ملحق العدد
كيف حتتفي كل من التيارات الفكرية ووسائل اإلعالم املختلفة بثورة 9191؟

 -9وزارة الثقافة:
أ) اجمللس األعلى للثقافة:
قام اجمللس األعلى للثقافة بعقد مؤمتر دويل عن ثورة  9191ملدة ثالثة أايم منذ  91-91مارس ،وافتتح املؤمتر األمني العام
للمجلس األعلى للثقافة ،وعقب االفتتاح حماضرة بعنوان "الطريق إىل ثورة  - 9191حملمود أةظ،ة ،ورأس الدوتور مفط ى ال ق
اجللسة األوىل ،وحتدث فيها الدوتور جابر عف ور عن التأثريات الثقافية لثورة  ،9191والدوتور مسري مرقص عن اجلديد الذي أضافته
ثورة  9191للتاريخ احلديث ،والدوتورة لطي ة سامل عن "أعتاب ثورة ."9191
مث انتقلت اجللسات إىل مقر اجمللس األعلى للثقافة ،ةظفتتاح معرض الكتاب ومعرض للكاريكاتري ببهو اجمللس ،ورأس اجللسة
الثانية خالد عزب ،ويتحدث فيها أمحد عبد الدامي حسني عن قراءة اخلارجية اليريطانية ملااررات اسإسكندرية خال ثورة ،9191
ومحادة الشافع عن املوقف األمريك من ثورة  ،9191وعبد الوراب شاور عن الوفد ومعروة الدعاية للقضية املفرية يف الكوجنرس
األمريك .
وقامت اجللسة الثانية ةظلتوازى بقاعة املؤمترات برائسة مجا شقرة ،وحتدث فيها أمحد زايد عن خنب التحرر من االستعمار
والثورة ةظلووالة ،وأمحد زوراي الشلق عن قراءتني عن سعد زغلو  ،وسونيا التميم عن صراع الذاورة :تو،يف سعد زغلو وثورة
 9191يف انقسامات الوفد (قراءة يف اتريخ روزاليوسف) ،وعمرو عبد املنعم عن موقف تيار اسإسالم السياس من ثورة 9191
وسعد زغلو .
ورأس أمحد زوراي الشلق اجللسة الثالثة ،وحتدث فيها حلم شعراوي عن حممد عل ودعم احلروة الوطنية املفرية يف أوروةظ حيت
ثورة  ،9191وراض جودة عن عبد احلميد محدي وثورة  ،9191وحممود مك عن صورة ثورة  9191من خال مذورات عراين
يوسف سعد.
قامت على التوازي اجللسة الثالثة ورأسها خريي دومة وحتدث فيها حسني محودة عن ثورة  9191يف وتاةظت جنيب حم وظ،
وطارق النعمان عن ثورة  9191وتوالد اهلوايت احلديثة ،وفاء السعيد عن السلطة واملقاومة ..جتليات االستبداد السياس وثورة
 9191يف ثالثية جنيب حم وظ.
وىف اليوم الثاين للمؤمتر ،رأس اجللسة األوىل مسري مرقص ،وحتدث فيها أشرف راض عن ثورة مفر الوطنية وأدبيات النارية عن
الثورة ،وانصر عل حممد عن رؤية تربوية لثورة  9191والدروس املست ادة منها ،وردى مدين عن العالقة الت اعلية بني ال نون
التشكيلية والثورة.
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ورأس اجللسة الثانية سامح فوزي ،وحتدثت فيها إسراء عل عن حتليل خطايب نقدي مل هوم اهلوية الوطنية ملفر يف تقرير جلنة
ملنر ،ومسية عل قطب عن ثورة  9191وأتسيس اهلوية الوطنية املفرية ،وعبد املنعم سعيد حتدث عن اهلوية واملتخيل السياس ،
ومسعود ضارر حتدث عن ثورة  9191وانتفار اهلوية الوطنية املفرية "قراءة نقدية".
وقامت اجللسة الثانية ةظلتوازى ورأستها ني ني مسعد ،وحتدث فيها أمحد حممد إنبيوه عن دستور ..9191سردية النص والسياق
والسيادة املتخيلة ،وإهلام املريغين عن االقتفاد املفري ما قبل وما بعد ثورة  ،)9191-9111 (9191وصاحل أمحد رريدي
حتدث عن ثورة  9191وقضية ال الح ،وعبد العايم حممود حن وحتدث عن ثورة  9191واألساس ال كري لدستور عام .9191
وترأست اجللسة الثالث سونيا التميم وحتدث فيها سيد عشماوي عن البلش ية وثورة  9191حو رؤية اترخيية لتأثري ثورة أوتوبر
االشرتاوية على مفر.
وقامت ةظلتوازى جلسة ترأستها لطي ة سامل ،وحتدثت فيها ص اء شاور عن دراسة يف قوانني حيازة وإحراز األسلحة والذخائر
وامل رقعات ( ،)9191-9191وعاطف سعداوي حممد عن مضامني الدميقراطية يف ثورة  ،9191وعبد الرمحن شحاتة حممد وحتدث
عن ثورة  9191والبناء القانوين للدولة املفرية.
وعقدت مائدة مستديرة بقاعة العلوم االجتماعية ،بعنوان املرأة املفرية وثورة  ،91٩١أدارهتا مىن مكرم عبيد ،وحتدثت فيها
إميان عامر عن املرأة املفرية يف ثورة  ٩١٩١وحق تقرير املفري ،وران عبد القوي عن جتليات ثورة  9191يف إعادة ريكلة أدوار املرأة
املفرية سياسيا واجتماعيا واقتفاداي طيلة مئة عام ،وسامية أبو النفر عن مئة عام من النضا – املرأة وثورة  ،9191وشيماء عل
أغـ ــا عن املرأة وثورة  ،9191وعزة راشم عن دور ثورة  9191يف تغيري الفورة الذرنية للمرأة املفرية ،وني ني مفط ى عن أثر التعليم
على املشاروة السياسية للمرأة يف احلياة العامة املفرية إةظن ثورة .9191
ورأس اجللسة الرابعة شعبان يوسف ،وحتدث فيها خالد أبو الليل عن ثورة  9191يف اخليا الشعيب املفري ،وسيد حممود
حتدث عن حيىي حق مؤرخا لوجدان الثورة ،ونسرين حممد عبد العزيز حتدثت عن املعاجلة الدرامية لألحداث التارخيية املفرية (دراسة
حالة ثورة  ،)9191ووائل عل السيد ،حتدث عن جتليات ثورة  9191يف الشعر املفري.
وعلى التوازي أقيمت جلسة رأسها وما رمزي ،وحتدث فيها إبراريم فوزي إبراريم عن رندسة اهلوية املفرية يف أعقاب ثورة
 :9191حممد حسني ريكل منوذجا ،وحممد حسن إمام عن أتثري اهلوية املفرية على األعما ال نية واألدبية يف سنوات ما بعد ثورة
 ، 9191وايسر منج عن خطاب ثورة  9191وإعادة تشكيل اهلوية املفرية يف مفر.
وىف اليوم الثالث للمؤمتر الذي وافق اسإثنني  91مارس  ،9191رأس اجللسة األوىل أمحد زايد ،وحتدث فيها اتمر حممد أبو
اخلري عن املواطنة الرقمية يف ،ل استلهام روح ثورة  ،9191وحسني إبراريم العطار عن مفر يف مطلع القرن العشرين ..احلراك
اجملتمع والنهوض الوطين ،وسلمى رؤوف طلعت حتدثت عن اهلال والفليب ..الديناميكيات وراء الطائ ية املفرية ،وحممد سعيد عز
الدين حتدث عن أدرم الشرقاوي ..األشقياء والقانون والذاورة يف مفر.
ورأست اجللسة الثانية نيلل حنا وحتدث فيها مجا شقرة عن رؤية عبد الناصر لثورة  ،9191وخضر عباس عطوان /فريدة
روطان عن ثوريت  9191و 11يونيو  :9191دراسة وص ية مقارنة ،وعبد العايم محاد عن جد الثورتني،)9119-9191( :
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وعماد أبو غازي عن االستقال الوطين والدستور بني ثورتني 9119 :و ،9191وقامت ةظلتوازي اجللسة الثانية وترأستها ردى عبد
الناصر ،وحتدث فيها عيد رال لعتاىب و عامر راشم عن أثر ثورة  9191يف ثورة العشرين ةظلعراق ،وعفام الغريب حممد عن ثورة
 9191يف الفحافة ال لسطينية ،وأسعد اهلاليل عن ثورة  9191يف مفر :مسار مطلب االستقال عند سعد زغلو واألمري خالد
يف اجلزائر ،وحممد العاليل عن ثورة سعد زغلو وثورة عبد الكرمي اخلطايب سنة  :9199خفائص ومميزات يف سياقات خمتل ة.
ورأس اجللسة الثالثة ايسر منج  ،وحتدث فيها ،أمحد عبد رال حممد عن تنام الوع الوطين إثر ثورة  9191وأثره على
روية فن النحت املفري ،وبسمة فوزي عن ثورة  9191وال ضاءات الثقافية اسإبداعية :التعبري عن الثورة يف األعما اسإبداعية،
وحسني دعسة عن ثورة  ..9191مئة عام من حوار ال نون التشكيلية املفرية ،واندية بدر الدين أبو غازي عن إبداع الثورات
والنحت ..ثورة  9191منوذجا.
وجلسة ةظلتوازى رأسها حممد ع ي  ،وحتدث فيها إسالم عبد الناصر عن ثورة  9191والتغيري يف اجملا السياس يف مفر،
ورام ش يق فرحات عن سعد زغلو ووريلس اخلامس ..استقال الوطن والكنيسة ،ورام عطا صديق عن موقف الفحافة املفرية
من مشاروة املواطنني األقباط يف ثورة .9191
وعقدت املائدة املستديرة الثانية بعنوان ثورة  9191املفرية وثورة  9191السودانية ،وأداررا مسعود ضارر ،وحتدث فيها أمحد
إبراريم راليل عن التعاط الثوري يف مفر والسودان ( ،)9191-9191وأمحد سعيد زيدان عن بريطانيا وأتثري احلروة القومية املفرية
على السودان ( ،)9191-9191وبدوي رايض عبد السميع عن صدى الثورة املفرية عام  9191يف السودان (-9191
 ،)9191ومىن حسني عبيد عن ثورة  9191يف مفر وانعكاسها على احلروة الوطنية يف السودان.
ورأس اجللسة الرابعة جابر عف ور ،وحتدثت فيها دينا حشمت عن صورة ثورة  9191يف مسرحية املسامري لسعد الدين وربة،
وشريف اجليار عن جدلية احلب والثورة عند توفيق احلكيم وتشارلز ديكنز دراسة مقارنة بني رواييت "عودة الروح وقفة مدينتني"،
وشعبان يوسف عن قنطرة الذي و ر ،و حممد ع ي عن نور الدين بومبة :ثورة  9191يف األدب اليوانين احلديث.
وةظلتوازي قامت جلسة رأسها أمحد يوسف حممد بعنوان الغناء وقود الثورة ،وحتدثت فيها إميان مهران عن نفوص األغاين
الثورية يف ثورة  ( 9191قراءة يف أعما يونس القاض وبريم التونس وبديع خريي) ،ووما مغيث عن ثورة  9191وسيد درويش
وأتسيس الغناء املفري احلديث.
ومت إعالن التوصيات ووانت والتايل:
-

-

أن يتواصل االحت ا مبئوية ثورة  9191على مدار العام ىف ول مؤسسات وريئات وزارة الثقافة ،ول ىف جماله وول فيما
خيفه ،وأيتى على رأس رذه اجلهات دار الكتب املفرية ومراجعة ول ما فيها من خمطوطات وواثئق تتفل حبقبة الثورة
سإصداررا إصدارا علميا موثـقا.
تشكيل جلنة لتوثيق دور املرأة املفرية يف ثورة  ،9191والبحث عن واثئق االحتاد النسائ املفرى ونشررا.
إصدار أحباث املؤمتر يف جمموعة من اجمللدات.
إعادة نشر اجملالت اخلاصة حبقبة الثورة ،وخفوصا اجملالت النسوية سواء وان النشر ورقيا أو إلكرتونيا.
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-

-

مجع وتوثيق الكاريكاتري اخلاص حبقبة الثورة.
أن يقوم املروز القومى للرتمجة بتكليف جمموعة من املرتمجني املتميزين لرتمجة الكتب اخلاصة بثورة  9191عن اسإجنليزية
وال رنسية بشكل خاص.
أن يتم طبع حبث الدوتور ايسر منج مبا فيه من صور على ورق مفقو  ،ألنه ميثل سجال رمزاي ةظل األيمية خيشى أن
يتبدد أو يضيع ،وألنه ميثل شاردا على تشكل اهلوية املفرية احلديثة.
إعادة طبع ول مذورات حقبة الثورة طبعة شعبية ىف ريئة قفور الثقافة ،ةظلتنسيق مع الناشرين.
تكليف بعض ال نانني بعمل متاثيل لبعض رموز ثورة  9191مثل حممود خمتار وسيد درويش وص ية زغلو وردى شعراوي.
تشكيل جلنة من بعض املتخففني الذين جييدون اللغتني اسإجنليزية وال رنسية حلفر املذورات واألوراق اخلاصة والواثئق لكل
من عمل ىف اسإدارة االستعمارية اليريطانية يف مفر ،وعلى رأسهم املندوبون الساميون والس راء مبا ىف ذلك س ري الوالايت
املتحدة.
دعوة ول من لديه واثئق ،أو مذورات ،أو أوراق متعلقة بتلك املرحلة لتسليم صورة رقمية منها إىل اللجنة املشكلة.
قيام جلنة االقتفاد ةظجمللس األعلى للثقافة بتنايم جمموعة ندوات حو الدور الذى لعبته ثورة  9191ىف متفري االقتفاد
املفري.

ب) هيئات الوزارة

قامت وزارة الثقافة بتنايم ندوة يف ديسمير  9191مبناسبة مرور  911عام على ثورة  ،9191لبعض املؤرخني منهم الدوتور عماد
أبو غازي ،والدوتور طارق النعمان ،والدوتورة ردى الفدة ،والدوتور حممود أةظ،ة ،ةظسإضافة إىل أن الوزارة أعدت خطة لالحت ا
طوا شهر مارس ،تضمنت فعاليات متنوعة ىف مجيع جماالت ال كر وال ن أقيمت مبختلف احملافاات ونامتها مجيع ريئات وقطاعات
الوزارة ،ومنها :احت الية فنية غنائية يف دار األوبرا املفرية يوم  1مارس  .9191وأقام قطاع صندوق التنمية الثقافية ،ندوة احت اال
مبرور مئة عام على ثورة  ،9191وذلك يوم اسإثنني  99مارس ،وتضمنت الندوة احلديث عن وشف الكثري من أسرار ووواليس ونتائج
احلراك الشعىب اجلارف من املفريني ضد االحتال اسإجنليزي.
ج) اهليئة العامة لقصور الثقافة
يف إطار االحت االت مبئوية ثورة  9191وآاثررا على الوع املفري سياسيا وثقافيا واجتماعيا ،أعادت اهليئة العامة لقفور
الثقافة إصدار وتاب "مستقبل الثقافة يف مفر" لعميد األدب العريب طه حسني ،الذي وان أحد املنتجات ال كرية البارزة جليل ثورة
 ،9191ضمن العدد  911من سلسلة ذاورة الكتابة.

 -2حزب الوفد
قام حزب الوفد ةظالحت ا مبئوية ثورة  9191ومئوية إنشاء احلزب ،بعدد من ال عاليات منها زايرة ضريح سعد زغلو حيث قام
أعضاء الوفد ةظلسري إىل الضريح مرددين رتافات منوت منوت وحتيا مفر ،وقام رئيس احلزب هباء الدين أبو شقة إبلقاء ولمة هبذه
املناسبة وقام احلزب بعمل احت الية يف ذورى الثورة وان فيها :عرض فيلم واثئق عن الثورة وعن احلزب ،وح ل غنائ ملدحت صاحل،
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وألقى عل عبد العا رئيس جملس النواب ولمة ،ةظسإضافة إىل معرض الفور الذى جهز مبقر احلزب احت اال مبرور مئة عام على ثورة
.9191

 -3موقع إضاءات
أفرد املوقع مل ا خاصا عن مئوية الثورة بعنوان "مئة عام على ثورة  ،)1("9191وفيه عدة مقاالت ،ر :
-

معتز ممدوح ،جهاز «عبد الرمحن فهم » السري :اجلناح املسلح لثورة  ...9191قراءة يف وتاب «الكتاب املمنوع:
أسرار ثورة  »9191ملفط ى أمني 7 ،أبريل .9191
د .إبراريم البيوم غامن ،اتريخ ما أيمله التاريخ يف ثورة  9 ،9191أبريل .9191
د .إبراريم البيوم غامن ،ثورة  9191وسياسات العدوان على اهلوية والذاورة اجلماعية 91 ،مارس .9191
د.إبراريم البيوم غامن ،ثورة  :9191جدليات الشريعة واهلوية واالستقال واحلرية 97 ،مارس .9191
معتز ممدوح ،ثورة  9191وتطور الوطنية املفرية 91 ،مارس .9191
أمني محزاوي ،آهلة ت شل دائما :اليرجوازية املفرية يف مواجهة االستعمار :قراءة يف وتاب «اليرجوازية املفرية وأسلوب
امل اوضة» للكاتب «صالح عيسى» 1 ،مارس .9191

 -4موقع بوابة الشروق

أفرد املوقع أربعة مل ات مبعد مقا يوميا يف ول ملف( ،)2ور :
ملف :على هامش ثورة ( 9191صورة وحراك اجملتمع املفري أثناء الثورة)
-

حسام شورى ،على رامش ثورة  :)9( 9191سيدات ومو ،ون وإقطاعيون ومهنيون يقيمون معرضا للتفوير.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)9( 9191املضاربون يتحكمون يف األسعار ..ومضاع ة مثن السكر والبرتو .
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)1( 9191األجانب أيولون حلم اخليل ..واملفريون يشمئزون منه.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)1( 9191ماذا وان حيدث عند مدايمة بيوت القمار؟ توزيع األموا على ضباط احلملة!
حسام شورى ،على رامش ثورة « :)1( 9191تفدير البيض» وزراعة الغال ..عقبتان أمام ال الح املفري.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)1( 9191السلطان فؤاد حيت ل بعيد ميالده رغم اشتعا األحداث.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)7( 9191عروض بنادي املوسيقى الشرق ومسرحية ملنرية املهدية عشية اندالع املااررات.
حسام شورى ،على رامش ثورة  .. )1( 9191مار «قفة اجلاسوسية» يف وزارة املعارف؟
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)1( 9191اندي أسيوط «يكابر اسإجنليز» ويهزمهم يف «التنس».
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة « :)91( 9191حماضرات تثقي ية مقابل  1قروش ..ودعوات جملانيتها».
( )1متاح عير الرابط التايل مبوقع إضاءاتhttp://cutt.us/HZHf :
( )2انار« :الشروق» حتي الذورى املئوية لثورة  ،9191موقع بوابة الشروق91 ،مارس  ،9191متاح عير الرابط التايلhttp://cutt.us/JuFJ2 :
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-

إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)99( 9191ويف عاجلت احلكومة والفحافة أزمة التحرش قبل  911عام؟
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)99( 9191تقليل وثافة ال فو وتعيني محلة املؤرالت العليا ..مطالب علماء األزرر لتطوير
التعليم.
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)91( 9191سلمية املااررات مسحت إبعالن نتيجة «اينفيب السيدات القبطية».
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)91( 9191نقابة الفحافة تنارض حماذير النشر والرقابة ..وأسعار الورق «انر».
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)91( 9191رغم فائض امليزانية الغالء يلهب األسعار!
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)91( 9191حتسني رواتب القضاة ومطالبات ةظلزايدة لباق مو ،الدولة.
حسام شورى ،على رامش ثورة « )97( 9191األمة» تدعو املتااررين إىل «التعقل والسكينة» :الرعاع شوروا السلمية.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)91( 9191إةظحة السهر إىل منتفف الليل بعد منعه.
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)91( 9191رغم فائض امليزانية الغالء يلهب األسعار!
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)91( 9191عقوبة اسإعدام وانت حمل نقاش وخالف قبل  911عام.
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة « :)99( 9191إعانة األمطار» ..وسيلة إصالحية ملساعدة املنكوبني.
حسام شورى ،على رامش ثورة  ..)99( 9191حترير املرأة بني مؤيد ومعارض يف الفحف املفرية.
حسام شورى ،على رامش ثورة  ..)91( 9191منتقدو احلجاب :ديننا احلنيف ال يتعارض مع املدنية الفحيحة.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)91( 9191أو وفد رجايل  -نسائ لرفض اختيار عمدة ةظملنوفية.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)91( 9191حماومة شقيقني لبيعهما دقيقا خمال ا للتسعرية.
إجن عبد الوراب ،على رامش ثورة  :)91( 9191أنطونيادس يهدي بلدية اسإسكندرية متثاال أثراي للإهلة فينوس.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)97( 9191عفابة تقتل وتسرق أبسيوط ..وعمد يتسرتون عليهم مقابل «احلالوة».
إجن عبد الوراب ،على رامش الثورة ( :)91الطربوش «الوطين» بـ 11قرشا و«ينا ثقة البكوات».
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)91( 9191عضو مبجلس مديرية املنيا يرفع دعوى ن قة ضد ولديه.
حسام شورى ،على رامش ثورة  :9191ح ل لداود حسين يف تياترو جورج أبيض لفاحل «عمل خريي جليل».
حسام شورى ،على رامش ثورة  :)19( 9191عمدة أبسيوط أيخذ بـ  1قروش صحف يوميا ورشوة من ماسح أحذية!
ملف وطنيات ثورة (9191حو ال ن واألغاين)
-

وطنيات ثورة  :)9( 9191ساملة اي سالمة املولودة مع املااررات ..وحياة ربنا املعبود وي آر فريي جود.
وطنيات ثورة « :)9( 9191خد البزة واسكت» املتهمة ةظسإس اف ..ملخص أرداف املااررات الشعبية.
وطنيات ثورة  :)1( 9191اي بلح زغلو  ..ذروة إبداع املقاومة والسخرية من االحتال .
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)1( 9191خرج الغواين حيتججن»..ويف عير حافظ إبراريم عن أو مااررة
نسائية يف اتريخ مفر؟
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)1( 9191قفيدة «بين مفر مكانكمو هتيا» ..أو حماولة سإنتاج نشيد قوم ملفر.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)7( 9191رائعة «أرو ده الل صار» ..حتميس املفريني ةظلوطنية العاط ية.
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-

حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)1( 9191زغلو وقلىب ما إليه ..منوذج للمقاومة النسائية والتحايل على االحتال .
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)1( 9191أوبريت «شهر زاد» الذي وصل بسيد درويش لذروة األانشيد الوطنية.
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191ايعم محزة ..إحنا التالمذة» ..نداء الطلبة الذي أصبح رمزا للغاضبني.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)99( 9191شاعر النيل يكتب «مفر تتحدث عن ن سها» بعد فشل امل اوضات
مع اسإجنليز!
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)99( 9191شوق » و«حافظ» حيت الن بنجاة سعد زغلو من حماولة اغتيا .
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191برسوم يبحث عن و،ي ة» ..أو فيلم مفري يوثق ل رتة الثورة
ومطالبها.
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191عودة سعد زغلو » ..أو شريط سينمائ لـ«مفري وطين».
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191ده وقتك ده يومك ايبنت اليوم» ..فن الثورة مل ينس املرأة وال قضاايرا.
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191قوم اي مفري مفر داميا بتناديك» ..أيقونة الثورة اليت خلفت ول
معانيها.
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)97( 9191ده أبف مني اللى أيلس على بنت مفر» ..دعوة سيد درويش لتحرير
املرأة وهنضتها.
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191عشان ما نعلى ونعلى الزم نطاط نطاط » ..منوذج لدرامية وتطور
أحلان سيد درويش.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)91( 9191أمري الشعراء حيت ل خبروج السجناء السياسيني ..وأم ولثوم حتي قفيدته
بعد  11عاما.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)91( 9191سيد وبديع خياطبان «احلشاشني» و«السياس» ..دي مفر عايزه مجاعة
فايقني.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)99( 9191حافظ إبراريم يدعو األثرايء إىل و الة اليتيم :رمبا يفبح أحدرم سعد
زغلو املستقبل.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)99( 9191أمري الشعراء يعايش األمة أايمها ويوصف انتفاراهتا وانكسارهتا بشعره.
حسام شورى ،وطنيات ثورة « :)91( 9191مفران وطننا» ..االحت ا بعودة سعد زغلو آبخر أحلان سيد درويش.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)91( 9191حافظ إبراريم يلهب محاس املتااررين ويشيد ةظلثائرات ويندد إبلغاء
دستور .9191
حسام شورى ،وطنيات ثورة  ..)91( 9191سيد درويش يغين للجيش املفري :مستقبل األمة بني إيديكم.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)91( 9191توبيخ الرأمسالية األجنبية بلحن «الكرتة» ..إمىت نشوف قرش املفري
ي ضل ىف بلده.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)97( 9191أم ولثوم ترث سعد زغلو  :جمدوه يف األغاين ولتعش ذورى الزعيم.
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حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)91( 9191أمحد حمرم يندد ب اائع اسإجنليز وحيث الشعب على الفمود :إن احلياة
ألمة مقدامة.
حسام شورى ،وطنيات ثورة  ..)91( 9191أشعار وأزجا يف راثء سيد درويش« :ول معىن يف احلياة عيرت عنه
ةظلنغم».
حسام شورى ،وطنيات ثورة  :)11( 9191قفة نشيد اسلم اي مفر ..وحماوالت جعله نشيدا وطنيا ملفر.
حسام شورى ،وطنيات ثورة ( 9191األخرية) :من خطاب محاس إىل النشيد الوطين ..رحلة «بالدي بالدي»
خال  911عام.

ج) يوميات ثورة  :9191ورو الكتاب الذي مت االعتماد عليه السرتجاع رذه األحداث رو «اتريخ مفر القوم 9191
 »9199للمؤرخ الكبري عبد الرمحن الرافع  ،ووتبت تلك املقاالت راجر فؤاد: يوميات ثورة  :)9( 9191ويف وانت مفر قبل اندالع املااررات؟ ورل توقع أحد حدوث ثورة؟ يوميات ثورة  :)9( 9191ملاذا شعر الوفد ةظخلطر بعد قبو السلطان فؤاد استقالة احلكومة؟ يوميات ثورة  :)1( 9191عالقة سعد زغلو بوزارة رشدي ..وملاذا اهتم االحتال احلكومة ةظلرتاخ ؟ يوميات ثورة  :)1( 9191ملاذا احتج الوفد على تشكيل حكومة جديدة مطلع مارس؟ يوميات ثورة  :)1( 9191ويف أاثرت خطاةظت الوفد غضب السلطة العسكرية؟ يوميات ثورة  :)1( 9191ويف تسبب اسإنذار اليريطاين لسعد ورفاقه يف ان جار املفريني؟ يوميات ثورة  :)7( 9191ماذا قا سعد زغلو يف برقيته اليت تسببت يف اعتقاله؟! يوميات ثورة  :)1( 9191القبض على سعد ورفاقه ون يهم إىل مالطا. يوميات ثورة  :)1( 9191ويف جرت أحداث أو أايم الثورة؟! يوميات ثورة  :)91( 9191ارتقاء أو الشهداء ...وطلبة املدارس واألزرر يعلنون اسإضراب العام. يوميات ثورة  :)99( 9191استمرار املااررات بعد سقوط الشهداء ..وإضراب احملامني والقضاة. يوميات ثورة  :)99( 9191أو إحفاء رمس ةظلقتلى واملفابني أغلبهم طلبة األزرر ..والرافع يشكك يف األرقام. يوميات ثورة  :)91( 9191إنذرات بريطانية وهتديدات ةظسإعدام بعد قطع السكك احلديدية. يوميات ثورة  :)91( 9191رجوم سيارات بريطانية مدرعة وإطالق الرصاص على املفلني ةظحلسني. يوميات ثورة  :)91( 9191حتدي املتااررين للقوات اليريطانية وقطع خطوط السكك احلديدية. يوميات ثورة  :)91( 9191ويف ساوت الثورة بني األغنياء وال قراء والسيدات والرجا ؟8

 يوميات ثورة  :)97( 9191أضخم مااررة وأوثررا تنايما تتعرض سإطالق انر من طرف جمهو . يوميات ثورة  :)91( 9191استمرار املااررات ووقوع جمازر دموية جديدة ةظحملافاات؟ يوميات ثورة  :)91( 9191سقوط أو شهيد من طالب املدارس ..ورجوم بدو ال يوم على اسإجنليز. يوميات ثورة  :)91( 9191ويف استطاعت النساء فك حفاررن أبقل من ساعتني؟ يوميات ثورة  :)99( 9191ويف وانت الثورة يف دمياط؟ ومن الذي عينه االحتال لتثبيت احلماية؟ يوميات ثورة  :)99( 9191من السبب وراء مطالبة الوفد ةظالستقال ؟ يوميات ثورة  :)91( 9191وقائع املااررات يف الدقهلية واملواجهة مع االحتال . يوميات ثورة  :)91( 9191ويف وان رد فعل الوفد على مذابج االحتال لقمع الثورة؟ يوميات ثورة  :)91( 9191ويف تسبب خطاب وزير خارجية بريطانيا يف اسإفراج عن سعد زغلو ؟ يوميات ثورة  :)91( 9191س ك الدماء على أعتاب األزرر ..وحتايل املفريني لدخو املسجد. يوميات ثورة  :)97( 9191ويف جهر علماء األزرر برأيهم يف املوقف السياس ؟ وملاذا؟ يوميات ثورة  :)91( 9191ويف حتولت الثورة من السلمية للعنف؟ يوميات ثورة  :)91( 9191إحفاءات بعدد شهداء الثورة. يوميات ثورة  )11( 9191األخري :الرافع يتساء ويرصد ..رل جنحت ثورة 9191؟ةظسإضافة إىل إعاد نشر عدة مقاالت جلابر عفورة حتت عنوان " ثورة  9191بعد تسعني عاما" ،ور :
-

ثورة  9191بعد تسعني عاما ..صعود املرأة اجلديدة 91 ،أبريل .9111
ثورة  9191بعد تسعني عاما ..الثوري واسإصالح  99 ،مايو .9111
ثورة  91بعد تسعني عاما ..األقباط والثورة 91 ،يونيو .9111
ثورة  9191بعد تسعني عاما ..ثورة األدب 91 ،يونيو .9111

ومن جانب آخر قامت «الشروق» على مدار شهر مارس بعرض جمموعة من الكتب ،احلديثة والقدمية ،اليت تروي جوانب خمتل ة
لتأريخ وتوثيق أحداث ثورة  9191من األسباب إىل املآالت ،ومنها:
 .9وتاب يوميات لورد ملنر ،وذلك بعدة مقاالت وتبها أمحد عبد احلليم ،ور :
 جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر ( )9واثئق مهمة لتأريخ اثلث ثورة يف مفر احلديثة 9 ،مارس 9191 جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر ( :)9مل نتفور أن يثور املفريون ..والسلطان حسني وان يشعر ةظلقلق قبل وفاته9 ،مارس .9191
 جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر ( :)1ال ميكن فعل أي ش ء يف رذا البلد دون مساعدة األزرر 1 ،مارس .91919

-

جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر ( :)1فؤاد رحب بعودة سعد زغلو ملفر ليس حبها فيه بل جلعله حتت السيطرة1 ،
مارس .9191
جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر ( :)1سوء األوضاع االقتفادية ورجوم الفحافة الوطنية وحالة (رياج العقل العام)
جعلت بريطانيا يف موقف صعب 1 ،مارس .9191
جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر ( :)1رئيس الوزراء يوسف وربة وان يرى املفريني غري انضجني ..وخش إعالن
رأيه 1 ،مارس .9191
جولة يف وتاب يوميات لورد ملنر (األخرية) :مجهور الوطنيني أرسل  9919تلغرافا للجنة ةظالستنكار والعداء7 ،
مارس .9191

-

يف ثورة

-

 .9وتاب املراسالت السرية بني سعد زغلول وعبد الرمحن فهمي ،وذلك بعدة مقاالت وتبها حسام شورى ،ور :

-

جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)9واثئق تكشف نضا الوفد اخل
 1 ،9191مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)9سبب البحث عن طريقة للمراسلة السرية1 ،
مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » (« :)1ماء البفل» وحير سري لكتابة املراسالت،
 91مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)1املفريون أ،هروا للغرب أهنم جديرون ةظحلرية
وال يقبلون املساومة 99 ،مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)1أخبار اعتقا القضاة واحملامني وانتحار وويل
مديرية املنيا 99 ،مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)1وواليس أو قرار ب فل أعضاء من الوفد،
 91مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)7ويف واجه الوفد خطط اسإجنليز لضرب
الوحدة الوطنية؟ 91 ،مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » (:)1ويف نشأت فكرة مقاطعة جلنة ملنر حىت
أقررا الوفد؟ 91 ،مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)1أعضاء جلنة ملنر يشعرون أبن احلروة الوطنية
حتاصررم 91 ،مارس.
جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)91ال الحون ميتنعون عن بيع اللنب والبيض
وال راخ للجنة ملنر 97 ،مارس.
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 جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( :)99اقتحام اجلنود اسإجنليز لألزرر يفب يفمفلحة احلروة الوطنية! 91 ،مارس.
 جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » ( 1 :)99أمراء يفدرون بياان لتأييد احلروة الوطنية، 91مارس.
 جولة يف «املراسالت السرية بني سعد زغلو وعبد الرمحن فهم » (األخرية) :حتميل الزعيم مسئولية االنشقاقات يفالوفد 91 ،مارس.

 .1وتاب سعد زغلول يفاوض االستعمار للمستشار طارق البشري ،وذلك بعدة مقاالت وتبها أمحد عبد احلليم ،ور :
-

جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)9طارق البشري يسلط الضوء على جذور اجلالء اليريطاين99 ،
مارس .9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)9االحتال اليريطاين واجلهاز اسإداري 99 ،مارس .9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)1مقاطعة جلنة ملنر أثبتت ريمنة الوفد على املشهد السياس 91 ،
مارس .9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)1ويف حسم تفريح  91فيراير الفراع مع املعتدلني؟ 91 ،مارس
.9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)1موقع السودان يف ثورة  91 ،9191مارس .9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)1ويف استحالت امل اوضات بني الفديقني-الغرميني سعد زغلو
وماودوانلد 91 ،مارس .9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار ( :)7مالمح املشروع اليريطاين يف امل اوضات 97 ،مارس .9191
جولة يف وتاب سعد زغلو ي اوض االستعمار (األخرية) :فشل حماداثت سعد-ماودوانلد 91 ،مارس .9191

 -1دار الشروق للطباعة والنشر ،احت لت دار الشروق مبئوية ثورة  ٩١٩١حيث قامت الدار بنشر سلسلة من الكتاةظت
اجلديدة الىت يشرف عليها وبار أساتذة التاريخ ،جبانب إعادة نشر بعض الكالسيكيات الىت ن دت منذ زمن لكتاب
ومؤرخني عاصروا أحداث الثورة ،أو حتدثوا إىل من عاصروا الثورة ونشروا واثئق ورسائل حفلوا عليها منهم ويعد وتاب
«يوميات لورد ملنر وواثئق أخرى  9191ـ ـ ـ ـ ـ ـ »9191ةظوورة أعما السلسلة ،من إعداد وحترير :مىن عبدالعايم أنيس مدير
قسم التحرير ةظلدار وةظحثة يف الدراسات الثقافية ،وتقدمي :املستشار طارق البشري(.)3

( )3ملزيد من الت اصيل ،انار ،الشروق حتت ل مبئوية ثورة  91بنشر سلسلة من الكتاةظت اجلديدة ،موقع بوابة الشروق 1 ،فيراير  ،9191متاح عير الرابط التايل:
http://cutt.us/pETA4
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