  .امتحانه بشهرين
كان محافظًا على   .. حفظ عليّ القرآن الكريم منذ الصغر، كما كان يحفظ الصحيح من األحاديث النبوية            

يوصـي  .. دينية مالزمة له طوال حياته    صالته مقيما لشعائر دينه كما علمه والده، وقد ظلت هذه المرجعية ال           
وقد بدا ذلك جليّا في     .. إخوته وجميع من حوله بالمحافظة على الصالة وشعائر الدين كلما سنحت له الفرصة            

اعمـل  : (والتي طالمـا ختمهـا بمقولـة      .. خطاباته التي كان يبعثها إلى إخوته وأصدقائه أثناء سفره للخارج         
  ..اش مالزما له في جيبه مصحف صغير رافقه في السفر والحضروقد ع). هللا.. وإخوانك لإلسالم

  :مشواره إلى األستاذية
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 التحق الدكتور علي مشرفة بمدرسة المعلمين العليا، التي اختارها حسب رغبته رغـم              ١٩١٤في عام   
فقرر . . اختير لبعثة علمية ألول مرة إلى إنجلترا بعد تخرجه         ١٩١٧وفي عام   . مجموعه العالي في البكالوريا   

بكليـة  " علي"التحق .. السفر بعدما اطمأن على إخوته بزواج شقيقته وبالتحاق أشقائه بالمدارس الداخلية     " علي"
بلندن؛ حيث حصل منها على بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في           " الملك" ثم بكلية    Nottinghamنوتنجهام  

امعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قـوانين         من ج ) دكتوراة الفلسفة  (Ph.Dثم حصل على شهادة     . ١٩٢٣عام  
  .الجامعة

إال أنه وفي أول فرصة     .. وقد رجع إلى مصر بأمر من الوزارة، وعين مدرسا بمدرسة المعلمين العليا           
 فكان بذلك أول مصري يحصل      D.Scسنحت له، سافر ثانية إلى إنجلترا، وحصل على درجة دكتوراة العلوم            

  .عليها
مصر، وعين أستاذًا للرياضة التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم مـنح             رجع إلى    ١٩٢٥في عام   

  . رغم اعتراض قانون الجامعة على منح اللقب لمن هو أدنى من الثالثين١٩٢٦في عام " أستاذ"درجة 
 وانتخب للعمادة أربع مرات متتاليات، كما انتخب في         ١٩٣٦عميدا للكلية في عام     " علي"اعتمد الدكتور   

  . وكيالً للجامعة١٩٤٥ديسمبر 

  :نبذة عن حياته العلمية
تأخذ مكانها في الدوريات العلمية وعمره لم يتجاوز خمسة عـشر           " علي مشرفة "بدأت أبحاث الدكتور    

  .عاما
، نشر له أول خمسة أبحاث حول النظرية الكمية التي نـال  King’s Collegeفي الجامعة الملكية بلندن 

  ).دكتوراة العلوم.(Dscو ) دكتوراه الفلسفة ( Ph.Dمن أجلها درجتي 
دارت أبحاث الدكتور مشرفة حول تطبيقه الشروط الكمية بصورة معدلة تسمح بإيجاد تفسير لظاهرتي              

  .شتارك وزيمان
كان الدكتور مشرفة أول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس للفراغ؛ حيث كانت هندسـة                .. كذلك

  .تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية" أينشين"ة الفراغ المبنية على نظري
ولقد أضاف نظريات جديدة في تفسير اإلشعاع الصادر من الشمس؛ إال أن نظرية الدكتور مشرفة فـي                 
اإلشعاع والسرعة عدت من أهم نظرياته وسببا في شهرته وعالميته؛ حيث أثبت الدكتور مـشرفة أن المـادة                  

ولقد مهدت هذه النظريـة     ..  ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداهما لآلخر        إشعاع في أصلها،  
  .العالم ليحول المواد الذرية إلى إشعاعات

أحد القالئل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين حاربوا استخدامها فـي              " علي"كان الدكتور   
إال .. ن األيدروجين يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة        بل كان أول من أضاف فكرة جديدة وهي أ        .. الحرب
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أنه لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة األيدروجينية ، وهو ما حدث بعد وفاته بسنوات فـي الواليـات المتحـدة                     
  ..وروسيا

المتميزة في نظريات الكم، الذرة واإلشعاع، الميكانيكـا والـديناميكا   " علي مشرفة"تقدر أبحاث الدكتور   
ولعل الدكتور كان   .. وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية قبل وفاته إلى حوالي مائتين         ..  خمسة عشر بحثًا   بنحو

  .ينوي جمعها ليحصل بها على جائزة نوبل في العلوم الرياضية

  :في رؤية الدكتور مصطفى" العلم والحياة"
هكـذا كـان يـؤمن      "  علماء من أن تخرج كثيرين أنصاف    .. خير للكلية أن تخرج عالما واحدا كامالً      "

  ..الدكتور مشرفة، وكان كفاحه المتواصل من أجل خلق روح علمية خيرة
هذه العقلية العلمية تعوزنا اليوم في معالجة كثير        ): "أحاديث العلماء (يقول في سلسلة محاضراته اإلذاعية    

الخبرة :  تتميز بشيئين أساسيين   فالعقلية العلمية .. من أمورنا، وإنما تكمن الصعوبة في اكتسابها والدرج عليها        
: ولقد نادى بأفكاره هذه في كثير من مقاالته ومحاضراته في اإلذاعـة           " المباشرة، والتفكير المنطقي الصحيح   

..  العلم واالجتماع  - العلم واالقتصاد    – العلم والمال    – العلم واألخالق    –كيف يحل العالم مشكلة الفقر؟      : مثل
  .وغيرها

أن على العلماء تبسيط كل جديد للمواطن العادي حتى يكون على إحاطة كاملـة بمـا                كان ينادي دائما    
ومن األمور التي تؤخذ على العلماء أنهم ال يحسنون         : "يوجه كالمه إلى العلماء قائالً    .. يحدث من تطور علمي   

ديع والبيـان، إال    صناعة الكالم؛ ذلك أنهم يتوخون عادة الدقة في التعبير ويفضلون أن يبتعدوا عن طرائق الب              
أن العلوم إذا فهمت على حقيقتها ليست في حاجة إلى ثوب من زخرف القول ليكسبها رونقًـا؛ فـالعلوم لهـا                     

  ".سحرها، وقصة العلم قصة رائعة تأخذ بمجامع القلوب؛ ألنها قصة واقعية حوادثها ليست من نسج الخيال
  . العلم والحياة- نحن والعلم - الذرة والقنابل -ة النظرية النسبي: فبسط الدكتور مشرفة كتبا عديدة منها

إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع         : "واهتم خاصة بمجال الذرة واإلشعاع وكان يقول      
  ".عن وطنها

ويـرى أنـه ال     . ثقافتنا في نظر الدكتور مشرفة هي الثقافة األصلية التي ال بد أن نقف عندها طـويالً               
 أمة تهمل دراسة ماضيها، وأنه ال بد من الوقوف عند نوابغ اإلسالم والعرب، ونكـون أدرى                 يزدهر حاضر 

كتاب الخوارزمي في الجبـر     : فساهم بذلك في إحياء الكتب القديمة وإظهارها للقارئ العربي مثل         .. الناس بها 
  .وغيرها.. والفارابي في الطب والحسن ابن الهيثم في الرياضة

ينظر إلى األستاذية على أنها ال تقتصر على العلم فقط، وإنما توجـب االتـصال            وكان الدكتور مشرفة    
وأن األستاذ يجب أن يكون ذا أثر فعال في توجيه الرأي العام في األحداث الكبرى التي تمر بالبالد،                  .. بالحياة

ـ "وأن يحافظ على حرية الرأي عند المواطنين، وآمن الدكتور مشرفة بأن       سان دائمـا وأن  العلم في خدمة اإلن
ولو أن .. فالمقدرة العلمية والفنية قد صارتا كل شيء     .. خير وسيلة التقاء العدو أن تكون قادرا على رده بمثله         
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وهو تنوير علمي لألمـة يعتمـد       .. األلمان توصلوا إلى صنع القنبلة الذرية قبل الحلفاء لتغيرت نتيجة الحرب          
  ".عليه المواطن المدني والحربي معا

  ::ماتهماتهإسهاإسها
  :مشرفة جامعيّا

تمتعت كلية العلوم في عصره بشهرة عالمية واسعة؛ حيث عني عناية تامة بالبحث العلمي وإمكاناتـه،                
ووصل به االهتمام إلى مراسلة أعضاء البعثـات        .. فوفر كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب إلتمام بحوثهم       

  ..الخارجية

  :ة؛ حيث كان يرى أنسمح ألول مرة بدخول الطلبة العرب الكلي
القيود القومية والفواصل الجنسية ما هي إال حبال الشيطان يبث بها العداوة والبغـضاء بـين القلـوب        "
  ".المتآلفة

.. كما حول الدراسة في الرياضة البحتية باللغة العربيـة        .. أنشأ قسما للغة اإلنجليزية والترجمة بالكلية     
  .من اإلنجليزية إلى العربيةصنف قاموسا لمفردات الكلمات العلمية 

حافظ فيها على استقاللها وأعطـى      .. إن الدكتور مشرفة أرسى قواعد جامعية راقية      : يقول المؤرخون 
إن مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الدقيق الذي        : "للدرس حصانته وألغى االستثناءات بكل صورها، وكان يقول       

  ".يرتضيه ضميري

  :مشرفة أدبيا
عضوا بالمجمع المصري للثقافة العلمية باللغـة       .. ملمّا بقواعد اللغة العربية   .. ا للشعر كان مشرفة حافظً  

  .العربية؛ حيث ترجم مباحث كثيرة إلى اللغة العربية
طه حـسين   / كان يحرص على حضور المناقشات والمؤتمرات والمناظرات، وله مناظرة شهيرة مع د           

سياحة فـي   : نشر للدكتور مشرفة ما يقرب من ثالثين مقاالً منها        . "أيهما أنفع للمجتمع اآلداب أم العلوم     : حول
 مقـام اإلنـسان فـي       - اصطدام حضارتين  - اللغة العربية كأداة علمية      - العلم والصوفية    -فضاء العالمين   

  ..الكون

  :مشرفة اجتماعيّا
 إنـشاء   كما شارك فـي   .. شارك الدكتور علي في مشاريع مصرية عديدة تشجيعا للصناعات الوطنية         

  .كان أول من لقن من حوله دروسا في آداب الحديث وإدارة الجلسات.. جماعة الطفولة المشردة

  :مشرفة موسيقيّا
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كان الدكتور مشرفة عازفًا بارعا على الكمان والبيانو مغرما بموسيقى جلبرت وسلفن، ألف الجمعيـة               
مل على تذليل الصعوبات التي تحول دون       ؛ وكان من أغراضها الع    ١٩٤٥المصرية لهواة الموسيقى في سنة      

  .استخدام النغمات العربية في التأليف الحديث
وكتب كتابا في الموسيقى المصرية توصل      .. إلى اللغة العربية  " األوبرتات األجنبية "كون لجنة لترجمة    

  .و االستغناء عنهافيه إلى أن جميع النغمات األخرى في السلم الموسيقي غير السيكا والعراق يمكن إلغاؤها أ
دعي من قبل العالم األلماني األصل ألبرت أينشتين لالشتراك فـي إلقـاء             : "في بلدي جيل يحتاج إلي    "

  "في بلدي جيل يحتاج إلي: " كأستاذ زائر لمدة عام، ولكنه اعتذر بقوله١٩٤٥أبحاث تتعلق بالذرة عام 

  :وفاته
  ينـاير  ١٥يـوم اإلثنـين الموافـق       ..  عاما ٥٢عن عمر يناهز    " علي مصطفى مشرفة  "توفى الدكتور   

١٩٥٠.  
 للشيخخوان المسلمين، خلفًا    اختيار المستشار حسن الهضيبي مرشدا عاما لجماعة اإل       :  م   ١٩٥١ •

 .حسن البنا

  ::مولد ايمن الظواهرىمولد ايمن الظواهرى: :  م  م ١٩٥١١٩٥١
ثاني أبرز  .  ١٩٥١  يونيو ١٩ مولود في مدينة كفر الدوار فى محافظة البحيره في           -أيمن الظواهري   

  اسامة بن الدن من بعد القاعدةقياديي منظمة 

  ::١٨٩٩١٨٩٩ م واتفاقية  م واتفاقية ١٩٣٦١٩٣٦النحاس يعلن الغاء معاهدة النحاس يعلن الغاء معاهدة : :  م  م ١٩٥١١٩٥١

  وثيقةوثيقة
 ١٩٣٦مصر تقرر إلغاء معاهدة 

  
  ١٩٥١ لسنة ١٧٥قانون رقم 
   وملحقاتها١٩٣٦ أغسطس سنة ٢٦بإنهاء العمل بأحكام معاهدة 

  ١٨٩٩ يوليو سنة ١٠ يناير و ١٩وبأحكام اتفاقيتى 

  
  نحن فاروق األول ملك مصر 

  : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه       

  )المادة األولى(
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، بالموافقة على معاهدة الـصداقة والتحـالف بـين مـصر            ١٩٣٦ لسنة   ٨٠يلغى القانون رقم           
ومن ثم ينتهى العمل بأحكام تلـك المعاهـدة         . ١٩٣٦ أغسطس سنة    ٣٦وبريطانيا العظمى الموقعة بلندن فى      

وجودة فى المملكـة    واالتفاق المرافق لها، الخاص باإلعفاءات والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية الم           
  . ، بشأن إدارة السودان١٨٩٩ يوليو سنة ١٠ يناير و ١٩وينتهي العمل كذلك بأحكام اتفاقيتى . المصرية

  )المادة الثانية(
، الخاصان باإلعفاءات والميزات المـشار      ١٩٤١ لسنة   ٢٤ والقانون رقم    ١٣يلغى القانون رقم           

  . إليها فى المادة السابقة

  )ثةالمادة الثال(
  . على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، واتخاذ ما يلزم لذلك من التدابير       

  .ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية         
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقـانون مـن قـوانين                   

  . الدولة
  ). ١٩٥١ أكتوبر سنة ١٥ (١٣٧١ المحرم سنة ١٤ه فى صدر بقصر المنتز

 فاروق

 الجاللة بأمر حضرة صاحب

 رئيس مجلس الوزراء

  مصطفى النحاس
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  ::حريق القاهرةحريق القاهرة) )  يوليو  يوليو ٢٦٢٦( (  م  م ١٩٥٢١٩٥٢
محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونـاٍد فـي شـوارع           ) ٧٠٠(في ساعات قالئل التهمت النار نحو       

  .وميادين وسط المدينة
رة ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا والساعة الحادية عشرة مساء التهمت النار نحو               ففي الفت 

مكتـب  ) ١١٧(مكتبا لشركات كبرى، و   ) ٣٠(محل بينها أكبر وأشهر المحالت التجارية في مصر، و        ) ٣٠٠(
دار سـينما بينهـا     ) ٤٠(شبرد ومترو بوليتان وفيكتوريـا، و     : فندقًا كبيرا منها  ) ١٣(أعمال وشققا سكنية، و   

متـاجر للـسالح،    ) ١٠(محالت ومعارض كبرى للسيارات، و    ) ٨(ريفولي وراديو ومترو وديانا وميامي، و     
ناديا، وقد أسفرت حوادث ذلك     ) ١٦(حانة، و ) ٩٢(مقهى ومطعما وصالة منها جروبي واألمريكين، و      ) ٧٣(و

  .شخصا) ٥٥٢(سور شخصا، وبلغ عدد المصابين بالحروق والك) ٢٦(اليوم عن مقتل 
كما أدت إلى تشريد عدة آالف من العاملين في المنشآت التي احترقت، وقد أجمعت المصادر الرسـمية          
وشهود العيان على أن الحادث كان مدبرا وأن المجموعات التي قامت بتنفيذه كانت على مستوى عـاٍل مـن                   

ع الوسائل إلشعال الحرائق، وأنهم كانوا على       التدريب والمهارة، فقد اتضح أنهم كانوا على معرفة جيدة بأسر         
درجة عالية من الدقة والسرعة في تنفيذ العمليات التي كلفوا بها، كما كانوا يحملون معهم أدوات لفتح األبواب                  

سيارة لتنفيذ  ) ٣٠(المغلقة ومواقد إستيلين لصهر الحواجز الصلبة على النوافذ واألبواب، وقد استخدموا نحو             
 وقت قياسي، كما أن اختيار التوقيت يعد دليالً آخر على مدى دقـة التنظـيم والتخطـيط لتلـك                    عملياتهم في 

العمليات، فقد اختارت هذه العناصر بعد ظهر يوم السبت حيث تكون المكاتب والمحـالت الكبـرى مغلقـة                  
  .بمناسبة عطلة نهاية األسبوع، وتكون دور السينما مغلقة بعد الحفلة الصباحية

ظ أن جميع الحرائق تمت بأسلوب واحد؛ وهو ما يدل على أن المنفذين ينتمون إلى تنظـيم                 ومن المالح 
  .واحد، وأن وراءهم خطة مدبرة بعناية فائقة

  ::جزاء ِسِنمارجزاء ِسِنمار
 استقالته، ولكن الملك رفضها، واجتمع مجلـس        -رئيس الوزارة –" النحاس"وفي نفس ليلة الحريق قدم      

ن األحكام العرفية في جميع أنحاء البالد، ووقف الدراسة في المدارس           الوزراء، وقرر مواجهة الموقف بإعال    
  .والجامعات إلى أجل غير مسمى

حاكما عسكريا عاما في نفس الليلة، فأصدر قرارا بمنع التجول في القاهرة والجيزة             " النحاس"وتم تعيين   
تجمهر، واعتبار كل تجمع مؤلف مـن       من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وأصدر أمرا عسكريا بمنع ال          

  .خمسة أشخاص أو أكثر مهددا للسلم والنظام العام يعاقب من يشترك فيه بالحبس
 الضباط األحـرار إلـى التعجيـل        ، ودفعت أشعلت الثورة وكانت تلك األحداث كلها هي الشرارة التي        

  .بثورتهم ضد الملك واإلنجليز بعد أقل من ستة أشهر على حريق القاهرة
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  وثيقةوثيقة
 أول منشور باسم الضباط األحرار

  وتحذير ..... نداء 
قضية األسلحة والـذخائر    ... منذ بضعة شهور عرض على القضاء المصري أخطر قضية في تاريخه          

 بادئ األمر ثم ما لبث أن انفضت عنه جديته بمرور الوقت وانتهت القضية إلى               فأخذ التحقيق شكله الجدي في    
  . هذه النهاية المخزية وخرج هؤالء المجرمون بال كفالة هاربين من يد العدالة

هـذه  .. هؤالء اللصوص الذين ابتاعوا السالح من سوق الدمار فجمعوا المال من بين األشالء والدماء             
  .. ت النفوس رخيصة وقتلت بأيديها نخبة من جنود الوطن كانوا أحق بالحياة منهاالفئة الحقيرة التي باع

تذكر أيها الزميل أن بعضاً من زمالئك قد القوا حتفهم على أيدي تجار الدماء باألمس وستكون أنـت                  
  فماذا أنت فاعل؟ .. الضحية المقبلة في الغد القريب

 ترملت وأمهات ثكلت، إنها عائالت زمالئك الشهداء        اُنظر اليوم إلى بيوت خربت وأطفال يتمت ونساء       
من الضباط والجنود الذين قدموا حياتهم ثمناً ألداء واجبهم، بينما أثرى على حسابهم هؤالء المجرمون ونعموا                

ماذا أنـت  ... فكّر... ألم يكن من الجائز أن تكون أنت وعائلتك من بين هؤالء الضحايا المنكوبين         ... بحريتهم
  . فاعل

ن الشعب يقف اآلن وقلبه مملوء بالحسرة واألسى لما وصلت إليه هذه القضية من نتائج ثم انه يتحول                  إ
َأِرضاء عـن الحالـة أم ضـعف        ... بنظره إلى هذا الجيش بضباطه وجنوده ويتعجب لهذا السكوت المريب         

  !! وجبن
مع بها إننا إن لم يوقف هذا       إننا نعلنها اليوم كلمة صريحة مدوية فلتسمعها الحكومة وليسمعها من لم يس           

  . اإلجرام وهذا التحدي فلسنا عاجزين عن إيقافه
وإذا أصرت السلطات العليا على هذا التحدي فسوف نتحداها ونوقفها عند حدها سوف نريها سـلطتها                

  . أين تبدأ وأين تنتهي، بل سوف نعلمها نصوص الدستور واحترام سلطات الشعب التي تتمثل في ثالث

  :: يوليو وبدء العهد الجمهورى يوليو وبدء العهد الجمهورى٢٣٢٣ ثورة  ثورة :: م  م ١٩٥٢١٩٥٢

  وثيقةوثيقة
  نص اإلنذار الموجه إلى الملك

  من الفريق أركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش
  ورجاله إلى الملك فاروق األول
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أنه نظراً لما القته البالد في العهد األخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تـصرفكم                  
هانكم إلرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده ال يطمئن على حياتـه أو مالـه أو                  وعبثكم بالدستور وامت  

ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هـذا المـسلك حتـى أصـبح الخونـة                    . كرامته
والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية واألمن والثراء الفاحش واإلسراف الماجن على حساب الشعب الجـائع               

  . رالفقي
ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح األسلحة الفاسدة وما ترتـب عليهـا مـن                    
محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هـذا                 

  . الخطأ فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف ال والناس على دين ملوكهم
فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جاللتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم               لذلك قد   

 ٢٦األمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافـق                    
  . ساء اليوم نفسه ومغادرة البالد قبل الساعة السادسة من م١٣٧١ والرابع من ذي القعدة سنة ١٩٥٢يوليو 

  . والجيش يحمل جاللتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج

 في يوم السبت اإلسكندرية
  هـ١٣٧١من ذي القعدة  4
 ميالدية ١٩٥٢يوليو سنة  26

 حرب محمد نجيب فريق أركان

  :قبل الثورة
جتماعية وكانت الفجوة شاسعة للغاية بين      عانى الشعب المصري من الظلم واالستعباد وفقدان العدالة اال        

 طبقات المجتمع مما اثر بشكل سلبي على العالقات بينها 

وكانت الغالبية العظمى من المصريين يشعرون بالمهانة حينما يلتحقون بالجيش ليس النهم ال يرغبـون    
غنياء القادرين على دفع    في اداء واجبهم الوطني بل الن هذا الواجب كان يقتصر على الفقراء وحدهم دون اال              

البديلة كمقابل اعفائهم ثم سيطرة حفنة قليلة من كبار االقطاعيين على االرض الزراعية في مـصر وعـانى                  
  الفالحون من سطوتهم فكان االقطاعيون يملكون االرض ومن عليها 

التي كانت تنفـق    واقتصر التعليم على االغنياء في ظل نظام فاسد يتواله الملك فاروق وحاشيته الفاسدة              
ببذخ شديد على حفالته وهنا وفي ظل جشع الملك وحاشيته وفساد الحكم واالحزاب وفضيحة االسلحة الفاسدة                
وحريق القاهرة وقمع المظاهرات الطالبية التي تطالب باالستقالل انطلق الضباط االحـرار تملـؤهم القـوة                

  ...ى ثورة وطنية والشجاعة وحب الوطن لياخذوا بيد الشعب من عصر الظلم ال
وكانت ليلة الثالث والعشرون من يوليو تموز سنة اثنان وخمسين وتسعمائة والـف انطلـق الـضابط                 
االحرار ليعلنوا للشعب انتهاء فترة االستعباد وبداية لعصر جديد مشرق في تاريخ مصر والعـرب والـشرق                 

ل الضباط االحرار لنبذ الظلم وليؤكدوا      االوسط بل ودول العالم الثالث وانتصرت ارادة الشعب الذي التف حو          
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للشعوب العربية من الخليج الى المحيط ان قوتهم في توحدهم ليجمعوا الهمم نحو استعادة الحريـة وتحقيـق                  
  العدالة االجتماعية 

  :اسباب قيام الثورة 
  استمرار الملك فاروق في تجاهله لالغلبية واعتماده على احزاب االقلية  
لية وصراع دموي بين االخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبـد          قيام اضطرابات داخ   

  الهادي 
  قيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبالد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة  
عرضت قضية جالء القوات البريطانية على هيئة االمم المتحدة ولم يصدر مجلس االمـن               

  قرارا لصالح مصر
ي بعد فرض الحماية البريطانية على مـصر وارسـال          تقليص حجم وحدات الجيش الوطن     

 معظم قواته الى السودان بحجة المساهمة في اخماد ثورة المهدي

  اغالق المدارس البحرية والحربية  
  سوء الحالة االقتصادية في مصر 
  الظلم وفقدان العدالة االجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الملكية وثروات الوطن 
  لك فاروق وحاشيته في االنفاق والبذخ على القصر وترك الشعب يعانيسفاهة حكم الم 

  :مميزات ثورة يوليو
   ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء -١
تنفرد ثورة يوليو بين جميع الحركات العسكرية التي حدثت في المنطقة بان تاريخ انتصارها مـازال                 -٢

  اليوم القومي لمصر
باط والشبان بقيادة جمال عبد الناصر وكان امرا جديـدا فـي عـالم              قيام الثورة بجيل جديد من الض      -٣

  االنقالبات العسكرية التي كان يقوم بها عادة قادة الجيوش واصحاب الرتب الكبيرة
كان تشكيل الضباط االحرار ذا طبيعة خاصة ال تنفرد باتجاه معين وال تنتمي لحزب سياسي واحـد                  -٤

  سياسيةفلقد كانوا من مختلف االتجاهات ال
اكتساب الثورة تاييد شعبي جارف من ماليين الفالحين وطبقات الشعب العاملة الذين كانوا يعيـشون                -٥

  حياة تتسم بالمرارة والمعاناة 
 بعد ستة اشهر من قيام الحركة وااللتزام بفترة انتقال          ١٩٢٣اتخاذ قرار حل االحزاب والغاء دستور        -٦

  ام جمهوري جديدمحددة هي ثالث سنوات يقوم بعدها نظ
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تميزت الثورة بالمرونة وعدم الجمود في سياستها الداخلية لصالح الدولة  حيث لم تجمد سياسة الثورة                 -٧
الخارجية في مواجهة االستعمار بعد رفض امريكا امدادها بالسالح وسحب عرضها في بنـاء الـسد                

  قوميةالعالي واتجهت الثورة الى اطراف اخرى من اجل تنفيذ المشروعات ال
انها االكثر اهمية في تاريخ مصر المعاصر فمازالت اطروحاتها تسهم في الجل الفكري الـدائر فـي     -٨

  مصر والوطن العربي النها كانت بداية لمشروع قومي حضاري ال يزال مستمرا
  وثيقةوثيقة

 البيان األول للثورة

تقرار الحكم وقد كان لكل     من الرشوة والفساد وعدم اس    . اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها األخير      
  . هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في فلسطين

وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمـره                  
 فقد قمنا بتطهير أنفـسنا وتـولى        إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بال جيش يحميها وعلى ذلك             

أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم وال بد أن مصر كلها سـتتلقى هـذا                     
  . الخبر باالبتهاج والترحيب

أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤالء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقـت                 
لشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجرداً              المناسب وإني أؤكد ل   

من أية غاية وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب أال يسمح ألحد من الخونة بأن يلجأ ألعمال التخريـب أو                    
سـيلقى  العنف ألن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيـل و                    

  . فاعله، جزاء الخائن في الحال وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس
وإني ُأطمئن إخواننا األجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مـسؤوالً عـنهم               

  . واهللا ولي التوفيق

   ١٩٥٢ يوليه سنة ٢٣
 التوقيع

 نجيب ح محمد. لواء أ

  لمسلحةالقائد العام للقوات ا
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  صورة طبق األصلصورة طبق األصل
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شهدت الحياة السياسية في مصر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية العديد من األزمات الـسياسة فـي                 
قضية االستقالل الوطني، والنهـوض االقتـصادي،       : مختلف وجوه النشاط السياسي واالجتماعي، وتمثلت في      

راطية، ولم يكن هناك من سبيل للخروج من هذه األزمات          والعدالة االجتماعية، وأزمة فلسطين، وأزمة الديمق     
 .المترابطة إال بعملية تغيير سياسي تحرك المياه الراكدة

وكانت قضية االستقالل أولى القضايا التي شغلت الحياة السياسية في مصر في تلك الفترة، وكان الوفد                
 وهو المفاوضة، ففي الفتـرة بـين الحـربين          هو رائد الحركة الوطنية والمطالب باالستقالل بأسلوبه التقليدي       

العالميتين جرت ست مفاوضات ومباحثات مع اإلنجليز للحصول على االستقالل فشلت جميعا عـدا معاهـدة                
التي وقّع عليها الوفد، وقبل فيها ببقاء القاعدة العسكرية البريطانية في مصر، فانحسر             ) م١٩٣٦= هـ١٣٥٥(

  .جزء من التأييد الشعبي له
ل الحرب العالمية الثانية زاد تسلط اإلنجليز على البالد سياسيا واقتصاديا طبقا لما أملته المعاهـدة               وخال

السابقة من ضرورات الحرب، فلما انتهت الحرب تصاعدت مطالب الجالء وإعادة النظـر فـي المعاهـدة،                 
ألمن الدولي ليتخذ   وفشلت حكومة السعديين وحكومة إسماعيل صدقي في تغييرها؛ فلجأت مصر إلى مجلس ا            

قرارا بجالء القوات البريطانية عنها وعن السودان فلم يؤيدها إال ثالثة أعضاء؛ فلجأت حكومة الوفـد إلـى                  
، وبذلك وصلت حكومة الوفد إلى أقصى ما تـستطيع فـي            )م١٩٥١أكتوبر  = هـ١٣٧١المحرم  (إلغائها في   

  .المطالبة بالجالء
شهدت فترة ما قبل ثورة يوليو أزمـات اقتـصادية أدت إلـى             أما األوضاع االجتماعية واالقتصادية ف    

وفي الريف كان المشهد غريبا؛ إذ      . اضطرابات اجتماعية وعمالية، فزاد حجم اإلضرابات االقتصادية والنقابية       
من المالك أكثر من ثلث األراضي الزراعية، وفي مواجهتهم أحد عشر مليونا مـن الفالحـين                % ٠,٥يملك  

  .المعدمين
ألزمات االقتصادية إلى حدوث هزات اجتماعية فأضرب عمال الحكومة عن العمل، وأضـرب             وأدت ا 

وكانت األزمات تحيط بالحكومـات     . المدرسون، وأضرب رجال الشرطة، وظهرت بعض القالقل في الريف        
من المتعاقبة وال تجد لها مخرجا، وهو ما يدل على عدم قدرة أطر النظام السياسي على استيعاب ما يواجهه                   

  .أزمات
وجاءت قضية فلسطين لتزيد حالة االحتقان التي يعاني منها المجتمع والحركة السياسية فـي مـصر؛                
حيث انتهت حرب فلسطين بهزيمة عانى منها الجيش والسياسة المصرية عامة، وترتب على ذلك لجوء بعض                

 العسكري ضـد المحتـل      الفصائل في الحركة السياسية في مصر إلى استخدام العنف ضد خصومها، والعمل           
اإلنجليزي، وترتب على تلك الهزيمة أيضا بروز الجيش المصري كمؤسسة مرشحة للقيام بـدور هـام فـي                  
الحياة السياسة المصرية، فظهرت قضية الجيش وتسليحه كقضية سياسية وليـست كقـضية عـسكرية، وزاد             

، وعجز النظام   )م١٩٥٢يناير  = هـ١٣٧١جمادى األولى   (تدهور األوضاع في مصر مع حريق القاهرة في         
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وعرفت الشهور الستة التالية للحريق أربـع وزارات لـم          . السياسي القائم عن ضبط األمور وممارسة الحكم      
  .تكمل آخرها اليومين حتى جاء انقالب الجيش

  ::الضباط األحرارالضباط األحرار
غابت المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية في مصر فتـرة          

حتالل البريطاني لمصر، حيث تم تصفية      جاوزت الخمسين عاما منذ اال    
الجيش من الضباط العرابيين، ثم غُيب الجيش في السودان، غيـر أن            
حركة الضباط بدأت تنشأ في أواخر الثالثينيات من مجموعـات مـن            
الضباط بأهداف عامة شائعة تمثل استجابة لروح العـداء لالسـتعمار           

" منقبـاد "رهم فـي    البريطاني فبدأت بلقاءات شباب الضباط في معسك      
 جمال عبد الناصـر   ، ومنهم   )م١٩٣٨= هـ١٣٥٧(بصعيد مصر عام    

  .وعبد اللطيف البغدادي وغيرهما
ا االبتعاد عن االرتباط بالحركات     ثم ما لبث هؤالء الضباط أن شكلوا حركتهم التنظيمية السياسية وآثرو          

الحزبية في المجتمع، وإن انتمى بعض ضباط حركة الضباط األحرار إلى تيارات سياسية وفكريـة معينـة،                 
، وعقدت أول اجتماعاتها واتفقت على تكوين خاليا سرية في          )م١٩٤٩= هـ١٣٦٩(وتشكلت اللجنة لهم عام     

  .الجيش إعدادا لالنقالب العسكري بعد ست سنوات
إال أن الضباط عجلوا القيام بانقالبهم بسبب معرفة الملك وأعوانه بحركتهم بعدما دخلوا فـي مواجهـة                 

 على مرشـح  محمد نجيبعلنية مع الملك فاروق في انتخابات نادي الضباط أسفرت عن فوز مرشحهم اللواء  
الملك في رئاسة النادي؛ فتقرر تعجيل موعد قيام الجيش بحركته، خاصة بعد تمكن الجهات األمنية من كشف                 

  .أسماء بعض الضباط األحرار وغالبيتهم في اللجنة التأسيسية
قبـل أن    يوليو لها حتى تفاجأ الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد نجيـب الهاللـي،               ٢٢واختيرت ليلة   

يتمكن وزير الحربية الجديد من إصدار التعليمات واألوامر بالتصدي لها، ثم أجل جمال عبد الناصر الموعـد                 
  .ليلة واحدة ليتمكن من استطالع رأي قيادة اإلخوان المسلمين في الموافقة على قيام حركة الجيش

ليو حوالي تسعين ضابطا، كـان       يو ٢٣كان عدد الضباط األحرار الذين أسهموا فعال في القيام بحركة           
ثلثهم من الضباط صغيري الرتب من رتبتي النقيب والمالزم، أما الثلث الباقي من الضباط فأعالهم رتبة هو                  

ولم يكن للتنظيم أحد في السالح البحري قط، وكان لديه أعداد يطمئن إليها فـي سـالحي                 ). البكباشي(المقدم  
  .الفرسان والمدفعية والطيران

  :لهالليوزارة ا
كان نجاح اللواء محمد نجيب في انتخابات نادي الضباط على غير رغبة القصر ذا تأثير كبيـر فـي                   
الحياة السياسية؛ إذ عمل القصر على حل مجلس إدارة نادي الضباط، فاستقال اللواء نجيب، وتـدخل رئـيس                  

 جمال عبد الناصر
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 من ذلك فقدم استقالته؛ فاختار      الوزراء حسين سري إلنقاذ الموقف بأن يعين نجيب وزيرا للحربية، فلم يتمكن           
، واختيـر   )م١٩٥٢ يوليو   ٢٢= هـ١٣٧١ شوال   ٢٨(الملك محمد نجيب الهاللي لتشكيل الوزارة الجديدة في         

إسماعيل شريف الموالي للقصر وزيرا للحربية، غير أن هذه الوزارة لم تكمل يومين حتى قامـت الثـورة،                  
ا على بعض األماكن العسكرية وقيـادة الجـيش، وأعلـن    وتحرك الجيش بقيادة اللواء محمد نجيب، وسيطرو    

  ). يوليو٢٣=  ذي القعدة٢(المقدم أنور السادات البيان األول للثورة يوم 
واستطاع تنظيم الضباط األحرار تقويض النظام القائم في ساعات معدودة، واعتلت حركة الجيش قيادة              

تكليـف  : ء محمد نجيب الهاللي طلبات الجيش، وهي      السلطة في البالد، وقدم اللواء نجيب إلى رئيس الوزرا        
السياسي المخضرم علي ماهر بتشكيل وزارة جديدة، وتعيين اللواء محمد نجيب قائدا عاما للجـيش، وطـرد                 
ستة من حاشية الملك؛ فرفع رئيس الوزراء هذه الطلبات إلى الملك، فوافق عليها، ثم خُلع الملك فاروق بعـد                   

ورة، وغادر الملك وأسرته مصر واتجه إلى إيطاليا، وُأعلن أحمد فؤاد الثاني ملكا على              أربعة أيام من قيام الث    
  .مصر، تحت إشراف مجلس الوصاية

ولعل نجاح حركة الضباط األحرار في القيام بانقالبها الناجح، واستطاعتها السيطرة على الحكم وخلـع               
عدد ورتب الضباط القائمين بها، واقتصارهم      الملك، رغم انكشاف بعض أفرادها قبل القيام بالحركة، وصغر          

يعود إلى استفادتها من بعض اإلمكانات المؤسسية المتاحـة لهـا كتنظـيم             -على بعض األسلحة دون غيرها      
عسكري؛ حيث قصرت الحركة أهدافها في تحقيق االنقالب على احتالل أهداف عسكرية محددة هـي مبنـى                 

  . فضالً عن هدف مدني واحد هو مبنى اإلذاعةقيادة الجيش ومعسكرات العباسية وألماظة،
كما أن استقالل الضباط عن الحركة الحزبية مكنهم من التحرك باسم المؤسسة العسكرية، فاسـتقطبت               

العقيد أحمد شوقي الذي انضم قبل قيام الثـورة         : بذلك ليلة الثورة قسما من الضباط غير المنضمين إليها، مثل         
  .حمد نجيببست ساعات؛ ثقة منه في اسم م

كذلك أفاد في فاعلية التحرك استغالل الضباط وضعهم الوظيفي بالجيش، فجرى التحـرك فـي شـكل               
تعليمات تنفيذية، دون إدراك المأمورين بالهدف وراء ذلك، فمثال يوسف صديق أحد الضباط المشاركين فـي                

أنهـم يقومـون بـانقالب      الثورة أظهر لجنوده أنهم يقومون بعمل خطير لصالح الوطن، ولم يدرك هـؤالء              
. عسكري، يستهدف السلطة وخلع الملك، ولعل بعضهم ظن أنه يتحرك تنفيذا ألوامر الدولة ولـيس العكـس                

يضاف إلى ذلك أن مخططي حركة يوليو حرصوا أن يجذبوا بعض أصحاب الرتب المعتبرة نـسبيا لمـلء                  
 لما يتمتع به من رتبة عالية وسمعة طيبـة          الفراغ في القيادة، فجاء اختيار اللواء محمد نجيب ليرأس الحركة؛         

  .في الجيش، كما أنه شخصية معروفة للمدنيين

  :قوانين الثورة الجديدة
اتخذت الثورة عددا من اإلجراءات المحققة ألهدافها السياسية واالجتماعية التي تبنتهـا، وفـي دعـم                

إلغاء األلقاب، ثم أصدرت قانون تطهيـر       سلطتها الجديدة وتثبيت أركانها، فأصدرت بعد أيام من قيامها أمرا ب          
  .اإلدارة الحكومية
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أصدرت بعد يومين من    )  من سبتمبر  ٧=  من ذي الحجة   ١٨(وقد قام اللواء نجيب بتشكيل وزارة جديدة        
تشكيلها قانون اإلصالح الزراعي الذي حدد الملكية الزراعية، وكان هذا القانون إجراء ثوريا ذا صلة مباشرة                

أما القـانون اآلخـر الـذي       . االجتماعية القائمة وقتها، وأوجد شعبية كبيرة للثورة في الريف        بجوهر المشكلة   
  .أصدرته الوزارة فهو قانون حل األحزاب

 يشكل عائقا أمام عدد من القوانين التي تصدرها الثورة، حيث عرضت هذه القوانين              ١٩٢٣كان دستور   
وانين كانت تصدر بأوامر ملكية مـن هيئـة الوصـاية دون            على المحاكم، ودفع بعدم دستوريتها، كما أن الق       

عرضها على مجلس النواب إلقرارها؛ ألن المجلس حل قبل قيام الثورة، وهذا األمر يـشكل تهديـدا علـى                   
 مـن   ٢٣(م ببيان أعلنه القائد العام للجيش فـي         ١٩٢٣شرعية الثورة الوليدة؛ لذلك ألغت قيادة الثورة دستور         

  ).م١٩٥٢ من ديسمبر ١٠= هـ١٣٧٢ربيع األول 
حيث أصدر مجلـس    ) م١٩٥٣ من يونيو    ١٨= هـ١٣٧٢ من شوال    ٦(وكان أهم قرارات الثورة في      

قيادة الثورة قرارا بإلغاء النظام الملكي، وإعالن النظام الجمهوري، واستقالت وزارة محمد نجيب، وشُـكلت               
لجمهورية، ورئيـسا لمجلـس قيـادة       وزارة جديدة ضمت عددا كبيرا من العسكريين، وأصبح نجيب رئيسا ل          

الثورة، ورئيسا للوزراء، وكان أول قرار وقعه الرئيس نجيب مرسوم ترقية الرائد عبد الحكيم عامر إلى رتبة                 
  .اللواء، وتعيينه قائدا عاما للجيش

  :حركة المدفعية والفرسان
األبنية ومستويات العمل   عندما قامت ثورة يوليو لم يكن لتنظيم الضباط األحرار خريطة تنظيمية ترسم             

والعضوية وتحدد االختصاصات وطريقة اختيار القيادات، فلم يظهر من الناحية التنظيمية إال الهيئة التأسيسية              
قبل ثورة يوليو، التي ما لبثت أن اتخذت اسم مجلس قيادة الثورة، وتُتخذ فيها القرارات باألغلبية؛ لذلك وجـد                   

إما أن يرتبطوا بواحد من قيادات الحركة وبخاصة جمـال          : مام أحد خيارين  كثير من أعضاء التنظيم أنفسهم أ     
عبد الناصر؛ فيكتسبوا بهذه الصفة ووجودهم السياسي النشط، بينما وجد آخرون أنفسهم في وضع ال يـسمح                 
لهم بذلك وبالتالي لم يكونوا إال مجرد ضباط جيش، ال إسهام لهم في رسم السياسات؛ لذلك بدأ يظهـر تيـار                     

عارض لقيادة الثورة في سالح المدفعية وسالح الفرسان، ففي المدفعية استمرت اجتماعات الضباط األحرار              م
في السالح بعد الثورة تناقش مواقف القيادة، واشتد نقد تصرفات عدد منها، وطبعوا منشورات تطالب بتكوين                

= هـ  ١٣٧٢جمادى األولى   (ضباط في   قيادة جديدة عن طريق االنتخاب الحر، فانتهى األمر باعتقال هؤالء ال          
  ).م١٩٥٣يناير 

وفي سالح الفرسان والمشاة تحدث الضباط عن جمعية عمومية تُعرض عليها القرارات الكبيرة التـي               
تتعلق بالبالد حتى ال ينفرد عشرة أو أكثر بإصدار مثل هذه القرارات، وطالبوا بإجراء انتخابات لمجلس قيادة                 

 يشمل المجلس أعضاء دائمين وآخرين منتخبين، كما طالب البعض بـأن يكـون              الثورة، واقترح بعضهم أن   
  .مجلس إدارة نادي الضباط الذي حله الملك هو الممثل المنتخب لحركة ضباط الجيش
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وتقدم هؤالء بطلب إلى محمد نجيب لتنظيم هيئة الضباط األحرار، وتكوين رئاسة لها باالنتخاب مـن                
فلم تستجب قيادة الثورة لـذلك، ومـا     ) م١٩٥٢أغسطس  = هـ١٣٧١ الحجة   ذي(مندوبي األسلحة، وذلك في     

لبثت أن أصدرت قرارا بإلغاء تنظيم الضباط األحرار بحجة أنه استنفد أغراضه، فتمسك الضباط بتنظـيمهم                
فلما علمت القيادة بذلك نقلت بعض موجهي الحركة خارج أسلحتهم،          . وكونوا لجانا منهم عن طريق االنتخاب     

ت البعض، فتجمع حوالي أربعمائة ضابط في ميس المدفعية مقررين االعتصام حتى يفرج عن زمالئهم               واعتقل
وشهد . فاعتُقل البعض وحققت معهم قيادة الثورة، وكانت تلك الكلمة الفصل في وجود تنظيم الضباط األحرار              

، حملة اعتقاالت بـين     ، أي بعد ستة أشهر من قيام الثورة       )م١٩٥٣يناير  = هـ  ١٣٧٢شهر جمادى األولى    (
الساسة المدنيين، وقرارا بحل األحزاب، واعتقال ومحاكمة بعض ضباط المدفعية، وحـل تنظـيم الـضباط                

  .األحرار

  :أزمة مارس
لم تقض حملة اعتقاالت الضباط المعارضين وحل تنظيم الضباط األحرار على حركة المعارضة فـي               

ـ ١٣٧٣رجـب   (لفرسان في   الجيش، حيث تصاعدت المعارضة بداخله في سالح ا        ، )م١٩٥٤مـارس   = هـ
  .متواكبة مع حركة الصراع الحزبي ضد قيادة الثورة، وصفّيت الحركتان في أوقات متقاربة

فقد تشكل مجلس قيادة الثورة من أحد عشر عضوا رأسه محمد نجيب، وكانت القيـادة الحقيقيـة فيـه                   
، وبدت في المجلس زعامتـان، اكتـسبت فيهـا          لجمال عبد الناصر رئيس اللجنة التأسيسية للضباط األحرار       

زعامة محمد نجيب تأييد شعبيا كبيرا بسبب اإلنجازات التي حققتها الثورة في بداية عهدها، أما زعامة عبـد                  
  .الناصر فقد استمرت عالقته الوثيقة بالضباط سواء في قيادة الثورة أو بين الضباط األحرار

صر مع تقدم انتصار مجلس قيادة الثورة علـى معارضـيه مـن             وقد ازدادت السلطة الفردية لعبد النا     
األحزاب المختلفة، حيث وقف غالبية المجلس مع عبد الناصر في مواجهة الحركة الحزبية باستثناء يوسـف                

  .صديق وخالد محيي الدين، وكان دور هذه األغلبية يضعف بقدر ما كانوا يتغلبون على الحركة الحزبية
السلطة بين نجيب وناصر، وجد نجيب نفسه رئيـسا بـال صـالحيات بـل               وفي أزمة الصراع على     

ويتعرض إلى مضايقات تصل إلى حد اإلهانة من بعض أعضاء المجلس، فقدم استقالته إلـى مجلـس قيـادة                   
فقبل المجلـس اسـتقالته، فقامـت       ) م١٩٥٤ من فبراير    ٢٢= هـ١٣٧٣ من جمادى اآلخرة     ١٩(الثورة في   

ي قادها اإلخوان المسلمون وكل القوى المناوئـة لالسـتبداد والتـسلط العـسكري،              المظاهرات المؤيدة له الت   
  .وطالبوا بعودة الحكم المدني، كذلك تحرك سالح الفرسان، وطالب بعودة نجيب

وأمام هذا اإلصرار الشعبي عاد نجيب إلى الحكم مرة ثانية، وأعلن إجراءات لوضع دسـتور وعـودة                 
ناصر أدار معركة أخرى في الخفاء تخلص خاللها من مؤيدي نجيب في الجيش،             الحياة المدنية، إال أن عبد ال     

ودبرت أعمال شغب وإضرابات في عدد من أحياء القاهرة، وقامت مظاهرات مدفوعة األجر تنـدد بـالحكم                 
الديمقراطي وتدعو إلى سقوط نجيب، واقتحمت مجلس الدولة، واعتدت على رئيسه الفقيه الدستوري الكبيـر               

زاق السنهوري بالضرب، وحلّت جماعة اإلخوان المسلمين، وبذلك استطاع عبد الناصـر أن يجـرد               عبد الر 
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ـ ١٣٧٣ من شـعبان     ١١(محمد نجيب من مؤيديه قبل معركته معه التي انتهت في             مـن أبريـل     ١٧= هـ
  .باستقالة نجيب، وتولي عبد الناصر مكانه) م١٩٥٤

  :السودان والجالء
خالف الدائمة بين المفاوضين المصريين والبريطانيين لمدة تزيد على         كان موضوع السودان هو نقطة ال     

الثالثين عاما، فمصر تعتبر السودان جزءا منها ال يمكن التنازل عنه، وبريطانيا تريد فصل االثنـين؛ لـذلك                  
رأى رجال الثورة حل مشكلة السودان حتى يتمكنوا من التفاوض مع اإلنجليز للجالء عـن مـصر، فوافـق                   

اء السودانيون على هذا األمر، ودمجت األحزاب السودانية التي تنادي باالتحاد مع مصر في الحـزب                الزعم
  .الوطني االتحادي

وكان على السودانيين أن يقرروا مصيرهم، إما باالتحاد مع مصر أو االستقالل، إال أن سياسة بعـض                 
لى سقوط وزارة إسماعيل األزهـري      المسئول عنه الملف السوداني أدت إ     " صالح سالم "رجال الثورة خاصة    

  .المؤيدة لالتحاد مع مصر، وتألفت وزارة جديدة كانت تطلب االستقالل، وبذلك انفصل السودان عن مصر
 مـن ذي    ١٠(وقامت الثورة بالتفاوض مع اإلنجليز للجالء عن مصر حتى جلت نهائيا عن مصر في               

تفاقية الجالء؛ ألنهـا أبقـت مـصر مرتبطـة          وانتقد الكثيرون ا  ). م١٩٥٦ من يوليو    ١٨= هـ١٣٧٥الحجة  
باإلنجليز، وضمنت لهم العودة إلى قواعدهم العسكرية في حالة حدوث اعتداء على مصر أو تركيـا، وكـان                  

  .أكثر المنتقدين لها اإلخوان المسلمين، وهو ما أوجد فجوة عميقة بين الجانبين
 التطور في مـصر والعـالم العربـي،         إن ثورة يوليو وأحداثها غزيرة؛ ألنها ارتبطت بمرحلة من        …

تصاعدت فيها موجات التحرير من االستعمار والرغبة في االستقالل، وهو ما عملت الثورة علـى تدعيمـه                 
  .ومساندته؛ فأيدت حركات التحرر العربي وغيرها

أما على صعيد الداخل فكان للثورة أنصارها وخصومها، ضحاياها والمنتفعون منها، وكل يتخذ موقفـه               
وإن كانت الثورة نجحت في إقـصاء       . ن تجربته التاريخية ومالصقته للحدث، وما تعرض له بسبب مواقفه         م

الملك عن عرشه وإقامة الجمهورية وإجالء اإلنجليز، وتحقيق نوع ما من العدالة االجتماعية اسـتفادت منـه                 
كرامتـه كانـت أولـى      بعض طبقات الشعب خاصة المعدمة والفقيرة، فإن الديمقراطية وحريـة اإلنـسان و            

ضحاياها؛ حيث نحت الثورة الحياة الليبرالية التي اتسمت بها الحياة السياسية قبل الثورة، والتي تعد من أزهى                 
عصور الديمقراطية في مصر، وجاءت بالحكم الفردي العسكري؛ حيث ذابت المؤسسات والقوى السياسية في              

  .شخص الزعيم، فأصبح هو القائد والمؤسسة
صدور قانون اإلصالح الزراعي بمصر، وهو أول إجراء اتخذته ثورة يوليـو بعـد               :  م ١٩٥٢ •

 طرد الملك فاروق من مصر

ـ    لجامعة الدول العربية  تعيين محمد عبد الخالق حسونة أمينا عاما        :  م   ١٩٥٢ • ذي ، وهو الثاني ال
وحسونة سياسي مصري تولى عـدة وزارات قبـل         . يتولى هذا المنصب بعد عبد الرحمن عزام      

 .توليه أمانة الجامعة منها المعارف والخارجية
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تنحي أحمد حسين عن رئاسة حزب مصر الفتاة االشتراكي، وأسندت الرئاسـة إلـى              :  م   ١٩٥٢ •
تاة، وكان مـن زعمـاء      إبراهيم شكري، والمعروف أن أحمد حسين هو مؤسس حزب مصر الف          

 .الحركة الوطنية في أيام عهد الملكية

وفاة الكاتب الكبير زكي مبارك، أحد جيل الرواد في األدب العربي الحديث، اشـتهر              :  م   ١٩٥٢ •
 .بمعاركه الفكرية مع طه حسين

 تأسيس الجمعية الجيولوجية المصرية:  م ١٩٥٢ •

 )هيئة التحرير  ( حل االحزاب المصرية والثورة تنشىء تنظيم:  م ١٩٥٣ •

  ::اللواء محمد نجيب يصبح أول رئيس لجمهورية مصر العربيةاللواء محمد نجيب يصبح أول رئيس لجمهورية مصر العربية: :  م  م ١٩٥٣١٩٥٣
  : ) ١٩٨٤ - ١٩٠١( محمد نجيب 

 ،اول   ١٩٥٢ولد فى السودان خدم بالجيش المصرى حتى رتبه لواء ثم رأس ثورة الجيش فى يوليـو                 
 وحـددت اقامتـه     ١٩٥٤ نوفمبر    والى ان تم نحيته فى     ١٩٥٣رئيس لجمهورية مصر عند اعالنها فى يونيو        

  . بالقاهرة١٩٨٤بعض الوقت فى منزله ثم اعيدت له حريته الى ان توفى فى 

  ::تشكيل محكمة الثورةتشكيل محكمة الثورة: :  م  م ١٩٥٣١٩٥٣

  وثيقةوثيقة
  تشكيل محكمة الثورة

، ص ١٩٨٩، ٢، دار المعارف، القاهرة، ط "١٩٥٢ يوليه سنة ٢٣ثورة "عبد الرحمن الرافعي، 
١٢٤ -  ١١٣.  

  ةتشكيل محكمة الثور
   ١٩٥٣سبتمبر سنة 

 سـبتمبر سـنة     ١٥أعلن اللواء محمد نجيب في خطبة له بمؤتمر شعبي عقد في ميدان الجمهورية يوم               
 قرار مجلس قيادة الثورة تشكيل محكمة الثورة لمحاكمة بعض السياسيين القدماء الذين تبين اتـصالهم                ١٩٥٣

  . بدول أجنبية
 اللطيف البغدادي وعضوية البكباشي أنور السادات وقائد        وشكلت محكمة الثورة برئاسة قائد الجناح عبد      

  . األسراب حسن إبراهيم
 سـبتمبر سـنة     ٢٦وانعقدت في مبنى قيادة الثورة بالجزيرة، وبدأت عقد أولى جلساتها يـوم الـسبت               

١٩٥٣ .  



 344 

وسنذكر فيما يلي القضايا التي نظرت أمامها وخالصة التهم التي أديـن فيهـا المتهمـون، واألحكـام                  
  . لصادرة ضدهما

  صورة طبق األصل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  موال وممتلكات اسرة محمد علىأمصادرة :  م ١٩٥٣ •
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  ::عزل محمد نجيب وتولية جمال عبد الناصرعزل محمد نجيب وتولية جمال عبد الناصر:  :   م  م ١٩٥٤١٩٥٤

 

  

  

  

  

   )١٩٧٠ - ١٩١٨( الرئيس جمال عبد الناصر 
  . باالسكندرية والقاهرة ولد فى االسكندرية فى اسرة تنتمى الى بلدة بنى مر بأسيوط نشأ وتعلم  •
 .  وعين ضابطا بسالم المشاة فى اسيوط ١٩٣٨تخرج من الكلية الحربية  •

 . عمل بالعلمين والسودان ثم عين مدرسا بالكلية الحربية  •

 . التحق بكلية اركان حرب ثم عين مدرسا بها  •

 .  وحوصر مع فرقته بالفالوجا ١٩٤٨اشترك فى حرب فلسطين  •

 . باط االحرار قام بتنظيم حركة الض •

 ووقع مع بريطانيا اتفاقية لجالء القوات البريطانيه عن قاعـدة           ١٩٥٤اصبح رئيسا للوزراء فى      •
  ١٩٥٤ يوليو ٢٧القتال فى 

 .  حيث انطلبت دعوة الحياد االيجابى ١٩٥٥لعب دورا هاما فى مؤتمر باندونج  •

 به رئيسا للجمهورية  اجرى استفتاء على الدستور الجديد وعلى انتخا١٩٥٦ يونيو ٢٣وفى  •

 .  مما أدى الى العدوان الثالثى غى مصر ١٩٥٦ يوليو ٢٦امم قناة السويس فى  •

  . ١٩٥٧ يوليو ٢٢افتتح اول مجلس امة  •

 باالتحاد  ١٩٦١ الى سبتمبر    ١٩٥٨تولى رئاسة الجمهورية العربية المتحدة التى قامت من فبراير           •
 . بين مصر وسوريا 

 منها تحديد ملكيـة االرض الزراعيـة        ١٩٦١عة النطاق فى يوليو     اصدر قرارات اشتراكية واس    •
 . بمائه فدان لالسرة وتأميم المؤسسات الكبرى ومنح العمال والفالحين مزايا ثورية 

  . ١٩٦٢ ثم االتحاد االشتراكى مايو١٩٥٧ ثم االتحاد القومى مايو ١٩٥٣أسس هيئة التحرير  •

 . لبالد العربية ساند حركات التحرير الوطنى فى أفريقيا وا •

 . وضع كتاب فلسفة الثورة  •
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   .١٩٧٠ سبتمبر ٢٨توفى فى  •

  ::فضيحة الفونفضيحة الفون: :  م  م ١٩٥٤١٩٥٤
اإلسرائيلى وربما على المستوى العالمى أيضا ،       –أحد أشهر عمليات المخابرات على المستوى المصري      

فـى  " حة الفـون  فضي"، ويطلق عليها    ١٩٥٢وقد نفذت فى أوائل الخمسينيات فى مصر بعد قيام ثورة يوليو            
 "سوزانا"ذلك الوقت غير أن اإلسم الحقيقي للعملية هو  وزير الدفاع اإلسرائيلى فى" بنحاس الفون"إشارة إلى 

تم التخطيط للعملية بحيث يقوم مجموعة من الشباب اإلسرائيلي المدرب بتخريـب بعـض المنـشأت                
  .وضاع بين مصر والواليات المتحدةاألمريكية الموجودة فى مصر بهدف زعزعة األمن المصرى وتوتير األ

  : دوافع التخطيط االسرائيلى للعملية
تعتبر البداية الحقيقية لتلك العملية عندما جاء موشى شاريت فى رئاسة الوزراء وبنحاس الفـون فـى                 
وزارة الدفاع ، فى الوقت الذى أصبح وضع اسرائيل دوليا فى منتهى التعقيد، فاالتحاد السوفيتى أصبح دولـة         
عظمى معادية، وبريطانيا على وشك سحب قواتها المرابطة في منطقة السويس، واالدارة األمريكية الجديـدة               
بقيادة الرئيس ايزنهاور تنكرت جزئيا السرائيل، على أمل فتح قنوات جديدة مع النظـام المـصرى بقيـادة                  

  الرئيس جمال عبد الناصر
 هو أن الدول العربية لن تلبث أن تعمل على االنتقـام            وكان اإلعتقاد السائد لدى إسرائيل فى هذا الوقت       

، وستستعد لحرب جديدة ضد اسرائيل، ولذلك فمن األفضل توجيه ضـربة            ١٩٤٨لكرامتها المهدرة فى حرب     
  .وقائية لمصر قبل أن تتسلح بالعدة والعتاد

ختصة بتفعيـل    وهي الم  –وبناء على هذا اإلعتقاد وضعت المخابرات العسكرية فى الجيش االسرائيلي           
 خطة للتخريب والتجسس في مصر تقوم باعتداءات على دور السينما والمؤسـسات العامـة،               -شباب اليهود   

وبعض المؤسسات األمريكية والبريطانية، وكان األمل معقودا على أن تؤدى هذه األعمال الى توتر العالقات               
  .المصرية األمريكية، وعدول بريطانيا عن سحب قواتها من السويس

  : العملية سوزانا
، إنفجرت ثالثة صناديق فى مبنـى البريـد الرئيـسى فـى             ١٩٥٤في يوم األربعاء الثاني من يوليو       

  .االسكندرية ملحقين أضراراً طفيفة
غيـر أن  . وفى الرابع عشر من يوليو انفجرت قنبلة فى وكالة اإلستعالمات األمريكية في االسـكندرية          

وبرغم أن الـصحافة لـم      . واألخوان المسلمين   تنحصر حول الشيوعيين   السلطات المصرية رأت أن الشبهات    
  .تتجاهل الموضوع هذه المرة لكنها أشارت إلى الحريق بإعتباره ناتج عن ماس كهربائى

جرت قنبلة آخرى في المركز الثقافي األمريكي بالقاهرة وعثر على جـرابين            وفي مساء اليوم نفسه أنف    
  .من نفس النوع يحتويان على بقايا مواد كيميائية
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كان من المفترض وضع متفجرات فى      ) الذكرى السنوية الثانية للثورة   (وفي الثالث والعشرين من يوليو      
فى االسكندرية، غير أن سوء الحـظ       ) ترو وريو م(محطة القطارات ومسرح ريفولي بالقاهرة وداري السينما        

لعب دوره وأشتعلت إحدى المتفجرات في جيب العميل المكلف بوضع المتفجرات بدار سينما ريو ، وبتفتيش                
 عام  ٢١وتم إعتقاله، وقال أن أسمه فيليب ناتاسون يهودي الديانه وعمره           . الشاب عثر معه على قنبلة آخرى       

  .رف بأنه عضو في منظمة إرهابية هي المسئولة عن الحرائقوجنسيته غير معروفه، وأعت
  : القبض على أعضاء التنظيم

وبناء على أعترافات ناتاسون والتحريات التى قامت بها أجهزة االمـن المـصرية فـى غيـاب دور                  
يم المخابرات العامة التى كانت فى وقتها فى بداياتها تم القبض على كل من فيكتور موين ليفي ، روبير نـس                   

  .وحاس ذو األصل البولنديداسا ، صمويل باخور عازار ، ماير م
وكان أخطر ما أعترف به موحاس هو إشارته إلى جون دارلينج أو ابراهام دار الذى اتضح فيما بعـد                   
أنه قائد الشبكة ومؤسس فرعيها بالقاهرة واإلسكندرية وأحد أخطر رجال المخابرات اإلسـرائيلية فـي ذلـك              

  .الوقت
 ميوحاس عن الطبيب اليهودي موسى ليتو وهو طبيب جراح وهو مسؤول فرع القاهرة، وتم               كما كشف 

القبض عليه ومن أعترفاته تم القبض على فيكتورين نينو الشهيرة بمارسيل وماكس بينيت وإيلـى جـاكوب                 
  ويوسف زعفران وسيزار يوسف كوهين وإيلى كوهين الشهير بالجاسوس الذى أفرج عنه فيما بعد

  :  أفراد التنظيممحاكمة
 جرت محاكمة أفراد الشبكة في محكمة القاهرة العسكرية التى          ١٩٥٤فى الحادى عشر من ديسمبر عام       

 ٣١تم تنفيذ الحكم فـي      (اإلعدام شنقا لموسى ليتو مرزوق وصمويل بخور عازار         : أصدرت أحكامها كالتالي  
 سـنة   ١٥مان ناتاسون ، األشغال الشاقة لمدة       ، األشغال الشاقة المؤبدة لفيكتور ليفي وفيليب هر       )١٩٥٥يناير  

 سنوات لماير يوسف زعفـران ومـاير صـمويل          ٧لفيكتورين نينو وروبير نسيم داسا، األشغال الشاقة لمدة         
  ميوحاس، براءة إيلي جاكوب نعيم وسيزار يوسف كوهين

 ذلك بـأعوام،    وتجاهل الحكم ماكس بينت ألنه كان قد أنتحر في السجن ، وأعيدت جثته السرائيل بعد              
  .وبول فرانك المشرف على التنظيم) جون دارلينج(هذا باالضافة الى هروب كل من ابراهام دار 

 تم االفراج عن سجناء القضية ضمن صفقة تبادل لألسرى مع مصر في أعقاب              ١٩٦٨وفي بداية عام    
  .نكسة يونيو

ائيلية جولدا مائير بنفسها حفـل      وأستقبلوا في إسرائيل إستقبال األبطال وحضرت رئيسة الوزراء اإلسر        
  .زفاف مرسيل نينو بصحبة وزير الدفاع موشى ديان ورئيس األركان

وتم تعيين معظم هؤالء الجواسيس في الجيش اإلسرائيلي كوسيلة مضمونة لمنعهم من التحدث بـشأن               
  .القضية
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  ::معاهدة الجالء عن مصرمعاهدة الجالء عن مصر: :  م  م ١٩٥٤١٩٥٤

  وثيقةوثيقة
  نص اتفاق الجالء

  ١٩٥٤ أكتوبر سنة ١٩في 
 قرار

  
  بإصــدار االتفــاق وملحقيــه والخطابــات المتبادلــة الملحقــة بــه والمحــضر المتفــق عليــه،

شمال أيرلنـدا والموقـع      و لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة ا      
   .١٩٥٤ أكتوبر سنة ١٩عليه بالقاهرة في 

  :مجلس الوزراء 
  ؛ ١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠عالن الدستوري الصادر في بعد االطالع على اإل        
 بالموافقة على االتفاق وملحقيـه والخطابـات المتبادلـة          ١٩٥٤ لسنة   ٦٣٧وعلى القانون رقم            

الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيـا               
  ؛ ١٩٥٤ أكتوبر سنة ١٩موقع عليه بالقاهرة في العظمى وشمال أيرلندا وال

  وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛         

  : قرر
 باالتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة بـه        ١٩٥٤ أكتوبر سنة    ١٩ يعمل اعتبارا من     - ١مادة  

 لبريطانيـا العظمـى     والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحـدة           
  .  والمرافق نصه لهذا القرار١٩٥٤ أكتوبر سنة ١٩وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 

   على الوزراء كل فيمايخصه تنفيذ هذا القرار، - ٢مادة 

   رئيس مجلس الوزراء

 عبد الناصر حسين جمال

  ح. بكباشي أ
اتهم ولة الغتيال جمال عبد الناصر،      حادثة المنشية المشهور بمصر حيث جرت محاو      :  م   ١٩٥٤ •

 .اإلخوان المسلمين بتدبيرها

  ::وفاة احمد امينوفاة احمد امين: :  م  م ١٩٥٤١٩٥٤
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  مايو٣٠/هـ١٣٧٣  رمضان٢٧ - ١٨٨٦  أكتوبر ١١/هـ١٣٠٤  محرم ٢(أحمد أمين إبراهيم الطباخ     
 .مؤرخ الفكر اإلسالمي وكاتب موسوعي مصري) ١٩٥٤

عمـل  .  والثقافـة  الرسالةعمل في القضاء والتدريس في الجامعة في كلية اآلداب ثم قام بإنشاء مجلتي              
له كتابـات   . أيضا على اإلشراف على لجنة التأليف والترجمة والنشر مدة أربعين سنة منذ إنشائها حتى وفاته              

بمقتضى مرسوم  ) م١٩٤٠= هـ١٣٥٩( اللغة العربية سنة     أصبح عضوا بمجمع  . الشهيرة" الرسالة"في مجلة   
، وفـي   )م١٩٢٦= هـ١٣٤٥(ملكي، وكان قد اختير قبل ذلك عضوا مراسال في المجمع العربي بدمشق منذ              

  .المجمع العلمي العراقي
" فيض الخاطر "و" زعماء اإلصالح في العصر الحديث    "وفجر اإلسالم و  " ضحى اإلسالم "من كتبه كتاب    

قـصة األدب فـي     "، و "النقد األدبي "، و "قاموس العادات والتقاليد المصرية   "، و "يوم اإلسالم "، و "سالمظُهر اإل "و
  .وغيرها" قصة الفلسفة"، و"العالم

أصيب أحمد أمين قبل وفاته بمرض في عينه، ثم بمرض في ساقه فكـان ال يخـرج مـن منزلـه إال                 
  مايو ٣٠/هـ١٣٧٣  رمضان ٢٧ توفي في    لضرورة قصوى، ورغم ذلك لم ينقطع عن التأليف والبحث حتى         

١٩٥٤.(  
  .»أريد أن أعمل ال أن أسيطر«من أشهر أقواله 

 مصر تنضم الى دول عدم االنحياز:  م ١٩٥٥ •

 داناعالن استقالل السو:  م ١٩٥٦ •

 منح المرأة المصرية حق التصويت في االنتخابات العامة:  م ١٩٥٦ •

  ::تأميم الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس تأميم الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس : :  م  م ١٩٥٦١٩٥٦
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  العدوان الثالثى على مصرالعدوان الثالثى على مصر: :  م  م ١٩٥٦١٩٥٦

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
القوات البريطانية والفرنسية تنزل حول محيط مدينة بورسعيد أثناء العدوان الثالثـي            :  م   ١٩٥٦ •

على مصر، ولكن هذه القوات تفشل للوصول إلى مدينة اإلسماعيلية بسبب المقاومة الشعبية التي              
 .استبسلت في الدفاع عن المدينة

 صـوتا مقابـل خمـسة       ٦٤صدور قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبيـة          :  م   ١٩٥٦ •
 وإسـرائيل، المعروفـة      بوقف إطالق النار في الحرب التي أدارتها بريطانيا وفرنسا         –أصوات  

 . بالعدوان الثالثي على مصر

 تأسيس المجلس األعلى للعلوم:  م ١٩٥٦ •

 وفاة عالم األثاروالمؤرخ زكى محمد حسن :  م ١٩٥٧ •

  افتتاح مصنع الحديد والصلب بحلوان:  م ١٩٥٨ •
أول نقيب للصحفيين المصريين، حيث إنه      " محمود أبو الفتح  "وفاة الصحفي المصري    :  م   ١٩٥٨ •

م، ١٩٤٢م، وتبرع بشقته إلقامتها عام      ١٩٤١ل من طالب الحكومة بإنشاء نقابة للصحفيين عام         أو
، وأبو الفتح من مواليد أغـسطس       "المسألة المصرية والوفد  "، و "مع الوفد المصري  "له كتابان هما    

 .م١٨٩٣

  ::تمويل االتحاد السوفيتى المرحلة االولى من السد العالىتمويل االتحاد السوفيتى المرحلة االولى من السد العالى: :  م  م ١٩٥٨١٩٥٨
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 وشـارك   جمال عبد الناصـر   جنوب مصر، انشأ في عهد       في   نهر النيل  على   سد مائي السد العالي هو    
يـستخدم لتوليـد    . ن آثار فيضان النيل   ساعد كثيرا في التحكم في تدفق المياه والتخفيف م        . السوفييت في بناءه  
  .الكهرباء في مصر

  :اآلثار اإليجابية
ونجد من االثار االيجابية للسد العالى أنه عمل على حماية مصر من الفيضان و الجفاف أيضاً حيث أن                  
 بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان و تقوم بتخزينها لالستفادة منها في سنوات الجفاف وعمـل الـسد                  

العالي أيضا على زيادة مساحة االراضى الزراعية والتوسع فى المساحة الزراعية نتيجة توفر الميـاة وذلـك          
هذا توسع أفقى وعمل ايضا على توسع رأسى وهو زراعة محاصيل أكثر على االرض نتيجة تـوفر الميـاة                   

بـاءالتى أفـادت مـصر      ممكن ثالث زرعات كل سنة وذلك أيضا من اثارة االيجابية عمل على توليد الكهر             
اقتصاديا ويصدر منه االن فى بعض الدول مثل سوريا واالردن وكذلك ليبيا وجارى أيضا التصدير الى كـل                  

  .من تركيا وتونس والجزائر والمغرب

  :اآلثار السلبية
بـالتهجيرة   غمرت قرى نوبية كثيرة، مما أدى إلى ترحيل أهلها، بيما يسمى             بحيرة ناصر  
  . نوبيةال
  .  الفيضان المغذي للتربةطميحرمان وادي النيل من  
  .  حول قواعد المنشآت النهريةErosion النحرزيادة  
  . تآكل شواطئ الدلتا 

  ::الوحدة بين مصر وسورياالوحدة بين مصر وسوريا: :  م  م ١٩٥٨١٩٥٨
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أعلنـت  ). ١٩٦١-١٩٥٨(الـسورية   -الجمهورية العربية المتحدة هو االسم الرسمي للوحدة المصرية       
شـكري   بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل الرئيـسين الـسوري            ١٩٥٨ فبراير/ شباط ٢٢الوحدة في   

وفـي  .  عاصمة للجمهورية الجديدة   والقاهرةاختير عبد الناصر رئيساً     . جمال عبد الناصر   والمصري   القوتلي
 تم توحيد برلماني البلدين في مجلس األمة بالقاهرة وألغيت الوزارات اإلقليميـة لـصالح وزارة                ١٩٦٠عام  

، وأعلنـت   ١٩٦١ سبتمبر/ أيلول ٢٨ يوم   دمشقأنهيت الوحدة بانقالب عسكري في      . موحدة في القاهرة أيضاً   
الجمهوريـة  "، بينما احتفظت مـصر باسـم        "الجمهورية العربية السورية  "سوريا انفصالها عن مصر لتسمى      

  .١٩٧٠حتى عام " العربية المتحدة

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وفاة الكاتب سالمة موسى:  م ١٩٥٨ •

  تأسيس بنك القاهرة : م ١٩٥٨ •

  تأسيس السيد يوسف عبد الرحمن مكتبة عالم الكتب فى شارع ثروت:  م ١٩٥٩ •
الرئيس المصري األسبق جمال عبد الناصر يضع حجر األساس لمشروع السد العالي            :  م   ١٩٦٠ •

التلفزيون المصري يبدأ في بث برامجه، وكان أول بث مباشر          :  م   ١٩٦٠ .بأسوان جنوب مصر  
 ).مجلس الشعب حاليا(ألمة من مجلس ا

 وفاة على ماهر:  م ١٩٦٠ •
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 تأسيس دار النهضة العربيةفى شارع ثروت:  م ١٩٦٠ •

 االنفصال عن سوريا:  م ١٩٦١ •

قبـل  " حزب الوفـد  "أحد قيادات   " مكرم عبيد "وفاة الزعيم الوطني المصري القبطي      :  م   ١٩٦١ •
م، وحـصل   ١٨٨٩مكرم عبيد عام    ولد  . م١٩٤٢صدور قرار بفصله من الهيئة الوفدية في يوليو         

على الدكتوراة في القانون، وكان يحفظ القرآن الكريم، ولعب أدوارا هامة في الحيـاة الـسياسية                
 .م١٩٥٢والوطنية في مصر قبل ثورة يوليو 

ولد باإلسـكندرية،   ولد باإلسـكندرية،   . . وفاة محمد شفيق غربال مؤسس المدرسة التاريخية الحديثة       وفاة محمد شفيق غربال مؤسس المدرسة التاريخية الحديثة       : :  م    م   ١٩٦١١٩٦١
حق بمدرسة المعلمين العليا، ثم ابتعث إلكمال دراسـته بـإنجلترا،           حق بمدرسة المعلمين العليا، ثم ابتعث إلكمال دراسـته بـإنجلترا،           وتلقى تعليمه بالقاهرة، الت   وتلقى تعليمه بالقاهرة، الت   

عمل بوزارة التعليم، وبجامعة القاهرة، وكون قاعدة عريضة من التالميذ الذين ساروا علـى              عمل بوزارة التعليم، وبجامعة القاهرة، وكون قاعدة عريضة من التالميذ الذين ساروا علـى              
  ……نهجهنهجه

ـ ١٣٨١  جمادى األولى  ٩ -م  ١٨٩٤  يناير ٤/هـ١٣١١  جمادى اآلخرة  ٢٦(محمد شفيق غربال      هـ
 .مؤرخ مصري) م١٩٦١  أكتوبر١٩=

.. في كل مجال أناس يدركون أن صناعة البشر أعرض أثرا وأبقى ذكرا من تأليف وصـناعة الكتـب                 
وطريقهم إلى ذلك هو طبع فكرهم وأسلوبهم ومنهجهم في عقول وأفئدة التالميذ الذين ينشرون هذا الفكر وذلك                 

  ...رون بأنهم من تالميذهماألسلوب، ويفخ
ومحمد شفيق غربال واحد من هؤالء الذين اهتموا بصناعة التالميذ، وتأسيس المنهج وتعبيد الطريـق               

  .وكان تالميذه يفخرون ويتباهون بالتلمذة على يديه، ويعدون ذلك أفضل مسوغات قبولهم.. لمن بعده
ة المصرية؛ فقد سبقه آخـرون، مـصريون        لم يكن غربال أول أستاذ للتاريخ الحديث يعمل في الجامع         

  .وأجانب، لكنه كان أول من أسس مدرسة تاريخية لدراسة تاريخ مصر الحديث، كان هو رائدها والموجه لها
وعني شفيق غربال بتالميذه عن نفسه، فقل بسبب ذلك نتاجه العلمي في الوقت الذي زاد تـأثيره فـي                   

فة من تاريخ مصر الحديث، وكان شديد الصرامة فيما يتـصل           تالميذه الذين وجههم إلى دراسة جوانب مختل      
 وال  جامعة القاهرة بالبحث التاريخي، وال يقبل من تالميذه إال أجود األعمال، وكانت تمر السنوات الطوال في               

  .تناقش رسالة يشرف عليها شفيق غربال من فرط تدقيقه في أعمال تالميذه
ولم تكن هذه الصرامة العلمية إال دليل حب لتالميذه؛ ألنه يريد أن يرتقي بهم في ميدان البحث العلمـي           

  .ف الكتبوأن يحققوا ما كان يتمناه لنفسه، وشغل بتأليف التالميذ عن تألي
وعلى الرغم من انشغاله في ميادين مختلفة فإن مجلسه العلمي الذي كان يعقده كـل أسـبوع لمتابعـة                   
أعمال تالميذه لم ينقطع، وكان يواليهم ويوجههم إلى آفاق رحيبة، ويسألهم عما يقرءون، ونشأ عن ذلك جيـل                 

ل كان الواحد منهم يفخر بأنـه مـن         من المؤرخين المصريين عرفوا بنهمهم وعمق نتاجهم العلمي، هذا الجي         
  .تالميذ شفيق غربال؛ ألن ذلك كان يعني الدقة والتميز، فيا لها من تلمذة أعظم من أستاذية
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  :سكندري المولد قاهري التكوين
وتلقى ) م١٨٩٤  يناير ٤/هـ١٣١١  جمادى اآلخرة  ٢٦( في   اإلسكندريةولد محمد شفيق غربال بمدينة      

 تعليمه االبتدائي فالثانوي بمدرسة رأس التين الثانوية، ثم انتقل إلى القاهرة والتحـق بمدرسـة المعلمـين                  بها
العليا؛ ألن ذلك المعهد كان الوحيد في مصر الذي يمكن أن يصله بالدراسات اإلنسانية وفي مقدمتها دراسـة                  

قرأ فيما قرأ وهـو ال يـزال طالبـا فـي            وكان شفيق غربال شديد الغرام بقراءة التاريخ، حتى إنه          . التاريخ
  .المدرسة الثانوية كتاب وفيات األعيان البن خلكان كامال

ويجدر بالذكر أن مدرسة المعلمين العليا أنجبت لمصر عددا من رواد النهضة األدبية والعلميـة، مـن                 
وعبد ،  ومحمد فريد أبو حديد   ،  وعبد الرحمن شكري  ،  وإبراهيم عبد القادر المازني   ،  أحمد زكي أمثال الدكتور   
  . وغيرهمالحميد العبادي

  :مع أرنولد توينبي في لندن
بعثـة  أوفدته الحكومة المصرية في     ) م١٩١٥=هـ١٣٣٤(وبعد تخرجه في مدرسة المعلمين العليا سنة        

 بإنجلترا لدراسة التاريخ، ولم يتردد شفيق غربال في السفر إلى إنجلترا رغم مـا               جامعة ليفربول دراسية إلى   
أخطار حيث كانت الحرب العالمية األولى مشتعلة، وفي الجامعة أكب غربال علـى دراسـته   يتهدد سفره من    

  ).م١٩١٩= هـ١٣٣٨(بكل جهد وعزم حتى حصل على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف سنة 
وبعد عودته إلى مصر عمل مدرسا في إحدى المدارس الثانوية باإلسكندرية لمدة ثالث سنوات، ثم أوفد                

وفي أثناء دراسـته التقـى      . لى إنجلترا والتحق بمدرسة الدراسات التاريخية التابعة لجامعة لندن        مرة أخرى إ  
وتوثقت بينهما  . بالمؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي الذي كان يشرف على بحوث الدراسات العليا هناك            

وكانت بعنوان  ) م١٩٢٤=ـه١٣٤٣(الصلة، ثم أشرف على رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير سنة             
ـ ١٣٤٧(، ثم نشرت هذه الرسالة في لندن سـنة          "بداية المسألة المصرية وظهور محمد علي     " ، )م١٩٢٨=هـ

  .لكنها إلى اآلن لم تترجم إلى العربية
وكانت هذه الدراسة حدثا علميا استرعى أنظار األساتذة والباحثين، وخاصة أنها اعتمدت على الوثـائق          

نشورة، وكان هذا أمرا جديدا في تاريخ الدراسات التاريخية في مصر، كما أنهـا اتـسمت                األوروبية غير الم  
  .بالتحليل واستقراء األحداث والموضوعية

وقدم توينبي للرسالة المنشورة بكلمات تبرز أهمية البحث، مؤكدا أنه قد استفاد من اإلشراف عليه أكثر                
هو بعيد كل البعد عن الميول واألهواء التـي تحـيط بدراسـته،    مما أفاد، مشيدا بتلميذه المؤرخ الناشئ الذي     

  .بحيث لو أن اسمه لم يطبع مع البحث لكان من الصعب القول بأن المؤلف إنجليزي أو فرنسي أو مصري
وتناول في هذه الدراسة التطورات السياسية في مصر منذ الحملة الفرنسية حتى وصول محمد علي إلى                

ة المصرية كانت جزءا مهما من المسألة الشرقية، وأنه ال يمكن فهم هذه المـسألة إال                الحكم، وأثبت أن المسأل   
إذا ربطنا بينها وبين ما كان يجري في الدولة العثمانية وأوروبا، وهي الطريقة التي سار عليها أستاذه توينبي                  
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سة جادة دون النظر إلـى مـا        في كتاباته التاريخية، فال يمكن دراسة فترة من تاريخ دولة وتتبع أحداثها درا            
يجري حولها؛ فحوادث العالم متشابكة، وال تقع حادثة دون أن تمتد آثارها إلـى البلـدان األخـرى، ولكـن                    

  .بدرجات متفاوتة

  :بين الجامعة والمعارف
عين لتدريس التاريخ بمدرسة المعلمـين      ) م١٩٢٥=هـ١٣٤٤(وبعد أن عاد غربال إلى مصر في سنة         

لى أن نقل أستاذًا مـساعدا للتـاريخ الحـديث بكليـة اآلداب بالجامعـة المـصرية سـنة                   العليا، وظل بها إ   
ثم ما  . ، وكان األساتذة األجانب في ذلك الوقت يحتلون معظم كراسي التدريس بالجامعة           )م١٩٢٩=هـ١٣٤٨(

ـ ١٣٥٥(لبث أن رقي شفيق غربال إلى كرسي أساتذة التاريخ الحديث سـنة              خلفًـا للمـؤرخ    ) م١٩٣٦=هـ
نجليزي جرانت، وكان بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب، ثـم انتخـب عميـدا لكليـة اآلداب سـنة                    اإل
وبعدها بعام نقل شفيق غربال من جامعة القاهرة إلى وزارة المعارف ليبـدأ مرحلـة               ) م١٩٣٩=هـ١٣٥٨(

، عاد  )م١٩٤٢=هـ١٣٦١(جديدة في خدمة التربية والتعليم، وظل يعمل بها وكيالً مساعدا للوزارة حتى سنة              
  .بعدها إلى الجامعة ليستأنف نشاطه العلمي بها

عاد غربال بعد ثالث سنوات إلى وزارة المعارف مستشارا فنيا لها، ثم وكيالً لهذه الوزارة إلى جانـب                  
، ثم نقل وكيالً لوزارة الشئون االجتماعيـة        )م١٩٤٩=هـ١٣٦٨(تعيينه أستاذًا غير متفرغ بكلية اآلداب سنة        

يلة، وكان خروجه من منصبه في وزارة المعارف بسبب خالفه مع حكومة الوفـد حـول الـسياسة                  لفترة قل 
التعليمية إذ كان من رأيه أال يكون التوسع الكمِّي في التعليم على حساب الكيف الذي يخرج الصفوة الممتازة،                  

ة وكـيال لـوزارة     عاد شفيق غربال للمرة الثالث    ) م١٩٥٢=هـ١٣٧٢(فلما خرج حزب الوفد من الحكم سنة        
وكان له في أثناء عمله بوزارة المعارف مع غيره مـن           ).. م١٩٥٤=هـ١٣٧٤(التعليم، ولبث بها حتى سنة      

  .زمالئه إسهام كبير في حركة التعريب والتمصير األولى للمقررات التاريخية

  :تأسيس المدرسة التاريخية المصرية
ه وقوة تأثيره في طالبه أن تكون لـه الريـادة           تمكن شفيق غربال بفضل مقدرته العلمية ودقة مالحظت       

الفكرية للمدرسة التاريخية المصرية، ووضع لها خطة تقوم على توجيه االهتمام إلى دراسة التاريخ القـومي                
الحديث، واستحدث دروسا في تاريخ مصر الحديث السياسي واالقتصادي، وفي تاريخ الشرق األدنى الحديث،              

 على متابعة الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة، وفتح أمامهم آفاق            وشجع المتفوقين من طالبه   
  .البحث في دور الكتب والوثائق

وفي أثناء ذلك كان الملك فؤاد معنيا بتاريخ أسرته وخاصة تاريخ محمد علي وأبيه إسـماعيل، وأمـر                  
لجمع ما في القصر الملكي ودار      " حسن باشا نشأت  "برئاسة الدكتور   ) م١٩٢٥=هـ١٣٤٤(بتشكيل لجنة سنة    

المحفوظات العمومية بالقلعة والدور الحكومية من وثائق تتعلق بأسرة محمد علي وتصنيفها، وترجمة ما كان               
  .منها بالتركية إلى العربية
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واستغل الملك فؤاد عالقته الشخصية مع رؤساء الحكومات في أوروبا واستنسخ تقارير قناصلهم فـي               
 بقصر عابـدين  لتاسع عشر، وأمر بوضع كل تلك الوثائق والتقارير والفرمانات داخل مبنى            مصر في القرن ا   

هدف إلى إتاحة الفرصة لعدد من المـؤرخين        ي" دار الوثائق السرية والمحفوظات التاريخية الملكية     "أطق عليه   
لكتابة تاريخ أسرته، غير أن الملك فؤاد كان قليل الثقة في المؤرخين المصريين وفي مقدرتهم علـى كتابـة                   
تاريخ مصر الحديث، فاستقدم بعض المؤرخين األجانب بعد أن هيأ لهم كل اإلمكانات ووعـدهم بالمكافـآت                 

ير من المؤلفات التاريخية التي تتناول تاريخ أسرة محمد علي وفق التوجيه            السخية، وقام هؤالء بوضع عدد كب     
  .الخاص للملك فؤاد

ونزل شفيق غربال وتالميذه إلى ميدان الكتابة في تاريخ مصر الحديث مزودا بذكاء حاد وثقافة واسعة                
 توجيه تالميذه إلـى     وقدرة فائقة على البحث والتحليل، وتجرد من الهوى، وإخالص للحقيقة وحدها، وبدأ في            

البحث في تاريخ األمة المصرية والمجتمع المصري، كتاريخ التعليم والصناعة والتجارة والزراعة، ورغَّبهم             
في دراسة التاريخ العثماني باعتباره مدخال لدراسة التاريخ المصري الحديث، ووجههم إلى االهتمـام بجمـع                

في دور الوثائق بمصر، وبذلك وضع شفيق غربال وتالميـذه          المادة التاريخية األصلية من مصادرها األولى       
األساس لبناء التاريخ المصري الحديث، ونقل اإلشراف على الدراسات التاريخية من يد القصر واألجانب إلى               

  .الجامعة

  :األثر الباقي.. التالميذ
 إشرافه، واحتلوا   تخرج على يد شفيق غربال عدد من المؤرخين الكبار، كتبوا أطروحاتهم العلمية تحت            

أماكنهم في الجامعة، وأثروا المكتبة التاريخية بدراساتهم الرصينة، وواصلوا مسيرة أسـتاذهم فـي البحـث                
  :ومن أشهر هؤالء.. والعلم، وكانوا يفخرون بأنهم درسوا على يد غربال

وهو أكبر تالمذة شفيق غربال وأكثرهم شهرة، وأشبههم بـه،          : أحمد عزت عبد الكريم   . د 
تاريخ التعليم في عصر محمـد      "ل تحت إشرافه درجة الماجستير وكان موضوع رسالته         نا

، ثم كان أول مـن ينـال الـدكتوراة فـي التـاريخ مـن طلبـة الجامعـة سـنة                      "علي
تاريخ التعلـيم منـذ     "تحت إشراف غربال، وكان موضوع رسالته       ) م١٩٤١=هـ١٣٦٠(

وهو يعد مؤسس   . تان مطبوعتان ، والرسال "أواخر عصر محمد علي إلى أوائل حكم توفيق       
مدرسة التاريخ الحديث في جامعة عين شمس، وشغل نفسه باإلشراف على أبحاث تالميذه             

  .وتوجيههم، وله الفضل في ترغيبهم في دراسة التاريخ العربي الحديث والمعاصر
مؤسس مدرسة التاريخ الحديث بجامعة األزهر، تتلمذ علـى يـد           : عبد العزيز الشناوي  . د 

، وهـو   "السخرة في قناة السويس   "ل ونال تحت إشرافه درجة الماجستير تحت عنوان         غربا
يعد من أغزر المؤرخين المصريين المعاصرين إنتاجا، كتب في مجـاالت مختلفـة مـن               

الدولة العثمانية دولة إسـالمية مفتـرى       "التاريخ، وتوج أعماله العلمية بموسوعته العظيمة       
  ".عليها



 357 

 من نوابغ المؤرخين المصريين، نـال درجتـي الماجـستير           وهو: محمد رفعت رمضان   
مـصر والدولـة    "، و "ثورة علي بك الكبيـر    : "والدكتوراة تحت إشراف غربال بأطروحته    

  ".١٨٦٣-١٨٤٠دراسة تاريخية للعالقات السياسية يبن الطرفين من .. العثمانية
ر والـدكتوراة   وتخصص في التاريخ الزراعي، ونال درجتي الماجستي      : أحمد أحمد حتة  . د 

تطـور الزراعـة    "و" الفالح المصري في عهد محمد علي     : "تحت إشراف غربال برسالتيه   
  ".المصرية في النصف األول من القرن التاسع عشر

فخر الدين بن معـن     "ونال تحت إشراف غربال درجة الماجستير بعنوان        : حسن عثمان . د 
اليا، وتخصص فـي دراسـة أعمـال        ، ثم استكمل دراسته العليا في إيط      "الثاني أمير لبنان  

  .الشاعر دانتي، وترجم له الكوميديا اإللهية إلى العربية

  :بحوث ودراسات
درس شفيق غربال األصول التاريخية التي كونت تطور مصر في القرن التاسع عـشر فكتـب بحثـه             

ديار المصرية  ترتيب ال "، وتشتمل هذه الدراسة على تحقيق مخطوط بعنوان         "مصر على مفرق الطرق   "العميق  
كما شرحه حسين أفندي أحد أفندية الروزنامة في مصر العثمانية، وهو عبارة عـن              " في عهد الدولة العثمانية   

مدير مالية مصر خالل الحملة الفرنسية إلى حسين أفنـدي حـول أحـوال              " المسيو إستيف "أسئلة موجهة من    
  .مصر اإلدارية والمالية وإجابات حسين أفندي عليها

ستاذ غربال في هذا البحث نموذجا لنشر النصوص التاريخية نشرا علميا محققًا، وفتح به ميدان               وقدم األ 
  .البحث في تاريخ مصر العثمانية

". م١٨٠١الجنرال يعقوب والفارس لسكاريس ومشروع استقالل مصر فـي سـنة            "كما نشر بحثه عن     
ي العواصم األوروبية كما تخيلها يعقوب حنا       وتناول فيه فكرة استقالل مصر عن تركيا على أساس التفاوض ف          

وهذا البحث  . ولسكاريس بعد جالء الفرنسيين عن مصر، وقد بني هذا البحث على المصادر العربية والغربية             
  .كان أصال محاضرات عامة ألقاها غربال في الجمعية الجغرافية

تاب على صغر حجمـه مـن       ويعد هذا الك  ". محمد علي الكبير  "كتابة  ) ١٩٤٤= م  ١٣٦٣(ثم نشر سنة    
أفضل الدراسات التاريخية التي كتبت باللغة العربية، وهو ليس ترجمة لسيرة محمد علي ولكنه بحث عميـق                 
في أصول المجتمع المصري كما كان يعيش في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عـشر، ثـم                   

  . ل هذه الفترةتقص دقيق لما طرأ على هذا المجتمع من تغيرات واسعة خال
واستعرض غربال نجاح محمد علي في إقامة سلطة مركزية تجمع كل القوى المتصارعة فـي إطـار                 
واحد، والنهوض بحركات إصالحية وعمرانية واسعة في كل المجاالت، وأرجع سبب نجاح محمد علي فـي                

 تركيا إلى أن محمد علـي       إصالحاته وفشل السلطان العثماني محمود الثاني في اإلصالحات التي قام بها في           
كان يعتمد على ثالثة أسس وهي القوة والعلم والمال، في حين اعتمد السلطان العثماني على القوة العـسكرية                  

  .وحدها
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، فقد رأى غربال أن محمد علي وهو قائد عثماني مسلم           الدولة العثمانية وأما عن موقف محمد علي من       
كان ال بد له من مساعدة الخليفة العثماني على إصالح دار اإلسالم، وعلى االحتفاظ بها مصونة ضد هجمات                  

 في سنة   صلح كوتاهية الموقف حتى فقد الثقة بالسلطان العثماني بعد        أعداء اإلسالم، وأنه ظل على إيمانه بهذا        
  .العثمانيةم، وبدأ بعدها يفكر في االنفصال عن الدولة ١٨٣٣

، "تاريخ المفاوضات المصرية البريطانيـة    "دراسة قيمة بعنوان    ) م١٩٥٢=هـ١٣٧١(ثم نشر في سنة     
 إلـى معاهـدة التحـالف       ١٨٨٢وهو عبارة عن بحث في العالقات المصرية البريطانية منذ االحتالل سـنة             

نب غربـال للكتابـة فـي       م، وهذه الدراسة كانت المحاولة األولى من جا       ١٩٣٦المصرية البريطانية ي سنة     
القضايا المعاصرة والتعرض للحركة الوطنية المصرية بعد أن كان القرن التاسع عشر يحتل مكان الـصدارة                

  .من اهتماماته
منهاج مفصل لدراسة العوامل التاريخية فـي بنـاء األمـة           "أما آخر ما كتبه من دراسات فكان بعنوان         

يس تاريخا لألمة العربية، ولكنه فلسفة لتاريخها، وهو في األصـل           والكتاب ل " العربية على ما هي عليه اليوم     
محاضرات ألقاها على طلبة معهد الدراسات العربية بالقاهرة، ويقوم هذا المنهاج المفصل على اعتبار أن بناء                

  :األمة العربية متأثر بعوامل ثالثة هي
  .األوضاع الداخلية للعالم العربي 
  .ربيةاألثر العثماني في األمة الع 
  .الغزو األوروبي وأثره في العالم العربي 

وعالج المؤلف هذه العوامل منفردة أو متجمعة، متوازية أو متصلة حتى تم بالتقائها بناء األمة العربيـة           
  .على ما هي عليه اليوم

وعلى الرغم من شدة اهتمام األستاذ شفيق غربال بالترجمة باعتبارها وسيلة لتزويد المكتبـة بروائـع                
المدينة الفاضـلة   "فكر األجنبي فإنه لم يمارس الترجمة كثيرا، والكتاب الوحيد الذي ترجمه إلى العربية هو               ال

، وهي ترجمة جاءت آية في الدقة واألمانة ورصانة األسلوب، وإلـى جانـب              "عند فالسفة القرن الثامن عشر    
لعدد منها، األمـر الـذي يؤكـد        ذلك قام بمراجعة عشرات الكتب التي ترجمت إلى العربية، وكتب مقدمات            

  .اهتمامه بعملية الترجمة

  :تقدير مصري وعالمي
قدم غربال للدراسات التاريخية في مصر خدمات جليلة، تمثلت في إنشاء الجمعية المصرية للدراسـات               

، كما أنه مثل مـصر  )م١٩٤٩=هـ١٣٦٨(سنة  " متحف الحضارة المصري  "التاريخية والنهوض بها، وإنشاء     
في عدة مؤتمرات تاريخية، وانتخب عضوا بالمجلس التنفيذي لليونسكو من سـنة            ) م١٩٤٥=هـ١٣٦٤(سنة  

  .ممثال للشرق األوسط) م١٩٥٠=هـ١٣٧٠(حتى سنة ) ١٩٤٦=هـ١٣٦٥(
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 مؤرخـا   ١٢لعضوية لجنة من    ) ١٩٥١= هـ١٣٧٠( اختارته سنة    اليونسكويضاف إلى ذلك أن هيئة      
  .من أبرز مؤرخي العالم ليكونوا مستشارين لها في شئون تاريخ العالم

واختير غربال عضوا في عدد من الهيئات والمجامع العلمية، فكان عضوا في مجمع اللغـة العربيـة                 
صري، والجمعية الجغرافية، والمجلس األعلى لآلثار، وترأس الجمعيـة         بالقاهرة، وعضوا بالمجمع العلمي الم    

  .المصرية للدراسات التاريخية
وبعد تقاعده تولى منصب مدير معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية، فبعث فيه               

ربط بينه وبين المعاهد المماثلة     الحركة والنشاط، ونجح في اختيار الصفوة من أهل العلم ليحاضروا فيه، وأن ي            
  .في الخارج، وفي عهده أخرج المعهد عددا من الدراسات القيمة في األدب والتاريخ واالقتصاد والسياسة

وعمل غربال على توجيه طالب الدراسات التاريخية بالمعهد إلـى تـاريخ األمـة العربيـة الحـديث       
  .ذا االتجاهوالمعاصر، وأشرف على عدد من رسائلهم التي سلكت ه

ويشاء اهللا أن يختم حياة شفيق غربال وهو يشرف على إخراج أول دائر معارف عربية صغيرة باسـم                  
الموسوعة العربية الميسرة، فكان رئيسا لمجلس إدارتها ومشرفًا على تحرير المواد التاريخية، لكنه لـم يـر                 

 ١٩ =هـ١٣٨١  جمادى األولى  ٩(هذاالعمل مطبوعا حيث توفي بعد مرض قصير، وذهب إلى لقاء ربه في             
  ).م١٩٦١ أكتوبر

واد علم اآلثار المصرية، وصـاحب      واد علم اآلثار المصرية، وصـاحب      وفاة العالم األثري الدكتور سليم حسن، أحد ر       وفاة العالم األثري الدكتور سليم حسن، أحد ر       : :  م    م   ١٩٦١١٩٦١
  ::الموسوعة التاريخية الكبيرة المعروفة باسم مصر القديمةالموسوعة التاريخية الكبيرة المعروفة باسم مصر القديمة

ـ ١٣٠٣  رجب ١١(سليم حسن      سـبتمبر  ٢٩/هـ١٣٨١  ربيع اآلخر  ٢٩ -م  ١٨٨٦  إبريل ١٥ =  ه
 .عالم مصريات مصري ومؤرخ للعصر الفرعوني) م١٩٦١

ث والكشف عن اآلثار المصرية، وجـاءت       بدأت كتابة التاريخ المصري القديم مع ازدهار عمليات البح        
الخطوة األولى مع حملة نابليون على مصر في أواخر القرن الثامن عشر الميالدي؛ إذ صحب حملته طائفـة                  
من العلماء درسوا مصر دراسة علمية شاملة، ووضعوا خالصة دراساتهم، ونتائج بحوثهم في كتاب علمـي                

: ١٢٢٨(و) م١٨٠٩: ١٢٢٤(يس في الفترة ما بين عامي       ، الذي نُشر في بار    "وصف مصر "ضخم هو كتاب    
، ويعد ما جاء في هذا العمل الكبير عن آثار مصر وما تضمنه من رسوم وخرائط وصـور بدايـة                    )م١٨١٣

  .األعمال العلمية التي تستهدف دراسة مصر القديمة دراسة علمية منظمة
 ١٢١٤(حد رجال الحملة الفرنسية سـنة   وتأتي الخطوة الثانية مع اكتشاف حجر رشيد الذي عثر عليه أ          

في الكشف عن أصول الكتابـة واللغـة المـصرية          " شامبليون"، وما إن نجح العالم الفرنسي       )م١٧٩٩= هـ
القديمة حتى أسرع العلماء في قراءة الوثائق المصرية القديمة، وبدأ الغمـوض الـذي كـان يحـيط بحيـاة                    

  .المصريين القدماء ينقشع وتزداد صورتهم وضوحا، ويتجلى تاريخهم وحضارتهم
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وكان الكتشاف أصول اللغة المصرية أثره في اهتمام الجامعات والمؤسسات العلمية باآلثار المصرية،             
ت مرحلة الكشف عن اآلثار وفتح المقابر، وجمع أوراق البردي، على يد مجموعة من العلمـاء الـذين                  وبدأ

  .شغفوا بالبحث والتنقيب، والتسجيل وترجمة الكتابات المصرية القديمة
 ١٨٢٧= هـ  ١٣١٢ – هـ   ١٢٤٣" (هنري بروكش "وكان من بين علماء الجيل األول العالم األلماني         

، وهو يعد من رواد اللغة الهيروغليفية، وله بحوث جيدة في تاريخ مصر وجغرافيتهـا القديمـة،                 )١٨٩٤ -
، أحمد كمال باشا  ، وكان من بين طلبتها      )م١٨٦٩= هـ١٢٨٦ (وأنشأ مدرسة للدراسات األثرية بالقاهرة سنة     

أحمـد  "ها القديمة كتابة علمية سليمة، وله الفضل في إقناع          أول مؤرخ عربي يكتب في تاريخ مصر وحضارت       
 لدراسة علم اآلثار المصرية بمدرسة المعلمين الخديوية، فأنـشئت          ، وزير المعارف بإنشاء فرقة    "حشمت باشا 

أحمد عبد  : أول فرقة، التحق بها عدد من الطالب صاروا بعد ذلك من كبار علماء التاريخ واآلثار، نذكر منهم                
  .الوهاب باشا، وسليم حسن، ومحمود حمزة، ومحمد شفيق غربال

  :المولد والنشأة
ـ ١٣٠٣  رجب ١١( في   الدقهلية بمحافظة   ميت غمر جي التابعة لمركز    ولد سليم حسن بقرية ميت نا        ه

، وتُوفي والده وهو صغير، فعنيت به والدته وأحسنت تربيته وتعليمه، وبعـد أن أتـم                )م١٨٨٦  إبريل ١٥= 
لخديوية، وانضم إلى الفرقة التي تدرس علم اآلثار التـي          دراسته االبتدائية والثانوية التحق بمدرسة المعلمين ا      

  .أشرنا إليها من قبل
أحمـد   بمسعى من    بالمتحف المصري حاول أن يلتحق    ) م١٩١٢= هـ١٣٣١(وبعد أن أتم دراسته سنة      

اإلنجليزية بالمدرسة الناصرية بالقاهرة، ثم نُقـل إلـى         ، لكنه لم يوفَّق، فعمل مدرسا للتاريخ واللغة         كمال باشا 
  .مدرسة طنطا الثانوية، ومنها إلى أسيوط، ثم نُقل إلى القاهرة مدرسا في المدرسة الخديوية الثانوية

  :نشاطه العلمي المبكر
 أنه  كان سليم حسن في أثناء انشغاله بالتدريس وافر النشاط، عالي الهمة، جاد النزعة، وحسبك أن تعلم               

اشترك في وضع الكتب التاريخية التي كانت مقررة على طلبة المدارس، وهو في السن الغضة؛ فألّف تاريخ                 
مصر من الفتح العثماني إلى قُبيل الوقت الحاضر، وتاريخ أوروبا الحديثة وحضارتها، وشاركه في التـأليف                

، وصفحة من تاريخ    "محمود عابدين  "، وترجم تاريخ دولة المماليك في مصر باالشتراك مع        "عمر السكندري "
  ".طه السباعي"باالشتراك مع " محمد علي"

  :االلتحاق بالمتحف المصري
تعددت محاوالت سليم حسن للعمل بمصلحة اآلثار التي كان يسيطر عليها األجانب، لكن محاوالته لـم                

علت الحماس في النفوس ـ  م التي أججت الشعور الوطني، وأش١٩١٩يكتب لها النجاح، حتى إذا أقبلت ثورة 
تغير الوضع، وأصبح الوزراء المصريون بعدها أكثر استقالالً، وأوسع نفوذًا، فالحت الفرصة لـسليم حـسن        

وزير األشغال فرصة تعيين أمينين فرنـسيين بـالمتحف         " أحمد شفيق باشا  "التي طال انتطارها لها، إذ انتهز       
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ن لهما، فالتحق سليم حسن بالمتحف أمينًا مساعدا سـنة          المصري، وأصر على تعيين أمينين مصريين مساعدي      
  ).م١٩٢١= هـ١٣٤٠(

) م١٩٢٢= هـ١٣٤١(وفي أثناء عمله بالمتحف سافر إلى باريس على نفقته الخاصة إلى باريس سنة              
لحضور االحتفال بمرور مائة عامة على فك شامبليون لرموز اللغة الهيروغليفية، وتمكّن من زيـارة عـدة                 

اآلثـار المـصرية فـي      : "بية، وبعد عودته كتب عدة مقاالت في جريدة األهرام تحت عنـوان           متاحف أورو 
كشف فيها عن أسرار سرقة اآلثار المصرية، ودور األثريين األجانب في ذلـك، األمـر               " المتاحف األوروبية 

  .الذي جعل المشرفين على اآلثار يحنقون عليه

  :البعثة إلى الخارج
دهشة الناس فـي العـالم وإعجـابهم        ) م١٩٢٢= هـ١٣٤١(نخ آمون سنة    أثار اكتشاف مقبرة توت ع    

بالحضارة المصرية القديمة، وولدت في المصريين االعتزاز بتراثهم المجيد، فتداعت األصوات إلى إرسـال              
بعض المصريين لدراسة علم اآلثار المصرية الخارج، فسافر سليم حسن إلى بـاريس، والتحـق بجامعتهـا،                 

 في اللغة الشرقية، وثان في تاريخ الديانات، وثالث في اللغات الشرقية، ثم عاد إلى مصر                وحصل على دبلوم  
، وعين سليم حسن مرة أخرى في المتحف المصري، وأقنعه المـسئولون أن             )م١٩٢٧= هـ١٣٤٦(في سنة   

ن هذا لـم    مكانه هو المكتبة وأن عمله األساسي هو ترجمة دليل المتحف، وكان ذلك يعني تجميدا لنشاطه، لك               
يدم طويالً، فاستدعته كلية اآلداب بالجامعة المصرية للتدريس بها، وترقى في المناصب العلمية إلى أن بلـغ                 

  .درجة األستاذية مع اإلشراف على حفائر الجامعة بمنطقة أهرامات الجيزة
 قيما نـال    ولم تحل أعباء التدريس وأعمال الحفر والتنقيب دون مواصلة للدراسة والبحث، فوضع بحثًا            

  )م١٩٣٥= هـ١٣٥٤(، سنة جامعة فييناعليه درجة الدكتوراه من 

  :العودة إلى مصلحة اآلثار
عين سليم حسن وكيالً لمصلحة اآلثار المصرية، فكـان أول مـصري            ) م١٩٢٦= هـ١٣٥٥(في عام   

يتولى هذا المنصب، الذي كان مقصورا على العلماء األجانب فأثار حفيظة بهم، ويذكر له أنه استرجع إلـى                  
المتحف المصري مجموعة من القطع األثرية كانت في حوزة الملك فؤاد، فلما حاول ابنه الملـك فـاروق أن           

عيدها باعتبارها من الممتلكات الخاصة ألبيه، رفض سليم حسن إعادتها، ولم تطل إقامة سليم حـسن فـي                يست
ـ ١٣٥٩(منصبه،وتعرض لمضايقات كثيرة، نجحت في إجباره على ترك العمل بمصلحة اآلثار سـنة               = هـ

١٩٤٠.(  

  :اكتشافاته وحفائره
فر والتنقيب التي استمرت عـشر      أحصت الدكتورة ضياء أبو غازي جهود سليم حسن في عمليات الح          

( ونشرت قائمة بها في حوليات مصلحة اآلثـار سـنة         ) م١٩٣٩ = ١٩٢٩/ هـ  ١٣٥٨= هـ١٣٤٨(سنوات  
 عمال، وذكرت نبذا عنها، وكانت حفائره في منطقة األهرامات بالجيزة من       ١٧١فبلغت  ) م١٩٦٤= هـ١٣٨٤
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رع ور التي كـشفها     (دولة القديمة، وتعد مقبرة     أهم ما قام به من أعمال؛ إذ كشفت عن عدد كبير من مقابر ال             
من أكبر المقابر، وتكاد تضارع مقابر الملوك من حيث ضخامتها وكثرة التماثيـل             " أبو الهول "جنوبي منطقة   

  ).بها
آخر ملوك األسرة الخامسة، وحلقة الوصل بين تلك األسرة واألسرة          ) خنكاوس(كما كشف مقبرة الملكة     

ة على هيئة تابوت أقيم فوق صخرة كبيرة، وأطلق سليم حسن على هـذه المقبـرة                السادسة، وصممت المقبر  
  .الهرم الرابع

ومـا  " أبو الهول "وكانت حفائر سليم حسن في منطقة أبي الهول من أهم أعماله التي كشفت عن أسرار                
  .يحيط به من غموض وإيهام، وامتد نشاطه إلى منطقة سقارة ومنطقة النوبة

  

  

  

  

  

  

  :أليفالتفرغ للت
بعد أن ترك سليم حسن العمل الحكومي تفرغ للدراسة والتأليف، وعكف على وضع مؤلفاتـه التـي ال                  
تزال محل إعجاب وتقدير، على الرغم من استمرار االكتشافات األثرية التي قد تؤدي إلى تصويب أو تخطئة                 

مـصر  "فاته قاطبة هـو كتابـة       ما كان مستقرا من قبل من معلومات أثرية في المؤلفات التاريخية وأهم مؤل            
وأصدر الجزء السادس   ) م١٩٤٠= هـ١٣٥٩(الذي أخرجه في ستة عشر جزءا، وبدأ في نشره سنة           " القديمة

متناوالً تاريخ مصر وحضارتها من عصر ما قبل التاريخ، ومرورا بالدولة           ) م١٩٦٠= هـ١٣٨٠(عشر سنة   
بأواخر العصر البطلمي، وكان قد شرع فـي كتابـة          القديمة والوسطي والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء       

  ".لكن حال موته دون إصداره) كليوباترا(الجزء السابع عشر عن 
وهذه الموسوعة تغني القارئ عن عشرات الكتب والمراجع التي تتناول تاريخ مصر في هـذه الفتـرة                 

  .رة في مؤلف لهالطويلة، وتعد فريدة في بابها، فلم يسبق أن تناول عالم واحد كل هذه الفت
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في مجلدين، تنـاول  ) م١٩٤٥= هـ١٣٦٥(الذي نشره سنة ) األدب المصري القديم(وله إلى جانب ذلك   
فيهما األدب في مصر القديمة، وكتب فصال كبيرا عن الحياة الدينية وأثرها على المجتمع في المجلـد األول                  

  .د القوميمن تاريخ الحضارة المصرية الذي أخرجته وزارة الثقافة واإلرشا
" شـتيدورف " للعالم األلمـاني  " ديانة قدماء المصرين  "وأسهم في ميدان الترجمة فنقل إلى العربية كتاب         

( وكتاب فجر الضمير للمـؤرخ األمريكـي جـيمس عهنـري بريـستد سـنة                ) م١٩٢٣= هـ١٣٤٢(سنة  
  ).م١٩٥٦= هـ١٣٧٦

ن مؤلفًا وضمت كتبا علمية ككتابه عـن        أما عن مؤلفاته التي كتبها بغير العربية فقد بلغت ثالثة وثالثي          
باإلضافة إلى بحوثه ومقاالته في حوليـات مـصلحة         ) األناشيد الدينية للدولة الوسطى   "وكتابه عن   " أبو الهول "

  .اآلثار والمجالت األثرية األجنبية، وتقارير حفائر في الجيزة وسقارة والنوبة

  :وفاة سليم حسن
حتى وهو في شيخوخته منصرفًا إلى كتبه وبحوثه، ونفي بعيـدا           ظل سليم حسن يعمل بعزيمة ال تلين        

عن العمل الحكومي، عدا فترات قليلة كانت الحكومة تلجأ إليه حين تشتد الحاجة ويطلب الرأي فـال يكـون                   
هناك أصدق حديثًا منه في هذه الموضع، من ذلك أنه ترأس البعثة المصرية التي زارت منطقة النوبة سـنة                   

، السد العالي لكتابة تقرير عن وسائل إنقاذ معابد المنطقة وآثارها قبل أن تغمرها مياه             ) م١٩٥٥= هـ١٣٧٥(
وعلى عمليـة جـرد المتحـف       ) م١٩٥٨= هـ١٣٧٨( سنة   النوبةكما أشرف على حفائر مصلحة اآلثار في        

  ).م١٩٥٩= هـ١٣٧٩(المصري سنة 
انتقل سليم حسن إلى لقـاء ربـه، وهـو فـي     ) م١٩٦١  سبتمبر٢٩/هـ١٣٨١  ربيع اآلخر ٢٩(وفي  

  .الخامسة والسبعين من عمره
 تأسيس البنك المركزى المصرى:  م ١٩٦١ •

 افتتاح مشروع الصوت والضوء:  م ١٩٦١ •

 .اإلشتراكية  جمال عبد الناصر يصدر القرارات:  م ١٩٦٢ •

 .جمال عبد الناصر يصدر وثيقة الميثاق الوطنى :  م ١٩٦٢ •

 جمال عبد الناصر يرسل قوات إلى اليمن لمساعدة الثورة ضد الملكية :  م ١٩٦٢ •

 االجتماعية في مصر، وهـذه هـي المـرة          كوزيرة للشئون " حكمت أبو زيد  "اختيار  :  م   ١٩٦٢ •
 .األولى التي تتولى فيها امرأة منصب الوزير في مصر

 افتتاح مطار القاهرة الدولى:  م ١٩٦٣ •

  ::مولد جمال مباركمولد جمال مبارك: :  م  م ١٩٦٣١٩٦٣
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 رئيس جمهوريـة    محمد حسنى مبارك  جمال محمد حسني مبارك هو األبن األصغر للرئيس المصري          
يتواجد جمال بصورة أكبـر     . سوزان مبارك  و والدته هي     ١٩٦٣ العربية و قد ولد فى القاهرة فى عام          مصر

 .على الساحة السياسية لمصر

  :حياته
مرحلة األبتدائية بمدرسة مسز وودلى األبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل الـى             درس جمال فى ال   

 ، ثم تخـرج     ١٩٨٠مدرسة سان جورج األعدادية و الثانوية وحصل على شهادة الثانوية األنجليزية فى عام              
 في مجال األعمال و حصل على ماجستير فى ادارة األعمال من نفس الجامعة              بالقاهرةمن الجامعة األمريكية    

 حتى وصل إلى منصب مدير الفـرع، وهـو          لندن، ثم انتقل إلى فرع      القاهرةبدأ بالعمل للبنك األمريكي فرع      
  .يعمل بصفة عامة في مجال االستثمار البنكي

  :يالحزب الوطني الديمقراط
 م كأمين لجنة السياسات و أصبح له وجود على الساحة           ٢٠٠٠دخل جمال مبارك الحزب الوطني سنة       

 و يطمح عن طريقها تكوين قاعدة شعبية له مـن الـشباب             جمعية شباب المستقبل  السياسية المصرية و كون     
  .سبة لهمالذين يتم تدريبهم فيها و مساعدتهم عن طريق التدريب و تقديم فرص العمل المنا

 ووضح بها فكـر     ،   على مقعد الرئاسة   ٢٠٠٥تولى جمال مبارك قيادة الحملة اإلنتخابية لوالده في عام          
ـ       ويجمال مبارك الذي يختلف عن الحمالت الرئاسية السابقة له           ة تولي جمال مبارك العديد من المواقع القيادي

غرفـة  األمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي وأمين لجنة السياسات ورئـيس            :  في مصر وهي  
  التجارة المصرية األمريكية

 .العرب يعقدون أول مؤتمر قمة لهم فى القاهرة :  م ١٩٦٤ •

 .تأسيس منظمة الوحدة الفريقية وإنعقاد مؤتمر القمة األفريقى بالقاهرة :  م ١٩٦٤ •

 من العمال والفالحين% ٥٠ افتتاح مجلس االمة المصرى الذى يضم : م ١٩٦٤ •

 .اإلنتهاء من المرحلة الولى فى بناء السد العالى :  م ١٩٦٤ •

 تأسيس المجلس األعلى للشئون االسالمية:  م ١٩٦٤ •

  ::عزيز باشا المصرىعزيز باشا المصرىوفاة وفاة : :  م  م ١٩٦٤١٩٦٤
ي، من أسرة عربية عريقـة سـكنت        مصرعسكري وسياسي   ) ١٩٦٤ -١٨٨٠(عزيز علي المصري    

، ثـم فـي كليـة       األستانة، والتحق بالكلية العسكرية في      القاهرة وانتقلت إلى مصر، درس الثانوية في        العراق
، وشـارك فـي إنقالبهـا       جمعية االتحاد والترقـي   انضم إلى   . ١٩٠٤األركان حيث تخرج منها بتفوق عام       

 سليم الجزائري أسس مع الشهيد    . للعرب، ترك االتحاد والترقي بعدما تبدى له معاداتها         ١٩٠٨العسكري عام   
 عـام   الـيمن عمل على ايقاف الحرب في      ). ، التي نادت بمملكة ذات تاجين العرب والترك       الجمعية القحطانية 

جمعيـة   ، وأسس    ١٩١٣عاد إلى األستانة عام     . اإليطالي ضد الغزو    ليبياحارب ببسالة وبطولة في     . ١٩١٠
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 ونُفـي إلـى     ١٩١٤  أبريل ٢١، وحكم عليه باإلعدام، وأطلق سراحه في        ١٩١٤  فبراير ٩، اعتقل في    العهد
 .مصر

المنـصب،   وبقي ستة أشهر فـي        ،١٩١٦ األولى عام    الشريف حسين تولى وزارة الحرب في حكومة      
 بعد أن اختلف مع الشريف حسين لعدة أسباب أهمها عدم ثقة عزيـز المـصري بـاإلنجليز                  الحجازوغادر  

ادم مـع مبـادئ وطموحـات       والفرنسيين حلفاء الشريف حسين، فلكل من البلدين مخططات استعمارية تتص         
قات الـسرية   ، وقد علم كبقية الضباط العرب وسياسيي األحزاب العربية باإلتفا         جمعية العهد وأهداف جمعيته،   

 قائد الجـيش    فخري باشا مما حدا به أن يتصل بالفريق       . التي عقدت بين الطرفين إلقتسام بالد الشام والعراق       
 مع قواته، ويعرض عليه تحالفاً ضد القوات األوروبية، مقابل أن يوافق            المدينة المنورة حاصر في   العثماني الم 

 بهذا االتصال، أعطـى المـصري إجـازة         الشريف حسين وحين علم   . لعرب استقالالً ذاتياً  الترك على منح ا   
  .إجبارية لمصر، وبدون عودة

 وفاة عباس محمود العقاد: م  ١٩٦٤ •

 وفاة الملك فاروق:  م ١٩٦٥ •

 وفاة مصطفى النحاس:  م ١٩٦٥ •

 وفاة عزيز باشا المصرى:  م ١٩٦٥ •

وفاة القانوني المصري الضليع عبد الحميد بدوي القاضي بمحكمة العـدل الدوليـة،             :  م   ١٩٦٥ •
 .وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة

بد الناصر يعلن قطع العالقات بين مصر وألمانيا الغربيـة،          الرئيس المصري جمال ع   :  م   ١٩٦٥ •
بعد إقامة ألمانيا عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، وجاء هذا الموقف بعـد القمـة العربيـة عـام                  

 .م، وموقف الدول العربية المناهض للمشاريع اإلسرائيلية لتحويل مياه نهر األردن١٩٦٤

وهو عسكري وسياسي من رواد الحركـة       " مصريعزيز ال "وفاة المناضل المصري    :  م   ١٩٦٥ •
م، والتحق بالجيش العثماني، وشارك في عدد من حروبـه فـي   ١٨٧٩القومية، ولد بالقاهرة سنة  

تركيـا  "، وساهم في تشكيل جمعيـة       ١٩١١أوروبا، وساهم في مقاومة الغزو اإليطالي لليبيا سنة         
يش المصري في العهد الملكي، وساهم في       عين رئيسا لألركان الج   ". العهد العربي "وجمعية  " الفتاة

م عين سفيرا لمـصر فـي االتحـاد         ١٩٥٢، وبعد حركة يوليو     ١٩٥١حركة الفدائيين في القناة     
 ..السوفيتي، وكان يجيد ثالث لغات

افتتاح اكاديمية ناصر العسكرية العليا ويعتبر انشاؤها نقطة تحول اساسية فى الفكـر             :  م   ١٩٦٥ •
الولى من نوعها من حيث كونها تجمع بين كلية الحرب العليا وكليـة             العسكرى العربى ، وهى ا    

 الدفاع ، وكان اول مدير لها هو الفريق صالح الحديدى

وفاة المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، رائد الدراسات التاريخية في مـصر فـي              :  م   ١٩٦٦ •
ريخية سلسلة حول تاريخ    قدم للدراسات التا  . العصر الحديث، وأحد زعماء الحركة الوطنية بمصر      

 ١٩٥٢  يوليو٢٣  قيام ثورةمصر، بدءا من عهد الحملة الفرنسية حتى 
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  ::حسين مؤنسحسين مؤنسالمؤرخ المؤرخ وفاة وفاة : :  م  م ١٩٦٦١٩٦٦

 

  

  

  

ـ ١٤١٦  شوال ٢٧ -م  ١٩١١  أغسطس ٢٨/هـ١٣٢٩  رمضان ٤(حسين مؤنس      مـارس  ١٧= هـ
 .مؤرخ مصري) م١٩٩٦

 سار حسين مؤنس، وعلى دربهم نهج وكتـب،         والمقريزي وابن األثير  والمسعودي الطبريعلى خطى   
ف أمة وحده بين مؤرخي العرب المحدثين، كتب في عصور مختلفة وحقب متنوعة امتـدت لتـشمل                 وهو يق 

، ومن جنوبي أوروبـا حتـى       المغرب حتى   الصينأربعة عشر قرنًا من الزمان، وتحيط بأرض اإلسالم من          
وسط أفريقيا، وهو في كل ما يكتب غزير المادة، عميق النظر والتأمل موضوعي القلم، ال يشتط فيغرق فـي                   

 وعقل راجح؛ فينفذ إلى بواطن      المدح والثناء، أو يسرف في النقد والذم، هو وسط بين ذلك، تدفعه نفس سمحة             
  .األمور محلال ومنقبا، فنرى الرأي السديد والحجة البينة، والحقيقة الساطعة

ولم يترك المؤرخ الكبير كتابا أو اثنين، بل ترك تراثًا ضخما، وإنتاجا ثرّا، يكفي بضعة منـه ليجعـل                   
  .صاحبه يتبوأ مكانة عالية بين كبار المؤرخين

  :المولد والنشأة
أسرة ، ونشأ في    )م١٩١١  أغسطس ٢٨/هـ١٣٢٩  رمضان ٤( في   السويسولد حسين مؤنس في مدينة      

كريمة، وتعهده أبوه بالتربية والتعليم، فشب محبا للعلم، مفطورا على التفوق والصدارة، حتى إذا نال الشهادة                
الثانوية في التاسعة عشرة من عمره جذبته إليها كلية اآلداب بمن كان فيهـا مـن أعـالم النهـضة األدبيـة          

ـ ١٣٥٢(حث أساتذته، وتخرج سـنة  والفكرية، والتحق بقسم التاريخ، ولفت بجده ودأبه في الب         ) م١٩٣٤= هـ
متفوقًا على أقرانه وزمالئه، ولم يعين حسين مؤنس بعد تخرجه في الكلية؛ ألنها لم تكن قد أخذت بعد بنظـام                    
المعيدين، فعمل مترجما عن الفرنسية ببنك التسليف، واشترك في هذه الفترة مع جماعة من زمالئه في تأليف                 

وعزمت اللجنة على نشر بعـض ذخـائر الفكـر اإلنـساني،            " نة الجامعين لنشر العلم   لج"لجنة أطلقوا عليها    
الذي وضعه مجموعة من المستشرقين، وكان نصيب حسين مؤنس ترجمـة           " تراث اإلسالم " فترجمت كتاب   
الشرق اإلسـالمي   "، ونشر في هذه الفترة أول مؤلفاته التاريخية وهو كتاب           والبرتغال بإسبانياالفصل الخاص   

الحـرب  من القرن السابع عشر الميالدي إلى ما قبل         عرض فيه لتاريخ العالم اإلسالمي      " في العصر الحديث  
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ـ ١٣٥٥(سـنة   " فتح العرب للمغرب  "صل على درجة الماجستير برسالة عنوانها       ، ثم ح  العالمية األولى  = هـ
  ).م١٩٣٧

  :في الجامعة
عين حسين مؤنس بعد حصوله على الماجستير في الجامعة، ثم لم يلبث أن ابتعث إلى فرنسا الستكمال                 

اسات العصور  على دبلوم در  ) م١٩٣٨= هـ١٣٥٦(دراسته العليا، فالتحق بجامعة باريس، وحصل منها سنة         
الوسطى، وفي السنة التالية، حصل على دبلوم في الدراسات التاريخية من مدرسة الدراسات العليا، ثم حيـل                 

، وأكمل دراسته في جامعـة      سويسرا إلى   افرنسبينه وبين إكمال دراسته نشوب الحرب العالمية الثانية، فغادر          
وعين مدرسا بها   ) م١٩٤٣= هـ١٣٦١(زيوريخ، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ سنة           

  .بع الجامعةفي معهد األبحاث الخارجية الذي كان يت
وعين ) م١٩٤٥= هـ١٣٦٤(عاد إلى مصر سنة      ووضعت أوزارها    الحرب العالمية الثانية  ولما انتهت   

ة حتى عين أستاذًا للتاريخ اإلسالمي في سنة        مدرسا بقسم التاريخ بكلية اآلداب، وأخذ يرقى في وظائفه العلمي         
  ).م١٩٥٤= هـ١٣٧٣(

ـ ١٣٧٤(وإلى جانب عمله بالجامعة انتدبته وزارة التربية والتعليم سنة           ؛ ليتـولى إدارة    )م١٩٥٥= هـ
الثقافة بها، وكانت إدارة كبيرة تتبعها إدارات مختلفة للنشر والترجمة والتعاون العربي، والعالقـات الثقافيـة                

جية، فنهض بهذه اإلدارة، وبث فيها حركة ونشاطًا، وشرع في إنشاء مشروع ثقافي، عرف بمـشروع                الخار
، ليزود طالب المعرفة بما ينفعهم ويجعلهم يواكبون الحضارة، وكانت الكتب التي تنشر بعضها              "األلف كتاب "

  .مترجم عن لغات أجنبية، وبعضها اآلخر مؤلف وتباع بأسعار زهيدة

  :ات اإلسالمية بمدريدفي معهد الدراس
ـ ١٦٩(افتتح في مدريد المعهد المصري للدراسات اإلسالمية سنة          وكان وراء إنـشائه    ) م١٩٥٠=  ه

التي عاش المسلمون في رحابهـا نحـوا مـن          ، بهدف توثيق العالقات بين مصر وإسبانيا        طه حسين الدكتور  
عشرة قرون، وكان أول مدير لهذا المعهد هو الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة أسـتاذ الفلـسفة بجامعـة                    
القاهرة، وبعد قيام الثورة خلفه الدكتور علي سامي النشار، وهو أيضا من أساتذة الفلسفة اإلسالمية، ولم تطل                 

ومكث به عامـا    ) م١٩٥٤= هـ١٣٧٣(ى الدكتور حسين مؤنس إدارة المعهد في سنة         إقامته في المعهد، وتول   
نهض به، واستكمل مكتبته حتى أصبحت من أغنى المكتبات العربية في إسبانيا، وأشرف على مجلة المعهد،                

  .وأرسى قواعد النشر بها في قسميها العربي واألوربي، ثم عاد إلى القاهرة
بالقيام برحلة طويلة   ) م١٩٥٧= هـ١٣٧٦( كلفته مصلحة االستعالمات سنة      وفي أثناء وجوده بالقاهرة   

إلى دول أمريكا الالتينية، الناطقة باإلسبانية، لتوثيق الروابط بينها وبين مصر، ونجح في إنـشاء عـدد مـن                  
  .المراكز الثقافية بها، يكون على صلة بالمعهد المصري في مدريد
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ليتولى إدارة المعهد المصري    ) م١٩٥٨= هـ١٣٧٧( سنة   إسبانياثم عاد حسين مؤنس مرة أخرى إلى        
وتعد هذه الفترة من أزهى عـصور       ) م١٩٦٩= هـ٠٣٨٨( بها، وظل هناك حتى بلوغه سن التعاقد في سنة        

المعهد المصري هناك، فأصبح ملتقى للمستشرقين وأساتذة الجامعة المهتمين بتاريخ المسلمين في األنـدلس،              
 الطالب على دروس اللغة العربية التي ينظمها المعهد، وتردد الجمهور على المحاضرات             وأقبل عدد كبير من   

والندوات التي تعقد، وصارت مجلة المعهد معرضا لما حفلت به من أبحاث عميقة، تـدور حـول التـاريخ                   
 وراء  والحضارة في األندلس، ونشطت مطبوعات المعهد، سواء ما كان بالعربية أو باإلسبانية، وكـان يقـف               
  .هذا النشاط حسين مؤنس ويعاونه في إدارته العالم الكبير محمود علي مكي الذي كان يتولى وكالة المعهد

وتعد هذه الفترة التي قضاها في األندلس هي أخصب فترات حياته العلمية إنتاجا فأخرج عددا كبيرا من                 
جريـدة  قاالته التي كـان يـوافي بهـا         مؤلفاته ومترجماته، وحقق بعض النصوص العربية، باإلضافة إلى م        

  .، يعرض فيها الجديد مما ينشر في إسبانيا وأوروبااألهرام

  :في الكويت
د عاد إلى مصر، لكنه لم يستقر فيها طويال، إذ دعته جامعة الكويت ليعمل بهـا                وبعد بلوغه سن التعاق   

أستاذًا للتاريخ، ومكث هناك ثماني سنوات حفلت بمختلف النشاط العلمي، فنشر فيها بعض مؤلفاتـه، وأعـاد                 
تمـاع،  نشر ما سبق له من إنتاج، ولم يكف عن مواالت الصحف بمقاالته المتنوعة في التاريخ واألدب واالج                

عنوان كلمة طيبة، يسجل فيها ما يعن له من خواطر وأفكار،       ب صحيفة القبس الكويتية  وكان له عمود يومي في      
  ).م١٩٧٧= هـ١٣٩٧(وبعد أن قضى هناك ثماني سنوات عاد الطير المهاجر إلى أرض الوطن سنة 

  :العودة إلى الوطن
 في قسم التاريخ الذي بدأ حياته العلمية        بجامعة القاهرة ا عاد حسين مؤنس اشتغل أستاذًا غير متفرغ         ولم

 الصحيفة، ليتولى رئاسة تحرير مجلة الهالل أقدم المجالت األدبية          مؤسسة الهالل فيه، وفي الوقت نفسه دعته      
في ) اإلثنين(ما كان قد بدأ، في صدر حياته، حيث عمل في إحدى مجالتها وهي              في العالم العربي، فاستأنف     

  .األربعينيات من القرن العشرين
بالمجلة في الفترة التي تولى فيها رئاسة تحرير الهالل، وطور في شـكلها ونظـام               " مؤنس"وقد نهض   

برته وثقافته التي حصلها في عمره      إخراجها وجدد في تبويبها، وكانت افتتاحياته لها قطع أدبية رائعة تحمل خ           
المديد، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجلة أكتوبر األسبوعية، وظل يكتب بها حتى وفاته، وكانت مقاالته بالمجلة من                  

  .أروع وأجمل ما ازدانت به هذه الصحيفة

  :إنتاج غزير ومتنوع
 كله لـم يـشغله عـن        تقلب حسين مؤنس في وظائف مختلفة، وشد رحاله إلى بالد متعددة، ولكن ذلك            

التأليف والتصنيف الكثير في عدده، الغزير في مادته، العميق في تناوله، المتنوع في موضوعاته، ويتعجـب                
  .المرء كيف تسنى ذلك لقلم واحد، ولكن فضل اهللا يؤتيه من يشاء
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 فيـه   وهو حجة في موضوعة، استقصى    " فجر األندلس "ففي ميدان الكتابة التاريخية ألف كتابه الجامع        
تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العربي إلى        "الفترة المبكرة من تاريخ األندلس في عمق ودقة، وكتاب          

تـاريخ الجغرافيـة    "و" ومعالم تـاريخ المغـرب واألنـدلس      "في مجلدين كبيرين، و   " بداية االحتالل الفرنسي  
جمـع فيـه المعـارف الجغرافيـة        وهو يعد أكبر بحث في هذا الموضوع الـذي ي         " والجغرافيين في األندلس  

  ".الفردوس الموعود"والتاريخية، ورحلة األندلس، حديث 
وكتـاب  " التـاريخ والمؤرخـون   : "وله كتب متنوعة في الحضارة اإلسالمية وفلسفة التـاريخ، مثـل          

، واإلسالم حضارة، واإلسـالم     الكويتالذي تصدر أول أعمال سلسلة عالم المعرفة التي تصدرها          " الحضارة"
وهو نظـرات   " عالم اإلسالم "الفاتح، وتناول فيه البالد التي فتحت دون حرب مثل إندونيسيا ووسط إفريقيا، و            

هـا فـي بنـاء الجماعـة     وهو يصور فيـه دور " المساجد"في سكانه وخصائصه وثقافته وحضارته، وكتاب     
وهو من أعظم أعماله    " أطلس تاريخ اإلسالم  "اإلسالمية، ويفيض في تاريخها وتطورها وطرزها المعمارية، و       

  ".دستور أمة اإلسالم"، و"دراسات في السيرة النبوية"، و"ابن بطوطة ورحالته"وأصدقها على صبره ودأبه، و
مـصر  " فوضع فيه مؤلفات قيمة، يأتي في مقدمتها         ولم يكن التاريخ المصري الحديث بعيدا عن قلمه،       

دراسات في  "وهو دراسة في خصائص مصر ومقومات تاريخها الحضاري ورسالتها في الوجود، و           " ورسالتها
  ".جيل الستينيات"يرسم فيه صورة مصر في عهدين، و" باشوات وسوبر باشوات"، و"١٩١٩ثورة 

 بطل الحروب الصليبية، صور فيه طموحة وجهاده من أجل تحقيق           لنور الدين محمود  وله ترجمة بديعة    
صور من البطـوالت العربيـة      "ابه  الوحدة اإلسالمية لمواجهة الخطر الصليبي، ويجري في هذا المضمار كت         

  ".واألجنبية
ألبـي بكـر    " رياض النفوس "وفي ميدان تحقيق التراث أخرج طائفة من الكتب، استهلها بتحقيق كتاب            

وأسنى المتـاجر فـي بيـان       "، وهو في تراجم فقهاء إفريقية وعلمائها في الحقبة األولى من تاريخها،             المالكي
، وهو كتاب مهم في بيان األحوال االجتماعيـة         للونشريسي" أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر       

ألبـي  " الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة     "للعرب المدجنين الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة، و         
 في مجلدين، وهـو يتـرجم ألعـالم األنـدلس           البن األبار  "الحلة السيراء "الحسين علي بن يوسف الحكيم و     

  .والمغرب حتى القرن السابع الهجري
لغات، وكان يجيد اإلنجليزية والفرنسية واإلسـبانية واأللمانيـة،   وأسهم مؤنس في مجال الترجمة عن ال    

ـ           عن اإلنجليزية، وتـرجم كتـاب      " نورمان بينز "فشارك مع زميل له في ترجمة كتاب عن الدولة البيزنطية ل
عن اإلسبانية، والكتاب موسوعة في األدب األندلسي شعره ونثره،         " جونثالث بالنثيا "لـ" تاريخ الفكر األندلسي  "
في الحركة الثقافية المتنوعة التي كانت تموج بها األندلس، ولم يكتف مؤنس بالترجمة األمينة عـن الـنص                  و

  .اإلسباني، بل مأل حواشي الكتاب بإضافات قيمة ونصوص كاشفة لما في الكتاب من قضايا
" ميالزفـاف الـدا   "وتعددت مساهماته في الترجمة إلى النصوص األدبية اإلسبانية، فترجم مـسرحية            

  .لجون شتاينبك" ثم غاب القمر"للوب دي فيجا، وترجم عن اإلنجليزية مسرحية " للوركا، وثورة الفالحين
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سين مؤنس مؤرخًا فذا فحسب، بل كان أديبا موهوبا، صاحب بيان وأسلوب، ولـو تفـرغ                ولم يكن ح  
لألدب لكان له شأن كبير، وما تركه من إبداع في ميدان الكتابة األدبية شاهد على ملكاته األدبية في الروايـة                    

البيروقراطيـة  تـدور حـول   " إدارة عموم الزير"والقصة القصيرة واألدب المسرحي، فمن أعماله القصصية     
" الجارية والـشاعر  "و" وأهال وسهالً "المصرية، وبلغ من شهرة هذا القصة، أن سارت مثال سائرا بين الناس،             

  ".غدا تولد شمس أخرى"و" قصة أبو عوف"، و"خيرستان"وحكايات 
وإلى جانب هذا كان له نشاط واسع في الصحافة بدأ منذ عهد مبكر أيام تخرجه في الجامعـة، فنـشر                    

ئات المقاالت المتنوعة في األهرام واألخبار والمصور واإلثنين والهالل والعربي وغيرها، باإلضـافة إلـى               م
البحوث العلمية الرصينة التي نشرها في المجالت المتخصصة مثل مجلة الجمعية التاريخية، ومجلـة كليـة                

غيرها من الروايـات؛ وهـو مـا        اآلداب، وعالم الفكر، ومجلة المعهد المصري للدراسات اإلسالمية بمديد و         
  .أكسبه مكانة كبيرة بين أعالم عصره في العالم العربي

  :تقدير الهيئات العلمية
لقي حسين مؤنس تقدير الهيئات العلمية، فدعي أستاذًا زائرا في كثير من جامعات العالم، فحاضر فـي                 

، واختير عضوا في كثيـر      … ولندن، ودرهام، وأندرو، وكمبردج، وأدنبره، وهامبورج، وبون       جامعة الرباط 
، والمجلس األعلى للفنـون     والمجمع العلمي المصري  ،  الجمعية المصرية التاريخية  من المجامع العلمية، مثل     

ـ ١٤٠٥( سنة  بالقاهرةمجمع اللغة العربيةتخب عضوا في  واآلداب، والمجالس القومية المتخصصة، وان     = هـ
كما نال عدة أوسمة من دول      ) م١٩٨٦= هـ١٤٠٦(، وكرمته مصر فمنحته جائزتها التقديرية سنة        )م١٩٨٥
  .مختلفة

  :وفاته
ظل حسين مؤنس وافر النشاط متوقد الذهن على رغم من كبر سنه، وضعف قدرته علـى الحركـة،                  

  )م١٩٩٦  مارس١٧= هـ١٤١٦  شوال٢٧(ومالزمته للمنزل حتى لقي اهللا في 
ق خليج العقبة في وجـه المالحـة         يقرر إغال  "جمال عبد الناصر  "الرئيس المصري   :  م   ١٩٦٧ •

 .م١٩٦٧اإلسرائيلية، وكان هذا اإلغالق سببا في نشوب حرب 

  ::  ٦٧٦٧حرب حرب : :  م  م ١٩٦٧١٩٦٧
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  ١٩٦٧١٩٦٧وثائق عن حرب وثائق عن حرب 
  وثيقةوثيقة

  الرسالة األولى التي وجهها الفريق أول عبد
  المحسن كامل مرتجى، قائد الجبهة
  الشرقية للجمهورية العربية المتحدة،

  .إلى قواته
١٩٦٧/٦/٢  

  )٣/٦/١٩٦٧الجمهورية، القاهرة، (
أيها الرجال يسرني أن احييكم مقدرا بالفخر واالعجاب هذه الروح الوثابة التي انطلقتم بها مـن كـل                  
مكان تتدافعون لتتخذوا مواقعكم في ارض سيناء المقدسة واني اخاطبكم اليوم وقد امتألت نفسي فخرا وعـزة                 

 بينكم واقود معكم معركتنا المقدسة ضد المعتدين الممزقين المغتصبين          وحمدا هللا ان جاء الوقت الذي اكون فيه       
  . الرض امتنا العربية

ان النصر الذي حققتموه فوق أرض اليمن الطـاهرة ضـد المعتـدين وضـد               .. أيها المقاتلون االبطال  
  . االستعمار والرجعية سوف تستكملونه اليوم ضد المعتدين فوق أرض فلسطين العربية

لوقت الستكمال معاركنا القومية استعادة لحقوق امتنا المغتصبة وتحطيما للغرور الذي مارسته            لقد حان ا  
اسرائيل في تهديد الدول العربية بالعدوان، واذا كانت اسرائيل تهدد اليوم بالحرب فنحن في مواجهتها وعلـى                 

  . استعداد لخوض المعركة الفاصلة
ألمة والوطن باسمكم جميعا اننـا سـوف نخـوض معركتنـا            انني اعاهد اهللا وا   .. أيها الرجال البواسل  

الفاصلة المقدسة ضد المعتدين بكل قوة وتضحية ولسوف يشهد العدو ما لم يره من قبل ايمانا منا باهللا وبامتنا                   
وبوطننا وبزعيمنا محقق النصر الرئيس جمال عبد الناصر وبالقيادة الحكيمة للمشير عبد الحكيم عـامر، وإن                

   فال غالب لكمينصركم اهللا

  وثيقةوثيقة
  البيانات العسكرية الرسمية للجمهورية العربية المتحدة

  عن تطور المعارك بين
  قوات الجمهورية العربية المتحدة والقوات اإلسرائيلية

  ١٩٦٧ يونيه ٥: القاهرة
  ١٩٦٧ يونيه ٦: األهرام، القاهرة
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   صباحاً ٩,٥٠الساعة  ):١(البيان العسكري رقم 
بأن إسرائيل بدأت عدوانها في الساعة التاسعة من صباح اليوم بغارات جويـة             صرح مصدر عسكري    

على القاهرة وعلى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة، وقد تصدت لها طائراتنـا وأسـلحتنا المـضادة                 
  . للطائرات

   صباحاً ١٠,٣١الساعة  ):٢(البيان العسكري رقم 
 طـائرة   ٣٢بها إسرائيل حتى اآلن أسفرت عن إسـقاط         صرح ناطق عسكري بأن الغارات التي قامت        

  . للعدو

   صباحاً ١١,٠٠الساعة  ):٣(البيان العسكري رقم 
  .  طائرة٤٢صرح ناطق عسكري بأن عدد الطائرات التي أسقطت للعدو اإلسرائيلي حتى اآلن بلغ 
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  ::٢٤٢٢٤٢مجلس االمن يصدر القرار الشهير مجلس االمن يصدر القرار الشهير : :  م  م ١٩٦٧١٩٦٧
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وثيقةوثيقة
  ).نوفمبر( تشرين الثاني ٢٢بتاريخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢قم قرار ر

  إقرار مبادىء سالم عادل ودائم
  في الشرق األوسط

  إن مجلس األمن ،
  .أن الوضع الخطر في الشرق األوسطإذ يعرب عن قلقه المستمر بش

دائم وعادل   وإذ يؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سالم               
  .ة في المنطقة أن تعيش فيه بأمانتستطيع كل دول

 ٢وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم المتحدة، قد التزمت بالعمل وفقاً للمـادة                  
  :من الميثاق
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يؤكد أن تطبيق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ويستوجب تطبيـق                 )١
  : لتاليينكال المبدأين ا

   .انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها ، في النزاع األخير   -أ 
إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب ، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولـة                 -ب 

، في المنطقة ، واستقاللها السياسي وحقها في العيش بسالم ضمن جدود آمنة ومعتـرف بهـا      
  . حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها 

  : يؤكد أيضاً الحاجة إلى )٢
  .رات المائية الدولية في المنطقةضمان حرية المالحة في المم     -أ  
  .تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين    -ب  
ضمان حرية األراضي واالستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجـراءات                -ج  

  . ينها إقامة مناطق مجردة من السالح من ب
يطلب من األمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق األوسط كي يجري اتـصاالت بالـدول                  )٣

المعنية ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق ، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً ألحكـام                
  . هذا القرار ومبادئه 

عام أن يرفع تقريراً إلى مجلس األمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص فـي               يطلب من األمين ال    - ٤ )٤
  . أقرب وقت ممكن 
  . األصوات  ، بإجماع١٣٨٢جلسته رقم  القرار ، في تبنى المجلس هذا

  ::تنحى عبد الناصر عن الحكمتنحى عبد الناصر عن الحكم: :  م  م ١٩٦٧١٩٦٧

  وثيقةوثيقة
  خطاب استقالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة

  اب استقالة الرئيس جمال عبد الناصرخط
  رئيس الجمهورية العربية المتحدة

  ١٩٦٧ يونيه ٩: القاهرة
  ١٩٦٧ يونيه ١٠: األهرام، القاهرة

  : أيها األخوة
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لقد تعودنا معاً في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفـي الـساعات المـرة، أن              
 وأن نتصارح بالحقائق مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحـده نـستطيع         نجلس معاً، وأن نتحدث بقلوب مفتوحة،     

  . دائماً أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتاً
لكني واثق أننا جميعاً    . وال نستطيع أن نخفي على أنفسها أننا واجهنا نكسة خطيرة خالل األيام األخيرة            

 نجتاز موقفنا الصعب وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الـصبر والحكمـة                نستطيع، وفي مدة قصيرة، أن    
  . والشجاعة األدبية، ومقدرة العمل المتفانية

لكننا أيها األخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها                  
  . إلى ما وصلت إليه

  . الشرق األوسط في النصف األول من مايو الماضيإننا نعرف جميعاً كيف بدأت األزمة في 
كانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا وكانت تصريحات ساسته وقادته العسكريين كلها تقول بـذلك                

  . وكانت األدلة متوافرة على وجود التدبير. صراحة
ام أصدقاؤنا في   وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده، بل وق     . كانت مصادر إخواننا السوريين قاطعة في ذلك      

االتحاد السوفيتي بإخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي بأن هناك قـصداً                 
  . مبيتاً ضد سوريا

ولقد وجدنا واجباً عليناً أن ال نقبل ذلك ساكنين، وفضالً عن أن ذلك واجب األخوة العربية، فهو أيـضاً                   
  . سوريا سوف يثني بمصرفإن البادئ ب. واجب األمن الوطني

وتداعت مـن إثـر ذلـك       . ولقد تحركت قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق           
خطوات عديدة منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الـشيخ المـتحكم فـي                   

 آثار العدوان الثالثي الذي وقـع علينـا سـنة           مضايق تيران والتي كان العدو اإلسرائيلي يستعملها كأثر من        
١٩٥٦ .  

ولقد كان مرور علم العدو أمام قواتنا أمراً ال يحتمل، فضالً عن دواع أخرى تتصل بأعز أماني األمـة       
  . العربية

ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر أمامنا أن قواتنا المسلحة بما بلغتـه مـن مـستوى فـي                    
دريب قادرة على رده وعلى ردعه، وكنا ندرك أن احتمال الصراع بالقوة المـسلحة قـائم،                المعدات وفي الت  
  . وقبلنا بالمخاطرة

وكانت أمامنا عوامل عديدة وطنية وعربية ودولية، بينها رسالة من الرئيس األمريكي ليندون جونسون              
ون البادئين بإطالق النار، وإال      مايو تطلب إلينا ضبط النفس وأن ال نك        ٢٦سلمت إلى سفيرنا في واشنطن يوم       

  . فإننا سوف نواجه نتائج خطيرة
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وفي نفس الليلة فإن السفير السوفيتي طلب مقابلتي بصفة عاجلة في الساعة الثالثة والنصف مـن بعـد                  
  . منتصف الليل، وأبلغني بطلب ملح من الحكومة السوفيتية أن ال نكون البادئين بإطالق النار

وإذا كنا نقول اآلن بأنها جـاءت       . ماضي، الخامس من يونيه، جاءت ضربة العدو      وفي صباح االثنين ال   
بأكثر مما توقعناه، فالبد أن نقول في نفس الوقت وبثقة أكيدة أنها جاءت بأكبر مما يملكه، مما أوضـح منـذ                     

  . اللحظة األولى أن هناك قوى أخرى وراء العدو جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربية

  : ولقد كانت هناك مفاجآت تلفت النظر
أن العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب، األمر الذي يقطع بأن هنـاك                  : أولها

  . تسهيالت تفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته قد أعطيت له
 الجمهوريـة العربيـة     فإن العدو غطى في وقت واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية فـي           : وثانياً

ومعنى ذلك أنه كان يعتمد على قوة أخرى غير قوته العادية لحماية أجوائه مـن أي رد فعـل مـن                     . المتحدة
  . جانبنا، كما أنه كان يترك بقية الجبهات العربية لمعاونات أخرى استطاع أن يحصل عليها

 أن يستفيد من عبـرة التواطـؤ        فإن الدالئل واضحة على وجود تواطؤ استعماري معه، يحاول        : وثالثاً
ومع ذلـك فالثابـت اآلن أن حـامالت         . ، فيغطي نفسه هذه المرة بلؤم وخبث      ١٩٥٦المكشوف السابق سنة    

طائرات أمريكية وبريطانية كانت بقرب شواطئ العدو تساعد مجهوده الحربي، كما أن طـائرات بريطانيـة                
رية وفي الجبهة المصرية، إلى جانب قيام عـدد         أغارت في وضح النهار على بعض المواقع في الجبهة السو         

  . من الطائرات األمريكية بعمليات االستطالع فوق بعض مواقعنا
ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك أن قواتنا البرية التي كانت تحارب أكثر المعارك عنفـاً وبـسالة فـي                   

فوقها لم يكن كافيـاً إزاء تفـوق        الصحراء المكشوفة، وجدت نفسها في الموقف الصعب، ألن الغطاء الجوي           
حاسم في القوى الجوية المعادية، بحيث إنه يمكن القول بغير أن يكون في ذلك أي أثر لالنفعال أو المبالغة أن                    

  . العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد ثالث مرات عن قوته العادية
لت معركة باسلة بقيادة الملـك      ولقد كان هذا هو ما واجهته أيضاً قوات الجيش العربي األردني التي قات            

حسين، الذي أقول للحق ولألمانة أنه اتخذ موقفاً ممتازاً، واعترف بأن قلبي كان ينزف دماً وأن أتابع معارك                  
جيشه العربي الباسل في القدس وغيرها من مواقع الضفة الغربية في ليلة حشد فيها العدو قواه المتآمرة ما ال                   

  . ل فوق الجبهة األردنيةيقل عن أربعمائة طائرة للعم
  . ولقد كانت هناك جهود رائعة وشريفة

  . لقد أعطى الشعب الجزائري وقائده الكبير هواري بومدين بغير تحفظات وبغير حساب للمعركة
  . وأعطى شعب العراق، وقائده المخلص عبد الرحمن عارف، بغير تحفظات وبغير حساب للمعركة

  . اً، معززاً بقوى الشعب السوري العظيم وبقيادة حكومته الوطنيةوقاتل الجيش السوري قتاالً بطولي
  . واتخذت شعوب وحكومات السودان والكويت واليمن ولبنان وتونس والمغرب مواقف مشرفة
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ووقفت شعوب األمة العربية جميعاً، بغير استثناء، على طول امتداد الوطن العربي موقـف الرجولـة                
صرار على أن الحق العربي لن يضيع ولن يهون،و أن الحرب دفاعاً عنه             والعزة، موقف التصميم، موقف اإل    

  . ممتدة مهما كانت التضحيات والنكسات على طريق النصر الحتمي األكيد
  .وكانت هناك أمم عظيمة، خارج العالم العربي، قدمت لنا ما ال يمكن تقديره من تأييدها المعنوي

  .  الرجال، كانت أكبر وأعتىلكن المؤامرة، والبد أن نقول ذلك بشجاعة
وأقول لكم بصدق، وبرغم أية عوامل أكون قد بنيت عليها موقفي في األزمة، فإنني علـى اسـتعداد                  

  . لتحمل المسئولية كلها
  . ولقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه

أعود إلى صـفوف    لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن               
   .الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر

إن هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن، إنه موقف للمثل العليا وليس ألية أنانيـات أو مـشاعر                
  . فردية

  . وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي. إن قلبي كله معكم
  . وليكن اهللا معنا جميعاً أمالً في قلوبنا وضياء وهدى

 تطالب جمال عبد الناصـر      ١٠ و   ٩الشعب المصرى يخرج فى مظاهرات فى يونيو        :  م   ١٩٦٧ •
 .بالعودة إلى الحكم 
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كلمة الرئيس جمال عبد الناصر بعد توقيع بروتوكول انضمام العراق إلى اتفاقيـة             كلمة الرئيس جمال عبد الناصر بعد توقيع بروتوكول انضمام العراق إلى اتفاقيـة             : :  م    م   ١٩٦٧١٩٦٧
  ::الدفاع المشتركالدفاع المشترك

  وثيقةوثيقة
  ية المتحدةكلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العرب
  بعد توقيع بروتوكول انضمام الجمهورية العراقية

  إلى اتفاقية الدفاع المشترك
  ١٩٦٧ يونيه ٤: القاهرة

  ١٩٦٧ يونيه ٥: األهرام، القاهرة
  :  أيها األخوة األعزاء-األخ العزيز 

إلى اتفاق  أبدأ بشكر األخ الرئيس عبد الرحمن عارف على هذه المبادرة الطيبة النضمام العراق الشقيق               
  . الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة األردنية

وأنا على ثقة أن هذه الخطوة ستمأل األمة العربية كلها بالثقة بنفسها بأن العرب أمة واحدة، وأننا فـي                   
وقت الشدة وفي وقت المعركة ال فرق بين عربي عراقي وعربي مصري وعربي سوري وعربـي لبنـاني،                  

وأريد أن أقول لألمة العربية أن العراق لم ينتظر لتوقيع هذه االتفاقية            . لنا نواجه العدو المشترك كرجل واحد     ك
  . لقد تحركت قيادة العراق القومية الوطنية المخلصة لألمة العربية قبل أن توقع هذا االتفاق. حتى يتحرك

أما قوات العراق فقـد تحركـت       . رسميةوليس هذا االتفاق إال وضع األمور في نصابها من الناحية ال          
  . وجيش العراق الباسل فقد تحرك وشعب العراق فقد تحرك واألمة العربية كلها قد تحركت

إن ما  . تحدي إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل     . في هذه األيام التي تمر بها األمة العربية نواجه التحدي         
لقد كانت األمور في خليج العقبـة سـنة         . ي خليج العقبة  حدث منذ ما يقرب من عشرة أيام أننا استعدنا حقنا ف          

 الفرنسي، سحبنا قواتنا من سيناء وحـضرت قـوات          - كما هي اآلن، ولكن نتيجة للعدوان البريطاني       ١٩٥٦
نستعد لمعركة فاصلة مع العدو، وحينما شـعرنا بأننـا علـى            . الطوارئ الدولية، وبهذا كان علينا أن نستعد      

  .  خرجت قوات الطوارئ الدولية، ثم عدنا إلى خليج العقبة، ثم أغلقنا خليج العقبة.استعداد استعدنا حقنا
إن مستر ويلسون رئيس وزراء بريطانيـا       . واليوم نسمع من يتكلمون عن عودة قوات الطوارئ الدولية        

 لقـد . وأنا أقول له أنه يعيش في وقت مضى منذ أسـبوعين          . تكلم باألمس عن عودة قوات الطوارئ الدولية      
  . انتهت قوة الطوارئ الدولية وخرجت من بالدنا ولن تعود إليها مرة أخرى

  ضمن المواجهات المصرية االسرائيليةمعركة رأس العش:  م ١٩٦٧ •

 إنتحار المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى مصر :  م ١٩٦٧ •



 379 

 ألن قراراتـه تبـدأ       تمر االءات مؤتمر القمة العربى فى الخرطوم المشهور بأسم مؤ       :  م   ١٩٦٧ •
  بكلمة ال

 فى أول استخدام قتالى للصواريخ سطح سطح         القوات المصرية تغرق المدمرة إيالت     : م   ١٩٦٧ •
  .فى تاريخ البحرية فى العالم

وفاة المؤرخ الكبير جمال الدين الشيال عميد كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية وأسـتاذ             :  م   ١٩٦٧ •
وهو واحد من جهابذة المؤرخين في القرن العشرين له مؤلفـات كثيـرة             . االتاريخ اإلسالمي به  

 .وتحقيقات متعددة في التراث التاريخي

 . مارس ٣٠جمال عبد الناصر يصدر بياناً يسميه بيان :  م ١٩٦٨ •

وفاة المؤرخ األديب محمد صبري، الشهير بالسربوني، أول مصري يحـصل علـى             :  م   ١٩٦٨ •
 السربون، له مؤلفات في التاريخ واألدب، مـن أشـهرها الـشوامخ،             دكتوراة الدولة من جامعة   

 .الشوقيات المجهولة

  ::وفاة احمد حسن الزياتوفاة احمد حسن الزيات: :  م  م ١٩٦٨١٩٦٨
ـ  ١٣٠٣  جمادى اآلخـرة   ١٦(أحمد حسن الزيات      ١٣٨٨  ربيـع األول   ١٦ - ١٨٨٥  إبريـل  ٢/ هـ

. مجلـة الرسـالة   ، ومؤسس   والعالم العربي  مصرنهضة الثقافية في    من كبار رجال ال   ) ١٩٦٨  مايو ١٢/هـ
 عـام   الجائزة التقديرية في األدب   اختير عضوا في المجامع اللغوية في القاهرة، ودمشق، وبغداد، وحاز على            

 . م في مصر١٩٦٢

  :مولد الزيات ونشأته
ـ   الدقهلية بمحافظة   طلخا التابعة لمركز    كفر دميرة القديم  ولد الزيات في قرية       جمـادى   ١٦ي   بمصر ف

ـ ١٣٠٣ اآلخرة  كتاب  تلقى تعليمه في  .  م، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، تعمل بالزراعة        ١٨٨٥  إبريل ٢/ ه
القرية، فحفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، ثم أرسل إلى أحد العلماء في القرية المجاورة ليـتعلم القـراءات                  

  .السبع وأجادها في سنة واحدة

  :تعليمه الجامعي وعمله
 وهو في الثالثة عشرة من عمره، وظل فيه عشر سنوات، تلقى في أثنائها            بالجامع األزهر التحق الزيات   

 الذي كان يدرس األدب     سيد علي المرصفي  علوم الدين واللغة، إال أنه كان يفضل األدب فتعلق بدروس الشيخ            
  .، أحد أعالم اللغة البارزين آنذاكمحمد محمود الشنقيطيفي األزهر، كما حضر شرح المعلقات للشيخ 

 دار الكتـب المـصرية    قاتا طويلة فـي     ، وكانوا يقضون أو   ومحمود حسن الزناتي  ،  بطه حسين اتصل  
  .لمطالعة عيون األدب العربي، ودواوين فحول الشعراء
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 فكان يدرس بها مساء ويعمـل صـباحا         الجامعة األهلية ب دراسته باألزهر وإنما التحق      لم يكمل الزيات  
التقى الزيات في عمله بالعديد من رجال الفكر واألدب في عـصر النهـضة،         . بالتدريس في المدارس األهلية   

  .ومحمد فريد أبو حديد، وأحمد زكي، والمازني، العقاد: مثل
 م، وفي أثنـاء ذلـك   ١٩٢٢ام   رئيسا للقسم العربي بها في ع      الجامعة األمريكية بالقاهرة  اختير من قبل    

التحق بكلية الحقوق الفرنسية، وكانت الدراسة بها ليالً، ومدتها ثالث سنوات، أمضى منها سنتين في مـصر،                 
  . م١٩٢٥ في سنة جامعة باريسوقضى الثالثة في فرنسا حيث حصل على ليسانس الحقوق من 

، فترك العمل في الجامعة األمريكيـة وانتقـل إلـى           ببغداد م اختير أستاذا في دار المعلمين        ١٩٢٩في  
تقدير وموضع اهتمام حتـى وفاتـه   ظل الزيات محل   . لم ينتمي الزيات طيلة حياته ألي حزب سياسي       . هناك

  . عاما٨٣ عن ١٩٦٨  مايو١٢/ هـ١٣٨٨  ربيع األول١٦بالقاهرة في صباح األربعاء الموافق 

  :رسالةمجلة ال
  رمضان ١٨وفي  .  م ترك التدريس، وانتقل للصحافة والتأليف      ١٩٣٣ عام   بغدادبعد عودة الزيات من     

ـ ١٣٥١ التي صار لها أثرا قويا علـى الحركـة الثقافيـة           ،  مجلة الرسالة  م قام بإصدار     ١٩٣٣  يناير ١٥/ ه
  .األدبية في مصر

  :الزيات أديبا
يعد الزيات صاحب أسلوب خاص في الكتابة، وهو أحد أربعة عرف كـل مـنهم بأسـلوبه المتميـز                   

، وطـه حـسين   ،  مصطفى صادق الرافعـي   : وطريقته الخاصة في الصياغة والتعبير، والثالثة اآلخرون هم       
والزيات أقوى الثالثة أسلوبا، وأوضحهم     «: ، ويقارن أحد الباحثين بينه وبين العقاد وطه حسين، فيقول         والعقاد

 المزدوجة، وعند الكثرة الكاثرة هو أكتب       بيانا، وأوجزهم مقالة، وأنقاهم لفظا، يعنى بالكلمة المهندسة، والجملة        
  :من مؤلفاته. »كتابنا في عصرنا

  تاريخ األدب العربي  
  في أصول األدب  
  دفاع عن البالعة  
  . وجمع فيه مقاالته وأبحاثه في مجلة الرسالة" وحي الرسالة 

 .بداية حرب اإلستنذاف فى منطقة القناة مع إسرائيل :  م ١٩٦٨ •

ضـمن االسـتعدادات    ضـمن االسـتعدادات     جمال عبدالناصر الجوابية إلى الملك حسين         جمال عبدالناصر الجوابية إلى الملك حسين        برقية الرئيس برقية الرئيس : :  م    م   ١٩٦٨١٩٦٨
  ::لمواجهة اسرائيللمواجهة اسرائيل

  وثيقةوثيقة
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  برقية الرئيس جمال عبدالناصر الجوابية إلى الملك حسين
، ٣، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج ١٩٦٧الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "المصدر

  ٣٣٧ -  ٣٣٦ص 
  ر الجوابيةبرقية الرئيس جمال عبدالناص
  .إلى الملك حسين

  )٢٣ ، ١٥س( ، ١٩٦٧ / ٦ / ٦القاهرة، 
  ،"المؤامرة ومعركة المصير"سعد جمعة، (

  ،١٩٦٨دار الكاتب العربي، : بيروت
  )٢٣٩ص

تلقيت برقيتك، وانني القدر اننا نواجه لحظة من تلك اللحظات التي تمر بها االمـة               . أخي الملك حسين  
ة تفوق طاقة البشر وفي هذه اللحظة يصبح واجبا علينا مواجهـة مقتـضيات          في تاريخها والتي تتطلب شجاع    

أننا نعلم طبيعة الظروف التي تمرون بها في الوقت الذي نواجـه فيـه علـى        . الموقف أيا كانت آثارها علينا    
 جبهتنا موقفا متدهورا نتيجة للضربة الجوية القاصمة التي حدثت أمس والتي وضعت قواتنا في مواجهة قوات               

  . متفوقة عليها في كل الجبهات بدون غطاء جوي
عندما يكتب التاريخ سوف يذكر لك جرأتك وشجاعتك وسوف يذكر للشعب االردني الباسل انه خاض               

ان العدوان قـد    . هذه المعركة فور ان فرضت عليه دون تردد ودون أي اعتبار اال اعتبار الواجب والشرف              
ان القرار الذي أراه هـو أن       .  فيه من قوة وما فيه من غدر وتواطؤ        فرض علينا وكان علينا مجابهته بكل ما      

نختار ثاني الحلول التي تفاهمت عليها مع الفريق عبدالمنعم رياض وهي اخالء الضفة الغربية الليلة على ان                 
اء ان تاريخ االمم فيه االخذ والعط     . نضع في اعتبارنا رأيكم االول الخاص بتدخل مجلس االمن اليقاف القتال          

وفيه التقدم والتراجع، فليكن فيما نختاره في هذه اللحظة الحاسمة وان كان اختيـارا عـصيبا علينـا خطـوة               
اننا نؤمن باهللا وال يمكن ان يتخلـى اهللا عنـا،           . نستطيع ان نتقدم منها وهذه ارادة اهللا لعل في ارادته لنا خيرا           

اعلم كل جوانب الظروف التي نمر بها أن أعبر لـك           بقي لي وأنا    . ولعل االيام القادمة تأتينا بنصر من عنده      
عن كل تقديري لموقفك الشجاع والرادتك الحاسمة وللبطولة التي أظهرها كل فرد فـي الـشعب األردنـي                  

  اللهم أعنا، ولتكن ارادته رائدة لنا، . والجيش االردني

  . والسالم علكيم ورحمة اهللا 
 تنتقل إلى مبناها الجديد في شارع الجالء الذي بدأ البنـاء             مؤسسة األهرام المصرية  :  م   ١٩٦٨ •

م، بدال من مبناها القديم المتواضع في شارع مظلوم، وأقيم المبني الجديد على             ١٩٦١فيه منذ عام    
 .رضي دورا، وطابق أ١٢ مترا، ويتكون من ٣٥٠٠مساحة 
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، صاحب المؤلفات المعروفـة والتحقيقـات       محمد فؤاد عبد الباقي   وفاة العالم الجليل    :  م   ١٩٦٨ •
لقـرآن الكـريم،    المعجم المفهرس أللفاظ ا   : والفهارس الجيدة في السنة النبوية، من أشهر أعماله       

 .جامع مساند صحيح البخاري، وترجمة كتاب مفتاح كنوز السنة

 .إستشهاد الفريق عبد المنعم رياض على الجبهة :  م ١٩٦٩ •

 .مبادرة روجرز لوقف إطالق النار بين مصر وإسرائيل :  م ١٩٧٠ •

 االنتهاء من بناء السد العالى:  م ١٩٧٠ •

 وفاة جمال عبد الناصر:  م ١٩٧٠ •

 

 
  
  
  
  
  
  
وفاة العالم الكبير أحمد فؤاد األهواني األستاذ بجامعة القاهرة، وأحد رواد علم النفس             :  م   ١٩٧٠ •

  . في العالم العربي

  ::تولية محمد انور الساداتتولية محمد انور السادات: :  م  م ١٩٧٠١٩٧٠
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   ١٩٨١ - ١٩١٨الرئيس محمد انور السادات  
 ولد فى قرية ميت ابو الكوم مركز تال المنوفية *  

 .  وعين بسالح االشارة ١٩٣٨حربية تخرج من الكلية ال*  

 عند   ١٩٥٠تقل اكثر من مرة بسبب نشاطه السياسى واخرج من الجيش واعيد سنه             عا*  
 كان عليه االستيالء على االذاعة والشبكات التليفونيه واذاعـه          ١٩٥٢ يوليو   ٢٣قيام ثورة   

 . اول بيان يعرف فيه الشعب نبأ قيام الثورة 

  . ١٩٥٩ثم سكرتيرا لالتحاد القومى  ١٩٥٤عين وزيرا للدولة *  

  . ١٩٦٨ الى ١٩٦٠انتخب رئيسا لمجلس االمة من *  

  . ١٩٦٤عين نائبا لرئيس الجمهورية وعضوا بمجلس الرئاسة *  

انتخب عضوا باللجنه التنفيذية العليا لالتحاد االشتراكى العربى وامينا للجنـه القوميـة             *  
  . ١٩٦٩ نائبا لرئيس الجمهورية فى ديسمبر  واعيد تعيينه١٩٦٨السياسية فى سبتمبر 

 واعيـد انتخابـه فـى       ١٩٧٠انتخب رئيسا للجمهورية بعد وفاة عبد الناسر فى اكتوبر          *  
 .. ١٩٧٦  اكتوبر

الف قصة الثورة كاملة ، صفحات مجهولة من الثورة، يا ولدى هـذا عمـك جمـال ،                  *  
 . البحث عن الذات

 . صر وعبور قناة السويس  وانتصار جيش م١٩٧٣اد وخطط لحرب ق*  

 . قاد عملية السالم الستعادة سيناء *  

  .١٩٨١ اكتوبر ٦ فى تم اغتياله*  

 .السفير جونار يارنج يبدأ رحالته المكوكية بين مصر وأسرائيل لحل المشكلة :  م ١٩٧١ •

 إعالن قيام وحدة هشة بين مصر وسوريا وليبيا بأسم إتحاد الجمهوريات العربية:  م ١٩٧١ •

ثورة التصحيح ، قيام السادات بحركة التصحيح الستبعاد مراكز القوى وتشكيل دولة            :  م   ١٩٧١ •
 المؤسسات

 ١٥بين مصر واالتحاد السوفيتي، وكانـت مـدتها         " معاهدة الصداقة والتعاون  "توقيع  :  م ١٩٧١ •
 . سنوات من توقيعها٥عاما، إال أنها ألغيت بعد 

 السنهوري، صاحب كتاب الوسيط في القانون المـدني،         وفاة الفقيه الكبير عبد الرازق    :  م   ١٩٧١ •
 .ومؤسس مجلس الدولة بمصر، وواضع عدة قوانين مدنية لبعض البالد العربية

 صدور الدستور الدائم فى مصر:  م ١٩٧١ •

 السادات يقوم بطرد الخبراء السوفييت من مصر:  م ١٩٧٢ •
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  ::حرب اكتوبر المجيدةحرب اكتوبر المجيدة: :  م  م ١٩٧٣١٩٧٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من جهة أخرى فـي عـام        إسرائيل من جهة ودولة     وسوريا مصر هي حرب دارت بين      حرب أكتوبر 
 ضربة قاسية في هذه الحرب حيث تم إختراق خط عسكري أساسـي فـي           الجيش اإلسرائيلي وتلقى  . م١٩٧٣

 يعمل بشكل شخصي ومقرب مـع     أنور السادات وكان الرئيس المصري    . خط بارليف  وهو   سيناءشبه جزيرة   
  .ش المصري على التخطيط لهذه الحرب التي أتت مباغتة للجيش اإلسرائيليقيادة الجي

اد جزء من األراضي في شبه      ، واسترد قناة السويس من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على         
ومن النتائج األخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل ال يقهر والتي كان يقـول بهـا القـادة                  . جزيرة سيناء 
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 بين مصر وإسرائيل الذي عقد      التفاق كامب ديفيد  العسكريون في إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق          
.  م وزيارتـه للقـدس     ١٩٧٧ نوفمبرم على إثر مبادرة السادات التاريخية في        ١٩٧٨بعد الحرب في سبتمبر     

  .م١٩٧٥ في يونيو قناة السويسوأدت الحرب أيضا إلى عودة المالحة في 

  وثائق من حرب أكتوبروثائق من حرب أكتوبر
  وثيقةوثيقة

  البالغات العسكرية المصرية التي صدرت في اليوم األول من الحرب
  ١٩٧٣ أكتوبر ٦: هرةالقا

  ١٩٧٣ أكتوبر ٧: األهرام، القاهرة

  ) ) أذيع في الساعة الثانية والربع بعد الظهر أذيع في الساعة الثانية والربع بعد الظهر : ( : ( البالغ األولالبالغ األول
قام العدو في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والـسخنة         

ما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من        في خليج السويس بواسطة عدة تشكيالت من قواته الجوية عند         
  . الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حالياً بالتصدي للقوات المغيرة

  ) )  دقيقة  دقيقة ٣٥٣٥أذيع في الساعة الثانية و أذيع في الساعة الثانية و : ( : ( البالغ الثانيالبالغ الثاني
كل من مصر وسوريا، تقوم حالياً بعض من         رداً على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في            

  . تشكيالتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في األراضي المحتلة

  ) ) أذيع في الساعة الثالثة بعد الظهر أذيع في الساعة الثالثة بعد الظهر : ( : ( البالغ الثالثالبالغ الثالث
، نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح وأصابت مواقع العدو بإصـابات مباشـرة              )٢( إلحاقاً بالبيان رقم    

  . عدا طائرة واحدةوعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة 

  ) )  دقيقة  دقيقة ٢٠٢٠أذيع في الساعة الثالثة و أذيع في الساعة الثالثة و :( :( البالغ الرابعالبالغ الرابع
حاولت قوات معادية االستيالء على جزء من أراضينا غرب القناة وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت                
بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية، ثم قامت بعـض مـن                   

تنا باقتحام قناة السويس مطاردة للعدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها وال زال االشـتباك مـستمراً                  قوا
  . على الضفة الشرقية لقناة السويس

  ) )  دقائق  دقائق ٦٦أذيع في الساعة الرابعة و أذيع في الساعة الرابعة و : ( : ( البالغ الخامسالبالغ الخامس
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وية بها ورفع علم    نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقط العدو الق             
مصر على الضفة الشرقية للقناة، كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العـدو فـي مواجهتهـا                  

  . وحققت نجاحاً مماثالً في قطاعات مختلفة

  صورة طبق األصلصورة طبق األصل
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  وثيقةوثيقة
س رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس هواري بومدين، رئي

  . مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء الجزائري، حول نشوب الحرب مع إسرائيل
 )٩/١٠/١٩٧٣الشعب، الجزائر،  (٦/١٠/١٩٧٣القاهرة 

قام العدو اإلسرائيلي، في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، بمهاجمة قواتنا بخليج السويس،               
وشنت القوات اإلسرائيلية، كذلك، هجوماً ضد المواقع على        . بواسطة عدة تشكيالت من قواته الجوية والبحرية      

  . طول الجبهة السورية
وقد مهدت إسرائيل لهذا العدوان ضد مصر وسورية بالعمليات الجوية التي قامت بها ضد سورية يـوم     

  . ، وتابعتها بحشد لقواتها على الخطوط السورية واللبنانية١٣/٩/١٩٧٣
ل على الجبهة المصرية والسورية، إنما هو استمرار للسياسة العـسكرية           إن العدوان الذي تشنه إسرائي    

  . اإلسرائيلية التي تستهدف ضم القدس، وتثبيت احتاللها لألراضي العربية، وقهر إرادة الشعوب العربية
] آب[، وبصفة خاصة منذ وقف إطالق النيران في أغـسطس           ١٩٦٧ولقد مارست إسرائيل، منذ حرب      

دي المستمر للرأي العام العالمي، وتنكرت لكل المواثيق والقيم األخالقية، كمـا تجاهلـت              ، سياسة التح  ١٩٧٠
كافة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية وعن المؤتمرات السياسية الدوليـة، واسـتمرت، فـي عنـاد                 

  . وإصرار، تعمل على تثبيت أقدامها في أرض فلسطين العربية واألراضي المحتلة
د قضت على كل مبادرات وجهود السالم المبنية على أساس قرار مجلس األمن الـدولي               إن إسرائيل ق  

سنة ] شباط[ فبراير   ٨، كما تجاهلت مبادرات السفير يارينغ البادئة في         ١٩٦٧] تشرين الثاني [  نوفمبر   ٢٢في  
١٩٧١ .  

فها، بكل وضوح،   لقد أدانت كل القوى العاملة من أجل السالم هذا الموقف اإلسرائيلي، وعبرت عن موق             
بالقرارات العديدة التي أصدرتها منظمة الوحدة األفريقية والمؤتمر التاريخي الذي عقـد بعاصـمة الجزائـر                

كما أكدت هذه القوى، بـصفة مـستمرة، اسـتنكارها للموقـف            . الشقيقة، وكذلك مؤتمرات الدول اإلسالمية    
  . ومجلس األمناإلسرائيلي من خالل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 مـن ميثـاق األمـم       ٥١وإذ تمارس مصر اليوم حقها المشروع في الدفاع عن النفس، تطبيقاً للمـادة              
المتحدة، نحيطكم علماً بالعدوان اإلسرائيلي الذي وقع ضد دولتين من دول عدم االنحياز، وهما تتصديان لـه                 

 دول عدم االنحياز بهذا العـدوان الغـادر،         بكل امكانياتهما، راجين أن تتفضلوا بإخطار الدول أعضاء مؤتمر        
  . ونأمل أن يتحقق النصر بإذن اهللا
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  وثيقةوثيقة
رسالة الرئيس أنور السادات إلى محمود رياض األمين العام لجامعة الدول العربية حول نشوب 

  الحرب مع إسرائيل
، ٩يروت، مج ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب١٩٧٣الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "المصدر

  "٣٣١، ص١ط
رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى السيد محمود رياض، األمين العام 

  .لجامعة الدول العربية، حول نشوب الحرب مع إسرائيل
  )٨/١٠/١٩٧٣األهرام، القاهرة،  (٦/١٠/١٩٧٣القاهرة، 

نصف بعد ظهر اليوم، بمهاجمة قواتنا بخليج السويس،        قام العدو اإلسرائيلي، في تمام الساعة الواحدة وال       
بواسطة عدة تشكيالت من قواته الجوية والبحرية، وشنت القوات اإلسرائيلية، كذلك، هجوماً ضد المواقع على               

  . طول الجبهة السورية
ولقد مهدت إسرائيل لهذا العدوان ضد مصر وسورية بالعمليات الجوية التي قامت بها ضد سورية يوم                

  . ، وتابعتها بالقيام بحشد لقواتها على طول الخطوط السورية واللبنانية١٩٧٣/ ١٣/٩
إن العدوان الذي تشنه إسرائيل اليوم على الجبهة المصرية والسورية، إنما هـو اسـتمرار للـسياسة                 

عوب العسكرية اإلسرائيلية التي تستهدف ضم القدس، وتثبيت احتاللها لألراضي العربية، وقهـر إرادة الـش              
  . العربية

] آب[، وبصفة خاصة منذ وقف إطالق النيران في أغـسطس           ١٩٦٧ولقد مارست إسرائيل منذ حرب      
، سياسة التحدي المستمر للرأي العام العالمي، وتنكرت لكل المواثيق والقيم األخالقية، كمـا تجاهلـت                ١٩٧٠

 السياسية الدولية، واستمرت، فـي      كافة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية وعن المؤتمرات والتجمعات        
  . عناد وإصرار، تعمل على تثبيت أقدامها في أرض فلسطين العربية واألراضي العربية المحتلة

إن إسرائيل قد قضت على كل مبادرات وجهود السالم المبنية على أساس قرار مجلس األمن الـصادر                 
] شـباط [ فبرايـر    ٨سفير يارينغ الصادرة في     ، كما تجاهلت مبادرة ال    ١٩٦٧] تشرين الثاني [ نوفمبر   ٢٢في  

١٩٧١ .  
لقد أدانت كل القوى العاملة من أجل السالم هذا الموقف اإلسرائيلي، وعبرت عن موقفها بكل وضـوح                 
في القرارات العديدة التي أصدرتها الجامعة العربية ومنظمة الوحـدة األفريقيـة ومـؤتمرات الـدول غيـر             

وأكدت هذه القـوى، بـصفة مـستمرة، اسـتنكارها للموقـف            .  اإلسالمية المنحازة، وكذلك مؤتمرات الدول   
  . اإلسرائيلي من خالل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن
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 من ميثاق األمـم     ٥١إن مصر، وهي تمارس اليوم حقها المشروع في الدفاع عن النفس تطبيقاً للمادة              
في الجامعة العربيـة، تتـصديان      ] عضوين[لي الذي يقع ضد دولتين      المتحدة، تحيطكم علماً بالعدوان اإلسرائي    

  . بكل إمكانياتهما، راجين أن تتفضلوا بإخطار الدول الشقيقة أعضاء الجامعة العربية] له[

  . ونأمل أن يتحقق النصر لنا بإذن اهللا         
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  أحداث ملحمة اكتوبرأحداث ملحمة اكتوبرملخص ملخص 
، هذا الصراع الذي تضمن العديد من الحروب منذ         الصراع العربي اإلسرائيلي  كانت الحرب جزءاً من     

 فـي سـوريا فـي       مرتفعات الجوالن م، احتلت اسرائيل    ١٩٦٧ في يونيو     ايام ٦حرب ال   في  . م١٩٤٨ام  ع
 وشبه جزيرة سيناء المصرية في الجنوب، ووصـلت إلـى      القدسدينة   وم لنهراألردن والضفة الغربية الشمال  

  .الضفة الشرقية لقناة السويس
أمضت اسرائيل السنوات الست التي تلت حرب يونيو في تحصين مراكزها فـي الجـوالن وسـيناء،                 

  .فقت مبالغ ضخمة لدعم سلسلة من التحصينات على مواقعها في قناة السويس، فيما عرف بخط بارليفوان
، أنور السادات م، تولى الحكم الرئيس     ١٩٧٠ في سبتمبر    جمال عبد الناصر  بعد وفاة الرئيس المصري     

 إلى لجوء   ٢٤٢ رقم   مجلس األمن م واالمتناع عن تنفيذ قرار      ١٩٧٠ في   روجرزأدى رفض إسرائيل لمبادرة     
 الخطـة ترمـي     كانـت . ١٩٦٧أنور السادات إلى الحرب السترداد األرض التي خسرها العرب في حرب            

االعتماد علي جهاز المخابرات لعامة المصريةوالمخابرات السورية في التخطيط للحرب وخداع اجهزةاالمن            
  .و االستخبارات االسرائيلية االمريكية و مفاجاةاسرائيل بهجوم من كال الجبهتين المصرية والسورية 

لقوة، بهجوم موحد مفاجئ، في يـوم       هدفت مصر وسورية إلى استرداد األرض التي احتلتها اسرائيل با         
 أكتوبر الذي وافق عيد الغفران اليهودي، هاجمت القوات السورية تحـصينات القـوات اإلسـرائيلية فـي                  ٦

 و في عمـق شـبه       قناة السويس ينات إسرائيل بطول    ، بينما هاجمت القوات المصرية تحص     مرتفعات الجوالن 
  .سيناءجزيرة 

 طائرة مقاتلة عبرت قنـاة الـسويس        ٢٢٢ بضربة جوية تشكلت من نحو       ١٩٧٣افتتحت مصر حرب    
وخط الكشف الراداري للجيش اإلسرائيلي مجتمعة فى وقت واحد فى تمام الساعة الثانية بعد الظهـر علـى                  

 ومطـار المليـز     وقد استهدفت محطات الشوشرة واإلعاقة في أم خشيب وأم مـرجم          . ارتفاع منخفض للغاية  
ومطارات أخرى ومحطات الرادار وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعـات األفـراد والمـدرعات والـدبابات               

ولقـد كانـت عبـارة عـن        . والمدفعية والنقاط الحصينةفي خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة        
ونظراللنجاح الهائل  % ٤٠و  و خسائرها بنح  % ٣٠ضربتين متتاليتين قدر الخبراء الروس نجاح األولى بنحو         

وكـان الطيـارون    . تم إلغـاء الـضربة الثانيـة      % ٢,٥وبخسائر نحو   % ٩٥للضربة األولى و البالغ نحو      
المصريون يفجرون طائراتهم فى األهداف الهامة والمستعصية لضمان تدميرها ومنهم علـى سـبيل المثـال                

  . وغيرهمأنور الساداتيس الراحل محمد صبحى الشيخ و طالل سعداهللا وعاطف السادات شقيق الرئ
، خالل ست ساعات    "الحصين "خط بارليف نجحت مصر وسورية في تحقيق نصر لهما، إذ تم اختراق           

فقط من بداية المعركة و أوقعت القوات العربية خسائر كبيرة في القوة الجوية اإلسـرائيلية،ومنعت القـوات                 
رة الجيش اإلسرائيلي الذي ال يقهر، في       السرائلية من استخدام انابيب النابالم بخطة مدهشة كما حطمت أسطو         

مرتفعات الجوالن و سيناء، و أجبرت اسرائيل على التخلي عن العديد من أهدافها مع سورية و مصر، كمـا                   
ولوال التدخل األمريكي المباشر    . تم استرداد قناة السويس و جزء من سيناء في مصر، و القنيطرة في سورية             
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 بجسر جوي إلنقاذ الجيش اإلسرائيلي بدءا من اليوم الرابع للقتال ، لمنـي              في المعارك على الجبهة المصرية    
  .الجيش اإلسرائيلي بهزيمة ساحقة على أيدي الجيش المصري

  ::نهاية الحربنهاية الحرب
تدخلت الواليات المتحدة األمريكية والدول األعضاء في مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة وتـم               

م، ١٩٧٣ عـام   أكتـوبر ٢٢ الذي يقضي بوقف جميع األعمال الحربية بدءا من يوم      ٣٣٨القرار رقم   إصدار  
 النار،   بالقرار ونفذته اعتبارا من مساء نفس اليوم إال أن القوات اإلسرائيلية خرقت وقف إطالق              مصروقبلت  

  . يلزم جميع األطراف بوقف إطالق النار أكتوبر٢٣فأصدر مجلس األمن الدولي قرارا آخر يوم 
  وفاة الدكتور حسن عثمان مترجم الكوميديا االلهية لدانتى:  م ١٩٧٣ •

  رسالة الرئيس أنور السادات، إلى الدول األعضاء في منظمة الوحـدة األفريقيـة            رسالة الرئيس أنور السادات، إلى الدول األعضاء في منظمة الوحـدة األفريقيـة            : :  م    م   ١٩٧٣١٩٧٣
  ::حول تطورات الموقف فى الشرق األوسطحول تطورات الموقف فى الشرق األوسط

  وثيقةوثيقة
رسالة الرئيس أنور السادات، إلى الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية حول تطورات الموقف 

  في الشرق األوسط
  ١٩٧٣ أكتوبر ٩: القاهرة

  ١٩٧٣ أكتوبر ١٠، القاهرة، األهرام
لقد بدأ العدو اإلسرائيلي هجوماً ضد قواتنا، وكانت إسرائيل قد مهدت لعدوانها على مـصر وسـوريا                 

 سبتمبر الماضي، وال يشكل العدوان اإلسرائيلي الجديـد إال اسـتمرار            ١٣بالعمليات الجوية ضد سوريا في      
لقدس وتدعيم احتاللها لألراضي العربية والقـضاء علـى    للسياسة العسكرية اإلسرائيلية التي تهدف إلى ضم ا       

  . إرادة الشعوب العربية
لقد سلكت إسرائيل منذ ستة أعوام سياسة التحدي المستمر للرأي العام العـالمي وسـخرت مـن كـل                   
االتفاقيات ومن كل القيم األدبية وتجاهلت كل القرارات التي أصدرتها المنظمات الدولية وقد أحبطت إسرائيل               

 نوفمبر سـنة    ٢٢كل المبادرات وكل الجهود الرامية إلى تحقيق السالم طبقاً لقرار مجلس األمن الصادر في               
كما تجاهلت مهمة السفير يارنج وكل الجهود الصادقة التي بذلها رؤساء الدول اإلفريقية وكان هـذا                . ١٩٦٧

ل السالم داخل منظمـة الوحـدة       الموقف اإلسرائيلي موضوع استنكار من جانب كل القوي التي تعمل من أج           
  . األفريقية وفي مؤتمرات الدول غير المنحازة

إن الدول األفريقية سواء داخل منظمة الوحدة األفريقية أو في منظمة األمم المتحدة لم تتوقف عن إبداء                 
قطعـت  استيائها من موقف إسرائيل المتعنت، ذلك االستياء الذي تردد صداه في مواقف الدول الشقيقة التـي                 

  . عالقاتها مع إسرائيل
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ثم اختتم الرئيس رسالته مطالباً سكرتير عام منظمة الوحدة األفريقية بإبالغ كل الدول األعـضاء فـي                 
المنظمة األفريقية بهذا العدوان اإلسرائيلي الجبان، وأعرب عن أمله في أن يرى مصر وقد أحرزت النـصر                 

  .بعون اهللا

  ::افتتاح الدورة االستثنائية لمجلس الشعبافتتاح الدورة االستثنائية لمجلس الشعبخطاب الرئيس السادات في خطاب الرئيس السادات في : :  م  م ١٩٧٣١٩٧٣

  وثيقةوثيقة
  خطاب الرئيس السادات في افتتاح الدورة االستثنائية لمجلس الشعب

  ١٩٧٣ أكتوبر ١٦في 
  ...بسم اهللا 

  أيها األخوة واألخوات
كان بودي أن أجئ إليكم قبل اآلن، التقي بكم وبجماهير شعبنا وامتنا، لكن مشاغلي كانت كما تعلمـون                  

ريدون، واثق أنكم تقدرون وتعذرون، ومهما يكن فلقد كنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معي في كل رأي                 وكما ت 
وكنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معي في كل قرار، كنتم جميعاً معي، فيما أخذته على مسؤوليتي تعبيراً عـن                   

دث معكم ومع جماهير شـعبنا      إرادة أمة، وتعبيراً عن مصير شعب، ثم وجدت مناسباً أن أجئ إليكم اليوم أتح             
ومع شعوب أمتنا العربية وأمام عالم يهمه ما يجرى على أرضنا ألنه وثيق الصلة بأخطر قضايا اإلنـسانية،                  
وهي قضية الحرب والسالم ذلك ألننا ال نعتبر نضالنا الوطني والقومي ظاهرة محلية أو إقليمية ألن المنطقـة              

لحضاري في القلب من العالم وفي الصميم من حركته، وألن الحوادث           التي نعيش فيها بدورها اإلستراتيجي وا     
كبيرة وألن التطورات متالحقة وألن القرارات مصيرية فإنني أريد أن أدخل مباشرة فيما أريد أن أتحدث فيه                 

  . الحرب والسالم: معكم وسوف أركز على نقطتين

  الحرب: أوالً
فاخر معاً ونتباهى بما حققناه في أحد عشر يوماً مـن           لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نت        

أهم وأخطر، بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا، وربما جاء يوم نجلس فيه معاً ال لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي                   
نتذكر وندرس ونعلم أوالدنا وأحفادنا جيالً بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقة، ومرارة الهزيمة وآالمها، وحالوة               

  . مالهالنصر وآ
وكيف حمـل كـل منـا       ... نعم سوف يجئ يوم نجلس فيه لنقص ونروى ماذا فعل كل منا في موقعه               

أمانته وأدى دوره، كيف خرج األبطال من هذا الشعب وهذه األمة في فترة حالكة ساد فيها الظالم، ليحملـوا                   
  .  والرجاءمشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس
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ذلك كله سوف يجئ وقته وأظنكم توافقونني على أن لدينا اليوم من المشاغل والمهام مـا يـستحق أن                   
نكرس له كل وقتنا وجهدنا، وإذا جاز لي أن أتوقف قليالً وأنا أعلم أن بكم شوقاً إلى سماع الكثير فإنني أقول                     

  : ما يلي

  حاولت أن أفي بما عاهدت اهللا وعاهدتكم عليه 
فيما يتعلق بنفسي فقد حاولت أن أفي بما عاهدت اهللا وعاهدتكم عليه حاولت أن أفي بما عاهـدت                  . الًأو

وعاهدتكم عليه قبل ثالث سنوات بالضبط من هذا اليوم، عاهدت اهللا وعاهدتكم على أن القضية تحرير التراب                 
 اهللا وعاهدتكم على أني لن أدخر       الوطني القومي، هي التكليف األول الذي حملته والء لشعبنا ولألمة، عاهدت          

جهداً، ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتني في سبيل أن تصل األمة إلى وضع تكون قادرة على دفع إرادتهـا   
إلى مستوى أمانيها، ذلك أن اعتقادنا دائماً كان وال يزال أن التمني بال إرادة نوع من أحالم اليقظة، يـرفض                    

في سرابه أو في ضبابه، عاهدت اهللا وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة              حبي ووالئي لهذا الوطن أن نقع       
 ٧٠٠٠ كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة وقد كنت في هذا أصدر عن إيمان بالتاريخ يـستوعب                  ١٩٦٧

سنة من الحضارة ويستشرف آفاقاً أعلم علم اليقين نضال شعبنا وأمتنا ليعلو عنها وللوصـول إليهـا وتأكيـد                  
قيمتها وأحالمها العظمى، عاهدت اهللا وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعالمه إلى جيل سوف يجـئ بعـده                   
منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعالمنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها، وقد تكـون مخـضبة بالـدماء،                  

  . م واأللم والمرارةولكننا ظللنا نحتفظ برءوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الد

  ذلك قدري وقد حملته على كتفي 
عاهدت اهللا وعاهتكم على أن ال أتأخر عن لحظة أجدها مالئمة، وال أتقدم عنها، ال أغامر، وال أتلكـأ،                   
وكانت الحسابات مضنية والمسؤولية فادحة، لكنني أدركت كما قلت لكم ولألمة مراراً وتكراراً أن ذلك قدري                

كتفي عاهدت اهللا وعاهدتكم وحاولت مخلصاً ان أفي بالوعد ملتمساً عون اهللا وطالباً ثقـتكم               وأني حملته على    
  . وثقة األمة وأني ألحمد اهللا

لقد كان كل شئ منوطاً بإرادة هذه األمة، حجم هذه اإلرادة وعمق هذه اإلرادة وما كنا لنـستطيع                  : ثانياً
لشعب، ولو لم تكن هذه األمة لقد كان الليل طـويالً وثقـيالً             شيئاً وما كان أحد ليستطيع شيئاً لو لم يكن هذا ا          

ولكن األمة لم تفقد إيمانها أبداً بطلوع الفجر، وإني أل قول بغير إدعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه األمة أن                    
لقـد  . نكستها لم تكن سقوطاً وإنما كانت كبوة عارضة وأن حركتها لم تكن فوراناً وإنما كانت ارتفاعاً شاهقاً                

أعطي شعبنا جهداً غير محدود وقدم شعبنا تضحيات غير محدودة، وأظهر شعبنا وعياً غير محدود، وأهم من                 
ذلك كله، أهم من الجهد والتضحيات والوعي، فإن الشعب احتفظ بإيمانه غير محدود، وكان ذلك هـو الخـط                   

فيه مسؤوليتي وقبلت راضياً بمـا  الفاصل بين النكسة وبين الهزيمة ولقد كنت أحس بذلك من أول يوم تحملت         
شاء اهللا أن يضعه على كاهلي، كنت أعرف أن إيمان الشعب هو القاعدة، وإذا كانت القاعدة سليمة فإن كل ما                    

  . ضاع يمكن تعويضه، وكل ما تراجعنا عنه نستطيع االنطالق إليه مرة أخرى
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رية أثنـاء حـرب أكتـوبر       قائد القوات المسلحة المص   " أحمد إسماعيل "وفاة المشير   :  م   ١٩٧٤ •
 بالقاهرة، وشارك في عدد من الحروب، وأشرف على التخطيط لحـرب            ١٩١٧ولد عام   . ١٩٧٣

 .، ورأس المخابرات المصرية١٩٦٨االستنزاف التي بدأت في مارس 

وفاة الكاتب الكبير أحمد زكي ثالث مصري يحصل على الدكتوراة في العلوم، منشئ             :  م   ١٩٧٥ •
 ١٧ث، رأس جامعة القاهرة، وأنشأ مجلة العربي الكويتية ورأس تحريرهـا            المركز القومي للبحو  

 ...عاما

  ::مبادرة السالم وزيارة السادات للقدسمبادرة السالم وزيارة السادات للقدس: :  م  م ١٩٧٧١٩٧٧

  

  
  
  
  
  
  

ستظل زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلسرائيل أهم انعطاف في التاريخ العربي المعاصـر؛ إذ               
 على مجمل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي؛ إذ شـقت هـذه    كانت مفاجأة للجميع وترتب عليها نتائج خطيرة

السالم، والصمود، وخرجت مصر مـن الجبهـة        : الزيارة الصف العربي في مواجهة إسرائيل بين معسكري       
أمـا  . العربية بمعاهدة سالم منفردة وقّعتها مع إسرائيل تحت الرعاية األمريكية حصلت بموجبها على سيناء             

لصياح والضجيج ليعبروا به عن رفضهم لهذه الزيارة، ثم مرت الـسنون وتهـاوت              العرب فلم يمتلكوا غير ا    
جبهة الصمود، وسارع المعارضون للسالم مع إسرائيل إلى مدريد وأوسلو ووادي عربـة، بعـدما سـبقهم                 

 .السادات إلى ذلك في القدس

تـي وقعـت مـع      ورغم ذلك فما زالت مشكلة الشرق األوسط قائمة ومشتعلة؛ ألن معاهدات السالم ال            
إسرائيل افتقدت إلى العدل وعودة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها، وكـان انطالقهـا األول مـن المـصلحة                  

  .الخاصة لكل دولة أو زعيم، وليس من المصلحة العربية الشاملة

  ذلك الحلم الضائع.. السالم
ـ               الم بـين مـصر     كان األمريكيون يعلمون أن عودة سيناء إلى مصر ليست مشكلة في سبيل تحقيق س

ومن الناحية األخرى فإن إسرائيل لم تكن مستعدة إلعادة مرتفعات الجوالن إلى سوريا، أو إقامـة                . وإسرائيل
 ١٣٩٦(وكان كارتر الذي صعد إلى رئاسة الواليات المتحدة فـي           . دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس     
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يز مركزه في الداخل، مع إدراكه أن تحقيـق        يرغب في تحقيق إنجاز سياسي في الخارج لتعز       ) م١٩٧٦= هـ
السالم في الشرق األوسط لن يكون إال بحل المشكلة الفلسطينية، وهذا يعنـي اعتـراف واشـنطن بمنظمـة                   
التحرير الفلسطينية، وهي خطوة خطيرة في ظل تعهد الواليات المتحدة إلسرائيل بأال تتفاوض مع المنظمـة؛                

  .حتى تعترف بحق إسرائيل في الوجود
اقترح عليه كـارتر    ) م١٩٧٧إبريل  = هـ١٣٩٧ربيع اآلخر   (وفي أثناء زيارة السادات لواشنطن في       

تطبيع العالقات مع إسرائيل في حالة انسحابها، ولم يمض شهران على هذه الزيارة حتى صعد مناحيم بـيجن                  
  . ليتولى رئاسة الوزراء-زعيم حزب الليكود–

 دولية لعقد مؤتمر دولي للسالم في جنيف، فأعلن السوفيت          جهودا] م١٩٧٧= هـ١٣٩٨(وقد شهد عام    
واألمريكيون بيانًا مشتركًا لعقد المؤتمر وبمشاركة كافة األطراف في النزاع، إال أن إسرائيل استطاعت إفراغ               

وأبلغ كـارتر وزيـر الخارجيـة المـصري     . هذا البيان من مضمونه بورقة العمل األمريكية ـ اإلسرائيلية 
أنه لن يستطيع ممارسة أية ضغوط كبيرة على إسرائيل؛ ألن ذلك سيكون انتحارا سياسيا له،               " هميإسماعيل ف "

من التسوية  % ٩٩,٩وأبلغ إسماعيل هذه الرسالة إلى السادات، إال أنها لم تغير من اعتقاده الثابت شيًئا في أن                 
  .النهائية يكمن في أيدي الواليات المتحدة

بعجزه عن مواجهة إسرائيل والضغط عليها يحتم على القيادة المصرية أال           كان اعتراف الرئيس كارتر     
تتفاوض بمفردها مع إسرائيل والواليات المتحدة أو تعتمد كليا على األمريكيين، وإنما الواجب عليها توسـيع                

 في الحل   نطاق السالم، وضمان المساندة العربية في مواجهة إسرائيل، وتشجيع االتحاد السوفيتي ليلعب دورا            
  .الشامل ألزمة الشرق أوسط

  واالتصاالت السرية.. جنيف
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من االتصاالت السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بـين مـصر                 

وزير الخارجية اإلسـرائيلي،    " موشى ديان "وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه           
وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قـام الـسادات         . ئب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية    نا" حسن التهامي "و

بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها شاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في                 
  .السالم، فأكد له شاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السالم

ت فكرة الذهاب للقدس في نفس السادات، وأخبر وزير خارجيته الذي رفض هذا             وبعد هذا اللقاء استقر   
لن نستطيع التقهقر إذا ما ذهبنا إلى القدس، بل إننا سنكون في مركـز حـرج يمنعنـا مـن                    : "األمر وقال له  

يـع  ، كما أن سيناء لم ولن تكون في يوم ما مشكلة، وأخبره أنه بذهابه إلى القدس فإنـه يلعـب بجم                    "المناورة
أوراقه دون أن يجني شيًئا، وأنه سيخسر الدول العربية، وأنه سيجبر على تقديم بعض التنازالت األساسـية،                 
ونصحه أال يعطي إسرائيل فرصة لعزل مصر عن العالم العربي؛ ألن هذه الحالة تمكّن إسرائيل من إمـالء                  

س الشرقية تحضره األمم المتحـدة      واقترح فهمي عليه عقد مؤتمر دولي للسالم في القد        . شروطها على مصر  
  .والدول الكبرى لوضع فلسفة أساسية لمعاهدة السالم، مع استمرار مفاوضات السالم في جنيف
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  !من مجلس الشعب إلى الكنيست
أبدى السادات اقتناعا بآراء وزير خارجيته بعد مناقشات استمرت ثماني ساعات دون توقف، ثم طلـب                

بية موحدة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي كان سيعقد في تونس فـي    منه العمل على إيجاد جبهة عر     
، ووافق على زيارة ياسر عرفات للقاهرة وحضوره افتتاح دورة مجلس الـشعب فـي               )نوفمبر= ذي الحجة   (
، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقـدس           )م١٩٧٧ديسمبر  = هـ١٣٩٧ذي الحجة   (

ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول اآلن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى            : "ت اإلسرائيلي، وقال  بل والكنيس 
وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف           ". بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم    

  .والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعال إلى القدس
 أكد السادات لوزير خارجيته أن تلك المقولة زلّة لسان، وأمر الرقابة أن تمنعها، فحذفت               وبعد الخطاب 

وبعد أيام تم اإلعالن عن نية السادات في الذهاب إلـى القـدس وإلقـاء               . تلك العبارة من خطابه في الصحف     
الحجـة   مـن ذي     ٥(ثم قرر الذهاب إلى دمشق فـي        . خطاب أمام الكنيست وسط دهشة واستغراب كبيرين      

، والتقى بالرئيس السوري حافظ األسد الذي حذره من عواقـب تلـك             )م١٩٧٧ من نوفمبر    ١٦= هـ١٣٩٧
الزيارة، واعتبرها نكسة للعرب، وسينجم عنها عدم توازن إستراتيجي بين العرب وإسرائيل يجعل إسـرائيل               

لة عقيمة لمدة سبع ساعات عاد      وبعد مناقشات طوي  . تضرب األقطار العربية التي ال دفاع لها واحدا بعد اآلخر         
السادات إلى القاهرة مقتنعا بنجاح مبادرته في حل مشاكل مصر الداخلية والخارجية؛ فاستقال وزير الخارجية               

وزيرا مؤقتًا للخارجية، إال أنه استقال بعد ست دقائق من تعيينه،           " محمد رياض "، وتم تعيين    "إسماعيل فهمي "
  . كبيرا للساداتوخلقت تلك االستقاالت تحديا

رحب بيجن واألمريكيون بزيارة السادات للقدس، وتحدد موعد هذه الزيارة بعد غروب يـوم الـسبت                
وعشية الزيارة أعلن بيجن سياسـة حكومتـه        ). م١٩٧٧ نوفمبر   ١٩= هـ١٣٩٧ من ذي الحجة     ٨(الموافق  

ـ ١٣٨٧(وهي أن إسرائيل ال يمكن أن تعود إلى حدود عام            ها لـن تعتـرف بالدولـة       ، كما أن  )م١٩٦٧=  ه
الفلسطينية، ولن تقبل بإجراء اتصاالت مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يثن هذا اإلعالن الـسادات عـن                 
القيام برحلته، وقد اتخذ السادات قرار ذهابه إلى القدس بصورة انفرادية، واعترف كثيـر مـن المـسئولين                  

  .صل إلى حد عدم التصديق بهذا األمرالمصريين بعدم معرفتهم بالقرار قبل إعالنه، بل و

  لغة عربية.. خطاب الكنيست
ـ ١٦٩٧ من ذي الحجة     ٩(ألقى السادات خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلي في          مـن نـوفمبر     ٢٠= هـ

وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السالم بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السالم                ). م١٩٧٧
يتشاور مع أحد من الرؤساء العرب في شأن هذه الزيارة، واسـتخدم بعـض العبـارات               الشامل، وأقر أنه لم     

هو جـد   ) عليه السالم (اإلشارة إلى أن إبراهيم     : العاطفية التي ال تصلح للتأثير في المجتمع اإلسرائيلي، مثل        
  .العرب واليهود، واقتران زيارته بعيد األضحى
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 العربي الجماعي، وحاول إظهار نفسه أمام الرأي العام         ولم يخرج السادات في خطابه هذا عن الموقف       
العربي أنه أفضل محام للقضية العربية، غير أن عرضه المطالب العربية كاملة لم يكن يستهدف خلق مركـز     

  .تفاوضي؛ حيث إن الموقف ال يتطلب مثل هذا األسلوب؛ ألن التنازالت التي قدمت بعد ذلك كانت كبيرة
ه ستحدث انقساما في إسرائيل فتنشأ حركة قوية تعتنق مبادئ السالم، وتنجذب            وظن السادات أن خطوت   

أطراف عربية إلى فكرة االتصال المباشر بإسرائيل، فزاد ذلك من تفاؤله، وبعد عودتـه مـن القـدس قـال                    
إن قضية الصراع العربي اإلسرائيلي التي عاشوا عليها سنين حلّت، وعلـيهم أن يبحثـوا عـن                 : للصحفيين

أما إسرائيل، فكانت صريحة جدا     ". القدس في جيبي  : "وعندما سئل عن القدس قال    . ضوع آخر ليكتبوا فيه   مو
في هذا األمر، وأعلنت أن القدس لم تكن موضوعا للمفاوضات، ولن تعود مدينة مقـسمة، وسـوف تكـون                   

  .العاصمة األبدية إلسرائيل

  الحقيقة واحدة.. ميناهاوس واإلسماعيلية
ادات األمل في إشراك أطراف عربية في مبادرته السلمية، فوجه الدعوى الجتماع أطـراف              لم يفقد الس  

مؤتمر جنيف لعقد مؤتمر في فندق ميناهاوس بالقاهرة، ولم يحضر هذا المؤتمر سوى إسـرائيل والواليـات                 
إلسـرائيليون  المتحدة واألمم المتحدة كمراقب، ورفع العلم الفلسطيني على مقر االجتماع بالفنـدق؛ فـاحتج ا              

وهددوا بمقاطعة المؤتمر؛ فُأنزل العلم، وأصبح السادات معزوال بالكامل عن العالم العربي، وأصبحت قـضية    
السالم مسألة شخصية إذا نجح فيها استقر له الحكم؛ لذلك استخدم آلة اإلعالم إلقناع المصريين بأنه يسير في                  

  . التي قدمتها مصر للعربالطريق األفضل، وبمزايا السالم، وجسامة التضحيات
يقول . وحتى ال تفقد المبادرة زخمها دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في اإلسماعيلية              

بأنه ذهل أمام تخاذل السادات أمام بيجن الذي تكلم عن حـق            " محمد إبراهيم كامل  "وزير الخارجية المصري    
وقد كان في   : "وقال بيجن بحدة شديدة   .  مصر على إسرائيل   إسرائيل في االحتفاظ باألراضي المحتلة، وعدوان     

  ".وسعي أن أبدأ المباحثات بالمطالبات باقتسام سيناء بيننا وبينكم، ولكني لم أفعل
يبـدو أن  : "بدأ حلم السالم يتبدد لدى السادات بعد اإلسماعيلية، وذهب عنه تفاؤلـه وقـال للـصحفيين    

  ".نها حصلت من زيارة القدس على أكثر مما كانت تحلم به عند إنشائهاإسرائيل لم تفهم أو ال تريد أن تفهم أ
وبعد اجتماع اإلسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مـصر وإسـرائيل               

وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديـدة فـي              . والواليات المتحدة في القدس   
وأراد وزير الخارجية المصري االنـسحاب والعـودة إلـى          . خدامها كورقة مساومة على مصر    سيناء، الست 

القاهرة فطلب منه السادات التحلّي بالصبر، حتى نفد صبر السادات واقتنع بعدم جدوى المباحثات، فلم يكـن                 
فضل إلسـرائيل أن    إنه من األ  ": "موشى ديان "بيجن مستعدا لقبول تنازالت، وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي         

  ".تفشل مبادرة السالم على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها
وعرض اإلسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة لإلدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًـا               
لألعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، وبذلك تكون إسرائيل حققت هـدفًا                 



 398 

هريا من أهداف المباحثات وهو التركيز على مسألة االنسحاب من سيناء، بما يؤدي إلى صلح منفرد مـع                  جو
مصر، وتوسيع الهوة بين السادات والفلسطينيين، وهو ما حدث بالفعل عقب اغتيال فلسطينيين لوزير الثقافـة                

  .في قبرص" يوسف السباعي"المصري 
بثالثـين  ) م١٩٧٨مـارس   = هـ١٣٩٨ربيع آخر   (للبنان في   ورفض السادات إدانة الغزو اإلسرائيلي      

ويحكي وزير الخارجيـة    .  إسرائيليا ٣٥ألف جندي، متذرعة بعملية فدائية نفذها فدائيون فلسطينيون قُتل فيها           
محمد إبراهيم كامل أنه اتصل بالسادات صباح اليوم التالي للغزو ليطلعه على بيان يـدين إسـرائيل، فـسأله                   

  .وكانت إسرائيل أبلغته ليلة الغزو بنيتها في تأديب الفدائيين" أعطوهم العلقة وال لسه؟هل : "السادات

  والجري وراء السراب.. واشنطن
كانت واشنطن تريد أن تخرج قضية الشرق األوسط من دائرة االهتمام والمشاركة الدولية، لتتركز في               

ـ ١٩٧٩ربيـع أول    (سادات واشنطن في    وزار ال . يديها وتكون هي وحدها الحكَم بين العرب وإسرائيل        = هـ
 ينطبق على جميع الجبهـات،      ٢٤٢، وخرج بيان مشترك ينص على أن قرار مجلس األمن           )م١٩٧٨فبراير  

وأن قضية فلسطين يجب حلها من جميع الجهات، غير أن الرئيس كارتر بدأ بعد عشرة شهور من هذا البيان                   
ط بالقضية الفلسطينية بصورة مباشرة، أو ترتبط بها بـصورة          يروج لمعاهدة سالم مصرية إسرائيلية، ال ترتب      

  .وتم تجاهل االتحاد السوفيتي وسوريا. فضفاضة تحتمل عدة تأويالت
وفي االحتفال بمناسبة مرور ثالثين عاما على إنشاء إسرائيل في واشنطن أكد كارتر في حديث صحفي                

طينية مستقلة في الصفة الغربية، وأكد أن االعتبـار         أن التسوية في الشرق األوسط ستتم دون إقامة دولة فلس         
  .األول واألهم لسياسته في تلك المنطقة هو أمن إسرائيل الذي سيستمر فوق كل شيء

: قال فيه ) م١٩٧٨يوليو  = هـ١٣٩٨شعبان  (شعر السادات أن اإلسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابا في         
إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشـية فـي   إن بيجن يرفض إعادة األراضي التي سرقها إال       

  .مصر

  ومذبحة التنازالت.. كامب ديفيد
بقـصد  ) م١٩٧٨مـارس   = هـ١٣٩٨ربيع اآلخر   (اجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة        

ائيلي وزيـر الـدفاع اإلسـر     " عزرا فايتسمان "تنقية األجواء العربية، ووردت أنباء أثناء االجتماع عن زيارة          
  .للقاهرة بناء على دعوة شخصية من السادات، وفُهم من ذلك أن السادات يتعمد إحباط هذه المساعي العربية

وعلى الجانب اآلخر أدى التصلب اإلسرائيلي إلى إحساسه بالفشل في مبادرته؛ فأنشأ الحزب الـوطني               
 لتوجهاته، ثم لجـأ إلـى االسـتفتاء         الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة        

الشعبي على شخصه، ولم ترغب واشنطن أن يتأزم موقف صديقها الجديد في القاهرة بعد فشل مباحثات قلعة                 
ليذر بإنجلترا، وظهور أصوات في مجلس الوزراء المصري تنادي باالتصال باألطراف العربية بـدال مـن                

، وترددت مصر بين المضي فـي المبـادرة والعـودة لمكانهـا             التركيز على االتصاالت الثنائية مع إسرائيل     
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وعندها وضع كارتر ثقله لكيال تعود مصر إلى الصف العربي، ودعا الـسادات   .. الطبيعي في الصف العربي   
) ١٢(، واسـتمرت    )م١٩٧٨ سـبتمبر    ٦= هـ١٣٩٨شوال  (وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد بدأت في         

  .يوما
 ٢٤٢ديفيد وهو ال يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس األمن رقم              ذهب السادات إلى كامب     

أما كارتر واإلسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في               . كأساس للحل 
مـل  سيناء، كما أنه لن يصر على موضوع الدولة الفلسطينية، وأدرك األمريكيون أن السادات ال يمكنـه تح                

الفشل على عكس بيجن، فإن الفشل يعني بقاء الوضع الراهن، وبقاء الوجود اإلسرائيلي في األراضي العربية                
المحتلة؛ لذلك كان الموقف اإلسرائيلي متصلبا متشددا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيـه                

أن يلتقي بكارتر على    " سايروس فانس "يكي  أنه قرر االنسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية األمر         
سأوقّع علـى أي شـيء      : "انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة خرج بعدها السادات ليقول للوفد المصري          

وحاول وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل إقناعه بعدم قبول المشروع          ". يقترحه الرئيس كارتر دون أن أقرأه     
سرائيل، لكنه لم يجد منه أذنُا صاغية، فقدم استقالته في كامب ديفيد فقبلهـا              األمريكي؛ ألنه هو ذاته مشروع إ     

  .السادات، وطلب منه تأجيلها لحين العودة إلى القاهرة
ـ   ١٥(وفي   تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي أسماها محمـد إبـراهيم           )  من سبتمبر  ١٧=  من شوال ه

، وتم حذف النص القائل بتحريم إنشاء مستوطنات يهوديـة،          فلم تشر االتفاقية للقدس   " مذبحة التنازالت "كامل  
وطلبت إسرائيل وقتًا طويال لالنسحاب من سيناء حتى تبني الواليات المتحدة مطارات وقواعد عسكرية فـي                

  .النقب بدال من التي تركتها في سيناء، كما أنها وضعت إطارا عاما دون النص على التفاصيل
عادة، رغم أن االتفاقية وضعت شروطًا على سيادة مصر على سـيناء بعـد              وساد شعور مبالغ فيه بالس    

عودتها إليها؛ حيث وقّع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواتـه                 
في سيناء، فقصرت مثال استخدام المطارات الجوية التي يخليها اإلسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على               

  .راض المدنية فقطاألغ
كان بيجن خالل تلك المباحثات يعتذر لألمريكيين عن عجزه عن الموافقة على بعض األمور؛ ألنـه ال                 
يستطيع تجاوز الكنيست، أما السادات فكان يغفل تماما اإلشارة إلى مجلس الـشعب أو المعارضـة أو حتـى                   

س الشعب على االتفاقيـة قـام بحـل    أعضاء الوفد المصري المرافق له، وحينما اعترض بعض أعضاء مجل   
أما بيجن فاستغل األيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة لإلعالن          . المجلس، ولم يتح للمعارضين العودة إليه ثانية      

ـ ١٤٠٢(عن عزمه على إقامة مستوطنات في األراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته فـي عـام        = هـ
  .ن الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن والقدسعندما أقسم أنه لن يترك أي جزء م) م١٩٨١

ودخلت مصر في محادثات بعد كامب ديفيد لتصوغ روابط سالم محكمة مع إسرائيل، في ظل إصرار                
من بيجن لم يتزحزح عن المطالبة بحقوق خاصة في البترول المصري، رغم عروض كارتر بضمان تلبيـة                 

لقد أعطى السادات في الواقع     : "مستشار األمن القومي لكارتر   " يحنسكيبر"احتياجات إسرائيل من الطاقة يقول      
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، وحصلت إسرائيل من واشنطن على ضمان       "لكارتر تفويضا مطلقًا بالنسبة لمفاوضاته التالية مع اإلسرائيليين       
أمـا  . عاما مقابل الموافقة على إزالة بعض عقبات التفـاوض        ) ١٥(بالحصول على البترول األمريكي لمدة      

مصر فتخلت عن موقفها بشأن وضع ترتيبات خاصة في قطاع غزة، والموافقة على اتخاذ إجراء مبكر بشأن                 
  .تبادل السفراء

 من ربيع   ٢٦( اإلسرائيلية في احتفال مهيب في واشنطن في         -وبذلك تم توقيع معاهدة السالم المصرية     
اب إسـرائيلي إلـى الحـدود       ، وكان جوهر العالقة يرتكز على انسح      )م١٩٧٩ مارس   ٢٦= هـ١٣٩٩آخر  

الدولية على مراحل، وهي الحدود التي تفصل فلسطين في عهد االنتداب عن مصر، وذلك مقابـل التزامـات                
سياسية مصرية، منها المرور الحر عبر قناة السويس ومضيق تيران الذي اعترفت به مـصر ممـرا مائيـا                   

  .فاق يتعارض مع المعاهدةدوليا، والتزام أطراف المعاهدة بعدم الدخول في أي ات
وتحررت إسرائيل مـن  . وبذلك أحدثت إسرائيل شرخًا كبيرا في النظام العربي، توالت بعده االنهيارات       

ووجـد  . إمكانية الحرب على جبهتين بتحييد مصر، ولم تعد تواجه أي ضغط دولي لحل القضية الفلـسطينية               
م منفصل ومدفوعات أمريكية، وحرية التصرف      كارتر أن أهداف إسرائيل تحققت، وهي أن تحصل على سال         

  .في الضفة الغربية
وأصر السادات على متابعة التسوية مع إسرائيل دون أي غطاء عربي، والمراهنة الكاملة على الـدور                

، وثارت تساؤالت حـول جـدوى       "مصر أوال "األمريكي في التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة؛ فظهر شعار          
وتضخمت التأثيرات السلبية التي نتجـت عـن مثـل هـذه االلتزامـات              . ايا العربية االلتزام المصري بالقض  

ودعا بعض المفكرين المصريين إلى أن تتبنى       . وصور العرب في اإلعالم المصري بصورة بشعة      . المصرية
وتشرذم النظام العربي وتناثر لعدم تكامل مقومـات        . كسياسة رسمية بين العرب وعدوهم    " الحياد"مصر خيار   

  .لزعامة والقيادة الكلية لها

  ::خطاب الرئيس السادات فى الكنيست االسرائيلىخطاب الرئيس السادات فى الكنيست االسرائيلى: :  م  م ١٩٧٧١٩٧٧

  وثيقةوثيقة
  خطاب الرئيس محمد أنور السادات 

  في الكنيست اإلسرائيلي 
  ١٩٧٧ نوفمبر ٢٠

  السيد الرئيس 
  أيها السيدات والسادة 

احته هذه الفرصة، لكي أتحدث     اسمحوا لي أوالً أن أتوجه إلى السيد رئيس الكنيست بالشكر الخاص، إلت           
  : وحين أبدأ حديثي أقول. إليكم
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  . السالم عليكم ورحمة اهللا، والسالم لنا جميعاً، بإذن اهللا
السالم لنا جميعاً، على األرض العربية وفي إسرائيل، وفي كل مكان من أرض هـذا العـالم الكبيـر،                   

لمهدد بين الحين والحين بالحروب المدمرة، تلك التي        المعقّد بصراعاته الدامية، المضطرب بتناقضاته الحادة، ا      
وفي النهاية، وبين أنقاض ما بنَى اإلنـسان، وبـين أشـالء           . يصنعها اإلنسان، ليقضي بها على أخيه اإلنسان      

الضحايا من بِني اإلنسان، فال غالب وال مغلوب، بل إن المغلوب الحقيقي دائماً هو اإلنسان، أرقى ما خلقـه                   
لكي يسعى على قدميه، يبني الحيـاة، ويعبـد         "ان الذي خلقه اهللا، كما يقول غاندي، قديس السالم ،           اإلنس. اهللا
  ". اهللا

وكلنـا علـى هـذه      . وقد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتَين، لكي نبني حياة جديدة، لكي نِقيم السالم               
وتعاليم اهللا ووصاياه، هي    .  نشرك به أحداً   األرض، أرض اهللا، كلنا، مسلمين ومسيحيين ويهود، نعبد اهللا، وال         

  . حب وصدق وطهارة وسالم 
وإنني ألتمس العذر لكل من استقبل قراري، عندما أعلنته للعالم كله أمام مجلـس الـشعب المـصري،                  

بل إن البعض، قد صورت له المفاجأة العنيفة، أن قراري ليس أكثر من مناورة كالمية               . بالدهشة، بل الذهول  
ك أمام الرأي العام العالمي، بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسي، لكي أخفي به نواياي في شـن                   لالستهال

  . حرب جديدة
وال أخفي عليكم أن أحد مساعدي في مكتب رئيس الجمهورية، اتصل بي في ساعة متأخرة من الليـل،                 

يادة الرئيس، لو وجهـت إليـك       وماذا تفعل، يا س   : بعد عودتي إلى بيتي من مجلس الشعب، ليسألني، في قلق         
  . سأقْبلها على الفور: إسرائيل الدعوة فعالً؟ فأجبته، بكل هدوء

سأذهب إلى إسرائيل، ألنني أريد أن أطرح الحقائق كاملة أمام          . لقد أعلنت أنني سأذهب إلى آخر العالم      
  . شعب إسرائيل

فلم يكن أحـد    . يا وراء إعالن القرار   إنني ألتمس العذر لكل من أذهله القرار، أو تشكك في سالمة النوا           
يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية، تتحمل العبء األكبر والمسؤولية األولى في قضية الحرب والسالم فـي                 

ونحن ال نزال في حالة     . منطقة الشرق األوسط، يمكن أن يعرض قراره باالستعداد للذهاب إلى أرض الخصم           
ر أربع حروب قاسية خالل ثالثين عاماً، بل إن ُأسر ضحايا حـرب             حرب، بل نحن جميعاً ال نزال نعاني آثا       

  . ، ال تزال تعيش مآسي الترمل، وفقْد األبناء، واستشهاد اآلباء واإلخوان١٩٧٣أكتوبر 
كما أنني، كما سبق أن أعلنت من قبل، لم أتداول هذا القرار مع أحد من زمالئي وإخـوتي، رؤسـاء                    

ولقد اعترض من اتصل بي منهم، بعد إعالن القـرار، ألن حالـة الـشك               . ةالدول العربية، أو دول المواجه    
الكاملة، وفقدان الثقة الكاملة، بين الدول العربية والشعب الفلسطيني، من جهة، وبين إسرائيل من جهة أخرى،                

دى، في ويكفي أن أشهراً طويلة، كان يمكن أن يحّل فيها السالم ، قد ضاعت س             . ال تزال قائمة في كل النفوس     
خالفات ومناقشات ال طائل منها حول إجراءات عقد مؤتمر جنيف، وكلها تعبر عن الشك الكامل وفقدان الثقة                 

  . الكاملة
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ولكنني أصارحكم القول بكل الصدق، أنني اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل، وأنا أعلم أنه مخـاطرة                 
مسؤولية عن شعب مصر، وأن أشارك فـي مـسؤولية          كبيرة، ألنه إذا كان اهللا قد كتب لي قدري أن أتولى ال           

المصير، بالنسبة إلى الشعب العربي وشعب فلسطين، فإن أول واجبات هذه المسؤولية، أن استنفد كل السبل،                
لكي أجنّب شعبي المصري العربي، وكل الشعب العربي، ويالت حروب أخرى، محطمة، مـدمرة، ال يعلـم                 

  . مداها إالّ اهللا
د تفكير طويل، أن أمانة المسؤولية أمام اهللا، وأمام الشعب، تفرض علي أن أذهب إلـى                وقد اقتنعت بع  

آخر مكان في العالم، بل أن أحضر إلى بيت المقدس، ألخاطب أعضاء الكنيست، ممثلي شعب إسرائيل، بكل                 
  . د ذلك، ما يشاءوليفعل اهللا بنا، بع. الحقائق التي تعتمل في نفسي، وأترككم، بعد ذلك، لكي تقرروا ألنفسكم

  أيها السيدات والسادة 
إن في حياة األمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤالء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن                

  . ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطالقة جسور نحو آفاق جديدة
لية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتـوافر لـديهم             وهؤالء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسؤو     

ويجب أن نرتفع جميعاً فـوق جميـع        . الشجاعة التخاذ القرارات المصيرية، التي تتناسب مع جالل الموقف        
فمن المهم أالّ ننسى أبـداً أن العـصمة هللا   . صور التعصب، وفوق خداع النفس، وفوق نظريات التفوق البالية 

  . وحده
فإنني أعلن أمامكم، بكل    . قلت إنني أريد أن أجنّب كل الشعب العربي ويالت حروب جديدة مفجعة           وإذا  

الصدق، أنني أحمل نفس المشاعر، وأحمل نفس المسؤولية، لكل إنسان في العالم، وبالتأكيـد نحـو الـشعب                  
  . اإلسرائيلي

سواء كـان عربيـاً أو      إن الروح، التي تزهق في الحرب، هي روح إنسان،          . اإلنسان: ضحية الحرب 
إن الزوجة التي تترمل، هي إنسانة، من حقّها أن تعيش في أسرة سعيدة، سواء كانـت عربيـة أو                   . إسرائيلياً
  . إسرائيلية

إن األطفال األبرياء، الذين يفِقدون رعاية اآلباء وعطفهم، هم أطفالنا جميعاً، على أرض العرب، أو في                
  . رى في أن نوفر لهم الحاضر الهانئ، والغد الجميلإسرائيل، لهم علينا المسؤولية الكب

من أجل كل هذا، ومن أجل أن نحمي حياة أبنائنا وأخواتنا جميعاً، من أجل أن تنتج مجتمعاتنا، وهـي                   
آمنة مطمئنة، من أجل تطور اإلنسان وإسعاده وإعطائه حقّه في الحياة الكريمة، من أجـل مـسؤوليتنا أمـام                   

من أجل كل هذا، اتخذت قراري أن أحضر إليكم،         . ل بسمة كل طفل يولد على أرضنا      األجيال المقبلة، من أج   
  . رغم كل المحاذير، لكي أقول كلمتي

ومن أجل ذلك، أعلنت من قبـل، ومنـذ أعـوام،           . ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسؤولية التاريخية     
وكان هذا أول إعالن يصدر عن      . ئيل، أنني مستعد لتوقيع اتفاق سالم مع إسرا       ١٩٧١ فبراير   ٤وبالتحديد في   
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وبكل هذه الدوافع، التي تفرضها مسؤولية القيادة، . مسؤول عربي، منذ أن بدأ الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 
، وأمام مجلس الشعب المصري، الدعوة إلى مؤتمر دولي، يتقرر          ١٩٧٣أعلنت في السادس عشر من أكتوبر       

  . فيه السالم العادل الدائم
وبهذه الدوافع كلها، التي    . في ذلك الوقت، في وضع من يستجدي السالم أو يطلب وقف النار           ولم أكن،   

. يلزم بها الواجب التاريخي والقيادي، وقّعنا اتفاق فك االشتباك األول، ثم اتفاق فك االشتباك الثاني في سـيناء      
وفتحنا قلوبنا لشعوب   . الم دائم، عادل  ثم سعينا نطرق األبواب، المفتوحة والمغلقة، إليجاد طريق معين نحو س          

  . العالم كله، لكي تتفهم دوافعنا وأهدافنا، ولكي تقتنع فعالً أننا دعاة عدل وصنّاع سالم 
  يناير١٩ ، ١٨مظاهرات :  م ١٩٧٧ •

  ::اتفاقية كامب ديفيداتفاقية كامب ديفيد: :  م  م ١٩٧٨١٩٧٨
 المـصري  م بين الرئيس     ١٩٧٨  سبتمبر ١٧اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في           

 يوما من المفاوضات فـي      ١٢ بعد   مناحيم بيغن  الراحل   إسرائيل ورئيس وزراء    محمد أنور السادات  ل  الراح
كانـت  . واشـنطن  الواليـات المتحـدة    القريب من عاصمة     ميريالند في والية    كامب ديفيد المنتجع الرئاسي   

نتج عن هذه االتفاقية    . ارترجيمي ك المفاوضات والتوقيع على االتفاقية تحت إشراف الرئيس األمريكي السابق          
حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيـع الـسادات                  

إسرائيلية دون المطالبـة بـاعتراف إسـرائيل بحـق الـشعب      » بتنازالت«على اتفاقية السالم دون المطالبة  
 إلـى عـام     ١٩٧٩ من عام    جامعة الدول العربية   في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في          الفلسطيني
 للسالم  جائزة نوبل  م نتيجة التوقيع على هذه االتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على               ١٩٨٩

الشرق للجهود الحثيثة في تحقيق السالم في منطقة        « م بعد االتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح          ١٩٧٨عام  
  .»األوسط
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  :شروط اإلتفاقية
الجانبان على ما سمي معاهدة السالم المصرية        وعقب محادثات كامب ديفيد وقع       ١٩٧٩ مارس ٢٦في  

 و  مـصر اإلسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية لإلتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة عالقات وديـة بـين                
 وتـضمنت اإلتفاقيـة     حرب األيام الستة   بعد   ١٩٦٧ التي احتلتها عام     سيناء و إنسحاب إسرائيل من      إسرائيل

 ممرات مائية دولية    خليج العقبة  و   مضيق تيران  و إعتبار    قناة السويس ايضا ضمان عبور السفن اإلسرائيلية      
 قطاع غـزة   و   الضفةي للفلسطينيين في    تضمنت اإلتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات إلنشاء منطقة حكم ذات        . ]١٠[

  ٢٤٢لقرار مجلس األمن الدولي رقم الكامل والتطبيق 

 :معاهدة السالم:  م ١٩٧٩

  وثيقةوثيقة
  معاهدة السالم بين جمهورية مصر العربية

  وبين دولة إسرائيل
وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة "

  "٤٧ - ٤٣، ص ١٩٧٩والقطاع، القاهرة، 

  .. ئيل أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرا
  الديباجة 

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة إلقامة سالم عادل وشامل ودائم في الشرق األوسط وفقا لقراري                     
   .. ٣٣٨ و٢٤٢مجلس األمن 
، " بإطار السالم في الشرق األوسط المتفق عليه في كامب ديفيد           " إذ تؤكدان من جديد التزامهما             
   .. ١٩٧٨ سبتمبر ١٧المؤرخ في 

وإذ تالحظان أن اإلطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسالم، لـيس بـين مـصر                          
وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون علـى اسـتعداد                   

  .. للتفاوض من أجل السالم معها على هذا األساس 
حالة الحرب بينهما وإقامة سالم تستطيع فيه كل دولة فـي المنطقـة أن              ورغبة منهما في إنهاء            

  .. تعيش في أمن 
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سالم بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق الـسالم                       

  .. الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي اإلسرائيلي بكافة نواحيه 
ذ تدعوان األطراف العربية األخرى في النزاع إلى االشتراك في عملية السالم مع إسـرائيل               وإ       

  .. على أساس مبادئ إطار السالم المشار إليها آنفا واسترشادا بها 
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وإذ ترغبان أيضا في إنماء العالقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق األمم المتحدة ومبـادئ                      
  ..  التي تحكم العالقات الدولية في وقت السلم القانون الدولي
قد اتفقتا على األحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ اإلطار الخاص بعقد                     

  .. معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل 

  صورة طبق األصلصورة طبق األصل
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  وثيقةوثيقة
  ِوثائق مؤتمر قمة كامب ديفيد

  م بين مصر وإسرائيل اطار االتفاق لمعاهدة سال- ٢
وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة "

  "١٧ - ١٥، ص١٩٧٩والقطاع، القاهرة، 

  إطار االتفاق لمعاهدة سالم بين مصر وإسرائيل 
ف التوصل إلـى    وافقت مصر وإسرائيل على التفاوض بنية صادقة بهد       . من أجل تحقيق السالم          

  .  أشهر من تاريخ هذا االتفاق٣معاهدة سالم بينهما خالل 

  : وتم االتفاق على ما يلي       
أن تجرى المفاوضات تحت علم األمم المتحدة، في المكان أو األماكن التي يتفـق عليهـا                 

  . الجانبان
ـ         ٢٤٢أن يتم تطبيق كل مبادىء قرار األمم المتحدة رقم            صر  في حـل النـزاع بـين م

  . وإسرائيل
 أعوام من تاريخ توقيع المعاهـدة،       ٣أن يتم تنفيذ بنود معاهدة السالم في فترة بين عامين و           

  . فيما لو لم يتفق الطرفان على شيء آخر

  : وقد أتفق الجانبان على المسائل التالية       

لسيادتها الكاملة على المنطقة التي تمتـد إلـى الحـدود     ممارسة مصر 
  .بين مصر وفلسطين في فترة االنتداب دولياالمعترف بها 

  .المسلحة اإلسرائيلية من سيناء انسحاب القوات 

المطارات الجوية التي يخلفها اإلسرائيليون بالقرب من العريش  استخدام 
 لألغراض المدنية فقط بما في ذلـك  -النقب وشرم الشيخ  ورفح ورأس

  .ولالمحتمل من جانب جميع الد االستخدام التجاري

اإلسرائيلية في خليج السويس وقناة الـسويس علـى    حرية مرور السفن 
. والتي تنطبق على جميع الـدول ١٨٨٨لعام  أساس اتفاقية القسطنطينية
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العقبة ممرات دولية مفتوحة أمـام جميـع    اعتبار مضيق تيران وخليج 
  .البري والطيران فوقها الدول لحرية المالحة وحرية المرور

يربط بين سيناء واألردن بالقرب من إيـالت مـع    ق سريعإنشاء طري 
  .فيه لكل من مصر واألردن ضمان حرية المرور السلمي

 
  انشاء مجلس الشورى:  م ١٩٨٠ •
 خبير في كافة المجـاالت      ١٠٠له من   » هيئة مستشارين «أعلن السادات عن تشكيل     :  م   ١٩٨٠ •

 مرعي برئاسة سيد

ق الشهيد احمد حمدى وهو اول نفق لربط سـيناء بـالوادى   افتتاح الرئيس السادات نف:  م  ١٩٨٠ •
 الجديد

هو المشرف على   " المشد"في باريس، وكان    " يحيى المشد "اغتيال عالم الذرة المصري     :  م   ١٩٨٠ •
م، وكان من العلماء المعدودين     ١٩٣٢المشروع النووي العراقي، وهو من مواليد اإلسكندرية سنة         

 ى مستوى العالفي هندسة المفاعالت النووية عل

  ::اغتيال الساداتاغتيال السادات: :  م  م ١٩٨١١٩٨١
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  وثيقةوثيقة
  تقرير عن اغتيال الرئيس الساداتتقرير عن اغتيال الرئيس السادات

  :بعد مقدمة األطباء المعتادة، وذكر رتبهم وصفاتهم، جاء في التقرير ما يلي
ثم فحصنا المالبس، التي كان يرتديها الرئيس وقت االعتداء عليه، وأجرينا الفحـوص والتجـارب               ... 

 : ة، وتقرر اآلتيوالمقارنات الالزم

  ظروف الحادث : أوال
جاء في مذكرة إدارة المدعي العام العسكري، أن وجيز الواقعة كما كشف عنها التحقيق أنه في حوالي                 

 مم  ١٣٠قاطرات المدفع   ) الكراز  ( ، وأثناء مرور العربات     ١٩٨١ أكتوبر   ٦ من يوم الثالثاء     ١٢,٣٠الساعة  
رض العسكري، توقفت إحدى هذه العربات لتنفيـذ مخطـط إجرامـي            وسط  ، أمام المقصورة الرئيسية للع      

بواسطة أربعة أفراد من راكبيها، يستهدف اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، رحمه اهللا، وهم المـالزم أول       
سبق أن اسـتقال مـن الخدمـة        ( خالد أحمد شوقي اإلسالمبولي، والمالزم أول سابقاً عبد الحميد عبد السالم            

عطـا طايـل حميـدة      ) مهندس  ( ، والمالزم أول احتياطي     )، وكان ضابطاً عامالً بالسالح الجوي       العسكرية
رحيل، من مركز تدريب المهندسين، والرقيب متطوع حسين عباس محمد، من قوة الدفاع الشعبي، وتم التنفيذ                

  : على النحو التالي
ن يدويتين دفاعيتين من فوق العربة، وفي        بدأ كل من عبد الحميد عبد السالم وعطا طايل بإلقاء قنبلتي           -

نفس الوقت أسرع خالد اإلسالمبولي بالنزول من الكابينة وألقى قنبلة، ثم أسرع بالعودة مـرة أخـرى إلـى                   
الكابينة ليأخذ الرشاش تسليح السائق متجهاً للمنصة الرئيسية، وقفز عبد الحميـد لـألرض متجهـا للمنـصة        

ة في الوقت الذي كان فيه كل من عطا طايل وحسين عباس يطلقان من فـوق                الرئيسية كذلك حامال بندقية آلي    
  . العربة دفعة من نيران بندقيتهما اآلليتين في اتجاه منتصف تلك المنصة

 ثم قفزا من السيارة إلى األرض وأسرعا بدورهما للمنصة، وأفرغ هؤالء األربعة ذخـائر أسـلحتهم           -
لية، من االتصال القريب، سواء بالمواجهة أو من األجناب في تلـك            وهي الرشاش القصير والثالثة بنادق اآل     

 -المنصة الرئيسية، مع التركيز على منتصف الصف األول موضع الرئيس الراحل، مما أدى إلـى اغتيالـه              
  .  وكذلك مصرع ستة آخرين-رحمه اهللا 

 من المنصة ولم تنفجر،      وألقى خالد اإلسالمبولي قنبلة يدوية دفاعية رابعة، وقعت على الصف األول           -
  . بحمد اهللا ورحمته، إذ لو انفجرت لكانت الخسائر أفدح مما وقع بكثير

  ::تولية محمد حسنى مباركتولية محمد حسنى مبارك: :  م  م ١٩٨١١٩٨١
  أكتـوبر  ١٤ في   مصرتولى رئاسة   ).  م ١٩٢٨  مايو ٤ولد في   (محمد حسني سيد سيد إبراهيم مبارك       

تقلّد الحكم في مصر بعد اغتيال الرئيس المـصري         . ، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية        م ١٩٨١
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، وبعد  محافظة المنوفية  في   كفر مصيلحة  م ولد حسني مبارك في       ١٩٨١  أكتوبر ٦ في   أنور السادات الراحل  
. انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق باألكاديمية العسكرية وتخرج منها بشهادة البكالوريوس في العلوم الحربية             

تدرج في  .  وتصدر دفعته بشهادة البكالوريوس بعلوم الطيران      الطيرانكلية سالح    م، التحق ب   ١٩٥٠وفي عام   
 ١٩٦٧مـابين عـامى      .لإلتحاد الـسوفييتي  وفد العسكري المصري     ترّأس ال  ١٩٦٤السلم الوظيفي وفي عام     

 بين مصر وإسرائيل تم تعين مبارك مديراً للكلية الجويـة وأركـان             حرب االستنزاف  وخالل   ،  ١٩٧٢وعام
فـي أكتـوبر     و .زير الـدفاع   أصبح قائد القوات الجوية ونائب و      ١٩٧٢ في    ، حرب القوات الجوية المصرية   

، تم تعيين مبارك نائبـا      ١٩٧٥وفي ابريل من عام     . حرب أكتوبر  قاد القوات الجوية المصرية أثناء       ،١٩٧٣
 انتخب مبارك من قبل أعضاء      ،   أكتوبر ٦، وبعد أغتيال السادات فى      ١٩٨١وفي عام   . للرئيس أنور السادات  

  .، ورئيساً للحزب الوطني الديمقراطيلجمهورية مصر العربيةمجلس الشعب المصرى رئيساً 
جمال  وله ولدان هما     ،  سوزان مبارك مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت والمشهورة ب         والرئيس  

  .وعالء مبارك مبارك

  :انجازات حسنى مبارك
اعادة مكتبة اإلسكندرية التى يفتخر العالم العربى بأسره بوجودها على ارض مصر الـى               

  الوجود
استصالح مئات اآلالف من األفدنة، وإيصال مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء، فيما عرف               

 سالم، وعمل كوبرى السالم الذى أنهى تماماً عزلة تلك البقعة الغاليةبترعة ال

مهرجان القراءة للجميع، برعاية السيدة سوزان مبارك وهو مشروع غير مسبوق طبعـت              
 مليون نسخة، وُأمكن ايصال     ٨٠خالله من الكتب الثقافية والعلمية على مدى عشر سنوات          

 الكتاب إلى قطاعات شاسعة من أبناء مصر

  ابريل٢٥تحرير سيناء فى هودة فى ج 

 عودة مصر الى منظمة المؤتمر االسالمى 

  م١٩٨٧افتتاح مشروع مترو االنفاق  

  م١٩٨٨اعادة طابا الى االراضى المصرية  

 افتتاح دار االوبا المصرية 

 افتتاح بانوراما حرب أكتوبر 

 اطالق القناة الفضائية المصرية 

  عاما٧١صر الفتاة عن وفاة أحمد حسين مؤسس حزب م:  م ١٩٨٢ •

 انعقاد المؤتمر االقتصادى فى مصر :  م ١٩٨٢ •

  ابريل ٢٥تحرير سيناء فى :  م ١٩٨٢ •
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، وهـو مـن     "ال تصالح "صاحب القصيدة الشهيرة    " أمل دنقل "وفاة الشاعر المصري    :  م   ١٩٨٣ •
ن البكاء بـي  "م، بعنوان   ١٩٦٩م، أصدر ديوانه األول سنة      ١٩٤٠مواليد قنا في جنوب مصر سنة       

 ".يدي زرقاء اليمامة

 اعادة العالقات الدبلوماسية بين مصر واالتحاد السوفيتى:  م ١٩٨٤ •

 اعادة العالقات الدبلوماسية بين مصر واالردن:  م ١٩٨٤ •

 عودة مصر الى منظمة المؤتمر االسالمى :  م ١٩٨٤ •

  ::وفاة عبد الرازق نوفلوفاة عبد الرازق نوفل: :  م  م ١٩٨٤١٩٨٤
 م،١٩٣٩ شـهادة بكـالوريوس الزراعـة عـام     م، وحصل على١٩١٧ فبراير ٨في  ولد في القاهرة،

كانت له مساهمات فـي  . م١٩٦٧عام  وشهادات الدراسات االستراتيجية القومية من األكاديمية العسكرية العليا
 اهللا والعلـم "أول كتاب ألفه هـو  . العديد من المؤتمرات اإلسالمية الدولية الفكر اإلسالمي دولياً، فاشترك في

 ١٨وقد ظل يعـده لمـدة     الحديث ب على مستوى العالم يصدر عن ربط الدين بالعلم، وهو أول كتا"الحديث
وله العديد من محاوالت تبسيط العقيدة اإلسالمية لألطفال علـى هيئـة    .وترجم إلى معظم لغات العالم. عاماً
اإلعجـاز  "و" بال مـشاكل  مسلمون"و" بين الدين والعلم: "ومن مؤلفاته". اإلسالم في قصص"تحت اسم  سلسلة

 ١١وتوفى يـوم  ". السنة والعلم الحديث"و" في القرآن الكريم معجزة األرقام والترقيم"و" العددي للقرآن الكريم
  .م1404 شعبان

 وفاة محمد نجيب:  م ١٩٨٤ •

 وفاة عبده مراد اول مدعى عام لثورة يوليو:  م ١٩٨٥ •

 أعلى برج سياحي في العالم      مصمم برج القاهرة الذي يعد    " نعوم شبيب "وفاة المهندس   :  م   ١٩٨٥ •
ونعوم لبناني األصل، كانت    .  طابقا ١٦ مترا، ويتألف من     ١٨٧مبني من األسمنت، إذ يبلغ طوله       

جريـدة  على بنـاء مبنـى      " نعوم"تربطه صلة قرابة بآل تقال مؤسسي جريدة األهرام، وأشرف          
 . م١٩٦٨في شارع الجالء الذي افتتح عام األهرام 

 اكتشاف قصر األبلق بالقلعة الذى كان محمد على يعقد فيه اجتماعاته السرية:  م١٩٨٦ •

 افتتاح مشروع مترو االنفاق:  م ١٩٨٧ •

صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا، وكان قد حدث نزاع بين              صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا، وكان قد حدث نزاع بين              : :  م    م   ١٩٨٨١٩٨٨
معاهـدة كامـب    معاهـدة كامـب    سرائيل عليها بعد أن استكملت إسرائيل االنسحاب من سيناء وفـق            سرائيل عليها بعد أن استكملت إسرائيل االنسحاب من سيناء وفـق            مصر وإ مصر وإ 
  ::با واعتبرتها ضمن حدودها الدوليةبا واعتبرتها ضمن حدودها الدولية، وتمسكت بطا، وتمسكت بطاديفيدديفيد

 الي حسم قضيه طابـا       ،    بعد عامين من بدئه     ،  ١٩٨٨  سبتمبر عام   ٢٩ انتهي التحكيم في قضيه طابا يوم     
 لتكون تلك القضيه هـي االولـي مـن     .  لصالح مصر ،   بعد ان حسمتها الجغرافيا والتاريخ ،  السياسيه قانونيا 



 411 

 حيث تم تسويه نزاع حدودي بين اسرائيل ودوله عربيـه عـن طريـق                ،   نوعها في منطقه الشرق االوسط    
   .  وتصبح سابقه ومرجعا في النزاعات الحدوديه االخري ،  المحاكمه الدوليه

 فالمنطقه تمثل مثلثا قاعدته فـي   . من الناحيه الشكليه ال تتجاوز منطقه طابا كيلومترا مربعا من االرض         
    .  متر ١٠٩٠  واخر جنوبي بطول ،  متر  وضلع شمالي بطول الف ،   متر ٨٠٠ الشرق علي خليج العقبه بطول

  ،    متـرا مربعـا     ٨٥٠  تبلغ المساحه الكليه للمنطقه     .٩١ لضلعان عند النقطه التي تحمل عالمه     ويتالقي ا 
   .  وينتهي ضلعه الشرقي عند الهضبه الشرقيه لوادي طابا ٩٠ حيث يبدا المثلث عند راسه من العالمه

ر او للـدول    ورغم حجمها الصغير اال ان اهميه طابا االستراتيجيه سواء بالنسبه السـرائيل او لمـص              
  ،   شـرقا  ،   كيلومترات من ايالت الميناء االسرائيلي ٧  فطابا تقع علي بعد .  تتجاوز التاريخ والحاضر    ،   العربيه

 كيلومترا شمال شرقي شرم الشيخ ذات االهميه الكبري في           ٢٤٥  وتقع علي بعد    ،   مما يجعلها الباب علي سيناء    
 كما تقع طابا في مواجهه الحدود السعوديه فـي           . علي مدخل الخليج  المرور داخل العقبه وعبر مضيق تيران       

 لذا من يسيطر علي طابا يسيطر علي راس خليج العقبه فيستطيع رصد ما يجـري                 . اتجاه مباشر لقاعده تبوك   
 ومن جهه اخري تتمتع ابار طابا بمخزن ضخم مـن الميـاه              . في كل من خليج السويس وشرم الشيخ ونويبع       

   . العذبه
لذا كانت لطابا اهميه استراتيجيه جغرافيه كبيره بالنسبه السرائيل حيث ايالت تعتبـر اضـيق جبهـه                 

،   فتمتد خمسه اميال محصوره بين ميناء العقبه االردني ووادي طابا           ،    تطل علي العقبه    ،   اسرائيليه في المنطقه  
 تعتبر المنفذ البحري الوحيـد لهـا علـي           ولكن اذا ضمت اسرائيل طابا اليها فستنجح في توسيع ايالت التي            

 كما تعد المنطقـه   .  مما يوهلها االشراف علي طريق البحر االحمر من سيناء الي باب المندب       ،   البحر االحمر 
 واخيرا من خالله تستطيع اسرائيل التحكم في الطريق          ،   المدخل االساسي لشرم الشيخ وبالتالي مضيق تيران      

   . المودي الي غزه شماال
 فان منطقه طابا ستكون السرائيل نقطه تحكم تقوم من خاللها علـي االطـالع                ،   ومن الناحيه السياسيه  

 كما انها وسيله ضغط مستمره علي مصر فتقوم من خاللها بعـزل سـيناء                . علي ما يجري في المنطقه كلها     
خيرا تامل اسرائيل في استغالل مياه       وا  .  وتامين خط انابيب البترول الذي يمر في ايالت         ،   شمالها عن جنوبها  

   ".  قناه البحرين " طابا العذبه لتحقيق مشروعها الذي عرف باسم
الـشريط الحـدودي     اما بالنسبه لمصر فقد ادركت الحكومه ان اصرار اسرائيل علي االحتفاظ بـذلك            

 بـل    ،   الء علي ارض فقط    لم يكن بهدف االستي     ،    هو طول الساحل عند طابا      ،    متر  ١٢٠٠ الصغير الذي يمتد  
 يهدف الي اختالق سابقه لجعل الخـالف         ،    استاذ التاريخ بجامعه عين شمس      ،    يونان لبيب رزق    . كما يقول د  

ليس علي موضع عالمه ولكن علي خط الحدود الدوليه لمصر لالستفاده منه عند تسويه النزاع مع سوريا في                  
 لذا تعاملت مصر مع القضيه بصفتها عربيه وليست مـصريه            . الجوالن وفي الضفه الغربيه وفي قطاع غزه      

    . فقط
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بدات قضيه طابا منذ توقيع معاهـده الـسالم بـين مـصر             
  :"  حيث نصت الماده الثانيه منهـا  ١٩٧٩  مارس عام   ٢٦ واسرائيل في 

علي ان الحدود الدائمه بين مصر واسرائيل هـي الحـدود الدوليـه            
 كما نصت الفقره     ".  تحت االنتداب  المعترف بها بين مصر وفلسطين    

 تـسحب اسـرائيل كافـه قواتهـا          " الثانيه من الماده االولي علي ان     
المسلحه والمدنيين من سيناء الي ما وراء الحدودالدوليه بين مـصر           

   ". وفلسطين تحت االنتداب
ـ                 ه ولكن اسرائيل عرقلت عمليه االنسحاب وحسب شهاده الفريق كمال حـسن علـي وزيـر الخارجي

 التي ادلي بها امام هيئه التحكيم في جنيف قامت اسرائيل بتغيير مكـان               ١٩٨١ المصري االسبق في مايو عام    
 وقال الفريق كيف انه اثناء قيامه بجوله في المنطقه مع شـارون لتفقـد                ،    الذي يمثل راس المثلث     ٩١ العمود

 وقد اشـار     "  في الخط الي وسط وادي طابا       الحظت ميال   "  حيث  ،  ٩١ المنطقه من رفح في الشمال حتي عمود      
 ولكن الفريق حسن علي اكد له انه ليس          . شارون الي مكان صخري منبسط وقال هذه نقطه طابا والحدود هنا          

   . هناك اي عالمه تنبيء بوجود عمود هنا
اصرت مصر علي تنفيذ معاهده السالم بشكل دقيق حتي ال تشكل سابقه في مفاوضات اسـرائيل مـع                  

   وتاجج النزاع بين الدولتين حول ،  لدول العربيه االخريا
  ١٩٨٦  عالمه وفشلت المفاوضات التي شاركت فيها الواليات المتحده وانتهي االمر في عـام              ١٤ موقع

 فتكونت هيئه التحكـيم مـن        . الي موافقه الطرفان علي طرح القضيه امام تحكيم دولي لتحديد موقع العالمات           
 وعضو من كل من سويسرا وفرنـسا ومـصر           ،   يين يراسها السويدي جونار الجيرجرين    خمسه محامين دول  

   . واسرائيل
  "  اسانيد  "  قدم الفريق المصري    ،  ١٩٨٨  سبتمبر عام   ٢٩  وحتي  ،  ١٩٨٦ منذ تشكيل الهيئه في سبتمبر عام     

ير الشامل الـذي قدمـه       وحتي التقر   ١٢٧٤  تمتد من عام    ،   ووثائق توكد حق مصر التاريخي في منطقه طابا       
 بين مندوبي الدوله العليـا       "  وتم بمقتضاها توقيع اتفاقيه     ،  ١٩٠٦ الكابتن اوين عن عمليه رسم خط الحدود عام       

ومندوبي الخديويه الجليله المصريه بشان تعيين خط فاصل اداري بين واليه الحجاز ومتصرفيه القدس وبـين    
ب المصري مجموعه من االسانيد والوثائق التاريخيه من المنـدوب           كما قدم الجان    ،  " شبه جزيره طور سيناء   

 وتقارير مصلحه الحـدود فـي        ١٩١٤  والمخابرات المصريه عام    ،   السامي البريطاني الي الخارجيه المصريه    
   ".  الحقوق المصريه "  لبيب رزق عليها جميعها اسم .  اطلق د ،   واخري ١٩٣١ عام

 استندت فيها الي كتاب االحصاء السنوي لمـصر عـن            "  افكارا  "  انها قدمت   رزق  . اما اسرائيل فقال د   
 ووثائق اخـري     ،    تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها      :  ومقتطفات من كتاب نعوم شقير باسم       ١٩٠٦ عام

رات  ومحاضر من اجتماعات وزاره المستعم   ١٩٤٣ من المخابرات البريطانيه عن فلسطين وشرق االردن لعام       
   .١٩٤٥ في عام

 خريطة طاتبا



 413 

 الحدود الدوليه بين مصر      :"  قدمت هيئه التحكيم وثيقه الحكم التي نصت علي         ١٩٨٨  سبتمبر عام   ٢٩ وفي
 بين السلطنه التركيـه والخديويـه        ١٩٠٦ واسرائيل كان قد تم تحديدها اصال بمقتضي اتفاق اول اكتوبر عام          

طرا اي تغيير علي خط الحدود سواء حين اصبحت مصر          المصريه وتعيين الحدود تقتضي تلك االتفاقيه ولم ي       
البريطانيـه   مستقله او عندما اصبحت فلسطين ابان فتره عصبه االمم ارضا تحت االنتداب وخاضعه لالداره             

   ". كما لم تحدث ايه تغييرات اثناء فتره االنتداب او بعدها
شرق االوسط حيث تم حسم العنـف       وهكذا انتهت هذه القضيه غير المسبوقه لتكون سابقه في قضايا ال          

 ولكن الن اسرائيل لم تجرو علي تكرار هذه السابقه في معامالتها مـع الـدول                 ،   في عالقات االمم بالقانون   
   ".  بقضيه القرن "  فستظل طابا تعرف بين رجال القانون الدوليين ،  االخري

 افتتاح دار االوبا المصرية:  م ١٩٨٨ •

  بجائزة نوبل لالدابفوز نجيب محفوظ:  م ١٩٨٨ •

وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قارئ القرآن المشهور، وصاحب الصوت العذب،            :  م   ١٩٨٨ •
 وكان من أجمل األصوات التي قرأت القرآن في القرن الرابع عشر الهجري

رئيس مركـز دراسـات الـشرق       " عزيز سوريال "وفاة الباحث والمؤرخ المصري     :  م   ١٩٨٨ •
م، وله أكثر مـن سـتين       ١٨٩٨في يوليو   " سوريال"ولد  . ا بالواليات المتحدة  األوسط بجامعة يوت  

 .كتابا ومرجعا علميا، وساهم في إصدار عدد من الموسوعات العلمية، مثل الموسوعة القبطية

وفاة العالم الكبير حامد ربيع، األستاذ بجامعة القاهرة، ومـن رواد تأصـيل الفكـر               :  م   ١٩٨٩ •
 السياسي اإلسالمي

 افتتاح بانوراما حرب أكتوبر: م  ١٩٨٩ •

 افتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر:  م ١٩٨٩ •

، والمعـروف أن رفعـت       رفعت المحجـوب  اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري      :  م   ١٩٩٠ •
المحجوب كان من أساتذة االقتصاد السياسي، ومارس السياسة وكان من أعضاء التنظيم الطليعي             

تولى األمانة العامة لالتحاد االشتراكي، وخلف الدكتور محمد كامل ليلـة           في الحقبة الناصرية، و   
 .في رئاسة مجلس الشعب المصري

  اطالق القناة الفضائية المصرية:  م ١٩٩٠ •

   وفاة الفيلسوف المصرى الدكتور لويس عوض:  م ١٩٩٠ •

م تـشهدها    الشهير الذى اودى بحياة الكثير من المصريين فى كارثة ل          ١٩٩٢زلزال  :  م   ١٩٩٢ •
 مصر منذ فترة بعيدة

  ::مولد محمود رياضمولد محمود رياض: :  م  م ١٩٩٢١٩٩٢
العربيـة   أمين عام جامعـة الـدول  . ورجل دولة مصري عربي معروف على نطاق عالمي عسكري

 ).م١٩٧٩ ـ ١٩٧٢(
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التحـق بالكليـة   . مهندساً وكان والده يعمل. م، بمحافظة الدقهلية١٩١٧ يناير ٨رياض في  ولد محمود
  ،١٩٣٤الحربية عام 

سرية،  قائد فصيلة، فقائد. وعمل بوحدات المشاة. ١٩٣٦الحربية الملكية بمصر عام  تخرج في الكليةو
ثم ألتحق بكلية أركان الحرب وحصل . التكتيك ، وقام بتدريس مادة١٩٤٢ثم ُأنتدب للعمل بالكلية الحربية عام 

  .١٩٤٣منها عام  على ماجستير العلوم العسكرية

مثل كمال الدين  لحربية مرة أخرى وكان من تالميذه الكثير من الضباط األحراربالكلية ا وعاد للتدريس
ـ   وكذلك النقيـب جمـال منـصور والنقيـب      رفعت ـ الذي شغل منصب وزير العمل والعمال بعد الثورة 

  الخ...ومحمد عبدالحليم أبو غزالة مصطفى نصير، وشمس بدران، وأحمد بدوي،

كـان   ثم عمل في إدارة فلسطين، التي. خابرات الحربية في غزةعين مديراً للم ،١٩٤٨وفي أغسطس 
وكان عضو في الوفد المصري فـي  . فاروق إسماعيل شرين، زوج أخت الملك) عقيد(يتولى إدارتها القائمقام 

رئيس الوفد المصري في لجنـة الهدنـة المـشتركة المـصرية ـ       ثم. ١٩٤٩مفاوضات رودس في فبراير 
  .١٩٥٢ حتى ١٩٤٩عام  اإلسرائيلية من

القيـادة   يوليه، عين مديراً إلدارة فلسطين، ومسؤوالً عن كافة جوانب القضية فـي  23 وبعد قيام ثورة
حيث تولى اإلدارة العربية، وقت كان الدكتور 1954 ثم انتقل إلى وزارة الخارجية عام. العامة للقوات المسلحة
  .للخارجية محمود فوزي وزيراً

فـي   س الرئيس جمال عبدالناصر أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبـه سـورية  ، لم1955 وفي ربيع عام
للقيام  رياض سفيراً لمصر في سورية، السياسة العربية، فسعى إلى توطيد العالقات معها، وقرر تعيين محمود

 ولم يجد محمود رياض حاجة إلى وقت طويل لتوطيد. لتحقيق هذا الهدف بهذه المهمة، وأطلق يده في العمل

سورية، ومساندة الشعب العفوية  عالقاته باألحزاب السورية وبقيادات الجيش، ولمس قوة المشاعر العربية في
لذلك اقترح على الرئيس جمال عبدالناصر في شهر يوليـه  . العربية لكل قضية عربية وإيمانه العميق بالوحدة

. األردن، فيما بعد  يمكن أن تنضم لهااتفاقية عسكرية مع سورية، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة، ، عقد١٩٥٥
في إقامة وحدة عـسكرية، سـيحول دون قيـام    ) األردن مصر، سورية،(وكان رأيه أن نجاح الدول الثالث 

 20 وبالفعل وقعت اتفاقية دفاع بين مصر وسورية في دمـشق فـي  . الدول العربية إسرائيل بأي عدوان على

  .١٩٥٦ عام ، انضمت لها األردن في أكتوبر١٩٥٥أكتوبر 

البلـدين والـشعور    العالقات بين مصر وسورية، في هذه الفترة، إلى ازديادة الروابط بين وأدى تطور
 فبرايـر  ٢٢وحدة كاملة بينهما، تم اإلعالن عنها فـي   بالمصير الواحد مما دفع البلدين إلى االتجاه نحو إقامة

توقيـع   مود رياض مع الوفد المصري فيواشترك مح. الحماس البالغ في مصر وسورية ، في جو من١٩٥٨
  .الوحدة مع سورية

مستـشار   الوحدة بين مصر وسورية، أنتدب محمود رياض للعمل برئاسـة الجمهوريـة،   وبعد توقيع
، أصـدر  ١٩٦٢وفي عام . ١٩٦٢حتى  ١٩٥٨للشؤون السياسية للرئيس جمال عبدالناصر، خالل الفترة من 
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محمود رياض مندوباً لمصر في األمم المتحدة، وظل في هذا المنصب  نالرئيس جمال عبدالناصر قراراً بتعيي
إسرائيل والـدول العربيـة    وفي ذلك الوقت كان الصراع حول مياه نهر األردن بين. ١٩٦٤أبريل عام  حتى

مشروعها لتحويل مياه نهر األردن إلى النقب، حتى تستقبل المزيد  يشتد، خاصة عندما بدأت إسرائيل في تنفيذ
، للنظر في تنفيذ المـشروع  1964 فدعا عبدالناصر إلى عقد قمة عربية في يناير. المهاجرين اليهود الجدد من

كان محمود رياض قد أشرف على وضعه مع مجموعـة مـن    العربي الستغالل نهر األردن، وهو مشروع
ويحمـل    المتحدة،، عند ما جاء يمثل حكومة الواليات"أريك جونسون"له بحثه مع  المهندسين العرب، وسبق

العرب لم يصلوا إلى اتفاق بسبب إصـرار   معه مشروعاً أمريكياً لتوزيع المياه بين إسرائيل والعرب، إال أن
  .نهر األردن إسرائيل على الحصول على معظم مياه

هذا المؤتمر  وتقرر في. الرئيس جمال عبدالناصر من نيويورك لالشتراك في مؤتمر القمة وقد استدعاه
ضد أي تهديد إسرائيلي، كما تقرر إنشاء هيئة   قيادة عسكرية عربية موحدة للدفاع عن األراضي العربيةإنشاء

 وتقرر كذلك قيام تنظيم فلـسطيني وهـو  . العربي الستغالل مياه نهر األردن لإلشراف على تنفيذ المشروع

  .منظمة التحرير

 وعنـد دراسـة  . صب وزير الخارجيةاختاره الرئيس جمال عبدالناصر ليشغل من ،١٩٦٤وفي أبريل 

وضع أولويات، وإنما كانت  محمود رياض للخطوط العريضة لسياسة مصر الخارجية، لم يكن في االستطاعة
تنظيم العمل العربي : في نفس الوقت، وكان من أهمها هناك مجموعة من الخطوط العريضة يجب السير فيها

السوفيتي، لـضمان   سرائيلية، وتطوير العالقات مع االتحادالقمة لمواجهة التهديدات اإل عن طريق اجتماعات
المسلحة وزيادة قدراتنا الصناعية، والتمسك بـسياسة عـدم    الحصول على احتياجاِتنا من األسلحة لدعم قواتنا

وتنفيذاً . والدول األفريقية الصراع السوفيتي ـ األمريكي، ودعم عالقاِتنا مع دول عدم االنحياز  االنحياز إزاء
نشاطاً دولياً على نطاق واسع، فقد عقد في القاهرة اجتماع قمة  ١٩٦٤لهذه السياسة شهدت القاهرة خالل عام 

اجتماع قمة أفريقي فـي   ، واجتماع قمة عربي آخر في سبتمبر باإلسكندرية، كما عقد١٩٦٤يناير  عربية في
  .اع قمة لدول عدم االنحيازفي القاهرة اجتم القاهرة في يوليه من نفس العام، وفي أكتوبر انعقد

األمن  ، لعب محمود رياض دوراً مهم في صدور قرار مجلس١٩٦٧ يونيه ٥العربية في  وبعد الهزيمة
في عمليـة الـسالم بـين العـرب      ، الذي يعتبر حتى اآلن حجر الزاوية١٩٦٧ نوفمبر ٢٢، في ٢٤٢الرقم 

وفي أوائـل  . ١٩٧١صر حتى نهاية عام كوزير لخارجية م واستمر محمود رياض يشغل منصبه. وإسرائيل
  .محمد أنور السادات مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية  عينه الرئيس١٩٧٢عام 

عـام   انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية، وبقي في ذلك المنـصب حتـى اسـتقالته    ،١٩٧٢وفي يونيه 
وتفرغ لكتابة مذكراتـه، حيـث   . منه لبإال أنه ظل يقدم المشورة لكل الدول العربية عندما كانت تط. ١٩٧٩

هذا فضالً عن الكثير مـن  . العربية للدراسات والنشر في بيروت صدرت في جزئين، في منشورات المؤسسة
كما شارك فـي  . الحياة واألبحاث السياسية المنشورة في العديد من الصحف والمجالت ومنها جريدة المقاالت

  .العربية  القضاياالعديد من الندوات وحلقات النقاش لكل



 416 

باكستان،  من األوسمة من مصر، وسورية، تونس، لبنان، السودان، السنغال، فنلندا، حصل على العديد
 رومانيا، فولتا العليا، بلغاريا، الكنغـو، المجـر، أفريقيـا    الفاتيكان، إيطاليا، بولندا، المغرب، ألمانيا الشرقية،

  .الوسطى

  :: العام لألمم المتحدة العام لألمم المتحدةبطرس غالى يصبح األمينبطرس غالى يصبح األمين: :  م  م ١٩٩٢١٩٩٢
 ١٩٩٢يناير  /أصبح الدكتور بطرس بطرس غالي سادس أمين عام لألمم المتحدة في أول كانون الثاني

/  كـانون األول ٣المنـصب فـي    وعندما عينته الجمعية العامة لهذا. حين تولى مهماته لفترة خمس سنوات
الوزراء للشؤون الخارجية في مصر منذ  ، كان الدكتور بطرس غالي يتبوأ منصب نائب رئيس١٩٩١ديسمبر 

 .١٩٩١ وحتى ١٩٧٧أكتوبر / الخارجية من تشرين األول م، وكان وزير الدولة للشؤون١٩٩١مايو /أيار

وفاة األديب الكبير الكاتب الفيلسوف زكي نجيب محمود أحد أعـالم الفكـر فـي               وفاة األديب الكبير الكاتب الفيلسوف زكي نجيب محمود أحد أعـالم الفكـر فـي               : :  م    م   ١٩٩٣١٩٩٣
  ::مصرمصر

 ٢٦(ركز الزرقا بمحافظة دمياط المصرية في       ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي التابعة لم         
، ودخل الكتاب ليحفظ شيئا من القرآن، ثم التحق بمدرسـة           )١٩٠٢ من فبراير    ١= هـ  ١٣٢٢من ذي القعدة    

السلطان مصطفى األولية بميدان السيدة زينب بالقاهرة وهو في الخامسة عشرة من عمـره بعـد أن انتقلـت                   
 . ه بمكتب حكومة السودان بالقاهرةأسرته إلى القاهرة، بعد أن عمل أبو

وبعد أربع سنوات انتقلت األسرة إلى السودان، وهناك أكمل تعليمه االبتـدائي بكليـة غـوردون فـي                  
الخرطوم، وأمضى سنتين في التعليم الثانوي، ثم عاد إلى مصر ليكمل تعليمه الثانوي، ويلتحق بعدها بمدرسة                

إبراهيم عبد القـادر    : ت لمصر كثيرا من أدبائها ومفكريها من أمثال       المعلمين العليا، وهي المدرسة التي أنجب     
وتخـرج زكـي    . ، وعبد الرحمن شكري   محمد شفيق غربال  ، ومحمد فريد أبو حديد، و     أحمد زكي المازني، و 

  ). م١٩٠٣=١٣٤٩(نجيب محمود من هذه المدرسة سنة 
سافر بعدها إلى إنجلترا في بعثة دراسـية        ) م١٩٤٣= هـ١٣٦٢(ولما تخرج عمل بالتدريس حتى سنة       

ـ ١٣٦٧( عليها من جامعة لندن سـنة        لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة، وتمكن من الحصول        ، )م١٩٤٧=هـ
  . ، وقد ترجمها تلميذه الدكتور إمام عبد الفتاح إلى العربية"الجبر الذاتي"وكانت أطروحته بعنوان 

، وظـل بهـا     جامعة القاهرة وبعد عودته إلى مصر التحق بهيئة التدريس في قسم الفلسفة بكلية اآلداب             
، فعمل بها أستاذا متفرغا، ثم سافر إلـى الكويـت سـنة             )م١٩٦٥= هـ١٣٨٥(حتى أحيل على التقاعد سنة      

  . حيث عمل أستاذا للفلسفة بجامعة الكويت لمدة خمس سنوات متصلة) م١٩٦٨= هـ١٣٨٨(
للعمل فـي وزارة اإلرشـاد القـومي        ) م١٩٥٣=هـ  ١٣٧٣(ب سنة   وإلى جانب عمله األكاديمي انتد    

وهي الوزارة التي أنشأتها حكومة الثورة، ثم سافر بعدها إلى الواليات المتحدة األمريكية في العـام                ) الثقافة(
نفسه، وعمل أستاذا زائرا في جامعة كولومبيا بوالية كارولينا الجنوبية، وبعد أن أمضى بها الفصل الدراسي                
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ول انتقل إلى التدريس بجامعة بولمان بوالية واشنطن في الفصل الدراسي الثاني، ثم عمل ملحقـا ثقافيـا                  األ
  ). م١٩٥٥-١٩٥٤=هـ١٣٧٥-١٣٧٤(بالسفارة المصرية بواشنطن بين عامي 

  :الصحافة وتقريب الفلسفة 
مـع مجلـة    اتصل زكي نجيب محمود بالصحافة في فترة مبكرة من حياته، وكانت بدايته المنتظمـة               

، وصار  )م١٩٣٢=هـ١٣٥١( منذ صدورها سنة     أديب العربية الكبير أحمد حسن الزيات     الرسالة التي أنشأها    
  . يواليها بمقاالته ذات الطابع الفلسفي أسبوعا بعد آخر

 الذي ضمه معه إلى لجنـة التـأليف         األستاذ أحمد أمين  اتصاله بمجلة الرسالة تعرف إلى      وعن طريق   
كـر، وقـد    والترجمة والنشر التي كان يترأسها، وتضم في عضويتها عددا من أعالم العصر وكبار رجال الف              

قصة الفلسفة اليونانية، وقصة    : توثقت الصلة بين الرجلين وأثمر ذلك عن اشتراكهما في تأليف ثالثة كتب هي            
  . الفلسفة الحديثة، وقصة األدب في العالم

وأثناء هذه الفترة ظهرت مجلة الثقافة برئاسة أحمد أمين، وبمعاونة مـن لجنـة التـأليف والترجمـة،                  
  .  نجيب محمود وواالها بمقاالته المتعددةفاشترك في تحريرها زكي

عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد وزيرها محمد عبـد القـادر حـاتم              ) م١٩٦٥=هـ١٣٨٥(وفي سنة   
" الفكـر المعاصـر   "بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلـة             

بار رجال الفكر في مصر للكتابة فيها، وشارك هو فيها بمقـال            ورأس تحريرها وقام عليها خير قيام، ودعا ك       
  . ، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها"تيارات فلسفية"شهري ثابت تحت عنوان 

، وشارك  )م١٩٧٣=هـ١٣٩٣(وبعد عودته من الكويت انضم إلى األسرة األدبية بجريدة األهرام سنة            
كان ينشره على صفحاتها كل ثالثاء، وبلغ من اهتمام الصحافة بهذه المقالة الرصـينة              بمقاله األسبوعي الذي    

  . أن خمس صحف عربية كانت تنشر هذا المقال في نفس يوم صدوره بالقاهرة

  :نقالت فكرية 
مرت حياة زكي نجيب محمود الفكرية بثالثة أطوار، انشغل في األولى التي امتدت حتى سـفره إلـى                  

حياة االجتماعية في مصر وتقديم نماذج من الفلسفة القديمة والحديثة واآلداب التـي تعبـر عـن                 أوربا بنقد ال  
الجانب التنويري، ويتمثل هذا النشاط في الكتب الثالثة التي اشترك في تأليفها مع أحمد أمين والتـي أشـرنا                   

  . إليها من قبل
ينيات من القرن العشرين، وفـي هـذه   وبدأت المرحلة الثانية بعد رجوعه من أوربا وامتدت حتى الست    

الفترة دعا زكي نجيب إلى تغيير سلم القيم إلى النمط األوربي، واألخذ بحضارة الغرب وتمثلها بكل ما فيهـا                   
باعتبارها حضارة العصر، والشتمالها على جوانب إيجابية في مجال العلوم التجريبية والرياضية، ولها تقاليد              

  .  في العمل واحترام إنسانية اإلنسان، وهي قيم مفتقدة في العالم العربيفي تقدير العلم وفي الجدية
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وفي هذه الفترة دعا إلى الفلسفة الوضعية المنطقية ونذر نفسه لشرحها وتبسيطها، وهي فلسفة تدعو إلى                
ة عن  وعبرت كتبه التي ألفها في هذه الفتر      . سيادة منطق العقل، وإلى رفض التراث العربي وعدم االعتداد به         

  . هذا االتجاه مثل الفلسفة الوضعية وخرافة الميتافيزيقا
أما المرحلة الثالثة فقد شهدت عودته إلى التراث العربي قارئا ومنقبا عن األفكار الجديدة فيه، وباحثـا                  

عن سمات الهوية العربية التي تجمع بين الشرق والغرب وبين الحدس والعقل وبين الروح والمادة وبين القيم                 
  . العلمو

  :العودة إلى الجذور 
وفي هذه المرحلة دعا إلى فلسفة جديدة برؤية عربية تبدأ من الجذور وال تكتفي بها، ونـادى بتجديـد                   

إن ترك التراث كله هو انتحار حضاري؛ ألن التراث بـه لغتنـا             : الفكر العربي، واالستفادة من تراثه، وقال     
سفتنا، وكان يتمنى أال نعيش عالة علي غيرنا، وإنما نشارك في هذا            وآدابنا وقيمنا وجهود علمائنا وأدبائنا وفال     

العالم باألخذ والهضم والتمثيل ثم إعادة إفراز ما أخذناه مثلما فعل المسلمون حينما أخـذوا العلـم والفلـسفة                   
  . اإلغريقية وهضموها ثم أفرزوهما وزادوا عليهما زيادات مهمة

اإلسالمي المعاصر هو أنهم يكتفون بحفظ القرآن الكريم وترديده      وكان يرى أن السر وراء تخلف العالم        
دون العمل بما يشير إليه من وجوب العلم بالكون وظواهره، فإذا تنبه المسلم بأن البحث العلمي فـي ظـاهر                    
الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، كل ذلك يشجع عليـه ديننـا، وإذا                  

 البحث فرض ديني، لكان المسلم اآلن هو صاحب العلم وجبروته، ولكان اآلن من راكبي الـصاروخ                 أيقن أن 
وغزاة الفضاء، وكان هو اآلن صاحب المصانع التي تأخذ من البالد المتخلفة موادها الخام بأقـل ثمـن، ثـم          

لكن المسلم لم يعقل    تردها إليه مصنوعات بأغلى سعر، فيكون الثراء من نصيبه والفقر من نصيب اآلخرين،              
  . ذلك كله وظن أن العبادة وحدها هي األمر اإللهي

  :االعتزاز باألسالف 
ودعا زكي نجيب محمود إلى االعتزاز باألسالف، وأن األمر ال يقتصر على فقهاء الدين، بل يجب أن                 

لـة والـشعراء    نضيف إليهم األسماء الالمعة لعلماء الرياضة والطب والكيمياء والفلـك والمـؤرخين والرحا            
والفالسفة، فهؤالء جميعا قد وجهوا جهودهم نحو الكون يقرءون ظواهره ويستخرجون قوانينها، ثـم أصـابنا            

  . الجمود منذ القرن الخامس عشر الميالدي
وفي الوقت الذي كانت فيه أوربا قبل ذلك لم تكد تتجه بنظرة واحدة نحو تلك العلوم كـان المـسلمون                    

ن، لكن الموقف تغير بعد ذلك التاريخ تغيرا واضحا، فاتجهت أوربـا بكـل عقولهـا            وحدهم هم فرسان الميدا   
وقلوبها نحو الظواهر الكونية لدراستها، على حين وقفنا نحن موقف األشل العاجز، ولم يتبق لنا من ميـادين                  

يئا فـي هـذا     الدراسة شيء إال أن يعيد الدارسون ما كتبه األولون متصال بالقرآن الكريم، فال هم أضافوا ش               
  . المجال، وال هم أنفقوا من وقتهم ساعة واحدة يدرسون فيها ظاهرة من ظواهر الكون
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ودعا إلى جعل إسالمنا على النحو الذي كان عليه إسالم األسبقين فيما يختص بالحياة العلمية، فقد كان                 
ن، بمعنى أن اهتمامه بالفرع     عالم الرياضة أو الكيمياء أو الطب مسلما وعالما بإضافة واو العطف بين الصفتي            

الذي يهتم به من فروع العلم الرياضي والطبيعي كان جزأ من إسالمه، أو بعبارة أخرى كانت العبادة عنـده                   
ذات وجهين يعبد اهللا باألركان الخمسة ويبحث في خلق السماوات واألرض وما بينهما كمـا أمـره القـرآن                   

  . ن مأساتهم الحاليةالكريم، وبهذه النظرة يكون مخرج المسلمين م

  :تراثه الفكري 
ترك زكي نجيب محمود أكثر من أربعين كتابا في ميادين مختلقة من الفكـر واألدب والفلـسفة، فـي                   

حياة الفكر في العالم الجديد، برتراند راسل، وديفيد هيوم، والشرق الفنان، وقشور ولباب، وتجديـد               : مقدمتها
  .  تراثنا الفكري، ورؤية إسالمية، وجنة العبيطالفكر العربي، المعقول والالمعقول في

محاورات أفالطـون، وتـاريخ     : وإلى جانب ذلك ترجم إلى العربية عددا من عيون الفكر الغربي مثل           
  ". نظرية بحث"الفلسفة الغربية، والمنطق 

ـ                 ائزة وقد لقي إنتاجه تقدير الهيئات العلمية، ونال عليه العديد من الجوائز واألوسمة، فحصل علـى ج
عن كتابه نحو فلسفة علمية، وعلى جائزة الدولة التقديريـة فـي            ) م١٩٦٠=هـ١٣٨٠(الدولة التشجيعية سنة    

، كما منحتـه جامعـة الـدول العربيـة جـائزة الثقافـة العربيـة سـنة                  )م١٩٧٥=هـ١٣٩٥(اآلداب سنة   
ة بالقاهرة الـدكتوراة    ، وكان أول من نالها في العالم العربي، ومنحته الجامعة األمريكي          )م١٩٨٥=هـ١٤٠٥(

ـ ١٤١٢(، وحصل على جائزة سلطان العويس سـنة         )م١٩٨٥=هـ١٤٠٥(سنة   مـن دولـة    ) م١٩٩١=هـ
  . اإلمارات العربية

  :نهاية الحصاد 
قصة نفس، وقصة عقل، وحـصاد الـسنين        : قدم زكي نجيب محمود سيرته الذاتية في ثالثة كتب هي         

 وتوقف بعدها عن الكتابة، بعد أن شـعر أنـه أدى            ، وهو آخر كتبه،   )م١٩٩١=هـ١٤١٢(الذي أصدره سنة    
. رسالته ولم يعد لديه جديد يقدمه، باإلضافة إلى ضعف بصره الذي اشتد عليه ومنعه من القـراءة والكتابـة                  

  ). م١٩٩٣ من سبتمبر ٨= هـ١٤١٤ من ربيع األول سنة ١٢(وظل على هذا الحال حتى أدركته منيته في 
  جمال حمدان صاحب كتاب شخصية مصروفاة الكاتب الكبير:  م ١٩٩٣ •

عن جرائم  " آري بيرو "الحكومة اإلسرائيلية تصدر قرارا باستبعاد محاكمة الكولونيل        :  م   ١٩٩٥ •
م، استنادا إلى وجـود مـادة فـي      ١٩٥٦الحرب التي ارتكبها ضد األسرى المصريين في حرب         

 سـنة علـى     ٢٠مـرور   قانون اإلجراءات اإلسرائيلي تنص على سقوط الجريمة بالتقادم عقب          
 .ارتكابها

وفاة المؤرخ الكبير حسين مؤنس محمود، أحد كبار المؤرخين في العصر الحـديث،             :  م   ١٩٩٦ •
ولد بالسويس وتلقى تعليمه في جامعة القاهرة، واستكمل تعليمه العالي فـي فرنـسا وسويـسرا،                
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سالمي، وأعمـال   وشغل مناصب متعددة في الجامعة وخارجها، له مؤلفات عديدة في التاريخ اإل           
 أدبية متنوعة

 اشارة البدء لمشروع توشكى :  م ١٩٩٧ •

في محافظة أسوان، وتبلغ مساحة مبنـى       " متحف النوبة "الرئيس حسنى مبارك يفتتح     :  م   ١٩٩٧ •
أما مساحة المتحف العامة فتبلغ     .  ألف متر  ٤٣ آالف متر، ومساحة العرض الخارجي       ٧المتحف  

 .في قطعة أثرية ألف متر مربع، ويحتوي على أل٥٠

  ::مولد احمد بهاء الدينمولد احمد بهاء الدين: :  م  م ١٩٩٧١٩٩٧
ومجلـة صـباح     األهرامرئيس تحرير     ناصري مصريصحافي  ) ١٩٩٧ - ١٩٢٧(أحمد بهاء الدين    

  الكويتيةومجلة العربي ودار الهالل الخير

صاحب المؤلفات المعروفـة مثـل المتنبـي،        محمود محمد شاكر    وفاة العالم المحقق    :  م   ١٩٩٧ •
 …ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا

 افتتاح المفاعل النووى السلمى المصرى:  م ١٩٩٨ •

 "نايل سات " انطالق القمر الصناعى المصرى :  م ١٩٩٨ •

سالم محمد هارون، شيخ المحققين، وواضع أول كتـاب         سالم محمد هارون، شيخ المحققين، وواضع أول كتـاب         وفاة العالم الكبير عبد ال    وفاة العالم الكبير عبد ال    : :  م    م   ١٩٩٨١٩٩٨
في فن تحقيق التراث، قدم للثقافة العربية عشرات من أمهات الكتب األدبية واللغوية محققـة               في فن تحقيق التراث، قدم للثقافة العربية عشرات من أمهات الكتب األدبية واللغوية محققـة               

  ::الحيوان للجاحظ، والكتاب لسيبويه، وخزانة األدب للبغداديالحيوان للجاحظ، والكتاب لسيبويه، وخزانة األدب للبغدادي: : تحقيقًا دقيقًا، يأتي في مقدمتهاتحقيقًا دقيقًا، يأتي في مقدمتها
م، ثـم  1945 رساً في كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية سنةم، وعين مد١٩٣٢تخرج من دار العلوم سنة 

 .م١٩٥٧الدراسـات النحويـة فيهـا     م، فأستاذاً ورئيساً لقـسم ١٩٥٠أستاذاً مساعداً في كلية دار العلوم سنة 

اللغة العربية فيها، كما أشرف على عشرات الرسائل في  وقد أسهم في إنشاء جامعة الكويت ووضع منهج قسم
  .وخارجها عات داخل مصرعدد من الجام

الكبيـر وإحيـاء التـراث     وقد اختير عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فشارك في لجان المعجم
 .العربية بإلقاء بعض البحـوث والمحاضـرات   والجغرافيا والنفط، كما شارك في المؤتمرات السنوية للمجامع

مسة عشر كتاباً وحقق ما اليقل عن خمسة وعـشرين  أكثر من خ ولألستاذ هارون إنتاج علمي وفير، فقد ألف
  .مجلدات كتاباً؛ بعضها في عدة

  : ومن أشهر مولفاته
  تحقيق النصوص ونشرها -١
 واألزالم الميسر -٢

 .األساليب اإلنشائية في النحو العربي -٣
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 ( مجلدان) معجم شواهد العربية -٤

  .)من سلسلة كتابك( التراث العربي  -٥

 : ومن تحقيقاته

   ) مجلدات٨(لجاحظ الحيوان ل كتاب -١
  ) مجلدات٦(ألبن فارس . معجم مقاييس اللغة -٢

 ) مجلدات٤(البيان والتبيين، للجاحظ  -٣

 )مجلدات  4(شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي -٤

 ) أجزاء٤(كتاب سيبويه  -٥

كتب، ونشر حوالي عشرين بحثاً ومقاالً في مجـالت علميـة    وإلى جانب ذلك شارك في تحقيق تسعة
  .مختلفة

  .م فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لألدب العربي١٩٨١/هـ1401 وفي عام
، أحد خبراء فن التحقيق في العـالم        العالم المحقق الكبير محمود محمد الطناحي     وفاة  :  م   ١٩٩٩ •

ن كتب التراث العرب إخراجا علميا دقيقا، وكتب فـي منـاهج التحقيـق              أخرج عددا م  . العربي
ويتمتع بجانب ذلك بأسلوب عربي مشرق ظهر في مقاالته التي كان يمد بها الدوريات              . وتاريخه
 .العربية

  وفاة الداعية االسالمى الكبير محمد متولى الشعراوى:  م ١٩٩٩ •

 فوز الدكتور احمد زويل بجائزة نوبل  •

  :: عمرو موسى يتولى منصب األمين اتلعام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يتولى منصب األمين اتلعام لجامعة الدول العربية:: م  م ٢٠٠١٢٠٠١
ولد . ربيةلجامعة الدول الع   واالمين العام  السابق،   المصريعمرو موسى هو سياسي ووزير الخارجية       

وتـم أنتخابـه    . ٢٠٠١ إلى   ١٩٩١ من   مصرتخرج من كليه الحقوق عمل كوزير للخارجية في         .١٩٣٦في  
 .) م ٢٠٠٦ ( ، وما زال قائما بهذا المنصب الى يومنا هذا٢٠٠١ مايوكأمين عام لجامعة الدول العربية في 

يعتبره الكثيرون سياسيا محنكا ويهتم بالمصلحة العليا لجميع العرب، وكانت هنـاك توقعـات كثيـرة                
  . على يديهلجامعة الدول العربيةبإصالح 

  :المناصب التي تقلدها
  . ملحق بوزارة الخارجية المصرية : ١٩٥٨ 
عمل بالعديد من اإلدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المـصرية  :  ١٩٧٢ ـ  ١٩٥٨ 

   االمم المتحدة لدى
  مستشار لدى وزير الخارجية المصري :  ١٩٧٧ ـ ١٩٧٤ 
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  مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية :  ١٩٩٠-١٩٨٦: ١٩٨١-١٩٧٧ 
  مندوبا مناوبا لمصر لدى األمم المتحدة بنيويورك :  ١٩٨٣-١٩٨١ 
  سفير مصر في الهند :  ١٩٨٦-١٩٨٣ 
  ر لدى األمم المتحدة بنيويورك مندوبا دائما لمص:  ١٩٩١-١٩٩٠ 
  وزيرا للخارجية المصرية :  ٢٠٠١-١٩٩١ 
  أمينا عاما لجامعة الدول العربية :  ٢٠٠١ 
عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة لألمم المتحـدة المعنيـة بالتهديـدات             :  ٢٠٠٣ 

  والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم واألمن الدوليين 
عـرف  ".. محمد عبد العـاطي    "١٩٧٣لدبابات الشهير في حرب أكتوبر      وفاة صائد ا  :  م   ٢٠٠١ •

  .بصائد الدبابات، وسجلوا اسمه في الموسوعات الحربية كأشهر صائد دبابات في العالم

ـ         :  م   ٢٠٠٢ • ، كانـت   "أم األطباء "وفاة زهيرة حسين عابدين التي لقبتها نقابة األطباء المصرية ب
 التدريس بالجامعات المصرية، وهي أول طبيبة عربية تحصل         أول طبيبة يسمح بتعيينها في هيئة     

 على الزمالة الطبية بإنجلترا

  ::محمد عبد الغني الجمسيمحمد عبد الغني الجمسيوفاة وفاة : :  م  م ٢٠٠٣٢٠٠٣
 ٦حرب  ثاني رئيس أركان للجيش المصري في       ) ٢٠٠٣  يونيو ٧ - ١٩٢١(محمد عبد الغني الجمسي     

 .، وآخر وزير حربية)سعد الدين الشاذليبعد إقالة  (١٩٧٣أكتوبر 

ولد محمد عبد الغني الجمسي ألسرة ريفية كبيرة العدد فقيرة الحال يعمل عائلها في زراعة األرض في                 
التحق بالكلية العـسكرية    . كان الوحيد من بين أخوته الذي تعلم في المدرسة        . المنوفية بمحافظة   نالبتانوقرية  

 في سالح المدرعات، ومع اشتعال الحرب العالمية الثانية ألقت به           ١٩٣٩ عاما وتخرج منها عام      ١٧وهو ابن   
 مونتجمرياألقدار في صحراء مصر الغربية؛ حيث دارت أعنف معارك المدرعات بين قوات الحلفاء بقيادة               

ثر من ثالثين عامـا     ، وكانت تجربة مهمة ودرسا مفيدا استوعبه الجمسي واختزنه ألك         روميلوالمحور بقيادة   
  .حين أتيح له االستفادة منه في حرب رمضان

تلقى عددا من الدورات التدريبية العسكرية في كثير من دول العالم، ثم عمـل ضـابطا بالمخـابرات                  
  .كان يدرس التاريخ العسكري إلسرائيل. الحربية، فمدرسا بمدرسة المخابرات

اختاره الـسادات قائـدا للمفاوضـات مـع         . مضانكان قائد القوات المصرية في حرب العاشر من ر        
  .اإلسرائيليين بعد الحرب
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بعد الحرب مباشرة رقي الفريق الجمسي إلى رتبة الفريق أول مع توليه منصب وزير الحربيـة عـام                  
  ١٩٧٥ وقائد عام للجبهات العربية الثالث عام ١٩٧٤

  ::وفاة العالمة ابراهيم نصحى قاسموفاة العالمة ابراهيم نصحى قاسم: :  م  م ٢٠٠٤٢٠٠٤
 جامعة عين شمس، والذى ولد فـى أوائـل القـرن            –تاذ التاريخ اليونانى والرومانى بكلية اآلداب       أس

م، ثـم   ١٩٣٢م، وقد حصل على الليسانس من جامعة ليفربول بـإنجلترا عـام             ٢٠٠٤الماضى، وتوفى عام    
حـصل علـى   م، وقد تدرج فى المناصب الجامعية حتى  ١٩٣٤دكتوراه الفلسفة فيما بعد من جامعة لندن عام         

م، ثم صار عميداً لكلية اآلداب جامعـة عـين          ١٩٤٦منصب رئيس كرسى التاريخ اليونانى، والرومانى عام        
  .م، ويعد أول عميد لتلك الكلّية الرائدة١٩٥٤ إلى ١٩٥٠شمس خالل األعوام من 

لتها جامعة بنـى       لقد انتفعت العديد من الجامعات العربية والغربية بكفاءة ذلك المعلّم البارز، ومن أمث            
غازى بليبيا، وكذلك جامعة لندن، وجامعات الواليات المتحدة األمريكية، ومما يذكر فـى هـذا الـصدد؛ أن                  

  .اإلنجليز انبهروا بالمحاضرة التى ألقاها لديهم عن كليوباترا السابعة، آخر ملوك البطالسة فى مصر
تـاريخ  : د من المؤلفات الرائدة؛ ومن أمثلتهـا      وال نغفل؛ أن مؤرخنا البارز أثرى المكتبة العربية بالعدي        

، باإلضافة إلى عشرات البحوث والمقـاالت       )جزءان(، ثم تاريخ الرومان     ) أجزاء ٤(مصر فى عهد البطالمة     
بالعربية واإلنجليزية، كذلك أشرف على عدد من الموسوعات، ومن أمثلتها الموسوعة العربية الميسرة، ناهيك              

  .رجمة من اإلنجليزية إلى العربيةعن مساهمته فى مجال الت
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المعروفـة  -مصر وإسرائيل توقعان اتفاقية بإنشاء المنـاطق الـصناعية المؤهلـة            :  م   ٢٠٠٤ •
 مناطق حرة   ٣ في العاصمة المصرية القاهرة، وتنص االتفاقية على إقامة          -اختصارا باسم كويز  

ة، وهو ما لقي ردود فعـل       في مصر تصدر منتجاتها إلى أمريكا بعد إعفائها من الرسوم الجمركي          
 .متباينة

وفاة المرشد السادس لإلخوان المسلمين المستشار مأمون الهضيبي وانتخـاب محمـد         :  م   ٢٠٠٤ •
 .م مرشدا سابعا٢٠٠٤-١-١٤مهدي عاكف 

ينـاهز   وفاة الدكتور محمد بلتاجي حسن، أحد أعالم الحركة الفقهية بمصر عن عمر           :  م   ٢٠٠٤ •
 وعمـادة كليـة دار العلـوم،         يمية، منها رئاسة قسم الشريعة     عاما، شغل عدة مناصب أكاد     ٦٦

، "كام األسـرة  أح"العربية، وله عدة مؤلفات منها       وعضوية مجمع البحوث اإلسالمية ومجمع اللغة     
  ".القرآن والسنة مكانة المرأة في"و

 سـنوات فـي أول      ٦فوز الرئيس المصري حسني مبارك بفترة والية خامسة مدتها          :  م   ٢٠٠٥ •
من األصوات الـصحيحة    % ٨٨,٦يتنافس فيها أكثر من مرشح في تاريخ مصر، بنسبة           بات  انتخا

وقد تال مبارك   %. ٢٣نسبة المشاركة في التصويت بلغت       وأفادت اللجنة أن    . لمن أدلوا بأصواتهم  
 .جمعة مرشح حزب الوفد نور رئيس حزب الغد، وجاء تاليا لنور نعمان  المحامي أيمن 

 مقعدا في االنتخابات البرلمانية المـصرية       ٨٨حي اإلخوان بمصر على     حصول مرش :  م   ٢٠٠٥ •
التي جرت على ثالث مراحل، وهو ما يجعلهم القوة المعارضة الرئيسية فـي مجلـس الـشعب                 

 ).البرلمان(

وفاة الدكتور شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، رئيس اتحاد المجامع            :  م   ٢٠٠٥ •
 بكلية اآلداب جامعة القاهرة، وحصل على الماجستير والدكتوراة، أثـرى           اللغوية العربية، تخرج  

الفن ومذاهبـه   : المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والدراسات العربية واإلسالمية، من أهم كتبه          
 في الشعر العربي، والفن ومذاهبه في النثر العربي، وموسوعته عن األدب العربي

دعي مديرا لوكالة الطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة على الرغم من           إعادة تعيين البرا  :  م   ٢٠٠٥ •
. ١٩٩٧ويدير البرادعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منـذ عـام           . محاوالت واشنطن الستبعاده  

للتـسلح   وخالل سنوات عمله أشرف على مساعي األمم المتحدة للبحث عن أي بـرامج سـرية                 
  .بيا وكوريا الشماليةالنووي في العراق وإيران ولي

كانت مـن   .  عاما ٩١وفاة الداعية اإلسالمية المصرية زينب الغزالي عن عمر يناهز          :  م   ٢٠٠٥ •
الـسيدات  "الذي أسسته هدى شـعراوي، ثـم أسـست جمعيـة            " االتحاد النسائي "أبرز عضوات   

ت فـي   ، وبدأت صلتها بجماعة اإلخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وسـاهم           "المسلمات
إحياء جماعة اإلخوان بعد تعرضها للمحنة، وتعرضت لالضطهاد الشديد في عهد عبد الناصـر،              

 وأفرج عنها بتدخل من الملك فيصل بن عبد العزيز
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  ::وفاة العالمة حسن حبشىوفاة العالمة حسن حبشى: :  م  م ٢٠٠٥٢٠٠٥

 

  
  
  
  
  
  

، تجاوز عدد كتبه الخمسين بين تأليف وتحقيق وترجمـة         لقّب بشيخ المؤرخين العرب   . مؤرخ و مترجم  
 رسالة جامعية، أتقن عدة لغات مثل اإلنجليزية، الالتينية         ٨٠أشرف على أكثر من     . بعضها ضم عشرة أجزاء   

، وكان عضوا في لجنة التاريخ      دار الكتب المصرية  والفرنسية، يعتبر أهم مؤرخي الحركة الصليبية، عمل في         
ومات مريضا بدون أن يشعر به أو معه        . بالمجلس األعلى للثقافة، نال العديد من األوسمة المصرية والعالمية        

  .أحد
ن بقايا العلماء الموسوعيين الذين     رحل عن عالمنا في صمت مؤرخ كبير ومحقق أصيل ومؤلف نادر م           

لم يقفوا عند فترة تاريخية بعينها؛ بل درسوا كثيرا من جوانب التاريخ اإلسالمي غير مكتفين بـالفترة التـي                   
تخصصوا فيها، فأعاد إلينا نماذج العلماء األسالف في التعلُّم والتعليم والتأليف، والعكوف على العلـم الـذي                 

الذي جمع بين دقة البحث وسالمة المـنهج، وجمـال          " حسن حبشي "لراحل الدكتور   أفنيت فيه األعمار، هو ا    
الصياغة واألسلوب، والمزج بين علمي الحديث والتاريخ، واالنطالق من الوقائع واألحداث إلى النقد والتحليل              

  .الذي يعطينا عبرة التاريخ بجانب سرد قصة الماضي

  :نشأته
  .، و قد قيل أن والده كان من أصول مغربيةيدة زينبحي الس في القاهرةولد في 

ـ ١٣٣٣ جمادى اآلخرة    ٥= م  ١٩١٥ مارس   ٢١(ولد حسن حبشي محمد محمود في        فـي حـي    ) هـ
  . األصل، واألم مصرية، وكان بيتا هادئا متدينابيمغرالسيدة زينب بالقاهرة ألسرة متدينة؛ األب فيها 

، ثم على الماجستير فـي      )القاهرة حاليا  (جامعة فؤاد األول  حصل على ليسانس اآلداب قسم التاريخ من        
حركة اإلفاقة اإلسالمية في    .. نور الدين والصليبيون  : "م، عن موضوع  ١٩٤٦التاريخ من الجامعة نفسها عام      

م، ثم حصل على الدكتوراة في فلسفة التاريخ من         ١٩٤٩، وطبعت أول مرة عام      "القرن الثاني عشر الميالدي   
  .م١٩٥٥جامعة لندن عام 
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لم يقتصر عطاؤه العلمي والتعليمي على مصر في آداب عين شمس، وفي المنيا بصعيد مـصر؛ بـل                  
التـاريخ اإلسـالمي    " أسـتاذ كرسـي   "وشغل منصب   . وجدة،  وبغداد،  طرابلس، وفي   لندندرّس التاريخ في    

: لغات منها  مرتين، وكان يجيد عدة      باكستانوالوسيط بآداب عين شمس، وعمل ملحقا ثقافيا بسفارة مصر في           
  .الفرنسية القديمة والالتينية واإلنجليزية

أصدر ما يقرب من خمسين عمال ما بين تأليف وتحقيق وترجمة، منها ما يضم عشرة أجزاء، وخمسة                 
 رسالة علميـة،    ٨٠ على أكثر من     -كما كان يسمّى  -وأشرف شيخ المؤرخين العرب     . أجزاء، وأربعة أجزاء  

، وكـان   دار الكتب المصرية  علماء، كما أشرف على نشر التراث اإلسالمي في         فتخرج على يديه العديد من ال     
ارك في العديد من المـؤتمرات      ، وش بالمجلس األعلى للثقافة  ها لجنة التاريخ    عضوا في لجان وهيئات كثيرة من     

العالمية، فضال عن إسهاماته الفعالة في دوائر المعارف والموسوعات التاريخية، فنال العديد مـن األوسـمة                
  .المصرية والعالمية

ظل الرجل يعاني فترة طويلة من ويالت الداء فلم يلتفت إليه أحد، بالرغم من أنه جدير باالهتمام مـن                   
، ووزارة الثقافة المصرية، وجمعية التاريخ، فضال عن تالمذته الكبار،          جامعة عين شمس  جهات عديدة، مثل    

  ).هـ١٤٢٦ جمادى اآلخرة ١١= م٢٠٠٥ يوليو ١٧(حتى غادر دنيانا في صمت يوم األحد 

  :مشروعه الفكري
شـكلية  : األولـى : وهب الدكتور حبشي عمره لمشروع فكري متميز، يمكننا أن ننظر إليه من ناحيتين            

  .فكرية موضوعية: تصنيفية، والثانية
التأليف، والتحقيق، والترجمة، منها المطبوع، ومنها ما هو تحـت          : أما األولى فتشمل ثالثة محاور هي     

لطبع، ومنها ما تركه في طور التنقيح والمراجعة، فضال عن األعمال والمشروعات واألفكار التي لم تـسلك                 ا
  .طريقها في األوراق

ففي التأليف كتب في السيرة النبوية، وفي سير الصحابة والصحابيات، ومراحـل التـاريخ اإلسـالمي                
وحسبه في التـأليف مـا كتبـه عـن          . نطيةوبخاصة الوسيط منها، وعلى وجه أخص الفترة الصليبية والبيز        

وكان أصل كالمـه    . الصحابيات الالتي أخرج لهن خمسة مجلدات، وما ألفه عن الصحابة في عشرة مجلدات            
، فهذبها بعد   بالمملكة العربية السعودية  عن هؤالء الصحابة والصحابيات عبارة عن حلقات في الراديو أذيعت           

وركز فيهـا   ذلك بالحذف واإلضافة، ونشرها في كتب، وأغلب هؤالء الصحابة والصحابيات غير معروفين،             
  .على إبراز الجوانب الحضارية اإلسالمية المشرقة

وفي التحقيق ركز على تراث اإلمام والمؤرخ البقاعي الذي شمل كتبا في التاريخ والتراجم والمعـاجم                
في ستة مجلـدات، إضـافة لمـا حققـه          " عنوان الزمان في تراجم الشيوخ واألقران     "والتفسير، كان أبرزها    

  .وابن الحنبلي، وابن حجر العسقالنيللصيرفي 
 فقد ترجم عن الكثيرين، وقد أسعفه في ذلك إتقانه          -وهو من أهم ما تميز به حبشي      -أما مجال الترجمة    

، وفلهـاردوان، ودوزي، وكـالري، وجوانفيـل،    وليم الـصوري للغات مثل الالتينية والفرنسية، فترجم عن       
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لوليم الـصوري فـي أربعـة       " الحروب الصليبية "وأبرز أعماله المترجمة    . وغيرهم.. وترتون، ولي سترانج  
  .مجلدات

المحور الثاني في مشروعه فيتعلق بالنواحي الفكرية الموضوعية، ويمكننا تقسيمها إلى ثالثة محاور             أما  
  .الحروب الصليبية، والتاريخ اإلسالمي، وقضايا أخرى: هي

ويعد الدكتور حسن حبشي من أكبر وأهم مؤرخي الحركة الصليبية في العالم العربي، ويمكـن القـول                 
وا وأوجدوا صورة صحيحة لهذه الفترة، فأطلع القارئ العربـي علـى مـا كتبـه               بأنه من القالئل الذين رسم    

الغربيون فيها، بالرغم من وجود أعالم كثيرين لهم أعمال مقدورة في هذا المجال، علـى رأسـهم األسـتاذ                   
  .الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الذي أعطى كل عمره تقريبا للحروب الصليبية تأريخا وتحليال

 إلى أنه مسح فترة الحروب الصليبية مسحا كامال، فقرأ كل ما كتب عنها بالعربية، وترجم                ويرجع ذلك 
جلَّ ما كتب عنها بلغات أخرى، وميزة بعض الكتب التي ترجمها أنها نُقلت عن شاهدي عيان لهذه الحروب،                  

وقـد  . لميـدان  وهو ما جعل منها المصدر األول واألهم في هذا ا          -بعضها بلغات قديمة  -ومذكرات لبعضهم   
أظهرت هذه الترجمات فيما يخص الحروب الصليبية عظمة الحضارة اإلسالمية على لسان هـؤالء الـشهود                

  .الذين أقروا بالسماحة اإلسالمية في الوقت الذي انتقدوا فيه قومهم واعتبروهم غزاة محتلين
ية األصيلة ابتداء من كتابـه      وفيما يتعلق بالتاريخ اإلسالمي فقد أظهر فيه الدكتور حبشي هويته اإلسالم          

ـ  "سرايا الرسول "الذي عرض فيه السيرة النبوية عرضا جديدا، و       " الرحمة المهداة " قـصة إسـالم    "، مرورا ب
عن تاريخ المرأة في صدر اإلسالم فـي خمـسة      " صحابيات صنعن األحداث  "في عشرة مجلدات، و   " الصحابة

ـ   لتاريخ الهجري قرنا قرنا حتى عـصرنا الحاضـر فـي       الذي تناول فيه ا   " قرون الهجرة "مجلدات، وانتهاء ب
وهي تمثيلية عن تاريخ مكة المكرمة حتى أنعم اهللا عليهـا           " الفتح المبين : "أربعة مجلدات، ويلحق بهذا المحور    

  ".أخبار العالم اإلسالمي"، و"أهل الذمة في اإلسالم"بالفتح، و
ة لبعض الدول والفترات، فكتب عن مصر       بعض اللقطات والمساحات الزمنية التاريخي    " حبشي"وتناول  

والجزائر وفلسطين وأفريقيا والعصر المملوكي، وعرض لتسعة أحداث كبرى في الشرق والغرب، كان كـل               
  ".أحداث صنعت التاريخ: "منها نقطة تحول في التاريخ من خالل كتابه

  :مالمح عامة للمنهج العلمي
وضوعات، كما كان ال يتكلم فيما ال يحسن، سواء في          كان الدكتور حبشي يحترم ذاته فيما يختار من م        

محمود شـاكر، وعبـد الـسالم       : التأليف أو في الترجمة أو في التحقيق؛ فهو يذكرنا بالمحققين الكبار أمثال           
هارون، ومحيي الدين عبد الحميد، وأبو الفضل إبراهيم، والسيد أحمد صقر، وغيرهم، إال أنه لم يتوفر بشكل                 

  .حقيق؛ فقد كان مشغوال بالتاريخ اإلسالمي وإعادة الهوية اإلسالمية والعربية لألمةكامل لموضوع الت
أما منهجه في التأليف فكان يرجع إلى الوثائق التاريخية والمصادر األولى األعلى سندا؛، حيـث كـان                 

ة حتـى   وغيره من علوم الحديث في الوصول للروايات الصحيحة وتمييزها عن السقيم          " علم الرجال "يستخدم  
يستطيع التحليل والبناء عليها، وتفسير غامض األحداث التي يتم تفسيرها عن طريق جمع الروايات الصحيحة               
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ومن تأثره . في الموضوع الواحد، مما يفسر المبهم ويوضح المشكل ويزيل التعارض عن األحداث المتضاربة          
:  العسقالني وأربعة من تالميذه بعنوان     بمنهج المحدثين ومعايشته لكتبهم وحبه لهم كتب دراسة عن ابن حجر          

بين التاريخ  " البداية والنهاية "وهو يذكرنا في هذا الصدد باإلمام ابن كثير الذي جمع في            ". ابن حجر وتالميذه  "
  .وتمحيص الروايات في ضوء علوم الحديث

ابة التاريخ   أن الدعوة إلى إعادة كت     -انطالقا من تمييز صحيح الروايات من سقيمها      -وكان حبشي يرى    
إعادة النظر في أحداثه وتنقيته من الشوائب التي علقت به، وكان علوقها به نتيجة نزعات شخـصية أو                  : هي

  .اتجاهات مذهبية أو كراهية لإلسالم
ولم يكن حبشي يكتفي بسرد األحداث والوقائع وتمحيص الروايات فقط؛ بل كان له جهد بارز في تحليل                 

من ال يعـي التـاريخ فـي        : "العبر والدروس المستفادة منها، وكان يردد دائما      األحداث ونقدها، واستخالص    
  ".صدره لم يدِر حلو العيش من مرِّه، ومن وعي التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره

ومن سمات منهجه في التأليف أنه كان يصوغ ذلك كله في عبارة عربية رائقة، وأسلوب أدبي عـاٍل،                  
المأخذ، يذكرك بطريقة الطبقات العالية من األدباء، وقد ورث هذا األسلوب مـن حفظـه               سهل التناول قريب    

المبكر للقرآن الكريم، ومئات القصائد واألبيات الشعرية التي كان يستشهد بها كثيرا بين يدي حديثه وكتاباته،                
  .وقراءاته الكثيرة لألدب واللغة، وتدهش حين تعلم أن له شعرا غير منشور

التحقيق والترجمة فكان له منهج مميز؛ حيث كان حريصا على أن يصل إلينا النص موثقا سليما                أما في   
معافى من األخطاء والتصحيف كما كتبه صاحبه، وكان يقابل النص المحقق على نسخ كثيرة وصـلت فـي                  

لك لكـشف   البن الحنبلي؛ وذ  " در الحبب في تاريخ حلب    : "بعض األحيان إلى سبع نسخ كما في تحقيقه لكتاب        
المبهمات من األلفاظ والوصول إلى أصوب العبارات عن طريق مقابلة النسخ بعضها ببعض، مـع التحليـل                 

  .والنقد لما يراه خطأ في بعض األحيان، دون تدخل في النص األصلي
ولم يكن الدكتور حبشي مترجما للنص فحسب، ضمن المدرسة التي تنقل النص كما هو ثم ينفض يـده                  

ـ                منه دون تعلي   المتـرجم  "ق أو تعقيب؛ بل كان يأتي بروح النص ال بحرفه، ويمكن أن نصفه في الترجمة بـ
  ".المحقق

: عبد العظيم رمضان حيث قـال     . ومن أجمل ما يكشف عن قيمة الرجل ما وصفه به تلميذه المؤرخ د            
ي تـاريخ   حسن حبشي عالم جليل من أعظم أساتذة التاريخ في العصور الوسطى ومن المتخصصين بالذات ف              "

الحروب الصليبية؛ حيث يعد أكبر مؤرخ في العصور الوسطى يتقن اللغات القديمة، وقـد أتحـف المكتبـة                  
بترجمته لكتاب وليم الصوري الذي هو شاهد على الحروب الصليبية، وكان نادرا في وفائه للعلم؛ حيث كنت                 

بيرا حتى ترشحه الجمعية التاريخيـة      أتصل به في الرابعة صباحا فأجده عاكفا على مكتبه، وقد بذلت جهدا ك            
  ".لجائزة الدولة التقديرية، ولكن محاوالتي فشلت ألسباب مخجلة

من خالل ما ألف وحقق وترجم مشروعا تاريخيا متكامال أظهر عظمة اإلسـالم             " حسن حبشي "لقد مثل   
  .وروعة الحضارة اإلسالمية
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  :مؤلفاته
  نور الدين والصليبيين  
  قرون الهجرة  
  ربي بين شقي الرحي الشرق الع 
  زنجبار  
  ) ص(سرايا الرسول  
  تطور الجريمة وأساليب التعذيب في التاريخ  

  :كتب ترجمها
  الحروب الصليبية لوليم الصوري  
   ١٩١٤ و١٣٠٠كتابات تاريخ االمبراطورية العثمانية االجتماعي واالقتصادي بين عامي  

  :كتب حققها
  بن الصيرف نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان ال 
  . هـ٨٥٢ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى . إنباء الغمر بأنباء العمر 

  ::رؤساء وزراء مصر عبر العصوررؤساء وزراء مصر عبر العصور
  :الخديوى اسماعيلفى عهد 

   نوبار باشانظارة  
   محمد توفيق باشانظارة  
   باشا محمد شريفنظارة  

  :الخديوى محمد توفيقفى عهد 
  نظارة محمد شريف باشا  
  نظارة محمد توفيق باشا  
   باشا مصطفى رياضنظارة  
  نظارة محمد شريف باشا  
   باشا محمود سامى البارودىنظارة  
   باشا اسماعيل راغبنظارة  
  نظارة محمد شريف باشا  
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  نظارة نوبار باشا  
   باشا مصطفى رياضنظارة  
   باشا مصطفى فهمىنظارة  

  :الخديوى عباس حلمى الثانىفى عهد 
  نظارة مصطفى فهمى باشا  
   باشا حسين فخرىنظارة  
  نظارة مصطفى رياض باشا  
  نظارة نوبار باشا  
  نظارة مصطفى فهمى باشا  
   باشا بطرس غالىنظارة  
   باشا محمد سعيدنظارة  
   باشا حسين رشدىنظارة  

  :فى عهد السلطان حسين الكامل
  وزارة حسين رشدى باشا  

  :احمد فؤاد األولفى عهد السلطان 
  وزارة حسين رشدى باشا  
  وزارة محمد سعيد باشا  
   باشا يوسف وهبةوزارة  
   باشا محمد توفيق نسيموزارة  
   باشا عدلى يكنوزارة  

  :احمد فؤاد األولفى عهد الملك 
   باشا عبد الخالق ثروتوزارة  
  وزارة محمد توفيق نسيم باشا  
   باشا يحيى ابراهيموزارة  
   باشا سعد زغلولوزارة  
   باشا احمد زيوروزارة  
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   باشا عدلى يكنوزارة  
  وزارة عبد الخالق ثروت باشا  
   باشا مصطفى النحاسوزارة  
   محمد محمود باشاوزارة  
  وزارة عدلى يكن باشا  
  وزارة مصطفى النحاس باشا  
   باشا اسماعيل صدقىوزارة  
   باشا عبد الفتاح يحيىوزارة  
  وزارة محمد توفيق نسيم باشا  
  وزارة على ماهر باشا  
   باشا حسين سرىوزارة  

  :فاروق األولفى عهد الملك 
  وزارة مصطفى النحاس باشا  
  وزارة محمد محمود باشا  
  وزارة على ماهر باشا  
  وزارة حسين صبرى باشا  
  وزارة حسين سرى باشا  
  وزارة مصطفى النحاس باشا  
  ارة احمد ماهر باشا وز 
  محمود فهمى النقراشى /وزارة السيد  
  وزارة اسماعيل صدقى باشا  
  محمود فهمى النقراشى /وزارة السيد  
  وزارة ابراهيم عبد الهادى باشا  
  وزارة حسين سرى باشا  
  وزارة مصطفى النحاس باشا  
  وزارة على ماهر باشا  
  احمد نجيب الهاللى /وزارة السيد  



 432 

   حسين سرى باشاوزارة  
   احمد نجيب الهاللى/وزارة السيد  

  :فى عهد الوصاية المؤقتة
   على ماهر باشاوزارة  

  :محمد نجيبفى عهد اللواء 
   محمد نجيب/وزارة اللواء  
    الناصرجمال عبد/وزارة السيد  
   محمد نجيب/وزارة اللواء  

  :فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر
  جمال عبد الناصر /وزارة السيد  
   نور الدين طراف/وزارة السيد  
   كمال الدين حسين/وزارة السيد  
   على صبرى/وزارة السيد  
   زكريا محيى الدين/وزارة السيد  
   صدقى سليمان/وزارة السيد  
   جمال عبد الناصر/وزارة السيد  

  :محمد انور الساداتفى عهد الرئيس 
   محمود فوزى.وزارة د 
   عزيز صدقى.وزارة د 
   محمد انور السادات/وزارة السيد  
   عبد العزيز حجازى.وزارة د 
   ممدوح سالم/وزارة السيد  
   مصطفى خليل.وزارة د 
   محمد انور السادات/سيد وزارة ال 

  :محمد حسنى مباركفى عهد الرئيس 
   محمد حسنى مبارك/وزراة السيد  
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    الديناحمد فؤاد محيى/وزارة السيد  
   كمال حسن على/وزارة السيد  
   على لطفى محمود.وزارة د 
   عاطف محمد صدقى.وزارة د 
   كمال الجنزورى.وزارة د 
   عاطف عبيد.وزارة د 
   احمد نظيف.وزارة د 
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