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 العدد الثاين عشر

 حمتوايت العدد

 ئة عام من التحوالت االسرتاتيجية: م9191مصر منذ ثورة 

 :9191مقدمات ومنطلقات ألعداد قضااي ونظرات 

مركز احلضارة للدراسات  6
 والبحوث

  اخلربة والفكرة والعربة9191مقدمة : مصر عرب مئة عام من ثورة : 

 ة يف أعمال مركز احلضارةمصر من ثورة إىل ثورة: قراء  مروة يوسف 97

 : األسباب، الفاعليات، النتائج والدالالتبعد مائة عام9191ثورة 

 9191مقدمة عن ثورة   طارق البشري /املستشار 26

 أدوار التكونيات االجتماعية أثناء الثورة: -أواًل 

 يف مئويتها 9191(: يوميات ثورة 9صفحات من سردية الوطن ) -9 ماجدة إبراهيم 33

 9191دور احلركة الطالبية يف ثورة  -2 طارق جالل 50

 9191األزهر والكنيسة حواضن ثورة   -3 عبده إبراهيم 57

 9191موقف القصر واألحزاب السياسية من ثورة  -4 أمحد مجال عثمان 66

 وأتثُّرمها هبا9191أتثري الفن والصحافة يف ثورة  -5 أمحد خلف 80

 9191يف ثورة  ةصريدور اجليش والشرطة امل -6 اندية عبد الشايف 14

 9191موقف اإلجنليز واألجانب من ثورة  -7 مسية عبد احملسن  908

 :9191قضااي يف ثورة  -اثنًيا

 9191الوحدة الوطنية بني تكوينات الشعب يف ثورة  -9 كمال  حممد 929

: "الوطنيااااة العلمانيااااة" قااااراءة يف كتااااا ت 9191التيااااارات الفكريااااة يف ثااااورة  -2 انهد عز الدين د. 930
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 : الخبرة والفكرة والعبرة:9191من ثورة  مقدمة: مصر عبر مئة عام

 ورقة خلفية ونتائج حلقة نقاشية

 إعداد: مركز احلضارة للدراسات والبحوث
 إشراف وحترير: أ.د.اندية حممود مصطفى

 :9191ورقة خلفية لسلسلة أعداد عام  -أواًل 
 رارنخنا احلدي؛  ب  أثرت على يف مصر واليت كانت نقطة فارقة يف 9191هذا العام ميضي قرن كامل على قيام ثورة 

 جمرايت األمور حولنا يف أمتنا العربية حي؛ أعقبتها ثورة العشرين يف العراق وثورة الريف املغريب وثورة سوراي الكرب ، رمبا على غرار
االجتماعية والفكرية وحتوالهتا السياسية و  -ويف قلبها مصر–الربيع العريب الذي هب منذ مثاين سنني. إن كثريا من أوضاع املنطقة 

ميكن التأريخ هلا هبذه الفرتة اليت تلت احلرب العاملية األوىل  حي؛ بدأت رحلة استقالل األقطار العربية، ومراجعة دواىر االنتماء 
حول واهلوية، واندالع صراع املرجعيات الفكرية والثقافية واحلضارية، وغرس بذور النظم السياسية الوطنية، وتسارعت عمليات الت

يف التكوينات االجتماعية واالقتصادية املوروثة  جتاه مزيد من االزدواجية والثناىيات املتصارعة اليت مشلت حياتنا وتفاقمت يف 
 هناايت القرن العشرين وإىل اليوم.

، شاملة جلموع الشعب وأطيافه املختلفة: الدينية )مسلمون شعبية، سياسية، وطنية 9191يف مصر اندلعت ثورة 
مسيحيون(، واإلقليمية )احلضر والريف(، واملهنية )األفندية واملوظفون احلكوميون واملهنيون واحلرفيون والعمال والفالحون و 

والطالب..(، والرجال والنساء واألطفال والشيوخ،.. ما عرب عن الثورة على الذات املتفرقة حنو انظم اجتماعي جديد هو مطلب 
رة شعار االستقالل التام وحصلت على استقالل منقوص، ورفعت أمساء خنبة مل تلب؛ أن حتول احلرية واالستقالل. رفعت الثو 

بعضها إىل مستبدين وطغاة وموالني للقصر أو اإلجنليز )حممد حممود وإمساعي  صدقي(، واختفى من الصدارة جنود أصالء محلوا 
ة أفرزت مدخال جديدا يف راريخ مصر ال يزال يؤثر يف عبء جناحها )عبد الرمحن فهمي، يوسف اجلندي،..(، لكنها يف النهاي

 حقبتنا اليت حنياها يف هناية العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين.
  حي؛ دفعت إىل قمة احلركة الوطنية خنبة وطنية غري لقد كانت صدارة الوطنية العلمانية هي أبرز مستجدات هذه الثورة

السياسي الداخلي أو اخلارجي  األمر الذي مل يكن حاصال من قب  أايم مصطفى كام  مبالية مبوقع اإلسالم من التفاع  
(. ومن مث جاءت التطورات التالية لتنق  اإلسالم من اهلوية الراسخة واملرجعية 9191( وحممد فريد )ت: نوفمرب 9108)ت:

والتغريب وأخر  معهودة موصولة  لدفاع الشاملة إىل قضية تثار بصددها االختالفات بني رؤ  جديدة موصولة  الستشراق 
(، 9124واحملافظة على الذات. فعلى ضفاف القضية الوطنية اندلعت قضااي اخلالفة )سقطت اخلالفة اإلسالمية العثمانية 

 رتاكية.والرتاث واللغة، واإلسالم وك  من: العلم احلدي؛، املدنية األوروبية، التطور ) ملعىن الدارويين(، حرية املرأة، االش
)مسيت ليربالية( مقيدة حبضور اإلجنليز وسلطات  متثل يف افتتاح حياة سياسية دميقراطية 9191التحول الكبري التايل لثورة 

القصر، لكنها كانت جديدة على مصر يف مظاهر: رائسة الوزارة الوفدية املنتخبة ذات الشعبية، دور جملس النواب، التنافس 
املتطورة، دخول وساى  اإلعالم والثقافة والفنون احلديثة وتداخلها مع الشئون السياسية واالجتماعية  احلزيب، الصحافة السياسية

 واالقتصادية.
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مثة حتوالت أكثر أثرا لكنها مل حتظ  لعناية والشهرة الكافيتني: حتوالت األنظمة االجتماعية واالقتصادية وعلى رأسها: التشريع 
جعية اإلسالمية، وحتوالت الطرق الصوفية، واألوقاف األهلية واخلريية، والطواىف الصناعية والقضاء وخاصة ما يتعلق  ملر 

والنقا ت، والتعليم الذي ازدوج من عهد حممد علي مث تشرذم وتعرضت فلسفته احلاكمة وسياساته الساىدة إىل صراع جمتمعي 
التوجهات التغريبية، ويف املقاب  شهدت هذه احلقبة جتدد حركة مفتت، وبروز املؤسسات الثقافية والفنية واإلعالمية اجلديدة ذات 

 إسالمية جديدة: دعوية واجتماعية خريية وثقافية وسياسية.
إىل: فساد احلياة السياسية وهتافتها، واشتداد الصراع الثقايف خاصة حول اإلسالم  ولقد آلت هذه التداعيات للثورة

األوضاع االقتصادية واالجتماعية سيما مع فساد اإلقطاع وخبس الفقراء حقوقهم، وحضارته ومكانه من مصر احلديثة، وتراجع 
اليت حتولت إىل ثورة رفعت شعار  9152يوليو  23وحتول الدميقراطية إىل ألعوبة بيد اإلجنليز والقصر وأحزاهبما.. فكانت حركة 

أصبح يعرف  حلركة اإلسالمية فكرا وممارسة. وقد  الوطنية وحنت مطلب الدميقراطية جانبا، وواصلت صراعا من نوع جديد مع ما
رفعت راية اهلوية القومية العربية لكنها ذهبت هبا إىل صراعات بينية مث هزمية منكرة كسرت الناصرية وأحلت حملها نظام السادات 

 ورعايته للكيان الصهيوين. الذي حرف املطلب الوطين والقومي إىل االنفتاح االقتصادي والسياسي على الغرب بقيادته األمريكية
مرحلة اثنية من اتريخ مصر احلديث كانت هلا خربهتا وعربهتا، وتداعياهتا اليت ال تزال كثري منها حاضرة ومؤثرة فينا إىل 

 اليوم.
ميكن اإلشارة إىل بعضها يف: تكريس الوجود العسكري يف احلكم حىت اليوم ملدة تربو عن  أحدثت ثورة يوليو آاثرا مهمة

حبكم مدين مؤقت مل جياوز العام، وتكريس فكرة الوطنية املستبدة. ال ميكن إنكار أن  2099ستني عاما مل يقطعها سو  ثورة ال
نظام يوليو السيما يف العهد الناصري قد حقق إجنازات اقتصادية واجتماعية يف الداخ  وقاد سياسة خارجية وطنية وإقليمية 

شراء الصراع األيديولوجي، أود  بتلك اإلجنازات وجعلها هشة قابلة لإلطاحة هبا مرة واحدة  جيدة، لكن غياب الدميقراطية، واست
 سواء على يد النظام التايل له أو بفع  خارجي.

لنظام احلكم مقارنة بعبد الناصر، ويعترب نظام حسين مبارك امتدادا  ويعترب نظام السادات تغريا كبريا يف التوجه السياسي
. إن 2099، وحىت ثورة يناير 9173أي إن مصر شهدت توجيها لوجهة جديدة منذ ما بعد نصر أكتوبر  لنظام السادات 

مفتاح هذه الفرتة هي االنتقال األيديولوجي إىل الغرب سياسيا واقتصاداي  سم "االنفتاح" اليت أشبهت سياسة الباب املفتوح اليت 
 التحول الكبري للسالم مع إسراىي . انتهجها اخلديو إمساعي  قبلها بقرن كام ، فضال عن 

ومع استمرار وجتدد وتصاعد السياسات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التغريبية خاصة بفع  خنبة موصولة بنظام احلكم، 
اهنارت اإلجنازات الوطنية التنموية للعهد السابق ودخلت مصر يف معضالت اجتماعية، شديدة الرتكيب وسعت الفجوة بني 

، ومع استشراء الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي آل األمر إىل تفكيك كيان يف عهد حسين مباركتمع والدولة خاصة اجمل
الدولة نفسها، وفقدان الكثري من دورها ومواردها  األمر الذي فاقمته سياسات اخلصخصة للقطاع العام مث االستسالم إلمالءات 

 العوملة.
تراجع القضية الوطنية والقومية، التالعب بقضية الدميقراطية يف ظ   جمموعة مهمة من املتغريات:لقد آلت األمور مبصر إىل 

ة، دميقراطية مقيدة ومزيفة ملدة أربعة عقود، الفش  يف حتقيق التنمية الوطنية املستدامة يف اجملاالت املختلفة  السيما الصناعة والزراع
سرة وحتول مسألة بناىها واحلفاظ عليها إىل أزمة بنيوية، التأزم االجتماعي  ملشكالت تفكك بىن اجملتمع األساسية وصوال إىل األ

املستدامة: السكن، العم ، التعليم والصحة وتردي الدخ .. وسيادة البطالة واألمية والفقر، تراجع املكانة اإلقليمية والدولية ملصر 
شبه  لعودة لالحتالل الناعم، استمرار أمننة السياسات الداخلية وترسخ بعد صعودها، وجتدد وشاىج التبعية والقيود من اخلارج األ

 الدور األمين والعسكري يف احلياة املدنية، حتوالت واقع االنتماء واهلوية يف مصر ما بني شرذمة وتداخ  وتعقيد وضعف.
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هيتها من جهة، وإنعام النظر يف وهكذا مر على مصر قرن من التحوالت اجلديرة ابملراجعة واملناقشة، لتجديد الوعي مبا
. ال شك 9191وتردي أوضاعها على ما آل إليه هذا القرن منذ ثورة  العوامل اليت اكتنفتها، واألسباب األساسية لرتاجع مصر

مواجهة  أن ملث  هذه اخلربة عرباهتا يف فهم جمرايت اللحظة التارنخية اليت حنياها، واليت ينبغي أن تتخلق منها الفكرة العملية عن
 اللحظة واإلعداد للمستقب .

 عتبارها  9191، عرب أعداد أربعة خنصص أوهلا لثورة 2091عرب العام  هذا ما نتغياه من سلسلة فصلية قضااي ونظرات
 ومبارك؛ العهد الناصري، السادات،، ما بني الثورتنيافتتاحية قرن التحوالت هذا، ونعقبها مبراجعة حتوالت الفرتات الثالث: 

صوال إىل الربيع العريب الذي مل يكتم ، وارتد إىل استكمال قرن من الرتاجع. ويتم تناول أهم التحوالت اليت شغلت هذا القرن و 
  مث  قضية االستقالل، والتنمية، والدميقراطية، والوحدة الوطنية والتماسك مستوى القضااي الكربىعلى مستويني أساسني: 

: التشريع، القضاء، الوقف، التعليم، العم  األهلي، وينات واملؤسسات االجتماعية وحتوالهتاومستوى البىن والتكاالجتماعي، 
 النقا ت، األحزاب السياسية، احلركة الطالبية، الدعوة اإلسالمية، العم  الثقايف، األنشطة اإلنتاجية كالزراعة والصناعة.

************ 
 حلقة نقاشية: كلمات وخالصات: -ااثنيً 

ب عادته يف التحضري ألعماله البحثية، عقد مركز احلضارة للدراسات والبحوث حلقة نقاشية معمقة وحمدودة وعلى حس
"  للتشاور حول 9191مصر عرب مئة عام من ثورة عن " 2091" للعام قضااي ونظراتالعدد حول سلسلة أعداد فصلية "

(. شارك يف هذه احللقة أساتذة قديرون 2091دأ هبذا العدد )يناير الورقة املفاهيمية اليت يطرحها املركز عن هذه السلسلة اليت تب
هم: د.إبراهيم البيومي غامن، املستشار طارق البشري، أ.عايدة العزب موسى، أ.فهمي هويدي، د.مازن النجار، أ. حممد سيف 

 الدولة، د.حممد عمارة، د.اندية مصطفى، وحبضور  حثي مركز احلضارة. 
افتتاحية ملديرة املركز د.اندية مصطفى، أعقبها كلمات األساتذة ومداخالهتم، وتعقيب من األستاذ وبدأت احللقة بكلمة 

البشري وجتميعا الجتاهات النقاش عرضته مديرة املركز. وقد أوضحت د.اندية أن األساس املرجو هو نق  خربة ومعىن ثورة 
هبا يف حد ذاهتا، مث جتديد الوعي مبآالهتا عرب السنوات حىت    حي؛ إن هبا دقاىق وتفاصي  مهمة حتتاج إىل جتديد الوعي9191

وصلنا إىل ما حنن فيه، وأن نطرح التساؤالت املنطقية: ملاذا حدث ما حدث؟ وملاذا تدهور املسار؟ وكيف ميكن إصالحه؟.. ذلك  
التارنخية ومواجهة ملا حيدث من أج  كله للتدبر واخلروج  لعربة واخلربة، وكما تعلمنا من حضراتكم أتكيدا على أمهية الذاكرة 

 تغيريها.
معناها أوسع من أن ميكن اختصارها يف كلمتني  حي؛ إن هلا  91ويف مطلع الكلمات أوضح األستاذ طارق البشري أن ثورة 

عندما توىل سعد زغلول احلكم،  9124-9191، وال بني عامي 9191روافد كثرية ومتشعبة. فهي ليست حدًثا جر  يف عام 
البد من معرفة أسباهبا. وأسباهبا موجودة يف العشرين عاما السابقة عليها وجتمعاهتا وتراكماهتا  -من أج  رؤيتها رؤية كلية-ا إمن

هي استمرارية الثورة نفسها  فهي من أفض  الثورات اليت حدثت يف مصر   املالحظة األخرى املكملةمنذ أواى  القرن العشرين. 
 عاماا بعد ذلك، وذلك على الرغم من أهنا مل حتقق أهدافها حتقيقاا كامالا  حي؛ حفظت جيال أو جيلني ألهنا استمرت ملدة ثالثني

يكون احلدي؛ عن مخسني عاماا   91(. ومن مث جيب األخذ يف االعتبار أنه عند احلدي؛ ثورة 91)يف نشأهتم يف ظالل ثورة 
. فتلك 52  عندما أعلن عبد الناصر قيام ثورة 9152لعشرين حىت فاألسباب والنتاىج استمرت مخسني عاما من بداية القرن ا

 الفرتة تعرب عن التطور يف مصر يف النصف األول من القرن العشرين.
يف القرن التاسع عشر -، جند أهنا على مد  ماىيت عام 9191ومن انحية ًثنية، إذا نظران إىل الثورات املصرية مبا فيها ثورة 

-9718هي عالمات مميزة لتاريخ مصر املعاصر. فقد حدثت مخس ثورات يف هذه احلقبة: ثورة  -شرينوالعشرين واحلادي والع
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عندما ًثر املصريون ضد الفرنسيني وأخرجوهم، وخرج معهم املماليك من التاريخ املصري  ما أد  إىل إحالل الشعب   9805
ثورة إىل دولة  حي؛ رفض التدخ  الشعيب يف اإلدارة،  كقوة أساسية للتأثري على الوضع الداخلي، ولكن حممد علّي حوهلا من

فعندما ذهب إليه املشايخ والقادة إليه بعد خروج الفرنسيني سأهلم عن العسكر )العنصر األلباين املوجود يف اجليش(! وهذا كان 
 معكوس ما طالبت به ثورة عرايب بعد ذلك برفع شعار: "مصر للمصريني". 

من أج  اإلطاحة بغري املصريني من داخ  الدولة املصرية )الشركس منوذجا(  إلضافة  9882-9889وقد قامت ثورة عرايب 
وما مت فيها، فثورة  9191إىل املطلب الدميقراطي )جملس نواب(، والذي أفش  تلك الثورة هو احتالل اإلجنليز مصر. مث أتيت ثورة 

 لثورة املوؤدة". واليت تسمى "ا 2099يناير  25بقيادة عبد الناصر، وثورة  52
أن يكون ذلك يف إطار الثورات اخلمس تلك، من حي؛ املشرتك بينهم واملختلف بني  9191فيجب عند التفكري يف ثورة 
 كيف كان مسار التاريخ املصري خالل قرن؟عناصر ك  ثورة  من أج  حتديد: 

ة مل حتدث يف أي من الثورات اليت سبق ذكرها.   وتلك ميز ابملشاركة الشعبية املنظمة تنظيًما أهلًيا 91فلقد متيزت ثورة 
كانت ثورة أساسها األزهر إال أن العنصر األلباين املوجود يف اجليش تغلب على ذلك، وكانت ثورة   9805فعلى الرغم من أن ثورة 

  اجليش يف فكانت عسكرية حبتة، وتدخ 9152يوليو  23عرايب أساسها عسكري على الرغم من املشاركات الشعبية، أما ثورة 
هي الوحيدة اليت مل يتدخ  فيها العسكر أبي شك  من األشكال  وذلك  91فرباير. لكن كانت ثورة  99-90يناير يف  25ثورة 

عندما مت استعادة السودان حتت السيطرة املصرية اإلجنليزية،  9811ألن اجليش املصري كان أبكمله يف السودان وقتها منذ 
كيلو مرت، ويرأسها قادة إجنليز،   200يف السودان موزعاا يف فيالق وفرق، بني ك  فرقة وأخر  حنو  واستمر معظم اجليش املصري

 . 9191ولذلك مل يكن اجليش موجوداا أثناء ثورة 
، فاملقصود هو تكوين العناصر الشخصية والتنظيمية والفكرية اليت أنتجت وجتمعت 9191و لنسبة للعشرين عاما قب  ثورة 

ودوره يف الثورة، فهو اختذ اجلانب  عبد الرمحن فهمي، مث : حزب األمة واحلزب الوطين، وجيب الرتكيز مثال على 9191يف ثورة 
غري املرىي من الثورة وأسهم يف تشكي  تنظيم الوفد، فالتنظيمات هي العمود الفقري للحركات واألحزاب، وتنظيم الوفد هو ما 

 ر يف العم  العام أييت  لتنظيمات.جع  حركته تستمر ثالثني عاما، فاالستمرا
أهنا أنشأت تنظيماا أهليًّا بقي يف احلياة املصرية ثالثني عاماا )الوفد(، وهذا مل حيدث قب  ذلك  91النقطة األخرى يف ثورة 

 ا.وال بعده  كان تنظيماا أهليًّا مستقالا عن الدولة، ومل تستطع الدولة أن توجه أو تصفي هذا التنظيم لثالثني عام
أن اجليش املصري بدأ  9191ومما يلقي الضوء على عنصر الدولة يف الثورات املصرية: أن اإلجنليز أنفسهم وجدوا بعد ثورة 

  وذلك بعدما متت 9124يف التحرك ضدهم يف السودان  لذلك قرروا إخراج اجليش املصري من السودان وإعادته إىل القاهرة 
وهذا ما أوجد عنصر االستقاللية للثورة عن الدولة ملدة ثالثني عاما، وجعلها مؤثرة يف احلياة  الثورة وأنشأت أجهزهتا وتنظيماهتا.

 العامة والسياسة على مد  تلك الفرتة الكبرية نسبياا.
)فعند النظر إىل املدة اليت حكم فيها الوفد خالل تلك الفرتة، جند أنه يف تلك الفرتة قامت عشر  صحيح أن الثورة مل حتكم؛

% من املقاعد، ويف آخر 10تخا ت منهم ست انتخا ت غري مزورة، وجنح فيها مجيعها الوفد  فحص  يف أول انتخا ت على ان
% من املقاعد، وخالل فرتة الثالثني عام حكم الوفد ملدة مثاين سنوات 70حص  على  -وقت ضعفه- 9150انتخا ت سنة 

، وحكم عشرة شهور وقت سعد زعلول 59-50، وعامني 9142ن عام ، وعامني بداية م9136فقط  عامني بداية من عام 
، وحكم مرة مثاين ساعات فقط، تلك هي 9130، وحكم ثالثة شهور وقت مصطفى النحاس، وحكم ست أشهر عام 9124

" القوة الثالثة"املرات اليت صعد فيها الوفد للحكم(  ومع ذلك ال نستطيع أن نقل  من دوره يف احلياة السياسية املصرية  عتباره 
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واليت تعرب عن اجملتمع املصري يف وجود قويت اإلجنليز وامللك. ويف خالل نفس الفرتة جند أنه كلما كانت تتواجد أو تتقارب قوران 
 .9191من القو  الثالث يتم استبعاد الثالثة والبد من مراعاة ذلك عند احلدي؛ عن ثورة 

: اإلجنليز -حسب أمحد لطفي السيد مثال-، كان هبا قوران 91سابقة على ثورة أن العشرين سنة ال والنقطة األخرى املهمة
حي؛ كان هلم السلطة الفعلية، واخلديوي وميث  السلطة الشرعية، ويف مواجهتهما ظهرت حركتان: احلركة الوطنية يف مواجهة 

، وعندما وضع 9194ركتان وتواجهتا حىت عام اإلجنليز، واحلركة الدميقراطية اليت تطالب إبهناء استبداد اخلديوي، واختلفت احل
بذلك اإلجراء احلركتني  ألن احلكم والسلطة أصبحا يف يد اإلجنليز وحدهم.  -أي اإلجنليز–اإلجنليز مصر حتت احلماية وحدوا 

ما، ومجعا   حي؛ مت اجلمع بني احلركتني السابقتني دون تعارض بينهلتعرب عن التيار الرئيس يف مصر 91ومن مث ظهرت ثورة 
حىت  45أيضاا اإلصالح اجملتمعي، واستمر األمر على ذلك ملدة ثالثني عاما. بدأ ذلك يف التخلخ  واالختالل مع بداية عام 

 ، ومل حيدث أن ظهرت قوة أخر  مث  الوفد يف تلك الفرتة.50/9159
، ولكنها قضت على الدميقراطية متاماا، ماعيةثورة عبد الناصر ثورة وطنية مبعىن السياسة العامة واالقتصادية والعدالة االجت

 وأزالت ك  بذور هلا يف مصر، وك  مكاسبها ذهبت بنفس الطريقة اليت حكمت هبا، وظللنا مخسني عاماا هبذا الشك .
ه ، فهو شخصية طريفة يف احلياة املصرية وغاية يف األمهية. فعند النظر إىل نشأته جند أنلشخص مثل سعد زغلولأما  لنسبة 

خرج من الريف إىل املدينة ومجع بني البيئتني، ودخ  األزهر مث كلية احلقوق )ذات اخللفية الفرنسية( فجمع بني الفكر األزهري 
وبني الفكر الفرنسي، مث هو شعيب للغاية وفقري ولكنه اختلط  لنخب الغنية واألمراء، مث هو يتفق مع حزب األمة )الدميقراطي( 

جتسد يف ستقاليل(، حىت عندما أتى به كرومر وزيرا حياه احلزب الوطين املضاد لكرومر على طول اخلط. ومع احلزب الوطين )اال
ويف رأيي أنه حىت اآلن املشكلة الرىيسية اليت نواجهها أن ك  واحد أيخذ جانبا  سعد زغلول التيار األساسي يف مصر وقتها.

ألخر  ولتتعارض تلك اجلوانب مع بعضهم البعض، بينما ساعتها مجممعمها واحدا من جوانب املصلحة املصرية ليضرب به اجلوانب ا
 سعد زغلول.

، وتعرب عن التآلف بني احلركة الوطنية واحلركة هي الثورة الوحيدة اليت كانت تعرب عن التيار األساسي املصري 9191ثورة 
جتربة عبد الناصر وانتهاؤها هبذا الشك  الذي  ، كما اتضح من فش واتضح أنه ال يوجد وطنية بدون دميقراطيةالدميقراطية. 
املثل الوحيد على اجلمع بني  9191فكانت ثورة فمن املستحي  أن تتحقق.  وال تصلح دميقراطية بدون وطنية،انتهت به. 

 . وقد مجعت بني الفع  املسلح والسلمي، ومجعت ما بني العم  الربملايناحلركتني على مدار قرنني من التاريخ املصري
ذلك اجلمع هو اخلربة األساسية اليت ميكن تقدميها للشارع املصري اآلن من والتنظيمات الشعبية املستقلة كالنقا ت العمالية. 

جوانبها املختلفة. ومسار الوفد يف الثورة يشرح كيف ميكن أن تصل التيارات األساسية إىل صيغة سواء من أجل متهيد 
اجملتمع املصري. والوسيلة الوحيدة حلفظ الوطنية هي الدميقراطية، وهذه لن تتحقق إال الطريق أمام نشأة تيار أساسي يف 

 ابلتيار األساسي.
  فمصطفى كام  وحممد 91فاإلسالمية كانت الوعاء األساسي لك  احلركات السياسية حىت ثورة  أما اإلسالمية والوطنية،

وكانت إسالمية أو ذات - خرجت من الوفد أو غريه يف الثالثينات فريد قبال اجلماعة اإلسالمية كفكرة، وك  التنظيمات اليت
كانت كلها متأثرة  حلزب الوطين  حي؛ مل يكن اجلانب اإلسالمي بعيدا   -مرجعية إسالمية مث  مصر الفتاة أو اإلخوان املسلمني

 عن تفكريه السياسي منذ أن نشأ وما تفرع من شجرته. 
، فاحلركة 9170-9120فيمكن القول إن مصر خضعت حلكم علماين يف الفرتة بني  ية،أما فيما يتعلق ابلناحية العلمان

حي؛ كانت احلركتان بعيدتني عن  -وهنا ليس احلدي؛ عن حكم الدولة إمنا على التوجهات الفكرية–الوطنية واحلركة الدميقراطية 
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قراطي. ولكن جيب التأكيد على أن هناك فرقا بني الفكرة الدينية كمصدر من املصادر األساسية لك  من التفكري الوطين والدمي
قد  -9127وهي فرتة سعد زغلول الذي تويف  9125-20يف الفرتة بني -علمانية وعلمانية  فعلى سبي  املثال جند أن الوفد 

د أن سعد (، فاملذّكرات اليت كتبت كتأريخ لتلك الفرتة تؤك9125صدر  -هاجم كتاب علي عبد الرازق )اإلسالم وأصول احلكم
" 9126 -زغلول مل يكن ضد فكرة عبد الرازق سياسياا ولكن ضد الفكرة نفسها. ومل يرحب الوفد بكتاب "يف الشعر اجلاهلي

لطه حسني. أما من أرخ حلياة النحاس  شا فيذكر أنه عندما أتى ملصر أول مرة ذهب به أبوه من حمطة القطار إىل مسجد سيدان 
ن مصطفى النحاس كان إذا مّر أبزمة ذهب للصالة يف مسجد احلسني، وذلك على الرغم من املثال احلسني  ونتيجة لذلك جند أ

امللك( تساءل النحاس عن سبب وضع كلمة )هللا( يف شعار  -الوطن -اآلخر املقاب : أنه عندما كتب أمحد حسني شعار )هللا
 سياسي. 

استخدام الدين كأداة للتعبئة، كما كان يفع  امللك ضد حركة  وعند النظر إىل املثال السابق سنجد أن فكر النحاس هو منع
الوفد وضد احلركة الوطنية، وكانت النخبة املتحالفة مع امللك تستخدم الدين كوسيلة ملعارضة الوفد. ومثة أمثلة أخر  من هذا 

ألن العلمانية ختتلف. واملقصود أنه القبي . وإذا ما كان حكم الوفد علمانيا فإمنا جيب قياس علمانيته على ذلك املقياس وذلك 
جيب حتديد املعايري والنسب اليت ميكن قياسهما هبا، فهناك علمانية  مستوى العلمانية أو مستوى الوطنيةعند احلدي؛ عن 

بكليتها.  9191معادية لإلسالم، وهناك نوع غري عداىي لإلسالم، وجيب أخذ ذلك يف االعتبار عند النظر إىل وضع ثورة 
 ال هو كيف ميكن حندد جماالت التوافق من أجل خلق تيار أساسي؟والسؤ 

، فقد أثرت مبادئ ويلسون يف مصر عندما أعلنها، وعندما ذهب الوفد إىل مؤمتر 9191للعنصر اخلارجي يف ثورة  وابلنسبة
أتييد عاملي حلركة   ريس للسالم من أج  احلدي؛ عن استقالل مصر، أنكروه ومت الوقوف جبانب اجنلرتا  وبذلك فقدان ك 

االستقالل املصرية. وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الثورة بنفس الشك  واحلدة والزخم. فالعنصر اخلارجي ساعد على إشعال 
دعم عاملي مث  الذي حص  عليه  91شرارة الثورة )مبادئ ويلسون( إال أنه مل يكن عنصرا أساسيا يف استمرارها، فلم يكن لثورة 

 مثال مع حركة عدم االحنياز وحركات التحرر.  عبد الناصر
لآلن  9152كانت  ألساس ثورة ضد احملت  األجنيب، أما الحقاا وما بعد   9191ثورة ، إىل أن أ.فهمي هويديوقد أشار 

ألجنيب أسه   فنقول حباجة اجملتمع لثورة ضد "احملت  الوطين"، وأن األول يبدو أسه  من الثاين، ألن اإلمجاع الوطىن ضد احملت  ا
  فاألوىل دعمت وحققت هديف: اجلالء والدميقراطية، هذا 52و 91كثرياا من اإلمجاع حول احملت  الوطين، وإذا ما قاران ثوريت 
( فقد حققت جالء املستعمر كامالا، لكنها قضت متاماا على 9152 إلضافة إىل إهنا أحيت الوعي املصري... أما األخرية )

 9191ماذا تبقى لنا من ثورة الصعيد املصري فقط، ب  كان له تداعياته على املنطقة أبكملها، لنتساءل:  الدميقراطية ليس على
خاصة مع إمعان السلطة يف آليات إضعاف اجملتمع واالستخفاف به )قمعاا وقانوانا وإفقاراا...( إىل أن فقد اجملتمع حصانته  اآلن؟

 وحيويته!
فكرة "التغريب"مبعين االنبهار  لغرب، أكثر من كونه  9191سياسي املصري وقت ثورة إنه قد غلب على الطابع الفكري وال

طابع "علمنة" حي؛ مل يتضح ذلك الطابع يف ذلك الوقت وإمنا بدأ الحقا، و لنسبة للسياق الدويل والعام  اخلارجي رأ  
ساعدت يف أتجيج  9191اىط العامل يف أن خر حي؛   ،9191فقد كان له دور مهم يف إًثرة واندالع ثورة  أ.فهمي هويدي

الثورة، خاصة مع تطلعات الشعوب املختلفة لالستقالل واحلكم الذايت، فإعالن الرىيس األمريكي وقتها ودور ويلسون للمبادئ 
 كي.الشهرية عززت توق الشعوب للتحرر، حىت إن صوراا لتظاهرات الثورة أبرزت كيف مح  بعض املتظاهرين ساعتها العلم األمري

عاماا بعدها. ومل تكن فكرة  40يف إحداث زخم ودفع استمر أثره لنحو  9191لقد جنحت ثورة ورأى د.مازن النجار أن 
فالتحلي  البنيوي لتلك الفرتة يف مصر يعكس أولوية "ًثبت الوطنية ضد احملت  اإلجنليزي"،  9191الوطنية من بداىع صناىع ثورة 



19 

احلركات النضالية والفكرية عرب العامل العريب، حىت وإن كان  –إن مل يكن ك -كمنطلق لغالب فضالا عن انتشار فكرة "الوطنية"  
(. وهو ما يؤكد مثال: أ.عبد العزيز الثعاليب يف تونس مثاًل، وورثة املهدي يف السودان، وغريهمأصحاهبا أو قادهتا إسالميني )

السياق. وأكد على أمهية دراسة دور "الوفد" يف كسب ثقة اجلموع أمهية مفهوم الوطنية كفكرة مركزية يف هذا  -د.مازنحبسب –
ا شعبياا له. ومن انحية أخر ، كان 9152وحىت  91من الشعب مبختلف طواىفه يف هذه الفرتة من ثورة  وجعلها ظهرياا وسندا

تمع إزاء تغول الدولة والسلطة إللغاء الوقف يف مصر مع نشأة الدولة احلديثة على يد حممد علي دور سليب يف إضعاف األمة واجمل
، حي؛ كانت الدولة صغرية واألمة أكرب من الدولة، فالتعليم والتجارة املركزية على عكس احلال إ ن عصور الدولة اإلسالمية

، وقد عرب العديد م ن والزكاة واألوقاف والطب يف يد األمة )اجملتمع( حي؛ كان يعزز من متكني األمة والنهوض بنفسها حضارايا
 املستشرقني عن حيوية املدينة اإلسالمية ما قب  دولة حممد علي.

أمهية مسامهة مجيع التيارات الفكرية إىل إلقاء الضوء على نقاط أخرى مهمه كذلك: بداية من  حممد سيف الدولةينتقل أ/ 
بني التيارات الفكرية العربية  ، وأمهية بيان املشرتك2091 -9191مبختلف مشارهبا يف احلركة الوطنية املصرية خالل قرن من 

اإلسالمي(، وخاصة بيان مواقفهم من القضااي الوطنية والقومية  –الليربايل  –االشرتاكي  -خاصة األربعة الرىيسية منها: )القومي
والقضااي الكرب  ومنها االستقالل والوحدة والدميقراطية... فهم أشبه إبخوة تواىم، لكن ردة فعلهم تفسرياا وعالجاا لألزمات 

فرّقتهم، واستغلت السلطة ذلك لشرذمتهم حىت آل األمر للتوجه إىل اجتثاث أحدهم )التيار اإلسالمي( حالياا. يؤكد أ.سيف 
الدولة أنه من املهم الغوص يف استخالص دروس وعرب لرتميم وإعادة بناء التيارات املختلفة، وإعادة صياغة خطا هتا الداخلية  

 عي كوادرها )خاصة الشباب( واحلدي؛ عن املشرتكات الوطنية ال الفرقة والنقد.على حنو يعيد بناء و 
، ، ألن ذلك القرن يشم  مراح  متعددةىل أهنا متث  عبئااإيثمن أ.سيف الدولة فكرة "القرن" كوحدة حتلي  مهمة لكنه يشري 

 9191الدراسات املعمقة ألبعاد قرن منذ أما فكرة القرن و  ،من كافة جوانبها ودروسها 9191واألهم ختصيص اهتمام لثورة 
، ومن 9199 -9191اقرتاح تعديل ابلنسبة لتحقيب املراحل: خالل سلسلة أعداد من الفصلية  فيمكن تناوهلا مع 

اآلن )حيث التبعية  9191(، ومن 9191)حيث مفاوضات فض االشتباك األول بعد حرب أكتوبر  9191 -9199
 يات معاهدة السالم ومنها مناورات النجم الساطع حالًيا(.إلسرائيل وأمريكا يف إطار مقتض

يف إطار أمهية مناقشة فكرة "الوطنية"، من املهم استدعاء مفهوم "الوطنية" كما يتصورها ويطرحها خنب احلركة اإلسالمية 
واحلركة اإلسالمية احلديثة،  ومفكروها  حي؛ يذكر أ.سيف الدولة مالحظته قدراا من الكراهية واملعاداة ملفهوم الوطنية يف الفكر

رغم حدي؛ األصول اإلسالمية )ومنها القرآن الكرمي( بشك  واضح عن أمهية "الداير"، وأمهية "فقه الداير" يف الرتاث 
 اإلسالمي...

ت وأمهية استعادة الدميقراطية واالستقالل كأهداف وطنية، ويف هذا اإلطار اقرتح د.سيف الدولة دراسة مقارنة بني مفاوضا
 .9171ومعاهدة  9136سعد زغلول مع اإلجنليز ومفاوضات السادات مع إسراىي ، وبني معاهدة 

يف إطار دراسة التجربة الناصرية، البد من الوعي أبن مسألة اختزال عبد الناصر يف موقفني مها: الصراع مع اإلخوان، والقضاء 
اته وكذا اسهامات التيار الناصري والقومي يف مناهضة التبعية على الدميقراطية، خطأ كبري، حي؛ مهم يف املقاب  بيان إسهام

للوالايت املتحدة مثالا. لكن تغول السلطة حىت قضى النظام السياسي على خمتلف القو  الوطنية من الرأمسالية الوطنية إىل 
 اآلن. االشرتاكيني واليسارين وصوالا لإلسالميني ممثلني وقتها يف اإلخوان، هو ما آل ملا حنن فيه

جتاه اخلارج: ه  السبب هو احلكم  -ومن وراىه العريب-ضرورة اهتمام العدد بدراسة تفسريية حول أسباب االنبطاح املصري 
كاحلالة املصرية؟ إذن لع  املفسر عام  آخر     -ولعقود–العسكري؟ وه  االثنان وعشرون دولة عربية مجيعها ذات حكم عسكري 
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بيكو( اليت شرذمتنا إىل دويالت ودول ال يقوم أمنها القومي وال يتحقق إال بعوام  من خارج )منذ سايكس  كالتجزىة القطرية
 حدودها القطرية مما جعلها حتماا رابعة للخارج.

كأهم القضااي السياسية والفكرية لألمة عرب قرن. مع استدعاء   الوحدةاألمر الذي من شأنه أن ُيشري قضية وفكرة حمورية هي 
كما -ة القومية، الوطنية، األمة اإلسالمية، األمة القومية )العروبة(. وهو ما يثري بدوره مسألة الوطنية وه  هي حقاا مفاهيم: الدول

 مناهضة لإلسالمية؟! -هو ذاىع لد  البعض
اط بدأها بتوضيح عدم عداىية اإلسالمية للوطنية، فالوطن هو حم  ارتببعدة نقاط؛ حيث  مداخلة د.إبراهيم البيوميوجاءت 

األبناء مبا تركه اآل ء، والوطن داىرة من دواىر االنتماء املتداخلة حلد التحاضن كما يشري عدة مفكرين إسالميني )كاملستشار 
البشري مثالا(، وحىت النصوص األساسية للحركات اإلسالمية مل تناهض الوطنية  ب  على العكس أقرت حبب األوطان ولكن مع 

 عدم االستعالء على بقية األمم واألوطان. أتكيد أن اإلسالمية تستلزم
بيد أن ما مت من عمليات تزييف للوعي اجلمعي عرب اعتبار أن الوالء للوطن ال يعلوه شيء، واختزاله يف املوت على تراب البلد 

رقة يف أهنم ومن أجلها فقط، هذا هو اخلطأ الذي بثته خنب الدول القطرية وفصلتها عن األمم والشعوب... والعجيب هو املفا
يعلموننا دوماا كراهية "سايكس بيكو" كمؤامرة دولية فتت أمتنا، فه  هم يعرتفون بوحدة أمتنا ومبا كانت عليه قب  سايكس بيكو 

 من وحدة سياسية ومرجعية؟! نعم، األمم سابقة على الدول، لكن الوطنية ليست جمرد تقديس األرض.
مهية دراسة ملاذا تكرر "فش  الثورات املصرية احلديثة"؟ ه  فش  الشعب املصري هو أ د.إبراهيم غامناألمر الذي أكد عليه 

 يف أن يثور؟ ما العوام  وما العرب؟
مهمة  لكنها أتيت بعد إعطاء  9191حمور دراسة القرن بدءا من الا، فقد أشارت نقضتني مهمتني: عزب موسىلاأما أ.عايدة 

 وتفسريات أحداثها. 9191ميات ثورة حقها من الدراسة، وأمهية الرجوع ليو  91ثورة 
، مشرياا لبعض املصادر املهمة غري 9191ابتداءا على أمهية رصد وحتلي  يوميات الثورة ليختم د.حممد عمارة ابلتأكيد 

كس املعروفة لكثري من الباحثني، ومنها كتاب الشيخ عبد الوهاب النجار: "األايم احلمراء" والذي دّون خالله وقاىع مهمة، كما ع
 .9191أمهية دور خمتلف طواىف الشعب يف ثورة 

ثورة علمانية؟ وأبي  9191إىل أمهية رصد التحوالت الفكرية يف اجملتمع املصري عرب قرن، ومنها ه  ثورة  د.عمارةوأشار 
احلداثة كالعقاد حىت بني عتاة مفكري العلمانية و -من بروز نسيب للتوجه اإلسالمي  20معىن؟ مث ما حص  يف ثالثينيات القرن الا

على خلفية انتشار حركة التنصري يف مصر حينها. وكذا التحوالت الفكرية األخر  يف التيارات  -وطه حسني وهيك  وغريهم
 الفكرية بينها كما سبق وأشار د.حممد سيف الدولة.

ة الوطنية املصرية من سعد زغلول، أبمهية إبراز اجلوانب املختلفة لألشخاص والقادة املهمني يف مسار احلرك د.عمارةوكذا نّوه 
وصوالا للسادات الذي ال يغيب عن املتابع دوره يف دعم اإلسالميني فكراا وحركة، وحركة التشريع اإلسالمي إ ن عهده... أما 
 فكرة كون السادات "برمجاتيا" استطاع استغالل السياقات لكسب مؤيدين له من معارضي عبد الناصر وخصومه السياسيني فهذا

 صحيح وحقيقي.
هذا، وقد حف  اللقاء عرب املداخالت وعرب النقاشات والتعليقات عليها بعدد من اجتاهات النقاش، فضالا عن املقرتحات 

 ومآالهتا عرب قرن. 9191لتطوير الورقة اخللفية ملشروع سلسلة أعداد الفصلية عن ثورة 
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  :جممل اجتاهات النقاش -ااثلثً 
 حول نقاط مثينة ميكن إمجاهلا فيما يلي:دار النقاش يف احللقة 

 نفسها: 91حول طريقة دراسة ثورة  -9
 9191أمهية إيالء الثورة نفسها اهتماما بعدد خمصوص من السلسلة، وأمهية الرجوع ليوميات ثورة  -

 وتفسريات أحداثها.
توابعها والعوام  أمهية القضااي املركزية: الوطنية )االستقالل(، والدميقراطية، والعدالة االجتماعية، و  -

 املؤثرة يف صعودها وهبوطها.
أدوار الشعب والقو  الشعبية والدولة واجليش والعنصر  -أمهية التنظيمات  -أمهية الزعامات البارزة  -

 األجنيب. واألمهية اخلاصة لتجربة الوفد يف كسب الشعبية ومتثي  التيار األساسي للوطنية املصرية.
 بلها من متهيدات وما بعدها من مآالت.أمهية السياق التارنخي: ما ق -
تساؤالت عن مناطق تبدو فارغة أو السياقات الفكرية والسياسية والدولية للثورة: الوحدة العربية،  -

بسياق  91اإلسالمية، األثر اخلارجي املتبادل للثورة: بني السياق احلافز للتحرر والسياق احلاجز. وقد حظيت ثورة 
 كرة "التحرر الوطين من االستعمار".إقليمي وعاملي يف قلبه ف

ثورة علمانية؟ وأبي معىن؟  9191أمهية رصد التحوالت الفكرية يف اجملتمع املصري عرب قرن، ومنها ه  ثورة  -2
على  -حىت بني مفكري العلمانية واحلداثة-من بروز نسيب للتوجه اإلسالمي  20مث ما حص  يف ثالثينيات القرن الا

 نصري يف مصر حينها.خلفية انتشار حركة الت
إىل اليوم وأن نبح؛ عن  91أمهية بيان إسهام التيارات السياسية والفكرية املصرية كلها يف املسار من ثورة  -3

املشرتك بينها )خاصة التيارات األربعة الرىيسية: اإلسالمي والليربايل واالشرتاكي والقومي(، ومواقعهم من السلطة 
بينهم وكيف متت عملية مبادلة األدوار رارنخياا بني التيارات املختلفة إزاء موقف ومواقفها هي منهم ومن العالقات 

السلطة من إحداها. املهم إذا هو تصحيح وإعادة صنع الوعي احلقيقي اجلمعي )إعادة بناء اإلمجاع بتعبري د.عمارة، 
دروس لرتميم وإعادة بناء التيارات  وإعادة بناء جذور التيار الرىيسي بتعبري املستشار البشري(. ومن املهم استخالص

املختلفة، وإعادة صياغة خطا هتا الداخلية  على حنو يعيد بناء وعي كوادرها )خاصة الشباب( واحلدي؛ عن 
 املشرتكات الوطنية ال الفرقة )بتعبري أ.حممد سيف الدولة(. 

توازن بني قويت الدولة واجملتمع، أمهية رصد حتوالت املؤسسات اجملتمعية )كالوقف مثال( كان له أثره على ال -4
 وأمهية متكني اجملتمع أمام تغول السلطة على النحو الذي جيهض حماوالت التحرر.

مثة اختالفات طفيفة حول أوصاف اإلسالمية والعلمانية والتغريب وقضااي الوحدة واإلطار الذي نر  فيه  -5
 رن: مصر فكراي وسياسيا، والنظر إىل شخصيات وتكوينات يف هذا الق

بني الوطنية العلمانية لكن علمانية غري معادية للدين،  91فقد وقع اختالف يف توصيف خنب ثورة  -
 أو كوهنا خنبا تغريبية ال علمانية. 

وخالف آخر حول موقف التيار اإلسالمي من مفهوم "الوطنية" بني قول مبالحظة قدر من  -
اإلسالمية احلديثة، رغم حدي؛ األصول اإلسالمية )ومنها القرآن الكراهية واملعاداة ملفهوم الوطنية يف الفكر واحلركة 

الكرمي( بشك  واضح عن أمهية "الداير"، وأمهية "فقه الداير" يف الرتاث اإلسالمي... وقول مقاب  بعدم عداىية 
ميني اإلسالمية للوطنية، فالوطن داىرة من دواىر االنتماء املتداخلة حلد التحاضن كما يشري عدة مفكرين إسال
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)كاملستشار البشري مثالا(، وحىت النصوص األساسية للحركات اإلسالمية مل تناهض الوطنية  ب  على العكس 
أقرت حبب األوطان ولكن مع أتكيد أن اإلسالمية تستلزم عدم االستعالء على بقية األمم واألوطان، وأن ما مت 

لوه شيء، واختزاله يف املوت على تراب البلد ومن من تزييف للوعي اجلمعي عرب اعتبار أن الوالء للوطن ال يع
 أجلها فقط، هذا هو اخلطأ الذي بثته خنب الدول القطرية وفصلتها عن األمم والشعوب.

  فبدا 9152ومثة اختالف نسيب ًثل؛ ظهر بني االستقالل والدميقراطية والعدالة لد  نظم ما بعد  -
ول أبن ثورة عبد الناصر ثورة وطنية مبعىن السياسة العامة اختالف حول املوقف من جتربة عبد الناصر، بني ق

واالقتصادية والعدالة االجتماعية، ولكنها قضت على الدميقراطية متاماا، وأزالت ك  بذور هلا يف مصر، وك  
مكاسبها ذهبت بنفس الطريقة اليت حكم هبا، وظللنا مخسني عاماا هبذا الشك ، وقول أبن مسألة اختزال عبد 

ر يف موقفني مها: الصراع مع اإلخوان، والقضاء على الدميقراطية، خطأ كبري، حي؛ مهم يف املقاب  بيان الناص
إسهاماته وكذا اسهامات التيار الناصري والقومي يف مناهضة التبعية للوالايت املتحدة مثالا. لكن تغول السلطة 

ية الوطنية إىل االشرتاكيني واليسارين وصوالا حىت قضى النظام السياسي على خمتلف القو  الوطنية من الرأمسال
 لإلسالميني ممثلني وقتها يف اإلخوان، هو ما آل ملا حنن فيه اآلن.

واختالف رابع حول السادات بني قول عام أبنه حاد  لقضية الوطنية بعيدا عن مسارها  لتحول  -
دوره يف دعم اإلسالميني فكراا وحركة، ، وقول آخر عن 9173إىل التقارب مع إسراىي  منذ ما بعد حرب أكتوبر 

وحركة التشريع اإلسالمي إ ن عهده... وكونه "برمجاتيا" استطاع استغالل السياقات لكسب مؤيدين له من 
 معارضي عبد الناصر وخصومه السياسيني.

 اليوم؟ 91السؤال الدائم والدائب: أين هذا كله مما حنن فيه؟ وماذا تبقى لنا من ثورة  -6
 راريخ ثورات مصر احلديثة واملعاصرة. حول عربة -
ه  حنن يف ثورة ضد "حمت  وطين"؟ وه  هذا أصعب من الثورة ضد "حمت  أجنيب"؟ بني ثورة  -

 جمتمع وثورة ضد اجملتمع )مفهوم الثورة املضادة للثورة؟؟(.
الثقة  كيف ميكن حتقيق تيار رىيسي يف ظ  انعدام احلرايت والدميقراطية اليت تزيد من حالة انعدام -

 وتروج التخوين املتبادل بني التيارات الفكرية الوطنية؟ إذن فكيف السبي  لالنفكاك من هذه الداىرة املفرغة؟!
وأمهية اخلروج من مجلة هذه األعداد النوعية اخلاصة من الفصلية خبالصات حول إشكالية مهمة  -

( وملاذا فشلت غالبها؟ وه  20و 91لاوأساسية  هي: طبيعة الثورات املصرية خالل العصر احلدي؛ )القرن ا
فشلت  لكلية؟ أم مثة منجز لك  منها رمبا يكون حمدود األثر عن أهدافها الكرب ؟ بينما حققت أمم غريان حول 

حمط  -قلب ومركز العامل العريب واإلسالمي-العامل جناحات وإجنازات تنموية وهنضوية، بينما تظ  مصر 
 االستهداف واالستضعاف؟

 النقاط األساسية اليت خرجنا هبا وحتسن من الورقة األساسية على النحو اآليت:  تام تلخص د.اندية مصطفى:يف اخل
فاهلدف األساسي من األعداد األربعة ليس دراسة الفرتات املختلفة من التاريخ املصري )فرتة  (9)

طنية مث : االستقالل، الوطنية، فرتة مبارك...(، ولكن دراسة نقاط االنتقال يف القضااي األساسية الو  -السادات
اإلسالمية، أثر البيئة الدولية، العالقة بني -العسكرية، العالقات العلمانية-العلمانية، اإلسالمية، العالقات املدنية

الدين وبني السياسة، أشخاص وأحزاب، اهلياك  االجتماعية السياسية واالقتصادية الداخلية، التنظيمات املدنية، 
العروبة واإلسالم، العالقة بني اجملتمع والدولة، العدالة االجتماعية، ويف قلب هذه املفاهيم املختلف العالقة بني 
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حوهلا مبرور الوقت، اإلشكالية األساسية للعالقة ما بني االستقالل الوطين واملزيدات حوله من جهة، والدميقراطية 
القرتا ت اليت طرحت حوله هذه الثالثية، ما بني مرجح من جهة ًثنية، والعدالة االجتماعية من اجلهة الثالثة، وا

وجيب أن نضيف العناية لالستقالل، ومرجح للدميقراطية، ومتحدث عن العالقة بني الدميقراطية والوطنية، 
 .ابلعدالة االجتماعية

هل  ال إىل التساؤل: فاتضحت التوجهات حول هذه القضااي، خاصة ما يتص  بدرجة اإلسالمية مقارنة بدرجة العلمانية  وصو 
منزوعة الوسم اإلسالمي؟ وهل هي علمانية؟ وذلك على الرغم من أن الشائع حوهلا إهنا ثورة شعبية  9191كانت ثورة 

 ؟وطنية تضم كافة التيارات
النقطة األخر  األساسية، هي: ملن اخلطاب يف هذا العدد من قضااي ونظرات؟ فهو خطاب جامع  (2)

لى حساب اجتاه يف عرض املوضوعات )خاصة من خالل  جتميع ما كتب يف الدراسات ال ميكن االحنياز الجتاه ع
 املتنوعة اليت كتبت يف املوضوعات حم  النقاش(.

وهناك إشكالية مهمة مطروحة  وهي طبيعة الثورات يف املنطقة يف القرنني األخريين على األق : ه   (3)
.. وملاذا؟ ه  فشلت.. وملاذا؟ فما املآل اآلن يف قضااي هي ثورة واحدة ذات مراح  فنقول إهنا مل حتدث تغيرياا
 الوطنية والدميقراطية والعدالة االجتماعية والوحدة الوطنية؟ 

والقضية األخرية يف غاية األمهية: فه  حنن نتحدث يف إطار دول قطرية ضيقة أم يف أطر أوسع..  (4)
فالوضع الراهن يؤكد أنه ال يوجد أوطان أو دول أو  ما يطرح إشكالية العالقة بني الوطن والدولة، والوطن واألمة؟

أمة، فاهلدف أن يتضح هذا املسار يف التطور وأسبابه، أكثر من الرتكيز على النظم السياسية كنظام عبد الناصر أو 
نظام السادات. لكن هذه النظم هبذه الشخصيات ساعدت يف هذا املسار، فضالا عن أتثري البيئة الدولية، 

متغرية وضغوطها يف غاية الشدة لدرجة تدفعنا للتساؤل: ما الفارق بني منطقتنا  خالل ماىيت عام مل فاألخرية 
نتمكن من النهضة وبني مناطق أخر  منها على سبي  املثال أمريكا الالتينية يف حتوهلا من االنقال ت العسكرية 

ارجية، ومث  منطقة أخر  وهي شرق أورو  ومث  إىل الدميقراطية، والنزاع بني اليسار واليمني حىت ولو بتدخالت خ
 إيران وتركيا.. مجيعهم حققوا هنضة يف عمليات التغيري املختلفة. 

إذن، فلماذا مل تستطع املنطقة العربية عرب القرن املدروس أن حتقق هذا؟ هل هذا ألهنا قلب اإلسالم؟ أم العتبارات 
 ود إسرائيل؟ جيوسرتاتيجية كموقعها والبرتول وخالفه، أم لوج

هذه هي الرؤية اليت نرغب يف تقدميها، وك  قضية مما سبق هلا رؤ  ذاىعة وشاىعة ورؤ  مشوهة للوعي واإلدراك، وهناك رؤ  
أخر  جيب إعادة طرحها ملواجهة هذه احلالة من اإلدراك العام املتدين واملشوه الذي يستند إليه االستبداد وسياسات التبعية وعدم 

 اإلطالق.التغيري على 
***** 
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أعمال مركز يف : قراءة مصر من ثورة إىل ثورة

 احلضارة
 مروة يوسف

 :مقدمة
كانااات مصااار يف باااؤرة اهتماااام مركاااز احلضاااارة للدراساااات 

.....( يف أنشااااااطته املختلفااااااة، رارنخهااااااا -9117والبحااااااوث)
واقتصاادها، وواقعها ومستقبلها، فكرها وسياساهتا وجمتمعهاا 

سااواء يف أعمااال خاصااة مبصاار، أو أعمااال أوسااع كااان ملصاار 
 لعديااااد ماااان منهاااا موقااااع القلااااب واملركااااز، لااااذلك قااااام املركااااز 

رات الااااايت عنيااااات االفاعلياااااات وأصااااادر العدياااااد مااااان اإلصاااااد
  لشأن املصري وتطورات قضاايه وأحداثه.

فلقااد عنيااات حوليااة "أمااايت يف العااامل" بقضاااااي مصاار عااارب 
و ألخاااص يف منتهااااه وبداياااة القااارن احلاااادي  القااارن العشااارين

والعشاارين حياا؛ باادأ إصاادار احلوليااة عقااب نشااأة املركااز بعااام 
، وهاااي  ألسااااس تبحااا؛ يف الاااروابط 9117/9118واحاااد 

بااااني قضااااااي األمااااة احمليطااااة  لتفاااااعالت فيمااااا بااااني مكوانهتااااا 
 وبعضها البعض، وبينها وبني القو  األخر  يف العامل.

ألماة يف قارن"، وهاي عادد خاااص واشاتملت موساوعة "ا 
كبداياة لقارن   2000من حولية "أميت يف العامل"، صادر عاام 

جديد، على رؤية كلية شااملة لتطاور حاال األماة املسالمة يف 
اجملاااالت الفكريااة والسياساااية واالقتصااادية وجااازء خاااص عااان 
مصااار، عااارب القااارن العشااارين كقاعااادة ومنطلاااق لتحدياااد ماااآل 

ألهم القضااي واحملااور الايت اهاتم   الواقع ولتحديد أجندة حبثية
 هبا املركز بعد ذلك.

واساااتكم  املركاااز أعمالاااه عااان طرياااق إصااادار العدياااد مااان 
الكتااب الاايت تناولاات العديااد ماان املوضااوعات املتعلّ قااة  ألمااة 

                                                           

  .حثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث  

اإلسااالمية بشااك  عااام ومصاار بشااك  خاااص،  إلضااافة إىل 
بااادأ املركاااز  فصااالية إلكرتونياااةوهاااي "قضاااااي ونظااارات" دورياااة 

، وهتاااااادف إىل جتدياااااااد الاااااااوعي 2096إصاااااادارها يف ماااااااارس 
بقضااااااااي العااااااامل اإلسااااااالمي ويف قلبهااااااا مصاااااار، انهيااااااك عاااااان 
إصدارات مراكاز أخار  ارتبطات ماع املركاز بوشااىج التعااون، 

 .(9)من خالل رائسة مشرتكة أو أنشطة مشرتكة
وتتنااااااول هاااااذه الورقاااااة قاااااراءة يف أعماااااال مركاااااز احلضاااااارة 

ن خااااالل ثالثااااة حماااااور: للدراسااااات والبحااااوث عاااان مصاااار ماااا
 -، الثاين9191مقتب  القرن العشرين يف حميط ثورة  -األول

بااااني اإلصااااالح  : مااااا2099 وثااااورة يناااااير 91مااااا بااااني ثااااورة 

                                                           

( ارتبط مركز احلضارة للدراسات والبحوث مع ك ٍّّ من مركز البحوث 9)
والدراسات السياسية،  ومركز الدراسات احلضارية والثقافية، بكلية االقتصاد 

 جامعة القاهرة، ومن ضمن األعمال املشرتكة ما يلي: -السياسية والعلوم 
د. اندية حممود مصطفى، د. زينب عبد العظيم )حترير(، الدور اإلقليمي 
ملصر يف مواجهة التحدايت الراهنة، )جامعة القاهرة: مركز البحوث 

 (.2003والدراسات السياسية، 
ة املصرية ومستقب  د. هبة رؤوف، د. عال أبو زيد )حترير(، املواطن

الدميقراطية: رؤ  جديدة لعامل متغري، أعمال املؤمتر السنوي السابع عشر 
(، 2003ديسمرب  23 - 29ملركز البحوث والدراسات السياسية )

 (.2005)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 
د. سيف الدين عبد الفتاح )إعداد وتقدمي(، أسامة جماهد )مراجعة وحترير(، 

العايل يف مصر: خريطة الواقع واستشراف املستقب  )أعمال املؤمتر  التعليم
(، )جامعة 2005فرباير  97-94السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية 

القاهرة: كلية االقتصاد والبحوث السياسية، مركز البحوث والدراسات 
 (.2006السياسية، 

علمي د. سيف الدين عبد الفتاح، د. اندية حممود مصطفى )تنسيق 
وإشراف(، مدحت ماهر )مراجعة وحترير(، مصر والعامل: رؤ  متنوعة 
وخربات متعددة يف العالقة بني الديين واملدين والسياسي، )جامعة القاهرة: 
برانمج الدراسات احلضارية وحوار الثقافات، ومكتبة الشروق الدولية، 

2007.) 
ير(، حالة جتديد د. اندية حممود مصطفى، د. إبراهيم البيومي غامن )حتر 

اخلطاب الديين يف مصر، )جامعة القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، مركز 
 (.2007البحوث والدراسات السياسية 

د. اندية حممود مصطفى )حترير(، الرتبية املدنية وعملية التحول الدميقراطي 
، )جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات 2005-9180يف مصر 
 .(2007السياسية، 
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ثااورة يناااير ومااآالت قاارن  -، الثالاا؛والدميقراطيااة واالسااتقالل
 .من الزمان
: 9191العشللرين يف حمللير ثللورة  مقتبلل القللرن -أواًل 

 اتريخ وجداالت
عمااال املركااز عاان بدايااة القاارن العشاارين سااواء يف بقااراءة أ

القضااي اليت اشتعلت يف تلك الفرتة أو رؤ  املفكرين عنها، 
جند أن التاريخ حاز مساحة كارب  مان دراساات املركاز ساواء 

 غااايني مااان حيااا؛ املااانهج أو مااان حيااا؛ األمهياااة، ألن التااااريخ 
الت والااادروس الااايت تسااااعد علاااى تعمياااق فهااام جاااذور  لااادال

سااااعد أيضااااا ي ، ومااان مث  وحاضااارة وأوضااااع حديثاااة ومشااااك 
، ومن مكانيات التغيري وقيوده وضوابطهإلفهم العلى تعميق 

إهنااء هاو  -حي؛ مانهج قاراءة التااريخ، فهنااك شاق ني: األول
ة ز العلمياااة مااان أجااا  الوصاااول إىل الذاتياااة البيني اااحالاااة التحيُّااا

 نقااا  املعرفاااة باااني شخصاااني، ولكااان ماااع قااادرة الطااارفني وهاااي
 علااااى فهاااام ودراسااااة الظاااااهرة والقاااادرة علااااى مقارنااااة النتاااااىج،

هااااااو كيفيااااااة قااااااراءة الوًثىااااااق الغربيااااااة بنظاااااارة  -والشااااااق الثاااااااين
موضوعية ال جتع  الباح؛ يتبىن  وجهة نظر الوثيقة بقدر ما 
يسااتنتج منهااا حقاااىق ووقاااىع رارنخيااة عاصاارهتا املنطقااة العربيااة 

ااحه كاا ي ماان دراساايت د.  ويف مركزهااا مصاار. وذلااك كمااا توضّ 
 أبعاااد التحيااز يف دراسااات: الدولااة العثمانياةاندياة مصااطفى "

دراسااة ، و (9)اإلسااالمي" التاااريخ دراسااات ويف الاادويل النظااام
الفرنساي علاى مصاري –جنليازيالصاراع اإلد. وجيه الكاوثراين "

السااااوري إىل -ماااان مسااااألة االحتاااااد املصااااري ..الشاااارق العااااريب
لوماسااااااية الفرنسااااااية دراسااااااة يف وًثىااااااق الدب :لة اخلالفااااااةأمساااااا

(9192-9195)"(2). 

                                                           

د. اندية حممود مصطفى، الدولة العثمانية يف دراسات التاريخ  (9)
اإلسالمي والنظام الدويل، )يف(: د. عبد الوهاب املسريي )حترير(، إشكالية 
التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، أعمال الندوة اليت نظمها املعهد 

دسني املصرية، العاملي للفكر اإلسالمي يف واشنطن  لتعاون مع نقابة املهن
، )القاهرة: املعهد العاملي للفكر 9112فرباير  29 - 91القاهرة يف 
 (.9114اإلسالمي، 

الفرنسي على مصري الشرق -( د. وجيه الكوثراين، الصراع اإلجنليزي2)
السوري إىل مسألة اخلالفة دراسة يف -العريب: من مسألة االحتاد املصري

(، )يف(: د. اندية حممود 9195-9192وًثىق الدبلوماسية الفرنسية )

وفيماااا يتعل اااق  ملوضاااوعات الواجاااب دراساااتها، فحااااازت 
علااااى مكانااااه يف دراسااااات وهنايتهااااا دراسااااة الدولااااة العثمانيااااة 

املركز وذلك ملعرفة اإلشكاليات الايت واجهات املنطقاة العربياة 
ويف قلبها مصر أثناء تلك الفرتة ليس على املستو  الداخلي 

املسااتو  اخلااارجي أيضاااا، وأتثااريه يف الااداخ  فقااط باا  علااى 
ماان حياا؛ تغيااري اخلااراىط اجلغرافيااة والفكريااة، هااذا  إلضااافة 

أهام اإلشاكاليات الايت إىل أن هناية الدولاة العثمانياة حاد دت 
حاادود العالقااة بااني واجهاات العااامل اإلسااالمي أبكملااه، وهااي 

اإلصااااالح الاااايت ال تلغااااي الذاتيااااة اإلسااااالمية، وتكااااون  سااااب 
وبني ضغوط  ،هسس النظام اإلسالمي وأبسالبيندة إىل أُ مست

الدويل القاىم وما تفرضاه مان قياود علاى مثا   يظماإلطار النُّ 
ومان جاناب آخار كيفياة تشاكي  . اإلصاالحمن هذه السب  

 -القاارن ماان قبااا  اإلرادة االسااتعمارية علااى مساااتويني: األول
ة علاى كيفياة السايطر   -القضاء على الدولاة العثمانياة، والثااين

 أقطار الوطن العريب على األصعدة السياسية والثقافية.
وكيف مت  هذا التشكي  اجلغرايف بعد حتوي  كيفية النظر 
حااااااااول قضااااااااااي اخلالفااااااااة واجلهاااااااااد والقاااااااايم املؤسسااااااااة هلمااااااااا 
ومناسباهتما للعصر احلايل، ليتم إعادة تشكي  املنطقة بعدة 

ك بيكاااو ووعاااد بلفاااور، لتظااا  تلااا-اتفاقياااات منهاااا ساااايكس
سااة هلااا هااي املااتحكّ م األساسااي يف  االتفاقيااات والاارؤ  املؤسّ 
املنطقاااة علاااى ماااادار قااارن ماااان الااازمن، سااااواء علاااى املسااااتو  
السياساااااي أو الثقاااااايف أو الفكاااااري، وهاااااي يف هاااااذا اإلطاااااار 
تشكّ   ما ميكان تساميته  لقضاية املصارية الايت جااءت ثاورة 

بعاااااد هزمياااااة الدولاااااة العثمانياااااة وانكشااااااف الااااارؤ  - 9191
 لتنقلها نقلة جديدة. -ستعمارية للمنطقة العربيةاال

ليت ضاااااح أن مقتبااااا  القااااارن العشااااارين محااااا  العدياااااد مااااان 
القضااااي واإلشااكاليات الاايت مااا زالاات تااؤثر يف احلاضاار حاايت 
بعد انتهاء القرن مبا يقرب مان عشارين عامااا،  إلضاافة إىل 
أن مقتبااا  القااارن العشااارين مل يشاااكّ   فقاااط خريطاااة األقطاااار 

بيكااااو  ولكاااان -ة للااااوطن العااااريب  تفاقيااااة سااااايكساملقساااام
                                                                                    

مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حترير(، األمة يف قرن، عدد خاص 
من حولية "أميت يف العامل"، )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، 

 ( الكتاب الثال؛.2002مكتبة الشروق الدولية، 
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شااك   أيضاااا اجلااداالت الفكريااة الاايت شااهدها القاارن، حياا؛ 
عكساات تلااك اجلااداالت مااا محلااه هااذا القاارن ماان أحااداث 
خارجياااااة وداخلياااااة وحتاااااوالت وإحباطاااااات، كماااااا وضاااااحتها 

حاااوارات األماااة يف قااارن: دراساااة دراساااة د. عمااااد شااااهني "
 .(9)"حالة مصر

بي نااات أن الساااجال الفكاااري علاااى مااادار فهاااذه الدراساااة 
قرن باني التياارات املصارية املختلفاة حاول قضاااي ًثبتاة حبكام 
ة بتغااريُّ الظااروف  مركزي تهااا وأمهيتهااا للمجتمااع املصااري، متغااريّ 
السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة وتعاقااب األجيااال وماان 
تلااك القضاااااي الناجتااة عااان إعااادة التشاااكي  السااابقة: اهلوياااة 

نتماااء والنظااام السياسااي، ومصاادر القاايم وعالقااة الاادين واال
  لسياسة.

ويت ضاااااح مااااان خاااااالل هاااااذا الساااااجال أتثاااااري الساااااياقات 
السياسية واالقتصاادية الايت شاك لت القارن املاضاي، و لتاايل 
أد ت إىل تشااااكي  احلااااوارات خاللااااه، وماااان هااااذه احلااااوارات 

فصاااا  واجلااااداالت: التقليااااد واملعاصاااارة، والتعلاااايم والثقافااااة، و 
الاااادين والدولااااة، فتلااااك احلااااوارات مازالاااات حمااااالًّ للخااااالف، 
 إلضافة إىل أهنا تركّ ز على ما ميكن وصفه أُبُساس  وأصاول 

 وثوابت اجملتمعات العربية بشك  خاص.
وأثااار الساااجال الفكاااري حاااول ثوابااات اجملتماااع يف الااارؤ  
واألفكااار املت صاالة مبؤس سااات الااوطن، ومنهااا األزهاار  الااذي 

يف تلااك اجلااداالت بتقلاايص دوره العتبااار أنااه طالااب طاارف 
ال جيوز للمؤسساات الدينياة أن تتادخ  يف احليااة السياساية 

حيااااااا؛ كاااااااان الرتكياااااااز نتيجاااااااة  واالجتماعياااااااة واالقتصاااااااادية،
اجلداالت الفكرية علاى إصاالح األزهار وتقلايص دوره علاى 
الااارغم مااان كوناااه أهااام املؤسساااات الدينياااة والثقافياااة والعلمياااة 

عااامل اإلسااالمي، فعلااى ماادار قاارن جنااد كيفيااة علاى مسااتو  ال
أتثري ذلك السجال الفكاري علياه بادعو  إصاالح األزهار، 
وهاااذا  إلضاااافة إىل كوناااه أحاااد احملركاااات األساساااية لثوابااات 

                                                           

لة مصر، ( د. عماد الدين شاهني، حوارات األمة يف قرن: دراسة حا9)
)يف(: د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حترير(، األمة 
يف قرن، عدد خاص من حولية "أميت يف العامل"، )القاهرة: مركز احلضارة 

 (، الكتاب الثاين.2002للدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 

قلاايص تللإىل سااعي الساالطة   ا أد  مم اا  اجملتمااع سااابقة الااذكر
 ،إىل تقلااااايص اساااااتقالله ةمااااان أدوراه ومسااااااحاته،  إلضااااااف

ادي أو العلماااااي وحتجاااااايم دوره عاااااان طريااااااق ساااااواء كااااااان املاااااا
هاا قااانون والايت كااان مان أمهّ   ،القاوانني املختلفاة الاايت صادرت

 .9169لسنة  903إعادة تنظيم األزهر رقم 
والطااااارف اآلخااااار كاااااان ياااااذهب لتقوياااااة األزهااااار لكوناااااه 
مؤسسة من مؤسسات اجملتمع، وتقويته يف عالقة طردية مع 

لااة علااى مساااحات اجملتمااع تقويااة اجملتمااع أمااام الساالطة املتغوّ  
يف اجملال العام، وهذا اجلادال وحالاة األزهار املتادهور خاالل 
القرن املاضي تت ضح يف دراسة د. ماجدة صاحل "األزهار يف 

 .(2)قرن"
وجناااد أن دراساااات املركاااز حاااول مقتبااا  القااارن العشااارين  
اااازت علاااى األبعااااد الثقافيااااة والسياساااية ملااااا  كانااات قليلاااة ورك 

رغبااة يف اتباااع الغاارب كنمااوذج للتحاادي؛، ميكاان تسااميته  ل
وصااعود اجلااادل باااني املاااوروث واحلداثاااة، وأيهماااا األقااارب إىل  
التطبيااق يف مصاار للخااروج ماان األزمااات الناجتااة عاان عصااور 
التااادهور  هاااذا  إلضاااافة إىل تغياااري ماااوازين القاااو  العاملياااة، 
ليظهاار ماان خااالل الدراسااات القليلااة كاا  ماان أمهيااة التاااريخ 

اضاار، والسااجاالت الفكريااة الاايت دارت خااالل ودوره يف احل
القااارن املاضاااي  إلضاااافة إىل تغلياااب اجلاناااب اإلساااالمي يف 

 رؤية املركز كما يت ضح من دارسة األزهر دون الكنيسة.
بلللني  ملللا: 9199وثلللورة 9191ملللا بلللني ثلللورة  -اثنيًلللا

 اإلصالح والدميقراطية وبني االستقالل
باني الثاورتني جناد أناه  أما فيما يتعل ق بقاراءة أعماال املركاز

حماا  االهتماام، وذلااك ألناه احملااك األساسااي  ماا زال التاااريخ
واملوضااااع األول لفهاااام احلاضاااار وإشااااكالياته، كمااااا ات ضااااح يف 
املرحلااااااة السااااااابقة، حياااااا؛ ظهاااااارت يف مقتباااااا  القاااااارن بدايااااااة 
اإلرهاصاااااااات للحااااااادي؛ عااااااان اإلطاااااااار املرجعاااااااي للمجتماااااااع 

 اآلن، هاااذا وسياسااااته، وماااا زال النقااااش يااادور حوهلماااا حاااىت

                                                           

د مصطفى، د. ( د.ماجدة صاحل، األزهر يف قرن، )يف(: د. اندية حممو 2)
سيف الدين عبد الفتاح )حترير(، األمة يف قرن، عدد خاص من حولية 
"أميت يف العامل"، )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، مكتبة 

 (، الكتاب الرابع.2002الشروق الدولية، 
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 إلضااافة إىل السااياق النظمااي والتااارنخي العااام الااذي شاااك  
بشاااك  أو  خااار الوضاااع احلاااايل ملصااار ساااواء علاااى املساااتو  

 الداخلي أو اخلارجي.
وشااك  مقتباا  القاارن أيضاااا جغرافيااة األوطااان فبناااء علااى 

بيكو مت إنشاء الدول الوطنية العربية ومصر -اتفاقية سايكس
نتيجاااة هاااذا التشااااكي  العدياااد ماااان  بشاااكلها احلاااايل، ليظهاااار

اإلشااكاليات الفكريااة ومااان ضاامنها، دور اإلسااالم يف احليااااة 
السياساااااااية ساااااااواء  عتبااااااااره أداة للقياااااااادة لتحقياااااااق الشااااااارعية 
الداخلية أو من جانب السياسة اخلارجية مان حيا؛ تنااقض 
املصااااحل القومياااة ماااع الاااروابط اإلساااالمية، هاااذا  إلضاااافة إىل 

اجلواناب الثقافياة والروحياة فقاط دون حصار دور اإلساالم يف 
 اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وماان جانااب آخاار، ظهااور أحااد أهاام إشااكالياتنا احلاليااة، 
أال وهااااي أزمااااة اهلويااااة للمجتمااااع بااااني اإلسااااالمية والعلمانيااااة 
واالستقطاب بينهما واجلدال حوهلما،  إلضافة إىل اجلماعاة 

شااكالي يت االسااتقالل والدميقراطيااة الوطنيااة املرغااوب هبااا حلاا  إ
اللتااااني كانتااااا مطااااروحتني ومااااا زالتااااا قيااااد النقاااااش حااااىت اآلن، 
حي؛ كان وما زال التدخ  اخلارجي يف الداخ  مؤثراا للغاية 
 على حنو انل من الذات احلضارية املصرية واجلماعة الوطنية.
وحااااول العدياااد مااان املفكااارين التعامااا  ماااع هاااذا الوضاااع 

طاااط إصاااالحية، ومااانهم  املفكااار اإلصاااالحي واخلاااروج مناااه خب
حممد عبده حي؛ كانت رؤيته توضح التعقيد والتشابك بني 
الداخ  واخلارج وبني الثقايف والسياسي وبني الديين والرتبوي 
والتعليماااااي والسياساااااي، حيااااا؛ بااااادأ يف وقتاااااه ظهاااااور خطاااااط 
اإلصالح والتغيري اآليت من اخلارج، ففاي النهاياة املبادأ الاذي 

كيااد عليااه هاهنااا هااو أنااه ال إصااالح رشاايد يف ظاا  جيااب التأ
سلطة احتالل  أو يف ظ  نظام يقاود إىل الفسااد والتادهور، 

 حسب رؤية دراسات املركز.
لتواجااااه مصاااار طااااوال القاااارن العشاااارين معضاااالة أساسااااية  
وهاااااي: هااااا  ميكااااان الفصااااا  باااااني أبعااااااد اإلصاااااالح الفكرياااااة 

نظام  والسياسية، وه  ميكن أن تتم عملية اإلصالح يف ظ ّ  
استبداد داخلي وخارجي؟ ولتكون قضااي اإلصالح يف قلب 
القضااي املصرية، ساواء علاى املساتو  الاداخلي أو اخلاارجي، 

أو  لنساابة لكيفي تااه وآلي اتااه وسياساااته املختلفااة. وذلااك كمااا 
تتعلقاااااااان  لرؤياااااااة الكلياااااااة لقضاااااااية -يتضاااااااح مااااااان دراساااااااتني 

سااااالم اإللااااد. انديااااة مصااااطفى، األوىل حااااول "  -اإلصااااالح
والسياسة اخلارجية املصرية: دراسة يف منط العالقاة وتفساريها 

العالقات الدولية لألمة اإلسالمية ، والثانية عن "(9)"وتقوميها
، هااااااذا (2)"يف منظومااااااة فكاااااار اإلمااااااام حممااااااد عبااااااده وحركتااااااه

، وهاااي مااان (3) إلضاااافة إىل دورة التثقياااف احلضااااري الثالثاااة
وحاااااىت  2005ة باااااني الاااادورات الااااايت عقاااادها املركاااااز يف الفاااارت 

2092. 
وظاا  اإلصااالح وإشااكالياته وكيفيتااه حماا   اهتمااام املركااز، 
حي؛ طرح السؤال عن نوعية اإلصالح املطلوب تنفيذها يف 
مصر؟ وها  الرؤياة الغربياة لإلصاالح يف مصار هاي احلا ؟ إذ 
إنااااااااه ال ميكاااااااان إسااااااااقاط اخلصوصااااااااية الثقافيااااااااة ماااااااان قضااااااااااي 

دون -خلااااااارج اإلصااااااالح، فخطااااااة اإلصااااااالح القادمااااااة ماااااان ا
ال تتناسب مع الواقاع املصاري،  -مراعاة للخصوصية الثقافية

وذلك ألن التدخ  اخلارجي يف العملية اإلصالحية يتجاها  
البعد الثقايف ونتاىجه، ويتجاه  موضع الدين واهلوية، فكما 
قااااال املستشااااار طااااارق البشااااري "اإلصااااالح صااااناعة حمليااااة"، 

ية من الساجاالت ونتيجة لذلك فقد ظ  موضع الدين واهلو 
بني األطر املرجعية املختلفة )إسالمي/علماين( جزءاا أساسيًّا 

                                                           

( د. اندية حممود مصطفى، اإلسالم والسياسة اخلارجية املصرية: دراسة 9)
قة وتفسريها وتقوميها، )يف(: د. اندية حممود مصطفى، د. يف منط العال

سيف الدين عبد الفتاح )حترير(، األمة يف قرن، عدد خاص من حولية 
"أميت يف العامل"، )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، مكتبة 

 (، الكتاب الثال؛.2002الشروق الدولية، 
لية لألمة اإلسالمية يف منظومة ( د.اندية حممود مصطفى، العالقات الدو 2)

فكر اإلمام حممد عبده وحركته، )يف(: إبراهيم البيومي غامن، وصالح الدين 
اجلوهري )حترير(، أعمال مؤمتر "اإلمام حممد عبده.. مئة عام على رحيله"، 
)مكتبة اإلسكندرية  لتعاون مع دار الكتاب املصري  لقاهرة ، ودار 

 (.2008الكتاب اللبناين ببريوت، 
( دورة التثقيف احلضاري الثالثة "من أج  بناء الذات احلضارية ووعي 3)

اجلماعة الوطنية"، )القاهرة: مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات، 
(، التقرير اخلتامي 6/1/2007-2ومركز احلضارة للدراسات السياسية، 

اح عرب الرابط للدورة متاح على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث، مت
   https://goo.gl/S9YtYDالتايل: 

https://goo.gl/S1YtYD
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ماان النقاااش حااول اإلصااالح، تلااك اإلشااكاليات كمااا ات ضااح 
ماان الفاارتة السااابقة الااايت ظهاارت نتيجااة السااياقات يف مقتبااا  

 القرن.
ينااير  25-9191لذلك جند أنه يف الفارتة باني الثاورتني 

ضااااية األساسااااية سااااواء كااااان ظاااا   اإلصااااالح هااااو الق 2099
اإلصااااااالح السياسااااااي املتمثّ اااااا  يف الدميقراطيااااااة أو اإلصااااااالح 
االقتصااااااادي املتمثّ اااااا  يف النمااااااو والنهضااااااة، إال أن تطبيقاتااااااه 
متث لت يف االنفتاح الذي طُبّ قم يف أواى  الثمانينياات أو بداياة 
التسعينيات مع تطبيق سياسات اإلصالح اهليكلي املفروضة 

 يل وصندوق النقد الدويل.من البنك الدو 
وظهرت العدياد مان الدراساات حاول جمااالت اإلصاالح 
املطلوباااة، وكاااان أحاااد اهتماماااات دراساااات املركاااز هاااو جماااال 
العم  األهلي  عتباره نوعاا من أنواع التفاعالت عرب القومية 

 لسعة األمةالوطنية  األقطارضيق اخلروج من والذي قد يتيح 
 مام األساسي  ملركز.اإلسالمية، وهي حم  االهت

وماان جانااب آخاار، فااإن العماا  األهلااي كااان أحااد أوجااه 
العالقاااة باااني اجملتماااع والدولاااة، خاصاااة يف الساااياقات الثقافياااة 
والسياساااة السااااىدة، لاااذلك فاااإن تقوياااة العمااا  األهلاااي يعاااين 
 لتبعياااة تقوياااة اجملتماااع، لاااذلك حاولااات احلكوماااات وخاصاااة 

دور اجملتمع من خالل  احلكومة املصرية السيطرة عليه لتقلي 
 القوانني املختلفة.

و لتايل ال ميكن أن نغف  أن اإلصالح بشق يه السياسي 
واالقتصادي ومستوايته، كان احلدي؛ األهم يف عهد مبارك، 
سواء من قب  الدولاة أو مان قبا  املعارضاة، فماع هناياة القارن 
 العشارين ومااع بدايااة القاارن اجلدياد )األلفيااة الثانيااة( ات ضااحت
األزمااات الكاارب  الاايت تعاااين منهااا مصاار علااى كاا  األصااعدة 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
مل تكن إشكالية اإلصالح يف عهد مبارك تتعل ق  لشاأن 
الااداخلي فقااط، ولكاان أيضااااا السياسااة اخلارجيااة ودور مصااار 
اإلقليمي الذي كان يف تراُجع مستمر، وات ضح ذلك الرتاجع 

زماااات الاااايت ماااار ت يف املنطقااااة العربيااااة، مثاااا  االحااااتالل يف األ
األمريكاااااي للعاااااراق أو العااااادوان املتتاااااايل مااااان إساااااراىي  علاااااى 

 األراضي الفلسطينية وخاصة غزة.

وذلك كما يتضاح مان دراساات املركاز الايت ترك ازت حاول 
اإلصااااااااالح بشااااااااق يله ومسااااااااتوايته املختلفااااااااة، ومنهااااااااا: حااااااااول 

اخلصوصاااية دياااة مصاااطفى "اخلصوصاااية الثقافياااة دراساااة د. ان
الثقافية يف خطا ت اإلصاالح وسياسااته يف مصار: اخلريطاة 

، وحااااول العماااا  األهلااااي دراسااااة أ. هشااااام (9)"واإلشااااكاليات
إشكاالت التفاعالت عرب القومية للعما  األهلاي يف جعفر "
مصاااار بااااني ،  ودراسااااة د. حساااانني توفيااااق حااااول "(2)"مصاااار

ودراسااة د. طااالل  ،(3)"اإلصااالح وبداىلااه: الواقااع واملسااتقب 
مصاار وسااوراي بااني التهديااد وإعااادة العرتيسااي املقارنااة حااول "
، وأخااارياا دراساااة أمحاااد أباااو اجملاااد (4)"تشاااكي  الااادور اإلقليماااي

، اليت تادور حاول ( 5)"املوقف املصري: اخلطا ت واملمارسة"
 .2008/2001على غزة عام  املوقف املصري من العدوان

ن مللن الزمللان: أزمللات ثللورة ينللاير وملل الت قللر   -اثلثًللا
 متكررة

انتهاااااي القااااارن العشااااارين بثاااااورة مصااااارية جديااااادة كاااااارفض 
ألساااليب "اإلصااالح" الفاشاالة الاايت حاولتهااا األنظمااة طااوال 

                                                           

( د. اندية حممود مصطفى: اخلصوصية الثقافية يف خطا ت اإلصالح 9)
وسياساته يف مصر: اخلريطة واإلشكاليات، )يف(: د. اندية مصطفى، د. 

 العامل"، العدد سيف الدين عبد الفتاح )إشراف عام(، حولية "أميت يف
السابع: اإلصالح يف األمة بني الداخ  واخلارج، )القاهرة: مركز احلضارة 

 (.2006للدراسات السياسية، 
( هشام جعفر، إشكاالت التفاعالت عرب القومية للعم  األهلي يف 2)

مصر، )يف(: د. اندية مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )إشراف عام(، 
"، العدد الثاين، )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات حولية "أميت يف العامل

 (.2000السياسية،
( د. حسنني توفيق، مصر بني اإلصالح وبداىله: الواقع واملستقب ، 3)

)يف(: د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )إشراف عام(، 
لدراسات حولية "أميت يف العامل"، العدد السابع، )القاهرة: مركز احلضارة ل

 (.2007السياسية، 
( د. طالل العرتيسي، مصر وسوراي بني التهديد وإعادة تشكي  الدور 4)

اإلقليمي، )يف(: د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح 
)إشراف عام(، حولية "أميت يف العامل"، العدد السادس، )القاهرة: مركز 

 (.2005احلضارة للدراسات السياسية، 
محد أبو اجملد، املوقف املصري: اخلطا ت واملمارسة، )يف(: د. اندية ( أ5)

مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )إشراف عام(، حولية "أميت يف 
العامل"، العدد التاسع،  )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، 

2001.) 
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قرن، كتعبري عن رفض استبداد ُفرض، لتطالب أبهم مطالب 
ظااا   الشاااعب املصاااري يطالاااب هباااا طاااوال قااارن: الدميقراطياااة، 

سااني األحااوال املعيشااية. االسااتقالل، العدالااة االجتماعيااة، حت
-انضاام للثاااورة كااا  فئاااات الشاااعب وشاااكلت خاااالل ذروهتاااا 

أحااااد أهاااام النماااااذج  -مثانيااااة عشاااار يوماااااا حااااىت خلااااع مبااااارك
احلضااارية والقيميااة، ليااتم طاارح سااؤال يف غايااة األمهيااة: كيااف 

 يتم التغيري يف فرتة ما بعد الثورة؟
انتقلااااات مصااااار  لثاااااورة إىل مرحلاااااة جديااااادة يف رارنخهاااااا، 

علاااى املساااتو  الاااداخلي واإلقليماااي والعااااملي، وأصااابح ساااواء 
اجملتماااااااع أكثااااااار وعيااااااااا  إلشاااااااكاليات وترابطهاااااااا وتشاااااااابكها 
وتعقيااداهتا احلالياااة، حيااا؛ ات ضااح حجااام الفسااااد واالساااتبداد 
املتغلغااا  داخااا  أجهااازة الدولاااة املصااارية، ومااان جاناااب آخااار، 

فزاد  -خاصة السياسي-ظهرت الرغبة يف اإلصالح اجلذري 
زاب ومت إنشاء أحزاب جديدة انضم  هلا العديد من دور األح

الشااااباب رغبااااة يف التغيااااري، وانفااااتح اجملااااال العااااام املغلااااق منااااذ 
سااااااتني عاماااااااا يف مصاااااار، خاصااااااة أن الشااااااباب كااااااان احملاااااارك 
ااا أساساايًّا يف الفاارتة التاليااة  األساسااي للثااورة، لااذلك باادوا حمركا

 غيري.من حي؛ إنشاء املبادرات واألحزاب والدفع  جتاه الت
وماااااان جانااااااب آخاااااار، زاد إعااااااداد كاااااا  ماااااان الدراسااااااات 
واملؤمترات األكادميية والسياسية، الايت تطالاب  لتغياري وذلاك 
ماان أجاا  متكااني الثااورة، وانصااب  اهتمااام مركااز احلضااارة عاارب 
الثاااورة املصااارية علاااى اإلصاااالح املطلاااوب وكيفيتاااه، وذلاااك يف 

، إدارة عااد ة ملفااات، ومنهااا: اسااتعادة حلمااة اجلماعااة الوطنيااة
االخااااتالف السياسااااي واجملتمعااااي، مكافحااااة الفساااااد داخااااا  
الدولاااة واجملتماااع، متكاااني الشاااباب، اساااتثمار اخلاااارج وحتصاااني 

 الداخ .
مااع زايدة حجااام الفسااااد والقضااااي الااايت جياااب إصاااالحها 
، بدأت األسئلة حول أولاوايت اإلصاالح يف  إصالحاا جذرايًّ

وايت اإلصاااالح الوقاات الالحاااق للثااورة، وعااارب  املركااز عااان أولاا
املؤس سي يف ستة ملفاات أساساية، هاي: اإلعاالم، والربملاان، 

 والشرطة، ومكافحة الفساد، والعم  األهلي، واحملليات.
لتظهاااار يف الفاااارتة الالحقااااة للثااااورة اإلشااااكاليات احلقيقااااة 
القدميااة اجلدياادة الاايت تواجاااه مصاار وعلااى رأسااها إشاااكاليات 

نشاااااودة، فكماااااا سااااابق اهلوياااااة واملرجعياااااة واجلماعاااااة الوطنياااااة امل
الذكر، تشك لت تلك اإلشكاليات يف مقتب  القرن، وبادأت 
مصر قرهنا اجلديد، وثورهتا الشاابة الايت بادأت بعاد ماا يقارب 

باانفس اإلشااكاليات، تلاااك  9191ماان مئااة عااام علاااى ثااورة 
اإلشااااكاليات الاااايت سااااامهت يف خلااااق فاااارص للثااااورة املضااااادة 

النظااام القاادمي لاللتفااف حااول مطالاب الثااورة وعااودة عناصار 
إىل املشاااهد السياساااي كنتيجاااة مباشااارة لاااذلك اإلرث الثقيااا  

 من الفساد واالستبداد.
وذلااااك كمااااا توضااااحه  ستفاضااااة دراسااااات املركااااز حااااول 

الثاورة املصارية الثورة املصرية ومنها: كتا  د. اندية مصطفى "
: فهااااا  تؤسااااااس املرحلاااااة االنتقالياااااة لتغيااااااري  اااااا حضاااااارايًّ منوذجا

(: مرحلة 2لثورة املصرية منوذجاا حضارايًّ )ا، و"(9)"حضاري؟
-ماااااااا بعاااااااد االساااااااتفتاء: تاااااااداعيات االساااااااتقطاب العلمااااااااين

 العاادد احلااادي عشاار، و (2)"اإلسااالمي علااى التغيااري احلضاااري
: الثااااااورة املصاااااارية والتغيااااااري احلضاااااااري ماااااان "أماااااايت يف العااااااامل"

املاااؤمتر املصاااري  ،  وكتااااب "(3)2092-2099 ..واجملتمعاااي
حنااو دولااة قويااة وجمتمااع مشااارك )اإلصااالح األول للنهااوض: 

 .(5)"دواىر االنتماء وأتصي  اهلوية، وكتاب "(4)"املؤسسي(

                                                           

(9 : فه  تؤسس ( د. اندية حممود مصطفى، الثورة املصرية منوذجاا حضارايًّ
(، )القاهرة، 9املرحلة االنتقالية لتغيري حضاري؟، سلسلة الوعي احلضاري )

 (.2099مركز احلضارة للدراسات السياسية، يونيو 
(: مرحلة 2( د. اندية حممود مصطفى، الثورة املصرية منوذجاا حضارايًّ )2)

ري اإلسالمي على التغي –ما بعد االستفتاء: تداعيات االستقطاب العلماين
(، )القاهرة، مركز احلضارة للدراسات 3احلضاري، سلسلة الوعي احلضاري )

 (.2099السياسية، أكتوبر 
( د. اندية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح )إشراف عام(، العدد 3)

احلادي عشر من "أميت يف العامل": الثورة املصرية والتغيري احلضاري 
احلضارة للدراسات السياسية،  ، )القاهرة: مركز2092-2099واجملتمعي.. 

 (.2092مكتبة الشروق الدولية، 
( مركز احلضارة للدراسات السياسية، املؤمتر املصري األول للنهوض: حنو 4)

دولة قوية وجمتمع مشارك )اإلصالح املؤسسي(، أعمال املؤمتر الذي عقد 
ضارة يوليو مبركز املؤمترات جبامعة القاهرة، )القاهرة: مركز احل 97-96يف 

 (2097للدراسات السياسية، دار البشري للثقافة والعلوم، 
د. اندية حممود مصطفى، أسامة جماهد، ماجدة إبراهيم )حترير(، دواىر  (5)

(، )القاهرة: مركز 5االنتماء وأتصي  اهلوية، سلسلة الوعي احلضاري )
 (.2093احلضارة للدراسات السياسية، دار البشري للثقافة والعلوم، 



93 

واجلاادير  لااذكر أن أعمااال املركااز بعااد الثااورة حااول مصاار 
ا، حياا؛ ميكاان القااول أن كاا  أعمااال  شااهدت صااعوداا متزاياادا

مل تكان إال عان  2099املركز ما بعد الثاورة املصارية يف ينااير 
كانت تلك األعمال كتباا أو دورايت أو دورات   مصر، سواء

 تدريبية.
شهدت الثاورة املصارية انتكاساة   2093مث ويف منتصف 

كااااااارب  يف انتصاااااااار قاااااااو  الثاااااااورة املضاااااااادة وعاااااااودة احلكااااااام 
يوليااااو، ودخااااول الثااااورة املصاااارية  3العسااااكري ملصاااار مبشااااهد 

منعطفاا خطرياا من االستقطاب الذي استطاعت قاو  الثاورة 
غالله، لتقدم خطا ا يرفض الرؤ  املختلفة إلدارة املضادة است

املرحلة السياسية  إلضافة إىل تصادير العدياد مان النظارايت 
األمنية إىل السطح لتدخ  مصار يف "حارب طاواحني اهلاواء" 

 حرب اإلرهاب الذي ختلقه األنظمة.
انصااااب  العاااادد الثاااااين عشاااار ماااان "أماااايت يف العااااامل" علااااى 

اجلديااااااادة الااااااايت مااااااار ت هباااااااا مصااااااار  دراساااااااة الفااااااارتة االنتقالياااااااة
اتااااه يف  2092/2094 ماااان أجاااا  رساااام خريطااااة الواقااااع وتغريُّ

مجياااع األصاااعدة وعلاااى كافاااة املساااتوايت، كاااان اهلااادف منهاااا 
تقييم املرحلاة الساابقة، وحتدياد التحادايت التالياة يف امللفاات 
األكثاااار أمهيااااة ومنهااااا، ملااااف الدميقراطيااااة وكيفيتهااااا، حتااااوالت 

ورة وثاااورة مضاااادة، اإلعاااالم ودوره يف اجملتماااع املصاااري باااني ثااا
 صعود الثورة املضادة، اخلارج وتطوراته.

واساااتمر اهتماااام املركاااز  لشاااأن املصاااري كجاناااب حماااوري 
ماااان أعمااااال املركااااز ودراسااااة التغيااااريات علااااى كافااااة األصااااعدة 
الداخلياااااة واخلااااااارجي، وعلاااااى كافااااااة املساااااتوايت االقتصااااااادية 

ضااااااح كيااااااف أث اااااارت والسياسااااااية واالجتماعيااااااة والثقافيااااااة، ليت  
إشااااكاليات بدايااااة القاااارن علااااى صااااعود الثااااورة املضااااادة، هااااذا 
 إلضاافة إىل تطااور الاادور املصااري اإلقليمااي والعاااملي صااعوداا 
وهبوطاااااا، واخاااااتالف أولاااااوايت الساااالطة املصااااارية وانكشااااااف 

 التحوالت فيها.
واآلن وبعاااد مثااااين سااانوات مااان الثاااورة املصااارية، ماااا زالااات 

تقيااااايم التجرباااااة املصااااارية مااااان كافاااااة دراساااااات وتقاااااارير املركاااااز 
جوانبهاااا، ساااواء علاااى املساااتو  الاااداخلي أو اخلاااارجي، علاااى 
املستو  السياسي أو املستو  االجتماعي واالقتصادي، ويف 

للثااورة  إلضااافة  يالقلااب الشااباب ألهناام هاام احملاارك األساساا
 إىل كوهنم أساس املستقب .

لثاين وذلك كما يتضح من أعمال املركز، ومنها: العدد ا
عامان من حتوالت الثاورة املصارية : "أميت يف العامل"عشر من 

وكتاب د. سيف الدين عبد الفتااح  (،9)(2094– 2092)
، وكتااب د. (2)"املرحلة االنتقالية: قراءة يف املشهد املصري "

حاااااروب اجليااااا  الراباااااع: باااااني الرواياااااة شاااااريف عباااااد الااااارمحن "
التهااااامي، . أمحاااد ، ودراساااة د(3)"األمريكياااة والرواياااة املصااارية

، وك  (4)د احلضاري للسياسة يف مصرالتدافع اجليلي والتجدُّ 
ماجاااااادة  ماااااان التقااااااارير التاليااااااة يف فصاااااالية قضااااااااي ونظاااااارات:

مشاااااااروطيات صاااااااندوق النقاااااااد الااااااادويل ومصااااااار: "إباااااااراهيم، 
انهااااد عااااز  د. ، (5)، العاااادد السااااادس"النيوليرباليااااة وانقاااادوها

رية جتاه إسراىي : انكشاف التحول يف السياسة املص"الدين، 
مروة  ،(6)العدد الثامن ،"2097-2096املوقف والعالقات 

                                                           

د.اندية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح )إشراف عام(، العدد ( 9)
الثاين عشر من "أميت يف العامل": عامان من حتوالت الثورة املصرية 

(، متاح على موقع مركز احلضارة، عرب الرابط التايل: 2094–2092)
https://goo.gl/sKWvfv 

عبد الفتاح، املرحلة االنتقالية: قراءة يف املشهد  ( د. سيف الدين2)
(، )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات 6املصري، سلسلة الوعي احلضاري )

 (.2094السياسية، دار البشري للثقافة والعلوم، 
( د. شريف عبد الرمحن، حروب اجلي  الرابع: بني الرواية األمريكية 3)

 (.2096البشري للثقافة والعلوم، والرواية املصرية، )القاهرة، دار 
( أمحد التهامي، التدافع اجليلي والتجدد احلضاري للسياسة يف مصر 4)

)يف( د.اندية مصطفى )إشراف عام( العدد الثال؛ عشر من حولية "أميت يف 
العامل": املشروع احلضاري اإلسالمي: األزمة واملخرج، )القاهرة: مركز 

 (.2097احلضارة للدراسات السياسية، 
( ماجدة إبراهيم، مشروطيات صندوق النقد الدويل ومصر: النيوليربالية 5)

وانقدوها، فصلية قضااي ونظرات، العدد السادس، متاح على موقع مركز 
 https://goo.gl/LrWv5rاحلضارة، عرب الرابط التايل: 

ول يف السياسة املصرية جتاه ( د. انهد عز الدين، انكشاف التح6)
، فصلية قضااي ونظرات، العدد 2097-2096إسراىي : املوقف والعالقات 

الثامن، متاح على موقع مركز احلضارة، عرب الرابط التايل: 
https://goo.gl/7LXEnX 

https://goo.gl/sKWvfv
https://goo.gl/sKWvfv
https://goo.gl/LrWv5r
https://goo.gl/7LXEnX
https://goo.gl/7LXEnX
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، العادد "مصار: زايدة األزماات وردود فعا  متنوعاة"يوسف، 
 .(9)احلادي عشر

 :خامتة
عرب مئة عام شاهدت مصار العدياد مان املراحا  التارنخياة 
اهلاماااة، كاااان مااان أمههاااا تلاااك املراحااا  املفصااالية ومنهاااا: ثاااورة 

،  األوىل تطالاااااااااااااب  الساااااااااااااتقالل 2099 ، وثاااااااااااااورة9191
والدميقراطياااااااة، والثانياااااااة تطالاااااااب  لدميقراطياااااااة واالساااااااتقالل 
ا عن التبعي ة، تشارتك كاال الثاورتني يف املطالاب  السياسي بعيدا
وذلااك علااى الاارغم ماان كااون أن هناااك تقريبااا قاارانا ماان الزمااان 
يفص  بينهما، كانات كاال الثاورتني يف ساياق إقليماي وعااملي 

عيااااد تشااااكي  املنطقااااة، سااااواء كاناااات هنايااااة احلاااارب ضاااااغط ي
بيكاااو يف الثاااورة -العاملياااة األوىل وتساااوايهتا واتفاقياااة ساااايكس

األوىل، أو احلروب األهلية واإلقليمياة وأزماات الثاورة املضاادة 
 يف الثورة الثانية.

فعرب مئة عام  كان وما زال التااريخ هاو احملاك األساساي 
  بداياااة القااارن العشااارين لفهااام احلاضااار ومتغرياتاااه، فلااام يشاااك

املنطقااة جغرافيًّااا فقااط باا  شااك لها فكاارايًّ كااذلك، فجااداالهتا 
وصااراعاهتا الفكرياااة خرجااات مااان الرغبااة يف اخلاااروج مااان أزماااة 
التخلُّاااف الااايت شاااهدهتا مصااار يف هناياااة القااارن التاساااع عشااار، 
 إلضاااافة إىل تشاااكي  إشاااكاليات انجتاااة عااان حالاااة التغرياااب 

بداية القرن، منها املرجعية واهلوية  واالحتالل اليت عاشتها يف
وأزماااااات اإلصاااااالح املتغااااارية املتكاااااررة، ساااااواء كاااااان إصاااااالحاا 
سياساايًّا )دميقراطيااة( أو إصااالحاا اقتصااادايًّ )منااو اقتصااادي(، 
إىل جااااااداالت حديثااااااة حااااااول نفااااااس اإلشااااااكاليات املرجعيااااااة 
واهلويااة  ودور اإلسااالم يف املساااحات السياسااية واالقتصااادية 

ن تغاااااااري الظاااااااروف السياساااااااية واالقتصاااااااادية علاااااااى الااااااارغم مااااااا
 واالجتماعية.

ويف اخلتاااااااام، وعناااااااد النظااااااار إىل أعماااااااال مركاااااااز احلضاااااااارة 
للدراسات والبحوث عرب عشرين عاماا منذ بداية أتسيسه يف 

، جناااااد أن األماااااة اإلسااااااالمية كانااااات حمااااا  االهتمااااااام 9117
                                                           

فصلية قضااي  ( مروة يوسف، مصر: زايدة األزمات وردود فع  متنوعة،9)
ونظرات، العدد احلادي عشر، متاح على موقع مركز احلضارة، عرب الرابط 

 https://goo.gl/UyqWEUالتايل: 

األساسي ويف قلبها مصر، لذلك فقد انصب  جزٌء غري قلي  
ه علااااااى التااااااارنخي وكيفيااااااة تشااااااكيله للحاضاااااار، ماااااان دراسااااااات

 إلضاااافة إىل اهتماماااه بقضاااااي اإلصاااالح مبساااتوايهتا، ساااواء  
كانااات املطالاااب الدميقراطياااة أو الرغباااات يف مناااو اقتصاااادي، 
وكاااذلك قضاااااي اإلصاااالح االجتمااااعي والثقاااايف، ويف القلاااب 
مااان كااا  ذلاااك الوصاااول إىل مجاعاااة وطنياااة قاااادرة علاااى متثيااا  

اىفهم واالتفااااااق علاااااى أساسااااايات بنااااااء النااااااس مبختلاااااف طاااااو 
اجملتمع املصري احلدي؛، مع االهتمام  لعبد الاديين والثقاايف 
للقضااااي السياسااية كأحااد أهاام املتغااريات يف الساااحة املصاارية 
أو العربيااة، سااواء علااى املسااتو  الااداخلي أو اخلااارجي، وماان 
انحياااة أخااار ، كاااان اهتماااام املركاااز  لثاااورة املصااارية ومآالهتاااا 

ا عااااااان الرغباااااااة الداخلياااااااة واإلقليمياااااااة يف التغياااااااري علاااااااى تعباااااااريا 
املسااااتوايت الداخليااااة واإلقليميااااة وحتقيااااق مطالااااب الشااااعوب 
العربية بشاك  عاام وحتقياق مطالاب الشاعب املصاري بشاك  

 خاص.
***** 

https://goo.gl/UyqWEU
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بعد مائة 9191ثورة 
عام: األسباب، 

الفاعليات، النتائج 
 والدالالت
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 9191ة عن ثورة مقدم

 طارق البشري /املستشار
(9) 

أان من أبناء احلركاة الوطنياة يف  :من أنت، أقول له من يسألين
، ولااد 9191حجاار ثااورة  تاارف يف يمصاار، وماان هااذا اجلياا  الااذ

ات، ولكنناااا يااالثالثين ا بعااد هاااذه الثااورة ببضااع عشااارة ساانة يفجيلنُاا
ومسعناا أعاذب الانغم  حجاورهم، أبناء من قاموا هبذه الثورة تربيناا يف

يف طفولتنااا عاان اسااتقالل مصاار. وكاناات صااورة مصاار املسااتقلة يف 
 رؤاان هي صورة املدينة الفاضلة.

قامااااات هلاااااذا اجليااااا  بوظيفاااااة الرتبياااااة، أي بنااااااء  9191ثاااااورة 
، وبلورة واحد الشخصية والوجدان السياسي وإقامة الضمري الوطين

وهااي  والتصارفات، مان أهاام معاايري االحتكااام يف النظار إىل الوقاااىع
قاماات للكثااريين منااا بوظيفااة تعليميااة يف جمااال السياسااة، ماان تبااني 

هلااا وطراىااق  يطريقااة جااراين األحااداث السياسااية وأساااليب التصااد
 معاجلة املشاك .

ياارد يف السياسااة بعااد ذلااك ماان فكاار  هكااذا كاناات، وكاا  مااا
ا ومواقااااف وفهاااام، وكاااا  مااااا يضاااااف ماااان أهااااداف، إمنااااا ميثاااا  منااااوا 

إخل. وتظااااااا  ثاااااااورة  ...داا ورداا ألصاااااااول وتعميقاااااااااوتوساااااااعة وجتديااااااا
 يملاااان نشااااأوا يف ظلهااااا هاااا يالتااااارنخ يالسياساااا ييف الااااوع 9191

 "اخللية السياسية األوىل".ي "احلدث النواة" أو ه
(2) 

 9191موضع ثورة 
حناان ماان الناحيااة التارنخيااة العامااة نعاايش يف "عصاار االسااتعمار 

نعرف ماىت  ازلنا الومقاومته" على مد  ماىيت سنة حىت اآلن، وم
 يهاااااذا "العصااااار". وحنااااان نساااااميه عصاااااراا مبثااااا  ماااااا يسااااام يينتهااااا
"عصااااار النهضاااااة،  بياااااون عصاااااورهم ويقسااااامون رارنخهااااام إىلو األور 

إخل، وهااام يقصااادون باااذلك  عصااار اإلصاااالح، عصااار التناااوير"...
                                                           

  جملس الدولة املصري.مؤرخ ومفكر وانىب أسبق لرىيس 

الوصف الغالب على أوضاع مرحلة معينة مان رارنخهام. والوصاف 
 إىل عنصاارٍّ حكاام كاا  احلاااكم هلااذه األوضاااع ماان حياا؛ إنااه يشااري

 أوضاع حياهتم ومجيع شئوهنم.
ولكاااا  عصاااار حقااااب وفاااارتات ينقساااام إليهااااا زمانااااه وتصااااطب  
بتنويعات معينة خالل املرحلة املطبوعة  لطابع العاام للعصار، وإذا  
كنااااا اآلن ومنااااذ قاااارنني ماااان الزمااااان نعاااايش يف عصاااار االسااااتعمار 
ومقاومتااااه، فااااإن مثااااة حقبااااة ماااان حقااااب هااااذا العصاااار هااااي حقبااااة 

املباشر"، وهي  لنسابة ملصار تشاغ  ماا باني  يالحتالل العسكر "ا
إىل عاااااااام اجلاااااااالء  9882ملصااااااار يف  سااااااانة االحاااااااتالل الربيطااااااااين

، وماااادهتا أرباااااع وسااااابعون سااااانة، 9156عااااان مصااااار يف  الربيطاااااين
وقعااااااات يف منتصاااااااف هاااااااذه املااااااادة  9191والعجياااااااب أن ثاااااااورة 

  لضبط، بفارق سبع وثالثني سنة عن كا  مان سانة البداياة وعاام
علااااى  الشااااعيب يهااااي الاااارد املصاااار  9191االنتهاااااء، وكاناااات ثااااورة 
املباشااااااار، وأدت إىل فاااااااروق  ياالساااااااتعمار  ياالحاااااااتالل العساااااااكر 

 وحركته الوطنية املقاومة. يجوهرية لصاحل الشعب املصر 
ورد  الربيطااااين يو ختصاااار شاااديد، فاااإن اإلحاااتالل العساااكر 

ياة واألمه يإىل مصر حني كانات علاى مساتو  مان التطاور الاداخل
الدولية مبا يصعب جتاهلاه، كانات بلاداا عارف نظام اإلدارة املتطاورة 

علاااى ماااد  مخساااة وسااابعني عامااااا  يونظااام الزراعاااة واإلنتااااج الناااام
ساااابقت، كمااااا كاناااات بلااااداا عاااارف ثااااورة شااااعبية مصااااحوبة بفكاااار 

وأهداف انضجة، وهي ذات حضارة وثقافة تليدة، ومان  يسياس
مماااا يسااامح  قتنااااص جهاااة أخااار  مل تكااان األمهياااة الدولياااة ملصااار 

إحااااد  الاااادول الكاااارب  هلااااا وضاااامها إىل ساااايادهتا دون أن تتوقااااع 
متااااس عالقاهتااااا الدوليااااة، سااااواء ماااان الدولااااة  بعااااض املخاااااطر الاااايت

كاناااات تاااازاحم   العثمانيااااة أو الاااادول األوروبيااااة الكاااارب  وقتهااااا، الاااايت
 بريطانيا يف أطماعها.

إال  بغري ساند قاانوين الربيطاين يلذلك قام االحتالل العسكر 
هااو  –يحاااكم مصاار الشاارع–توفيااق  يمااا يسااتمد ماان أن اخلااديو 

ماااان اسااااتدعى العسااااكر اإلجنليااااز حلمايااااة عرشااااه يف مواجهااااة ثااااورة 
، واالحااااتالل يسااااند مصاااار  ي. فسااااند االحااااتالل العسااااكر عاااارايب

خاضاااااااع ظااااااااهرايا للسااااااالطة الشااااااارعية القاىماااااااة علاااااااى رأس اإلدارة 
شااارعيةمل ال يفاااإن سااالطة اخلاااديو  ،املصااارية. ولكااان يف الوقااات ذاتاااه
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الربيطاااين  بقاءهااا إال جاايش االحااتالل يتعااد جتااد قااوة ماديااة حتماا
هااااذا، فااااتالزم االثنااااان كاملقعااااد والكفيااااف، ميشااااي املقعااااد أبرجاااا  

املقعاد، وال ينفاك احتيااج أحادمها  الكفيف وينظر الكفياف بعياين
 لآلخر.

وماان هنااا قااام مااا عاارف يف السياسااة املصاارية وقتهااا " لساالطة 
مصااار ومااان حتتهاااا جهااااز اإلدارة  يخاااديو  الشااارعية" وعلاااى رأساااها

املصرية بوزارته ومصاحله وهيئاته املركزية واحمللية، "والسالطة الفعلياة" 
الوافااد إىل مصااار واملقااايم  الربيطااااين يوهااي قاااوة االحااتالل العساااكر 

فيهاااا. وهاااذه السااالطة الفعلياااة يعااارب عااان إرادهتاااا السياساااية املعتماااد 
علااى  ييزيااد مقامااه الااوظيف ، وهااو ماان الناحيااة الرمسيااة الالربيطاااين

تااااازال رابعاااااة للدولاااااة العثمانياااااة  "القنصااااا "، ألن مصااااار كانااااات ال
 نبول، ومااع القنصاا طيف اسا ومشامولة  لتمثياا  السياساي األجناايب

جنليااااااااز يعينااااااااون يف وزارات احلكومااااااااة عاااااااادد ماااااااان املستشااااااااارين اإل
وبقاارار ماان الااوزارة  ومصاااحلها املهمااة  قاارتاح ماان املعتمااد الربيطاااين

، ومااان خاااالل هاااؤالء املستشاااارين تصااا  املشااايئة الربيطانياااة املصااارية
إىل كااااا  جمااااااالت النشااااااط العاااااام لتصااااادر هباااااا إرادة مصااااارية مااااان 

 .الوزارات املختلفة
ا إىل الشائون املصارية هاو ماا جعا  قساما  يوهذا النظر السياس

ماان دعاااة السياسااة املصاارية مااع مفتااتح القاارن العشاارين ياادعون إىل 
ىل أن يكااون هلااا وجااود مااؤثر وفعااال بااني أن تسااعى األمااة املصاارية إ

السااالطتني الشااارعية والفعلياااة القااااىمتني يف مصااار، وكاااان مااان أبااارز 
السايد وصاحيفته "اجلريادة"،  ياملبلورين هلذا االجتاه وقتها هاو لطفا

 وحزب األمة.
(3) 

 9191قيادة ثورة 
يف السالطة السياساية يف مصار،  9191ميكن إمجال أثر ثورة 
الساااايد  يقيااااق مااااا كااااان قااااد دعااااا إليااااه لطفاااايف إهنااااا جنحاااات يف حت

وصااحيفة "اجلرياادة" وحاازب األمااة قباا  الثااااورة مبااا يشااارف اخلمااس 
عشااارة ساااانة، وهاااو أن تكااااون األماااة قااااوة ًثلثاااة مااااؤثرة وفاعلاااة بااااني 

مل تساااااقط السااااالطة  9191السااااالطتني الشااااارعية والفعلياااااة، وثاااااورة 
أو السلطاااااان أو امللااااك( وال أجلاااات السلطاااااة  يالشاااارعية )اخلااااديو 

أو املنااااااادوب  لفعلياااااااااة )عساكاااااااار اإلجنلاااااااايز أو املعتماااااااد الربيطااااااااينا
 (، لكنها أوجدت قوة ًثلثة جبوار هاتني القوتني.يالسام

دور حااازب الوفاااد بقياااادة ساااعد زغلاااول زعااايم ثاااورة  وهناااا أييت
، لقاااااد بااااادأ ساااااعد اخلطاااااوات األوىل للمطالباااااة  ساااااتقالل 9191

ألمااة يلتقااون بوصاافه كباارياا لفريااق حاازب ا 9198مصاار يف نااوفمرب 
علاااى جدارتاااه وصااادارته بيااانهم، ولكناااه ماااا لبااا؛ كثااارياا حاااىت طاااور 
مطالبه ومواقفه مدركاا حلقاىق اإلمكانيات الوطنية املصارية املتاحاة، 

تفتقاات عنهااا اجلماعااة السياسااية  وماادركاا ملااد  القااوة الشااعبية الاايت
 املصرية بشباب مدهنا وقراها وشيوخها وبتليدها وطريفها معاا.

املطاااااالبني مبشااااااركتها  يكانااااات "قاااااوة األماااااة" يف وعااااا :فاااااأوالا 
، كاناات هااي األساار 9191الساالطتني الشاارعية والفعليااة قباا  ثااورة 

الكبرية وكبار املالك واألغنياء وغالبهم من  شوات مصر وعمدها 
كاان طلاب هاؤالء املشااركة ماع القاوتني الشارعية   :يف الريف، وًثنياا

تني قااىمتني تشااركهما احلكام والفعلية، وأن تنضام قاوة ًثلثاة إىل قاو 
 واختاذ القرار.

وهناااا يظهااار دور ساااعد زغلاااول، ذلاااك أناااه مل يقاااد الثاااورة فقاااط 
بااني القااوتني السياساايتني  –قااوة األمااة –إلجياااد هااذه القااوة الثالثااة 

وإمناااا اساااتجاب بكفااااءة وشااارف  –الشااارعية والفعلياااة–القااااىمتني 
ألمااة" علاااى إلمكاااانت الثااورة الشااعبية املصاارية، وليعاادل مفهااوم "ا

هااااااادف مشااااااااركة " األماااااااة" للسااااااالطتني  يدياااااااه وليعااااااادل  لتاااااااايل
 هلذه الزعامة الفريدة. ياألخريني... وهذا هو الدور الشخص

مل تعاااد قاااوة "األماااة" يف األسااار الكبااارية ووجهااااء القاااوم،  :فاااأوالا 
إمناااا صاااارت قاااوة اجلماعاااة املصااارية يف عمومهاااا بشاااباهبا وجالبيبهاااا 

ى املااادارس، و لصااااغار مااان فئااااات وأفناااديتها مااان املتعلمااااني خرجيااا
الطبقااات املتوساااطة يف الرياااف املصااار  واحلضااار واألحيااااء الشاااعبية 

والوجهااااء نظااارة أعااام  واساااتبدل  لنظااارة الضااايقة للساااراة وغريهااا.
وأمشاااا . ألن املسااااألة ليساااات مسااااألة تتعلااااق هبااااذه اجلماعااااة العليااااا 
احملاااادودة، إمنااااا هااااي مسااااألة اساااااتقالل الااااوطن ممااااا يشاااام  عماااااوم 

صاااارت هاااذه  .يماعاااة الوطنياااة السياساااية علاااى النطااااق املصااار اجل
اجلماعاااااة حبجمهاااااا الشاااااام  هاااااي "األماااااة" ممثلاااااة يف تنظااااايم الوفاااااد 

نشااأ كمؤسسااة سياسااية أهليااة وطنيااة يف زخاام الثااورة  يالااذ ياملصاار 
 املصرية. 

وًثنياااا:مل يعااد مطلااب "األمااة" هااو مشاااركة الساالطتني الشاارعية 

                                                           

 .)أي علية القوم )احملرر 
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وإمناااااا صاااااارت أماااااة حركياااااة  والفعلياااااة بوصااااافها قاااااوة ًثلثاااااة شاااااريكة
مشااغبة، تقااوم إزاء الساالطتني اآلخاريني كعنصاار إقااالق وإضااجار، 
فهي تنافس السلطة الشارعية املمثلاة يف امللاك، تنافساها يف شارعية 

 وهاي كاذلك "أماة" الوجود ولتنقص تدرجيياا من نفوذها وسطوهتا.
جتهاااار أبن طلبهااااا هااااو السااااعي الااااداىب واحلثياااا؛ إلهناااااء الساااالطة 

 املمثلة يف االحتالل الربيطاين ملصر.الفعلية 
كاان هااذا هااو مااا امتااد إلياه بصاار سااعد زغلااول وحاازب الوفااد، 

، إن ماااا حااادث 9191وماااا أدركاااه مااان مغاااز  قوماااة املصاااريني يف 
مل يكاان جماارد مطالااب جلماعااة عليااا مصاارية  9191مااارس  1منااذ 

تطالاااب مبكااااان هلااااا يف تقرياااارات السياسااااة املصاااارية، ولكنهااااا قومااااة 
ياسية الوطنية لتحقياق اجنازهاا الاوطين إبجاالء اإلجنلياز اجلماعة الس

أصالا واجنازهاا الادميقراطي إبحالاة امللاك إىل رماز يتجارد ملكاه مان 
 قدرات السيادة واإلمرة والتقرير.

(4) 
 واجلماعة الوطنية 9191تنظيم ثورة 

كاااان الوفاااد قاااادراا علاااى اختااااذ القااارارات املصاااريية، ألناااه قيادتاااه  
اساية ورارنخياة عميقاة، وذلاك ألهناا كانات ذا كانت ذات رؤية سي

ثقافة سياسية حميطة، وكان سعد من هذا الناوع الاذي يصالح ألن 
يقاااااود مجاعتاااااه السياساااااية يف املنعطفاااااات والثنياااااات الكااااارب ، فاااااال 
يغشااي الغبااار بصااريته وال جتعلااه املنحنيااات يغفاا  عاان التوجهااات 

ت األساسااية. وقلياا  مماان حكمااوا مصاار يف عصاارها احلاادي؛ كاناا
لاااديهم هاااذه القااادرة، أزعااام أهناااا كانااات موجاااودة لاااد  حمماااد علاااي 

 .وعبد الناصر، وأكاد أتردد يف القول بوجودها لد  أمحد عرايب
كان أزهرايا مث تعلام     إذله رارنخه كله هلذه الصالحيةوسعد أه  

حياااء أوكااان ريفياااا مث صااار حضااارايا ماان أهاا   ،احلقااوق والفرنسااية
ان يف مجعياااة االنتقاااام السااااعية ألعماااال امليساااورين يف القااااهرة، وكااا

حيااااا؛ يلتقاااااي  "انزيل هاااااامن فاضااااا "مث آل إىل صاااااالون  ،العناااااف
وجهاااااء اجملتمااااع مصااااريني وأجانااااب، وصاااااحب األفغاااااين وحممااااد 

 ،احلاااكم اإلجنلياازي ملصاار وقتهااا "كرومااراللااورد "عبااده مث صاااحب 
، "كروماار"وصاااهر مصااطفى  شااا فهمااي رىاايس الااوزراء يف عهااد 

يف الوقاااااىع املصاااارية مث صااااار مستشاااااراا ووزيااااراا ووكاااايالا  وكااااان كاتباااااا
للجمعية التشريعية، فهو شخصية مركباة وذات تضااريس وعارة مباا 

 يراكم خربات  لغة التنوع وفهم جلماعات املصريني مجيعاا. 

الحااظ عباااس حممااود العقاااد يف كتابااه عاان سااعد زغلااول، أن 
عباده وكرومار  فغااين وحممادكاان حياتفظ بصاورة لكا  مان األ  اسعدا 

واستدل من ذلك على ما يتصاف باه ساعد مان صابغة "نظامياة"، 
فهاااو رجااا  دولاااة، مث ينتقااا  العقااااد ليشاااري إىل أناااه رأ  يف مكتباااة 

أحااااد رءوس الاااادعوة الفوضااااوية يف ) " كااااونني"سااااعد كتااااا ا عاااان 
مماان ينااادون إبلغاااء الدولااة، ويصاايح  (أورو  يف القاارن التاسااع عشاار
 األودية السحيقة؟العقاد أين سعد من هذه 

علااااااى هااااااذه املساااااااحة الواسااااااعة ماااااان التصاااااانيفات السياسااااااية 
واالجتماعياااة جلماعاااات املصاااريني ومااان التنويعاااات الفكرياااة، كاااان 
ساااعد ينظااار ويطاااالع ويتحااارك، لاااذلك اساااتطاع أن يقاااود "أماااة" أو 
مجاعة سياسية بتكويناهتا مجيعااا، وأن يلاتقط اجلاامع بينهاا والقاسام 

لااايس فقاااط عااان عماااوم هاااذه اجلماعاااة  ،يعااارباملشااارتك لفئاهتاااا، وأن 
ولكن أن ينقا  اجلماعاة السياساية مان خصاوص إدراك   ،السياسية

كا  فئااة منهااا بااذاهتا إىل عمااوم إدراكهاا مبااا جيمعهااا ومبااا تنشااده يف 
 هذه املرحلة التارنخية القاىمة. 

ونق  احلركة الوطنية مان ضايق مصااحل الساراي وامليساورين إىل 
وهاااو  لنسااابة للعلمانياااة الوطنياااة مل يتخاااذ  ساااعة اجلماعاااة املصااارية،

ااا مبثاا  مااا كااان ياادعو مفكاارو حاازب األمااة  موقفاااا فكاارايا تغريبياااا قحا
كماااااال "ومل يقلاااااد  القااااادمي ولطفاااااي السااااايد ومثقفاااااو هاااااذا الفرياااااق،

يف تركيااا وقتهااا إمنااا اسااتخلص موقفاااا علمانياااا وسااطياا "ال  "أراتااورك
معاندتاااااه. وقصااااار أراتوركياااااا" ال جيعااااا  هدفاااااه خماصااااامة اإلساااااالم و 

علمانيتااه علااى اخلااروج ماان إطااار املرجعيااة اإلسااالمية ال حتطيمهااا. 
 ن صح لد  التعبري.إوذلك كله 

وهاااو كاااان وقتهاااا يف الساااتني مااان عماااره، فاساااتطاع أن جيااااوز 
. يتجااوز أمثاال عباد اتياحدود جيله وأن ينتقا  إىل جيا  األربعين

الا، وينتقاا  العزيااز فهمااي وعلااي شااعراوي وغريمهااا مماان باادأ معهاام أو 
 إىل أمثال مصطفى النحاس وغريه من هذا اجلي  الوسيط.

 
(5) 

 واحلكومة  9191تنظيم ثورة 
ملاااااا قابااااا  ساااااعد زغلاااااول وعبااااادالعزيز فهماااااي وعلاااااي شاااااعراوي 

، ليسمح هلام  لسافر إىل 9198نوفمرب  93املعتمد الربيطاين يف 
 ريااس لعاارض طلااب مصاار اسااتقالهلا عاان الربيطااانيني علااى مااؤمتر 
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للسااااااالم، رد علاااااايهم املعتمااااااد الربيطاااااااين أبهناااااام ليسااااااوا  "ايفرساااااا"
 .ياحلكومة وال ميثلون الشعب املصر 

مل يكااان هاااؤالء القاااادة بعيااادين عااان هاااذا اهلااااجس، بااا  أهناااام 
اختااااروا أنفساااهم وعلاااى رأساااهم ساااعد الوكيااا  املنتخاااب للجمعيااااة 

فلهااام مسااات  التشاااريعية والعضاااوان اآلخاااران مااان أعضااااء اجلمعياااة.
جهزهتا ذات الصفة النيابية عن األمة، وكاانوا علاى الدولة أو أحد أ

اتصاااااال ماااااا حبساااااني رشااااادي رىااااايس الاااااوزراء، ولكااااان ملاااااا حااااادث 
التشااااااااكيك يف صاااااااافاهتم باااااااادأوا حركااااااااة شااااااااعبية امسياااااااات حركااااااااة 
التااوكيالت، فأعاادوا وثيقااة يوقعهااا الناااس أفااراداا يوكلااون فيهااا عاادداا 

 "للساعي بكا " وذلاك يمن األعضاء هم مان كوناوا "الوفاد املصار 
الوسااى  الساالمية املشاروعة، حيثمااا وجاادوا للساعي ساابيالا لتحقيااق 

وانااااادفع النااااااس يوقعاااااون هاااااذه  اساااااتقالل مصااااار اساااااتقالالا رامااااااا"،
 الصيغة وجيمعوهنا.

كاناات حركااة عجيبااة وغااري مساابوقة فيمااا أخااال. ويف دراساايت 
وقفااات عنااادها طاااويالا، والتوكيااا  الفاااردي علاااى هاااذا  9191لثاااورة 

جر  يف الشئون اخلاصاة، بيعااا أو قرضااا  النحو مقبول ومعقول أن
أو حضوراا أمام حمكمة، ولكن أن أوك  شخصااا معينااا  السام يف 
املطالباااة  ساااتقالل بلااادي مااان احملتااا  األجنااايب فهاااذا أمااار طرياااف. 
محلت األمر أوالا علاى أناه تصارف غلبات باه احلرفاة القانونياة علاى 

 اماة والقضاء.قادة سياسيني كان أغلبهم من رجال القانون واحمل
مل ألبااااا؛ أن أدركااااات أن هاااااؤالء القاااااوم قااااااموا بعمااااا   ولكناااااين

سياساااااااي قاااااااح بطريقاااااااة غاياااااااة يف احلنكاااااااة والرباعاااااااة، أهنااااااام  سااااااام 
التاااوكيالت توجهاااوا جلمااااهري الشاااعب املكوناااة للجماعاااة السياساااية 
املصاارية لعماا  ال ياااؤدي إال  النتخااا ت العامااة أو االساااتفتاءات 

جااااراء عااااادة حتتكاااار الدولااااة وظيفااااة العامااااة، والطريااااف أن هااااذا اإل
الدعوة إلياه وتنظيماه، فهاو مان مظااهر سايادة الدولاة ووظاىفهاا... 
ولكااان هاااؤالء القاااادة األذكيااااء جلاااأوا هلاااذه احليلاااة القانونياااة املساااماة 
 لتااااوكيالت لكااااي ياااادعوا الشااااعب املصااااري السااااتفتاء عااااام علااااى 
ياااا قيااادهتم لااه. رغاام كااوهنم مااواطنني فحسااب ال يتولااون منصااباا رمس
 يف الدولة، وتولت جلاهنم األهلية تنظيم هذا االستفتاء وإجنازه.

وجااااار  ذلاااااك دون اصاااااطدام أبجهااااازة الدولاااااة. فلماااااا فطنااااات 
السااالطة الربيطانياااة إىل هاااذا األمااار وضاااغطت علاااى رىااايس الاااوزراء 
لوقف هذه احلركة اليت مان شاأن متامهاا إجيااد بادي  شارعي للدولاة 

تعاوق حركاة التاوكيالت، مل يشاأ  القاىمة، وملاا بادأت أجهازة اإلدارة
إمنا اكتفى مبا اجتمع من التاوكيالت  ،سعد زغلول أن يصطدم هبا

وأرساا  إىل رىااايس الااوزراء كتاااا ا يساااج  فيااه ماااا جيااري مااان عرقلاااة، 
وكااان ذلااك بعااد أن مل يعااد أحااد يسااتطيع أن يسااأله ماان أناات ومااا 

 صفتك.
  ونشااأ هبااذا تنظاايم هااو "الوفااد املصاار "، لاايس حااز ا ومل يقباا

، إمناااا هاااو "وفاااد" أي ممثااا   قاااط مااان بعاااد أن يسااامي نفساااه حاااز ا
للجماعاااة الوطنياااة املصااارية، وكااا  ذلاااك جااار  عااارب حترياااك شاااعيب 
، وتعبئة سياسية وتوعية فكرية، حشدت ما يشابه اإلمجااع الشاعيب

مما أمكن به حتييد جهاز اإلدارة املصري يف العدياد مان احلااالت، 
عتماداا بريطانياا صااح يف ربيااع الاذي عاني م "اللنايب"حاىت أن اللاورد 

: لقاااد صاااارت احلكوماااة مساااتحيلة، إذ أضااارب املوظفاااون  9191
كلهاام بغااري سااابقة وال الحقااة لااذلك، ألن العاااملني جبهاااز الدولااة 

 ذاته كانوا يعرقلون تنفيذ قراراته احلكومية.
سااااعد وأصااااحابه هااااؤالء الااااذين حتاااادوا ساااالطة الدولااااة وزامحااااوا 

، 9123، و9191مهااور يف بعااض وظاىفهااا وهاام مجهااور ماان اجل
حتااداي ومزامحااة جااررا بنجاااح بغااري اصااطدام، هاام أنفسااهم بعااد أن 

أدركاااوا أناااه مااان اخلطاااأ والغبااااء تاااوهم  9124تولاااوا احلكااام يف ربياااع 
أهنم قبضاوا علاى أعناة السالطة السياساية جملارد أن دالات هلام الاوزارة 

% ماااان أعضاااااىه، 10وإن صاااار هلاااام مبجلااااس النااااواب أكثاااار ماااان 
يف الاااااوزارة وجملاااااس الناااااواب إمناااااا ميارساااااون "املعارضاااااة وعرفااااوا أهنااااام 

السياسية" من خطوط ممارساة متقدماة، أماا أعناة السالطة فهاي يف 
هذا املوقف املتقدم مل تزل بعيادة عان أصاابعهم املشارىبة. وقاد كاان 
ميكن إقالتهم وح  جملس النواب كما أنه مل يكان يتيسار هلام إنفااذ  

خربتاه أناه توقاع كا  ذلاك ك  ما يبتغاون. ومان فارط ذكااء ساعد و 
بعااااااد جناحااااااه الساااااااحق يف االنتخااااااا ت وتااااااردد يف قبااااااول الااااااوزارة 

 9124أسااااابيع، مث قبلهااااا وبقياااات وزارتااااه ماااان مااااارس إىل نااااوفمرب 
فقط. ذلك أن السلطة ليست جمارد اكتسااح انتخاايب وقاوة شاعبية  
كبااااارية، إمناااااا هاااااي أيضااااااا تعتماااااد علاااااى القاااااوة االقتصاااااادية والقاااااوة 

اهلرميااااااة الشاااااارعية يف اجملتمااااااع وقااااااوة مجااااااع  العسااااااكرية وموقااااااع ماااااان
املعلومااات وإشاااعتها. وقااد تااذكرت هااذا الاادرس جيااداا وأان أراقااب 

، وفقااادان النااااجحني يف 2099ينااااير  25جترباااة مصااار بعاااد ثاااورة 
هلااااااذا  2092و 2099انتخاااااا ت الربملااااااان والرائسااااااة عاااااارب ساااااانىت
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اإلدراك الااااااذكي العميااااااق املسااااااتند للخااااااربة والسااااااتيعاب التجااااااارب 
 اسية والتارنخية.السي

(6) 
 سعد واالستقالل

أماااااام املصاااااريني يف طلااااابهم االساااااتقالل وإجاااااالء  مل يكااااان بااااادٌ 
اإلجنليااااز عاااان مصاااار، إال أن يلجااااأوا للطاااارق الساااالمية املشاااااروعة، 
فااالعنف كطرياااق أساسااي إلخاااراج جياااش احاااتالل مل يكاان متيساااراا 
ماان حياا؛ اإلمكانيااة البشاارية والسياسااية وأوضاااع الدولااة واجملتمااع، 

ام األمر على أساس التحريك شابه الشاام  للجماعاة السياساية فق
يف عمومها، ماع أسالوب املقاوماة السالبية بعادم التعااون ماع قاوات 

يقاااع بقاادر ماان أعمااال االحااتالل وأنصااارهم، مث اللجااوء لضاابط اإل
الشغب أو العنف مقصاود هباا بياان إمكاان اللجاوء إىل العناف إن 

كاا  ذلاااك تظاا  املفاوضاااات جلااأ إلياااه الطااارف اآلخاااار. ولكاان ماااع  
هااااي طريااااق كسااااب االسااااتقالل وإجااااالء احملتاااا  وإزاحااااة ساااايطرته 

 وضغوطه على اإلدارة السياسية يف البالد.
ويف املفاوضاااااااة وجاااااااه مسااااااااومة، واملسااااااااومة حتتااااااااج لفحاااااااص 
إلمكاااانت التاادرج يف األخااذ واإلعطاااء، وذلااك لرتتيااب الباااداى . 

ساااومة علااى قااوة وال تقااوم مشااكلة كباارية  لنساابة ملاان يعتمااد يف امل
مادياة، ألن القاوة املاديااة يف الغالاب تقبا  التجزىااة وحتتما  التقساايم 

لاااااذلك فاااااإن احملتااااا  األجنااااايب يساااااتطيع أن يتااااادرج يف  والتبعااااايض.
اإلعطاء واألخذ، ألن قوته مادية، ميكنه أن يقبا  التادرج يف عادد 
قواتاااه احملتلاااة مااان حيااا؛ العااادد وناااوع العتااااد، وميكناااه أن يتااادرج يف 

ات اليت حيتلهاا مان حيا؛ اإلقلايم واملنااطق ساعة وضايقاا أو املساح
. .يكتفاااي بعااادد مااان القواعاااد العساااكرية برياااة أو حبرياااة أو جوياااة.

وميكنااه أن يتاادرج يف حاااالت العااودة بعااد اجلااالء يف ظاارف حاارب 
وميكنااه أن يتاادرج يف عاادد ساانوات  أو خطاار حاارب أو أزمااات...

وإمكاانتااه الاايت بقاااء أي ماان هااذه املمكنااات. لااذلك فمطلبااه ماارن 
حيقق به مطلبه مرنة كذلك، ألنه يساتطيع أن يتادرج يف اساتخدام 

 وساى  القمع للحركة الشعبية املصرية. 
أمااااا البلااااد اخلاضااااع لالحااااتالل فمطلبااااه معنااااوي يف األساااااس، 
وإمكاانتااه الاايت حياارك هبااا مطالبااه معنويااة أيضاااا يف األساااس، وكااا  

رد علياااه التقسااايم وال يقبااا  التجزىاااة وال يااا مااان ذلاااك يف الغالاااب ال
التبعاايض. والسااؤال ماااذا كااان ميكاان للمفاااوض املصااري أن يقدمااه 

لإلجنليااز ومااا الااذي كااان يطلبااه اإلجنليااز، لقااد قاهلااا كااريزون الااوزير 
، أن اإلجنلياااااز 9122املفااااااوض لساااااعد يف مفاوضاااااات  الربيطااااااين

ساااايعطون املصااااريني كياااات وكياااات وكياااات مقاباااا  اعاااارتاف مصاااار 
املصااااريني مااااا يعطونااااااه إال   هااااا، فلياااااس لااااد لوجااااود الربيطاااااين في

القباااول أو التوقيااع علااى معاهاادة تعاارتف بشاارعية الوجااود الربيطااا  
يف النطاااق املتفااق عليااه. والتوقيااع علااى املعاهاادة أو القبااول إمااا أن 
ياااتم وإماااا أال حيااادث أصاااالا هاااو واقعاااة واحااادة تقاااع بتمامهاااا أو ال 

التقسااااايم. وإن  وال حتااااادث أصاااااالا. وال حتتمااااا  جتزىاااااة وال التااااادرج
وساااايلة املصااااريني يف ضااااغطهم وأصاااا  قااااوهتم التفاوضااااية آتيااااة ماااان 
وقاااااااوفهم صااااااافاا واحاااااااداا ومجعاااااااااا ال ينقصاااااااهم يف مواجهاااااااة القااااااااوة 
الربيطانية، ومىت انقسموا ضاعت هذه القوة فاال حتتما  تادرجاا يف 
االساااااتخدام. وهاااااذا  لدقاااااة ماااااا أدركاااااه ساااااعد وأصاااااحابه مااااان فئاااااة 

د، فلماااا صااادر التصاااريح الربيطااااين يف املتشاااددين مااان شاااباب الوفااا
يعرتف من جاناب واحاد  ساتقالل مصار ماع  9122فرباير  28

الاااتحفظ  لنسااابة حلماياااة املواصاااالت الربيطانياااة ومحاياااة األجاناااب 
، "نكباة وطنياة"مسااه أواألقليات والسودان، رفاض ساعد التصاريح و 

وشااارح موقفاااه يف بعاااض خطباااه أبناااه إن قبااا  التصاااريح يكاااون قاااد 
  شا  ومل حيصاا  إال علاى الابعض أو علاى أمار منقاوص أعطاى ك

  لتحفظااااات، كماااان يقااااول لباااااىع اشاااارت  منااااك أبلااااف إال ألفااااا.
وسعد بعد ذلاك عما  يف السياساة العملياة علاى مراعااة حتفظاات 

حااىت ال   ولكنااه والوفااد معااه مل يعاارتف بااه قااط ،فرباياار 28تصااريح 
 يكون قد أعطى ك  ش  وأخذ ألفا إال الفا.

باااني  "أوسااالو"هاااذا الاادرس عنااادما عرفناااا  تفاااق  وقااد ذكااارتُ 
عطااوا كاا  أالفلساطينيني وإسااراىي ، أن الفلسااطينيني هباذا االتفاااق "

شاااا " وهااااو األماااار الوحيااااد الااااذي كااااان  قياااااا علااااى ملكهاااام هااااو 
االعاارتاف بشااارعية الوجاااود اإلساااراىيلي علااى أرضاااهم الساااليبة، وماااا 

ساااااايط وال يعطونااااااه مل يكاااااان حيتماااااا  التجزىااااااة وال التاااااادرج وال التق
التبعاااايض، ومااااا أخااااذوه هااااو جماااارد وعااااود مقسااااطة ماااان قااااوة متلااااك 
التجزىاااة والتاادرج، وأعطااى اإلسااراىيليون الباااىع "ألفااا إال ألفااا" كماااا 

 سبق أن قال سعد رمحه هللا. 
 حصيلة التجربة 

كاااان اهلااادف الاااذي رمستااااه اجلماعاااة السياساااية يف مصااار مااااع 
"أن  :لتاوكيالتهو ماا أوردتاه الصايغة الاواردة   9191حركة ثورة 
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يساااعوا جبمياااع الوسااااى  السااالمية املشاااروعة حيثماااا وجااادوا للساااعي 
وعمقااات حركاااة  ."سااابيالا لتحقياااق اساااتقالل مصااار اساااتقالالا رامااااا

 9152الثورة بزعامة الوفد وسعد زغلول، وقيادة الوفد بعاده حاىت 
هاااذا اهلااادف، وكفلااات لاااه قااادراا معتااارباا مااان التنفياااذ واإلبقااااء مااادة 

ان ماان شااروط وضااع هااذا اهلاادف موضااع اجلديااة ثالثااني ساانة، وكاا
 :ييف التنفيذ ما يل

موقاااف شاااابه إمجااااعي تتمثاااا  فياااه اإلرادة العامااااة للجماعااااة  -
 السياسية يف مصر بفئاهتا وطواىفها ومجاعاهتا الفرعية مجيعاا. 

هاااذا املوقاااف يف مشولاااه مااان شاااأنه أن حيااايط جبهااااز اإلدارة  -

تعاطفااه، وذلاك بغااري املصاري ويكفاا  حيااده وقااد يكفا  قاادراا مان 
 استفزاز وال حتد له وال اصطدام معه.

التنبياااه إىل ماااا ال يقبااا  التجزىاااة مااان مطالاااب األماااة وماااا ال  -
يقبااااا  التقسااااايم مااااان عطاىهاااااا للغاااااري، وذلاااااك عناااااد سااااالوك سااااابي  

 املفاوضة. 
وكعنصااااار  ،أمكاااان وقتهااااا اساااااتخدام العنااااف حباااااذر وبقاااادر -

 ضابط ورادع لعدم جلوء الطرف اآلخر للعنف.
 

*****
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ات نأدوار التكوي -أواًل 
 االجتماعية أثناء الثورة
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 (... 9صفحات من سردية الوطن )

 يف مئويتها 9191يوميات ثورة 
 

"احترس... احترسوا من هذا الشعب فهو يخفي قوة نفسية 
 هائلة"
 عودة الروح ،توفيق الحكيم

 
 ماجدة إبراهيم عامر

 

 .تمهيد..

ا"... سااااااردايت الشااااااعب ومذكراتااااااه الاااااايت حتكااااااي "أايمنُاااااا
محاااااااراء قانياااااااة بلاااااااون النضاااااااال، . ذاكااااااارة الاااااااوطن وحتميهاااااااا..

 "جنااااااااين"بيضااااااااء نقياااااااة كاااااااأحالم الشاااااااباب، مزهااااااارة كاااااااورد 
.. بكاااااااااا  ألواهنااااااااااا مصاااااااااار، واعاااااااااادة كرفرفااااااااااة طيااااااااااور النياااااااااا .

ومبختلاااااااااااااف حوادثهاااااااااااااا وحكاايهاااااااااااااا، تظااااااااااااا  تلاااااااااااااك األايم 
منهااااااا، الساااااارتجاع اخلااااااربة "أايمنااااااا" الاااااايت حناااااان أولىل  لنهاااااا  

 واستخالص العربة.
إن عااااامل أحااااداث األمااااة لاااايس ماااان تاااارف مااااا ياااارو  وال 
 هزلاااااااه، بااااااا  هاااااااو ساااااااطور ملهماااااااة مااااااان صااااااافحات رارنخاااااااه.

تقاااااااااف أايمهاااااااااا يف قلاااااااااب رارنخناااااااااا القاااااااااومي  9191وثاااااااااورة 
ااااا ساااابقها ماااان  احلاااادي؛ حتكااااي سااااردي ته علااااى حنااااو مغاااااير عم 

عااااام، وعلااااى أايم، وعلااااى حنااااوٍّ مشااااكّ   ملااااا حلقهااااا ماااان مئااااة 
حناااااااوٍّ عنااااااااون جانباااااااااا ماااااااان رارنخنااااااااا احلاااااااادي؛ مبعاااااااااين احلريااااااااة 
والوطنيااااااااة والنضااااااااال والصاااااااابو لالسااااااااتقالل، حينمااااااااا نسااااااااج 
شااااعب ماااان عااااامل أحداثااااه عااااوامل أفكااااار ورمااااوز وأشااااياء لقاااارنٍّ 

.  رالٍّ

                                                           

  جبامعة القاهرة، و حثة يف مركز احلضارة  حثة دكتوراه علوم سياسية
 للدراسات والبحوث.

خلللللالل هلللللذه القلللللراءة والعلللللر  للللللبعض أهلللللم كتلللللب 
 9191ثاااااورة  تُعاااااد ملااااااذا، نتسلللللاءل: 9191أتريلللللخ ثلللللورة 

يف راريااااااااخ مصاااااااار " وطنيااااااااة"و" شااااااااعبية" ةثااااااااور  وأكاااااااارب أهاااااااام
 معاااااااين ُسااااااطرت احلااااادي؛ رغاااااام مئاااااة عااااااام مضاااااات؟ وكياااااف

 يف الوطنيااااة والوحاااادة الشااااعبية والثااااورة احملتاااا ، ضااااد الكفاااااح
 واالساااااااتقالل احلرياااااااة ياااااااداين أن فأبااااااات األحاااااااداث، ساااااااردية
 املكتوبااااااااة ذاكرتنااااااااا سااااااااردت مكتسااااااااب؟ وكيااااااااف أو هاااااااادف

ااااا يسااااارد كياااااف أي: أحاااااداث هاااااذه الثاااااورة وأايمهاااااا؟  اؤواحك 
 ومؤرّ خوها أحداثمها؟ الثورة

وقاااااد وقاااااع االختياااااار علااااااى اثناااااني مااااان أهااااامّ  املراجااااااع يف 
كتاااااااب الرافعاااااي عااااان رارياااااخ مصاااااار   -هاااااذا الصااااادد: أوهلماااااا

ماااااااااذكرات  -، وًثنيهماااااااااا(9)9129-9194القاااااااااومي مااااااااان 
الشاااايخ املااااؤرخ عبااااد الوهاااااب النجااااار عاااان أحااااداث الشااااهور 

                                                           

 سنة من القومي مصر اتريخ :9191 ثورة الرافعي، الرمحن عبد (9)
 شاهني، السباعي حلمي املستشار مراجعة ،9199 سنة إىل 9191

 (.9187 ،4 ط املعارف، دار القاهرة:(
 الوطين للحزب ينتمي وسياسيًّا حمامياا كان  وقد الرافعي، أن  لذكر جدير
 التاريخ مؤرخي أهم من يعترب الرافعي، أمني املعروف للسياسي وشقيقاا القدمي
 يامُنمُّ  مما "قومي"، وصف التارنخية أعماله ج  عناوين محلت إذ ملصر  القومي

 مصر بتاريخ عنايته عن ففضال مؤلفاته: قاىمة من للرج  فكري مشروع عن
 مصر على الفرنسية احلملة من احلقبة لتلك أر خ فقد كك    احلدي؛ القومي
 احملت  ضد والنضال العرابية الثورة إىل وخلفاىه علي حممد بعهد مرورا

 آخر يف ليهتم .9151 عام عند وتوق ف 9152 بعد ما حىت اإلجنليزي
 )طبع العريب الفتح إىل التاريخ فجر من املصرية القومية احلركة بتأريخ حياته

 إذ وفاته، بعد طبع ما وهو احلدي؛، للعصر العريب تحالف من مث (،9163
 يف الشعيب  لنضال اهتمامه أن الرافعي قرر وقد .9166 يف املنية وافته
 عنده أصي  التوجُّه ذلك وأن املصرية، القومية احلركة عماد لكونه مصر راريخ
 دون مت   ذلك أن وأك د القومية، احلركة عن 9121 عام كتا ا   أتليفه منذ

 وصف جبدارة يستحق جعله مما الشخصيات. وكبار الزعماء ألدوار إغفال
 احلدي؛". مصر "جربيت
 بثالثة خص ها إذ  9191 لثورة توثيقاا احلديثة مصر مؤرخي أكثر وهو

 -وًثنيها ،9191 - 9108 من القومي مصر راريخ حول -أوهلا مؤلفات:
 سنة - 9194 نةس من القومي مصر راريخ أيدينا: بني الذي املؤل ف
  -وًثلثها واحد. كتاب  يف املعارف دار مجعتهما جزىني من ويتكو ن ،9129
 أجزاء. ثالثة من ويتكون (،9191 سنة )ثورة املصرية ثورة أعقاب يف كتاب
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. مااااااااع عااااااااودة (9)"األوىل للثااااااااورة واملكن اااااااااة بااااااااا"األايم احلمااااااااراء
 عند احلاجة يُذكر توثيقها يف حينه. (2)ملصادر أخر 

، فتتَّسلللللم بطابعهلللللا (1)أملللللا ملللللذكرات الشللللليخ النجلللللار
التسللللللللجيلي ألحللللللللداث يوميللللللللات الثللللللللورة طيلللللللللة أربعللللللللة 
أشلللهر، وهلللي مللللادة أوليلللة مهملللة للتللللاريخ والتلللأريخ هلللللذه 

. وملاااااااذكرات النجاااااااار عاااااااد ة أبعااااااااد هاماااااااة: الفلللللللرتة املهملللللللة
دور وساااااااااى  التوثيااااااااق اليااااااااومي لألحااااااااداث  غياااااااااب -أوهلااااااااا

مثااااا : اجلراىاااااد والصاااااحف الااااايت كب لتهاااااا سااااالطات االحاااااتالل 
اااااااااد هاااااااااو نفساااااااااه يف  واحلماياااااااااة الربيطانياااااااااة وقتهاااااااااا، فقاااااااااد أك 
تقدميااااااه هلااااااذه اليوميااااااات عنااااااد نشاااااارها يف جرياااااادة "الاااااابال " 
الوفديااااة بعااااد اناااادالع الثااااورة أبربااااع عشاااارة ساااانة، أنااااه قصااااد 

احلفاااااظ عليهااااا ماااان الضااااياع  بتاااادوين تلااااك اليوميااااات بدق ااااة
أن هااااااااذه املااااااااذكرات مث لاااااااات  -يف طاااااااايّ  النساااااااايان. وًثنيهااااااااا

اااااااااا لتاااااااااأريخ يومياااااااااات الشاااااااااعب يف الثاااااااااورة  فالشااااااااايخ  منوذجا
النجاااااااااار ساااااااااج   اليومياااااااااات مااااااااان قلاااااااااب األحاااااااااداث الااااااااايت 

                                                           

 ثورة عن النجار عبدالوهاب الشيخمذكرات  احلمراء": "األايم (9)
 مصطفى يق:وحتق إعداد الشلق، زكراي أمحد ودراسة: إشراف ،9191
 (.2090، القومية والوًثىق الكتب دار )القاهرة: حممد، الغريب

 انظر: (2)
، )القاهرة: اهليئة العامة لقصور 9191حكاية ثورة عماد أبو غازي،  -

 (.2001الثقافة، 
، )القاهرة: دار ثالث حكاايت عن الغضبحممد املنسي قندي ،  -

 (.2092الشروق، 
إبحد  قر  طنطا وحفظ القرآن الكرمي  9862ُولد الشيخ النجار يف  (3)

وهو طف  وانل قدراا من العلوم الدينية على شيوخ اجلامع األمحدي، وارحت  
إىل القاهرة ليدرس يف اجلامع األزهر على علماء عصره، ولينتق  منه إىل 
مدرسة دار العلوم حي؛ تتلمذ على الشيخ حممد عبده وخترج فيها عام 

تداىيًّا يف إحد  املدارس األمريية بطنطا، مث يف ليعني مدرساا اب 9817
مدرسة عابدين  لقاهرة. أسس مجعية "مكارم األخالق اإلسالمية" مع 
حممد زكي سند لتقاوم التبشري الذي كانت متارسه املدرسة اإلجنليزية علناا يف 
 ب اخللق، مث عم  مدرساا للشريعة واآلداب بكلية )غوردون(  خلرطوم ملدة 

، مث اختري مدرساا للتاريخ اإلسالمي  جلامعة املصرية مث مبدرسة دار عامني
. وكان يكتب  نتظام لبعض 9128العلوم حىت خرج إىل املعاش عام 

الصحف. وأراد الشيخ املراغي شيخ األزهر أن يستفيد منه فانتدبه لتدريس 
التاريخ اإلسالمي لطالب كلية أصول الدين  جلامع األزهر حىت عام 

راركاا العديد من الكتب والدراسات منها:  9149، وتويف يف عام 9133
 "قصص األنبياء"، و"اخللفاء الراشدين".

عاصاااااارها ورآهااااااا أو مسعهااااااا واسااااااتوثق منهااااااا بنفسااااااه، واهااااااتم  
الدقااااة  لااااردّ  علااااى بعااااض الشاااااىعات كحااااال أيّ  مااااؤرّ خ ماااان 

واالساااااااااتيثاق، فخص اااااااااص جزىياااااااااات مااااااااان مذكراتاااااااااه حتاااااااااات 
عنااااااااوان: "سااااااااوق اإلشاااااااااعات" لتمييزهااااااااا عمااااااااا ثباااااااات ماااااااان 

وقاااااااد واحلقيقاااااااة،  التااااااااريخ خدماااااااة يف مناااااااه أحاااااااداث، رغباااااااة
ااااز علااااى لسااااان حااااال "الشااااارع الثااااوري" حينهااااا مبختلااااف  رك 
أطيافاااااه وفئاتاااااه وتفاعالتاااااه، إن جااااااز التعباااااري. وًثلااااا؛ أبعااااااد 

أهنااااااا أضااااااحت  9191عاااااان ثااااااورة أمهيااااااة مااااااذكرات النجااااااار 
املاااااااادة  -(4)مناااااااذ نشااااااارها علاااااااى حلقاااااااات جبريااااااادة الااااااابال -

 األوىل املوثقة ألحداث الثورة.
وهااااااذا نفسااااااه مااااااا يثبتااااااه العماااااا  التااااااأرنخي األكثاااااار دقااااااة 

إذ مشااااااا  -وتفصااااااايال واألطاااااااول مااااااان حيااااااا؛ مااااااادة التاااااااأريخ 
وهااااااااو كتاااااااااب عبااااااااد  -9129إىل  9194الساااااااانوات ماااااااان 

ري علااااااااى مااااااااذكرات الاااااااارمحن الرافعااااااااي  فقااااااااد اعتمااااااااد األخاااااااا
النجااااااااااار كأحااااااااااد مصااااااااااادر مادتااااااااااه التفصاااااااااايلية يف تاااااااااادوين 
أحااااااااااداث مهمااااااااااة يف الثااااااااااورة وخاصااااااااااة: دور الطلبااااااااااة ودور 
علمااااااااااء األزهااااااااار، وإضاااااااااراب املاااااااااوظفني، وكاااااااااذا مظااااااااااهرات 

 النساء.
وهكااااااااذا، فااااااااإن مااااااااذكرات الشاااااااايخ النجااااااااار عاااااااان ثااااااااورة 

مااااارس حااااىت  90الاااايت دو هنااااا بدقااااة يوماااااا بيااااوم ماااان  9191
، محاااااااااااا  عنواهنااااااااااااا اساااااااااااام "األايم (5)9191أواخاااااااااااار يونيااااااااااااه 

احلماااااااراء"، فكانااااااات مااااااان املاااااااواد التوثيقياااااااة األولياااااااة القليلاااااااة 
، وخرجاااااااات أشاااااااابه مااااااااا يكااااااااون 9191الباقيااااااااة ماااااااان ثااااااااورة 

 بسرية ذاتية للثورة أو لنق  السرية السردية هلا.
 "احلماااااااراء األايم" التسااااااامية هاااااااذه عااااااان النجاااااااار وياااااااذكر
 يف 9191 مااااااارس ماااااان 95 يااااااوم سااااااال مااااااا: أهنااااااا بساااااابب

 العلااااااااوم طااااااااالب ماااااااان األباااااااارايء دماااااااااء الاااااااابالد ماااااااان أرجاااااااااء
                                                           

أهنا حصلت على حق  9133أعلنت صحيفة "البال " الوفدية عام  (4)
اليت دو هنا الشيخ  سم "األايم احلمراء"، وقدم  9191نشر يوميات ثورة 

عند نشرها يف البال ، ولكنها مل جتمع يف  الشيخ النجار نفسه هلذه السلسلة
 .2090كتاب من يومها إال على يد دار الكتب والوًثىق متأخراا يف عام 

يبدو أن الشيخ النجار قد توق ف عن تسجي  يوميات الثورة يف أواخر  (5)
ملالحظته بداية استقرار األحداث نوعاا ما، فقد بدأ غالب  9191يونيه 

 يونيه بعبارة: "مل يكن شيءٌ جديٌد يف القاهرة". 23 يومياته منذ مايو إىل
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 يظهاااارون أهناااام إال هلاااام ذنااااب وال العاليااااة، واملاااادارس الدينيااااة
 حااااااااريتهم حناااااااو شاااااااعورهم ويبااااااادون وطااااااانهم حناااااااو عاااااااواطفهم
 االسااااااااتعمار بيااااااااد املساااااااالوب بالدهاااااااام واسااااااااتقالل املفقااااااااودة
 أمسااااااي أن أردت هاااااذه الااااادماء سااااافك وبسااااابب. اإلجنليااااازي

 .(91ص  النجار،". )مراءاحل "األايم األايم هذه
يف املقاباااااااا ، أييت كتاااااااااب الرافعااااااااي الااااااااذي بااااااااني أياااااااادينا 

كااااأهم عماااا  أترنخااااي هلااااا علااااى اإلطااااالق  9191عاااان ثااااورة 
وهااااااو أقاااااارب للصاااااافة األكادمييااااااة  فقااااااد باااااادأه بوضااااااع إطااااااار 
ملاااااااادة الدراسااااااااة وأساااااااائلة استقصاااااااااىية عمااااااااا ينبغااااااااي تدوينااااااااه 
وأترنخااااااااه هلااااااااذه الثااااااااورة وبياااااااااان املاااااااانهج الااااااااذي اعتماااااااااده يف 

لاااااااااك  فقاااااااااد مجاااااااااع الرافعاااااااااي حبكااااااااام ختصُّصاااااااااه يف كتاباااااااااة ذ
التاااااااريخ بااااااني ماااااانهج الشاااااايخ النجااااااار التااااااوثيقي لألحااااااداث 
وتواترهااااااا، وبااااااني مجااااااع الوًثىااااااق الرمسيااااااة املصاااااارية والربيطانيااااااة 
واملراساااااااااايم واخلطااااااااااب، فضااااااااااال عاااااااااان السااااااااااجالت الرمسيااااااااااة 
للوقاااااااااىع واحملاكمااااااااات العسااااااااكرية، واخلطااااااااا ت والبياااااااااانت 

قصاااااااااااااىه للوقاااااااااااااىع وأمساااااااااااااء السياسااااااااااااية، فضااااااااااااال عاااااااااااان است
الشاااااااااااهداء مااااااااااان أرض الواقاااااااااااع... فنجاااااااااااده ينقاااااااااااب عااااااااااان 
سااااااااجالت الوفيااااااااات واإلصااااااااا ت  لقصاااااااار العيااااااااين وقتهااااااااا 
لتسااااااااااجي  مااااااااااىت كاناااااااااات أول حالااااااااااة استشااااااااااهاد يف ثاااااااااااورة 

اااان واقااااع تلااااك السااااجالت ترابطاااااا  9191 ومماااان صاااااحبها م 
ماااااااع خااااااايط األحاااااااداث والااااااارواايت املساااااااموعة لألحاااااااداث،  

زمين واملعيااااار املوضااااوعي يف مجاااااع كمااااا مجااااع بااااني املعياااااار الاااا
وسااااااارد األحاااااااداث، وكاااااااان اهلااااااادف احملاااااااوري لعملاااااااه، وهاااااااو 
تساااااااجي  وحفااااااااظ حقاااااااوق الشااااااااعب وأترياااااااخ نضاااااااااله ومااااااااا 
حتملاااااه يف سااااابي  حتريااااار مصااااار مااااان الناااااري األجنااااايب، ليصاااااا  
إىل كيفياااااة تطاااااور احلركاااااة القومياااااة املصااااارية يف هاااااذه املرحلاااااة، 

خ املصاااااري  وصاااااال جبهاااااده التاااااأرنخي هلاااااذه احلركاااااة عااااارب التااااااري
كمااااااااا يت ضااااااااح ماااااااان قاىمااااااااة مؤلفاتااااااااه، ويف احلقبااااااااة احلديثااااااااة 
خااااااااالل االحااااااااتالل كمااااااااا يقاااااااارر هااااااااو يف مقدمااااااااة الكتاااااااااب 

(، فضاااااال عااااان مشاااااول 91الاااااذي باااااني أيااااادينا )الرافعاااااي، ص 
ولااااااااايس جمااااااااارد 9191مؤل ف اااااااااه هاااااااااذا حلقباااااااااة سااااااااانوات ثاااااااااورة 

يومياااااااات أو أشاااااااهر مااااااان عمرهاااااااا، وليكمااااااا  أترياااااااخ حقباااااااة 
يف كتااااااااب  9152قبيااااااا  وماااااااا تالهاااااااا حاااااااىت  9191ثاااااااورة 

الحااااااااق هااااااااو "يف أعقاااااااااب الثااااااااورة املصاااااااارية". فقااااااااد تناااااااااول 
 - 9194الرافعاااااااي يف كتااااااااب رارياااااااخ مصااااااار القاااااااومي مااااااان 

بتحليااااااااااااا  مساااااااااااااتفيض ودقياااااااااااااق أساااااااااااااباب الثاااااااااااااورة  9129
ومقااااااادماهتا، وتطاااااااور أحاااااااداثها، مث نتاىجهاااااااا وتقيااااااايم ماااااااد  
جناحهااااااااااا علااااااااااى خمتلااااااااااف األصااااااااااعدة سياساااااااااايًّا واجتماعيًّااااااااااا 

، اعتمااااا داا علااااى معااااايري هبااااا ماااان املنهجيااااة والدقااااة واقتصااااادايًّ
 قدٌر ومكان.

وعليللللله؛ فهلللللذه القلللللراءة لسلللللردية الثلللللورة ملللللن واقلللللع 
علللللللدة مصلللللللادر، واسلللللللتناًدا ابألسلللللللاس هللللللللذين امللللللللرجعني 
)األايم احلمللللراء للشلللليخ النجللللار، واتريللللخ مصللللر القللللومي 

للرافعلللللللي( ال تبغلللللللي البتلللللللة املقارنلللللللة  9199 - 9191
لللللليس كمللللا اعتلللللادت  بللللني امللللللرجعني، بللللل سلللللرد احلكايللللة

مراجعللللة التللللواريخ النمطيللللة، وإ للللا كمللللا سللللطرها وحكاهللللا 
الكفللللاح الثللللوري، ولعللللل هللللذا نفسلللله مللللن جوانللللب تفللللر د 
ومتي لللللز كلللللللي منهملللللا )لللللليس إزاء اآلخلللللر، وإ لللللا إزاء قلللللار  
التلللللللاريخ، السللللللليما إن كلللللللان  لللللللدف التحليلللللللل والعلللللللربة 
السياسللللللللللية واالجتماعيللللللللللة(، ومللللللللللن مث قللللللللللدر اإلفللللللللللادة 

للللللللللذي لملللللللللله كلللللللللال الكتلللللللللابني يف مراجعتنلللللللللا والثلللللللللراء ا
 يف ذكراها املئوية. 9191حلكيهما سردية ثورة 

 
 :(9)يف أسباب الثورة ومقدماهتا• 

 

المطالبة باالستقالل الوطني عمود االرتكاز للحركات "ت ظل  
 السياسية الشعبية في مصر على مدى تاريخها الحديث".

 المستشار طارق البشري 
 

جاااااازءاا ال  9191بقة علااااااى ثااااااورة متثاااااا  الساااااانوات السااااااا
ااااااا ماااااان  يتجااااااز أ ماااااان سااااااريهتا، ومحلاااااات أحااااااداثها جانباااااااا مهمًّ
دوافعهااااا  فقااااد كاناااات مصاااار قانونيًّااااا دولااااة مسااااتقلة مبوجااااب 

باااااني الاااادول الكااااارب  وحممااااد علاااااي،  9840معاهاااادة لناااادن 
إال بتبعيااااااااااة امسيااااااااااة للدولااااااااااة العثمانيااااااااااة، قباااااااااا  أن يعصااااااااااف 

صاااااابح املعتمااااااد لي 9882 سااااااتقالهلا االحااااااتالل اإلجنلياااااازي 
الربيطااااااااين احلااااااااكم الفعلاااااااي ملصااااااار. وبعاااااااد نشاااااااوب احلااااااارب 

                                                           

فص   الرافعي يف بيان وشرح تلك األسباب واملقدمات يف كتابه املذكور  (9)
 .912 - 23فخصص هلا ثالثة فصول منه، ص ص 
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العاملياااااااااااااة األوىل وانضااااااااااااامام بريطانياااااااااااااا هلاااااااااااااا يف أغساااااااااااااطس 
، قاماااااات بريطانيااااااا بفاااااارض األحكااااااام العرفيااااااة علااااااى 9194

مصااااااااااار ووضاااااااااااعها حتااااااااااات احلكااااااااااام العساااااااااااكري الربيطااااااااااااين 
بريطانيلللللللا  تفرضللللللل، و9194ناااااااوفمرب  2مبوجاااااااب إعاااااااالن 

، 9191رب ديسللللللللللللم 91يف احلمايللللللللللللة علللللللللللللى مصللللللللللللر 
بعااااااااد دخااااااااول  عالقاهتااااااااا مااااااااع الدولااااااااة العثمانيااااااااة توقطعاااااااا

األخااااااارية للحااااااارب ضاااااااد  بريطانياااااااا حاااااااىت ال حتشاااااااد األخااااااارية 
وعزلاااااات اخلااااااديو عباااااااس حلمااااااي الثاااااااين  ،املصااااااريني ضاااااادها

الاااااااااذي أعلااااااااان الدساااااااااتور نكاياااااااااة يف االحاااااااااتالل، وعي نااااااااات 
حساااااني كامااااا  بلقاااااب "سااااالطان"، وفطااااان املصاااااريون للعبااااااة 

تحااااااااربتني يف معساااااااكرين عامليًّاااااااا، القاااااااو  باااااااني الااااااادولتني امل
ولااااااادور حكاااااااام األسااااااارة العلوياااااااة، فلااااااام أيهباااااااوا إال  ملطالباااااااة 
 الساااااااتقالل، ووجااااااادوا أن األماااااااور تساااااااري حناااااااو املزياااااااد مااااااان 
هاااااااادره. فقاااااااار ر الشااااااااعب املقاومااااااااة الساااااااالبية  الحتجاااااااااب  
فحجبااااااات بعاااااااض الصاااااااحف )كصاااااااحيفة الشاااااااعب واساااااااعة 

اااااا حاااااىت ال تنشااااار قااااارار  احلماياااااة االنتشاااااار حينهاااااا( احتجاجا
علاااااااى مصاااااااار، وكااااااااذا امتناااااااااع طلباااااااة احلقااااااااوق عاااااااان مقابلااااااااة 

فرباياااااااااااار  98الساااااااااااالطان حااااااااااااني زار مدرسااااااااااااتهم العليااااااااااااا يف 
9195. 

وزاد ماااااااان السااااااااخط الشااااااااعيب علااااااااى االحااااااااتالل تااااااااوريط 
مصاااار يف احلاااارب العامليااااة باااادءاا ماااان إشااااراك اجلاااايش املصااااري 
يف املعاااااارك ضاااااد قاااااوات تركياااااا  لقنااااااة واختااااااذ مصااااار قاعااااادة 

لسنوساااااااي والساااااااودان إ ن احلااااااارب، إىل عساااااااكرية، ومحلاااااااة ا
حشااااااااااااد العمااااااااااااال والفالحااااااااااااني ومجااااااااااااع املااااااااااااؤن والاااااااااااادواب 
واحملاصاااااي  مااااان مصااااار لصااااااحل بريطانياااااا يف احلااااارب، عاااااالوة 
علااااااى البااااااىن التحتيااااااة للطاااااارق والسااااااكك احلديااااااد واألمااااااوال 
الطاىلاااااااااة، ومنهاااااااااا منحاااااااااة بثالثاااااااااة ونصاااااااااف ملياااااااااون جنياااااااااه 

. لتنتهاااااااااي احلااااااااارب وختااااااااارج 9198ماااااااااارس  1لربيطانياااااااااا يف 
كاااااااأكرب قاااااااوة   9198ريطانياااااااا احملتلاااااااة منتصااااااارة يف ناااااااوفمرب ب

 دولية يف العامل.
وهباااااااااااذا، تراكمااااااااااات أساااااااااااباب الثاااااااااااورة وهاااااااااااي سياساااااااااااية 
 ألساااااااااس حيااااااااا؛ زاد علاااااااااى ماااااااااا سااااااااابق فقااااااااادان املصاااااااااري 
حريتااااااااااه وكرامتاااااااااااه يف املعاملاااااااااااة السااااااااااايئة للجناااااااااااود اإلجنلياااااااااااز 

وساااااالطة االحااااااتالل للمصااااااريني، والسااااااعي لفصاااااا  السااااااودان 
ش املصااااري، وتبعيااااة جهاااااز احلكاااام عاااان مصاااار، وجتريااااد اجلااااي

واإلدارة لالحااااااااااااااااااااتالل... بينماااااااااااااااااااااا كاناااااااااااااااااااات األساااااااااااااااااااااباب 
االقتصااااااااااااادية كخسااااااااااااااىر القطاااااااااااان والغاااااااااااااالء الفااااااااااااااحش يف 
األسااااااعار وزايدة نفاااااااوذ األجانااااااب، واالجتماعياااااااة كالنهضاااااااة 
األدبيااااااااااة والفكريااااااااااة دور يف دعاااااااااام روح الوحاااااااااادة الوطنيااااااااااة، 
األماااااااار الااااااااذي حااااااااال دون الصااااااااراع الطبقااااااااي أو التعصااااااااب 

 خالل الثورة. الديين
ومل تمااف  بريطانيااا بوعودهااا  سااتقالل مصاار بعااد احلاارب، 
مث أُعلاان عاان مااؤمتر الصاالح بباااريس وأن وفااوداا ماان عااد ة دول 
سااتعرض قضاايتها عليااه )كاهلنااد وسااورية واحلجاااز(، كمااا ذاع 
صاايت إعااالن مبااادئ الاارىيس األمريكااي ويلسااون منااذ مطلااع 

 ، ومنها حق الشعوب يف تقرير مصريها.9197
وبينمااا اجتمعاات كاا  تلااك األسااباب، فقااد كااان للكفاااح 
الاااوطين مناااذ حلظاااة االحاااتالل وماااا تالهاااا مااان نضاااال احلركاااة 
الوطنيااة وزعماءهااا الفضاا  يف ترسااايخ الااروح الوطنيااة املصااارية 

(، 84عرب ثالثني سنة  مم اا أعاد  األماة للثاورة. )الرافعاي، ص 
 ضاانرم العظايم عباد الادكتور عان غاازي أباو عماد .د وينق 

 إذا": أناه" مصار يف الوطنياة احلركاة تطاور" كتاباه يف ذكاره ما
 مصر راريخ من احلقبة تلك يف غرس قد الوطين احلزب كان
 فااإن الشااعب، نفااوس يف ومقاومتااه لالحااتالل الكراهيااة بااذرة
 املصارية، القومية" أتسيس يف دوره بقوة ثب ت قد األمة حزب
 مبعااىن. ريطانياااوب تركيااا ماان كاا  عاان االسااتقالل بااذور وألقااى
 االحاتالل، هادم علاى قاىمااا الاوطين احلزب عم  كان آخر،
 احلديثاااة مصااار أسااااس علاااى قاىمااااا األماااة حااازب عمااا  وكاااان

 يكماا  والبناااء، اهلاادم: العملي تااني أن الواضااح وماان املسااتقلة،
 (.6أبو غازي، ص ) .اآلخر" منهما ك 

 بسويسارا منفااه مان فريد حممد الزعيم دور كان وخارجيًّا
 الااوطين، احلاازب ماان خاصااة  خلااارج، املصااريني ماان وجمموعااة

لسانوات، مث  األوربياة الادول علاى القضية بعرض حي؛ قاموا
 حضاااوره إ ن ولساااون علاااى عرضااات 9198 ديسااامرب 5 يف

 األسااري الشااعب" ، حااىت جاااء تعبااري...بباااريس الصاالح مااؤمتر
 وضاااع اجلديااادة أورو  جملاااة حبساااب وصاااف "حااادوده داخااا 
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 األحكااام حتاات األوىل العاملياة احلاارب قابع املصااري الشاعب
 ناااواب وفاااد مناااع الاااذي الربيطااااين العساااكري واحلكااام العرفياااة
 ساااعد زغلاااول، الوكيااا  املنتخاااب للجمعياااة التشاااريعية،) األماااة

وهااااي اهليئااااة املمثّ لااااة نيابيًّااااا عاااان الشااااعب وقتهااااا، ورفاقااااه مماااان 
لعاارض قضااية  للساافر( 9198شااكلوا معااه الوفااد يف نااوفمرب 

 (.26ص  أبو غازي،. )بباريس الصلح رمصر على مؤمت
ع صااااياغة توكياااا  يوقّ ااااكااااان ماااان أهاااامّ  مقاااادّ مات الثااااورة، و 

احلاااااااني  علياااااااه أعضااااااااء اهليئاااااااات النيابياااااااة القاىماااااااة يف ذلاااااااك
 سااااااعحااااااىت يثباااااات الوفااااااد املصااااااري نيابتااااااه عاااااان األمااااااة، مث ات  

بااااااع التوكياااااا  نطااااااق احلملااااااة ليشاااااام  األمااااااة مجعااااااء، وقااااااد طُ 
يئااااااااات النيابيااااااااة واجلماعااااااااات علااااااااى أعضاااااااااء اهل توزيعااااااااه ومت  

ة طبقااااااات فأقباااااا  الناااااااس ماااااان كاف اااااا املصاااااارية للتوقيااااااع عليااااااه،
 التوكيااااااا . حبماساااااااة شاااااااديدة علاااااااى توقياااااااع وأقاليمهاااااااا األماااااااة

تلااااااااااك  حركااااااااااة توقيااااااااااع التااااااااااوكيالت علااااااااااى جناااااااااااح وساااااااااااعد
رىااااايس احلكوماااااة و  الداخلياااااة وزارةا هتالتعليماااااات الااااايت أصااااادر 

ض حلركاااااة رشااااادي إىل ماااااديري األقااااااليم بعااااادم التعااااارُّ  حساااااني
ااااااا ، حياااااا؛ لعبااااااتل دورااالتوقيااااااع  يف التوكياااااا  انتشااااااار يف مهمًّ
ضاااااااام الوفاااااااد إليااااااااه  ،ومااااااان انحيااااااااة أخااااااار  ...مصاااااااار رباااااااوع

 للحصاااااااول علاااااااى متواصاااااااالا  اا وساااااااعى ساااااااعيا أعضااااااااء جاااااااددا 
مطالااااااب  تاااااارخيص للساااااافر حلضااااااور مااااااؤمتر الصاااااالح وعاااااارض

األماااااااة املصااااااارية، األمااااااار الاااااااذي رفضاااااااته إبصااااااارار سااااااالطات 
ت الساااااالطات الربيطانيااااااة م تعنُّااااااوأمااااااا الربيطاااااااين. االحااااااتالل

ااااا إىل منااااادويب الااااادول األجنبياااااة ة ه ساااااعد وصاااااحبه مباااااذكر توج 
أماااااااااا رىااااااااايس  يف مصااااااااار يشااااااااارحون فيهاااااااااا مطالاااااااااب األماااااااااة،
ااااااا  ا علاااااااى رفاااااااضاحلكوماااااااة فقاااااااد تقااااااادم  ساااااااتقالته احتجاجا

وخاااااالل شاااااهري  لتفااااااوض ماااااع احلكوماااااة املصااااارية.ابريطانياااااا 
 تصاااااااااااعدت حركااااااااااة الوفااااااااااد 9191يناااااااااااير وفرباياااااااااار ساااااااااانة 

عااااات أشاااااكاهلا ماااااا باااااني مجاااااع ساااااع نطاقهاااااا وتنو  ري وات  املصااااا
وعقاااااد االجتماعاااااات العاماااااة، وإلقااااااء اخلطاااااب  التوقيعاااااات،

ف وإصاااااااااادار النشاااااااااارات الاااااااااايت تعاااااااااارّ   يف احملافاااااااااا  املختلفااااااااااة،
 االستقالل. الناس بنشاط الوفد وسعيه لتحقيق

وصااااااااالت األماااااااااور  9191ماااااااااارس  8ويف عصااااااااار ياااااااااوم 
مبقتضااااااى طانيااااااة ألقاااااات الساااااالطات الربي إىل منتهاهاااااا عناااااادما

 القااااابض علاااااى ساااااعد زغلاااااول وثالثاااااة ماااااناألحكاااااام العرفياااااة 
هاااام حممااااد حممااااود  شااااا وإمساعياااا  صاااادقي ) أعضاااااء الوفااااد
إىل املنفاااااااااااى يف ورح لماااااااااااتلهم  (الباسااااااااااا   شاااااااااااا  شاااااااااااا ومحاااااااااااد

 مالطة.
ومل يكااااد خاااارب القاااابض علااااى سااااعد وصااااحبه يشاااايع بااااني 

 9191مااااااااارس  90انفجاااااااار غضاااااااابهم يااااااااوم  الناااااااااس حااااااااىت
ورة الشااااااعبية إثاااااار ذلااااااك كساااااابب مباشاااااار ليشااااااتع  فتياااااا  الثاااااا

 ..هلا.

 :الشعب وحركة العصيان املدين العفوية 
"إنهم قادمون من كل مكان في مصر، نحن لم نمت 

مس، ولكن الخوف هو الذي مات."  باالأ
 محمد المنسي قنديل، ثالث حكايات عن الغضب 

كاناااااات القاااااااهرة علاااااااى   9191يف التاسااااااع ماااااان ماااااااارس 
رمااااااة اسااااااتمر ت حااااااىت موعاااااادٍّ مااااااع موجااااااة غضااااااب شااااااعيب عا

أغساااااااااااااطس مااااااااااااان ذات العاااااااااااااام، وعاااااااااااااادت وجتاااااااااااااد دت يف 
أكتااااااااوبر ونااااااااوفمرب ماااااااان العااااااااام ذاتااااااااه، واسااااااااتمر ت وقاىعهااااااااا 

حبسااااااااااب  9129السياسااااااااااية بااااااااااال انقطاااااااااااع حااااااااااىت أبرياااااااااا  
الرافعاااااااي، )أي عنااااااااد عاااااااودة الوفااااااااد املصاااااااري ماااااااان حضااااااااور 

 مؤمتر الصلح يف  ريس(.
"الثاااااااورة قاااااااد عم ااااااات أرجااااااااء الااااااابالد ياااااااذكر الرافعاااااااي أن 

ون تااااادبري أو تنظااااايم، مل تكااااان مثاااااة هيئاااااة أو مجاعاااااة تااااادعو د
ههاااااا، بااااا  مشلااااات الااااابالد فجاااااأة، وعلاااااى غاااااري  إليهاااااا أو توّج 
انتظااااار، وكااااان ذلااااك ماااان مظاااااهر جالهلااااا وروعتهااااا، وظهاااار 
فيهااااااااااااا فضاااااااااااا  الشااااااااااااباب، إذ أدرك بفطرتااااااااااااه السااااااااااااليمة أن 
احلركااااة الوطنيااااة إمنااااا قاماااات ضااااد  االحااااتالل األجناااايب، وكااااان 

اهااااااةا جااااااالء االحااااااتالل عاااااان الاااااابالد، وأن مقصااااااوداا منهااااااا بد
االساااااتقالل الصاااااحيح ال يتحقاااااق إال  جلاااااالء، وعلاااااى هاااااذا 

، وكلللللللان بلللللللرانمج الثلللللللورة أوسلللللللع األسااااااااس قامااااااات الثاااااااورة
ملللللللًدى ملللللللن بلللللللرانمج الوفلللللللد، ومل تكلللللللن الثلللللللورة وليلللللللدة 

، هاااذه الوفلللد، وال وليلللدة سلللعد، بلللل كالرلللا وليلللد الثلللورة
ا للواقااااااااع حقيقااااااااة يقتضااااااااينا اإلنصاااااااااف أن نااااااااذكرها، تقرياااااااارا 

)الرافعااااااي، ص ". 9191وإباااااارازاا لفضاااااا  الشااااااعب يف ثااااااورة 
 (.98-97ص
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، ففاااااي كلللللان الطلللللالب والشلللللباب هلللللم فتيلللللل الثلللللورة
نطااااااااااق االحتجاجاااااااااات ليشااااااااام   غضاااااااااون ياااااااااومني، امتاااااااااد  

. وبعاااااااااد أايم قليلاااااااااة كانااااااااات الثاااااااااورة قاااااااااد مجياااااااااع الطلباااااااااة
انااااااااااادلعت يف مجياااااااااااع األحنااااااااااااء مااااااااااان قااااااااااار  ومااااااااااادن كاااااااااااان 

الحقااااة الياهتااااا، مااااع مشاااااركات الفالحااااون والعمااااال قااااوام فع
مااااااااااااان فئاااااااااااااات أخااااااااااااار  كإضاااااااااااااراب املاااااااااااااوظفني واحملاااااااااااااامني 

مواقااااااف التعاااااااطف واملساااااااندة للثااااااورة  تدني، وتعااااااد  الشاااااارعيّ  
والتظاااااااااهرات ماااااااان ضااااااااباط بااااااااوليس كحكماااااااادار املوسااااااااكي 

ماااااااارس، 97ا املتظااااااااهرين يف ف بسااااااايارته وحي اااااااالاااااااذي توق ااااااا
ماااار والاااادور الااااوطين لاااابعض أمااااراء األساااارة العلويااااة كاااااألمري ع

طوسااااااااون ويوسااااااااف كمااااااااال وغريمهااااااااا، فضااااااااال عاااااااان الاااااااادور 
التااااااااارنخي غااااااااري املساااااااابوق للنساااااااااء واألقباااااااااط فيمااااااااا ساااااااايلي 

 تفصيله.
فقاااااااد انتشااااااار خااااااارب املظااااااااهرات مااااااان القااااااااهرة لألقااااااااليم  
كااااااااالربق، وساااااااااهم يف نشااااااااره عااااااااودة الطااااااااالب إىل ماااااااادهنم 
وقااااااراهم بعااااااد إضااااااراب املاااااادارس  لعاصاااااامة، وساااااااعد علااااااى 

باااااااااااات الااااااااااااذي اعتماااااااااااا  اشااااااااااااتعال األحااااااااااااداث احلنااااااااااااق والك
 لنفاااااوس لسااااانوات ضاااااد االحاااااتالل، فاشاااااتع  فتيااااا  الثاااااورة 
اااااااات أغلااااااااب املااااااااديرايت ماااااااار   يف مجيااااااااع أرجاااااااااء مصاااااااار وعم 
بعضااااااها بسااااااالم وقوباااااا  اآلخااااااار  لرصاااااااص، فُقتاااااا  وُجااااااارح  

 (.296كثري من املتظاهرين. )الرافعي، ص 
ماااااارس بااااادأ هناااااج قطاااااع الساااااكك احلدياااااد خباااااط  92يف 
واصاااااااالت والتلغاااااااراف تاااااااال ليصااااااا  األمااااااار لقطاااااااع امل-طنطاااااااا

ماااااارس، بااااارغم توعُّاااااد مااااان يفعااااا  96عااااان القااااااهرة متامااااااا يف 
ويف ذلاااااك  إلعااااادام، والتعاااااويض عااااان التلفياااااات واحلراىاااااق، 

مللللللارس صللللللدر إنللللللذار مللللللن القيللللللادة العامللللللة  للللللر   91
القللللرى القريبللللة مللللن السللللكك احلديديللللة. ووصللللل األمللللر 

                                                           

  واجلدير  لذكر أن الطلبة سواء من املدارس العليا أو األزهر أو املدارس
لثورة  فتكر رت مظاهراهتم املنظمة خالل شهور الثورة العادية كانوا هم قوام ا

منفردين أو مع عمال أو مهنيني كاحملامني واألطباء والشرعيني واملوظفني،  
كما أسهموا يف تنظيم مظاهرات النساء ومحايتها كما سيلي بيانه، ومل يكن 
طالب األزهر أكثر وطنية من غريهم  فطالب القضاء الشرعي واهلندسة 

ون فضال عن طلبة البوليس واحلربية حاولوا مراراا تنظيم مظاهرات رغم والقان
 منع كثري من مدارسهم والسلطات املسؤولة ذلك.

بتكللللرار تسلللليري سلللللطة االحللللتالل  9191بنهايللللة مللللارس 
بلللللة ملللللا لبثلللللت أن ألقلللللت القنابلللللل وملللللدافع طلللللائرات مراق

املرتاليللللللوز علللللللى القللللللرى، فحصللللللدت عشللللللرات القتلللللللى 
واجلرحللللللى، بينمللللللا احلللللللال أن الفالحللللللني مل يعتللللللدوا علللللللى 
اجلنللللود ابتللللداًء ولكللللن أتلفللللوا مللللا  للللص  ثللللروهتم القوميللللة 
مللللللللن سللللللللكك حديللللللللد وحنللللللللوه ممللللللللا يسللللللللتخدمه ا تللللللللل 

-902)النجاااااااااار، ص ص  للوصلللللللللول إلللللللللليهم وقلللللللللتلهم.
ذلك ُشااااااااااااااال ت املواصاااااااااااااااالت رغااااااااااااااام حماولاااااااااااااااة وباااااااااااااا، (903

السااااااااالطات إصاااااااااالح التلفياااااااااات وتعث ااااااااارت حركاااااااااة التجاااااااااارة 
(. 220-296وانتظاااااااااااااام املاااااااااااااوظفني. )الرافعاااااااااااااي، ص ص 

حاااااااىت إن رحلاااااااة باااااااني القااااااااهرة ومديناااااااة كاملنصاااااااورة كاناااااااات 
ساااااعات  لساااايارة وقتهااااا، أخااااذت ماااان الرافعااااي 3تسااااتغرق 

ا ملسااااقط رأساااااه بعااااد مظاااااهرة  أهاااااايل عنااااد عودتااااه هلاااااا تفقُّاااادا
، اساااااااااااتغرقت 9191ماااااااااااارس  98املنصاااااااااااورة احلاشااااااااااادة يف 

أايم ومبشاااااااااقة كبااااااااارية. )الرافعاااااااااي، ص  3 لسااااااااافينة النيلياااااااااة 
(. وحبسااااااب النجااااااار، فااااااإن الاااااارتام داخاااااا  273-268ص 

القااااااااااااهرة امتناااااااااااع النااااااااااااس عااااااااااان ركوباااااااااااه كمقاوماااااااااااة سااااااااااالبية 
لالحااااااااتالل، فلاااااااام جيااااااااد وجهاااااااااء القااااااااوم وساااااااايلة تنقُّااااااااا  إال 

 عوا عن النظر إليها..."الكارو" اليت لطاملا ترف  
 99 مااااااان ياااااااوم بااااااادءاا إبضاااااااراب اللللللللرتام عملللللللال وقلللللللام
 احلديديللللة السللللكك عنللللابر عمللللال إضللللراب تاااااله مااااارس،
 السااااااالطات قياااااااام عقاااااااب جااااااااء والاااااااذي ماااااااارس، 95 ياااااااوم

 العنااااااابر بااااااورش للتاااااادريب اجلنااااااود بعااااااض إبحلاااااااق الربيطانيااااااة
 حالااااااااااة يف املصااااااااااريّ ني العمااااااااااال حماااااااااا  للحلااااااااااول بااااااااااوالق يف

ااااااااااااا مماااااااااااااا إضاااااااااااااراهبم، اااااااااااااال بقااااااااااااارار  عج   يف  ملشااااااااااااااركة العم 
 باااااااا  اإلضااااااااراب، إبعااااااااالن هااااااااؤالء يكتااااااااف ومل. األحااااااااداث

 عمليااااة وابتكااااروا القطااااارات، حركااااة حمااااوالت إبتااااالف قاااااموا
 الفالحااااااني إن ويقااااااال- احلديديااااااة السااااااكك خطااااااوط قطااااااع

. الثااااااااورة أساااااااالحة أهاااااااام أصاااااااابحت وقااااااااد -عاااااااانهم أخااااااااذوها
 والكهاااااااااار ء الربيااااااااااد وعمااااااااااال التاكسااااااااااي ساااااااااااىقو وأضاااااااااارب

 وعمااااااااال املطاااااااابع عماااااااال إضاااااااراب ذلاااااااك تاااااااال ماااااااارك،واجل
 اجلماااااااااااااااارك ومصااااااااااااااالحة احلكومياااااااااااااااة والاااااااااااااااورش الفناااااااااااااااارات

 واحملااااااااااااااااامون احملاااااااااااااااامون أضااااااااااااااارب كماااااااااااااااا.  إلساااااااااااااااكندرية
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 باااااردّ   ماااااارس 27يف  ذلاااااك وسااااابقوا أبريااااا ، 2 يف الشااااارعيون
 اللاااااورد خطباااااة علاااااى املختلطاااااة  حملااااااكم املشاااااتغلني احملاااااامني

 لااااااه كاااااارىيس طاااااااينالربي اللااااااوردات جملااااااس )أمااااااام" كااااااريزون"
( املصاااااارية اجلراىااااااد أمرهااااااا ونشاااااارت مصاااااار، يف الوضااااااع عاااااان

 ساااااالب أعمااااااال وأهنااااااا دينيااااااة ثااااااورة أهنااااااا فيهااااااا اد عااااااى الااااااذي
اااااحني سياساااااية، ثاااااورة وليسااااات وهناااااب  األماااااور حقيقاااااة موضّ 
اااااااهم  مااااااارتجمم ببياااااااان )النجاااااااار،  .األورويب العاااااااام إىل الااااااارأي ُوجّ 
 (.32ص 

 وقيااااااااعبت الثااااااااورة بدايااااااااة يف احلكومللللللللة موظفللللللللو اكتفااااااااى
 غالااااااااب انضاااااااام   مث الوفااااااااد، نفااااااااي ضااااااااد احتجاااااااااج عااااااااراىض
 بينمااااااااا ،9191أبرياااااااا   2يف  لإلضااااااااراب القاااااااااهرة مااااااااوظفي
ااااار  وصاااااف ضاااااد عريضاااااة وأصااااادروا األقااااااليم، عااااان اخلااااارب أتخ 

 سااااااالوكهم حبسااااااان هلااااااام -املاااااااذكورة خطبتاااااااه يف-" كاااااااريزون"
 واسااااااااتمر   احلكومااااااااة فاضااااااااطربت. للثااااااااورة ينضاااااااامُّوا مل وأهناااااااام

 6 يف ورفاقااااااه سااااااعد عاااااان فااااااراجاإل إعااااااالن حااااااىت اإلضااااااراب
 عاااااااااااااااااادوا مث ،(285-283الرافعاااااااااااااااااي، ص ص ) أبريااااااااااااااااا .
 أبرياااااااااا  92 يف اإلضااااااااااراب هلاااااااااام منتخبااااااااااة جلنااااااااااة وأعلناااااااااات
 احلمايااااااااااة إللغاااااااااااء  لضااااااااااغط رشاااااااااادي حكومااااااااااة مطااااااااااالبني
 ماااااااؤمتر يف الشاااااااعب طواىاااااااف وأي ااااااادهتم العرفياااااااة، واألحكاااااااام
 إلضاااااااااااااااراب عاااااااااااااااادوا مث ،9191أبريااااااااااااااا   96 حاشاااااااااااااااد يف

. التااااايل العااااام ماااان ملناااار جلنااااة وجااااود علااااى اعرتاضاااااا الحقاااااا
ا رارنخيًّااااا حاااادًثا  إضااااراهبم فكااااان  حركااااة يف مساااابوق غااااري فرياااادا
 وفئاااااات طواىاااااف تعاااااد ومل. الرافعاااااي بوصاااااف القومياااااة مصااااار

 ساااااافر بعااااااد 9191أبرياااااا   أواخاااااار يف إال املضااااااربة الشااااااعب
 .9191لثورة  جديدة مرحلة لتبدأ وعودته، الوفد

علااااى  املتامخااااة  القاااار  يف انقضُّااااوا فقااااد ،الفالحللللون أمااااا
 فقطعوهااااااااااااااا والتلغااااااااااااااراف احلديديااااااااااااااة السااااااااااااااكك خطااااااااااااااوط
 ومهامجاااااااااة والبحاااااااااري، القبلاااااااااي الاااااااااوجهني قااااااااار  مبختلاااااااااف
 سااااااااااااااالطات فاساااااااااااااااتدعت. املااااااااااااااادن يف الباااااااااااااااوليس أقساااااااااااااااام
 إبعاااااادام ومنااااااذرةا  مهاااااادّ دةا  الاااااابالد وكبااااااار الزعماااااااء االحااااااتالل

 اجملااااااااااااورة القااااااااااار  وحبااااااااااارق ذلاااااااااااك، يف يساااااااااااهم مااااااااااان كااااااااااا 
 الزعماااااااااااء حماولااااااااااة ورغاااااااااام. قطعهااااااااااا يااااااااااتم الاااااااااايت للخطااااااااااوط
 جُيلاااااااد   مل ذلاااااااك أن إال الثاااااااوري، الشاااااااارع لتهدىاااااااة التااااااادخُّ 

 االحاااااااااتالل ونف اااااااااذ احتجااااااااااجهم، مظااااااااااهر الثاااااااااوار فواصااااااااا 
 املاااااااذابح، حلاااااااد وصااااااا  بشاااااااك  األرواح حصاااااااد يف هتدياااااااده

 حملاكمااااااة العسااااااكرية احملاااااااكم ماااااان العديااااااد تشااااااكي  ومت باااااا 
 حااااااادث كماااااااا احملافظاااااااات، مبختلاااااااف الثاااااااورة يف املشااااااااركني

. واحاااااد ياااااوم يف البااااادو مااااان أربعمئاااااة قتااااا  عنااااادما فياااااومال يف
 ضاااااااااد هتدياااااااااداهتا تنفياااااااااذ يف الربيطانياااااااااة القاااااااااوات تااااااااارتدد ومل

مااااااااان ضااااااااارهبا  ملاااااااادافع والقنابااااااااا  مااااااااان الطااااااااااىرات  القاااااااار ،
 عاااااااادد واغتصاااااااااب الفالحااااااااني وجلااااااااد قتاااااااا  وإحراقهااااااااا، ومت

 .النساء من
 رىاااااااايس وضااااااارب  لتظااااااااهر األهااااااااايل قاااااااام دمنهاااااااور ويف
 عنااااااه ُعاااااارف بساااااابب ماااااا يقتلونااااااه كاااااادواو   ألحذيااااااة املديناااااة

 منيااااااا القمااااااح مركاااااز ديااااااوان وهااااااوجم. لإلجنلياااااز مااااان مواالتااااااه
 القاااااوات البااااادو هااااااجم الفياااااوم ويف ساااااجناء، ساااااراح وأطلاااااق

 القااااااوات هااااااذه اعتاااااادت عناااااادما الشاااااارطة وقااااااوات الربيطانيااااااة
 علاااااى  هلجااااوم األهاااااايل قااااام أسااااايوط ويف. املتظاااااهرين علااااى
 يفلااااااااااح ومل ح،السااااااااااال علااااااااااى واالسااااااااااتيالء البااااااااااوليس قساااااااااام
 أمااااااا الرتاجااااااع، علااااااى إجباااااارهم يف بطاااااااىرتني املدينااااااة قصاااااف

 فقاااااااااااد هااااااااااااجم أساااااااااايوط، مااااااااااان  لقاااااااااارب ماااااااااااواس دياااااااااار يف
 طاحناااااة معاااااارك ودارت اإلجنلياااااز للجناااااود قطااااااراا الفالحاااااون

 .اجلانبني بني
 إىل مساااااااال حة نيليااااااااة ساااااااافينة اإلجنليااااااااز أرساااااااا  وعناااااااادما
 مسااااااااال حني النيااااااااا  إىل الفالحاااااااااني مئاااااااااات هااااااااابط أسااااااااايوط،

 وعلاااااااااااي. السااااااااااافينة علاااااااااااى لالساااااااااااتيالء القدمياااااااااااة ناااااااااااادق لب
 ماااااااان الربيطانيااااااااة القااااااااوات فعاااااااا  ردُّ  كااااااااان اآلخاااااااار اجلانااااااااب
 التاااااااريخ يف املصااااااريون القاااااااه الااااااذي العنااااااف أعمااااااال أفظااااااع

 الربيطانيااااااااة القاااااااوات كانااااااات األوىل األايم فمناااااااذ احلااااااادي؛،
 أثناااااااء الطلباااااة صاااااافوف باااااني الشااااااهداء أوقاااااع ماااااان أول هاااااي

 قاتااااااا  أسااااااايوط ويف. الثاااااااورة ةبدايااااااا يف السااااااالمية املظااااااااهرات
 فامااااااار   وعنااااااادما معظمهااااااام، وقتلاااااااوا جنااااااادي 9500 األهاااااااايل
 فطااااااااااااردهم أسااااااااااايوط يف األمريكياااااااااااة املدرساااااااااااة إىل البااااااااااااقون
ووفااااق وصااااف الشاااايخ النجااااار، باااادا  .مجيعاااااا وقتلااااوهم الثااااوار
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األمااااااااار وكاااااااااأن اجلمااااااااااهري ال ينفاااااااااع فااااااااايهم منطاااااااااق وال يااااااااارد 
 .(9)مجاحهم عق 

 ريللللللللة زفلللللللل "..مجهو وأعلااااااان كااااااااذلك عاااااااان اسااااااااتقالل "
 جلناااااة شاااااعبية منتخباااااة وُشاااااكّ لت اجلمهورياااااة أعلنااااات حيااااا؛
املديناااااة وأصااااادرت عريضاااااة تفياااااد االساااااتقالل مذي لاااااة  حلكااااام

 وتعااااااون احملااااامي اجلناااادي يوسااااف أبمساااااء أعضاااااىها. قادهااااا
وطنيااااااااا تاااااااارك  رجااااااااال وكااااااااان محااااااااد بااااااااك إمساعياااااااا  مأمورهاااااااا

للجنااااااة ساااااالطة اإلدارة وتنظيمهااااااا عاااااارب جلااااااان فرعيااااااة، وبعااااااد 
قااااااوة رابعااااااة للساااااالطة العسااااااكرية الربيطانيااااااة قاومهااااااا تاااااادخُّ  

األهاااااااايل بشراساااااااة، تااااااادخ   املاااااااأمور حفاظااااااااا علاااااااى املديناااااااة 
وحفاااااظ لألهاااااايل حاااااق اإلدارة ومل تساااااتطع القاااااوة العساااااكرية 
الوصااااااول ألعضاااااااء اللجنااااااة أو معاااااااقبتهم لتضااااااامن األهااااااايل 

 أشااااااااااايع أن بعاااااااااااض وقاااااااااااد (246معهااااااااااام. )الرافعاااااااااااي، ص 
مصاااااااااااغرة   اهبةشاااااااااااهدت جتاااااااااااارب مشااااااااااا مصااااااااااار يف املااااااااااادن

 املنيللللللا اسللللللتقالل أُعلاااااان ، فقاااااادحبسااااااب الشاااااايخ النجااااااارو 
 65 محاااااااااى الاااااااااذي عبااااااااادالرازق حمماااااااااد .د لرائساااااااااتها واختاااااااااري
 إصاااااااالح ومت. حيااااااااهتم وضااااااامن هباااااااا كاااااااانوا بريطانيًّاااااااا جنااااااادايًّ 

 قضاااااااااااة وعااااااااااني احلديديااااااااااة والسااااااااااكك والتليفااااااااااون التلغااااااااااراف
 وأبلغاااااات املدينااااااة، يف األجانااااااب أرواح محايااااااة ومااااااوظفني، مااااااع

 جناااااااااادايًّ  أرساااااااااالوا إذا أهناااااااااام القاااااااااااهرة يف الربيطانيااااااااااة قااااااااااواتال
ا إجنلياااااااااازايًّ  حياتااااااااااه، فهاااااااااادأت املدينااااااااااة  يضاااااااااامن فلاااااااااان واحاااااااااادا

ورخصااااااااااات األساااااااااااعار ودارت هباااااااااااا املصاااااااااااانع )النجاااااااااااار، ص 
فاااااااااات أن جلنااااااااااة وطنيااااااااااة أتل   بشااااااااااأهنا ويااااااااااذكر الرافعااااااااااي (،12

                                                           

ملزيد من التفصي  حول توايل أحداث الثورة يوما بيوم يف خمتلف  (9)
 .68 - 32، ص ص مرجع سابقاألحناء، راجع: مذكرات الشيخ النجار، 

  قد عل ق على بعض الشاىعات  ستقالل بعض يذكر أن الشيخ النجار
املدن يف أوقات ومواضع خمتلفة من كتابه: فذكر شاىعة استقالل الفيوم 
وأنكرها لصغر املدينة وعدم جدو  استقالهلا مث أحداث من استيالء البدو 
على املراكز ونقط البوليس وما تبعها من أحداث واشتباكات، لكنها مل تكن 

منا مطالب ثورية وعودة املقبوض عليهم، كما ذكر بقصد االستقالل وإ
شاىعة استقالل أسيوط منكرها بدلي  كوهنا ليست ذات مكنات وال عتاد، 

، وخص  66، 50، 35راجع يف ذلك كتاب الشيخ النجار، ص ص 
معلّ قا أبهنا عم  صبياين يعرض رقاب املوقّ عني  61حادثة استقالل زفىت ص 

 للمشانق.

حلفاااااظ األمااااان والنظاااااام، فحاااااوكم أعضااااااؤها بتهماااااة اغتصااااااب 
 سلطة احلكومة.
مااااااااااااان مظاااااااااااااهر اشاااااااااااااتداد وطاااااااااااايس الثاااااااااااااورة يف وكااااااااااااان 

احملافظااااااااااااااات أن توالاااااااااااااات يوميًّااااااااااااااا أحااااااااااااااداث االحتجاااااااااااااااج 
والتظااااااااااااهر والعناااااااااااف أحيااااااااااااانا عااااااااااارب خمتلاااااااااااف احملافظاااااااااااات، 
وسااااااااااقوط عشاااااااااارات ماااااااااان القتلااااااااااى واجلرحااااااااااى يوميًّااااااااااا إثاااااااااار 
املواجهاااااااات ماااااااع قاااااااوات االحاااااااتالل وصااااااالت أحيااااااااانا حلااااااادّ  

وكانلللللللللت األحلللللللللداث أشلللللللللد وطلللللللللأة يف الوجللللللللله  اجملاااااااااازر،
إذ كلللللللللان أشلللللللللدها عللللللللللى ، ه يف البحلللللللللريالقبللللللللللي عنللللللللل

وفلللللللللق -اإلطلللللللللال  خلللللللللالل أحلللللللللداث الثلللللللللورة برمتهلللللللللا 
حللللللللادث مهامجلللللللة القطللللللللار بلللللللديروط وديللللللللر  -الرافعلللللللي

جنللللللود وضللللللباط إألليللللللز للمللللللرة األوىل  1مللللللواس وقتللللللل 
  فاااااااااااااارد ت ساااااااااااااالطة االحااااااااااااااتالل 9191مللللللللللللللارس 91يف 

وعاقباااااات املعتاااااادين  لقتاااااا  واحلاااااارق والقاااااابض علااااااى املئااااااات 
. وهكااااااااااااااذا، انتشاااااااااااااارت حالااااااااااااااة (9)وحماااااااااااااااكمتهم عسااااااااااااااكرايًّ 

اإلضااااااااراب العااااااااام والعصاااااااايان املاااااااادين بااااااااني خمتلااااااااف فئااااااااات 
 الشعب. ردًّا على فظاىع االحتالل حبقّ  الثو ار.

 :مذابح اإلألليز وفظائعهم  ق الثوار 
نه ثعبان بارد  دق قلب "زيتون"، شعر بالخوف كاأ
يزحف داخل جسده، قال: هل هي قنبلة؟ هل ستنفجر 

"الحداية" وقد نفد صبره: كال يا وتقتل الجميع؟ قال 
ا مزعًجا  حشرة.. إنها مجرد قنبلة صوت، ستصدر فقط صوتً
ن نخيف الحشرات التي تتظاهر  نه انفجار، نريد فقط اأ كاأ

 حتى تترك الميدان.
 محمد المنسي قنديل، ثالث حكايات عن الغضب

 تكتااااااف   مل حيااااا؛ دامياااااة، أايمااااااا 9191ثاااااورة  شاااااهدت
 املتظااااااااااهرين علاااااااااى الناااااااااار قإبطاااااااااال الربيطانياااااااااة السااااااااالطات
 مئااااااااااات وسااااااااااقوط ،9191مااااااااااارس  95 منااااااااااذ الساااااااااالميّ ني

 بيااااااانا  العياااااين القصااااار أطبااااااء وقاااااد أصااااادر واجلرحاااااى، القتلاااااى
 واإلصاااااا ت القتااااا  يف ووحشاااااية تنكيااااا  مااااان رأوه ماااااا حااااول
  جلملاااااة يقتلاااااون جناااااودهم راح كماااااا. االحاااااتالل قبااااا  مااااان

                                                           

تفصي  حول أحداث الثورة تفصيال يف ك  حمافظة وبعض ملزيد من ال (2)
، الفص  السادس، مرجع سابقاملدن أو القر  حتديداا، راجع: الرافعي، 
 والفص  احلادي عشر عن حماكمات الثورة.
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 األرايف أحاااااااااد يف ُعااااااااارس علااااااااى فانقضُّاااااااااوا يقاااااااااابلون، ماااااااان
 وُشاااااكّ لمتل  بااااا  عشاااااواىيًّا، الرصااااااص فياااااه مااااان علاااااى طلقاااااواوأ

 املتظااااااااااااااهرين، حملاكماااااااااااااة الشاااااااااااااوارع يف عساااااااااااااكرية حمااااااااااااااكم
 .علااااااااايهم والغراماااااااااة واجللاااااااااد  حلااااااااابس أحكامااااااااااا وأصااااااااادرت

 (.210الرافعي، ص )
وقاااااااااد أورد الرافعاااااااااي إحصااااااااااءا تقاااااااااديرايًّ مناااااااااه لضاااااااااحااي 

آالف قتيااااااا  مصاااااااري  فقاااااااد كاااااااان  3الثاااااااورة ال يقااااااا  عااااااان 
وًثىااااااااق وكشااااااااوفات الوفيااااااااات والقتلااااااااى ماااااااان  مط لعاااااااااا علااااااااى

مصااااادر عااااد ة وُعااااين إبيااااراد أمساااااىهم حبسااااب احلادثااااة بدقااااة،  
كمااااااا وث ااااااق تفصاااااايالا إلحصاااااااءين بريطااااااانيني، األول صاااااادر 

يشااااااااااامالن  9191يونياااااااااااه  24ماااااااااااايو واآلخااااااااااار يف  98يف 
القتلاااااااااى واجلرحاااااااااى مااااااااان املصاااااااااريّ ني واإلجنلياااااااااز واألجاناااااااااب، 

لاااااااااون للتقليااااااااا  مااااااااان عااااااااادد معلّ قااااااااااا أبن اإلجنلياااااااااز كاااااااااانوا ميي
 (.262الضحااي. )الرافعي، ص 

وأمااااااااا وقاااااااااىع فظاااااااااىع االحااااااااتالل ضااااااااد املصااااااااريني فااااااااال 
تكاااااد حتصااااى، نااااذكر منهااااا بعااااض مااااا حاااادث  جلياااازة الاااايت  
كانااااااات أحاااااااداثها األشاااااااد فظاعاااااااة: يف العزيزياااااااة  لبدرشاااااااني 

دامهااااااااااااات جناااااااااااااود االحاااااااااااااتالل  9191ماااااااااااااارس  25ياااااااااااااوم 
م حباااااااارق منااااااااازهلم وأن نخ لااااااااوا ُدورهاااااااام وال األهااااااااايل وهااااااااد دمهتل

أيخاااااذوا إال النقاااااود واملصاااااا ، مث حاصاااااروا األهاااااايل وأعملاااااوا 
فااااايهم القتااااا  والضااااارب واغتصااااابوا النسااااااء وأحرقاااااوا البياااااوت، 
ففااااار  مااااان اساااااتطاع للقااااااهرة مساااااتغيثني. ويف نزلاااااة الشاااااوبك 

ماااااارس وقعااااات فظااااااىع مشااااااهبة ومت دفااااان  30 لعيااااااط ياااااوم 
أربعاااااااااة رجاااااااااال ألنصااااااااااف أجساااااااااادهم ورمااااااااايهم  لرصااااااااااص 
ق اااااااقم  تنكاااااايال هباااااام ملقاااااااومتهم، فاااااااجتمع جملااااااس املديريااااااة وحم
يف الوقااااااىع وأصااااادر بيااااااانت اعااااارتاض واساااااتنكار )الرافعاااااي، 

(، واسااااااااااتقال ماااااااااادير اجلياااااااااازة محاااااااااادي 216-213ص ص 
ال يقبااا  أن  باااك سااايف النصااار علاااى إثااار ذلاااك معقبااااا أناااه:

يكاااااون ماااااديراا ملديرياااااة تُفعااااا  هباااااا هاااااذه الفظااااااىع، وال يقبااااا  
عاااااا  ذلااااااك مبديريتااااااه أصااااااالا". )النجااااااار، علااااااى شاااااارفه أن يُف

وكااااااااااان لفئااااااااااات اعتباريااااااااااة حمااااااااااددة  (.992، 904ص ص 
 دور  رز فيها كالطلبة واألزهر واألقباط والنساء.

  مسللللللللللللللارات لكيللللللللللللللاانت رمزيللللللللللللللة يف ثللللللللللللللورة
9191: 

يساااااااتعرض هاااااااذا اجلااااااازء ماااااااا يتعلاااااااق مبساااااااامهات األزهااااااار 
 :واألقباط والنساء، على النحو التايل

 :الدور الثوري لألزهر
اضااااااااطلع األزهاااااااار باااااااادور كبااااااااري خااااااااالل الثااااااااورة، بعاااااااادما 

، كماااااااا كاااااااان دوره رارنخيًّاااااااا ل إىل واحااااااادٍّ مااااااان معاقلهااااااااحتاااااااو  
 فتحاااااااااو ل إىل. مناااااااااذ ثاااااااااورة القااااااااااهرة إ ن احلملاااااااااة الفرنساااااااااية

، 9191 ساااااحة رىيسااااية ماااان ساااااحات اخلطابااااة أثناااااء ثااااورة
اااااااااا  مجااااااااااوعع فيااااااااااه خطباااااااااااء الثااااااااااورة وحيتشااااااااااد داخلااااااااااه يتجم 

 مناااااربه فخطاااااب علاااااى ديااااانهم، عااااان رالنظااااا بغاااااضّ   املصاااااريّ ني
 دراز والشاااااااااااااايخ الزنكلااااااااااااااوين والشاااااااااااااايخ القااااااااااااااااييت الشاااااااااااااايخ

 باااااولس والقماااااص سااااارجيوس القماااااص وغاااااريهم، إىل جاناااااب
 2ويف  وغاااااااريهم مااااااان القاااااااادة السياسااااااايني كاااااااذلك، غاااااااربايل

 حمماااااد األزهااااار اجلاااااامع شااااايخ احلماياااااة دار أبريااااا  اساااااتدعت
 أباااااااااواب إغاااااااااالق مناااااااااه اجليااااااااازاوي، وطلبااااااااات الفضااااااااا  أباااااااااو

 األزهااااااار أن وأكاااااااد بشااااااادة، فااااااارفض النااااااااس، أماااااااام األزهااااااار
ا  يغل ااااااق أن ميكاااااان وال الصاااااالوات فيااااااه تُقااااااام جامعاااااااا مسااااااجدا
 فتحااااه مناااه فطلبااات املصااالّ ني، ماااان يؤمُّاااه مااان وجاااه يف أبواباااه

اااااااااع   اخلماااااااااس الصااااااااالوات مواقيااااااااات يف  فااااااااارفض فقاااااااااط، واجلُمم
اااااا األزهااااار يظااااا    أن علاااااى وأصااااار   أيضااااااا  النهاااااار طاااااوال مفتوحا

 حممااااااااااد أن الشاااااااااايخ دة. ويُااااااااااذكرالعاااااااااا هااااااااااي كمااااااااااا والليااااااااا 
قاااااااد  الثااااااااىرين، كباااااااار ومااااااان األزهااااااار علمااااااااء مااااااان شااااااااكر،
يونيااااااااااه  23األزهاااااااااار يف  مشاااااااااايخة عليااااااااااه اإلجنليااااااااااز عاااااااااارض
 إذ كااااااااان يقااااااااود االجتماعااااااااات الثوريااااااااة  جلااااااااامع، ،9191
ا النجااااار الشااااايخ ويقااااادّ م .الطُّعاااام يبلاااااع مل لكنااااه  دقيقااااااا رصااااادا
رة مناااااذ الثاااااو  يف األزهااااار وطاااااالب علمااااااء لعباااااه الاااااذي للااااادور
 املااااااااااادارس طاااااااااااالب كماااااااااااا شااااااااااااركوا ،9191ماااااااااااارس  90

العلياااااااااااا وخمتلاااااااااااف فئاااااااااااات الشاااااااااااعب يف مظااااااااااااهرات عاااااااااااد ة 
الحقاااااااة، وشااااااااركوا بقياااااااة الطاااااااالب يف بيااااااااانت ومنشاااااااورات 
مهمااااااااااة لتوضاااااااااايح مااااااااااا ًثر ماااااااااان لغااااااااااط وأساااااااااافهم لاااااااااابعض 
أحااااااااااااااااااداث االعتااااااااااااااااااداء علااااااااااااااااااى أمااااااااااااااااااوال أو أشااااااااااااااااااخاص  
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. كماااااااااااااا ياااااااااااااذكر دور علمااااااااااااااء األزهااااااااااااار يف  (9)كاألجاناااااااااااااب
ة اإلجنلياااااااز الساااااااتيعاب الثاااااااورة وإمخادهاااااااا يف كشاااااااف ماااااااؤامر 

ااااااااه اللااااااااورد "أللناااااااايب" نااااااااداءا لكاااااااارباء  23 مااااااااارس حينمااااااااا وج 
البلاااااااااااد مااااااااااان وزراء وسياسااااااااااايّ ني وعلمااااااااااااء لتهدىاااااااااااة الثاااااااااااوار 
واملتظااااااهرين لكاااااي يوافاااااق هلااااام علاااااى سااااافر الوفاااااد لبااااااريس، 
اااااد علمااااااء األزهااااار بقياااااادة الشااااايخ القاااااااييت أبن مطلاااااب  فأك 

 تقالل.الثورة األساسي هو االس
األزهلللللر إىل أهلللللم منتلللللدايت  وبعلللللد أن حتلللللوَّل اجللللللامع
 9يف  اإلألليزيلللللللة السللللللللطات ومنلللللللابر الثلللللللورة، فرضلللللللت

 وسلللللدَّت الطلللللر  عللللللى اجللللللامع، حصلللللارًا 9191أبريللللل 
يلللللة واملنافلللللذ قلللللوات  وحشلللللدت منطقلللللة األزهلللللر، إىل املؤدلِّ

 إليللللله اجلمهلللللور وصلللللول متنلللللع بصلللللورة ضلللللخمة عسلللللكرية
 اشااااادة جديااااادة مناااااه.بعاااااد أن علمااااات  نطاااااالق مظااااااهرة ح

ااااااااااه آخاااااااااار، مكااااااااااان إىل فقاااااااااار رم الثااااااااااو ار نقاااااااااا  التظاااااااااااهر  واجت 
 حبفااااااار األهاااااااايل طولاااااااون، وقاااااااام ابااااااان جاااااااامع إىل تفكاااااااريهم
 املؤديااااااااة والشااااااااوارع الطاااااااارق يف املتاااااااااريس ووضااااااااع اخلنااااااااادق
 إىل بريطانيااااااااااة عسااااااااااكرية فاااااااااارق توجهاااااااااات وعناااااااااادما إليااااااااااه،

 الوصاااااااااااول، عااااااااااان واملتااااااااااااريس اخلناااااااااااادق أعااااااااااااقتهم املكاااااااااااان
فاااااااااأطلق  اجتااااااااااه، كااااااااا  مااااااااان  حلجاااااااااارة األهاااااااااايل موتلق فهااااااااا
 فسااااااقط اجلماااااااهري، علااااااى عشااااااواىي بشااااااك  النااااااار اإلجنليااااااز
 غاااااااالم بيااااااانهم مااااااان وكاااااااان واجلرحاااااااى، الشاااااااهداء مااااااان عااااااادد

 عباااااس أم ساااابي  عنااااد ترابيًّااااا حصااااناا كااااان قااااد أقااااام صااااغري،
 فمأمرلدمتلاااااهُ  القلعاااااة، انحياااااة مااااان اجلاااااامع إىل تقااااادُّم اجلناااااود ملناااااع

صااااانه فاااااوق واقاااااف وهاااااو قتااااايالا  جنااااادي إجنليااااازي رصاصاااااة  ح 
 وساااااأل الفاااااىت هاااااذا قصاااااة الرافعاااااي حق اااااق وقاااااد .بنااااااه الاااااذي
وهاااااااو  إمساعياااااا  حممااااااد امسااااااه أن فعااااااارف عنااااااه، احلاااااايّ   أهاااااا م 

كماااااااا  سااااااانة، 92 سااااااان ه حناااااااو القبااااااااقييب وأن  بااااااان مشاااااااهور

                                                           

يفرق الشيخ النجار بني حوادث عفوية ومتفرقة من دخول بعض  (9)
ا، ومن آخرين ممن الغوغاء أثناء األحداث أبعمال شغب وختريب ال داعي هل

يقومون ببعض السلب والنهب خالل املعمعة، وهو من طبيعة األمور يف 
الظواهر اجلماهريية، وبني ما تعم دته سلطات االحتالل من دمسّ  جمموعات 
من البوليس السري واليهود وحماوالت استمالة األرمن للدعاية السلبية ضد 

 ة لألجانب على غري حقيقة األمر.الثورة يف أور  أبهنا ثورة دينية ومعادي

اااااااااد الوفياااااااااات دفااااااااااتر راجاااااااااع  ورارنخهاااااااااا الرواياااااااااة مااااااااان للتأكُّ
 الشااااهيد فااااىتال جنااااازة األهااااايل شااااي ع وقااااد. وقوعهااااا ومكااااان

 الصااااااااليبة ماااااااان حتاااااااار ك ضااااااااخم موكااااااااب يف التااااااااايل اليااااااااوم يف
 ياااااااوم نفاااااااس ويف .الشاااااااافعي. اإلماااااااام مااااااادافن إىل الطولاااااااوين
 عسااااااااكرايًّ  بالغاااااااااا الربيطانيااااااااة الساااااااالطات أصاااااااادرت اجلنااااااااازة
 مجهااااااااااوراا إن": فقالاااااااااات الصاااااااااايب مقتاااااااااا  إىل فيااااااااااه أشااااااااااارت
 السااااايدة حاااااي يف دورياااااة علاااااى أماااااس صاااااباح هجااااام معاااااادايا 
 لسااااااااوء قُتاااااااا  وقااااااااد النااااااااريان إطااااااااالق إىل فاضااااااااطرت زينااااااااب
 كاااااان عماااااره مااااان عشااااارة الثانياااااة أو العاشااااارة يف ولاااااداحلاااااظ 

 .(48-46أبوغازي، ص ص ) ".اجلماهري بني
 

 :(9)األقباط
 

حمد    حي الكنائس عن مساجد اأ
حاديث اإلخاء وردد  وانشر اأ
فندي الهراوي

أ
 محمد ا

بصاااااااااامة رارنخياااااااااااة لااااااااااادور  91تركاااااااااات أحاااااااااااداث ثاااااااااااورة 
لوطنياااااة املصاااارية احلديثاااااة، فعااااالوة علاااااى األقباااااط يف احلركااااة ا

املشاااااااااركة فيهااااااااا ضاااااااامن فئااااااااات الشااااااااعب، كاناااااااات مواقااااااااف 
وخطاااااااااب الس اسااااااااااة واملثق فااااااااااني ورجاااااااااال الاااااااااادين املساااااااااايحي 
حاضااااااااارة حاااااااااىت داخااااااااا  أروقاااااااااة اجلاااااااااامع األزهااااااااار، و ملثااااااااا  
خطاااااب املشاااااايخ يف الكنااااااىس إ ن أحاااااداث الثاااااورة. وكاااااان 

عااااااانق أباااااارز مظاااااااهر هااااااذا الااااااتالحم الااااااوطين صااااااورة اهلااااااالل ي
 الصليب وسط العلم املصري خالل فعاليات الثورة.

 :النساء
 هضربت نطاقا حولهن   قد ... والخيل والفرسان
ذاك النهار   والورد والريحان في

 ...هسالحهن
 9191من قصيدة حافظ إبراهيم عن مظاهرة النساء في ثورة 

 
 املصاااارايت النساااااء ملظاااااهرة وصاااافاا النجااااار الشاااايخ قااااد م

 ،9191 ماااااااااارس 96 األحاااااااااد ياااااااااوم باحصااااااااا وقعااااااااات الااااااااايت
 حشاااامة يف خاااارجن العقاىاااا  كاااارام ماااان الساااايدات": فيقااااول

                                                           

األبيات من مفتتح قصيدة حممد أفندي اهلراوي، ألقاها يوم عيد  (2)
، ونشرت جبريدة "األفكار" وقتها. موثق يف 9191أبري   20الفصح 

 .229، ص مرجع سابقمذكرات الشيخ النجار، 
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 العاطفاااااة إباااااداء يف للرجاااااال مشااااااركتهن عااااان ليُعاااااربن ووقاااااار
ماااااااه فخمااااااااا موكبااااااااا أل فلااااااانم  وقاااااااد بالدهااااااان حناااااااو الوطنياااااااة  يتقد 
 بطاااااارف ماااااانهم كاااااا  أمسااااااك األزهاااااار، ماااااان طااااااالب أربعااااااة
 موضاااااع اهلاااااالل داخااااا  الصاااااليب ووضاااااع... املصاااااري العلااااام

 رأ  أن ألحاااااااادٍّ  وال يل يسااااااابق ومل العلااااااام، هاااااااذا يف النجاااااااوم
(. ويصااااااافها 34)النجاااااااار، ص الياااااااوم".  قبااااااا  ذلاااااااك مثااااااا 

" : خاااااااارج املتظاااااااااهرات يف حشاااااااامة ووقااااااااار، الرافعااااااااي قاااااااااىالا
وعاااااااااددهن يرباااااااااو علاااااااااى الثالمثئاااااااااة مااااااااان كااااااااارام العااااااااااىالت، 
منااااااااااااه إىل معتمااااااااااااادي  وأعااااااااااااددنم احتجاجاااااااااااااا مكتااااااااااااو ا ليقدّ 

يرفاااااااااااع هاااااااااااذا جلناااااااااااابكم " باااااااااااه:كاااااااااااان هاااااااااااذا تعريالااااااااااادول". 
الساااااااايدات املصااااااااارايت أمهااااااااات وأخاااااااااوات وزوجااااااااات مااااااااان 
ذهبااااااااااااوا ضااااااااااااحية املطااااااااااااامع الربيطانيااااااااااااة حيااااااااااااتججن علااااااااااااى 
األعمااااال الوحشااااية الاااايت قوبلاااات هبااااا األمااااة املصاااارية اهلادىااااة 
ال ذناااااب ارتكبتاااااه ساااااو  املطالباااااة حبرياااااة الااااابالد واسااااااتقالهلا 

هااااااا تطبيقاااااااا للمبااااااادئ الاااااايت فاااااااه هبااااااا الاااااادكتور ولسااااااون وقبلت
مجياااااااع الااااااادول حمارباااااااة كانااااااات أم حمايااااااادة. نقااااااادم جلناااااااابكم 
هااااااذا ونرجاااااااوا أن ترفعاااااااوه لاااااادولتكم املبج لاااااااة ألهناااااااا أخاااااااذت 
علااااااااااى عاتقهااااااااااا تنفيااااااااااذ هااااااااااذه املبااااااااااادئ والعماااااااااا  عليهااااااااااا، 
ونرجااااااااااوكم أن تبلغوهااااااااااا مبااااااااااا رأيتمااااااااااوه وشاااااااااااهده رعاااااااااااايكم 
احملرتمااااااون ماااااان أعمااااااال الوحشااااااية وإطااااااالق الرصاااااااص علااااااى 

ال العاااااااااازل جملاااااااااارد احتجاااااااااااجهم األبناااااااااااء واألطفااااااااااال والرجاااااااااا
بطريااااااااق املظاااااااااهرات الساااااااالمية علااااااااى منااااااااع املصاااااااارّي ني ماااااااان 
الساااافر للخااااارج لعاااارض قضاااايتهم علااااى مااااؤمتر السااااالم أسااااوة 
ببااااااااقي األمااااااام... واعتقاااااااال بعاااااااض رجااااااااهلم وتسااااااافريهم إىل 

مث ساااااااااارت السااااااااايدات، وممااااااااارمرلنم بااااااااادور جزيااااااااارة مالطاااااااااة"...
القنصااااااليات ومعتماااااادي الاااااادول لتقاااااادمي نااااااص االحتجاااااااج، 

ااااااااااانم يف  صااااااااااافني منتظماااااااااااني رافعاااااااااااني أعالمااااااااااااا صاااااااااااغرية وطُفل
الشاااااااوارع الكبااااااارية هاتفاااااااات  حلرياااااااة واالساااااااتقالل وساااااااقوط 
احلمايااااة. فاااااجتمع الناااااس للمشااااهد البهاااايج الااااذي مل يساااابق 
لااااااه مثياااااا  والااااااذي أهلااااااب محاسااااااتهم وأخااااااذوا يصاااااافّ قون هلاااااام 
ويااااااااردّ دون هتافاااااااااهتن. حااااااااىت وصاااااااا  املوكااااااااب بياااااااات األمااااااااة 

ل مااااااااااوجهني البنااااااااااادق صااااااااااوب فطو قامتلااااااااااه قااااااااااوات االحااااااااااتال
النسااااااء ملااااادة سااااااعتني حتااااات وهاااااج الشااااامس... )الرافعاااااي، 

(. ومل تكااااااان تلاااااااك املظااااااااهرة الوحيااااااادة 294-290ص ص
مااااااااااارس  20للنساااااااااااء، فقااااااااااد تكااااااااااررت وأبرزهااااااااااا مظاااااااااااهرة 

اااااااا مااااااانهن علاااااااى سااااااافك الااااااادماء وقاااااااد من بيااااااااانت  احتجاجا
لقناصااااااا  الااااااادول، ومت ااااااات حماصااااااارهتن  مااااااان قاااااااوات الباااااااوليس 

تاااااادخ   القنصاااااا  األمريكااااااي يومهااااااا لفاااااااكّ  واإلجنليااااااز حااااااىت 
(، كمااااااااااااا 55-54احلصااااااااااااار عاااااااااااانهن. )النجااااااااااااار، ص ص 

يناااااااير 96تظاااااااهرن ملقاطعااااااة جلنااااااة "ملناااااار" خاصااااااة بتاااااااريخ 
. ومل تكاااااان حركااااااة النساااااااء يف الثااااااورة خنبويااااااة فقااااااط، 9120

فكااااااذلك شاااااااركت نساااااااء أخاااااارايت مجااااااوع الناااااااس وكاناااااات 
أول شااااااهيدة هااااااي شاااااافيقة حممااااااد ماااااان حااااااي اخلليفااااااة الااااااايت 

برصاااااص االحااااتالل وُشاااايّ عمتل ضاااامن جنااااازة شااااهداء  قتلاااات
واعتربوهاااااااااا "ماااااااااس كافااااااااا  مصااااااااار".  9191أبريااااااااا   98يف 

اااااااد املشااااااااركة العضاااااااوية باااااااني 237)الرافعااااااي، ص  (، مم اااااااا أك 
 خمتلف فئات الشعب.

  ثبلللللللللات ثلللللللللوار اللللللللللداخل ومسلللللللللاعي الساسلللللللللة
 لتأييد اخلارج:

شك يف أ ن  جاء تلغراف لسعادة محمود ابشا سلامين، فمل خيامرين أ ي "...

عتقد أ ن سعد ن أ  هذا التلغراف مفتعل وغري صادر منمك؛ ل نه يصعب عيل جدا أ  

ابشا زغلول ذكل الرجل العظمي يفتكر أ ن أ مته من البالهة دلرجة أ ن تظن أ ن 

الاس تقالل عبارة عن طرد أ و يشء موجود يف خمازن اللوفر أ و غريها بباريس ميكن 

ىل م ذا اكنت ال بواب الرمسية قد أ قفلت يف مشرتاه يف بضعة أ سابيع والعودة ا  رص. فا 

وجه الوفد فهناك ال بواب غري الرمسية اكجملالس والهيئات النيابية واجلرائد والرأ ي 

ولك هذه ال بواب مفتحة الطريق  ،العام صاحب السلطان ال كرب عىل احلكومات

 .أ مام الوفد"

 .لعبد الرمحن فهمي خماطًبا سعد زغلو  من

 القللللللللللاهرة يف الثللللللللللورة اتمظللللللللللاهر  كانللللللللللت أضللللللللللخم
فيهللللا  اللللليت شللللارك مللللارس 99تنظيًمللللا مظللللاهرة  وأكثرهللللا

، متظللللللاهر مللللللن مجيللللللع فئللللللات الشللللللعب ألللللللف 91حنللللللو
ومااااااار ت  األزهااااااار مااااااان منطلقاااااااة سااااااااعات لثماااااااان واساااااااتمر ت

مبختلااااااااف ميااااااااادين القاااااااااهرة وشااااااااوارعها الكاااااااارب  ومقاااااااار ات 
السااااااالطة، وشاااااااهدت دوراا وطنيًّاااااااا ملمثّ ااااااا  الباااااااوليس املصاااااااري 

مااااااه حكماااااادار ا لعاصاااااامة حياااااا؛ محاهااااااا ماااااان اإلجنليااااااز بتقدُّ
 املظااااااااهرات مااااااان املظااااااااهرة تلااااااك إايهااااااا بسااااااايارته، فكانااااااات

 العسااااااكرية القااااااوات ماااااان اعتااااااداءات تشااااااهد مل القليلااااااة الاااااايت
كمااااااااااااا شااااااااااااهدت تقاااااااااااادُّماا   .علااااااااااااى املتظاااااااااااااهرين الربيطانيااااااااااااة
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تنظيميًّاااااااااا ووعيااااااااااا وطنيًّاااااااااا جلماااااااااوع الشاااااااااعب، فلااااااااام حيااااااااادث 
ل التجارياااااااااة مفتوحاااااااااة اعتاااااااااداء أو انفاااااااااالت، فظل ااااااااات احملاااااااااا

ومواكاااااب املظااااااهرة متااااارُّ أمامهاااااا دون قالقااااا ، فحاااااىت حينماااااا 
حاااااول الاااابعض أن يقااااوم باااابعض األعمااااال منعااااه املنظّ مااااون،  
كمااااااا مل تُث اااااارلُهم رصاصااااااات جمهولااااااة أصااااااابت بعضااااااهم. ممااااااا 
أًثر إعجااااااااب مااااااان شااااااااهدها أو علااااااام هباااااااا مااااااان األجاناااااااب 
 قباااا  املصااااريني. ومااااا كااااان ماااان الساااالطة العسااااكرية للمحتاااا 
إال أن أعلناااااااات مناااااااااع املظااااااااااهرات واملواكاااااااااب يف مرساااااااااومها 

مااااااااارس، لكااااااااان ذلااااااااك مل ياااااااااثن  الثااااااااو ار عااااااااان اساااااااااتمرار  98
التظاااااااااااااهرات احلاشاااااااااااادة يف األايم التاليااااااااااااة. )الرافعااااااااااااي، ص 

 (.234-239ص 

 بريطانياااااااااا عي نااااااااات مصااااااااار يف األوضااااااااااع خطاااااااااورة وماااااااااع
 29 يف" العااااااااااادة فااااااااااوق سااااااااااامياا مناااااااااادو ا " أللناااااااااايب" اللااااااااااورد
 جبمعاااااااااااه الثاااااااااااورة مهادناااااااااااة حااااااااااااول قااااااااااادو  ،9191ماااااااااااارس 
 أبناااااااااه ماااااااااارس 27 بتااااااااااريخ وخمااااااااااطبتهم والكااااااااارباء األعياااااااااان
 .يطلبوناااااه ماااااا كااااا  يف األماااااة عقاااااالء ماااااع للتفااااااهم مساااااتعدي 

(. 277الرافعاااااااااااااااااااااااي، ص  ،81-88النجاااااااااااااااااااااااار، ص ص )
 وكاناااااااااااات الربيطانيااااااااااااة، الفاااااااااااارق اسااااااااااااتعم  فشااااااااااااله، وبعااااااااااااد

 وكاناااااات األقاااااااليم، يف خاصااااااة الثااااااوار مواجهااااااة يف فظاااااااىعهم
 رغاااام وحشاااايته علااااى كافياااااا دلاااايالا  وغريهااااا العزيزيااااة ثأحاااادا
 .الثورة إلمخاد األمة خداع حماولته

وأخااااااااارياا، ماااااااااع الياااااااااأس مااااااااان هااااااااادوء الثاااااااااورة ورغباااااااااةا يف 
اساااااااااتمالة دول ماااااااااؤمتر الصااااااااالح أبن يُق ااااااااارُّوا احلماياااااااااة علاااااااااى 
مصاااار، جاااااء القاااارار الربيطاااااين  إلفااااراج عاااان سااااعد وصااااحبه 

ر الصااااالح ببااااااريس، مااااان املنفاااااى والساااااماح هلااااام  لسااااافر ملاااااؤمت
. فتبااااااااااااد لت الااااااااااااروح 9191أبرياااااااااااا   7فأعلنااااااااااااه أللناااااااااااايب يف 
ااااااتل   أبريللللللل 1مظللللللاهرة ابتهللللللاج حاشللللللدة يف العامااااااة ونُظّ مم

فكاااااااااأن القااااااااااهرة كلهااااااااااا  ،اآلالف مئلللللللللات فيهلللللللللا شلللللللللارك
وتشااااااااااااك لت وزارة  الرافعااااااااااااي، لتقااااااااااااديرات خرجاااااااااااات طبقاااااااااااااا

، لكاااااااااااان عاااااااااااااد املوظفااااااااااااون 9191أبرياااااااااااا   1رشاااااااااااادي يف 
ظاااااااااااااهرات. )الرافعااااااااااااي، ص ص لإلضااااااااااااراب ومل تنقطااااااااااااع امل

304-396.) 

أبريااااا  ولكااااان  99ساااااافر الوفاااااد املصاااااري لبااااااريس يف مث 
ماااااع إقااااارار الااااادول املاااااؤمترة احلماياااااة الربيطانياااااة علاااااى مصااااار، 
رغاااااام مبااااااادئ اسااااااتقالل الشااااااعوب وحااااااق تقرياااااار املصااااااري يف 

، مث صاااااااااااااادرت معاهاااااااااااااادة (9)إعااااااااااااااالن ويلسااااااااااااااون املزعااااااااااااااوم
ط متضاااااامنة أسااااااوأ الشاااااارو  9191يونيااااااه  28"فرساااااااي" يف 

، وعااااااد الوفاااااد ليجاااااد (2)علاااااى مصااااار وهاااااو إعاااااالن الوصااااااية
الشااااااااعب ُمصااااااااارًّا علااااااااى اساااااااااتكمال ثورتااااااااه وانتااااااااازاع حريتاااااااااه 

 واستقالله بشىت  سب  النضال.
بيااااااااد أن كفاااااااااح الااااااااداخ  ال ينفااااااااي يف املقاباااااااا  جهااااااااود 
الساساااااة والزعمااااااء يف اخلاااااارج، فنجاااااد أن أحاااااد الصاااااحفيني 

 ثاااااااق يفيو  الفاااااااتح" أباااااااو أفنااااااادي "حمماااااااود املعاصااااااارين لألمااااااار
الصاااااااااااااادر يف  املصاااااااااااااري" الوفاااااااااااااد املعناااااااااااااون "ماااااااااااااع كتاباااااااااااااه
 الوفاااااااااد واجهااااااااات الااااااااايت التحااااااااادايت أهااااااااام عااااااااان (3)9127
 الااااااادور فص ااااااا  كماااااااا الصااااااالح ببااااااااريس، ماااااااؤمتر يف املصاااااااري

 يسااااارية أحاااازاب مااااع التواصاااا  يف فريااااد حممااااد للاااازعيم املهاااام
 مااااااع مث الثااااااورة قباااااا  ماااااان مبصاااااار األوضاااااااع وشاااااارح متعاطفااااااة
 الاااااااايت املضااااااااادة الربيطانيااااااااة ةالدعاياااااااا مث مواجهااااااااة. أحااااااااداثها
 املساااااااايحيني، ذبااااااااح دينيااااااااة تسااااااااتهدف ثااااااااورة أهنااااااااا روجاااااااات

                                                           

لكن خذالن ولسون لشعوب العامل احملتل ة، قابله رفٌض من ممثلي  (9)
لشعب األمريكي متث   يف إعالن جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ ا

عند عرض معاهدة فرساي عليها  9191أغسطس  91األمريكي يوم 
للتصديق رفض احلماية على مصر وإقرار حق الشعب املصري يف تقرير 
مصريه وأنه ليس رابعاا لرتكيا وال بريطانيا. وانتهى األمر برفض اجمللس إقرار 

وخروج الوالايت املتحدة منها. وهو  9120مارس  20اهدة برم تها يف املع
ما اعتربه املصريون نوعاا من االنتصار غري املباشر لقضيتهم. انظر: الرافعي، 

 .356ص مرجع سابق، 
مدفع  900لكن العجب أن احلكومة املصرية وقتها احتفلت بضرب  (2)

يوم عطلة وتبادلت التهاين  ومدفع  لقاهرة واإلسكندرية وبورسعيد وأعلنت
 .352، ص املرجع السابق مع سلطات االحتالل!

يذكر أن مؤل ف حممود أبو الفتح، الكتاب املشار إليه أعاله، كان  (3)
مستشاراا إعالميًّا وصحفيًّا للوفد املصري يف  ريس وأورو ، مث كان الحقاا 

وروبية والغربية أول نقيب للصحفيني، وكان جسر االتصال بني الُصحف األ
 وبني احلركة الوطنية املصرية.

أقدم كتاب عن الوفد يكشف:  )قراءة وتعليق(، انظر: مصطفى عبيد
، املوقع الرمسي حلزب 2097مارس  8، 9191أسرار جديدة حول ثورة 

 https://bit.ly/9SGiu1Rالوفد، متاح عرب الرابط التايل: 
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فقااااااد  املصاااااارية، الثااااااورة لتشااااااويه األرماااااان مااااااذابح مسااااااتخدمةا 
 واألرمنيااااااااااة املساااااااااايحية األساااااااااار عاااااااااان أعااااااااااد الاااااااااازعيم مقاااااااااااالا 

 أبحاااااااد وصااااااالت والااااااايت عقاااااااود، مناااااااذ مصااااااار يف املساااااااتوطنة
 ناااااهواب الاااااوزارة، منصاااااب إىل  شاااااا ناااااو ر وهاااااو األرمااااان أبنااااااء
تواصااااااااا   كماااااااااا  .احلديدياااااااااة للساااااااااكك عامًّاااااااااا ماااااااااديراا كاااااااااان
 مااااا صااااورة لتصااااحيح شااااو باااارانرد أمثااااال كتاااااب مااااع الفريااااق

وتاااااااااااارأس حممااااااااااااد فريااااااااااااد اجتماعاااااااااااااا ... مصاااااااااااار يف حياااااااااااادث
 وأرساااااااااااااالوا ،9191ماااااااااااااارس  26يف  جبنيااااااااااااااف للمصاااااااااااااريني
 الااااااااااااارىيس وإىل الصااااااااااااالح ماااااااااااااؤمتر إىل احتجااااااااااااااج بالغاااااااااااااات
 .ولسون األمريكي

 رها علللللللللللى ملللللللللل ل الثللللللللللورة الشللللللللللعبية وانتصللللللللللا
 بريطانيا وساستها:

أُعلاااااااااااااااانم عاااااااااااااااان تشااااااااااااااااكي  جلناااااااااااااااااة  9191يف مااااااااااااااااايو 
لبحااااااااا؛ أساااااااااباب الثاااااااااورة وأتماااااااااني احلماياااااااااة  (9)"ملنااااااااار"

الربيطانياااااااااة علاااااااااى مصااااااااار. واعااااااااارتض املوظفاااااااااون... وأبلااااااااا  
رىاااايس الااااوزراء وقتهااااا حممااااد سااااعيد  شااااا املناااادوب السااااامي 
اللاااااورد "أللنااااايب" بتأجياااااا  قااااادوم اللجناااااة حااااااىت يُعقاااااد مااااااؤمتر 

بباااااااريس ويُابماااااات  بشااااااأن وضااااااع مصاااااار بعااااااد تصاااااااحل  الصاااااالح
تركيااااااااا وبريطانيااااااااا، وهااااااااو رأي عارضااااااااه وطنيااااااااون  إلعاااااااااالن 

، 9198تركياااااا قباااااول مبااااادأ حاااااق تقريااااار املصاااااري لولساااااون يف 
فضااااااال عاااااان ساااااابق رضااااااوخ تركيااااااا لقاااااارار احلمايااااااة الربيطانيااااااة 
علاااااااااى مصااااااااار. وعاااااااااادت املظااااااااااهرات العارماااااااااة يف القااااااااااهرة 

إثااااااااار إعاااااااااالن  9191واإلساااااااااكندرية يف سااااااااابتمرب وأكتاااااااااوبر 
قااااااارب وصاااااااول اللجناااااااة، وأعلنااااااات احلكوماااااااة مناااااااع التظااااااااهر 
يف ناااااااوفمرب ووصااااااالت اللجناااااااة فقاطعهاااااااا املصاااااااريون وصااااااارح 

                                                           

ر" يف ثالثة فصول متعاقبة من  يرصد الرافعي ك   ما نخصُّ جلنة "ملن (9)
 - 318كتابه )من الفص  الثاين عشر إىل الفص  اخلامس عشر(، ص ص 

563. 
  يُذكر أن اللورد ملنر كان وزيراا للمستعمرات حينها، ومت  اختياره لرائسة

اللجنة خلربته الواسعة  لشأن املصري منذ عم  مع قوات االحتالل بُعيد 
 9120. وأنه بعد رفعه تقرير جلنته الحقاا يف أواخر جميئهم إىل مصر لسنوات

اختلف مع احلكومة واستقال، وُعنيّ  مكانه "تشرش " الذي أبلد  سياسةا 
أبن مصر جزء من اإلمرباطورية  9129رعناء جتاه مصر، وصر ح يف يناير 

 الربيطانية، مم ا أًثر حنق املصريني وتظاهروا ضد  تصرحيه.

احلاااازب الااااوطين أبنااااه ال تفاااااوض إال بعااااد اجلااااالء، واعاااارتض 
اااااات املظاااااااهرات القاااااااهرة  حاااااازب الوفااااااد كااااااذلك ببيااااااان، وعم 

ا  9191واإلساااااااااااكندرية مااااااااااان جدياااااااااااد يف ناااااااااااوفمرب  تنديااااااااااادا
طلبااااااااا لالساااااااتقالل. واساااااااتقالت وزارة حمماااااااد بلجناااااااة ملنااااااار و 

سااااااااعيد اعرتاضاااااااااا علااااااااى اللجنااااااااة، وُشااااااااكّ لمتل وزارة يوسااااااااف 
وهبااااااااة فاااااااااحتج  الشااااااااعب عليهااااااااا، وكااااااااان لألقباااااااااط خاصااااااااة 
موقااااااف وطااااااين مهاااااام، ببيااااااان موق ااااااع ماااااان حنااااااو ألفااااااي قبطااااااي 
و ساااااام الكنيسااااااة ضااااااد وهبااااااة  شااااااا واعتبااااااار قبولااااااه الااااااوزارة 

 رية.حتدايا وخمالفةا إلرادة األمة املص
، 9191وحضااااااااااارت اللجناااااااااااة إىل مصااااااااااار يف ديسااااااااااامرب 

لُيفاجااااااااأ هبااااااااا املصااااااااريون، فتجااااااااد دت الثااااااااورة الشااااااااعبية ماااااااان 
مظااااااهرات وإضاااااارا ت للطلبااااااة واحملاااااامني واحااااااتج  املوظ فااااااون 
وأصااااااااحاب الصااااااااحف بساااااااابب عااااااااودة الرقابااااااااة... وشااااااااارك 
النسااااااء واألقبااااااط مااااان جدياااااد، ليصااااا  األمااااار حلااااادّ  اقتحاااااام 

زهااااار وحصااااااره  ملااااادافع لتفرياااااق جناااااود االحاااااتالل اجلاااااامع األ
، فاااااااااازاد الغضااااااااااب 9191ديساااااااااامرب  99مظاااااااااااهرة بتاااااااااااريخ 

الشااااااعيب واحااااااتج  العلماااااااء واملشااااااايخ. حااااااىت رحلاااااات اللجنااااااة 
 .9120مارس  6بعد دراستها األوضاع يف 

، دعااااااااااااات جلناااااااااااااة "ملنااااااااااااار" الوفاااااااااااااد 9120ويف ماااااااااااااايو 
املصاااااااااري ببااااااااااريس للتفااااااااااوض معهاااااااااا وأبلااااااااادت اساااااااااتعدادها 

ضاااااااامنت مصاااااااااحلها، وسااااااااافر  لقبااااااااول اسااااااااتقالل مصاااااااار إذا
ورأ  مشااااااااااورة  9120وفااااااااااد لناااااااااادن للتفاااااااااااوض يف يونيااااااااااو 

األماااااااة يف األمااااااار، فأصااااااادر ساااااااعد زغلاااااااول بيااااااااانا لألماااااااة يف 
مااااااااااان اخلاااااااااااارج وخطاااااااااااا ا ألعضااااااااااااء 9120أغساااااااااااطس  22

الوفااااااااد أبن االتفاااااااااق بااااااااه ممياااااااازات كثاااااااارية لكنااااااااه يف فحااااااااواه 
ا بعاااااااااد ذلاااااااااك  "محاياااااااااة ال اساااااااااتقالل"، وكماااااااااا عااااااااااد مؤكّ ااااااااادا

يف إحاااااااااد  خطباااااااااه أن "ملنااااااااار"  9129ياااااااااه أبعاااااااااوام يف يون
أراد احلصاااااول علاااااى شااااارعية لوضاااااع االحاااااتالل مبصااااار، ودار 
صاااااااي  نقااااااااش وطاااااااين وشاااااااد وجاااااااذب باااااااني الساساااااااة ومتخصّ 

حااااااااااااول مشااااااااااااروع  9120القااااااااااااانون الاااااااااااادويل يف ساااااااااااابتمرب 
االتفاقياااااة، لتسااااالك األغلبياااااة طريقااااااا وساااااطاا  لاااااتحفُّظ علاااااى 
ل بعااااض البنااااود، ولكاااان ملناااار رفااااض التحفظااااات فإمااااا القبااااو 

مجلااااةا أو الاااارفض  لكليااااة، مث عاااااد وطالااااب بتفاااااوض رمسااااي 
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بااااني احلكااااومتني، وهااااو مااااا رد  سااااعد ووفااااده  سااااتحالته قباااا  
قبااااااول التحفظااااااات. وجلااااااأت ساااااالطات االحااااااتالل للضااااااغط 
علااااى األمااااة لقبااااول مفاوضااااات ملناااار  لقاااابض علااااى الاااازعيم 

آخااااارين بتهماااااة تشاااااكي   27الاااااوطين عباااااد الااااارمحن فهماااااي و
ع الساااااالطان والتحااااااريض علااااااى مجعيااااااة لقلااااااب احلكاااااام وخلاااااا

القتااااا  والعصااااايان، ملاااااا تعللماااااه مااااان أثااااار ذلاااااك علاااااى الااااارأي 
العاااااااام، فيميااااااا  املصاااااااريون لقباااااااول االتفااااااااق للاااااااتخلص مااااااان 
األحكاااااااام العرفياااااااة واحملاكماااااااات العساااااااكرية. )الرافعاااااااي، ص 

(. مث غاااااااااادر الوفااااااااااد لبااااااااااريس يف نااااااااااوفمرب 317-313ص 
 9120ملااااااؤمتر الصاااااالح، ورفااااااع "ملناااااار" تقريااااااره يف ديساااااامرب 

لاااااااوزير خارجيتاااااااه "كاااااااريزون" وضاااااااع فياااااااه قواعاااااااد السياساااااااة 
موصااااااااياا  9136حااااااااىت  9129الربيطانيااااااااة يف مصاااااااار منااااااااذ 

باااااالده برفاااااع احلماياااااة عااااان مصااااار ومنحهاااااا اساااااتقالالا نسااااابيًّا 
وفااااااق معاهاااااادة يرضاااااااها الطرفااااااان. وعليااااااه  دعاااااات بريطانيااااااا 
املصاااااااااااريني إىل الااااااااااادخول يف مفاوضاااااااااااات إلجيااااااااااااد عالقاااااااااااة 

وأبلاااااا  اللااااااورد "أللباااااااين"  مرضااااااية مااااااع مصاااااار غاااااااري احلمايااااااة،
القاااارار للساااالطان فااااؤاد مبرسااااوم رمسااااي، وأذيااااع للجماااااهري يف 

، وتشااااااااااك لت وزارة عااااااااااديل يكاااااااااان )وزارة 9129ماااااااااارس  4
الثقااااااااااة( لتقااااااااااوم مبهمااااااااااة املفاوضااااااااااات، ولكنهااااااااااا اضااااااااااطرت 
لالساااااااتقالة ساااااااريعاا بعاااااااد فشااااااا  املفاوضاااااااات ًثنياااااااةا، وعااااااااد 

، وقوباااااااااا  مبظاااااااااااهرات 9129أبرياااااااااا  4سااااااااااعد للقاااااااااااهرة يف 
ومحاااااس مل يساااابق لااااه نظااااري يف راريااااخ مصاااار احلاااادي؛، فاااارح 

حبسااااااااااااااب وصااااااااااااااف الرافعااااااااااااااي. ورغاااااااااااااام ذلااااااااااااااك مل تاااااااااااااانجح 
 إىل الحقاااااااااااااا نااااااااااااداءا  زغلااااااااااااول املفاوضااااااااااااات ونشاااااااااااار سااااااااااااعد

 االحااااااااتالل ضااااااااد   التحاااااااارُّك مواصاااااااالة إىل دعاااااااااهم املصااااااااريني
 وزماااااااااالءه، هاااااااااو العساااااااااكرية السااااااااالطة فاعتقلتاااااااااه الربيطااااااااااين

اااااااا  يف ديساااااااامرب  إىل ونُفااااااااي حلااااااااال ، واسااااااااتمر ا9129سيش 
ا: الثاااااورة باااااني جاااااذب وشااااادٍّ إىل أن حق قااااات  مطالبهاااااا رويااااادا

 احلمايااااااااااااااة بريطانيااااااااااااااا ألغاااااااااااااات 9122 فرباياااااااااااااار 28 ففااااااااااااااي
– التصاااااااريح وكاااااااان. 9194 مناااااااذ مصااااااار علاااااااى املفروضاااااااة

 التااااااااوازن عاااااااان تعباااااااارياا -(9)حبسااااااااب د. عماااااااااد أبااااااااو غااااااااازي

                                                           

 .60 - 57، ص ص مرجع سابق، عماد أبوغازي (9)

 فاساااااااتمرار ،9191ثاااااااورة  بعاااااااد احلاااااااال إلياااااااه انتهاااااااى الاااااااذي
 أن ماااان أضااااعف ماااااهرياجل حركااااة لكاااان مسااااتحي ، احلمايااااة
اااااااق  ،9123 ويف. واحااااااادة ضاااااااربة يف التاااااااام االساااااااتقالل حتقّ 
 وأُلغياااااااات االنتخااااااااا ت وقااااااااانون املصااااااااري الدسااااااااتور صاااااااادر

 واحليااااااااااااة احلزبياااااااااااة، التعدُّدياااااااااااة أتيت مث .العرفياااااااااااة األحكاااااااااااام
املصااااااارية مااااااان أهااااااام مكتسااااااابات  "املواطناااااااة" ومبااااااادأ النيابياااااااة
 حتقيااااااااااااااااق تسااااااااااااااااتطع مل وإن كاناااااااااااااااات الثااااااااااااااااورة .91ثااااااااااااااااورة 

 الربيطانيااااااااااااة القااااااااااااوات ظلاااااااااااات فقااااااااااااد التااااااااااااام، سااااااااااااتقاللاال
مصااااااااار خاااااااااالل ماااااااااا يسااااااااامى "احلقباااااااااة شااااااااابه  يف متواجااااااااادة
 الليربالية".

  الثلللللللللللللورة واجللللللللللللللدليات املركبلللللللللللللة... الزملللللللللللللان
 واملكان واملعىن:

 ... لقد أ خذت هذه الثورة الكثري من الشهداء.
هنا ثورة أ خرى... مل حتدث بعد  رد الشاب يف صوت مرتعد: ا 

 .يل، ثالث حاكايت عن الغضبمحمد املنيس قند
كعااااااادة املااااااؤرخني، يسااااااردون األحااااااداث مت خااااااذين ماااااان 
الااااازمن وحااااادة حتلااااايلهم )أايمااااااا كانااااات أم أعوامااااااا أم حقبااااااا(، 
بينمااااااااا يظاااااااا  املكااااااااان شاااااااااهد العيااااااااان شاخصاااااااااا يف قلااااااااب 
األحااااااااداث، فااااااااال تغيااااااااب شااااااااوارع الثااااااااورة وميادينهااااااااا عاااااااان 
ن املشاااااهد. ويهاااااتم  حثاااااو االجتمااااااع السياساااااي  ملكاااااان مااااا

ااااااااام  قبيااااااااا  تفساااااااااري األحاااااااااداث  فقاااااااااد حلّااااااااا  "فوكاااااااااو" حتكُّ
الساااالطة  لبشااااار عااااارب املكااااان )كالساااااجن وتقسااااايم املياااااادين 
والشااااااااوارع(، وقاااااااادم "تيمااااااااوثي ميتشاااااااا " ماااااااان جانبااااااااه عاااااااارب 
مؤلمفاااااااه "اساااااااتعمار مصااااااار" بيااااااااانا لكيفياااااااة أتسااااااايس الدولاااااااة 

مناااااااااذ حمماااااااااد علاااااااااي مث خاااااااااالل عهاااااااااد -املصااااااااارية احلديثاااااااااة 
ط احلااااااااداثي للسااااااااالطة علااااااااى الاااااااانم -االحااااااااتالل اإلجنلياااااااازي

واملاااادن الاااايت نظماااات ميادينهااااا وشااااوارعها كوساااااى  للضاااابط 
واملراقباااااااة وسااااااايطرة النظااااااااام السااااااالطوي علااااااااى األماااااااور عنااااااااد 

                                                                                    

، مرجع سابق يف: عبد الرمحن الرافعي،9191وراجع تقييم نتاىج ثورة  
 .585 - 564الفص  السادس عشر، ص ص 

وآًثرها على املرحلة اليت تليها واليت تسم ى  حلقبة الليربالية أو "شبه 
ثة )ثاليف أعقاب الثورة املصرية  الليربالية"، يف: عبد الرمحن الرافعي،

 أجزاء(، وهو ما سيلي بيانه يف جزء من احللقة الثانية من هذه السردية.
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حاااااااااااادوث احتجاجااااااااااااات. ويف املقاباااااااااااا ، اهااااااااااااتم  "آصااااااااااااف 
بياااااات"  لصاااااورة املغاااااايرة أي بكيفياااااة تغياااااري بساااااطاء النااااااس 
واقعهااااام عااااارب اساااااتخدام أمكناااااة )شاااااوارع ومياااااادين الغضاااااب 

ارتبطااااااات  لثاااااااورة والتحركاااااااات الشاااااااعبية كميااااااادان  الثاااااااوري(
التحرياااار عاااارب راريااااخ مصاااار احلاااادي؛، أو مااااا أمساااااه "مكانيااااة 
االحتجاجاااااااااااات"  فشاااااااااااوارع ومياااااااااااادين الغضاااااااااااب الثاااااااااااوري 

ااااااااااد هويااااااااااة الثااااااااااوار  مبختلااااااااااف انتماااااااااااءاهتم ونوعياااااااااااهتم -توحّ 
حااااااول أهاااااادافهم الثوريااااااة  إذ يت جهااااااون صااااااوهبا  -وخلفياااااااهتم

اااااااة  تساااااااهم يف قاااااااوة الفعااااااا  ملاااااااا متلكاااااااه مااااااان خصااااااااىص مهم 
الثاااااااوري وحركتاااااااه علاااااااى عكاااااااس ماااااااا دوهناااااااا مااااااان شاااااااوارع أو 

 ميادين عادية.
فمياااااااادان التحرياااااااار )مياااااااادان اإلمساعيليااااااااة وقتهااااااااا( منااااااااذ 

وحااااىت ثااااورة يناااااير وليومنااااا هااااذا، وكااااذا اجلااااامع  9191ثااااورة 
األزهاااااار، يظاااااا  كاااااا  منهمااااااا حيماااااا  تلااااااك اخلصاااااااىص الاااااايت 
جعلتااااااااااااااه فضاااااااااااااااءا ممياااااااااااااازاا لالحتجاااااااااااااااج الثااااااااااااااوري جلمااااااااااااااوع 

، فهاااااااااي فضااااااااااءات ميكااااااااان للحشاااااااااود التجماااااااااع (9)لشاااااااااعبا
والتحاااااارك فيهااااااا بساااااارعة قباااااا  أن تفرّ قهااااااا ساااااالطات الشاااااارطة 
أو االحاااااااتالل، كماااااااا ميكنهاااااااا العباااااااور منهاااااااا لتخاااااااوم جمااااااااورة 
لالختبااااااااااااااااء أو إعاااااااااااااااادة التنظااااااااااااااايم يف فضااااااااااااااااءات ثقافياااااااااااااااة  
كاملسااااااااااااجد وحمااااااااااايط اجلاااااااااااامع األزهااااااااااار وحماااااااااااال الكتاااااااااااب، 

كمحاااااااايط مياااااااادان   والشااااااااوارع واملقاااااااااهي الثقافيااااااااة واملسااااااااارح
التحريااااااار املتااااااااخم لقصااااااار النيااااااا  ومقهاااااااى "رياااااااش"  لقااااااارب 
منااااااه، ومقهااااااى متاتيااااااا  لعتبااااااة وقتهااااااا، وهااااااي أماااااااكن متثاااااا   
كااااذلك جماااااال للمناااااورة واهلاااارب وقاااات احلاجااااة. كمااااا حتماااا  
شاااااااوارع ومياااااااادين الغضاااااااب واالحتجااااااااج رمزياااااااة مااااااان حتااااااادٍّ 
لقاااااااوة الدولاااااااة أو السااااااالطة  ومااااااان ذلاااااااك قصاااااااد املظااااااااهرات 

دين وشااااااااوارع هبااااااااا مقااااااااار الساااااااالطة واالحااااااااتالل املاااااااارور مبيااااااااا
ومعتمااااااااادي وقناصااااااااا  خمتلاااااااااف الااااااااادول، واالنطاااااااااالق مااااااااان 
ساااااااحة اجلااااااامع األزهاااااار وميدانااااااه اسااااااتناداا ملكانتااااااه )وظهاااااار 

                                                           

راجع يف التفاصي  التارنخية ذلك وأمثلته عرب عد ة ثورات شعبية يف  (9)
احلياة السياسية: كيف يغري بسطاء فرنسا وإيران ومصر، يف: آصف بي ات، 

قاهرة: املركز القومي ترمجة: أمحد زايد، )ال الناس احلياة يف الشر  األوسر،
 .343 - 333(، ص ص 2094للرتمجة، 

كااااااااذلك دور ومكانااااااااة الكنيسااااااااة يف احلركااااااااة   91مااااااااع ثااااااااورة 
اااااااادت علااااااااى حنااااااااو  الوطنيااااااااة( كساااااااالطة دينيااااااااة تقليديااااااااة جتس 

ألجنااااايب. رمااااازي غاااااري تقليااااادي ينااااااوئ سااااالطات االحاااااتالل ا
وهااااااااااو مااااااااااا يؤكّ ااااااااااد وجااااااااااود اجتماعيااااااااااات خاصااااااااااة مليااااااااااادين 
وشاااااااااوارع الغضاااااااااب الثاااااااااوري، فهاااااااااي ذات نقااااااااااط ومراكاااااااااز 
اتصاااااااال وتواصااااااا  بشاااااااك  جياااااااد باااااااني الثاااااااوار والناشاااااااطني، 

كاااااااااان القااااااااارب مااااااااان جتمُّعاااااااااات   9191ففاااااااااي حالاااااااااة ثاااااااااورة 
الطلبااااااااااااة وطباعااااااااااااة املنشااااااااااااورات، فضااااااااااااال عاااااااااااان الوساااااااااااااى  

 سااااااااااايد والرماااااااااازايت الثوريااااااااااة األخاااااااااار  املساااااااااااعدة كأغاااااااااااين
دروياااااااااش برمزايهتاااااااااا ورسااااااااااىلها الثورياااااااااة املهماااااااااة. ذلاااااااااك يف 
مقابااااا  ضاااااعف قاااااوة الصاااااحافة وقتهاااااا حتااااات وطاااااأة احلماياااااة 
الربيطانياااااة الااااايت كانااااات تتااااادخ    ملصاااااادرة واعتقاااااال ونفاااااي 
الُكتاااااااب، وقااااااد وصااااااف الشاااااايخ عبااااااد الوهاااااااب النجااااااار يف 
مقدّ ماااااااة مذكراتاااااااه عااااااان األايم احلماااااااراء أبن اجلراىاااااااد املصااااااارية 

كاناااات ملجمااااة عاااان قااااول احلااااق"  فلاااام تكااااد حتماااا  وقتهااااا "
شااااايئاا مااااان حقيقاااااة ماااااا جياااااري علاااااى األرض، فلرمباااااا ذكااااارت 
عااااان حاااااادث حصاااااد عشااااارات األرواح أبناااااه جمااااارد "حاااااادث 
مكاااااااااااادر وساااااااااااارعان مااااااااااااا عااااااااااااادت السااااااااااااكينة يف احلااااااااااااال". 

 (.91)النجار، ص 
كماااااااااااا مثلاااااااااااات منطقتااااااااااااا األزهاااااااااااار ومياااااااااااادان التحرياااااااااااار   

اااااااااز شااااااااابك ات النقااااااااا  مناااااااااوذجني ملركاااااااااز املديناااااااااة حيااااااااا؛ تركُّ
واملواصااااااااااالت الاااااااااايت تسااااااااااه  تواصاااااااااا  مجااااااااااوع املتظاااااااااااهرين 
وحشااااااااد املزيااااااااد علااااااااى عكااااااااس شااااااااوارع األحياااااااااء املكتظ ااااااااة 
 لسااااك ان الاااايت يسااااه  الساااايطرة علااااى أيااااة تظاااااهرات فيهااااا، 
حااااااااااادث  ملثااااااااااا  يف مااااااااااادن وأقااااااااااااليم أخااااااااااار   حملافظاااااااااااات 
املختلفااااااااة. وحبسااااااااب "تيمااااااااوثي ميتشاااااااا "، يتأكااااااااد لنااااااااا أن 

لااااااع القاااااارن العشاااااارين وصااااااوال حااااااال املاااااادن املصاااااارية مااااااع مط
ملشاااااارف العقاااااد الثااااااين مناااااه )أي تاااااوازايا ماااااع أحاااااداث ثاااااورة 

(، قااااااااد كاناااااااات تلااااااااك املاااااااادن ومنهااااااااا القاااااااااهرة قااااااااد 9191
جتااااااااور فيهاااااااا منطااااااااان مااااااان العمااااااااارة احلديثاااااااة: )املعرضااااااااي(، 
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، فقاااااااااد حاااااااااوت األزقاااااااااة والااااااااادروب (9)والقااااااااادمي )املتحفاااااااااي(
الضاااااايقة املكتظ اااااااة بساااااااكاهنا، فلااااااام يكااااااان باااااااٌد مااااااان اللجاااااااوء 
لاااااااااارباح فضاااااااااااءات امليااااااااااادين والشااااااااااوارع الواسااااااااااعة الكباااااااااارية  
كميااااادان التحريااااار وسااااااحة األزهااااار الشاااااريف الااااايت ات ساااااعت 

 آلالف من املتظاهرين واحملتجني.
ولكلللللن الثلللللوار يف القلللللرى وامللللللديرايت ابتلللللدعوا  لللللر 

، مؤكّ ااااااااادين أصاااااااااالة مناااااااااط االحتجلللللللللاج املالئلللللللللم للمكلللللللللان
  "املتحااااااف" رغاااااام كاااااا  عتاااااااد ساااااالطات املعاااااارض/االحتالل

فثااااااوار إمبابااااااة واألماااااااكن املتامخااااااة لسااااااري القطااااااارات قطعااااااوا 
أشاااااارطة السااااااكك احلديااااااد، واضااااااطر ثااااااوار ديااااااروط مهامجااااااة 
قطاااااااار اجلناااااااود ردًّا علاااااااى ماااااااذابح االحاااااااتالل حباااااااق ذويهااااااام،  
كماااااااا احتجاااااااب أهاااااااايل مااااااادن أخااااااار  وعزلاااااااوا أنفساااااااهم يف 
ماااااتحفهم حتااااادايا للسااااالطات، فنماااااوذج اساااااتقالل "مجهوريااااااة 

نخيااااااااة الفرياااااااادة ودالالت املكااااااااان زفااااااااىت" تلااااااااك احلركااااااااة التار 
تالحاااااااااام النضااااااااااال  يؤكّ اااااااااادوحضااااااااااوره يف املشااااااااااهد الثااااااااااوري، 

مشاااااكّ الا  9191 الشاااااعيب ماااااع عبقرياااااة املكاااااان خاااااالل ثاااااورة
ا منطاااااااااا نضاااااااااليًّا  بعااااااااض اسااااااااتقالل إعااااااااالن يف متث اااااااا  جدياااااااادا

مقاوماااااااااااااةا لااااااااااااانمط سااااااااااااالطة إدارة ذاتياااااااااااااة  وإدارهتاااااااااااااا املااااااااااااادن
خها احملت .  "املعرض" اليت حاول أن يرسّ 

باااااااني الزماااااااان واملكاااااااان واجلساااااااد والشاااااااخوص واملعااااااااين ف
 91)كالوطنياااااااااة واالساااااااااتقالل( ترتاكاااااااااب مكاااااااااوانت ثاااااااااورة 

كجسااااااااااااد    (2)ومكنوانهتااااااااااااا، وبتجساااااااااااايد األغلبيااااااااااااة للثااااااااااااورة
                                                           

استعمار راجع الفص  األول والفص  السادس يف: تيموثي ميتش ،  (9)
ترمجة: بشري السباعي وأمحد حسان، )القاهرة: مدارات لألحباث  مصر،

 .266 - 265(، خاصة ص ص 2093والنشر، 
حملتل ة على النمط الغريب مع مالحظة أن هذا املعىن اخلاص  ملدن احلديثة ا

"معذبو مقاب  املدن القدمية غري احملد ثة، سبق واستعرضه "فانز فانون" يف: 
" بشك  أكثر تفصيال ومقابلة، كما حل له "إدوارد سعيد" يف األر 

بشك  أكثر اتساعاا وبنزعة حتلي  حضاري وثقايف أعمق.  االستشرا ""
السياق ملا حنن بصدده حول ثورة لكن يظ  حتلي  ميتش  األقرب للمعىن و 

9191. 
راجع تطبيقاا مميا زاا ملدخ  اجلسد والسياسة تطبيقاا على ثورة يناير  (2)

 (.2094، )القاهرة: دار العني، اجلسد والسياسة، يف: مرمي وحيد، 2099
سُيفضي إىل  9191وأظن أن تطبيق مدخ  اجلسد والسياسة على ثورة 

، 2099عمق من تطبيقها على ثورة يناير نتاىج ودالالت رمبا أوسع وأ

معنااااااااااوي ومااااااااااا اشااااااااااتملت عليااااااااااه ماااااااااان جتساااااااااادات لرمااااااااااوز 
وكيااااااااانت كانااااااات حاضااااااارة عااااااارب مشااااااااهد الثاااااااورة كااااااااألزهر 

عاااااااان  والكنيساااااااة والنسااااااااء والفالحااااااااني والعماااااااال... فضاااااااال
ااااااااد  نعااااااااوش الشااااااااهداء ومسااااااااريات تشااااااااييعهم، وكااااااااذلك جتسُّ
معااااااااااااااااااانٍّ كااااااااااااااااااا"الوحدة الوطنيااااااااااااااااااة" والثااااااااااااااااااورة "الشااااااااااااااااااعبية" 
و"الدميقراطيااااااااااة" و"اجلمااااااااااوع"، و"االسااااااااااتقالل" عاااااااااان كاااااااااا  
قاااااو  خارجياااااة، وترمجاااااة ذلاااااك يف منظوماااااة مااااان الفعالياااااات 
والتحركااااااااااااااات، املاااااااااااااانظم منهااااااااااااااا والعفااااااااااااااوي، واسااااااااااااااتحداث 

عهااااااااد يف التاااااااااريخ أساااااااااليب وفعاليااااااااات حركيااااااااة وثوريااااااااة مل تُ 
الاااااوطين قبااااا ، إمناااااا كانااااات وليااااادة حلظتهاااااا التارنخياااااة جمسااااادة 
اااااااتل يف أمكنتاااااااه وساااااااطرت  سم علاااااااى أرض الواقاااااااع الاااااااذي ُأسّ 
 ملحماااااااة نضاااااااال شاااااااعيب قلماااااااا ظهااااااار مثياااااااٌ  هلاااااااا: فكانااااااات

للقضاااااااااية   والدعاياااااااااة اجلمااااااااااهري حلشاااااااااد التاااااااااوكيالت وسااااااااايلة
للثاااااااااااورة، وكاااااااااااان  كماااااااااااا عكاااااااااااس روح اجلماااااااااااوع كمقدماااااااااااة

ال العناااااااااابر واملاااااااااوظفني وبعاااااااااض اإلضاااااااااراب لفئاااااااااات كعمااااااااا
املهنياااااني، فضاااااال عااااان إعاااااالن االساااااتقالل ملااااادن متااااارداا علاااااى 

 وصاية االحتالل وعصياانا له.
وعاااااااوٌد لُبعاااااااد الااااااازمن وحضاااااااوره، فثاااااااورة تساااااااميتها بعاااااااام 

( وثيقااااااااااة الصاااااااااالة بكاااااااااا  أتكيااااااااااد لاااااااااايس 9191نشااااااااااوهبا )
بسااااااااااياقاهتا الزمنيااااااااااة فحسااااااااااب، حياااااااااا؛ تااااااااااراكم األسااااااااااباب 

ألحاااااداث مث التاااااداعيات، بااااا  واملقااااادمات وتتابعاااااات عاااااامل ا
جناااااادها ممتاااااادة الصاااااالة واألثاااااار بتاااااااريخ قوميتهااااااا ومسااااااتقبلها  
فيماااااااا نخااااااازن يف "الاااااااذاكرة اجلمعياااااااة لألماااااااة"، فمماااااااا ياااااااذكر 
الرافعااااااي يف ذكرايتااااااه عاااااان الثاااااااورة، أن أهااااااايل املنصااااااورة قاااااااد 
حفظااااااوا لااااااه موقفااااااه حااااااني عاااااااد ملدينتااااااه بعااااااد مظاااااااهرهتم يف 

ة الربيطاااااااين ، رغااااام إنااااااذار حااااااكم املدينااااا9191ماااااارس  98
لااااااه واثنااااااني ماااااان انشااااااطيها السياساااااايني وقتهااااااا، أبنااااااه حااااااال 
تكااااااااارار املظااااااااااهرات سااااااااااُيعدمون  لرصااااااااااص، لكناااااااااه عاااااااااااد 
ليطماااااااائن علااااااااى بلدتااااااااه... مث عناااااااادما ترش ااااااااح لالنتخااااااااا ت 

فااااااااز كمعاااااااارض علاااااااى مرشاااااااح الوفاااااااد  9123الربملانياااااااة يف 
                                                                                    

وليس هذا من قبي  املقابلة بني الثورتني وال يقل  ذلك من شأن األخرية يف 
ما غاب عن دراستها من مداخ  أكثر  9191شيء، وإمنا يعطي لثورة 

 تقدُّماا عم ا عه دته.
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يف مركاااااااااااز املنصاااااااااااورة )رغااااااااااام اكتسااااااااااااح الوفاااااااااااد يف خمتلاااااااااااف 
 تكااااااان لاااااااه عصااااااابية عاىلياااااااة تساااااااانده، األحنااااااااء عامهاااااااا(، ومل

فكااااان ذلااااك تعباااارياا ماااان مجااااوع األهااااايل عاااان عاااادم نسااااياهنم 
(. ولااااااايس أمدمل  مااااااان أتثاااااااريات 272موقفاااااااه. )الرافعاااااااي، ص 

هاااااذه الثاااااورة ملئاااااة عاااااامٍّ تلااااات ولتحركااااااتٍّ وانقاااااال ت وثاااااورة 
شااااااااااااعبية حلقتهااااااااااااا وحفااااااااااااظ الااااااااااااذاكرة اجلمعيااااااااااااة لطقااااااااااااوس 

ان وفعالياااااااااااات كتحركاااااااااااات الطاااااااااااالب والشاااااااااااباب والعصاااااااااااي
املاااااادين واحلشاااااااد يف اجلُماااااااع وجلاااااااان حفاااااااظ األمااااااان والنظاااااااام 

وذكرهااااااا الشاااااايخ -فيمااااااا عاااااارف وقتهااااااا بااااااا"الشرطة الوطنيااااااة" 
الااااااايت تول اااااااتل تنظااااااايم  -النجاااااااار  سااااااام "الباااااااوليس الشاااااااعيب"

الفعاليااااات واملظاااااهرات وحفااااظ أماااان الشااااوارع واحملااااال عنااااد 
التجمعاااااااات والتظااااااااهر ملناااااااع الغوغااااااااء، وكاااااااان هلاااااااا شاااااااارات 

منعهااااااا  9191أبرياااااا   98االحااااااتالل قاااااارر يف ممياااااازة، لكاااااان 
اااااا حمظاااااوراا.  وتوع اااااد املنتماااااني هلاااااا  العتقاااااال واعتاااااربهتم تنظيما

وهاااااااااااي حركاااااااااااة عفوياااااااااااة تكاااااااااااررت -( 235)الرافعاااااااااااي، ص 
 للجاااااااااااااااان  2099وُعرفااااااااااااااات الحقااااااااااااااااا يف ثاااااااااااااااورة ينااااااااااااااااير 

مقاباااااا  أساااااااليب الساااااالطة ضااااااد الثااااااورة كتجنيااااااد  -الشااااااعبية
؛ تشااااارعن باااااه الغوغااااااء والبلطجياااااة واملندساااااني كطااااارف ًثلااااا

االعتااااااااااااداء الغاشاااااااااااام علااااااااااااى املتظاااااااااااااهرين. ولعاااااااااااا  احلقبااااااااااااة 
اااااااا، وساااااااانحاول  9191االنتقالياااااااة لثاااااااورة  هااااااااي األشاااااااد أبسا

 استكمال سردي تها يف حلقتها التالية.
 وللسردية بقية...
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 9191يف ثورة  دور احلركة الطالبية

 طارق جالل
 مقدمة:

 ا وال مهاارايًّ يًّ مل تكن احلركة الطالبياة املعاصارة مهياأة نفسا
للتعاماا  مااع السااياق اجلديااد املنفااتح الااذي خلقتااه ثااورة يناااير 

ضاااات لوضااااع حاااارج ماااان املااااد واجلااااذر دفعتااااه إذ تعر   ،2099
أماااااواج السياساااااة واملصااااااحل املتالطماااااة علاااااى أطاااااالل أنظماااااة 
االستبداد العريب الايت أساقطتها رايح الربياع ماع مطلاع العقاد 

تعرياااااف ماهياااااة املصااااااحل  الثااااااين للقااااارن احلاااااايل، دون أن ياااااتم
ا عليهااااا  الطالبيااااة وغايااااة حتركاهتااااا. مل يكاااان ماااان السااااه  أباااادا

عيه، الساايما االتعاما  ماع الواقاع السياساي املنفاتح علاى مصار 
مااع فقااادان غالبيتهااا للخاااربة يف التعاماا  ماااع السياسااة عاماااة، 

 فضالا عن قضاايها الشاىكة خاصة.
ن لقاااااد كاااااان للحركاااااة الطالبياااااة املصااااارية رارياااااخ كباااااري مااااا

ت هباااا مصااار طاااوال املشااااركة يف األحاااداث املصاااريية الااايت مااار  
دورهاااااا يف أحاااااداث ثاااااورة  أمههااااااالقااااارن املاضاااااي، وقاااااد كاااااان 

ة حريصاااا توظل اااا ،  حيااا؛ كاناااات مااان أشااااع  الثاااورة9191
ى أو تخل ااتفاارت أو تمببادىهااا طااوال فرتهتااا دون أن  ةمستمسااك

 زم.هتُ 
تسااااااؤالت كثااااارية أحاطااااات  حلركاااااة الطالبياااااة املعاصااااارة، 
ملعرفاااة أساااباب فشااالها يف حتريااااك األحاااداث أو علاااى األقاااا  
املشاااركة يف صااياغتها، دون أن تكااون يف منزلااة التااابع، وهااو 

، مبناسااابة 9191ماااا حاولناااا حبااا؛ جاااذوره يف أحاااداث ثاااورة 
 احتفالنا مبرور مئة عام على اندالعها.

ن من الوصول لتشخيص أوسع لفهم فالنظر للتاريخ ميكّ  
التعامااااا  ماااااع احلاضااااار  عتبااااااره نقطاااااة  احلالاااااة القاىماااااة، ألن

                                                           

 .ح؛ يف العلوم السياسية  

  اعلياااه جااازءا  باااىناالبتاااداء واالنتهااااء، يفقاااد التحلااايالت الااايت تُ 
من قدرهتا التفسريية يف تفكيك الظواهر واحلكم عليهاا  اكبريا 
ؤ مبآالهتاااا، ومااان هناااا فاااإن ساااياق الدراساااة ينطلاااق مااان والتنبُّااا

ماتااااااه الته وتكويناتااااااه ومقوّ  فرضااااااية أن الواقااااااع احلااااااايل بتشااااااكُّ 
ا سسه قد ترس  وأُ  خ بصورة رىيسية مطلع القرن املاضي وحتديدا

بداياااااة مااااان أساااااباهبا، ماااااروراا بطبيعاااااة  9191يف ساااااياق ثاااااورة 
من مآالت وسياق  اانتهاءا مبا نتج عنهو تفاعالهتا وسياقاهتا، 

أسس ملرحلة جديدة عاشتها األمة يف صاراعها للنهاوض مان 
ركاااااة جدياااااد، وتبحااااا؛ الدراساااااة الااااادور الاااااذي قامااااات باااااه احل

الطالبياااااة  لثاااااورة، كمحاولاااااة يف فهااااام مراحااااا  تطاااااور احلركاااااة 
ت عنااه ماان ات، ومااا ختل االهااا ماان مسااتجد  الطالبيااة، ومااا ختل  

لات إلياه،  آفاعلني وقيم، وأتثري الفاعلني اجلدد وقايمهم فيماا 
ن كمحاولااة لفهاام الواقااع املعاصاار للحركااة الطالبيااة، مبااا ميكّ اا

للنظااار، وحماولاااة جاااادة مااان التقيااايم القااااىم علاااى رؤياااة أرحاااب 
 مي، مما ينتج عنها من استنتاجات.للتقو 

 :نشأة احلركة الطالبية احلديثة -أواًل 
ة كياانت طال احلركة الطالبية من التحدي؛ ما طال كاف  

ساااية وتشاااكيالهتا االجتماعياااة، فبعاااد قااارون مااان الدولاااة املؤس  
سااااايطرة طاااااالب العلااااام األزهاااااريني علاااااى املباااااادرة يف مواجهاااااة 

ا احاكمااسواء كان  ،كان مصدره  ايًّ أ الفساد
ا
 أم احاتالالا  اظامل

انت احلياااة ه أحااد مكااوّ  ء، لدرجااة جعلاات األزهاار وأبنااااغامشااا
ك األحااااداث يف فاااارتات كثاااارية ماااان عماااار السياسااااية الاااايت حتاااارّ  
ة يف التحاااول يف املباااادرة أخاااذت الكف اااوقاااد الدولاااة املصااارية، 

؛ فااارتة لصااااحل األفندياااة، ماااع دخاااول الااابالد مرحلاااة التحااادي
هت إدارته حناو الغزو الفرنسي وحكم حممد على  حي؛ توج  

مني تعليماا العلوم احلديثة، حلاجته إىل طبقة جديدة من املتعلّ  
م واإلمرباطورياااة الااايت ا يناساااب أهاااداف التنمياااة والتقااادُّ حاااداثيًّ 

يسعى لتأسيسها على نظامه املركزي، وهاو األمار الاذي كاان 
و  مئااايت شاااخص يعرفاااون يساااتحي  قياماااه وهاااو ال ميلاااك سااا
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القاااااراءة والكتاباااااة، حبساااااب ماااااا ذكاااااره حمماااااد علاااااي للقنصااااا  
 .(9)الروسي دوهامي 

تتابعاااات رحااااالت الطااااالب النااااابغني للخااااارج يف بعثااااات 
م مهاااان جنلاااارتا والنمساااا، لااااتعلُّ إتعليمياااة حنااااو إيطالياااا وفرنسااااا و 

الطاااب والصاااناعة واإلدارة وأتسااايس فااارق اجلااايش مااان مشااااة 
حمماااد علااااي يف االعتماااااد علاااايهم يف  وحبرياااة ومدفعيااااة، لرغبااااة
ومااااع عااااودة تلااااك  ،ص ماااان األجانااااباحلكاااام واإلدارة للااااتخلُّ 

البعثاات دخلاات احلركاة الطالبيااة مرحلاة جدياادة مان عمرهااا، 
السيما مع احتكاك طالب البعثات بقضااي الغرب، وكمثال 

ل القاااانوين اضااانعلاااى ذلاااك اعتمااااد مصاااطفى كامااا  علاااى ال
ات العدالاة  العاملياة لى منص االقاىم على مواجهة االحتالل ع

ومكوانهتاا مان رأي عاام وصاحافة ومنظماات دولياة، وطبيعاة 
لها الطالب املطالب اليت اندت هبا احلركة السياسية اليت شك  

ة  حلياة الدساتورية واملطالباة  لدميقراطياة افيما بعد، من مناد
 والدفاع عن الدستور واجملالس النيابية واحلكوماة املنتخباة، يف
ظ  وجود االحتالل، على اعتبار أن تلك األهداف ال تق  

 ليز عن البالد.جنقيمة عن رحي  اإل
علللي مبللارك ومصللطفى كامللل: الفكللرة  ( أ

 والقيادة والكيان
عنا لتاريخ احلركة الطالبية أرجعتنا إىل نقطاة إن عملية تتبُّ 

نطالق احلقيقية، اخلاصة  لدور الكبري الذي قام باه علاي اال
لاااه إىل مساااألة شااار التعلااايم يف أحنااااء الاااوطن، ليحوّ  مباااارك يف ن

قيمااة عاان احتياااج األساار للمأكاا  واملسااكن  جوهريااة ال تقاا ُّ 
بدأ علي مبارك حياته العملياة بعاد عودتاه  ،واملشرب وامللبس

بعاادها  ماان البعثااة الاايت أرساالها حممااد علااي إىل فرنسااا، ليتااوىل  
، 9888 - 9878وكالاااااة املااااادارس، مث نظاااااارة املعاااااارف يف 

ماني، حي؛ كان يباشر بنفسه أتليف كتاب املادارس ماع املعلّ  
ه ومل يكتااف  ملاادن املركزيااة كالقاااهرة واإلسااكندرية، باا  توج اا

حناااو األقااااليم كأساااايوط واملنياااا وباااين سااااويف وبنهاااا، لرتغيااااب 
النااااس يف تعلااايم أبنااااىهم وتساااهي  األمااار علااايهم، وكاااان هلاااذا 

وخلااااق طبقااااة  اجلهااااد أتثااااري كبااااري يف نشاااار التعلاااايم احلاااادي؛،
                                                           

بناء دولة سيد حممد خلي ،  ( حممد فؤاد شكري، عبداملقصود العناين،9)
 (.2093، )القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة، مصر حممد علي

جدياادة مااان املثقفااني واملهتماااني  لشاااأن العااام، وهاااي الطبقاااة 
الاااايت  عماااا  عليهااااا مصااااطفى كاماااا  يف مشااااروعه حنااااو حترياااار 

 .(2)األمة
حيتضاانها بااني  امااا مل جتااد قاىاادا  اخياليًّاا اتظاا  الفكاارة طيفااا

ذراعيها وحيوهلا جلسد، تستمد روحهاا مان روحاه، مباا جيعلهاا  
 وجااااه العواصااااف، تلااااك إذن علااااى الصاااامود يف اقااااادرا  كياااااانا 

إحد  معادالت أتسيس احلركات والتكويناات االجتماعياة، 
وهاااو ماااا وعااااه مصاااطفى  شااااا كامااا  عنااادما ساااعى إلحياااااء 
احلركااة الوطنيااة املصاارية ماان خااالل االعتماااد علااى كيااان رأس 
حربته احلركة الطالبية وتعززه قيم حب الوطن وعقيادة جهااد 

بشعار:  9813درسة عام احملت ، حي؛ بدأ بتأسيس جملة امل
، كي يكون لد  (3)"حبك مدرستك حبك وطنك وأهلك"

الطالب أضالع شخصايته الايت علياه أن حياارب ألجلهاا، مباا 
، ولااااايس جمااااارد االكتفااااااء بضااااالع دون احيقاااااق التكامااااا  بينهااااا

 اآلخر، وكلها لتحقيق هدف رىيسي وهو جالء املستعمر.
 أكماااا  مصااااطفى كاماااا  نضاااااله  لاااادعوة إىل ذروة ساااانام
احلركة الوطنية وهي اجلامعة املصرية املستقلة، اليت تعم  لبناء 

فاااء قااادرين علااى تلبيااة الدولااة احلديثااة مبااا متلكااه ماان أبناااء أكل 
حاجاهتااااا املتطااااورة، وقااااد كااااان هااااذا احلاااادث املاااايالد الفعلااااي 
للحركااااااة الطالبيااااااة احلديثااااااة، يف سااااااياق احااااااتاليل ساااااااهم يف 

 المهم.تشكي  رؤية اجلامعة وأهداف الطالب وأح
إرهاصلللات نضلللال الطلللالب: ملللا قبلللل  ( ب

9191 
نشااأ علااى يااد مصااطفى كاماا  جياا  ماان الطااالب، كااان 

الاذي  9105أول حراكهم أتسيس اندي املدارس العليا عاام 
كان اجلسر الذي رباط الطاالب  خلارجيني يف بوتقاة واحادة، 

قات علااى يااد حتق  وقااد  ،مشارتكة األهااداف والقايم والتحركااات

                                                           

سلسلة حكاية  ، حكاية مشعلي الثورات،( أمحد هباء الدين شعبان2)
 33 -39(، ص 2094مصر،)القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة، 

 -9874) -مصطفى كاما   -خصيات وتواريخ ش كرمي مرو ة،( 3)
، راريخ دخول املوقع: 2095نوفمرب  28االهرام،  (،9108

 ، متاح عرب الرابط التايل: 90/99/2098
1https://goo.gl/rPvhY  

https://goo.gl/rPvhY9
https://goo.gl/rPvhY9
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يف عقلياااة ورؤياااة جيااا  جدياااد مااان  هاااذا الناااادي نقلاااة نوعياااة
الشاااباب الاااذين احتضااانهم هاااذا الناااادي، ورفاااع درجاااة الاااوعي 
العلماااي واحلضااااري لاااديهم، نتيجاااة حجااام املناقشاااات املثمااارة 
حول كافة القضااي الشاىكة اليت متس مصري القضية املصرية، 

 ء ال وحقاااق االساااتمرارية الااايت تبقاااي علاااى حيااااة األمااام، فااااآل
ناء حيملون إرثهام، فكياف إذا كاان هاذا ميوتون مدام هناك أب

اإلرث قضية وطن! ولذلك أمرت العسكرية الربيطانية بغلقه 
 .9194مع بداايت احلرب العاملية األوىل عام 

ضراب كبري ضاد مستشاار إقامت مدرسة احلقوق بعم  
جنليااااااازي دانلااااااوب، ملعارضاااااااة الطااااااالب سياسااااااااته التعلاااااايم اإل

اأالعنصرية ضادهم، وهاو ماا  دوارد إدرساة مسايو امل ده انظارك 
"إن املساااارت  المبااااري ق املقالااااة الاااايت نشاااارها عقااااب اسااااتقالته:
ا الرجااال نظامااا دانلااوب وضااع هلااؤالء الطلبااة الااذين بلغااوا ساان  

بتداىيااة، ماان النظامااات املوضااوعة لصااغار تالميااذ املاادارس اال
وأخذ يعااملهم بقساوة متناهياة، يساتعم  معهام سياساة وخاز 

 ن انضام  أنا ، فكانات نتيجاة ذلاك اإلبر، سياسة اضطهاد د
ماااة راقياااة، وأن يساااود متعلّ   جنلياااز فئاااةٌ ىل احلااازب املعاااارض لإلإ

ن أدارة االجنليزيااااة، و أفئاااادة الشاااابيبة الاااابغض واحلقااااد جتاااااه اإل
 للوطنية املصرية، حبي؛ ال جتد ل مدرسة احلقوق معقالا تتحو  

مدرساااة احلقاااوق، عشااارة  ربعمئاااة املوجاااودين يفمااان هاااؤالء األ
لقااد   ،كاماا   ىفكااار مصااطفا أب مطلقااامياااانا إال يؤمنااون ماانهم 

 مااان كافاااة ا كاااامالا   اتفاقااااضاااراب مااان نوعاااه، ميثّ اااإكاااان أول 
 .(9)حتقق مطالبهم مجيعها ا حىتفيه قدما  عضاىه،  ملضيّ  أ

نشااااااارت  9106فرباياااااار  6ويف العاااااادد الصااااااادر بتاااااااريخ 
ق ا جاااء فيااه: أن ساابب اإلضااراب يتعل ااصااحيفة األهاارام خااربا 

حاوايل  م  طالبية حبتة، غري أن األمر تطور  جتمااع ضما أبمور
موا بتساااااعة مطالاااااب ا يف حديقاااااة األزبكياااااة تقاااااد  طالباااااا 275
ولني عاااان املدرسااااة ومااااع انعقاااااد مثاااا  هااااذا االجتماااااع ؤ للمساااا

بدأت احلركة الطالبية املصرية الدخول يف طور جديد يصاب  
 احلركة بصبغة سياسية.

                                                           

 .209( عبد الرمحن الرافعي، مرجع سابق، ص 9)

رىيساايتني كااان هلمااا لقااد نااتج عاان تلااك احلادثااة داللتااني 
أبعااااد هاماااة يف أتماااا  املساااارات الااايت حنتهااااا احلركاااة الطالبيااااة 
بصاااااافة عامااااااة، والطااااااالب اخلاااااارجيني الااااااذين التحقااااااوا  لعااااااامل 

فهااو  -ةطاارح فكاارة االعتصااام، أمااا الثانياا -أوهلماااالسياسااي: 
 قرار الطالب  المتنااع عان احلضاور إىل املدرساة حاىت جتاابم 

نة من هؤالء الطالب متاثلهم يف انتخاب جل مطالبهم، وقد مت  
وساااااى  سياسااااية للضااااغط، هااااذه التفاااااوض مااااع املدرسااااة،  و 

اااا ح حجاااام النضااااج توصاااالت إليهااااا عقليااااة الطااااالب، ممااااا يوضّ 
ليااااه ماااان عماااا  مصااااطفى  شااااا كاماااا  بصاااافة إصاااالوا و الااااذي 

ريخ اعامااااة، واندي املاااادارس العليااااا بصاااافة خاصااااة، وهااااو التاااا
سااي يكماا  أدوار الفعلااي لتحااول احلركااة الطالبيااة لتنظاايم سيا

مكااوانت األمااة السياسااية، الاايت خرجاات ماان نطاااق املصاااحل 
الفئويااااااة الضاااااايقة، إىل سااااااعة األمااااااة وأهاااااادافها وأحالمهااااااا يف 

 التحرر والتنمية.
ا ومرحلة خمتلفاة تطور العم  الطاليب واخت   ذ شكالا جديدا

  ، حيااااااا؛ شاااااااك  9108وهاااااااي مرحلاااااااة العمااااااا  الساااااااري يف 
 يا بتهدياااد اخلااااديو الطاااالب مجعياااات وطنياااة قاماااات إحاااداه

ز تنفيااذ ، مث دخلاات حيّ اا9108نااوفمرب  94عباااس نفسااه يف 
ت ، حياا؛ تبن اا9190االغتيااالت  غتياهلااا لبطاارس غاايل يف 

تلاااااك العملياااااة إحاااااد  عناصااااار احلااااازب الاااااوطين الاااااذي قاااااام 
 .(2)مصطفى كام  بتأسيسه
خر الطااااااالب املصااااااريني  خلااااااارج أي ويف اخلااااااارج، مل يااااااد  

ر ضااد االحااتالل، والكتابااة يف جهااد للاادفاع عاان قضااية مصاا
الصحف الغربية لتأسيس رأي عام عاملي مدافع عن القضاية 
املصااااااارية، فضاااااااالا عااااااان إقاماااااااة املاااااااؤمترات واملشااااااااركة بكافاااااااة 

 الفاعليات املناهضة للدول االستعمارية. 
لقااااد أحاااادث هااااذا احلااااراك النضااااايل حالااااة ماااان التهديااااد 

ارة الاااايت سااااو  الشاااار  بااااق  تاملباشاااار لالحااااتالل وحاشاااايته، ومل ت
 عرب هبا احلراك الطاليب عن غضبه.سي

 
                                                           

ية اإلخوان املسلمني، أحداث صنعت التاريخ، رؤ ( حممود عبداحلليم، 2)
اجلزء األول،)القاهرة: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع،  من الداخل،

 الطبعة االوىل، د.ت(.
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 من اجلامعة انطلقت الشرارة و ا اكتملت -اثنًيا
مااان  اكماااا ذكاااران كياااف أصااابحت احلركاااة الطالبياااة جااازءا 

كااات املشااهد السياسااي وأحااد أهاام مكااوانت الاارأي العااام حمرّ  
ج نضاااااهلم يف إشاااعال الثااااورة، يف وقااات كاناااات املصاااري، وتاااوّ  

الساااالطة حنااااو التفاااااوض علااااى مواىااااد تتجااااه خنااااب السياسااااة و 
خااااارج طاااااالب مدرساااااة  9191ماااااارس  1االحاااااتالل، ففاااااي 

احلقوق يف مظاهرات معارضة لالحتالل، بعد قيامه  عتقال 
سااعد زغلااول ورفاقااه، الااذين رفضااوا االنصااياع ألواماار اإلجنليااز 
بعاااادم الساااافر حلضااااور مااااؤمتر احلريااااة واالسااااتقالل الاااادويل يف 

 صري واملطالبة حبريته.سم الشعب املفرنسا، للتحدث  
ه طااالب احلقااوق املضااربني باادأت األحااداث عناادما توج اا

يف مظااااهرة لالنااادماج ماااع مظااااهرة مدرساااة "املهندساااخانة"، 
، بعااادها (9)سااام ساااعد ورفاقاااهاسااام مصااار و هبتافاااات تناااادي  

هااات املظااااهرران حناااو مدرساااة التجاااارة العلياااا، لينضااام يف توج  
ديثة واألزهرية، وماا كاان اليوم التايل  قي طالب املدارس احل

 .(2)م الرصاص يف مواجهتهماالحتالل إال استخدمن ا
وثالثااااااااون بااااااااني شااااااااهيد  ةيف اليااااااااوم األول سااااااااقط ساااااااابع

لاااات املظاااااهرات إىل ثااااورة عامااااة حتو   ن ماااااساااارعاو ومصاااااب، 
بساابب الطريقااة الوحشااية الاايت تعاملاات هبااا قااوات االحااتالل 

الشااااعب املصااااري، ماااان  مااااع الطااااالب، حياااا؛ شااااارك مجااااوعُ 
فالحني وموظفني وعمال، يف مشهد مل يتكارر ًثنياة إال بعاد 

 عااام ن يف مياادان التحرياارو ع املصااريقراباة مئااة عااام عناادما جتم ا
2099. 

قاااام الطاااالب بتنظااايم األهاااايل يف جلاااان ملهامجاااة قطاااارات 
حاااااداث حالاااااة مااااان التمااااوين واجلناااااود وحتطااااايم القطاااااارات، إل

تهديااااد الفوضااااى لتهديااااد االحااااتالل بصااااورة كباااارية دفعااااتهم ل
األهااااايل يف بياااااانت رمسيااااة وحتااااذيرات علنيااااة إبحااااراق أقاااارب 

                                                           

مكتبة النهضة املصرية،  :)القاهرةقصة حيايت،( مصطفى الديواين، 9)
 28(، ص:9165

: اتريخ مصر القومي من سنة 9191ثورة ( عبدالرمحن الرافعي، 2)
(، 9155ة النهضة املصرية، )القاهرة: مكتب ،9199إىل سنة  9191

اهليئة العامة  ،نقالا من أمحد هباء الدين شعبان، حكاية مشعلي الثورات
 .26لقصور الثقافة، ص: 

القااااار  الااااايت ياااااتم مهامجاااااة النقااااااط العساااااكرية واخلدمياااااة مااااان 
 .(3)خالهلا

مل تكااان مشااااركة املاااوظفني  ملساااتو  املطلاااوب، السااايما 
بعااد هتديااد االحااتالل هلاام  لفصاا ، حياا؛ عااادوا إىل العماا  

تباااااهتم، كمااااا أن سااااريعاا، باااا  ومت شااااراء كثااااري ماااانهم باااازايدة مر 
كثاااارياا، رغاااام   مل هتااااا وأمهيتهااااا مل تاااادُ مشاااااركة الفالحااااني رغاااام قو  

ولاذلك ، (4)حماوالت الطالب تنظيم احتجاجاهتم وتصعيدها
مل يكن مان قبيا  املصاادفة أن يكاون يوساف اجلنادي طالاب 

ص  من كليتاه بتهماة حتقاري السالطان حساني  احلقوق الذي فُ 
مجهوريّاااااة زفاااااىت" كاماااا  هاااااو نفساااااه الاااااذي أعلاااان اساااااتقالل "

وخروجهااا عاان ساايطرة اإلجنليااز خااالل تصاااعد أحااداث ثااورة 
قاااااوا حولاااااه ، وأن يصااااادر الطاااااالب الثاااااوار الاااااذين حتل  9191

كاااان هلاااا مطبعاااة سااارية    جريااادة سااارية  سااام "املصاااري احلااار"
خاصة، تتوىل طبع املنشاورات الايت حتاض النااس علاى الثاورة، 

 دون.رتدّ  وتقاوم األثر السليب الذي ميكن أن حيدثه امل
ذ نالقد كان الطالب العنصر الثابت يف االحتجاجاات م

مصااااحل ذاتياااة ساااو   يبداياااة الثاااورة وحاااىت هنايتهاااا، بااادون أ
 عناه جنياب حمفاوظ ده وعارب  الدفاع عن الاوطن، وهاو ماا جس ا

 "،الطالاااب فهماااي"تاااه الراىعاااة، مااان خاااالل شخصاااية يف ثالثي  
اسااية أكثاار ذلااك املناضاا  املهااتم بقضااااي وطنااه وأوضاااعه السي

م ، ليقادّ  9191يف ثاورة  ادا يينتهي به املطاف شهو من غريه، 
بااذلك أروع مناااذج التضااحية وأغالهااا كلفااة، دوانا عاان  قااي 

ق الاادور الكبااري عناصاار األساارة الاايت تضاام فئااات خمتلفااة، ليوثّ اا
 الذي لعبه الطالب يف تلك املرحلة من راريخ مصر.

ثااااااورة، سااااااعى الطااااااالب بكاااااا  طاقاااااااهتم حنااااااو اسااااااتمرار ال
ر وجاااالء املساااتعمر، نظاااراا ا حناااو قضاااااي التحااارُّ وتوجيههاااا دوماااا

لطبيعاااااتهم الراديكالياااااة الثورياااااة، الااااايت أتيب أنصااااااف احللاااااول، 
وترفض مفاوضات السياسة ومواىد املصاحل املتبادلة، وهو ما 

                                                           

)القاهرة: اجمللس األعلى  كفاح شعب،( حممد عبدالرمحن حسني، 3)
 14للشئون اإلسالمية(، ص: 

م 9191دور الطلبة يف ثورةعصام حمروس عبد املطلب، ( د.4)
، )القاهرة: مركز وًثىق وراريخ مصر املعاصر، م(9191-9199)

 23(، ص9118
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بااارز بوضاااوح عنااادما اعرتضاااوا بقاااوة علاااى تصاااريح عباااادالعزيز 
"، حيا؛ أصادر فهمي هلم: "إن املسألة ليست عب؛ أطفال

 قاالوا فياه: "قاد حاال اإلجنلياز بينناا وباني املاؤمتر الطالب بيااانا 
بسالح الوعيد والتسويف حىت حيكم العامل أبنناا راضاون عان 
ساالب حريتنااا، واليااوم مينعوننااا  لسااالح والقاابض والتهديااد.. 
حنن أطفالكم رأينااكم سااكتني عان حقاوقهم فقمناا باواجبكم 

نستصارخ العاامل ليسامع شاكواان، ينا التضحية الكارب ، وضح  
فرموان  لرصاص وأناتم ال تزالاون ختوضاون أبرجلكام ق دمااء 
أبنااىكم ق الطرقاات، ذاهبااني إىل وزاراتكام ومصاااحلكم، وإن  

دمت أطفاااالكم وبعاااتم بالدكااام باااثمن رخااايص وجبناااتم كناااتم جم ااا
هم مصر، أمام بنادقهم ومدرعاهتم، فأطفالكم ال جيحدون أم  

بياااان بعناااوان "إىل رجاااال  يفا بااادماىهم". و وسيشااارتون حريتهااا
الغد الطلبة" يدعو مجيع الطالب إىل املشااركة ق األحازاب، 

: "لناااارتك أصااااحاب املرتبااااات لواويااااتهكم علااااى املااااوظفني، قااااا
وصاادر بيااان آخاار بعنااون "إىل  "،اليااوم، فاانحن مسااتقب  الغااد

 .(9)املوظفني" يدعوهم إىل املشاركة ق األحزاب
املتظاهرين لتوزيع األدوار بني قطع  حاول الطالب تنظيم

الساااااكك احلديدياااااة وتصاااااعيد أدوار املقاوماااااة، السااااايما بعاااااد 
عهم يف عماااا  جلااااان ساااارية ملقاومااااة االحااااتالل وأذانبااااه، توسُّاااا

كااون أغلبيااة املعتقلااني ماان الطااالب، تلااذلك لاايس غريباااا أن 
 .(2)الذين جتاوز عددهم املئات

األهاداف من حتقيق عدد كباري مان  9191نت ثورة متك  
السياساااااية واالقتصاااااادية واالجتماعياااااة علاااااى املساااااتو  العاااااام 

ملااااااانح مصااااااار  9122فربايااااااار  28تصاااااااريح للدولاااااااة، فكاااااااان 
وجعااااا   -ولاااااو بصاااااورة شاااااكلية-االساااااتقالل ورفاااااع احلماياااااة 

الدساااااتور الوثيقاااااة املنظماااااة للنظاااااام ولااااايس قااااارارات املنااااادوب 
اااااا دت الطريااااااق للحياااااااة السااااااامي الربيطاااااااين، وهااااااي أمااااااور مه 

ات يالنيابيااااااااة الاااااااايت دخلتهااااااااا مصاااااااار يف العشاااااااارينالسياسااااااااية 

                                                           

تفاصي  «: 9191»( حممد العمدة، وًثىق ومستندات جديدة عن 9)
، راريخ 6/1/2094إلجهاض حلم سعد زغلول، الوفد، « الثورة املضادة»

، متاح عرب الرابط التايل: 25/99/2098دخول املوقع 
rrRW2https://goo.gl/Q   

 .26عصام حمروس عبد املطلب، مرجع سابق، ص( 2)

ات. كما أن الثورة أدخلت فئات اجتماعية جديدة يوالثالثين
ن والعمااال و الطااالب والفالحاا اللعماا  السياسااي علااى رأسااه

ن، وأعطاااااات قااااااوة دفااااااع للطااااااالب واملاااااادافعني عاااااان و واملوظفاااااا
اسااااااااتقالل مصاااااااار يف اخلااااااااارج، ملزيااااااااد ماااااااان العماااااااا  حلصااااااااار 

 ني.الربيطانيّ  
تعباارياا عاان النضااج االجتماااعى  9191ثااورة لقااد كاناات 

لقاد اشاتعلت الثاورة  ،قتاه مصاروالثقاق والسياساى الاذ  حق  
بعد أكثر من مئة عام من إدخال التعليم احلدي؛ إىل مصر، 

ا مااااان قياااااام رفاعاااااة الطهطااااااو  بتاااااأليف وبعاااااد سااااابعني عاماااااا
، وبعااد أكثاار ماان أربعااني "ختلاايص اإلبريااز ق تلخاايص  ريااز"

 .(3)حة التعليم للنساءا على إراعاما 
: اللللدروس 9191الطلللالب ومرحللللة ملللا بعلللد  -اثلثًلللا

 والعرب
أدركت القو  السياسية حجم الطاقات املهدرة يف حالة 

مهااال عناصاار احلركااة الطالبيااة وبسااالتها يف مواجهااة نااريان إ مت  
االحتالل، وقوة تنظيمها وساهولة تسييساها يف صااحل خدماة 

ه حلقيقة األمر، أول من تنب   أهداف األمة، وكان حزب الوفد
الاارمحن فهمااي سااكرتري اللجنااة  لااذلك أماار سااعد زغلااول عباادم 

املركزيااااة للوفااااد بضاااارورة االعتماااااد علااااى الطااااالب وتنظاااايمهم 
بنفسه، ب  أخذ األخري يعتمد علايهم يف نقا  قارارت احلازب 

 لفروعه يف القر  واملدن املختلفة.
مرحلة  لقد أصبح الطالب حلقة الوص  يف االنتقال من

خنبوية العم  السياسي السلمي إىل شعبوية النضاال الثاوري، 
ر ماااان أعلااااى إىل البنيااااة حيااا؛ نقاااا  الطااااالب أهااااداف التحااارُّ 

التحتية والقاعدة اجلماهريية الواسعة، ولذلك كان هلذا الفع  
أتثااريه يف تقويااة حاازب الوفااد وحصااوله علااى األغلبيااة النيابيااة 

املصري، والذي لوال  سم الشعب ستمرار وحتوله ملتحدث  
الدور الطاليب ملا حص  على هذه الفاعلية يف املنافسة بتلك 

 القوة.

                                                           

، األهرام، 9191مجال عبداجلواد، من أج  احتفال يليق مبئوية ثورة ( 3)
، متاح على الرابط 99/99/2098، راريخ دخول املوقع، 8/2098/ 1

  2o9Bs1.gl/https://gooالتايل: 

https://goo.gl/Q2rrRW
https://goo.gl/Q2rrRW
https://goo.gl/9Bs1o2
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ويف سبي  رغبة الوفد يف االساتحواذ علاى قلاوب وعقاول 
م احلازب أول طالاب للربملاان وهاو حسان احلركة الطالبية، قد  

لقااد كااان للحركااة الطالبيااة دور كبااري يف نشاار قواعااد  ،ايسااني
لألهاااااااايل يف القااااااار  والنجاااااااوع واملراكاااااااز،  اللعباااااااة االنتخابياااااااة

 وتوعيتهم أبمهية وضرورة مشاركتهم يف احلياة السياسية.
لااارأس حرباااة  9191لااات احلركاااة الطالبياااة بعاااد ثاااورة وحتو  

حااازب الوفاااد يف مواجهاااة امللاااك وحكوماتاااه، لدرجاااة دفعااات 
األخااارية لوصاااف جلاااان الطاااالب أبهناااا جلاااان ساااوفيتية هتااادف 

اولاااة لتحجااايم دورهاااا أصااادر حمماااد للثاااورة والتخرياااب، ويف حم
حممااااود رىاااايس احلكومااااة حيناااااذاك فرمااااان "حفااااظ النظاااااام يف 

ظار كافاة أنشاطة الطاالب السياساية وعلاى حيمعاهد التعلايم" 
 رأسها العضوية يف أحزاب سياسية.

رغاام كاا  مااا ساابق، مل تساالم احلركااة الطالبيااة ماان أمااراض 
احلركااات االجتماعيااة، حيااا؛ ضااربتها اخلالفااات يف هيكلهاااا 

ففاااي عاااام العاااام، بااا  وداخااا  عناصااارها اجلزىياااة املكوناااة هلاااا، 
كانااات نتيجاااة فشااا  حماولاااة فاااؤاد  شاااا ساااراج الااادين   9124

قاىاااد اجلنااااح اليمياااين يف الوفاااد، تنصااايب أخياااه ايساااني ساااراج 
حركة االنقسام داخ   ب  ، أن دم نيا للطلبة الوفديّ  الدين زعيما 

ا مماااصااااحل، لت بيااانهم صاااراعات املني، وتااادخ  الطاااالب الوفاااديّ  
ن هتا، السيما بعد أن حتولت احلركة الطالبية ملكاوّ  أضعف قو  

انت األحزاب، فأصبحت خالفاات األخارية رىيسي من مكوّ  
ااا خلالفااااات الطااااالب، الساااايما بعااااد أتساااايس مجاعااااة  اانعكاسا

 اإلخوان املسلمني اليت اعتمدت بقوة على الطالب.
فاااراد لها أالااايت شاااك   "مصااار الفتااااة"كماااا أن نشاااأة حركاااة 

ة خالفاهتاا ماع مجيعهم من أبنااء احلركاة الطالبياة، وزايدة حاد  
طااااالب الوفاااااد، قاااااد أضاااااعف قاااااوة احلركاااااة الطالبياااااة، بصاااااورة 

هتاااااا نتيجاااااة انشاااااغاهلا هتاااااا وفرادم مااااان قو   ارىيسااااايًّ  اأفقااااادهتا جااااازءا 
 ب  يف وحاااادهتا، دم  ابصااااراعاهتا الداخليااااة، وبعاااادما كاناااات رماااازا 

 اخلالف بني أركاهنا.
الاااااايت شااااااهدت -ت احلركااااااة الطالبيااااااة ومااااااع ذلااااااك، ظل اااااا
الاااااذي  ة النقااااايّ  األم ااااا ضااااامريم  -9191ميالدهاااااا العنياااااف يف 
دافع عاااان قضااااااي الااااوطن باااادون ب ويُاااايراقااااب اجلميااااع يف ترقُّاااا

ت تلاك احلركاة دوافع ذاتية أو مصاحل سياسية، لذلك اساتمر  

ر، لاااااذا عاااااادت ماااان جدياااااد بقاااااوة يف يف دعاااام نضاااااال التحاااارُّ 
ت النضاااال مااان جدياااد للاااابالد ، الااايت أعااااد9136انتفاضاااة 

لت ًثين أهام حلقاة يف رارياخ مصار  مث  يتجلالء املستعمر، وال
حملاااوالت الطااالب يف طريااق  ا، اسااتمرارا 9191احلاادي؛ بعااد 

 حصول مصر على حقها وكرامتها يف اسرتداد األرض.
وحناااااان إذ نسااااااتعرض إحااااااد  حلقااااااات التاااااااريخ الناصااااااع 

م ا بعااااني املااااتعلّ  للحركااااة الطالبيااااة املصاااارية، فاااانحن ننظاااار إليهاااا
املستفيد من دروس املاضاي، السايما بعاد عثرهتاا احلالياة الايت 

 ، واليت كانات أحاد أهامّ  2099ظهرت جبالء بعد ثورة يناير 
 الفاعلني فيها.

خلاااااف  توحاااااد احلركاااااة الطالبياااااة أن والااااادرس األهااااام هاااااو
رمباا يكاون  جانب األهاداف الكلياة الوطنياة، املطالب الفئوية

 يف إحاااااداث عمااااا  حقيقاااااي يساااااهم يف أتثاااااريه وصاااااداه أكااااارب
إلتفات كبري حوهلا من قو  عمالية وخنبوية ومجاهريية عاماة، 

السااايما  الصاااراعات احلزبياااة بينماااا تاااورط احلركاااة الطالبياااة يف 
عبااا؛ األحااازاب السياساااية  حلركاااة لصااااحل حتقياااق مصااااحلها، 
وهااو مااا ساااهم يف تااوريط الطااالب  لصااراعات احلزبيااة علااى 

ق ز  متاارب  للااوطن، ولااذا كاناات النتيجااة حساااب القضااااي الكاا
 حتقيق أهدافها.التعاون يف  لىقدرهتا عمن مت حج  أ هقوفر  

 واسااااعٍّ  لقااااد عاناااات احلركااااة الطالبيااااة ماااان غياااااب كيااااانٍّ  
ة ة ووطني ااااااة قيمي ااااااعاهتااااااا واختالفاهتااااااا حتاااااات مظل ااااااحيتااااااوي تنوُّ 

، برؤياة وطنياة ه وتادير اخاتالفم م حركتماه وتنظّ  فضفاضة تضمُّ 
ة، بعياادة عاان التحاازب والفرقااة، حااىت تضاام معهااا  قااي طالبياا

ي والصراع فكان التشظّ   اجلسم الطاليب املنعزل عن السياسة،
 اتهوشخصاااااي   اتهاااااذاتي   االاااااداخلي شاااااعار املرحلاااااة، ماااااا أفقاااااده

كياااانت السياساة وأالعياب الساالطة،   اة، فتالعبات هبااملساتقل  
ن، من األحيايف كثري  توظيف تنويعات احلركة الطالبية ب  مت  

يف قضااااااااي  مباااااا حياااااادث بينهااااااا صااااااراعات داخليااااااة متجااااااددة،
ها، وهاااااي األساااااباب أهاااااداف وصاااااراعات ليسااااات مااااان صاااااميم

عن للعزوف الرىيسية اليت دفعت القسم األعظم من الطالب 
وجاادوها غااري مرتبطااة  حاانياملشاااركة والعاادول عاان السياسااة، 

 راىهم.آة عن بقضاايهم وال معربّ  
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 9191الطالبياااااة أثنااااااء ثاااااورة لقاااااد كانااااات هوياااااة احلركاااااة 
واضاحة ومعلومااة للجميااع، لااذا كانات نتاىجهااا قويااة وفعالااة، 

ا، ولكنها كانت وطنية وغري مؤدجلة أيضا   2099وأثناء يناير 
 ،ببعااد ذلااك أصاايبت يف احلااالتني أبمااراض السياسااة والتحاازُّ 

بريقها وفعاليتها، وعلى احلركة الطالبية حتدياد هوياة  تففقد
ستقالليتها وجتمع أشالىها، فغياب اهلوياة واضحة حتفظ هلا ا

  أسااااهم يف غياااااب الرؤيااااة واملشااااروع الااااذي ميكاااان العماااا  لااااه
 ن غياب الفاعلية نتيجة طبيعة.افك
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 9191اضن ثورة  و األزهر والكنيسة ح

 براهيمإعبده 
 مقدمة

أبهنا حلظة فارقة يف راريخ  9191سم حلظة ثورة تت  
بني املسلمني واملسيحيني يف الكنيسة و و زهر العالقة بني األ

ساس الداىم يف مصر، لكن ه  كانت هذه اللحظة هي األ
العالقة بينهما على طول التاريخ املشرتك هلما، وه  

 انعكست هذه اللحظة على مستقب  العالقة بينهما؟
ال ميكن الولوج إىل دور األزهر والكنيسة يف ثورة 

لمني واملسيحيني اإلملام بطبيعة العالقة بني املس ندو  9191
، فهناك 9718يف مصر منذ االحتالل الفرنسي ملصر عام 

 إىل اندالع خلفية رارنخية مرتاكمة منذ ذلك التاريخ وصوالا 
، مرت فيها العديد من األحداث وكانت 9191ثورة 

 )برائسة املعلم يعقوب( بدايتها تشكي  الفيلق القبطي
مقت  رىيس الوزراء  وذروهتا تنظيم املؤمتر القبطي األول وقبلها

ا  لعديد من املواقف واألحداث بطرس غايل، مرورا 
توظيف  -سواء الفرنسي أو الربيطاين-وحماوالت االستعمار 

ملف األقليات إلحكام قبضته على اجملتمع والدولة يف 
مصر، مبا يف ذلك تسويق فكرة الكيان املستق  لألقباط 

 ،(9)الوطنية سلمة وضرب الوحدةهبدف ختويف األغلبية امل
هذه املرارات، حىت ميكن اعتبار  9191وقد عاجلت ثورة 

أبيدي أحد   شا حماولة قت  رىيس الوزراء يوسف وهبة
املسيحيني هو دلي  شفاء اجملتمع املصري من نربة الطاىفية 

ا بعيدا وإعادة التوازن ملصر على املستويني السياسي والوطين 
 أي عوام  أخر .عن 

                                                           

 .ح؛ يف العلوم السياسية  
الفتنة الطائفية يف مصر.. جذورها.. وأسبا ا: دراسة ( مجال بدوي، 9)

 .22(، ص 9180، )القاهرة: املركز العريب للصحافة، اتر ية ورؤية حتليلية

سندان االستعمار ومطرقة القومية  مصر بني -أواًل 
 املصرية

نظر قطاع من األقباط إىل احلملة الفرنسية نظرة أم  
صهم من القومية اإلسالمية اليت اصطنعتها اخلالفة مث لّ  خت
، وسعى زعماء األقباط للقيام بدور يف نيتراك العثمانياأل

زحزحة الوجود الرتكي يف مصر، حي؛ استغ  األقباط 
سية يف أن يظهروا قوميتهم ويطالبوا املسلمني احلملة الفرن

، (2)ى القومية املصرية الستقالل التام عن تركيا حتت مسم  
وقد تالقت هذه الرغبة مع ما أعلنه انبليون بوانبرت وهو يف 

 الفا أ 20د سكندرية من أنه سيجنّ  ليا إىل اإليطريقه من مرس
خذ منهم قليات املسيحية يف مصر والشرق ليت  من أبناء األ

مرباطوريته االستعمارية الفرنسية، إمواطيء أقدام لغزوته و 
اجلنرال -ف هذه الفكرة املعلم يعقوب حنا حي؛ تلق  

 قباط(ألفني من شباب األ ضم  )ا ا قبطيًّ وشك  فيلقا  -االحقا 
وحارب إىل جانب اجليش الفرنسي ضد  ،ا به خاصًّ زايًّ  دتقل  

ا ا مساعدا قاىدا  ، كما عم  يعقوب(3)الشعب املصري
للجنرال ديزييه على رأس القوة اليت طاردت مراد بك إىل 

 غري   مث   ،، رغم أنه كان يف خدمة املماليك من قب (4)الصعيد
، ومل يكتف (5)ىل الفرنسيني مبجرد حضورهم إىل مصرإه والءم 

املعلم يعقوب إبنشاء هذا اجليش الطاىفي وإمنا أصر على 
حىت يقنع  (من مصر)عند رحيلها  مصاحبة القوات الفرنسية

، ولكن (اا قبطيًّ وأخذ معه وفدا )فرنسا  لعودة إىل مصر، 
ته وكتب منر فواص  الوفد مهم   ،يعقوب مات أثناء الرحلة

فندي سكرتري هذا الوفد رسالة إىل رالريان وزير خارجية أ
فرنسا يدعوه فيها لالعتماد على مصر يف انتشار فرنسا يف 

                                                           

 .25 - 24( املرجع السابق، ص ص 2)
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مل يكن يعقوب الرمز القبطي الوحيد الذي دعم ، و (9)فريقياأ
ا الشيخ حممد االستعمار الفرنسي فقد ساعدهم أيضا 

وقد  ،املهدي، وقد أحبه الفرنسيون وقبلوا شفاعته ووثقوا فيه
دارة بوه إل منصب السكرتري العام للديوان الذي رت  توىل  

 وكان هو الذي يرتجم بياانت الفرنسيني. ،شؤون البالد
من الكتاب  اه من اجلدير  لذكر أن عددا إال أن

وأنه متت  قباطن سلوك يعقوب ال ميث  األأوالباحثني يرون 
، (2)دانته من كثري منهم وأنه كان على خالف مع البطريركيةإ

ب  وهناك العديد من التفاصي  الكثرية عن مصر يف القرن 
ضفاء العصرنة على احلياة يف إالتاسع عشر تفيد أبن عملية 

ر وحتدي؛ الدولة اليت بدأت مع احلملة الفرنسية ومنت مص
وتطورت يف عهد حممد علي وخلفاىه أثرت بصورة عظيمة 
على حياة األقباط ودورهم يف مصر ومن ذلك أن حممد 

 بعضهم مث  املعلم جرجس اجلوهري واملعلم غايل علي عني  
ما  9855، كما شهد عام (3)يف مناصب حكومية رفيعة

االندماج الكام  بني عنصري األمة املصرية  ميكن اعتباره
لة يف حاكمها ممث  - عرتاف الدولة  (األقباط واملسلمني)

واملسلمني يف احلقوق  قباطبتساوي األ -الوايل حممد سعيد
والواجبات الوطنية مساواة رامة من خالل القرار الذي 

ني يف اجليش وتطبيق قانون اخلدمة أصدره بتجنيد املسيحيّ  
كرية عليهم، كما ألغى آخر عالمات التفرقة الدينية العس
 .(4)نييّ  لغاء اجلزية اليت كانت مفروضة على الذمّ  إب

تطور دمج األقباط يف احلياة السياسية املصرية   واستمر  
كتعيني قضاة من بينهم يف احملاكم يف عهد اخلديوي 

ول، وكانوا من ا اجمللس النيايب األمساعي ، كما دخلوا أيضا إ
بني أعضاء البعثات التعليمية اليت أرسلت إىل أورو  يف عهد 

                                                           

 .25( مجال بدوي، مرجع سابق، ص 9)
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، كما تظهر دراسات راريخ ملكية األراضي يف (5)مساعي إ
مصر احلديثة أن األقباط كان هلم  وضع خاص يف ذلك 
اجملال منذ عهد حممد علي، كما قامت بعض األقليات 
املسيحية إبنشاء أوقاف لصاحل معاهدهم الدينية فتم وقف 

احات كبرية ملساعدة البطريريكية األرمنية وأخر  مس
إال أن املنح واألوقاف الضخمة  ،للكاثوليك اليواننيني

الكبرية كانت ختص الطاىفة املسيحية الرىيسية وهي األقباط 
عادة تشكي  ، وساهم ذلك يف قيام األقباط إب(6)األرثوذكس

ديثة، نشاء املدارس احلمنظماهتم وهيئاهتم وحتسني أحواهلم إب
نسب صالح الطاىفة القبطية الذي يُ إوارتبط ذلك مبشروع 

، ومل مينعهم هذا التطور وهذه االمتيازات (7)لكريلس الرابع
ب بعضهم وصول قوات االحتالل الربيطاين يف من ترقُّ 
ني الذين ينتمون ألمة بني بقدوم الربيطانيّ  مرحّ   9882صيف 
السلوكيات ، وقد تصاعدت انتقادات مث  هذه (8)مسيحية

حوهلا ردود أفعال يف  تبني القو  السياسية املصرية، و ت
هذه االنتقادات  إال أن ،الساحة السياسية واإلعالمية

، 9199 - 9108وصلت إىل ذروهتا يف الفرتة من 
واجلذب بني  وأصبحت هناك حالة حمتدمة من الشدّ  

 املسلمني واألقباط عرب العديد من الوساى  واآلليات.
 سنوات الفتنة الطائفية يف مصر -ااثنيً 

حالة صاخبة  9199 – 9108شهدت السنوات من 
من اجلدل بني عنصري األمة حي؛ اشتعلت اجملادالت 

خاصة بني بعض الصحف املسيحية  ،السياسية العنيفة
جنليزية وال شك أن هذا كان نتيجة اجلهود اإل ،واإلسالمية

« الوطن»ت صحيفتا ، وقد لعب(1)األمة فة لتفريق صفّ  املكث  
لتادروس املنقبادي « مصر»لصاحبها ميخاىي  عبدالسيد، و

 تاا يف هذا األمر، وكانت من انحية أخر  صحيفا رىيسيًّ دورا 
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،  (9)تبادالهنما العداء من منطلق ديين« اللواء»و« املؤيد»
كما كانت العالقة املتوترة بني األقباط واحلزب الوطين رغم 

 -اوبعضهم انسحب الحقا - حلزبوجود بعض األقباط يف ا
  9108سبتمرب 2نشاء حزب مصر يف إالعام  الرىيسي يف 

الشخصية اإلسالمية للسياسة  كرد فع  قبطي على بروز
املصرية يف ذلك الوقت، وقد ساهم اختيار بطرس غايل يف 

 9190فرباير  29اغتياله يف مث نفس العام كرىيس للوزراء 
يف تفاقم الوضع بني املسلمني  عدام قاتله إبراهيم الورداينإو 

الشيخ بكري  قد رفض املفىت األكرب، ول(2)نيواملسيحيّ  
، ألسباب شرعية، أن يصدر الفتو  الضرورية ق الصديف

وقد اختلف املفيت يف ذلك املصادقة على احلكم  إلعدام، 
إن "قال: الذي  -الشيخ سليم البشري-عن شيخ األزهر 

لمسلمني ما مل يقدر على ذلك املسيحى عم  من اخلري ل
إىل أن أصبحت مصر ، وقد أد   ذلك (3)"عمله كثري منهم

ابن -شبه منقسمة، وقد قاب  األقباط حماولة واصف غايل 
ببيانه الذي يدعو فيه للمصاحلة  -رىيس الوزراء القتي 

 ،الوطنية بني املسلمني واألقباط  النتقاد والرفض التام له
 .(4)اا قبطيًّ عامًّ  ألنه مل يكن يعكس رأايا 

عت هوة الشقاق بني املسلمني واألقباط وانعزل توس  
الفكر القبطي عن احلركة الوطنية اليت كانت تلبس حىت 

سباب اليت دفعت سالمية، رغم أن األإا ذلك الوقت مسوحا 
 ،براهيم الورداين مل يكن من بينهما سبب ديين واحدإالقات  

ب الديين ىل التعصُّ إع ت الدافزم إال أن الصحف القبطية عم 
وساندهتا يف ذلك  ،ال ألنه قبطيإقت  وأن بطرس مل يُ 

 ،اا جديدا ط احنرافا اقبواحنرفت حركة األ ،جنبيةالصحف األ
فزادوا على الكتابة يف الصحف القبطية الشكو  إىل 

ب  سافر  ،الصحافة اإلجنليزية والنق  عنها يف صحفهم
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راحت الصحف و  ،جنلرتا شاكني مستنجدينإىل إبعضهم 
هم للمسلمني عامة وللحزب الوطين ورجاله القبطية تكي  التُّ 

ة اجلدل بني الصحافة وزادت حد   ،وصحافته بشك  خاص
وبدأت الصحف القبطية  ،الوطنية والصحافة القبطية

ث عن مطالب األقباط وضرورة عقد مؤمتر قبطي تتحد  
رد خذ و أوقد وافقت احلكومة بعد  ،ملناقشة هذه املطالب

 مارس 4يف أسيوط يف  هعقدفتم   ،على عقد املؤمتر
ة عقد هذا ، وقد عارض بطريرك األقباط بشد  (5)9199

كما عارض ذلك فريق من األقباط   ،املؤمتر بصورة رمسية
على  إال أن فريق األقباط الداعي للمؤمتر أصر   ،املعتدلني
 -من وجهة نظرها- اوقد وافقت هلم احلكومة ألهن ،موقفه

ه ما يدعو إىل منعه، وقد كان ت تر  يف طبيعته أو يف أمهيال
  أعيان املسلمني يف من آًثر عقد مؤمتر لألقباط أن تنادم 

وعرضوا فكرهتم على رايض  ،القاهرة لعقد مؤمتر للمسلمني
ا على أن يكون هو رىيسا  ، شا رىيس الوزراء األسبق

 9199ري  بأ 21قد املؤمتر يف و لفع  عُ  . م ب  فقم   للمؤمتر
ا للصبغة الدينية دفعا  "سالمي املصرياملؤمتر اإل"وأطلق عليه 

 لألساس الطاىفي الذي ا لوحدة العنصرين وجتاهالا وتوطيدا 
 .(6)سيوطأقام عليه مؤمتر 
سواء يف  ،دت بريطانيا األقباط يف مصركما أي  

حي؛ استقب   ،جنليزيةصحافتها أو من جانب الكنيسة اإل
وأعلن عن  ،القبطي قرايقص ميخاىي  أسقف لندن املندوب

كانت الدعاو  القبطية و  ،تعاطفه مع املطالب القبطية
ن زعماىهم  ا ألسابقة على مقت  رىيس الوزراء القبطي نظرا 

كانوا قد تقدموا  لتماس مكتوب إىل مصطفى فهمي رىيس 
لورد كرومر املعتمد الربيطاين الوإىل  -حينذاك-الوزراء 

واة الكاملة عند االختيار للمناصب يطالبون فيه  ملسا
احلكومية وبغلق احملاكم أايم اآلحاد وتعيني أعضاء أقباط يف 
رابطة احملامني وتثبيت تدريس الداينة املسيحية يف املدارس 
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مريية، وقد وافقت احلكومة على املطلب الثاين والثال؛ األ
 .(9)ول للمناقشةحالت األأو 

 9108حدثت من سنة  ورغم هذه اإلًثرة الطاىفية اليت
وانعقاد كال املؤمترين "القبطي" و"اإلسالمي"،  9199 –

إال أن املؤمترين رفضا مبدأ التمثي  الطاىفي يف اجملالس 
ا فقد أنشئت أيضا النيابية رفضاا صرحياا، ورغم هذا الرفض 

" كجهاز 9193لسنة  21اجلمعية التشريعية " لقانون 
 السابقتني ومها اجلمعية استشاري للتشريع حي  حم  اهليئتني

العمومية وجملس شور  القوانني، وانتهزت فرصة إنشاء هذه 
اهليئة اجلديدة ليقرر القانون بشأن تشكيلها مبدأ التمثي  
الطاىفي   فكانت أول مؤسسة نيابية من مؤسسات الدولة 

وكان من  ،ا هذا املبدأر يف تكوينها رمسيًّ يف مصر احلديثة يتقر  
معية هو اللورد كيتشنر املعتمد الربيطاين الذي وضع نظام اجل

لدون جورست يف مصر، وكان احلرص عند وضع إخلف 
نظامها على تقرير مبدأ التمثي  الطاىفي رغم الرفض الصريح 

، وكان ذلك  (2)له من الرأي العام القبطي واإلسالمي
ا عن صاحب االهتمام األساسي خبلق وتغذية الفتنة كاشفا 

واألقباط يف مصر وصناعة عوام  التفرقة بني املسلمني 
، وهكذا عمد االحتالل االجنليزي سي هلاطار مؤس  إووضع 

إىل تزكية اخلالف الطاىفي وإشعاله يف االطار السياسي، 
 وأن املؤسسات الدينية مل يكن هلا دور فيه.

 الثورة وإفشال خمطر الفتنة الطائفية -اثلثًا
و  وقف تدهور جناز سإأي  9191لو مل يكن لثورة 

 ذلك ني يف مصر لكفاهاالعالقات بني املسلمني واملسيحيّ  
، فقد ةصر احلديثمراريخ   على عظمتها وأتثريها يفدليالا 

صنعت أحداث الثورة حالة فريدة ومنوذجية على ما ميكن 
العصور، كانت  أن يكون عليه اجملال العام املصري على مرّ  

 -ة وزارة اخلارجية يف لندنمبوافق-السلطة الربيطانية يف مصر 
قد اعتقلت سعد زغلول وثالثة من أعضاء الوفد ونقلتهم 
إىل جزيرة مالطة وعندما سر  نبأ االعتقال اندلعت 

                                                           

 .40مصطفى الفقي، مرجع سابق، ص ( 9)
طارق البشري، املسلمون واألقباط يف إطار اجلماعة الوطنية، )القاهرة: ( 2)

 .995(، ص 9188وق، الطبعة الثانية، دار الشر 

ة املظاهرات يف حميط اجلامع ، وازدادت حد  (3)االحتجاجات
ل املسجد األزهر، وداخ  املسجد نفسه، وسرعان ما حتو  

كان للعلماء يف الشحن إىل قلعة من النشاط الثوري، و 
ا أًثر حفيظة قوات ا، مم  والتأثري على اجملتمع دور كبري جدًّ 

فحاولت القضاء على تلك احلركة  ،جنليزياالحتالل اإل
 وأمروا مبنع االحتجاجات  ألزهر، واحت    ، لقوة الغامشة

ب  وذهبت  ،ورابطت أمام أبوابه ،جنليز شرفاتهاجلنود اإل
لك الوقت إىل حماولة غلق اجلامع قوات االحتالل يف ذ

الفض  اجليزاوي أن يب األزهر، وطلبت من شيخه يومئذ أ
يقوم بغلقه، وهنا رفض الشيخ واحتج أبنه مسجد تقام فيه 

لبثت ما و  ،ا كعهدهاجلامع مفتوحا  يوبق ،الشعاىر الدينية
 الوساى  من حوله ومن داخله بشىت   ممتل ظّ  نُ أن املظاهرات 
، كما  (4)م سبيالجنليز ورصاصاهتُ اإل فيها حربُ  د  اليت مل جُتل 

كان لطلبة األزهر الذين ذهبوا اىل قراهم يف األقاليم بعد 
زهرية يف العاصمة دور هام يف اجلهاد إغالق معاهدهم األ

ودفعهم للمشاركة يف ، (5)ويف أتليب أهايل القر  واملراكز
يف ربوع الوطن  اا كبريا ا وانتشارا ا قوميًّ الثورة مما أعطى هلا بعدا 

 وأركانه.
جنليز مظاهرات واعتصامات فئات الشعب قاب  اإل

هنم استخدموا ك  ما لديهم إ املصري  لعنف الشديد حىت
من أسلحة يف حماولة وقف ثورة الشعب املصري كالطاىرات 
واملدافع الرشاشة واملدرعات املسلحة، وسرت أخبار ما 

جنليز قاىلون إن اإلوقال ال ،حيدث يف العاصمة إىل األقاليم
احلماسة  ته وعلماىه فاشتد  يقتلون الشعب ويفتكون بسادت  

وأغار الشعب على خطوط السكة احلديد يقتلعها  ،واهلياج
وعلى أسالك الربق يقطعها وعلى حمطات سكة احلديد 

ا أذاعت السلطة بالغا و  ،ت حركة املواصالتل  فشُ  ،رهايدمّ  

                                                           

جامعة  - جملة كلية الرتبية، 9191هتاين حممد شوقي، أسيوط يف ثورة ( 3)
 .9944 - 9943، ص ص 9115، يونيو 99، العدد 2أسيوط، اجمللد 

عمرو عبد املنعم، الفتو  وقضااي اجملتمع املصري يف النصف األول من  (4)
، جامعة ة ماجستري غري منشورة، رسال9152 - 9815القرن العشرين 

 .14 - 12، ص ص 2096القاهرة، كلية اآلداب، قسم التاريخ، 
 .9956( هتاين حممد شوقي، مرجع سابق، ص 5)
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عدام، املواصالت اإل   خطوطقالت فيه إن جزاء من يعطّ  
إبحراق القرية األقرب إىل  حىت قامتدت من محلتها وصع  

خطوط السكك احلديدية املقطوعة وكثر عدد القتلى من 
 .(9)اجلانبني ومشلت الثورة القطر كله

ن سعد زغلول إحىت   الفرقة جنليز إىل ب؛ّ  هدف اإل
"احذروا هذه الدسيسة واعلموا أنه ليس هناك  :خطب قاىالا 

أقباط ومسلمون، ليس هناك إال مصريون فقط ومن 
ا هلذه النهضة وقد وهنم أقباط كانوا وال يزالون أنصارا يسمُّ 
وا الرتاب يف وجوه هؤالء ثُ حايتم  فوا كما ضح  ضحُّ 
لوا خالصهم الشديد لتقب  إلوال وطنية األقباط و  ،اسنيالدس  

صب بدل ون  جلاه واملناز وكانوا يفو  ،جنيب حلمايتهمدعوة األ
بني ني معذ  لوا أن يكونوا مصريّ  النفي واالعتقال، ولكنهم فض  

سامون اخلسف حمرومني من املناصب واجلاه واملصاحل يُ 
ني أبعداىهم ويذوقون املوت والظلم على أن يكونوا حمميّ  

 ،، وقد كانت هذه سياسة بريطانيا االستعمارية(2)"وأعداىكم
ب الديين ية بتهمة التعصُّ مت احلركة الوطنية املصر فقد اهت  

وكان جمم   ،ف واملعاداة للمسيحيةها بتهمة التخلُّ تورم
حتالل مصر، اقاء بجياد التربير املعنوي لإالقصد من ذلك 

 إلضافة إىل خلق اخلالفات الطاىفية يف مصر أو تعميق 
ع ستحي  مقاومة االحتالل بتجمُّ تحبي؛   املوجود منها

وحبي؛ يستحي   ،رق تسد"ا بسياسة "فشعيب واحد آخذا 
بناء املؤسسات السياسية املدنية سواء أجهزة الدولة 
وسلطاهتا أو تنظيمات األحزاب على صورة قومية قادرة 

ذات  9191على تطوير اجملتمع، وقد ألقيت يف وجه ثورة 
التهمة يف البداية وأريد هبا أن تطمس حقيقة احلركة 

رجال الوفد السياسية يف مصر، ويبدو من تتبع أحداث 
املصري يف  ريس بعد سفرهم إلًثرة القضية أمام مؤمتر 

ا هلم هم هم السالم بفرساي كما يبدو من األسئلة اليت وج  

                                                           

إىل  9911اتريخ مصر السياسي: من احلملة الفرنسية ( أمني سعيد، 9)
ص (، 9151دار إحياء الكتب العربية،  ، )القاهرة، 9199اهنيار امللكية 

 .985 - 984ص 
، واإلسالم يف مصر.. ودراسات أخرى املسيحيةوليم سليمان قالدة، ( 2)

 .291 - 298(، ص ص 9113)القاهرة، سينا للنشر، الطبعة الثانية، 

مراسلو الصحافة األجنبية ومن كتا ت هؤالء املراسلني أن 
ا ا موضع الشك وحم  التحقيق نفيا هذه النقطة كانت داىما 

، وعندما حاول (3)طانية بشأهنا ملا أًثرته الدواىر الربيثباراا إأو 
بدعو  أنه يريد  قباطجنليزي معاودة غواية األاالستعمار اإل

البقاء يف مصر حلماية األقليات، جاء اجلواب القبطي على 
جنليز هم الذين لسان القس سرجيوس: "إذا كان اإل

 ،سيحمون األقباط، فليمت ك  األقباط ولتحيا مصر"
عمال صبح جدول األفكانت احلياة للجميع عندما أ

 .(4)للجميع
لدرجة أن القساوسة كانوا  ،وقد اتفق األقباط واملسلمون

يزورون علماء املسلمني يف اجلامع األزهر، كما زار مفيت 
وصنع األهايل مبناسبة هذا  ،الداير املصرية بطريرك األقباط

ا جديدة ووضعوا هبا الصليب موضع النجمة الوائم أعالما 
األزهريون يف مقدمة صفوف املتظاهرين من اهلالل، وكان 

و ألخص الطلبة الذين كانوا أكثرهم جرأة ومحاسة 
روح الثورة  ومن أشد العاملني على ب؛ّ   ،وتضحية

ا ما كانت املظاهرات وكثريا  ،ضراب يف طبقات الشعبواإل
جنليزية أن لذلك رأت السلطة العسكرية اإل ،تبدأ من األزهر

جنليزية وقد رصدت الدورايت اإل ،ة للثور األزهر أصبح معقالا 
ع أمام أبوابه لتمنع خروج املظاهرات من داخله، وقد وق  
 ،جمموعة من العلماء على نداء بتهدىة احلالة فيما بعد

هوا نداء إىل املصريني من أج  التهدىة انشدوا فيه ووج  
ب ك  الشعب املصري  سم مصلحة الوطن أن يتجن  

أعماله عن حدود القوانني،  يف وأن ال نخرج أحدٌ  ،اعتداء
ع على هذا النداء حممد أبو الفض  اجليزاوي شيخ وقد وق  

اجلامع األزهر، وحممد خبيت املطيعي مفيت الداير املصرية، 
وعبد احلميد البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وحممد 

بطريرك  اخلامس انجي رىيس احملكمة الشرعية العليا وكريلس
 .(5)األقباط

                                                           

 .933طارق البشري، مرجع سابق، ص ( 3)
، )القاهرة: مكتبة يف املسألة القبطية: حقائق وأوهامحممد عمارة، ( 4)

 .56(، ص 2004الشروق الدولية ، الطبعة الثانية، 
 .14 - 13نعم، مرجع سابق، ص ص ( عمرو عبد امل5)
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د زخرت الصحف واملذكرات والدراسات اخلاصة وق
 لثورة مبظاهر الوحدة بني األقباط واملسلمني كاملظاهرات يف 
الشوارع واالجتماعات السياسية يف املساجد والكناىس اليت  

واليت أحالت  ،رها رجال الدين من الطرفنيكان يتصد  
ىل مراكز للثورة يرفرف عليها شعار إاملساجد والكناىس 

فقد أدرك اجلميع أن اهلالل  ،ل حيتضن الصليباهلال
والصليب ذراعان يف جسد واحد وله قلب واحد وهو 

، وكانت وحدة املسلمني واألقباط يف الكفاح (9)مصر
حي؛ ذابت ك   ،9191جنازات ثورة إالوطين من أعظم 

سياسات الفرقة الطاىفية أمام ما ظهر من امتزاج كام  بني 
ن الوفد املصري  عتباره وتكو   ،ا ومسلمنياملصريني قبطا 

املؤسسة السياسية األم احلاضنة لوحدة الشعب املصري 
ا يف الثورة، وقد أصبح ا ملموسا ، ولعب دورا (2)بعنصريه

د من البداية أن ك  أاألقباط وثيقي الصلة بسعد زغلول الذي 
ا لألقباط ما للمسلمني وعليهم ما عليهم، وأظهروا دوما 

ول وعندما واجه االنشقاق األ ،زعامتهخالصهم لإوالءهم و 
ظ  معظمهم إىل جانبه مؤيدين  9129يف احلزب يف يونيو 

وقد   (3)د من أج  االستقالل التامه الوطين املتشدّ  طّ  خل
ساهم هذا املناخ يف فوز األقباط يف االنتخا ت الربملانية 
الالحقة على الثورة فقد كان عدد األقباط يف اجمللس النيايب 

ا يف جملس عضوا  294ا من انىبا  96 9124عام  التأم يالذ
وقد كانت نسب فوزهم يف االنتخا ت حىت عام  ،النواب
 .(4)قريبة من ذلك 9150

كما شهدت الثورة بروز مناذج من بني األقباط 
وكان من بينهم  ،ا يف هذه الثورةا مميزا واملسلمني لعبوا دورا 

بني املتعصّ   القمص مرقص سرجيوس والذي كان من أشدّ  
ض له األقباط من لطاىفته، وكان ال مي  احلدي؛ عما يتعر  

ولكن عندما قامت الثورة كان هو والشيخان  ،ظلم

                                                           

 .297( وليم سليمان قالدة، مرجع سابق، ص 9)
 .9955 - 9954( هتاين حممد شوقي، مرجع سابق، ص ص (2
 .51مصطفى الفقي، مرجع سابق، ص  (3)
القاهرة: مطابع (، مشاكل األقباط يف مصر وحلوهلا( نبي  لوقا بباوي، 4)

 .207، ص )2009األهرام، 

مصطفى القيايت وحممود أبو العيون من أخطب من عرفتهم 
ر  ىل توثيق عُ إا جنليز وسعيا ا على اجلهاد ضد اإلاملنابر حضًّ 

زهر منرب األوقف سرجيوس على  ،الرتابط بني املصريني
ىل التضحية مبليون إذا كان استقالل املصريني حيتاج "إ قاىال:

قبطي فال أبس هبذه التضحية، وأنه إذا كان االستقالل 
 ا على الوحدة الوطنية وكان األقباط يف مصر حاىالا موقوفا 

خواين إ ييدأن أضع يدي يف ين مستعد ألإدون ذلك ف
تبقى مصر أمة املسلمني للقضاء على األقباط أمجعني ل

القمص سرجيوس أول رج  دين  ، ويعدُّ (5)"حدة الكلمةمت  
ا، وكان علماء مسيحي يعتلي منرب األزهر الشريف خطيبا 
ا إىل جنب يف األزهر وقساوسة األقباط يسريون جنبا 

املظاهرات، وشاركوا يف تنظيم االجتماعات املشرتكة يف 
 .(6)املساجد والكناىس

د يف خطابه عرب منابر يؤكّ  ا ما داىما سرجيوس وكان 
ا  وًثنيا املساجد أو وسط املظاهرات على أنه مصري أوالا 

ولكنه يعرف  ،اقبطيًّ  ا أووأن الوطن ال يعرف مسلما  ،اوًثلثا 
جماهدين فقط، وكان يبدأ خطا ته الثورية بعبارة "حييا اهلالل 

ا للوحدة ا للثورة ورمزا مع الصليب" اليت أصبحت شعارا 
بن طولون ا، ومن على منرب جامع (7)اآلنالوطنية حىت 

لقاء اخلطب احلماسية ومعه إيف  سرجيوس القمص استمر  
وعلى   الشيخ مصطفى القيايت ملدة أربع ساعات متواصلة

جنليزية يف القبض عليه من قب  القوات اإل يلقإثر ذلك أُ 
ىل أحد املعتقالت يف رفح مع إموا بنفيه اوق 9191بري  أ

همي النقراشي وغريهم من رجال الثورة، وقد زمالىه حممود ف
رسال برقية رفعها ت الكنيسة القبطية على اعتقاله إباحتج  

، ويف (8)البا  كريلس اخلامس إىل السلطان أمحد فؤاد
االجتماع الذي دعت إليه الكنيسة عقب تعيني يوسف 

                                                           

 .9955د شوقي، مرجع سابق، ص ( هتاين حمم5)
جملة  يف مصر، 9191بشر  كاظم عودة، القمص سرجيوس وثورة  (6)

، 9، العدد 97، العراق، اجمللد القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية
 .939 - 905، ص ص 2096

 املرجع السابق. (7)
 ( املرجع السابق.8)
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من األقباط  2000 حوايلا للوزراء وحضره وهبة  شا رىيسا 
ص سرجيوس على نزع الصفة الطاىفية عن حر  ،املصريني

ا أنه دا مؤكّ   ،(9)االحتجاج على تعيني القبطي يوسف وهبة
 الذين قبلوا العم  نيدانة زمالىه الوزراء املسلمإمدان بقدر 

جنليز بوزارته وأن االعرتاض عليه من مدخ  قبوله مبواالة اإل
فشال الثورة وليس ألنه قبطي، وهناك العديد إوعمله على 

، وتوفيق (2)ن النماذج األخر  مث  قرايقص ميخاىي م
حبيب وسينوت حنا صاحب املقاالت املشهورة عن 

مث « مصر»"الوطنية ديننا واالستقالل حياتنا" يف صحيفة 
ة شعار ر ، وقد ساد خالل الثو (3)«األفكار»يف صحيفة 

، كما كانت عبارة "الوطنية ديننا" تعين (4)مصر للمصريني 
حدة ضد االستعمار، ولد  البعض معىن لد  البعض الو 

ضمان الوجود املشرتك وحتقيق املصاحل الواحدة على مد  
وللمنطق  ،ر والتنويرا للتحضُّ املستقب  ولد  آخرين أساسا 

 على التسامح العلمي احلدي؛ يف احلياة ولد  غريهم برهاانا 
 التصال ثباراا إا لبع؛ مصر و الديين ولد  آخرين أساسا 

 .(5)الشعب املصريحلقات راريخ 
ا ال غموض فيه، وهو احلصول كان هدف الثورة واضحا 

ا عن دا  جمر  على االستقالل التام ملصر والسودان استقالالا 
نفوذ بريطاين أو أجنيب آخر  و الرضا أبيّ  أ ،التبعية لرتكيا

، وقد كان طابع الثورة الواضح 9191وهذا هو جوهر ثورة 
الشعب مبظهر الوحدة  ظهارإيف تقوية الكيان املصري و 

خاء بني اهلالل والصليب، فكان اإل  السياسية املتكاملة
وكان االحتاد املطلق يف اجلهاد والتضحية والفهم بني 
املسلمني واألقباط، وكان امتزاج السعي لالستقالل واجلهاد 

عرف يف مل يُ إذا يف سبيله بني عنصري األمة دون تفريق، و 
ن كان أحد من األقباط إحركيت عرايب أو مصطفى كام  

كبار األقباط   9191رأي الناس يف ثورة فقد  ،يف زعامتها

                                                           

 املرجع السابق. (9)
 .930 ( طارق البشري، مرجع سابق، ص2)
 .939 - 930( املرجع السابق، ص ص3)
 .78( حممد إبراهيم املرشدي، مرجع سابق، ص 4)
 .937طارق البشري، مرجع سابق، ص ( 5)

د املسلمون ، وقد احت  (6)وصغارهم بني املشاركني يف الثورة
واألقباط وخطب علماء األزهر يف الكناىس وقساوسة 

، وتبادل املسلمون واألقباط االحتفال (7)الكناىس يف األزهر
 .(8)و املساجدأ  ألعياد سواء يف الكناىس

كان األزهر خالل هذه الثورة الفاع  الرىيسي الذي 
جنليز على ق هلا ما تصبو إليه، ومن مث تعام  معه اإلحق  

، وقع حادث 9191ديسمرب  99هذا األساس ففي 
ت له أرجاء القاهرة وأًثر عاصفة من السخط اهتز  

ز جنليوهو اقتحام اجلنود اإل ،واالستنكار يف أحناء البالد
ىل شيخ إ، وقد ًثرت ًثىرة العلماء وقصدوا (1)األزهر اجلامعم 

فاجتمع بكبار العلماء  ،ون عليه ما جر اجلامع يقصُّ 
ىل إوبعثوا به  ،اعوا عليه مجيعا ا وق  ا شديدا ووضعوا احتجاجا 
 ،رىيس جملس الوزراء ىل يوسف وهبة  شاإالسلطان فؤاد و 
ربيطاين، وقد أحزن للنيب املندوب السامي الأمث إىل اللورد 

، كما (90)هذا احلادث مجيع املصريني املقيمني يف القاهرة
كت هذه احلادثة يف نفوس علماء األزهر اجلهر برأيهم يف حر  

أن احل  عن  أعربوا فيه املوقف السياسي عامة، فوضعوا بياانا 
الوحيد لالضطراب الساىد يف البالد هو أن تفي الدولة 

أي أهنم  ،رتف للبالد  الستقالل التامجنليزية بوعودها وتعاإل
ة، وأرسلوا هذا البيان يشاركوا األمة يف معظم مطالبها السياس

إىل السلطان وإىل رىيس جملس الوزراء واملندوب السامي 
 .(99)الربيطاين
 :9191ما بعد ثورة  -رابًعا

استمرت الوحدة اليت جتمع بني املسلمني واألقباط 
فقد جاء  ،الوفد أروع تعبري  عنها حزبدة وعرب  متجسّ  

                                                           

، )القاهرة: 9199 - 9191حمنة الدستور ( حممد زكي عبدالقادر، 6)
 .37 - 36(، ص ص 9154مؤسسة روزاليوسف للطباعة والنشر، 

 .38املرجع السابق، ص ( 7)
 .931طارق البشري، مرجع سابق، ص  (8)
 .14عمرو عبد املنعم، مرجع سابق، ص  (1)
 9191: اتريخ مصر القومي من 9191ثورة عبدالرمحن الرافعي،  (90)

، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة، 9199 -
 .924(، ص 9111

 .927املرجع السابق، ص( 99)
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ا من املسلمني واألقباط، حىت عندما   الوفد خليطا تشكُّ 
ا انقسم الوفد انقسم األقباط بني املعسكرين مما يعين أن تغيريا 

فراج  يف مفهوم الوحدة الوطنية قد حدث، وعقب اإلجذرايًّ 
مة بك  خرجت األ 9123مارس  39عن سعد زغلول يف 
ا ووقف مكرم عبيد خطيبا  ،  بعودتهطواىفها وفئاهتا حتتف

جنليز دساىسهم للتفريق بني املسلمني على اإل ىينع
فرباير مخد الكفاح الثوري  28واألقباط، وبصدور تصريح 

، وقد أصبح األقباط (9)صدار الدستورعداد إلوبدأ اإل
ا ا مع التيار الرىيسي للحياة املصرية سياسيًّ ا مندجما عنصرا 

، ويبدو أن مرارة (2)9152 حىت اواجتماعيًّ  واقتصادايًّ 
 يف الفرتة منالتجربة اليت عاشها املصريون مع الفتنة الطاىفية 

ا أدركوا بعده قيمة ا بليغا كانت درسا   9199 - 9108
الوحدة الوطنية وما ميكن أن أييت به اخلالف الطاىفي من 

لذلك ترابطت مكوانت اجلماعة  ،أضرار لك  األطراف
، وينق  سليمان قالدة عن أمني (مون واألقباطلاملس)

إمنا يرجع إىل  9191قته ثورة الرافعي أن النجاح الذي حق  
 .(3)وحدة األمة املصرية

 خامتة
يف  9191هناك العديد من النتاىج اليت خلفتها ثورة 

 وميكن إجيازها على النحو التايل: ،هذا املقام
وثق املصريون من أنفسهم ومن ابتعاد  -

خلالف الطاىفي، وبدوا مسيطرين حركتهم عن شبهة ا
ا من هذه الناحية، واستغنوا عن أي على موقفهم متاما 

وغاب ما ميكن  ،احتياج للتربير أو للدفاع عن النفس
تسميته  ملسألة الطاىفية من أفق احلياة السياسية 

 .(4)والنشاط السياسي
مجاع على أن إكاد يكون هناك شبه ي -

ها ذلك االنصهار وأهم آًثر  9191أبرز نتاىج ثورة 
ا املسلمني خصوصا  ،القوي بني طواىف الشعب

                                                           

 .53 - 52ص ص  ( مجال بدوي، مرجع سابق،9)
 .43( عبداللطيف املناوي، مرجع سابق، ص 2)
 .207وليم سليمان قالدة، مرجع سابق، ص ( 3)
 .936 - 935طارق البشري، مرجع سابق، ص ص  (4)

فقد لعب األقباط  ،يف بوتقة احلركة الوطنية ،واألقباط
 ، يف سنوات تلك الثورة الشعبيةاالا ا وفع  ا نشطا دورا 
ىل مصاحلة وطنية شاملة بصورة إ  النضال املشرتك وأد  

وكان لسعد  ،تكاد تكون أقو  من أي وقت مضى
جناز إذي قاوم التعصب الديين دور عظيم يف زغلول ال

وهو الذي جع  الوحدة الوطنية من املظاهر  ،ذلك
، (5)التارنخية والتقاليد اليت حرص عليها حزب الوفد

متثي  األقباط يف احلزب يف املناصب  وقد استمر  
القيادية ويف الصفوف اجلماهريية كداللة أكيدة على 

نية يف صميم وفلسفة تراث سعد يف جتذير الوحدة الوط
 حزب الوفد.

حالة بني  9191صنعت ثورة  -
املسلمني واملسيحيني عاشت بني قطاعات منهم إىل 

الذي ما يزال البعض يستشهد هبا على اللحمة  احلدّ  
ولكن جرت يف  ،الوطنية بني املسلمني واملسيحيني

 .(6)لت مشاعر وأفكارالنهر مياه كثرية وتبد  
نتصار االنسان ذروة ا 9191متث  ثورة  -

املصري عرب رارنخه الطوي  وكانت حمصلتها هي تكام  
نسان واالعرتاف حبقوقه يف مقومات كرامة هذا اإل

إذ تكاملت هذه املقومات وتزامنت وارتبطت  ،وطنه
فيما بينها: االستقالل الوطين، ووحدة مكوانت 

 .(7)اجلماعة، واملمارسة الدميقراطية واملشروع الوطين
فش   9191ازات ثورة جنإبرز أمن  -

ني، كما فش  املصريّ   صفّ   جنليزي يف شقّ  املخطط اإل
فقد حاوال استغالل  ،من قب  املخطط الفرنسي

االختالفات بني املسلمني واملسيحيني ولكن استعصى 
وقد ساعد على ذلك  ،عليهم ذلك يف معظم األحيان

أن من تصدوا لقتال هؤالء األجانب من قادة األمة  
الوعي حبي؛ أفسدوا خمططات املستعمرين  كانوا من

                                                           

 .74مصطفى الفقي، مرجع سابق، ص  (5)
، )القاهرة: دار اخليال، الطبعة مصري األقباط يف مصرأسامة سالمة،  (6)

 .8(، ص 9118األوىل، 
 .209 - 911وليم سليمان قالدة، مرجع سابق، ص ص  (7)



65 

، وحكموا (9)وحرصوا على وحدة األمة والقو  الوطنية
على أية حماولة أجنبية يف املستقب  للتدخ  يف شؤون 
مصر بدعو  محاية األقليات  لفش  وبقيت 

 .(2)اخلالفات الطاىفية حمصورة يف حجمها احملدود
روح خاصة هبا  9191كان لثورة  -

دت يف رموز الثورة جتس   ،وع املصرينيتسري يف مج
 .(3)ساهتا من املسلمني واملسيحينيومؤس  
كانت مصرية احلركة الوطنية خالل  -
مبثابة اجتاه يستمد أساسه الرصني من  9191ثورة 

ا الرغبة العامة يف تكوين اجلماعة السياسية تكوينا 
 جدم أو ومزج األهايل يف كيان سياسي واحد و  ،مصرايًّ 

الىمة لتأكيد قوة التماسك القاىمة بني الصيغة امل
األهلني، وكان أساسها لد  املثقفني وأصحاب 
االستنارة الفكرية هو الرغبة يف تكوين اجلماعة 
السياسية على أساس قومي يكون أكثر الصي  مالىمة 
للتطور املأمول، وكان أساسها لد  أصحاب التفكري 

اليت  الديين التقليدي هو أتكيد السماحة الدينية
ينطوي عليها اإلسالم أو مسيحية القبط، ويالحظ 
من شواهد هذه الفرتة أن أغلب املصريني وجد نفسه 

وإن كان سينوت حنا هو  ،يف عبارة "الوطنية ديننا"
 "ماركة"فقد أصبحت هذه العبارة  ،صاحب العبارة

وحىت من مل يكن يؤمن هبا كان البد وأن يبدأ  ،العصر
 .(4)ةهار امل له تهبا مث يلتوي كيف شاء

إىل األزهر دوره  9191أعادت ثورة  -
التارنخي املعرب عن الضمري الوطين وكان مبثابة غرفة 

غض النظر عن ب- العمليات للثوار من أبناء مصر
فتعاقب على منربه اخلطباء علماء األزهر  -داينتهم

                                                           

جمدي قرقر، طارق الكركيت، غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية.. رؤية  (9)
، )القاهرة: املركز العريب جملة منرب الشر معاصرة: منوذج األقباط يف مصر، 

 .42 - 49، ص ص 2001، 26للدراسات(، العدد 
 .75، مرجع سابق، ص ( حممد إبراهيم املرشدي2)
 . 930 - 921طارق البشري، مرجع سابق، ص ص،  (3)
 .937 - 936املرجع السابق، ص ص ( 4)

ومل  ،لهبون محاس اجلماهري للثورةيُ   وقساوسة األقباط
 .(5)ا يف هناية األمر إال اقتحامهجنليز بدًّ جيد اإل

 

                                                           

 .18عمرو عبد املنعم، مرجع سابق، ص  (5)
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موقف القصر واألحزاب السياسية من ثورة 

9191 
 أمحد مجال

 :مقدمة
وكذلك ك  حدث - 91ال شك أن احلدي؛ عن ثورة 

 اإلطاريستلزم أترنخها وحتديد مراحلها وحتديد  -م فصليّ 
لذا ارأتيُت تقسيم تلك املرحلة   علي وجه الدقة ياملفاهيم
من قضية  :ما قب  الثورة -أوالا  ث فرتات، وهي: إيل ثال

أثناء الثورة: بني العم  الشعيب  -، ًثنياامطلب االستقالل
جلنة منلر بني املقاطعة  -ًثلثاا (،والسياسي )املفاوضات

وكذلك ارأتيت أن أتريخ الثورة يبدأ من   ،والتواص
م، عقب عودة سعد 9129م، وحيت أبري  9191مارس

ما كان  -عندي-، ومش  مفهوم القصرمصر زغلول إىل
خاصًّا  لسلطان، وحكومات القصر، واألمراء من بيت 
حممد علي الكبري، وملا كان احلدي؛ عن موقف األحزاب 

السياسية أيضاا وجدت من الالزم اإلشارة إيل راريخ 
 .األحزاب السياسية يف تلك الفرتة

وكان السؤال حم   البح؛: كيف أث ر موقف القصر 
ألحزاب قب  الثورة علي مطلب االستقالل؟ وما آًثر وا

مواقفهما علي العم  الشعيب اجلماهريي واملفاوضات 
السياسية يف مرحلة الثورة؟ وكيف أث رت مواقفهم من جلنة 
ملنر بني املقاطعة والتواص  علي أهداف الثورة؟ وما 

 دالالت تلك املواقف يف املشهد السياسي املصري؟
 الثورة: قضية مطلب االستقالل:ما قبل  -أواًل 

يعترب املؤرخون الذين درسوا األحزاب:  ( أ
م 9107راريخ األحزاب السياسية ق مصر عام 

                                                           

  ح؛ ماجستري يف حتقيق الرتاث . 

عاماا لألحزاب
، فقد شهد ذلك العام موجة (9)

من موجات أتسيس األحزاب ق مصر، وإن 
سبق ذلك التاريخ نشأة مجعية مصر الفتاة يف 

 عدُّ أُوىلسبعينيات القرن التاسع عشر، واليت تُ 
-األحزاب السياسية يف مصر، واليت مل تستمر

طويال، وانتق  أعضاؤها تدرجيياا  -علي ما يبدو
، واحلزب الوطين املعروف( 2)إيل احلزب الوطين

األهلي هو ًثين األحزاب املصرية وبدأ نشاطه 
م، إال أنه مل يستمر واندثر 9871الرمسي عام 

 نشاطه عقب الثورة العرابية.
عادت احلياة احلزبية إىل مصر مرة أخر  مع عام بينما 
م، ففى ذلك العام حتولت الصحف الرىيسة 9107

: يالثالث، والىت تعرب عن تيارات سياسية ق اجملتمع، وه
إىل أحزاب سياسية، فأس س  ،واجلريدة ،واملؤيد ،اللواء

ك األراضى الزراعية، وكبار رجال  جمموعة من كبار ُمال 
حزب رجال السياسة والقانون والصحافة  العاىالت، وبعض

م، وكان من أبرز قادته 9107سبتمرب سنة  29ق  األمة
ومفكريه أمحد لطفى السيد ُمصدر جريدة )اجلريدة(، كما 
شارك ق أتسيسه حممود  شا سليمان وعلى شعراو   شا 
وعبد العزيز فهمى بك ومحد الباس  بك وحسن صرب  بك 

أمحد فتحى زغلول، وكان حسن وحممود عبد الغفار بك و 
 شا عبد الرازق هو الذ  أعلن أتسيس احلزب ق اجتماع 
اجلمعية العمومية لشركة اجلريدة، وقد تبىن احلزُب الفكرم 
الليرباىل، ورأ  أن االرتقاءم  لتعليم وبناءم دميقراطية على 

                                                           

( 2عماد أبو غازي، قراءة ق راريخ األحزاب السياسية ق مصر ) ( 9)
، راريخ االطالع: 2093مايو  3الشروق، اجلمعة  مصر بني جتربتني، بوابة

 ، متاح عرب الرابط التايل:97:20، الساعة 2098أكتوبر  28
3GC97S2https://bit.ly/ 
( 9السياسية ق مصر ) ( ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، قراءة ق راريخ األحزاب 2)

حكاية مجعية مصر الفتاة أقدم تشكي  حزف عرفته مصر ق رارنخها 
 28، راريخ االطالع: 2093أبري   26احلدي؛، بوابة الشروق، اجلمعة 

، متاح عرب الرابط التايل 97:00، الساعة 2098أكتوبر 
zVfPkk2https://bit.ly/ 

 

https://bit.ly/2S17GC3
https://bit.ly/2S17GC3
https://bit.ly/2zVfPkk
https://bit.ly/2zVfPkk
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أساس من النظام الدستور  الطريُق الوحيد لتحقيق رُق ىّ  
 .هلامصر واستقال

وبعدها أبشهر قليلة أس س الشيخ على يوسف صاحب 
جريدة )املؤيد( حزب اإلصالح على املبادئ الدستورية ق 

ديسمرب من نفس العام، وكان حز ا موالياا للخديو عباس  1
حلمى الثا ، وكان يعكس آراء القصر ومصاحله، وقد 

 م.9193انتهى احلزب بوفاة مؤسسه سنة 
ب جريدة )اللواء( فأعلن عن أما مصطفى كام  صاح
م، 9107ديسمرب سنة  27أتسيس احلزب الوطىن ق 

يُطلمق بصفة عامة على التيار  -امساا-واحلزُب الوطىن 
املعاد  لالحتالل قب  أتسيس احلزب، وقد اعترب حزب 
مصطفى كام  قضية االستقالل الوطىن مه ه األول، وإن  

وتطورت مواقف كان قد تبىن أيضاا الدعوة إىل الدستور، 
فرباير سنة  90احلزب فيما بعد وفاة مصطفى كام  ق 

ا اجتماعية ق ظ  زعامة حممد م، فاكتسبت أبعادا 9108
فريد، فبدأ يهتم  لنقا ت العمالية والتعاونيات ومدارس 
الشعب وغريها من املشروعات، وقد اضطر فريد ملغادرة 

ا وأملانيا، لكنه البالد إىل منفاه االختيار  بني تركيا وسويسر 
 .(9)م9191ظ  زعيماا للحزب حىت وفاته ق نوفمرب سنة 

وقد سبق اإلعالن عن أتسيس األحزاب الرىيسة الثالثة، 
ق تلك التجربة الىت تعدُّ الثانية بني التجارب املصرية ق 

يوليو  26ق  التعددية احلزبية، تكوين احلزب الوطىن احلرّ 
ب الذ  أسسه حممد م، وكان هذا احلز 9107من عام 

وحيد بك األيوف حز ا موالياا لالحتالل الربيطا ، وقد 
اختار جريدة )املقطم(، الىت كانت تعترب مبعىنا ما لسان 
حال سلطات االحتالل ق مصر، ل ُيعلن من خالهلا برانجمه، 
وقد علقت صحيفة الديلى تلجراف اللندنية على قيام 

قد قام ملناهضة  رّ احلزب بقوهلا: "إن هذا احلزب احل
محلته ومناىمه، ولدفع الضرر الذ  حلق  مصطفى كام  يف

                                                           

( 3) ( ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، قراءة ق راريخ األحزاب السياسية ق مصر 9)
، راريخ 2093 مايو 90عام األحزاب، بوابة الشروق، اجلمعة  9107

 ، متاح عرب الرابط التايل:97:35، الساعة 2098أكتوبر  28االطالع: 
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من تلك احلملة مبصاحل مصر ومببدأ احلرية"، ق إشارة إىل 
محلة مصطفى كام  ق الداخ  واخلارج ضد سياسة 
االحتالل، خاصة بعد حادثة دنشوا  الىت وقعت ق صيف 

األحرار  م، وقد تغري اسم احلزب فيما بعد إىل حزب9106
م، 9108بعد أن أصدر جريدة حتم  هذا االسم ق عام 

بعد أن  9190وقد انتهى هذا احلزب ق أغسطس من عام 
ُسه ق قضية تبديد أموال وُحكم عليه  لسجن  أُد ين مؤسّ 

 .ملدة شهرين
م أيضا أتسيس الصحفى حافظ 9107وشهد عام 

احلزب الوطىن، وقد  أفند  عوض حلزب سياسى مح  اسم
د الىت عم  فيها ملدة عشر شر برانجمه ق جريدة املؤيّ ن

سنوات، وكان برانجمه يتحدث عن التعاون مع سلطات 
االحتالل، وقال فيه: "إننا رجال احلزب الوطىن نعتقد أن 
مصاحل مصر وإجنلرتا واحدة"، ويبدو أن حزبه كان حز ا 

بعد  9108على الورق فقط، وقد انضم ق يناير عام 
إىل حزب  ي(احلقيق) فى كام  للحزب الوطينأتسيس مصط

اإلصالح على املبادئ الدستورية، كذلك أتسس ق ذلك 
العام حزب صغري مح  اسم احلزب اجلمهور  دعا إىل إهناء 
حكم أسرة حممد على، أسسه جمموعة صغرية من 
الصحفيني واملثقفني، وكان هذا احلزب ير  أن النظام 

ئ العدل واإلنصاف، ومل اجلمهور  أقرب النظم إىل مباد
 .يستمر هذا احلزب ق الوجود طويالا واختفى من الوجود

م، 9107وق األعوام الىت تلت عام األحزاب عام 
أتسست ق مصر جمموعة أخر  من األحزاب نعرف منها 
احلزب املصر  الذ  أسسه أخنوخ فانوس ق سبتمرب سنة 

لسفته م، ونشر برانجمه ق صحيفة املقطم، وتقوم ف9108
على حماولة احلصول على استقالل مصر عن طريق الصداقة 
مع إجنلرتا وكسب ثقة اإلجنليز، ومل يعش هذا احلزب طويالا 

 .ومل يرتك أثراا ق احلياة السياسية

https://bit.ly/2UOsqyP


68 

م أتسس حزب جديد من األحزاب 9190وق سنة 
املوالية لإلجنليز  سم احلزب الدستور ، أسسه إدريس 

 .(9)م9199عام  راغب، وانتهى وجوده ق
ومن األحزاب األخر  الىت ظهرت على الساحة ق 
األعوام الىت سبقت احلرب العاملية األوىل حزب العمال، 

ا ق يوليو سنة  ، وأسسه 9108وحتديدا م، ومل يستمر طويالا
الصحفى حممد أمحد، وحزب النبالء الذ  أتسس ق 

م، واحلزب االشرتاكى املبارك الذ  رأسه 9108أكتوبر 
الدكتور حسن فهمى مجال الدين، ومت اإلعالن عن أتسيسه 

م، وتضم ن برانجمه حتسني أحوال 9101ق أكتوبر 
الفالحني، ومنح معاشات للعجزة، واملرضى منهم، وتنظيم 

 .(2)العالقة بينهم وبني كبار املالك
وقد وص  عدد األحزاب اليت تكونت قب  سنة 

، بعضها ميام حوايل 9191 كن أن نطلق ثين عشر حز ا
 إىل نعليه أحزاب األشخاص، اقتصرت علي أفرادٍّ ال يصلو 

صورة الزعامة، وكان عدد أفراد احلزب يف بعض األحيان ال 
يتجاوز أصابع اليد، والبعض اآلخر قام بشك  طاىفي مث : 

صراا يف عضويته علي تقماحلزب املصري الذي كان 
 : حزب املسيحيني، والبعض الثال؛ كان ميث  الطبقية مث

رم علي اجلالية الرتكية الشركسية يف مصر،  النبالء الذي ُقص 
أساس أيديولوجي جتاوزاا، مث :  ىوكذلك قام بعضها عل

احلزب االشرتاكي املبارك، واحلزب اجلمهوري، والبعض كان 
ميث  كبار املالك مث : حزب األمة، والبعض اآلخر كان ميث  

 .(3)أحزاب السراي والقصر

                                                           

( 3اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، قراءة ق راريخ األحزاب السياسية ق مصر ) 9
، راريخ 2093 مايو 90عام األحزاب، بوابة الشروق، اجلمعة  9107
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  /5BjTkW2https://bit.lyالرابط التايل: 
، )القاهرة، 9152حممود متويل، مصر واحلياة احلزبية والنيابية قب  سنة (  3)

 91م(، ص9180دار الثقافة للطباعة والنشر، 

م  9191أن األحزاب السياسية قب  عام وهبذا يتضح 
كانت سريعة التالشي، قصرية البقاء، بسبب ضعف الدافع 

سنيم أحياانا  ، ورمبا  أخر  والغاية أو فسادمها رارةا، ووفاة  املؤسّ 
 شكلية صورية. كانت أحزا ا 

كان الشارع املصري القصر واألمراء:  ( ب
هاىجاا وإن بدا عليه السكون، منذ أعلنت 

م، فلم 9194مصر عام  ىاحلماية علبريطانيا 
أوزارها،  تلب؛ أن وضعت احلرب العاملية األوىل

سارع  م، حىت9198وبدأت اهلدنة يف عام 
التطلع إللغاء  الساسة واألحزاب السياسية إىل

 ئاحلماية واالستقالل التام، وخاصة بعد املباد
األربعة عشر اليت أعلنها الرىيس األمريكي ويلسن 

علي رأسها "حق الشعوب يف و  -فيما بعد–
 تقرير مصريها".

ومل يكن نخلو جمتمع املصريني املفكرين يف أواخر احلرب 
من التحدث عن مصري البالد، وما جيب عمله لتحقيق 

أن أول من فكر يف أتليف  ىأمانيها يف مؤمتر الصلح، عل
عمر  وفد للمطالبة حبقوق مصر يف املؤمتر هو األمري

أكتوبر سنة  1د زغلول  شا ليلة طوسون، وقد التقي بسع
م، يف حفلة أقامها رشدي  شا بكازينو سان 9198

استفانو احتفاالا بعيد جلوس السلطان )امللك( أمحد فؤاد، 
وذلك قب  اهلدنة، فأفضي إليه هبذه الفكرة، فأقرها سعد 
ووافق عليها، ووعد األمري أبن يُفاتح أصدقاءه  لقاهرة يف 

أكتوبر يف حفلة  23ري الكرة عليه يوم تنفيذها، وأعاد األم
نلد وجنت  تكرمياا للسلطان فؤاد برم  شاي أقامها السري رجي
به غداة ذلك اليوم  لقطار الذي  ىاإلسكندرية، مث التق

القاهرة، وحادثه أيضاا يف هذا الصدد، مث عاد  أقلهما إىل
اإلسكندرية منتظراا ما ينبئه به سعد  شا من  األمري إىل

 .(4)ج مسعاه مع أصدقاىه، فلم يتلق منه جوا نتاى

                                                           

، راريخ مصر القومي من سنة 9191ثورة ( عبدالرمحن الرافعي،  4)
(، 2098ر املعارف، الطبعة اخلامسة، ، )القاهرة، دا9194-9129
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نوفمرب أبدي األمري عمر طوسون  95ويف يوم االثنني 
رغبته يف عقد اجتماع للمذاكرة يف حالة مصر وما جيب أن 
يقدم هلا من اخلدمة اآلن، "وفهمُت من كالمه من بعد أن 

 .(9)"عظمة السلطان ال أييب هذا العم 
من الواجب أن يعرض ورأي سعد زغلول  شا أنه "

األمر علي السلطان، فتحددت يل جلسة يف منزله، فحد ثته 
عن االجتماع الذي دعا إليه األمري عمر طوسون، فقال 
باا: إن رشدي هو الذي أعلمين هبذا االجتماع، واألمري  غض 
مل نخربين بشيء منه، قلُت: إن كالمه دلنا علي أن هذا 

األق  إال املشروع ال يصادف من عظمتكم علي 
 .(2)"االستحسان، فقال: مل نخربين عنه شيء

نوفمرب، سافر األمري إيل القاهرة  99ويف يوم اهلدنة أي 
والتقي بسعدٍّ، فعلم منه أنه علي موعد هو وزمياله علي 
شعراوي  شا وعبدالعزيز فهمي بك  ملقابلة السري وجنت 

ا أراد أن ينفذ الفكرة ال 93يوم  يت نوفمرب، وظهر أن سعدا
أوحاها إليه األمري، مع إخفاء ذلك عنه، ولع  ذلك بسبب 

من  (3)ما ُعرف عن األمري من اجلفاء بينه وبني اإلجنليز
 جهة، وقوة صلته  لعثمانيني من جهة أخري.

وعقب زايرة سعد  شا وزمياله للسري وجنت، قاب  
رىيُس النُّظ ار حسني رشدي  شا السري وجينت، ومما قاله 

م، )أنه يمدهش أن ثالثة رجال يتحدثون عن أممر وجنت عنه
أمة أبسرها، دون أن يكون لديهم ما نخوهلم صفة التحدث 

، فأجابه رشدي  شا أبن هلم هذه الصفة  إذ أن (4) مسها
ا هو الوكي  املنتخب للجمعية التشريعية  وهي اهليئة –سعدا

 وزمياله عضوان فيها. -اليت كانت متث  األمة
للتاريخ أن نذكر أن هذا الذي فكر فيه ومن اإلنصاف 

األمري عمر طوسون وسعد زغلول  شا، اقرتن بتفكري مثله 
من بعض الشبان املصريني، حي؛ اجتمع فريق من أعضاء 

                                                           

سعد زغلول، مذكرات سعد زغلول، حتقيق عبدالعظيم رمضان، (  9)
 960(، اجلزء السابع، ص9116)القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 963املصدر السابق، ص(  2)
 920مرجع سابق، ص( عبدالرمحن الرافعي، 3)
 998، ص( املصدر السابق 4)

اندي املدارس العليا، وقد تذاكروا حقوق بالدهم وضرورة 
ية التشريعية  عاملطالبة هبا، واجتهت أنظارهم إيل سعدٍّ واجلم

ا العم  السياسي، فقصد األستاذان مصطفي للقيام هبذ
والذي أضيف فيما بعد ممثالا عن احلزب –النحاس بك 

، وعلي ماهر بك، وكاان قاضيني يف -الوطين يف الوفد
احملاكم األهلية، إيل سعد  شا يف داره وعرضا عليه ما فكروا 
فيه، فأخفي عليهم سعد  شا يف  دئ األمر، مث عاود 

ة، فكشف له عبدالعزيز فهمي بك ما  النحاس بك الكمر  
كان جيهله من مساعي سعد وأصحابه، وهبذا التقت أفكار 
الشيوخ والشباب عند غاية واحدة، وهي ضرورة املطالبة 

، وقد فكر فيه غري هؤالء أيضاا مث  (5) الستقالل واحلرية
 .(6)وفد الصوفاين

وهبذا يظهر كيف كان مطلب االستقالل هو املسيطر 
  بعض األمراء، ب  مل مُيانع السلطاُن رغبةم األحرار علي عق

من رجال السياسة يف لقاء السري وجنت ورفعهم مطلب 
االستقالل يف غري خفاء، وإن شاب كالم سعد زغلول 
وزمياله من أعضاء حزب األمة عن رضاهم  الستقالل غري 
ا يف  التام، وذلك خالفاا للحزب الوطين الذي كان جماهدا

، سبي  حتقي ق مطلب االستقالل التام وال يمرضمي به بدالا
وقد أعطي توافق القصر واألحزاب ملطلب االستقالل زمخاا، 
برزت آًثره يف قوة العم  الشعيب وأتييدهم للس اسة املصريني 

 وبذهلم التضحية من غري تردد.
أبل  حسنُي رشدي  شا ج( أتسيس الوفد املصري: 
ك املقابلة، وشجعه علي سعدم زغلول  شا مبا دار يف تل

ض ي يف سبيله، واتفقوا بعد مشاورة علي أتليف هيئة 
ُ
امل

علن -تسمي "الوفد املصري" 
ُ
وهو ليس ذاك احلزب امل

، وحتص  هذه اهليئة علي توكيالت من األمة خُتوّ هلا -اليوم
 للتحدث  مسها واملطالبة  ستقالل مصر استقالالا رامًّا.

                                                           

ودور سعد  91مذكرات فخري عبدالنور، ثورة فخري عبدالنور  شا، (  5)
زغلول والوفد يف احلركة الوطنية، حتقيق يوانن لبيب رزق، )القاهرة، دار 

 42ها(، ص9493-م9112الشروق، الطبعة األويل، 
 981سعد زغلول، مرجع سابق، اجلزء السابع،  ص(  6)
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ي  شا، ورغب أن ينضم وحضر يف هذه األثناء شريع
هو إيل الوفد، وطلب أن يكون الوفد حتت رايسة األمري 
عمر، "فأريناه عدم مناسبة ذلك  ألن فيه إحياء أن هذه 
احلركة من السلطة، وهذا حيرج مركزي  لنسبة للحماية، مث 
إنه يولّ د صدًّا، ورمبا فكروا أن هذه احلركة آتية من العاىلة 

نفسه، ويتشوه وجهها، وال تالقي املالكة ال من الشعب 
عطفاا من أولياء الشأن، مث ذهب عبدالعزيز بك فهمي عند 
السلطان  بغرض إبعاد األمري عمر من رائسة الوفد، فقال 
السلطان: إنه ال حيب التدخ  يف األمور احلزبية، كإدخال 
شخص، وإخراج آخر، ولكنه ال يسمح أن يكون علي 

لعاىلة السلطانية، ألن ذلك رأس هذا االجتماع أمري من ا
 .(9)"ماس به

ويف هذه األثناء أيضاا، ظهرت حركة أخري لتأليف وفد 
آخر من رجال احلزب الوطين، وكان األمري عمر طوسون 
دُّ هذه احلركة، ويُعاونه يف ذلك حممد سعيد  شا رىيس  يُعضّ 

، ومن الواضح أن هذه (2)النظار السابق، وأمني حييي  شا
ا وأصحابه سمعموا إيل اهليئة تشك   لت بعد ما "أُشيع أن سعدا

إحباط االجتماع الذي كان قد دعا إليه، وما قي  عنهم من 
أهنم يرفضون متويله للوفد، وأنه ال يريد االستقالل التام 
لبالده، وأن الوفد ضد العاىلة احلاكمة، فذهب إليه سعد 

تقان، زغلول بُغية إزالة تلك النماىم والدساىس، فزال االح
 .(3)"واتفقوا علي تشكي  هيئة وفدية واحدة تنوب األمة

وكانت اهليئة السياسية اجلديدة تنقصها "الصفة 
القانونية" يف املطالبة هبذه احلقوق، فقد بدأ الوفد يف وضع 
صيغة توكي  يوقعها أعضاء اهليئات النيابية يف ذلك احلني، 

فئات وأكثر عدد ممكن من ذوي الرأي واألعيان وساىر 
 الشعب، وتكون بذلك "توكيال قانونيًّا عن األمة".

وأُذيعت صيغة التوكي  األويل يف البالد، وهذا نصُّها: 
"حنن املوقعني علي هذا، قد أمنمبنا عنا حضرات سعد زغلول 
 شا وعلي شعراوي  شا وعبدالعزيز فهمي بك وحممد علي 
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د بك وعبداللطيف املكبايت بك وحممد حممود  شا وأمح
لطفي السيد بك، وهلم أن يضموا إليهم من نختارون يف أن 
يسعوا  لطرق السلمية املشروعة، حيثما وجدوا للسعي 
سبيالا يف استقالل مصر، تطبيقاا ملبادئ احلرية والعدل اليت 
تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمي وحلفاؤها ويؤيدون 

 .(4)"مبوجبها حترير الشعوب
يرضم تلك الصيغة اليت وضعها  ولكن احلزب الوطين مل

الوفد  خللوّ ها من الن ص علي االستقالل التام، ومنافاهتا 
للكرامة القومية  إذ جعلت املطالبة  ستقالل مصر يف 
حدود مبادئ العدل واحلرية اليت تنشر رايتها دولة بريطانيا 
العظمي، يف حني أن جهاد األمة وشكواها من االحتالل  

السياسة اليت اتبعتها بريطانيا العظمي منذ  إمنا يرجعان إيل
م، هذا  إلضافة إيل ُخلوّ  9882بمدء االحتالل يف سنة 

التوكي  من اإلشارة إيل السودان إطالقاا، وعدم اإلشارة إليه 
ال يتسق مع ومحدة وادي الني ، واليت هي ركن مهم من 
الربانمج القومي، وعلي إثر نشر الصيغة األويل للتوكي ، 

ب أربعة من أعضاء احلزب الوطين الناهبني وهم: األستاذ ذه
عبداملقصود متويل، واألستاذ مصطفي الشورجبي، واألستاذ 
حممد زكي علي، واألستاذ حممد عبداجمليد العبد إيل دار 
سعد  شا، وقابلوه وانقشوه يف التوكي ، واعرتضوا علي 
صيغته، وقد اشتدت املناقشة بينهم حيت غضب سعد، 

رب يف هذا االعرتاض إهانةا له، وقال هلم كيف تسمحون واعت
ألنفسكم هبذه احلدة؟ وكيف هتينوين يف منزيل؟ فأجابه 

الفور أبننا نعترب أنفسنا يف بيت  ىاألستاذ حممد زكي عل
األمة، ال يف بيت سعد  شا اخلاص، فُسر  سعٌد هلذه 

ُحمدثيه: لقد تنازلت عن مالحظيت
 .(5)التسمية، وقال مل

د اجتمع الوفد عقب انتهاء هذه املقابلة، وحب؛ يف وق
تعدي  صيغة التوكي ، وأعاد النظر فيها علي ضوء 
مالحظات احلزب الوطين، وانتهي إيل تعدي  الصيغة، ومت 
الن صُّ علي استقالل مصر استقالالا رامًّا، أما عن السودان 

 بنيفقد اعترب الوفد أن كلمة مصر تتناول السودان، وقد 
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يناير  93يف خطبته بدار محد  شا الباس  يوم هذا  سعد
 .(9)م9191سنة 

والحظ كثرٌي من ذوي الرأي حني أتلفت هيئة الوفد 
املصري، أنه خال تقريباا من متثي  احلزب الوطين، مع أنه 
حزب اجلالء الذي مح  عبء اجلهاد علي تعاقب السنني، 

 ، عنواانا ملا وكان رىيسه وقتئذٍّ حممد بك فريد يف منفاه أبورو 
القاه احلزب من اضطهاد االحتالل، وقد أبرزت حادثة 
تعدي  صيغة توكي  الوفد فض  احلزب يف احلركة الوطنية، 
فازداد الشعور  حلاجة إيل متثيله بشك  رمسي، حي؛ كان 
متثي  الوفد يضم حممد علي علوبة بك والذي كان عضواا يف 

بك الذي كان يؤيده  جلنته اإلدارية، وعبداللطيف املكبايت
 بشعوره وميوله.

وجرت يف هذا الشأن مفاوضات بني الوفد واحلزب، 
 م فيها احلزُب مبدأ متثيله يف اهليئة الوفدية، ولكن وقع ب  قم 

اخلالف بينهما علي األعضاء الذين ميثلونه يف الوفد، وملا 
تعذر االتفاق علي األشخاص، اختار الوفد من تلقاء نفسه 

بك، وكان قاضياا  حملاكم األهلية،  مصطفي النحاس
والدكتور حافظ عفيفي بك، عضوين  لوفد علي اعتبار 

 أهنما ميثالن احلزب الوطين، إذ كاان من املعتنقني ملبادىه.
ومما جتدُر اإلشارة إليه أن سعداا أراد ضم أمني الرافعي 
وعبدالرمحن الرافعي إيل اهليئة الوفدية  ألنه كان يثق هبما ثقةا 
ال حد  هلا، فقاال له إهنما عضوان يف اللجنة اإلدارية للحزب 
الوطين، وجيب استئذانه، فرفضت اللجنة اإلذن هلما، فذهبا 
إيل سعد، وقاال له: إهنما يقبالن أي عم  يف الثورة ماعدا 
عضوية الوفد، فأسند هلما سعد أخطر عملية: عبدالرمحن 

ء الثورة، وأمني الرافعي عضو اجمللس األعلي الغتيال أعدا
ا للجنة الوفد املركزية الرافعي سكرترياا مساعدا
(2). 

وقد ضم ت هيئة الوفد أعضاءا من حزب األمة أمثال 
، وعلي -وكان سكرتري احلزب-أمحد لطفي السيد 

شعراوي، وعبدالعزيز فهمي، ومحد الباس ، وحممود سليمان 
ة والذي تويل فيما بعد رىيس جلنة الوفد املركزي– شا 
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: "إن - لقاهرة ، وقد انتبه لذلك اللورد ملنر يف تقريره قاىالا
اهليئة املستحقة لالعتبار املعروفة  لوفد، اليت يرأسها سعد 

عقول املصريني متام  ىزغلول  شا، واليت تتسلط عل
التسلط، ولو يف هذا احلني علي األق ، مؤلفة من أعضاء 

صلهم من حزب أكثرهم ليسوا من الغالة املتطرفني، ب  أ
األمة القدمي الذي كان غرضه التقدم الدستوري تدرجيياا، 
وخبالف احلزب الوطين الذي هو حزب الثورة ومعارضة 

 . (3)"الربيطانيني
ومنذ ذلك احلني أصبحت اهليئة الوفدية هي صوت 
حزب األمة واحلزب الوطين  إلضافة إيل آخرين مستقلني، 

ن احلزب الوطين وبعض ولكن تشك  اجلهاز السري للثورة م
الوطنيني املستقلني فقط، وُيالحظ أن أمساءهم مل ُتضم ن يف 

 .(4)أمساء الوفد
وكانت غاية اهليئة الوفدية األويل، التفاوض مع رجاالت 
احلكومة الربيطانية حول القضية املصرية والتوص  الستقالل 
مصر، وملا كانت البالد وقتذاك حتت األحكام العرفية، فقد  

ن الرتخيص  لسفر تتواله السلطة العسكرية الربيطانية، كا
طلب سعد  شا من قيادة  9198نوفمرب  20ففي يوم 

اجليش اإلجنليزي جوازاا له وألعضاء الوفد  لسفر إيل إجنلرتا، 
فتباطأت السلطة العسكرية يف الرد، مث أبلغته برفض السفر، 

اين بتاريخ فأرس  الوفد خطا ا إيل املندوب السامي الربيط
نوفمرب، وفيه: "أنه قد أتل ف وفد برايسيت  بقصد  21

السفر إيل إجنلرتا، للمفاوضة مع أويل احل  والعقد 
، وعلي إثر ذلك تلقت (5)"الربيطانيني بشأن مستقب  مصر

دار احلماية تعليمات لندن برفض الرتخيص  لسفر، ودعوة 
ر، علي الوفد إيل تقدمي مقرتحاته عن نظام احلكم يف مص

أال خترج عن اخلُطة اليت رمستها احلكومة الربيطانية من قب ، 
 أي يف إطار احلماية.

كان هذا إعالانا منهم  ستمرار احلماية علي مصر، 
وإيذاانا بعدم متكني الوفد من السفر، وتضييق مهمته، 
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وحصرها يف تقدمي ما لديه من مقرتحات مقصورة علي نظام 
عرتاض اهليئة الوفدية  فأرس  الوفد احلكم، وأًثر هذا الرد ا

 مطالبه إيل معتمدي الدول األجنبية.
مل تُفد املساعي اليت بُذلت لتمكني الوفد من السفر، 
وقُرب موعد اجتماع مؤمتر احللفاء بباريس لتقدمي شروط 
الصلح، دون أن يُرخ ص للوفد مبغادرة مصر، وتفاقمت 

بب إجراءات احلالة السياسية، واشتد  هياج الناس بس
العمسلف اليت اتبعتها السلطة العسكرية حيال األمة ومنع 
الوفد من السفر، وكان قد طلب حسني رشدي  شا من 
السلطان السماح له ولزميله عديل يكن  شا  لسفر إيل 
إجنلرتا من أج  التفاوض يف املسألة املصرية، وقد أجاب 

تقدم السلطان طلبهما، ولكن رفضت إجنلرتا سفرمها، ف
ذلك،  ىحسني رشدي  شا  ستقالة وزارته احتجاجاا عل

حيت ، ورُفضت االستقالة ابتدءاا من جانب السلطان فؤاد
مسحت احلكومة الربيطانية هلما  لسفر إيل لندن يف أواسط 

م نزوالا علي رغبتهما، إال أهنما اشرتطا 9191شهر فرباير 
يف –  السماح ملن يطلب من املصريني  لسفر إيل أورو 

، فلم تمقب  -إشارة إيل التعاون والتضامن مع اهليئة الوفدية
احلكومة الربيطانية هذا الشرط، وكانت االستقالة معلقة 
حيت هذا الوقت، فأصر  رشدي  شا علي موقفه، فقمب   

 السلطان االستقالة.
وملا بدا يف األُفق أتليف وزارة جديدة، أدرك الرأي العام 

 ىالوفدية أن هذه الوزارة ستكون عل رأسه اهليئة ىوعل
أساس تثبيت احلماية وعدم متثي  مصر يف مؤمتر الصلح  
ألنه إذا كان برانجمها هو برانمج رشدي  شا، فمل مم قُب لت 

 استقالة وزارة األخري.
ويُعدُّ موقف السلطان بقمبول االستقالة، وعزمه أتليف 

إرادة األمة اعتزم االنفصال عن " روزارة جديدة، أن "القص
يف هذه املسألة احليوية، وأن الوزارة اجلديدة ستصطدم مع 
أماين الشعب ال حمالة، وكان الظن أن السلطان يصر علي 
عدم قمبول استقالة رشدي  شا  ألن إصراره هذا يُقوي 
رشدي يف طلباته من اإلجنليز، وقد ساعد علي هذا الظن 

يف نوفمرب، وعهد أنه أقر رشدي علي تقريره الذي رفعه إليه 

إليه وزميله عديل  شا  لسفر إيل لندن للتحدث إيل 
احلكومة الربيطانية يف مستقب  مصر السياسي، ولذلك مل 
يقب  استقالته منذ رفعها إليه يف ديسمرب، ُرغم إصرار 
رشدي  شا، فلما انتهي األمر إيل قمبول استقالته كان هذا 

ح يتغري فيها موقف إيذاانا ببمدء مرحلة جديدة من الكفا 
السلطان، ويُذعن فيها للتدخ  الربيطاين، وتلك كانت 

 نقطة التحول يف سياسة السراي.
احلزب الوطين وحزب األمة -كانت اهليئة الوفدية 

قد شعرت  خلطر من هذا التحول  ألن الوفد   -وآخرين
معاونة وزارة رشدي  شا وأتييده، مما كان  كان مطمئناا إىل

 ثر يف جناح التوكيالت وأتليف اهليئة.له أبل  األ
رفع كتاب للسلطان،  ىوهنا عزمت اهليئة الوفدية عل
ا، ب  عل قبول  ىاعرتاض قوي عل ىوقد حوي عتباا شديدا

استقالة الوزارة، وعد ت اهليئة هذا القمبول معاونة للسياسة 
الربيطانية يف إذالل الشعب، حي؛ تضم ن الكتاب ما 

كن ليتوقع أحد يف مصر أن يكون آخر نمصُّه: "لذلك مل ي
ح  ملسألة سفر الوفد قمبول استقالة الوزيرين  ألن يف ذلك 
متابعة للطامعني يف إذاللنا، ومتكيناا للعقبة اليت ألقيت يف 

املؤمتر، وإيذاانا  لرضي حبكم  سبي  اإلدالء حبجة األمة إىل
 .(9)األبد األجنيب علينا إىل

س إيل معتمدي الدول مار  4وأرس  الوفد يف يوم 
األجنبية يف مصر احتجاجاا قوايًّ علي السياسة اإلجنليزية يف 
منع سفر اهليئة، فرأت السلطة الربيطانية يف احتجاجات 
الوفد املتوالية لدي معتمدي الدول حتدايا هلا وتشهرياا هبا،  

 ىالسلطان فؤاد حتريضاا عل كما رأت يف كتاب اهليئة إىل
لتأليف وزارة تساير السياسة الربيطانية،  املقاومة، وتعطيالا 

فأنذرت السلطة العسكرية أعضاء الوفد، فبادر سعد زغلول 
املسرت لويد جورج   شا يف اليوم نفسه إبرسال برقية إىل

عاتقهم  ىرىيس الوزارة الربيطانية، موضحاا "أهنم أخذوا عل
واجباا وطنيًّا ال نتأخر عن أداىه  لطرق املشروعة، مهما  

 .(2)"لفنا ذلكك
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فلما رأت السلطة الربيطانية إصراراا من هيئة الوفد  
نف ذت ما هددت به، وألقت القبض يف عصر يوم السبت 

حممد  سعد زغلول وثالثة من صحبه، هم: ىمارس عل 8
حممود  شا ومحد الباس   شا عضوا حزب األمة، وإمساعي  

جزيرة  ثكنة قصر الني ، مث إىل صدقي  شا، وساقتهم إىل
.  مالطة اليت اختارهتا السلطة العسكرية منفيا هلم ومعتقالا

مل توهن تلك الضربة األمنية عزمية أعضاء الوفد، 
فاجتمعوا عقب اعتقال سعد وصحبه، ورأمس علي  شا 
شعراوي االجتماع بصفته وكي  الوفد، وقرروا إرسال كتابٍّ 

 ىعلذلك التصرف اجلاىر، و  ىالسلطان يعرتضون فيه عل إىل
السياسة الربيطانية اليت صدر عنها، ويطلبون منه أن يقف 

جانب الشعب يف هذه األزمة، ويعتبون عليه يف هلجة  إىل
بليغة موقفه منها، ويف الكتاب ما نمصُّه: "فإن شعبكم اآلن 

مستقبله، كما حيق  ىحيق له أن يعترب هذه الطريقة ختيفه عل
ة أن تقفوا يف صفه له أن ُيكرر الضراعة ل ُسد ت كم العلي

كتاب   ىومل يُرد السلطان عل .(9)"مدافعني عن قضيته العادلة
حتول  ىاهليئة، وجتاهلها وما أرادت، وهذا أتكيد منه عل

 السراي يف مواقفها الوطنية ومساندته السياسة الربيطانية.
أثناء الثورة: بني العمل الشعيب والسياسي  -اثنًيا

 :)املفاوضات(
نبأ اعتقال سعدٍّ وصاحبيه، حيت أخذت مل يكد يرتامي 

 مسات الغضب ترتسم حميط العاصمة، وتسري منها إىل
األقاليم، وكانت روح السخط كامنة يف النفوس حمنقة من 
تصرفات السياسة الربيطانية، متحفزة للثورة، وكان هذا 

الثورة   االعتقال جديراا أبن يهيج اخلواطر، ويدفع األمة إىل
سلة تصرفات جاىرة إلذالل الشعب، ألنه حللقة يف سل

 واحليلولة دون حقه يف احلياة.
فها طلبة مدرسة ة أل  يبدأت الثورة مبظاهرات سلمو 

مارس، إذ أضربوا عن تلقي الدروس  1يوم األحد  (2)احلقوق
وخرجوا من مدارسهم، وساروا يف  دئ األمر يف نظام، 
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 كان شأن املدارس العليا مجيعها.

ملصري، تتقدمهم أعالمهم، وهم يهتفون حبياة مصر، والوفد ا
وسعد، وسقوط احلماية اإلجنليزية، واجتمعوا يف فناء املدرسة 

مدرسة املهندسخانة،  يعلنون إضراهبم، وغادروا مدرستهم إىل
مدرسة الزراعة، فخرج معهم طلبة املدرستني، وقصدوا  مث إىل

ميدان السيدة زينب، وقب  أن يبلغوه أدركهم رجال البوليس 
قسم السيدة، ويف اليوم  إىلفأحاطوا مبئات منهم، وأخذوهم 

التايل سقط أُول القتلي واجلرحي، فقد كان مجيع طلبة 
املدارس واألزهر قد أضربوا عن دروسهم، وأعلنوا اإلضراب 

وجابوا الشوارع وامليادين،   العام، وسارت املظاهرات الكرب 
مث حضرت شرذمة من اجلنود الربيطانيني حلراسة دواوين 

املتظاهرين، فوقع القتلي  ىالنار علاحلكومة، فأطلق اجلند 
واجلرحي، وغضب الناس لذلك، وًثرت ًثىرهتم، وانتقلت 

ساىر األقاليم املختلفة، وُقطعت وساى   املظاهرات إىل
 املواصالت والربيد والسكك احلديدية وغريها.

دامت البالد يف حالة هياج واضطراب ومظاهرات 
اء الشعب وإضرا ت، فنادي أعضاء الوفد وبعض الكرب 

"بعدم التعدي واخلروج عن إطار القانون حيت ال ُيسمد  
، (3)"الطريُق يف وجه الذين نخدمون الوطن  لطرق املشروعة

م، يف حني رأت بريطانيا تعيني 9191مارس 24وذلك يف 
مارس، وكان  29اجلنرال اللنيب مندو ا ساميًّا، وذلك يف 

ثر شكيمة ، وذلك ألنه أكمارس 25مصر يف  وصوله إىل
مواجهة الثورة وقمعها، فأنذر الثوار  ىوأقوي أبساا وأقدر عل

 .(4)"أبنه جاء "ليضع حدًّا وهناية لالضطرا ت احلالية
مل تؤثر تصرحيات اللنيب يف نفوس الناس، ومل يرتكوا 
ثورهتم، ومل يستجيبوا للدعوة للهدوء والسكينة اليت أطلقها 

هذا النداء  ىلتوقيع علأعضاء الوفد، وقد امتنع البعض من ا
غري املتوازن  ألنه مبثابة دعوة للسكون بدون مقاب  من 
ُسن  لذين وقعوا عليه أن حيتجوا أوالا عل  ىاإلجنليز، وكان حيم

الفظاىع اليت ارتكبها اإلجنليز حيال املظاهرات السلمية، وأن 
اإلجنليز يف إخالفهم وعودهم ملصر ك  مرة  ىحيتجوا عل

استنكار  ىأما أهنم يامقلُصرون النداء عل جلالء عنها، 
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األمالك واألنفس وقطع املواصالت، فليس  ىاالعتداء عل
من احلكمة السياسية يف شيء، وخباصة ألن نداء الوفد 
أعقبه ُخطبة اللورد كريزون اليت تُنم عن روح عداىية للحركة 

 الوطنية.
ويف نفس اليوم الذي أصدر فيه أعضاء الوفد نداءهم، 

اللورد كريزون خطبة يف جملس اللوردات  سم احلكومة ألقي 
الثورة وزعم أهنا أقرب إيل  عن احلالة يف مصر، وقد أساء إىل

موظفي  ىالسياسة، مث أثين عل السلب والنهب منها إىل
احلكومة املصرية وأشاد حبسن سلوكهم إذ مل يشارك عقالء 

هذه  حد تعبريه، وملا ُنشرت ىاألمة املصرية يف الثورة عل
اخلُطبة  استاء املوظفون عامة، إذ اهتمت وطنيتهم ووصفتهم 

صف االحتالل، والتنكر للحركة الوطنية،   الحنياز إىل
تلك اخلُطبة، وكتبوا عراىض  ىأن حيتجوا عل ىفاتفقوا عل

 ىالسلطان، وأعلنوا فيها عزمهم عل احتجاج ورفعوها إىل
راا لرغبتهم يف اإلضراب ثالثة أايم  تضامناا مع األمة وإظها

 االستقالل.
قصر عابدين يوم الثالًثء األول  رُفعت هذه العراىض إىل

أبري ،  2من أبري ، وابتدأ اإلضراب فعالا يوم األربعاء 
وخلت املصاحل تقريباا من املوظفني، واستمر اإلضراب 
ليتجاوز الثالثة أايم املقررة، وذلك حيت يُطلمق سراح 

 املعتقلني.
 م الست منذ رفع العراىض إىلوطيلة هذه األاي

السلطان، مل حُيرك السلطان ساكناا أو يظهر تضامنه مع 
وأد ي تباين مواقف األحزاب املصرية موظفي احلكومة، 

املنضوية حتت اهليئة الوفدية وموقف القصر من ذلك احلراك 
الشعيب اجلماهرييي إيل انفصال القصر عن الشارع املصري، 

ا، ونزع الثقة من القصر  ا رويدا وأصبح احلال أنه إن بدا رويدا
للسراي قول يف املسألة املصرية، فبإيعازٍّ من السلطة 

، وصار العم  الشعيب يستمد قوته من أحقية الربيطانية
قضيته ومطالبه، ومن مواقف اهليئة الوفدية صاحبة النيابة 

 احلقيقية عنه واليت عم  هلا التوكيالت فيما قب .
ر من العم  السياسي ومفاوضات ومل يكن موقف القص

الوفد املصري خمالفاا ملوقفها من العم  الشعيب، فتغيري 

احلكومات مبا يتماشي مع سياسة القصر، وعدم االهتمام 
بضرورة وجود حكومة سياسية تدعم الوفد املصري وتقوي 
من عزمه يف املفاوضات مع احلكومة الربيطانية، واالكتفاء 

 للقصر وتوجهاته ال للشعب حبكومة إدارية تكون صوراا 
ومطالبه العادلة، كان نقطة حتول صار علي إثرها وجود  
كتلتني خمتلفتني يف األهداف والغاايت، وهذا بدوره أث ر 

 علي مسار الثورة وأهدافها.
إطالق سراح  ىوملا استقر عزم احلكومة الربيطانية عل

سعد زغلول وأصحابه، مه د السلطان فؤاد إلعالن هذا 
أبري ،  6األمة، أذاعه مساء األحد  لقرار، مبنشور إىلا

اهلدوء  نصحها فيه  لكمفّ  عن املظاهرات، واإلخالد إىل
والسكينة، وجاء فيه ما نمصُّه: "فإين أطالب أبناىي املصريني 
مبا يل من حق األبوة عليهم أن يتناصحوا بعدم االستمرار 

ة يف بعض املظاهرات اليت كانت عواقبها غري حممود ىعل
  ٍّّ إىلالراحة والسكون، وانصراف كُ  اجلهات وأن نخلدوا إىل

ويف  .(9)"عمله، وهذه هي يد املساعدة اليت أطلبها منهم
أبري ، أعلن اللنيب قراره  إلفراج عن سعد  7اليوم التايل 

 وصحبه، وإ حة السفر للمصريني.
إثر ذلك القرار الروح العامة، وشهدت  ىفتبدلت عل

ة من الفرح  إذ عد ت اإلفراج عن سعد وأصحابه مصر حال
نصراا سياسيًّا، انلته يف ميدان الكفاح ضد االحتالل، 
فسارت الناس يف مظاهرات عامرة مبظاهر الفرح واالبتهاج، 

بعض املتظاهرين،  ىإال أنل اعتدي اجلنود الربيطانيون عل
، فحمله املتظاهرون وساروا به  فسقط أحد املتظاهرين قتيالا

القصر، فطُلب  حيت قصر عابدين، وأرادوا الدخول به إىل
منهم اختيار وفد ملقابلة السلطان، فاختاروا ثالثة، هم: 
مرقص حنا بك نقيب احملامني، وحممد زكي اإلبراشي بك 
من رجال النيابة، وحممد توفيق حقي من رجال القضاء، 
وقابلوا السلطان فؤاد، فقام مرقص حنا بك شارحاا ما 

معلناا  سم اجلماهري استنكار الشعب املصري حص ، 
متادي اإلجنليز يف ارتكاب احلوادث الوحشية ضد اآلمنني، 

                                                           

 306، صاملصدر السابق ( 9)



75 

فأظهر السلطان أتثره، وأمر  ستدعاء رشدي  شا  ليتص  
 بدار احلماية  لوضع حدٍّ هلذه االعتداءات، مث خرج إىل

املتظاهرين، فقابلوه  هلتاف،  ىالشرفة الكبرية، وأط   عل
 عربني عن شكواهم مما حدث، ومطالبني  الستقالل.م

ومع استمرار تلك احلوادث من مظاهرات واستمرار 
استقالة وزارة رشدي  شا  إضراب املوظفني  أد ي ذلك إىل

أبري ، وبقيت البالد بغري وزارة مدة شهر  29الرابعة يف 
 29تقريباا، مث فوجئت بتأليف وزارة حممد سعيد  شا يوم 

أساس  ىوهي أويل الوزارات اليت أتلفت بعد الثورة علمايو، 
االنفصال عن احلركة الوطنية ومناهضتها، وهي بذلك تعترب 

حكومات القصر"، وإن اد عي حممد سعيد  شا أن "  إحد
السياسة، وهو أول من ابتدع  وزارته "إدارية" ال متت إىل

اخلداع  ىفكرة الوزارة اإلدارية، وهي بدعة تنطوي عل
حممد سعيد  شا،  وغة، وكان كتاب السلطان إىلاملر وا

من برانمج يؤيد  اوجواب سعيد  شا عليه، كالمها خملموم 
احلركة الوطنية، فجاء هذا مثرياا الستياء الرأي العام من 

 .(9)انحية أتليفها
م، اجتمعت اللجنة التنفيذية 9191سبتمرب 94ويف يوم 

جنليز، وقررت للحزب الوطين، ملناسبة ذكري احتالل اإل
االحتالل، وإرسال برقية هبذا  ىجتديد االحتجاج عل

رىيس الوزارة الربيطانية، وفيها ما نمصُّه: "إن  االحتجاج إىل
خوض غمار احلرب دفاعاا عن  الشرف الذي دفع إجنلرتا إىل

وال سيما اخلاصة منها ببلجيكا كما -املعاهدات الدولية 
فس الشرف الذي حيتم هو ن -صرح جنابكم مراراا وتكراراا

إجنلرتا أمام اإلنسانية أن حترتم عهودها ملصر  فتجلو  ىعل
....، وُنصرّ ح جلنابكم مع هذا أبن عزمية األمة  ،اعنه

ني  استقالهلا وحريتها، إذ تشعر  ىاملصرية قد صح ت عل
ب  تؤمن إمياانا صادقاا أبن ال كرامة يف الوجود ألمة تغف  

 .(2)"اللحقها يف احلرية واالستق
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 :ر بني املقاطعة والتواصللنجلنة م -اثلثًا
الثورة وامتدادها من أدين البالد إيل  نشوبكان 

أقصاها، وما بدا عليها من طابع العنف، وما حموته من 
مظاهر النقمة علي االحتالل اإلجنليزي، دافعاا لتفكري 

  م، يف إيفاد جلنة كرب 9191احلكومة الربيطانية يف أبري  
يق أسباهبا، وحب؛ الوساى  ملالفاة هذه األسباب يف لتحق

 املستقب .
مايو، أعلن اللورد كريزون عزم احلكومة إيفاد  95ويف 

هذه اللجنة برائسة اللورد الفريد ملنر وزير املستعمرات 
وقتئذ، وملا أل ف حممد سعيد  شا وزارته يف نفس الشهر، 

حضور  أبدي رأيه للمندوب السامي الربيطاين بتأجي 
 اللجنة إيل ما بعد عقد الصلح بني تركيا واحللفاء.

حكومة القصر تلك سديدة، "وال متفقة  ةيؤ كن ر تومل 
مع الصاحل القومي، فلقد كان معروفاا بعد هزمية تركيا يف 
احلرب العاملية األويل أهنا ال ترتدد يف قمبول شروط الصلح 

يق مصري اليت وضعها احللفاء، ومنها إقرار احلماية، فتعل
مصر علي مؤمتر الصلح وعلي قبول تركيا شروط احللفاء، 

 .(3)"هو تعريض لقضيتها للخسران
م، أتليف 9191سبتمرب  22وعندما أعلنت لندن يف 

اللجنة بشك  هناىي، قامت مظاهرات االحتجاج عليها يف 
مصر واإلسكندرية منذ أواى  شهر أكتوبر، وفاضت 

 دعاوي املقاطعة.الصحف بسي  من رساى  االحتجاج و 
من جديد  حي؛  وهنا تدخلت حكومة حممد سعيد  شا

نوفمرب، قراراا مبنع املظاهرات، معللةا ذلك،  5أصدرت يف 
 .(4)""بوقوع حوادث مكدرة

نوفمرب، نشرت دار احلماية بالغاا رمسيًّا  94ويف مساء 
أول  أعلنت فيه قرب قدوم جلنة ملنر، وكان احلزب الوطين

األمة أعلن فيه سياسة  ذا البال  يف بيان إىله ىمن رد  عل
عدم املفاوضة مع احملتلني، وفيه ما نمصُّه: "ويري احلزب 
الوطين، كما رأي داىماا، أن تتمسك األمة مببدىها السامي 
الذي تدركه وجتُ لُّه دون سواه، وال ترضي بغريه، مبدأ 
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مًّا، املطالبة  ستقالل مصر وسوداهنا وملحقاهتا استقالالا را
، ويري احلزب الوطين أن تثابر  خالصاا من ك  قيدٍّ أو شرطٍّ

ر  عل ىاألمة عل هذه املطالبة،  ىاملطالبة  ستقالهلا، وأن ُتص 
هذه الغاية جبميع الوساى   الوصول إىل ىوأن تعم  عل

املشروعة، وأن ال يزيدها ما تصادفه من العقبات إال ثباراا 
مبطلبها الوحيد، جيب أال  هذا املبدأ اجللي ، وتشبثاا ىعل

ن إىل يعرف اليأس إىل عزميتنا سبيال،  قلوبنا طريقاا، وال الوهل
جيب أن نرفض ك  مفاوضة أو مناقشة مع الغاصب، وجيب 
أال نقب  مساومة يف االستقالل، فلسنا نرضي إال  حلق  

، و الستقالل رامًّا شامالا   .(9)"كامالا
ورىيسها حممود -رة ورد ت جلنة الوفد املركزية  لقاه

 96ببيان أذاعته يوم  -سليمان  شا عضو حزب األمة
 نوفمرب، وأعلنت فيه رفضها لتلك اللجنة اليت ليس هلا غايةٌ 

مع احلماية الربيطانية، ودعت  ىإال اقرتاح نظام يتماش
الشعب إيل "توجيه ك  عزاىمهم خلدمة القضية العامة 

 .(2)" لوساى  املشروعة
د حممد سعيد  شا بُدًّا من االستقالة  إذ وحينذاك مل جي

عم ت املظاهرات واشتد ت االحتجاجات، وقد طلب قب  
ذلك أتجي  حضور جلنة ملنر، فجاءت استقالته مسب بة 

 باا ُيالىم ويؤيد اجتاه احلركة الوطنية شكالا ال موضوعاا.يتسب
وقد تري؛ السلطان يف قبول االستقالة، ال من قبي  أتييد 

كة الوطنية، ب  ريثما يتهيأ له أتليف الوزارة اجلديدة، احلر 
 التفاق مع اللورد اللنيب، فلما عاد السلطان من 
اإلسكندرية أعلن قبوله االستقالة، وتكليف يوسف وهبة 

  شا بتأليف الوزارة اجلديدة.
نوفمرب،  29وأتلفت وزارة يوسف وهبة بغري برانمج يف 

سها ومعظم أعضاىها كانوا ومن عجيب هذه الوزارة، أن رىي
من أعضاء الوزارة السابقة، اليت صرح رىيسها  تفاقه معهم 
أهنا تستقي  إذا حضرت جلنة ملنر، ومع ذلك فإهنم عادوا 

الوزارة علي أساس التعاون مع هذه اللجنة وتعبيد  إىل
كراسي احلكم هو   ىالطريق هلا، وهكذا كان التهافت عل
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وزارة "اصب، فتتحول الوزارة من غاية الوزراء وُعب اد املن
"وزارة القصر" ب  رمبا اتسمت بطابع الوالء  الشعب" إىل

لالحتالل، وهذا كان حال وزارة يوسف وهبة  شا، ويف 
خطبة اللورد كريزون يف اخلامس والعشرين من نوفمرب، ما 
-نمصُّه: "وإين واثق من أن اللجنة ستلقي هذا االستقبال 

رة املصرية اجلديدة اليت شكلت برايسة يد الوزا ىعل -احلاف 
يوسف وهبة  شا، واليت تؤلف إدارة األعمال بعد استقال 
حممد سعيد  شا من أايم قليلة، وقد أرس  إلينا املندوب 

صفة الوزارة، وأتليفها، وقد تولت اآلن  ىالسامي يُثين عل
امللك آراءها املنطوية  ةأعماهلا، وهي تشاطر حكومة جالل

أن تُعاو ن إبخالص ووالء يف  ىاء، وُصمّ مت علالرج ىعل
 .(3)"تنفيذ هذه اآلراء

أثر  ىقوبلت هذه الوزارة  لسخط العام  ألن أتليفها عل
صدور بال  دار احلماية  كان إقراراا منها للسياسة 

تنفيذها، يف الوقت الذي ًثرت  ى الربيطانية، ومعاونة عل
فكان أتليفها  فيه األمة ضد هذا البال  وتلك السياسة،

 خذالان وحتدايا لألمة.
ديسمرب وصلت الباخرة  7ويف صبيحة يوم األحد 

وعليها جلنة ملنر، وكان وصوهلا سرًّا، فلم يكد يُذاع نبأ 
بدت العاصمة يف حالة غري طبيعية من  وصول اللجنة، حىت

اهلياج واالضطراب، فمنذ الثامن من ديسمرب واجلماهري 
 ، واإلضرا ت متتّد من مكان إىلتنتفض، واملظاهرات تشتدّ 

 .مكان، فأضرب الطلبة واحملامون واملوظفون
ورأت جلنة ملنر أن مقاطعة األمة هلا إمجاع وطين، 

 21فأخذت تتعام   حليلة واألانة، فأصدرت بياانا يف 
ما  ىديسمرب، توضح فيه الغاية من جميئها، ونص ت فيه عل

احة، وال رغبة للجنة يلي: "وميكن إبداء ك  رأي حبرية وصر 
يف تقييد حدود املناقشة، كما أنه ال داعي ألن نخشي ك  
فرد أن يعترب مقابلة اللجنة تنازالا منه عن معتقداته، فإنه ال 
يعد متنازالا عن معتقداته مبفاوضة اللجنة إال كما تعد هي 
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متنازلة بسماعها، وبغري الصراحة التامة يف املناقشة يصعب 
 .(9)"تفاهم والوصول إيل االتفاقوضع حد لسوء ال

هذا البال  ببيان  ىوقد رد ت جلنة الوفد املركزية عل
أن حقوقها  ىديسمرب، مؤكدة عل 30أذاعته يف يوم 

املقدسة يف احلرية واالستقالل التام، وأن بال  ملنر مل يكن 
 ىإال توسيعاا لداىرة املناقشة، ومل يامُعدل النقاش مقتصراا عل

طار احلماية الربيطانية، وليت البيان كان املفاوضة يف إ
واضحاا وصرحياا  العرتاف  ستقالل مصر التام
(2). 

ديسمرب، نشر احلزب الوطين رد ه  39ويف اليوم التايل 
علي بال  اللورد ملنر، ببيان أعلن فيه من جديد سياسة 
ا لقراره يف نوفمرب  )ال مفاوضة إال بعد اجلالء(، أتييدا

 املاضي.
م، أذاع األمراء كمال الدين 9120لثال؛ من يناير ويف ا

حسني، وعمر طوسون، وحممد علي إبراهيم، ويوسف  
األمة،  كمال، وإمساعي  داود، ومنصور داود، رسالة إىل

أعربوا فيها عن تضامنهم معها يف أمانيها وآماهلا، وأعلنوا 
بك  وضوح أهنم يطالبون  ستقالل مصر استقالالا رامًّا، 

، وفيه ما نمصُّه: "فقد جئنا حنن مطلقاا  بال قيدٍّ وال شرطٍّ
أوالد حممد علي ال لنشارك أمتنا يف أمانيها ومقاصدها 

صدور أفرادها، وجنع  أيدينا يف  فقط، ب  لنضم صدوران إىل
أيديهم، حي؛ إننا لسنا إال ُروحاا واحدةا، حيت نكون 
، وقوة ال تُقهر، فنطالب حبقوق وطننا،  جسماا فال يُبرتم
نطالب حبقوق أمتنا، نطالب حبقوقها الشرعية، نطالب 

 .(3) ستقالل مصران استقالالا رامًّا، مطلقاا بال قيدٍّ وال شرطٍّ 
 ىاللورد ملنر ردًّا عل وأرسلوا يف اليوم نفسه مذكرة إىل

صفوف  بالغه، مستمسكني مبطالب األمة، منضمني إىل
 شعبها كجسد واحد، سواءا بسواء.

السلطان،  ع يوسف وهبة استقالته إىلمايو، رف 91ويف 
أسباب صحية، وحاجته للراحة، فعهد السلطان  ىوبناها عل

حممد توفيق نسيم  شا وزير الداخلية  يف اليوم نفسه إىل
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حينئذٍّ أتليف الوزارة اجلديدة، فأل ف وزارته بغري برانمج، 
"وكانت هذه الوزارة استمراراا لوزارة وهبة  شا، وهي من 

أساس  ىت اليت اصطنعتها السراي، وقامت علالوزارا
االستخفاف  حلركة الوطنية ومناهضتها، فال غرو أن 

 .(4)قوبلت  لسخط العام
املسرت  لندن، عهد إىل وعندما عاد اللورد ملنر إىل

 ريس  ليدعو  هرست أحد أعضاء جلنته أن يتوجه إىل
فرأي لندن للمفاوضة مع اللجنة،  اهليئة الوفدية للمجيء إىل

الوفد قب  أن يليب الدعوة إيفاد ثالثة من أعضاىه  ليتبينوا 
مبل  استعداد احلكومة الربيطانية حنو املطالب القومية، 
وأظهر ملنر استعداده للمفاوضة مع الوفد بغري قيدٍّ وال 
، فلما وص  نبأ ذلك للوفد، قرروا قمبول الدعوة،  شرطٍّ

 والذهاب للمفاوضات.
الوفد وملنر، وأسفرت عن وجرت أول مقابلة بني 

مشروع للمعاهدة بني مصر وإجنلرتا، ورُفضت صيغة املشروع 
اليت أعدهتا جلنة ملنر من ق بم  الوفد، وكذلك رُفضت الصيغةُ 

 اليت أعد ها الوفد من ق بم  اللجنة، فتوقفت املفاوضات.
مث استؤنفت، بعد وساطة عديل يكن  شا، فأرسلت 

حي؛ قالت أن هذا أقصي ما جلنة ملنر مشروع معاهدة، 
تستطيع احلكومة الربيطانية تقدميه بشأن تسوية املسألة 
ت اهليئةم الوفدية لقبوله كليًّا أو رفضه كليًّا،  املصرية، وخري 
فرأت اهليئة بعد تباين وجهات نظرهم بني الرفض والقمبول، 

األمة واستشارهتا يف املشروع، و لفع  أبدت  الرجوعم إىل
مطالب االستقالل  ىها برفض املشروع والتأكيد علاألمة رأي

 التام واحلرية .
ومل يرتك احلزب الوطين مشروع املعاهدة الذي عرضته 
جلنة ملنر بغري إبداء رأيه بك  وضوح، فاجتمعت اللجنة 

سبتمرب  20اإلدارية للحزب الوطين يف مساء يوم االثنني 
روضة "اعتبار قواعد االتفاق املع م، وانتهت إىل9120

ديسمرب  98خالية من املزااي  لنسبة ملصر، ومقرّ رة حلماية 
م، وُمنظّ مة هلذه احلماية تنظيماا يسلب مصر 9194
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سيادهتا الداخلية واخلارجية، ... وإبداء النصح لألمة 
املصرية أبال تقب  هذه القواعد أساساا التفاق مصر وإجنلرتا، 

 .(9)"اى  املشروعةواالستمرار يف اجلهاد الوطين جبميع الوس
طوسون وإمساعي   عمر، هذا وقد أصدر السادة األمراء

داود وسعيد داود وحممد علي إبراهيم بياانا عن املشروع يف 
سبتمرب، قالوا فيه ما نمصُّه: "... وأننا ال زلنا متمسكني  99

هبا أشد التمسك، وأننا ال نربر عقد أي اتفاق ينايف أو 
داهنا، استقالالا رامًّا حقيقيًّا، يُنق ص استقالل مصر مع سو 

، هذا هو رأينا يف هذه املسألة اخلطرية،  بال قيدٍّ وال شرطٍّ
 .(2)"فيها ىولألمة الرأي األعل

وملا كانت تلك التحفظات هي رأي األمة صاحبة 
القرار، واألمراء، واحلزب الوطين، عرضها اللورد ملنر يف 

نوفمرب، وقد  1جملس اللوردات، وهنا ُقطعت املفاوضات يف 
 ريس، وقد  نوفمرب، ووص  إىل 99غادر الوفد لندن يف 

اجتمعت اهليئة الوفدية بكام  أعضاىها، وقرروا  إلمجاع أال 
أساس مشروع  ىيدخ  الوفد يف املفاوضات الرمسية عل

ملنر، قب  تعدي  هذا األساس  لتحفظات اليت أبدهتا 
نوفمرب، نداءا  95األمة، وأصدر احلزب الوطين يوم االثنني 

إيل األمة، أهاب فيه أبن تظ  متمسكة  ستقالهلا التام، ال 
 .(3)ترضي عنه بديالا 

وعقب استقالة اللورد ملنر من وزارة املستعمرات، خلمفه 
املسرت تشرش  يف الوزارة، وأديل بتصريح يف فرباير سنة 

م، قال فيه: "إن مصر داخ  االمرباطورية املرنة"،  9129
ريدة التيمس اإلجنليزية وقتئذٍّ  تصرحياا لألمري كما نشرت ج

إبراهيم حلمي، استنكره املصريون، وقد انضم إليهم األمراء 
 .(4)يف هذا االستنكار

رىيس وزراء  أثر التقرير الذي رفعه اللورد ملنر إىل ىوعل
اعتبار احلماية اليت أعلنتها علي  بريطانيا لويد جورج، قررتل 
أبل  هذا القرار اللورد اللنيب يف مصر عالقة غري مرضية، و 
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السلطان فؤاد،  م، يف خطاب أرسله إىل9129فرباير 26
وفيه ما نمصُّه: "إن حكومة جاللة امللك بعد دمرلس  
االقرتاحات اليت اقرتحها اللورد ملنر، استنتجت أن نظام 
احلماية ال يكون عالقة مرضية، تبقي فيها مصر جتاه 

 كومة جاللته مل تتوص  بعد إىلبريطانيا العظمي، ومع أن ح
قرارات هناىية يف ما نختص  قرتاحات اللورد ملنر، فإهنا 
ترغب يف الشروع يف تبادل اآلراء يف هذه االقرتاحات، مع 

إبدال  وفد يعينه عظمة السلطان للوصول إذا أمكن إىل
احلماية بعالقة تضمن املصاحل اخلصوصية اليت لربيطانيا 

 .(5)العظمي
كانت  ديةا يف إسناد  أن رغبة السلطان فؤاد وال نخفي

عديل يكن  شا، وبقاء رائسة النُّظ ار   مهمة املفاوضات إىل
كما هي، يف يد نسيم  شا، ولكن عديل  شا مل يكن 

سياسة نسيم  شا ودساىسه، وخباصة  ألن  مطمئناا إىل
أن جيع  ضمن أهداف وزارته الداخلية،  ىعديل قد عزم عل

ت تتمخض عنه احلوادث، وهو إعالن الدستور، هدفاا كان
وهو أمر ال يتفق مع سياسة السراي يف احلكم، ألن 

النظام الدستوري،  السلطان فؤاد مل يكن ميي  إىل
 فاستمسك ببقاء نسيم  شا يف رائسة الوزارة، وطلب إىل

رائسة وفد املفاوضات فرفض  ىعديل  شا أن يقتصر عل
سلطان بُدًّا من إقالة وزارة نسيم عديل هذا العرض، فلم ير ال

مارس، وذلك حتت ضغط احلوادث، ألنه كان  95 شا يف 
واثقاا من سياستها يف تدعيم احلكم املطلق يف البالد 

عديل يكن  شا  واخلضوع لسياسة السراي، وعهد إىل
مارس، وأُطلق عليها "وزارة الثقة"،  97بتأليف الوزارة، يف 

ن راريخ النضال ضد االحتالل وهبذا تبدأ مرحلة أخري م
 .91الربيطاين ملصر، وهي مرحلة ما بعد ثورة 

 خامتة:
كان احلزب الوطين حينئذٍّ هو احلاضر يف ك  مشهدٍّ، 
، فلم يكن يقب  مساومة أو  متمسك مببادىه من غري تفريطٍّ
مفاوضة يف مطلب االستقالل التام، وظّ  حمافظاا علي ُهوية 
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والسودان(، علي خالف ما  األمة وومحدة أراضيها )مصر 
كان من حزب األمة، الذي كان يطمح الستقالل جزىي 
منقوص ابتداءا ومل يكن يُبايل  لسودان كثرياا كاهتمامه 

نوفمرب مع السري  93 ستقالل مصر، وبدا ذلك يف مقابلة 
وجنت، وإن تغري  ذلك يف صيغة التوكيالت فيما بعد، إال 

كن تغيرياا يف الوعي السياسي أننا نلمح أن هذا التغري مل ي
لديهم، فقد قمب  م بعضهم بوثيقة ملنر األويل، ذات التنازالت 
اخلطرية، وكانت لبعض هؤالء املكاسب السياسية ُرغم 
تنازهلم عن مباديء الثورة، وحتّولوا ملستبدين وطغاة موالني 
لإلجنليز أو القصر، أمثال: حممد حممود وإمساعي  صدقي، 

، مث غاب 91خرين  ل  األثر يف ثورة يف حني كان آل
الضوء عنهم أو ُغيّ بوا كعبدالرمحن فهمي وويوسف اجلندي 

 وغريمها.
لقد كان موقف القصر ذا حتو الت دماللية مؤثرة يف سري 
الثورة حنو أهدافها، فبعد أن كان غري ممانع ملطالب املصريني 

ية، وكان  الستقالل التام واحلرية من سلطة احلماية الربيطان
اختيار رائسة النظار بناءا علي حاجة األمة، ومتوافقاا مع 
مطالبها، أصبح ال يُوز ر إال حكومات أتمتر أبمره، وال حتيد 
عن آراىه، وال ختالف السياسة الربيطانية، م ن غري اكرتاث 
 لشعب ومطالبه  فانفصلت األمة عن السلطان، وانفص  

هم لسان الشعب يف السلطان عن الوطن، وبقي األمراء 
 األسرة احلاكمة.

وال شك أن تكاتف األحزاب وانضواىها حتت هيئة 
وفدية ُمومح دة، وكانت اهليئة الوفدية بنسيجها االجتماعي 
واحلزيب والديين املتنوع ذا ث قم ٍّ مؤثر وُمعربّ  عن مجوع الشعب 
املصري  مما أعطي هلا قوة يف احلراك السياسي، وإن أصابه 

ا بعد، إال أن ومحدة املطالب سبي  من ُسب  شقاق فيم
عية والسياسية والدينية، وما الومحدة بني األمة وقواها االجتما

 شأانا من احلرية واالستقالل التام! أعلى
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أتثري الفن والصحافة يف ثورة 

 وأتث ررا  ا9191

 (*)أمحد خلف
 توطئة

افة أثناء ثورة يسعى هذا التقرير لرصد واقع الفن والصح
أتثرياا وأتثاُّراا، ولعله من املناسب يف البداية حتديد  9191

اليت يتم  - 9191نطاق البح؛، نظراا ألن حدث ثورة 
مل  -كتابة هذا التقرير مبناسبة مرور مئة عام على وقوعها

ا له بداية حمد دة وهناية واضحة،  يكن حدًثا صلباا أو جامدا
ة اشتعاهلا وقت اندالع شرارة ولكنها فرتة زمنية بلغت ذرو 

أحداث الثورة بتسرب خرب اعتقال سعد زغلول ونفيه 
ونكوص بريطانيا اليت كانت حتت  مصر عن وعودها للنخبة 
السياسية املصرية إبلغاء "احلماية" ومنح مصر االستقالل، 
 لرغم من شيوع فكرة حق تقرير املصري وإعالن مبادئ 

هرية، وإذا كان من األيسر الرىيس ولسون األربعة عشر الش
حتديد نقطة البداية بلقاء سعد زغلول  لسري رجنلد وجنت 

فإنين أظن أن من املناسب أن  9198نوفمرب  93مساء 
 95تكون نقطة االنتهاء عند إعالن استقالل مصر يف 

،  عتبار هذه اللحظة إحد  نتاىج ثورة 9122مارس 
 املهم ة ومرتتبة عليها. 9191

يما يتعلق بدور الفن والصحافة يف ثورة على أنه ف
فإنه سيكون من املهم أيضاا استعراض جانب  9191

ح احلالة اليت كاان عليها، ومن  رارنخي يسبق هذه الفرتة ليوضّ 
مث  يتبني  مد  التغيري الذي حدث فيهما بسبب الثورة، أو 
الدور الذي قاما به للمسامهة يف التعام  معها، ذلك أن 

اليت خي مت على البيئة املصرية خالل الفرتة السابقة األجواء 

                                                           
(

*
 . ح؛ مبركز احلضارة للدراسات والبحوث ( 

، انعكس أثرها على الكثري من اجملاالت 9191على ثورة 
ومنها بطبيعة احلال جماال الفن والصحافة، اللذان يسامهان 
بشك  كبري يف تشكي  الرأي العام وتشكي  أفكاره وقناعاته 

 واليت تنعكس ميالا إىل أو عن موقف أو طرف ما.
 9191الفن وثورة  -الأو

 أ( املسرح والغناء:

كانت قد نشأت حركة مسرحية يف هناايت القرن 
التاسع عشر، واستمر ت يف بداايت القرن العشرين، حي؛  
كانت هناك فرق مسرحية انتشرت  ألخص يف القاهرة 
واإلسكندرية ونقلت بعض عروضها للمحافظات املختلفة 

نوع وأبو خلي  ومن أشهر هذه الفرق فرق: يعقوب ص
القباين وإسكندر فرح وسالمة حجازي وعزيز عيد وإمساعي  
عاصم، وكان لبعض هذه الفرق املسرحية فيما تقدمه 
أهداف اجتماعية  رزة،  إلضافة إىل ما تقدّ مه من مشاهد  
كوميدية أو غريها للتسلية، وفيما بعد أتس ست فرق جورج 

منرية املهدية أبيض وأبناء عكاشة وعبد الرمحن رشدي و 
 .(9)وغريها

وحبسب الوًثىق الواردة عن هذه احلركة املسرحية من 
أخبار ونقد وإعالانت كانت تُنشر يف صحف هذه الفرتة، 
فإهنا شهدت منوًّا مط ر داا هلذا اللون من الفن وشهد تطوُّراا  
كبرياا وتنوعاا غزيراا يف الرواايت اليت مت متثيلها واليت كانت 

بسة من األدب الغريب وكان يتم تعريبها لغوايًّ  ألساس مقت
وأحياانا يتم متصريها ثقافيًّا، على أن املتتبّ ع ألخبار هذه 
الفرق املسرحية وعروضها، ال يكاد يلحظ دوراا سياسيًّا هلا 
أو إشارات هلا مغز  يتعلق  ألوضاع يف مصر من حي؛ 

وجيه صلتها  خلالفة أو خضوعها لالحتالل الربيطاين أو ت
نقد للفساد أو االستبداد أو االحتالل، أو مناقشة لألوضاع 
 االقتصادية املتدهورة، السيما يف فرتة احلرب العاملية األوىل.

                                                           

 عن املسرح يف مصر وتطوره وألوانه املختلفة، انظر:( 9)
 حممود تيمور، طالىع املسرح العريب، )القاهرة: مكتبة اآلداب، د. ت(. -
، )القاهرة: 9135 - 9100سيد علي إمساعي ، مسرية املسرح يف مصر  -

 (، اجلزء األول.2003اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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رمبا كان االستثناء الوحيد الواضح يف ظ  ما ورد عن 
هذه الفرتة يتمث   يف دور حمدود قامت به منرية املهدية يف 

بدو أهنا تفاعلت مع بعض ما قد متله من أعمال، إذ ي
مواقف سعد زغلول وأتثرت مبا حدث له من اعتقال ونفي 
من البالد، وقد كان أحد رواد مسرحها البارزين، فأخذت 

أان منرية املهدية... حب أغنية ) 9191تغين للثورة سنة 
( كما حتم ستل لدور املرأة املصرية يف ثورة الوطن عندي غي ة

د  ملرأة املصرية قب  رفع ، فكانت تغين أغاين تشي9191
الستار عن مسرحياهتا، ومن هذه األغاين أغنية تقول فيها: 

الواحدة من ا أبدهبا... تصون انموسها وعفافها... تدوس )
(، وقد مت يف غرامها برجليها... عشان وطنها وشرفها

مسرحية "كلها يومني" اليت تضم نت إشارات  9120
بها اجلمهور، أل ف هذه سياسية متر على الرقيب ويستوع

املسرحية حممد يونس القاضي ضد االحتالل اإلجنليزي، 
بصورة رمزية، وملخ ص هذه املسرحية أهنا تدور حول 
"ماركو" األجزجي الذي ميث  صورة من استغالل األجانب، 
صاحب أجزخانه يف ملك "منرية"، حياول "ماركو" إغراء 

ج من ابنته "سعيد" طالب الطب وشقيق "منرية" ليتزو 
"ماري" اليت تعم  خادمة يف بيت "منرية"، ولكنه ال يفلح 

 وابنُته يف هذا املسعى.
فتعم  "ماري" على إشعال حريق يف بيت "منرية" 
وحترتق شهادات الدكتور "سعيد" وتصبح "منرية" وأخوها 
بال مأو ، ويعرض عليهما "ماركو" مبدأ االستدانة فيوافقان 

بيالة  ملبل ، ويستمهلهما حىت حُيضر وجيربمها على كتابة كم
قيمتها من البنك، مث يسوّ ف يف دفع قيمتها، وحني تطالبه 
منرية  لكمبيالة أو قيمتها النقدية يد عي جنوهنا ويستويل 

 على ك ّ  ممتلكاهتا.
تعيش "منرية" بعد ذلك على بيع الزبدة، ويف السوق 

لتقيا  لعم تلتقي أبخيها "سعيد" يبيع الفول املدمس مث ي
يعم  يف مقهى،  -بو اب بيتهما الذي احرتق-"شاهني" 

يقصُّ ك ي منهم معاانته بعد طردهم من بيتهم، وتظهر 
"ماري" يف السوق وختربهم أبن النيابة حتقّ ق مع أبيها 
"ماركو"، ويتعه د اجلميع أمام هرم خوفو  الحتاد والتكاتف 

فتنة الطاىفية بني ضد  أطماع اخلواجات يف حلن يستبعد ال
 املصريّ ني.

وحيكم على "ماركو"  لسجن والطرد وتسليم األمالك 
إىل أصحاهبا، ويتغىن  اجلميع بلحن "حييا العدل" مث حلن 

 "جاان الفرح جاان على كيد عداان".
ومن املقاطع اليت كانت تؤدّ يها منرية املهدية يف هذه 

 -ضد  االحتاللوكان هلا داللة سياسية ال ختفى -املسرحية 
صا ة الزبدة.. بلدي تلك الفقرة اليت كانت تقول فيها: "

الزبدة.. اي والد بلدي.. زبدة اي ولدي.. اشرتي واوزن.. 
عندك واخزِّن.. واوعى تبيعها وال تودعها.. عند اللي 
 ون.. لتعيش مغبون.. وازَّاي حتهون.. بلدي بلدي 

اللي نفعين.. الزبدة.. َخدوا أموايل.. عدموا رجايل.. و 
ريب مجعين.. على مصريني.. انس وطنيني.. وُخدوا 
ي.. دول انس أحرار.. حفظوا عهدي.. بلدي بلدي  بِّيَدلِّ

وكانت منرية املهدية تقول عن هذه الرواية إن  "،الزبدة
 اجلمهور كان يتأث ر هبا ونخرج يف مظاهرات بعد حضورها.

ة وحتت عنوان )كافحت اإلجنليز بغناىي( قالت منري 
ميدُّين  9191املهدية: كان الشيخ يونس القاضي أثناء ثورة 

بكثري من الرواايت الناجحة، اليت كانت تدور حول كفاحنا 
ضد املستعمر البغيض، ولكن بطريق الغمز واللمز والتورية، 
ألن الرقابة اليت وضعها اإلجنليز على ما تقدّ مه ُدور املسرح 

انت حتول دون والسينما واملالهي يف ذلك الوقت ك
مصارحة اإلجنليز بكرهنا هلم، فيما نقدّ مه من رواايت 

 وأغان.
واستطردت متحدثة عن أغنية أو مقطع )بلدي الزبدة( 
السابق اإلشارة إليه قاىلة: هذا الكالم مل يكن فيه طبعاا ما 
يدعو إىل تدخُّ  الرقابة، ومل يكن قلم الرقيب ليستطيع أن 

ا منه، ول كن كان لألغنية معناها الذي يشطب حرفاا واحدا
ا، وكانت هتدف إىل حماربة املستعمر  يفهمه اجلمهور جيّ دا
الغاصب، وقد عرف املرحوم الشيخ سيد درويش كيف 
ُيضفي على هذه األغنية من فنّ ه، ما جع  القلوب هتتز عند 
مساعها واملشاعر متتل  محاسة ضد  املستعمر البغيض، ومل 

حيدة يف رواية )كلها يومني( اليت تكن هذه هي األغنية الو 
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تثري احلماس ضد  اإلجنليز، ب  كانت هناك أغنية أخر  
تردّ دها جمموعة من الكورس ألحد اجلناينية وهو ممسك 
 خلرطوم يروي به حديقته.. فكان الكورس يقولون للجنايين 

 يف هلجة حتذير:
 إوعى اخلرطوم لريوح منك

 إوعى اخلرطوم إوعى اخلرطوم
"اخلرطوم" اليت رد دمها الكورس يف هذه األغنية،   وكلمة

كانت تورية صرحية إىل مدينة اخلرطوم عاصمة السودان، 
وحتذيرهم عندما يقولون )إوعى اخلرطوم( كان مقصوداا به 

 وجوب التمسُّك  خلرطوم العاصمة.
وتضيف منرية املهدية: الذكر  اليت أعتزُّ هبا أن املغفور 

رتد د على مسرح دار التمثي  العريب له سعد زغلول، كان ي
بال انقطاع، ملشاهدة تلك الرواايت اليت كنت أكافح هبا 

 .(9)اإلجنليز
  فأوحتل إليه 9191أم ا سيد درويش فقد انفع  بثورة 

أبحلان وطنية ثورية عاونت على إيقاظ روح املقاومة الشعبية 
عى ضد االستعمار، وضد الرأمسالية األجنبية اليت كانت تس

داىماا إىل حتطيم القو  الوطنية، و لتايل كان أهم أهدافها 
إضعاف القو  العسكرية للجيش، وظهرت وقتها مسألة 

دفع  -اإلعفاء من اخلدمة العسكرية مقيدة بشرطني: األول
جنيهاا فدية، وهو ما كان ُيسم ى وقتئذ  لبدلية،  20مبل  

لك   -ن،  والثاينوال يتمك ن من دفعها إال األثرايء املقتدرو 

                                                           

ربة منرية املهدية عن مسرحية "كلها ( استمع إىل تسجي  صويت للمط9)
يومني"، متاح على منتد  مساعي على اإلنرتنت عرب الرابط التايل: 

https://www.sama3y.net/forum/showthread.ph
p?t=67671 

ح يف مصر، مرجع سابق، اجلزء وانظر أيضاا: سيد علي إمساعي ، مسرية املسر 
 .335 - 330األول، ص ص 

شار إليه، أنه وردت 
ُ
وقد لفت نظري يف كتاب "مسرية املسرح يف مصر" امل

فيه هذه املعلومات دون عزوٍّ إىل مصدر، فقمُت  لتواص  مع مؤلّ فه الدكتور 
سيد علي إمساعي ، ألستفسر منه عن مصدر هذه املعلومات املتعلقة مبنرية 

هدية لعلين أجد فيها ماد ةا أخر  تعيُنين على كتابة هذا التقرير، فأخربين امل
أن هذه املصادر سقط إثباهتا وأنه ال يذكر اآلن مصدر هذه املعلومات، 
لكنه متأكٌد من صح تها، وأهنا إما وردت يف مذكرات منرية املهدية أو يف 

 حوار منشورٍّ معها.

من حفظ القرآن الكرمي، وهذا الشرط يتعارض أساساا مع 
فكرة النصوص القرآنية اليت تنادي وترغب يف اجلهاد، ومن 
أج  إعادة بع؛ الوعي الديين واإلميان بقيمة اجلهاد  غىن  
سيد درويش طقطوقة يعتب فيها على شد ة عاطفة األم 

 على ولدها، مطلعها:
ي ليه   تبكي عليَّ اي أملِّ

 وأان مسافر اجلهادية
ويف ميدان هذه املشاهد الوطنية أنتج سيد درويش 
أحلاانا ألانشيد وطنية، ات سمت إيقاعاهتا  لنرب القويّ  
والصالبة العسكرية، بعد أن خل صم أسلوب أداىها من 
امليوعة والرخاوة اليت كانت ساىدةا يف الوسط الفين آنذاك، 

 ومن هذه األانشيد:
بالدي بالدي، أان املصري كرمي العنصرين، إحنا اجلنود »

زي األسود، أحسن جيوش يف األمم جيوشنا، اليوم يومك 
اي جنود، مصران وطنا سعدها أملنا، قوم اي مصري مصر 

 .(2)«داميا بتناديك، اي أ ة الضيم اي فخر العرب

 ب( الشعر واخلطابة:

ني الفنون كان للشعر يف هذه الفرتة مكانته املرموقة ب
واآلداب، خاصة وقد كان فيها أمثال أمحد شوقي وحافظ 
إبراهيم وغريمها، وقد تفاع  الشعراء مع أحداث الثورة، 
وسنذكر منوذجني من هذا التفاع  أحدمها حلافظ إبراهيم 
وهو يتحد ث عن كفاح النساء ومشاركتهن يف أحداث 

عد الثورة، والنموذج اآلخر ألمري الشعراء أمحد شوقي ب
تعرُّض سعد زغلول العتداء  حي؛ نظم قصيدة قيلتل يف 

 احتفال  لزعيم سعد زغلول.
و لنسبة حلافظ إبراهيم فقد رسم صورة شعرية لكفاح 
ا للثورة،  النساء وخروجهن لالحتجاج ضد االحتالل وأتييدا

 قال فيها:
عمُهن ه جنم ومُرحُت أمرُقُب مجم تمج   خمرمجم الغمواين حيم

                                                           

مود كام  )إعداد(، موسوعة أعالم ( إيزيس فتح هللا، حسن درويش، حم2)
، 2( سيد درويش، )القاهرة: دار الشروق، ط 3املوسيقى العربية )

 .21 - 28، ص ص 9(، ج 2090

https://www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=67679
https://www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=67679
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عارمُهن ه فمإ ذا هب  ن    ختم ذنم م ن ُسود  الث ياب  ش 
فمطملمعنم م ث م كمواك بٍّ يمسطمعلنم يف ومسمط  الُدُجن ة
(9) 

تامزلنم الطمرياقم ومداُر سمعلدٍّ قمصُدُهن ه  ومأمخمذنم جيم
 ميمشنيم يف كمنمف  الومقار  ومقمد أمبمن  ُشعورمُهن ه

ميشٍّ ُمقب  ٍّ وماخلميُ  ُمطلمقمُة ا  ألمع ن ةومإ ذا جب 
ن ه  ومإ ذا اجلُنوُد ُسيوُفها قمد ُصوّ بمت ل ُنحور ه 
ن ة مداف ُع ومالبمناد ُق ومالصموار ُم وماألمس 

 ومإ ذا امل
ُن ه  وماخلميُ  ومالُفرساُن قمد ضمرمبمت ن طاقاا حموهلم
الُحُهن ه  ومالومرُد ومالرمحياُن يف ذاكم النمهار  س 

ن ةفامتمطاحمنم اجلميشان  ساعاتٍّ تم  ا األمج   شيُب هلم
فامتمضمعلضمعم النّ سواُن ومالنّ سواُن لميسم هلمُن  ُمن ة
(2) 
وم ُقصور ه ن ه  مُث  ا هنمزممنم ُمشمت تات  الشمم   حنم
ن ه  فاملليمهنمأم اجلميُش الفمخوُر ب نمصر ه  ومب كمسر ه 
اق عم بمينامُهن ه ا األمملاُن قمد لمب سوا الربم  فمكمأممن 

 وا هب  ند نرُبجم خُماتمف ياا مب  صرم يمقوُدُهن هومأمتم 
ن ه سمُهن  ومأمشفمقوا م ن كميد ه  فمل ذاكم خافوا أبم
(3) 

 

أم ا أمري الشعراء أمحد شوقي فلم يامُفتلُه االنتساب لثورة 
، إذ إن فاحتة شعره بعد عودته من املنفى كانت عن 9191

أشواقمه « نفىبعد امل»وطنه مصر اليت ب؛  هلا يف قصيدته 
اليت تراكمتل يف نفسه منذ ابتعاده عنها، وأُنشدت يف 

، وقال 9120اجتماع جلان التموين  ألوبرا امللكية سنة 
 فيها:

 واي وطين لقيُتك بعد أيسٍّ 
 كأين قد لقيُت بك الشبا 
 وك  مسافرٍّ سيؤوب يوماا
 إذا ُرز قم السالمة واإلاي 

 ولو أين ُدعيُت لكنتم ديين
جا عليه أقا

ُ
 ب  احلتم امل

                                                           

 ( الدجنة: الظالم.9)
ن ة: القوة.2)

ُ
 ( امل

.. راريخ مصر القومي من سنة 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 3)
(، ص ص 9187، 4ف، ط ، )القاهرة: دار املعار 9129إىل سنة  9194
294 - 295. 

 وحي ا هللا فتياانا مساحاا
 كسوا ع طلفمي  من فخرٍّ ثيا 
 شباب الني  إن لكم لصوراا 
 ملًّبًّ حني يُرفع مستجا 

 فُهزُّوا )العرش(  لدعوات حىت
 (4)نُخفّ فم عن ك نانته العذا 

 

وحني جنا سعد زغلول من حماولة اغتيال أصيب خالهلا 
يف حف  أقيم « اعتداء»مم قصيدة بطلق انري يف صدره، نمظم 

وكان حينئذٍّ رىيساا للحكومة،  9124لسعد زغلول سنة 
 جاء فيها:

 واي سعد أنت أمني البالد
ت منك أمياهنا  قد امتألم

 ولن ترتضي أن تُاقمد  القناة
تامرم من مصرم سوداهُنا  ويُابال
 وُحج تنا فيهما كالصباح

 وليس مبُعلييك تبياهُنا
 هنافمصر الرايض، وسودا
 عيون الرايض وخلجاهنا

 وما هو ماء ولكنه
 وريد احلياة وشرايهنا
 تتمّ م مصر ينابيعه

 كما مت مم العني إنساهنا
 وأهلوه منذ جر  عذبه
 عشرية مصر وجرياهنا

 وكم ممنل أراك مبجموعة
 من الباط ، احلقُّ عنواهنا

 ودعو  القوي كدعو  السباع
 (5)من الناب والظفر برهاهنا

 

                                                           

(، ص 2099( أمحد شوقي، الشوقيات، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 4)
 .13 - 19ص 
 .357 - 355( املرجع السابق، ص ص 5)
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أم كلثوم ببعض أبياهتا يف أغنية اشُتهرت  وقد شمدمتل 
 «.قصيدة السودان»با

وهي  -وإذا اعتربان اخلطابة لوانا من ألوان الفنون 
فحسبك مطالعة أنباء املظاهرات يف كتب التاريخ  -كذلك

لرت  كيف كانت اخلطابة إحد  املظاهر الثابتة فيها خالل 
على  تلك الفرتة،  إلضافة إللقاء قصاىد الشعر فيها،

خمتلف مستوايهتا، ومن خطباء الثورة الذين ذكرهم عبد 
": مصطفى القااييت، 9191الرمحن الرافعي يف كتابه "ثورة 

وعلي سرور الزنكلوين، وحممود أبو العيون، وعبد ربه 
مفتاح، وحممد عبد اللطيف دراز، وعبد الباقي سرور وكلهم 
من علماء األزهر، وكذلك القمص سرجيوس، والقمس 

لس غربايل، والدكتور زكي مبارك، ويوسف اجلندي، بو 
 .(9)وحممد كام  حسني، وحممد أبو شادي بك.. وغريهم

 9191الصحافة وثورة  -ثانيًا

مت إمهال تنفيذ قانون املطبوعات  9814منذ عام 
، فتمت عت الصحافة على إثر ذلك بقدرٍّ  9889الصادر يف 

كبري يف كبري من احلرية، وصار للصحافة املصرية دور  
تشكي  الرأي العام والتأثري بقوة يف املشهد السياسي، ومل 
يكن األمر نخلو من بعض املنغّ صمات واملضايقات حبكم 
وجود االحتالل اإلجنليزي، ولكن ظل ت هذه احلرية مكفولة 

عندما أُعيد العم  هبذا القانون،  9101بقدر كبري حىت 
اء للحركة ويف تلك الفرتة برز من خالل الصحافة زعم

الوطنية يف مصر وتشك لت بسببها أحزاب مهم ة كان لكثري 
احلزب الوطين »منها دورها السياسي املعروف، فقد أتس س 

اليت « املقطم»منتهجاا سياسة جريدة  9107يف « احلر
تبلور حوهلا اجتاه سياسي مؤيّ د لالحتالل، وقام حزب 

ة  ستقالل املطالب« اجلريدة»على مبادئ جريدة « األمة»
مصر عن الدولة العثمانية وبريطانيا، و لدستور، ومساملة 
وحماسنة اإلجنليز املقرونة مبحاسبتهم، وأعلن مصطفى كام  

                                                           

 .230، مرجع سابق، ص 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 9)

بعد أن أتل ف  9107رمسيًّا يف « احلزب الوطين»أتسيس 
 .(2)«اللواء»واقعيًّا على مبادئ جريدة 

بسبب  -كما ذُكر- 9101وبدأ هذا املناخ يضيق منذ 
ادة العم  بقانون املطبوعات وظروف أخر  تعر ضت هلا إع

احلركة الوطنية املصرية، حىت اختنقت الصحافة بشك  شبه 
 4كام   شرتاك بريطانيا يف احلرب العاملية األوىل يف 

 6، وفرضها الرقابة على الصحف يف 9194أغسطس 
ديسمرب، فأعلن  98نوفمرب مث  إعالهنا احلماية على مصر يف 

نوفمرب  27يف « الشعب»الرافعي رىيس حترير جريدة  أمني
أهنا ستتوق ف عن الصدور، وذلك قب  صدور القرار الذي  
كان معروفاا قبلها مبد ة وكان من الواجب على الصحف أن 
تقوم بنشره، فأعلن احتجاهبا عن الصدور حىت ال تكون 
جريدته مضطر ة لنشر هذا اخلرب املشؤوم،  لرغم من بلوغها 

، واعتزل أمحد لطفي (3)يف ذاك الوقت ذروة االنتشار والرواج
« اجلريدة»السيد السياسة واستقال من رائسة حترير جريدة 

نوفمرب، بعد أن فشلت مساعيه مع أصدقاىه يف  22يف 
احلكومة من االعرتاف  ستقالل مصر من جانب بريطانيا 

« ةاجلريد»مقاب  دخول احلرب معها، وذلك قب  أن تتوق ف 
، وحني مل ختضع 9195بدورها عن الصدور من أول يوليو 

األسبوعية لرغبات السلطات الربيطانية، « املستقب »جريدة 
فقد طلبت "رقابة املطبوعات" من صاحبها سالمة موسى 

عدداا، ظمهمرم آخُرها يوم  96أن يوقفها بعد أن صدر منها 
، وأمرت النيابة العامة بنفي أمري 9194أغسطس  96
، لنشره قصيدة قالت 9195شعراء أمحد شوقي يف يناير ال

إن "فيها بعض املغامز السياسية واإلشارات إىل بعض 
احلوادث التارنخية مما ال يصح نشره يف الوقت  احلاضر"، 

بعد فرتة من إعالن -ووصف سعد زغلول حالةم الصحف 
أبهنا صارت كلها شبه رمسية، ال تنطق إال  -األحكام العرفية

ذن به الرقابة، وال تنشر إال ما تريد إعالنه وإعدادم مبا أت

                                                           

( رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية واحلركة الوطنية، )القاهرة: اهليئة 2)
 .900 - 15(، ص ص 9116صرية العامة للكتاب، امل
 .44، مرجع سابق، ص 9191( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 3)
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، وقد حاولت العديد من الفئات يف (9)النفوس لقبوله"
اجملتمع املصري االحتجاج على قرارت بريطانيا يف ذلك 
الوقت وإرغامها مصر على مساعدهتا يف هذه احلرب، 
ولكن القبضة الباطشة لالحتالل متك نت من قمع الشعب 

ختلفة من االستمرار يف التعبري عن احتجاجهم، وقواه امل
فعاشت مصر فرتة من أفقر فرتات رارنخها من حي؛ 
التفاع  مع قضااي الوطن ومهومه، واستمر  تدهور حال 
كها إىل ختفيض عدد صفحاهتا،  الصحف  مم ا أد   مبال 
وبعضها صدر يف ورقة واحدة، وتوقف العديد منها عن 

 ارة.الصدور كما سبقت اإلش
وقد انقسمت الصحف املصرية من حي؛ عالقتها 

إىل ثالثة  -قب  احلرب العاملية األوىل وبعدها- الحتالل 
صحف تؤيّ د االحتالل وتربّ ر سياسته، ويف  -أقسام: أوهلا
يفضّ    -، والقسم الثاين«الوطن»و« املقطم»مقدمتها 

االعتدال يف مواجهة االحتالل، مراعياا األمر الواقع، 
، أما «املؤيد»و« األهايل»و« اجلريدة»تصد ره صحف وت

فهو يُعارض االحتالل بشد ة وعناد، ويُل حُّ  -القسم الثال؛
« اللواء»يف إجالىه عن أرض الوطن، ومتثله صحف 

احلزب »وغريها من صحف « الشعب»و« العلم»و
، وإذا استثنينا أتثُّر الرأي العام  لفئة األوىل من (2)«الوطين

املؤيدة لالحتالل لكوهنا طبقة لديها مصاحل الصحف 
مباشرة مع هذا االحتالل وتشعر أن بقاءها مرتبط بوجوده 
واستمراره، فإن الرأي العام توز ع أتثُّره على الفئتني 

                                                           

 ( انظر:9)
(، 2093أمحد لطفي السيد، قصة حيايت، )القاهرة: مؤسسة هنداوي،  -

 .900 - 17ص ص 
، )القاهرة: مطبعة 9191خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة  -

 .3(، ص 9161التقدم، 
، )القاهرة: اهليئة املصرية 9191رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة  -

 .40، 38، 28(، ص ص 9112العامة للكتاب، 
رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية واحلركة الوطنية، مرجع سابق، ص  -

997. 
 ( انظر:2)
 .3، مرجع سابق، ص 9191خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة  -
 .61خاىي ، الصحافة املصرية واحلركة الوطنية، مرجع سابق، ص رمزي مي -

ت عنه جريدة  األخريتني، أما القسم األول الذي عرب 
وغريها فكان ير  ضرورة االستقالل عن الدولة « اجلريدة»

، ويوافق على ارتباط مصر مبعاهدة العثماني ة عاجالا أم آجالا
مع بريطانيا، ويثق يف وعودها ملصر إذا انتصرت يف احلرب، 
ويضمُّ هذا الفريق أعضاء احلكومة القاىمة وأتباع حزب 

، وبعض رجال السياسة يتقد مهم سعد زغلول «األمة»
وعديل يكن وعبد اخلالق ثروت وإمساعي  صدقي، وكثري من 

ريّ ني األثرايء الذين تعل موا  خلارج، وأما القسم الثاين املص
تل عنه جريدة  وغريها، وكان ير  بقاء « الشعب»فعرب 

االرتباط الروحي اإلسالمي  لدولة العثمانية، مع املطالبة 
 الستقالل التام عن بريطانيا، وير  أنه  لتعاون مع تركيا 

وأتل ف هذا الفريق  ميكن التخلُّص من االحتالل الربيطاين،
من أبناء الطبقة الوسطى واملثقفني من أتباع احلزب 

، وإذا كانت الصحافة املصرية قد لعبت دوراا مهمًّا (3)الوطين
يف أحداث الثورة فإن الصحافة األجنبية كان هلا دور كذلك 
يف جمرايهتا، وسنتناول هذين الدورين ببعض التفصي  فيما 

 يلي:

 صحافة املصرية:يف ال 9191أ( ثورة 

حني وص  قطار التاريخ حملطة انتهاء احلرب العاملية 
األوىل، وأظهر املصريون تطلُّعهم لتنفيذ بريطانيا وعوداا سبق 
أن أعلنتها وأولحت هبا ملسؤولني وسياسيّ ني ُتظهر استعدادها 
ملنح مصر االستقالل، وحاول سعد زغلول مع رفاقه من 

سياسيّ ني أتليف وفد يعرب عن أعضاء اجلمعية التشريعية وال
الشعب ويرفع مطالبه يف وجه إجنلرتا، فرت ب سعد زغلول 
وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي،  لتنسيق مع رىيس 

 Sirالوزراء حسني رشدي مقابلة مع السري رجينلد وجنت 
Reginald Wingate  ،املندوب السامي الربيطاين

، ومن أهم املطالب 9198نوفمرب  93ومت  اللقاء صباح يوم 
به إلغاء املراقبة على اجلراىد واملطبوعات وإلغاء األحكام 
العرفية وحتقيق االستقالل ملصر، قال سعد زغلول يف هذا 

                                                           

، مرجع سابق، ص 9191( رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة 3)
25. 
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إن الناس ينتظرون بفار  الصرب زوال هذه اللقاء لو جنت: "
فوا عن صدورهم الضيقم  سوا عن أنفسهم ونخفّ  املراقبة كي ينفّ 

هم أكثر وكان سعد زغلول نفسه  من أربع سنني"، الذي توال 
من أكثر الناس تضرُّراا من هذه القيود اليت حرمته كسياسي 
من التواص  مع اجلماهري، ومل تستطع الصحف أن تنشر 
شيئاا عن أخبار هذا اللقاء الذي كان معروفاا للمشتغلني 
 لصحافة والسياسة إال بعد يومني و قتضاب ودون ذكر 

 تفاصيله.
تشك   الوفد الشعيب بزعامة سعد زغلول وطلب وحني 

السماح له  لسفر إىل مؤمتر الصلح يف  ريس لطرح قضية 
استقالل مصر، استغالال لألجواء املهي أة هلذا األمر بعد 
انتهاء احلرب وإعالن الرىيس األمريكي ولسون املبادئ 
نة حق الشعوب يف ني  استقالهلا  األربعة عشر املتضمّ 

مصريها، فإن بريطانيا رفضت، واستقال حسني وتقرير 
رشدي من رائسة الوزارة بسبب هذا الرفض، وبدأ حراٌك 
سياسيي مهمي يف هذه الفرتة مل تستطع الصحف أن تنشر 
عنه شيئاا ذا  ل، ومن دالى  حال الصحافة يف ذلك 

يف « الوفد»الوقت ما نشرته عن االجتماع الذي دعا إليه 
س ، وألقى فيه سعد زغلول خطبة، وقد بيت محد  شا البا

هذه اخلطبة ووز عها يف العاصمة واألقاليم، فلم « الوفد»طبع 
: "دعا 9191يناير  94على أن قالت يف « األهرام»تزد 

أمس محد الباس   شا العضو يف اجلمعية التشريعية مجاعة  
كبرية من أعيان العاصمة واألقاليم إىل تناول الشاي يف 

ذاراا ووجيهاا  951ع الداخلية، فلًّب  دعوته حنو منزله بشار 
 ، وأديباا، وضرب يف حديقة داره الواسعة سرادقاا مجيالا
قمتل فيه الكراسي واملقاعد واألخونة على أمج  طراز، مث  ُنسّ 
ُقدّ مت احللو  وأطايب املآك  للحاضرين مع الشاي 
 والقهوة... إخل"، أما خطبة سعد  شا فلم تستطع األهرام
وال غريها من الصحف أن تشري إليها وال إىل نص الربقية 
اليت اقرتح سعد إرساهلا إىل الرىيس ولسون، وال إىل محاسة 
احلاضرين وهتافاهتم. وحني استغ   سعد زغلول فرصة إلقاء 

املستشار مبحكمة االستئناف األهلية -املسرت برسيفال 
ون عن مشروع قان9191فرباير  7حماضرته الثانية يف 

العقو ت املنسجم مع احلماية الربيطانية الذي وضعته جلنة 
االمتيازات  اعتزم سعد زغلول أن يُلقي كلمة بعد احملاضرة 
يؤكّ د فيها على بطالن احلماية على مصر، وحني حدث 

فإن الصحف مل تستطع نشر كلمة  -على أمهيته-ذلك 
«  وادي الني»سعد وال حىت اإلشارة إليها، حىت إن جريدة 

حني كتبت عن هذا االجتماع فإهنا قالت: "ألقى املسرت 
برسيفال املستشار مبحكمة االستئناف األهلية بعد ظهر 
اجلمعة املاضية بقية حماضرته اخلاصة  لتشريع املصري 
اجلديد يف مجعية االقتصاد والتشريع، وبعد أن انتهى من 
إلقاء حماضرته، وقف أحد السامعني وبسط بعض 

« أحد السامعني» انفض  االجتماع"، ومل يكن مالحظات مث
هذا سو  سعد زغلول، ولكن تعليمات الرقابة حالت دون 
ذكر امسه والكلمة اليت قاهلا تعقيباا على احملاضرة، وحني 
اعُتق  سعد زغلول ونُفي إىل مالطة نشرت بعض الصحف 
 لكاد خرباا صغرياا يف مكان غري ظاهر عن هذا احلدث 

واحتجاج العديد من  9191ارة اندالع ثورة الذي كان شر 
فئات اجملتمع املصري على تصرفات االحتالل وبقاىه يف 

، وقد تكر ر هذا األمر مع كثري من (9)العاصمة واألقاليم
األحداث اجلسيمة اليت وقعت يف هذه الفرتة مث  قرارات 
االحتالل اخلاصة بسعد زغلول والوفد واستقالة وزارة حسني 

واألزهر واالحتجاجات  (2)ضراب طلبة املدارسرشدي، وإ
اليت عم ت ساىر البالد، على أن املبادرة  لنشر كانت غالباا 
ما تكون يف هذه الفرتة من جانب الصحف املوالية 

ُمد ينمةا ملا يضرُّ « املقطم»و« الوطن»لالحتالل مث  

                                                           

 ( انظر:9)
، مرجع سابق، ص 9191خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة سنة  -

 .6 - 5ص 
، 979 - 967، مرجع سابق، ص ص 9191عبد الرمحن الرافعي، ثورة  -

973 - 976. 
، مرجع سابق، ص ص 9191رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة  -

56 - 60. 
( يقصد  ملدارس هنا ما يوازي الكليات فيما بعد، فقد كانت ُتسم ى 2)

حىت ذلك احلني  ملدارس العليا، مث : مدرسة احلقوق ومدرسة الطب.. 
 وهكذا.
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 الحتالل وداعيةا لتخلّ ي الشعب عن ثورته ورجوعه عم ا 
 من أعمال. يرتكبه

« األهرام»وحاولت بعض الصحف مث  
أن  -والرقابة تكاد ختنقها-« (2)األخبار»و« (9)األفكار»و

تنشر أخبار هذه االحتجاجات اليت عم ت البالد وأن تواجه 
دعاية االحتالل أبسلوب رقيق والدفاع عن بعض مظاهر 
العنف يف مظاهرات الطلبة وغريهم أبهنا نتيجة انضمام 

لذين يوجدون يف ك  مكان إىل أمثال هذه الرعاع ا
املظاهرات، وقد تفاع  الشعب مع سلوك الصحف جتاه 
ثورته واحلركة الوطنية بشك  إجيايب، حي؛ كان املتظاهرون 
حني ميرُّون أمام مقار الصحف اليت ُتساند الثورة وتنحاز هلا 

اليت « األهرام»حُتيّ يها وهتتف هلا ويرتفع توزيعها، مث  جريدة 
ألف نسخة يوميًّا، أم ا جريدة  25بل  توزيعها حوايل 

فقد كانت تُنزع من أيدي الباعة  لشوارع ومُتز ق، « املقطم»
وقام الفالحون يف الشرقية بتخريب حماصي  إحد  مزارع  

 .(3)«املقطم»أصحاب 
لكن مبرور الوقت وحتت ضغط الثورة واستمرار 

طي  الكثري من التظاهرات واالحتجاجات واإلضرا ت وتع

                                                           

امتلكها أبو العينني بدر ، مث 9100( أصدرها حممد حلمي صادق يف 9)
أسبوعية مؤيّ دة للحزب الوطين بصفة غري « األفكار»، وصارت 9103يف 

حىت هناية  9197يونيو  91رمسية، وتغري  رؤساء حتريرها عد ة مرات، ومنذ 
 احلرب العاملية األوىل أخذت تصدر يوميًّا عدا أايم السبت يف صفحتني.

، مرجع سابق، هامش 9191ية وثورة انظر: رمزي ميخاىي ، الصحافة املصر 
 .55، ص 24رقم 
، بعد 9816( أس سمها الشيخ يوسف اخلازن مع صديقه داود بركات يف 2)

قدومهما من لبنان، مث استق   إبدارهتا، وأعاد إصدارها بعد توقُّفها أمني 
 .9122الرافعي يف 

وقع ، م«أرأيت ما أوصلك إليه جنونك؟«:  »األخبار»انظر: جان دايه، 
يناير  7، راريخ االطالع: 2006ديسمرب  8جريدة األخبار اللبنانية، 

-https://al، متاح عرب الرابط التايل: 20:04، الساعة 2091
akhbar.com/Archive_Local_News/202046 

 ( انظر:3)
، مرجع سابق، ص ص 9191خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة  -
6 - 7. 
، مرجع سابق، ص ص 9191فة املصرية وثورة رمزي ميخاىي ، الصحا -

905 - 906. 

مظاهر احلياة كتخريب قضبان القطارات وقطع الطرق يف 
أكثر من مكان، تضطر بريطانيا لتخفيف حد ة مواجهتها 
للثورة املصرية، وتقرّ ر اإلفراج عن سعد زغلول ورفاقه 
وتسمح هلم  لسفر، فتبتهج الصحف املصرية على اختالف 

« املقطم» مشارهبا، حىت تلك املوالية لالحتالل كجريدة
تنشر التهاين  إلفراج عن سعد ومظاهر الفرح اليت تعمُّ 
القطر املصري، وتنشر من املواد الصحفية ما حتاول به إقناع 
اجلماهري الغاضبة منها أهنا تؤيد سعد زغلول والوفد، وتلعب 
الصحف املصرية دوراا مهمًّا يف توحيد جبهة متثي  الشعب 

« احلزب الوطين»تنعى على أمام مؤمتر الصلح يف  ريس، و 
رغبته يف إرسال وفد آخر ليطالب مبطالبه اليت ختتلف عن 

إىل دفن خالفاته « احلزب الوطين»الوفد، وتدعو الصحف 
 مع الوفد يف هذه الفرتة.

واستثماراا هلذه اللحظة اليت بدأ عود الصحافة يشتدُّ 
  9191فيها، قام الصحفيون بتأليف نقابتهم يف أبري  

للحفاظ على مهنتهم اليت تتهد ُدها  ستمرار خماطر كوسيلة 
احلذف واحلجب واملنع من الصدور، وانتخب أعضاء جملس 

جرباىي  تقال  -بعد انتخاهبم من اجلمعية العمومية-اإلدارة 
نقيباا وأمني الرافعي وكيال
(4). 

وكانت معظم صحف هذا العهد تصدر ستة أايم فقط 
اهلامة وعند وقوع حوادث  يف األسبوع، أما يف املناسبات

خطرية، فكانت ختالف هذه العادة وتصدر يف اليوم 
 .(5)السابع

ومن اجلدير  لذكر هنا أيضاا أن مناخ الرقابة والتضييق 
الذي عاشت فيه مصر وأتث رت به الصحف خالل تلك 

الرعد »الفرتة أد   إىل انتشار الصحف السرية، مث  
الوفد »و« الطلبة»و «املرزبة»و« البالب »و« املصري
، وكانت هذه «املصري احلر»و« أبو اهلول»و« املصري

الصحف هتاجم اإلجنليز والوزارة والسلطان وُتطبع يف مطابع 
سرية  وتوز ع يف اخلفاء، مم ا حدا بسلطة االحتالل اعتبار من 
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يقوم على إصدارها أو توزيعها مرتكباا جلرمية ضد األحكام 
 .(9)العرفية

ف الرىيس ولسون وغريه  حلماية الربيطانية وحني اعرت 
يف مصر يف بال  هلا يوم « دار احلماية»على مصر وأذاعته 

، أبدت الصحف أسفها على خيبة أملها 9191أبري   22
يف املواقف الدولية خاصة من جانب الوالايت املتحدة 
األمريكية واحللفاء الذين لو حوا مببادئ العدالة واالستقالل 

ملغلوبة على أمرها، لكن الرقابة منعت نشر أي مادة لألمم ا
تدل على هذا السخط واالحتجاج، فال ير  القارئ غري 

 .(2)املقاالت املرحبة  العرتاف األمريكي واملربّ رة له
وقد أُلغيت الرقابة على املطبوعات ومنها الصحف 

، عقب توقيع معاهدة الصلح، 9191ابتداءا من أول يوليو 
يونيو بياانا هبذا املعىن،  26ة جملس الوزراء يوم ونشرت رائس

، ألن إدارة الرقابة أرسلت إىل  وقد كان هذا اإللغاء صورايًّ
الصحف مذكرة سرية حظرت عليها نشر األنباء أو 
ا فيها، وحظرت عليها اإلشارة إىل هذه  املقاالت اليت عد دمهتل
املذكرة، لكن كان لتخفيف هذه القيود أثره يف إراحة 
الفرصة للحركة الوطنية للتحرك اإلعالمي بصورة أفض ، كما 
أن من آًثر توقُّف احلرب يف هذه الفرتة أن اخنفض سعر 
الورق فزادت الصحُف أعدادم صفحاهتا بنفس السعر ومت  
ختفيض االشرتاكات، وصارت العديد من الصحف تصدر 
يف أربع صفحات بعد أن كانت تصدر يف صفحتني، ومت 

بواب الصحفية املختلفة املتعلقة  لعديد من زايدة األ
الشؤون، بعد أن توق فت بسبب احلرب واألحكام العرفية 

، وعادت الرقابة مرة أخر  (3)والرقابة وقل ة عدد الصفحات
، بعد أن اعتد  شاب قبطي على 9191ديسمرب  98يف 

يوسف وهبة  شا رىيس الوزراء يف ذلك الوقت وكان قبطيًّا 

                                                           

 .92( املرجع السابق، ص 9)
 ( انظر:2)
 .94املرجع السابق، ص  -
ق، ص ص ، مرجع ساب9191رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة  -

963 - 965. 
 .353، مرجع سابق، ص 9191( انظر: عبد الرمحن الرافعي، ثورة 3)

مام هذه االضطرا ت اليت كانت الصحف حت؛ُّ أيضاا، فأ
 98عليها بطريق غري مباشر أصدرت إدارة املطبوعات يف 

بالغاا هد دمت فيه الصحف  لتعطي   9191ديسمرب 
مبقتضى األحكام الُعرفية إن هي قامت بنشر أعمال وآراء 
سياسية تصدر عن أشخاص ال يدركون تبعة ما يفعلون   

هم أو احتجاجات سياسية موج هة كتالميذ املدارس وغري 
إىل السلطات أو اللجنة الربيطانية، ما مل ُيصادق عليها 
الرقيب...، فكانت الصحف الوطنية تلجأ كثرياا إىل 
أساليب احملاورة واملداورة والتورية لُتفلت من قلم الرقيب أو 

، وقد تراوحت قيود الرقابة (4)من أحكام اإلغالق واملصادرة
يداا أكثر من مرة خالل الفرتة التالية، مع ختفيفاا وتشد

تعاقب احلكومات وحدوث املواقف املختلفة من مفاوضات 
واغتياالت وطرح خطط للسيطرة على األوضاع أو ختفيف 

 حد ة االحتقان.
 تفاعل الصحافة املصرية مع جلنة "ملنر":

عن أتليف جلنة 9191سبتمرب  22وكان قد أُعلن يف 
د ملنر وزير املستعمرات يف احلكومة برائسة اللورد ألفري

الربيطانية، وكان الغرض منها التحقيق يف االضطرا ت اليت 
وقعت مبصر بعد نفي سعد زغلول ورفاقه منذ مارس 

، وتقدمي تقرير عن احلالة يف البالد وعن شك  9191
القانون النظامي أو الدستور املناسب ملصر حتت احلماية، 

ن مظاهرات يف القاهرة فقامت على إثر هذا اإلعال
واإلسكندرية، وهب ت الصحف الوطنية حمتج ةا على هذه 
اللجنة، ومطالبة مبقاطعة أعماهلا وعدم التجاوب معها، ومل 
تقتصر محلة الصحف الوطنية على اللجنة فقط ب  امتد ت 
إىل صحف االحتالل اليت كانت تروّ ج للجنة وتدعو 

اليت كانت يف مقدّ مة « ظامالن»ملقابلتها، وخص صمتل جريدة 
من اندوا مبقاطعة جلنة ملنر   ا يوميًّا ًثبتاا نشرت فيه 
االحتجاجات اليت كان يرسلها القر اء وأعضاء اجلمعية 
التشريعية وجمالس املديرايت وطلبة املدارس ضد هذه 
اللجنة، واهتم تل كذلك إببراز أخبار املظاهرات وتصدّ ي 

                                                           

، مرجع سابق، ص 9191( خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة 4)
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والواضح أن قدراا من احلرية أُتيح يف هذه  اجلنود اإلجنليز هلا،
الفرتة اليت سبقت قدوم ملنر وجلنته إىل مصر، ويبدو أهنا 
سياسة أرادها اإلجنليز لكي هتدأ النفوس ولو قليال متهيداا 
حلضور اللجنة، كما أن تقرير هذه احلرية يساعد اللجنة يف 

 .(9)فهم املوقف على حقيقته
ر  عام على أتليف الوفد ويف هذه األثناء وكان قد م

يت هذه 9198نوفمرب  93املصري يف  ، فإن الصحف أحل
الذكر  داعية إىل االحتفال هبا برفع األعالم املصرية وإقامة 
الصالة عامة يف املساجد والكناىس، ومم ا كتبه إبراهيم املازين 

"ذهب هذا العام إىل «: النظام»يف هذه املناسبة جبريدة 
، بعد أن خل فنا أمة متماسكة مندجمة حي؛ ال مرد  له

العناصر وثيقة الرتكيب، وبعد أن تكو ن لدينا رأي عام قوي 
أسقط وزارة عجزت عن مسايرته، ومل تستطع أن تنزل على 
مشيئته، وكان هذا على الرغم من عدم انعقاد اجلمعية 
التشريعية، ومن بقاء األحكام العسكرية، وكانت الصحافة 

ع الرأي العام عنها قيودها وأطلقها من مغلولة... فصد 
 إسارها وأنطقها بلسانه".

نشرت دار احلماية بالغاا 9191نوفمرب  94ويف مساء 
رمسيًّا تعلن فيه قرب قدوم جلنة ملنر، لتقرتح النظام السياسي 
الذي ُيالىم مصر حتت احلماية، فاستقالت وزارة حممد 

على حضور هذه سعيد  شا يف اليوم التايل لعدم موافقتها 
اللجنة، فنشرت الصحف هذا البال ، وانربت جريدة 

ترد على البال  مبقال  9191نوفمرب  96يف « النظام»
عنوانه )بال  اللورد وصيحة األمة( شغ  الصفحة األوىل 

"إن أبكملها وهامجت فيه اللورد أللنيب حبرارة بقوهلا له: 
امتنا، فإن إرشاد بريطانيا كلمة جافة تؤذينا يف شرفنا وكر 

                                                           

 ( انظر:9)
 .490 - 318، مرجع سابق، ص ص 9191عبد الرمحن الرافعي، ثورة  -
ع سابق، ص ص ، مرج9191خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة  -

95 - 97. 
(، )القاهرة: 9159 - 9718إبراهيم عبده، تطور الصحافة املصرية ) -

 .206(، ص 9159، 3مكتبة اآلداب، ط 
، مرجع سابق، ص ص 9191رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة  -

268 - 261. 

اإلرشاد ال يكون إال ألمة عاجزة عن التمييز بني ما يضرها 
وينفعها"، وذلك ردًّا على عبارة جاءت يف البال  عن عزم 
بريطانيا على أتسيس نظام دستوري حتت إرشاد بريطانيا 

 .(2)العظمى على قدر احلاجة"
وقد أد   هذا االشتداد يف املقاطعة ألعمال هذه اللجنة 

حماولة اللجنة إنقاذ أعماهلا، فأصدرت بالغاا يف  دوره يف
نشرته كافة الصحف، يُفهم منه  9191ديسمرب  21

توسيع داىرة املناقشة بعد أن كانت حمصورة يف داىرة احلماية 
الربيطانية، فيلتقط الوفد اخليط وتدعو جلنُته املركزية جلنةم 
 ملنر للمناقشة مع الوفد، مث يشرتط الوفد للتفاوض رفع
األحكام العرفية وسحب اجلنود اإلجنليز من املديرايت 
والقر  وإطالق الصحافة من قيودها، وإعالن حرية 
اخلطابة والكتابة، وإعالن احرتام احلرية الشخصية، وذلك 
بعد اعرتاف ملنر أبن أساس املفاوضة هو االستقالل التام، 
وقد أي دت العديد من الصحف هذا املوقف مبا فيها 

 .(3)املوالية لالحتاللالصحف 
 حماوالت السيطرة على الصحف:

مل تكن الصحف املصرية مجيعها تسري على اخلطة اليت 
رمسها الوفد، وإن كان معظمها يطالب  حلرية واالستقالل، 

قاىد اجلهاز السري -لكن استطاع عبد الرمحن فهمي 
بفض  مساعيه ومساعي زمالىه الذين بذلوا جهوداا   -للوفد

 السيطرة على االجتاه العام للصحف الوطنية يف كبرية يف
هذا الوقت وسيادة الرأي املقاطع للجنة ملنر هبا، وأبل  
سعد زغلول يف تقرير له أن الصحف "تطو رت تطوُّراا وطنيًّا 
خالصاا، وتطوران حنن معها يف املعاملة أيضاا، وأصبحمت أتمتر 

ما يضرها، كنت مبا نبيّ نه هلا مما ينفع احلركة ولالبتعاد ع
أصبو كثرياا إىل  هذه النتيجة، وكنت أظن أنين ال أبلغها إال 
ببذل آالف اجلنيهات، ولكن ضيق ذات اليد اضطرين 
للبح؛ عن طرق أخر  غري طرق املال، وهلل احلمد جنحت 

                                                           

، مرجع سابق، ص 9191( خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة 2)
98. 
، مرجع سابق، ص ص 9191ي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة ( رمز 3)

215 - 300. 
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فيها، وأصبحُت قابضاا على انصية حال الصحافة"، كما 
« صرم»استطاع أن يضم  إىل الوفد ثالث صحف، هي 

، وكان ير  أنه ال جناح لعم ٍّ ما «النظام»و« وادي الني »و
ه الصحف وتنتصر له، وكان اجلهاز السري للثورة  مل تؤيّ دل
ا على أن تلتف  حول  يراقب الصحف مجيعاا ويعم  جاهدا
الوفد وزعيمه سعد زغلول، وقد أد   ذلك إىل تقليص فرص 

اليت اعلتامرمتله،  انتقاد الوفد وتقلي  مساحات مناقشة املشاك 
مث  فص  إمساعي  صدقي وحممود أبو النصر وحسني 
واصف، وحني بدأت املفاوضات بني رىيس الوزراء عديل 
يكن ووزير اخلارجية الربيطاين اللورد كريزون، وكان اخلالف 
قد وقع بني سعد وعديل على أساس التفاوض، محمم م سعد 

ووصفها أبهنا على الوزارة وهاجم ك  الصحف املعارضة له، 
مأجورة وكاذبة، وطلب من الناس عدم قراءهتا، واستخدم 
السعديُّون كاف ة الوساى  إلرهاهبا وإسكات صوهتا، فكانوا 
حيرّ ضون الباعة على عدم بيعها، أو يشرتون أعدادها 

، أو ينظمون «األخبار»وحيرقوهنا، كما فعلوا مع صحيفة 
وهتاجم إدارهتا املظاهرات اليت هتتف ضد الوزارة وضدها 

يف األسبوع « األخبار»و« األهرام»ومطابعها كما فعلوا مع 
  مم ا دفع الصحيفتني إىل 9129األخري من أكتوبر 

التمسُّك مبوقفهما، وتنظيم مظاهرات مضاد ة قام هبا 
« املنرب»عماهلما طافت بيت األمة وهتفت بسقوط جريديت 

ومؤيّ ديه على  ولوم سعد -املؤيّ دتني للوفد-« األهايل»و
 .(9)استخدام العنف لكبلت اآلراء وكسر األقالم

 9191ليس املقام هنا مقام سرد رارنخي ألحداث ثورة 
أو تفاصي  هذه املرحلة، وحسبنا فيما بقي من مساحة أن 
نشري إىل أن األحداث خالل هذه الفرتة كانت ساخنة 
ومتالحقة، إذ ُشغلت الصحف مبفاوضات سعد زغلول مع 

إىل مفاوضات عديل يكن مع كريزون، ومن أتييد  ملنر

                                                           

 ( انظر:9)
، مرجع سابق، ص ص 9191خلي  صا ت، الصحافة املصرية يف ثورة  -

94 - 95. 
، مرجع سابق، ص ص 9191رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة  -

983 - 984 ،268 - 261  ،432 - 433. 

ومعارضة ملا يراه ك  طرف منها جتاه االحتالل الربيطاين 
تشدُّداا وتطرُّفاا أو اعتداالا أو مهادنة، إىل تنوُّع أتييدها 
ومعارضتها للحكومات املختلفة اليت تشك لت خالل هذه 

مرة الفرتة، واليت شهدت أيضاا اعتقال ونفي سعد زغلول لل
 9129ديسمرب  23الثانية وعددٍّ من أقطاب الوفد يف 

لعد ة شهور، حبي؛ ميكننا القول أبن إعادة سرد املواقف 
على -املختلفة للصحف فيما يتعلق هبذه األحداث 

ا لغرض هذه الصفحات املتعلق  -أمهيتها لن يضيف جديدا
 لبح؛ عن احلالة الصحفية ورصد توجُّهاهتا العامة وأتثريها 

 وأتثُّرها هبا. 9191ثورة  يف
 الصحافة املصرية وإعالن االستقالل:

على أننا سننتق  إىل هناية هذه الفرتة اليت سبقت إعالن 
، حي؛ قامت 9122مارس  95استقالل مصر يف 

الصحف بدور مهم يف الدعوة إىل االىتالف واالحتاد 
وأتليف املؤمتر الوطين بعد فش  مفاوضات عديل يكن مع  

خاصة بعد طلب السلطات الربيطانية من أقطاب كريزون، 
الوفد عدم االشتغال  لسياسة، مث قيامها  عتقال سعد 
زغلول ونفيه، وقاد كبار الصحفيّ ني املشتغلني  لسياسة محلة 
على االحتالل وحن ى كثريون خالفاهتم جانباا مع سعد 
زغلول، مث  حممود عزمي وأمني الرافعي، وتضامنت العديد 

لصحف مع سعد زغلول والوفد، مبا فيها تلك من ا
الصحف املناوىة هلما، فقد بدت اللحظة منذرة بضياع 
العديد من املكتسبات اليت حتق قت، وبتبدُّد اآلمال اليت 
تعل ق هبا املصريون يف التحرُّر واالستقالل، و لرغم من 

ة عن سياسة الوفد من « املنرب»إيقاف جريدة   3املعربّ 
عادت للصدور « النظام»، إال أن جريدة 9129سبتمرب 

للتعبري عن الوفد بعد « املنرب»بعد ثالثة أايم من إغالق 
استأجر  9122شهور، ويف يناير  6انتهاء فرتة تعطيلها 

وجعلها لساانا لسعد « احملروسة»عبد القادر محزة جريدة 
زغلول والوفد، واستمرت مقاومة الشعب املصري وحتركات 

  األدوات املهمة هلذه املقاومة وهذا ساسته، وإحد
التحرك، تلك الصحف اليت كانت مسرحاا لبال  وجهات 
النظر املختلفة، والتنافس بني الفرقاء، ومعارضة االحتالل 
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 28ومقاطعة بضاىعه، مما دفع بريطانيا إىل إصدار تصريح 
معلناا رغبة بريطانيا يف االعرتاف مبصر دولة  9122فرباير 

هاء احلماية الربيطانية على مصر، مث أعلن مستقلة وانت
، واختذ 9122مارس  95السلطان فؤاد استقالل مصر يف 

لنفسه لقب "صاحب اجلاللة ملك مصر"، وقد اختلفت 
حول  -استمراراا يف التعبري عن مواقف ُمصدريها-الصحف 

قبول هذا االستقالل من عدمه، حي؛ رأ  بعضها مث  
الوطين أنه استقالل لفظي  الصحف املؤيدة للوفد واحلزب

وليس حقيقيًّا، فيما رأ  البعض اآلخر القبول به وأتييده 
« الوطن»و« املقطم»إما العتباره أمراا واقعاا كما رأت 

املواليتان لالحتالل، أو  عتباره خطوة طيبة إىل األمام كما 
 .(9)«اللطاىف املصورة»و« االستقالل»و« األهرام»رأت 

 ية:ب( الصحافة األجنب

من اجلدير  لذكر أثناء حديثنا عن الصحافة وثورة 
، أن نشري إىل ساحة معركة صحفية خاضها الوفد 9191

يف هذه الفرتة أثناء وجوده يف اخلارج حلضور مؤمتر الصلح، 
حي؛ ُصد مم الوفد  عرتاف املؤمتر  حلماية الربيطانية على 
مصر، لكنه حاول أن يقوم بدور سياسي وإعالمي يف 

لغرب، فقاموا مبتابعة ما ينشر عن املسألة املصرية يف ا
الصحافة األوروبية من مقاالت وتصرحيات، وقاموا  لردّ  
عليها وجماهبتها، فضالا عن إجراء احلوارات الصحفية 
واإلدالء  لتصرحيات للصحف الغربية، سعياا يف بيان 

يب، احلقاىق املتعلقة  ملسألة املصرية لد  الرأي العام الغر 
واستطاع الوفد استمالة بعض الصحف والوكاالت والكت اب 
آلراىه وحترُّكاته، فعندما ضغطت بريطانيا على فرنسا لفرض 
رقابة على ما يتعلق مبا يُنشر عن مصر يف الصحف 
الفرنسية، استجابت فرنسا وفرضت هذه الرقابة، لكن شركة 

ار خالفت هذا القر  -على سبي  املثال-لألنباء « راديو»
 وأصدرت عد ة نشرات عن حقيقة الوضع يف مصر.

                                                           

، مرجع سابق، ص ص 9191صحافة املصرية وثورة ( رمزي ميخاىي ، ال9)
463 - 599. 

وإذا كان الوفد يف البداية قد حاول جتنُّب التواص  مع 
األحزاب االشرتاكية حىت ال يكون يف تقاربه معهم ما يدفع 
األحزاب اليمينية صاحبة األغلبية إىل معاداته ورفض 
مطالبه، فإنه مل ا انقطع أمله يف اليمينيّ ني رأ  وجوب 

لومانيتيه »اعدة صحيفة االشرتاكيّ ني مس
L'Humanité» فرنك  7000، وكان قد قد ر تقدمي

فقط، لكن بعض أعضاء اجلمعية املصرية بباريس الحظ أن 
فرنك ُقدّ مم هلا بواسطة أمحد  95000املبل  ضئي ، فزيد إىل 

لطفي السيد، بيد أن جملس إدارة الصحيفة رفض قبول 
ل إحالته إىل اكتتاب كان مفتوحاا املبل ، فقر ر سعد زغلو 

، وحاول الوفد (2)لتخليد ذكر  زعيم االشرتاكيّ ني "جوريس"
كذلك جتنيد ثالث صحف طلبت إحداها مثامنئة ألف 
فرنك، والثانية أربعمئة ألف فرنك، والثالثة مئيت ألف فرنك، 
وقد شك  م جلوء الوفد إىل تقدمي املساعدات للصحف 

نيدها خلدمة القضية املصرية موضوعاا الستمالتها إليه أو جت
للطعن  -«الوطن»وخاصة -تثريه الصحف املعادية للوفد 

يف نزاهة الوفد وحرصه على األموال اليت مُجعت من أفراد 
الشعب الكادح، و إلضافة إىل هذه اجلهود، فإن اجلمعية 
املصرية بباريس أصدرت بتعضيد مادّ يٍّّ وأديبٍّّ من الوفد جملة 

«  L'Egypteمصر »ية ُتوز ع جماانا امسها نصف شهر 
تتناول ك  ما يهم الرأي العام األجنيب من الشؤون املصرية، 
وعيا نمتل مراسال هلا يف مصر، وقام قرايقص ميخاىي  الذي 
أنشأ مكتباا يف لندن لألخبار واالستعالمات بوضع إمكاانته 
يف خدمة الوفد عندما وص  إىل أورو ، وأرس  املقاالت 
واألخبار للصحف وتواص  مع املسؤولني والنواب يف 

 Egyptianالنشرة املصرية »بريطانيا، وأصدر 
circular » اليت فضح هبا بعض أخطاء اجليش الربيطاين

وجنوده يف مصر، فثار عليها بعض أعضاء جملس العموم 
موها  حلضّ  على الثورة 9191الربيطاين يف نوفمرب  ، واهت 

ربيطاين وتلقّ ي أموال أجنبية لتدنيس مسعة وكراهية اجليش ال
هذا اجليش، وطالبوا مبحاكمة قرايقص ميخاىي ، و لرغم 

                                                           

واغتي  سنة  9851( جان جوريس: قاىد اشرتاكي فرنسي ولد سنة 2)
 ملعارضته دخول احلرب ومواقفه السلمية. 9194
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من إقرار وزير الداخلية الربيطاين بعدم اقرتاف النشرة خمالفة 
للقانون، إال أنه مت  اعتقال قرايقص ميخاىي  وطرده إىل 

، )لكنه عاد 9191ديسمرب  29مصر، فوص  إليها يف 
بعد أن أذنت له بريطانيا  لعودة،  9129عد يف مايو فيما ب

« The Egyptian Journal»فرأس حترير جريدة 
اليت كانت مؤيدة لعديل يكن ومهامجة لسعد زغلول(، ومل 
تتوقف اجلهود اإلعالمية يف بريطانيا، إذ أصدرت اجلمعية 

صحيفة  سم « النشرة املصرية»املصرية يف إجنلرتا بعد توقُّف 
 تفنّ د فيها أضالي  الصحف االستعمارية.« املستقلةمصر »

ه "الجندون  مث أنشأ الوفد مكتباا إعالميًّا يف لندن توال 
دافيز" ليقيم االتصاالت برجال السياسة والصحافة لصاحل 

عن صحيفة « النظام»و« األمة»مصر، ونقلت صحيفتا 
الربيطانية أن سعد زغلول ساهم يف « مورننج بوست»

« العمال»املعربة عن حزب « ديلي هريالدال»جريدة 
جنيه إسرتليين، وكان الوفد قد ات فق  4000الربيطاين مببل  

 36و« الديلي هريالد»مع  9120يف مسته  سنة 
صحيفة بريطانية أخر  على نشر "ك  ما يريد" الوفد 

يتعاون « الديلي هريالد»نشره، وكان املسرت أور رىيس حترير 
 المي الذي أنشأه الوفد يف لندن.مع ذلك املكتب اإلع

وأقام الوفد كذلك محلة عالقات عامة يف الوالايت 
املتحدة للتواص  مع رجال الصحافة والسياسة والتأثري يف 
الرأي العام األمريكي، وحدث تواص  كذلك مع الصحافة 

 .(9)اإليطالية والسويسرية وغريها
 خاتمة

ثي  وما ات صم  من الواضح أن ألوان الغناء واملسرح والتم
هبا من ألوان الفنون األخر  يف الفرتة السابقة على ثورة 

كانت منصب ةا بشك  أساسي على الرتفيه والتسلية،   9191
وكان مشتهراا وصفها  خلالعة يف ذلك الوقت، وكان الكثري 

                                                           

 ( انظر:9)
حممود أبو الفتح، املسألة املصرية والوفد، )القاهرة: دار البستاين للنشر  -

 .900 - 10والتوزيع، د. ت(، ص ص 
، مرجع سابق، ص ص 9191رمزي ميخاىي ، الصحافة املصرية وثورة  -

206 - 223 ،310  ،425. 

من مصادر املعرفة بتاريخ هذه الفرتة وحال هذه األلوان من 
 على صحف االحتالل مث  الفنون هبا يعتمد بشك  كبري

وبعض الصحف األخر  اليت مل يكن « الوطن»و« املقطم»
هلا صبغة سياسية أو حمايدة سياسيًّا، وهذا أمر يؤثر يف 
شبكة العالقات اليت ارتبطت  لفرق واملمثلني واملغنني، 
وجيع  من غري املالىم اعتماد األشخاص أو الفرق خطًّا 

لشعب ومقاومة االحتالل وطنيًّا واضحاا يسعى لتثوير ا
األجنيب أو السلطان وحكومته اخلاضعة لسلطة االحتالل، 
إن هم أرادوا استمرار هذه الصحف يف نشر أخبارهم 
وإعالانت عروضهم، ومن هنا ال جند كبري فض ٍّ للحركة 
الفنية املعتمدة هلذه األلوان من الغناء والتمثي  واملسرح على 

ورة بعض فض ٍّ ممنمحمتلُه هلذه الثورة، ب  على العكس فإن للث
األلوان من الفنون أراح هلا قدراا من احلرية واحلركة، فزاد 
ذلك من تفاعلها مع الواقع اجلديد بقدر حمدود كما رأينا يف 
أعمال سيد درويش ويونس القاضي وبعض أعمال منرية 
املهدية اليت يشعر املرء ببعض مبالغة يف حديثها عن كفاحها 

اىها، فهي وإن كانت قد مت بعض األعمال لإلجنليز بغن
البسيطة املساندة للثورة واملقاومة لالحتالل، إال أهنا كانت 
حمدودة جدًّا وبعضها خارج السياق األساسي ألعماهلا 
املسرحية على سبي  املثال، وكان يقد م بشك  منفص  
عنها، وبعضها كان جماملة لسعد زغلول الذي كان يرراد 

هد بعض أعماهلا يف فرتات سابقة، لكن مل مسرحها لُيشا
جند استمراراا هلذا النمط من املقاومة أو األعمال الوطنية 

 .9191الفنية  رزاا يف السنوات التالية لثورة 
لكن ألوان اخلطابة والشعر وهي من ألوان الفنون 
املهضوم حقها، فكان هلا دور سابق على الثورة ومصاحب 

ان من مسات هذه املرحلة التباهي هلا ومستمر معها، فقد ك
 لقدرة على إلقاء اخلطب احلماسية وإنشاد األشعار البليغة 
نة، اليت تلهب مشاعر اجلماهري  وصكّ  الشعارات الران 
خ إمياهنم بقضية استقالل الوطن  وتستثري عاطفتهم وترسّ 
وحتريره من نري االحتالل، وقد كان من املعتاد إلقاء اخلطب 

 احملاف  اجلماهريية املختلفة حىت لو كانت والقصاىد يف
جتمُّعاا لطلبة الثانوية، كما متي زتل هذه الفرتة بربوز قادة 
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سياسيّ ني على قدرٍّ كبري من الثقافة وسعة االطالع وجودة 
القرحية وحسن اخلطاب، وكان فيها أمري الشعراء وشاعر 

ثقايف الني  وعميد األدب العريب وغريهم من رموز التاريخ ال
 ملصر يف مطلع القرن العشرين.

و لنسبة للصحافة فُيالحظ أن احلصول على حرايت 
صحفية كان مطلباا مركزايًّ من مطالب السياسيّ ني والنخبة يف 
ذلك الوقت  ملا كانوا يرجونه من أمهي ة هلذه األداة يف 
توصي  رساىلهم وزايدة تواصلهم مع الشعب، وقد قامت 

ة بيد الفاعلني السياسيّ ني، والصحف الصحف بدورها كأدا
من هذه الزاوية قامت أبداء دورها بقدر كبري من الفاعلية، 
خاصة بعد ختفيف قيود الرقابة عليها، وقد كان ذلك يف 
حدّ  ذاته أحد انتصارات فريق الثورة الذي كان حريصاا قدر 
اإلمكان على حترير هذه األداة ليقوم  ستغالهلا يف معركة 

 ر من االحتالل وإلغاء احلماية الربيطانية على مصر.التحرُّ 
كما ُيالحظ أيضاا أن الصحافة كانت مفعوال هبا أكثر 
من كوهنا فاعلة، فقد ظ   االحتالل تعرب عنه صحف تربّ ر 
مواقفه وتسوّ غها، بينما أطلق الوفد صحفاا للتعبري عنه 
 والدفاع عن مواقفه، فضال عن جهود عبد الرمحن فهمي يف
السيطرة على بقية الصحف الوطنية ومواجهة ما يغرد منها 
خارج السرب مبختلف الوساى   حرصاا على عدم تشتُّت 
الرأي العام وكي ال يضُعف أتييد الوفد، وإن كان هذا مل 
مينع بعض الصحف األخر  من الظهور للتعبري عن احلزب 
الوطين وغريه، لكن كان التأثري األكرب لصحف الوفد، يف 

قت مل تظهر فيه صحف منفصلة عن األطراف السياسية، و 

أو ختدم مشروعاا فكرايًّ أو مذهباا سياسيًّا بغض النظر عن 
أطراف الصراع يف املشهد السياسي، خاص ةا وأن املشروع 
األهم يف هذه الفرتة كان إزاحة االحتالل وتقليص نفوذه 

 لصاحل الوطنيّ ني.
بعض الفرتات ومن األمانة القول أبن الصحف يف 

اليت كان ميكن للخالفات السياسية أن ُتطيح -احلس اسة 
كانت رأسم حربةٍّ يف مجع الشم    -فيها مبكتسبات الثورة

وتوحيد الكلمة، بفض  ما حتل ى به املسؤولون عنها من 
مسؤولية وطنية، وتقدير صاىب لألمور، وبعد نظر ملآالت 

 األوضاع.
احلقبة كانت  إحد  الظواهر املميزة كذلك هلذه

شخصانية الصحف، أي حتكُّم شخص واحد فيها سواء  
كان مالكها أو رىيس حتريرها، وحني ختتلف توجُّهاته فإن 
الصحيفة اليت يتحك م فيها تُغريّ  اجتاهها تبعاا ملا تغري  إليه، أو 
رها، أو  يبيعها، أو يرتكها ويشرتي صحيفة أخر ، أو يؤجّ 

حدث هذا األمر أيضاا عند حدوث تُغلق متاماا، وكثرياا ما 
انشقاقات يف الوفد ووقوع خالف بني سعد زغلول وغريه 
من السياسيّ ني الذين كانوا على وفاق معه، أو عند حدوثه 
يف األحزاب األخر ، أو عند تشكي  وزارة جديدة، فيعم  
الطرف الذي ليس لديه جريدة إىل إصدار أو شراء أو 

طرة بطرق خمتلفة على استئجار صحيفة أخر  أو السي
صحيفة أو أكثر للتعبري عنه واستخدامها لتحقيق مصاحله 

 وإقناع الرأي العام والتأثري عليه من خالهلا.
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 دور اجليش والشرطة املصرية يف ثورة 9191

 اندية عبد الشايف
 :مقدمة

انتهجت السلطة العسكرية الربيطانية هنج القمع والعنف 
 ختيار اجلنرال واتضح هذا عندما قامت والشدة مع الثورة، 

اللنيب ملنصب املندوب السامي الربيطااين الاذي عرفاه الرافعاي 
وكاااان "، (9)أبناااه "رجااا  حااارب وقتاااال ال رجااا  صااالح وساااالم

أن نخوض كفاحاا سلمياا ضاد احاتالل  األعزل  على الشعب
عساااكري أجنااايب خرجااات قواتاااه مااان حااارب عاملياااة منتصااارة، 

، دون (2)ة املصااري اخلااادم لسياسااتهويسااتند إىل جهاااز الدولاا
أي قوة عسكرية قادرة على مساندته أمام مواجهة االحتالل 

 .بشك  قوي وملموس على أرض الواقع
أيللن   ومان هناا أييت تسااؤل هااذا التقريار املتمثا  يف اآليت:

كللان اجللليش والشللرطة املصللراين كقللوة عسللكرية يف ثللورة 
يت يف ظلللل حاللللة احلللتالل ميكلللن ملؤسسلللوهلللل   ؟9191

؟ 9191جللللليش وشلللللرطة مناصلللللرة ثلللللورة شلللللعبية كثلللللورة 
ساااااوف تساااااعى هاااااذه الورقاااااة ولإلجاباااااة عااااان هاااااذا التسااااااؤل 

للكشااف عااان حضاااور ونوعياااة الااادور الاااذي قاااام باااه كااا  مااان 
اجلايش املصاري والشارطة املصارية )حتات االحاتالل(،  وذلااك 

أوضااع اجلايش  -علاى ثالثاة حمااور: األول من خاالل الرتكياز
تفااااااعالت  -ل الربيطااااااين، الثااااااينوالشااااارطة يف ظااااا  االحاااااتال
اجلايش والشارطة  -، الثالا؛9191اجليش والشرطة مع ثاورة 

 .9191بعد ثورة 
                                                           

 .حثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث  
 سنة من القومي مصر اتريخ :9191 ثورة الرافعي، الرمحن عبد (9)

 ، شاهني السباعي حلمي املستشار مراجعة ،9199 سنة إىل 9191
 .246(، ص  9187 املعارف، دار )القاهرة:

، )القاهرة: الطليعة وجهاز الدولة املصري، 9191( طارق البشري، ثورة 2)
-23(، ص ص 9177، 3، العدد 93مؤسسة األهرام املصرية، السنة 

33. 

: أوضاع اجلليش والشلرطة 9191ما قبل ثورة  -أواًل 
 يف ظل االحتالل:

متكناات بريطانيااا ماان احااتالل مصاار بعااد انتصااارها علااى 
، 9882سااابتمرب 93اجلااايش املصاااري يف معركاااة التااا  الكباااري 

يف ذلك الوقت أهنا دخلات مصار لفارتة مؤقتاة، وأن  وأعلنت
، ولكنهاا يف (3)السيادة على مصار ماا زالات للدولاة العثمانياة

أعقاب سيطرهتا على مصر عهدت إىل اللورد دفرين سفريها 
يف القسطنطينية ليقوم بدراسة مصر وتقدمي بعض املقرتحات 
الاااايت تساااااعدها علااااى تثباااات أقاااادامها فيهااااا، ودوام ساااايطرهتا 

يهااا وحتويلهااا إىل مسااتعمرة بريطانيااة، وحضاار اللااورد دفاارين عل
  أي بعاااد إمتاااام االحاااتالل 9882أكتاااوبر  30إىل مصااار يف 

خبمساااة وأربعاااني يومااااا، ومكااا؛ يف مصااار ساااتة أشاااهر يضاااع 
الاااايت  -القواعااااد العامااااة-تقريااااره الااااذي أرسااااى فيااااه مقرتحاتااااه 

صاااااااااارت دساااااااااتوراا لالحاااااااااتالل أو كماااااااااا عرفااااااااات " لقاااااااااانون 
، وكانااااات الغاياااااة 9883ادر يف أول ماااااايو األساساااااي" الصااااا

األساساااااية للتقريااااار هاااااي: إضاااااعاف مصااااار واحلركاااااة الوطنياااااة، 
والساايطرة علااى الشااؤون الداخليااة، وإلغاااء الدسااتور والقضاااء 
علاااااااااااى اجمللاااااااااااس النياااااااااااايب، والتغلغااااااااااا  يف وزارات احلكوماااااااااااة 

 ومصاحلها، والسيطرة على مؤسسيت اجليش والشرطة.
لقواعاااد، قبااا  مغاااادرة وعجااا  االحاااتالل يف تنفياااذ هاااذه ا

دفرين وقب  رفعهاا إىل وزارة اخلارجياة الربيطانياة، وقاد عااوهنم 
، خاصة أن التدخ  العسكري (4)اخلديو توفيق على تنفيذها

اإلجنلياازي قااد وقااع حلمايااة اخلااديو، وكااان متفقاااا مااع اإلجنليااز 
إناااازال اجلنااااود  9882يوليااااو  7عليااااه، فهااااو ماااان طلااااب يااااوم 

، وشااهدت هااذه الفاارتة تعيااني (5)ريةالربيطااانيني إىل اإلسااكند
املستشاااارين اإلجنلياااز يف خمتلاااف الاااوزارات وانفااارادهم  حلكااام 
والنفااااوذ وإسااااناد أعلااااى املناصااااب إىل الربيطااااانيني يف خمتلااااف 

                                                           

جذور العداء...العالقات اخلفية بني الدولة واالحتالل ( أمحد موالان، 3)
 .20(، ص2093بهة السلفية، ، )القاهرة: إصدارات اجلاإلألليزي

الكتاب األسود: االستعمار الربيطاين يف ( شحاتة عيسى إبراهيم،  4)
 .57-56(، ص ص 2095، )القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة، مصر

(  عبد العظيم رمضان، اجليش املصري يف ظ  االحتالل الربيطاين 5)
، 8ألهرام، السنة ، السياسة الدولية، )القاهرة: مؤسسة ا9882-9191
 .90(، ص 9172، 21العدد 
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املصاحل والدواوين، وشهدت هناية احلكوماة األهلياة، وإهادار 
االستقالل، وإلغاء جملس النواب، وإبطاال النظاام الدساتوري 

ي كااان أداة ملقاومااة التاادخ  األجناايب واحلااّد ماان الااذ 9883
ساالطة الفاارد، وأنشااأ بدلااه نظاماااا صااورايا قوامااه جملااس شااور  

 9193القااااوانني، واجلمعيااااة العموميااااة مث اجلمعيااااة التشااااريعية 
 .(9)وكلها هيئات صورية

وفيمااا يلااي يااتم توضاايح التغيااريات الاايت طاارأت علااى كاا  
 من: اجليش والشرطة يف ظ  االحتالل:

كان اجليش املصري عند وقوع يش: اجل - أ
االحاااااتالل الربيطااااااين موزعاااااا باااااني قسااااامني: قساااااام يف 

 مصر، وقسم يف السودان.
 اجليش داخ  مصر:  -القسم األول
 حل اجليش املصري وتسريح جنوده: -

اختااااذت قواعااااد دفاااارين اخلاصااااة  جلاااايش الااااداخلي عاااادة 
مساااااارات أمههاااااا: أال يكاااااون ملصااااار جااااايش وطاااااين، وسااااااعد 

يف هااذا األماار فااأمر حباا  اجلاايش املصااري بعااد  اخلااديو توفيااق
ساابتمرب  91، وذلااك يااوم (2)سااتة أايم ماان معركااة التاا  الكبااري

علااااى اعتبااااار أنااااه جاااايش عاااارايب مااااع إعااااادة تشااااكي   9882
جيش جديد ال يعرف سو  الوالء للقصر، ولكن يف الواقاع 

، و مت (3)مل يكاان اجلاايش اجلديااد سااو  أداة يف يااد االحااتالل
رابيني، والقااااابض علاااااى الثاااااوار وحمااااااكمتهم إلغااااااء دساااااتور العااااا
أصادر أماراا  9882أكتاوبر  24، ففي (4)ونفيهم أو حبسهم

عاليااااا بتجرياااد الضاااباط الاااذين اشااارتكوا يف الثاااورة العرابياااة ممااان  
كاااااانوا برتباااااة ماااااالزم ًثن وماااااالزم أول ويوز شاااااي مااااان رتااااابهم 
وحرمااااهنم مااان مجياااع مساااتحقاهتم كمعااااش التقاعاااد، وحتدياااد 

م يف بلدتاااااه، ولكناااااه عفاااااا عااااانهم يف جرمياااااة إقاماااااة كااااا  مااااانه
العصاااايان واحملاكمااااة، أمااااا فيمااااا نخااااص الرتااااب األعلااااى كرتبااااة 

                                                           

 .52...، مرجع سابق، ص9191طارق البشري، ثورة (  9)
 -، ترمجة: حممود حداداجملتمع املصري واجليش( أنور عبد امللك، 2)

 .343(، ص 2093ميخاىي  خوري، )القاهرة: اهليئة العامة للكتاب، 
، ية وأحوال سياسيةأنسف لإلزعاج: وقائع اتر ( مدحت عبد الرازق، 3)

 .76(، ص2098)القاهرة: السراج للنشر والتوزيع، 
 .34..، مرجع سابق، ص9191( طارق البشري، ثورة  4)

قول أغاس )صا ( فيما فوق مبا فيها رتبة الفرياق فقاد -صا 
متت حماكمة بعضهم، ومت العفو عن البعض اآلخر من جرمية 

، ولكااانهم جاااردوا مااان 9883العصااايان وذلاااك يف أول ينااااير 
مت حماااااو أمسااااااىهم مااااان ساااااجالت ضاااااباط الرتاااااب واأللقااااااب و 

 . (5)اجليش املصري
وبعد ح  جيش عرايب وتسرحيه رأ  اللورد دفرين ضرورة 
إنشااااااء جااااايش يف مصااااار، ولكااااان ال يزياااااد عااااان ساااااتة آالف 
جندي فقط، وهو رقم مل يص  إليه اجليش املصري من قب . 

قاااام اخلااااديو توفياااق إبصااادار مرسااااوما  9883ينااااير  96ويف 
حد ضباط احلملة اإلجنليزية سردارا للجيش بتعيني أفلن وود أ

ااا ألركااان حرباه، وترقيتااه لرتبااة فرياق ومنااذ ذلااك  املصاري ورىيسا
الوقاات صااارت رائسااة أركااان حاارب اجلاايش املصااري لإلجنليااز 

 . (6)وظ  األمر على هذه احلالة طوال فرتة االحتالل
وروعي يف تكوين اجليش اجلدياد تاوافر مقتضايات األمان 

ل  وماااان مث اختااااذ أكثاااار ماااان قاااارار يف هااااذا  لنساااابة لالحااااتال
 الشأن: 
أن ترتكز قيادة اجليش يف أيدي ضباط االحتالل   -أوالا 

لكي متنع تكوين الرابطة العضوية بني الشعب واجليش، كماا 
أهنااااا يف نفااااس الوقاااات متنااااع إمكانيااااة تنفيااااذ أي قاااارارات قااااد 
تصدر من السلطة املصرية العلياا، فاإن وجاود هاذه القياادات 

نفياااااذ أي قااااارارات قاااااد تتنااااااق ماااااع سياساااااة االحاااااتالل ميناااااع ت
، وإلرادهتاااااااام حتويلااااااااه إىل "ساااااااالك شاااااااارطة أو قااااااااوة (7)العاماااااااة

اساااتعراض مطهااارة مااان الضاااباط املشااابوهني بسااابب وطنياااتهم 
"، ولسااااحق الااااروح الوطنيااااة (8)ومشاااااركتهم يف احلركااااة العرابيااااة

  أي يكاااااون (1)والقضاااااء علاااااى كااااا  خطاااار أييت مااااان انحيتاااااه
صااااااار مهمتاااااااه علاااااااى أغاااااااراض الااااااادفاع حمااااااادود األهاااااااداف تقت

البساايطة، وقمااع الثااورات الداخليااة فقااط. وأوضااح دفاارين أن 
                                                           

 .29(  عبد العظيم رمضان، اجليش املصري...، مرجع سابق، ص 5)
 .58( شحاتة عيسى إبراهيم، مرجع سابق، ص 6)
(، 9198 -9882)( يوانن لبيب رزق، مصر حتت اهليمنة الربيطانية  7)

(، املرجع  يف اتريخ مصر احلديث )يف( يوانن لبيب رزق )تقدمي ومراجعة
 .375(، ص2001، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، واملعاصر

 .343( أنور  عبد امللك، مرجع سابق، ص  8)
 .58( شحاتة عيسى إبراهيم، مرجع سابق، ص  1)
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وضع قيادة اجليش يف أيدي الربيطانيني جااء بنااء علاى رغباة 
 . (9)اخلديو ووزراىه

طاارد العناصار الرتكيااة والشركسااية الايت كاناات أحااد  -ًثنيااا
ر األساااااباب اهلاماااااة يف قياااااام الثاااااورة العرابياااااة، وإبقااااااء العناصااااا

 املتمصرة من األص  الرتكي. 
الساااااااماح برتقاااااااي الضاااااااباط املصاااااااريني إىل أعلاااااااى  -ًثلثااااااااا

املناصب  لكي يفسح اجملاال لطماوحهم ويتفااد  ماا حادث 
 . (2)يف اجليش العرايب

تكااوين اجلاايش ماان الفالحااني املصااريني باادالا ماان  -رابعاااا
عناصااار املرتزقاااة اإلساااالمية أو األوربياااة، وقااااموا بتطبياااق نظاااام 

ل العساااكري وهاااو اعفااااء كااا  مااان يساااتطيع تقااادمي بااادل الباااد
نقاادي شاارف اخلدمااة العسااكرية، وذلااك حااىت ال ينخاارط يف 
اجلاااايش سااااو  الفقااااراء املعاااادومني الااااذين ال ميلكااااون الباااادل،  
وحيرم اجليش من خادمات العناصار املتعلماة املتناورة واملثقفاة، 

 . (3)وظ  هذا النظام معمول به طوال فرتة االحتالل
ااا سااتبقاء اخلااديو قاىاادا أعلااى للقااوات املساالحة ا -خامسا

بصورة امسية فقط، وبدا ذلك عندما مت إجبار اخلاديو عبااس 
حلمااااي الثاااااين علااااى االعتااااذار لكتشاااانر جملاااارد إبداىااااه بعااااض 
املالحظات على تدريب أفراد مان اجلايش، وفشاله يف حماولاة 
تغياااااري أحاااااوال اجلااااايش وتقويتاااااه لالساااااتفادة مناااااه يف مقاوماااااة 

ضااوخه يف هنايااة األماار إىل وضااع اجلاايش الااذي االحااتالل، ور 
 . (4)وضعته احلكومة الربيطانية

 اجليش واحلرب العاملية األوىل: -
، لتكون مبثابة تغيري 9194جاءت احلرب العاملية األوىل 

 4يف سياسة االحاتالل الربيطااين جتااه اجلايش املصاري، ففاي 
أغسااطس دخلاات بريطانيااا احلاارب منضاامة إىل فرنسااا وذلااك 

عاان بلجيكااا الاايت انتهكاات أملانيااا حاادودها غااري مباليااة  دفاعااا
 ملعاهاااادات الدوليااااة، وكاناااات مصاااار ملتزمااااة احلياااااد، ولكاااان 

                                                           

 .27رجع سابق، ص ( عبد العظيم رمضان، اجليش املصري..، م9)
 .95( املرجع السابق، ص2)
 .58( شحاتة عيسى إبراهيم، مرجع سابق، ص 3)
 .26( عبد العظيم رمضان، اجليش املصري...، مرجع السابق، ص4)

، فقامااااات إبرغاااااام (5)بااااادخول بريطانياااااا احلااااارب تغاااااري الوضاااااع
 9194أغساااطس  5احلكوماااة املصااارية علاااى إصااادار قااارار يف

يااانص علاااى مناااع التعامااا  ماااع أملانياااا ورعاايهاااا، واألشاااخاص 
ا، ومنااع الساافن املصاارية ماان االتصااال أبي ثغاار املقيمااني فيهاا

أملاين، ومت حظر التصدير إىل أملانيا، وختوي  القاوات البحرياة 
والربيطانية مجيع حقوق احلرب يف املوان  واألراضي املصارية، 
وقامت بريطانيا خبلع اخلديو عبااس حلماي، وإعاالن احلماياة 

السالطان على مصر وقطع عالقتها  لدولة العثمانياة وتعياني 
، واختذت من مصر معسكرا عاما جليوشاها، (6)حسني كام 

وقامت بذلك حبجة ضمان الدفاع عن مصر يف هذه احلرب 
، ومت اشااااراك اجلاااايش املصااااري يف القتااااال جبانااااب (7)العظمااااى

اجلبهاااة الشااارقية: ضاااد  -بريطانياااا يف ثاااالث جبهاااات: األوىل
غربياة ضاد اجلبهة ال -القوات الرتكية )سيناء والشام(، والثانية

 . (8)قوات السنوسي، أما اجلبهة الثالثة: فاجلنوبية يف السودان
وقاااام اجلنااارال الساااري أرشااايبالد مااار  القاىاااد العاااام ملياااادين 
القتال يف شرق البحر األبيض املتوسط بتقدمي شهادته حول 
مااا قدمااه اجلاايش املصااري ماان املساااعدات لقواتااه حااىت أواخاار 

: "يساارين كثاارياا 9196ساانة  أن أرفااع إلاايكم اخلاادمات  قاااىالا
الاايت قااام هبااا جناااب اجلناارال وجناات واجلاايش املصااري لقااوات 
البحر األبيض املتوسط والقطر املصاري مناذ نشاوب احلارب، 
وأين أعااارب عااان امتنااااين مااان املسااااعدة الااايت تقااادمت يل بكااا  
أرحييااة يف مجيااع األوقااات. وقااد قاادم اجلاايش املصااري مااا يلاازم 

رين ماادرعني السااتخدامهما ماان ماادافع وطوجبيااة لتسااليح قطااا
يف الدافع عن القطر املصري. وأحلق بسالح هجانة البكانري 
صااااانف مااااان اهلجاناااااة املكسااااايم وفصااااايلة مسااااالحة مااااان إدارة 
االشااااااااتغال العسااااااااكرية واشاااااااارتكوا يف الوقاااااااااىع احلربيااااااااة ضااااااااد 

جااي بلااوك ماان  9السنوسااي )واشاارتك أيضاااا يف هااذه الوقاااىع 
                                                           

، التمهيد: اجلزء األول، حوليات مصر السياسية( أمحد شفيق  شا، 5)
 .13(، ص 2092)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

( ميىن مدحت، حني وقعت مصر يف األسر: ما وراء التحدي؛ البغيض، 6)
 ، متاح على الرابط التايل:2097-2-96إضاءات، 

  Jb65G8https://goo.gl/  
 .13( أمحد شفيق  شا، مرجع سابق، ص7)
 .46أمحد موالان، جذور العداء..، مرجع سابق، ص( 8)
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ويس يف شااهر أبرياا  السااواري املصاارية( ويف اهلجااوم علااى الساا
جااي أورطااة بيااادة مصاارية  2. وكااان بلوكااان ماان 9195ساانة 

حامياااة للطاااور. واشااارتكوا يف الوقااااىع الااايت حصااالت بعاااد هاااذا 
التاااريخ يف تلااك املقاطعااة. وقااد كاناات حاميااة أبااو زنيمااة ماان 

 .9195اجليش املصري لبضعة أشهر خالل سنة 
جنااااااداي مااااااان رديااااااف اجلاااااايش املصاااااااري  2230وطلااااااب 

 األشاااغال اخلاصاااة  لااادفاع عااان القتاااال. وقاااد واساااتخدموا يف
تطااااااوع عاااااادد ماااااان الضااااااباط أر ب املعاشااااااات واملسااااااتودعني 
للخدماااة ماااع الردياااف وأدوا خااادمات ذات قيماااة. ويف شاااهر 

، مجعااات أورطاااة مااان األشاااغال مؤلفاااة مااان 9195ماااايو سااانة 
سااااتة بلوكااااات للخدمااااة يف الاااادردني  وتساااالم قيااااادة األورطااااة 

مااااة اجلاااايش املصااااري. وقااااد والبلوكااااات ضااااباط إجنليااااز يف خد
قامت هذه األورطة مدة األربعة أشاهر الايت خادمتها يف شابه 

 اجلزيرة خبدمات فاىقة حتت واب  مستمر من القناب . 
وعاااالوة علاااى هاااذه املسااااعدات مااان األفاااراد فقاااد وضاااع 
اجلاااايش بكااااا  أرحيياااااة حتااااات تصااااارف قاااااوات البحااااار األبااااايض 

يااااة املتوساااط والقطاااار املصااااري معاااادات للراحااااة ومهمااااات حرب
ال للحملة  ".(9)ومج 

توضااح هااذه الشااهادة كيااف مت اسااتغالل اجلاايش املصااري 
بشااك  كاماا  لصاااحل االحااتالل، ومت اعتباااره جاازءاا ماان قوتااه 
ميوت من أجله، وبذلك جند أن الوعود اليت قطعتها بريطانيا 
خبصوص أهنا ستأخذ على عاتقها ك  أعباء احلرب دون أن 

 .(2)فة لتهدىة املصرينيتكلف املصريني شيئا جمرد وعود زاى
 اجليش يف السودان: تشتت وإ دة: -القسم الثاين

ظاااااا  اجلاااااايش يف السااااااودان كمااااااا هااااااو مل تطاااااارأ عليااااااه أي 
تااادخالت  ألساااباب تتعلاااق بظاااروف الثاااورة املهدياااة وعااازوف 
سياسة االحتالل عن التدخ  فيها يف ذلك الوقت، واتبعت 

عزياااااازات عاااااادم إمااااااداده أبيااااااة ت -إزاءه السياسااااااة اآلتيااااااة: أوالا 
عسكرية بريطانياة أو هندياة إلماداده يف العملياات العساكرية 

                                                           

 .943-942د شفيق  شا، مرجع سابق، ص ص ( أمح9)
( لطيفة حممد سامل، مصر يف احلرب العاملية األوىل، القاهرة: دار الشروق، 2)

 ، نسخة إلكرتونية متاحة على الرابط التايل: 2001
cmYm3https://goo.gl/F  

عدم التدخ  يف اختيار الضباط اإلجنليز الذين  -هناك. ًثنياا
تريدهم حكومة اخلديو لالشرتاك يف العمليات العسكرية اليت 

انتهااااز فرصاااة  -يقاااوم هباااا اجلااايش املصاااري يف الساااودان، ًثلثااااا
لضااااباط واجلنااااود املصااااريني الثااااورة املهديااااة يف الااااتخلص ماااان ا

الااذين اشاارتكوا  يف الثاااورة العرابيااة، فقامااات احلكومااة املصااارية 
إبعادة جتميع جيش عرايب املنح  وجتنيد من يصلح للخدمة 
 يف اجليش، ومت إ دته يف السودان بسبب حتطمه يف املعارك.
وقاماات بريطانياااا  الحتفااااظ  جلااازء األعظااام مااان اجلااايش 

اساارتدادها، وذلااك لعاادة أسااباب:  املصااري يف السااودان بعااد
مواجهاااة االضاااطرا ت يف الساااودان والعمااا   -السااابب األول

إبعاد اجليش املصري عان  -على إقرار األمن، والسبب الثاين
العناصاار الوطنيااة، وقاماات بتجريااد الضااباط واجلنااود املصااريني 
والساااودانيني يف الساااودان مااان األسااالحة والاااذخرية، وإنقااااص 

وزايدة الساااودانية، وتشاااتيت اجلااايش  عااادد الوحااادات املصااارية
، وبذلك (3)املصري يف أحناء السودان وتعمريها بصفة خاصة

يكاااون الربيطاااانيون قاااد نفاااذوا مشاااروع اساااتعمارهم للساااودان 
 جلاايش واملااال املصااريني، وفيمااا بعااد محاا  السااودانيون مصاار 
بعاااض أوزار السياساااة الربيطانياااة، مماااا سااااهم يف التباعاااد باااني 

 القطرين. 
 مشكلة مصر يف السودان مان أهناا مل تكان هلاا أي وأتيت

سياسااااة، وأن القاااارار لااااو باااادا مصااااراي فهااااو يف األصاااا  حيماااا  
اإلرادة الربيطانيااااااة، وأن مصاااااار يف ضااااااعفها قاااااادرت أهنااااااا لااااااو 
رفضت تقدمي اجليش واملال لفص  الربيطانيون السودان عنها 
لصااااحلهم ال لصاااااحل السااااودانيني، ولكااان أيضااااا إن قاااادمتهما 

حكاام اإلجنلياااز للسااودان، وكمااا يقااول األساااتاذ  فقااد دعماات
 .(4)طارق البشري: "املغلوب يزداد غلبا  لفع  ونقضيه"

 الشرطة: -أ
قااام االحااتالل بتغيااري مهااام الشاارطة الرىيسااية ماان احلفاااظ 
علاااااى احلالاااااة األمنياااااة للمجتماااااع إىل احلفااااااظ علاااااى مصااااااحله 
 وأعوانه. فدور الشارطة اجملتمعاي قبلاه، وهاو ماا جناده يف ماواد

                                                           

 .30مرجع سابق، ص ( عبد العظيم رمضان، اجليش املصري..، 3)
طارق البشري، سعد يفاوض االستعمار: دراسة يف املفاوضات املصرية ( 4)

 .75، ص2099، القاهرة: دار الشروق، 9124-9120الربيطانية 
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لتنظاااايم  9880الااااذي صاااادر عااااام ” انمااااة-التعلاااايم“قااااانون 
إجراءات واختصاصات مأموري أقسام الشرطة، واليت مشلت 
)مناع تعاااطي اخلماار جهاارا، ومنااع النساااء ماان الغناااء  ملقاااهي 
واحلاااااااانت، ومنااااااع األصااااااوات املزعجااااااة يف اجلنااااااازات وحتاااااارمي 
النااادب، والقااابض علاااى العااااطلني والااادجالني وجتاااار الرقيااااق، 

اخااااااتالط النساااااااء والرجااااااال عنااااااد األضاااااارحة واملوالااااااد،  ومنااااااع
ومتابعاااة سااالوك النسااااء السااااقطات  لطااارق العاماااة، وضااارورة 

 تغطية وجوههن وحترمي سفورهن(.
هذا الادور للشارطة مل يكان متساقاا ماع اهتماماات ولكن 

االحااااااتالل  لااااااذلك حاااااارص علااااااى إعااااااادة هندسااااااة مؤسسااااااة 
فياااق إبعاااادة والسااايطرة عليهاااا، وأوعاااز للخاااديو تو ، (9)الشاارطة

 8هيكلاااة نظاااارة الداخلياااة، فأصااادر اخلاااديو مرساااوما بتااااريخ 
بتعيااني السااري فااالنتني بيكاار  شااا مفتشااا عامااا  9883يناااير 

للبوليس وقومنداان له، وكانت سلطة بيكار أوساع مان سالطة 
انظاااااااار الداخليااااااااة ومطلقااااااااة الصااااااااالحيات، وعيناااااااات اإلدارة 

لعليا للداخلية، الربيطانية اجلديدة ضباطا إجنليز يف املناصب ا
، وقاام بيكار (2)وأصبح اجلهاز األمين حتات سايطرة االحاتالل

بتنفيااااذ توصاااايات دفاااارين اخلاصااااة مبؤسسااااة الشاااارطة وكاناااات  
 كالنحو اآليت:
تعزيااااااز قااااااوات الشاااااارطة علااااااى حساااااااب  -

 قوات اجليش.
إجياد قوات خاصة لقوات الشارطة تتباع  -

نظااارة الداخليااة وال ختضااع لقيااادة اجلاايش وال لنظااارة 
 ية.احلرب

حصاااار قيااااادة قااااوات الشاااارطة يف أياااادي  -
 ضباط من الربيطانيني، وعناصر أوربية أخر .

عاااااااااازل الشاااااااااارطة عاااااااااان اإلدارة املصاااااااااارية  -
بسااااااااحب ساااااااالطة احملااااااااافظني واملااااااااديرين واملااااااااأمورين 

 املصريني على قوات الشرطة.

                                                           

-90-25أمحد موالان، مىت احنرفت الشرطة املصرية، العدسة،  ((9
  https://goo.gl/evmzdX، متاح على الرابط التايل: 2097

 .87مدحت عبد الرازق، مرجع سابق، ص  ) ( 2

ومشلاات أيضاااا اقرتاحااات دوفاارين أن يقااوم أبعباااء الشاارطة 
 يف مصر نوعان من القوات:

 وهاااي قاااوات نظامياااة  يس:قلللوات البلللول
تقااوم أبعمااال الشاارطة العاديااة ذات الطااابع املاادين، 
وتكاااون يف املااادن الكااارب  وعلاااى األخاااص القااااهرة 

 .)3(واإلسكندرية ومدن القنال
 :فكاار دفاارين يف إجياااد  قللوات اجلندرمللة

قوة موازنة لقوة اجليش موالية ميكن االعتمااد عليهاا 
ندرمااة عنااد اللاازوم  أي حتاارك ثااوري، وحاادد قااوة اجل

سواري،  9612جندي، منهم  9800يف األقاليم 
مشااااة علاااى أن يوزعاااوا يف مجياااع أحنااااء البلاااد  908

حبياا؛ تعسااكر أكاارب الوحاادات يف الاانقط الاايت تقااع 
عنااااد طاااارق ماااارور القوافاااا  يف الصااااحراء إىل مصاااار، 
وكذا يف اجلهات املعرضة خلطر البدو واتبعتها لوزارة 

اشااارة ملفاااتش الداخلياااة، ووضاااعتها حتااات القياااادة املب
أورويب عااام وانىااب يساااعدمها أربعااة ضااباط أوربيااني  

، وهااااي قااااوات تتساااام )4(كمفااااتش ووكااااالء مفتشااااني
 بطابع أكثر عسكرية.

وامتد تعيني األجانب يف الشرطة إىل كثري من الوظاىف  
فنجد انىب مفتش العموم من الربيطانيني، ويساعده مفاتش 

األوروبيااني   أو أكثاار نصاافهم علااى األقاا  ماان الربيطااانيني أو
وذلااك يف كاا  منطقااة ماان املناااطق الرىيسااية الااثالث )القاااهرة 
واإلسااكندرية وأساايوط(، كمااا مت تعيااني مفااتش لكاا  عاصاامة 
مديرية أو حمافظة، وروعاي أن يكاون مفاتش كا  مان القااهرة 

 واإلسكندرية ومدن القنال من الربيطانيني.
وظاااا  الضاااااباط الربيطاااااانيون يشااااغلون أهااااام املناصاااااب يف 

رة واإلساكندرية ومادن القناال وكاان عاددهم ال أبس باه القاه
 9192إذا مااا قااورن  لضااباط املصااريني حااىت وصاا  يف ساانة 

                                                           

انصر األنصاري، راريخ أنظمة الشرطة يف مصر، القاهرة: دار الشروق، ( (3
 .909-11، ص ص 9110

-93عبد العظيم رمضان، اجليش املصري...، مرجع سابق، ص ص ) ( 4
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 434ضابطا أجنبيا من جمموع الضباط مجيعا وهاو  62إىل 
 .)9(ضابطاا

وبعد تطبيق قواعد دفرين قام االحتالل حبمالت اعتقال 
 واسعة ألنصار عرايب من الضباط، وشكلت جلنة للبح؛ يف
أسااااااباب حااااااوادث قتاااااا  األجانااااااب  إلسااااااكندرية، وقضاااااات 
احملكمة إبعدام كا  مان ضاابطي الشارطة علاي موساى وعلاي 
عطياااة واجلنااادي باااالل يوساااف  إلضاااافة للحكااام  ألشاااغال 
الشاااقة املؤباادة لثالثااة وثالثااني ضااابطا وجنااداي آخاارين، ونفااذ 

أماام مقار  9883سابتمرب عاام  91احلكم يف الضابطني يوم 
كندرية أمااام الناااس، وكااان اهلاادف ماان تنفيااذ عملهمااا  إلساا

احلكاام هبااذه الطريقااة باا؛ روح اخلااوف واالستسااالم يف نفااس 
 .)2(تفكر يف مقاومة االحتالل

ومت انشاااااء أول جهاااااز لألماااان السياسااااي، يعاااارف  ساااام 
)مكتاااب اخلدماااة السااارية( بعاااد اغتياااال رىااايس الاااوزراء بطااارس 

   حملاصاااااارة اجلمعيااااااات السياسااااااية9190غااااااايل  شااااااا ساااااانة 
ومراقبااة النشاااط الااوطين، ومل يكاان يتبااع انظاار الداخليااة بقاادر 
مااا يتبااع املعتمااد الربيطاااين، وكاناات ماان مهااام: القاابض علااى 
الاااوطنيني ونفااايهم، وجلاااب العماااال خلدماااة قاااوات االحااااتالل 

إىل  9193أثناااء احلاارب العامليااة األوىل، وتغااري أمسااه يف عااام 
ساليم زكااي القلام املخصاوص، وأشااهر مان تااوىل رائساته اللااواء 

 شااا حكماادار العاصاامة وهااو ماان املقااربني لالحااتالل، وماان 
أباااارز أعمااااال القلاااام  املخصااااوص: إلقاااااء القاااابض علااااى قتلااااة 

، 9191السردار اإلجنليازي الساري يل ساتاك يف أعقااب ثاورة 
وتعقب الثوار لتقدميهم إىل حماكمات عسكرية تؤدي هبم إىل 

اغتياااال  ، وبعاااد)3(اإلعااادام أو االعتقاااال يف ساااجن األجاناااب
بطرس غايل استقال املستشار الربيطاين لوزارة الداخلية "آرثر 
شييت" وتعاني بادالا مناه "دوانلاد جراهاام" الاذي اتساع نطااق 

"جااااااورج إلشااااااراف علااااااى عماااااا  املكتااااااب، وتااااااوىل لساااااالطاته 

                                                           

مصر، القاهرة: دار الشروق،  انصر األنصاري، راريخ أنظمة الشرطة يف (9)
 .909-11، ص ص 9110

 أمحد موالان، مىت احنرفت الشرطة املصرية، مرجع سابق.) ( 2
 .88مدحت عبد الرازق، مرجع سابق، ص ) ( 3

فليبياااااااادوس" رائساااااااااة مكتاااااااااب القااااااااااهرة يعاوناااااااااه اليوز شاااااااااي 
  ."لوسكيافو"

ات دوليااة، وحاارص االحااتالل علااى تاادعيم البااوليس خباارب 
أحاااااد أشاااااهر أعاااااواهنم "حسااااان رفعااااات" إىل  9199فأوفاااادوا 

روسااايا  لاااتعلم أسااااليب قماااع احلركاااات الوطنياااة جبهااااز األمااان 
الروسي )التشيكا(، كما فّعلوا قاانون النفاي اإلداري مماا مساح 
بوضع املشتبه فيهم حتت رقابة البوليس مدة تصا  إىل مخاس 

مااادة املراقباااة، سااانوات، أو نفااايهم إىل جهاااة انىياااة كالواحاااات 
 ألف مصري. 92ووضع  لفع  يف قواىم املشتبه هبم 

كمااا أدخاا  نظااام )املرشاادين( إىل الشاارطة ملراقبااة املشااتبه 
هباام، ومل يقتصاار نشاااطهم علااى الااداخ  فقااط، باا  امتااد إىل 
اخلارج لندن و ريس وجنيف ملتابعة نشاط الطالب املصريني 

  نشاااط . كمااا مشاا9192هناااك إثاار نفااي "حممااد فريااد" عااام 
املكتب مراجعة بياانت املوظفني املصريني  حلكومة، وتقادمي 
تقااااااااارير يوميااااااااة إىل املناااااااادوب السااااااااامي الربيطاااااااااين وسااااااااراي 

 .)4(اخلديوي
 ثورة:التفاعالت اجليش والبوليس مع  -اثنًيا

وممااااا ساااابق وضااااح لنااااا ساااايطرة حكومااااة االحااااتالل علااااى 
رة مؤسسايت اجلاايش والشاارطة بشااك  كاما ، ممااا أفقاادمها القااد

على أن يكون هلما دور إجيايب  رز يف الثاورة، وهاذا ال يعاين 
دور  ُرسااام هلماااا أهنماااا لااايس هلماااا دور إجياااايب إطالقاااا، ولكااان

حاااااالت فرديااااة، وماااان مث سااااوف يااااتم يكاااااد يظهاااار يف مقيااااد 
تناااااول تفاااااعالت اجلاااايش والبااااوليس مااااع الثااااورة سااااواء كاناااات 

 مناهضة أو مؤيدة. 
 تفاعالت اجليش مع الثورة: - أ
ل مااااا سااابق يتضاااح أنااااه كاااان مااان الصااااعب أن مااان خاااال

مثااا   قاااي الثاااورات –يكاااون للجااايش دور أساساااي يف الثاااورة 
خاصااة أن االحااتالل خاارج ماان  -الاايت لعااب فيهااا دوراا حمااورايا 

ا  بقااى يف مصاار عناادما نشاابت الثااورة عااددا أ، و ااحلاارب منتصاارا 
جياااوش املساااتعمرات، ومثااا  هاااذا الواقاااع  وحااادات ا مااان كباااريا 

                                                           

(، 9أمحد موالان، جهاز األمن السياسي املصري...النشأة والتطور)) (4
 ، متاح على الرابط التايل: 2097-99-94مدوانت اجلزيرة، 
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باط اجليش إىل الثورة على االحتالل كان جيع  من دعوة ض
ة وإ د اجلاايش هناااكإخاصااة بعااد – أمااراا صااعباا باا  مسااتحيالا 

يف احلاروب ساواء حروباه ماع الساودان أو يف  أعداد كبرية منه
رمباااا لاااذلك مل حتااااول احلركاااة الوطنياااة  -احلااارب العاملياااة األوىل

بقياااادة الوفاااد أن تساااتعني  جلااايش ليسااااندها عساااكراي ضاااد 
 )9(االحتالل

ولكاان  لاارغم ماان أن ساايطرة االحااتالل علااى القيااادة يف 
اجليش منعته من أن يتحرك على األرض بشك  مباشار، إال 
أن هناك بعض الشاواهد الايت تؤكاد علاى أن اجلايش كاان ماع 

 الثورة والشعب حلد ما، ومن هذه الشواهد:
انضااااااامام ضاااااااباط اجلااااااايش ماااااااع فئاااااااات  -

لوفاد الشعب إىل حركة التوكيالت  لاللتفاف حول ا
جنلاارتا وفرنساااا  ااملصااري ومااؤازرة مطالباااه  لساافر إىل 

للاادفاع عاان القضااية املصاارية وعاارض مطالااب األمااة، 
ومباركاة احلكومااة للحركااة دفعاات ساالطات االحااتالل 

فقاااد شاااعرت خبطاااورة احلركاااة فقاااررت   لتغياااري موقفهاااا
فأصاااااااادر املساااااااارت هينااااااااز املستشااااااااار  ،التصاااااااادي هلااااااااا

إىل مديري املديرايت اإلجنليزي لوزارة الداخلية أوامره 
 ساااتخدام القاااوة ملناااع حركاااات التوقيعاااات ومبصاااادرة 

 .)2(التوكيالت
عاااااادم اسااااااتخدام االحااااااتالل اجلاااااايش يف  -

الاذي كاان يضام -مخاد املظاهرات، وتولية الباوليس إ
األماااار، ولكااان بعااااد أن ظهاااار أتزم  -عناصااار أوروبيااااة

املوقااف وخروجااه عاان الساايطرة، انتقاا  األماار إىل يااد 
مارس  99رية الربيطانية ابتداء من السلطات العسك

9191 . 
مااارس،  93وذكاار السااري تشاايتهام أنااه بعااد حااوادث يااوم 

وحااني أخااذت البااوادر تشااري إىل أن احلركااة أصاابحت أفضاا  

                                                           

، 9191موقف اجليش املصري يف ثورة عبد العظيم رمضان،  ) ( 9
( ، ص 9173، 39السياسة الدولية، )القاهرة: مؤسسة األهرام، العدد 

88. 
، )القاهرة: اهليئة العامة لقصور 9191حكاية ثورة عماد أبو غازي، ) ( 2
 .24( ، ص2001فة، الثقا

تنظيماا، وأكثر انتشااراا، "دار بياين وباني اجلنارال هربارت قاىاد 
اجليش املصري يف القاهرة، حدي؛ طويا  بشاأن ماا إذا كاان 

ملرغاوب فياه اساتخدام القاوات املصارية يف تلاك من املمكن وا
املنطقاااة )األزهااار(، وقااااد قااارران أخاااارياا أناااه ماااان األفضااا  عاااادم 
اساااتخدامها، فماااع أن اجلنااارال هربااارت كاااان يااار  أن النظاااام 
العسااااااكري سااااااوف حيااااااول دون القااااااوات املصاااااارية والوقااااااوف 
ضدان، إال أناه ال ميلاك إال أن يعارتف أبن عواطاف الضاباط 

 .(3)"املصريني على السواء متي  مع الوطنيني املصريني واجلنود
وذكااااار يف تقريااااار اللجناااااة املنتدباااااة ملصااااار  -

، أن  احلركاااة الوطنياااة يف 9120ديسااامرب  1)ملنااار( 
مصاار اجتااذبت إليهااا "إمااا طوعااا أو كرهااا ماان أمااراء 
العاىلااااة الساااالطانية إىل صااااابية الكتاتيااااب وأصاااااحاب 
األماااااالك وأهااااا  الصاااااناعات العالياااااة ورجاااااال الااااادين 

 ء والصاااحافيني وطلبااااة املاااادارس. وأخطاااار ماااان واألد
وكبلللار هاااذا شاااأان أهناااا ختللااات اآلن طبقاااة املاااوظفني 

ضلللباط اجلللليش، ورمبلللا حلللال حلللب هلللؤالء للنظلللام 
العسللكري وحمللافظتهم علللى األصللول الر يللة دون 

". وياادل هااذا علااى أن تعاااطف (4)جمللاهرهتم يميللاهلم
 وميا  اجلايش للثاورة وللشااعب كاان واضاحا ومل نخاافم 

 سلطات االحتالل.على 
خروج طلبة مدرسة احلربية ياوم األربعااء  -

أبري  مان مدرساتهم واشارتاكهم يف االحتجاجاات  2
مضااربني عاان العماا  احتجاجااا علااى أقااوال اللااوردين  
كيزرون ودديل ورد، وإعالان الشارتاكهم ماع إخاواهنم 
الطلبة يف الشعور حنو احلرية واالستقالل، وذهبوا إىل 

لالساااتقالل وملصااار. مث ذهباااوا قصااار البساااتان وهتفاااوا 
إىل قنصااااليات الاااادول وهتفااااوا للحريااااة واالسااااتقالل، 
وقااااادموا االحتجاجاااااات علاااااى عمااااا  اإلجنلياااااز ومناااااع 

                                                           

 .81( املرجع السابق، ص 3)
، 9120( تقرير اللجنة اخلصوصية املنتدبة ملصر )جلنة ملنر( يف ديسمرب  4)

 املعرفة، متاح على الرابط التايل:
  52g18https://goo.gl/G  

https://goo.gl/G98g52


111 

وخرجوا  .(9)الوفد من السفر للمرافعة يف قضية مصر
أبري  مع بعض طلبة املدارس  3أيضاا يف اليوم التايل 

األخااار  كمدرساااة الباااوليس وغريهاااا، واجتمعاااوا أماااام 
لوكالاااااااااة الربيطانياااااااااة وهتفاااااااااوا للحرياااااااااة والاااااااااوطن دار ا

واالستقالل وللدكتور ولسن وبسقوط الظلم، وبينماا 
هاام علااى ذلااك حضاارت الساايارات املساالحة واجلنااود 
وفرقااااااااااوهم، وقاااااااااابض علااااااااااى بعااااااااااض طلبااااااااااة احلربيااااااااااة 

أبري   8. واشرتكوا يف مظاهرة كرب  يوم (2)والبوليس
 .(3)احتفاال  إلفراج عن سعد زغلول ورفاقه

وة من اجليش إطالق الناار علاى رفض ق -
ذكاار الرافعااي أن مظاااهرات املنيااا باادأت  :املتظاااهرين

مارس وكانت سلمية، واستمرت املظاهرات  90يوم 
يف األايم التاليااة تطااوف يف شاااوارع املدينااة، وأتلفااات 
هبااا جلنااة وطنيااة للمحافظااة علااى النظااام وعلااى أرواح 
األجاناااب هباااا، علاااى أناااه رغااام جهاااود اللجناااة قامااات 

ماااااااارس وطااااااااف  28اهرة عداىياااااااة  ملنياااااااا ياااااااوم مظااااااا
املتظااااهرون يف الشاااوارع مناااادين هبتااااف عاااداىي ضاااد 
املدير حممود نصرت بك، وتدخ  البكباشي شاهني 
ملنااع هااذه املظاااهرة علااى رأس قااوة صااغرية ماان اجلاايش 
املصاااااري، وأمااااارهم إبطاااااالق الناااااار علاااااى املتظااااااهرين 
ولكااااااانهم رفضاااااااوا االنصاااااااياع ألواماااااااره، فاااااااأطلق هاااااااو 

 .(4)اص عليهمالرص
السااااااااااااماح للمتظاااااااااااااهرين  ملظاااااااااااااهرات  -

ناااااااوفمرب  96ففاااااااي مظااااااااهرات  :والتشاااااااجيع عليهاااااااا
اااااا علاااااى 9191 ، والااااايت قامااااات يف القااااااهرة احتجاجا

بال  دار احلماية الذي أعلن عن إرسال جلنة ملنر، 
نااااوفمرب، وصاااالت إىل مياااادان  94والااااذي أذيااااع يااااوم 

                                                           

رات الشيخ عبد األايم احلمراء: مذك( الشيخ عبد الرمحن النجار،  9)
، )القاهرة: دار الكتب والوًثىق القومية، 9191الوهاب النجار عن ثورة 

 .924(، ص2090
 .928( املرجع السابق، ص 2)
 .304( أمحد شفيق  شا، مرجع سابق، ص 3)
 .228( عبد الرمحن الرافعي،  مرجع سابق، ص 4)

عاباااااادين ساااااايارران مااااااان جنااااااود الوحاااااادة العساااااااكرية 
املصااارية  لتفرياااق املتظااااهرين، ولكااان أحاااد السادساااة 

املتظاهرين أعطى بعض اجلناود العلام املصاري، فرفعاه 
أحااد اجلنااود علااى بندقيتااه فااوق الساايارة الاايت يركبهااا، 
وصاااعد شااااب إىل مقدماااة السااايارة، وأخاااذ نخطااااب، 
واجلناااود يصااافقون لاااه، مث انصااارف اجلناااود بسااايارتيهم 

 واملتظاهرون يهتفون هلم.
هام يف تقريره املرس  وحتدث السري تشيت -

عان عااودة  9191ناوفمرب  27إىل اللاورد كاريزن ياوم 
املنشااورات، وذكاار أن ثالثااة ماان هااذه املنشااورات قااد 

ااااا إىل رجاااااال أ حضاااارت إليااااه، "وكااااان أحاااادمها موجها
اجلاايش املصااري والبااوليس  لتحريضااهم علااى التخلااي 
عااان واجاااابهم". وعناااادما قاااابض علااااى أعضاااااء مجعيااااة 

حمماااد لطفاااي املسااالمي، االنتقاااام، ضااابطت يف منااازل 
رىاايس الفاارع يف مصاار، ورقااة تبااني أن اجلمعيااة كاناات 

 .(5)على اتصال وثيق بك  قسم من أقسام اجليش
مسااااعدة بعاااض العساااكريني األهاااايل يف  -

وضع خطط عسكرية ضد احملتا ، كمهامجاة األهاايل 
للنجاااااادات اإلجنليزيااااااة املرساااااالة  لبااااااواخر النيليااااااة إىل 

جاااادات بااااني أساااايوط. فقااااد هومجاااات بعااااض هااااذه الن
ديااروط وأسااايوط يف ثالثاااة مواقاااع: األول، جتااااه بلااادة 
"شلش" مركز ديروط، وكاان املهاامجون بضاعة آالف 
مسااالحني  لبناااادق الضاااعيفة والعصاااى، وقاااد حااااولوا 
االستيالء على الباخرة حبراا، ولكن سايطر االحاتالل 
بواساااطة املااادافع الرشاشاااة الااايت حصااادت مااانهم عااادة 

عااد املكاااان األول، ين بُ مئااات، وقااد وقااع اهلجاااوم الثااا
وفش  أيضاا، مث وقع اهلجوم الثال؛ بعد حمطة "نزايل 
جنااوب"، وكااان املهااامجون ماان الاابالد التابعااة لنقطااة 
"صاانبو" مركااز ديااروط، وقااد أحاابط هجااومهم أيضاااا، 

ن  إوكانااات هاااذه اهلجماااات أشااابه خبطاااة عساااكرية، و 

                                                           

-10(  عبد العظيم رمضان، موقع اجليش...، مرجع سابق، ص ص  5)
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من بني املتهمني أن تبني و كانت ذات طابع فردي، 
ث بعااض العسااكريني وقااد حكاام علااى يف هااذا احلاااد

بعضااااهم  لسااااجن، مثاااا  املااااالزم أول حممااااد حسااااان 
 .(9)أمحد السبع

 تفاعالت البوليس مع الثورة: - ب
اعتمدت سلطة االحتالل على اجلنود الربيطانيني 

كبري عن حد  بعدوا البوليس املصري إىل أبشك  أساسي، و 
مواجهة الثورة، وجردوهم من أسلحتهم خوفاا من انضمامهم 

ىل املتظاهرين، وهذا يدل على أن هناك ما كان يعكس إ
مي  بعض رجال البوليس املصري للثورة  لذلك تصرف 
االحتالل هبذا التصرف، واتضح خوفه من انضمام موظفي 

ده هلم يف البال  الذي يالدولة إىل املظاهرات من خالل هتد
مارس ونص على أن "جناب  94نشر يف الصحف يف 

ات يف القطر املصري ينبه مجيع مستخدمي القاىد العام للقو 
و الستمرار يف جمال  احلكومة  جتناب احلركات السياسية

أعماهلم حي؛ يكونون حتت محاية السلطة العسكرية، وأن  
ك  من حياول أن يتعرض هلم أو يؤخرهم عن أداء األعمال 
املفروضة عليهم يعرض نفسه للعقاب الشديد مبقتضى 

 ."(2)األحكام العرفية
ولكااان سااايطرة االحاااتالل علاااى الباااوليس املصاااري جعلتاااه 

ولكن  ،يقوم بدور يف قمع الثورة والثوار، على عكس اجليش
 لارغم مان ذلاك كاان يوجاد بعاض الرجاال الاوطنيني الشاارفاء 

نصاف سوف يتم الرتكيز على الذين وقفوا جبانب الثورة، لإل
 اجلانبني، وسوف يتم البدء  جلانب الوطين:

 يس الوطنيني:رجال البول -
يوجد عد من الشواهد اليت دلت على أن هناك مشااركة 

 وطنية من جانب البوليس يف الثورة  وهي كاليت:
 97رفاااااض طلبااااااة مدرسااااااة البااااااوليس يف  -

مااارس عاارض مااديرها األماارياالي جاانس برامللااي،  وهااو 
الرتمجة والوساطة بني املفتشني اإلجنليز  ةأن يقوموا مبهم

                                                           

 .81( عبد العظيم رمضان، موقع اجليش املصري...، مرجع سابق، ص 9)
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أي   ال وتسااااااكني الناااااااسوبااااااني األهااااااايل  لتهدىااااااة احلاااااا
جنلياز، ولكاان هااذا وناوا مبثابااة الواساطة بياانهم وبااني اإلكي

عراضاااااااا ونفااااااوراا ماااااان قباااااا  الطبااااااة فعاااااادل إاألماااااار القااااااى 
، وخااااااارجهم إىل املظااااااااهرات (3)األمااااااارياالي عااااااان األمااااااار

ااااااااا علااااااااى أقااااااااوال اللااااااااوردين كااااااااريزن ووديل ورد  احتجاجا
و وإعالهنم الشرتاكهم مع إخواهنم الطلباة يف الشاعور حنا

وقااااد تاااارك طلبااااة البااااوليس إعااااالانا  ،احلريااااة واالسااااتقالل
وأهنااام  ،للمدرساااة أبقاااواهلم وماااا دعااااهم إىل عملهااام هاااذا

هناااام يرياااادون إتركااااوا اساااالحتهم  ملدرسااااة حااااىت ال يقااااال 
عمال عداىياا
(4). 

وقااااوف البكباشااااي حممااااد كاماااا  مااااأمور  -
هلاام السااالح ؤه قساام باان أساايوط جبانااب الثااوار، وإعطااا

حااتالل، واحتشاااد بعااض الضااباط اال دمعلنااا اجلهاااد ضاا
مع بعض املتطوعني، وهاامجوا مقار احلامياة الربيطااين يف 
أساااااااايوط وقتلاااااااااوا عشااااااااارات اجلناااااااااود اإلجنلياااااااااز، ولكااااااااان 

القاابض عليااه  اسااتطاعت قااوات االحااتالل أن تاانجح يف
ا ، (5)ومعااه بعااض الثااوار، وتسااقط الاابعض اآلخاار شااهيدا

وسااااارعت إىل حماكمتااااه فحكماااات احملكمااااة العسااااكرية 
مااااارس  إلعاااادام  ألنااااه قاااااد  23طانيااااة عليااااه يااااوم الربي

مظاهر هامجت اجلايش الربيطااين يف أسايوط، ونفاذ فياه 
 .(6)9191يونيه سنة  90اإلعدام يوم 

اهد أيضااااااا الااااايت تااااادل علاااااى و ومااااان الشااااا -
وقاااااااوف بعاااااااض رجاااااااال الباااااااوليس ماااااااع الثاااااااورة، إخباااااااار 
اليوز شاااي أباااو اجملاااد النااااظر انىاااب ماااأمور مركاااز دياااروط 

حظ شرطة نقطة ديرمواس، الثوار ومصطفى حلمي مال
يقاااا  ثالثااااة ماااان كبااااار ضااااباط  اقادماااا اأبن هناااااك قطااااارا 

ن ااإلجنلياااااز علاااااى رأساااااهم القاىمقاااااام باااااوب والاااااذي كاااااا

                                                           

 .31( الشيخ عبد الرمحن النجار، مرجع سابق، ص 3)
 .925( املرجع السابق، ص  4)
، )القاهرة: اتر مصر املنسيةهوامش التاريخ من دف( مصطفى عبيد،  5)

 .20-91(،  ص ص 2098الرواق للنشر والتوزيع، 
، اجلزء األول، 9191الكتاب املمنوع: أسرار ثورة مصطفى أمني،  ( 6)

 .435(، ص9114)القاهرة: مطبوعات كتاب اليوم، 



113 

معااااروف بشاااادته وقسااااوته، وذلااااك فااااور تلقاااايهم إشااااارة 
دفع األهاااايل ناااو لفعااا  ا  تليفونياااة ختاااربهم باااذلك األمااار

دد  إىل القطار وقاموا بقتا  الضاباط، ومت احلكام علاى عا
لطرد من اخلدمة  وط واملنيا يكبري من ضباط شرطة أس

 .(9)بسبب مشاركة الثوار أعماهلم
وياااااااذكر أيضااااااااا أن الضاااااااابط مصاااااااطفى  -

محاادي شااارك يف خليااة ساارية ملقاومااة االحااتالل وقاابض 
،  ومت إبعاااااده عاااان اخلدمااااة 9196ليااااه عااااام عاإلجنليااااز 

لقتااا  واساااتهداف اإلجنلياااز خاااالل ثاااور  اوأساااس تنظيمااا
لاااااه ابتكااااااره وسااااااى  تفجاااااري حديثاااااة  وينساااااب 9191

وتصااااانيعه كااااارات مااااان احلدياااااد تساااااتخدم لقتااااا  جناااااود 
االحااتالل مبجاارد إلقاىهااا علااى رؤوسااهم، وتااوىل تاادريب 
أفاااااراد  اجلهااااااز الساااااري للثاااااورة، وأثنااااااء جترباااااة قنبلاااااة يف 

سافرت أعان طرياق اخلطاأ،  هالصحراء انفجرت يف وجه
 عن مقتله.

وهناااااااك ماااااان كااااااان يشااااااارك يف أعمااااااال  -
ة، ولكان ساراا أمثاال الضاابط حمماود عباد الاارمحن املقاوما

الاااااذي وصااااا  إىل وظيفاااااة مااااادير مديرياااااة، وكاااااان يقاااااوم 
بتضااالي  راىاااد الباااوليس اإلجنليااازي اجنااارام  شاااا، فعنااادما 

جم القاىد اإلجنليازي منطقاة كاان يساكن فيهاا بعاض اه
الفااداىيني أخفاااهم عبااد الاارمحن يف االساارتاحة الاايت يقاايم 

بنسف كوبري كفر الزايت لعرقلة فيها اجنرام، ومت اهتامه 
حتركااات القاااوات لربيطانيااة وحكااام عليااه  لساااجن سااابع 

وياروي  ،سانوات ونقا  إىل ساجن احلضارة  إلساكندرية
 .(2)نه فوج  أن املأمور وانىبه من الفداىينيأ

 قمع الثورة والثوار: -
وأماااا اجلاناااب الثااااين الاااذي لعباااه الباااوليس وكاااان اجلاناااب 

الثوار، وكما أوضحا أنه عاىد بنسبة  هو قمع الثورة و فاألبرز، 
كبااااااارية إىل إحكاااااااام السااااااايطرة علياااااااه مااااااان قبااااااا  االحاااااااتالل، 
واستخدامه كاأداة يف أيادي االحاتالل للتجساس علاى الثاوار 
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ورافضااااي االحااااتالل وقمعهاااام، وأسااااس هلااااذا الغاااارض جهاااااز 
، وكان نواةا ملالحقة املشتغلني 9122البوليس السياسي عام 

. وتوجااااااد بعااااااض (3)يمااااااا بعااااااديف السياسااااااة والشااااااأن العااااااام ف
 الشواهد اليت تدل على ذلك وهي كاآليت:

تضااييق رجااال البااوليس علااى محلااة مجااع  -
التاااوكيالت قبااا  الثاااورة مماااا جعااا  ساااعد زغلاااول يرسااا  

يشاكو  9198لرىيس الوزراء رشادي  شاا يف ناوفمرب 
إلياااه قيااااام رجااااال احلكومااااة مبناااع الشااااعب ماااان التوقيااااع 

عليااه رشاادي  شااا ومصااادرة مااا مت التوقيااع عليااه، ورد 
أن هاااااااذه األوامااااااار صااااااادرت مااااااان جنااااااااب مستشاااااااار 

ناااااع إمضااااااء التاااااوكيالت، ومناااااع ملالداخلياااااة اإلجنليااااازي 
 توزيع املنشورات والبح؛ عن املطابع اليت تصدرها.

اسااااتخدام العنااااف مااااع الثااااوار يف املاااادن  -
ففاااي مديناااة  ،والقااار   ملشااااركة ماااع اجلااايش الربيطااااين
م ماااأمور املركاااز رشااايد قتااا  أحاااد املتظااااهرين أثنااااء قياااا

فحاااااول األهااااايل  ،حممااااد حجاااااب بتفريااااق املظاااااهرات
خااااارج املدينااااة مث عاااااد  النياااا  ماااان املااااأمور، ولكنااااه فاااار  

لقابض علاى  بصحبة قوة من اجليش اإلجنليزي ليقوم 
 تسعني شخصاا اهتمهم  العتداء عليه.

ويظهاااار تقرياااار للمعتمااااد الربيطاااااين عاااان  -
ماااااع ماااااايو ماااااد  شراساااااة الباااااوليس يف ق 21أحاااااداث 
"ففاي ياوم األحااد أظهار املتظااهرون تاارددا  ،املظااهرات

يف فض مظاهراهتم فتعرضوا ملعاملاة قاساية مان جاناب 
وقااد مسااع رجااال البااوليس بعااد ذلااك  ،بااوليس السااراري

يفااااااااخرون  إلصاااااااا ت الااااااايت أنزلوهاااااااا  ملتظااااااااهرين"، 
 إلضاااافة إىل تاااوفري معلوماااات عااان الثاااوار مماااا سااااعد 

 .(4)على حماكمتهم بعد الثورة
اسااتخدام بعااض رجااال البااوليس العنااف  -

اللفظي، وذلك كماا فعا  مادير البحارية  الاذي عناف 
                                                           

أبو العينني، يف البدء كانت الشرطة: موجز راريخ البوليس ( حممد  3)
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املتظاااااااهرين بكلمااااااات أًثرت سااااااخطهم ممااااااا جعلهاااااام 
ولااوال أن ظنااه  ،عليااه ضاار ا  لعصااى والنعااال نينقضااو 

مث حاااولوا إحااراق داره  ،الناااس فااارق احلياااة مااا فااارقوه
ومتات . (9)لوال تادخ  بعاض رجاال الباوليس وتفاريقهم

حماكماة بعااض املتظاااهرين بتهمااة االعتااداء علااى املاادير 
العااااااام أماااااااام حمكمااااااة عساااااااكرية عقاااااادت يف دمنهاااااااور 
فأصاااادرت علااااى املتهمااااني أحكاماااااا خمتلفااااة  لسااااجن 

 .(2)واجللد والغرامات
، فلاام 9191مااارس  1قمااع مظاااهرات  -

يكتااف احلكماادار رسااا  بااك والضاااابط حياادر حبااابس 
يح جنااد بلااوك أكثاار ماان ثالمثاىااة طالااب، فقامااا بتساال

اخلفااااار  لعصاااااى وخرجاااااا هبااااام إىل ميااااادان  ب اخللاااااق 
ملطاااردة اجملتمعاااني، وأخلاات مااانهم املياادان  لقاااوة بعاااد 

 جهد شديد استمر عدة ساعات.
واعتقلاااااااااات الساااااااااالطة العسااااااااااكرية ماااااااااان  -

بعااااااض  9191مااااااارس  90مظاااااااهرات يااااااوم اإلثنااااااني 
الطلباااااة، وانل بعضاااااهم وبعاااااض األهاااااايل مااااان عساااااف 

فااااااه، واناااااادس البااااااوليس رجااااااال البااااااوليس املصااااااري وعن
غاااروا الرعااااع الاااذين أالساااري يف إحاااد  املظااااهرات، و 

يتبعااون املظاااهرة بتحطاايم زجاااج بعااض احملااال التجاريااة 
  لتشاويه الثاورة وإظهارهاا (3) ملوسكي وقلي  من غريه
 .(4)مبظهر النهب والسلب

تفرياااااااااق لمسااااااااااعدة الباااااااااوليس املصاااااااااري  -
ماااااااارس  إلساااااااكندرية والقااااااابض علاااااااى  93مظااااااااهرة 
شخصاااا مااان املتظااااهرين وحبساااهم يف أقساااام  مخساااني

ا ألوامر مأمور قسم اجلمرك  .(5)املدينة، وذلك تنفيذا
وتصاااد  يف رشااايد ماااأمور املركاااز حممااااد  -

مصاااطفى حجااااب للمتظااااهرين وأمااار رجاااال الباااوليس 
                                                           

 .267( أمحد شفيق  شا، مرجع سابق، ص 9)
 .294( عبد الرمحن الرافعي، مرجع سابق، ص  2)
 .25-24ص ص( الشيخ عبد الوهاب النجار، مرجع سابق،  3)
 .924( املرجع السابق، ص 4)
 .392( عبد الرمحن الرافعي، مرجع سابق، ص 5)

 ،فقتا  شااب مان أبنااء األعياان ،إبطالق النار علايهم
فثارت اجلماهري وهامجوا دياوان املركاز ورمجاوه  لطاوب 

احلجارة، وأضرموا فيه النار، ويف اليوم التايل حضرت و 
قوة مان اجلناود اهلندياة بقياادة ضاابط بريطااين يصاحبه 

 املأمور وألقت القبض على حنو تسعني فرداا.
مارس ضارب اجلناود  92ويف طنطا يوم  -

الربيطاااااااااانيني وبعااااااااااض رجااااااااااال البااااااااااوليس املتظاااااااااااهرين 
فبلاا  عاادد الضاااحااي ماان املتظاااهرين ساااتة  ، لرصاااص

 . (6)عشر قتيال وتسعة وأربعني مصا ا 
مااااااارس تصاااااادت قااااااوة   29ويف دمياااااااط  -

كبرية من رجال البوليس ملظاهرة كارب ، واساتخدمت 
مااع املتظاااهرين القااوة ولكنهااا مل تسااتطع إمخادهااا، وملااا 
فشااالت القاااوة يف تنفياااذ غرضاااها أخااارج ماااأمور البنااادر 
مسدساااااه مااااان جيباااااه ولاااااوح باااااه يف وجاااااوههم مهاااااددا 

رع إليه أحد زعماء املظاهرة ويدعى إبطالق النار فأس
احلااااج أمحاااد عمااار، وانتااازع مناااه املسااادس وانضااام إلياااه 
بعاااض املتظااااهرين واهناااالوا علياااه ضااار ، وعنااادما مااارت 
أماااااام دار البناااااادر أطلااااااق علاااااايهم أحااااااد رجااااااال اإلدارة 
الرصااااااص فأصااااايب العدياااااد، وقااااابض الباااااوليس علاااااى 

 .(7)العديد ومنهم احلاج أمحد عمر
مااارس،  20يف  قمااع مظاااهرة للساايدات -

فاابعض الساايدات صااممن علااى القيااام مبظاااهرة  لاارغم 
ماااان علمهاااان بنفااااور الساااالطات اإلجنليزيااااة ماااان ذلااااك، 
ولكااانهن واصااالن ساااريهن بنظاااام رام حاااىت وصااالن إىل 
شاااارع ساااعد زغلاااول  شاااا ووقفااان أماااام بيتاااه هاتفاااات 
والناااس حااوهلن، وبينمااا هااان علااى هااذه احلااال أقبلااات 

مشاة وركباان وتلتها قوة قوة كبرية من البوليس املصري 
ماااااان اجلنااااااد اإلجنلياااااازي وصاااااالت يف الساااااايارات وهااااااي 
مساااااالحة  لبنااااااادق ومعهااااااا ساااااايارات وضااااااعت فيهاااااااا 
الرشاشة "املرتاليوز"، ويف احلال ضرب علاى السايدات 
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املتظاااهرات نطاااق ماان جنااد البااوليس املصااري وخلفااه 
صاااارت و وبااااذلك ح ،نطاااااق آخاااار ماااان اجلنااااد اإلجنليااااز

ماااا ومااانعن مااان املساااري إىل السااايدات حصااارا رامااااا حمك
منااازهلن أو الساااري فيماااا كااان بسااابيله ومااان الااادخول يف 

وظللاااااان واقفااااااات يف الشاااااامس ماااااان  ،املنااااااازل اجملاااااااورة
الساعة العاشرة والنصف صاباحاا إىل السااعة الواحادة 

 .(9)بعد الظهر
وكما أن هناك مناذج وطنية من البوليس  -

د يوجااد أيضاااا مناااذج اخليانااة والفساااد كالبكباشااى حمماا
شاهني أو كما يطلق عليه )سفاح املتظاهرين(  لكثرة 
ما قت   لرصاص من املتظاهرين املصريني. وكاان هاذا 
الضاااااابط يعااااارب عااااان ساااااعادته حاااااال ساااااقوط شاااااهداء 

وقاااد  ،مصاااريني برصااااص الباااوليس واجلناااود الربيطاااانيني
ألناه كاان إذا قابض علاى   اعتربه الطلبة عدوهم األول

طااه ماان يديااه حبباا  يف طالااب ماان املتظاااهرين يقااوم برب
سااااااارج جاااااااواده مث جياااااااره خلفاااااااه حاااااااىت يتهشااااااام رأساااااااه 

  .(2)وميوت
تفسااااري دور الضااااباط يف قمااااع  أييت رمبااااا -
مراسااالته إىل سااعد زغلااول يف الرافعااي ممااا ذكااره الثااورة 

نااوع جبااان نخشااى احملتاا   :نوعااانأبهناام حااني وصاافهم 
خاصااة الرتاااب األعلاااى قااادرا، والناااوع اآلخااار طاااامع يف 

املناصااااب الوظيفياااة، ال يااار  غااااري  الوصاااول إىل أعلاااى
نفسااه ومنصاابه، فااذكر عبااد الاارمحن الرافعااي يف مراساالة  

أغسااطس  98كتبهااا وهااو يف السااجن لسااعد زغلااول 
، أن "الضااااااباط والشاويشااااااية أيسااااااون حلالتنااااااا 9122

ولكن الشاويشية أشجع من الضباط وأكثر إحساساا 
الحظناااااا أن الضاااااباط جبنااااااء للغاياااااة،  ،مااااان الضاااااباط
 ،تنجهااام كاا  اخلااوف باا  يرجتفااون منااه نخااافون اللااواء

وإذا حااااااادثناهم ال يساااااااتحون أن يقولاااااااوا لناااااااا: "هاااااااا  
يرضيكم قطع عيشنا أو نقلنا؟...إخل" ويتجاهلون أننا 

                                                           

 .55-54جار ، مرجع سابق، ص ص ( الشيخ عبد الوهاب الن 9)
 .24( مصفى عبيد، مرجع سابق، ص 2)

ثباات لنااا ماان جديااد أن اإلجنليااز ال  .ضااحينا أبنفساانا
يستساايغون وال يرقااون إال اجلبناااء، واألشااخاص الااذين 

ؤالء يكوناااون آلاااة باااني أياااديهم، ال شخصاااية مطلقاااا هلااا
إن بعااااض املسااااتخدمني الصااااغار أكثاااار ماااان  .الضااااباط

الكبار شجاعة وإقداما واستعدادا للتضاحية يف سابي  
أغساااااااااطس  91ويف مراسااااااااالة أخااااااااار   ". راحتناااااااااا...

يوضاااااح ماااااد  خاااااوف بعاااااض الضاااااباط علاااااى 9122
منصاااابه كالضااااابط عبااااد الاااارمحن "ال ياااار  أمااااام عينيااااه 
سااو  وظيفتااه، واحملافظااة عليهااا، وعاادم اغضاااب إهلااه 

واء وتنجهاااااام  شاااااا مااااادير مصااااالحة الساااااجون، ال اللااااا
ن الكااااالم وال يعاااارف التلطاااف، فااااإذا أراده ظهاااار ساااحي

جبااالء أنااه نخااالف طبيعتااه هااو ومااأمور السااجن نخافااان 
 .يقيأن حيسااانا معاملتناااا أو يتسااااهال يف مواعياااد التضااا

إهنماااا يكتفااااان  لقاااول أبن حالتنااااا لااان تسااااتمر. رأينااااا 
وحشاية أو زمان اجللد وهو فظياع جادا جادير بقارون ال

ومن الغريب أن مجيع الضباط والشاويشية  .الظلمات
وهاااي   وهنااااك عقوباااة أخااار  ،يروناااه طبيعياااا وضاااروراي

وهااو حاابس يف غرفااة ال شااباك فيهااا   حاابس التأديااب
سااااو  منااااور يف السااااقف وهبااااا باااارش وجااااردل وأيكاااا  

 .وال نخارج يف الطاابور ،املسجون فيها خبزا وماء فقط
صاااافوت أن تكاااااون  واقاااارتح بعضاااااهم الضااااابط حسااااان

أمااا لاايال فااالنور حماارم يف   ،مظلمااة بااال نااور مطلقااا هنااارا
 ..كاااا  مكااااان عاااادا الفسااااحات للشاويشااااية واخلفااااراء

فظاااىع يف فظااااىع ال شاااك أن احملبااوس نخااارج وأخالقاااه 
قد احنطت وفؤاده قد تعود القسااوة والشار نخارج وهاو 

باا  رمبااا كااان طيبااا فيخاارج شااريراا...ال  ،أسااوأ ممااا كااان
بيااااااااااااة أو التعلااااااااااااايم علااااااااااااى اإلطاااااااااااااالق يف طريقااااااااااااة للرت 

 .(3)"السجن
ونظراا حلال الشرطة والبلد وحالة الفوضى قام املتظاهرون 
بتااااأليف مااااا يساااامى  لشاااارطة الوطنيااااة، حلفااااظ النظااااام أثناااااء 
املظاهرات ويف االجتماعات، وجع  ألفرادها شاارات متيازهم 
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، وكاااانوا حيملاااون "باااوليس وطاااين"عليهاااا  عااان غاااريهم مكتاااو 
 املظاااااااااااااااهرات ملنااااااااااااااع اندساااااااااااااااس الغوغاااااااااااااااء يف العصااااااااااااااى يف
، وكان منهم من حيم  القارب لساقيا مان يظماأ (9)املظاهرات

 .(2)خر حيم  القاللمنهم، والبعض اآل
 :9191اجليش والبوليس بعد ثورة  -اثلثًا

طرأ على مؤسسيت اجليش والشرطة العديد من التغيريات 
 ها يف اآليت:أمهيتمث  

 اجليش: - أ
املفاوضااااات  وضاااامنبعااااد الثااااورة  ارتاااابط اجلاااايش املصااااري

 -الربيطانية أبهم نقطتني يقاوم عليهماا االساتقالل ومهاا: أوالا 
اهنااااء االحاااتالل العساااكري الربيطااااين ملصااار، وجاااالء القاااوات 
الربيطانياااة عنهاااا، ًثنيهاااا حتمااا  اجلااايش مسااائولية الااادفاع عااان 
–الاابالد، وقااد ماارت املفاوضااات بثالثااة أدوار: األول: سااعد

املنتهيااااة كااااريزن، الثالاااا؛: احملااااادًثت   -ديلملناااار، الثاااااين: عاااا
 فرباير. 28بتصريح 

 مفاوضات سعد وملنر: -
هناء االحتالل إفاوض سعد زغلول ملنر على 

العسكري، وعقد معاهدة حتالف بني مصر وبريطانيا، وهي 
أن تكون مسئولية الدفاع عن مصر مهمة اجليش املصري 

، ولكن ملنر مع اشرتاك اجليش الربيطاين  عتباره حليفاا
رفض جالء القوات الربيطانية عن مصر، مربرا هذا بضرورة 
وجود قوة عسكرية بريطانية للدفاع عن مواصالهتا 
اإلمرباطورية، ومت التسليم يف النهاية بوجود قوة عسكرية 
بريطانية، على أن تكون مسئولية الدفاع عن مصر مسئولية 

ت اجليش املصري، ولكن حدث خالفات يف املفاوضا
بسبب رفض ملنر حتديد موقع القوات الربيطانية على الضفة 

 اآلسيوية للقنال، وهو األمر الذي رفضه الوفد.
 مفاوضات عديل وكريزن: -

رأ  كريزن أن القوة العسكرية الربيطانية يف مصر ال 
توجد فقط من أج  محاية مواصالت اإلمرباطورية دون 

يضاا لتحقيق غريها كما صرح مشروع ملنر، وإمنا توجد أ
                                                           

 .201-208( الرافعي، املرجع السابق، ص ص  9)
 .49( الشيخ عبد الوهاب النجار، مرجع سابق، ص 2)

الدفاع عن سالمة مواصالت اإلمرباطورية يف حاليت السلم 
واحلرب، ومساعدة مصر يف الدفاع عن سالمة احلدود 
املصرية من أي اعتداء، ومحاية املصاحل األجنبية، ومساعدة 
احلكومة املصرية يف قمع الفنت، وأعد عديل  شا مذكرة 

تند فيها إىل ن اسإللورد كريزن بشأن املسألة العسكرية و 
عدم احلاجة إىل القوة العسكرية الربيطانية حلفظ األمن أو 
محاية األجانب أو الدفاع عن احلدود، ورفض كريزن ما جاء 

  ملذكرة وانتهت املفاوضات  لفش .
 :9199فرباير  91تصريح  -

كانت نصوص اللورد كريزن هي نفسها نصوص تصريح 
صدار التصريح إيف  فرباير، وعاون عديل  شا وزمالؤه 28

بعد أن رفضوا نصوص كريزن من قب ، ونص التصريح على: 
أتمني مواصالت اإلمرباطورية الربيطانية يف مصر، لتربير 
وجود قوات عسكرية، الدفاع عن مصر من ك  اعتداء، 
واهلدف من ذلك عدم تكوين جيش مصري قوي يقوم هبذه 

يات لكي تتمكن املهمة، محاية املصاحل األجنبية ومحاية األقل
 .(3)بريطانيا من التدخ  يف شئون مصر الداخلية

 الشرطة:-ب
يف  9191جناااح االحاااتالل عقاااب انتهااااء أحاااداث ثاااورة 

الاااااازج أبغلااااااب معارضااااااي االحااااااتالل يف مسااااااار املفاوضااااااات 
الطويلة واحملادًثت السياسية عدمية اجلدو ، وأراحوا مساحة 

جهاااااز متحكماااا فيهاااا للعمااا  احلااازيب،  لتاااوازي ماااع تصااافية 
األمن السياسي "القسم املخصاوص" للمجموعاات املعارضاة 

 اليت انتهجت العم  املسلح.
وتطور نظام الشرطة كثرياا خالل الفارتة املمتادة مان إلغااء 

وحااىت ثااورة يوليااو  9122احلمايااة الربيطانيااة علااى مصاار عااام 
، واكتسااابت مؤسساااة الشااارطة يف هاااذه الفااارتة الكثاااري 9152

 ماااااا زال معماااااوالا هباااااا إىل اآلن، مااااان أسااااااليبه وأنظمتاااااه الااااايت
فأساااندت إلياااه مهماااة حفاااظ األمااان خاااارج املسااااكن وضااابط 
احلاااااوادث، بعاااااد أن كاااااان هاااااذا واجاااااب اخلفاااااراء حاااااىت سااااانة 

مساتق  مسائول عان املباحا؛ اجلناىياة،  ، وأنش  قلامٌ 9124
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وقلااام لألمااان السياساااي، ووجااادت مكاتاااب متخصصاااة مثااا  
مكتااااااااب مكافحااااااااة املخاااااااادرات، ومكتااااااااب محايااااااااة اآلداب، 
ومكتاااب مكافحاااة تزيياااف العملاااة. كماااا صااادر خاااالل هاااذه 

ا يف سبتمرب  ، أول قانون خاص بنظام 9144احلقبة، وحتديدا
، ومت إنشاااء جهاااز )اإلدارة (9)هيئااات البااوليس واختصاصاااهتا

األوربيااااااة(، وصااااااار القساااااام املخصااااااوص رابعااااااا ملاااااادير اإلدارة 
 .(2)األوربية فيما نختص بشئون األجانب

بيااااة خااااالل الفاااارتة املمتاااادة ماااان عااااام وظلاااات اإلدارة األور 
علاى قمااة أجهازة األمان السياسااي،  9137إىل عاام  9122

وشاااااركت يف صاااااناعة املشااااهد العاااااام، فشااااملت اجتماعاااااات 
قاىاادها "كااني بويااد" مااع املناادوب السااامي الربيطاااين مناقشااة 
أدق وأهم التفاصاي  املتعلقاة  لشاأن املصاري مثا : السياساة 

وتقااارير تقاادير املوقااف الاايت تُرساا  العليااا الربيطانيااة يف مصاار، 
ماااان دار املناااادوب السااااامي إىل اخلارجيااااة الربيطانيااااة،  تعيااااني  
كبااار املااوظفني الربيطااانيني يف احلكومااة املصاارية، وترقيااة كبااار 
املاااوظفني املصاااريني الاااذين تثاااق هبااام بريطانياااا، أوضااااع القصااار 
امللكاااااي واحلكوماااااة واألحااااازاب واحلالاااااة السياساااااية يف مصااااار، 

قضاااء املصااري يف قضااااي قتاا  األجانااب، والتاادخ  أحكااام ال
لد  احلكومة لضمان احلكم  إلدانة، وإعادام منفاذي تلاك 

 احلوادث.
عاااااادد ماااااان األساااااااليب  كمااااااا أهنااااااا قاماااااات  سااااااتحداث

واملمارساااااات الااااايت مل تكااااان معتاااااادة ساااااابقا يف مصااااار مثاااااا : 
االطاااالع علاااى خطاااا ت املسااااجني السياسااايني السااارية الااايت 

اميهم، مااان خاااالل حااابس املشاااتبه هبااام ترسااا  إىل ذويهااام وحمااا
بسجن األجاناب حتات حراساة ساجانني متفاق معهام مسابقا 
علااااى التظاااااهر  لتعاااااطف مااااع املساااااجني، حااااىت يثقااااوا فاااايهم 

أوال  ويساااالموهم خطااااا هتم لتسااااليمها لااااذويهم، ولكنهااااا متاااارّ 
علااى جهاااز األماان السياسااي ليصااورها، مث ميررهااا بعااد ذلااك 

                                                           

مد أبو العينني، يف البدء كانت الشرطة: موجز راريخ البوليس ( حم 9)
 ، متاح على الرابط التايل:2098-5-96املصري، إضاءات، 

 https://goo.gl/zWUUSr  
(، 9( أمحد موالان، جهاز األمن السياسي املصري...النشأة والتطور) 2)

 مرجع سابق.

أسلوب التعقب بغري رجال  إىل من أرسلت إليهم، استخدام
الباااااااوليس، نظاااااااارا ألن املخااااااااربين كااااااااانوا معااااااااروفني ملناهضااااااااي 
االحاااتالل، فاااتم توظياااف أطفاااال الشاااوارع يف تعقاااب املشاااتبه 
هبم، وختصيص مادة مثااين سااعات لكا  طفا  كنوباة مراقباة، 
متابعاااة ومالحقاااة املشاااتبه هبااام خاااارج الااابالد ورباااط نشااااطهم 

لاااادور ضااااباط األماااان  لعماااا  السياسااااي يف الااااداخ ، ونظاااارا 
السياسااااي البااااارز يف محايااااة عاااارش امللااااك واحملتاااا  الربيطاااااين، 
حاول اإلجنليز توفري أكرب قدر ممكن من الرضا الوظيفي هلم، 
فاارواتبهم كاناات أعلااى ماان رواتااب نظااراىهم العاااملني أبجهاازة 

 .(3)الشرطة املختلفة
 خامتة:

ويتضاااح لناااا مااان خاااالل ماااا سااابق أناااه ال ميكااان ملؤسسااايت 
طة حتااات االحااااتالل مناصاااارة ثاااورة شااااعبية كثااااورة جااايش وشاااار 

، ومساندهتا  كمؤسسات على أرض الواقاع، خاصاة 9191
ولكان ، وأن كاان هنااك تعااون مان قبا  النظاام ماع االحاتالل
 .ميكن أن يساندها جمموعة من األفراد كما حدث

أماااا عااان دور اجلااايش املصاااري والشااارطة املصااارية يف ثاااورة 
عسكرية لسيطرة االحتالل فاجليش مل يقف معها كقوة ، 91

يضااااح، هناكاااه يف احلاااروب كماااا سااابق ومت اإلإعلياااه وتشاااتته و 
ولكناااااه مل يقاااااف أيضااااااا يف مواجهتاااااا وقمعهاااااا، أماااااا الشاااااارطة 

، بشااااك  كباااااري و رز فوقفاااات ضاااادها مااااع جنااااود االحااااتالل
قصاااااااء الاااااايت اتبعتهااااااا سياسااااااية وذلااااااك عاىااااااد إىل سياسااااااة اإل

ن وجادت االحتالل ألي عنصر وطين داخا  املؤسساة، ولكا
ثبتاااات وطينيتهااااا داخاااا  هااااذه أبعااااض احلاااااالت الفرديااااة الاااايت 

 املؤسسة ووقفت جبانب الثورة والثوار.
 

                                                           

(، 2موالان، جهاز األمن السياسي املصري...النشأة والتطور)( أمحد  3)
 ، مدوانت اجلزيرة، متاح على الرابط التايل: 29-99-2097

https://goo.gl/ofUjEF  
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 9191موقف اإلألليز واألجانب من ثورة 

 مسية عبد احملسن
 مقدمة:

شهدت مصر بعض مظاهر االعرتاض والرفض الوطين 
، ولكنها كانت حمدودة ومل منذ جميئه لالحتالل اإلجنليزي

م  لشعبية واالتساع اللذان اتسمت هبما املقاومة تتس
شع لة لثورة 

ُ
 تشهد مل"  يذكر عماد أبو غازي أنه 9191امل

سنوات احلرب مقاومة لالحتالل سو  بعض العمليات 
الصغرية ألعضاء احلزب الوطين وأنصاره، لدرجة دفعت 
القيادة الربيطانية إىل سحب جزء من القوات املخصصة 

الداخلية إىل جبهة القتال عندما استشعرت  لتأمني اجلبهة
. فقد ضاعفت احلرب العاملية (9)"أن األمور آمنة يف الداخ 

آًثر االحتالل ومساوىه ووسعت من نطاقها ووطأهتا على 
غالب فئات الشعب وخمتلف مدن مصر، فكان ذلك دافعا 
لتحول التحركات الداعمة للمطالب املصرية  الستقالل 

ركات شعبية شاكية من مظامل االحتالل واحلرية إىل حت
وإجحافه  فقد بدأت حركة سياسية مث حتولت إىل ثورة 

 اجتماعية.
وعليه، أحاول يف هذا التقرير إلقاء الضوء على تطور 
وضع االحتالل الربيطاين ملصر سياسيا واقتصاداي واجتماعيا 

. مث 9191وثقافيا مع احلرب العاملية األوىل، مبا أشع  ثورة 
قف االحتالل وما اختذه من إجراءات وسياسات يف مو 

مواجهة الثورة، وما أسفر عنه ذلك املوقف. فضال عن 
موقف األجانب املوجودين يف مصر من الثورة، وكيف 

 تعام  معهم الثوار.
 

                                                           

 .حثة علوم سياسية مبركز احلضارة للدراسات والبحوث  
، )القاهرة: اهليئة العامة لقصور 9191حكاية ثورة عماد أبو غازي، ( 9)

 .7، ص (2001الثقافة، 

 :األسباب السياسية للثورةاالحتالل و   -أوالً 
كان وضع االحتالل الربيطاين يف مصر مهد دا من 

ا للدولة العثمانية بب استمرار تبعية مصر رمسيا اخلارج  بس
من انحية، وبسبب املطامع واملنافسة األوروبية لربيطانيا يف 
مصر من انحية أخر . تراجعت تلك املنافسة نسبيا بعد 

، جاء 9104 مع فرنسا عام أن وق عت بريطانيا اتفاقا ودايا 
إن حكومة جاللة امللك فيه فيما يتعلق بوضع مصر: "

ك بريطانيا( تصرح أبهنا ال تقصد تغيري احلالة السياسية )مل
يف مصر، وحكومة اجلمهورية الفرنسية تصرح أبهنا ال 
تعرتض عم  بريطانيا العظمى يف مصر، ال بطلب تعيني 

 .(2)أج  لالحتالل وال أبمر آخر"
واستغلت بريطانيا بوادر النزاعات األوروبية اليت نشبت 

األوىل للتخلص متاما من سيادة  على إثرها احلرب العاملية
الدولة العثمانية على مصر، ولضمان مواجهة أي اعرتاض 
سعت بريطانيا لفرض سيطرهتا على حتركات اجملتمع  
فسيطرت على وساى  االتصاالت السلكية والالسلكية، 
وفرضت الرقابة على الصحف والربقيات والرساى . 

كتوبر أ 98( يف 9194لسنة  90وأصدرت )قانون رقم 
الذي مينع التجمهر، وجاء فيه أنه "إذا كان التجمهر املؤل ف 
من مخس أشخاص على األق  من شأنه أن جيع  السلم 
العام ق خطر، وكان رجال السلطة قد أمروا املتجمهرين 

 يعم  مل لتفرق فك  من بلغه األمر منهم ورفض إطاعته أو 
بغرامة ال  أشهر أو 6به يعاقمب  حلبس مدة ال تزيد على 

جنيها"، وطُبّ ق ذلك القانون على املصريني  20تتجاوز الا
 .(3)فقط دون األجانب

كما أنشأت حماكم عسكرية اعتمدت قوانني غري 
مصرية، وتوىل القضاء فيها جمموعة من ضباط اجليش 

وأعطيت هلذه . اإلجنليزي جيهلون عادات البالد وتقاليدها
قضي يف جراىم احملاكم اختصاصات واسعة، فكانت ت

                                                           

 .5( املرجع السابق، ص 2)
 911تتصفح ىف أورا  املصريني قبل « الشرو »( خالد أبو بكر، 3)

 ، على الرابط: 2093ديسمرب  39، 9191عام: مصلر سنلة 
dRoPTK9https://bit.ly/  
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القذف والسب يف غري اإلجنليز، واملساى  اخلاصة  آلداب 
والتزييف، وتبعا لذلك أصبح ك  شخص خاضع للقانون 
اجلناىي املصري حياكمم أمام احملاكم العسكرية إذا ارتكب 
 .جرمية اعتربهتا السلطة العسكرية لالحتالل منافية ملصلحتها

حكام العرفية يف أعلنت األوبعد دخول بريطانيا احلرب 
  حي؛ أعلن اجلنرال السريجون 9194نوفمرب  2مصر يف 

قرارا نصه:   مكسوي  قاىد جيوش االحتالل ق مصر
رت من حكومة جاللة ملك بريطانيا  "ليكن معلوما أين أُم 
العظمى أبن آخذ على مراقبة القطر املصر  العسكرية لكي 

ي حتت يتضمن محاؤه، فبناء على ذلك صار القطر املصر 
وحذر املصريني من تكدير  احلكم العسكري من رارنخه"،

السلم العام ومساعدة أعداء إجنلرتا وحلفاىها، ودعاهم إىل 
 .(9)اتباع مجيع األوامر اليت تصدرها السلطة العسكرية

 98تال ذلك وضع مصر حتت احلماية الربيطانية يف 
ة "إن وزير خارجية جالل :ديسمرب، وجاء يف قرار اإلعالن

ملك بريطانيا يعلن أنه نظراا حلالة احلرب الناشئة عن عم  
تركيا، فقد وضعت مصر حتت محاية صاحب اجلاللة، 
 .وسوف تصبح من اآلن فصاعداا حتت احلماية الربيطانية

وبذلك انتهت سيادة تركيا على مصر، وسوف تتخذ 
حكومة جاللة امللك مجيع اإلجراءات الضرورية للدفاع عن 

 .(2")سكاهنا ومصاحلها مصر ومحاية
خلع اخلديوي عباس أعلنت بريطانيا  ،ويف اليوم التايل

حلمي الثاين ونصبت بدالا منه عمه حسني كام  بلقب 
سلطان، ومن مث أهنت السيادة العثمانية على مصر متاما. 

"يعلن انظر اخلارجية لد  وجاء نص اإلعالن كالتايل: 
إلقدام مسو عباس  جاللة ملك بريطانيا العظمى أنه  لنظر

حلمي  شا خديو مصر السابق على االنضمام ألعداء 
امللك قد رأت حكومة جاللته خلعه من منصب اخلديوية، 
وقد عرض هذا املنصب السامي مع لقب سلطان مصر 

                                                           

 صدر السابق.( امل9)
.. إعالن احلماية الربيطانية على 9194ديسمرب  98، صالح اإلمام( 2)

 ، على الرابط:2092 – 92 - 97 ،املصريونمصر، 
 https://goo.gl/WoZxFT  

على مسو األمري حسني كام   شا أكرب األمراء املوجودين 
 .(3)"من ساللة حممد عليّ فقمب لمه

جراءات بوعود شفهية من بريطانيا واقرتنت تلك اإل
حلسني كام  عند تنصيبه مبنح مصر استقالهلا وسيادهتا  

"قد أصبح من فجاء يف رسالة احلكومة الربيطانية إليه: 
الضروري اآلن وضع شك  للحكومة اليت ستحكم البالد 

كما تضمنت وعدا  لنظر يف نظام االمتيازات   بعد حتريرها"،
حلرب. ومع اقرتاب هناية احلرب بدأ األجنبية بعد انتهاء ا

التفكري جداي يف نظام جديد إلدارة البالد، وقد وضع 
 لفع  السري وليم برونيت املستشار املايل الربيطاين مشروعا 
لقانون نظامي ملصر، لكن النخبة السياسية املصرية رفضته 
متاما ألنه وضع مصر يف مرتبة املستعمرات وحرمها من 

 .(4)تخبجملس تشريعي من
وقد تبع دخول بريطانيا غمار احلرب آًثر حمورية  لنسبة 
لألوضاع السياسية يف مصر، فبعد إعالن احلماية عليها 

عباس ما لبثت أن دفعت بريطانيا مصر  يوتنحية اخلديو 
للخروج عن حيادها من أطراف احلرب واالنضمام إىل 
جانب بريطانيا، ب  واختذت مصر مبثابة قاعدة عسكرية 

ربيطانيا وحلفاىها يف مواجهة تركيا ودول احملور  نظرا ملوقع ل
مصر االسرتاتيجي ووجود قناة السويس، وحتملت مصر 

 .(5)وحدها نفقات وتكاليف هذه املعسكرات
ومع هناية احلرب وانتصار بريطانيا انتظر املصريون تنفيذ 
بريطانيا وعودها مبنح مصر استقالهلا الكام ، خاصة بعد 

 9198نوفمرب  7تصرحيا يف من بريطانيا وفرنسا  إصدار ك 
يعلنون فيه نيتهم إنصاف الشعوب العربية اليت كانت ختضع 
للحكم العثماين، وأيضا إعالن الرىيس األمريكي آنذاك 
وودرو ويلسون مساندة حق الشعوب يف تقرير مصريها. ويف 

                                                           

تتصفح ق أوراق املصريني قب  « الشروق»( راجع: خالد أبو بكر، 3)
 عام، مرجع سابق. 900

 .8( عماد أبو غازي، مرجع سابق، ص 4)
، )القاهرة، دار مصر يف احلرب العاملية األوىل( راجع: لطيفة سامل، 5)

 (، نسخة إلكرتونية متاحة على الرابط: 2001الشروق، 
dq4LBQ2https://bit.ly/  
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أُعل نت اهلدنة، وأرس  ملك اجنلرتا إىل  9198نوفمرب  99
ان فؤاد يشكره على مساعدة مصر وأبن مصر السلط

سينوهلا نصيب كام  فيما سيعم على االمرباطورية الربيطانية 
األمر الذي دفع بعضا من أعضاء اجلمعية  .من الرخاء

التشريعية، وعلى رأسهم سعد زغلول، للتفكري يف السفر إىل 
لندن أو حلضور مؤمتر الصلح املنعقد حينئذ واملطالبة حبق 

االستقالل. ودعما لتحرك الوفد بدأت حركة  مصر يف
شعبية جلمع توقيع املصريني على توكيالت للوفد لتمثيلهم 
والتعبري عن مطالبهم. وعليه، طلب الوفد مقابلة املندوب 

إذن للحصول على السري وجنت السامي الربيطاين يف مصر 
السفر، الذي تردد يف مقابلتهم مث وافق للتعرف على 

استمرار بريطانيا، وكذلك قدم رىيس الوزراء موقفهم إزاء 
 املصري طلبا مماثال. 

غري قدم وجنت الطلبني  لسفر إىل لندن حلكومة بالده، 
أن السلطات الربيطانية أظهرت بعد ذلك نيتها يف رفض 

بعد اتساع حركة  وإبقاء سيطرهتا على مصراملطالب املصرية 
ركات الوفد توقيع التوكيالت ومساندة احلكومة أيضا لتح

ومطالبه، فبدأت مبواجهة ومنع مجع التوكيالت الشعبية 
للوفد  "فقد شعرت سلطات االحتالل الربيطاين خبطورة 
احلركة فقررت التصدي هلا، فأصدر مسرت هينز املستشار 
اإلجنليزي لوزارة الداخلية أوامره إىل مديري املديرايت 

 التوكيالت".  ستخدام القوة ملنع حركة التوقيعات ومبصادرة
أرس  سعد إىل السلطات  9198نوفمرب  28و"يف يوم 

العسكرية الربيطانية يستعج  التصريح له  لسفر، فجاء الرد 
عليه بعد يوم واحد أبنه قد عرضت صعو ت متنع من 
إجابته إىل طلبه يف الوقت احلاضر، ومىت زالت تلك 
الصعو ت تبادر إبعطاىه وصحبه اجلوازات اليت 

ا"... فخاطب سعد املندوب السامي الربيطاين يف يطلبوهن
نفس اليوم مطالبا إايه بتذلي  الصعو ت أمام سفر الوفد 
املصري... عندىذ أسفرت دار احلماية عن موقفها وأبلغت 

ديسمرب برفض سفره هو وزمالؤه،  9سعد خبطاب رمسي يف 
وأن عليهم أن يقدموا تصوراهتم كتابة إىل املندوب السامي 

يطاين مبصر، على أن ال خترج تلك املقرتحات عن اخلطة الرب 
 اليت رمستها احلكومة الربيطانية ملستقب  مصر".

وزايدة على ذلك ووجه طلب الوفد  لتهديد بتنفيذ 
األحكام العرفية، بعد أن خاطب الوفد معتمدي الدول 
األجنبية يف مصر اعرتاضا على السياسات الربيطانية  

وطسن" قاىد القوات الربيطانية يف مصر "بتطبيق فأنذرهم "
األحكام العرفية عليهم يف حال استمرارهم يف معارضة 

نشر الوفد يف اليوم التايل احتجاجا السياسة الربيطانية". ف
على هتديد وطسن، ما اعتربته السلطة العسكرية اعتداءا 
عليها، وبناء عليه صدرت أوامر املندوب السامي إبلقاء 

على سعد زغلول ورفاقه ومت احتجازهم مث نفيهم إىل  القبض
 . (9)مالطة"

فاشتعلت التظاهرات على إثر ذلك، واتسع نطاقها 
املكاين والنوعي تدرجييا حىت مشلت كافة أرجاء مصر تقريبا 
وخمتلف فئاهتا، ومل تتمكن قوات االحتالل من إمخاد 

انتهاج  التحركات الشعبية  ستخدام القوة املادية، فبدأت يف
سياسة هتدىة وتسكني، خاصة بعد ضمان اعرتاف القو  

 الدولية بسيادة بريطانيا على األراضي املصرية. 
األسباب االجتماعية واالقتصادية االحتالل و  -اثنًيا

 :للثورة
على الصعيد االقتصادي واالجتماعي تسببت احلرب يف 
، جتريف املوارد الطبيعية والنقدية وحىت البشرية يف مصر

وتسببت يف إفقار فئات واسعة من املصريني وعوزهم 
الشديد يف مقاب  استفادة فئة حمدودة للغاية، أغلبها من 
 األجانب، من تلبية احتياجات ومطالب االحتالل وجنوده.
فمن انحية أد  اندالع احلرب وتورط مصر فيها إىل 
اندفاع الناس إىل سحب وداىعهم وأمواهلم من البنوك خوفا 

ما تسبب يف عجز البنوك عن استمرار دفع ، عليها

                                                           

 ( راجع يف ذلك:9)
، ، األلرتا يف مصر، أو مصر قبل االحتالل وبعدهأمحد شهاب -

، 907اهرة: مكاتب النشر والتأليف التجارة, د.ت(، ص )الق
908. 

 .36، 26، 24، 90عماد أبو غازي، مرجع سابق، ص ص  -
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األماانت إىل أصحاهبا، وتوقفها عن إقراض األفراد 
 و"التسليف على احملصوالت".

كما امتنع الناس عن استثمار أمواهلم يف التجارة، 
وكذلك امتنع كثري منهم عن شراء ك  ما مل يكن ضروراي 

تقلي   جدا  فاضطرت كثري من احملالت التجارية الكرب  إىل
مصاريفها قدر اإلمكان ولو  لتخلص من العمال، وأجلت 
احلكومة أيضا ك  املشروعات اليت كانت قد بدأت يف 
تنفيذها. ترتب على ذلك أن "قلت األموال املتداولة بني 
الناس يف القطر وقلت  لتايل الثروة اليت ميلكوهنا. والنتيجة 

ديونه اليت أن أقب  الناس على بيع ُحليهم ليدفع بعضهم 
حلت آجاهلا وليقتات البعض اآلخر أبمثاهنا، وكان من أثر 

 .ذلك أن اخنفضت أمثاهنا بزايدة عرضها"
وقد رصدت الدكتورة لطيفة سامل يف كتاهبا "مصر يف 
احلرب العاملية األوىل" مالمح تردي الوضع االقتصادي يف 

 9191، الذي كان دافعا قواي لدعم ثورة (9)تلك الفرتة
 ع نطاقها والفئات املشاركة فيها.واتسا 

كان أبرز قطاع عا  اقتصاداي من آًثر احلرب هو 
القطاع الزراعي  فقد كان احتياج بريطانيا كبريا للسلع 
واحملاصي  الزراعية لتوفري املؤن الالزمة للجنود من قواهتا 
وقوات حلفاىها، فضال عن احتياجات املدنيني من 

ودين يف مصر. ومل تكن مصر الربيطانيني واألجانب املوج
من قب  ذلك ذات إنتاج زراعي واسع، وإمنا كانت تعتمد 
على استرياد جزء كبري من احتياجاهتا من اخلارج، وتوقفت 
تلك الواردات أثناء احلرب لعدة أسباب  فمن انحية 
املصانع واملنتجون  لغرب حولوا إنتاجهم حنو األسلحة 

، ومن انحية أخر  والذخرية وغريها من أدوات احلرب
انقطعت العالقات بني مصر والدول احملار بة لربيطانيا، كما 

 انقطعت الطرق التجارية اليت كانت تر د البضاىع عربها.
وقع عبء تقدمي املواد الغذاىية الالزمة لربيطانيا ومن مث 

على مصر  فكان لزاما عليها زايدة املساحات املزروعة 
بريطانيا إىل التقلي  من   حملاصي  الغذاىية. فاجتهت

                                                           

 ( لطيفة سامل، مرجع سابق.9)

مساحات زراعة القطن، وإجبار أصحاب األراضي 
 والفالحني على زراعة احلبوب واحملاصي  الغذاىية األخر .

أنشئت جلنة للنظر يف متوين اجليوش  9195ففي عام 
الربيطانية، "ونتيجة اخلوف من نقص موارد الطعام األساسية 

ن اجليوش وااللتزامات اليت فرضت على مصر لتموي
يقضي  9197سبتمرب  8الربيطانية، صدر مرسوم يف 

بتحرمي زراعة القطن يف مصر العليا وتقييد زراعته بثل؛ 
استولت . .األراضي القابلة للزراعة يف األجزاء األخر 

السلطة على ك  ما يلزمها من منتجات زراعية  لسعر 
الذي ترتضيه هي.. وكان على ك  فرد أن يقدم ما ملكت 

من غالل وحبوب وإال عر ض نفسه خلطر املصادرة  يده
والقبض واحملاكمة.. واستمرارا لتلك السياسة أصدر القاىد 

أمره  حلصول  9197العام للقوات الربيطانية يف نوفمرب 
على املؤن الالزمة للحملة  ألسعار الرمسية، وحتددت 

 أبخبس األمثان".
يثبت أن  وفرضت جلنة مراقبة التموين عقو ت على من

لديه أي مقدار خمزون من الغالل، وانتشر التفتيش 
 ألراضي واملنازل، وأعلنت عن جواىز مالية لك  من يرشد 
عن كميات خمبأة من القمح.. فارتفعت أسعار الغالل، 
وتبعا لذلك ارتفعت أسعار الدقيق.. وكذلك ارتفعت أسعار 

 %.45اخلبز حوايل 
صول القطن يف عام كما احتكرت السلطة الربيطانية حم

، وعينت "جلنة مراقبة بذرة القطن" لكي 9197-9198
تتوىل شراء وختزين وشحن القطن حلساب بريطانيا، وفرضت 
عليه رقابة شديدة أدت إىل خسارة كبرية ألصحاب 

نتج عن ذلك اخنفاض الطلب على القطن نتيجة  .األراضي
حتكم التجار األجانب فيه ويف حتديد أسعاره، فتوقفت 
حركة السوق وتكدست فيه األقطان، وأصيبت مصر 

مليون جنيه، وقد ورد يف  32خبسارة اقتصادية كبرية بلغت 
تقرير ملنر أن "هناك ما يدل على أن التحكم يف أسعار 
القطن زاد استياء الناس ألن هذا احلكم حيرم املزارع مزية 
املزامحة يف األسواق األجنبية مع كون إجيار أطيانه يف 

 . "دازداي
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"ألن أعضاء  ،ومل يكن للفالح أي ملجأ يشكو إليه
جلنة التحكيم اليت ُتستأنمف إليها القرارات كانت مشكلة من 
جتار القطن أنفسهم، فكان الفالح يتجنب الشكو  خوفا 

فاملشرتي هو الذي يقرر السعر،  .من زايدة الضرر عليه
ره ويتسلم البضاعة من اللجنة بسعر أق  من السعر الذي قد

هو لنفسه". كما أصيب كبار املالك أبضرار كبرية بسبب 
سياسة بريطانيا يف احتكار القطن، رغم ارتفاع أسعار القطن 
وارتفاع إجيارات األراضي الزراعية، نتيجة حتكم التجار 

 .األجانب يف أسعار القطن
ك  ذلك يف الوقت الذي كانت فيه أغلب مساحة 

األجانب وبعض كبار مصر الزراعية يف أيدي اإلجنليز و 
فنتيجة تراكم الديون، صادرت  .التجار املوالني لإلجنليز

البنوك األراضي من مالكيها "حىت أوشكت األراضي 
الزراعية كلها أن تنتق  إىل ملكية البنك العقاري واملرابني 

 األجانب".
ومن انحية أخر  ارتفع سعر الفحم، نتيجة تراجع 

ن والنق   "فتعطلت أكثر الوارد منه وارتفاع أسعار الشح
اآلالت املستعملة لري األراضي وتوقفت أعمال وزارة 
األشغال من مشروعات الري وخالفه، وأخذ البعض من  
كبار مالك األراضي يرتكون األرض بدون زراعة.. و لتايل 

 ساءت حالة الفالحني".
أد  ك  ذلك إىل تصاعد سوء األوضاع االقتصادية 

وا على للطبقات الفقرية، وخاص ة الفالحني، الذين ُأجرب 
زراعة حماصي  معينة، وبيعها أبسعار زهيدة تفرضها سلطة 
االحتالل، مقاب  ارتفاع أسعار ما يشرتونه من سلع الزمة 
ملعايشهم اليومية. غري أن استغالل سلطات االحتالل 
للفالحني مل يقف عند هذا احلد، ب  جتاوز إىل االستيالء 

تلكونه من ماشية وحيواانت  حي؛ على ما يربونه أو مي
احتاجت بريطانيا اخليول واحلمري واجلمال حلم  اجلنود 
والعتاد أثناء احلرب، فراحت تصادرها من املصريني عنوة 
ودون أي تعويض. "نشرت السلطة العسكرية إعالان يف 

أمرت فيه مجيع املصريني أن يقدموا  9197نوفمرب  26

لتصرف فيها أو حىت دواهبم، وأصبح غري مصرح هلم  
 .نقلها، وفرضت العقوبة على من نخالف تلك األوامر"

"واستولت السلطة أيضا على األشجار لتنتفع أبخشاهبا 
وتغطي احتياجاهتا منها، وامتدت يدها لتستحوذ على 
النشارة، فكثرت الطلبات عليها حلاجة اجليش 
الستخدامها، واستغلت السلطة املصريني حىت يف أعمال 

قابة على مراكب الصيد  ملياه املصرية، وفوق ذلك فإهنا الر 
استولت على معظم املراكب الشراعية اليت رأت أهنا يف 

 .حاجة إىل استعماهلا"
ومن انحية أخر ، سيطر األجانب أيضا على النشاط 
الصناعي  "ذلك أن العشرين سنة اليت سبقت احلرب رأت 

أس املال األجنيب تفوقا لرؤوس األموال األجنبية، إذ بل  ر 
% من أموال الشركات 19ما يعادل  9194عام 

  .املسامهة"
وكما حدث للفالحني، عا  العمال يف هذه الفرتة 
الظلم واالستغالل حىت أصبحت ساعات عملهم تص  إىل 
اثين عشر ساعة. وتعرض الكثري منهم لالعتقال والتنكي ، 

ايدة كما عا  العمال من ز  النتماىهم للحزب الوطين.
معدالت البطالة، نتيجة استغناء كثري من أصحاب األعمال 
عن العمال لتوفري نفقاهتم، وكذلك فعلت الوزارات 
احلكومية، وقامت احلكومة بتسفري حوايل ثالثة آالف عام  
عاطلني إىل قراهم يف الصعيد لتخفيف األزمة، وخوفا على 

 األمن العام.
واجهة ما ومل يتمكن العمال من اختاذ أي فع  مل

يتعرضون له من ظلم، بسبب ما اختذته سلطات االحتالل 
من إجراءات حدت من حرية املصريني، وقضت على 
 أشكال ومؤسسات العم  اجلماعي مث  النقا ت وغريها. 

ومل يقتصر استغالل السلطة الربيطانية على ذلك 
فحسب، ب  جندت املصريني قسرا، ودفعتهم للقتال 

  فكانت جتمع الرجال والشباب من واملشاركة يف احلرب
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املصريني وجتربهم على التجنيد اإلجباري، وأرسلتهم إىل 
 . (9)ساحات القتال

كما ُأجرب  املصريون على دفع أمواهلم للهالل األمحر 
املصري  للمسامهة يف اإلنفاق على العمليات احلربية، وما 
يرتبط هبا من عمليات واحتياجات طبية  حي؛ "قدمت 

اهلالل األمحر املصرية للسلطة العسكرية قطارات  مجعية
جمهزة بك  ما يلزم لراحة اجلرحى، ومن أمواهلا كانت تساعد 

وبل  ما دفعته مصر للصليب األمحر  .يف إقامة املستشفيات
 جنيه مجعوا قسرا".  320.000

واستولت السلطة على أراضٍّ ومبانٍّ كثرية وغريها من 
ضها العسكرية، معلنة أهنا ممتلكات األفراد، خلدمة أغرا

ستعوض أصحاب تلك املمتلكات ولكنها مل تفع  فيما 
بعد. كما جندت ك  املصاحل احلكومية وغري احلكومية 

 ملتطلبات السلطة العسكرية. 
ترتب على تلك األوضاع االقتصادية املرتدية الناجتة عن 
االحتالل، و ألخص عن احلرب، زايدة عدد الوفيات يف 

عام  375.000قب  احلرب إىل  300.000مصر من 
مبا يزيد عن  590.000وص  اىل  9198، ويف 9196

عدد املواليد يف تلك السنة،  إلضافة إىل ضحااي احلرب 
فضال عن انتشار أمراض اجتماعية  .واجلرحى واملشوهني

عدة، مث  كثرة اجلراىم من سرقة واختالس وقت  وغش ور  
فساد وهتك أعراض وتزوير وتسول واحتيال وفوضى و 

 .(2)ودعارة وغريها
 :األسباب الثقافية للثورةاالحتالل و  -اثلثًا

وعلى الصعيد الثقايف حرصت بريطانيا على جتريف 
عقول املصريني وتزييف وعيهم  فعمدت منذ بداية 
االحتالل إىل إضعاف التعليم وتسطيحه وجعله أداة لتغريب 

بريطانيا مع املصريني وجتهيلهم. ومن انحية أخر  سعت 

                                                           

شهداء مصريون ق احلرب  ( راجع على سبي  املثال: سهام الباشا،9)
منذ العاملية األوىل حاربوا  لسخرة ودفنوا ق دول غربية.. ومصر ال تعرفهم 

 ، على الرابط:  2099أبري   27عاماا،  14
 https://bit.ly/2F2sd6c 
 ( لطيفة سامل، مرجع سابق.2)

بداية احلرب إىل تكميم الصحافة وتقييدها حىت ال تكون 
أداة لنق  احلقيقة وتوعية الناس وتعبئتهم يف مواجهة 

 .(3)االحتالل
فمن انحية جعلت سلطة االحتالل التعليم يف املرحلتني 
االبتداىية والثانوية مبصروفات ال حيتم  دفعها إال القادرون، 

اإلجنليزية حم  اللغة العربية  وعملت على إحالل اللغة
وجعلتها لغة التدريس يف املرحلتني، وشجعت املدارس 
األجنبية لصناعة طبقة تتسم  ألرستقراطية يف ثقافتها 

وكانت  .األجنبية وتنتج التفرقة والطبقية بني أبناء الشعب
نتيجة تلك السياسة اخنفاض نسبة من يعرفون القراءة 

ة االحتالل  فعند احتالل بريطانيا والكتابة يف مصر أثناء فرت 
% 8.43%، بينما اخنفضت إىل 8.5ملصر كانت نسبتهم 

 .9127عام 
وإن كانت بريطانيا قد سعت إىل كسب ود املصريني 
بعض الشيء أثناء فرتة احلرب لتهدىة ثورهتم ضدها، 
فأدخلت بعض التحسينات الطفيفة على النظام التعليمي 

الكتاتيب إىل مدارس   فحولت 9197–9196يف عامي 
أولية ذات أربع فرق، ولقبت الفقيه برىيس والعريف مبعلم، 
ومنعت املعلمني من جباية النقود أو غري ذلك من التالميذ، 

 ويف املقاب  رفعت مرتباهتم.
وقد كان غرض اجنلرتا آنذاك من التعليم االبتداىي هو 

لت إعداد بعض األفراد لتويل الوظاىف الصغرية العامة، فعم
على صبغه  لثقافة اإلجنليزية وخصصته للطبقة األقدر ماليا 
من طبقة تالميذ الكتاب. أما املدارس الصناعية فعمدت 
اجنلرتا إىل عدم إدخال صناعات متنوعة هبا ب  اإلبقاء على 
صنعة واحدة أو اثنتني فقط، هبدف إعداد بعض الصناع أو 

م  ألعمال الفنيني احلاصلني على تعليم فين بسيط للقيا
اليدوية. ويف املقاب  أمهلت التعليم التجاري  حي؛ إن 
األجانب كانوا يسيطرون على األعمال املالية والتجارية يف 

 .مصر

                                                           

 ( راجع يف تفصي  ذلك: املرجع السابق.3)
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وجبانب ذلك، أتسست مدارس أجنبية، فرنسية 
واتسمت تلك  .وأمريكية وإجنليزية وأملانية ويواننية وروسية
والتلميذات من  املدارس بكوهنا "تعمد إىل تغيري التالميذ

اللغة العربية وترغيبهم يف اللغة األجنبية، حىت أصبح 
 املصريون فيها أقو  يف اللغة األجنبية منهم يف اللغة العربية..
والذين يرتبون يف هذه املدارس يضعف إحساسهم القومي 

 ويبعدهم عن دينهم".
غري أن تلك التحسينات الشكلية اليت أدخلتها سلطة 

جح يف استمالة املصريني أو اسرتضاىهم  االحتالل مل تن
حي؛ مل حتقق هلم فاىدة ُتذكر، نظرا الرتفاع تكلفة التعليم 

اليت زادت يف ظ  احلرب كما –وعدم قدرة الطبقات الفقرية 
على حتملها، فضال عن عدم توفر عم  مالىم بعد  -رأينا

االنتهاء من هذا التعليم بسبب سيطرة اإلجنليز واألجانب 
 عمال واملناصب العليا. على األ

ومن انحية أخر  فرضت سلطة االحتالل رقابة شديدة 
على الصحافة،  عتبارها األداة األساسية حينئذ لنق  
األخبار، وكذلك قد تكون أداة مهمة لتعبئة املصريني ضد 

فلم ُيكتفم بقيود قانون مظامل االحتالل ومساوىه. 
ما تنشره املطبوعات، وإمنا فُرضت قيود شديدة على 

الصحف ملنع نشر أي أخبار تسيء إىل سلطات االحتالل 
أو تشري إىل وجود أية معاانة يتحملها املصريون  فكانت 
تلك الرقابة حتذف كثري من املقاالت واألخبار اليت ال تروق 
هلا وتر  فيها مساسا بسلطات االحتالل. كذلك ُمنعت 
ز الصحف من نشر أي خرب له مساس بتحركات اإلجنلي

أثناء احلرب. ب  طالبت إدارة املطبوعات إبلغاء بعض 
الصحف واجملالت اليت كانت ختشى معارضتها، ومنعت 
إصدار أي صحف جديدة يف تلك الفرتة سو  ملن تريد، 

أما الصحف األجنبية يف مصر " وفق شروط مسبقة.
و لذات اإلجنليزية فكانت بطبيعة احلال تعم  لصاحل 

 ".اجنلرتا
 :اجهة اإلألليز للثورةمو  -رابًعا

مرت مواجهة سلطات االحتالل الربيطاين للمقاومة 
مبرحلتني  أوالمها اتسمت  لعنف  9191املصرية عام 

والقوة يف مواجهة الثوار، ظنا أبن القوة املادية ستكون رادعا 
للمصريني ومانعا هلم من املشاركة يف االحتجاجات الرافضة 

وق املصريني يف املعاملة العادلة لظلم اإلجنليز واملطال بة حبق
واحلياة الكرمية واالستقالل. مث انتقلت يف املرحلة الثانية إىل 
قبول التفاوض وحتقيق بعض املطالب، أو على أق  تقدير 

 التظاهر بذلك، سعيا لتهدىة الشارع املصري.
فمع بداية خروج الطلبة للتظاهر وم ن بعدهم خمتلف 

ا على اعتقال أعضاء الوفد فئات الشعب املصري، اعرتاض
املصري، اتبعت سلطة االحتالل سياسة العنف يف 
مواجهتهم  فخرجت القوات العسكرية الربيطانية ملالقاهتم 
 ألسلحة املختلفة موقعة مصابني وقتلى منهم، كبارا 
وصغارا، رجاال ونساءا، منذ اليوم األول للمواجهة، فضال 

املتظاهرين وإيداعهم  عن إلقاء القبض على أعداد كثرية من
األقسام يف احملافظات املختلفة. فُيذكمر أن قوات االحتالل 

( مصري  300قد ألقت القبض يف أول أايم التظاهر على )
"اشتبك املتظاهرون مع  9191مارس  1حي؛ أنه يف يوم 

قوات البوليس اليت كان يقودها احلكمدار اإلجنليزي راس ، 
متظاهر وأودعوا يف  300لى وانتهى اليوم إبلقاء القبض ع

قسم السيدة زينب، ومنه مت ترحيلهم إىل  ب اخللق مث إىل 
وشهد اليوم الثاين للثورة إطالق انر من جانب . القلعة ليال.

 .(9)القوات الربيطانية على املتظاهرين..."
وقد تسلحت قوات البوليس واجليش التابعة لالحتالل 

ية ومدافع رشاشة "أبسلحة متطورة حديثة من بنادق آل
ود  ت مدرعة، حىت الطاىرات استخدموها يف ضرب 
املظاهرات، كما استخدموا املراكب النيلية للوصول إىل 

. فمما (2)األماكن الناىية اليت انقطعت عنها املواصالت"
أن القوات التابعة لالحتالل  -على سبي  املثال–يُذكر 

ملدينة على قصفت مدينة أسيوط بطاىرتني إلجبار أهايل ا
الرتاجع عن اهلجوم على قسم البوليس واالستيالء على ما 
به من سالح، وأرسلوا إليها أيضا سفينة مسلحة عن طريق 

                                                           

 .43، 42ص مرجع سابق،  عماد أبو غازي،( 9)
، )القاهرة: 9191شهداء ثورة ( مركز وًثىق وراريخ مصر املعاصر، 2)

 .6(، ص 9184للكتاب، اهليئة املصرية العامة 
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الني ، غري أن أهايل أسيوط مل تُرهبهم مظاهر العنف تلك 
واستمروا يف مقاومتهم، فردت سلطات االحتالل مبظاهر 

 .(9)عنف شديدة للغاية
دواته املتبعة من ق ب  سلطة زادت مظاهر العنف وأ

االحتالل مع اجتاه املصريني حنو حماولة تعطي  حتركات 
قواهتا، برتصد دورايت البوليس واجليش وقت  أو إصابة 
جنود منها، وتعطي  خطوط السكك احلديدية حىت ال 
تتمكن القوات من االنتقال أو نق  أسلحتهم من خالهلا. 

مارس من القاىد  20فأصدرت سلطة االحتالل إنذارا يف 
العام للقوات الربيطانية حتذر فيه املصريني من قطع السكك 
احلديدية وهتددهم بتطبيق األحكام العرفية عليهم، ومعاقبة 
ب  وإحراق القر  اجملاورة للخطوط املتلفة  حي؛ جاء فيه 
أن "ك  حادث جديد من حوادث تدمري حمطات السكك 

ب عليه إبحراق القرية اليت احلديدية واملهمات احلديدية يعاقم 
هي أقرب من سواها من مكان التدمري، وهذا آخر إنذار". 
ونفذوا ذلك التهديد  لفع   فعلى سبي  املثال هاجم 
اجلنود اإلجنليز بلدة كفر مساعد، وطلبوا من األهايل اخلروج 
من منازهلم لُيعرمضوا على الدورية اإلجنليزية اليت اعتادت أن 

لسكة احلديد يف هذه املنطقة حىت تعرف من متر ليال على ا
األهايل من أطلق الرصاص على عساكر السلطة، فعذبوهم 

. وتكرر األمر أيضا يف قر  (2)ونكلوا هبم وقتلوا منهم
العزيزية والبدرشني والشباك وغريها  حي؛ ُأحر قت القر  
وهنُ بت ممتلكات الفالحني، ومت قت  وجلد الفالحني 

 .(3)لنساءواغتصاب عدد من ا
                                                           

 ، موقع سعد زعلول، متاح عرب الرابط التايل: 9191(  ثورة 9)
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 .925، 992، 999مرجع سابق، ص 
 زعلول، مرجع سابق.، موقع سعد 9191(  ثورة 3)
ز ج ز ج".. "، أمنية طاللوحول منوذج حلوادث االغتصاب، راجع:  -

، 9191عرض مسرحي جيسد واقعة اغتصاب لنساء ثورة 
  ، متاح عرب الرابط التايل:23/4/2096

5ZrS4https://goo.gl/m  
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وامتدت مظاهر العنف تلك لتشم  إقامة حماكمات 
عسكرية مشددة ملن أُلق ي القبض عليهم من املصريني أثناء 
التظاهرات، للتنكي   ملصريني وإخافتهم من املشاركة يف 
التظاهرات. فأصدرت تلك احملاكم أحكاما مشددة ومغلظة 

شك أو يف حق من ألقي القبض عليهم، بتهم بعضها جملرد ال
التجمهر أو األخبار الكاذبة  منها أحكام  لغرامة واجلملد، 
واألشغال الشاقة لبعض األايم، وأحكام  لسجن لفرتات 
متفاوتة واجهوا خالهلا أشكاال من التعذيب واإلمهال مات 
على أثره بعض املعتقلني  حي؛ مل يكن هناك متييز بني كبري 

"فشراسة التعذيب أو صغري، غين أو فقري، قوي أو مريض  
والتنكي  كانت مسة  رزة لتلك احملاكمات"، ووصلت أحياان 
إىل أحكام اإلعدام. وقد "انتشرت هذه احملاكم العسكرية 
يف خمتلف عواصم ومراكز القطر... وكان من الواضح أن 
هذه احملاكم تنتق  حي؛ ضخامة احلوادث واشتعال هليب 

 .(4)الثورة"
ومقاومتهم وإصرارهم على  مع استمرار خروج املصريني

مطالبهم ملا يقرب من شهر، بدأت بريطانيا تعيد النظر يف 
سياستها يف مواجهة الثورة والتعام  معها، متجهة حنو 
حماولة التهدىة واحتواء املصريني إبظهار االستجابة لبعض 
مطالبهم، وعلى رأسها اإلفراج عن أعضاء الوفد املصري 

مؤمتر الصلح يف فرنسا وعرض والسماح هلم  لسفر حلضور 
مطالبهم. دعم ذلك جناح بريطانيا يف إقناع الدول األوروبية 
 ستمرار سيطرة األوىل على مصر مع ضمان مصاحلهم 
فيها، ومن مث مل تشعر بريطانيا خبطر من السماح ألعضاء 

 الوفد  لسفر وعرض مطالبهم يف مؤمتر الصلح.
ين يف مصر السري تزامن ذلك مع إعفاء املعتمد الربيطا

وجنت وإرسال الفيلد مارشال اللنيب قاىد القوات احلربية يف 
مصر وسوراي إىل مصر وإعطاىه سلطة حربية ومدنية  ليفع  
ما يشاء إلعادة النظام يف مصر  فأول ما فع  أخلى سبي  

                                                           

 ( كٌ  من:4)
 .45سابق، ص عماد أبو غازي، مرجع  -
، مرجع سابق، ص 9191مركز وًثىق وراريخ مصر املعاصر، شهداء ثورة  -

962 ،963. 
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 7املعتقلني ومسح ألعضاء الوفد  لسفر إىل أورو . ففي 
لنيب قراره  إلفراج عن سعد "أعلن اجلنرال ال 9191أبري  

وصحبه وإ حة السفر للمصريني، وأصدر بذلك منشورا 
قال فيه: "اآلن وقد عاد النظام بنجاح عظيم فباالتفاق مع 
حضرة صاحب العظمة السلطان أعلن أنه مل يبق حجر 
على السفر، وأن مجيع املصريني الذين يريدون مبارحة البالد 

الوة على ذلك أن كال من: يكون هلم احلرية، وقد قررت ع
سعد زغلول  شا وإمساعي  صدقي  شا وحممد حممود  شا 
ومحد الباس   شا يطلقون من االعتقال ويكون هلم كذلك 

 . (9)حق السفر"
غري أن سفر الوفد إىل  ريس كان حمب طاا  حي؛ وجدوا 
أنه قد متت املوافقة على سيطرة بريطانيا على مصر، فقد 

صلح اليت نوقشت يف مؤمتر فرساي إقرار تضمنت شروط ال
احلماية الربيطانية على مصر وأصبح جزءا من معاهدة 

، وبذلك مت 9191يونية  28فرساي اليت مت إقرارها يف 
 .(2)االعرتاف دوليا بتلك احلماية على مصر

فعاد الوفد إىل مصر خاىبا، إال أن سعد زغلول اند  
ال مصر استقالهلا، بضرورة مواصلة الثورة والكفاح حىت تن

وجتددت التظاهرات يف مصر مرة أخر   فأرسلت بريطانيا 
جلنة ملنر للتعرف على أسباب جتدد الثورة من خالل 
لقاءات مع املصريني، إال أن املصريني أعلنوا مقاطعتهم 
التامة لتلك اللجنة ورفضوا مقابلة أعضاىها أو احلدي؛ 

يا وسافر الوفد معهم، فاضطرت اللجنة إىل العودة لربيطان
للتفاوض معها مفوضا من الشعب املصري للحصول على 

لت استقالل مصر.  وتوص  الطرفان إىل مشروع معاهدة أُرس 

                                                           

 ( راجع:9)
 .908أمحد شهاب، اجنلرتا يف مصر، مرجع سابق، ص  -
: اتريخ مصر القومي من سنة 9191ثورة عبد الرمحن الرفعي،  -

(، 9187ها/ 9407)القاهرة، دار املعارف،  ،9199إىل سنة  9191
 .306، 304 ص
 ( لطيفة سامل، مرجع سابق.2)

إىل القاهرة لتصديقها، إال أن احلزب الوطين طلب تعديلها، 
 .(3)ولكن جلنة ملنر رفضت التعديالت

ترتب على ذلك تصاعد املوقف  فقاطع الشعب 
اإلجنليزية، فألقي اإلجنليز القبض على سعد املصري البضاىع 

زغلول ونفوه مرة أخر  إىل جزيرة سيش  فازدادت الثورة 
اشتعاال، وحاولت إجنلرتا القضاء على الثورة  لقوة مرة 

وأمام املقاطعة الىت بدأها املصريون  .أخر  ولكنها فشلت
للمنتجات والشركات والبنوك اإلجنليزية، وهتديد مصاحل 

ا االقتصادية، استجابت بريطانيا ملطالب املصريني، بريطاني
الذي رفعت  9122فرباير  28وأصدرت ما عر ف بتصريح 

فيه احلماية عن مصر واعرتفت فيه  ستقالل مصر من 
  حي؛ كان (4)الناحية القانونية، األقرب منها إىل الشكلية

اعرتافا مقيدا بشروط أو حتفظات أربعة. فقد كان نص 
ي؛ إن حكومة جاللة امللك، وطبقا للنيات "حالتصريح: 

اليت أعلنتها، ترغب يف االعرتاف فورا مبصر دولة مستقلة 
ذات سيادة. وحي؛ إن للعالقات بني حكومة جاللة امللك 
ومصر أمهية عظمى لالمرباطورية، لذلك تعلن املبادئ 

 التالية:
انتهاء احلماية الربيطانية على مصر،  -9

 ات سيادة.وتعلن مصر دولة مستقلة ذ
إهناء األحكام العرفية، اليت أعلنت يف  -2

 .9194نوفمرب  2
وإىل أن حيني الوقت الذي يتسىن فيه  -3

إبرام االتفاقيات بني حكومة جاللة امللك 
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عاماا على ثورة  13والفالح يزرع ليأك  الربيطانيون ) لفيديو والصور.. 

، متاح 2092مارس  1والشعب املصري ما زال حيلم  لكرامة(،  9191
 VxtaZq9y/https://bit.lعرب الرابط التايل: 

عهدا السلطان حسني كام  وامللك فؤاد األول، موقع مقات  من  -
 الصحراء، مرجع سابق.

https://goo.gl/XvCpRf
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واحلكومة املصرية يف األمور اآليت بياهنا 
 ملفاوضات الودية بني الفريقني، حتتفظ حكومة 

ورة مطلقة، جاللة امللك بتوليها األمور اآلتية، بص
 وهي:
أتمني مواصالت االمرباطورية الربيطانية  .أ 

 يف مصر.
الدفاع عن مصر ضد أي عدوان أجنيب،  .ب 

 أو التدخ  املباشر وغري املباشر.
محاية املصاحل األجنبية، ومحاية  .ج 

 األقليات.
 مسئولية السودان." .د 

 :األجانبموقف   -خامًسا
( مليون 92) 9191كان عدد سكان مصر يف عام 

نهم أجانب مقيمني من شىت األجناس، وكانوا نسمة، م
يتمتعون بنظام االمتيازات األجنبية الذي جيعلهم يتفوقون 
على املصريني يف أرضهم  حي؛ "كان املصري يعم  لد  
األجنيب بنظام السخرة، يكاد ال ميلك شيئا، إذا وقعت 
خماصمة بينه وبني األجنيب فاحلق داىماا مع األجنيب، والذل 

لمصري، العمال يعملون ألج  املالك األجنيب، والسجن ل
 .(9)والفالح يزرع ليأك  الربيطانيون"

فقد ضمت مصر طبقة من األتراك حبكم تبعيتها للدولة 
العثمانية حينذاك، كانت الطبقة االرستقراطية احلاكمة ذات 
امتيازات كثرية  فأغنياؤها يعيشون عيشة الرتف وحيتلون 

مة واجليش، وكثريا ما متثلت هذه املناصب الكرب  يف احلكو 
الطبقة  ألوروبيني يف التعليم ومنط العيلش "وبعدت ك  

 .البعد عن مصر وعاداهتا وتقاليدها"
إىل  اوكان هناك أيضا طبقة من األوروبيني الذين جاءو 

مصر لالستفادة من ثرواهتا يف ظ  نظام االمتيازات، 
م فأصبحوا أصحاب املصاحل الكرب  يف مصر ومحته

احلكومة ودعمتهم ملا حيققونه هلا من مصاحل مشرتكة، 
فأصبحت هلم اليد العليا يف جماالت الزراعة والصناعة 

                                                           

 مرجع سابق.عبد الفتاح بدوي، ( 9)

والتجارة كما سبق البيان، وأصبح املصريون عاملني لديهم 
 وحتت سيطرهتم وسيطرة اإلجنليز وسلطة االحتالل. 

و لطبع تكونت طبقة من اإلجنليز يف مصر حبكم طول 
تالل، وسعيا من سلطة االحتالل إلحكام سيطرهتا فرتة االح

على إدارة الدولة وأجهزهتا يف مصر، فقد توغ  اإلجنليز يف 
األجهزة واملؤسسات احلكومية، خاصة يف املناصب 
والوظاىف العليا اليت زاد تويل اإلجنليز هلا تدرجييا  حي؛ 
قامت السياسة الربيطانية "يف أواى  عهد االحتالل على 

م عدد حمدود من املوظفني لُيستشاروا ويساعدوا استخدا
خصوصا يف دواىر املالية والري، وتدرجييا أضيف إليهم 
مستشار قضاىي، وآخر للمعارف وبعدها للداخلية، مث عني 
مفتشون لألقاليم، مث ما لب؛ أن اتسع نطاق الوظاىف هلم 
يف احلكومة وازداد عدد املوظفني اإلجنليز زايدة مضطردة، 

احلكومة املصرية خاضعة لإلجنليز، فاملستشار  وكانت
الربيطاين كان حيضر جلسات جملس الوزراء وهو صاحب 

 .(2)الرأي املسموع"
"وقد وصلت نسبة الربيطانيني يف الوظاىف الكرب  يف 

حنو تسعة أعشار يف وكالء الوزارات  9191مصر عام 
وقد ومديري العموم وحنو الربع يف الدرجات الكبرية التالية. 

املوظفني املصريني مما ق بم  سخط من ال أد  ذلك إىل توليد
أسهم يف انضمام القسم الغالب منهم إىل قو  ثورة 

فقد تسربت إىل أجهزة الدولة أسوأ العناصر  .3"9191
الربيطانية وأقلها كفاءة وأكثرها فسادا. ووص  األمر بتهاون 

لًّب  احلكومة املصرية يف حق املصريني أن وزير األوقاف
كانت اليت  –طلب اجنلرتا يف تعيني أحد اإلجنليز يف وزارته 

رىيسا عموميا هلندسة املياه بتفتيش –رة على املسلمنيو قصم
األوقاف مدعيا عدم وجود أه  هلذا املنصب بني مواطنيه 

 .املسلمني األكفاء

                                                           

 لطيفة سامل، مرجع سابق.( 2)
سعد زغلول يفاو  االستعمار: دراسة يف طارق البشري، ( 3)

ئة (،)القاهرة: اهلي9191 – 9191املفاوضات املصرية الربيطانية )
 .98(، ص 9177املصرية العامة للكتاب، 
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نية هاجرت من تركيا والشام يوتكونت أيضا جالية أرم
، ومارسوا العم  االقتصادي. ازداد عددهم مع قيام احلرب

وجالية شامية جاءت إىل مصر منذ عهد إمساعي ، 
وأصبحت جالية ذات نفوذ كبري استمدته من أعضاىها وما 

حي؛ كان معظمهم من  شغلوه من مراكز يف اجملتمع 
الطبقة العليا وكبار رجال الدولة، كما جنحوا يف التجارة 

 والزراعة والصناعة.
ملهاجرين إىل مصر أيضا جالية ذات كما شك   اليهود ا

أتثري مهم يف اجملتمع املصري، وتولت اخلزانة املصرية نفقاهتم، 
ومتتعوا بكافة حقوق املواطنني و متيازات أخر . ونظري 
ذلك انضموا ملساعدة اإلجنليز ضد األتراك واحملاربة يف 
صفهم، غري أهنم استفادوا من ظروف احلرب لدرايتهم 

لشئون االقتصادية. ومارسوا نشاطهم يف حرية وكفاءهتم يف ا
رامة واستطاع بعضهم أن يصبح من ذوي األمالك والبعض 

 .(9)اآلخر احتكر بعض الصناعات
ومل يكن جمرد وجود األجانب واإلجنليز يف مصر دافعا 
لدعم ثورة املصريني، وإمنا كانت سلوكيات اجلنود الربيطانيني 

صريني  فقد ساء سلوك على وجه اخلصوص حمفزا ملشاعر امل
اجلنود الربيطانيني، فأساءوا للمصريني بعدة صور من سكر 
وعربدة وتعدٍّ على الناس وسرقة وهنب تعدٍّ على األعراض، 
فكان مما زاد من غضب املصريني جتاه االحتالل. وقد 

– Daily news نشرت إحد  املتطوعات يف صحيفة
من هؤالء   "أن الكثري 9191يف أبري   -على سبي  املثال

كان جاهال جهال فاضحا لدرجة أهنم كانوا يتصورون أن 
مصر بلد إجنليزي، وأن املصريني قوم دخالء ويعجبون كيف 

. وعاملوا .مسح هلؤالء العبيد أن أيتوا إىل هذه الداير.
. ورو  يل أن بعض اجلنود .األهايل بقسوة واحتقار، .

سلمات. السكار  نزعوا الرباقع عن وجوه بعض النساء امل
وكثريا ب  وغالبا ما كان هؤالء اجلنود يف حالة سكر رام 
راىهني يعربدون ويضربون ويصيحون يف ك  مكان، يدخلون 

                                                           

 مرجع سابق. لطيفة سامل،( راجع: 9)

البارات يشربون وميذون وال يدفعون ب  يقومون بضرب 
 .وصابة صاحب احلانة إذا طالبهم  ملقاب "

كما أساء بعض األجانب أيضا لثورة املصريني وحراكهم 
 مواجهة االحتالل الربيطاين  فمما يُذكمر يف هذا الشعيب يف

طافت مظاهرة كرب  ببعض الشوراع إىل أن اإلطار أنه قد "
وصلت إىل ميدان عابدين، ففوج  الثوار أبن الرصاص 
يطلق عليهم من انفذة أحد املنازل وقت  أحد املتظاهرين، 

نيا... وهي ظاهرة ي.. وكان مصدر إطالق النار أرم
قد يكون السبب فيها خوف هؤالء من احلوادث متكررة... 

وظاهرة االعتداء على ممتلكات األجانب يف بعض 
األحيان، إال أن املرجح أن ما حدث قد ال يعدوا حوادث 

 .(2)فردية"
 خالصة:

 ألساس يف وجه االحتالل  9191كانت ثورة 
الربيطاين ومظامله الواقعة على الشعب املصري، مطالبة 

ماعية واالقتصادية واالستقالل السياسي.  لعدالة االجت
وكانت احلرب العاملية األوىل عامال مضاع فا ملساوئ 
عا لنطاقها وآًثرها يف اجملاالت املختلفة،  االحتالل وموسّ 
فكانت دافعا مباشرا للثورة، خاصة بعد مواجهة بريطانيا مع 
املمثلني السياسيني للشعب املصري الذين طالبوا بعرض 

تلك على احلكومة الربيطانية وحكومات الدول املطالب 
 املنتصرة يف احلرب، مث رفضها.

ومن مث كان موقف بريطانيا من التحركات السياسية 
موقفا عداىيًّا  9191النخبوية مث الشعبية املكوّ نة لثورة 

ساعياا الحتواء الثورة وإمخادها، بدءاا أبساليب القوة والعنف 
لغرض، مث  لتفاوض والتحاي  املادي الذي مل حيقق ذلك ا

السياسي وتلبية بعض املطالب اجلزىية للثورة ولو ظاهراي 
 وعلى رأسها املطلب السياسي.

وكولن غالب األجانب املوجودين يف مصر آنذاك ذوي 
مصاحل اقتصادية واجتماعية يف مصر، مستفيدين من 
السيطرة الربيطانية على مصر وما متنحه من مزااي لرعااي 

                                                           

، مرجع سابق، 9191مركز وًثىق وراريخ مصر املعاصر، شهداء ثورة ( 2)
 .70ص 
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األجنبية لنيل  موافقة تلك الدول على استحواذ  الدول
بريطانيا على مصر، فلم يكن من مصلحة تلك العناصر 
األجنبية دعم الثورة أو الدفاع عنها، ب  إن بعضا منهم كان 
مهامجا للمتظاهرين خوفا من هتديد مصاحلهم وممتلكاهتم يف 

  مصر.

هي  -كسلطة احتالل– ةربيطانيالسلطات الفقد كانت 
ه األول لثورة امل   حي؛ سعت إلمخادها 9191عوّ ق واملواج 

لتحجيم مطالبها ومن مث  -على أقصى تقدير–وإفشاهلا، أو 
نتاىجها إىل أقصى درجة ممكنة، لضمان استمرار نفوذها 

 ة ممكنة.رت داخ  مصر أطول ف
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قضااي يف ثورة  -اثنيًا

9191 
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الوحدة الوطنية بني تكوينات الشعب يف ثورة 

9191 
 حممد كمال

 مقدمة:
ثورة  ، فهي9191اشرتكت كافة فئات املصريني يف ثورة 

اشرتك فيها الشباب والشيبة، الرجال والنساء، كبار مالك 
األراضي الزراعية والفالحون األجراء، املوظفون والعمال، 
ساكنو العاصمة وأهايل األقاليم من الريف واحلضر، 

 املسلمون واملسيحيون.
، أو 9191دي؛ عن الوحدة الوطنية يف ثورة وعند احل

يف أي سياق آخر، تركز معظم الدراسات على الوحدة بني 
املسلمني واملسيحيني، ومعها احلق يف ذلك  إذ تذرع 
اإلجنليز يف رفضهم مطالبة الثوار  الستقالل حبماية 
األقليات، فضال عن استخدامهم الورقة الطاىفية أكثر من 

ورة كتعيني يوسف وهبة املسيحي رىيساا مرة يف أحداث الث
 للوزراء تطبيقا ملبدأ فرّ ق تسد.

ويتناول هذا التقرير الوحدة الوطنية بني مكوانت 
بنظرة أوسع تشم  وحدة  9191الشعب املصري يف ثورة 

املسلمني واملسيحيني يف كفاح اجلماعة الوطنية لنيل  
فة للوحدة االستقالل مع تركيز على العناصر األخر  املؤلّ  

املصرية على خطوط الوص  ال الفص  بني النوع والطبقة 
 واجلي  والدين.

 
دة -أوال  بداية الثورة: األسباب املوحلِّ

 93، ففي 9191كان اجلهاد  يوم اجلهاد بداية ثورة 
، قرر سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد 9198نوفمرب 

 العزيز فهمي الذهاب إىل مؤمتر الصلح بعد انتهاء احلرب

                                                           

 .طالب دكتوراة و ح؛ يف العلوم السياسية 

العاملية األوىل، وفيه اجتمع احللفاء املنتصرون يف احلرب 
لتقرير كيفية تقسيم الغناىم يف "مؤمتر  ريس للسالم 

"، لتمثي  مصر وطلب االستقالل. وذهبوا إىل دار 9191
احلماية الربيطانية ملقابلة املندوب السامي الربيطاين، السري 

ركة يف رجينالد وجنت لطلب السماح هلم  لسفر واملشا
املؤمتر، إال أن طلبهم قوب   لرفض، وقي  إهنم ال ميثلون 
سو  أنفسهم فقط، فهب الشعب املصري بك  فئاته جلمع 
التوكيالت لسعد زغلول ورفيقاه لتفويضهم للسفر، لتكون 

نوفمرب من   93، واعترب 9191تلك هي النواة األوىل لثورة 
ا للجهاد الوطين، وقد استمر املص ريون حيتفلون ك  عام عيدا

يف مث  هذا اليوم من ك  عام بعيد اجلهاد الوطين حىت قيام 
 ، اليت ألغت االحتفال. 9152يوليو  23ثورة 

هذا اجلهاد، هذا النضال والكفاح انطلق ألسباب 
خمتلفة، فقد أدت املعارضة للتدخ  األورويب يف شؤون مصر 
إىل ظهور حركة قومية جتمعت وانتشرت بعد التدخ  

. ومع ذلك،  9882ري الربيطاين واحتالهلا عام العسك
هي األعمال  9191كانت األسباب املباشرة لثورة 

الربيطانية خالل احلرب اليت تسببت يف املشقة واالستياء 
على نطاق واسع، وعلى وجه التحديد، مشلت هذه املظامل 
شراء بريطانيا للقطن وأعالف اخلي  وغريها من الدواب اليت  

يف احلرب العاملية األوىل أبسعار أق  من كانت تستخدم 
 500أسعار السوق، والتجنيد اإلجباري لربيطانيا لنحو 

ألف فالح يف فيلق املشاة املصري للنق   ستخدام العمال 
واجلمال، واستغلت بريطانيا مصر كقاعدة حربية مألهتا 
 جلنود من القوات الربيطانية واالسرتالية وغريها. وبعد 

ت مصر  آلًثر السلبية الرتفاع األسعار احلرب، شعر 
 والبطالة.

ففي الريف، كان مألوفا أن تصادمر ممتلكات الفالحني 
من ماشية وحمصول ألج  املسامهة يف تكاليف احلرب، كما 
حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفالحني على 
زراعة احملاصي  اليت تتناسب مع متطلبات احلرب، وعلى 

حملاصي  أبسعار تق  كثريا عن األسعار الساىدة، القيام ببيع ا
ومت جتنيد مئات اآلالف من الفالحني بشك  قسري 
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للمشاركة يف احلرب فيما مسي با )فرقة العم  املصرية( اليت 
استخدمت يف األعمال املعاونة وراء خطوط القتال يف 

 سيناء وفلسطني والعراق وفرنسا وبلجيكا وغريها.
الوقت ذاته ارتفاعاا لألسعار  شهدت هذه الفرتة يف

بشك  ملحوظ، مبا فيها أسعار السلع األساسية  حي؛ 
% عام 296سجلت األرقام القياسية لألسعار ارتفاعا بل  

، وارتفع سعر القمح مبعدل 9194مقارنة بسنة  9198
% والبرتول 994% والفول 941% والسكر 939
ثال % كما بل  سعر الفحم يف هناية احلرب تسعة أم903

 ما كان عليه قب  اندالعها.
واقرتن ذلك أيضا بنقص حاد يف السلع األساسية، 
وكان هلذه األحوال أن أدت إىل تدهور األوضاع املعيشية 
لك  من سكان الريف واملدن  حي؛ شهدت مدينتا 
القاهرة واألسكندرية مظاهرات للعاطلني ومواكب للجاىعني 

لت يف النهب تطورت أحياانا إىل ممارسات عنيفة متث
والتخريب، ومل تفلح إجراءات احلكومة ملواجهة الغالء، مث  
توزيع كميات من اخلبز على سكان املدن أو حماولة ترحي  
العمال العاطلني إىل قراهم، يف التخفيف من حدة األزمة، 
وعلى اجلانب اآلخر كان هناك استياء من ق ب  كبار املالك 

ول على حساب بسبب تدخ  السلطات يف نوع احملص
زراعة القطن ولصاحل السلع الغذاىية وأمهها القمح، رغم أن 
هذه الطبقة قد استفادت من ارتفاع أسعار املنتجات 

 الزراعية مبا فيها القطن والسلع الغذاىية.
من جانب آخر، أدت سنوات احلرب إىل ازدهار بعض 
أقسام الرأمسالية املصرية بسبب إغالق الطرق البحرية، ومن 

صعوبة ورود املنتجات األجنبية، وهو ما أراح فرصة  مث
للتوسع الصناعي والتجاري، وبشك  عام ارتفعت معدالت 

 العمالة خالل سنوات احلرب.
بيد أن هذا التوسع تزامن مع زايدة األسعار ونقص 
الغذاء، كما سبق القول، إضافة إىل تعرض العمال ونقا هتم 

وإصدار القوانني اليت  هلجوم بسبب إعالن األحكام العرفية
حترّ م التجمهر واإلضراب، ويف حقيقة األمر فقد شهدت 
الفرتة منذ العقد األخري من القرن التاسع عشر وحىت 

اندالع احلرب قدراا من النمو يف حجم الطبقة العاملة 
بسبب تدفق االستثمارات األجنبية والتوسع يف شبكات 

نشوب احلرب، النق . ومنذ بداية القرن العشرين وحىت 
خاض عمال الصناعة والنق  عدداا من اإلضرا ت للمطالبة 
برفع األجور وتقلي  ساعات العم ، كما تشك   عدد من 
النقا ت للدفاع عن حقوق العمال مث  الرابطة الدولية 
لعمال السجاىر والورق يف القاهرة، ونقابة عمال الصناعة 

لنشاط اليدوية، ولكن مع نشوب احلرب مت إجهاض ا
 .(9)النقايب وأصبح العمال عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم

وعندما انتهت احلرب، بدأ املصريون  لضغط على 
الربيطانيني مرة أخر  من أج  االستقالل.  إلضافة إىل 
أسباهبم األخر ، ومنها: أتثر املصريني  لرىيس األمريكي 
يع وودرو ويلسون، الذي كان يدعو إىل تقرير املصري جلم

، قامت مصر  خلطوات األوىل 9198الدول. ويف سبتمرب 
حنو تشكي  الوفد، للتعبري عن مطالبها  الستقالل يف مؤمتر 

  ريس للسالم.
فك ر الزعيم سعد زغلول يف أتليف الوفد املصري للدفاع 

م  حي؛ دعا أصحابه 9198عن قضية مصر سنة 
املصرية للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبح؛ يف املسألة 

، ومت 9198بعد اهلدنة )بعد احلرب العاملية األوىل( عام 
تشكي  الوفد املصري الذي ضم سعد زغلول ومصطفى 
النحاس ومكرم عبيد وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي 
وأمحد لطفي السيد وآخرين.. وأطلقوا على أنفسهم )الوفد 
املصري(. وقام الوفد جبمع توقيعات من أصحاب الشأن 

 بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء يف الصيغة: وذلك
)حنن املوقعون على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد 
زغلول و.... يف أن يسعوا  لطرق السلمية املشروعة حيثما 
وجدوا للسعي سبيال يف استقالل مصر تطبيقاا ملبادئ احلرية 

 والعدل اليت تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى(.
د  لسفر للمشاركة يف مؤمتر الصلح لرفع وطالب الوف

املطالب املصرية  الستقالل، وإزاء متسك الوفد هبذا 
                                                           

وتضامن قطيب األمة ضد االحتالل اإلجنليزي، موقع  9191( ثورة سنة 9)
  https://goo.gl/UEuavhر، متاح عرب الرابط التايل: فاروق مص

https://goo.gl/UEuavh
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املطلب، وإزاء تعاطف قطاعات شعبية واسعة مع هذا 
التحرك، قامت السلطات الربيطانية  لقبض على سعد 
زعلول وثالثة من أعضاء الوفد هم حممد حممود ومحد 

هم إىل مالطة يف الثامن من الباس  وإمساعي  صدقي، ورّحلت
، وكان ذلك إيذاانا بقيام الثورة اليت 9191مارس عام 

اجتاحت مجيع أحناء البالد، وتصدت هلا القوات الربيطانية 
 .وقوات األمن املصرية أبقصى درجات العنف

 
 دور املرأة يف الثورة: -اثنًيا

امرأة من  300و 950مارس، نظمت بني  96يف 
مظاهرة ضد االحتالل  (9)دايت احلجابالطبقة العليا مرت

الربيطاين، وهو حدث شّك  دخول املرأة املصرية إىل احلياة 
العامة، وقادت النساء صفية زغلول، زوجة الزعيم سعد 
زغلول، وهد  شعراوي، زوجة أحد األعضاء األصليني يف 
الوفد ومؤسسة االحتاد النساىي املصري، ومىن فهمي ويصا، 

قات الدنيا يف الشوارع إىل جانب تظاهرت نساء الطب
الرجال، ويف الريف، شاركت النساء يف أنشطة مث  قطع 

 خطوط السكك احلديدية.
تولت نساء الطبقة العليا املشاركة يف السياسة ألول مرة 
أدواراا رىيسية يف احلركة عندما مت نفي القادة الذكور أو 
احتجازهم، فنظمن إضرا ت ومظاهرات ومقاطعات 

ىع الربيطانية وكتنب عراىض، وزعنها على سفارات للبضا
 أجنبية حتتج على األعمال الربيطانية يف مصر.

مشهد إحد  املظاهرات النساىية « الرافعي»وصف 
خرجت املتظاهرات يف حشمة ووقار، وعددهن »قاىال: 

يربو على الثالمثاىة من كرام العاىالت، وأعددن احتجاجاا 
ي الدول، طالنب فيه إببال  مكتو ا ليقدمنه إىل معتمد

احتجاجهن على األعمال الوحشية، اليت قوبلت هبا األمة 
املصرية، ولكن اجلنود اإلجنليز مل ميكّ نوا موكبهن من العبور، 

                                                           

)9  ( Helen Chapin Metz (ed.), Egypt: A 
Country Study, (Washington: GPO for the 
Library of Congress, 9110), Available at 
http://countrystudies.us/egypt/28.htm  

فحني وصلت املتظاهرات إىل شارع سعد زغلول )ضريح 
سعد زغلول حالياا(، قاصدات بيت األمة، فضربوا نطاقا 

وسددوا حراهبم إىل صدورهن،  حوهلن ومنعوهن من السري،
وبقني هكذا مدة ساعتني حتت وهج الشمس احلارقة، ب  
تقدمت هد  شعراو  وهي حتم  العلم املصري إىل 

حنن ال هناب املوت، أطلق »جندي، وقالت له  إلجنليزية 
، فخج  «بندقيتك إىل صدري لتجعلين مس كافي  أخر 

عربن.. اجلندي، وتنحى للسيدات عن الطريق وجعلهن ي
ممرضة إجنليزية، أسرها األملان يف احلرب « مس كافي »و

العاملية األوىل وأعدموها رمياا  لرصاص، وكان ملقتلها ضجة  
 .كبرية يف العامل

ظهرت املشاركة اإلجيابية النساىية يف صورة مل يعتدها 
اجملتمع، خبروجهن ألول مرة يف املظاهرات احلاشدة واملنظمة 

، وكانت أول شهيدتني يف هذه 9191رة إىل الشوارع يف ثو 
الثورة السيدتني "محيدة خلي " و"شفيقة حممد"، ويف عام 

مت تشكي  جلنة الوفد املركزية للسيدات، نسبة حلزب  9120
الوفد بزعامة سعد زغلول، وانتخبت السيدة هد  شعرواي 

 .رىيساا هلا
ومن األمساء اليت وّقعت على أول بيان احتجاجي 

يف كتابه عن ثورة « الرافعي»ب ما ذكره حبس -نساىي 
وفضلن االنتساب إىل الزوج أو األب "اآلنسة   -9191

كرمية حممود سامي البارودي"، ابنة حممود سامىي البارودي، 
 ستثناء هد  شعراوي اليت آثرت أن تذكر امسها مقروانا 
با"حرم على شعراوي"، أما صفية زغلول فوقعت  سم "حرم 

"، وكذلك "حرم قاسم أمني" و"جولييت سعد زغلول  شا
 صليب".

ديسمرب اجتمع عدد عظيم من  92ويف يوم اجلمعة 
السيدات املصرايت من مسلمات وقبطيات  لكنيسة 
املرقسية لالحتجاج على قيام وزارة يوسف وهبة وقدوم جلنة 
ملنر وكانت يف مقدمتهن هد  شعراوي وأصدرن بياانا 

ف السياسي وإخالف ضمنه رأيهن السياسي يف املوق
اإلجنليز وعودهم يف املسألة املصرية وختمنه بتأييد مقاطعة 

http://countrystudies.us/egypt/28.htm
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جلنة ملنر واالحتجاج على قدومها واإلصرار على التمسك 
 .(9) الستقالل التام

وتكثر اإلشارة إىل قصيدة حافظ إبراهيم اليت أوردها 
الرافعي لكن معظم املقاالت الصحفية تقف عند وقد "أبن 

إظهار شعورهن الوطين وهو ما -يقصد  شعورهن" وهو
يؤكده تقدمي الرافعي للقصيدة بقوله "حي ا حافظ إبراهيم 
شاعر الني  مظاهرة السيدات وجمم د فيها شعورن 

لتوحي للقارئ أبن السفور اقرتن  ندالع  -(2)وشجاعتهن"
وهو مامل حيدث يف ذلك الوقت ب  جاء بعد  9191ثورة 

إىل ارتداء املتظاهرات للربقع يف  ذلك، و قي القصيدة تشري
 قوله ساخراا من اجلنود اإلجنليز الذي قمعوا املظاهرة:

 بنصره وبكسرهنه فليهنأ اجليش الفخور
 لبسوا الرباقع بينهنه فكأمنا األملان قد     

 
 الطلبة وقود الثورة: أجيال يف الثورة -اثلثًا

د يف اليوم التايل العتقال الزعيم الوطين املصري سع
زغلول وأعضاء الوفد، أشع  طلبة اجلامعة يف القاهرة شرارة 
التظاهرات، ويف غضون يومني، امتد نطاق االحتجاجات 
ليشم  مجيع الطلبة مبا فيهم طلبة األزهر، على الرغم من 
معارضة زعماء الوفد لتك املظاهرات فعندما توجه وفد من 

الذي  الطلبة إىل عبد العزيز فهمي يسألونه عن رد الفع 
جيب أن يقوموا به فنصحهم  هلدوء وااللتفات إىل 
دروسهم  حي؛ قال هلم مجلته الشهرية: "دعوان نعم  يف 
هدوء"، وقد أصبحت هذه اجلملة تتكرر على ألسنة 
الشباب زعماء الطلبة على سبي  التهكم والسخرية، إال أن 
هذه اجملموعة القليلة العدد من الشباب زعماء الطلبة 

لى عدم االعتماد على السياسيني التقليديني صمموا ع
واالعتماد على أنفسهم، فخرجوا يف تظاهرات دون انصياع 

                                                           

من 9191: اتريخ مصر القومي 9191ثورة( عبد احلمن الرافعي، 9)
 .427(، ص 9187، )القاهرة: دار املعارف، 9129 سنة إىل سنة

 .294( املصدر السابق، ص 2)

لنصاىح السياسني التقليديني أو انتظار أوامر أو توجيهات 
 .(3)من أحد
مارس مظاهرات  1أشع  طلبة كلية احلقوق يف يوم فقد 

مارس وكانت  8من رفاقه يوم  4تنديدا بنفي سعد زغلول و
هذه املظاهرات هي الشرارة اليت مألت مصر بثورة من أروع 
الثورات ضرب فيها طالب املدارس املختلفة مث  مدرسة 
احلقوق والطب واهلندسة وغريهم وطالب األزهر واملدارس 
األمريية والثانوية أروع املث  حلب الوطن والفداء من أج  

سرية حتقيق االستقالل، قام الطالب  ألعمال العلنية وال
وتنظيم املظاهرات واإلضرا ت من أج  مصر. كما ضرب 
الطالب املصريون يف اخلارج مبا اليق  عن طالب الداخ  
من نشر احلقاىق عن أحداث مصر يف اجلراىد واألحزاب 
السياسية يف الدول اليت يدرسون هبا وتنظيم تظاهرات هبا 

 لدعم طلب استقالل مصر.
قفوا داىماا على رأس وقاد طالب األزهر املظاهرات فو 

هذه املظاهرات ولعبوا دوراا مهماا يف نشر الثورة يف مجيع 
أحناء البالد، وخاصة يف الريف ألن معظمهم كانوا من أبناء 
الريف، أعيانه وفقراىه الذين كان حيرمون أنفسهم من 
الضروري من القوت ليوفروا نفقات معيشة أبناىهم الدارسني 

 يف األزهر يف القاهرة.
عم اشرتكت ك  األجيال يف الثورة ومل تفرق رصاصات ن

اإلجنليز على املتظاهرين يف القاهرة وقناب  طاىراهتم يف 
أسيوط بني الفىت اليافع يف مقتب  عمره والشيخ اهلر م، لكن  
كان هناك سجال بني بعض كبار السن والشباب عن الثورة 
وجدواها واحتد هذا السجال أحياانا كما حيكي عامل 

الذي دار  -لنعتربه حواراا –جتماع سيد عويس يف احلوار اال
بني جده ألبيه وابن عمه "عبد املنعم" الطالب 9191عام 

الذي كان يدرس يف األزهر "كان جدي وحده ويف أحد 
يديه كر ج أما اليد األخر  فقد كانت ممسكة بذراع عبد 
املنعم وكان جدي يقول صارخاا "ماهلم اإلجنليز اي ولد اي 
خنزير؟ مش هم اللي جابوا لنا الكهر  مش هم اللي جابوا 

                                                           

، 9191أتمالت يف ثورات مصر ( حممد عبد الفتاح أبو الفض ، 3)
 .925( ص2096املصرية العامة للكتاب، اجلزء الثال؛، )القاهرة: اهليئة 
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لنا الرتمواي ماهلم اإلجنليز اي ولد اي خنزير ويرد ابن عمي 
صارخاا هاتفاا "حتيا مصر ويسقط اإلجنليز"، كان جدي 
يقول ما يقول وهو يضرب  لكر ج، وكان ابن عمي يقول 

 جي  وهو أمر مفهوم بني (9)ما يقول وهو ُيضرب  لكر ج"
شاب مهموم  الستقالل ويتحم  أشواكه ومغرم  حلرية 
وأشواقها وجي  هر م شاهد ما حدث لعرايب الذي اهتم 
  لتمرد ونُفي وُحقر من شأنه على صفحات جراىد عديدة.

 
 الثورة بني الريف واحلضر: دور الفالحني والعمال -رابًعا

، مشلت الثورة كافة طبقات وفئات يف املركز واألطراف
العاصمة واألقاليم، فبعد أايم قليلة من بدأها كانت الثورة قد 
اندلعت يف مجيع األحناء من قر  ومدن، ففي القاهرة قام 
عمال الرتام إبضراب مطالبني بزايدة األجور وختفيض 
ساعات العم  وغريها، ومت ش  حركة الرتام شلال كامال، 
 تال ذلك إضراب عمال السكك احلديدية، والذي جاء
عقب قيام السلطات الربيطانية إبحلاق بعض اجلنود 
للتدريب بورش العنابر يف بوالق للحلول حم  العمال 
املصريني يف حالة إضراهبم، مما عّج  بقرار العمال  ملشاركة 

 يف األحداث.
ومل يكتف  هؤالء إبعالن اإلضراب، ب  قاموا إبتالف 
ط حموالت حركة القطارات وابتكروا عملية قطع خطو 

اليت أخذها عنهم الفالحون وأصبحت  –السكك احلديدية 
أهم أسلحة الثورة. وأضرب ساىقو التاكسي وعمال الربيد 
والكهر ء واجلمارك، تال ذلك إضراب عمال املطابع وعمال 
 الفنارات والورش احلكومية ومصلحة اجلمارك  إلسكندرية.

ومل تتوقف احتجاجات املدن على التظاهرات 
العمال، ب  قام السكان يف األحياء الفقرية حبفر وإضرا ت 

اخلنادق ملواجهة القوات الربيطانية وقوات الشرطة، وقامت 
اجلماهري  العتداء على بعض احملالت التجارية وممتلكات 
األجانب وتدمري مركبات الرتام. يف حني قامت مجاعات 

                                                           

، )القاهرة: التاريخ الذي أمحله على ظهري: دراسة حالة(سيد عويس، 9)
 .33( ص9185دار اهلالل، 

الفالحني بقطع خطوط السكك احلديدية يف قر  ومدن 
 القبلي والبحري، ومهامجة أقسام البوليس يف املدن.الوجهني 

ففي منيا القمح أغار الفالحون من القر  اجملاورة على 
مركز الشرطة وأطلقوا سراح املعتقلني، ويف دمنهور قام 
األهايل  لتظاهر وضرب رىيس املدينة  ألحذية وكادوا 
يقتلونه عندما وجه هلم اإلهاانت. ويف الفيوم هاجم البدو 

لقوات الربيطانية وقوات الشرطة عندما اعتدت هذه القوات ا
على املتظاهرين، ويف أسيوط قام األهايل  هلجوم على قسم 
البوليس واالستيالء على السالح، ومل يفلح قصف اإلجنليز 
املدينة بطاىرتني يف إجبارهم على الرتاجع، أما يف قرية دير 

للجنود اإلجنليز  مواس حمافظة املنيا، هاجم الفالحون قطارا
 ودارت معارك طاحنة بني اجلانبني.

وعندما أرس  اإلجنليز سفينة مسلحة إىل أسيوط، هبط 
مئات الفالحني إىل الني  مسلحني  لبنادق القدمية 
لالستيالء على السفينة، وعلى اجلانب اآلخر كان رد فع  
القوات الربيطانية من أفظع أعمال العنف الذي القاه 

 التاريخ احلدي؛، فمنذ األايم األوىل كانت املصريون يف
القوات الربيطانية هي أول من أوقع الشهداء بني صفوف 

 الطلبة أثناء املظاهرات السلمية يف بداية الثورة.
وعقب انتشار قطع خطوط السكك احلديد، أصدرت 
السلطات بياانت هتدد إبعدام ك  من يساهم يف ذلك، 

اليت يتم قطعها، ومت تشكي  وحبرق القر  اجملاورة للخطوط 
العديد من احملاكم العسكرية حملاكمة املشاركني يف الثورة، ومل 
ترتدد قوات األمن يف حصد األرواح بشك  مل نختلف أحياان 
عن املذابح، كما حدث يف الفيوم عندما مت قت  أربعماىة 
من البدو يف يوم واحد على أيدي القوات الربيطانية وقوات 

رية، ومل ترتدد القوات الربيطانية يف تنفيذ الشرطة املص
هتديداهتا ضد القر ، كما حدث يف قر  العزيزية والبدرشني 
والشباك وغريها  حي؛ ُأحرقت هذه القر  وهُنبت ممتلكات 
الفالحني، ومت قت  وجلد الفالحني واغتصاب عدد من 

 .(2)النساء
                                                           

وتضامن قطيب األمة ضد االحتالل اإلجنليزي، موقع  9191( ثورة سنة 2)
  مرجع سابق. فاروق مصر،
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 طبقات ومصاحل -خامًسا

نتماءات الطبقية من الطبيعي أن يعكس اختالف اال
، 9191نفسه على سلوك ومواقف القو  املشاركة يف ثورة 

ويف حقيقة األمر، مل يكن نخطر ببال أعضاء الوفد املصري 
أن حركتهم ستؤدي إىل ثورة شعبية. فقد كان أقصى ما 
يبتغيه الوفد هو تعبئة الطبقات العليا وقطاعات من الطبقة 

طريق التفاوض، املتوسطة للحصول على االستقالل عن 
وقد ظهر ذلك جلياا من خالل النهج الذي اتبعه قادة الوفد 
خالل حنو أربعة أشهر منذ أن قابلوا املندوب السامي يف 

وحىت اندالع الثورة يف مارس من العام  9198نوفمرب 
التايل، فخالل تلك الفرتة، تركز نشاط الوفد يف إرسال 

هنا ستساند املطلب الربقيات إىل األطراف اليت كان يعتقد أ
املصري  الستقالل، مث  قناص  الدول ورؤساء وزراء 
الدول األوروبية والرىيس األمريكي ولسون وغريهم، وكان 
هدف حركة التوكيالت اليت قام الوفد جبمعها احلصول على 
تفويض من أعضاء الربملان واألعيان واملتعلمني، ومل يكن 

يشم  خمتلف الطبقات خمططا أن تتخذ احلركة طابعا شعبيا 
 وهو ما حدث بعد ذلك. –

ففي اليوم التايل لرتحي  سعد زغلول ورفاقه، توجه وفد 
من الطلبة إىل عبد العزيز فهمي يسألونه عن رد الفع  الذي 
جيب أن يقوموا به، فطلب منهم العودة إىل جامعتهم وعدم 
ا )اللعب  لنار(، وأال يزيدوا غضب اإلجنليز، لكنهم مل ميتثلو 

 لذلك وبدأوا يف التظاهر كما سبقت اإلشارة.
ومل يتوقف األمر عند ذلك، ب  إن اعضاء الوفد الذين 
ظلوا يف مصر أرسلوا برقيات إىل السلطان فؤاد األول 
يؤكدون أن ال صلة هلم أبعمال اجلماهري، ويف الرابع 
–والعشرين من مارس وجه الوزراء واألعيان وأعضاء الوفد 

نداءا إىل املصريني حيذروهنم من اآلًثر  –عيانوأغلبهم من األ
املرتتبة على قطع خطوط السكك احلديدية ومهامجة 
املمتلكات، ويستحلفوهنم  سم مصلحة الوطن جتنب ك  
االعتداءات حىت يستطيع الذين نخدمون الوطن  لطرق 
املشروعة املضي قدما يف مساعيهم، ومن الغريب أن العنف 

الربيطانية ضد اجلماهري مل يكن حم  الذي مارسته القوات 
اهتمام مماث  من )زعماء األمة(، ولعله كان من البديهي أن 

سواء من أعضاء الوفد أو –تتبىن النخبة والزعامات الوطنية 
هذا النهج، فمن جهة كان تعط  خطوط  –من خارجه

السكك احلديدية واالعتداء على املمتلكات يضر  ملصاحل 
ومن جهة أخر ، فإنه مل يكن مطروحاا املباشرة هلؤالء، 

 لنسبة هلذه الزعامات أي برانمج لإلصالح االجتماعي، 
فهدف االستقالل، وما يرتبط به من انتهاء اهليمنة 
االقتصادية لالحتالل، كان سيرتتب عليه إراحة مزيد من 
الفرص للطبقات العليا من كبار املالك واألقسام املختلفة 

الية، لذلك فلم يكن متصورا وال مقبوال واملتداخلة من الرأمس
أن تكون الدعوة لالستقالل مرتبطة حبركة شعبية يكون من 

 .(9)آًثرها إيقاع أي أضرار بنمط امللكية الساىد
 

 هناية الثورة بداية االستقالل وحديث املؤامرات -سادًسا
اضطرت اجنلرتا إىل عزل احلاكم الربيطاين وأفرج اإلجنليز 

وزمالىه وعادوا من املنفى إىل مصر،  عن سعد زغلول
ومسحت اجنلرتا للوفد املصري برائسة سعد زغلول  لسفر 
إىل مؤمتر الصلح يف  ريس، ليعرض عليه قضية استقالل 

 مصر.
مل يستجب أعضاء مؤمتر الصلح بباريس ملطالب الوفد 
املصري فعاد املصريون إىل الثورة وازداد محاسهم، وقاطع 

إلجنليزية، فألقي اإلجنليز القبض على سعد الشعب البضاىع ا
زغلول مرة أخر ، ونفوه مرة أخر  إىل جزيرة سيش  يف 
احمليط اهلندي )سيالن حالياا(، فازدادت الثورة اشتعاال، 
وحاولت اجنلرتا القضاء على الثورة  لقوة، ولكنها فشلت، 
فاضطرت اجنلرتا بسبب اشتعال الثورة إلعطاء مصر بعض 

الذي نص  9122فرباير  28ن إصدار تصريح حقوقها فكا
على: )إلغاء احلماية الربيطانية عن مصر، وكان من نتاىج 
الثورة إعالن مصر دولة مستقلة، وصدور أول دستور 

، وتشكي  أول وزارة برائسة سعد 9123مصري سنة 
)الذي أفرج عن املسجونني السياسني(،  9124زغلول 

                                                           

 (  املرجع السابق.9)
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ا التصريح ولكن متركزت ولكن مل ترتك اجنلرتا مصر بعد هذ
 قواهتا عند قناة السويس.

 9191وكانت بريطانيا قد عينت اللورد ملنر يف مايو 
لرائسة بعثة للتحقيق يف كيفية منح مصر "مؤسسات احلكم 
الذايت" مع احلفاظ على احلماية ومحاية املصاحل الربيطانية. 

ولكن قاطعها  9191وصلت البعثة إىل مصر يف ديسمرب 
ن الذين عارضوا استمرار احلماية الربيطانية. تبع املصريو 

وصول بعثة ملنر إضرا ت شارك فيها الطالب واحملامون 
واملهنيون والعمال. أغلق التجار متاجرهم، وقام املنظمون 
بتوزيع منشورات حت؛ املصريني على عدم التعاون مع 

 البعثة.
أدرك ملنر أنه كان من الضروري اتباع هنج مباشر جتاه 

، جرت حمادًثت خاصة بني 9120زغلول، ويف صيف عام 
زغلول، أعلنت -الرجلني يف لندن. ونتيجة التفاقية ملنر

أهنا ستوافق على إلغاء  9129احلكومة الربيطانية يف فرباير 
 احلماية كأساس للتفاوض على معاهدة مع مصر.

، مت استقبال زغلول ملصر استقباال 9129أبري   4يف 
يدل على أن الغالبية العظمى من املصريني  غري مسبوق، مما

دعموه. لكن اللنيب كان عازماا على كسر قوة زغلول 
السياسية وبناء مجاعة موالية لربيطانيا ميكن لربيطانيا أن تلزم 

ديسمرب، مت ترحي  زغلول إىل  23 ستقالهلا أبمان. يف 
سيش  عرب عدن. وقد أعقب ترحيله مظاهرات، 

الشرطة، وإضرا ت قام هبا الطالب  واشتباكات عنيفة مع
وموظفو احلكومة أثرت على القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد 
 والسويس وبلدات إقليمية مث  طنطا وزفىت والزقازيق وجرجا.

، أعلنت بريطانيا من جانب 9122فرباير  28ويف 
واحد االستقالل املصري دون أي مفاوضات مع مصر.  

ة متاماا لتقدير" احلكومة كانت هناك أربعة أمور "حمفوظ
الربيطانية وهي املعروفة  لتحفظات األربعة، حىت ميكن 
التفاوض حول االتفاقات املتعلقة هبا: أمن االتصاالت يف 
االمرباطورية الربيطانية يف مصر  الدفاع عن مصر ضد مجيع 
املعتدين األجانب أو التدخ  املباشر أو غري املباشر  محاية 

ة يف مصر ومحاية األقليات  وقضية السودان. املصاحل األجنبي

أصبح السلطان أمحد فؤاد امللك فؤاد األول، وأصبح ابنه 
، متت املوافقة على 9123أبري   91فاروق ويل عهده. ويف 

دستور جديد. يف ذلك الشهر أيضا، صدر قانون انتخايب 
دخ  مرحلة جديدة يف التطور السياسي يف مصر وهو 

 انية.االنتخا ت الربمل
ومن الالفت للنظر شبه التطابق بني موقف احملت  
الربيطاين واملستبدين العرب يف احلدي؛ عن وجود مؤامرة  

وثورات الربيع  9191كونية تقف وراء ما جر  يف ثورة 
العريب، فكما اهتم هؤالء املستبدون أطرافاا شىت ال جيمع 

راىي ، بينهم جامع  لوقوف وراء الثورات العربية كإيران وإس
 9191اهتمت بريطانيا الثورة املصرية يف نسختها لعام 

 بعالقاهتا وأجنداهتا اخلارجية مع أملانيا وتركيا.
وجييب العقاد عن هذا االهتام بسخرية مستحقة "أي 
وهللا! ثورة تشم  أربعة عشر مليوانا يدبرها الرتك واألملان يف 

جنليزية الداخ ، وال تعثر فيها السلطات اإل اخلارج أو يف
بدلي  واحد على هذا التدبري غري التنجيم والتخمني! وإن 
اإلنسان ال يدري أيضحك أم حيزن من هذا التفكري 

ثورة مصرية تنفجر يف شهر مارس أبهنا  العجيب الذي يعل 
دسيسة أجنبية دبرهتا حكومات منهارة مضى على هزمية 
 رؤساىها وتفرقهم يف البالد وانقطاع الصلة بينهم وبني

وأدعى من هذا إىل احلرية بني احلزن   ..أتباعهم عدة شهور.
العليا ومن  والسخرية أن تكون الثورة من صنع الطبقات

 .(9)صنع البلشفية يف وقت واحد"
 
 املسلمون واملسيحيون: الدين والسياسة والثورة -سابًعا

–فزعيمها  9191الدين حاضر بوضوح وقوة يف ثورة 
أزهري املعرفة والتعليم، وهو  -قب  ك  شيء ورغم أي شيء

 أملع تالميذ األفغاين وأقرب تالميذ حممد عبده لقلبه،
ومعاونه يف جريدة الوقاىع املصرية وهو من رشحه ليتوىل 
منصباا قضاىياا. وينق  أحد دارسي التاريخ ممن ال ميكن 

                                                           

)القاهرة: مؤسسة  سعد زغلول زعيم الثورة،د العقاد، ( عباس حممو 9)
 ، نسخة إلكرتونية متاحة على الرابط التايل:23( ص 2093هنداوي، 
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وصفه أبن له أد  تعاطف مع أي شيء ميت لإلسالم 
ليزية يصف فيها كرومر سعد بصلة عن إحد  الوًثىق اإلجن

زغلول أبنه من مدرسة اإلصالح ذات النزعة اإلسالمية، 
ويوضح هذا الباح؛ موقف سعد من قضية كتاب اإلسالم 
وأصول احلكم فينق  عن سعد زغلول قوله "قرأت كثرياا 
للمستشرقني ولسواهم فما وجدت من طعن منهم يف 

ما كتب  اإلسالم حبدة هكذا احلدة يف التعبري على حنو
الشيخ علي عبد الرازق، لقد عرفت أنه جاه  بقواعد دينه، 

. يضاف جلملة ما سبق يف (،9)ب  البسيط من نظريته"
على زعيم وقادة  -اإلسالم هنا–التدلي  على أثر الدين 

الثورة، ونعين سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز 
قاا فهمي، أهنم كانوا من كبار مؤسسي األوقاف اخلريية طب

ألحكام الشريعة اإلسالمية  وأن كال منهم قام قرب هناية 
حياته بوقف أمالكه مجيعها لإلنفاق على أغراض أهلية 

ومل يكن سلوك  وخريية ومؤسسات ذات منافع عمومية،
م بوقف  أمالكهم على هذا النحو 9191زعماء ثورة 

خارجاا عن مألوف سلوك الفئات احملافظة من املصريني حىت 
القرن العشرين تقريباامنتصف 

(2). 
وقد سبقت اإلشارة لدور طالب األزهر يف نشر الثورة 
يف األقاليم، فضال عن دور علماىه يف الثورة بقيادة 
املظاهرات اليت كانت تنطلق يف غالب األحيان من األزهر 

ابري   أن تستدعي  2مما دفع دار احلماية الربيطانية يف 
ي شيخ األزهر وطلبت منه الشيخ حممد أبو الفض  اجليزاو 

غلق أبواب األزهر، حىت ال تتجمع عنده وتنطلق منه مجوع 
املتظاهرين فرفض حمتجاا أبنه مسجد تقام فيه الشعاىر 
الدينية وليس له أن يوصد أبوابه يف وجوه املصلني، فطلبت 
أن يفتحه يف مواعيد الصالة فقط فرفض، وظ  مفتوحاا يف 

 .(3)ك  وقت كما كان من قب 

                                                           

ا حماولة لرؤية : القوى االجتماعية ودوره9191ثورة رفعت السعيد، ( 9)
 .904( ص2001)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  جديدة

واألوقاف النهضوية، متاح على  9191إبراهيم البيومي غامن، ثورة العام ( 2)
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 .288ن الرافعي، مصدر سابق ذكره، ص عبد الرمح( 3)

ومجع الشيخ مصطفى املراغي الذي كان يشغ  حينئذ 
منصب قاضي القضاة يف السودان وتوىل مشيخة األزهر يف 

حىت وفاته يف عام  9135(، )9121-9128الفرتتني )
التربعات ملساعدة الضحااي الذين سقطوا من   (9145

وجرحاها فخط بيده ما أمساه "اكتتاب  9191شهداء ثورة 
نية مبصر" ووجهه للعاملني املصريني يف ملنكويب الثورة الوط

السودان، فتحمس له املصريون وشارك السودانيون يف 
جنيه وهو مبل  كبري  6000التربعات، فجمع ما يقارب 

مبقاييس ذلك الزمان. وعم  املراغي ليص  هذا املبل  
للجمعيات اخلريية اإلسالمية واملسيحية لتقيم املساعدات 

 .(4)لضحااي الثورة
ا   -الشيخ مصطفى القااييت-يضا أري وأزه كان قاىدا

"الشرطة الوطنية" اليت ألفها املتظاهرون حلفظ النظام يف 
أثناء سري املظاهرات ويف االجتماعات اليت كانت تعقد 
لسماع اخلطب أو تنظيم املظاهرات، وُجع  ألفرادها شارات 
خاصة متيزهم عن سواهم وهي شريط من القماش األمحر 

 (.5)ى عليه  لقماش األبيض )بوليس وطين(وقد كتب عل
جتد طريقها  -يف وطنية البوليس–فاألحالم واألماين 

للتحقق يف شعارات محاسية لتصبح شارات واقعية يف 
يف نسختها الربيئة -الثورات، وهو ما يذكر  للجان الشعبية 

اليت  -قب  استغالهلا بشك  سي  من قب  أعداء الثورة
 .2099شهدهتا ثورة 
فرّ ق »بريطانيا إىل سياستها التقليدية جلأت وعندما 

« يوسف وهبة  شا»، اختارت شخصية مسيحية «تمُسد
لرائسة الوزراء. وأرادت بريطانيا من وراء ذلك حتقيق أكثر 
من هدف، فمن انحية تستدر عطف املسيحيني، وتُباعد 
بينهم وبني مواطنيهم املسلمني، ومن انحيةٍّ أخر  تثري 

لمني من وراء اختيار مسيحي لرائسة الوزراء، غضب املس

                                                           

)4) Francine Costet-Tardieu, Un réformiste à 
l’Université al-Azhar. Œuvre et pensée de 
Mustafâ al-Marâghi (9889-9145). Paris, Éditions 
Karthala-Cedej, 2005, pp 35. 

 .235( عبد الرمحن الرافعي، مصدر سبق ذكره،  ص 5)

http://www.alhayat.com/article/924681
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ومن انحيةٍّ ًثلثة تضع الثوار أمام مشكلة، فهم إذا قاموا 
بتنفيذ هتديدهم واغتالوا يوسف وهبة، ميكن إطالق 
الشاىعات أن وراء ذلك عمال طاىفياا، ورمبا يؤدي ذلك إىل 
إحداث فتنة طاىفية شبيهة بتلك األحداث اليت وقعت قبي  

جراء اغتيال رىيس الوزراء بطرس غايل على يد  سنوات من
 إبراهيم الورداين.

بداية احتج املسيحيون على تويل يوسف وهبة املسيحي 
وقام أحد الشباب املسيحيني وهو عراين  (9)لرائسة الوزراء

يوسف سعد، الطالب بكلية الطب، مبحاولة اغتيال يوسف 
ىت حيافظ وهبة، حىت ال يُقال إن مسلماا يقت  مسيحياا وح

، وحىت «عاش اهلالل مع الصليب» 91على شعار ثورة 
يفوّ ت الفرصة على بريطانيا أن تتدخ  للمزيد من قمع 

 الثورة، حبجة محاية األقليات.
حاول عراين يوسف سعد اغتيال يوسف وهبة، لكن 
احملاولة مل تنجح، ومت إلقاء القبض على عراين واحلكم عليه 

ن يف السجن حىت يتم اإلفراج  لسجن املشدد. ويبقى عراي
عنه بعد ذلك يف عهد وزارة سعد زغلول اليت شكلت عام 

   حي؛ أصدرت الوزارة عفوا عنه.9124
وكان هناك القمص سرجيوس والشيخ مصطفى القااييت 
ا لشعار املواطنة. وهلذا مل يكن  اللذان اندجما يف الثورة، أتكيدا

طيباا للثورة، غريباا أن جند القمص سرجيوس يف األزهر خ
والشيخ القااييت يف الكنيسة خطيباا للثورة
(2). 

 
 خامتة: اجملموع املصري أم الوحدة املصرية 

يف الفص  األخري من كتابه "الدولة والكنيسة" يقارن 
 6البشري بني ما ورد يف املؤمتر القبطي الذي عقد يف أسيوط

من ذكر "للمجموع املصري" يف إشارة  9199من مارس  
وما شدد على املؤمتر "املصري" الذي عقد يف القاهرة  ملصر

                                                           

 .496السابق، ص ( املصدر9)
، متاح على الرابط 9191( حممد عفيفي، أقباط ومسلمون يف ثورة 2)

2019959https://www.dostor.org/  

وأبرزه لطفي السيد يف كلمته يف افتتاح  9199أبري   21يف 
 .(3)املؤمتر وأشار إىل "العناصر املؤلفة للوحدة املصرية"

كانت حمطة أساسية   9191وميكننا القول أن ثورة   
جتمع  يف حتول "اجملموع املصري" إىل "الوحدة املصرية" اليت 

كافة مكوانهتا اجليلية والنوعية واملهنية واجلهوية والدينية، 
وهي حمطة يتم اسرتجاعها واإلشارة إليها يف ك  مناسبة 

املسلمني -حتتاج للتذكري مبعاين الوحدة الضيقة بني 
ولنا أن نستدعيها مبعاين الوحدة الوطنية  -واملسيحني

ان، وهم الواسعة بني أصحاب املصلحة احلقيقية يف بالد
 املصريون  ك  املصريني.
أمهية أتسيس الوحدة على  9191وتوضح حمطة ثورة 

قضااي عملية، فقد وحدت آالالم وأمال املصريني ما بينهم 
وجعلتهم يثورون على احملت  الذي استغ  موقع بالدهم 
وخرياهتم وعرق أبناىهم ودماىهم من أج  مصلحته وبعد أن 

ية األوىل تنكر لوعوده هلم حبقهم مت له النصر يف احلرب العامل
 يف تقرير مصريهم ونيل  استقالالهم.

أن حتقق الوحدة  أي  9191وتبني ثورة املصريني يف 
وحدة الشعب، رهني بتالقي قيادات عاقلة ومجاهري واعية 
من جهة بظروف موضوعية من جهة أخر ، رابطة بني قيم 

اليت ومصاحل مكوانت هذا الشعب  تلك القيم واملصاحل 
تصيغها ذكرايت راريخ مشرتك يعتزون به وحيافظون عليه، 

 ومستقب  حيرصون عليه من أج  أجياهلم اآلتية.
 

                                                           

( ص 2099)القاهرة: دار الشروق،   الدولة والكنيسة( طارق البشري، 3)
 .903- 77ص

https://www.dostor.org/2091151
https://www.dostor.org/2091151
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: "الوطنية 9191التيارات الفكرية يف ثورة 

العلمانية" قراءة يف كتاابت املستشار طار  
 يالبشر 

 د.انهد عز الدين
 مقدمة:

ىن أوهلماا برسام يشم  هذا اجلازء مان التقريار قسامني: يعا
ا ا رارنخياا عتبارهاا منعطفاا 9191خريطة ألهم ما أفرزته ثورة 

، ونقطاة حتاول كارب  يف احليااة السياساية املصارية، مان فاصالا 
اجتاهات فكرية وسياسية جديدة انضوت حتت مظلاة احلركاة 

 ئلتفااات حاااول جمموعاااة مااان املبااااداالوطنياااة كإطاااار جاااامع، و 
وطنياة كمنطلقاات مشارتكة، األساسية واألهداف والغاايت ال

ز بينها من اختالفات يف الارؤ  والتوجهاات علاى برغم ما مي  
مسااتو  الوساااى  واألساااليب واألدوات، مث ينتقاا  يف القساام 
الثااااااين إىل االقااااارتاب مااااان أحاااااد هاااااذه الروافاااااد الرىيساااااية الااااايت 

مان حيا؛   أتسست وتبلورت ودانت مبيالدها حلادث الثاورة
 ا جاذرايا ملشاهد السياساي برمتاه تغياريا هو فرصة رارنخية لتغيري ا

، مبا يفساح اجملاال لظهاور قاو  وفواعا  جديادة، ومان شامالا 
حياااا؛ كونااااه ممارسااااة وجتربااااة اختبااااار لقابليااااة القاااايم واألفكااااار 

املعلناااة علاااى مساااتو  الشاااعارات للتفعيااا  والتطبياااق  ئواملبااااد
علااى مسااتو  املوقااف والساالوك واحلركااة والفعاا ، عااالوة علااى  

م، كانااات هلاااا تاااداعياهتا  جوهرهاااا عملياااة تعلُّاااكاااون الثاااورة يف
وتوابعهااا املاااؤثرة يف كافااة املراحااا  التالياااة ماان التااااريخ املصاااري 

                                                           

  ومفكر شغ  منصب انىب أول لرىيس  قاض متقاعد قانوين ومؤرخ
جملس الدولة، ورىيس اجلمعية العمومية لقسمي الفتو  والتشريع مث رىيس 
جلنة تعدي  الدستور الذي عينه اجمللس األعلى للقوات املسلحة بعد ثورة 

 .2099يناير  25
  أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية /جامعة
 القاهرة.

احلدي؛ واملعاصر، وهنا يتم الرتكيز على ذلك التيار الفكري 
 والسياسي الذي حيم  اسم: "الوطنية العلمانية".

حياول اإلجابة على حزمة من األسئلة من  -احملور األول
تيااااارات متعااااددة مل يكاااان  9191 : كيااااف أفاااارزت ثااااورة قبياااا

لعا    لبعضها وجاود قبلهاا أو مل يكان لاه نفاس الاوزن النسايب
إىل االقتاااداء  لغااارب،  امااان أبرزهاااا تياااار التغرياااب الاااذي دعااا

 ؟ونقاا  خربتااه، بوصاافه األساابق إىل احلداثااة والنهضااة والتقاادم
ملفهوم وما عالقة هذه التيارات  حلركة الوطنية؟ وما تعريفها 

؟ ويعتماااااد يف تغطياااااة هاااااذا اجلااااازء  ألسااااااس علاااااى  "الوطنياااااة"
كتااا ت املااؤرخ عبااد الاارمحن الرافعااي، وكااذلك علااى مااا كتبااه 
املستشار طارق البشري يف إطار أترنخه هلذه املرحلة برموزها، 

يتطرق إىل تيار  -احملور الثاينوشخصياهتا وقضاايها األبرز. و 
ري أساائلة عاان: كيااف تناولتااه  ا، ويثاا"الوطنيااة العلمانيااة" حتدياادا 

اااكتاااا ت الب   ا أو ا متصاااادما شاااري؟ وعماااا إذا كاااان يقااادم طرحا
ا ماااااع اإلساااااالم،  عتبااااااره الركيااااازة احلضاااااارية للهوياااااة متصااااااحلا 

شاري لتأكياد املصرية، وداىارة مان دواىار االنتمااء الايت مييا  الب  
تكاملهاااا وحتاضااانها يف إطاااار جاااامع. ويعتماااد مااانهج التنااااول 

أعمال ومؤلفاات طاارق البشاري،  عتباار أن  على القراءة يف 
،  ا متكاامالا ا وطرحا ا فريدا كتا ته الغزيرة والرصينة تقدم منوذجا 

 كمااا ترساام خريطااة تفصاايلية وصااورة تشخيصااية دقيقااة لتيااار
ن املااااارء ماااان تلماااااس جاااااذوره، "الوطنيااااة العلمانياااااة"، مبااااا ميكّ ااااا

وظروف ومراح  نشأته، وتطوره، وحتديد مضامني ماا حيملاه 
أفكاار، وماا عارب عناه أو اختاذه مان مواقاف حياال قضاااي من 

عصااره، ومااا اتصااف بااه ماان مسااات ومالمااح ميزتااه عاان ساااىر 
التيااااااارات األخاااااار ، كمااااااا تساااااالط الضااااااوء الكاشااااااف علااااااى 
عالقاااااات القاااااو  املنضاااااوية حتااااات لواىاااااه وشااااابكة تفاعالهتاااااا، 
ودواىااااار ومسااااااحات حركتهاااااا، وكياااااف تقاطعااااات وتاااااداخلت 

طين، ويف رسام خريطاة فواعا  خيوطها يف تكاوين النسايج الاو 
اجملاااال العاااام، ورماااوز الفكااار والثقافاااة والسياساااة، الااايت دانااات 
بظهورهااا علااى الساااحة ألول ثااورة شااعبية عرفتهااا مصاار قباا  

 انتهاء العقد الثاين من القرن العشرين. 
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االجتاهللللللات الفكريللللللة والسياسللللللية بعللللللد ثللللللورة  -أوال
  : اخلريطة... حماور الفرز...خطوط التقسيم9191

، كااااان راريااااخ مصاااار يسااااج   عتباااااره 9191قباااا  ثااااورة 
رارياخ الزعمااء، فكتاب عباد الارمحن الرافعاي عان حمماد فرياد، 

 بعنوان "يف أعقااب ومصطفى كام ، لكنه عندما ألف كتا ا 
" خصااص فصااله األول لبحاا؛ "االنقسااام الااداخلي 91ثاورة 
ا خطوطااااه حبسااااب قضاااايتني متحااااورت "، حمااااددا 9129ساااانة 

ركااة الوطنيااة وخالفاهتااا يف تلااك املرحلااة حوهلمااا نضاااالت احل
التأسيساااية املبكااارة مااان رارنخهاااا: قضاااية االساااتقالل والتحااارر 
الااوطين  لااتخلص ماان االسااتعمار وجااالء احملتاا  األجناايب عاان 
  البالد، وقضية الدميقراطية والدستور واالنتخا ت واحلارايت

إبزاحااة االسااتبداد، وهااي قضااااي حمااض سياسااية ووطنيااة عامااة 
لالنقساااااامات، يف مظهرهاااااا وجوهرهاااااا ومراميهاااااا، ويف  عاااااابرة

طراىااق معاجلتهااا ومسااالكها النضااالية، فلاام يكاان هلااا أي بعااد 
 ديين أو مغز  طاىفي. 

 "السعديون" و"العدليون"  -9
غااااااداة الثااااااورة، شااااااهدت الساااااااحة السياسااااااية وقااااااوع أول 
خااالف بااني زعاايم الوفااد واألمااة سااعد زغلااول ورىاايس الااوزارة 

أحقية رائسة املفاوضات الرمسية ماع عديل يكن حول من له 
سااااااالطات االحااااااااتالل الربيطااااااااين للمطالبااااااااة إبهنااااااااء احلمايااااااااة 
واحلصااااول علااااى االسااااتقالل، ورفااااع األحكااااام العرفيااااة وإقاااارار 
حرياااة الصاااحف، وهاااي مطالاااب مشااارتكة ال خاااالف عليهاااا. 
لكااان وزارة عاااديل قبلااات االخناااراط يف املفاوضاااات، واالنفاااراد 

ا نخاالف إرادة األماة، وبغاري توكيا  هبا، بعد استبعاد الوفد، مب
حبجااااااة أن رائسااااااة احلكومااااااة تسااااااتوجب رائسااااااة بعثااااااة   منهااااااا

ألن   التفااااوض، بينماااا رأ  ساااعد زغلاااول أناااه األحاااق باااذلك
الاااوزارة القاىماااة ليسااات حمااا  ثقاااة، فهاااي غاااري دساااتورية وغاااري 

 .(9)ا، ب  معينة من املندوب السامي الربيطاينمنتخبة شعبيا 

                                                           

يف أعقاب الثورة املصرية: ثورة (، 9187( عبد الرمحن الرافعي)9)
، اجلزء األول: يشتم  على راريخ مصر القومي من أبري  سنة 9191
، الطبعة الرابعة، 9127أغسطس سنة  23إىل وفاة سعد زغلول  9129

 . 29، 20)القاهرة: دار املعارف(، ص ص 

ات القضاااية أن امتاااد داخااا  ماااا لبااا؛ االنقساااام حاااول ذ
الوفد نفسه، فهناك من رأ  عدم منازعة احلكومة واستقال، 
مث سااااج  عاااادد آخاااار ماااان األعضاااااء اعرتاضااااهم علااااى عاااادم 
اكاارتاث سااعد باارأي األغلبيااة داخاا  الوفااد، واهتمااوه بتحوياا  
القضااية الوطنيااة إىل قضااية شخصااية حتكمهااا امليااول الذاتيااة،  

فااراد. ماان جانبااه، اعتاارب كمااا وصاافوا ساالوكه  السااتئثار واالن
يف سابيله  سعد هاؤالء منفصالني عان الوفاد، وأكاد أناه مااضٍّ 

متمسك برأيه. ومنذ ذلك الوقات أصابح يعتارب مان خاالفوه: 
لتفات حولاه أغلبياة األماة، الايت خرجات احيا؛   "املنشقون"

ا عااااان الغضاااااب الشاااااعيب علاااااى يف مظااااااهرات سااااااخطة تعباااااريا 
ا. وقد وقف جبانب عنيفا  موقف الوزارة، واختذ بعضها منحىا 

الوفااااد، يف الاااادفاع عاااان مطلااااب االسااااتقالل، احلاااازب الااااوطين 
الاااذي أسساااه مصاااطفى كامااا ، وكانااات تصااادر عناااه جريااادرا 

 "األهايل"، و"اللواء املصري".
اسااتقدم سااعد بعثااة ماان اجنلاارتا للتأكااد ماان رغبااة الشااعب 
يف االساااتقالل، لكااان جميئهاااا كاااان مااان عوامااا  تعمياااق الفتناااة 

والوفااد ماان جانااب، وعااديل واحلكومااة  واالنقسااام )بااني سااعد
مااااان جاناااااب(. وعنااااادما مت نفاااااي ساااااعد زغلاااااول ورفاقاااااه عاااااام 

، دعااا أمااني الرافعااي إىل إعااادة توحيااد الصااف، فعاااد 9129
املنشقون إىل الوفد، وتوحدت من جديد احلركة الوطنياة وراء 
مطلب االستقالل. لكن هؤالء الذين مثلاوا تياار "املعتادلني" 

ريني" مماااااثال يف ساااااعد ورفاقاااااه، أعلنااااااوا يف مقابااااا  تياااااار "الثاااااو 
 انفصاهلم مرة أخر ، فعاد االنقسام من جديد إىل الوفد.

 
 "املعتدلون" و"الثوريون"  -2

 ماااان " عاااان الوفااااد كااااانوا أصااااالا نينفااااس جمموعااااة "املنشااااق
أعضااااااء حااااازب األماااااة القااااادمي، مث أسساااااوا "حااااازب األحااااارار 

قاا " الدسااتوريني"، وتزعمااوا تيااار الاادعوة إىل "االعتاادال والتع
يف التعااااطي ماااع االجنلياااز ومهاااادنتهم، ورفضاااوا التوقياااع علاااى 
بيان الوفد بشأن تبين اسرتاتيجية املقاومة السلبية، واليت تقوم 

عدم التعاون )رفض تويل أي مناصاب  -أوهلماعلى شقني: 
املقاطعاااة. إذ  -واثنيهملللاوزارياااة يف ظااا  األوضااااع القاىماااة(، 

الشااعبية والتكتاا  تنوعاات أشااكال االحتجاااج، وصااور التعبئااة 
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اجلماااهريي، فرتاوحاات بااني مظاااهرات ساالمية، وأخاار  شاااهبا 
كتكساااري بعاااض املرافاااق أو اغتياااال    قااادر حمااادود مااان العناااف

شخصاااااايات، وتنظاااااايم إضاااااارا ت بااااااني املااااااوظفني يف جهاااااااز 
ا علاى اإلمجااع الاوطين، الدولة، ماع اعتباار أي خماالف خارجاا

 .(9)وعن مبدأ املصرية ذاته
 -ؤسسة سياسية وحازب لالساتقاللكم-لقد بين الوفد 

قوتااه علاااى نسااايج مصاااري جاااامع، وتكونااات قيادتاااه وقواعاااده 
وأفكااااااااااار االسااااااااااتنارة واملواطنيااااااااااة واملصاااااااااارية  ئعلااااااااااى مباااااااااااد

والدميقراطية، بصرف النظر عن الدين. فبجانب زعامة سعد 
زغلااول، مااارس عاادد ماان الرمااوز القبطيااة مثاا : ماارقس حنااا، 

ا س غااااايل دورا وجااااورج خياااااط، ومكاااارم عبيااااد، وواصااااف بطاااار 
مشهودا يف قيادة الوفد، وكاان ساينوت حناا وويصاا واصاف، 
مااان أعضااااء احلااازب الاااوطين، مث انضاااموا إىل الوفاااد، وسااااندوا 
سعد زغلول ضد املنشقني من تياار االعتادال، مماا دلا  علاى 
اجلامعياااااة والوحااااادة الوطنياااااة واإلمجااااااع الشاااااعيب كماااااا جساااااده 

 الوفد. 
ا خريطلللة التيلللارات الفكريلللة كملللا ر هللل -1

 طار  البشري... فروع شجرة احلركة الوطنية 
يف مؤلفااه املعنااون "شخصاايات رارنخيااة"، عاارض البشااري 

ذين ألفااا لااألربااع شخصاايات تشاام  الفصاايلني األساساايني ال
معااا املشااهد الفكااري والسياسااي املصااري، حياا؛ ميثاا  سااعد 
زغلاااول ومصاااطفى النحااااس جنااااح الوفاااد يف احلركاااة الوطنياااة، 

أمحد حسني اجلناح اآلخر الذي بادأ مان بينما ميث  الرافعي و 
احلزب الوطين القدمي، واإلخوان املسالمني، مث احلازب الاوطين 
اجلديااااااااد، ومصاااااااار الفتاااااااااة. ورغاااااااام نفيااااااااه االهتمااااااااام  لسااااااااري 

بدرجااااة أكاااارب بدراسااااة اجملتمعااااات  لكونااااه معاااايني   الشخصااااية
واحلركات الشعبية، فضال عن املؤسسات، الرتباطها  لفكار 

اعي على املستو  احلركي، فهذا هاو جماال السياسي واالجتم
اهتمامااااه احملااااوري، إال أن الكتاااااب ضاااام دراسااااات لااااه تلقااااي 
الضااوء علااى ساسااة وأصااحاب فكاار سياسااي يستخلصااه ماان 

 مواقفهم. 
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مجع بني الشخصيات األرباع أهنام رجاال احلركاة الوطنياة، 
الاااايت التقااااات علاااااى رابطااااة االنتمااااااء اجلامعاااااة ومطلبهاااااا األول 

طاااااااااوال عشااااااااارينيات القااااااااارن العشااااااااارين: وعماااااااااود ارتكازهاااااااااا 
"االستقالل"، وجالء القوات األجنبية، وانطوت هذه احلركة 

 ومرونااة، وهااو الوفااد، أكثاار اعتااداالا  أحللدرا،علااى فصاايلني: 
يتمثاااااا  يف الرافعااااااي  واآلخللللللر،ممااااااثال يف زغلااااااول والنحاااااااس، 

ا مهما يف احلزب الوطين القدمي، بعد ذين لعبا دورا لوحسني ال
اماا ، وحمماد فرياد، والااذي خرجات ماان مؤسسايه مصاطفى ك

ا، حركاااااااات وأحااااااازاب حتااااااات عباءتاااااااه أو أتثااااااارت باااااااه الحقاااااااا
 . (2)أخر 

ثااورة  91يف هااذا اإلطااار، كتااب البشااري: "كاناات ثااورة 
وطنية دميقراطية تستهدف االستقالل التام عن طريق مطلب 
"اجلاالء" املوجااه ضااد االحااتالل، ومطلااب الدميقراطيااة وإقامااة 

املوجااااااه ضااااااد امللااااااك،  عتباااااااره رمااااااز  حياااااااة دسااااااتورية نيابيااااااة
االسااااتبداد السياسااااي وساااالطة احلكاااام املطلااااق". وكااااان سااااعد 

 لقااااانون والنظااااام وبناااااء املؤسسااااات،  ا"رجاااا  دولااااة" شااااغوفا 
تتلمذ على الشيخ حممد عبده، ومجال الدين األفغاين، الذي 

ا للحازب رأس حترير "الوقاىع املصرية". مث أصابح ساعد عميادا 
ماااااام، الاااااذي عاااااارض أسااااااليب العااااارابيني املااااادين لألساااااتاذ اإل

وقاااد حاااادث  ،ا عاااان هناااج اإلصاااالح التاااادرجيياملتطرفاااة دفاعاااا
التقااارب بااني الوفااد واحلاازب الااوطين عناادما تكشااف لكليهمااا 
أن االساااااتبداد احمللاااااي إمناااااا يساااااتمد ارتكاااااازه مااااان االحااااااتالل 

 .  (3)األجنيب
ويف خضم الثورة، انضوت كافة القو  االجتماعية حتات 

وزعامااة سااعد الااذي تااوفرت فيااه مقومااات القاىااد  لااواء الوفااد،
الكاريزمااااااااا، وكااااااااان مبثابااااااااة رمااااااااز للحركااااااااة الوطنيااااااااة املضااااااااادة 
لالساتعمار، وللحركاة الدميقراطياة الليربالياة اآلخاذة يف التبلااور 

                                                           

 -مصطفى النحاس-شخصيات اتر ية: سعد زغلولق البشري، ( طار 2)
(، ص 2090، )القاهرة: دار الشروق،أمحد حسني -عبد الرمحن الرافعي

 . 92-1ص 
سعد زغلول يفاو  االستعمار: دراسة يف طارق البشري، ( 1)

، )القاهرة: مركز 9191-9191املفاوضات املصرية الربيطانية 
 .  25-20ص ، (2099وق، الدراسات التارنخية بدار الشر 
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ضااد االسااتبداد. وهكااذا، قاااد سااعد املفاوضااات مااع اجلانااب 
 الربيطاين برغم عدم شغله ألي منصب رمسي.

يف صاااااافوف  اق الاااااداخلي تاااااادبُّ بااااادأت بااااااوادر االنشااااااق
الوفاااد، حيااا؛ انقسااام الااارأي باااني قباااول أو رفاااض مشاااروعات 
وصاااااااي  التفاااااااااوض ماااااااع اإلجنليااااااااز، وكااااااااان هاااااااذا هااااااااو حمااااااااور 
االسااتقطاب باااني تياااار "التشااادد" مماااثال يف الساااعديني، وتياااار 
"االعتدال" ممثال يف العدليني. من انحيته، حرص الوفد على 

د احلركاة الوطنياة، ومان أتكيد صفته الشعبية وأناه رماز وجتساي
 عاان األمااة، ، وإمنااا وكاايالا مث مل تاانص أدبياتااه علااى كونااه حااز ا 

ويتمساااااااك  ،مماااااااثال للشاااااااعب، ووعااااااااء يساااااااتوعب "املصااااااارية"
 لصاااااايغة السياسااااااية اجلامعااااااة الشاااااااملة، الاااااايت تضاااااام مطلاااااايب 

واساتطاع الوفاد  ،االستقالل والدميقراطية معا جنبا إىل جنب
ملصااارية أن جيعااا  املصاااريني بسااايطرته علاااى احلركاااة السياساااية ا

يرفضاااون التعااااون ماااع املساااتعمر، فقااااطعوا جلناااة ملنااار ورفاااض 
، يف 9120سعد ومعه تيار املتشددين مشروعه املقارتح عاام 

حني قبله عديل يكن وأيده تيار املعتدلني، مما أد  إىل زايدة 
االنقسااام داخااا  الوفااد، وحينئاااذ علاااق سااعد مبقولتاااه الشاااهرية 

 جورج اخلامس".  "جورج اخلامس يفاوض 
من جانبهم، سعى اإلجنليز لالستفادة مان انقساام الوفاد 
من خالل تشجيع املعتدلني العدليني على عزل ساعد ورفاقاه 
ماان رمااوز احلركااة الوطنيااة، الااذين انتقلااوا إىل املعارضااة، ومتيااز 
موقفهم  لصالبة يف رفض أي اتفااق ال يتضامن االساتقالل 

 28زامن مااع صاادور تصااريح وإهناااء احلمايااة، و لفعاا  فقااد تاا
، قااااارار بضااااارب الوفاااااد ونفاااااي قيادتاااااه، حبيااااا؛ 9122فربايااااار 

يضمن غيابه وختلاو السااحة أماام حازب األحارار الدساتوريني 
ليفاااوزوا مبوجاااب الدساااتور  النتخاااا ت، ويشاااكلوا احلكوماااة 
والربملاااان. لاااذا أسااافر التصاااريح عااان إشاااعال الصاااراع الاااداخلي 

لوطنيااااااة الدميقراطيااااااة، بااااااني الوفااااااد،  عتباااااااره حاااااازب احلركااااااة ا
مااااااع اتضاااااااح أن  ،وخصااااااومه: امللااااااك واألحاااااارار الدسااااااتوريني

 املسألة الوطنية لصيقة  ملسألة الدميقراطية. 
: أول  9191ودسللتور  9199فربايللر  91تصللريح 

 انتخاابت نيابية يف أجواء االستقطاب بني معسكرين   

قابااا  ساااعد تصاااريح فربايااار  لااارفض، ووصااافه أبناااه نكباااة 
انااة كاارب  للاابالد، و"اسااتقالل  لنبااوت"، و"مبااا وخدعااة وخي

انطااو  عليااه ماان حتفظااات هااو احلمايااة بعينهااا"، وأن غاارض 
اإلجنليااااز وراء إصااااداره ماااان جانااااب واحااااد هااااو عاااازل احلركاااااة 

. وضااااارب الوفاااااد (9)الوطنياااااة عااااان احلركاااااة السياساااااية املصااااارية
وقمعااااه، وتقويااااة املعتاااادلني ماااان األحاااارار الدسااااتوريني، ليتولااااوا 

 وحكم البالد والتفاوض مع اإلجنليز. وضع الدستور
 الوفد متصدرا وجمسدا وقائدا للحركة الوطنية  

ا غاااداة صااادور تصاااريح فربايااار، شااان الوفاااد هجوماااا حاااادا 
علاااى األحااارار الدساااتوريني، فهااام يف نظاااره اخلصااام السياساااي 
الااذي أصاادر اإلجنليااز التصااريح بقصااد تقويتااه علااى حساااب 

طاااالق إفااااه، و مااان من 9123الوفاااد. وماااع عاااودة ساااعد عاااام 
سااراح الوفااديني، عاشاات الاابالد حالااة اسااتقطاب بااني الوفااد 
مااان جهاااة، واألحااارار الدساااتوريني وامللاااك مااان جهاااة، وتااازامن 
هذا يف التوقيت ماع أول معركاة انتخابياة تشاهدها الابالد ماع 

. أماااا سااابب اخلاااالف، فااايكمن يف 23بااادء العمااا  بدساااتور 
خلااااالق مساعياااا  صاااادقي وعبااااد اإتبااااين املعتاااادلني، ماااان أمثااااال 
وهو    عتباره أقصى طموحهم  ثروت، مطلب إهناء احلماية

معىن قاصر منقوص لالستقالل من وجهة نظر الوفاد. بينماا 
د ا، ومااا يبديااه ماان تشاادُّ روج "املعتاادلون"، لكااون سااعد متعنتااا

 سيؤدي إىل التفريط يف حقوق الوطن.
ه يف االنتخاااا ت، اسااااتطاع وبااارغم دعاياااة خصاااومه ضاااد  

ومااااان مث   % مااااان مقاعاااااد الربملاااااان10غلبياااااة الوفاااااد الفاااااوز أب
  احلاااااازب أول وزارة دسااااااتورية نيابيااااااة، بعاااااادما أسااااااقط شااااااك  

مرشاااحوه مرشاااحي األحااارار الدساااتوريني، فلااام حيصااالوا ساااو  
علاااى ساااتة مقاعاااد، بينماااا حصااا  احلااازب الاااوطين علاااى أربعاااة 
مقاعااد. وكااان الوفااد قااد تقاادم مبرشااحيه علااى أسااس سياسااية 

مسااملني كااانوا أو أقباطااا. ويف حبتاة، بغااض النظاار عاان الاادين 
اجملماا ، باادا الوفااد وكأنااه القااوة الفاعلااة الوحياادة يف السياسااة 
املصاااااارية، بينماااااااا أصااااااايب األحااااااارار الدساااااااتوريون  لضااااااامور، 
وكذلك امللك وحزب االحتااد التاابع لاه. وكاان كالمهاا يتاألف 

                                                           

 .  69-51، 36( املرجع السابق، ص ص9)



134 

ماااان طبقااااة اإلقطاااااعيني الغنيااااة والعاااااىالت الريفيااااة ماااان كبااااار 
ا، بينماااا ا مسااتنريا  وثقافياااا فكاارايا ضاام تياااارا  املااالك، لكاان األول

ظاا  الثاااين جماارد أحااد أحاازاب السااراي، وصاانيعة امللااك. ومااع 
تويل سعد رائسة أول حكومة دستورية نيابية منتخبة، خاض 
مبوجااب هااذه الصاافة الرمسيااة جااوالت متتاليااة ماان املفاوضااات 
ماع اجلانااب الربيطاااين، ماع متسااكه مبباادأ التفااوض باادون قيااد 

 . (9)أو شرط
 9125، 9124توالاااااااااااااات االنتخااااااااااااااا ت يف األعااااااااااااااوام 

، ودللاااااات الشااااااواهد التارنخيااااااة، مبطالعااااااة اجلرياااااادتني 9126و
ا  ملسااألة الطاىفياة: "مصاار" و"الااوطن"، علااى األكثار اهتمامااا

طابعهاااا السياساااي احملاااض، وخلوهاااا متاماااا مااان إًثرة أي بعاااد 
، بااادأ 9128. لكااان بعاااد عاااام (2)طااااىفي مااان جاناااب الوفاااد

ار الدساتوريني عارب صاحيفته "السياساة" الارتبص حزب األحار 
 لوفد مع صب  الصاراع بصابغة طاىفياة تاتهم الوفاد  خلضاوع 
لسااايطرة األقبااااط واالحنيااااز لصااااحلهم والتميياااز والتفرقاااة ضاااد 
املساااااالمني، ومتاااااااد  هااااااؤالء حلااااااد املناااااااداة  لتمثياااااا  النساااااايب 

وف لألغلبية الدينية، ما يعاد مبثاباة انتكاساة يف ماوقفهم املعار 
. وهكاااااذا غلبااااات املصااااالحة السياساااااية لألحااااارار (3)مااااان قبااااا 

الدستوريني على عناصر التنوير يف فكر مثقفيهم. بينماا درج 
الوفد على ترشيح بعض رجاله يف دواىار بعيادة عان روابطهام 
العاىلياااااة أو اإلقليمياااااة أو الدينياااااة، ليؤكاااااد بنجااااااحهم الطاااااابع 

لعصااابية أو الاااوطين العاااام لسياساااته، وينفاااي أي أتثاااري لعامااا  ا
 . (4)الدين

، ظااا  اخلاااايط 9152يقاااول طاااارق البشااااري: حاااىت عااااام 
الناظم للحركة الوطنية املصرية هو: التأكيد على الارتابط باني 
مطلاااااااااايب االسااااااااااتقالل والدميقراطيااااااااااة، وأن أي ضااااااااااربة ضااااااااااد 
الدميقراطياااة ستضااار مبطلاااب االساااتقالل، وتشاااك  تفريطاااا يف 

                                                           

 .  960-956( املرجع السابق، ص ص 9)
، املسلمون واألقباط يف إطار اجلماعة الوطنية( طارق البشري، 2)

 . 208-207(، ص ص 9180)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
العزيز فهمي وطه  ( خبالف الشيخ علي عبد الرازق هناك أيضا عبد3)

 حسني من رموز األحرار الذين عارضوا مبدأ التمثي  النسيب.  
 . 226-224( املرجع السابق، ص ص 4)

طياااة هاااو نفاااس . لاااذا، كاااان حااازب الدميقرا(5)املساااألة الوطنياااة
حازب احلركااة الوطنيااة، فتمياازت احلياااة احلزبيااة  خااتالل فااادح 
يف موازين القوة بني حزب حيظى  لتأييد الشعيب اجلارف مباا 
يقااااارب اإلمجاااااع، وأحاااازاب صااااغرية أو متناهيااااة الصااااغر، ماااان 
حي؛ القوة والقواعد الشعبية وال وزن أو ثق  هلا يف الشارع. 

ضاااها، مل حياااظ الوفاااد بنسااابة وعااارب كافاااة االنتخاااا ت الااايت خا
% يف ظااهرة أطلقات عليهاا األحازاب األخار  70تق  عان 

تعبااري: "طغيااان األغلبيااة". فاارغم تعاادد األحاازاب ماان الناحيااة 
الشااكلية، قااام تنظاايم جااامع واحااد لألمااة ككاا ، بينمااا باادت 
األحاااازاب األخاااار ، وكأهنااااا ماااان "اخلااااوارج" أكثاااار ماااان كوهنااااا 

 منافسة. أحزا ا 
ر "املسااااألة الوطنيااااة ونظااااام احلكاااام"، هكااااذا، فعلااااى حمااااو و 

تشكلت منذ مطلع القرن التاسع عشر، وحىت حقبة ما بعاد 
ا  نتهااااء احلااارب العاملياااة األوىل، خريطاااة ، مااارورا 9191ثاااورة 

شديدة التنوع واالختالف ضمت القو  والتيارات السياسية 
املتبايناااة، حبساااب موقفهاااا مااان القضاااااي احملورياااة، والااايت علاااى 

رت احلركااة الوطنيااة ملقاومااة االسااتعمار، كمااا أساسااها، انشااط
حتااااددت خطااااوط انقسااااام احلركااااة السياسااااية املطالبااااة بتقييااااد 
ساالطات احلكاام املطلااق. فااإزاء القضااية الواحاادة انقساام التيااار 
الواحد يف مواقفه، فالتيار الوطين العلمااين اشاتم  علاى رافاد 
متثااا  يف الوفاااد الاااذي خااااض الكفااااح ضاااد االحاااتالل، وظااا  

، ونفااس التيااار ضاام األحاارار للملااك علااى طااول اخلااطّ مناااوائ 
الدسااتوريني الااذين مجعااتهم روابااط تعاااون مااع االحااتالل رارة، 

 .(6)ومع امللك رارة
                                                           

(، ص 9116)القاهرة: دار الشروق،  ماهية املعاصرة،( طارق البشري، 5)
20 . 
( أثبت املؤرخون جلوء كافة تيارات احلركة الوطنية على السواء ألسلحة 6)

يها تدبري االغتياالت اليت استهدفت رموز االحتالل من العنف، مبا ف
األجانب، وبعض العمالء من املصريني املتعاونني معه )واخلارجني عن خط 
اإلمجاع الوطين الذي اختذ قرارا  ملقاومة السلبية من خالل املقاطعة وعدم 
التعاون مع سلطة االحتالل(، فكان الشعار وقتها أنه على ك  مصري أال 

ام  مع أي اجنليزي، مما جيعلها حكومة بال حمكومني، حي؛ كان للوفد يتع
تنظيم سري خاص يقوم على تنفيذ تلك العمليات. ويف كتاب "شخصيات 
رارنخية" يذكر البشري عن سعد زغلول أنه كان قد فص  من وظيفته 

 احلكومية، ومت اعتقاله بتهمة تكوين مجعية سرية امسها "مجعية االنتقام".  
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"الوطنية العلمانيلة" يف كتلاابت البشلري "مصلر  -اثنيا
 للمصريني"..."االستقالل والدستور"  

يرجع البشري البداايت املبكرة لتشك  اهلوية الوطنية إىل 
كشاااااعار للجماعاااااة السياساااااية الوطنياااااة،  مصااااار للمصاااااريني""

فحااااواه مناهضااااة حكاااام االسااااتبداد والنفااااوذ األجناااايب، وضاااام 
الوطنيااة والدميقراطيااة يف وعاااء قااومي جااامع، ظهاار ألول ماارة 
يف غماار الثااورة العرابيااة، وماا متخضاات عنااه مان غاارس لبااذور 
الااوعي السياسااي، وإدراك ملعاااين اهلويااة والااذات واالنتماااء يف 

لعق  اجلمعي املصري، ومن مدلوالت ذلك أتلياف "احلازب ا
، الاذي أعلان بياان أتسيساه أناه 9871الوطين األهلي" عاام 

ا، يضم أعضاء من خمتلف العقاىاد حزب سياسي وليس دينيا 
واألداين، وياااااااااؤمن  ملسااااااااااواة الكاملاااااااااة بيااااااااانهم يف احلقاااااااااوق 

 السياسية والشراىع القانونية.  
االساااتقالل مطروحاااة أو  ومااان الباااديهي أال تكاااون قضاااية

واردة لاااااد  احلركاااااة العرابياااااة، الااااايت سااااابقت وقاااااوع االحاااااتالل 
، وإن كاناااااات تبناااااات مطلااااااب 9889الربيطاااااااين ملصاااااار عااااااام 

القضاااااء علااااى كافاااااة صااااور وألااااوان التااااادخ  األجناااايب، فهاااااي 
قصدت به حينهاا التقليا  مان النفاوذ الرتكاي، والاتخلص مان 

ااي الااااادول االمتياااااازات األجنبياااااة الااااايت منحهاااااا اخلاااااديوي لرعااااا
، كاناات هااي أول 9191األوروبياة. وبناااء علااى ذلاك، فثااورة 

ا بااااااااني املسااااااااألة الوطنيااااااااة ا وثيقاااااااااحركااااااااة شااااااااعبية تااااااااربط ربطااااااااا
 )االستقالل(، واملسألة السياسية )الدميقراطية(. 

من السلطان العثماين  إزاء مثل؛ السلطة الذي ضم كالًّ 
ضااااااااالت  عااااااااان االحاااااااااتالل، واخلاااااااااديوي مث  امللاااااااااك، فضاااااااااالا 

راطياة طريقهاا علاى أياادي "حازب األماة" الاذي وجههااا الدميق
وجهة بعيدة عن الكفاح الوطين الرتباط مصاحله االقتصادية 
ببقاااااء اإلجنليااااز، فكااااان مناااااوائ للخااااديوي، قريبااااا ماااان اللااااورد  
كروماااار. وبعاااااد حادثااااة دنشاااااواي، طاااارأ التحاااااول يف مسااااالك 
"احلزب الوطين"، بعادما كاان يلاوذ قبلهاا  لسالطان العثمااين 

إذ   ا علااى أماا  الااتخلص ماان اإلجنلياازا و خلااديوي حيناااحينااا
أضحى يربط باني اهلادفني الاوطين والادميقراطي ماع النظار إىل 
االحتالل كجاوهر للمشاكلة. مث تصادر "الوفاد" مشاهد ثاورة 

 ملاااازج بااااني مطلاااايب االسااااتقالل والبناااااء الاااادميقراطي،  9191

 ا علااى أنااه لااوال حكاام االسااتبداد الااداخلي الااذي أوهاانمؤكاادا 
 اجملتمع املصري ما كان االحتالل األجنيب. 

ففاااي مقابااا  األحااازاب الااايت أترجحااات مواقفهاااا ماااا باااني 
الرهااااان علاااااى السااااالطان العثماااااين، أو التعويااااا  علاااااى سااااالطة 

امعيااة التنظاايم، امللااك، أو التعاااون مااع اإلجنليااز، متتااع الوفااد جب
 .والصااافة التمثيلياااة النيابياااة لألماااة، ماااع إنكاااار الصااافة احلزبياااة

يميااا، حبسااب البشااري، عرفاات مصاار علااى ماادار رارنخهااا تنظف
تكتلااني كبااريين شااعبيني مهااا: الوفااد واإلخااوان. كالمهااا رفااض 
تساامية "احلاازب"، واعتاارب نفسااه وكاايال لألمااة، وتشخيصااا هلااا 
وانىبا عنها يف مواجهة الغزو األجنيب والسياسي )الوفد(، أو 

يعاارب الغاازو العقاىاادي واحلضاااري )اإلخااوان(. ومل يكاان الوفااد 
عااااان مصااااااحل فئاااااة اجتماعياااااة بعينهاااااا، وال هاااااو جبهاااااة تضااااام 

 . (9)جمموعة أحزاب، ب  أقرب إىل "تنظيم جبهوي"
ن انقسام السلطة باني ثالثاة إوبصفة عامة، ميكن القول 

أقطاااب انعكااس علااى الساااحة الفكريااة والسياسااية الوطنيااة، 
فباادت يف رهاانهتااا مبثابااة انعكاااس هليكاا  الساالطة املااوزع بااني 

أضالع "أجنبية"، فعلى الصعيد اخلارجي هناك سالطة  ثالثة
االسااااتعمار الربيطاااااين، والساااالطان العثماااااين، وعلااااى الصااااعيد 
الداخلي سلطة اخلديوي مث امللك، وكان مقتضى اجلماع باني 
مطلايب االساتقالل والدميقراطياة، السااعي إىل التحارر مان هااذا 
 املثلااا؛ بكافاااة أضاااالعه معاااا، إال أن حساااا ت الواقاااع ولعباااة

فاارق "التنااافس السياسااي بااني الفرقاااء، عااالوة علااى سياسااات 
وضاااارب هااااذا بااااذاك، كثااااريا مااااا دفعاااات بعااااض القااااو   "تسااااد

ملمااااألة أحاااد األقطااااب أو التعويااا  علاااى دعماااه يف مواجهاااة 
القطباااااني اآلخااااارين، أو حاااااىت يف مواجهاااااة اخلصااااام السياساااااي 

 األبرز يف معرتك االنتخا ت.
علاااااى السااااااحة تعاااااود االنقساااااامات الفكرياااااة والسياساااااية 

املصاارية ويف سااياق املرحلااة الثوريااة إىل اخااتالف الاارؤ  بشااأن 
تعريااااف مفهااااوم االسااااتقالل، ومعناااااه، وكيفيااااة حتقيقااااه كغايااااة 
وطنيااة عليااا ال خااالف عليهااا، وباارغم مااا يشاابه التوافااق حااول 
أمهيااااة املفاوضااااات كآليااااة، توزعاااات التحالفااااات احلزبيااااة بااااني 

                                                           

 . 25 -29طارق البشري، ماهية املعاصرة، مرجع سابق،  ص ص (9)
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ساااار املروناااة ماااع قطباااني: فثماااة مااان يقبااا  املهادناااة ويفضااا  م
احملتاا ، فيمياا  إىل القبااول  ملشااروعات املقرتحااة ماان جانبااه، 
وهااؤالء تاازعمهم حاازب األحاارار الدسااتوريني ومت تسااكينهم يف 
خانااااة "املعتاااادلون"، بينمااااا اعتااااربهم الوفااااد تكتاااا  "منشااااقون" 
على اإلمجاع الوطين، وذلك يف مقاب  موقف احلركاة الوطنياة 

لوفد، برفض التفاوض إذا كان واملظلة اجلامعة الذي تصدره ا
مشروطا أو مقيدا، ورفض احللول اليت يريد االحتالل فرضها 
ماان جانااب واحااد، وهااؤالء وصاافتهم األدبيااات وبعااض كتااب 

"املتشددون" و"املتطرفون"، يف حني أهنام يف حقيقاة االتاريخ ب
 ئاألمااااار خاااااري تعباااااري عااااان معساااااكر "الثاااااابتون" علاااااى املبااااااد

مسكون"  لغاايت واملرامي الوطنية واملطالب األساسية و"املت
 . 9191العليا اليت قامت من أجلها ثورة 

 

ثنائيللللة الوافللللد واملوروث...إشللللكالية اهلويللللة وانقسللللام 
 الوعي السياسي 

خباااااالف تناااااااول البشاااااري مللمااااااح االنقساااااام يف التيااااااارات 
، كنتااااااج الخاااااتالف 9191الفكرياااااة والسياساااااية بعاااااد ثاااااورة 
طة، وماان قضااييت االسااتقالل الاارؤ  واملواقااف ماان أركااان الساال

والدميقراطية، فإنه يعود إىل القرن التاساع عشار، وحيادثنا عان 
مقدمات ثناىية الوافد واملوروث الايت ساادت املشاهد املصاري 
علاااى املساااتويني الفكاااري والسياساااي لفااارتة طويلاااة امتااادت ملاااا 

، وذلاااك علاااى أثااار املواجهاااة احلاااادة باااني األماااة 91بعاااد ثاااورة 
ة ماااان انحيااااة والغااارب ماااان انحيااااة أخاااار ، العربياااة واإلسااااالمي

حياا؛ دفااع اسااتخدام الغاارب لقوتااه العسااكرية والسياسااية يف 
غزو بالدان واستعمارها، إىل اختالل ميزان التقادير يف أيادي 
املفكاارين والقااادة حااول مااا الااذي جيااب أخااذه ماان منجاازات 
الغرب، ونقله إىل الوطن. وبعد ذلك، بدأت تتعاىل أصوات 

وع لالساااتقالل والنهاااوض، وإعاااادة تااادعو للبحااا؛ عااان مشااار 
وأصللبح الكشااف عاان املااورد الفكااري واحلضاااري للمقاومااة. 

السؤال الكبري كيف خنتار؟ ما اللذي أنخلذه أو ندعله ملن 
 طريف الثنائية: الوافد واملوروث؟ 

هاذا هاو الساؤال املطاروح علاى مادار  يقول البشري: ظ 
دان ماىااة عااام، ومااا تغااري فقااط هااو أننااا يف املاضااي كااان أجاادا

يتساءلون عما أنخذه من الوافاد، مث بتناا حنان جيا  األحفااد 
نتساءل عن ما نستدعيه من املوروث، بعادما أضاحى الوافاد 

ملن حنلن؟ وكيلف هو املهيمن. وهاو ماا اقارتن بفارض ساؤال: 
حيا؛ املاضاي املنصارم يف األزماان  خنتار ما أنخذ وما نلرتك؟

امتاادادا لااه، الغااابرة مل يعااد موصااوال  حلاضاار، واملعاصاار لاايس 
ب  هو يف حالة قطيعة معه، إذ اقتحم الوافد و ت مسيطرا، 
وهااااو الااااذي يسااااعى لفاااارض قيمااااه وأفكاااااره وأنظمتااااه وصاااايغه 
وأساااليبه...اخل، واجتثاااث األصااول واجلااذور الاايت حتاادد معااامل 

 اهلوية احلضارية النابعة من اإلسالم.
الفكر الوافد اساتخدام لفاظ  ومن جانبهم، ال يفض  ذو 

م، وإمنا يستخدمون مصطلح "الرتاث"، وينظرون إلياه اإلسال
حبياد وغربة، وبال أد  احنياز أو انتماء أو شعور  لتجانس، 
فهااام منفصااالون عناااه، ال يربطوناااه هباااويتهم، وال باااذواهتم، وال 
يعتربونااه معيااارا لالحتكااام وال موضااوعا لالختيااار. علااى هااذا 

 إىل "موزون". ل هذا الفريق اإلسالم من "ميزان" النحو حو  
فالغرب، وفقا هلذا التيار، قدم جتربته اخلاصة لتصبح هي 
املعياااااااار والنماااااااوذج الاااااااذي يقااااااااس باااااااه دور الااااااادين يف كافاااااااة 
اجملتمعات األخر ، وحبيا؛ ياتم تعمايم جترباة الغارب األورويب 
الدينيااة املسااايحية، مباااا اعرتاهاااا مااان مثالاااب، وماااا وضاااعته مااان 

أثار يف تقومياتناا لوقااىع  حلول على العامل أبساره، األمار الاذي
التاريخ وأحكامنا على أحداثه، فماثال ها  دخاول عمارو بان 

ا؟ وحماولاة علاي ا إسالميا ا أم فتحا ا عربيا العاص مصر كان غزوا 
بك الكبري االبتعاد بوالية مصر عن سلطة الدولاة العثمانياة، 
ه  كانت حركة استقالل أم انفصال؟ واحلملة الفرنسية ه  

مااا  داخلاااي ملاااا أفرزتاااه مااان تقااادم وهنضاااة، أم  ينظااار إليهاااا كعا
لتحااااااااق الفكاااااااري كعامااااااا  خاااااااارجي خلاااااااف االغااااااارتاب واال

جيياااب البشااري: إن أخطااار ماااا يف  ؟(9)واالسااتالب احلضااااري
                                                           

( مت نشر ما جاء يف الكتاب ألول مرة على هيئة ورقة قدمها املستشار 9)
البشري ضمن فعاليات ندوة عقدها املركز القومي للبحوث االجتماعية 

وكان موضوعها: "إشكالية العلوم االجتماعية يف العامل  9183واجلناىية عام 
يب". وكانت تقتصر على الفكر الدميقراطي فقط، مث استكم  األجزاء العر 

املتعلقة  إلصالح الديين والفكرة القومية الحقا ضمن حماضرات ألقاها عن 
الثقافة اإلسالمية، مث اإلشارة إىل الفكر االشرتاكي يف كتاب آخر صدر يف 

بعنوان:  نفس العام وقام البشري بتحريره  الشرتاك مع حممود حممد سفر
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األمااااار اخللاااااط باااااني الاااااداخلي واخلاااااارجي، وحتاااااول االنقساااااام 
 والتجزؤ السياسي القاىم يف الواقع إىل انقسام يف الوعي.

"، يقاول البشااري: وفاادت نظاام يف كتاباه "ماهيااة املعاصاارة
الغرب وأفكاره وقيمه حتت اسام "املعاصارة والعصارية"، وأقاام 

جعلاات  الاابعض بينهااا وبااني املااوروث احلضاااري عالقااة تنااافٍّ 
للرجعياااااة والتخلاااااف. هكاااااذا، أصااااابح الوافاااااد  ااألخاااااري مرادفاااااا

ا بااا  ، رغااام أن الوافاااد مل يفاااد اختياااارا اواملاااوروث رجعيًّااا عصااارايًّ 
 منااااه يف صااااورة نقااا  جاااااء يف صااااورة غاااازوٍّ  ا، ومااااا مل أيت  جاااربا 

واقتحاااام، وآل إىل خلاااق أوضااااع انفصاااام وازدواج. لقاااد قاااام 
جباااوار الفكااار الاااديين الفكااار العلمااااين، وجباااوار التعلااايم الاااديين 
التعليم القادم من الغرب، كما قام جبوار نظام الشريعة النظام 
 القااانوين املااأخوذ عاان فرنسااا...اخل. فحاادث تضااارب وتضااادّ 

األمناااااط املتغااااايرة، وباااارز اخللاااا  يف النسااااق االجتماااااعي،  بااااني
بسبب التعارض بني معايري االحتكام والشرعية، يف ظ  تيار 
ا، غلااب عليااه إنكااار فاعليااة املااوروث والاادعوة إىل نفيااه مطلقااا

 . يه واألخذ به كامالا مع الرتحيب  لوافد والدعوة إىل تبنّ 
...خطللوط خريطللة العلمانيللة: "الوافللد اخرتاقللا وغزوا"

 (9)االنقسام...وتعدد الروافد
مييااز البشااري أربعااة اجتاهااات فكريااة وأيديولوجيااة انتقلاات 

–الدميقراطياااة  –إليناااا مااان الغااارب، هاااي: اإلصاااالح الاااديين 
إلينااا فاساادة قباا   القوميااة، وكاناات الفكاارة أتيت–االشاارتاكية 

                                                                                    

-64"حنو وعي إسالمي  لتحدايت املعاصرة".  املرجع السابق،  ص ص 
65 . 
( جوهر العلمانية الغربية هي إقامة نظم دنيوية حبتة ال عالقة هلا  آلخرة، 9)

ونظم وضعية متاما ال عالقة هلا  لغيبيات، وتنطلق هذه النظرية من فكرة 
إلطار املرجعي ألي نظام عقدية مفادها انفصال األرض عن السماء. فا

اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، سواء على مستو  الفرد أو اجلماعة أو 
اجملتمع، غري متص  أبي عقيدة دينية ب  منفص  عنها متاما.  ومن هذه 
الرؤية العامة الشاملة للكون واإلنسان واحلياة، تنبثق وتتحدد الرؤية العامة 

أهداف الوجود، ومعىن التقدم احلاكمة لك  من املصلحة العامة، و 
يف املسألة اإلسالمية املعاصرة: احلوار والنهوض. أنظر: طارق البشري، 

، 30-27(، ص ص 9116، )القاهرة: دار الشروق، اإلسالمي العلماين
وطارق البشري، بني اجلامعة الدينية و اجلامعة الوطنية يف الفكر السياسي، 

 متاح على الرابط التايل: 7ص
 mdp8https://goo.gl/JD  

حىت أن ياتم تطبيقهاا، لتسافر عان نتيجاة عكساية تنااقض ماا 
انقلهااااا. يف هااااذا الصاااادد يااااذكر أن "العااااربة كااااان يصاااابو إليااااه 

والفيصاا  يف حتديااد موقااف كااا  حركااة أو تيااار ماان التياااارات 
األرباااع املاااذكورة هاااو عماااا إذا كانااات قاااد أدركااات الفاااارق باااني 
عصر الغازي وعصر املغزوين، ومن مث مد  إدراكها لصالب 
املشاااااكلة وأساساااااها، وعماااااا إذا كانااااات جنحااااات يف توظياااااف 

ى حناو يكفا  "االساتجابة للتحادي" النموذج الذي تتبناه عل
 األمة"."التارنخي الذي تواجهه 

يف هااذا السااياق، يااؤرخ صاادور كتاااب "اإلسااالم وأصااول 
للبناااة  9125احلكااام" ملؤلفاااه الشااايخ علاااي عباااد الااارازق عاااام 

له داللتاه  االتأسيسية األوىل للعلمانية يف مصر، فقد كان أمرا 
، ماااع جترياااد يف تدشاااني الااادعوة الصااارحية إىل علمانياااة الدولاااة

اإلساااااالم مااااان أي مشاااااول ألحكاااااام ونظاااااام احليااااااة. إذ أكاااااد 
ا الكاتب أن اخلالفة ليست من صميم الادين والشاريعة، انفياا

وجاااوب تنصااايب اخلليفاااة، ووجاااود حكوماااة يف عهاااد الرساااول 
ا صااالى هللا علياااه وسااالم، واعتربهاااا زعاماااة رساااالة فقاااط، منكااارا 

نشااأ وحاادة حقيقااة رارنخيااة ًثبتااة قاطعااة مفادهااا أن اإلسااالم أ
سياساااية مجعااات أماااة املسااالمني يف إطارهاااا، وحتااات مظلتهاااا. 
وإبنكاره احلكومة اإلسالمية، فرق بني والية الرسول الروحية 
وواليتاااه السياسااااية، فطباااق مباااادأ الفصاااا  باااني شااااقي الزعامااااة 
الديين والسياسي على غرار الفص  باني الدولاة والكنيساة يف 

الدولااة، إىل نفااي الغاارب. وأفضااى إنكاااره للصاالة بااني الاادين و 
اسااااتمرار فريضااااة اجلهاااااد كواجااااب ديااااين بعااااد وفاااااة الرسااااول. 
ويعلاااق البشاااري علاااى ذلاااك قااااىال: إن "هااادف هاااؤالء جعااا  
اإلسااالم دينااا ال دولااة، وجعلااه دينااا ألفااراد ال دياان جلماعااة، 
ومعااىن ذلااك إلغاااء شخصااية اجلماعااة اإلسااالمية، و لتبعيااة، 

 .(2)إلغاء اجلهاد"
                                                           

. يؤيده: د. 30( طارق البشري، ماهية املعاصرة، مرجع سابق، ص 2)
، الطبعة اإلسالم والسياسة، الرد على شبهات العلمانينيحممد عمارة، 

. ود. حممد عمارة، 85-79(، ص ص 2008األوىل )القاهرة: الشروق، 
، )بريوت: م لعلى عبد الراز : دراسة وواثئقاإلسالم وأصول احلك

. لكن عمارة 44-5(، ص ص 2000املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
يوضح أن املالبسات السياسية اليت تزامنت مع صدور الكتاب هي اليت 
تفسر هذا التوجه لد  عبد الرازق وأنه كتبه حتت ضغط الرغبة يف إجهاض 

https://goo.gl/JD8mdp
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لالىماااااة علاااااى التياااااار العلمااااااين البشاااااري   ىلقاااااأ هكاااااذا،
بوصاااااافه املسااااااؤول عاااااان جتريااااااد األمااااااة ماااااان إطارهااااااا اجلااااااامع 
التوحيدي، ومن وظاىفها التجميعية واجلماعية. فبجاناب ماا 
أقااادم علياااه مااان تباااين الفكااارة الغربياااة حاااول فصااا  الااادين عااان 
الدولة، مبا يتعارض مع جوهر اإلسالم كنظام شام  للحياة، 

ريب والغرياااب والتغااارييب( ليحااا  عاااالوة علاااى نقلاااه للوافاااد )الغااا
اااااا سااااااواء علااااااى   د اسااااااتبعاده واسااااااتبدالهحماااااا  املااااااوروث، بتعمُّ

املساااتو  الفكاااري، أو علاااى املساااتو  التنظيماااي والتطبيقاااي. 
د بعض أنصار هذا التيار إىل خلق نوع من التمااهي ماع عم  

االسااااااتعمار الغااااااريب، والقبااااااول بااااااه، بتااااااذويب اخلااااااالف بااااااني 
لتنصاا  ماان االنتماااء احلضاااري املعتاادي واملعتااد  عليااه، مااع ا

اإلسااااالمي، واالنسااااالخ ماااان ركاااااىز اهلويااااة األصاااالية، ومتزيااااق 
بااااادعو  أن اإلساااااالم علاااااى غااااارار   داإلطاااااار اجلاااااامع املوّحااااا

اااملساايحية هااو عالقااة خاصااة بااني الفاارد وربّ اا ا ه، ولاايس منهجا
 ، وأنه عبادة ال معامالت.ا متكامالا حياتيًّ 

الفااروض الاايت حتتاااج وملااا كاناات الزكاااة واجلهاااد ماان أمثلااة 
للقياااام هباااا وأداىهاااا وجاااود دولاااة ومؤسساااات وكياااان سياساااي 
موحااااد وإطااااار جااااامع، فإنكااااار الدولااااة يسااااتتبع إنكااااار هااااذه 
الفروض، وجترمي شىت صور املقاومة والرفض والكفاح الاوطين 
ضاااد االساااتعمار األجنااايب، وكاااأن اهلااادف هاااو إلغااااء كااا  ماااا 

سالمية، فجسد يندرج يف إطار اجلهاد، كوظيفة للجماعة اإل
هااااذا التيااااار بااااذلك حالااااة ماااان الرضااااوخ واخلنااااوع واالنبطاااااح، 
والساااقوط يف اإلذعاااان والتبعياااة، إن مل نقااا  العمالاااة واخلياناااة 

 احلضارية.
الااايت تزعمهاااا الوفاااد وضاااعت حجااار  91وبااارغم أن ثاااورة 

، يااارفض اخللاااط باااني الااااديين أسااااس يف بنااااء العلمانياااة كتياااارٍّ 
، مييااز " والااوطن للجميااعالاادين هلل"والسياسااي، ويرفااع شااعار 

شري داخ  هذا التيار باني عادة فارق تباينات مواقفهاا مان  الب  
كتااااااااب علاااااااي عباااااااد الااااااارازق: فرياااااااق ضااااااام الوفاااااااد واألحااااااارار 
الدسااتوريني أيااد الشاايخ ماان منطلااق الاادفاع عاان حريااة الاارأي 

ه يف االجتهااد، وفرياق مان املاوالني للعارش، اختاذ والتعبري وحقّ 
                                                                                    

وقت لشغ  منصب اخلليفة بتشجيع من حماوالت امللك فؤاد يف ذلك ال
 االحتالل الربيطاين بغية مناوأة الوفد وسعد زغلول. 

شاايخ، وفرياااق ًثلااا؛ رفاااض ماااا موقااف النقاااد واهلجاااوم علاااى ال
جاااء  لكتاااب لكنااه مل يطالااب مبعاقبااة مؤلفااه علااى مااا أورده 
من أفكار وصفها سعد زغلول نفسه  جله  حبقيقة السلطة 

الوفاديون ماع  املدنية يف اإلسالم. لكان بصافة عاماة اصاطف  
األحرار الدستوريون الذين انربت جريدهتم "السياسة" للدفاع 

والتعبري، ما تسابب يف فاض حتاالفهم  عن حرية الرأي والفكر
مااع االحتاااديني الااذين ساااندوا تطلااع امللااك إىل شااغ  منصااب 
اخلالفااااااة. فباسااااااتثناء أتباااااااع القصاااااار، متاااااات تنحيااااااة اخلااااااالف 

ا، والتأماات صاافوف املناضاالني واملثقفااني ماان السياسااي جانبااا
احلرياااة، فااادافعوا  ئوفاااديني وأحااارار الدساااتوريني، لنصااارة مبااااد

ب ضااااااد امللااااااك واجلبهااااااة التابعااااااة معااااااا عاااااان صاااااااحب الكتااااااا
 للسراي.  

مل يكاااان هناااااك تنظاااايم أو  فحااااىت منتصااااف العشاااارينيات،
حاازب سياسااي كبااري ينااتهج الاانهج الليااربايل، لكنااه كمااذهب 
أورويب اجلااااذور يناصاااار حريااااة الفكاااار والاااارأي والتعبااااري باااادأ يف 
االنتشاااااااار والتجلاااااااي عااااااارب فرياااااااق مااااااان الكتااااااااب واملفكاااااااارين 

وقااااد وقااااف هااااؤالء موقفااااا  املسااااتقلني، مثاااا  سااااالمة موسااااى،
مؤيدا للشيخ علي عبد الرازق، متضامنا مع حقه يف البح؛ 
واالجتهااااد، بعاااد قااارار اساااتبعاده بواساااطة هيئاااة كباااار علمااااء 
األزهااااار. ومااااان باااااني املناااااابر الااااايت ترمجااااات هاااااذا التوجاااااه جملاااااة 
"اهلااالل"، حياا؛ نشاارت مقاااال ياادافع عاان أفكاااره، ويعتربهااا 

ة الساااايادة دون سااااواها، جتساااايدا ملباااادأ أن األمااااة هااااي صاااااحب
وهااااااذا أساااااااس النظااااااام األكثاااااار متاشاااااايا وتوافقااااااا مااااااع العصاااااار 

. وعلاااى ذات املناااوال، سااااارت (9)احلااادي؛، والقااارن العشاااارين
جملااة "املقتطااف". هكااذا، كااان الكتاااب، ومااا دار حولااه ماان 
جدل أحاد أبارز عواما  بلاورة التياار اللياربايل املناصار حلارايت 

  التفكري والرأي والتعبري.   
لتمييلللز بلللني رافلللدين داخلللل كلللل التيارات...علمانيلللة ا

 وإسالمية على السواء  
يف تناوله لشىت احلركات الفكرية والسياسية املختلفة اليت 
عرفت بداايهتا التأسيساية األوىل يف مساته  القارن العشارين، 

                                                           

( د. حممد عمارة، اإلسالم وأصول احلكم لعلى عبد الرازق: دراسة 9)
 . 24ووًثىق، مرجع سابق، ص 
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مبثاباااة العامااا  احلاسااام احلاااافز هلاااا علاااى  9191وكانااات ثاااورة 
وجودهااا، فكااان للثااورة أتثااري  الظهااور والتبلااور واإلعااالن عاان

منشيء لبعضها، وكاشاف لبعضاها اآلخار، مياز البشاري باني 
رافااااادين: رافاااااد ضاااااال فاساااااد خبيااااا؛ يساااااعى إىل التفكياااااك 
والتفتيت، ورافد وطين توحيدي وجتميعي. فالتيارات الفكرية 
األرباااع املشاااار إليهااااا سااالفا، انطاااوت مجيعهااااا باااداخلها علااااى 

مكمان اخلطاورة يتمثاا  يف روافاد وطنياة وأخار  غااري وطنياة، و 
النق  احلريف األعمى ألفكار وأطار معيناة  عتبارهاا معاصارة، 
مااع إغفااال ظااروف وأوضاااع السااياقات االجتماعيااة والتارنخيااة 
الاااايت ظهاااارت هبااااا أصااااال يف الغاااارب، وحقيقااااة الواقااااع املعاااايش 
والظاارف املغاااير واخلصوصااية احلضااارية الاايت متيااز العااامل العااريب 

 ينها من الواجب مراعاهتا.واإلسالمي بسمات بع
فغض الطارف عان مثا  هاذه الفاروق والتبايناات الواساعة 
يف السااياق االجتماااعي والتااارنخي هناااا وهناااك أفضااى إىل ماااا 
منيااااات باااااه جتاااااارب التحااااادي؛ وجمااااااراة العصااااارية ومواكبتهاااااا، 
املنقولة عان الغارب، مان إخفااق ذرياع، ماع مالحظاة أن مان 

أثرة بانمط احليااة األوروبياة، تبناوا العصارية كاانوا قلاة خنبوياة متا
يف مقاباا  تيااار واسااع متجااذر شااعبيا ماان دعاااة احملافظااة علااى 

 األصالة والتقاليد، ممن وصموا  لرجعية. 
هناااااام يف إيف نقاااااده لااااادعاة "العصاااااارية"، يقاااااول البشاااااري: 

عالقااتهم  لغاارب يرياادون االتباااع باادال ماان التبعيااة واإلحلاااق، 
ويتخااذون ماان الغاارب والسااعي للمشاااهبة باادال ماان املخالفااة، 

مثااال ومنوذجاا حيتااذ . فاالغرب هاو املدينااة الفاضالة املرجااوة، 
ال جيااوز النظاار  واملعقااول أنااهوحاضااره هااو املسااتقب  املنشااود. 

لتااااريخ الغاااارب  عتباااااره راريااااخ العاااامل أمجااااع، وإال بتنااااا نعاااااين 
االغااارتاب واالساااتالب، حيااا؛ نقاااع أسااار  خاااربات اآلخااارين 

 لينا.الذاتية، ونعمم نتاىجها ع
الوطنية العلمانية"، وما أمساه وهنا مييز البشري بني تيار "

بفئااة "الكولااون"، فاابخالف العلمااانيني الااذين أنكااروا الغيااب 
واعتنقاااوا التفكاااري املاااادي، وهاااؤالء ال جااادو  وال طاىااا  مااان 
التحاور معهم، ما داموا ينكرون أي صلة للدين  حلياة، مثاة 

عااادت عااان جاااذور أمتهاااا فئاااة أخااار  تغربااات قلباااا وقالباااا، وابت
وصااااااارت مااااااع الفئااااااة السااااااابقة، فباااااادت أشاااااابه  ملسااااااتوطنني 

األوروبيني يف البالد األفريقية، وأقرب إىل اجلالية احلاكمة من 
النخاااب املسااايطرة الااايت جتمعهاااا رواباااط خاصاااة ودواىااار مغلقاااة 

 . (9)وحتيا مبنأ  عن كافة مقومات الوطن
ة العربيااة، حتاات الفتااة العروبااة والقومياا علااى ذات املنااوال،

تباىن الرافاد اخلبيا؛ دعااوة انفصاالية تفسايخية لالنساالخ عاان 
رابطة اخلالفة، سعيا إلفشال أو إجهااض اجلامعاة اإلساالمية  
كفكااارة ومشاااروع، حيااا؛ لعاااب دورا أقااارب إىل باااوق دعاياااة 
لصاااااااحل االحااااااتالل، مسااااااتهدفا ضاااااارب اجلامعااااااة اإلسااااااالمية 

أو كدولاة واستبداهلا، فهااجم "اخلالفاة"، ساواء كفكارة ومبادأ 
ونظام، مطلقا الدعوة إىل االنفصال عن احلكم العثماين، يف 
حني مدح بعض رموزه االحتالل، مدعيا أن اإلجنلياز حققاوا 
العدالاااة يف مصااار، مروجاااا للخضاااوع هلااام، فكاااان مهااازة وصااا  

علااى املسااتو  احلركااي بااني األوروبيااني  اوقناااة اتصااال ووساايطا 
اسااااتبداده والعاااارب ماااان أجاااا  تقااااويض احلكاااام الرتكااااي حبجااااة 

وفساده. ويرصد البشري ارتباط هذا الرافد  حملافا  املاساونية 
املشااابوهة. فأمثاااال هاااؤالء ال يساااعون مااان وراء تردياااد الشاااعار 
ورفاااع الفتاااة "القومياااة العربياااة" لبنااااء أماااة مساااتقلة، أو حتقياااق 

 تكريس التخلف، وتعميق التبعية. لهنضة، ب  
واملوضاوعية،  بيد أنه متفاداي للتعميم، متحاراي لإلنصااف

يقار أبن نفاس االجتاااه القاومي العاارويب ضام آخاارين مان دعاااة 
الوحاادة، وميكاان اعتبااارهم الرافااد التوحياادي التجميعااي الااذي 
ياااؤمن مبقاوماااة االساااتعمار، والتصااادي للغااازو والوقاااوف ضاااد 
االحااتالل األجناايب. هااذا الرافااد "احلميااد" ينظاار للعالقااة بااني 

أو  ايست  لضارورة تضاادًّ روابط االنتماء املختلفة على أهنا ل
بقااااادر ماااااا هاااااي عالقاااااة تسلسااااا  باااااني الضااااايق  احتميًّااااا اتنافياااااا

لااااذلك فالبااااد أن يتوحااااد املساااالمون يف مواجهاااااة   واالتساااااع
اهلجمااة الغربيااة علااى بالدهاام، كمااا ينبغااي علااى أبناااء األداين 
املختلفاااااااااة التجماااااااااع يف إطاااااااااار الاااااااااوطن الواحاااااااااد للتصااااااااادي 

ويضاااارب البشااااري  للتهدياااادات والتحاااادايت اخلارجيااااة...اخل.
جنلياااز املثاااال برشااايد رضاااا، وكياااف انتقااا  فكاااراي مااان أتيياااد اإل

والتعااااون معهااام يف مواجهاااة االساااتبداد الرتكااااي إىل إدراك أن 
                                                           

( طارق البشري، يف املسألة اإلسالمية املعاصرة: احلوار اإلسالمي 9)
 . 56 ص العلماين، مرجع سابق،
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واخلطر، بعد ماا كشافت اتفاقياة  االستعمار الغريب هو العدوّ 
 بيكو حقيقة مطامعه.-سايكس

جنحتهاا أبمن انحية أخر ، تعود نشأة احلركة الشيوعية 
يااة املاركسااية واالشاارتاكية يف مصاار إىل عشاارينيات القاارن الفرع

العشاارين، وهبااذا ميكاان تسااكينها يف خانااة التيااارات واملاادارس 
، أو مهاادت األجااواء لظهورهااا، 91الفكريااة الاايت أمثرهتااا ثااورة 

وأيخذ عليها البشري "الشطط يف االرتباط  حلركة الشيوعية 
عاااان  ا ياااانمُّ الدوليااااة حتاااات شااااعار وحاااادة الطبقااااة العاملااااة"، مباااا

إغفاهلااااا أو عاااادم إدراكهااااا ملتطلبااااات حركااااة التحرياااار الااااوطين 
الشام ، فما كان مان احلركاة مبجارد أتسيساها إال أن حتولات 
إىل ذراع رابع وأداة موالية لألحزاب الشايوعية األوروبياة. فلام 
تعط األولوياة هلادف االساتقالل با  قبلات  لرضاوخ للهيمناة 

القيااااادة اليهوديااااة األجنبيااااة االسااااتعمارية. كمااااا شااااابتها غلبااااة 
 . (9)عليها ما عكس غياب احلس السياسي الوطين

البشاااااري يف مؤلفاااااه املعناااااون "املسااااالمون هاااااذا ماااااا انقشاااااه 
إذ حتدث عن تكوين   (2)واألقباط يف إطار اجلماعة الوطنية"

احلركاااة الشااايوعية وتركيبهاااا الاااداخلي وقيادهتاااا اليهودياااة، الااايت 
كاااذلك مثاااة عروبياااة لوطنياااة.  تساااببت يف إبعادهاااا عااان احلركاااة ا

مادية أتثرت  ملاركسية، وانصبت الدين العداء، هذه بدورها 
ياارفض البشااري إدراجهااا حتاات "الوطنيااة العلمانيااة"، لكاان مثااة 

ال جياد غضاضاة، وال مياانع يف التالقاي ماع  اآخر عروبيًّا ارافدا 
التيااار اإلسااالمي، والبحاا؛ عاان مساااحات مشاارتكة لتجااااوز 

دعااااىم  91ال سااايما بعااادما أرسااات ثاااورة اخلالفاااات بينهماااا، 
"املصاااارية" كإطاااااار جااااامع، وقاااااد أفااااادت اخلاااااربة التارنخياااااة أن 
العروبااة تقاارتب ماان اإلساااالم، كلمااا ابتعاادت عاان العلمانياااة، 

                                                           

،  42، 49( طارق البشري، ماهية املعاصرة، مرجع سابق، ص ص 9)
44- 47 . 
. ربط مفهوم التمصري 33-28( طارق البشري، املرجع السابق، ص ص 2)

واملصرية كجامعة سياسية بدخول األقباط اجليش والتعليم واجملالس النيابية 
مية )الوطنية( من والوظاىف العامة، ما ترافق مع تطور انسالخ اجلامعة القو 

 اجلامعة الدينية واخلالفة. 

والعكس صحيح. من هذا املنطلق، فالعروبة والقومية العربية 
 .(3)ليست  لضرورة علمانية

 91رة كااذلك، تشاام  خريطااة الفكاار والسياسااة بعااد ثااو 
"احلاااازب الااااوطين" الااااذي أتسااااس بزعامااااة  مصااااطفى كاماااا ، 
وحمماااد فرياااد، مث جااااء "حااازب مصااار الفتااااة" مبثاباااة اساااتمرار 

لااااااربط  "القاااااارش"مسااااااي مبشااااااروع رارنخااااااي لااااااه، يف إطااااااار مااااااا أُ 
االسااااااتقالل السياسااااااي  القتصااااااادي املسااااااتند إىل الصااااااناعة 
الوطنية، وقد تبىن احلزب مع اجتاهه اإلسالمي مجلة مطالاب 

صااااادية تصااااب يف غايااااة االسااااتقالل، كإلغاااااء االمتياااااازات اقت
األجنبياااة، ومتصاااري الشاااركات، وإنشااااء بناااك صاااناعي وطاااين. 

محااا  احلااازب أمسااااء متغااارية يف ظااا  قياااادة أمحاااد حساااني، مث و 
أصاااابح امسااااه "احلاااازب الااااوطين اجلديااااد" حتاااات قيااااادة فتحااااي 

ويف هناياااة األربعينياااات أضاااحى حيمااا  اسااام "حااازب  رضاااوان،
ويعتااارب البشاااري بعاااض الضاااباط األحااارار  مصااار االشااارتاكي".

وعلى رأسهم مجاال  9152يوليو  23الذين تصدروا مشهد 
لعا  أهام ماا مياز بني املتأثرين هبذا التياار. و من عبد الناصر، 

احلزب الوطين دجمه بني مطلاب التحارر الاوطين والدميقراطياة، 
علاااااى أسااااااس أن طااااارد االحاااااتالل   واألهاااااداف االجتماعياااااة

القضااااء علاااى الرأمسالياااة ورفاااض التبعياااة  يساااتوجب الكتمالاااه
 للخارج، وتبين طريق غري رأمسايل للتحرر الوطين.

وداخ  مجاعاة األقبااط، مياز البشاري باني تياار دياين ذي 
قحام الدين يف السياساة إانتماء طاىفي، وتيار علماين رفض 

ا يف ويف شاااائون الاااادنيا. هااااذا التيااااار يباااادي قلقااااا وحااااذرا  لغااااا
المي السياساي، ولدياه رغباة يف اساتبعاده. نظرتاه للتياار اإلسا

احلركااااااة اإلسااااااالمية إمنااااااا قاماااااات يف بينمااااااا ينبئنااااااا التاااااااريخ أن 
مواجهة التغريب ال يف مواجهة األقباط، فكانت ضد األخذ 

ماااان تطبيااااق الشااااريعة  باااانظم قانونيااااة وافاااادة ماااان الغاااارب باااادالا 

                                                           

بني اجلامعة الدينية واجلامعة الوطنية يف الفكر طارق البشري ، ( 3)
، متاح عرب الرابط 81(، ص 9118، )القاهرة: دار الشروق، السياسي
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، (9)اإلسااااااالمية كنظااااااام أصااااااي  مااااااوروث تااااااؤمن بااااااه األغلبيااااااة
ملسيحية بطبيعتهاا كعقيادة تبتعاد عان السياساة، واحلقيقة أن ا

وهااذا ال ينااتقص منهااا، بينمااا اإلسااالم علااى العكااس يتصاا  
بشااااائون الااااادنيا ويااااانظم عالقاهتاااااا، والااااادعوة إىل ابتعااااااده عااااان 
السياسااااة تفقااااده جااااوهره. فالعلمانيااااة ليساااات متصااااادمة مااااع 
العقياااادة املساااايحية الاااايت تااااؤمن مبقولااااة "أعااااط مااااا هلل هلل ومااااا 

". ولاااذلك، فوفااود الفكااار العلمااااين مل يشاااك  لقيصاار لقيصااار
حتاااداي للفكااار املسااايحي املصاااري، لكناااه يتعاااارض جاااذراي ماااع 

 الفكر اإلسالمي. 
لكاااان الااااتحفظ علااااى التيااااار اإلسااااالمي أو كرهااااه، لاااايس 
حكرا على األقباط وحدهم، ب  هو موقاف تبنااه تياار واساع 
منتشاااار بااااني املتااااأثرين  لثقافااااة الغربيااااة، كفكاااار شاااااىع لااااد  

لمني واألقباااط علااى السااواء، الساايما بااني أبناااء املاادارس املساا
ه إىل اخاااااتالف اجلاااااذور الثقافياااااة واجلامعاااااات احلديثاااااة، وماااااردُّ 

 نبم والتأثر  لفكر الوافد. ويوضح البشري أن وحدة مصر مل تُ 
بنفي للهالل أو للصليب، ب   حتضان  9191خالل ثورة 

ألقلية، على اهلالل للصليب رمزا الحتضان األغلبية الدينية ل
أسااااس أن مفتااااح الوجاااود القاااوي هاااو املسااااواة واملشااااركة يف 

عقباااة االنقساااام باااني املسااالمني  91إذ ختطااات ثاااورة الاااوطن. 
ا علاى واألقباط، من خالل حترك شعيب واحاد كاان مستعصايا 
 الفتنة، وهذا ما جعلها جتربة رارنخية فريدة ملهمة. 

ائية اإلسالم بني اجلامعة الدينية واجلامعة الوطنية ...ثن
 والعروبة...دوائر االنتماء املتداخلة املتكاملة

حااااىت قيااااام احلاااارب العامليااااة األوىل، تبااااىن احلاااازب الااااوطين 
ا لشااااعار احلركااااة الصاااايغة اإلسااااالمية للحركااااة الوطنيااااة امتاااادادا 

العرابياااة "مصااار للمصاااريني"، ومل تتضااامن دعوتاااه لالساااتقالل 
بعاااد ثاااورة الااادعوة للخاااروج مااان اإلطاااار اإلساااالمي اجلاااامع. و 

، زالاات الدولااة العثمانيااة وحتللاات الصاايغة اإلسااالمية 9191
معها، فانبعثات يف هاذا الظارف الصايغة املصارية، مث عااودت 
احلركااة اإلسااالمية الظهااور مااع هنايااة العشاارينيات. ومااع مقاادم 

بااااني التيااااارين اإلسااااالمي  االثالثينيااااات، باااادا أن مثااااة اناااادماجا 
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توحيااد مصاار إىل ني و حياا؛ اجتااه كالمهااا إىل فلسااط  والعارويب
مااااااع الكيااااااان العااااااريب األكاااااارب، مااااااا مجااااااع الاااااادعوتني العروبيااااااة 

 .(2)واإلسالمية يف وظيفتهما التوحيدية
وحياااااادثنا البشااااااري عاااااان علمانيااااااة عميلااااااة تاااااادعو للتبعيااااااة 
والتقلياااد، واالنساااالخ احلضااااري، والتنكااار للتااااريخ وللااارتاث، 

وز وينقاا  عاان أنااور عبااد امللااك هااذا االقتباااس: "املسااألة ال جياا
طرحها كاختيار بني إما جمتمع ديين أو جمتماع علمااين، وإمناا 

اااا د حيكااام  ملاااانهج إماااا جمتمااااع طااااىفي، أو جمتمااااع قاااومي موح 
الديين، أو  ملنهج العلماين. أما العلمانية، اليت تتنكر للرتاث 
الروحااااااي والشخصااااااية احلضااااااارية، فمااااااا هااااااي إال أداة لتوغاااااا  

ن ومااااااان مث متّكااااااا  اهليمناااااااة األجنبياااااااة علاااااااى احلركاااااااة الوطنياااااااة
االسااااااااتعمار ماااااااان ضاااااااارب مشااااااااروعات النهااااااااوض والوحاااااااادة 
  واالستقالل". وينادي عبد امللك بضرب "السراب الثقايف"

ا   يف عقاول وقلاوب عدياد مان أي القضاء على الوهم املتأصّ 
املثقفني العرب والزاعم أال جودة إال يف الغرب، وال تطور إال 

إلسااااااالم  لساااااري علاااااى درباااااه، فهاااااؤالء يقفاااااون ضاااااد بعااااا؛ ا
 السياسي، وهم يف الواقع عمالء حضاريون للغرب. 

ويف مقاااال البشاااري: "حاااول العروباااة واإلساااالم" ينباااه إىل 
خطااورة أن حتاا  عالقااة التحااارب حماا  التحاااور بااني التيااارين 
العاارويب واإلساااالمي، وأن يوضاااع أحااادمها يف مواجهاااة اآلخااار 
ويصاااري املطلاااوب املفاضااالة بينهماااا، حبيااا؛ ينظااار كااا  منهماااا 

نفتاح على اآلخر  عتباره تفريطا يف الذات. ويساعى كا  لال
منهما الستبعاد اآلخر ونفيه )وهو أمر مستحي (، بدال من 
اسااتيعابه والتكاماا  معااه. فاااملطلوب إجياااد صاايغة لاايس فقااط 

نكااار املتبااادل، للتعااايش أو لالعاارتاف املتبااادل، باادال ماان اإل
ادلااة. ويقاارر أنااه باا  للتالقااي واملشاااركة والتعاااون والتغذيااة املتب

من بني دعاة العروبة علمانيون ينتمون إىل التيار االساتقاليل 
وهااااااااااؤالء مل يطااااااااااالبوا  النفصااااااااااال أو  الااااااااااوطين التوحياااااااااادي،

علاااااااى  فعااااااا ٍّ  االنساااااااالخ عااااااان اجلامعاااااااة اإلساااااااالمية إال كاااااااردّ  
سياسات الترتيك يف الدولة العثمانية، فتنامت حركاة العروباة 

 يف مواجهة حركة الترتيك. 
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اويااة أخاار ، كااان لالحااتالل الربيطاااين مصاالحة يف ماان ز 
لاااذا مساااح بنماااو احلركاااة الوطنياااة ألهناااا   تعزياااز النزعاااة املصااارية

  تااؤدي إىل انفصااال مصاار وانسااالخها عاان الدولااة العثمانيااة
ممااا جيعاا  أماار االنفااراد  لساايطرة عليهااا أسااه  لإلجنليااز، أمااا 

هااااااة عااااان ارتباااااااط القوميااااااة العربيااااااة والعروبااااااة يف نشااااااأهتا مبواج
مبعااازل عااان  الصاااهيونية ونصااارة فلساااطني، فمعنااااه أهناااا مل أتت  

املكاااااون الاااااديين اإلساااااالمي، وكانااااات مبثاباااااة تطاااااوير للوطنياااااة 
 .(9)املصرية

التعريلللللف والنشلللللأة والوظيفلللللة  :"الوطنيلللللة العلمانيلللللة"
 "شركاء الوطن"الكفاحية...

عرف البشري الوطنية العلمانية مبا تتبناه من مواقف وما 
اف الوحااااااادة واالساااااااتقالل والتحااااااارر مااااااان تتغيااااااااه مااااااان أهاااااااد

االسااتعمار والعدالاااة االجتماعيااة، ومواجهاااة اخلطاار والتهدياااد 
الصااهيوين لألماان القااومي العااريب. فوطنيااة التيااار القااومي مااثال 
هااي مصااادر شااارعيته ومشاااروعيته النابعاااة مااان الااادور التاااارنخي 
والثق  الواقعي والوظيفة الكفاحية اليت يضطلع هبا، حاىت لاو 

 تيااار العلمانيااة بساابب موقفااه ماان عالقااة السياسااي اناادرج يف
ففااااي كتابااااه "احلااااوار اإلسااااالمي العلماااااين"، عاااارف والااااديين. 

البشااااري مفهاااااوم العلمانيااااة أبناااااه "ماااانهج الصااااادور عاااان غاااااري 
اإلساالم وغاري الاادين يف إقاماة الانظم ورساام العالقاات وأمناااط 
السااالوك"، والاااذي وفاااد إىل باااالدان ماااع تعااااظم النفاااوذ الغاااريب 

رويب يف القااااااااارن التاسااااااااااع عشااااااااار، فاإلسااااااااااالمية موروثااااااااااة األو 
ي األخااذ  لقاادمي والعلمانيااة وافاادة. ويف ظاا  االسااتعمار، مُساا

"تقليااااااادا"، بينماااااااا مساااااااي األخاااااااذ بااااااانظم الغااااااارب "إصاااااااالحا" 
 . (2)و"جتديدا وإبداعا"

تزامنااات الباااواكري األوىل لظهاااور التياااار العلمااااين يف مصااار 
ا ساااس نظامااااماااع هنضاااة حمماااد علاااي، لكااان حمماااد علاااي مل يؤ 

ا، بااا  أخاااذ العلاااوم ونظااام التعلااايم مااان أورو  لتأسااايس  علمانيًّاا
كياااااان سياساااااي إساااااالمي. وظلااااات الدولاااااة تساااااتمد شااااارعية 

مااا تفتااق عنااه مشااروع حممااد و وجودهااا ودورهااا ماان اإلسااالم. 
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علاي مان بادء تكااوين اجلماعاة السياساية املصارية يف أساسااها 
يقاه. العلماين، مل يكان مان صانعه، وال ساعت سياسااته لتحق

املصرية السياسية"  كانتماء سياسي وجامعة سياسية "فتبلور 
ال تعتمد على الدين  ألساس جاء نتاجا لفش  مشروعه ال 
لنجاحااه، كماااا انتهااى املشاااروع بتكاااون خنبااة حاكماااة جديااادة 

ويف ظ  اهليمنة الغربية الوافدة تكونات  .منفتحة على الغرب
  تمااع املصااريأوىل عناصاار املوقااف العلماااين السياسااي يف اجمل

  وتوابااعم  ذلاك أن انكسااار جترباة حممااد علاي، خلااف تاداعياتٍّ 
كفااارض العزلاااة علاااى مصااار، وفصااالها عااان الدولاااة العثمانياااة، 
وانفرد النفوذ الغريب  لتغلغ  فيها اقتصاداي وسياسيا وفكراي، 

 عرب النخب احلاكمة. 
أمااا تصاااعد الاادعوة إىل حركااة اجلامعااة السياسااية املصاارية 

وضاااح رماااوز العلمانياااة، فلااام تبااادأ وفقاااا ملفهاااوم بوصااافها مااان أ
نظااري، ومل يطلقهااا حاازب وال مفكاار بوصاافها جامعااا قوميااا، 
وإمنااااا ترتباااات كااااأثر طوياااا  املااااد  عاااان متصااااري قواعااااد اجلاااايش 
والدولاااة يف ظاااروف ساااقوط حمماااد علاااي، واحنصاااار مصااار يف 

 حدودها اإلقليمية بفع  السياسات األوروبية. 
القوميااااة خااااالل القاااارن  تناماااات حركااااة اجلامعااااة السياسااااية

التاسااااع عشاااار بغااااري عااااراك مااااع العقياااادة اإلسااااالمية، وال مااااع 
مفهومهاا الشااام . وهاذا مااا يفسار تعريااف رفاعاة الطهطاااوي 
للاااوطن أبنااااه "مراعاااااة للمساااااواة باااني املااااواطنني"، ولاااايس ماااان 

أي النظااااااار إىل املواطناااااااة ال   نتمااااااااء األعااااااامّ حيااااااا؛ إطاااااااار اال
وقااف اإلسااالمي  لتيااار عاان عاادم ضاايق امل مبااا ياانمّ   اجلامعيااة

مساعيااا  مت فاااتح إ. وطاااوال عهااادي ساااعيد و  العلمااااين الناشااا
الابالد أمااام حماكااة وتقليااد األجنايب، مااع تزاياد االسااتدانة ماان 

لنمااااااااذج  حماكااااااااةا  الغااااااارب. يف هاااااااذه الفااااااارتة ظلااااااات احملاكااااااااةُ 
وأساااليب ماان نظاام الغاارب، ولاايس لعقاىااد وأفكااار، واسااتمر 

 -قياااادة وفكااارا وساااالوكاع-معياااار احلكاااام علاااى األمااااور كافاااة 
مستمدا من املرجعية اإلسالمية. وهذا ما ينطبق على دستور 
الثاااااورة العرابياااااة الاااااذي هااااادف إىل مواجهاااااة اساااااتبداد احلكااااام 
والنفوذ األجنيب معا، فاقتبس أساليب التنظيم الدستوري من 
الغاارب، واسااتعار بعااض النماااذج التنظيميااة دون أن ينقاا  مااا 
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تماعيااااااة باااااا  أخضااااااعها صاااااااحبها ماااااان نظاااااارايت فكريااااااة واج
 للشرعية اإلسالمية. 

وهكاااااذا ارتبطااااات حركاااااات النهضاااااة الوطنياااااة، ومقاوماااااة 
االسااااااااتعمار، والتحاااااااارر واالسااااااااتقالل، وحركااااااااات التجديااااااااد 
واإلصاااااالح كلهاااااا،  ملرجعياااااة اإلساااااالمية علاااااى مااااادار القااااارن 
التاسع عشر، وكان روادها ورموزها هم األفغاين وحممد عبده 

ذلاااك، بااادأت مرحلاااة الكفااااح والكاااواكيب ورشااايد رضاااا. بعاااد 
الاايت جتساادت يف حركااة "مصاار للمصااريني" إ ن ثااورة عاارايب، 
فلاااام تاااادعو باااادورها النفصااااال عاااان الكيااااان األعاااام واألمشاااا ، 
لكنهاااا اقتصااارت علاااى جماهااادة االساااتعمار ومكافحاااة النفاااوذ 
السياسااااااااي واالقتصااااااااادي األورويب، والااااااااذي انتهااااااااى  لغاااااااازو 

ر . فحركاااااااااااااااات التحااااااااااااااار 9882واالحاااااااااااااااتالل العساااااااااااااااكري 
واالسااتقالل، حااىت ذلااك الوقاات، مل تتضاامن أيااة دعااوة لقيااام 
حركاااة سياساااية علمانياااة، وال طالبااات إبحاااالل اإلساااالم أبي 

 إطار مرجعي آخر ليحكم احلياة السياسية واالجتماعية.
 آليات التغريب وأدواته 

وأماااا العلمانياااة التغريبياااة فقاااد وفااادت برعاياااة االساااتعمار، 
بااااداايت القاااارن العشاااارين، فمااااع هنايااااة القاااارن التاسااااع عشاااار و 

انتقلنااا ماان اسااترياد األشااياء املوزونااة إىل اسااترياد املياازان نفسااه 
من طلب الثمرة، بدأان نطلاب  وأداة القياس واملكيال. وبدالا 

الشجرة والرتبة، وصران ننتج أو نعيد إنتاج الغرب الذي أخذ 
يتغلغاا  علااى مسااتو  العقاا  والفكاار والوجاادان والشااعور. مل 

تنظيمية فقط، ب  نتبىن قاعدة  أساليب وأشكاالا نعد حناكي 
للشرعية ومناهج للفكار مساتمدة مان معاايري جديادة للتقاومي 
واالحتكااااام. فأضااااحى التيااااار املتغاااارب ال ينكاااار علااااى التيااااار 
اإلسالمي حقه يف الظهور فقط، ب  جيحاد حقاه يف الوجاود 

 واالستمرار، وينكر حقيقة أنه جزء من الوطن.
لتغرييب على آليايت التعلايم والصاحافة، لقد اعتمد الفكر ا

فكااان االحااتالل الربيطاااين ملصاار مبثابااة قاعاادة مسااتقرة لضااخ 
مااع انتشااار ماادارس  ،الفكاار الغااريب عاان طريااق التعلاايم الرمسااي

اإلرسااااااليات التبشاااااريية واجتاااااذاهبا ألبنااااااء الصااااافوة السياساااااية 
واالجتماعيااااة، ونفااااس االجتاااااه هاااايمن علااااى املاااادارس الرمسيااااة 

وزارة املعاااارف العمومياااة إبشاااراف دانلاااوب. كاااذلك التابعاااة لااا

فتحت السياسة الربيطانية أبواب مصر لبعض مفكري الشام 
املناهضااااني للدولااااة العثمانيااااة ماااان ذوي التوجهااااات العلمانيااااة 
املادياااااة، وسااااايطر هاااااؤالء علاااااى جمااااااالت الصاااااحافة والنشااااار، 
وقاااادموا األعمااااال الفكريااااة والفلساااافية. فكااااانوا ماااان مؤياااادي 

يطانيااااة علااااى املسااااتو  السياسااااي، ومماااان أرسااااوا السياسااااة الرب 
املااااادي علااااى املسااااتو  الفكري،ااااا -لقواعااااد املاااانهج العلماااااين

والذي جسادته صاحيفة "املقطام" الناطقاة بلساان املساتعمر، 
وكتااااا ت شاااابلي مشياااا  ونقااااوال حااااداد وفاااارح أنطااااون يف جملااااة 
"املقتطف". كما جسده حزب "األمة" وصحيفة "اجلريدة"، 

د لطفاااي السااايد، وصاااحيفة "املؤياااد" املوالياااة الاايت أنشاااأها أمحااا
للخاااديوي لصااااحبها علاااي يوساااف، والناطقاااة بلساااان حااازب 

 الدستورية.  ئاإلصالح على املباد
علاى هاذا النحاو، أوضااح البشاري كياف أن خناب احلكاام 
ومؤسسات الدولة وجهاز اإلدارة العامة هاي أول مان جساد 

معاااااة، هاااااذا التياااااار العلمااااااين عااااارب املؤسساااااات احلديثاااااة كاجلا
واملااادارس واحملااااكم والقاااوانني. فماااثال  ساااتثناء وزارة األوقااااف 
فقاااط الااايت غلاااب علاااى مااان يتوالهاااا التعلااايم الاااديين، مل يتاااول 

خلفياة  يأي شاخص ذ 52الوزارة خالل فرتة ما قب  يولياو 
أزهريااة،  سااتثناء الشاايخني مصااطفى عبااد الاارازق وعلااي عبااد 

رة متيااااا  يف الااااارازق وكالمهاااااا درس  خلاااااارج، واحنااااادر مااااان أسااااا
توجهها الفكري والسياسي حنو األحرار الدستوريني، وحازب 
األمااااة، وكاااااان ماااان تالميااااذ لطفااااي الساااايد، راىااااد الاااادعوة إىل 
التحاادي؛ علااى الطااراز الغااريب، ومعظاام هااؤالء الااذين شااكلوا 
النخباة احلاكمااة وتقلاادوا املناصااب العليااا يف جهاااز الدولااة مبااا 

ء وخرجياااي املؤسساااات فيهاااا تاااويل احلقاىاااب الوزارياااة مااان أبناااا
احلديثاااااااااااة، يف حاااااااااااني مت إبعااااااااااااد ذوي التعلااااااااااايم اإلساااااااااااالمي 

. أمااااا جنااااوم اجملتمااااع وخنبتااااه، فكااااان ماااان أباااارزهم (9)التقلياااادي
األمااارية انزيل فاضااا  حيااا؛ التقاااى ساااعد زغلاااول يف صاااالوهنا 
برجاااال الفكاااار والسياساااة، وماااانهم قاسااام أمااااني الاااذي أهااااداه  

ة زمنية طويلة، ظا  . ومع ذلك، فلفرت (2)كتابه يف حترير املرأة
ارتبااااااااااط تلاااااااااك التطاااااااااورات  ملصااااااااااحل األجنبياااااااااة و لوجاااااااااود 

                                                           

 . 36، 35، 96 – 92املرجع السابق، ص ص (9)
 . 98( طارق البشري، شخصيات رارنخية، مرجع سابق، ص 2)
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هاا معزولاة بعيادة عان كياان ىاالستعماري عامال مهما يف إبقا
 اجملتمع.

 سقوط اخلالفة
بعاااد هزمياااة تركياااا يف احلااارب العاملياااة األوىل، ألغيااات دولاااة 
اخلالفة رمسيا وأتسست حركاة مقاوماة تركياة علمانياة فصالت 

. وتزامناااات 9124-9122لدولااااة بااااني عااااامي الاااادين عاااان ا
هاااذه التطااااورات ماااع انفااااالت حركاااة "الوطنيااااة املصااارية" الاااايت 

، مان العقاال اإلسااالمي اجلاامع. حياا؛ 91ولادت قبا  ثااورة 
اسااااتعان مصااااطفى كاماااا  وماااان بعااااده حممااااد فريااااد بفكاااارة أن 
مصاار جاازء ماان الدولاااة العثمانيااة، وراهاان عليهااا كمنطلاااق يف 

التياااار اإلساااالمي اصاااطدم بواقاااع املطالباااة  الساااتقالل. لكااان 
فما إن وضعت احلرب العاملياة  ،مغاير إبهناء اخلالفة يف تركيا

األوىل أوزارها، انفجرت الثورة الشعبية ضد احلماية الربيطانية 
يف هذا الساياق ظهار العلمااين الاوطين ألول مارة   .على مصر

كرمااااز للتوحيااااد، وختطااااي االنقسااااامات الطاىفيااااة يف الشااااام، 
حياا؛ انطبعاات احلركااة   عليهااا مجاااهريايًّ  اطالااب متفقااام موقااد  

الوطنياااة  لطاااابعني اإلقليماااي والعلمااااين. وبااارغم حماولاااة هاااذه 
احلركات يف البداية استمالة الشعور الديين، إال أهنا ما لبثات  
أن ابتعدت عن التوجهات اإلسالمية. فمثال ظهرت املطالبة 

أسااااس  بوحااادة وادي النيااا  لتشااام  مصااار والساااودان، علاااى
 نيلي جغرايف ال عالقة له  إلسالم.

يف هذا السياق، ظهر تيار "الوطنية العلمانية" مان جيا  
الوطنيني مان أبنااء املؤسساات احلديثاة ذات املنااهج الوافادة. 
وانتقاااا  الفكاااار الااااوطين صااااوب الغاااارب يسااااتلهم منااااه مناذجااااه 

ا" ينشاااااااد احلرياااااااة ومشاااااااروعات هنضاااااااته. لكناااااااه ظااااااا  "وطنيًّااااااا
نااااو إىل ختلاااايص الاااابالد ماااان ساااايطرة احلكاااام واالسااااتقالل، وير 

الغاريب، ويتماين يف اآلن ذاتاه أن يراهاا علاى صاورة اجملتمعاات 
النهضاااااة لاااااد  هاااااذا اجليااااا ، وإن مل  الغربياااااة. وتباااااىن مشاااااروعُ 

للمعااااااايري الغربياااااااة، وحماكااااااااة  يعااااااارض اإلساااااااالم، االحتكاااااااامم 
األنساااااااااق األوروبيااااااااة، كمااااااااا جاااااااار  الاااااااارتويج لفكاااااااارة هاااااااادم 

. هبا واستبدال مؤسسات الغرب احلديثة املؤسسات التقليدية
هنااا بااارز رماااوز "الوطنياااة العلمانيااة " مااان أمثاااال طاااه حساااني، 
وحممااااااود عزمااااااي صاااااااحب صااااااحيفة االسااااااتقالل، ومنصااااااور 

اااا ماااان وغااااريهم فهمااااي... قوامااااه  فكاااارايًّ  االااااذين اعتنقااااوا منهجا
رفض اتصاال اإلساالم بنظاام احليااة والدولاة، وبعادها حتولات 

ي، كمااا حتولاات احلركااة الوطنيااة إىل إىل نظااام سياساا 91ثااورة 
أحااااااازاب سياساااااااية تعمااااااا  مبرجعياااااااة منفصااااااالة عااااااان الشاااااااريعة 

 اإلسالمية. 
فعلللل  تنلللامي العلمانيلللة وظهلللور احلركلللة اإلسلللالمية كلللردل 

  مضادل 
ويف غضون عقد العشرينيات مان القارن العشارين انتهات 
العزلاااة الااايت عانااات منهاااا العلمانياااة لكوهناااا حمساااوبة  ألسااااس 

أو الوافد األجنيب، فلم تعاد الوطنياة العلمانياة  على االحتالل
مااااااا تكااااااون  جلاليااااااات األجنبيااااااة الاااااايت تعماااااا  لصاااااااحل  أشااااابهم 

األورويب، أو الاايت حياااول االسااتعمار فرضااها  لقااوة، باا  علااى 
العكاااس حتولااات إىل ممارساااة النضاااال والكفااااح ضاااد املصااااحل 
األجنبية، وأضاحت تعما  للصااحل الاوطين، ماا أضافى عليهاا 

. (9)، رغم سعيها إلقصاء اإلسالم كمصدر ومرجعياةالشرعية
وأخاااذ الوفاااود العلمااااين الاااذي بااادأ ضااائيال، ينتشااار مااان دواىااار 
املصاااااحل األجنبيااااة إىل دواىاااار احلكاااام إىل املؤسسااااات احلديثااااة 
والنماااااذج التنظيميااااة لإلصااااالح، مث امتااااد ليشاااام  األنساااااق 
الفكريااة والااارؤ  احلضااارية واملاااذاهب الفلساافية، فمؤسساااات 

لايم والقضااء واإلدارة واحلركااات الشاعبية والقاو  الوطنيااة، التع
ا املاااوروث اإلساااالمي يف جمااااالت العمااا  االجتمااااعي، مزامحاااا

 والنشاااط السياساااي، والتكويناااات الفكريااة. وأصااابح مثاااة شاااقي 
ع وازدواج يقسااام اجملتماااع باااني إساااالمية موروثاااة، وتصااادّ  طااويلي 

ب ذلااك يف وعلمانيااة حتديثيااة وافاادة، ساااعية للهيمنااة. وتسااب
ا يف نساايج اجملتماع وهااوة ا وتصادعا الثناىياة الاايت أحادثت شاارخا 
ا بني أنصار الفكرين العلمااين، ا رويدا آخذة يف االتساع رويدا 

 واإلسالمي.
فثمااااااة رافااااااد علماااااااين مااااااال إىل االسااااااتغناء عاااااان االلتاااااازام 
 لضااوابط الشاارعية يف طاارح مشااروعات النهضااة واإلصااالح، 

ياااة هلاااا. وهباااذا ابتعااادت حركاااة ماااع االكتفااااء  لصاااياغات الغرب

                                                           

( طارق البشري، يف املسألة اإلسالمية املعاصرة: احلوار اإلسالمي 9)
 . 25 -23،  91-97ص ص  العلماين، مرجع سابق،
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، (9)بركيزتيهااااااا: التعلاااااايم  اإلصااااااالح السياسااااااي واالجتماااااااعي
والقااانون، عاان النااداءات اإلسااالمية، وانفصاالت علااوم الاادين 
عااااان علااااااوم الااااادنيا، وأتسساااااات علاااااوم اإلنسااااااان كاااااااآلداب، 
واالقتصااااد، واالجتمااااع، والسياساااة، والقاااانون، علاااى قاعااادة 

لمااانهج العلمااااين علاااى فلسااافية وضاااعية، ووفااار هاااذا رصااايدا ل
مساااااتو  الفكااااار واحلركاااااة. ويف املقابااااا ، أتسسااااات احلركاااااات 
اإلسالمية لتنادي  لعودة إىل اإلسالم، أي استعادة ما كاان 
لإلسااااالم ماااان هيمنااااة وحاكميااااة علااااى الشاااارعية االجتماعيااااة 

 والسياسية.
 

 دين الوطنية 
يااه اكتسااب تيااار الوطنيااة العلمانيااة شاارعية وجااوده ماان تبنّ 

، 9191سااتقالل، وتاازامن نشااأته يف توقياات ثااورة ملطلااب اال
حني بدأ التأسيس عليها يف إقرار مبدأ املساواة بني املواطنني 
لتوحيد املسلمني واألقباط. ومماا حيساب لألقبااط أهنام رفضاوا 
أيااااة مساااااومة مااااع اإلجنليااااز بشااااأن محايااااة األقليااااات، ووقفااااوا 

كااانوا   جبانااب املساالمني يف املطالبااة  حلريااة واالسااتقالل، كمااا
يتبادلون اخلطابة يف املساجد والكناىس، فلام  ا واحدةا معا يدا 

بسياسااة "فارق تسااد"،  تانجح دسااىس اإلجنليااز بيانهم، عماالا 
وكاناات "الوحاادة الوطنيااة" الاايت جتاااوزت املسااألة الطاىفيااة ماان 

إذ حتدث زعماء الوفد من األقبااط عان   أهم منجزات الثورة
ا علااااااى الصاااااااق ردًّ دياااااان واحااااااد للمصااااااريني هااااااو "الوطنيااااااة"، 

االساتعمار هتماة التعصاب الاديين  حلركاة الوطنياة، أو إشااعة 
أن مشاااركة األقباااط يف الثااورة كاناات باادافع اخلااوف، وباانفس 
اللساااان نطقااات الصاااحف املختلفاااة، فماااثال جريااادة "مصااار" 
حتولات ماان مناارب خاااص  لقاابط، إىل صااحافة وطنيااة مناصاارة 

ن غالاب املصااريني للوفاد وللحركاة الوطنياة. يعلاق البشاري: "إ
يف تلك الفرتة قد وجد نفسه يف عباارة "الوطنياة دينناا"، الايت 
صاغها سينوت حنا، وشاعت بعد ذلك بصي  خمتلفة )دين 

متشاااهبة، حااىت غاادت  احلرياة واالسااتقالل(، وبعناااوين ومعااانٍّ 
                                                           

ولدت  ( كان من اواى  املبادرين لتأسيس اجلامعة األهلية املصرية، حي؛9)
فكرة إنشاء اجلامعة وعقد أول اجتماع هلا يف بيته. أنظر: طارق البشري، 

  20شخصيات رارنخية، مرجع سابق، ص 

"ماركاااااة العصااااار"، واقرتنااااات بشاااااواهد الفخااااار وناااااربة االعتااااازاز 
 .(2)جنزه من جناح"وفرحة الشعب بتحقيق ذاته، ومبا أ

إن وصاااف العلمانياااة  لوطنياااة، يااارهتن حبساااب البشاااري، 
مبوقاااف هاااذا التياااار حياااال القضاااااي الوطنياااة الكااارب ، وماااد  
ابتعااااده عااان مسااالك التااادليس وخلاااط األوراق املتعماااد، مااان 
خاااااااالل تااااااارويج الااااااابعض ملغالطاااااااات ساااااااافرة ومااااااازاعم  طلاااااااة 

إلياه  وافرتاءات مدعاة علاى التياار اإلساالمي، حيا؛ ينسابون
ماااا لااايس فياااه، ويلصاااقون باااه هتماااا ظاملاااة مااان قبيااا  اضاااطهاد 
األقباط وإقصاىهم، بينما اإلسالميون ليسوا ضد األقباط وال 
املساااايحية، إمنااااا هاااام ضااااد حركااااة التغريااااب واملاااانهج العلماااااين 
الوضااااعي الوافاااااد. وأهااااا  التغرياااااب يتعمااااادون الوقيعاااااة، وإًثرة 

يااة يف اجتاااه املخاااوف لااد  الطاارفني. هااؤالء يسااريون  لعلمان
عكاااس وظيفتهاااا التوحيدياااة الااايت قامااات هباااا مااان قبااا ، والااايت 
أضاافت عليهااا شاارعية الوجااود. فاااجتهوا للهجااوم علااى التيااار 
اإلسااالمي، ولااو  لوقااوف يف صااف الدولااة ضااده، مبااا ياارتجم 
حالااااااااة اشااااااااتعال الصااااااااراع واناااااااادالع احلاااااااارب الفكريااااااااة بااااااااني 

ون، . علاااااى النقااااايض، التقاااااى العلماااااانيون الوطنيااااا(3)التياااااارين
 إلسالميني حول مواقف وملفات مشرتكة شاىت، فجمعاتهم 
معارضة كامب ديفيد، ورفاض التبعياة، وسياساات االنفتااح، 
والتحريااار االقتصاااادي، كماااا مجعهااام ميااادان التحريااار يف ثاااورة 

 .  2099يناير  25
 خامتة:

رسم البشري مالمح املشهد الفكري والسياسي يف مصر 
طاااة تفصااايلية تصااانيفية ، مقااادما خري9191يف أعقااااب ثاااورة 

شااااااملة ألهااااام التياااااارات واالجتاهاااااات الرىيساااااية الكااااارب  الااااايت 
سادت الساحتني الفكرية والسياسية، مباا تضامنته مان روافاد 
وتيااارات فرعيااة ًثنويااة، ويسااتند يف عمليااة الفاارز تلااك ملعااايري 
للتمااايز واالخااتالف متجاااوزة خطااوط التقساايم اإليااديولوجي 

  عادة بني اإلسالمي والعلماين، املتعارف عليها، واليت تفص

                                                           

-940( طارق البشري، املسلمون واألقباط، مرجع سابق، ص ص 2)
943 . 

( طارق البشري، يف املسألة اإلسالمية املعاصرة: احلوار اإلسالمي 3)
 . 15، 79، 70ص  العلماين مرجع سابق، ص
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كقطباااااااني متناااااااافرين، لتسااااااالط الضاااااااوء علاااااااى روافاااااااد وطنياااااااة 
اسااااتقاللية هنضااااوية دميقراطيااااة، وأخاااار  عميلااااة خاىنااااة رابعااااة 
واستبدادية داخ  كا  تياار، مشاريا إىل ماا يوجاد باداخ  كا  
مان احلركاة اإلساالمية واحلركاة القومياة مان روافاد عادة متباينااة 

مواقفها، وأنه حتات املظلاة الواحادة لكا  يف رؤاها وأفكارها و 
مااان التياااارين اإلساااالمي والقاااومي )العلمااااين( يوجاااد الفاساااد 
اخلبيااا؛، الاااذي يساااتهدف تفتيااات الكياااان اجلاااامع، وضااارب 
وحاادة األمااة، وساالخها عاان أصااوهلا وهويتهااا احلضااارية، كمااا 
يوجااد املصااالح احلمياااد والرشااايد الااذي يتباااىن مشاااروع الوحااادة 

كافاااااااااااة ألاااااااااااوان التبعياااااااااااة   ئوينااااااااااااو  والنهضاااااااااااة واالساااااااااااتقالل،
. بيااد أن معاجلااة التيااارين واملقابلااة بينهمااا ماان (9)واالسااتعمار

منطلق التنافر والتصادم احلتمي يغف  كوهناا يف حقيقاة األمار 
دواىاار متقاطعااة متشااابكة يف أغلااب األحيااان، باا  ومتكاملااة 
متحاضنة، ال جتمعها معركة صفرية، ب  إثراء متبادل للرصيد 

 الوطين. 
وأخااريا، غلااب علااى رؤيااة البشااري يف تشخيصااه وتفسااريه 
للتناقضااات الاايت شااابت التيااار العلماااين التمييااز بداخلااه بااني 
رافاااااد وطاااااين وآخااااار غاااااري ذلاااااك، بينماااااا رجاااااح حمماااااد عماااااارة 
تشخيصااااااا آخااااااار ملشاااااااكلة هااااااذا التياااااااار، وكوهناااااااا تكمااااااان يف 
االزدواجية الواضحة، تلك اليت جتلت مثال يف مسلك حزب 

ريني، وهااااااو ماااااان أحاااااازاب األقليااااااة املناوىااااااة األحاااااارار الدسااااااتو 
واملنافسااة للوفااد، وموقفااه املتناااقض الااذي كشاافت عنااه أزمااة  
كتاب علي عبد الرازق، ففي نفس الوقت الذي دافعت فيه 
جرياادة السياسااة الناطقااة بلسااانه عاان حاارايت الاارأي والفكاار 
والتعبري، كان احلزب يشارك مع االحتاديني املوالني للقصر يف 

، ويسااهم يف 9125الفياة يرأساها زيااور  شاا عاام حكوماة اىت

                                                           

. العلماين 40-35( طارق البشري، ماهية املعاصرة، مرجع سابق، ص 9)
املعاصر حيتمي  ألقباط، ومببدأ املساواة كأساس للمواطنة، يف ممارسة أقرب 
إىل املزايدة واملكايدة واملناكفة، واألدهى من ذلك أنه  ت )بال مواربة أو 

صراعه مع اإلسالمي  خج ( حيتمي  لغرب )كصديق وحليف داعم( يف
)كخصم وعدو(. هؤالء، حسبما ذهب البشري، ال يدافعون عن األقباط، 
ب  يدافعون عن أنفسهم  ألقباط، فالعلماين من هؤالء يستخدم األقباط 
سالحا )لالبتزاز والتشويه والتلبيس( يرمي به خصومه املخالفني له )من 

 اإلسالميني(. 

مترياار قااوانني تقيااد حاارايت الصااحافة وتقمااع احلاارايت العامااة 
وهااااو مااااا فسااااره عمااااارة  حنياااااز احلاااازب للنخااااب   للجماااااهري

والصفوة مان املفكارين واملثقفاني وعادم اكرتاثاه  لادفاع  ملثا  
 عن العامة من أبناء الشعب. 
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 قرن احلركة النسائية على مدى

 9199إىل ثورة  9191من ثورة 
 

 ىعايدة العزب موس

 
تقدم هذه الورقة قراءة للحركة النساىية املصرية على 
مد  القرن العشرين ومطلع القرن احلايل  أي كفاح النساء 
على مدار ماىة عام من التاريخ من أج  انتزاع حقوقهن 

اجهتها االجتماعية والسياسية، واإلجنازات والتحدايت اليت و 
 يف سياقاهتا احمللية والعاملية.

 :نشأة احلركة النسائية و اهتا
ترجع جذور حركة حترير املرأة يف مصر املستمرة إىل 
اآلن، إىل عهد اخلديوي إمساعي  يف الستينيات والسبعينيات 
من القرن التاسع عشر، الذي فتح مدارس للبنات  ال 

ن النساء للتعليم فقط ولكن لتكوين نواة أو خنبة م
املتعلمات يف داخ  قصره، واختار جمموعة من جواريه 
البيض من أصول تركية ونظ م هلن  دروساا يف خمتلف اآلداب 
والفنون مث أعتقهن  وزو جهن  لبعض رجال بالطه الوجهاء يف 
اجملتمع. ومن هذه العاىالت بدأت تنمو حركة حترير املرأة. 

لك الوقت فقد حرص أما عن حركة إنشاء املدارس يف ذ
اخلديوي أن تقوم زوجاته  لدعوة واحلّض على تعليم 
البنات، فاشرتت زوجته الثالثة قصراا كبرياا حولته إىل مدرسة 

 .9873للبنات افتتحت يف يناير 
ويف هناايت القرن التاسع عشر ظهرت الصالوانت 
األدبية النساىية اليت كان هلا أثر كبري  لنسبة لقضية املرأة، 
وكان أهم هذه الصالوانت صالون "انزيل هامن فاض " ابنة 

                                                           

   .كاتبة ومفكرة 

مصطفى فاض  أخي "اخلديوي إمساعي "، وكان هلذا 
الصالون كبري األثر يف ح؛ قاسم أمني على وضع كتابيه 
الشهريين "حترير املرأة" و"املرأة اجلديدة" اللذين أًثرا ضجة 

ا أول دعوة جهرية لتحرير املرأة، كما ك ان سعد هاىلة واعُترب 
من رو اد هذا الصالون  9191زغلول زعيم مصر يف ثورة 

وله أثر يف كتايبل قاسم أمني حسبما أثبت قاسم أمني يف 
 املقدمة اليت أهد  هبا أحد كتابيه إىل سعد زغلول.

ولع  هذه اخللفية التارنخية تفسر لنا من أي وعاء 
ظهرت مسألة حترير املرأة يف مصر، لقد ظهرت من وعاء 

قافة الغربية حديثة الوفود إىل اجملتمع املصري يف هناايت الث
القرن التاسع عشر، وبدأت يف إطار خنب احلكم والثقافة 
وخاصة بني ذو  األصول الرتكية وغري املصرية، ويؤكد ذلك 
قول قاسم أمني: "حنن ال نستغرب أن املدنية اإلسالمية 

نتطلع أن  أخطأت يف فهم طبيعة املرأة وتقدير شأهنا... إننا
نر  أوالدان يعرفون شئون املدنية الغربية ويقفوا على أصوهلا 
وفروعها وآًثرها، وإذا أتى هذا اليوم اجنلت احلقيقة أمام 

 عيوننا ساطعة سطوع الشمس".
لذلك مل تكن مصادفةا أن جتد زعيمات احلركة النساىية 

كثريات منهن ُعرفنم أبمساء تنسبهن  إىل لقب   9191بعد 
وليس لقب األب وذلك على الطريقة اإلفرجنية.  الزوج

وأوضُح مث ٍّ على ذلك زعيمة احلركة النساىية السيدة هد  
شعراوي  وهي ابنة "حممد  شا سلطان" وزوجة "علي  شا 
شعراوي". وجاء هذا مظهراا من مظاهر التشّبه  لغرب 
وقيمه. إن الدعوة لتحرير املرأة هي دعوة استقالل املرأة عن 

ج .. أفلم يكن من األصح هلا انتساهبا إىل أبيها على الر 
الطريقة اإلسالمية التقليدية وليس إىل زوجها على الطريقة 

 اإلفرجنية؟!
أقصد هبذه املالحظة اإلشارة إىل البيئة االجتماعية 
والبيئة الثقافية اليت ظهرت منها حركة حترير املرأة و حلدود 

لتاسع عشر إىل ما بعد اليت طرحت هبا من هناايت القرن ا
. وذلك لتوضيح أن هذا الوضع االجتماعي 91ثورة 

والثقايف قد وضعها يف نطاق حمدود وحمصور يف فئة حمددة 
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من فئات النخبة املصرية، وكما أن هذا الوضع أثر على 
صياغاهتا وتوجهاهتا، واألهم من ذلك أنه أبقاها حمصورة يف 

ر العريض للنساء يف إطار مل تستطع به أن تص  إىل اجلمهو 
مصر من الطبقات االجتماعية األد  ومن الفئات املتنوعة 

 من الشعب املصري.
 اتريخ احلركة النسوية:

كما ذكرت "هالة كمال" -ينقسم راريخ احلركة النسوية 
إىل  -يف كتاهبا "حملات من مطالب احلركة النسوية املصرية"

واتسمت  91أفرزهتا ثورة  -أربع مراح  رارنخية: األوىل
 لرتكيز على حق النساء يف التعليم والتمثي  السياسي، 

حصول املرأة على الكثري من احلقوق الدستورية  -والثانية
متيزت بتطور العم  النساىي يف إطار  -والقانونية، والثالثة

املرحلة احلالية بعد  -التنظيم املدين والعم  األهلي، والرابعة
ء إىل املسريات واملظاهرات حني انضمت النسا 2099ثورة 

اليت مألت الشوارع مطالبني  لعيش واحلرية والعدالة 
 االجتماعية والكرامة اإلنسانية.

 املرحلة األوىل:
يرجع راريخ احلركة النساىية املصرية النظامية إىل مشاركة 

سلسلة  91. كانت ثورة 9191النساء املصرايت يف ثورة 
ياسة الربيطانية يف مصر من االحتجاجات الشعبية على الس

عقب احلرب العاملية األوىل، وتذمر الشعب املصري من 
االحتالل اإلجنليزي وتغلغله يف شئون البالد وفرضه احلماية 
الربيطانية وإعالن األحكام الُعرفية على مصر ما بني 

بعد عزل اخلديو عباس حلمي  9122فرباير  9194-29
هو  9191يف مارس  الثاين، وكان نفي الزعيم سعد زعلول

 الشرارة اليت أهلبت طواىف الشعب كله.
نقطة البداية يف العم   91واحلقيقة مل تكن ثورة 

النسوي  إذ تشري املصادر التارنخية أنه كانت هناك مشاركة 
، فما 9718للنساء يف مقاومة احلملة الفرنسية على مصر 

ية إن وطئت القوات الفرنسية األراضي املصرية يف اإلسكندر 
حىت خرجت النساء إىل الشوارع معربات عن احتجاجاهتن 
على الغزو الفرنسي، وعقدن مؤمتراا نساىياا يف رشيد، كما 
جند إشارات رارنخية أخر  أقدم إىل االحتجاجات اليت 

شاركت فيها النساء خالل احلكم العثماين يف مصر 
فشهدت أحياء  ب الشعرية وبوالق مظاهراهتن ضد نظام 

لضراىب وارتفاع تكاليف املعيشة، وكذلك مشاركتهن جباية ا
يف حركة املقاومة ضد قيام البحرية الربيطانية بضرب مدينة 
ا لالحتالل الربيطاين ملصر يف يوليو  اإلسكندرية متهيدا

9882. 
واجلدير  ملالحظة أن النساء قامت بتنظيم أنفسهن 

رأة حبق وخرجن إىل اجملال العام يف زمن مل تكن تتمتع فيه امل
التعليم، وهذا دلي  على أن املشاركة النساىية يف العم  

 السياسي كان أسبق من مطالبتها  حلقوق النسوية.
 1بعد اعتقال سعد زغلول بدأت الثورة الشعبية يف 

، وقامت املظاهرات النساىية تنضم إىل 9191مارس سنة 
طواىف الشعب جبرأة وشجاعة. شاركت املرأة املصرية يف 

مارس أول مظاهرة  96رة مشاركة واسعة، وشهد يوم الثو 
سيدة ممسكة  ألعالم املصرية  300نساىية خرجت فيها 

لإلعراب عن أتييدهن للثورة واحتجاجهن على نفي زعيم 
األمة "سعد زغلول" ومطالباهتن  حلرية واالستقالل، 
ووصلت املظاهرات إىل بيت األمة وإىل مقر املعتمد 

ا اجلنود اإلجنليز وحاصروها وأطلقوا الربيطاين وتصد  هل
الرصاص وسقطت "شفيقة حممد" أول شهيدة من نساء 

 مارس عيد املرأة املصرية. 96جع  يوم  مت  لذلك 91ثورة 
يذكر "عبد الرمحن الرافعي" أن املظاهرات النساىية 
انتقلت من الطبقة االرستقراطية إىل شراىح الطبقة الوسطى 

العاملة اليت سقطت منهن  وقتها إىل نساء الطبقة
الشهيدات: شفيقة حممد اليت كانت ضمن املظاهرة النساىية 
املتوجهة إىل قصر املعتمد الربيطاين، و لقرب من املقر 
اندفعت "شفيقة" وهي حتم  العلم املصري يف يد وبيان 
االحتجاج يف اليد األخر  فأصيبت برصاصات يف صدرها 

ي  اليت استشهدت أمام وبطنها أهنت حياهتا، ومحيدة خل
مسجد اإلمام احلسيين بينما كانت تقود مظاهرة يف حي 
اجلمالية وأصيبت برصاصة يف صدرها، وفهيمة رايض عبد 
الصمد، وعاىشة عمر، وفاطمة حممود، ونعمات حممد، 

 وسيدة حسن، وميىن صبيح، ووغريهن أخرايت جمهوالت.
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وعلى ذكر الشهيدات اجملهوالت أذكر اليوم األم 
الصغرية اليت تركت رضيعتها وذهبت إىل ثوار ميدان التحرير 

، وكانت تثري محاس املتواجدين هبتافاهتا العالية 2099يناير 
وزغرودهتا العذبة املدوية حىت أصابتها رصاصة يف رأسها، 
ظلت يف غيبوبة أايما قب  أن تصبح شهيدة من شهيدات 

 املنسيني. 2099ثورة 
املصرية شاركت يف أحداث يسج  التاريخ أن املرأة 

البالد بك  ما لديها من جهد بدين ومعنوي، حاولت أن 
تدفع بعجلة الثورات إىل األمام بصمود وجرأة وشجاعة 
وتضحية وإجيابية حاشدة  تعبرياا عن االحتجاج على ما 

 أصاب االبرايء من القت  والتنكي .
قادت "صفية هامن زغلول" )صفية  91يف ثورة 

زوجة الزعيم سعد زغلول اليت لقبت أبم مصطفى فهمي( 
املصريني لنضاهلا الوطين  حي؛ فتحت منزهلا جلموع 
املتظاهرين وأصدرت بياانا أهلبت فيه املشاعر قاىلة: "إن  
كانت السلطة اإلجنليزية اعتقلت سعد ولسان سعد فإن 
قرينته شريكة حياته صفية زغلول ُتشهد الوطن على أن 

ن الذي وضع فيه زوجها العظيم تضع نفسها يف نفس املكا
نفسه من التضحية واجلهاد من أج  الوطن، وأهنا من هذا 
املوقع تعترب نفسها أماا لك  أولئك األبناء الذين خرجوا 

 يواجهون الرصاص من أج  احلرية".
وعملت صفية هامن أم املصريني على تكوين جلنة من 

 هبدف حتقيق 9191سيدات الوفد املركزية يف ديسمرب 
املطالب القومية للمرأة املصرية، كان على قمة هذه املطالب 
تعليم املرأة حىت املرحلة اجلامعية والسماح هلا  الخنراط يف 
العم  السياسي واإلسهام يف دفع عملية اإلصالح والتنمية، 
وقد أراحت هذه املبادرة احلزبية النساىية مساحة للعم  

قوق النساء السياسي داخ  كيان حزيب قوي يعرتف حب
ومنح هلن قدراا من احلرية يف سعيهن لتحديد مطالبهن من 

  وهو حق التعليم وحق 9123السلطة أثناء إعداد دستور 
االنتخاب، واستجابت القو  السياسية ملطالبهن التعليمية 

من  91وحرمتهن من حقوقهن السياسية. فنصت املادة 
 بنني وبنات، الدستور على التعليم األوىل إلزامياا للمصريني

نساء الوفد املركزية جلنة وأد  ذلك إىل خروج عدد من 
احتجاجاا وقمن بزعامة السيدة هد  شعراوي بتأسيس 

 االحتاد النساىي املصري يف نفس العام.
حتوُّلم موضوع املرأة من دعاوي التعليم  91أمثرت ثورة 

أو السفور أو حقوق الزوجة أو غري ذلك إىل حركة نساىية 
نظيم، وشهدت مصر مشاركة نساىية رمزية أبحداث هلا ت

الثورة مبظاهرات قامت هبا عقيالت الساسة، وفيها نزعت 
النقابم عن  -زعيمة احلركة النساىية-السيدة هد  شعراوي 

وجهها لتعلن بدء "حركة السفور" وتكوين االحتاد النساىي 
. ومن املفارقات وامللفت اليوم أننا نر  حركة 9123عام 
ة تعود إىل احلجاب جتري بني نساء وشا ت يُعدن صامت

اختياراا إىل مالبس احلجاب، يكملن تعليمهن ويعملن يف 
جماالت شىت، واملالحظ أن العاىدات إىل احلجاب من 
فئات شىت. ومن هنا ميكن اعتبار العودة إىل احلجاب جزءاا 
من احلركة النساىية مبعىن أن كثريات من الشا ت أو عدداا 

ظاا منهن عدن إىل احلجاب طواعية دون أن يفرض ملحو 
 -من عدن إليه-عليهن ذلك أٌب أو أٌخ، فاحلجاب اليوم 

حجاب رضاىي مل يفرضه اجملتمع عليهن إمنا هن الاليت 
اخرتنه، وهذا اجلانب من جوانب احلركة النساىية ال يشار 
إليه وال جتد من يعرب عنه، وال يتعرض ملوضوع احلجاب إال 

ة مقاومته وليس يف معرض مناقشته واالعرتاف حبق من زاوي
املرأة يف ارتداء ما تريده طاملا كان غري متناف مع التقاليد 

 والنظام العام.
 االحتاد النسائي املصري:

كانت السيدة هد  شعراوي من أبرز انشطات احلركة 
النساىية، مل يقتصر دورها على ح؛ مشاركة املرأة لالشرتاك 

قط ب  تولت تنظيم جلنة الوفد املركزية يف املظاهرات ف
للنساء، ولكنها انشقت عن اللجنة فيما بعد وأسست 

. 9132االحتاد النساىي املصري الذي مت افتتاحه يف أبري  
وظ  االحتاد هبذا االسم حىت مت تغيريه  سم "مجعية هد  

أبمر من الرىيس مجال عبد الناصر. مل  9166شعراوي" عام 
نساىي جمرد مجعية وإمنا فكرة قومية عامة يكن االحتاد ال
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هي -بقصد حتقيق أهداف املرأة املصرية وتصحيح أوضاعها 
 يف مصر ب  يف ك  األمة العربية. -والطف 

وهو -واجلدير  لذكر أنه كانت بداية االحتاد النساىي 
تواكب فعاليته مع  -التنظيم الرىيسي للحركة النساىية

إبرام  -أثر يف إذكاىه: أوهلماحدثيني رارنخيني كاان هلما 
 9137وإلغاء االمتيازات األجنبية سنة  9136معاهدة 

اليت أشاعت عند إبرامها جوًّا عاماا أبن املسألة الوطنية اليت  
كانت تشغ  اجلميع قد ُحّلت يف األساس وأن الوقت قد 
آن لبناء األسس الداخلية للنهضة املصرية، ومن هنا بدأت 

تمامات العامة العديد من القضااي تطفو على سطح االه
هي  -االجتماعية ومنها قضية املرأة. وًثنية هذه األحداث

الثورة الفلسطينية ضد االنتداب الربيطاين يف فلسطني 
والتوغ  الصهيوين هناك. وقد كانت استغاثة احلركة النساىية 
الفلسطينية  الحتاد النساىي املصري، ما حرك االحتاد 

 جتاه حركة سياسية واضحة، فدعا إىل  النساىي املصري
عقد مؤمتر نساىي عريب يف مصر وانعقد فعالا برائسة السيدة 
هد  شعراوي، وبدأ االحتاد املصري يتبىن القضية 
الفلسطينية دفاعاا عن حقوق املرأة العربية هناك  سواء يف 
بياانته أو يف املؤمترات الدولية، وكان عقد مؤمتر االحتاد 

لعريب يف مصر من أواى  املؤمترات اليت تدعو إليها النساىي ا
 هيئة مصرية على النطاق العريب.

، 91نشأ االحتاد النساىي املصري من إرهاصات ثورة 
وكان يهدف للدفاع عن حقوق املرأة املصرية والعربية من 
خالل تقوية وتصعيد دور املرأة ومشاركتها يف اجملتمع بشك  

لسياسات العامة لتحقيق املساواة دميقراطي، والتأثري على ا
بني اجلنسني وتشجيع املسئولني لتحسني وضع املرأة 
وتزويدها مبا يساعدها على املشاركة اجلدية يف اجملتمع 

 املصري.
وجاء برانجمه كوثيقة مكونة من ثالثة أقسام: يتناول 
القسم األول مطالب تتعلق بقضااي وطنية عامة تتضمن 

تيازات األجنبية وبناء الدولة احلديثة. االستقالل وإلغاء االم
يركز على قضااي التعليم  -القسم االجتماعي-والقسم الثاين 

األويل والثانوي والعايل، وتشجيع الصناعة الوطنية ومحاية 

األيدي العاملة وتطوير الزراعة وإقامة املستشفيات واملالج  
وتنظيم السجون. والقسم األخري هو "القسم النسوي"  

من ستة بنود تتعلق حبقوق النساء يف التعليم واالنتخاب يتض
والقوانني املنظمة للزواج، وحددت أهدافه مبطالب رىيسية 

رفع مستو  املرأة من أج  حتقيق املساواة  -9أربع: 
منح الطالبات حرية  -2السياسية واالجتماعية  لرج ، 

املطالبة بوضع  -3االلتحاق  جلامعات واملدارس العليا، 
 -4سنة،  96قانون جيع  سن  زواج الفتاة ال يق  عن 

إصالح بعض طرق تطبيق القوانني اخلاصة  لزواج لوقاية 
املرأة من الظلم الذي يقع عليها من تعدد الزوجات 

 والطالق.
كان أهم ما ورد يف برانمج االحتاد النساىي املصري هو 

اصة وخ-مطالبه االجتماعية، أما احلقوق السياسية للمرأة 
فلم يهتم  -حق االنتخاب والرتشح للمجالس الربملانية

االحتاد هبذا املطلب وقتها، وإذ كان أورده ضمن مطالبه مل 
يكن ذلك إال ليتمكن االحتاد من االنضمام إىل االحتاد 

 النساىي العاملي.
وميكن القول إن إجنازات احلركة النساىية املصرية يف 

تعليم للفتيات  بدءاا  لتعليم مرحلتها األوىل هو فتح أبواب ال
األوىل وانتهاء  لتعليم اجلامعي الذي خترجت منه أول دفعة 

. ولع  من الواجب واألمانة أن أشري 9133جامعيات عام 
إىل امرأة ال جند ذكراا هلا يف أدبيات احلركة النساىية  لرغم 
من أهنا كانت أوىل النساء املطالبات بتعليم املرأة ومساواهتا 

راىدة  (9)لرج  على املستو  العريب كله  وهي "زينب فواز" 
راىدات احلركة النسوية، زينب فواز تنتمي إىل مجاعات 
الشو ام الذين هاجروا إىل مصر يف القرن التاسع عشر، 

، وانتقلت إىل 9194وتوفيت عام  9860ولدت عام 
، واستقرت مبدينة اإلسكندرية، وهي من 9870مصر عام 
ساء الكاتبات الاليت أدركن الفروق النوعية بني أواى  الن

النساء والرجال وعدم املساواة، والفروق بني اجلنسيني، 
أبهنا كما عنونتها  9813وصفت سلسلة مقاالهتا عام 

                                                           

رااي العدد السابع، "زينب فواز فجر النسوية املصرية"، دراسة ( جملة امل9)
 إميان النمر.
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"النضال من أج  حقوق النساء": أن املرأة ذات عق   
كام  وفكر ًثبت وأعضاء متساوية، وكم من امرأة حكمت 

مور وجن دت اجلنود، أليس من حق الرجال وساست األ
 النساء أن يطلنب ك  حقوق الرجال؟

اهتمت زينب فواز بقضية مساواة البنني والبنات يف 
التعليم كخطوة أوىل لتحرير النساء  تقول: "ك  أمة مل يتم 
منوها وارتقاؤها إال بعد أن تتقدم نساؤها، وعلى املرأة ترك 

ك  املعلومات   حياة اخلمول". وطالبت بتحصي  البنات
احلديثة دون استثناء ودون تفرقة بينها وبني البنني، وذلك 
مع متسكها أبنوثتها والنظام العاىلي  أي وجوب حفاظ 
املرأة على تكوينها األنثوي والقيام أبعباء العم  املنزيل 
والرتبوي، وعدم تعارض ذلك مع مساواهتا  لرج  يف ميدان 

وما يرتتب على ذلك من العم  واكتساب املهارات نفسها 
استقالهلا املادي واملسامهة يف املعيشة كالرج .. كانت زينب 
فواز امرأة تقدمية مبعايري زمنها االجتماعي، واملخزي أنه مت 
جتاهلها يف السرد التارنخي اخلاص حبركة حترير املرأة  رمبا ألهنا  
كانت جمرد امرأة مهاجرة بال عصبية اجتماعية تساندها 

ا أعماهلا، ب  ُعدت أفكارها تطرفاا وخروجاا عن وتروج هل
سلطة الرج  والدين واجملتمع احملافظ  منوذج من النساء 

 املنسيات الراىدات للحركة النساىية.
 تعدد األحزاب النسائية:

خالل العشرينات والثالثينيات واألربعينيات تصاعد 
هن عدد املتعلمات مع بلوغهن مراتب التعليم العايل مث جتاوز 

إىل درجة املاجستري والدكتوراه، كما تزايد عدد العامالت يف 
الطبقات الشعبية ببداية النهضة الصناعية. ومع هذا التطور 
يف الوضع االجتماعي للمرأة بدأ يتبلور املطلب النساىي 
حول ممارستها للحقوق السياسية: حق االنتخاب والرتشح 

 .للمجالس النيابية وتويل الوظاىف املختلفة
ترتب على التزايد يف أعداد النساء العامالت املتعلمات 
ارتفاع الوعي حبقوقهن كعامالت  فسعني لتنظيم صفوفهن 
وحتديد مطالبهن بتعدي  القوانني مبا يضمن هلن املساواة 
لزمالىهن يف العم  من الرجال، فتأسس "احلزب النساىي 

بزعامة "فاطمة نعمت راشد"، وعرّب  9142املصري" عام 

برانجمه السياسي عن مطالب املساواة بني اجلنسني وحصول 
النساء على احلقوق السياسية واالجتماعية على أساس 
املواطنة، وفتح كافة وظاىف الدولة أمام النساء وضمان 
حقوقهن يف العم  والنقا ت، واملطالبة بتعدي  القوانني 

 املتعلقة  لزواج والطالق والنفقة.
م األستاذ "زهري صربي" عضو ومساندةا للحزب تقد

جملس النواب أبول مشروع قانون مبساواة املرأة السياسية 
 لرج  وإشراكها يف أعمال السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
ويف نفس العام نشأ حزب "الكتلة الوفدية" بزعامة مكرم 
عبيد كانشقاق عن حزب الوفد، وكان أول حزب يضمّ ن 

ساواة املرأة  لرج  يف احلقوق مبادىه األساسية ضرورة م
السياسية وغريها، ووعد  لعم  على حتقيق هذه املساواة 

 بني اجلنسني.
أتسست "اللجنة الوطنية للطلبة  9146ويف عام 

والعمال" بعضوية إجني أفالطون ولطيفة الزايت اليت 
انتخبت رىيسةا للجنة لتجمع بني مطالب حترير املرأة 

 والتحرر الوطين.
قامت ُدرّية شفيق بتأسيس "احتاد بنت  9141م ويف عا

السعي إىل رفع مستو   -الني " ومش  برانجمه هدفني: األول
األسرة املصرية ثقافياا واجتماعياا وصحياا، والسعي إلصدار 
تشريعات حتقق تدعيم األسرة املصرية من خالل السعي 
 لتقرير حق املرأة يف االنتخا ت والنيابة عن األمة، واهلدف

قضية املشاركة السياسية للنساء اليت اعتربها "احتاد  -الثاين
بنت الني " املدخ  األساسي لتعدي  القوانني لصاحل 
النساء. ودعا االحتاد إىل مؤمتر نساىي عقد يف فرباير 

مت فيه رفع مطالب ثالثة: تعدي  قانون  9159
االنتخا ت، وتشريع القوانني مبا حيمي األسرة بتقييد حق 

 الق وتعدد الزوجات، واملساواة يف احلقوق واألجور.الط
يف إطار مشاركة النساء يف دعم  9159ويف نوفمرب 

حركة املقاومة الشعبية يف منطقة القناة نظمت النساء مسرية  
كرب  ضمت ألوفاا من احملجبات وامللتّفات  ملالءات 
"الّلّف" واملالبس الريفية، سرن جبنا إىل جنب مع احملاميات 

الطبيبات واحلكيمات واملمرضات، وتقدمن الصفوف يف و 
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أروع مظاهرة قومية شهدهتا البالد كما وصفتها إجني 
أفالطون: انطلقت هذه املسرية النساىية من مقّر االحتاد 
النساىي، مث انضم إليها سيدات الوفد ومجعية بنت الني  
واحلزب النساىي املصري، وأعلنت اللجنة النساىية للمقاومة 

 لشعبية أتسيسها يف هذا اليوم.ا
ويف ختام هذه املرحلة األوىل من راريخ احلركة النساىية 
املصرية ميكن رصد أنه مع تطور حركة املساواة بني الرج  
واملرأة يف التعليم ويف العم  ُحّلت بعض املشاك  اليت 
تفضي إىل التبعية االقتصادية من وضع ينتقص من حقوق 

انتشار التعليم بني النساء وانتشار  املرأة، أقصد بذلك أن
العم  جع  املرأة أوعى بوجودها ونديتها إزاء الرج  يف 

 احلقوق املتساوية وممارسة ما يعرتف به اجملتمع هلا.
ولكن مع خروج املرأة للعم  جد  نوع من التعارض بني 
الواجبات األسرية )وال أقصد الواجبات املنزلية اخلاصة 

ة املتعلقة إبدارة شئون املنزل، ب  أعين  ألعباء اجلسماني
 لواجبات األسرية: الواجبات اليت تتعلق إبدارة األسرة  
كمؤسسة اجتماعية( وبني العم  خارج املنزل. وأظن أنه إذا 
نظران إىل األسرة كمؤسسة اجتماعية جند أن إداراهتا 
الداخلية كلها منوطة  ملرأة، وأن دور الرج  هنا دور يتعلق 

ميكن أن نسميه العالقات اخلارجية هلذه املؤسسة واألمور مبا 
اخلاصة  لتموي ، وتستمد املرأة سيطرهتا على األوضاع 
ُنازمع يف تربية األوالد 

الداخلية لألسرة من دورها غري امل
وحضانتهم وخاصة يف أخطر سنوات هذه الرتبية سنوات 

الذي  الطفولة مث الصبا، والرج  ال يستطيع أن يشغ  الفرا 
حتتله املرأة بوصفها األمومي داخ  األسرة، وهو وضع أن 
ختلت املرأة عنه يكاد الر ط األسري أن يتحل ، وحىت بني 
عواطف األخوة، ويكاد املنزل أن يتحول إىل شك  من 

هذا -أشكال الفنادق. إن تعلم املرأة وخروجها إىل العم  
ا للمرأة جديدة  أضاف للنساء أعباء -التطور املفيد جدا

وأوجد لديهن مشكلة مجع بني مهمتني ك  منها حيتاج إىل 
 جهد كبري.

 
 

 (:9199املرحلة الثانية )الفرتة الناصرية ثورة 
 نسوية الدولة واملرأة العاملة

حتققت املشاركة السياسية للمرأة  9152مع ثورة يوليو 
  إذ اعرتفت الدولة رمسياا للمرأة حبق 9156قانوانا عام 
إذ -وحق الرتشح، وميكن القول إن ثورة يوليو االنتخاب 

فقد اتبعت يف ذلك  -حتققت للمرأة املصرية هذه املطالب
أسلوهبا اخلاص الذي بدا يف ك  إجراءاهتا األخر ، وهو 
حتقيق املطالب االجتماعية اليت نضجت عرب املرحلة السابقة 
مع إلغاء األحزاب والتنظيمات الشعبية أو األهلية اليت 

تعبرياا عن هذه احلركات واستيعاب ذلك كله يف ظهرت 
التنظيم الشام  اجلامع الوحيد للدولة وأجهزهتا  لذلك نر  
أنه مع ما حتقق للمرأة يف هذه الفرتة من اعرتاف  ملشاركة 
السياسية يف اجملالس النيابية انتخا ا وترشيحاا وعضوية، ومع 

االحتاد عضويتها الفعلية يف هذه اجملالس وعضويتها يف 
االشرتاكي، ومع التوسع يف حركة حترير املرأة بظهور املدارس 
املختلطة من التالميذ والتلميذات، ومع التوسع يف حركة 
العمالة النساىية ووصول املرأة إىل منصب الوزارة ووصول 

سواء -عديد من النساء إىل كربايت الوظاىف جبهاز اإلدارة 
شروعات اإلنتاجية وكالء الوزارات أو يف الشركات وامل

مع ك  ذلك فإن احلركة النساىية من  -واخلدمات املختلفة
حي؛ هي حركة تنظيمية ذوت وضمرت حىت تالشت 
تقريباا  ومن بينها االحتاد النساىي املصري واألحزاب 

 واجلمعيات اليت ظهرت يف النصف األول يف األربعينيات.
لي  جتاهلت الدولة التنظيمات الشعبية والنشاط األه

وهي اسرتاتيجية استخدمتها مع فئات أخر  كالعمال، 
وجتاهلت التنظيمات النساىية، وأممت العم  األهلي، 
وحلت األحزاب مبا يف ذلك االحتاد النساىي املصري 
واحلزب النساىي املصري  متخذة مساراا معرباا عن نسوية 
الدولة  أي حتكم الدولة يف قضااي النساء. ومع ذلك مسُ ح 

، وكانت 9156أة  لرتشح يف االنتخا ت الربملانية عام للمر 
 9156راوية عطية أول امرأة تدخ  الربملان  إذ التزم دستور 

 ملساواة بني اجلنسني   9162مث امليثاق الوطين بعد عام 
مما فتح جماالت كثرية أمام النساء والتوسع يف توظيفهن وإن 
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عليا تستبعد ظلت جماالت القضاء واملناصب الوزارية ال
 النساء.

ويف هذه الفرتة جلأت احلركة النساىية إىل التوجه مباشرة 
إىل أجهزة السلطة مطالبني بتعديالت تشريعية تتص  
بقوانني األسرة واألحوال الشخصية، وكانت مسألتا قوانني 
الطالق وبيت الطاعة على رأس القاىمة  وهي نفس 

 بداايت القرن. املطالب اليت طرحتها النساء املصرايت يف
ولكن يقاب  هذا الضمور يف تنظيمات احلركة النساىية 
أنه كان هناك توسع يف احلركة النقابية العمالية أايا كانت 
هيمنته الدولة عليها، فقد متتعت بطفرة كبرية من حي؛ 
التوسع الكمي يف اخلمسينيات من القرن العشرين، وكذلك 

ملهنية، والتوسع يف التوسع الكمي الذي صادفته النقا ت ا
تعليم املرأة والتوسع يف عمالتها أسهم ذلك التوسع يف 
انضمام املرأة العاملة إىل احلركة العمالية النقابية، واملرأة 
املتعلمة إىل النقا ت املهنية، وجذب غالب القيادات 
النساىية والعناصر ذات الكفاءة اخلاصة املرشحة لتويل 

ركة النقابية عمالية ومهنية، ومن العم  العام  جذهبا إىل احل
مث هبتت فكرة املطالب النساىية بوصفها مطالب قاصرة على 

 النساء.
وإن ما ساعد أيضاا على ضمور احلركة النساىية من 

–أن وجودها السابق  9152الناحية التنظيمية بعد عام 
كان يغلب عليه الطابع النخبوي،   -كما سبقت اإلشارة
يف األص  خنبة من نساء الطبقات  وأهنا حركة قامت هبا

العليا يف اجملتمع وغالبيتهم من ابناء املؤسسات احلديثة، 
وكثري منهن من ذوات التعليم األجنيب، وقد ضعفت هذه 

 .9152الفئات االجتماعية مع التطور االجتماعي لثورة 
من مثانينيات القرن العشرين ح   -املرحلة الثالثة

 :9199ثورة 
لرىيس السادات ووصول الرىيس املخلوع بعد اغتيال ا

أرخت الدولة قبضتها عن  9189مبارك إىل احلكم عام 
اجملتمع املدين  إذ كانت تسعى لضمان التأييد الدويل 
لسياستها، فصدقت على اتفاقية "القضاء على مجيع 

لتؤكد التزامها  9189أشكال التمييز ضد املرأة" سيداو عام 

ء يف مصر، وغريت قوانني مبواجهة التمييز ضد النسا
اجلمعيات وتنظيم العم  األهلي مما فتح اجملال أمام النساء 
املصرايت لتأسيس منظمات نساىية تتبىن جوانب متنوعة 

 من قضااي حقوق النساء.
وجاء "املؤمتر الدويل للسكان والتنمية" الذي عقد يف 

ليقدم دفعة للحراك النساىي يف مصر   9114القاهرة عام 
ع قضااي النساء على قمة األولوايت الوطنية، وشهد إذ وض

املؤمتر تواصالا قوايًّ بني احلركة احلقوقية املصرية الناشئة 
واحلراك النساىي الصاعد، مما ساهم يف بناء أدوات العم  
السياسي املنظم من خلق شبكات وجمموعات ضغط سلطة 
الضوء على التمييز ضد النساء حىت يف ظ  االتفاقيات 

دولية الداعمة حلقوق النساء وحقوق اإلنسان، وبرز ذلك ال
يف مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية وأن نشاطها فيها  
كان يتماشى مع السياسة احلزبية ال املصاحل النسوية، 
وتبلورت املطالب النسوية يف إطار املبادرات املستقلة، 
 وضمن أنشطة املؤسسات احلقوقية واملنظمات الدولية اليت

 أفسحت اجملال أمام برامج املرأة يف داخلها.
وميكن تلخيص هذه املرحلة من اتريخ احلركة النسائية 

تكوين  -أوالا  املصرية يف ثالثة أطر عامة للعمل النسوي:
أفسحت اجملال  -جلان املرأة يف األحزاب السياسية، ًثنياا

ة تكوين منظمات نساىي -أمام برامج املرأة يف اإلعالم، ًثلثاا
مستقلة تتبىن جوانب متنوعة من قضااي وحقوق النساء  
-مستفيدة من مساحات التنظيم والعم  األهلي  مما أد  

إىل نشأة مؤسسات نسوية مث :  -كما سبقت اإلشارة
مركز دراسات املرأة اجلديدة، رابطة املرأة العربية، مركز قضااي 
 املرأة املصرية، مؤسسة املرأة والذاكرة، مؤسسة نظرة

 للدراسات النسوية.
ومع تصاعد قوة منظمات العم  األهلي العام خشيت 

 9111احلكومة منه، فأصدرت قانون اجلمعيات عام 
ليفرض أطراا قانونية مقيدة حلرية التنظيم والعم  األهلي، 

قانوانا جديداا  2002وتزايدت قيود الدولة فأصدرت عام 
 2004 حيم  املزيد من التدخالت التشريعية. ويف عام

فرضت على كافة أشكال العم  األهلي احلصول على 
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موافقة احلكومة واخلضوع هلا ممثلة يف وزارة التضامن 
 االجتماعي مما أد  إىل جتميد بعض األنشطة النساىية.

ومنذ مطلع األلفية الثانية زادت املعارضة ضد نظام 
ويف مقدمتهّن الصحفيات -مبارك، ووجدت النساء 

أنفسهن يف مواجهة مباشرة مع  -ساتوالناشطات السيا
القوات األمنية اليت جلأت إىل العنف يف مواجهة 
االحتجاجات النساىية السلمية، وكانت أوىل املواجهات 
ذات الطابع السياسي اليت مت فيها استخدام العنف ضد 

 .2005النساء مظاهرات مايو 
 9199النساء وثورة يناير  -املرحلة الرابعة

كانت ساحة اجملتمع   2099رة يناير عند انطالق ثو 
املدين املصري يتضمن منظمات نسوية فاعلة، وكان مشاركة 
املرأة يف الثورة مبهرة وإن جاء بصورة فردية تلقاىية وليست 
يف صورة تنظيمات شعبية. وظن الكثريون أن الثورة ستكون 
انفراجة للمشاركة الشعبية يف مناحي احلياة، إال أن ما 

كس  لنسبة للحركة النساىية حي؛ مت حدث كان الع
هتميش واستبعاد العنصر النساىي يف جلان إعداد الدستور، 
 إلضافة إىل املطالبة إبلغاء اجمللس القومي للمرأة وإلغاء 
قانون اخللع. وجملاهبة هذا املنطق مت تكوين حتالف 

مجعية نظمت مؤمتراا يف  20للجمعيات النساىية ضم حوايل 
ضره حوايل ثالثة آالف شخص ميثلون ح 2099يونيو 

ا حيدد دور املرأة يف  اجملتمع املدين، وضعوا فيه ميثاقاا جديدا
املرحلة املقبلة، واختذ قراراا بتشك  "حتالف املنظمات 
النسوية" ركز على قضيتني: العنف اجلسدي ضد النساء، 

 وصياغة حقوق املرأة يف الدستور اجلديد.
تبطتا ارتباطاا مباشراا بثورة وميكن القول إن مسألتني ار 

يناير: أوالمها ذات طابع سياسي  وهو مواجهة السلطة 
احلاكمة اليت استخدمت العنف ضد النساء واملتظاهرات 
والناشطات السياسات والصحفيات املشاركات يف 

إمجاع املنظمات واملؤسسات النسوية  -املظاهرات، والثانية
لدستور" وذلك يف على تشكي  حتالف "جمموعة النساء وا

للمطالبة  ملشاركة يف صياغة الدستور،  2099مايو 
وعكفت اجملموعة على دراسة التاريخ الدستوري املصري 

وحقوق النساء فيه، وحتديد مطالب النساء وحقوقهن 
الواجب إدراجها يف الدستور اجلديد، والتواص  مع القو  

مطالب السياسية وجلان املشاركة يف كتابة الدستور لطرح 
النساء والقيام حبملة إلدراجها ضمن مواد الدستور اجلديد 

 ( املعروفة مبادة املرأة.90وخاصة املادة )
جاءت املادة اخلاصة  ملرأة يف  :9199دستور 

( تنص على "األسرة أساس 90املادة ) 2092الدستور 
اجملتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية، وحترص الدولة 

االلتزام  لطابع األصي  لألسرة املصرية واجملتمع على 
ومتاسكها واستقرارها، وترسخ قيمها األخالقية ومحايتها، 
وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكف  الدولة 
خدمات األمومة والطفولة  جملان، والتوفيق بني واجبات 
املرأة حنو أسرهتا وعملها العام. وتوىل الدولة عناية خاصة 

 املعيلة واملطلقة واألرملة".  ملرأة 
صادماا للحركة النساىية  إذ مل  2092جاء دستور 

حتص  النساء حىت على املكاسب الدستورية اليت اكتسبتها 
 خالل مسرية احلركة النسوية املصرية.

 30ويف اعقاب عزل الرىيس حممد موسى ومظاهرات 
 2094، وجاء دستور 2092يونيو وما تالها ُعدّ ل دستور 

ضمن حقوق النساء يف عدد من مواده على الرغم من ت
التمثي  الضعيف للنساء يف جلنة اخلمسني )جلنة إعداد 

% من جمموع 5الدستور( بواقع مخس نساء فقط أي 
 األعضاء.

 :9191دستور 
تنص على  2094( يف دستور 99جاءت املادة )

"تكف  الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرج  يف مجيع 
وق املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية احلق

وفقاا ألحكام الدستور. وتعم  الدولة على اختاذ التدابري 
الكفيلة بضمان متثي  املرأة متثيالا مناسباا يف اجملالس النيابية 
على النحو الذي حيدده القانون، كما تكف  للمرأة حقها 

ارة العليا يف الدولة يف تويل الوظاىف العامة ووظاىف اإلد
والتعيني يف اجلهات واهليئات القضاىية دون متييز ضدها. 
وتلتزم الدولة حبماية املرأة ضد ك  اشكال العنف وحتقيق 
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التوازن لد  املرأة بني واجبات األسرة ومتطلبات العم .  
كما تلتزم بتوفري الرعاية واحلماية لألمومة والطفولة واملرأة 

 النساء األشد احتياجاا".املعيلة واملسنة و 
حيدد القانون  2094( يف دستور 294ونصت املادة )

اجملالس القومية املستقلة، ومنها اجمللس القومي حلقوق 
اإلنسان، واجمللس القومي للمرأة، واجمللس القومي للطفولة 
واألمومة، واجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويبني 

واختصاصاهتا، وضماانت القانون كيفية تشكي  ك  منها 
استقالل وحياد اعضاىها، وهلا احلق يف ابال  السلطات 

 العام عن أي انتهاك يتعلق مبجال عملها.
نص  على اجمللس  2094وهكذا نر  أن دستور 

القومي للمرأة واجمللس القومي لألمومة والطفولة الاليت  
ة كانت أنشئت بقوانني اعتربمها من اجملالس القومية املستقل

اليت تتمتع  لشخصية االعتبارية، ونص  ألول مرة على 
استقالهلما الفين واملايل واإلداري، وأيضاا ألول مرة يتقرر أن 
يؤخذ رأيهما يف مشروعات القوانني واللواىح املتعلقة هبما 

 ومبجال عملها.
 
 

أحكام ا كمة الدستورية  القضاء ينصف املرأة:
 العليا

ء صادماا للحركة النساىية، جا 2092إذا كان دستور 
مل يلبّ  العديد من املطالب اليت كانت  2094ودستور 

تطالب هبا، فإن احملكمة الدستورية العليا، تصدت يف عديد 
من األحوال، لقوانني أو نصوص قانونية والىحية، كانت 
تضمن احجاماا حبقوق املرأة، من زوااي خمتلفة، فقضت يف 

عض آخر تلمست أوجه توافق بعضها بعدم الدستور، ويف ب
بينها وبني أحكام الدستور، إضافة إىل أهنا أزالت كثريا من 
اللبس كان قد أثري حول عدد من أحكام القوانني املختلفة، 

.  بتصّديها هلا وتربىه ساحتها دستورايا
 وتلك أمثلة على بعض هذه اجملاالت:

* تظلمت إحد  العامالت يف هيئة القطاع العام 
لزراعية من قرار لوزير الزراعة واستصالح األراضي للتنمية ا

نص  على حرماهنا من متليك أرض زراعية، حي؛ نص  
إذا كان العام  وزوجته ممن يعملون جبهة أو  -على: أوالا 

يف حالة  -جهات زراعية فال جيوز متليك إال أحدهم، ًثنياا
انتفاع أحد الزوجني أبرض زراعية فال حيق للطرف اآلخر 

حتديد حصة املرأة العاملة يف  -تفاع مرة أخر ، ًثلثاااالن
% من احلصة اليت حيص  عليها 50الزراعة مبا ال يزيد عن 

الرجال. فحكمت احملكمة الدستورية العليا لصاحل املدعية، 
وذلك بعدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصالح األراضي 

 فيما نص  عليه قراره.
 الشركة القابضة للتنمية * أقام عدد من العامالت يف

الزراعية دعو  تظلم من قصر متكينهن على حصة مقدارها 
% مما حيص  عليه الرجال، فقضت احملكمة الدستورية 50

العليا أبحقيتهن يف احلصول على حصة كاملة من األرض 
الزراعية، شأهنا شأن العاملني من الرجال، وأن إنكار حق 

شراىطها يعد حرماانا وعدواانا املرأة كامالا لو كانت مستوفية 
 بيناا.

* أقامت إحد  الزوجات دعو  بطلب احلكم خبلعها 
من زوجها مقاب  ردها الصداق والشبكة وتنازهلا عن مؤخر 
الصداق ومجيع حقوقها املالية الشرعية، فدفع زوجها بعدم 
دستورية قانون اخللع فحكمت احملكمة الدستورية العليا 

خللع غري قاب  للطعن عليه أبي بصحيح احلكم الصادر  
 طريق من الطرق.

* أقامت زوجة دعو  ضد زوجها لتزوجه أبخر  دون 
علمها وإقراره يف وثيقة الزواج الرمسية أبنه ليس يف عصمته 

 9185لسنة  900زوجات  ملخالفة للحقيقة طبقاا لقانون 
الزوج  حلبس مدة ال مث  هذا  الذي نص  على أن يعاقب

ة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ماىيت جنيه أو إبحد  تتجاوز ست
هاتني العقوبتني، كما يعاقب الزوج  لعقوبة ذاهتا إذا أدىل 
للموثق ببياانت غري صحيحة عن حالته االجتماعية، 
ويعاقب املوثق  حلبس مدة ال تزيد عن شهر وبغرامة ال 
تتجاوز مخسني جنيها إذا أخ  أبي من االلتزامات اليت 

ليه القانون، وجيوز أيضاا احلكم بعزله أو وقفه عن فرضها ع
 عمله مدة ال تتجاوز سنة، وطعن الزوج يف هذا القانون.
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فحكمت احملكمة الدستورية العليا برفض الطعن بناء 
على أن العقو ت الواردة يف القانون فرضتها ضرورة 
اجتماعية قوامها محاية األسرة واستمرار احلياة الزوجية على 

والوفاء الذي ينافيها إقدام الزوج على الزواج باأخر   الصدق
 دون إعالم زوجته بذلك حىت تكون على بينة من أمرها.

* اقامت إحد  املوظفات دعو  ضد زوجها تطلب 
نفقة هلا ولصغرييها من راريخ طرده هلا من منزل الزوجية، 
فقدم الزوج دعو   لطعن على القانون اخلاص أبحكام 

ا على اإلنكار على الزوجة حقها يف العم  إن النفقة مبنيًّ 
طلب زوجها منها تركه، وليس من العدل أن حتم  الرج  
على اإلنفاق على زوجته اليت مل متتث  لطلبه االمتناع عن 
العم . فقضت احملكمة الدستورية العليا أبحقية الزوجة 
 لنفقة، وأصدرت حكماا مهمًّا راىعاا أن املشرع ال يرخص 

ة  لعم  خارج بيتها جملرد ضمان استقالهلا اقتصادايا للمرأ
سواء عند زوجها أو عند أسرهتا، وإمنا ألن هذا العم  يؤثر 
يف كثري من نواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية، وقد 
يكون مطلو ا منها وجو ا أن يصون ماء وجهها أن يراق، 

ان األسرة وهو يف األعم يكف  اخلري جملتمعها، وميتد إىل كي
 ذاهتا مبا تقوم عليه من تعاون أعضاىها وآتلفهم.

* أقامت إحد  الزوجات دعو  إثبات طالقها من 
زوجها طالقاا  ىناا بينونة كرب  املكم  للثالث طلقات 
حي؛ إنه دأب على طالقها ومراجعتها من نفسه دون 
توثيق الطالق رغم وقوعه شرعاا، وقد اعرتف بذلك أمام 

لكنه رفض توثيق الطالق. فقضت احملكمة شهود عدل، و 
( من قانون 29الدستورية العليا بعدم دستورية نص املادة )

تنظيم التقاضي يف مساى  األحوال الشخصية الذي يقصر 
االعتداد يف إثبات الطالق عند اإلنكار على اإلشهاد 
والتوثيق معاا حبي؛ ال جيوز اإلثبات بدلي  آخر. وقضت 

لنّص جيع  املطلقة يف حرمجٍّ ديين شديد احملكمة أبن هذا ا
ويرهقها من أمرها عسراا إذا ما وقع الطالق وعلمت به 
وأنكره املطلق أو امتنع عن إثباته إضراراا هبا مع عدم 
استطاعتها إثبات الطالق، ويعرض املطلقة ألخطر القيود 
ا ومساساا حبقها يف  على حريتها الشخصية وأكثرها هتديدا

ترب احلرية الشخصية حقاا أصيالا حرص احلياة اليت تع
الدستور على أهنا من احلقوق الطبيعية اليت ال جيوز اإلخالل 
هبا أو تقييدها، تلك احلقوق اليت ال تكتم  احلرية 
الشخصية يف غيبتها، ومن بينها حق الزواج والطالق 
وكالمها من احلقوق الشخصية اليت ال تتجاه  القيم الدينية 

 تفوضي روابطها.أو اخللقية أو 
مما تقدم جند أن األحكام القضاىية أنصفت املرأة يف 
قضاايها، ويبقى اإلشارة إىل احلالة األخرية اليت أًثرت جدالا 
بني احلركة النساىية  وهي القضية اليت رفعتها إحد  
العامالت  جلهاز املركزي للمحاسبات على قرار رىيس 

من اشرتاط أن  اجلهاز املركزي للمحاسبات فيما تضمنه
تكون املدة الكلية والبينية الالزمة لشغ  الوظيفة مدة خربة 
عملية فعلية يف اجلهاز أو يف عملي مناسب يقره مكتب 
اجلهاز  لنسبة للوظاىف الفنية والرقابية. وكانت صاحبة 
الدعو  تعم  بوظيفة مراجع مساعد  جلهاز املركزي 

ية طفلها، للمحاسبات، وحصلت على إجازة خاصة لرعا
وأجر  اجلهاز حركة ترقيات متخطياا إايها لعدم استيفاىها 
املدة البينية الالزمة للرتقية. فأقامت املوظفة دعو  طالبة 
احلكم إبلغاء قرار رىيس اجلهاز املشار إليه من ختطيها يف 
الرتقية، وذكرت أن القرار املذكور إهدار للحماية املقررة 

ما أخ   مببدأ املساواة من حي؛ لألسرة واملرأة العاملة، ك
أوجد مغايرة يف املعاملة بني العامالت  جلهاز الاليت يشغلن 
الوظاىف الفنية الرقابية، وغريهم ممن يشغلن الوظاىف 
اإلدارية، فضالا عن املغايرة يف املعاملة بني العامالت  جلهاز 

ني واقراهنن من املعامالت الاليت نخضعن لنظام العاملني املدني
 لدولة حي؛ جتوز ترقية العاملة احلاصلة على إجازة خاصة 
لرعاية الطف  دون شرط أن تكون املدة البينية الالزمة للرتقية 

 مدة خدمة فعلية.
ولكن احملكمة الدستورية العليا مل جتار  املدعية يف طلبها 
ألن إجازة رعاية الطف  ال تعترب مدة خدمة مهنية حتسب 

فة األعلى، وشأن املرأة يف هذا شأن يف شرط تويل الوظي
الرج  الذي حيص  على إجازة بدون أجر أو أي سبب من 
األسباب فال حتسب أيضاا يف املدة املطلوبة يف تويل 
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الوظيفة، فكان رفض احملكمة لطلب السيدة املذكورة يتفق 
 مع مبدأ املساواة بني املرأة والرج  وليس العكس.

 ى مدار القرن:مكتسبات احلركة النسائية عل
لقد جنحت املرأة املصرية على مدار العقود الطويلة 
املاضية يف خلق مساحات لتحركاهتن يف اجملال العام، 
الباىعات والعامالت يف املنازل واملصانع والشركات 
واملعلمات والطبيبات واحملاميات واملوظفات واألكادمييات 

ت يف والناشطات السياسيات وغريهم من النساء العامال
 اجملال العام والعم  العام.

وارتبطت احلركة النسوية املصرية على مدار رارنخها 
 لسياسة الوطنية فضالا عن تفاعلها مع املطالب النسوية 
العاملية. وجنحت املرأة املصرية يف إدراج حقوقهن يف الوًثىق 
والدساتري املصرية وقوانني العم  واألسرة، ودخلت يف اجملال 

لى مستو  التمثي  النيايب والقيادة احلزبية ويف العام ع
املؤسسات القضاىية واملناصب القيادية العليا، ويف احلمالت 
اليت قمن هبا ضد ختان اإلانث وجراىم الشرف والعنف 
املنزيل واجلسدي، واخنرطت يف األحزاب السياسية 
ومؤسسات اجملتمع املدين على مدار راريخ احلركة النسوية 

 جلعلها حركة سياسية واجتماعية متواصلة.املصرية 
ولكن املرأة الريفية ال تزال مهملة متاماا هامشية يف برامج 
احلركة النساىية كلها، يُنظر إليها على أهنا متث  املرأة 
املتخلّ فة، رغم أن املرأة يف الريف ويف االحياء الشعبية هلا 

تماعية دور  ل  األمهية يف إدارة شئون هذه املؤسسة االج
اليت تسميها األسرة، وهلا نفوذها اهلاى  فيها، ويكاد يكون 
ملقىا عليها يف األساس مسئولية صيانة هذه األسرة كوحدة 
اجتماعية، واحملافظة على العالقات املتبادلة بني أفرادها، 
وحىت بعد زواج األوالد واستقالهلم مبساكن خاصة تبقى هي 

بينهم وتراعى أتثرياهتا  حلقة الوص  واجلامع الرابط القوي
 وآراؤها. 

أقول هذا من واقع املعايشة ألمناط خمتلفة يف البيئات 
املختلفة اليت تتكون منها اجلماعة املصرية وخاصة يف البيئة 
املصرية، فالنشاط النساىي خنبوي غالباا يتوجه إىل مطالب 
نساء الطبقة العليا والوسطى يف احلضر، أما املرأة الريفية 

تعيش على فتات ما حتص  عليه املرأة من حقوق يف فهن 
 املدينة.

و لتأكيد حدث تقدم  لنسبة حلصول املرأة على 
حقوقها فقد تولت مناصب قيادية يف مواقع عديدة مل تكن 
تتوالها من قب ، ولكن عدد احلقاىب الوزارية اليت تتوالها يف 

ت الوزارة ال يتناسب مع مجلة احلقاىب )يف رأي الناشطا
السياسات(، وكذلك يف الربملان عدد املقاعد ضئيلة، وتولت 
املرأة منصب احملافظ ألول مرة  وهو منصب قيادي مل يكن 

( 954موجوداا من قب  ومث تعدي  قانون اجلنسية رقم )
لتحقيق املساواة الدستورية بني األم املصرية واألب املصري 

ة من أجنيب. مينح اجلنسية املصرية ألبناء املصرية املتزوج
وتولت وظاىف كانت حكراا على الرجال مث  العم  
 لقضاء ويف وظاىف العمد واملشايخ ووظيفة املأذون. وإذا  
كان هناك بعض الوظاىف ال تزال حكراا على الرجال دون 
النساء فهذا االستبعاد ال يستند إىل نصوص قانونية، إمنا إىل 

تبارات املالءمة ثقافة اجملتمع والعادات والتقاليد أو اع
 السياسية واإلدارية.

 تعليق عام:
إن موضوع حترر املرأة يرتسم جماله يف عدد من األطر 
واحملددات، فهو يظهر يف املطالب االجتماعية اليت تتعلق 
مبساواة املرأة  لرج  يف الوضع االجتماعي والسياسي 
والقانوين حيثما وجد نوع من التفرقة، وبقدر ما حتقق بقدر 

اجتماعياا  -يثور شأن خاص  ملرأة  لنسبة هلذا الوضع  ما
ألن مشاكلها تستوعب يف  -كان أو سياسيًّا أو قانونيًّا

 إطار املشاك  العامة اليت تواجه الرجال.
ولكن النساء هلّن منهج خمتلف يف املطالب ميي  أن 
يكون أكثر توجهاا إىل الرعاية وأقرب إىل القضااي 

 -بوجه عام- ستمرار احلياة، ويظهر  االجتماعية املتعلقة
بلغة أكثر عملية وأكثر مباشرة ورغبة يف إهناء األمور بوترية 
سريعة  فهن ال نخشني التعبري عن مطالبهن حبدة وسرعة 
ويتطلعون إىل نيللها فوراا بينما الرجال غالباا ما مييلون إىل 

 املناقشات واجلدل.
*** 
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بعد ك  ما حتقق هلا  يف النهاية أقول إن مشكلة املرأة
من فرص املساواة مع الرج  يف الوضع االجتماعي 
والسياسي والقانوين، وعلى اختالف درجات ما حصلت 
عليه فعالا من هذه املساواة، أقول إن املشكلة بعد ك  ذلك 
تبقى يف مسألة تبعية املرأة االقتصادية للرج  وهذا حيلها 

املرأة عندما يضاف  التعليم والعم ، وأن العم  يزيد أعباء
إىل مسئولياهتا األسرية، وأننا نريد املرأة أن تتحرر ولكن يف 
نفس الوقت نريد لألسرة كمؤسسة اجتماعية أن تبقى قوية 
مدعومة الروابط والعالقات. وال نوافق من يقول  لتحرر 
على حساب األسرة  فهنا نظرة قد تكون متأثرة  لنزعة 

إلينا من الغرب واليت تعلي شأن  الفردية الغربية اليت وفدت
ال يف مواجهة احلكم الباغي أو الظلم االجتماعي -الفرد 

ولكن يف مواجهة الروابط اليت تربط وحدات  -فقط
اجتماعية خمتلفة بعضها ببعض، أستطيع القول أبن النظرة 
الغربية هنا كما فهمناها نظرة تدعو إىل التفكك بينما النظرة 

و إىل التكام  والرتابط. وحنن ضد الظلم التقليدية لدينا تدع
أو اضطهاد شخص لشخص ولكننا لسنا من مؤيدي 
تفكك اجلماعات والوحدات االجتماعية املختلفة ومن 

 أمهها األسرة.
كيف ميكن املالءمة بني اعتبارات التحرر وبني 
اعتبارات ا افظة على األسرة كوحدة اجتماعية..؟ تلك 

ن تعكف عليها احلركة هي املشكلة وهي ما جيب أ
 والتنظيمات النسائية.

 
 



152 

 
 9191السيا  اإلقليمي والعاملي وثورة 

 أ.د.اندية مصطفى
 :(**)مقدمة

الثااااااورات ليساااااات نتاااااااج أوضاااااااع داخليااااااة فقااااااط، ولكاااااان 
لألوضاااااع اخلارجياااااة أيضااااااا أتثرياهتااااا. وإذا كانااااات الدراساااااات 
)عناااااد النظااااار يف أساااااباب ومساااااارات ونتااااااىج الثاااااورات( قاااااد 
درجت على االهتمام  لداخلي على حسااب اخلاارجي، إال 
أناااااه ال يساااااتقيم الفهااااام الشاااااام  بااااادون جتااااااوز هاااااذه الثناىياااااة 
)الاااداخلي /اخلاااارجي(. وتساااتوي يف ذلاااك الثاااورات الوطنياااة، 

 .(9)اإلقليمية أو العاملية التداعيات
ويقااادم رارياااخ الثاااورات احلااادي؛ واملعاصااار ملصااار والاااوطن 

مي، خااربات هامااة يف هااذا الصاادد  أي العااريب والعااامل اإلسااال
التاااااااأثريات املتفاعلاااااااة باااااااني الاااااااداخلي واخلاااااااارجي )اإلقليماااااااي 
والعااااملي(. وتقاااادم أركااااان األماااة اإلسااااالمية الكاااارب  الثالثااااة: 
مصر وتركيا وإيران، خاربات هاماة الختباار العالقاة يف أطرهاا 
التارنخياااااااااة وصاااااااااوالا إىل دالالت معاصااااااااارة وراهناااااااااة  لنسااااااااابة 

يف  -اإلقليمية والعاملياة–رجية شديدة الوطأة للتدخالت اخلا
اندالع الثورات املضادة ضد الثورات العربية يف بداية األلفية 
الثالثااااة، وماااان قبلهااااا خااااالل القاااارن العشاااارين التاااادخالت يف 

يف مصاااااار والثااااااورة  9152وثااااااورة  مسااااااار الثااااااورة األراتوركيااااااة
اإليرانيااااة ، علااااى مااااا بااااني الثالثااااة ماااان اختالفااااات يف التوجااااه 

 طبيعة ودرجة التفاع  مع اإلقليمي والدويل. و 

                                                           

   /أستاذ العالقات الدولية املتفرع بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
 جامعة القاهرة، ومدير مركز احلضارة للدراسات والبحوث.

مد أشكر كال من الباحثني املساعدين: أمحد عبد الرمحن خليفة، وحم (**) 
اليت  الديب، للمساعدة اليت قدماها يف مجع جزء أساسي من املادة العلمية

 .اعتمدت عليها الورقة
 الثورات العربية يف النظام الدويل،( انظر مقدمة، د.اندية مصطفى، 9)

( )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، 8سلسلة الوعي احلضاري)
 (2094دار البشري للثقافة والعلوم، 

ومااان مث فاااإن اخلاااربات التارنخياااة عااان الساااياقات اإلقليمياااة 
والعاملياااة، للثاااورات يف عاملناااا العاااريب واإلساااالمي، ومنهاااا ثاااورة 

موضااع اهتمااام هااذه الدراسااة، ليساات غايااة يف حااد  9191
ذاهتا يف نطاق دراسات التاريخ املعاصار، ولكنهاا وسايلة مان 

التحلااايالت النظمياااة الدولياااة لقضاااااي وطنياااة وعاملياااة  وسااااى 
معاصرة، تفجرها قضية الثورات الايت جتادد االهتماام هباا مناذ 
هنايااااة القاااارن العشاااارين، مااااع ثااااورات شاااارق أورو ، مث الااااوطن 
العااااريب يف بدايااااة القاااارن الواحااااد والعشاااارين  وذلااااك بعااااد أن 
راجاات يف التسااعينات مقولااة مفادهااا "انتهاااء عصاار الثااورات 
يف مقاباااا  صااااعود سياسااااات اإلصااااالح"، وعلااااى رأس هااااذه 

املتجااااددة قضااااية العالقااااة بااااني االسااااتقالل -القضااااااي القدميااااة
 والدميقراطية.

بعبارة أخر : التاريخ ليس ملاك املاؤرخني فقاط، ورارياخ 
الثورات ليس ملاك علمااء االجتمااع السياساي فقاط، ولكناه 
 فضاااااء واجااااب االقتحااااام علااااى علماااااء السياسااااة والعالقااااات
الدولياااااااة وخاصاااااااة أصاااااااحاب الااااااارؤ  احلضاااااااارية يف التنظاااااااري 
والتحليااا ، الااااذين يتجااااوزون الثناىيااااات التقليدياااة: الااااداخلي 
واخلااااااااارجي، اإلقليمااااااااي والعاااااااااملي، السياسااااااااي واالقتصااااااااادي 
واالجتماااااااعي، الااااااواقعي والقيمااااااي... انهيااااااك  لطبااااااع عاااااان 

 التارنخي، اآلين.
عن إذن ما اجلديد الذي نقدمه اآلن يف هذا الصدد 

 ؟(9)موضوعنا
يستهدي هذا السؤال ويقتدي برؤية املستشار البشري 
عن قواعد وضوابط لدراسة راريخ مصر، واليت صّدر هبا 

 ومن هذه القواعد ما يلي: (3)مقدمات عدد من كتبه اهلامة
: التمايز بني زمن املوضوع املدروس وزمن الباح؛  أوالا

 القاىم على الدراسة.

                                                           

( يف إطار الرؤية العامة للملف اليت حتدد توجهاته الكرب  و ملقارنة 2)
أبعمال سابقة عن راريخ احلرب العاملية األوىل وموضع مصر فيها وصوالا إىل 

 ونتاىجها. 9191ثورة 
، )القاهرة: مدارات دراسات يف الدميقراطية املصرية( طارق البشري، 3)

 .93-7(، ص ص 2099، 9لألحباث والنشر، ط
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اليب اليت ميكن هبا تعدي  ًثنياا: الكشف عن األس
مضامني سياسية كاملة وحتقيق انعطافة رارنخية عميقة 

واملد  الزمين الالزم لتحقيق هذا التعدي  وهذه االنعطافة 
طال أو قصر الزمن املطلوب، وأي كانت درجة الوعي 

 لدخول يف دورة جديدة من عدمه من دورات السعى حنو 
 ل.اهلدف القدمي اجلديد وهو االستقال

ًثلثاا: الرجوع إىل راريخ موضوعات حمددة مث  
االستقالل يتواكب مع مناسبة معاصرة إلعداده حيُسنل هبا 
الكاتب أن يطرح دراسته  ملا رآه يف موضوعها من خاصة 
معاصرة أو لفاىدة معاصرة ميكن أن يتحقق من وراء نشر 

 جتربة رارنخية معينة أو خربة فكرية معينة.
"ووقاار  (9)مااا قااال علااى هااذا الصااعيد فيقااول البشااري بااني

لاادي الكاتااب، وهااو الياازال يعيااد القااول فيااه ويزيااده اليكااا  
والميااا ، مااان أناااه يتعاااني علاااى كااا  مااان يقااارأ يف رارياااخ مصااار 
والعاااارب وشاااااعوب اإلساااااالم، أو جييااااا  بصاااااره وذهناااااه يف أي 
جانب من جوانب هذا التاريخ، يتعني أن يبادأ بتاذكر وقااىع 

ال جتاري بينناا وباني أورو  والغارب املواجهة الايت جارت وال تاز 
بصاافة عامااة، ووقاااىع الغاازو واالقتحااام وتغلغاا  النفااوذ، سااواء  
كاااااان عساااااكرايا أو مشااااا  أايا مااااان اجملااااااالت املادياااااة واملعنوياااااة 
للنشاااااط اإلنساااااين، وهااااي وقاااااىع تتخااااذ جماهلااااا الزماااااين علااااى 
 املساحة املمتدة من خواتيم القرن الثامن عشر حىت اآلن".

قتداء هبذه القواعد اقرتبُت من دراسة السياق ومن مث، وا
، رجوعاا إىل االحتالل 9191اإلقليمي والعاملي لثورة 

، مث استقالة 9122ووصوالا إىل تصريح  9882اإلجنليزي 
 .9124وإلغاء اخلالفة اإلسالمية  9124سعد زغلول 

إذا كااان للسااياق العاااملي واإلقليمااي أتثااريات تتفاااوت يف 
خاار ، إال أن االقاارتاب ماان "الدراسااات الدرجااة ماان حااال أل

وعااااارب العصاااااور  -قاااااوة أو ضاااااعفاا-املصااااارية" طاااااوال رارنخهاااااا 
املتواليااااااة علااااااى مصاااااار، ال ميكاااااان أن يغفاااااا  عاااااان أثاااااار هااااااذه 
السياقات على قضية العالقة بني وضع مصر يف السياساات 
اإلقليميااة العامليااة وحالااة اسااتقالهلا وبااني طبيعااة نظااام احلكااام 

                                                           

 .8-7( املرجع السابق، ص ص9)

القتصاااااد وعلااااى حنااااو تراكمااااي وممتااااد،  والسياسااااة واجملتمااااع وا
 وهبذا الصدد ميكن تقدمي مناذج متعددة.

فعلللى سللبيل املثللال، وابلنظللر إىل اتريللخ األربعللة قللرون 
 (9)األخرية وح  هناية القرن التاسع عشلر، نقلدم النملاذج

 : التالية
بعد سقوط االندلس، ويف ظ  الصعود  -النموذج األول

، وبدايااااااااااااة تنااااااااااااافس العثماااااااااااااين منااااااااااااذ فااااااااااااتح القسااااااااااااطنطينية
االمرباطااااااورايت االسااااااتعمارية األوروبيااااااة علااااااى العااااااامل القاااااادمي 
)االلتفااااف مااان رأس الرجااااء الصاااالح(، وظهاااور الصااافويني، 
جنااد أن السااياق اإلقليمااي والعاااملي حاادد مصااري مصاار ومشااال 
أفريقياااااا يف بدايااااااة القاااااارن الساااااادس عشاااااار املاااااايالدي بتحاااااارك 

ال األفريقاااااي  العثماااااانيني جناااااو ا لضااااام مصااااار والشاااااام والشااااام
وشااااابة اجلزيااااارة العربياااااة بنااااااء علاااااى حساااااا ت تاااااوازن القاااااو  
العثمانية األوروبية  محاية لقلب العامل اإلسالمي العريب، ويف 
وقااات تاااداعت قااادرات املمالياااك يف مصااار والشاااام، ومل تعاااد 
قاااااادرة علاااااى مواجهاااااة االلتفااااااف الربتغاااااايل مااااان اجلناااااوب أو 

 مشال أفريقيا. التواجد اىالسباين يف املتوسط مستهدفاا
مع بداية ضعف القوة العثمانية وتداعي  -النموذج الثاين

(، 9774القااو  األوروبياااة عليهاااا منااذ معاهااادة )كوكينارجاااا 
وصعود األطماع الروسية القيصرية املنافسة لنظاىرها الفرنسية 
والربيطانية يف الوالايت العربية واألوروبياة العثمانياة علاى حاد 

اإلقليمية والعاملية على وضع مصر يف  سواء، قفزت التأثريات
لعبة التنافس العاملي، خالل مرحلة علي باك الكباري وتعاوناه 
مااع الااروس مث احلملااة الفرنسااية علااى مصاار، مث مرحلااة حمماااد 
علاااااي ساااااواء يف تعاوناااااه ماااااع فرنساااااا يف بنااااااء الدولاااااة احلديثاااااة 
وتعاونه مع السالطان العثمااين وجناحاه يف املنااورة باني القاو  

أو يف صدامه مع السلطان العثمااين وتزاياد الضاغوط  الكرب 

                                                           

 ( انظر هذه النماذج وغريها يف:2)
د. اندية مصطفى، التفاعالت النظمية يف العصر العثماين: من  -

القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية، )يف(د.اندية مصطفى، 
، اجلزء األول، القسم العالقات الدولية يف التاريخ اإلسالمي

ركز احلضارة للدراسات السياسية ودار األول، ) القاهرة: م
 ( 2095البشري للثقافة والعلوم، 
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فرنساااااا -اخلارجياااااة علياااااه  ومااااان مث حتاااااالف اإلخاااااوة األعاااااداء 
مااع العاادو األساسااي  هلاام مجيعاااا )الدولااة  -وبريطانيااا وروساايا

العثمانية( الجهاض جتربة حممد علي وبداية دورة أخر  مان 
 .(9)التدخالت والنفوذ اخلارجي

حاااااتالل الربيطااااااين العساااااكري مت اال -والنماااااوذج الثالااااا؛
أملانياة -بريطانياة-يف مقاصاة اساتعمارية فرنساية 9882ملصر 

يف ظاااا  دبلوماسااااية بساااامارك األوروبيااااة وفااااق معاهاااادة باااارلني 
 -حول أفريقيا ،  مث يف ظ  االتفاق الودي الفرنسي 9878

. وباااذلك حتقاااق لربيطانياااا  ولاااو جزىيااااا ويف 9104الربيطااااين 
لغااري صاااحل األخاارية مااا مل تسااتطع عثماااين -ظاا  تااوازن أورويب

على  9840أو تطمع يف حتقيقه خالل فرض معاهدة لندن 
حممااد علااي الاايت أعطاات ألساارة حممااد علااي حااق حكاام مصاار 
وراثياااا يف ظاا  الساايادة العثمانيااة، وكااان تقلاايص أركااان القااوة 
العسكرية املصرية هدفاا أساسياا للجميع توطئة ملاا بعاده  أي 

 االحتالل العسكري.
 كاا  مرحلاااة مااان مراحااا  هااذا املساااار املتصااا ، يتاااواىل ويف

اناااادالع الثااااورات يف راريااااخ مصاااار احلاااادي؛  وخاصااااة ثااااوريت 
القاهرة األوىل والثانية ضد احلملة الفرنسية مث ثورة عرايب ضد 
اخلديوي اليت قدمت الذريعة لالحتالل العسكري الربيطااين، 

دهلا فماذا عن أبعاموضع الدراسة.  9191وصوالا إىل ثورة 
الدوليلللة؟  ملللن أجلللل االسلللتقالل والدميقراطيلللة عللللى حلللد 
سواء. هل اقرتنت مبرحلة هامة من تطلور السليا  العلاملي 
والعللريب ؟ وخاصللة ابلنسللبة لقضللية يفرضللها هللذا السلليا ، 
أال وهللللي قضللللية العالقللللة بللللني االسللللتقالل والتحللللرر مللللن 
االسللتعمار وبللني اإلصللالح الللداخلي وخاصللة نظللم احلكللم 

ي إشكالية حادة مازالت متسك بتالبيب كا  وه السياسية؟
 جتارب التغيري املعاصرة يف أوطاننا سواء ثورايا أو تدرجيياا.

 9191ومللن مث تبحللث الدراسللة يف العالقللة بللني ثللورة 
والسللليا  اإلقليملللي والعلللاملي يف مفصلللل اتر لللي هلللام بلللني 

-9191القللللللللرن التاسللللللللع عشللللللللر والقللللللللرن العشللللللللرين )

                                                           

تطور السياسة الدولية يف القرنني التاسع عشر ( د.حممد السيد سليم، 9)
 (2094، 4، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، طوالعشرين

سلللي: ملللا أتثلللري طبيعلللة (، انطالقًلللا ملللن سلللؤال أسا9191
السيا  اإلقليمي والعاملي للثلورة )انلدالع احللرب العامليلة 

وأهللللدافها  9191األوىل وتسللللوايهتا( علللللى طبيعللللة ثللللورة 
ونتائجهلللللا املباشلللللرة؟ انطالقًلللللا ملللللن إشلللللكاليات معاصلللللرة 
ومشلللاركة يف فهلللم دالالهتلللا املعاصلللرة. فهلللل مللل الت هلللذا 

علرب مائلة  السيا  وهذه النتائج متوسطة أو طويلل األجلل
عام تفسر حالة تعثر قضييت االستقالل والدميقراطية اآلن 
يف أوطاننا؟ وهلل كلان  أتثلري هلذه املل الت حتميًلا أو كلان 
نتللللاج طبيعللللة التفاعللللل بللللني السلللليا  الللللداخلي وبللللني هللللذا 
السلليا  اخلللارجي؟ وهللل كللان  هللذا التفاعللل عللامال حمللددا 

قالل لفشللل أو ألللاح الثللورات،  ويف قلبهللا قضللييت االسلللت
 والدميقراطية؟

وتتفرع عن هذا السؤال األساسي ثالثة أسئلة تتناوهلا 
أجزاء ثالثة للدراسة. ما طبيعلة السليا  العلاملي )األورويب 
أساًسا( يف هذا املفصل التار ي اهلام بني هناية نظام القرن 

(، 9191-9111التاسع عشر ونظام القرن العشرين )
 اإلسللالمي، وموضللع ومللا انعكاسلله علللى اإلقليمللي العللريب

 ونتائجها؟ 9191مصر منه توطئة الندالع ثورة 
ومللن انحيللة أخللرى، كيللف أثللرت وأتثللرت وقللائع البيئللة 
الداخليلللللة النلللللدالع الثلللللورة ومابعلللللدها مبسلللللارات احللللللرب 
العامليللللة األوىل ومللللن مث مللللاهي مواقللللف القللللوى الداخليللللة 
واخلارجيللللة مللللن أهللللداف الثللللورة؟ ومللللا هللللي نتللللائج الثللللورة 

ومللا موضللع هللذه النتللائج مللن السلليا  اإلقليمللي  داخليًللا؟
وعللرب اإلقليمللي مثللل، احلركللات الوطنيللة ضللد االسللتعمار، 

 إلغاء اخلالفة اإلسالمية يف تركيا؟
وأخللللللريًا: مللللللا دالالت أو مللللللا طبيعللللللة هللللللذا التفاعللللللل 

 اخلارجي ابلنسبة ألسلباب وبيئلة ومسلار ونتلائج-الداخلي
قللللة بللللني : وخاصللللة ابلنسللللبة إلشللللكالية العال9191 ثااااورة

االسلللتقالل والدميقراطيلللة الللليت أبرزهتلللا طبيعلللة املفاوضلللات 
يف ظللللل مسللللار  9191املصللللرية الربيطانيللللة عقللللب ثللللورة 

 تسوايت بعد احلرب العاملية؟ 
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وجدير  لذكر ابتداء، القول إن طبيعاة املوضاوع تقتضاي 
، علاااااى النحاااااو الاااااذي 9124امتاااااداد النطااااااق الااااازمين حاااااىت 

الدراساة كماا سيتضاح  يساعد على حتلي  إحد  إشكاليات
يف اجلااازء الثااااين منهاااا بصااافة خاصاااة  أال وهاااي: ماااد  جنااااح 

أتثااريات السااياق اخلااارجي مااع تفاعاا  أهااداف الثااورة يف ظاا  
الااداخلي، وكااذلك ألن آًثر تسااوايت  احلاارب العامليااة األوىل 
علاااى اإلقلااايم  مل تكتمااا  وضاااوحاا إال بعاااد عااادة سااانوات مااان 

 انتهاء احلرب.
( 9191-9191ملي واإلقليمي )السيا  العا -أواًل 

من احلرب العاملية األوىل إىل مسارها ونتائجها )التوازانت 
 :(9)العثمانية والتنافس االستعماري(-األوروبية

( شاااااااهد مرحلاااااااة 9191-9810إن السااااااياق العااااااااملي )
تااوازن القااو   ماالنتقااال ماان نظااام القاارن التاسااع عشاار )نطااا

نظااام القاارن العشاارين  املتعااددة التقلياادي بقيااادة أوروبيااة( إىل
اي نياة( أوالا يف فارتة ماا باني –مبشاركة غري أوروبية  )أمريكية 

احلااربني، مث بقيااادة أمريكيااة بعااد احلاارب العامليااة الثانيااة. ولقااد 
أثااااار وأتثااااار الساااااياق اإلقليماااااي العاااااريب اإلساااااالمي، ويف قلباااااه 
مصر، بتفاعالت وتوازانت هاذه املرحلاة االنتقالياة يف النظاام 

بقدر ما أتثر بنظاىرها يف مراح  رارنخية سابقة، كما  الدويل،
 سبق البيان يف املقدمة.

(9) 
إذا كاناااااااات املرحلااااااااة املعروفااااااااة )وفااااااااق معيااااااااار التااااااااوازانت 

هااااي مرحلااااة  9194-9810األوروبيااااة( مبااااا بعااااد بساااامارك 
الطريااق إىل احلااارب العامليااة األوىل، فاااإن نفااس املرحلاااة ولكااان 

ة العثمانيااة( مبرحلااة تصاافية املعروفاة )وفااق معيااار حتااوالت القااو 
الدولاااة العثمانياااة هاااي مرحلاااة اساااتحكام االساااتعمار األورويب 
وبلو  ذروته يف العامل القدمي من انحية، يف مقاب  اساتحكام 

                                                           

 ( يف:9191-9810انظر تفاصي   املرحلة االنتقالية بني قرنني ) (9)
ية مصطفى، الدولة العثمانية يف دراسات التاريخ د. اند -

اإلسالمي والنظام الدويل، يف د.اندية مصطفى، العالقات 
الدولية يف التاريخ اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، اجلزء الثال؛ 

(9774-9124.) 
 .320-297حممد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، ص ص  -

األوروبياااااااة علاااااااى املكاناااااااة السياساااااااية -التنافساااااااات األوروبياااااااة
واالقتصااااادية علااااى القااااارة األوروبيااااة وخارجهااااا  وذلااااك بعااااد 

انيااة علااى القااارة بعااد بساامارك، ماان انحيااة انتهاااء اهليمنااة األمل
األملاااااين خااااارج القاااااارة -أخاااار . وصااااعود التنااااافس الربيطااااااين
الفرنسي االستعماري -األوروبية، واستمرار التنافس الربيطاين

ولكاااان يف إطااااار ماااان التنسااااايق يف مواجهااااة كاااا  ماااان روسااااايا 
( مااان انحياااة ًثلثاااة.  ومااان 9104وأملانياااا، )االتفااااق الاااودي 

تقااارب أملانيااا مااع الدولااة العثمانيااة لاايس محايااة  انحيااة رابعااة،
لبقاىهااا ولكاان خلدمااة حسااا ت تنافسااات أملانيااا مااع روسااايا 
ومع بريطانيا وفرنسا )على رجا  أورو  املاريض( وخاصاة ماع 

للتطلاااع إىل دور ونفاااوذ عااااملي  -بعاااد بسااامارك–اجتااااه أملانياااا 
خااااارج هباااااا مااااان وساااااط القاااااارة إىل أرجااااااء العاااااامل  حبثااااااا عااااان 

مرات يف وقت مل يعد متبقياا فيه الكثري. وبقدر ما كان مستع
البلقاااااااااان سااااااااااحة تناااااااااافس باااااااااني اإلمرباطورياااااااااة العثمانياااااااااة و 
االمرباطورية النمساوية حليفة أملانيا، وبقدر ما قادت البلقان 
إىل احلااارب العاملياااة األوىل.. إال أن الوضاااع يف مصااار والشاااام 

ال تقااا  أمهياااة يف  واجلزيااارة العربياااة ومشاااال أفريقياااا مث ااا  سااااحة
ضااوء التاااوازانت األوروبياااة وعالقاهتاااا  لتناااافس االساااتعماري، 

دد مصااااري الدولااااة العثمانيااااة حااااويف قلاااب ذلااااك كلااااه يقااااع ويت
 النهاىي.

بعبارة أخر ، وبقدر ما تعددت يف هاذه املرحلاة أزماات 
األوروبياااااة علاااااى –وقضاااااااي اختباااااار مناااااط التاااااوازانت األوروبياااااة

، احلاااااروب البلقانياااااة 9878انياااااة صاااااعيد أورو  )األزماااااة البلق
(، بقاادر مااا كاناات أزمااات الدولااة العثمانيااة 9192-9193

)يف والايهتااا العربيااة، ويف قلبهااا مصاار( جماااالا حيااوايًّ الختبااار 
أماارين: املقاّصااات االسااتعمارية بااني الاادول األوروبيااة الكاارب  
إلدارة عملياااة تقساااايم املسااااتعمرات )مااااا بقااااي ومااااا كااااان حماااا  

ياااااااة أخاااااار  كيفياااااااة إجااااااراء االتفاقاااااااات خااااااالف(، وماااااان انح
االساااااتعمارية السااااارية والعلنياااااة علاااااى حاااااد ساااااواء  اساااااتعداداا 
لتقساايم الدولااة العثمانيااة بعااد سااقوطها وتوزيااع ممتلكاهتااا ويف 

 قلبها مصر، يف الداىرة العربية.
(2) 
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و لتوقف عناد اجلاناب الثااين مان هاذه االختباارات  أي 
ساتعماري حاول املنطقااة أزماات الدولاة العثمانياة والتنااافس اال

العربيااااااااة، فاااااااايمكن، ومبااااااااا يتصاااااااا  مبصاااااااار وسااااااااياقها العااااااااريب 
 واإلسالمي، اإلشارة إىل األبعاد التالية:

كاااااان احاااااتالل    قبلللللل انلللللدالع احللللللرب العامليلللللة األوىل
، واحااتالل فرنسااا للمغاارب عقااب أزمااة 9199إيطاليااا لليبيااا 

، ومااااااا ساااااابقهما ماااااان اتفاااااااق ودي بريطاااااااين 9192أغااااااادير 
يعين هناية السيادة العثمانية متاماا علاى مشاال  9104فرنسي 

أفريقيااااا، بعااااد أن كاناااات فرنسااااا قااااد احتلاااات اجلزاىاااار وتااااونس 
علاااى التااااوايل. ويف املشااارق العااااريب  كاناااات  9889، 9830

مصاااار حتاااات االحااااتالل الربيطاااااين ويف ظاااا  ساااايادة عثمانيااااة، 
وكاناااات الااااوالايت العربيااااة  يف الشااااام حتاااات احلكاااام العثماااااين 

تعرضاات فيااه الدولااة  الااذي ذلااك يف  نفااس الوقااتو  .املباشاار
العثمانيااة منااذ الربااع األخااري ماان القاارن التاسااع عشاار ألزمااات 
سياسااااية واجتماعيااااة واقتصااااادية  متزاياااادة يف املركااااز العثماااااين 

لتصاااااعد مسااااتمر يف  -ماااان انحياااة-علاااى حنااااو فاااتح الطريااااق 
التادخالت األجنبيااة: الربيطانيااة الروسااية بصاافة خاصااة، كمااا 

إىل تصااااااعد حركااااات املعارضاااااة  -انحياااااة أخاااار ماااان -أد  
"العلمانيااااة التغريبيااااة" الاااايت مل يااااانجح عبااااد احلميااااد الثااااااين يف 
مواجهتهاا  حيا؛ وصا  االحتاااد والرتقاي إىل احلكام ومت خلااع 

 .9108السلطان عبد احلميد الثاين 
ومااع هااذه التغااريات صااعدت حاادة التوجهااات الطورانياااة 

الوقااات الاااذي بااادأ مناااو  الرتكياااة يف املركاااز العثمااااين، يف نفاااس
وتصاااااعد الفكاااار القااااومي يف الشااااام )اسااااتكماالا لصااااعوده يف 
البلقان( ضد الرابطة العثمانية. ومجيعها آًثر فكرية وجمتمعية 
للتااااااادخالت األوروبياااااااة يف إطاااااااار ماااااااع عااااااارف  لتنظيماااااااات 
العثمانياااة واالصاااالحات العثمانياااة الااايت ُفرضااات علاااى الدولاااة 

وخاصاة منااذ حارب القاارم -ا العثمانياة واقبا  السااالطني عليها
لتعبئااة املساااندة الربيطانيااة الفرنسااية يف  -(9853-9856)

وحفاظاااا علاى متاسااك مااا بقااى  .مواجهاة التهدياادات الروسااية
 من اإلمرباطورية

بعباااارة أخااار ، إذا كانااات سياساااات عباااد احلمياااد الثااااين 
هااااي آخاااار حماااااوالت اإلمرباطوريااااة العثمانيااااة  للحفاااااظ علااااى 

سااالمي، وحكمهااا للااوالايت العربيااة، محايااة قيادهتااا للعااامل اإل
لكياااااان الدولاااااة العثمانياااااة ذاهتاااااا، فاااااإن خاااااّط حدياااااد بغاااااداد 
مبسااااعدة أملانياااا، مل حيقاااق أهدافاااه يف الشاااام واجلزيااارة العربياااة، 
ويف املقاباااااا  كاناااااات مصاااااار  وإن مااااااا زالاااااات حتاااااات الساااااايادة 
العثمانية، ويف إطار حكام أسارة حمماد علاي الاوراثي، إال إهناا  

ت احاااتالل عساااكري بريطااااين ذي طبيعاااة خاصاااة كانااات حتااا
 )كما سريد بيانه(.

وبعاد تاردد عثمااين  وعند اندالع احلرب العامليلة األوىل
يف دخاااااول احلااااارب حساااااامه قااااارار حكومااااااة االحتااااااد والرتقااااااي 
 النضاامام إىل أملانيااا وبلغاااراي والنمسااا ضااد بريطانيااا وفرنسااا 

وخااالل وصاربيا وروساايا، باادأت اسااتعدادات بريطانيااا وفرنسااا 
مسااااار احلاااارب علااااى األراضااااي العربيااااة يف اإلعااااداد القتسااااام 

 والايت الدولة العثمانية العربية، بعد هزميتها يف احلرب.
-ومن مث، كانت االتفاقات الثالثة التالية: اتفاق حسني

)الااذي أسااس للثااورة العربيااة ضااد الدولااة  9196مكماااهون 
و بيكااا-العثمانياااة بقياااادة الشاااريف حساااني(، اتفااااق ساااايكس

القتسااااام الشااااام بااااني فرنسااااا وبريطانيااااا، وعااااد بلفااااور  9196
. وكااااااان االتفاقاااااااان األخااااااريان يتناقضاااااااان ماااااااع األول 9197

تناقضااااا واضاااحاا وصااارحياا يعكاااس حقيقاااة مزدوجاااة: التالعاااب 
االستعماري  لرابطة اإلسالمية بني العرب واألتراك  ومن مث 
اسااااتهداف قصاااام الرابطااااة العثمانيااااة بينهمااااا، وساااااعده علااااى 
ذلك التيارات القومياة املتضاادة ساواء العربياة )امللتحفاة بارداء 
اإلسااااااااالم يف احلجاااااااااز والعلمانيااااااااة يف الشااااااااام( أو الطورانيااااااااة 
ومجيعها توظف هذه األبعاد القومية ملصااحل سياساية حمادودة 
تضيق  لروابط عرب القومية وتتلهف على الرابطاة الوطنياة يف 

ث يف أورو . نطااااق دول قومياااة حديثاااة علاااى غااارار ماااا حاااد
وأضاحت هااذه التيااارات الفكرياة االسااتعمارية األوربيااة توطئااة 
لتصاااافية الدولااااة العثمانيااااة، وكااااذلك اإلمرباطوريااااة النمساااااوية 
اجملريااة، متعااددة يف القوميااات. وإن كااان اإلسااالم رابطااة بااني 
القومياااااااات الرتكياااااااة والعربياااااااة وغريهاااااااا، إال أن قومياااااااات أور  

هااا املساايحية إال أن املذهبيااة ماان املتناااحرة وإن كااان يااربط بين
انحيااااة أو العنصاااارية القوميااااة أو العرقيااااة ماااان انحيااااة أخاااار ،  

 كانت تتجاوز ك  شيء.
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ويف مصااار اساااتبقت بريطانياااا كااا  ماااا سااابق مااان اتفاقاااات 
وأعلنااات، فاااور انااادالع احلااارب العاملياااة األوىل، احلماياااة علاااى 
مصاااار منهيااااةا بااااذلك الساااايادة العثمانيااااة  وبااااذا باااادأت مصاااار 

احلااااااارب العاملياااااااة األوىل وحيااااااايط بوضاااااااعها الاااااااداخلي  مرحلاااااااة
واخلاااااارجي أكثااااار مااااان ساااااؤال يفرضاااااه هاااااذا الساااااياق العااااااملي 
والسااااياق اإلقليمااااي احملكومااااان بظاااااهريت األحااااالف الدوليااااة 
املتحاربااااااااة والتنااااااااافس االسااااااااتعماري علااااااااى اقتسااااااااام الدولااااااااة 
العثمانيااة. فماااا هاااي هاااذه األسااائلة؟ وهااا  أثااارت علاااى طريقاااة 

 ؟ومسارها ونتاىجها 9191مصر حنو ثورة 
أبعللاد التفاعللل بللني البيئللة الداخليللة واخلارجيللة  -اثنيًللا

( 9191-9191: من إرهاصات الثورة )9191لثورة 
 (:9191-9191إىل األسباب واملسار والنتائج )

علااى ضاااوء خصااااىص السااياق العااااملي واإلقليماااي احملااايط 
د البمبصر عند اندالع احلرب العاملية األوىل وخالل مسارها 

أن نعيللد التللذكرة يمللور هامللة؛ نعيللد طللرح أسللئلة قدميللة أو 
يف إطارها اخلارجي.  9191نقدم أخرى جديدة عن ثورة 

اهلجااوم العسااكري  -ماان انحيااة أوىل: أهللم هللذه األمللور هللي
الربيطاااين الفرنسااي )والصاااهيوين( علااى مااا تبقاااى ماان املنطقاااة 
ا دون استعمار أوريب وما زال حتت احلكم العثماين، وسلخ م
 تبقى حتت سيادة عثمانية ولو امسية عن الرابطة العثمانية.

ومل ياانُج الشااام أو مصاار أو مشااال أفريقيااا، كمااا جناات ماان 
قباااا  أربعااااة قاااارون، ماااان اهلجمااااة اإلساااابانية الربتغاليااااة يف ظاااا  
ضااااعف املمالياااااك وبفضااااا  وجاااااود قاااااوة إساااااالمية متفوقاااااة يف 

الساؤال: التوازن الدويل  وهي الدولة العثمانياة  ومان مث يثاور 
ه  التخلص من العثمانية يستوجب الوقوع حتات االحاتالل 

 الربيطاين؟
هاااااااذا اهلجاااااااوم العساااااااكري متعااااااادد مااااااان انحياااااااة ًثنياااااااة: 

ااد لااه-املسااتوايت اقاارتن بااه  هجااوم فكااري مبفاااهيم  -باا  ومه 
جديدة حداثية علمانية تضرب مفاهيم إسالمية يف الصميم  
 وعلااااااى حنااااااو جاااااار  ترمجتااااااه يف سياسااااااات  ساااااام التحاااااادي؛
والتقاااااادم  ماااااان قبياااااا : الرابطاااااااة القوميااااااة يف مقاباااااا  الرابطاااااااة 
اإلسااااالمية، الااااوطن قباااا  األمااااة، التحااااالف للمصاااالحة علااااى 
حساب النصرة،.. وهاي ليسات إال بعاض النمااذج. ومان مث 

الساااؤال املطاااروح هناااا هاااو: هااا  اساااتقالل مصااار أو حتاااديثها 
سياسااايًّا واجتماعيًّاااا يتطلاااب التحلااا  مااان الرابطاااة اإلساااالمية 

ثمانياااااااة(؟ وماااااااا هاااااااي األولوياااااااة باااااااني هاااااااديف االساااااااتقالل )الع
والتخلص من االحتالل الربيطاين وبني امللكية الدستورية )أو 
اجلمهورية؟( وأين هدف العدالة االجتماعية وخاصة بعد أن 
تناماااات التيااااارات االشاااارتاكية والشاااايوعية واليسااااارية يف أورو  

اصااهتا بصفة عامة، عقب جناح الثورة الشيوعية، وبدأت إره
 تص  إىل بقية أرجاء العامل؟ 

خالصللللللة القللللللول، إن خصللللللائص السلللللليا  اخلللللللارجي 
فرضللت علللى خنبللة مصللر وقيادهتللا، يف الطريللق مللن احلللرب 

وملللللللا بعلللللللدها، عللللللللدة  9191العامليلللللللة األوىل إىل ثلللللللورة 
 إشكاليات داخلية وخارجية:

  منظوماااة الساااياق العاااام احملااايط هباااا  إذن
ة وإعاالن احلاارب يف ماا هااي املواقاف املصاارية مان احلماياا

 مقاب  منظومة األسباب املباشرة للثورة؟
  إشاااكالية العالقاااة باااني منظوماااة أهاااداف

الثاااورة: اساااتقالل أم دساااتور؟ وأيااان العدالاااة االجتماعياااة 
 )حتت وطأة آًثر احلرب على الناس(؟

  إشااااكالية العالقااااة بااااني القااااو  والنخااااب
احلزبياااة وباااني القصااار وباااني الشاااعب املصاااري )يف إدراك 

ليات االستقالل عن بريطانياا والدولاة العثمانياة(، إشكا
 والدميقراطية والعدالة االجتماعية.

  وأخاااااارياا: هاااااا  نتاااااااىج الثااااااورة، يف إطااااااار
تساااوايت احلااارب العاملياااة األوىل ومعاهااادة فرسااااي وماااا 

(، مؤشااااار علااااى جنااااااح الثاااااورة أو 9124بعاااادها )حاااااىت 
 9124فشاالها؟ ومااا مااد  قاارب أو بعااد النتاااىج حااىت  

ه وطالاااب باااه الشاااعب يف ثورتاااه )االساااتقالل عماااا أعلنااا
التااام أو املااوت الاازؤام( ومقارنتااه مبااا أدركااه وفرضااته عليااه 

 النخب والقصر يف إطار املفاوضات مع االجنليز؟
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(9) 
إرهاصات الثورة: من إعالن احلماية الربيطانية وح  

هناية احلرب، بني الرابطة العثمانية و رابطة الوطنية 
 املصرية:
ا أعلنت بريطانياا احلماياة علاى مصار؟ وملااذا مل تنادلع ملاذ

الثااااورة فااااور إعااااالن احلمايااااة؟ باااا  وملاااااذا انضاااامت مصاااار إىل 
جانب بريطانيا يف احلرب يف مواجهة الدولة العثمانية؟ كيف 
كااااان دور التااااوازانت بااااني القااااو  السياسااااية واحلزبيااااة املؤياااادة 

ن متوضااع للرابطاة العثمانيااة واألخاار  املعارضااة هلاا، وكيااف كااا
القصر بينها؟ وكيف شاركت مصر يف احلرب، وكيف كانات 
أرضااااااها ساااااااحة للحاااااارب بااااااني بريطانيااااااا والتحااااااالف األملاااااااين 

 العثماين؟
إن اإلجااااا ت عاااان هااااذه األساااائلة تبااااني كيااااف تشااااكلت 
إرهاصاااات الثاااورة عااارب أعاااوام احلااارب وحاااىت استساااالم القاااو  

لااااى املهزوماااة وبداياااة املفاوضاااات بااااني املنتصااارين  لالتفااااق ع
املعاهاااادات الاااايت فرضاااات بعااااد ذلااااك علااااى املهاااازومني وعلااااى 
رأسهم أملانيا والدولة العثمانية. ومما الشك فيه أن الرؤ  قاد 
تعاااااددت حاااااول طبيعاااااة هاااااذه اإلجاااااا ت وإعاااااادة القاااااراءة يف 
الوًثىااااق ماااان انحيااااة، واألدبيااااات الصااااادرة عاااان قضااااااي هااااذه 
 املرحلاااة مااان انحياااة أخااار ، شاااديدة األمهياااة إلعاااادة التاااذكرة
حبجااااج وأسااااانيد كاااا  طاااارف: االحااااتالل الربيطاااااين  والدولااااة 
العثمانيااااة ماااان انحيااااة، والقااااو  الوطنيااااة املصاااارية ماااان انحيااااة 
 أخر . ونكتفي يف هذا املوضع  إلشارة إىل املالمح التالية:

ورغم  9840رغم استمرار حكم أسرة حممد علي منذ 
الل استمرار تبعية مصر األمسية للدولة العثمانية، فإن االحت

، مل يغري من هذا 9882العسكري الربيطاين ملصر منذ 
، 9194الوضع القانوين ب  استحدث يف إطاره وحىت 

مربرات وحجج "ملا اعتربه أسباب طارىة ومؤقتة لالحتالل" 
ويقدم البشري حتت عنوان "االحتالل الربيطاين وختدير 
الضمري الوطين" إجابة على سؤال هام؟ كيف استطاعت 

ا "خلطة كرومر" جلع  مصر جزءاا ال يتجزأ  بريطانيا، تنفيذا
من الدولة، الدولة الربيطانية "هبدوء وجد وطول أانة"؟ أي  
كيف مت حتوي  بلد مستق  إىل بلد مستعمر؟ يقول 

: " لقد صدرت السياسة الربيطانية يف ذلك أول (9)البشري
ما صدرت عن األمر الواقع، الذي أصبح يف صاحلها بعد 

ا مصر. واعتمدت على اسرتاتيجية متطاولة دخول جنوده
املد  من استغالل الزمن وتتاليه ملصلحتها تثبيتاا هلذا األمر 
الواقع. وتركز مسلكها السياسي يف عدة أمور، منها تكرار 
أتكيدها على الطابع املؤقت لالحتالل حىت ال يستثري 
عداء، وربط االحتالل وتعليق اجلالء على اعتبارات جزىية 

تة ال يتجاوز حتقيق أمهها سنني قليلة، وإزكاء الوعود ومؤق
املرنة عن عزمها اجلالء السريع وحتديد آجاله. والدخول بني  
ك  فرتة وأخر  يف مفاوضات ومباحثات حول اجلالء، 
حتاط أبسباب التسويف واملماطلة يف إجراءاهتا ومواعيدها، 

ملصر وحتوي  "املسألة املصرية" من مسألة احتالل بريطاين 
إىل عديد من املساى  اجلزىية شغالا للرأي العام العاملي هبذه 
اجلزىيات، مث  حياد قناة السويس، وضماانت الداىنني 
ملصر واالمتيازات األجنبية...أخل وحكم مصر من خالل 
األبنية الشرعية القاىمة دون تغيري شكلي كبري فيها، والسعي 

تغيرياا جذرايا لتغيري األوضاع السياسية املصرية كلها 
ملصلحتها، ولكن حتت راية احملافظة على النظام القاىم 

 والوضع السياسي الراهن وتثبيته".
هذه االسرتاتيجية ب   (2)ومل نخف تقرير جلنة ملنر

وأكدها حني كرر اإلشارة إىل أن "املركز اخلصوصي" 
قد بدأ مع توسطها "إلعادة  9882لربيطانيا يف مصر منذ 

وهو األمر الذي ما كان  9882لثورة العرابية النظام فرتة ا
ليتم إال  حتالل تلك البالد "حىت يستتب النظام... 
وصيانة أرواح األجانب املقيمني فيها وأمواهلم". "وأن 
بريطانيا مل تفع  شيئاا يلمس النظرية اليت من شأهنا اعتبار 

                                                           

 22ية ، مرجع سابق، ص ( طارق البشري، دراسات يف الدميقراطية املصر 9)
( تقرير اللجنة الربيطانية برائسة اللورد ملنر وذكر  مصطفى كام ،  2)

، ومتاح بتوثيق آخر، "وزارة اخلارجية 98-97)بدون بياانت نشر(، ص ص
، املطبعة األمريية  لقاهرة، ص 9154 - 9882املصرية، القضية املصرية 

ابط التايل: ، ومتاح على موقع املعرفة، عرب الر 12 – 33
tUF7https://goo.gl/jw والصفحات املشار إليها يف الورقة كلها ،

 من التقرير اخلايل من بياانت النشر.

https://goo.gl/jw7tUF
https://goo.gl/jw7tUF
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مصر أمة مستقلة استقالالا داخلياا حتت سيادة سلطان 
 تركيا". 

 -وفق تقرير ملنر–إال أن وقوع احلرب يف أورو  
ودخول تركيا احلرب إىل جانب عدو بريطانيا ما كان 
ليسمح  ستمرار هذا الوضع، وهلذا أعلنت بريطانيا احلماية 

بدالا من أن تعلن ضم  9194ديسمرب  98على مصر يف 
مصر إىل اإلمرباطورية الربيطانية، وإذا كان تقرير ملنر، اعترب 

إال أن ذلك ال نخف وفق رأي البعض  (9)ك وسيلة أرقىذل
، أن بريطانيا مل تتوقف عن انتهاز الفرص واختيار (2)اآلخر

اللحظة املناسبة لضم مصر لإلمرباطورية الربيطانية وهي 
اللحظة اليت بدأت مع اندالع احلرب العاملية األوىل، ولكن 

العثمانية، من أج  إعالن احلماية اهناء لعالقة مصر  لدولة 
اليت كشفت -ومت ذلك بتوافق مع الدول الكرب  األخر  

صراحة عن موافقتها على احلماية الربيطانية يف مفاوضات 
التسوية )كما سريد الحقاا( بعبارة أخر ، وكما قدمت 
بريطانيا مربراهتا الحتالل مصر،  سم فرض النظام ومحاية 

ن احلماية األجانب، كررت بريطانيا نفس احلجج عند اعال
"اختاذ كافة التدابري الالزمة للدفاع عن مصر ومحاية أهلها 

أنه االستعمار الذي ال يكذب ولكن يتجمل ومصاحلها"، 
ويلبس قفازات خمملية وهو يرتكب جرميته ليخفي آاثره 
وحقيقته ولكن يظل السؤال التايل قائًما: ملاذا مل يثور 

  اية احلرب؟املصريون عند اعالن احلماية واثروا عند هن
وفق –يف نفس الوقت الذي ظلت فيه بريطانيا تنكر 

ك  فكرة بضم البالد أو احتالهلا احتالالا داىماا   -تقرير ملنر
وأن الفكرة األساسية اليت تتوخاها هي إعداد املصريني 

وفق ملنر –للحكم الذايت، إال أن بريطانيا كانت تدرك 
ه العهود ولذا أن املصريني يدركون عدم حتقيق هذ -أيضاا

يتهمون اإلجنليز بسوء النية واستنكارهم مزاعم بريطانيا 

                                                           

 .20-91(  املرجع السابق، ص 9)
( لطيفة حممد سامل، "اجنلرتا ومصر بني إعالن احلرب وفرض احلماية" 2)

 وث ودراسات ندوة مصر يف امل )حترير وتقدمي(، )يف( لطيفة حممد س
، )القاهرة: دار 2094ديسمرب 98، ُعقدت بتاريخ احلرب العاملية األوىل

 .48-46( الفص  الثال؛، ص ص2096الكتب والوًثىق، 

املعتادة أن مصر ليست من األمالك الربيطانية وخاصة عند 
 . (3)اعالن احلماية

وكان ميكن هلذه الثورة أن تقوم حينئذ لو كانت الرابطة 
تعلو الرابطة  -وخاصة خنبهم–العثمانية لد  املصريني كافة 

  ورمبا لد  البعض الرابطة الربيطانية(  لكن املصرية )ب
وعلى العكس، كانت ساحة القو  الوطنية املصرية منقسمة 

حول أولوية هاتني الرابطني وحول املوقف من  9882منذ 
 .(4)وجود بريطانيا

وكان موقف اخلديو منذ االحتالل الربيطاين، يتأرجح 
يف  بني مواقف القو  الوطنية لتوسيع هامش سلطته سواء

مواجهة سلطة االحتالل أو السلطان العثماين، ففي جانب 
من احلركة الوطنية املصرية كان تيار احلزب الوطين )مصطفى  
كام  مث حممد فريد( يسعى لتأكيد الرابطة العثمانية، ويف 
اجلانب اآلخر كان تيار الوطين الذي يريد قصم الرابطة 

عن بريطانيا  العثمانية سعياا الستقالل مصر ولو  لتدريج
.  وإقامة نظاماا دستورايا

ومن مث، مل تظ  مصر على احلياد يف احلرب ولكن 
اختذت قراراا  ملشاركة فيها إىل جوار إجنلرتا، يف أغسطس 

، قب  أن تعلن الدولة العثمانية قرارها  النضمام إىل 9194
، وهو قرار اختذه رىيس وزراء 9194دول املركز يف نوفمرب 

حسني رشدي املنتمي حلزب األمة الذي ميث  مصر حينذاك 
جناح احلركة الوطنية الرافضة للرابطة العثمانية واألكثر ميالا 
للتعاون مع بريطانيا وحتسباا لضم بريطانيا ملصر يف حالة 
عدم االنضمام هلا يف احلرب، دخلت مصر احلرب 
واخلديوي عباس حلمي املعروف مبيولة العثمانية، كان يف 

ومت عزله مببادرة بريطانية وتعني حسني كام   ةستاناآل
سلطاانا على مصر وليس خديوي ألن األخري كان لقباا 
عثمانياا، ويف املقاب  كان التيار اآلخر من احلركة الوطنية 
بقيادة حممد فريد املنفي يف اخلارج  يرفض قرار دخول مصر 
احلرب وضم مصر إىل معسكر بريطانيا يف مواجهة الدولة 

انية، إال أن هذا التيار بعد نفي حممد فريد كان العثم
                                                           

 20( تقرير جلنة ملنر، مرجع سابق، ص 3)
  22-20(انظر رؤية ملنر هلذه االختالفات: املرجع السابق، ص ص 4)
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منقسماا على ذاته، ومل يكن قادراا على تعبئة اجتاهات الرأي 
العام املصرية اليت ال تقب  االحتالل أو احلماية ألسباب 

 .(9)، وليس وطنية مصرية فقطأيضاا دينية

                                                           

 :9191دور يف احلركة الوطنية من اخلارج قب  ثورة  ( وكان حملمد فريد 9)
فلقد كانت مهمة فضح االحتالل والرتويج للمسألة املصرية يف اخلارج 
وأحقية املطالبة  الستقالل )حتت شعار احلزب الوطين برائسته: "مصر 

قد   ف9101للمصريني"(، هي ما اختاره الزعيم حممد فريد لنفسه منذ عام 
شارك يف مؤمترات دولية لألحزاب واملنظمات اليسارية األوربية اليت انهضت 

  9190احتالل الدول، كما نظم مؤمتراا للحزب الوطين يف بروكس  سبتمرب 
كشف فيه خمتلف أبعاد الواقع يف مصر حتت سلطة االحتالل اإلجنليزي. مث 

ولية وكتابة يف واص  جهاده يف منفاه االختياري من مشاركات يف مؤمترات د
الصحف واجملالت، وكثف من نشاطه إ ن احلرب العاملية األوىل 

مما أًثر عليه حفيظة ليس بريطانيا وحلفاءها فقط ب   9198-9194منذ
والدولة العثمانية  ألنه كان يؤكد ضرورة استقالل مصر عن ك  القو . ومل 

ستشفاء مينعه مرضه الشديد من استكمال دوره، فقد استغ  رحالته لال
لنفس القضية، فقدم للدول األوربية املتحاربة منها واحملايدة مذكرات عن 
إخالف بريطانيا بوعودها  جلالء وفرضها احلماية واألحكام العرفية على 
مصر، وكان من أميز ما احتوته تلك املذكرات: خماطبته الدول بلغة املصاحل 

سويس كمجر  مالحي دويل والواقع الدويل  فقد أكد أمهية حيادية قناة ال
يعرض التجارة األوربية يف العامل ملخاطر إن تعط  كما حدث عند نشوب 
قتال فيها إ ن احلرب، مما يؤكد ضرورة استقالل مصر عن أي قوة دولية.  
كما أكد على أنه من بداهة األمور أن استقالل مصر يعين استقالل ووحدة 

 ط.وادي الني  من أقاصي السودان إىل املتوس
ومع اإلعالن عن  عقد مؤمتر صلح بعد احلرب، كت   أصوات مصريي اخلارج 
واجتمعوا من تركيا وأملانيا يف جنيف إعدادا إلمساع املؤمتر صوت مصر، 
وأصدر جملة  سم "النشرة املصرية" تروج للقضية، وكرر خماطبة "ويلسون" 

لمؤمتر أكد ، ورفع تقارير عدة ل9198منذ وصول األخري  ريس يف يناير 
فيها على: وحدة واستقالل وادي الني  )مصر والسودان(، وقبول عضوية 
مصر بعصبة األمم، ومتثيلها يف مؤمتر الصلح، وضمان حرية املالحة يف قناة 

، راس  9191السويس وعدم تبعيتها. ومبجرد تشك  جلان املؤمتر يف يناير 
 .رؤساء احلكومات املمثلني لذات اهلدف

ففضال عن خماطبة الشعب  9191بكراا مع أحداث ثورة وقد جتاوب م
وأتييد حركته اليت وصفها  ملباركة، فقد عم  من جانبه على شرح واقع 
أحداث الثورة ونفي كوهنا أعمال سلب أو هنب أو كوهنا ثورة دينية، على 
عكس الدعاية املضادة اليت روجها اإلجنليز يف أور ، مث ومع قيام ثورة 

شاسع االختالف يف النهج والرؤ  بني أعضاء الوفد وبني ، ورغم 9191
فريد واحلزب الوطين، فقد ساند أعمال الوفد بباريس إ ن مؤمتر الصلح 

 تدعيما للوحدة الوطنية وهدف االستقالل.
حول تفاصي  هذا الدور، راجع  لتفصي  جهوده وما شارك   -

د فيه من مؤمترات دولية، ونصوص مراسالته وخطبه، يف: عب

 –ولقد استغلت الدولة العثمانية وحليفتها أملانيا 
لتعبئة مساندة املصريني خالل احلمالت  -يةاألسباب الدين

العسكرية اليت نظمتها الدولتان ضد بريطانيا يف مصر 
( سواء على جبهة سيناء أو جبهة الغرب مع ليبيا 9194)

أو جنو ا انطالقاا من دارفور وهي محالت كانت ذات 
أهداف سياسية اسرتاتيجية  ألساس وهي ضرب قدرات 

اء إلصابة املواصالت الربيطانية بريطانيا عن طريق مصر سو 
 لشل  حبرايا ومنعها من جتميع وإعاشة احتياطي اسرتاتيجي 
كبري من مستعمراهتا على أرض مصر. انهيك  لطبع عن 
هدف السيطرة األملانية على مصر بدالا من بريطانيا  ويف 
املقاب  أظهرت الدولة العثمانية للمصريني أن اهلدف هو 

ما كانت عليه قب  االحتالل الربيطاين إرجاع احلالة إىل 
واالحتفاظ ملصر  المتيازات اليت خولتها هلا الفرماانت، 
هذا ورغم تعدد األهداف لد  الطرفني العثماين واألملاين اال 
أنه قد راودمها آمال قيام املصريني بثورة ضد بريطانيا وخاصة 
 بعد إعالن احلماية، مما يساعد محالهتم العسكرية، وبغض
النظر عن التفاصي  السياسية والعسكرية هلذه احلمالت من 

كما ورد يف التاريخ –الشرق والغرب واجلنوب إال أنه يبدو 
أن القادة العثمانيني كانوا يرددون على  -(2)التفصيلي هلا

جنودهم فكرة ضرورة حترير مصر وديعة اإلسالم من 
ري قد املغتصبني اإلجنليز، وإذا كانت قوات من اجليش املص

اشرتكت يف احلمالت الربيطانية إال أهنا كانت حمدودة جداا 
يف العدد والعتاد، كما أنه قد انضم إىل صفوف العثمانيني 
بعض املصريني وخاصة من طلبة الطب الذين يتعلمون يف 

 اخلارج. 

                                                                                    

: راريخ مصر القومي من سنة 9191الرمحن الرافعي، ثورة 
، مراجعة املستشار حلمي السباعي 9129إىل سنة  9194

(، صص 9187، )القاهرة: دار املعارف، 4شاهني، ط
351-375. 

( لطيفة سامل، الصراع العسكري بني الدولة العثمانية وبريطانيا يف مصر 2)
، )القاهرة: اجلمعية املصرية صريةاجمللة التار ية امل(، 9198 -9194)

، متاح عرب 408 -373(، ص ص 28/21للدراسات التارنخية، العدد 
  https://goo.gl/RjZiKhالرابط التايل: 

https://goo.gl/RjZiKh
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وبغض النظر عن تفاصي  أسباب اهلزاىم العثمانية 
وأسباهبا، إال أنه من  األملانية العسكرية على اجلبهات الثالثة

أن املانيا استطاعت جزىياا  (9)الواضح من قراءة األحداث
حتقيق بعض أهدافها  حتجاز قوات بريطانية كبرية وأتجي  
قيام بريطانيا وفرنسا حبملة الدردني  )اهلجوم املباشر على 
تركيا(  ويف املقاب  مل حتدث ثورة املصريني يف الداخ  وهو 

راود اجليش العثماين الذي اخندع  لكالم األمر الذي كان ي
األملاين عن ضعف القدرات اإلجنليزية وسهولة االستيالء 
على مصر، وحبي؛ مل تنفع احلماسة الدينية اجلنود واليت كان 
يغذيها فيهم قادهتم من االحتاد والرتقي الذين سبق وخلعوا 
السلطان عبد احلميد الثاين، وكان على رأسهم مجال  شا 

نور  شا، كما مل يفد استغالل أملانيا هلذه النوازع لد  وأ
املسلمني خالل احلرب لتثوير الشعوب املسلمة الواقعة حتت 

 . (2)االحتالل الربيطاين
–هذا ومل يكن فش  احلمالت العسكرية العثمانية 

األملانية على مصر، وحتول مصر طوال احلرب إىل قاعدة 
يطانية من أرجاء تسهيالت كرب  وجتميع للقوات الرب 

املستعمرات على حنو أثر على مسار احلرب لصاحل دول 
الوفاق، مرجعهما سوء تقدير الطرف األول عن طبيعة 
قدرات الطرف الثاين ب  وعن قدراهتما على خوض حروب 
متعددة اجلبهات فقط، ولكن أيضاا نتاج أثر حسا ت 

الرابطة وتوازانت قو  داخلية مصرية بني الرابطة العثمانية و 
الوطنية املصرية وجناح مناوره بريطانية ذكية بينها. ولقد 
ساهم هذا األثر دون اندالع ثورة مصرية عند إعالن 
احلماية الربيطانية، على حنو يقدم إجابة إضافية على ما 

                                                           

  رجع السابق.امل( 9)
 ( انظر يف هذه االسرتاتيجية:2)

 9194ية بني ألكسندر في ، اسرتاتيجية أملانيا اإلسالم  -
معهد جوتة، العدد )القاهرة:  ،جملة فكر وفن، 9198و

 ، 94( ص2094، 900
حول أملانيا والسلطنة العثمانية خالل احلرب العاملية األو ،  -

أملانيا واإلسالم يف القرنني التاسع انظر: عبد الرؤوف سنو، 
(، 2007، )بريوت: الفرات للنشر والتوزيع، عشر والعشرين

  /8P35X3https://goo.glابط التايل: متاح عرب الر 

قدمه البشري عن آًثر سياسات االحتالل الربيطاين على 
مستق   ختدير الضمري الوطين املصري، ومن مث حتول شعب

إىل شعب مستعمر يف خالل ما يقرب من ثالثة عقود. كما 
قدم هذا األثر مثاالا شارحاا وموضحاا ملا آل إليه مشروع 
حممد علي التحديثي بعد أكثر من نصف قرن. فعلى ضوء 
شرح البشري جلذور مشروع التغريب وتطوراته وعناصره 

، يقول البشري "مع ثورة (3)9191وصوالا إىل ثورة 
، وظهور الوفد، تبدل املوقف )بني الوطنية العلمانية 9191

والوطنية اإلسالمية(، مل حيدث التبدل بسبب الثورة من 
حي؛ هي ثورة، لكنه حدث بسبب أن الثورة قامت يف 
وقت كانت عناصر التغريب قد اختمرت فيه، وأمثرت 
شتالهتا يف الرتبة املصرية عرب السنني، وبسبب التغري الكبري 

رأ يف األوضاع السياسية العاملية بعد حرب الذي ط
9194- 9198(4) . 

(2) 
اندالع الثورة والطريق حنو التفاو : بني اآلاثر 

 املباشرة للحرب وبني آاثر نفي سعد زغلول واالحتالل
انتهت احلرب العاملية األوىل راركة آًثرها العميقة 

ب اجتماعياا واقتصادايا وسياسياا، انهيك  لطبع عن اجلان
اإلنساين والفكري عرب كافة أرجاء العامل، فلقد اهنزمت 

اجملرية والعثمانية –ساوية مثالث إمرباطورايت: األملانية والن
، وكانت 9198وأعلنت استسالمها يف أكتوبر ونوفمرب 

مصر يف صدارة الدول اليت تفاعلت على ساحتها آًثر 
 احلرب املباشرة عليها مع آًثر املتغريات العاملية.

مت  9198نوفمرب  93فبعد استسالم أملانيا بيومني يف 
تكوين هيئة سياسية  سم الوفد املصري برائسة سعد زغلول 
وكي  اجلمعية التشريعية، وهي هيئة جسدت احلركة السياسية 
الوطنية املصرية املطالبة جبالء االحتالل الربيطاين وطالبت 

كن يف نفس  لسفر إىل بريطانيا للمطالبة  الستقالل  ول
 نيهيو –الوقت الذي كانت تنعقد فيه يف فرنسا )يف يناير

                                                           

، 9199-9119احلركة السياسية  يف مصر (  طارق البشري، 3)
  .40 -35(،  ص 2002)القاهرة: دار الشروق، 

  .49-40( املرجع السابق، ص 4)

https://goo.gl/3X35P8
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( املفاوضات بني املنتصرين لالتفاق على شروط 9191
ومعاهدات تسوية أوضاع ما بعد احلرب،  قامت سلطات 
االحتالل  عتقال الوفد املصري ونفيه إىل مالطا يف مارس 

مما أد  إىل اندالع ثورة شعبية مصرية تطالب  9191
سنوات من  3 الستقالل التام، مل تثمر نتاىجها إال بعد 

املفاوضات على الصعيد الدويل أو الوطين، )كما سنر (. 
إال أن حلظة اندالع الثورة حتتاج لوقفة للنظر إىل منظومة 
األسباب وراء اندالعها وطبيعة القو  املصرية املتفاعلة 

لتخلص حوهلا وخاصة موقفها من سلطة االحتالل وكيفية ا
 منه.

وإذا كانت األدبيات املصرية عن الثورة قد وصفت ما 
جر  أبنه ثورة وطنية شعبية هلا أسباهبا املتعددة فبالطبع مل 
تدركها بريطانيا على هذا النحو. فبالنظر يف  رؤية تقرير جلنة 
ملنر الشهري،  فيما نخص طبيعة عم  اللجنة يف مصر منذ 

 :(9)املالمح التاليةميكن اإلشارة إىل  9191ديسمرب 
مل تر بريطانيا فيما جر  إال "تفاقم   (9

القلق حىت ظهر مبظهر العنف والتعدي واإلخالل 
  لنظام"...

واستقب  املصريون اللجنة "...روح  (2
 العداء الذي اشتد يف النفوس  لتحريض واإلغراء"...

يف حني رفض حممد سعيد  شا، رىيس  (3
د الصلح مع تركيا، اللجنة قب  إمضاء عق يءالوزراء جم

فإن وزارة وهبة  شا الذي خلفه بعد استعفاءه إثّ ر 
اغفال احتجاجه، كانت "...شجاعة وصاحبة غرية 
وطنية، ... ،وكانت وزارة أعمال على والء للسلطان 
ويديرون األمور  التفاق مع املعتمد الربيطاين وليس 
لوزراهتم صبغة سياسية وال هي ميالة إىل اتباع خطة 

                                                           

،  76-4( انظر تفاصي  هذه األعمال يف تقرير جلنة ملنر، ص ص9)
ول وصف حمكم ومعرب عن رؤية وطنية ملوقف شعب مصر املقاطع لعم  وح

سعد زغلول يفاو  االستعمار اللجنة يف مصر، انظر: طارق البشري، 
-94( ص ص2099، 2)القاهرة: دار الشروق، ط (،9191-9191)

97. 

ررة يف املسألة اليت هي أم املساى  احلالية  أي مق
 مستقب  مصر...".

وكان السلطان... يعام  اللجنة بتمام  (4
الصداقة.. ويتحدث عن صعوبة مركزه.. وكان موقفه 

 إزاء غرض اللجنة موقف امللتزم جانب احلياد.
وكان وهبة  شا ورفاقه الوزراء ... على  (5

  رغبة يف معرفة استعداد ملساعدتنا... ومل يظهروا أد
اجلهة اليت تتجه إليها أفكار اللجنة من جهة حكومة 

 مصر يف املستقب ...
وعلى النقيض... كان ما فعله مجهور  (6

ًثروا عواصف أالوطنيني واجلراىد الوطنية فإهنم 
االحتجاج واالستنكار على اللجنة حني وصوهلا... 
ووجود معارضة شديدة هلا منظمة ملقاومتها... 

يف اجلراىد الوطنية( أن ك  مصري يكون له  )والقول
عالقة أبعضاىها يرتكب جناية خيانة الوطن ... 
)ألن( زغلول  شا املقيم يف  ريس هو الوكي  الذي 
أانبه الشعب املصري عنه فاألوىل  للجنة مفاوضته يف 

 األمر...
استمرار الثورة وعدم انقطاع املظاهرات  (7

لول يف اخلارج طيلة وجود اللجنة ووجود سعد زغ
ويشري التقرير إىل "... اضراب صبيان املدارس 
واحملامون وعمال الرتمواي... نخرجون يف مواكب 
ويطوفون يف الشوارع وينضم إليها الصبية من تالمذة 
املدارس والغوغاء... وخروج مث  هذه املواكب غري 
مألوف يف بر مصر على اإلطالق... وضرب العدوات 

لجنة تدل على قوة التيار الذي كان اليت قوبلت هبا ال
اجلمهور مسوقا به... منع اتصال أعضاء اللجنة 
بوجهاء املصريني وأن يعلموا أبنفسهم قيمة الطلب 
املتواص  لالستقالل التام والطعن الداىم على 
احلماية... )وكان من يدبرون املظاهرات( حيسبون إهنا 

امنه... تؤثر فينا فتومهنا  حتاد الرأي املصري وتض
ولكنها قصرت عن بلو  الغرض األكرب املقصود 
منها... ألنه لو كان املصريون جممعني حقيقية هذا 
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اإلمجاع الذي أرادوا أن يومهوان بوقوعه لرتكوان وشأننا 
 حىت حنققه أبنفسنا...".

وكان للعملة وجه آخر، وفق التقرير،  (8
أال وهو أن مقاطعة اللجنة مل تقع موقع االستحسان 

املتعلمني عموماا ومل تن  رضى مجيع املتمسكني  عند
 آلراء الوطنية الراقية ... وأن كثريين كانوا يودون 
اإلفصاح للجنة عن آراىهم ولكن منعهم من ذلك 

 خوفهم من التطاول عليهم  نعدام الوطنية.
وعلى ضوء كل ما سبق من مالمح رؤية التقرير 

الوزارة، لطبيعة املوقف، من جانب الشعب والقصر و 
ورموز مصر، جاء التصريح  التايل الذي نشرته اللجنة يف 

"جاءت اللجنة الربيطانية إىل مصر  :(9)91/99/9199
فأدهشها ما رأته من االعتقاد الشاىع بني اجلمهور أبن 
الغرض من جميئها هو سلب شيء من احلقوق اليت كانت 

ه ال ملصر إىل اليوم، فاللجنة تعلن فساد هذا االعتقاد وأن
ومة كنصيب له من الصحة البتة وإهنا إمنا أوفدهتا احل

  طانية مبوافقة جملس نواهبا وجملس أعياهنا لغرض واحديالرب 
هو التوفيق بني أماين األمة املصرية وبني ما بريطانيا العظمى 
من املصاحل اخلاصة يف مصر مع احملافظة على احلقوق 

يها. وأن اللجنة املشروعة اليت جلميع األجانب القاطنني ف
لعلى يقني من أنه إذا توافر حسن النية وصدق اإلخالص 
بني اجلانبني يصبح من امليسور حتقيق هذه الغاية وإهنا 
لرتغب رغبة أكيدة يف أن تكون الصالت بني بريطانيا 
العظمى ومصر أساسها اتفاق ودي يستأص  ك  سبب 

رقية للتنافر فيتمكن املصريون من أن يفرغوا جهدهم يف ت
 شؤون بالدهم حتت أنظمة دستورية"

والتصريح شديد الداللة عن طبيعة استجابة بريطانيا 
للثورة ومسار تعاملها معها وأهدافها )التفاوض: مع من؟ 
ومن أج  ماذا؟( ومن مث فإن هذا التصريح شديد الداللة 
أيضاا عن استمرار أسلوب االحتالل الربيطاين يف ختدير 

ي مثلما حدث مباشرة عقب االحتالل الوعي الوطين املصر 

                                                           

 .92( تقرير جلنة ملنر، مرجع سابق، ص  9)

)كما سبق البيان(، وهلذا يشري تقرير ملنر  9882الربيطاين 
أن التصريح أثر بعض التأثري طبعاا يف ختفيف العداوة ولكنه 
مل يذهب بنفور املصريني أمجاالا من االتصال رمسياا 

 .(2) للجنة
أما فيما  ص رؤية التقرير عن أسباب ما أ اه 

ابت األخرية والقلق احلايل" )حني إصدار "االضطرا
 ( ميكن استخالص ما يلي: 9191التقرير أوائل 

إىل ما قبل من انحية: يرجع التقرير ابتداء األسباب 
أيضاا ألن السبي  مهد لالضطرا ت قب  حدوثها  احلرب

بزمن طوي ، ويقصد بذلك أمرين: من انحية مركز بريطانيا 
ية املصرية االحتالل، وما بني ما بني رفض الوطن (3)يف مصر

دعاوي بريطانيا أبنه مؤقت ومشروط، ولذلك ظلت احلالة 
يف مصر حالة غري طبيعية منذ احتالل بريطانيا هلا 

.. فإنه بعد زوال اخلوف من الظلم الذي غادر 9882
املصريني يف األايم القدمية طاىعني خاضعني )ه  يقصد 

رب؟( حتركت فيهم حتت السيادة العثمانية.. أم خطر احل
خواطر جديدة ومطامع جديدة مما البد منه فمصريون 

ونختلفون كثرياا جداا  9190نختلفون عن مصر يف  9120
... فنحن مل نعاجل حال القضية املصرية  9810عن مصريي 

كما يقتضيه الصدق واجلد وإمهالنا ذلك هو الذي سبب 
 ، ومن األسباب(4)بعض ما وصلت إليه احلالة احلاضرة

السابقة األخر  على احلرب اليت ذكرها التقرير: زايدة إعداد 
املوظفني الربيطانيني يف خدمة احلكومة، ازدايد اعتزال 
وابتعاد الربيطانيني عن معاشرة املصريني و ت املصريون يف 
عزلة عنهم، احنطاط يف كفاءة واوصاف املوظفني 

طانيني الربيطانيني، وتوايل ما ال يق  عن مخسة وكالء بري
، عدم النجاح 9107ومعتمدين السامني بعد اعتزال كرومر 

يف سياسة التعليم والرتبية، وكان اخلديوي السابق يؤيد رارة 

                                                           

 93( املرجع السابق، ص 2)
 22-98ص  ( املرجع السابق، 3)
 22( املرجع السابق، ص  4)
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الدعوة الوطنية ورارة نخذهلم وأخرياا عدم اصطبار املسلم على 
 .(9)حكم املسيحي

ومن أسباب اندالع "االضطراابت والفتنة" الناجتة 
لتقرير األسباب املتصلة  لفالحني ، يذكر اعن فرتة احلرب

)وليس املدن والبنادر الكرب ( "فجعلهم يتأثرون بتحريض 
انصار الدعوة الوطنية وأقواهلم... ومحلتهم على ارتكاب 
الفظاىع.. )وخاصة الفالحني( يف جوار البنادر الكرب  
والبالد احملاذية خلطوط املواصالت وأما القر  البعيدة اليت ال 

احملرضون وأه  الدعوة بسهولة فلم يبد فيها  يص  إليها
 صغار الفالحني ميالا كثرياا إىل االشرتاك يف حركة كهذه"...

ومل تقتصر األسباب  وفق تقرير جلنة ملنر على 
التحريض اخلارجي ولكن انتج التحريض آًثره بسبب عوام  
مادية من جراء ممارسات االحتالل يف استغالل موارد 

يف اجملهود احلريب. ومنها وفق التقرير،  وقدرات ريف مصر 
املصري، مصادرة احليواانت  ةالتجنيد لفيلق العمال واهلجان

األهلية، مصادرة احلبوب، مجع األموال للصليب األمحر، 
وزاد على هذه املظامل وفق التقرير ارتفاع األسعار ارتفاعاا 

متوالياا مل يسبق له مثي  وال سيما أسعار احلاجيات
(2). 

نختم التقرير األسباب املتصلة بفرتة احلرب إبشارة و 
الذي  9191ة إىل وفاه السلطان حسني بسريعة ومقتض

اطنب التقرير يف مدحه، على عكس ما وصف به خلفه 
)السلطان أمحد فؤاد(، من كونه "يف مركز اضعف كثرياا من 
مركز سلفه يف عيون شعبه ومل يكن له عليهم يد إذ ذاك 

وجّد مل يكن يستطيع سد السي  الذي   فمهما قصد وسعى
 . (3)كان يطفو ويتعاىل ضد االنكليز"

، يف نظر بريطانيا وفق خالصة القول إن أسباب الثورة
ما قدمه تقرير ملنر، كانت تتمحور حول آًثر االحتالل يف 
ظ  عواقب احلرب على احلركة الوطنية املصرية وعلى 

هي اآلًثر الشعب، ومواقف القصر واحلكومة بينهما. و 
واملواقف اليت تالعب هبا االجنليز وانوروا هبا حني بدأت 

                                                           

 30-22( املرجع السابق، ص ص 9)
 .36-30( املرجع السابق، ص ص  2)
 .38-37( املرجع السابق، ص ص  3)

فلقد كان االجتهاد للفهم  -كما سنري الحقاا–املفاوضات 
واإلدارك هو خطوة املستعمر األوىل ليستعد للجولة الثانية 

 مع القو  الوطنية املصرية.
وإذا مل يكن تقرير ملنر قد أفاض يف آًثر احلرب على 

ا من اندالع الثورة الشعبية، اليت ساندت مصر وموضعه
قادة احلركة الوطنية يف مطالبهم، فإن مصادر أخر ، مصرية 

قد أفاضت يف شرح هذه اآلًثر على  (4) ألساس
التكوينات واهلياك  االقتصادية واالجتماعية املصرية انطالقاا 
من أتكيد سلبيات عالقات االعتماد أو التبعية االقتصادية 

 ا وآًثرها السلبية على مشاك  اجملتمع املصري.لربيطاني
فلقد بينت هذه الدراسات كيف أن تفاقم آًثر احلرب 
العاملية األوىل على مصر مل يكن مفاجأة، ذلك ألن البنية 

البد وأن تقود إىل تتبع جذور  9191االقتصادية ملصر منذ 
التحوالت منذ منتصف القرن التاسع عشر، أي بعدما 

مد علي لبناء اقتصاد مصري مستق  يف ُضرب مشروع حم
إطار السوق العاملية. وهي التحوالت اليت غريت هياك  

واملالية والتجارية(  –الصناعية  –االقتصاد املصري )الزراعية 
على حنو يسر من سبي  ادماج االقتصاد املصري يف السوق 
الرأمسالية العاملية كاقتصاد رابع نخضع لسيطرة رأس املال 

يب، وهو األمر الذي يتضح من آًثر احلرب العاملية األورو 
األوىل على القطاع املايل والزراعي والصناعي والتجاري يف 
مصر وعلى حنو ترتب عليها تغريات جمتمعية وخاصة زايدة 
حجم الطبقة العاملة مع تدين أجورها يف ظ  ارتفاع 
األسعار، فضالا عن معاانة مليون وربع من الفالحني 

 من جراء جتنيدهم خلدمة القوات الربيطانية. املصريني

                                                           

 ( انظر:4)
-  Raouf Abbas Hamed, Socio-

Economic Development and The 
Eruption of Social Question in Egypt 
9191-9152, Annals of Japan Association 
for Middle East studies No 5, March 

9110.  
لطيفة سامل، اجنلرتا ومصر بني إعالن احلرب وفرض احلماية،  -

 مرجع سابق.
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ولذا فإن آًثر احلرب مل تقتصر على منو احلركة الوطنية 
السياسية املطالبة  الستقالل السياسي فقط ولكن اقرتنت، 
حبركة وطنية اقتصادية أرادت بدورها إرساء دعاىم االستقالل 
االقتصادي، وعلى رأسها جهود طلعت حرب الذي استغ  

ليجدد الدعوة إىل  9191علو املد الوطين يف ثورة فرصة 
إنشاء بنك وطين سبق ووضعت العراقي  أمامه، هذا ومل 
تقتصر آًثر احلرب على مصر، على النحو الذي غذ  

وشك  مسارها ومآالهتا ونتاىجها،  9191أسباب ثورة 
على اجلوانب السياسية واالقتصادية واجملتمعية فقط ولكن 

اجلوانب الفكرية والثقافية يف إطار امتدت أيضاا إىل 
تدخالت خارجية أرادت تدعيم السيطرة السياسية أبدوات 
أخر  ثقافية وفكرية مث  اجلامعات، التبشري، الثقافة 

 .(9)والفنون
ومل تكن هذه التأثريات الثقافية والفكرية على مستو  
الشعب أكثر من كوهنا على مستو  النخب السياسية 

األمر الذي ميكن القول أنه انعكس يف  واجملتمعية، وهو
شك  دعم اجتاه الرابطة الوطنية املصرية يف حني أن اجتاه 
الرابطة العثمانية قد تقلص وتراجع بعد هزمية الدولة 
العثمانية يف احلرب وبدرجة أكرب بعد إلغاء اخلالفة 
اإلسالمية، ومجيعها تعبريات أثرت وأتثرت  لسياق الدويل 

رب وبعد وصول فورة الثورة إىل ذروهتا ويف عقب هناية احل
 إطار التسوايت العاملية اجلارية.

خالصة القول عن حالة الثورة وطبيعتها ما قدمته  
 :)9(كلمات البشري التالية

                                                           

 ( انظر يف هذه األدوات على سبي  املثال:9)
، ) القاهرة: مسلمون وأقباط يف إطار اجلماعة الوطنيةطارق البشري،   -

 (.2004دار الشروق، 
،  مرجع 9152-9145ري، احلركة السياسية  يف مصر طارق البش -

 سابق.
 طارق البشري، دراسات يف الدميقراطية املصرية، مرجع سابق.  -
، )القاهرة: هنضة مصر،  اجلامعة األمريكية يف القاهرةعماد حسني،  -

 (، متاح عرب الرابط التايل: 9172طبعة دار الكتب والوًثىق القومية،  
https://goo.gl/kiaeoH  

 .24( طارق البشري، سعد زغلول يفاوض االجنليز، مرجع سابق، ص  2)

مبا  ى"كان )حصار احلركة الوطنية ألجهزة احلكم( يتأت
استطاعته قيادة الثورة وواتت به الظروف التارنخية 

الشعب، حىت مل  إمجاعية جلماهري هبئة شبوالسياسية، من تع
يعد خارج نطاق احلركة الوطنية الثورية إال عناصر حمدودة، 

اإلمجاعي إال بصورة اخلارجني  هال تظهر أمام الرأي العام شب
على مبدأ الوطنية وعلى "املصرية" ذاهتا، وهو أمر مل يكن 

طنية جيرؤ أحد وقتها على املواجهة به. وهبذا بدت احلركة الو 
مستوعبة "للمصرية" حبي؛ مل يكن يف مقدور جهاز الدولة  
كجهاز مصري أن جيد بديالا عنها من القو  السياسية يف 

 البالد".
املباشرة، وغري أايا كانت طبيعة منظومة األسباب املباشرة 
، وأي 9191الداخلية واخلارجية الندالع الثورة  يف مارس 

ور الفالحني والعمال كانت طبيعة هتوين تقرير ملنر من د
أو التشكيك أو التعظيم يف دور شخصيات مصرية أو تقزمي 
دور السلطان أمحد فؤاد، انهيك  لطبع عن وصف الثورة 
أبهنا اضطرا ت وقالق  وفنت غري مألوفة يف مصر )أملح أهنا 

عثمانية سابقة على انتهاء -ملانيةأترجع إىل ترتيبات 
 احلرب(.

ض الدراسات لطبيعة وأايا كانت تقديرات بع
االختالفات بني أجنحة القو  احلزبية والسياسية من حي؛ 
درجة ما يسمى "التشدد أو االعتدال" يف مواجهة سلطة 
االحتالل أو من حي؛ املوافقة أو الرفض على التعاون مع 

فيكفي القول أهنا ثورة شعبية أايا كان ما سبق،   لنرجلنة م
جتاوز . الحتالل واحلمايةوطنية من أج  االستقالل ورفض ا

فيها املصريون شعباا وخنباا فكرية وقيادات حزبية وسياسية، 
وجهازاا للحكومة، ك  الثناىيات اليت تفت يف عضد األمة 
)فالح/ عام / موظف( )رج / امرأة(، )أغنياء / فقراء(، 
)مسلمون/ مسيحيون(، )مدرسون / طلبة(، )ريف/ 

ت بعد آفة آفات حضر(، وذلك يف وقت مل تكن قد ظهر 
الثناىيات أي )العلمانية / اإلسالمية(، فلقد كانت الوطنية 

)الذي أثر يف اجتاهات جامعة حي؛ مل يكن "التغريب" 
احلركة الوطنية املصرية، ما بني مؤيدة للرابطة العثمانية وما 

https://goo.gl/kiaeoH
https://goo.gl/kiaeoH
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يف  قد حتول بعد إىل علمانية ظاهرة سياسياابني رافضة هلا( 
 ة إسالمية يف هناية العشرينات.مقاب  صعود حركات سياسي

إذن كيف قادت الثورة إىل املفاوضات مع اإلجنليز يف 
ظ  السياق الدويل ملا بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل 

 وفرض التسوايت على املهزومني؟
املفاوضات من أجل االستقالل و الثورة  -اثلثًا

ي ملا بعد قليموالدستور: بني قيود السيا  الدويل واإل
ح   احلرب وبني جهاد الزعامة واحلركة الوطنية املصرية

9191: 
إذا كان السياق الدويل واإلقليمي قد شك  أسلوب 

، حتسباا لتدخالت 9882حتالل مصر منذ إدارة بريطانيا ال
ورفض القو  األوروبية املنافسة هلا، وإذا كان استكمال 

 9810املفاوضات االستعمارية منذ )ما بعد بسمارك( 
ىت اندالع احلرب العاملية قد سه  على بريطانيا عدم وح

منازعة خارجية لشرعية مركزها اخلاص يف مصر، وإذا كانت 
احلرب العاملية األوىل قد وفرت لربيطانيا الذريعة واملربر 
إلعالن احلماية على مصر وليس ضمها لإلمرباطورية، كما  

ضاا ال أن "الداخ  املصري" قد لعب دوره أيإكانت أتم ، 
يف تقييد حرية احملت  يف ك  املراح  السابقة، وكان اندالع 

: أملانيا والدولة الم الدول املركزيةسما بعد است 91ثورة 
(، ويف عمار املفاوضات بني 9198)هناية العثمانية 

( من أهم الضغوط على 9191يونيه -املنتصرين )يناير
سلطة االحتالل من أج  بداية التفاوض من أج  

 قالل.االست
مل يكن السيا  الدويل واإلقليمي، يف ظل تسوايت ما 
بعد احلرب العاملية األوىل، حمماًل ابلفرص أكثر من كونه  
كان مفرزًا لقيود، بينت للحركة الوطنية املصرية، وغريها 
من احلركات الوطنية العربية أن املطالبة ابالستقالل 

ورواب واحلرايت، اليت ختا  احلروب اب ها على ساحة أ
ألن نظام ما بعد احلرب  ؛ستكون عملية طويلة وصعبة

 االعاملية األوىل رغم كل الشعارات املرفوعة، ما زال نظام
 هامربايلية انتصرت على نظائر إتقوده قوى استعمارية و 

كانوا ينافسوهنا يف االستعمار واهليمنة األوروبيني الذين  

ستهدفة وكانت الدولة العثمانية غنيمة م خارج أورواب.
 هلم مجيًعا.

هذه  9191تبني للحركة املصرية وقيادة ثورة لقد و 
يف  خالل مراح  املفاوضات التأثريات اخلارجية السلبية

  9124فرساي، مث يف لندن وحىت استقالة سعد زغلول 
أول رىيس وزراء منتخب يف نظام ملكي دستوري وزعيم ك

 يف نفس الوقت. 9191احلركة الوطنية وثورة 
 (9) 

نفجرت الثورة بعد نفي سعد زغلول املرة األوىل، ا
مؤمتر الصلح املنعقد يف  وعندما أفرج عنه ورفاقه سافروا إىل

لعرض القضية املصرية، حي؛ تنعقد  (فرساي)  ريس
املفاوضات بني املنتصرين على شروط املعاهدات اليت سيتم 

 .فرضها على أملانيا والنمسا والدولة العثمانية
تداعيات مبادئ ويلسون، من انحية، وآًثر وإذا كانت  

احلرب العاملية األوىل، من انحية أخر ، على إحياء املشاعر 
القومية والتحررية بعد سقوط ثالثة إمرباطورايت وثالثة أسر 
حاكمة )آل هابسبورج يف النمسا، وآل عثمان يف تركيا، 
وآل هوهنزلرن يف املانيا(، واالجتاه إىل انشاء أول تنظيم 

، قد أحيت اآلمال أمام احلركة الوطنية املصرية من (9)امليع
يف للوفد املصري أج  االستقالل، إال أنه مل يتم االستماع 

 .(2) ريس
ن برانمج الرىيس األمريكي إفرغم أن البعض يقول 

، أي 9198يناير  8( الذي أعلنه يف 94ويلسون )النقاط 
أكتوبر  قب  عدة أشهر من استسالم الدول املركزية يف

ونوفمرب من نفس العام، كان من العوام  اليت غذت 
، إال أن هذه (3)حركات التحرر الوطين بعد انتهاء احلرب

                                                           

( حول سياق تسوايت ما بعد احلرب العاملية األوىل وطبيعة املفاوضات 9)
 -396ومعاهدات التسوية انظر: حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص 

333.  
سوايت ونزعتها االنتقامية وجتاوزها ملبادئ ( وحول عيوب هذه الت2)

 .326-325ويلسون، انظر: املرجع السابق، ص ص 
  .304(املرجع السابق، ص 3)
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ت وتبلورت يف منن إو  -ومن بينها احلركة املصرية-احلركات 
 ن التحرر الكام  مل يكن قد آن بعد.او أأرجاء العامل  إال أن 

ة لتسوية حقيقة كانت املفاوضات بني الدول املنتصر 
( يف 9191يونيه  -املشكالت النامجة عن احلرب )يناير

أورو  وخارجها مفاوضات صعبة وممتدة )مل تشارك فيها 
الدول املهزومة( نظراا لتناقض املصاحل بني الدول املنتصرة، 
إال أن تعارض املطالب القومية يف وسط أورو ، من انحية، 

ية أخر ، اليت والتعارض بني االتفاقات السرية، من انح
أبرمها احللفاء اثناء احلرب القتسام الوالايت العربية 
العثمانية، وبني وعد بلفور وبني الوعود املعلنة للعرب 
 الستقالل والوحدة حىت يثوروا على الدولة العثمانية، 

 .  (9)عقدهاتزادت مجيعها من صعوبة هذه املفاوضات و 
دول وانتهت املفاوضات بتغلب االنتقام من ال

املهزومة ومحاية املصاحل املباشرة للمنتصرين وفق 
حساابت توازن القوى على األر  ولكن على حساب 

الرئيس  مصاحل الشعوب، ومن مث مل تكن مباد  
ويلسون إال مظاهرة سياسية دولية لإلعالن عن األمريكي 

دخول العب دويل أساسي جديد يف لعبة التنافس 
ر الشعوب املستعمرة الدويل، من خالل مداعبة مشاع

وجذب االنتباه إىل أن النظام الدويل مل يعد بقيادة أوروبية 
 فقر. 

فلقد كانت بنود مبادئ ويلسون املؤججة آلمال 
 :(2)الشعوب املستعمرة هي

(: تسوية املطالب االستعمارية تسوية عادلة مع 5)بند "
أخذ مصاحل الشعوب عند النظر يف اختيار احلكومات اليت 

  ا  إلشراف على املستعمرات.يعهد هل
(: ضمان سيادة اجلزء الرتكي من 92)بند ..

اإلمرباطورية العثمانية واالستقالل الذايت للشعوب غري 
الرتكية اخلاضعة حلكم الدولة العثمانية، وحريه املالحة يف 

 ".مضيق الدردني  طبقاا لضماانت دولية

                                                           

  .397-396( املرجع السابق، ص 9)
  .305 -304( املرجع السابق، ص 2)

 ويف حني أصر الرىيس ويلسون على اعتماد النقاط 
األربعة عشر كأساس ملعاهدات التسوية فلقد حاولت فرنسا 
وبريطانيا التخلص من هذه املقرتحات ألهنا هتدد اطماعها 
االستعمارية وصممت الدولتان على تفري  مشروع ويلسون 

، وكان مآل الواقع على األرض حمكاا ملد  (3)من مضمونه
راا هلذه جناحهما يف ذلك، وكانت احلالة املصرية وغريها اختبا

التفاعالت املؤثرة على حتقيق مطالب التحرير كاملة رغم 
 جهود احلركات الوطنية على هذا الصعيد.
اإلدارة و -وكانت مواقف ويلسون بصفة خاصة 

  - لنسبة للمطالب الوطنية املصريةبصفة عامة  األمريكية
كاشفة لزيف مبادىه املعلنة وتراجعها أمام حسا ت املصاحل 

فلقد كان القنص  األمريكي يف مصر يرس   مع اخللفاء،
تقاريراا لبالده عن اعرتاضات املصريني اليت يريدون توصيلها 

للوالايت املتحدة نظراا العتبارها بلد احلرايت، إال أن 
القنص  األمريكي وفق أحد الباحثني رفض مقابلة سعد 
زغلول وحممد حممود كما أرس  لبالده واصفاا أايه بقاىد 

. (4)رف يسعى لتطبيق مبدأ حق تقرير املصريحزيب متط
وكانت بعض النخب السياسية املصرية قد أتثرت أبفكار 
ويلسون وحاولت توظيفها وأرس  امللك فؤاد برقية إليه 

وكذلك سعد زغلول إال أن ويلسون مل يرد على الرسالتني 
 .(5)وجتاهلهما ألنه مل يشأ أن يصطدم  لسياسة الربيطانية

                                                           

  .397( املرجع السابق، ص 3)
ربيطانية على ( عماد أمحد هالل، "موقف اإلدارة األمريكية من احلماية ال4)

، العدد اخلامس، )القاهرة: مركز جملة مصر احلديثة"، 9191مصر وثورة 
، 58-57(، ص 2006راريخ مصر املعاصر، دار الكتب والوًثىق القومية، 

  /WKoxG1https://goo.glمتاح عرب الرابط التايل: 
 انظر ك  من: (5)

،)القاهرة:  العالقات املصرية األمريكيةات، عالء الدين عرف  -
، متاح عرب 32-27(، ص 2009العريب للنشر والتوزيع،

  97Mn3https://goo.gl/zالرابط التايل: 
موقف الوالايت املتحدة األمريكية من حممد علي حلة،  -

سات ، )بريوت: مركز درا9111-9191الوحدة العربية 
(، متاح عرب الرابط التايل: 2094الوحدة العربية، 

https://goo.gl/dSAMxM  

https://goo.gl/9WKoxG
https://goo.gl/z3Mn17
https://goo.gl/dSAMxM
https://goo.gl/dSAMxM


175 

رساي أقر اجملتمعون احلماية الربيطانية على ويف مؤمتر ف
مصر يف معاهدة فرساي واعرتفت الوالايت املتحدة 
األمريكية  حلماية الربيطانية على مصر اعرتافاا صرحياا رغم 
ما يف ذلك من خمالفة للنقاط األربعة عشر، فلقد أبل  وزير 
–اخلارجية األمريكي وزير  اخلارجية الربيطاين اللورد بلفور 

عدم اعرتاض الرىيس ويلسون على احلماية  -نذاكآ
الربيطانية على مصر طاملا أن ذلك مفيد يف وقف سفك 

 .(9)الدماء يف البالد
در اإلشارة إىل أن هذا املوقف األمريكي مل يكن جتهذا و 

 9190إال امتداداا ملوقف الرىيس روزفلت عند زايرته مصر 
 (2)نه البشري القولقب  احلرب العاملية األوىل، فلقد نق  ع

 : ألقاها خالل زايرته التايل يف حماضرة له
ن مث  هذه األمم )إشارة إىل األمم اليت مُتنح الدستور إ"

وهي ال تزال يف دور التكوين( تكون حظراا على نفسها 
ألهنا مل تنم فيها الصفات اليت متكنها من االنتفاع  لدستور، 

لحصول على سلطة وأن األمر اجلوهري ليس هو اإلسراع ل
ليس أسه  من سوء استعماهلا، وإمنا هو ترقية الصفات اليت 

 .ا الفرد واألمة ترقية داىمة وأن تكن بطيئة"هب يسمو
ولكن من انحية أخر  كان للكوجنرس األمريكي موقفاا 
خمالفاا للرىيس ويلسون ووزير خارجيته فلقد أقرت جلنة 

أبن مصر  9191ن اخلارجية األمريكية يف أغسطس ؤو الش
من الوجهة السياسية مل تعد رابعة ال لرتكيا وال لربيطانيا 

. (3)وجيب أن تكون صاحبة احلق يف تقرير مصريها ،العظمى
إىل أن هذا املوقف ال ينفص  عن أيضا در اإلشارة جتو  ،هذا

                                                                                    

، يف: يوانن 9122حىت  9198محادة إمساعي ، مصر من  -
(، املرجع يف اتريخ مصر احلديث لبيب رزق )تقدمي ومراجعة

( ص ص 2001، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، واملعاصر
425-427 ،432-434. 

  .358( حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص 9)
 ( وعن روزفلت واحلركة الوطنية املصرية ، انظر:2)

 . 79طارق البشري، مسلمون وأقباط، مرجع سابق، ص -
، )القاهرة: ، اتريخ مصر بني الفكر والسياسةيوانن لبيب رزق -

عرب ، متاح 60-57(، ص 2001دار الكتب والوًثىق، 
  https://goo.gl/hZbuFJالرابط التايل: 

  .402-409( د.حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص 3)

موقف الكوجنرس العام من رفض التصديق على معاهدة 
رأي العام من أمهها: اجتاه ال (4)فرساي لعدة أسباب

األمريكي للعدول عن سياسة االرتباط  لشؤون األوروبية، 
ومل يكن هذا يعين العودة إىل سياسة العزلة ولكن يعين 
أتكيد حرية الوالايت املتحدة يف التصرف مبا يتفق 

 ومصاحلها دون التقيد مسبقاا  لتزامات سياسية معينة.
رساي هذا ولقد طالبت احلكومة الربيطانية وفدها يف ف

خصوصاا الوالايت - إلسراع  عرتاف الدول الكرب  
ملا سيكون له من أثر  ل  على احلياة    حلماية -املتحدة

ألن التأخر يف إصدار مث  هذا   السياسية يف مصر
التصريح، رغم االجتاه إىل النص يف معاهدة فرساي على 

 .(5)ذلك، يزيد من حرج املوقف الربيطاين وخطورة احلالة
وامتداداهتا منذ مارس ولعدة  9191قد كانت ثورة فل

أشهر حىت بعد عودة سعد زغلول من منفاه األول، تبع؛ 
على قلق القو  االستعمارية، يف وقت بدأت بوادر احلركات 

 ،لذا من املستعمرات. حناء عديدةأالوطنية يف الصعود يف 
 (6)جند أن وزارة اخلارجية الفرنسية، وفق أحد املصادر

تعليماهتا إىل رقابة الصحف مبنع نشر أنباء عن  أصدرت
واعتربت أن الدعاية لتلك القضية   احلالة السياسية يف مصر

جنلرتا وفرنسا يف مشال أفريقيا وآسيا الصغر  إإضراراا مبصاحل 
عدا جريدة "الزمن  لتزمت معظم الصحف الفرنسية مااو 

Temps واحلوار ،Debate  اللتان نشررا مذكرة سعد
ل املوجهة لوفود مؤمتر فرساي حول القضية املصرية زغلو 

بعنوان "إلغاء االمتيازات األجنبية يف مصر ومراكش"، وهي 
اليت مل يسمح له بتقدميها بنفسه للمجتمعني، فلقد رُفض أن 
يعرض سعد زغلول القضية املصرية أمام املؤمتر، لقد كان 

ة ، هو عام انتفاض العديد من احلركات الوطني9191عام 

                                                           

 ( عبد الرمحن الرافعي، مرجع سابق. 4)
 ،9191مخسون عام على ثورة (حممد حسنني هيك )حمرر(،  5)

حوث التارنخية ملصر املعاصرة، )القاهرة: مؤسسة األهرام، مركز الوًثىق والب
  .407-406(، ص 9161

  .498، 493 -401( املرجع السابق، ص 6)

https://goo.gl/hZbuFJ
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عرب املستعمرات، واستمرت ثورة مصر بعد عودة الوفد 
 املصري من فرساي ودخلت املطالب املصرية جولة ًثنية.

(2) 
مل تبدأ املفاوضات إال يف لندن، وكانت أول جولة بني 
الوفد املصري بوصفه قيادة احلركة الوطنية املصرية وثورة 

برائسة وبني اللجنة اليت شكلتها احلكومة الربيطانية  9191
، واليت بدأت عملها يف مصر يف 9191ملنر يف سبتمرب 

، واستمرت هذه 9120ديسمرب مث قدمت تقريرها يف أبري  
 .(9120نوفمرب  90 -يونيه 1اجلولة من املفاوضات )

 91 –يوليو  93) اجلولة الثانية من املفاوضات وكانت
( بني وفد رمسي برائسة عديل يكن رىيس 9129نوفمرب 
ن وزير ز وبني وفد رمسي بريطاين رأسه اللورد كري الوزارة 

أعادت بريطانيا اعتقال  9129اخلارجية ، ويف ديسمرب 
سعد زغلول ونفته إىل جزيرة سيش  مما أد  إىل جتدد 
االحتجاجات الوطنية يف شك  مقاطعة عامة للوجود 
الربيطاين، ومن مث افرجت بريطانيا عن سعد زغلول 

تصريح الذي مبوجبه انتهت  9122فرباير  28وأصدرت يف 
ا مستقالا ذا  احلماية الربيطانية على مصر واعرتف هبا بلدا
سيادة حتت حتفظات أربعة تتعلق بتأمني املواصالت 
الربيطانية يف مصر، والدفاع عن مصر، ومحاية املصاحل 

 .(9)األجنبية واألقليات يف مصر، والسودان
سبتمرب  23)مث جرت اجلولة الثالثة من املفاوضات 

سعد زغلول ليس بصفته زعيم احلركة  رائسةب( 9124
الوطنية املصرية فقط ولكن بصفته أيضاا رىيس أول حكومة 
دستورية نيابية تشكلت بعد االنتخا ت العامة اليت جرت 

، وبعد أن حتولت مصر إىل النظام 9123وفقاا لدستور 
 امللكي.

ة الوطنية إن إعادة القراءة املعاصرة خلربات تفاوض احلرك
( 9124 -9120املصرية بقيادة الوفد يف هذه الفرتة )

تكتسب أمهية كرب  حول إشكالية العالقة بني السياق 
الدويل واإلقليمي وبني مواقف القو  السياسية واحلزبية حول 

                                                           

 .93( طارق البشري، سعد زغلول يفاوض االستعمار، مرجع سابق، ص9)
  .360حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص  -

قضية العالقة بني االستقالل الوطين وبني نظام احلكم 
لتارنخية تلك القضية اليت تقدم هذه اخلربات ا ،واجملتمع

 دالالت هامة  لنسبة لواقعها املعاصر.
–وبدون الدخول يف تفاصي  هذه اخلربات التفاوضية 

األمرين التالني:  ديكتفي التوقف عن -مهيةأعلى ماهلا من 
السياق الدويل واإلقليمي ودالالته  لنسبة لبيئة التفاوض 
اخلارجية، خصاىص املواقف الداخلية وخاصة من حي؛ 

ثله من مساندة أو إعاقة للقيادة خالل عملية درجة ما مت
 التفاوض.

إحد  الثمرات الداخلية  9123فبقدر ما كان دستور 
وتوازانت القو  الداخلية ما بعدها، فلقد كان  9191لثورة 

مثرة أخر ، مل تقدمها بريطانيا  9122فرباير  28تصريح 
؟ ملاذا؟ 9122يف فرساي  لطبع ولكن اضطرت لتقدميها 

 -9191كانت طبيعة السياق الدويل واإلقليمي )يونيه وما  
وكيف تفاعلت معطيات احلركة الوطنية املصرية ؟ (9122

حيقق   9122فرباير  28مع معطياته وه  كان تصريح 
ن البح؛ إكام  مطالب احلركة الوطنية يف ذلك الوقت؟ 

اخلارجي يف هذه الفرتة شديد –يف هذا التفاع  الداخلي 
قرار الدول الكرب  املنتصرة يف احلرب هناىياا إاألمهية فبعد 

ن تكون مصر حتت السيادة أب 9882رمسياا ألول مرة منذ 
صر مالربيطانية، مل تعد بريطانيا ختشى من حتد لنفوذها يف 

قدر لربيطانيا  -(2)كما يقول البشري–من اخلارج، ولكن 
أنه كلما هدأ هلا امليدان الدويل كلما عاكستها األمواج 

  مصر. فلقد ظلت تداعيات الثورة قاىمة تستند إليها داخ
قيادة احلركة الوطنية الوفدية خالل جوالت تفاوضها مع 

 يف إطار سياق دويل وإقليمي مثري للتحدي.بريطانيا 
أهم مالمح السيا  الدويل   (9)

 واإلقليمي يف هذه الفرتة:
السياسات االستعمارية ميكن إمجال هذه املالمح يف 

دعودها للشريف و  نع ةكصا نالالفرنسية يف الشام الربيطانية 
حسني، التغريات يف نظم أركان األمة الكرب  )تركيا، إيران، 

                                                           

  .21(طارق البشري، سعد يفاوض االستعمار، مرجع سابق،  ص 2)
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رجاء املستعمرات أمملكة احلجاز وجند(، احلركات الوطنية يف 
مرباطورايت الكرب  ودالالهتا  لنسبة الهتزاز عرش اإل

 االستعمارية الكرب ، الصعود السوفييت الشيوعي متحدايا 
، التحوالت الفكرية  الليربالية الرأمسالية سياسياا واقتصادايا

اض ضواجملتمعية يف أورو  وأمريكا بعد زلزال احلرب وانق
 ها على التقاليد احملافظة.آًثر 

 ،: انقضت اجليوش الربيطانية والفرنسيةفمن انحية
لتصفية بقااي  ،والدهأصراع مع الشريف حسني و  ضمن

يم الشام يف ظ  نظام انتداب عصبة احلكم العثماين وتقس
األمم بني فرنسا وبريطانيا، على حنو تولدت معه دول 
جديدة )والايت عثمانية سابقة( يف العراق وسوراي ولبنان 
، وفلسطني حتتلها قوات الدولتني حتت ستار نظام االنتداب

وجعلت على بعضها أوالد الشريف حسني )فيص  على 
مثرت "الثورة أوبذا  .ق األردن( العراق مث عبد هللا على شر 

كما   ليس وحدة واستقالال-العربية" ضد الرابطة العثمانية 
ة سياسية وفق حدود ىولكن جتز  -نيتوهم الشريف حس

أو تلتحف برداء  ،مصطنعة تلتحف  لتغريب )الشام(
إسالمي وهاف تقليدي كما حتقق يف الدولة السعودية الثانية 

جند وامتدت إىل احلجاز  يف 9195اليت بدأ تكوينها 
آل سعود  ل الشريف حسني، وحتت محاية  ةمستبدل

بعضها سري وبعضها  بريطانية سافرة وواضحة يف اتفاقات
 .معلن

ومن انحية أخر : مل تكن إيران القاجارية وتركيا 
، تلك (9)العثمانية بعيدة عن التحوالت الداخلية أيضاا

ة ىاإلسالمي حنو التجز  اليت تنزع يف جمملها  لعاملالتحوالت 
وما يسمى "التحدي؛ التغرييب" يف ظ  أشكال النفوذ 
والسيطرة الغربية املتطورة يف فرتة ما بني احلربني العاملتني. 
وعلى حنو تزايدت فيه الثناىيات بني التقليدي /احلداثي، 
بني العلماين/اإلسالمي، بني العريب/الرتكي/الفارسي، 

 اخل.الوطين/االستعمار...

                                                           

 التطورات يف هذه املناطق يف: ( انظر تفاصي  هذه9)
  .364 -351د.حممد السيد سليم، مرجع سابق،  -

فرغم أن حكومة االحتاد والرتقي هي املسئولة عن دخول 
الدولة العثمانية احلرب العاملية األوىل وهزميتها وتصفيه 

جزاء من أواحتالل  9120ر فممتلكاهتا وفق معاهدة سي
إال أن القوات الرتكية بقيادة مصطفى كمال  ،أراضيها

راتورك استطاعت حترير هذه األراضي من قوات فرنسية أ
-ر ف. وبعد إعادة النظر يف اتفاقية سيةلية وبريطانييطاإو 

علنت أُ لغيت السلطنة العثمانية و أ -وذلك يف مؤمتر لوزان
بعد توقيع اتفاقية لوزان  9123اجلمهورية الرتكية يف أكتوبر 

. 9124لغيت اخلالفة اإلسالمية يف أ، مث 9123يف يوليو 
وين وهكذا بعد أن جنحت احلركة القومية الرتكية يف تك

 ،لغاء اخلالفة بعد حترير تركيا من االحتاللإاجلمهورية و 
بدأت سياسات "التغريب والعلمنة وقطع الروابط  لعامل 

."  العريب والتوجه غر ا
الربيطانية –إما إيران، وكانت يف قلب املطامع الروسية 

قب  احلرب األوىل وبعدها على حنو تعرضت فيه الحتالل 
فشلت إيران يف عرض فقد  ،اليةروسي وبريطاين ملناطق مش
قناع إجنحت بريطانيا يف   حي؛ مطالبها على مؤمتر الصلح

وبعد تدخالت روسية  املؤمتر إبمهال املطالب الفارسية.
مث  ،حكام السيطرة يف سنوات ما بعد احلرببريطانية إل

إقامة ، و 9125هناء حكم األسرة القاجارية يف أكتوبر إ
سارت سياسة رضا  ي،هبلو  نظام الشاهنشاهية من أسرة
  شبه اجتاهات تركيا الكماليةتشاه هبلوي يف اجتاهات 

بع؛ القومية الفارسية وإدخال احلضارة الغربية إىل  :مههاأو 
قالل من أتثري علماء الدين على احلياة فارس واإل

 االجتماعية واخلضوع للسيطرة الربيطانية.
املفاوضات بني مكمن قوة الثورة  (9)

 الداخلية:واالختالفات 
ه  كانت اجتاهاهتا  :وعلى صعيد احلركة الوطنية املصرية

( ع أو تتوافق على املوقف من اإلجنليز )سياسةا وتياراهتا جُتم  
( ومن الرابطة القومية والرابطة والغرب )فكراا وحضارةا 

ماذا بعد  :وفكراا وحضارة(؟ بعبارة أخر  اإلسالمية )سياسةا 
الرابطة املصرية ما قب  احلرب /انيةانتهاء ثناىية الرابطة العثم
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 مست حركة املطالبة  الستقاللو العاملية األوىل وخالهلا واليت 
 ؟ حينئذ

( مفصالا 9124-9191فلقد كانت سنوات الثورة )
رارنخياا هاماا يف حالة التكوينات الفكرية واجملتمعية والسياسية 
احلزبية يف مصر، على حنو كان البد أن يؤثر على حالة 

كما أن املواقف من  املطالبة  الستقالل واحلرايت.
ختربت منظومة هذه ااسرتاتيجية وأساليب هذه املطالب 

"بداية احلركة  حنو "عصر الليربالية" أم حنو عصر :التحوالت
قف اومل ينفص  ك  هذا عن طبيعة املو  ؟يف مصر" اإلسالمية

 ب  كانت هذه ،من االحتالل الربيطاين شدة أو اعتداالا 
املواقف هي الكاشفة عن هذه اخلريطة اجلديدة من 
التكوينات واالجتاهات الفكرية السياسية املصرية منذ ما بعد 

 . كيف؟ 9191
حمصلة لوجهي  9124كانت نتاىج الثورة حىت لقد  

السؤال  نع ميكن على ضوء تفاعلهما اإلجابةُ  ،عملة
الوجه  ؟جناحاا للثورة مالتايل: ه  كانت هذه النتاىج فشالا أ

على ضوء طبيعة  9191األول: هو مكامن قوة ثورة 
أسلوب احتالل بريطانيا ملصر، والثاين صعوبة مهمة 
التفاوض بقيادة سعد زغلول نظراا لالختالفات بني " 

 .املعتدل" و"املتشدد" يف صفوف الوفد
، ألد فعن الوجه األول للعملة وهو مكمن قوة الثورة

قد  9882صر منذ مليطانيا إذا كان أسلوب احتالل بر أنه 
ألن   املستعمرات من غريهالاختلف عن أسلوب احتالهلا 

 (9)وفق طارق البشري-ومها   هذا على بريطانيا أمرين فرضا
 ،درجة تطور اجلماعة املصرية من انحية -وكما سبق البيان

وألن القوة العسكرية اجملردة من انحية ًثنية ليست كافية 
صر ألن أرض مصر قادرة على مبفردها للسيطرة على م

بية، ويف وقت مل يكن اإخراج ثورات أخر  بعد الثورة العر 
مبقدور اإلجنليز أن يسفروا عن حقيقة نواايهم حىت يتجنبوا 

 .ردود فع  القو  االستعمارية األخر  املتنافسة على مصر

                                                           

  .95-94( طارق البشري، سعد زغلول يفاوض االستعمار، ص 9)

مكامن قوة أساسية انبعة من  9191فلقد كان لثورة 
ية املصرية مثلت ضغطاا كبرياا درجة تطور اجلماعة السياس

اللحمة  ،وهي وفق البشري أيضاا  على سلطة االحتالل
  الواضحة بني اجلهاز احلكومي الذي ظ  مصرايا وبني الثورة

ذو ن اللحام بني احلكومة  9191حي؛ ظهر خالل ثورة 
 معها على حنو شعرت نينو واملتعا (اخلفية )سلطة االحتالل

ر. فلقد كان إعالن املقاطعة معه سلطة االحتالل  خلط
لسلطة االحتالل استجابة لدعوة قيادة احلركة الوطنية 

 -9191يف أشكال خمتلفة )الثوري املصرية واستمرارها 
ما  عدم التعاون يف تشكي  الوزارات، :من أمهها  (9122
من أهم أسباب تقدمي بريطانيا تنازالت متوالية للحركة  كان

لغاء إإبعالن  9122قمتها  الوطنية املصرية وصلت إىل
  .(2)احلماية يف ظ  التحفظات األربعة

ومن أبرز األدلة اليت ساقها البشري على أتثري 
وكريزون اليت  يبناملراسالت املتبادلة بني الل :(3)املقاطعة

فرباير 28انتهت إىل اصدار احلكومة الربيطانية تصريح 
ء إللغا نيبالل ذيب. وتكشف تلك املراسالت حت9122
ا رأيه يف   احلماية  :9129نوفمرب  97فهو يقول مؤيدا

ال يسلم مببدأ استقالل مصر، ويستبقي "...أن ك  قرار 
احلماية، جير ال حمالة إىل خطر جدي من نشوب ثورة يف 
البالد مجيعها، ويفضي على أي حال إىل الفوضى التامة يف 

:اإلدارة فتصبح احلكومة مستحيلة".   ويشرح األمر قاىالا
"جيب أال يغيب عن األذهان أن كيان احلكومة كله مصري، 
وأن املوظفني الربيطانيني تكاد وظاىفهم تكون حمصورة يف 
مناصب االستشارة والتفتيش واألعمال الفنية. وعلى هذا 
فإن من املستحي  القيام  هليمنة الربيطانية بدون املعاونة 

كما اتضح التامة من جانب املصريني يف ك  فروع اإلدارة.  
حينما عوجل السري  حلكومة بدون  9191ذلك يف ربيع 

وزارة، ومع إضراب جانب عظيم من املوظفني 
املصريني...". ويستطرد اللنيب شارحاا وجهة نظره: "والشك 
أنه يسع أية قوة عسكرية قوية تعم  بشدة أن حتافظ على 

                                                           

  .29 -95( املرجع السابق، ص 2)
  .22-29( املرجع السابق، ص 3)
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درجة معينة من أتمني احلياة واألمالك يف املدن الكرب ، 
كن املهمة تكون أشق مبراح  يف األقاليم. على أنه ليس ول

مث  إدارة عسكرية يسعها أن أتم  أن حت  حم  اإلدارة املعقدة 
للحكومة املدنية أو حتول دون املصاحل املالية واالقتصادية أن 
يلحقها ضرر بلي . وقد قضى املستشارون يف عملهم أكثر 

ة املنح السخية، من عامني اعتقاداا منهم أن ستنتهج سياس
وأدخلوا بال شك هذا االعتقاد يف روع وزراء خمتلفني 
وغريهم ممن هم على اتصال هبم. لذلك يشعر املستشارون 
أن عليهم أن يبينوا أنه إذا اتبعت سياسة مناقضة هلذه ال 
يستطيعون أن ينتظروا أن حيتفظوا بثقة الوزراء املصريني، أو 

 انفعة يف املستقب ...". يكون يف مقدروهم أن يؤدوا خدمة 
ويف تلك الرساى  كان اللبين حريصاا على أن يبل  
حكومته عن ردود الفع  اليت لوحظت يف جهاز الدولة ويف 
حركة املوظفني خاصة، إزاء اعتقال سعد زغلول وبعض 

، 9129أصحابه ونفيهم إىل جزيرة سيش  يف ديسمرب 
يها. وذلك بتفاصي  تتعلق بك  وزارة وحجم اإلضراب ف

 بقوله: 9122يناير  92ودافع عن اقرتاحه إلغاء احلماية يف 
"لسنا نستطيع أن نرجو أن يستمر جو االنتظار اهلادئ 

أخر   مرةاملوجود اآلن... ولئن حبطت آمال املصريني 
حكومة مصرية... من املستحي  احلصول على  ليكونن 

ال وأحر أن ينتهي األمر إذ ذاك إما ضم بالد عنيفة العداء 
معد  عن حكمها  لقوة، وإما التسليم التام من جانب 

 " )انتهى االقتباس(حكومة جاللة امللك )الربيطانية(
أي االختالفات بني -أما عن الوجه الثاين للعملة 

أجنحة الوفد خالل املفاوضات بقيادة سعد حول 
يف مواجهة ما وصفه فنجد أنه:  -املوقف من االحتالل

ت بمجاعية الشعبية اليت استوعة شبه اإلأبن احلرك (9)البشري
عد مثة بدي  مصري ترتبط به أو  ألق  ي"املصرية" حبي؛ مل 

كان أمام احملت  لفت عضد ،  يدة السياسية بشأنهتلتزم احل
"... )أنه( هذه احلركة املصرية سبيالا وصفه البشري كالتايل: 

تقسيم التكت  العريض، ية انعطافه سياسية أإذا أمكن يف 

                                                           

  .25-24( املرجع السابق،  ص 9)

إجياد مجاعة سياسية تتسم  ملصرية وتسلك غري سبي  و 
احلركة الوطنية، أمكن أتليف هذه األجهزة لصاحل سياسة 
االعتدال اخلادمة وقتها ملصاحل النفوذ الربيطاين. لذلك كان 
جهد احلركة الوطنية حمافظة على سالحها أن حتتفظ هبذا 
الوضع شبة اإلمجاعي، وهو هدف أشق ما يكون يف 

سة السياسية، وأن تتبع مفاوضات سعد/ملنر حسبما  املمار 
كشفت عنه مذكرات األستاذ حممد كام  سليم  لتكشف 
مد  اجلهد الذي بذله ملنر مبعاونة عديل يكن لتعميق 
اخلالف داخ  قيادة الوفد بني املعتدلني وبني سعد زغلول 
ومن وقف معه، ومد  اجلهد الذي حاوله سعد زغلول 

املناورة ليكون انقسام املنقسمني من  لصرب واملصابرة و 
املعتدلني حمض انسالخ ألفراد يف قيادة الوفد ال يصدع وال 
ميس التكت  اجلماهريي العريض. ومن هنا كان حرص الوفد 
على أال يظهر كحزب من األحزاب وأن يضطرد أدبه 
السياسي على كونه وكيالا عن األمة وليس حز ا  أي "وفداا" 

جلماعات، لتظ  له القدرة على استيعاب وليس مجاعة من ا
املصرية. ومن هنا يظهر أن سعد زغلول كان حريصاا على 
أن يبقي صيغته السياسية حمددة يف مسأليت االستقالل 
والدميقراطية بوصفهما اجلامع الشام . ومن هنا كان حرص 
سعد يف مفاوضاته مجيعاا مع االجنليز، أن يرفض سياسة 

حقق استقالل رام فعلي وإال فال اخلطوات، فإما أن يت
اتفاق... وأن أي اتفاق على خالف ذلك، حىت لو حقق 
كسباا جزىياا كان خليقاا أن يفض التجمع العريض وجيرد 
الوفد من مكانة استيعاب "املصرية"، وإذا قب  الوفد أخذ 
اجلزء فإنه ال يستطيع يف املقاب  إال أن يدفع الك . واخلطوة 

خطوة ًثنية. ويلحظ من تتبع تعليقات األوىل لن تتلوها 
سعد والوفد يف هذه الفرتة على مشروعات االتفاق اليت  
كانت تطرح، أنه كان ينظر إليها بتقييم إمجايل عام، ه  
ينطوي املشروع يف جممله على محاية سافرة أو مستورة أم 
". ال، وكان يقود احلركة السياسية يف مصر هبذا املنطلق

 )انتهى االقتباس(
ولقد كان سعد زغلول قوايا واقعياا وليس متشدداا وهو 
يقف يف مفاوضات أمام أقو  دول األرض. كان سعد 
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"أن احلركة الوطنية املصرية  (9)يدرك -وفق البشري–زغلول 
تواجه أقو  دول االستعمار... ولكن كان يدرك أيضاا أنه 

ا  حلق و لعدل، وهذا اإلدراك هو مما استحق به  قويّ  جدا
ا لثورة. وما كان ليتبوأ س عد أن يكون زعيماا لشعب وقاىدا

مكان الزعامة لوال فهمه مكامن القوة يف شعبه وقدرته على 
 .التعبري عنها..."

ولقد جتسدت تلك القوة وتلك القناعة  حلق وبصعوبة 
املهمة واالستمرار يف اجلهاد يف مواجهة عدو قوي عسكراي 

عد زغلول "املتشدد" يف أكثر من موقف بني س ،وسياسيا
( ذكر من بينها 9124-9120وبني مجاعة املعتدلني )

 :(2)البشري ما يلي
دخ  عبد العزيز فهمي  9120من ديسمرب  94يف 

ومعه مجاعة "املعتدلني" على سعد يف مقر الوفد بباريس، 
وكانت اجلفوة قد بلغت مداها بني سعد وبينهم بسبب 

مسلك "االعتدال  تشدده يف مواجهة اإلجنليز وإيثارهم
قال عبد العزيز فهمي لسعد: "أسقطت اي  ،والتعق "

سيدي من حسابك ومن تفكريك أمورا أربعة على أعظم 
 جانب من األمهية:
قوة بريطانيا اهلاىلة ونفوذها الطاغي  -9

وسلطاهنا الواسع بعد أكرب انتصار أحرزته يف 
 رارنخها وأتثريها يف الدول مجيعا.

ة اإلجنليز ضعف مصر اهلاى  وسيطر  -2
 عليها سيطرة رامة.

عدم وجود املعني ملصر يف أية دولة يف  -3
 األرض، ومصر يف عزلة رامة.

أن مشروع ملنر مفيد  ألنه على األق   -4
ينقذ مصر من حالتها التعسة الشنيعة ومينحها 
شيئا من القوة والقدرة على استئناف اجلهاد 

 والقيام بثورة يف املستقب ".
ظاهر، حسبما حيكي حممد   فأجاب سعد يف احتقار

كيف جيوز أن تزعم أين أسقطت ك  هذا كام  سليم: "
                                                           

 25املرجع السابق، ص  ( 9)
 .27-26مرجع سابق، ص ص ( طارق البشري،  2)

بعضها من حسايب ومن تفكريي. أنت تتكلم يف بديهيات 
ظاهر وبعضها مضل . إمنا أنت وإخوانك الذين أسقطتم 
من حسابكم ومن تفكريكم أمرا واحدا على األق   وهو 

ثر وهو: أن على أعظم جانب من األمهية واخلطورة وبُعد األ
يف أعناقكم أمانة، وهي السعي واجلهاد للحصول على 
االستقالل التام. وليس لكي تقبلوا أول شيء أو أي شيء 
يعرض عليكم، ما دام أنه دون االستقالل مبراح . أنتم 
تتلمسون املعاذير وتستطيلون اجلهاد، وتريدون خيانة األمانة 

لغضب . "فضج املعتدلون"  عن عمد وسبق اإلصرار"
وخرجوا ساخطني. وصف سعد مرة عديل يكن زعيم 

ال يفهم الوطنية كما نفهمها، وهو "املعتدلني" وقتها بقوله: "
عملي واقعي، ير  املمكن فيسعى إليه والصعب فينصرف 

 ".عنه، ال يفهم املث  العليا وال يعرف التضحية كيف تكون
كان سعد ال يزال بباريس، وكان الوفد   9129يف فرباير

ر مبحنة صعبة قبي  خروج املعتدلني منه، ونشر تقرير جلنة مي
اللورد ملنر يتضمن توصيات اللجنة حل  املسألة املصرية.  
كان التقرير بعيدا متاما عن االستجابة للمطالب املصرية 
الوطنية، وكان الوفد مهددا  النقسام، واملناورات حتيط 

د على  جلميع واملستقب  غري واضح املسار، فعلق سع
إنه يف ذميت واعتقادي مشروع محاية، مشروع ملنر بقوله: "

فال ميكن يل مطلقا أن أحسنه لألمة أبية طريقة. وليس 
أمامنا اآلن من طريقة عملية بعد رفضه إال استمرار الكفاح 
واستئناف الثورة واجلهاد  لطرق السلمية وغري السلمية، 

تصد  لتأييد املشروعة وغري املشروعة، وحماربة ك  من ي
احلماية ومشروعها اجلديد، واستمرار االحتجاج على بقاىها 
يف ك  فرصة وك  مناسبة، مث التشنيع املستمر على 
االستعمار الربيطاين لبالدان يف الداخ  واخلارج، يف الداخ  
 إلًثرة املستمرة، ويف اخلارج إليقاظ الضمري الدويل على 

رجاالهتا الوطنيني. هذا خمازي اإلجنليز يف مصر والتنكي  ب
هو برانجمي ومنهاجي حىت أييت هللا  لفرج. وال جيوز مطلقا 
أن نسمح  ليأس أن يتسرب إىل قلوبنا، وال للضعف أن 
يتسل  إىل نفوسنا، كما ال جيوز أن ننسى أهدافنا العليا 
وهي احلرية واالستقالل واجلالء التام عن البالد. والبد أن 
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على الباط . هذه سنة هللا وسنة الطبيعة أييت يوم يعلو احلق 
ودرس التاريخ. وليس العجز يعد على األمم. وإمنا العار أن 
تضع األمة غ  االستعباد يف عنقها وأن تقب  املهانة يف 

 ".استسالم، وأن تذل نفسها برضاىها لعزة األجنيب
وهبذا املعىن نفسه خطب يف اإلسكندرية بعد عودته من 

فدعا  9124مع ماكدوانلد يف أكتوبر  مباحثاته الفاشلة
الستئناف اجلهاد، وأكد على ما يراه مكمن القوة املصرية 
حمرضا على االحتاد والتماسك والتضامن حتت لواء: 
االستقالل التام ملصر والسودان. وذكر: "إن كانت حيايت 
قصرية فإن حياة األمة طويلة. جيب على اآل ء أن يلقنوا 

 حلقاىق ألبناىهم".)انتهى االقتباس(.هذه املبادئ وهذه ا
( (9)ولقد وصف البشري )منذ أكثر من مخسني عاماا

هذه املواقف من جانب سعد زغلول على حنو يطرح اآلن 
دالالت شديدة األمهية حول اجلداالت بني مدعي الوطنية 
املدافعني عن ما يسمى الربمجاتية والعملية والواقعية يف إدراك 

املية محاية ال من الدول ومصاحلها وبني توازانت القو  الع
الوطنيون أصحاب احلقوق املتمسكني  لكرامة واملستعدين 

تلك كانت وجهة نظر سعد "  (2)للتضحية. يقول البشري
وعن احلركة الوطنية املصرية  إذ  9191كمعرب عن ثورة 

تصد  املصريون لربيطانيا ذات القوة اهلاىلة، وهم مدركون 
ت سهلة وأن النصر ليس سريعا، ومل ميكن أن معركتهم ليس

تصديهم هلا نوعا من اجملازفة وال كانت مطالبهم رؤ  
وخياالت، ما داموا عاقدين العزم على مقابلة الصعب 
 لتضحيات واستطالة الزمن وطول النفس. وسعد زغلول 
عندما يفاوض ملنر أو ماكدوانلد ال يساوم بيعا وشراء، 

طالب احلركة الوطنية ويستكشف ولكنه يواجه املستعمر مب
حصيلة جهاد الشعب يف الفرتة املاضية. وهو إذ يرفض ما 
دون االستقالل، فذلك العتقاد منه أن االستقالل ال 
يتجزأ. إما استقالل وإما محاية، وجوهر املسألة يتعلق عنده 
برفض الرقابة األجنبية على الدولة، ورفض االحتالل 

 غري هذين األمرين. والرفض العسكري. واملساومة تكون يف
                                                           

 ( راريخ نشر هذه الدراسات ألول مرة. 9)
 .28( املرجع السابق، ص 2)

هنا ليس فعال سلبيا يفيد حمض عدم الرضاء، ولكنه رد 
إجيايب يفيد نفي العدوان واستمرار اجلهاد، ليس جتاهال 
صوراي للواقع الراهن، ولكنه حتد ومناجزة هلذا الواقع 

 ".والستمراره
ولذا فإن جهاد احلركة الوطنية املصرية بقيادة سعد 

 28/2/9122ينته إبصدار تصريح زغلول والوفد مل 
لغاء احلماية. فبعد عودة سعد زغلول من إ ستقالل مصر و 
، استقب  مبث  ما 9123سبتمرب  97منفاه الثاين يف 

الوفد  ض. وخا9129استقب  به يف عودته األوىل يف أبري  
حرار الدستوريني )أنصار تصريح ضد األ االنتخابيةمعركته 

وتوىل الوزارة وكان ذلك أول ( وانتصر الوفد 28/2/9122
وأول هزمية للسياسة الربيطانية يف  ،كسب للحركة الوطنية

اير فلم يتحقق لربيطانيا أن تتعاون مع رب ف 28نطاق تصريح 
قواعدهم أو نفوذهم على  يألن التصريح مل يقو   "املعتدلني"

كما اتضح   العكس هو الصحيحكان   حساب الوفد، ب 
 .(3) اكتسحها الوفدمن نتاىج االنتخا ت اليت

وحرص سعد زغلول على أن يذكر يف جواب قبول 
( 4) 9124يناير28الوزارة الذي أرسله إىل امللك فؤاد يف 

"أن األمة مجعاء تتمسك مببادئ الوفد "اليت ترمي إىل 
ضرورة متتع البالد حبقها الطبيعي يف االستقالل 

ة ال احلقيقي..."، وحتفظ يف صدر جوابه أبن قبوله الوزار 
يعترب "اعرتافا أبية حال أو حق استنكره الوفد املصري"، 

من فرباير. فلما افتتح  28قاصدا بذلك حتفظات تصريح 
مارس أشار إىل "مهمة حتقيق استقالهلا  95الربملان يف 

)البالد( التام مبعناه  الصحيح". وأن حكومته مستعدة 
ق للتفاوض مع بريطانيا "مفاوضات حرة من ك  قيد لتحقي

اآلمال القومية  لنسبة ملصر والسودان.."، مث أشار إىل 
سياسة مصر اخلارجية كدولة مستقلة بقوله: "وعلى مصر 
أن تتبوأ مكاهنا بني الدول إبجياد عالقات الوداد وتوكيدها 
مع مجيع الدول من غري تفضي  وال امتياز نخالف مبدأ 

السياسية استقاللنا التام، واألم  وطيد يف أن تتوج حريتنا 
                                                           

 .64-63( املرجع السابق، ص ص  3)
 .65-64( املرجع السابق، ص ص  4)
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بدخول مصر يف مجعية األمم كدولة رامة االستقالل"،  
وهبذا حتددت سياسة الوزارة الوفدية من البداية برفضها 

من فرباير، واشرتاطها للمفاوضة أن 28حتفظات تصريح 
تكون طليقة من ك  قيد، مع استهداف االستقالل التام 
 احلقيقي، وأن تويل الوزارة ال يعين اعرتافا بتحفظات
التصريح. مع احلرص على انتهاج سياسة خارجية مستقلة 
ال تعرتف  متياز ما لدولة ما نخالف االستقالل التام، وهذا 
رفض للتبلي  الربيطاين للدولة األجنبية  عتبار مصر منطقة 

 نفوذ بريطاين، على ما سلفت إليه اإلشارة".
ولقد كان للمفاوضات بني سعد زغلول واالحتالل، 

دالالت  (9)9124تها حىت استقالته يف سبتمرب منذ بداي
هامة أخر  حول قضااي ومساى  أخر  هامة ذات دالالت 

 -فيما يتص   لعالقة بني االستقالل والدميقراطية–معاصرة 
وتبني مجيعها كيف يناور احملت  )أو النظام القاىم( بني 
أجنحة احلركة الوطنية وكيف جيتهد لضرهبا وعزهلا عن احلركة 

سياسية واحلزبية املصرية، وكيف ميكن حتوي  الصراع الوطين ال
من أج  االستقالل إىل صراع سياسي داخلي بني 
األحزاب، وكيفية االنتقاص من االستقالل بقيود وضغوط 
وذلك عند إلغاء احلماية مع استمرار االحتالل، وكيفية 
االنفصام بني مصر وجوارها العريب ب  والسودان جوارها 

 احليوي.
وملوقف احلركة الوطنية من السودان أرية تستوجب 
التوقف عندها ملا هلا من دالالت ابلنسبة لتأثري السيا  

ومطالبها  9191الدويل واإلقليمي على مسار ثورة 
 ونتائجها.

وبدون الدخول يف تفاصي  عالقة مصر  لسودان منذ 
وعالقة بريطانيا  لسودان مث املواقف التفاوضية  9820

. فلقد (2)وبعدها 9191كة الوطنية املصرية قب  للحر 

                                                           

( حول التفاصي  الغنية  لتاريخ للمواقف والبياانت والتصرحيات عن 9)
ي: سعد زغلول ، انظر فصول كتاب البشر  9124 – 9191الفرتة من 

 يفاوض االستعمار، مرجع سابق.
-80( السودان يف السياسة املصرية، )يف( املرجع سابق، ص ص  2)

920. 

كاآليت:   -(3)وفق البشري–اكتسبت القضية أمهيتها 
"السودان مل يكن فحسب من أصعب ما واجه احلركة 
الوطنية املصرية من مساى  ب  كان أعقد تلك املشاك  
خالل النصف األول من القرن العشرين. ووجه الصعوبة أن 

يد االستجابة ملطالب مصر يف اإلجنليز مع رفضهم العن
االستقالل واجلالء، فقد كانوا أكثر عنادا وشراسة يف 
االستجابة ملا تطالب به بشأن السودان. ووجه التعقيد أن 
احلركة الوطنية مل تستطع أن تتفاد  املأزق املتعلق بكوهنا 
حركة مصرية ال يشرتك فيها السودانيون، مع مطالبتها يف 

ل السودان عن بريطانيا ووحدته مع الوقت نفسه  ستقال
مصر، فكان تنظيم احلركة غري متالىم مع هدفها من هذه 
الناحية، وبدت السودان "مطلبا" ملصر وليست شريكا يف  
كفاح جامع من البلدين. وبدا التناقض بني التكوين 
املصري القاصر للحركة الوطنية وبني هدفها السوداين. رغم 

السودان وجالء االستعمار أنه هدف يتعلق  ستقالل 
 عنه".

بريطانيا، ونظم اإلدارة -السودان-إن راريخ عالقة مصر
املصرية يف السودان ونظم اإلدارة الربيطانية هلا انعكست 
على طبيعة مواقف احلركة احلزبية املصرية واحلركة الوطنية 

، على النحو 9191املصرية من السودان حيت قب  ثورة 
 :(4)التايل

ان احلزب الوطين احلزب الوحيد تقريباا الذي ك  -أوالا 
أوىل مسألة السودان جزءا من عنايته، على أن موقفه مل يكن 
إال جمموعة من ردود الفع  للسياسات الربيطانية جتاه 
السودان، وال تكاد تلحظ مبادرة تصدي هبا احلزب لتلك 
السياسات يواجه هبا خطة عزل السودان عن مصر، إال 

، وإال 9811وين من إعالن بطالن اتفاقية املوقف القان
 االحتجاج الدوري املتكرر عليها.

إن احلركة الوطنية املصرية يف مطالبتها ببطالن  -ًثنيا
حصرت نظرهتا إليها يف إطار العالقة الثناىية  9811اتفاقية 

بني مصر وبريطانيا، ومل تتسع لقيام السودانيني بدور فيها، 
                                                           

 .70( املرجع السابق، ص3)
 .83-82املرجع السابق، ص  ( 4)
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بشعب السودان )أي كانت  ومل تلحظ حماولة لالتصال
 التفسريات واملربرات لذلك(.

أن احلركة الوطنية املصرية نظرت إىل السودان ال  -ًثلثاا
يف إطار عالقة بني شعبني ولكن يف إطار عالقة بني بلد 
هي مصر وأرض يف السودان وهو األمر الذي أًثر اجلدال 
واالختالف بني املطالب واملواقف السياسية حول طبيعة 

 القة مصر  لسودان. ع
ويقدم البشري رؤية رارنخية حضارية راىعة مستحضراا 
طبيعة خربات السياق األورويب واإلقليمي خالل القرن 
التاسع عشر، وموضع خربة عالقة مصر  لسودان منذ فتح 

مباشرة  9191حممد علي منه، وصوالا إىل منط ما قب  ثورة 
ر مل تكن مبادئ حق وحىت هناية القرن التاسع عش" (9)فيقول

تقرير املصري واملساواة بني األمم قد سادت بعد يف 
العالقات الدولية. توحدت أملانيا بقوة اجليش الربوسي، 
وتوحدت إيطاليا  لسالح أيضاا، وامتدت من قبلهما روسيا 
القيصرية  حلرب. و لعنف كانت املمالك تنشأ والدول 

يكاد يكون مسلماا تؤسس والبلدان تتوحد. "والفتح" مبدأ 
يف ذلك مجيعه . ومل يكن العنف يف السياسة الدولية قاصراا 
على الغزو واستعمار األمم والشعوب. وإمنا كان وسيلة 
حتققت به وحدات قومية كأملانيا وأتسست به دول على 
تعدد يف القوميات كروسيا، وامتدت به أمم إىل أقصى 

حممد على  الفيايف املمكنة كالوالايت املتحدة. دخ 
وكان غالب السودان قد تكام  له  9820السودان يف 

التكوين العريب اإلسالمي منذ القرن السادس عشر، وكان 
على عالقات مع مصر واجلزيرة العربية و قي اإلمرباطورية 
العثمانية. وكان السودان ممالك شىت مضعوفة متناحرة. 
وجاء دخول حممد علي السودان إبذن من السلطان 

عثماين  عتبار ما كان له من حقوق السيادة على ال
السودان منذ القرن السادس عشر. وإن غلبة العرب 
واملسلمني بني السودانيني، ملا يرتجح معه أن يكون دخوله 
منطلقاا من سياسات التوحيد وفقاا ملفاهيم اجلامعة اإلسالمية 
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الساىدة وقتها. ويف نطاق هذا املفهوم الساىد وقتها جي  
نيع حممد علي  عتباره من سياسات التوحيد ال الغزو ص

الشخصية.   السياسية واالستعمار، وذلك أايا كانت بواعثه
كما كان يفهم دخوله أرض الشام  عتباره من سياسات 
التمرد على السلطنة العثمانية ال غزواا واستعماراا. ويف هذا 

ية لعالقة اإلطار التارنخي جاء فهم رجال احلركة الوطنية املصر 
مصر  لسودان يف بداية القرن العشرين  عتباره كونه جزءا 
من مصر يكون معها وحدة سياسية. ومن هذا املنطلق 
تكرر على ألسنتهم احلدي؛ عن "حق"  مصر يف السودان 
وسيادة مصر على السودان، وفتح السودان. ومل يكن بعيداا 

من امتداد عن أذهان هذا اجلي  ما شاهده آ ؤهم األقربون 
دولتهم من حدود تركيا مشاالا إىل السودان جنو ا، وما 
شاهدوه أنفسهم من امتدادها جنو ا إىل قرب خط 
االستواء. فاتسمت نظرهتم التحريرية مب ميكن أن يسمى 
الوطن الكبري، كنظرة ميتزج فيها التحرر أبم  بناء إمرباطورية  

. وإذا كان كبرية كانت قاىمة  لفع  على مشارف ذاكرهتم
الباح؛ املوضوعي ينظر اليوم إىل هذا املزاج كشاىبة شابت 
احلركة الوطنية الدميقراطية املصرية، فإن عليه التزاماا 
 ملوضوعية أيضاا أن يضه يف حسابة ظروف العصر وما كان 
يسوده من فكر سياسي. وأن حديثهم عن السيادة املصرية 

ادة الرتكية على على السودان كان يصاحبه حدي؛ عن السي
مصر  عتباره وحدة اجلامعة اإلسالمية، وكما كان اعرتافهم 
 لسيادة الرتكية على مصر مل يكن يصدر عن فهم 
استعماري هلذه السيادة، وإال لعارضوها كما عارضوا 
االستعمار الربيطاين، فإن حديثهم عن السيادة املصرية على 

 هناك. السودان مل يكن يعين ادعاء حبق استعماري
وأايا كانت األسباب والظروف واملالبسات، وبصرف 
النظر عن حماكمة املاضي، فإن وضع املسألة السودانية يف 
إطار عالقة ثناىية بني مصر وبريطانيا كان من أخطر ما 
عانت منه احلركة املصرية يف تناوهلا هلذه املسألة. وإن ما 

تغاف  فرض على تلك احلركة أو ما فرضته على نفسها من 
عن السودانيني كان هو اجلذر األساسي الذي قاد إىل 

 ".انفصال الشعبني فيما بعد
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واتسم موقف احلركة الوطنية املصرية من السودان  -رابعاا
وخالل جوالت املفاوضات مبجموعة من  9191منذ ثورة 

اخلصاىص وهي متث  بدورها جذوراا رارنخية إضافية لفهم 
ستقالل مصر ووحدهتا مث مآالت العالقة بني قضييت ا

 العالقات بني الدولتني عرب ماىة عام وحىت اآلن.
، يف (9)وتتلخص هذه اخلصاىص، وفق رؤية البشري

 اآليت:
عند قيام الثورة مل ينظر يف موضوع  -9

السودان بسرعة ما انطرح به غريه من أهداف الثورة. 
فلم يرد إشارة إىل السودان يف حركة التوكيالت 

 الىحة الوفد أو يف املذكرة اليت حدد املشهورة أو يف
فيها الوفد مطالبه ووجهها إىل معتمدي الدول 
األجنبية. إال أنه بدأ إطراد احلدي؛ عن السودان، وفق 
وًثىق البشري، يف خطاب لسعد زغلول يف يناير 

"من الفضلة أن نقرر أبن ك  ما نقوله عن  9191
 مصر ينسحب على السودان ألن مصر والسودان ك 

 ال يقب  التجزىة".
كانت خطة سعد زغلول يف مسألة  -2

، "مؤداها ترك 9129السودان، وفق وًثىق البشري 
موضوع السودان التفاق خاص يعقد بعد انتهاء 
موضوع مصر ألن مصر القوية تستطيع احلصول على 
حقوقها الكاملة يف السودان". وهلذا مل حتظ السودان 

يوليو  97ملنر )أبية إشارة يف مشروع الوفد للجنة 
( أو يف مفاوضات سعد/ملنر منذ يونيه 9120
، وإن كان سعد زغلول قد ذكر يف آخر 9120

أن عدم الكالم 9120جلسات املفاوضات يف يوليو 
يف مسألة السودان ال يعين إمكان الفص  بني مصر 
والسودان فهما قطر واحد وكالمها يكم  اآلخر. 

يف مادته  9120وحدد مشروع الوفد مللنر يف يوليو 
األخرية أن مسألة السودان تكون موضوع اتفاق 

 خاص.
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اشتملت حتفظات مصر على آخر   -3
مشروع مللنر،  لنسبة للسودان، على ضمان مياه الني  
الالزمة ملصر وعلى متتع مصر فعال حبقوق سيادة يف 

 السودان.
إال أن تقرير جلنة ملنر خبصوص السودان كان شديد 

قف الربيطانية اليت كان على احلركة الوضوح بشأن املوا
الوطنية املصرية أن حتدد مواقفها جتاهها خالل املفاوضات 

 :(2)التقرير اآليت ونق  البشري عن التالية. 
تعرض تقرير جلنة ملنر ملوضوع السودان فقطع يف "

البداية  ستحالة تسويته على أسس تسوية املسألة املصرية 
تجانس والتوحد املصري، وبني مربرا ذلك  ملفارقة بني ال

وذكر أن الروابط بني  الكثرة السودانية وعدم توحدها.
يربطان مصر بعرب  البلدين واهية، وإذا كان الدبن واللغة

السودان فإن زنوج السودان مبنأ  عن هذا الر ط، ومصر مل 
ختضع السودان قط إخضاعا حقيقيا وال أدجمته وجعلته 

يف القرن املاضي نكبة عليهما  بعضا منها. وكان فتحها له
معا. مث عرض لنظام حكم السودان الذي يسيطر عليه 
الربيطانيون، واعرتف ملصر مبصلحتها احليوية يف مياه الني  
وعدم حتويلها مبا يقل  أرضها املزروعة أو يعوق إصالح 
املليوين فدان املمكن إصالحهما. وذكر أنه إذا كان يف تلك 

د رابطة سياسية بني البلدين فإن "هذه املصلحة ما يربر وجو 
الرابطة ال ميكن أن تكون صورهتا خضوع السودان ملصر.." 

تعترب كافية اآلن. وبعد أن نصح  9811ومن مث فإن اتفاقية 
إببقاء تلك االتفاقية كإطار عام حيدد العالقات املصرية 
الربيطانية، أشار إىل تعدي  نظام احلكم لتقليص الوجود 

دود هناك، وذلك إبدخال نظام اإلدارة املصري احمل
ن املشاركة يف اإلدارة احمللية االالمركزية الذي يتيح للسود

لألقاليم حتت الرقابة والسيطرة الربيطانية "والغرض الذي 
ترمي إليه السياسة الربيطانية جيب أن يكون إخالء جانب 
مصر من ك  مسئولية مالية للسودان، وتقرير العالقات بني 
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السودان  لدين يف املستقب  على قاعدة تضمن ارتقاءالب
 ارتقاء مستقال ومصاحل مصر احليوية يف ماء الني ".

أن ضمان تلك املصاحل يكفي لتسكني "روع  
املصريني". مث ذكر "إن وظيفيت احلاكم العام على السودان 
والقاىد العام للجيش املصري ال تزاالن جمتمعتني يف شخص 

ذلك وجيهة يف  باب اليت تقتضيواحد، وكانت األس
املاضي، ولكن ال ميكن الدفاع عنه إذا أريد أن يكون ذلك 
داىما. لذلك جيب تعيني حاكم عام ملكي عند سنوح أول 
فرصة"، فكانت بريطانيا هبذا تتحني الفرص ال لفص  
الوظيفتني فقط. بعد إذ أصبح وجود بريطاين على رأس 

، 9191ستقب  بعد ثورة اجليش املصري أمرا غري مضمون امل
ولكن لكي يكون احلاكم العام ملكيا أي معينا من لدن 
احلكومة الربيطانية. كما استهدف التقرير فيما أوصى به، 
منح الزعامات احمللية حق إدارة األقاليم حتت السيطرة 
الربيطانية، وتعليم بعض السودانيني للحلول حم  املصريني يف 

 ".وتطعيم اإلدارة املركزية هبمالوظاىف الفنية واملتوسطة 
ويف جوالت املفاوضات بني عديل   -4

( طلب عديل يكن إرجاء 9129يكن وكريزون )يوليو 
التحفظات املصرية على مشروع ملنر، إال أنه أكد يف 

ملصر  أكثر من مناسبة خالل املفاوضات حق السيادة
وحدها وأن السودان أرض مصر وضرورة محاية مياه 

مواقف املفاوض الربيطاين كانت تؤكد أن أن  الني . إال
ملصر شأن غري السودان وأهنا لن تنزل عن مركزها 
 لسودان، و ملث  كان مشروع كريزون فيما يتص  

  لسودان حامال نفس املوقف الربيطاين.
"كانت خطة بريطانيا  لنسبة  (9)فكما يقول البشري

ا، للسودان أن تفصله عن مصر بقدر ما تنفص  مصر عنه
وأن يتزحزح الوجود املصري املتواضع يف السودان مادام 
خضوع مصر لربيطانيا قد صار مشكوكا يف استمراره بعد 

9191." 
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ملا فشلت مفاوضات عديل كريزون، "  -5
مشتمال يف حتفظاته  9122فرباير  28صدر تصريح 

اخلاصة  ستقالل مصر، على مسألة السودان،  عتبار 
ا حىت تسفر املفاوضات بني بقاء الوضع الراهن بشأهن

مصر وبريطانيا عن تسوية هلا. مث جاء أول امتحان 
هلذا التصريح متعلقا هبذا التحفظ السوداين. إذ 
اضطرت جلنة الثالثني اليت أعدت مشروع الدستور 
املصري إىل مواجهة املسألة السودانية يف أمرين:  
حتديد لقب امللك، وحتديد نطاق سراين الدستور. 

على أن "امللك يلقب  21لدستور يف املادة فنص ا
على أن  945مبلك مصر والسودان"، ويف املادة 

"جتري أحكام هذا الدستور على اململكة املصرية ما 
عدا السودان فمع أنه جزء منها يقرر نظام احلكم فيه 
بقانون خاص". ورأت اللجنة يف هاتني الصيغتني أهنما 

لسودان" مما مل جتحده تعرتفان أبص  "احلق املصري يف ا
، وتنزالن يف الوقت نفسه على 9811اتفاقية 

موجبات السياسة العملية بتقرير نظام خاص حلكم 
السودان لن يتأتى وضعه إال بعد املفاوضة مع بريطانيا، 
ومن مث يكون الدستور قد أكد "حق" مصر دون أن 
ميس الوضع الراهن للسودان ودون أن يفتات على 

 .(2)"من فرباير 28ات تصريح ظحتف
ولقد ظلت مسألة السودان موضعا ملناورات سياسية 
واسعة بني امللك واإلجنليز والوفد طيلة فرتة إعداد دستور 

فرباير على  28، ولقد كانت حتفظات تصريح 9123
 .(3)احملك أيضا خالل هذه الفرتة

مل تكن السودان هدفاا يف حد ذاهتا  -6
لسياسية بني بقدر ما كانت موضوعاا للصراعات ا

القو  الرىيسية يف البالد حىت توىل سعد تشكي  أول 
. ويقول يف هذا 9123وزارة برملانية يف ظ  دستور 
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إن القو  السياسية املختلفة قد تناولت : "(9)البشري
مسألة السودان هذه ال من حي؛ كوهنا هدفا يف ذاته، 
ولكن من حي؛ أثرها يف الصراعات والتحالفات 

بعضها البعض حول اجلوانب املختلفة الداىرة بني 
للسياسات املصرية. واختذ ك  من تلك القو  موقفه 
من نصوص السودان ال من حي؛ أمهية تلك النصوص 
الدستورية يف حتقيق اسرتاتيجيته السياسية  لنسبة 
للسودان. ولكن من حي؛ أثر هذا املوقف يف توثيق 
حتالفاته أو إضعاف خصومه يف نطاق السياسات 
املصرية، ويف سياق األحداث السياسية املصرية 
الصميمة. وقد الن ك  منهم واشتد، ونظره معلق يف 
األساس على مشروع الدستور ومد  ما سيشغله من 
قوة ونفوذ يف املؤسسات املزمع بناؤها، ومد  ما 

فرباير، وعودة املنفيني  28سيستطيعه إزاء تصريح 
ا أن حادثة واالنتخا ت املقبلة. واملالحظ أيض

"السودان" تلك والصراعات اليت دارت حوهلا، توضح 
نوع الصراعات واملناورات اليت جرت بني األطراف 
الثالثة يف السياسة املصرية: امللك واإلجنليز والوفد، 
ليدعم ك  طرف نفوذه يف مواجهة اآلخرين يف مرحلة 

من فرباير. وتوضح كفاح الوفد  28ما بعد تصريح 
يف املرحلة املقبلة، وإىل  9191ر ثورة الستخالص مثا

أي مد  كان سعد زغلول السياسي العجوز حمنكا 
وأريبا يف سعة احليلة الستخالص أقصى ما ميكن من 

 ".تلك الثمار
مل يكن هناك مشروعاا وطنياا مصرايا  -7

يعاجل تفاصي  هذه املسألة وإن ارتقى الوفد مبطالب 
 أنه مل يصاحبه إىل االستقالل التام ملصر والسودان إال

ارتقاء مالىم يف النظرة الفكرية  (2)وفق البشري
والسياسية للمسألة السودانية وال يف وساى  النشاط 
السياسي احملقق هلذا املطلب. ولقد ظ  منطق "مع 
حفظ كافة احلقوق" قاىماا وجيري تناول املسألة 
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السودانية يف صيغتها اجملردة واحنصر جهد اجملتهدين يف 
احلقوق ودحض دعاو  اإلجنليز استمراراا ملا إثبات 

. ومل تكن هناك 9811جرت عليه احلركة الوطنية منذ 
مواقف أو سياسات مصرية واضحة لتحقيق األهداف 
ولتحوي  املطالب واحلقوق القانونية إىل واقع. ووقع 
هذا الوضع، أي أتكيد احلق، بدون أدوات وسياسات 

امة بني سعد يف قلب نقاشات سياسية برملانية ه
زغلول وأعضاء من احلزب الوطين )الرافعي والصوفاين( 
هو يف جانب يؤكد احلقوق وعدم التنازل عنها ومها 

 يتساءالن عن الوساى  واألدوات.
:"... وال يعود هذا (3)ويفسر البشري هذا الوضع كاآليت

األمر فحسب إىل غلبة الثقافة القانونية على سعد وغالب 
وطنية  لوفد أو احلزب الوطين، فهو أمر قد قيادات احلركة ال

يفسر ولعهم  ملصطلح القانوين كتعبري عن مواقف سياسية 
عملية، ولكنه ال يفسر هذا االستغراق يف "املوقف 
القانوين". إمنا قد يعود إىل وضع سياسي وجدت احلركة 
الوطنية نفسها فيه  لنسبة للسودان، وهو املطالبة بتحقيق 

ر لديها أي من ممكنات حتقيقه العملية هدف ال يتواف
 ملمارسة املباشرة، فضال عما شاب النظرة إىل السودان من 
اعتباره أرضا وهنرا يف األساس. وفضال عن الطابع الربجوازي 
الرأمسايل للقيادات الوطنية وقتها وغلبة مصاحل مالك األرض 
الزراعية عليهم، وهو طابع يبلور املصاحل االقتصادية يف 
مفهومي "امللكية" و"العقود"، واحلاص  أن الطابع الربجوازي 
لقيادة احلركة الوطنية الدميقراطية مبصر، مل يتكشف أبنصع 

 ".مما تكشف به يف تناوله ملسألة السودان
وميكن القول استعجاال لألحداث أن الوفد املصري، "

، الذي 9191تنظيم احلركة الوطنية الدميقراطية املصرية لثورة 
ستطاع أن جيمع املصريني ويستوعب نشاطهم وطموحهم ا

الوطين واحلضاري، وحقق بذلك أمسى ما ميكن حتقيقه يف 
إطار ما تتيحه الظروف التارنخية، والذي أسهم بتكوينه 
اجلامع يف بلورة اجلامعة املصرية، هذا الوفد املصري منذ اليوم 
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األول الذي مل يراعم يف وجوب قيامه على أساس مصري 
وداين جامع، قد حكم  نفصال السودان عن مصر س

وجاءت مطالبه عن استقالل السودان تفتقد وساى  
حتقيقها، وجاءت صياغته الفكرية عن عالقة مصر 

 ". لسودان انشزة عن معناها التحريري األصي 
إن عزلة الوفد عن حركة السودان من الناحية التنظيمية "

عوبة االتصال،  ومل يكن مل يكن قدرا رارنخيا مفروضا رغم ص
الوفد يتخلف عن ممارسة الصعب يف مصر، بدلي  قيام 
التنظيم السري للوفد، وممارسته ما مارس من أعمال العنف 
واالغتياالت السياسية. وأن الوفد الذي ضرب املث  يف 
جامعيته ومشوله وقف عند احلد الفاص  بني البلدين ال ميد 

؛ عن استقالل البلدين ولو طرف سبابته. مكتفيا  حلدي
ومتساىال يف حرية "ما العم "  لنسبة للسودان؟ فلما صاح 
الصوفاين أن اتصلوا  لسودانيني  قوطع ليعود السؤال احلاىر 

 "ما العم ؟".
خامتة القول عن السيا  اإلقليمي والعاملي لثورة 

9191: 
إن إشااااكالية العالقااااة بااااني الااااداخلي واخلااااارجي كماااادخ  

: االندالع واملسار والنتاىج، 9191راريخ ثورة إلعادة قراءة 
ه  كان السياق اخلارجي شرطاا للثورة  -فرض أمرين: أوهلما

هو:  -أم سبباا مباشر أو غري مباشر أم حمدداا؟، ًثين األمرين
هاااا  فشاااالت أم جنحاااات الثااااورة يف حتقيااااق مطالااااب الشااااعب 
  وقيادة احلركة الوطنية املصرية وما قدر هذا النجاح أو الفش

 وما قدر مسئولية ك  من الداخلي أو اخلارجي عنه؟
ورغااام صااااعوبة االدعااااء أبنااااه ميكااان تقاااادمي إجاباااة سااااريعة 
-وسااهلة عاان هااذه املنظومااة املتداخلااة ماان العواماا ، إال أنااه 

فااإن االجتهاااد  -وانطالقاااا ماان مااا قُاادم يف الدراسااة ماان حتلياا 
يظاا  ضاارورايا هبااذا الشااأن، فهااو لبنااة ماان لبنااات بناااء أتصااي  
نظااااري عاااان الثااااورات يف راريااااخ مصاااار بصاااافة خاصااااة والعااااامل 
العريب واإلسالمي بصفة عامة، ونكتفي يف هذا املوضاوع مباا 

 يلى:
أساااااس اناااادالع الثااااورات هااااو الااااداخ ،  -9

واخلااااارج هاااااو بيئااااة تفااااارز ماااادخالهتا إىل نظاااااام الاااااداخ  

خاالل مساار الثاورة  حتفيازاا أو مسااندة أو إعاقاة. ولقاد  
الحااتالل الربيطاااين كامنااة، كاناات مكااامن الثااورة ضااد ا

وتراكمت األسباب احملفازة الداخلياة ماع عواقاب احلارب 
العاملية األوىل االقتصادية واالجتماعية على الناس، كما 
تراكمات أسااباب أخار  حمفاازة للنخباة خاصااة ماع مناااخ 
ما بعد احلرب وذيوع آمال كبرية يف املساتعمرات عقاب 

ين لادعاو  سقوط إمرباطورايت قدمياة وتوظياف املنتصار 
احلاااارايت وحقااااوق تقرياااار املصااااري وإشاااااعتهم هلااااا. وماااان 
انحياااااة أخااااار  مث ااااا  الساااااياق العااااااملي )تعاضاااااد القاااااو  
االساااتعمارية املنتصااارة( عاىقااااا أماااام مطالاااب االساااتقالل 
الكاماا ، باا  اعاارُتف  حلمايااة الربيطانيااة علااى مصاار يف 
بناااااااود معاهااااااادة فرسااااااااي ورفاااااااض املاااااااؤمترون املنتصااااااارون 

ي القضااية املصاارية، وغريهااا ماان القضااااي االسااتماع ملمثلاا
التحرير الوطين. ب  انصارفوا للبحا؛ عان أقنعاة جديادة 

 لالستعمار جتعله أكثر قبوالا مث  نظام االنتداب.
ولاااذا، وبقااادر ماااا كانااات انااادالع الثاااورة  -2

اا شاعبياا منقطاع النظاري تكاتفات فياه مجياع الفئااات  جناحا
لوطنياااة، وراء مطلاااب واحاااد ووراء قياااادة الوفاااد للحركاااة ا

وبقاادر مااا كاناات هااذه املساااندة الشااعبية مسااتمرة طااوال 
، بقااااادر ماااااا  9124مساااااار سااااانوات املفاوضاااااات حاااااىت 

اااااا جزىيااااااا وحماااااددا  كانااااات نتااااااىج التفااااااوض جتساااااد جناحا
، 9122فربايااار  28ملطالاااب الثاااورة.  ومل يكااان تصاااريح 

وفشاااا  مااااا تاااااله ماااان مفاوضااااات وحااااىت اسااااتقالة سااااعد 
ساالطة –اسااية لربيطانيااا زعلااول، إال نتاااج املناااورات السي

بااااني امللااااك واألحاااارار الدسااااتوريني )الااااذين  -االحااااتالل
وصاافوا  ملعتاادلني( وبااني جناااح سااعد يف الوفااد )الااذين 

بااااا  -وصااااافوا  ملتشاااااددين(، فلقاااااد كاااااان عااااادم توافاااااق 
باااني املفاوضاااني املصاااريني نقطاااة ضاااعف   -االختالفاااات

كباااارية، بقاااادر مااااا كااااان تكاااااتف الشااااعب واالساااااتجابة 
طعة وعدم التعاون مع اإلجنليز مكمن قوة لدعاوي املقا

 للثورة.
بعباااارة أخااار  فاااإن درجاااة جنااااح أو فشااا  الثاااورة حتاااددت 
بنمط العالقة بني: أدوار الشعب، اجلهاز احلكومي، قيادات 
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احلركة الوطنية. وإذا كان سعد زغلول يدرك قوة حق القضية 
هباااذا احلاااق، إال أناااه كاااان يااادرك  -بشااادة-املصااارية، ومتساااك 

صاااعوبة املهماااة وطاااول أجلهاااا وضااارورة االساااتمرار فيهاااا أيضااااا 
بااادون توقاااف. وهاااذا ماااا يكشاااف عناااه رارياااخ احلركاااة الوطنياااة 

-9154املصااارية حاااىت حتقاااق اجلاااالء التاااام عااان أرض مصااار 
. وكااان هااذا الفشااا  اجلزىااي أو النجااااح اجلزىااي لثاااورة 9156
منطااااا تكااارر يف الساااياق العاااريب والعااااملي، يف فااارتة ماااا  9191

  أي فااااااارتة خباااااااّو وأفاااااااول جنااااااام اإلمرباطاااااااوريتني باااااااني احلاااااااربني
الربيطانيااة والفرنسااية وانتهاااء قيااادة أورو  للعااامل، كمااا اتضااح 
يف احلاارب العامليااة الثانيااة ونتاىجهااا. فلقااد  شااهدت فاارتة مااا 
بعاااد احلااارب العاملياااة األوىل ظهاااور وتعااااظم احلركاااات الوطنياااة 

واألفريقية  مما والقومية يف العديد من البالد العربية واآلسيوية 
بني  أن عصر أفاول االساتعمار قاد بادأ، إال أناه مل يقادر هلاذه 
احلركااااات أن تثماااار نتاىجهااااا كاملااااة إال بعااااد احلاااارب العامليااااة 

 .(9)الثانية
 9191ولكااااااان يظااااااا  النااااااادالع ثااااااااورة  -3

ويف إطااار -ومسااارها ونتاىجهااا يف هااذه املرحلااة الزمنيااة 
 لنسابة دالالت هاماة  -هذا الساياق الادويل واإلقليماي

للتاااااااااااااريخ العااااااااااااريب واإلسااااااااااااالمي، وخاصااااااااااااة  لنساااااااااااابة 
إلشااكاليات العالىااق بااني الااروابط: العثمانيااة، الوطنيااة، 
العروبياااااة، اإلساااااالمية، الااااايت أطلااااات برأساااااها بقاااااوة ماااااع 

 اندالع احلرب العاملية األوىل. 
حقيقاااااةا، انتهااااات الرابطاااااة العثمانياااااة  نااااادالع احلااااارب مث 

فية أمالكهااااا العربياااااة، جاااااءت هزميااااة الدولاااااة العثمانيااااة وتصااااا
وتراجااااع التياااااار الاااااوطين الاااااذي مثلاااااه احلااااازب الاااااوطين بزعاماااااة 
اااا  مصاااطفى كامااا  مث حمماااد فرياااد، ولكااان ظااا  التسااااؤل قاىما
حاااااااول الرابطاااااااة العروبياااااااة أو اإلساااااااالمية يف مقابااااااا  الوطنياااااااة 

أهناااااا ثاااااورة وطنياااااة  9191املصااااارية. فمااااان الاااااذاىع عااااان ثاااااورة 
والدسااااتور.  مصاااارية، حمصااااورة األهااااداف يف اسااااتقالل مصاااار

لكاااان: أمل يكاااان هلااااا ارتباطااااات  لسااااياق العااااريب احملاااايط، إال 
 السودان؟

                                                           

-356سابق، ص ص  ( انظر التفاصي  يف : حممد السيد سليم، مرجع 9)
380. 

لقاااد حتقاااق إعاااالن اساااتقالل مصااار بتحفظاااات أربعاااة يف 
يف إطار جتزىة عربية، وهناية آخر رابطة مجاعية )ولو  9122

أضاااحت شاااكلية يف أواخااار أايمهاااا( وهاااي الرابطاااة العثمانياااة، 
طاين والفرنساي، وبداياة وسقوط الشام يف يد االستعمار الربي

تنفيذ املشروع الصهيوين يف فلسطني مبقتضى وعد بلفور ويف 
ماااااان انحيااااااة -رعايااااااة ساااااالطة االنتااااااداب الربيطاااااااين، إال أنااااااه 

شاااركت مصاار يف جهااود إحياااء اخلالفااة اإلسااالمية  -أخاار 
 .(2)9124بعد إلغاىها يف تركيا 

اااا وشاااعباا وحكوماااة -إذن فمااااذا كاااان موقاااف مصااار  ملكا
مان هاذه التطاورات وغريهاا يف املغارب العاريب. هاذا  -وأحزا 

موضااااوع شااااديد األمهيااااة )نخاااارج ماااان نطاااااق هااااذه الدراسااااة( 
لداللتااه  لنساابة للعالقااة بااني االجتاهااات العروبيااة واإلسااالمية 
والوطنية املصرية على سااحة مملكاة مصار الربملانياة الدساتورية 
ن املساااتقلة )امسااااا حتااات حتفظااااات أربعاااة(، يف هاااذه الفااارتة ماااا

التحاااااوالت العامليااااااة ومااااان تطااااااور أدوات وسياساااااات الاااااادول 
االستعمارية من أج  ترسيخ دعاىم "دول قومية"، ومن أج  
إعاداد وتعبئااة خناب جدياادة أكثار اسااتعداداا حلماياة مصاااحلها 
يف ظاا  "اساااتعمار جديااد غاااري تقلياادي"  وهاااي نفااس الفااارتة 
الااايت وضاااعت، بعاااد إلغااااء اخلالفاااة، باااذور اجتاهاااات إساااالمية 

دة تشاااااكلت يف إطاااااار حركاااااات سياساااااية وجمتمعياااااة مل جديااااا
.أتلفهااااااااااااااااااااااااااااا مصااااااااااااااااااااااااااااار أو غريهاااااااااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااااااااان قبااااااااااااااااااااااااااااا 

                                                           

حممد السيد  ( يف: د.9131-9124( انظر تفاصي  هذه جهود ) 2)
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