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ـتـاحـة في كـتـابـة تـاريخ ـاذج بـارزة لالسـهـامـات ا يـسـتـعــرض هـذا الـكـتـاب 
ــداخل ومن ثم فـقـد كـانت ـاذج مــتـبـايـنـة االسـلـوب وا ـعـاصـر  وهي  مــصـر ا

نتوج. متباينة اخملارج وا
ويــأتي هــذا الــتـنــاول مـن خالل عــدة فـصــول ودراســات كــتــبــتـهــا عن الــذين
أســـهــمــوا فـى كــتــابــة الـــتــاريخ وبـــعض دراســاتــهـم أو كــتــابــاتـــهم وقــد رأيت أن
ـتد بعـضهـا ألكثر أنشـرها على نـحو مـا أعددتهـا للـنشر مـنذ سـنوات طويـلة 

من عشرين عاما.
وقد آثـرت ان يكون تناولي لكل واحد من هذه الـنماذج مختلفا عن اسلوبي
في تـناول الـنـماذج االخـري ولم اشـأ أن اطـبق معـايـير مـوحـدة في احلـكم علي
ا كتـبت في هذه االبواب ان اعـلي من قدر احد اجلـميع ذلك أني لم أقصـد 
ـا كـتـبت ان اعـلي من قـدر اسـلـوب عـلي آخـر او عـلي االخـرين  ولم اقــصـد 
عــلي اسـلــوب  وال من قــدر مـكــتــوب عـلي مــكــتـوب  وال من قــدر مــنـتــوج عـلي
ـكـن ان يـنــشـأ عن ــا كـان قــصـدي االول  واالهم هــو اثــبـات مــا  مــنـتــوج  وا
الـتــبـاين  من اثــار مـفـيــدة التـنــتـهي وال تـنــقـضي وهــو قـصـد حــمـيـد ال اظن ان

»U²J « «c¼
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ـبـذول احـدا يـقـلل  من اهـمـيـته  وال اظن ان احـدا يـهـون  من قـيـمـة اجلـهـد ا
فيه.  

ومن حق قـلـمي عـلي ان اقـول ان مـا اقـدمه هـنـا من درس وتـمـحـيص ونـقـد
ـثـل حـصـرا لــلـشـخــصـيــة في االطـار الـذي واسـتــعـراض ومــقـارنـة ومــوازنـة ال 
سـتحـيل علي وعلي وضعـته للـداللة علي طـابع النـافذة او طـبيعـتهـا فهذا هـو ا
ـا فـعـلت كان في حـقـيـقة ـقـصود  ـعـني ا من درست وعـلي مـا درست  لكن ا
االمـر مـحــاولـة السـتـكـشــاف الـطـابع الـغـالـب عـلي انـتـاج صـاحـب الـشـخـصـيـة 
ي  والـيـسـاري مـوجـودان بـقوة في ـثـال فـان الـبـعديـن  االكاد  وعـلي سبـيل ا
انتـاج عبد العظيم رمضـان لكن طبيعة الوعاء الـصحفي الذي استوعب معظم
ـا غـطـا عـلي الـصـفـتـ االخـريـ  وكذلـك احلال انتـاجه صـبـغ هذا االنـتـاج 
في كتـابـات السـربوني الـتي اعتـمـدت علي الـوثيـقة وعـلي الـوطنـية لـكن إشراق
عـبــاراته وفـنــيـة تــقـدمــته لــلـحـقــائق  اضــفت صـفــة نـافــذة االدب عـلي اعــمـاله

العظيمة . 
وفى الـدراسات التى يضـمها هـذا الكتاب حـديث أرجو أن يكـون مثمرا عن
عاصر وهو حديث ال يقف عند كثير من مواضع العظة والعبرة فى تاريخنا ا
ا يتعـداها إلى ما يجـاورها من محطـات صغيرة وصف احملطـات الكبـرى وإ

ا عرفت به من سمات ومالمح أثرت فيه وصاغت الوصول إليها 
ـا ــا كــتــبت عــنــد حــدود األحــداث الــســيــاســيــة وإ كــذلك فــإنى لم أقف 
تعـديت هذا إلى بعض األحداث الفنـية والعلمية الـتى تصور تطور اجملتمع فى
اجتـاهــات لم تــتـشــكل رؤيــتـهــا بـعــد حـتى فـى عـقــيـدة الــذين عـاشــوا األحـداث
سـارها أو نـقدهم لـنتـائجـها وقـد أردت بالـباب وسجـلوهـا وأظهـروا فهـمـهم 
اخلاص بـاألستـاذ اجلبـاخنـجى أن ألفت النـظر إلى أن الـتاريخ ال يـقتـصر على
الـتــاريخ الـسـيـاسى وقـيـام احلـكـومـات وسـقـوط وتـولى الـرؤسـاء ومـفـاوضـات
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تـد ليـشمل كل صـور التـاريخ ومياديـنه التى ال ا هـو  االستـمعـار فحـسب وإ
ينـبغى أن نـفرط فى الـعنـايـة بهـا وإال فإنـنا نـفقـد كثـيرا من بـناء الـتاريخ الـعام

وموضوعيته وقدرته على اإلحاطة والفهم والتأثير
أما الـدراسـة اخلـاصـة بالـدكـتـور محـمـد صـبـرى السـربـونى فـقـد كانت من
بـاب الــطــرافــة هى إســهـامـى فى الــنـدوة الــتى أقــامــتــهــا مـنــذ اكــثــر من عــشـر
سنـوات جلـنة الـدراسات األدبـيـة فى اجمللس األعـلى لـلثـقافـة بـرياسـة مقـررها
الــدكـتـور صـالح فـضل وقـد آثــرت أن يـكـون مــوضـوع هـذه الــدراسـة ذا عالقـة
بالـنـدوة من نـاحـيـة وذا عالقـة بـالـلـجـنـة من نـاحـيـة ثانـيـة وذا عالقـة أهم من
هذه وتـلك وهى العالقـة بتفـرد السـربونى فى دراساته الـتاريـخية الـتى بلورت
ــعـروف فى تـنـاول الـعـلـوم اإلنـسـانــيـة بـطـريـقـة تـتـعـدد فـيـهـا الـذكـاء الـفـرنـسى ا
الزوايـا وتتآلف وهو ما انطـبعت به دراسات السربونى الـتى جمعت ب ثمار

األدب والتاريخ على نحو رائع
اما الـباب الـثانى فـيتـضمن دراسـة تعـريفـية مـوسعه ومـوثقـة بالـدكتـور سيد
ـعـاصـر ـصـرى ا عـويس وانـتــاجـة الـفـكـر الـذى تـفـرد وتـشـبع بـدراسـة الـتـاريخ ا
وروايتـه وتأمـله واحلـكم عـلـيه من وجـهـة نـظـر اجتـمـاعـيـة  او عـلى اقل تـقـدير

من نافذة اجملتمع.
وقد تـناولت منهج الدكتور عبد العظيم رمضان في دراست يضمهما هذا
الـكـتـاب   ومن اجلـديـر بالـذكـر انـي كتـبـت في سـيـاقـات اخري ثـالث مـقاالت
) عن هـذا الـعالم اجلـليل  وانـي الدعو الـله في هذه مـوجزة ( غـير الـدراسـت
بـاركة ان يـظـهر عن قـريب الـكتـاب الـذي يضـمهـا بـ دفتـيه  وهذه السـاعـة ا
ـقـال الــذي رثـيـته به في االهـرام  ومـقـاالن آخـران عن ـقـاالت الـثالثـة هي ا ا

تميز في ذلك العهد . مكانته في عصر مبارك  ودوره الذكي وا
ؤرخ لكـن هذا الـكـتـاب الذي بـ ايـديـنا يـضم دراسـتـ مهـمـتـ عن ذلك ا
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العظيم :
أمــا الــدراسـة األولـى فـقــد أردت بــهــا أن أقــدم لــلـقــار نــظــرة الــطـائــر إلى
ـمتـد لـلدكـتور عـبـد العـظـيم رمضـان الـذى هو عـلى سـبيل اإلسهـام الـتاريـخى ا
اليـقـ أكـثر أبـنـاء جـيله إسـهـامـا فى دراسة تـاريخ مـصـر فى القـرن الـعـشرين
وقــد أبــنت فى هــذه الـدراســة عن كــثــيـر مـن مالمح أســلـوبـه فى الـتــاريخ وفى
التأريخ كما تعرضت للتحوالت الفكرية التى مرّ بها ولآلفاق التى امتد إليها

بدراساته وللزوايا التى تناول فيها موضوعاته
ومع أنى نـقلت فـى بعض من كـتـبى عن دراسـاته التـاريـخيـة مـعتـزا ومـقدرا
ومع أنى اخـتلـفت مع كثـير من آرائه ومـع أنى أثنـيت على كـثيـر من معـاجلاته
ـكانة الرجل فى اح  فقـد أردت من هذه الدراسـة شيئـا آخر قد يكـون هو اإل
الـدراسـات الـتـاريـخـيــة لـوطـنه وذلك فى مـقـابـل جـوهـر رثـائى له فى األهـرام
الـذى اتــخـذت له عـنــوانـا داال هـو »عـبـد الــعـظــيم رمـضــان ومـكـانــته فى تـاريخ

أمته«
وقـد تــنـاولت فى الـدراســة الـثـانــيـة مـنـهـج عـبـد الـعــظـيم رمـضــان فى تـنـاول
حرب أكـتوبر اجمليدة     وهـو منهج عمد إلى اجلـوانب السياسـية والسيادية
التى أحـاطت باحلرب وحاول تفسـير بعض أحداثها ومقـدماتها وآثارها وقد
ــطــلــقـة فـى عـرض آرائـه ومـعــتــقــداته وإن كــنت قــد أعـدت الــتـزمـت األمـانــة ا
عـرض آرائه بـطـريـقـة مـخـتـلفـة تـمـامـا من حـيث الـشـكل والـتـبـويب والـتـرتيب
ــهـــا بـــهــذا ـــتـــتــابـــعـــة عن تـــقـــد ــقـــاالت ا هـــادفـــا إلى تـــقـــد صــورة تـــعـــجـــز ا
الوضـوحوأما الدراسة اخلاصة باالستاذ اجلباخنجي فقد كتبتها للمرة األولى
مــنــذ اكـثــر من ربـع قــرن عـقـب صـدور كــتــاب هــذا األســتــاذ اجلـلــيل ثـم أعـدت
كتـابتها فى مطلع األلفية الثالثة ثم أعدت كتابتها للمرة الثانية لتكون بابا من
ـصري عـنى كـما هـو واضح من عنـوانه بـعشق الـتاريخ ا أبواب هـذا الـكتـاب ا
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ونوافـذ كتـابته وظـنى أنه لوال عشق األسـتاذ اجلـباخـنجى وأمثـاله من الفـنان
النـقـاد  فى كل حضـارة  للـتـاريخ لضـاعت علـيـنا مـعالم تـاريخ الـفن فى وطنـنا

بكل ما تهيئه له من معرفة راقية وتذوق أمثل
وأمــا الـدراسـة اخلــاصـة بــاالسـتـاذ شــاروبـيم  فــقـد أعــددتـهــا عـقب صـدور
حتـقــيق الـدكـتـور عــبـد الـوهـاب بـكــر لـلـجـزء الــذى لم يـنـشـر مـن قـبل من كـتـاب
ـؤلـفه مـيـخـائـيل شـاروبـيم وقـد أردت بـهـا أن أبـ عن جـهـد واحد »الـكـافى «
من عــشـاق الـتـاريخ الـهــواة الـذين اعـتـمــدت عـلـيـهم وعـلـى جـهـودهم الـدراسـات
ـعـاصـرة وقد أعـدت قـراءة تـاريخ الرجـل وكتـابـته الـتاريـخـيـة على التـاريـخـية ا
ضى الـزمن وتكـشفت أيـضا ضوء مـا أصبـح متـاحا لـنا من حـقائق تـكشـفت 

سار األحداث بالقدرة على التأمل الهاد 
ـتــواضع في فــتح االعــ عــلي تـاريــخــنـا وكــلي امل ان يــسـهـم هـذا الــعــمل ا
وعلي كـتـابـتنـا لـلتـاريخ عـلي حـد سواء  وان يـزيـد ابنـاء الـوطن مـعرفـة بـالوطن

وبتاريخه وادبياته التاريخية
ـؤرخيـنا وكلى أمل ايـضـا  أن يسـهم هذا الـكـتاب ايـضا فى تـنمـيـة وعيـنا 

وبتنمية وعينا بدراسة التاريخ وفهمه ونقده
واللـه سبحـانه وتعالى أسـأل أن يجعل عـملى هذا خـالصا لـوجهه وإن كنت

أعلم عن نفسى أنى ال أخلو من الرياء فى كل ما أفعل
واللـه سبحـانه وتعـالى أسأل أن يـهدينـى سواءالسـبيل وأن يـرزقنى الـعفاف
والغـنى والبر والتقى والفضل والهـدى والسعد والرضا وأن ينعم علىّ بروح
ـوحـدين وشك ـان الـعـجـائـز ويـق ا طالـب العـلم وقـلب الـطـفل الـكـبـيـر وإ

األطباء وتساؤالت الباحث
ـتعنـى بسمـعى وبصـرى وقوتى مـا حييت واللـه سبحـانه وتعـالى أسأل أن 

وأن يحفظ علىّ عقلى وذاكرتى وأن يجعل كل ذلك الوارث منى
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والــله ســـبــحــانه وتـــعــالى أســأل أن يــذهـب عــنى مــا أشـــكــو من ألم و وصب
وأن يحسن ختـامى  وأن يجعل خـير عمرى آخـره وخير عـملى خواتمه وقلـق

وخير أيامى يوم ألقاه
والـله ســبـحـانه وتـعـالى أسـأل أن يــعـيـنـنى عـلى نـفــسى وأن يـكـفـيـنى شـرهـا
ــا عــلــمـنى وأن وشــر الــنـاس وأن يــوفــقــنى ألن أ مــا بــدأت وأن يـنــفــعــنى 
كـننى من الـقيـام بحق شـكره وحـمده وعـبادته فـهو يعـلمـنى ما يـنفـعنـى  وأن 
ـنـطق والـفـكـر والـذاكـرة والـصـحة ـعـرفـة وا وحـده الـذى مـنـحـنى الـعـقل وا
ـال والــقـبــول  وهــو جلّ جالله الــذى هـدانى والــوقت والــقـدرة واجلــهــد وا
ووفــقــنى وأكــرمــنى ونــعّــمـنـى وحــبب فىّ خــلــقَه وهــو وحــده الــقـادر عــلى أن
يتـجاوز عن سـيئـاتى وهى ـ بالـطبع وبـالتـأكيـد ـ كثـيرة ومـتواتـرة ومتـناميـة  فله

سبحانه وتعالى ـ وحده ـ احلمد والشكر والثناء احلسن اجلميل
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(١)(١)
ــصـريــ الـذين جــمـعـوا ـفــكـرين ا كـان الــدكـتــور مـحــمـد صــبـرى من أبــرز ا
الـتـفـوق فى األدب والـتـاريخ مـعـاً وقـد تـمـيـز بقـدرات نـقـديـة عـالـيـة وبـكـتـابات
تـاريـخـيـة رائـعـة وقـد كـان أول مـصـرى يـنـال درجـة دكـتـوراه الـدولـة من جـامـعة
الـــســــوربـــون فـى بـــاريـس (١٩٢٤) وقـــد عــــاد بـــعــــدهـــا إلـى مـــصــــر حـــيـث عـــمل
ـصـريـة كـمـا عـمل ـعـلـمـ الــعـلـيـا ثم فى اجلـامـعــة ا بـالـتـدريـس فى مـدرسـة ا
همة فكان كذلك اسـتاذاً للتاريخ فى دار العلوم كما انـتدب لبعض الوظائف ا
مديـراً للمـطبوعـات قبل هذا كـان السربـونى قد انتـدب (١٩٣٩) للعـمل مديراً
كتبات عهد ا صرية فى جينـيف واختير ليكون أول عمـيد  للـبعثة التعليـمية ا
ـعــهـد الـذى والـوثــائق عـنـد انــشـائه فى كــلـيـة اآلداب بــجـامـعــة الـقـاهــرة وهـو ا
حتـول بـعـد هـذا إلى قـسم لـلمـكـتـبـات ويبـدو أن تـعـيـ الـسربـونى مـديـراً لـهذا

v½uÐd « Èd³  bL×   Æœ
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ـثـابـة تــصـرف ذكى أو عـبـقـرى من وزيـر ـبـتـكـر فى ذلـك الـوقت كـان  ـعــهـد ا ا
عـارف الوفدى الدكتور طه حس الستـغالل جهد السربونى وطاقته بعد أن ا
تـخـطـاه الـدكـتــور الـسـنـهـورى فى الـتـعـيـ كـمـديـر عـام لـدار الـكـتب ١٩٤٦ حـ

دير دار الكتب. خلت هذه الوظيفة وكان السربونى فى ذلك الوقت نائبا 
ـكتبات فى عهـد الوثائق وا ولم يطل الـعهد بـالسربـونى فى منصـبه كعميـد 
جامـعـة الـقـاهـرة إذ كـان واحـداً من الـذين أخـرجـتـهم الـثـورة من مـنـاصـبـهم فى

بداية عهدها حتت شعار التطهير.
(٢)(٢)

لـم يـكن الـسـربـونـى فى بـدايـة حـيـاتـه مـتـفـوقـا فى دراســته وقـد حـصل عـلى
نازل (١٩١٣) فى سن كـبيرة لكنه أعقب حصوله على شهـادة البكالوريا من ا
الــبـكــالــوريــا بـالــســفــر إلى فــرنـســا (١٩١٣) ثم (١٩١٤) وقــد حــصل بــعـد أربع
ســنـوات عـلى درجــة الـلــيـسـانس ثم اســتـأنف دراســته حـتى حــصل عـلى درجـة
دكــتــوراه الــدولــة الــتى كــان هــو أول مَـنْ نــالــهــا من الــســربــون وقــد داوم عــلى
االعـتـزاز بـهــذا اجملـد حـتـى أطـلق عـلى نــفـسه ذلك االسم الــذى عـرف به وهـو
السـربونى وكـان فى هذا اخلـلق مقـتديـا بعـلمـائنـا األول الـذين كـانوا يـسمون

أنفسهم باألزهرى.
لـلـسـربـونى مـن الـكـتـابـات األدبـيـة سـلـسـلـة كـتب عن الـشـعـراء بـدأهـا بـكـتـابه
قدمة «شـعراء العصر» وقد نـشره فى شبابه وصـدر اجلزء األول منه ١٩١٠ 
ـقـدمـة ـنــفـلـوطى ثم صـدر اجلــزء الـثـانى  لألديب الــكـبـيـر مـصـطــفى لـطـفى ا
لـلـشـاعـر الـعـراقى الـكـبـيـر جـمـيل صـدقى الـزهـاوى ثم أصـدر كـتـبـاً أخـرى عن
«محـمود سامى البـارودى» و«إسماعيل صـبرى» وفيمـا بعد أصدر سـلسلة كتب
مهـمة عـن الشـعر والـشعـراء كان أولـها كـتـابه «أمرؤ الـقيس» (١٩٤٤) وثـانيـها
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«الـشعـر اجلـاهـلى: خـصـائـصه وأعالمه» وثـالـثـهـا «ذو الـرمـة» (١٩٤٦) ورابـعـها
«أبو عبادة النجدى» (١٩٤٦).

وإلى محـمـد صبـرى يعـود الـفضل فى نـشـر مجـمـوعة كـبيـرة من شـعر أمـير
الـشعـراء أحـمـد شـوقى لم تـكن قـد نـشـرت فى ديـوان شـوقى عـنـد طـبـعه وقد
نشـرها باسم «الشـوقيات اجملهـولة» وقد تولت مطـبعة دار الكـتب طباعة هذا

الكتاب أكثر من مرة.
وله أيـضا كـتاب عـن الشـاعر خـلـيل مطـران بـعنـوان:  «خـليل مـطران.. أروع

ما كتب» (١٩٦٠).
وباإلضـافـة إلى هذه الـدراسات الـقـيمـة عن الشـعـراء نشـر السـربـونى كتـاباً
اضى» وقـد ضمنه مجموعة بعـنوان «أدب وتاريخ» وكتابا آخـر بعنوان «ذكرى ا

من مقاالته التى كتبها ونشرها فى صباه.
(٣)(٣)

أمـا دراســاته الـتــاريـخــيـة الــتى ال تـزال حتــظى بــقـيــمـة كــبـيــرة فـقــد بـدأهـا
صـرية (١٩١٩) وعـمل على بحـمـاس وطنى عـندمـا شـارك بجـهده فى الـثـورة ا
ـصـرى فى فـرساى بـكـتـاباته الـتى تـمـيزت بـالـقـدرة البـيـانـية مـسـاعـدة  الوفـد ا
فــضال عن اإلحـاطــة الــتـاريــخــيـة وقــد ألف فى هــذه الـفــتــرة كـتــابــا من جـزأين
صريـة» وقد صدر اجلزء األول فى ١٩١٩ والثانى فى ١٩٢١ بـعنوان «الثورة ا
صـرية». أما رسـالتـه للدكـتوراه فـكانت ـسألـة ا كمـا نشـر كتـابا ثـالثـا بعـنوان «ا

بعنوان «نشأة الروح القومية فى مصر».
: وفـــيـــمـــا بـــعــــد بـــذل الـــســـربـــونـى جـــهـــده لـــتـــألــــيف مـــرجـــعـــيـه الـــضـــخـــمـــ
ــــســـألـــة الــــشـــرقـــيـــة» ـــصــــريـــة فى عــــهـــد مـــحـــمــــد عـــلى وا «االمـــبـــراطــــوريـــة ا
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ـصـرية فى عـهد إسـمـاعيل والـتـدخل اإلجنلـيـزى الفـرنسى» و«االمبـراطـورية ا
ـــصــــرى (١٨٢١ ـ ١٨٩٨) ثم كـــتـــابه كـــذلـك نـــشـــر كـــتـــابـــا آخــــر عن الـــســـودان ا
«االمـبــراطـوريــة الـسـودانــيـة فى الـقــرن الـتـاسع عــشـر» وقـد نــشـره عـام ١٩٤٨
وكـتــابــا آخــر عن مـصــر فى إفــريــقــيـا الــشــمــالـيــة وفى ١٩٢٤ نــشــر كـتــابه عن

«الثورة العرابية فى مصر».
وحملمـد صبرى السـربونى باإلضافة إلى هـذا دراسات تاريخيـة متميزة فى
ـعــنـاه الــواسع مــنـهــا «تـاريخ احلــركـة مـوضــوعـات خــارج نــطـاق تــاريخ مـصــر 
االستـقاللية فى إيـطاليـا» وفى ١٩٢٢ نشر كتـابه عن «الثورة اإليـطالية» وفى
١٩٢٧ نـشــر كـتــابه عن «الــثـورة الــفـرنــســيـة ونــابـلــيـون» وفى ١٩٢٧ أيــضـا نــشـر

فصالً مهما عن «الثورة األمريكية».
ـتدفـقة بالـبحث الـعلمى وفى هذه اجملـموعـة من الكتـب اجتمـعت الوطـنية ا
أل احلـمـاس قلـبه مع عقل وذج نـادر للـمـؤرخ الوطـنى الذى  األصـيل وظهـر 

ذكى قادر على إثبات أطروحاته وأسلوب علمى.
وقـد تـفــوق مـحـمـد صـبــرى فى كـتـبه الـتــاريـخـيـة ومـا تــضـمـنـته من دراسـات

تميزة. بفضل موهبته العالية وقدراته ا
وكمـا كـان الـسـربونـى أول مَنْ تنـاول الـتـاريخ وكـتبـه بأسـلـوب عـلـمى ووطنى
فـإنه كان من أوائل الـذين اعتـمدوا عـلى الوثـائق فى كتـابة التـاريخ وفى إعادة

كتابته.
وقد تـمكن من دراسة وثـائق قصر عـابدين مسـتعيـنا بأحـد أصدقائه الذين
يـعـرفـون الـتـركـيـة وبـاإلضـافة إلـى هذا فـقـد تـفـرغ لـفـتـرات طـويـلـة للـبـحث فى

مكتبات العواصم األوروبية.
(٤)(٤)

واحلق أن الـتاريخ واألدب قد خدم بعضهما البعض فى دراسات السربونى
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وبـحوثه والشك أن دراسـاته األدبيـة حتفل بـتوظـيف جيـد للـتاريخ والـدراسات
ــا مــكــنه من تــوســيع مــدارك الــبــحث وضــبط أســالــيــبه كــمـا أن الــتــاريــخــيــة 
ـتحمـسة التى مـنحـتها حـرارة الوجدان دراساته الـتاريـخية قـد حفلت بـالروح ا

إضافة إلى دقة العلم وسعة االطالع.
وبـــاإلضــافــة إلى هـــذا كــله فــقـــد كــان الــســربـــونى شــاعــراً وقـــد نــشــرت له
األهـرام فى شــبـابه قــصـيـدة وطــنـيــة فى أثـنــاء احلـرب اإليـطــالـيـة عــلى لـيــبـيـا
ونسـبت القصيـدة من باب اخلطأ إلى الـشاعر الكبـير إسماعـيل صبرى باشا.
ومن الــطـريف أن جــامـعى ديــوان إسـمــاعـيل صــبـرى قــد أثـبــتـوا الــقـصــيـدة فى
الـديـوان والتـزال فى الـديـوان  حـتى اآلن مع أن األهـرام صـححـت اخلطـأ فى

وقتها.
وقد كـان الـسربـونى عـلى الدوام قـريـبآً من احلـركة الـوطـنيـة وعـلى نحـو ما
أفــاد ســـعــد زغــلـــول من مــوهـــبــة مـــحــمــد صـــبــرى الـــســربــونـى فــقــد أفـــاد مــنه
الــنــقـــراشى بــاشــا فـى ١٩٤٧ وكــلــفه بـــوضع دراســة عن الـــســودان ومن حــسن
رارة جتـاه حكم الـثورة بل احلظ أن خـروجه فى التـطهـير لم يـزرع فى نفـسه ا
ـهم إنـه فى عـهـد الـثـورة وعـقب تـأمـيم قـنــاة الـسـويس نـشـر عـام ١٩٥٧ كـتـابه ا
«أسرار قـضية التدويل واتـفاقية ١٨٨٨  وفى العام الـتالى (١٩٥٨) نشر كتابه

«فضيحة السويس».
(٥)(٥)

ـؤرخ الـوطــنى فـقـد ولــست أخـالـنـى مـبـالــغـا إذا وصـفت هــذا الـرجل بــأنه ا
بـــدأت عالقــة مـــحــمــد صـــبــرى الــســـربــونى بـــتــاريخ بـالده من خالل الــوطـــنــيــة
واستـمرت هـذه العـالقة وتـدعمت بـفضل الـوطنـية وحـدها أو بـفضل الـوطنـية
ـكن الــقـول بـأن مـؤثـراً آخـر ـقـام األوفى أو األول عـلـى أقل تـقـديـر وال  فى ا
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قـد أثــر فى تــوجـهــات الـســربــونى الـتــاريـخــيــة بـنــفس الـقــوة الــتى أثـرت به روح
الوطنية فى هذه التوجهات وما حتقق بفضل دأب صاحبها من إجنازات.

واحلق أنــنـا نــرى صـبــرى الـســربـونى مــنـذ مــرحــلـة مــبـكــرة من حـيــاته وقـد
التـفت إلى األهميـة التى تـكسبـها القـضية الـوطنيـة من دراسة التـاريخ ووثائقه
وتـفــصـيالتـه ونـحن نــراه فى أثــنـاء عــمـلـه مع سـعــد زغـلــول كــسـكــرتـيــر لـلــوفـد
صـرى فى باريـس يطـرح على سـعد بـاشا هذه الـرؤية ويـستـحثه عـلى اإلفادة ا
ضى بـخطـوات حثـيثة فى منـها ويـكون رد الـزعيم الـوطنى علـيه دافعـاً له أن 

طريقه العلمى احلافل باإلجنازات فى كتابة التاريخ واكتشافه.
نـرى احلماس وقد دفع الـسربونى إلى إجناز اجلـزء األول من كتابه «الثورة
صـرية» بالـلغة الـفرنسـية وقد رأى أن خـير مَنْ يقـدم لهذا الـكتاب هـو أستاذ ا
فــرنـسى مــتـخــصص فى الـثــورة الـفــرنـســيـة وهـكــذا طـلب إلـى أسـتـاذه أوالر أن
يـقــدم له كــتــابه وقــد قــدمه بــالـفــعل وهــكــذا صــدر كـتــابه الــذى يــتــحـدث عن
أحـداث احلركة الـوطنيـة فى مصـر عام ١٩١٩ على أنـها ثـورة فى الوقت الذى
ا لـم يكن ـصـطـلح قـد اسـتـقر فـى احلديث الـتـاريـخى عـنـهـا ور لم يـكن هذا ا

قد بدأ استعماله فى هذا اجملال.
(٦)(٦)

ــصـريـة ال ـبــكـر عن الــثـورة ا عـلى أن الــقـيــمـة الـفــكـريــة لـعـمـل الـسـربــونى ا
بـكـر فى التـعـريف بـالثـورة فـحسـب بل تكـشف لـنا تقـتـصر عـلى هـذا اإلجنـاز ا
قـدريـن لـقـيـمة أيـضـاً عـن «حسـن الـتـصـرف» الـذى ال يـصدر إال عـن الـعـلـمـاء ا
احلدث ذلـك أن السـربونى نـشـر فى كتـابه بـعض صور الـفـظائع الـتى ارتـكبـها
صـري فى الوقت الـذى كان «الوفد» نـفسه متـحفظاً اإلجنلـيز مع الوطـني ا
جتاه هـذا الـنشـر ألسـبـاب معـنـوية تـتـصل باخلـوف من خـذالن حركـة الـثورة أو



٢١

ــوجــهــة ضــد بـث الــرعب فى نـــفــوس أصــحــابـــهــا من فــظـــاعــة هــذا اجلــرائـم ا
الوطـني لـكن الرؤية العـلميـة للسربـونى كانت تدرك أن هـناك آثاراً أخرى ال
تقل أهـمية وهى تصوير احلركـة الوطنية على حـقيقتها وتصـوير معاناتها من
فظـائع االحـتالل وتـصويـر الـبـريطـانـيـ فى صـورتهم احلـقـيـقيـة الـتى تـكشف
ــثــال ـ يــحــاربــون أكــاذبــيـــهم وتــصــويــرهم ألنـــفــســهم عــلـى أنــهم ـ عــلى ســبـــيل ا

الفوضى فحسب!!
(٧)(٧)

ونـــحن نالحظ أن مـــفــهـــوم الــتـــاريخ فى أعـــمــال الـــدكــتـــور مــحـــمــد صـــبــرى
صـرية ليـدفعه دفعاً إلى السـربونى قد انـصبغ تبـعاً الهتمـامه احلفىّ بالـثورة ا
أن يكـون مـؤرخ الـثورات ولم يـكن الـسربـونى فى تـأريـخه لـلثـورات مـنطـلـقا من
نـزعـة راديـكـالــيـة أو أيـدولـوجـيـة بـقــدر مـا كـان مـنـطـلـقــاً من نـزعـة وطـنـيـة تـرى
ـثابة الباب الوحيد لتحقيق ستعمر أو على ظلم احلكم اجلائر  الثـورة على ا
ــشـــروعــة وبـــاإلضــافـــة إلى هــذا فـــقــد كــان األمــانـى الــوطــنـــيــة أو الـــقــومـــيــة ا
ا تعلم من مـنهج علمى وطرائق بـحث معنياً بـتسجيل أوجه الشبه السـربونى 
ومـواطن العبرة فى تـاريخ الثورات الـتى أرخ لها وكأنه كـان يقدم من خالل ما
ــتــأمل فـى إنــتـاج يــكــتــبه خــدمــة عــلــمــيــة وطــنــيـة لــثــورة بالده وأبــنــاء وطــنه وا
السـربونى فى العشرينيات يراه وقد أجنز طائـفة مهمة من الدراسات العلمية
القـيـمـة عن الـثورات الـشـهـيـرة ففى ١٩٢٢ نـشـر كـتـابه عن «الـثورة اإليـطـالـية»
وفى ١٩٢٤ نـشر كـتـابه عن «الـثـورة العـرابـيـة فى مـصر» وفى ١٩٢٧نـشـر كـتابه
عن «الــثـورة الــفــرنــسـيــة ونــابــلـيــون» وفى ١٩٢٧ أيــضــا نـشــر فــصالً مــهــمـا عن

«الثورة األمريكية».
ولم تكن اخلـدمـة الـعـلمـيـة أو الـفـكريـة الـتى قـدمـهـا السـربـونى ألبـنـاء وطنه
هى كل مـا تغـيـاه من كتـابـته لـتاريخ الـثـورات لكـنه اسـتـهدف هـدفـ آخرين ال
يقالن أهـميـة أولهـما مـعنـوى يتـمثل فى إذكـاء الشـعور بـالثـقة فى الـنفس ح
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يرى الـقار أن الـثورات اخملـتلـفـة تنـتهى إلى جنـاح وثانـيهـما نـفسى يـستـهدف
ــضـادة الــتى تـصــور الــصـراع بــ الـثــائـرين حتــلــيل وتـفــنـيــد الــرؤيـة الــعـقــلـيــة ا
واحملتـل صراعاً ب قوى غـير متكافئـة بينما تغـفل اإلشارة الواجبة إلى أثر

«اإلرادة» فى حتقيق االنتصار..
ـعـنى األخـيـر واضـحـاً ومـتـجـلـيـاً من خالل االسـتـشـهادات ونحـن نرى هـذا ا
واالقتـباسـات التى كـان السـربونى يحـرص على إيـرادها فى نـصوصه كـما كان

يحرص على تكرارها فى دراساته وذلك من قبيل قوله هو نفسه:
«مـضى الزمن الـذى يعيش فـيه احملتل قـرير الـع مـنعم الـبال وسط شعب

يريد أن يعيش حراً».
أو من قبيل استشهاده يقول ما تزينى:

«إن الــطـــريق الــوحــيــد إلـى االنــتــصــار هــو طـــريق الــتــضــحـــيــة والــثــبــات فى
التضحية».

(٨)(٨)
ونـأتى إلى جانب مـهم من إجنازات الـسربـونى التـاريخـية الـوطنـية ذلك أن
هـذا الــرجل كـان أول مَنْ أتـاح نـصــا عـلـمـيـا مــدرسـيـاً يـوضح وجــهـة الـنـظـر فى
الثـورة العرابـية علـى نحو خـالٍ من تصويـر هذه الثـورة على أنهـا حركة خـاطئة
ال تـسـتـحـق إال الـطـعن والـتـجـريح وقـد أورد الـسـربـونى رؤيـته لـلـثـورة الـعـرابـيـة
كـثورة فى كتابه «تاريخ مصر احلديث من محمد على إلى اليوم» الذى أصدره
عام ١٩٢٦ وقـد عـرف هذا الـكـتاب عـلى أنه تـلخـيص لـرسالـة دكـتوراه الـدولة

التى قدم السربونى أطروحتها للسوربون ونال عنها درجته العلمية بتفوق.
ومن اإلنـصــاف أن نـشـيـر بــفـخـر إلى حــقـيـقـة أن مــصـر الـلـيــبـرالـيـة فى ظل
لك فـؤاد كانت قـادرة عـلى أن تقـرر فى مدارس احلـكومـة كـتابـاً ككـتاب حكـم ا
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الـسـربـونـى يـنـظـر إلى احلـركـة الـعـرابـيـة عـلى أنـهـا ثـورة ذات إيـجـابـيـات وذات
مبررات أيضاً.

ـانـا كـبــيـراً بـالـتـاريخ ويـعـول عـلـيه ويـرى أن ونـحـن نـرى الـسـربـونى يـؤمن إ
ـا ال تتكـفل به السيـاسة أو األداء السيـاسى ومن مأثوراته فى الـتاريخ كفيل 

يدان قوله:  هذا ا
«إذا كنا قد ضللنا فالتاريخ لن يضل».

وكـأنه يـريد أن يـقـول إن الـتـاريخ كـفـيل بـالـوصـول إلى احلق إذا لم تـسـعـفـنا
أدواتنا األخرى من أجل الوصول إليه.

(٩)(٩)
ونحن نـالحظ أن السربونى كـان مياال إلى االنتـصار للفـكرة الوطنـية بعيداً
بـكـر مع الـزعـيم سعـد زغـلـول فـإنه آثر عن احلـزبيـة وعـلى الـرغم من عـمـله ا
ــعــتــقــد فى ضــرورة تــوحــد األمــة فى فى مــرحــلــة مــبــكــرة أن يــعــبــر عن رأيه ا
مـطـالـبـتهـا بـأهـدافـها وتـبـدو هـذه الـنقـطـة غـريبـة عـلى مـفـكـر عاش فى وسط
الـلـيـبـرالـيـة الـفـرنـسـيـة الـتى كـانت تـقـوم عـلى فـكـرة احلـزبيـة وال تـمـانع فى أن
يكـون هناك أكثر من رأى بينما اجلماهيـر تبحث عن الصواب فيما بينها وأن
يــكــون هــنــاك أكـثــر من جتــمع يــتــنــافس عــلى الــوصــول إلى الــسـلــطــة ويــتــبـادل
السـلطة لكن السربونى فى ظل عاطفة وطنية جياشة كان يرى ضرورة توحد
األمـة مـن أجل حتــقــيق أهــدافــهــا الـوطــنــيــة وكــان مــنــزعــجــاً إلى أبــعــد حـدود
صرية إلى سـعدي وعدلـي ونراه فى مقال له االنزعـاج من انقسام األمـة ا
ان يـقينى بـأهمية عـنى فى إطار إ فى األهـرام ١٤ إبريل ١٩٢٢ ينادى بـهذا ا
الـتــمـسك بــاحلـكــمــة والـثــبـات وهــنـا نــذكـر لـألسـتــاذ أحـمــد حـســ الـطــمـاوى
الفـضل فى بـعث مقـال الدكـتور مـحمـد صبـرى الـسربـونى ونشـر بعض فـقراته
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فى كـتابه عن سيـرة صديقه الـعظـيم ومن هذه الفـقرات الـتى نشرهـا األستاذ
الطماوى من مقال الدكتور صبرى السربونى ننقل للقار قول السربونى:

ــبــدأ واحـد «لــقــد تــطــورت احلــركــة واتــسـعـت الــهــوة بــ األحـزاب مـع أن ا
والبـرنامج واحد وأصبـحت السياسـة احلزبية متـغلبة عـلى الفريقـ وأصبحنا
ال نـســمع إال جـلــبـة وضـوضــاء فـصــارت احلـركـة بــفـضــلـهــمـا كـطــاحـونــة الـهـواء

جتعجع وال جتد ما تطحنه».
«نحـن بحاجةٍ إلى حزبٍ يوفق ب السعـدي والعدلي أو يضم ذوى العقل
الراجح والـرزانـة فـيـهـما نـابـذا الـعـنـاصر الـتى ال وزن لـهـا فى اجلـانـبـ والتى
كانت حـركة االنقسام سببا فى ظهورها متـجنبا السياسة احلزبية التى كادت

تقتل احلركة فى العهد األخير».
«نـــحن بـــحــاجـــة إلى حـــزب يـــعـــمل عـــلى إيـــجــاد مـــبـــدأ الـــتــعـــاون بـــ األمــة
واحلكـومـة حـزب يصـلح احلـكـومـة ويسـتـخـدمهـا كـآلـة لتـحـقـيق االصـطالحات

وإدخال الثورة فى سياسة عملية سياسة تعمير وبناء».
(١٠)(١٠)

ومن اإلنــصـاف أن نــشــيـر أيــضــا إلى أن احلــمـيــة الــوطـنــيــة كـانت هـى الـتى
دفعت صـبـرى الـسـربونى إلى الـتـصـدى لـكتـابـة تـاريخ مصـر فى الـقـرن الـتاسع
ؤرخـ األوربي بكتابة ـلك فؤاد جملموعة من ا عشـر ح أحس أن تكليف ا
ا ال عروف هانوتو) ر ؤرخ الـفرنسى ا هذا الـتاريخ (وكان فى مقدمة هؤالء ا
ـثقف الـوطـنى لـتاريخ بالده وقـد أدرك الـسربـونى أن تـفوقه يثـمـر ما يـتـمنـاه ا

همة لن يتحقق من دون أن يتحقق له تميز واضح فى أدواته. فى هذه ا
ومن الــعـجــيب أن روحه الــوطــنـيــة كـانـت حـاضــرة أيــضـاً فى اخــتــيـاره لــهـذه
األدوات فــإذا به يــنـصــرف بــتـوفــيق عــجــيب إلى مــحـاولــة اإلفــادة من الــوثـائق
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ــوجـودة فى مـصــر وبـالــتـحـديــد فى قـصــر عـابـديـن وفى دار الـكـتـب والـوثـائق ا
بالـقلعة وعند ذاك واجـهته صعوبة مـبدئية تمثـلت فى أن وثائق قصر عابدين
كانت مـكتوبـة باللـغة التركـية ولم يقف الـدكتور مـحمد صـبرى السـربونى عند
هـذه الـصــعـوبــة كـثــيـراً فــقـد اســتـعــان بـصــديـقه ســامى الــسـراج لــتـرجــمـة هـذه
الـوثــائق الـتى أفـادته فى بـحـثه إفـادة قــصـوى وجـعـلـته يـنـجـو من أسـر الـرؤيـة
الـضـيـقـة كـمـا جــعـلـته يـتـمـتع بـقـدرة فـائـقــة عـلى رؤيـة رحـبـة انـعـكـست بـصـورة
مـبـاشــرة فـيـمـا أجنـز من أعـمـال تــاريـخـيـة قـيـمـة عـن هـذه الـفـتـرة وهى أعـمـال
كن إنكاره وهى تتـمتع بكل الصفات والـسمات العلمـية وتزيد عليـها بعداً ال 
أنهـا أعـمـال علـمـيـة وطـنيـة.. صـادرة عن روح وطـنيـة ومـسـتـهدفـة أيـضـا روحاً

وطنية.
(١١)(١١)

ــثل عـلى تــمـيــز الـرؤيــة الـتــاريـخــيـة ــا كـنت فى حــاجـة إلـى أن أضـرب ا ور
وذج واضح لهذه الرؤية من خالل حملـمد صبرى السربونى ولعلى أجلأ إلى 
صر فى أفريقيا وقد تبلورت هذه شهور عن احلدود االمبراطورية  حديـثه ا
الـرؤيـة بـوضـوح شـديـد فى كـتـابه «مـصـر فى أفـريـقـيـا الـشـمـالـيـة.. هرر و زيـلع
وبــربـــرة» وهــذا الــكــتــاب فى حــقـــيــقــة األمــر مــأخــوذ من كـــتــابه األكــبــر «تــاريخ

صرية فى عهد إسماعيل». االمبراطورية ا
وفى هذا الـكتاب مجمـوعة من الرؤى التاريخـية اجلديرة بالـفهم والتقدير
فقـد أبان الـسربـونى فيه عن دور مـصر فى نـشر احلـضارة ومـحاربـة الفوضى
والـبـدع فى هـذه الـبالد فـقـد حـارب رؤوف بــاشـا فـاحت هـرر األمـيـة فى قـبـائل
عيـسى الصـوماليـة ببث تعـاليم اإلسالم الـصحيـحة وبـ السربـونى ما قام به
اء وإقامـة الصـناعات صـريون من تـعبيـد الطـرق وإنشـاء محطـات مزودة بـا ا
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ــصـريـ يــرتـدون مالبس ــوظـفـ ا ـصـرى وكــبـار ا اخلـفــيـفــة وكـان احلـاكـم ا
فصلة البس ا دينة ليقتدى بـها السكان فيلبسون ا مصـنوعة ويسيرون فى ا
ـصريـون تعاطى بدال من األثـواب أو الشـقق التى كـانوا يتـلفـعون بـها وحارب ا
الـبــوظـة وغــيـرهــا من اخملـدرات الــتى كـانت تــفـتك بــاجلـهــاز الـعـصــبى وأوجـد
ــشــعـوذين وقــد أوجـد ــتــطـبــبـ وا ـصــرى نـظــام الــقـضــاء وطـارد ا احلـاكـم ا
ـصريـون ألول مـرة فى هـرر إدارة مـنـظـمة وبـولـيس وجـيش وجـمـرك وقـوان ا
ـصريـون إعالن الزواج وتـسجـيل عقـود البـيع اخلاصـة بالـعقار ولوائـح وحتم ا
والـبـيـوت والـبـسـاتـ وأنـشـئت مـصلـحـة الـصـحـة ومـسـتـشـفى كـبـيـر. وصدرت
دينة دون إعالن الـسلطات أوامـر تنص على عدم خـروج  أى جثة من أبـواب ا
ـصـريون اخملـتـصـة» وبـ الـسـربـونى عـلى وجـه الدقـة والـتـفـصـيل كـيـف عمـل ا
على حتـضـيـر البـدو الـرحل وتـعـليـمـهم الـزراعة واالسـتـقـرار كمـا  اكـتـشاف
ـنــاطق الــواقـعــة بـ زيــلع وهـرر وبــ تــاجـورا وبــحـيــرة أوسـا ومــنـاطق نــهـر ا

اجلب وتسمايو وقد وضعت اخلرائط الدقيقة لتلك األماكن.
جـمـوعـة من الـصـور التى أانـت عن حجم وقـد زود السـربـونى كـتـابه هـذا 
ـصــرى فى هـرر وزيـلع ـصــريـون وأثـبت أن الــعـمـران ا الــعـمـران الـذى شــيـده ا
ــصـرى األوروبى فى الــســودان رغم قـصــر مـدة وبــربـرة تــفـوق عــلى الــعـمــران ا
ــصــرى األوروبى ــصــريــ ألفــريــقــيــا الــشـــرقــيــة وطــول أمــد احلــكم ا حــكم ا
ـــشــتــرك لـــلــســودان ذلك أن مـــا فــعــلـــته مــصــر فـى هــذه األقــطـــار فى نــظــر ا
الـسربـونى لم يـبق عـلى الـسـطح بل ذهب إلـى األعمـاق وهـكـذا تـعـمق الـدكـتور
صـبـرى فى دراسـة تـلك الـبـيـئات مـقـارنـاً بـ مـا كان عـلـيه الـسـكـان قـبل الـفتح

صرى وما صاروا إليه أثناءه. ا
(١٢)(١٢)

وقـد عضّـد الـسـربونـى حديـثه عن دور مـصـر احلـضارى فـى شرق أفـريـقـيا
ا نـقله من أقوال األوروبي مثل بوليشكـا وانطوان سيكى وبريكيتى وهلد
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ــمـثـلى أوربــا فى الـشـرق بـرانـت كـمـا أثـبـت فى كـتـابه نــصـوص وثـائـق رسـمـيـة 
ـثل ـصـرى وكــان من هـؤالء جـيــمس بـلــيـر  سـجــلـوا فـيــهـا مــا أحـدثه احلـكـم ا

إجنلترا فى عدن وفيران قنصل فرنسا.
وقـد اعــتـمـد الـسـربـونـى فى هـذه الـدراسـة عـلى مـســتـنـدات سـراى عـابـدين
كتوبة واخملطوطة وعلى كتب احملفوظة ووثائق وزارة اخلارجية البريطانية ا
أوربــيــة كــثــيــرة مــثل كــتــاب ريــتــشــارد بــوتــون: «اخلــطــوات األولى فـى أفــريــقــيـا
ـعـلوم الشـرقـية» وكـتـاب رالف: «الـصومـال اإلجنـليـزى» وكـتـاب جيـمس: «غـير ا

فى القرن اإلفريقى».
ويــروى األســتــاذ أحـــمــد حــســـ الــطــمــاوى أنـه فى حــديث له مـع الــدكــتــور
ـعـروف أن احلـزب الـوطنى ـؤرخ الـكـبـيـر: إنه من ا صـبرى الـسـربـونى قـال له ا
كان دائـمـا يـطالب بـهـرر وزيلع وبـربـرة ولكـنه (أى احلـزب الـوطنى) كـان يـجهل
كل شـىء عن هـــذه الــبـالد والــدلـــيـل عــلـى ذلك أنه لم يـــكن مـــوجـــودا فى ذلك
صـادر العـربيـة جمـيعا الوقت أيـة كتـابة تـاريخيـة لهـاتيك الـبالد مجـتمـعة فى ا
ان والـطلـيان فى بعض صـادر اإلفرجنـية بـاستثـناء هـرر التى كـتب عنهـا األ وا
أبـحــاثـهم. ويــسـتــطـرد الـســربـونى قــائال: «ولـكــنى عـلى أيــة حـال لم أتــمـكن من
اســتــكـــمــال دراســتى إال بـــعــد اســتــقـــراء الــســجالت الـــفــرنــســيـــة واإلجنــلــيــزيــة

ة». القد
(١٣)(١٣)

وقـد ظل الـسـربـونى عـلى اعـتـقـاده فيـمـا يـتـعـلق بـأهـميـة وحـيـويـة وحـضـارية
ـيـة الثـانـيـة وقـد ضمن ـصـرى فى أفـريـقيـا حـتى مـا بـعـد احلرب الـعـا الدور ا
رؤيته هـذه مـذكـرته الشـهـيـرة التى أعـدهـا بـتكـلـيف من الـنقـراشى بـاشـا رئيس
الـوزراء والــتى تـضــمـنــهـا كـتــابه «األمـبــراطـوريــة الـســودانـيـة فـى الـقـرن الــتـاسع
ة عشـر» وقد بيّن السربونى فى هذا العمـل التاريخى الضخم الصالت القد
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ب مـصر والسـودان وأثبت باألدلة اجلـغرافية أن الـسودان إمبراطـورية كبرى
امتـدت حـدودهـا شـرقـا إلى الـبـحـر األحـمـر واحملـيط الـهـنـدى بـضم الـصـومال
وهــرر إلـــيه ثم اتـــســعت حـــدوده اجلــنــوبـــيــة لـــتــشــمـل مــنــابـع الــنــيـل عــنــد خط
اإلستـواء وأوضح كيف تآمـرت الدول األجنـبية مثـل إيطاليـا وفرنسـا وإجنلترا
ترامـية األطـراف واألصقاع. وذلك وبلـجيـكا على تـقسـيم هذه اإلمبـراطوريـة ا

على نحو ما نعرف من تاريخنا احلديث.
ـذكــرة الـتى أعـدهــا بـنـاء وقــد حـرص الـســربـونى عــلى أن يـكـرر فـى هـذه ا
علـى طلب النـقراشى باشـا والتى نشـرت فى كتاب فـكرة أن مصـر كانت أقدر
لحقات من اإلجنـليز واألوربي عـلى نشر احلضـارة والتمدن فى السـودان وا
ــدنــيــة يــتــمــثل فى الــلــغــة والــدين والــعــروبــة وفى هــذا يـرد وأن أســاس هـذه ا
ـصرى لـلسـودان مشـيداً بـاحلضارة السـربونى عـلى تنـديد اإلجنـليـز باحلـكم ا
صـرية فى هـذه األقطـار وهى الفكـرة التى أشـرنا إلى اهـتمامه بـإثبـاتها من ا
قبل مـعـدداً اإلصالحات الـكثـيـرة فى العـمران والـتجـارة والـزراعة والـصنـاعة
ومشـيـرا إلى حقـيقـة دور العـرب الذين كـانـوا يفـدون من زجنبـار ومونـبسه إلى
وسط أفـريــقـيــا لــلـتــجـارة ونــشـر احلــضـارة وكــيف كــان اإلجنـلــيـز يــقـاومــونـهم

ويتهمونهم زورا بالنخاسة.
(١٤)(١٤)

ـا يــذكـر لـلـســربـونى أنه تـمــكن من تـعـريــة شـخـصـيــة غـردون  الـذى كـان و
يــتـخـفى حتت ســتـار عـدو الــرقـيق وكــان الـسـربـونـى يـجـهــر بـرأيه فى أن أوربـا
كـانت تــرفع شــعـار مــحـاربــة جتــارة الـرقــيق لـتــبــسط نـفــوذهـا وتــشــتت الـنــفـوذ

العربى
وقــد أثـــبت الــســـربــونـى بــأدلـــة عــلـــمــيـــة  «أن األوروبــيـــ هم أول من اجتــر
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بالـرقيق فـى أفريـقيا وأن هـذه التـجارة فى عـهدهم كـانت صـحيفـة سوداء فى
تــاريخ الــبـشــر» ويــدلل عـلـى هـذا االســتــنـتــاج أو االدعــاء بـنــصــوص أوردهـا من

الكتب التى وضعها اإلجنليز والفرنسيون أنفسهم.
ـصرى لـلسودان وقـد وضح مدى الـفساد وقـد دافع السربـونى عن احلكم ا
شترك وكيف كان البريطانيون واألوربيون يعملون السـياسى فى ظل احلكم ا

على فصل السودان عن مصر بل فصل جنوب السودان عن شماله.
(١٥)(١٥)

كـان الــدكـتـور مـحــمـد صـبـرى الــسـربـونى فى كـل مـؤلـفـاته حــريـصـاً عـلى أن
عـلومـات التاريـخيـة اخلاطـئة التى اسـتقـرت فى الكـتب األخرى وهو يصـحح ا
يـشــيـر إلى أخــطـاء نــعـوم شــقـيــر فى كـتــابه  «تـاريـخ الـسـودان» وهــو يـشــيـر إلى
ـصـرى فى الــنـقص الـكـبـيـر فـى اخلـرائط الـتى وضـعـهــا أركـان حـرب اجلـيش ا
عــــــام ١٨٧٨ واخلـــــريــــــطــــــة الــــــتى نــــــشــــــرهــــــا الـــــدكــــــتــــــور أبت Abbate  عـن
االسـتــكـشـافـات اجلـغـرافـيــة فى عـصـر إسـمـاعـيل ويــصـحح بـعض مـا جـاء فى
كتـاب إسمـاعيل سرهـنك «حقائق األخـبار فى تاريخ دول الـبحار» ويـخالفه فى

رأيه فى بيكر وهو ال يراه إال مخادعاً.
(١٦)(١٦)

وقـد اسـتـمـر الـدكـتـور مـحمـد صـبـرى الـسـربـونى عـلى عـقـيـدته فـيـمـا يـتعـلق
بـالسـودان حـتى مـا بعـد إعالن اسـتـقالل الـسودان عن مـصـر وحـ عرض فى
القـاهـرة فـيلم «اخلـرطـوم» عـام ١٩٦٥ وكان فـى حقـيـقـته فيـلـمـا دعائـيـا لـلدور
البـريـطانـى فى السـودان بـادر السـربـونى إلى نـشر مـقـال بجـريـدة اجلمـهـورية
فى ٢٣سـبتمـبر١٩٦٥ وقد أوضح الـسربونى فى مـقاله عنـاصر التـدليس التى
يـحـتـويـهـا الــفـيـلم وقـد لـفت الـسـربـونى الـنــظـر إلى سـخف صـنـاع الـفـيـلم حـ
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ـثـل مـصـرى الــقـيـام بــدور الـزبــيـر بـاشــا فى صـورة تــاجـر رقـيق أسـنــدوا إلى 
ثل قصـير القـامة ذليل مع حقـير ذليـل يلبس الـعمامـة والكوال ويـقوم بـدوره 
أن جـمـيـع صـور الـزبـيـر الـتى نـشـرت له ومـنـهـا الـصـورة الـتى نـشـرهـا سالطـ
بـاشـا فـى كـتـابه «الـنـار واحلـديـد فى الـسـودان» تـنم فـيـهـا مالمـحه وهـيـئـته عن
الذكـاء واإلرادة واألبـهـة والسـلـطان» وأورد الـسـربونـى بعـد هـذا بعض مـا أثـبته
من قــبل من حـقـائق تـاريـخـيـة بـلـغـت الـغـايـة فى الـدقـة والـعـمق عن دور الـعـرب
احلضـارى فى الـسودان وتـنجـانـيقـا وزنزبـار والـكونـغو ورسم شـخـصيـة الزبـير
الــذى كــان تــاجــرا لــلــعـاج وأن غــردون كــان فى الــواقـع هــو الـذى شــجـع جتـارة

الرقيق وليس الزبير وأخيرا ختم مقاله بقوله: 
«إن غـردون قد تـسبب اإلجنـلـيز فى قـتـله ولم ينـجـدوه سنـة ١٨٨٥ ألنه كان
يتـردد فى تـنفـيذ الـسـياسـة اإلجنلـيزيـة وتـرك السـودان للـفـوضى وقد اسـتغل
اإلجنلـيز مـوته لالنتـقام له وتـأكيـد حقـوقهم فى الـسودان. وتـساءل الـسربونى:
فهل يـريـد اإلجنلـيز الـيـوم إعادة تـمثـيل الـرواية واإلشـادة بـبطـولة غـردون عدو
ــثـلــهـا مـن جـديــد الـقــاتل عـلـى حـســاب الـقــتـيل الـرقــيق? وهى روايــة مـخــزيـة 

واحلقيقة التاريخية».
وقد كـان من نتـائج نشر مـقال السـربونى أن توقف عـرض الفيـلم فى مصر

والسودان وأقطار عربية أخرى.
(١٧)(١٧)

ثمـة جـانب آخر مـهم فى قـيـمة الـسـربونى كـمـؤرخ وهو حـقـيقـة مـذهبه فى
االعـتــمـاد عـلى الـوثـائق ذلـك أن هـذا الـرجل الـذى اشـتـهــر بـقـدرة فـائـقـة عـلى
ؤرخ اعتمادا على الوثائق إفادة التاريخ من الوثائق والذى كان من أوائل ا
لم يـكن عـبـدا لــلـوثـيـقـة ولم يـكن يـرى أن الـوثـيـقــة تـمـثل بـدايـة لـكـتـابـة الـتـاريخ
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ـا كان هـذا بـحـكم وطـنيـته الـتى جـعـلنـاهـا مـحـور حديـثـنـا عنه ولـكـنه كـان ور
مـنـتـبــهـا إلى حـقـيـقـة مـهــمـة وهى أن دراسـة الـوثـيـقـة تــأتى فى مـرحـلـة الحـقـة
ـعــنى فى وضـوح ـؤرخ لــلـمـوضــوع الـذى يـتــنـاوله وهــو يـصـرح بــهـذا ا لـدراســة ا

شديد فى مقال له فى مجلة بناء الوطن ويقول:
«إن اجلــرى وراء الـــوثــائق اجلــديـــدة ال مــعــنى لـه مــا لم يــســـبق ذلك قــراءة
ـؤرخ ألنه يكون قد سبر غور قضيته وضوع الذى يدرسه ا ـتعلقة با راجع ا ا

وعرف نقاط الغموض فيها».
.....................................................................

كن لـنـا أن ندركه بـسـهولـة من أن هـذا األسلـوب كـفيل بـأن يـجعل ومع مـا 
الـنـاقــدين يـنـظـرون إلـى الـسـربـونى كــمـؤرخ مـغـلبٍ لالعــتـبـارات الـوطــنـيـة وغـيـر
متـجرد للـحقائق كـما تبـ عنهـا الوثائق أو كـمؤرخ ال يأخـذ من الوثيـقة إال ما
سـبـقـة إال أن الفـهم الـتـاريخى يـسـاعـد على الـقـفـز إلى مثل يؤيـد به أفـكـاره ا
عـنـوى يـحـتفظ لـلـسـوربونى هذا االسـتـنـتاج اخلـاطئ كـمـا أن الفـهم الـعـلـمى وا

بقيمته كمؤرخ وطنى.
(١٨)(١٨)

ونــأتى إلى مـوضــوعــات الـتــاريخ الــوطـنـى كـمــا تـتــبــدى فى آثـار الــســربـونى
ـؤرخ لم يـكن مـن أنـصـار الـرؤيـة الضـيـقـة لـلـتـاريخ وسـيـدهـشـنـا أن الـسـربـونى ا
وحصـره فى التاريخ السياسى ولكنه كان واعيا مـنذ مرحلة مبكرة من كتاباته
التـاريخية (وال نقول من أول عهده بهذه الكـتابات) ألهمية التاريخ االقتصادى

واالجتماعى بل التاريخ االستعمارى أيضاً.
كن لنا أن نفهم منطـلقات السربونى فى تأريخه لألدب وفى هـذا اإلطار 
واقف الـوطنيـة بل فى إطار الـفكرة وللـشعـر والشـعراء فى إطار األحـداث  وا
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الـوطنـيـة أيـضـا ولـيس أدل عـلى هـذا من أنه وضع قـصـيـدة خـلـيل مـطران فى
حـرب طـرابلـس الـغرب فـى مـكان رفـيـع إلى جـانب قـصـيـدة أبى تـمـام «السـيف

عنى: أصدق أنباء من الكتب».. وقال فى هذا ا
«إنه إذا كـانت قصيدة أبى تمـام «السيف أصدق...» أكـبر قصيـدة حماسية
فى الـعــصـر الـعـبـاسى فـإن قــصـيـدة مـطـران فى حـرب طــرابـلس أكـبـر قـصـيـدة
حـمــاسـيــة فى الــعـصــر احلــديث بل إنه يــوجـد بــ الــقـصــيـدتــ نــسـبــا يـؤلف

بينهما».
وهو فـى كتابه عن الـشاعر خـليل مطـران ينبه إلى كل مـا فى قصائـد خليل
مـطـران من عـنـاصـر وطـنـية حـتى إذا وردت أبـيـات يـنـتـقد فـيـهـا مـطـران حـركة

عرابى ويصفها بالفتنة نرى السربونى يعلق على نصوص مطران بقوله:
«إن الثـورة العـرابيـة لم تكن فـتنـة كانت ثـورة وطنـية قـوميـة وليـست حـماقة
ا «دسائس الدولت ـ يـقصد إجنلترا عرابـى وأعوانه التى أدت إلى الفتنـة وإ

صرية وعلى رأسها توفيق». وفرنسا ـ والرجعية ا
(١٩)(١٩)

كـن لنا أن نفـهم بعض جهد الـسربونى فى الـشوقيات اجملـهولة على أنه و
ـؤرخ الـوطـنى فبـاإلضـافـة إلى حتـقـيق السـربـونى لـلـشوقـيـات اجملـهـولة جهـد ا
ا يـستـحق عـليه الـتـخلـيد ونشـره لهـا وعـنايـته بـها وكل مـا بذله  فـى سبـيلـهـا 
فى تــاريخ األدب وعـــلم األدب فــإن جلــهــد الــســربــونـى فى هــذا اجملــال جــانــبــا
تاريخياً مهما يتعلق بتاريخه الوطنى ولعل الدكتورة عائشة عبدالرحمن كانت
أسـبق إلى بـلـورة االعـتـراف للـسـوربـونى بـهـذا الـفـضل حـيث كـتـبت فـى األهرام
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(١٩٦٢) عقب نشر الشوقيات اجملهولة تقول:
«.... أعتـرف أنـنى شخـصيـا وقفت مـبـهورة أمـام هذه األضـواء التى ألـقتـها
رحلـة من تاريخنا وكنت ب ح وآخر أشعر الشـوقيات اجملهولة على تلك ا
ا يشبه األسى واخلجل جلهلى بأحداث كبار صنعت تاريخ قومى ووطنى».

(٢٠)(٢٠)
ــؤرخــ يــدركــون قــيــمــة األعــمــال األدبــيــة الــفــنــيــة وجــدواهــا فى ومع أن ا
مـساعدتهم فى كتابة التاريخ على وجه أدق وأضبط وأشمل إال أن كثيراً منهم
هارة الـكفـيلة بـتمـكينـهم من القـيام بهـذا الدور على ـ وهذا مـتوقع ـ يفـتقـدون ا
ـهــارة من األسـاس ولم يـكن ـا أنــهم يـفـتـقــدون أولـيـات هـذه ا وجـه مـثـمـر ور

احلال كذلك مع السربونى.
ــؤرخى اآلداب الـذين ـكن لــنــا أن نـكــرر الــفـكــرة نـفــســهـا فــيـمــا يــتـعــلق  و
يُصـعب علـيهم أن يـصلـوا إلى نتـائج ذات قيمـة ما لم يـكونـوا متـمكـن من فهم
سيـاق الـتاريخ  الـعـام والتـاريخ االقـتصـادى واالجـتمـاعى واحلـضارى عـلى نـحو

كفيل بتمكينهم من النجاح فى وظيفتهم.
ومن حـسن احلظ أن السـربـونى كان يـتـمتع بـالـتفـوق فى كل هـذه اجلوانب
وكان يـجـمع إلى كل هـذه الـتـفوقـات تـفـوقـاً فى الوطـنـيـة وهـو ما ارتـفع بـقـيـمة
عــمـــله الـــعــظـــيم فى «الـــشــوقـــيــات اجملـــهـــولــة» إلى حـــدود جــعـــلت قـــيــمـــة هــذه
ا فاقتها فى نشورة فى ديوان شوقى بل ر الشوقيات ال تقل عن الشوقيات ا

بعض األحيان.
(٢١)(٢١)

ومن وجهـة النظر التاريخية البحتة فإن تعليقات السربونى على الشوقيات
الــتى اكــتـشــفـهــا ونــشـرهــا كـفــيــلـة بــأن تـضـىء وجـهــة نـظــرنــا وفـهــمـنــا حلـوادث
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تاريـخية كـثيـرة حيث جند فـيها حـديثا عن حـادثة احلدود عـام ١٨٩٤ وحادثة
فــاشـودة عـام ١٨٨٥ الــتى شـغــلت الـصــحـافـة والــرأى الـعـام فى مــصـر فى ذلك
الـوقـت كـمــا أنه يــورد فى هـوامــشـهــا بــعض مـا تــفــوق فـيه مـن إحـاطــة بـقــصـة
صريـة فى أفريقـيا ويصـور جو الصراع االستـعمار وتـقسيـمه لإلمبراطـورية ا
ـــدنـــيــة الـــعــربـــيــة الــذى كـــان بــ اخلـــديـــو عــبـــاس وكــرومـــر ويـــســرد أخـــبــار ا
ـسـتعـمرون واإلسالمـية فى جـنوب الـسـودان ووسط أفريـقيـا وكـيف قاومـها ا
ويــبــ دور إجنــلــتـــرا فى الــســودان حــ اشــتــركـت مع مــصــر فى احــتالل (!!)
الـسـودان عـام ١٨٩٨ وذلك فى تـمـهـيـده وتـعـلـيـقه عـلى قـصـيـدة شـوقى «تـهـنـئة
ــظـفـرة عـلى احلــدود لـفـتح زريـبـة األمــيـر مـحـمـود» كــمـا أنه يـتـنـاول اجلـيـوش ا
تـد باحلديث إلى مؤتمر االحتـفال بإقامة تـمثال دى لسبس مـؤسس القناة و
بـاريـس ١٨٨٥ من أجل عـقـد اتــفـاقـيــة دولـيـة لـتــأمـ الـقـنــاة ويـعـرض أحـداث
الثـورة الـعـرابـية فى عـدة صـفـحـات توطـئـة لـقـصائـد شـوقى فى هـجـاء عرابى
ويـكــشف عن أحـداث لم يــتـنـاولــهـا الـذين أرخــوا لـلـثــورة الـعـرابــيـة إذ أن الـثـورة
الـعـرابــيـة فى نـظـره مــا زال يـكـتـنـفــهـا بـعض الـغــمـوض ونـطـالع أيــضـاً احـتـفـال
صـري بسد أسوان ومعـلومات عن حادث دنشواى ومـا قالته الصحف عنه ا
ونـقرأ عن عصر كرومـر وحفل توديعه ومـا قيل فيه وفى أعـوانه من شعر ونثر
مع إلــقـاء الـضـوء الـكـاشـف عـلى شـخـصــيـات عـديـدة احـتـجـب ذكـرهـا كـمـا أنه
يشير إلى مؤتمر األقباط الذى عقد فى أسيوط عام ١٩١١ بعد مقتل بطرس
ـوضـوع غـالـى عـام ١٩١٠ ويـعـرض لـبــعض الـتـفـاصــيل الـتـاريـخـيــة حـول هـذا ا

وقف. وذلك من خالل قصيدة شوقى التى تناولت هذا ا
(٢٢)(٢٢)

وقد عـبر كثير من مفكرينا ونقادنا عن تقديرهم للقيمة التاريخية واألدبية
فى هـذا الــعـمل الـعـظـيم «الــشـوقـيـات اجملـهـولـة» ومن هــؤالء الـشـاعـر الـعـظـيم
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محمود أبو الوفا الذى قال عن الكتاب إنه:
«موسـوعـة من الـشـعـر واألدب والـفن والـتـاريخ اليـكـاد اإلنـسـان يـعـرف فـيـها

هل هو أمام عمل أدبى كبير أم هو أمام عمل تاريخى خطير».
بل إن األســـتــاذ أحـــمــد حــســـ الــطـــمــاوى يــذهـب فى تــقـــديــر الــشـــوقــيــات
ــثـل بــقــصــيــدة لـــشــوقى نــشــرت فى اجملـــهــولــة إلى احلــد الـــذى يــضــرب فــيه ا
نـاسبة ـكن فهم معـانيهـا فى غيبـة تاريخـها وفى عدم إثـبات ا الشـوقيات وال 

ثل فيقول: التى قيلت فيها... وهو يعقب بعد هذا ا
«وهـذا هــو الــدور الـذى أداه الــدكـتــور الـســربـونى عــنـدمــا جـمع الــشـوقــيـات
اجملهـولة فـأرخها وأثـبت لكل قـصيـدة مناسـبتـها وبـهذا يتـضح الشـعر وتدرك

معانيه وحتدد أغراضه» وهنا يقفز األستاذ الطماوى إلى قوله:
عـروفة يجب أن يـعاد طبعـها وشرحـها على غرار «وعلى هـذا فالشـوقيات ا

الشوقيات اجملهولة».
ويردف األستاذ الطماوى بقوله:

«وتبـدو قيمة التحـقيق والبحث وراء احلقائـق واألحداث وإلقاء الضوء على
الشـخصيـات التى كانت لـها أدوار فيـما جرى من وقـائع جسيـمة فى مصر فى

مطلع هذا القرن ومثال ذلك هذا البيت:
خلفوا على باب الوكالة فارسا           فدعوا إليهم فندلى وبويال

كن فهمه فى سـياق القصيدة ولكنى أقول إن «وقد يـقول قائل إن البيت 
ا قبله رتـبط  ـعنى ا شـكل هنا هـو األسماء التـى وردت فى البيت وليس ا ا
ومـا بــعــده وقـد قــام الــســربـونى بــإيــضـاح األســمــاء الــتى قـرأنــاهــا فى الــبـيت
ـــر رئــيس واألدوار الـــتى أســنـــدت إلــيـــهم. واالسم األول «فــارس» هـــو فــارس 
دافع عن سياسة اإلجنليز فى مصر «وفندلى» كان سكرتيرا قطم ا حتريـر ا
لــلــوكــالـة الــبــريــطـانــيــة وكــان يـنــوب عن كــرومــر أثـنــاء غــيــابه وســبق له اتــهـام
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الصـحـافـة الوطـنـيـة بأنـهـا أعـطـيت رشوة لـتـكـون ضـد احلكـومـة. و«بـويل» «كان
ــا يـفـعـله شـأن الـراهب كـريـسى فى ـوصى له  ــؤثـر عـلى سـيـاسـة كـرومـر وا ا
تأثيره على «ريشيليو» كما أن سعة اطالعه على اللغة العربية جعلته الواسطة
عتمد الذى جـاهر مرة أنه اليعرف من اللغة العربية صري وا الوحـيدة ب ا
إال «مــفـيش فــلــوس»». وهــذا هـو اجلــانب الــذى يــحـسب لــلــمــحـقق فــإن شــعـر

شوقى من هذا النوع بغير شرح وإبانة يقرأ وال يفهم».
(٢٣)(٢٣)

ويـروى األستاذ الطماوى أن بنت الشاطئ نفسها أشارت إلى ما أفادته من
قــراءة كــتب الــســربـونـى إلى حــد تـغــيــيــر نـظــرتــهــا وعــقـيــدتــهــا فى داللــة بـعض

القصائد قصيدة «صداح يا ملك الكنار».
«وابتـسمـت ضاحـكة من سـذاجة انـفعـالى بـقصـيدة «صـداح يا مـلك الكـنار»
وقـد كـنت أنـشـدهـا فى الـنـدوات واحملـافل األدبـيـة وفى يـقـيـنى أنـهـا دفـاع عن
رأة ومواسـاة شاعر لباحثة الـبادية وبنات جيـلها ب قضبان قضـية حترير ا
الـسجن». وتقول:  «ولم أكن أدرى أنها رسالـة الشاعر إلى الوردانى فى سجنه
حـتى أعــاد الــدكـتــور صـبــرى نـشــر الــقـصــيـدة فى الــشــوقـيــات اجملـهــولـة. وحل
رموزهـا فعدت أطـالعـها بانـفعال جـديد بعـد أن انكـشف السر وكـذلك فعلت
مع قصـيـدة «ورد الربـيع» الـتى حسـبـناهـا زمـانا من وحى الـطـبيـعـة وغاب عـنا

الرمز بالورد إلى الوردانى».
«وهـــذه الـــقـــصــيـــدة  الـــتـى أشــارت إلـــيـــهـــا د. بـــنت الـــشـــاطئ مـــنـــشـــورة فى
عـروفة وقد غمض فهـمها حتى عـلى كبار أدبائنـا ولكن بعد ذكر الشـوقيات ا
مالبسـاتـهـا ووضـعهـا فى جـوهـا الـتـاريخى (أصـبـحت) سـهـلة الـقـراءة مـيـسورة

الفهم».
(٢٤)(٢٤)

وقد صـادف الدكـتور مـحمـد صبـرى السـربونى فى الـستـينـيات إحـباطا من
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نوع خـاص حـ لم تسـتجـب الدولـة لدعـوته ومـحاولـته كتـابـة تاريخ الـعرب فى
ـصـريـة فى حـاجـة إلى مـثل هـذه الـكـونــغـو بـالـفـشل فى وقت كـانت الـســيـاسـة ا
ـــؤرخ الــوطـــنى الــذى قـــال فى أحــد ــفـــارقــة أن الـــســربـــونى ا الــدراســـة ومن ا
ـلك فـؤاد مـلك ال شـعـبـيـة له قـد لـقىّ كـثـيـراً من الـدعم فى عـهـد مـؤلـفـاتـه إن ا
ادى أو تعـيينه كمديـر للبعثة لك فـؤاد سواء فى إتاحة الوثـائق له أو الدعم ا ا
ـعاونـة له على كـتـابة مـؤلـفاته كـما أنه صـريـة فى جنـيف كـصورة من صـور ا ا
ـقـابل فـإنه عـانى ــلك فـاروق... وفى ا ـصـريـة فى عـهـد ا لـقىّ ثـقـة الـوزارات ا
فـى عـهـد الـثـورة ال من خـروجه فى حـركـة الـتــطـهـيـرفـحـسب ولـكن من إهـمـال
الـرد عــلى مــبــادرته الـســامــيـة إلـى بـذل اجلــهــود من أجل الــقـضــايــا الـوطــنــيـة.
ـكن لــنـا أن نـطــالع الـقــصـة شـبـه كـامـلــة فـيـمــا يـرويه كــاتب سـيــرته األسـتـاذ و

أحمد حس الطماوى فى كتابه عنه حيث يقول:
«... وقد كـانت أحداث الكـونغو فى أواخر اخلـمسينـيات وأوائل الستـينيات
ـانــيـا إلى طــلب بــحث من الـدكــتـور ــعـهــد االسـتــشـراق فـى لـيــبـزج  بــأ مـحــركـا 
ـعهـد وكتب محـمـد صبـرى السـربونـى عن «عرب الـكونـغـو» فاسـتجـاب لطـلب ا
بحـثا عام ١٩٦٢ بـاللغـة الفـرنسيـة فى حوالى ٦٠ صفـحة وبعـد ترجمـة البحث
ــعـهــد أن يـدلى بــرأيه فى قـيــمـته فــكـتب إلى ــديـر  ا ــانـيــة أتـيح  إلى الــلـغـة األ
صـاحب الترجمة فى أول أبريل سنة ١٩٦٣ يقول «إن مضمون مخطوطك كان
ـتـعــا لـلـغـايـة. وقــد قـمت فـقط بـبــعض تـصـحـيــحـات تـافـهــة وفـيـمـا عـدا ذلك
أعـتـقـد أن عـمـلك  سـيـكـون له دوى فـى الـدوائـر العـلـمـيـة الـدولـيـة». (ولم يـكن)
ـثـابـة) موجـز يـب بـعض اجتـاهات ـا (كان  ـثابـة) الـكتـاب إ هذا الـبـحث (
وضـوع أما الكتـاب فقد كان مـقدرا له أن ينشـر فى ثالثة أجزاء وقد أجنز ا

اجلزء األول ونصف الثانى وكان كل جزء يشتمل على ألف صفحة تقريبا».
«وأهمـية األمر وموضع الـدهشة فيه هو أن عـرب زنزبار وأغلبـهم عمانيون
قـد تـمـكـنـوا فى صـمـيم الـقـرن الـتـاسع عـشـر مـن إيجـاد حـضـارة حـقـيـقـيـة  فى
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الــكـــونــغــو وأواسط أفـــريــقــيــا وكـــان عــرب الــشــرق (زنـــزبــار) يــســيـــطــرون عــلى
عادنها ا فيهـا كاتنجا الشـهيرة  تنـجانيقا ونيـاساالند وثالثة أرباع الكـونغو 
وقد تـآمـر البـلـجيـكـيون مع األوربـي عـلى سـحق الـعرب وطـردهم من الـكونـغو
سـنـة ١٨٩٣ ولـكـن بـقـيت فى الـكـونـغـو ساللـة عـربـيـة مـسـلـمـة وهى خـلـيط من
ـسـلـم ـستـعـربـ وقـد حاربـت حكـومـة  الـكـونغـو أولـئك ا الـزنـوج والـعـرب وا
سلم يتضاءل بشـرين فأخذ نفوذ ا وعمـلت على تشريدهم  وبسط نفوذ ا

ولكن ال يزال للعرب فى (ستانلى فيل) بلد لومومبا وغيرها بعض النفوذ».
(٢٥)(٢٥)

وكالـعهد به فإن السربونى صحح فى بحثه هذا كثيرا من األفكار الشائعة
ــعــارف عن رحـلــة الـعــالم األوربى يــونــكـر من أنــهـا ومن هــذا مـا قــالــته دوائـر ا
تـوجت بــاكـتـشــاف نـهـر األوله Ouellé أحـد روافــد الـكــونـغـو األعــلى ويـوضح
ولكن مـحمد صـبرى السربـونى أثبت أن بالد أعالى الكـونغو وقت رحلـة يونكر
ــديـــريـــة خط االســـتــواء وجـــزءا من الـــســودان (١٨٧٥ ـ ١٨٨٦) كــانـت  تــابـــعـــة 
اجلـنـوبى ثم اسـتـولى عـلـيهـا الـبـلـجيـك كمـا اسـتـولـوا علـى نصف بـحـيـرة ألـبرت
ـصـريـة الـسـودانـيـة «ويـونكـر لم نـيـازا الـتى كـانت تـخـفق عـلـيـهـا رايـة العـروبـة ا
ا اكـتشف أنه من روافـد الكونغـو حيث كان يكـتشف نهـر األوله كما زعـموا وإ
الـعــرب أمـثـال عــلى كـوبــو وعـبـد الــله يـعــيـشـون عــلى ضـفــاف هـذا الـنــهـر وكـان
صرى «حواش منـتصر» محطة هنـاك باسمه على نهر األوله وكان للـضابط ا
صـريون والسودانيون من كبار جتار العاج  كـالشيخ أحمد العقاد والزبير قد ا
أوغـلــوا فى بالد نــيـام نــيــام ومـونــيــوتـو وغــيـرهــمــا من مـنــاطق أعــالى الــكـونــغـو
وأنـشـأوا فــيـهـا مـحـطـات نـظـامــيـة كـانت مـراكـز جتـارة ومــدنـيـة وبـفـضل أولـئك
التـجـار كانت الـلـغة الـعـربيـة آخـذة فى االنتـشـار فى أواسط أفريـقـيا وراء خط
االسـتـواء فى اجتـاه نـهـر الـكـونـغـو وكان الـزنـوج وكـبـار سالطـيـنـهم أمـثـال زمـبو
وأنــدوررومــا وزاسـا واتــبــاعـهـم يـتــكــلـمــون الــعــربـيــة ويــلـبــســون الــلـبــاس الــعـربى
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ـدنـيــة وكـان هـذا أيــضـا شـأن والـطــربـوش ويـأخــذون بـنــصـيب من الــثـقـافــة وا
التـجـار العـرب الـوافدين مـن زجنبـار فى أوغـندا وشـرق الـكونـغو حـيث أسـسوا
هنـاك دولـة كبـيرة ومـدنيـة زاهـرة فى النـصف األخيـر من الـقرن الـتاسع عـشر
فـكــانت أواسط أفـريـقـيــا كـلـهـا يــعـمـرهـا عــرب الـسـودان ومـصــر من الـشـمـال
ــا دفع بــعض الـدول األوربــيــة (إلى) االســتـيالء وعــرب زجنــبـار مـن الـشــرق 
عـلـى زجنـبـار وإشــعـال الـثــورة فى الـســودان ومـحـاربــة عـرب أوغــنـدا والـكــونـغـو
حـربـا ضــاريـة ويـكـشف الـدكـتـور صـبـرى الـســربـونى أن يـونـكـر وأمـثـاله عـمالء
لالستعمار وجواسيس الستطالع أحوال البالد التى تغلغل فيها النفوذ العربى

كيدة». تمهيدا لتطويقها وغزوها بالسيف وا
(٢٦)(٢٦)

ويــروى األسـتــاذ الــطـمــاوى بــعض جـوانـب من الـســنــوات األخـيــرة من حــيـاة
أستاذه السربونى فيقول:

«... كـان الــسـربــونى يــنـوى الــسـفــر إلى بــاريس ويـقــضى ســنـة كــامـلــة فـيــهـا
لـيستكـمل بحثه بعـد االطالع على سجالت وزارة اخلـارجية فى كل من باريس
ولــنــدن وبــروكـسـل ولـقــراءة كــتــاب بـالــلــغــة الـســويــديــة مـؤلــفه ســويــدى يــسـمى
Gleerup وهـو خـبـيـر بـشـئـون الـكـونـغـو ومن أكـبـر أنـصـار الـعـرب ومـدنـيتـهم

وكان الـدكتور صبـرى يدرس فى هذه الفـترة اللغة الـسويدية لـيتمكن من قراءة
ترجم سـويدى وسبق أن طـلب من صاحب مـكتبة هذا الـكتاب مع االسـتعانـة 
ـهـمــة الـتى كـانت فى بـلـجــيـكـا إرسـال مــجـمـوعــة مـجـلـة الــكـونـغـو وهى اجملــلـة ا
كتبة بأن هذه اجمللة نادرة الوجود وأن ثمنها حوالى تنـقصه فأجابه صاحب ا
ثالثــة آالف جـــنــيه أو ثـالثــ ألف فـــرنك بـــلــجــيـــكى وكـــان  احلل الــبـــديل هــو
الذهـاب إلى هـذه األمـاكن لـيـطلـع علـيـهـا فى مـكـتبـة بـاريس أو بـروكـسل. وبـعد
هــذه الـتـتــمـة أو اإلضـافــات إلى مـا كــان قـد أعـده من بــحث كـان ســيـشـرع فى
طـبـعه فى بـاريس بـالـلـغة الـفـرنـسـيـة وأهمـيـة كـتـابتـه بالـفـرنـسـيـة ترجع إلى أن
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هذه الـلغة هى لغة بـلجيكا وفـرنسا ولغـة الكونغو وانـتشار الكتـاب فى الكونغو
من األمــور الـهــامــة خــصــوصـا وأن أهــالى الــكــونــغــو كـأهــالى جــنــوب الــسـودان
اليـعــرفـون عن الـعــرب إال أنـهم نــخـاسـون هــمـجـيــون أعـمـلــوا فى آبـائــهم الـقـتل

والسلب والنهب بسبب تعاليم اإلجنليز والبلجيكي ومبشريهم» 
«وقـد تـقـدم الـدكـتـور صـبـرى إلى الـسـيد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـعـدة خـطـابات
ـعـاونـة فى هـذا الـعـمل الـكـبـيـر يـشـرح له فـيـهـا مــوضـوع الـبـحث ويـطـلب مـنه ا
بتـدبـيـر وظيـفـة له فى بـاريس حـتى تتـاح له الـفـرصة السـتـكـمال كـتـابه ونـشره
وأرسل إلى مـديـر هـيـئـة الـيـونـسـكـو فى مـصـر خـطـابـا يـطـلب فـيـه إعـانـة مـالـية
ليـتـمكـن من قضـاء سـنة أو أكـثـر فى أوربـا فأفـادته بـضرورة مـوافـقة احلـكـومة
ـصــريـة وأرسل خــطـابــا لـوزيــر الـعالقــات الـثــقـافـيــة اخلـارجــيـة لــيـطــلب مـنه ا
ـــوافـــقـــة احلــكـــومـــة وبـــعث بـــخـــطــاب آخـــر إلى مـــوافـــاة هـــيــئـــة الـــيـــونـــســكـــو 
عـبـدالنـاصـر وآخـر إلى رئـيس مـجـلس الـوزراء فى ذلك الـوقت (عـلى صـبرى)
ليـتم لـه ما يـريـد من أجل اسـتـيـفـاء عـمـله وطـبـعه وال أطـيل عـلى الـقـار فـقد
بـاءت كل هذه احملاوالت بـالفشل ولم يـر الكـتاب النـور وال يزال مخـطوطا فى

بيته ينتظر مَنْ يتبناه.
والواقع أن مـخطـوطات الـسربـونى ليـست وحدهـا التى تـنتـظر من يـتبـناها

ذلك أن السربونى نفسه اليزال فى حاجة إلى مَنْ يتبناه.
(٢٧)(٢٧)

وخالصـة القـول فى أمـر الـسربـونى أنه كـان رائدا وأنه كـان صـاحب رؤية
ا وأنه كـان قادرا علـى ما لم يكن غـيره قـادرا علـيه بيـد أنه كان أقل مـرونة 
ا يتطـلبه الفكر من الوطـني وبسبب هذا ـفكرين و تتـطلب السياسة من ا

وذاك فإن مكانته ظلت فى نفوس عارفيه أكبر منها فى نفوس مواطنيه



٤١

الباب الثانى
lL²:« …c U½ s





٤٣

(١)(١)
الــدكـتـور ســيـد عــويس (١٩١٣ ــ  ١٩٨٩)  مـفـكــر مـصــرى عـصـامى الــنـشـأة
والتـكوين أتـيح له تـكوين ثـقافى نـادر بدأ بـالعـمل قبل اسـتكـمال الـدراسة ثم
تكـرر هذا الـتـكوين مـعه ح مـارس البـحث االجتـمـاعى بطـريقـة ميـدانيـة قبل
ارس الـبحث العـلمى بـطريقـة منهـجية وتـكرر معه مـرة ثالثـة ح مارس أن 
ارس أستـاذيتهـا وكان له من ذكاء الـعقل والقـلب ما مكنه من ـهنة قـبل أن  ا
أن يحـقق نتائج باهرة فى دراساته وبحوثه وقد أصـبح منذ الستينيات واحدا
ـثـقــفـ بـدراسـاته ـصـريــ وعـرف عـلى نــطـاق ا من أبـرز عــلـمـاء االجـتــمـاع ا
ـسـبــوقـة وبـتــأسـيــسه لـدراسـة األنــثـروبــولـوجـيــا االجـتـمــاعـيـة ــيـدانــيـة غـيــر ا ا
ــصــريــة وهـو أول مَـنْ نـشــر دراســات عــلــمـيــة فى والــتــاريــخــيــة فى الــثـقــافــة ا
عـاصرة فى مصـر كما أنه التـحليل االجـتماعى لـلمكـونات الثـقافيـة الشعـبية ا
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كان أول مَنْ وظّـف دراسات اخلدمـة االجتـماعيـة بطـريقـة منهـجيـة فى حتديد
مـكـونــات وآلـيـات اإلنـتـاج الـثــقـافى الـشـعـبـى وعالقـاتـهـا وأصـولــهـا فى الـعـقـائـد
ــعــايــيــر اخلــلـقــيــة واألوضــاع االجــتــمـاعــيــة لــدى فــقــراء الـفـالحـ الــديــنــيـة وا

. صري دن ا والطبقة الفقيرة من سكان ا
(٢)(٢)

ولـد الــدكــتـور ســيـد عــويس فى حى اخلــلــيـفــة أحـد األحــيـاء الــشــعـبــيـة فى
ـة ألسـرة من صـغـار التـجـار وبـدأ تـلقى الـعـلم فى الـكـتاب ثم القـاهـرة الـقد
دنى (األولى ثم االبـتـدائى) وبـعـد وفاة والـده اضـطر ألن انـتقل إلى الـتـعـليـم ا
يــقــوم بـالــعــمـل وبــشـئــون األســرة ومـع هـذا فــقــد حــرص عــلى االســتــمــرار فى
ـعـهـد اخلدمـة االجـتمـاعـية (فى أولى ـسـائيـة والـتحق  الدراسـة فى الـفـترة ا
دفعـاته ١٩٤٠) وفى هذه الـفتـرة تكون وعـيه السـياسى عـلى نحو مـتمـيز وقد
ارسة السـياسة فى مؤتمـرات  "الوفد" العامة ظل طيـلة حياته مبـهوراً بروح 

التى شهدها فى شبابه.
وبــعــد تــخــرجه فـى مــعــهــد اخلــدمــة االجــتــمـاعــيــة عــ مــديــراً إلصـالحــيـة
ت قـدراته البـحثيـة والعلـمية ـنحرفـ وفيـها أبلى بالء حـسنا و األحداث ا
ثم أرسل فى بـعثة إلى بريطـانيا (١٩٤٨) وهنـالك على مدى الفـترة من فبراير
الى سبـتمبـر من العام نفـسه تلقى تـدريبا واطالعا واسـعا على أسـاليب العمل
فى مـهـنـتـه وبـدأ الـدراسـة لـلـحـصـول عـلى دبـلـوم فى الـتـربـيـة من جـامـعـة لـنـدن

ودبلوم آخر فى دراسات االختبار القضائى.
واسـتـأنف سـيــد عـويس عالقـته الـعـلـمـيـة فى بــريـطـانـيـا فى بـعـثـة ثـانـيـة من

فبراير ١٩٥١ وحتى يوليو ١٩٥٢.
كتب اخلدمـة االجتماعية فى محكمة عُ سـيد عويس أول مدير مصرى 
نحرف بالقاهرة وترقى فى هذا السلك مفتشا وباحثا اجتماعيا األحداث ا
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بوزارة الشئون االجتماعية.
وتعاون سيد عويس مع ثورة ١٩٥٢ فى أول عهدها فساعد مجدى حسن
ــشـروعـات الـتى كـان مـجـدى فى تــأسـيس مـشـروع مـعـونــة الـشـتـاء وغـيـره من ا
حــسـنــ يـديـرهــا من خالل مــكـتـبـه فى مـجــلس الـوزراء ثم جنح فـى احلـصـول
علـى منحة دراسـية من جامـعة بوسطن األمـريكيـة عام ١٩٥٣ ورفضت الوزارة
ـرتب أو بـدون مــرتب وهـنـا دفـعه ذكـاؤه إلى أن يــفـضل الـبـعـثـة مــنـحه إجـازة 
على الـوظيفة الـتى فصل منها مـباشرة  بسبـب إصراره على السفـر فى البعثة
الـتى بقى فـيـهـا مـنذ أغـسـطس ١٩٥٣ وحـتى عـاد فى نـهايـة مـايـو ١٩٥٦  وكان
علـيه أن يعـول أسرته (الـزوجة وخمـسة أبـناء) بـينمـا هو فى خـارج مصر وفى
ــاجـــســتــيــر (١٩٥٤) والــدكــتــوراه (١٩٥٦) فى عــلم هــذه الــبــعــثــة نــال درجــتى ا
ة االجتـماع واألنثروبولوجيـا متخصصا فى علم اجـتماع االنحراف أو اجلر

وكانت رسالته بعنوان «دراسة فى حتليل ظاهرة العدوان وأسبابه».
(٣)(٣)

ـرحــلــة مـنــذ اخــتـلف مع وقـد تــكـونـت حـاســته الــعـلــمــيـة الــنـاقــدة فى هــذه ا
ـيلون إلـى األخذ بـالفـكر الـتقـليدى أساتـذته فى جامـعة بـوسطن الـذين كـانوا 
فى عــلم اجــتــمــاع االنــحــراف وهــو مــا كــان يــعــرف بــاسم مــدرســة شــيــكــاجـو
ـادى» وحده فـيـما كـان هـو يرى عن مـرجعـ انـحراف األحـداث إلى «الـفقـر ا
خـبــرة بـالــطـبـقــات الـفــقـيــرة فى مـصــر وعن خـبــرة مـوازيــة والحـقــة بـاألحـداث
وسـلــوكـيــاتـهم (مـن خالل تـعــمـقه فى فــهم الـنــفـســيـات فى أثــنـاء أدائه وظــائـفه
ـــكن الــتــعـــويل عــلــيه فـى تــعــلــيـل أنــواع الــســلــوك األولـى) أن الــفــقــر وحــده ال 
ــنــحــرف اخملــتــلــفــة بــاخــتـالف اجملــتــمــعــات أو الــثــقــافــات واألطــر الــثــقــافــيــة ا
ـقابل أسس ـتبـاينة وعـدم استـقرار الـبيـئة االجـتمـاعية. وفى ا واالجتـماعـية ا
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ـــســـئـــولــيـــة عـــوامل أخـــرى عن هـــذا االنــحـــراف وأنه يـــأتى فى رأيـه الــقـــائل 
مـقـدمـتــهـا «تـفـكك األسـرة» و«انـخالع اجلـذور الـثــقـافـيـة» نـتـيـجـة الـتـطـورات أو
ـسـتـقـرة ألن الـتـحـوالت االجـتــمـاعـيـة احلـادة الـتى ال تـمـنح فــرصـة لـلـثـقـافـات ا

ة. تتطور أو حتل محلها ثقافات جديدة متكاملة وراسخة كالقد
(٤)(٤)

عــمـل ســيــد عــويس بــعــد عــودتـه من بــوســطن مـع عــدد من زمالئه فى أول
مركـز عـربى علـمى لـلـبحـوث االجـتـماعـيـة واجلنـائـيـة وقد كـان الـدكتـور أحـمد
دير ولد واألكثر منـه نفوذا وصلة برجال احلكم) هو ا خلـيفة (التالى له فى ا
ركز مـنذ إنشائه ركـز وأصبح سيد عـويس أحد خبـراء هذا ا ؤسـس لهذا ا ا
(عـام ١٩٥٦) إلى أن أصـبح أســتـاذا به ورئـيـسـا إلحــدى وحـداته وعـلى الـرغم
من اخـتالف رؤية الرجل لـلبحث االجتمـاعى واجلنائى إال أن هذا االختالف
ـركـز وقــد حـصل الـرجـالن فـيـمــا بـعـد عــلى جـائـزتى صب فـى إثـراء جتـربــة ا
ا الدولـة القـديـرية الـعلـوم االجتـماعـية فى أعـوام متـقاربـة (١٩٨٣ و١٩٨٦) 
ــصـــرى قــادر فـى مــســـتــويـــاته الــعـــلــيـــا عــلـى أن يــتـــقــبل دل عــلـى أن اجملــتـــمع ا

مدرست مختلفت ورائدين متباعدين.
ـــركـــز أشــرف ســـيـــد عـــويس عـــلى الـــعــشـــرات من ومن خالل مـــوقـــعه فى ا
البـحوث االجتماعية الثقافية والقـانونية واجلنائية وعلى رسائل الكثيرين من
تالمــذته وأصــبح مــســتــشــارا لــلــمــركــز (١٩٧٠) واخـتــيــر عــضــوا فى اجملــلس
تـخصصة (١٩٧٤) األعلـى للسـجون (١٩٧٣) وعند إنـشاء اجملالـس القومـية ا

اختير عضوا فى اجمللس القومى للخدمات والشئون االجتماعية.
(٥)(٥)

أمـا أبرز ما جـلب له الـشهرة الـواسعـة على الـرغم من عكـوفه فى صـومعة
العـلم فهـو أسلـوبه فى ارتيـاد البـحوث االجتـماعـية وهـو أسلـوب متـفرد ففى
ضى مقابل االجتاهات التقليدية فى البحث االجتماعى آثر سيد عويس أن 
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مع مــا قـد يـبــدو فى بـدايــته نـوعــا من شـطــحـات الــفـكــر واخلـيـال ومـع مـا قـد
يوصم من الـتـقلـيـدي بـأنه بـحث اجتـمـاعى أقرب إلى الـفـولكـلور لـكـنه مضى
خـطــوات جــادة ومــســئـولــة فى هــذا الــطــريق حــتى حــقق جنــاحـا وشــهــرة غــيـر
ـيـدانى أو الـتـطـبـيـقى ـنـاهج عـلم االجـتـمـاع ا مـسـبـوقـ وقـد أعـانـتـه دراسـته 
على تـركيـز جهـده العـلمى والـبحـثى فى دراسة ظـواهر ثـقافـية شـعبـية مـصرية
ذات داللــة اجــتــمــاعــيــة خــاصــة مـن دون أن يــخــضع دراســته ألى قــيــد نــظــرى
مــســـبق وبــيـــنــمــا كـــانت أصــداء بــحـــوثه فى الـــصــحــافـــة حتــوله إلى مـــا يــشــبه
احملـقـقـ الـصـحـفـيـ الـذين يـقـدمـون مـوضـوعـات طـريـفـة فـإنه كـان فى واقع
األمـر يـرسـى نـواة مـنـهج بــنـائى مـتـكــامل يـجـمع بـ «الــوصـفـيـة» و«الــوظـيـفـيـة»
والنـظرة الـتاريخـية واالجـتماعـية وقـد وظف نتائج هـذه الدراسـات مع مناهج
ـعنـية بـاجلوانب االجـتمـاعـية والـثقـافيـة أساسـا  حتى البـحث األنثـروبـولوجى ا

نهج مصرى خاص ومتميز فى البحث االجتماعى األنثروبولوجى. أسس 
ـنـهج مــجـمـوعـة من الــبـحـوث الـفــريـدة تـأسس من وقـد أثــبـتت جنـاح هــذا ا
خاللـهـا تـوجه مـصـرى فى األنـثروبـولـوجـيـا الـثـقافـيـة االجـتـمـاعيـة والـتـاريـخـية
وقـــد تـــوالت مـــؤلـــفـــات ســـيـــد عـــويس الـــتى رصـــدت نـــتـــائج بـــحـــوثه ودراســـاته
وتـأمالته: «رسـائل إلى اإلمـام الـشـافـعى» وهـو الـكـتـاب الـذى نـشـره عام ١٩٦٥
» (١٩٧١) ثم أعاد (١٩٧٣) نـشـر كتـابه األول عن اإلمام ثم «هـتاف الـصـامتـ
» وقـد ضم مـعه دراسـته األخـرى عن ـعـدمـ الـشـافـعى ضـمن كـتـابه  «عـطــاء ا
ــعــاصــريـن» ثم «اخلــلــود فى الـــتــراث الــثــقــافى ــصـــريــ ا ــوت فى حــيــاة ا «ا
ــصــرى» ثم «قــديــســون وأولــيــاء» (١٩٧٢) وقــد أعــاد نــشــره (١٩٨١) ضــمن ا
ـصـريـة: دراسـة عن بـعض الـقـديـس كتـابه «اإلبـداع الـثـقـافى عـلى الـطـريـقة ا

واألولياء».
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(٦)(٦)
ويـرى بعض النـقاد أن سـيد عويس فـى كتابه «رسـائل إلى اإلمام الـشافعى»
ـهـمـة لـكل ـصـرى ا كـشـف عن بـعـدين من أبـعـاد الــتـكـوين الـثـقـافى والــروحى ا
سـلم ـعاصـرين (ا صـري ا منـهمـا مغـزاه الكـبير: الـبعـد األول هو اعـتقـاد ا
خاصـة) فى وجود «محكـمة» من األولياء وآل الـبيت وكبار الـفقهاء تـضم تسعة
ظالم ستحيلة وا ـطالب ا أعضـاء على رأسهم اإلمام الشافعى وأن أصحاب ا
يـتــوجـهـون إلى هــذه احملـكـمــة لـكى يــنـتـصـف لـهم اإلمـام وقــضـاة الــعـدل الـذين
يـرأسـهم اإلمـام الـشـافـعى ويـلـبـوا مـطـالـبـهم الـشـخـصـيـة واالجـتـمـاعـيـة والـبـعد
الــثــانى هــو تــمــاثل هــذه احملــكــمــة بـأدوار قــضــاتــهــا ورئــيــســهم وشــخــصــيـاتــهم
ـصــرى الــقــد من اآللــهــة فى الــعــصــر الــفـرعــونى وعــددهم مع «الــتــاســوع» ا
(بـرئاسة أوزوريس) ومـا يعـنيه ذلك من الـتداخل فى الـوجدان الـشعبى أو فى

تعاقبة على مر التاريخ. مارسة السطحية ب ثقافات مصر ا ا
(٧)(٧)

» (١٩٧١) فقد درس سيد عـويس العبارات أمـا فى كتابه «هتـاف الصامتـ
ركبـات (الشاحنـات وعربات نقل التى يـسجلهـا ويكتـبها السـائقون وأصحـاب ا
األفـراد ونقل األطعـمة واألجرة... إلخ) عـلى ظهور أو جـنبـات مركبـاتهم عادة
وهى عـبـارات ـ حسـب حتلـيل سـيـد عـويس ـ تـعـكس مـعـتـقـدات الـناس وآراءهم
االجتـماعية واألخالقيـة والسلوكيـة وتصوراتهم عن العـالم االجتماعى أساسا
ـغـزى لـلـعــقـلـيـة االجـتـمـاعـيـة الـسـائـدة وعن أنـفـسـهـم وحتـمل دالالت عـمـيـقـة ا

عرفى. وعناصر تكوينها العقائدى وا
(٨)(٨)

صـرى (١٩٦٦) وعن حـياة وفى دراسـاته عن اخلـلود فى الـتـراث الثـقـافى ا
ــوت كــشف ســيـد عــويس عن اتــصــال واخـتالط ــعـاصــرين وعن ا ــصـريــ ا ا
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ـوت ومـا يـتـصل بـكل مـنـهـمـا وهو الـتـصـورات الـعـقـيـديـة عن كل من اخلـلـود وا
ـتـداخـلـة (الـفـرعـونـيـة ـ ـتـعـاقـبـة وا ـصـريـة ا تـصـورات مـوروثـة عن الـثـقــافـات ا
ا فـسره أن لـلمـصريـ «قاعـدة عقـيدية» ـسيـحيـة واإلسالميـة)  والقـبطـية ا

وجدانية مشتركة وواحدة كامنة فى نوع من الالوعى اجلمعى.
ـعـنـى ذاته بـدراسـته وفى دراســته «قـديــسـون وأولـيــاء» يـؤكـد ســيـد عــويس ا
ـسـيــحـيـ ألزواج من شــخـصــيـات ووظـائف ورمــوز ودالالت الـقــديـسـ لــدى ا
سلم (رغم أنهم من أهل السنّة باإلجماع صري واألولياء لدى ا األقبـاط ا
تقـريبـا) موضحـاً التـطابق أو التـقارب الـشديد عـلى األقل ب هذه األزواج أو

اجملموعات من القديس واألولياء.
(٩)(٩)

أمـا كتابه األقل شهرة «حديث عن الثقافة» (١٩٧٠) فـيخلو من الدراسات
ـيدانـية الـتى اشتـهر بهـا وإن لم يخل من أثـرها وروحهـا وفيه أجـاد التعـبير ا
ـعـاش ــواد الـثـقــافـيـة من الــواقع ا عن مــنـهـجه اجلــامع بـ حـصــر أو جتـمـيع ا
ـيـدانى ثـم تـوصـيف مــا  جـمـعه وتــبـويـبه فـيــمـا يـشــبه الـبـحـث االجـتـمـاعـى ا
مــقــتـرنــاً بــتــوصــيف وظــائــفه وســيـاقــاته االجــتــمــاعــيـة والــســلــوكــيــة ثم حتــلـيل
صــيــاغـــاته الــلــغــويــة ودالالته الــفــكــريـــة أو الــعــقــيــديــة أو األخالقــيــة فى ضــوء
الـعالقـات الـداخـليـة بـ مـكـونات نـسـيـجه الـلغـوى ومـكـونـات النـسـيج الـثـقافى

العام.
وقد كـتب الـدكتـور سـيد عـويس سـيرة ذاتـيـة متـمـيزة بـعـنوان «الـتـاريخ الذى
ا تستحق من أحمـله على ظهرى» طـبعت أكثر من مرة لـكنها لم حتظ بعـد 
الـتـقـديـر والدراسـة  وقـد خلـصت بـطريـقـة جـمـيلـة كـثـيـرا من مـظاهـر الـتـطور
االجتـماعى والـسيـاسى فى احلقبـة التى عـاشهـا سيد عـويس وفيـها بـدا سيد
ـصـرية عـويس عـلى غـيـر عـادة أنـداده مـقدرا لـتـيـار األغـلـبـية فـى السـيـاسـة ا
كن وهو الوفد ومنحازا إلى الفقر والعفة والشرف والصراحة وكل ما هو 
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من األخالق اجلميلة وإن لم تكن براقة.
(١٠)(١٠)

نال الـدكتور سيد عويس كثـيراً من التقدير الشعـبى والرسمى طيلة حياته
وحـصل عـلـى جـائـزة الـدولـة الـتـشـجـيـعـيـة فـى الـعـلـوم االجـتـمـاعـيـة عن دراسـته
» ومن الـطريف أن جلـنـة مـنح اجلـائزة فـضـلت بـحثه «رسـائل اإلمام الـشـافـعى
علـى بحث آخر تقدم به اكبر أساتذة عـلم األنثروبولوجيا وكان هذا من دالئل
الـنــزاهــة الــعــلــمـيــة فى جلــان فــحص اجلــوائــز  ثم حــصل عــلى وســام الــعــلـوم
والــفـنــون (١٩٦٦) كـمـا حــصل عـلى وســام اجلـمــهـوريـة (١٩٨٢) وحــصل عـلى
جائـزة الدولة الـتقديريـة فى العلـوم االجتماعـية (١٩٨٦) وكان تـرتيبه احلادى

واألربع ب مَنْ حصلوا عليها فى فروعها اخملتلفة.
تـــرك الــدكــتــور ســـيــد عــويس ذريـــة صــاحلــة وقــد عـــنى فى تــربـــيــتــهم بــأن
ـادى  وأبرز أبنائه هـو الدكتور ـعنوى وشظـفها ا يعـيشواحيـاة الشعب بـثرائها ا
مسـعد عـويس عـميـد أساتـذة الـتربـية الـرياضـية فـى العـالم العـربى واحلاصل

مثل والده على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم االجتماعية (٢٠١١).
(١١)(١١)

روى الدكـتور سيد عويس قصة حياته كما قدمنا فى كتابه «التاريخ الذى
مـيز أحمـله عـلى ظهـرى» وقـد قسـمـها  إلى ثالثـة أجـزاء لكل مـنـها طـابـعه ا
فـاجلـزء األول هـو جتـربـة تكـوين مـتـمـيـزة لشـاب بـسـيط فى بـيـئة بـسـيـطـة أما
ـتحدة اجلزء الـثانى فـيسـتعـرض فيه تـكويـنه العـلمى فـى بريـطانـيا والـواليات ا
األمــريـــكــيــة عــلى حــ يـــتــنــاول اجلــزء الــثــالـث عــمــله فى مـــصــر بــعــد عــودته
ــركـــز الــقـــومى لــلـــبــحـــوث االجــتــمـــاعــيــة بــالـــدكــتــوراه (١٩٥٦) ومـــعــانـــاته فى ا

واجلنائية ومع اجلامعات العربية.
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(١٢)(١٢)
وقــد أجـاد الـدكــتـور ســيـد عـويس احلــديث عن الـعــوامل االجـتــمـاعــيـة الـتى
ـتــمـيــز كـأسـتــاذ فى االجـتـمــاع وفى عـلم أحـاطت بــنـشـأتـه وتـكـويــنه الـعــلـمى ا
تصـلة بنجاح األحـداث وهو تخصصه الـعلمى الدقيق الذى اإلجرام والـعلوم ا

أفنى حياته كلها فيه.
ـثال فـإن الدكـتور سـيد عـويس يطـلعـنا عـلى شغـفه هـو وأبناء وعلى سـبيل ا
ـوسيـقى إلى حـد مـذهل وهـو يذكـر أن هـذا الـشغف جيـله من عـلـمـاء جيـله بـا
بدأ فى الـقاهرة واستـمر بعد ذلك فى بريـطانيا وأمريـكا حتى إنه حرص ح
ذهب إلى لنـدن لـلمـرة الثـانيـة على أن يـسكن فـى نادى لـندن لـلمـوسيـقى فلـما
وسيـقى وبقى يـتردد عـليه ويـتناول آثر الـهدوء انـتقل إلى بـيت مجـاور لنـادى ا
فـيه طعـامه كل يـوم تـقـريـبا ومـن ضمن حـديث سـيـد عـويس اجلـمـيل عن هذه

عبرة عما تفعله روح احلضارة فى البشر: التجربة تأتى هذه القصة ا
وسـيقـية" فإنـنى أسجل نـاسبـة ما ذكـرت عن مشـاهدة "احلـفالت ا «... و
وسـيقية الـقوميـة إلى لندن ألول مرة ما حـدث لى عندمـا جاءت فرقة بـرل ا

ية الثانية بأوزارها». بعد انتهاء احلرب العا
«كنت فـى غرفـتى بـعد أن تـنـاولت طعـام الـعشـاء فى نـادى لنـدن لـلمـوسـيقى
الـذى وإن كنت قـد تـركته إلى بـيت مـجاور هـو بـيت "مسـز تربـس: حرصـا على
الهـدوء والسكـينة والـتفرغ لـلدراسة الـتى جئت من أجلـها فإنـنى حرصت على
تنـاول وجـبـات الطـعـام فـيه (أى فى نادى لـنـدن لـلمـوسـيـقى) وبخـاصـة وجـبتى
الـغــداء والـعــشـاء. كــنت فى غـرفــتى كـمــا ذكـرت بــعـد تــنـاول وجــبـة الـعــشـاء فى
النـادى فإذا بـأحدهم يحـضر إلى قـائال: إن فرقـة برل سـتبدأ حـفالتهـا بعد
غد فـقم معنـا وأحمل "بطـانية أو أكـثر" ألننـا سنقف فى الـطابور حلـجز تذاكر
حــضـور إحــدى حـفالت الــفـرقــة وكـانت ســتـمــكث فى لـنــدن ثالثـة أيــام فـقط
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وسنـكون جميعـا أمام شباك حجز الـتذاكر منذ اآلن وسـنكون فى الطابور فى
الشـارع حتـى يفـتح الشـباك فى الـصبـاح ومن ثم نـستـطيع أن نـحجـز تذاكـرنا

وإال فإن الفرصة حلجز التذاكر ستضيع حتما إن لم نفعل ذلك».
«وكـان اقتـراح هذا الـشخـص غريـبا غـاية فى الـغـرابة وأثـبت لى أن حرص
انـية كـانت أو غيـر ذلك كـان حرصا ـوسيـقى أ النـاس فى لنـدن علـى سماع ا
شــديـدا وجـازفـت وذهـبت مع الــشـلــة ووجـدنــا الـطــابـور قــد ابـتـدأ فــعال وبـدأ
ـتـد بـسـرعـة وجـلـسـنـا علـى البـطـاطـ افـتـرشـنـا األرض وكـان غـطاء طـوله 
ــنـتــظـرين الـواحــد مـنــا بــطـانــيـة أخــر أو مـعــطف والــسـمــاء نـام مَنْ نــام من ا
ـتـوقع أن واسـتـيـقظ مَنْ اسـتـيـقظ وكـنت تــسـمع األحـاديث هـمـسـا وكـان من ا
يـكون برد الليل شديدا فى لنـدن على الرغم من حلول فصل الربيع ومع ذلك
فــقـد صـمــد احلـاضــرون وكـان من حـسـن الـطـالـع أن الـسـمــاء لم تـمــطـر ومـر
غامرة وفـتح الشباك فى الوقت الـليل بطـوله واستمتع الـناس احلاضرون بـا
الوقت احملـدد وحجزنا تذاكرنـا كما حجز اآلخرون احملـظوظون وبقى العديد
مـن النـاس بـدون تـذاكـر ألنـهم لم يـسـتطـيـعـوا أن يـحـجـزوا فقـد امـتـد الـطـابور
ــنـتـظـرين عــلى عـدد الـتـذاكـر األول وتــفـرعت مـنع طـوابــيـر أخـرى وزاد عـدد ا
عـروضة للبـيع. كانت مغامـرة جازفت بالقـيام بها كـتجربة إنـسانية واعـتبرتها ا

درسا ال ينسى».
وح يـعاود سيد عـويس تأمل هذه التـجربة اإلنسانـية التى خاضـها مبكرا

فإنه يتحدث عنها بسعادة بالغة ويقول:
«... ولكـنى وجدت نفسى وقد غـرس فى شخصيتى اجتاه مـع نحو قيمة
ـوسـيــقى الـتى ســمـعـتــهـا أو شـاركت فى مـعــيـنـة هـى قـيـمــة الـفن فى شـخـص ا
وسـيقـية القـوميـة فى فصل الـربيع عام ١٩٥١ االستـماع لـها من فـرقة برلـ ا

فى مدينة لندن».
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(١٣)(١٣)
والنـزال عـلى صــعـيـد الـتـكـوين الـفـنى اجلـمـيل الـذى تـمـتع به الـدكـتـور سـيـد
عـويـس فى فـتـرات نــضـجـة الــتى واكـبت ســفـره لـلــخـارج وهـنــا يـحــكى جتـربـته

دينة باريس: تحف اللوفر و بهرة عن زيارته األولى  ا
«... ومـكثت فى مـدينـة بـاريس أيامـا ذقت فـيهـا طعم احلـيـاة ألول مرة بـعد
أن تـركت مدينة لندن رأيت أن شهيـتى لألكل قد زادت فاألكل الفرنسى غير
األكل اإلجنـليـزى ولم تـشم أنـفى رائحـة "الـكرنب" الـتى جتـدهـا تقـريـبا فى كل
بيـت من بيـوت لـنـدن وكانت احلـيـاة فى بـاريس حـياة مـشـرقـة اجلو الـطـبـيعى

كان مشرقا واجلو االجتماعى كان أيضا مشرقا».
(١٤)(١٤)

وهـذه بـعض ذكـريـات سـيـد عويـس عن زيـارة مـتـحف الـلـوفر وهـى ذكـريات
ـكن حــتى جـعـلـته يـدرك تـبــدو وكـأنـهـا اسـتـغــرقت صـاحـبـهـا إلـى أقـصى حـد 

قيمة اإلنسان من الفن ال من اجملتمع:
«... كـــان مـن حـــظى أن ذهـــبت لـــزيـــارة مـــتـــحف "الـــلـــوفـــر" وبـــرزت أمـــامى
ـا حتى تـحف واضحـة شامـخة لم أكن ور حضـارة فرنـسا الـفنـية فى هـذا ا
ـا رأيت من لوحـات خـالدة كتـابـة هذه الـسـطور أسـتـطـيع أن أتذوق الـكـثيـر 
ولــكـنــنى أحـســست بــأن تـيــارا من اجلــمـال كــان يـســرى فى كـيــانى وأحــسـست
أيـضا أن وجـدانى كان وكـأنه فى عرس. كـنت وأنـا أزور متـحف اللـوفر وكـأننى
أسـبـح فى أنـوار تــتألأل فـيــهـا جـواهــر الـنــفـوس الــبـشـريــة الـتى أبــدعت مـا أراه
أمـامى بـكل حـواسى. كـنت ال أرى بـعـينى فـقط بـل كنت أرى بـأذنى كـذلك بل
كـنت أرى بكل حـواسى ومـا فـوق احلواس وعـلى الـرغم من التـعب الـذى سرى
ـشى فى الـطرقـات ومن الـوقـوف أمـام الـلـوحات فـلم أحس فى جـسـمى من ا

به إال عندما عدت إلى حيث أنام».
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(١٥)(١٥)
ـتبقى فى نـفسه عن زيـارة اللوفـر وهو أثر ويسـتعـرض سيد عـويس األثر ا
بقـى فى نفسه وروحه على مدى احلياة الطويـلة التى عاشها حتى وقت كتابته

ذكراته وهو فى سن الشيخوخة:
«وأصـبـحت كـلـمـا أتـذكـر جتـربــتى فى الـلـوفـر أقـدر إبـداع اإلنـسـان وأرى أن
قــامــته عــلى الــرغم من الــشــرور الــتى تــقع بــســبــبه من أجل أطــمــاعه الــتى ال
تـنــتـهى فى ارتـفــاع أن نـتـاج اإلنـســان الـفـنى عــظـيم عـظـيـم وأن نـتـاج اإلنـسـان
الــعـلـمـى عـظـيم عــظـيم عــلى الـرغم مـن كل شىء. إن اخلـطــوات نـحـو الــتـقـدم
والـرفعة والرقى ال تـنقطع وكنت أقـول وال أزال أن احلياة تؤكـد دائما أنه كما
أن ال شىء يـــأتى من ال شـىء فــإنه ال شـىء مــطـــلق. اخلـــيــر مـــوجــود والـــشــر
تـشائم منا إلى أى مـوجود وهما فى صـراع دائم والتفـاؤل موجود ولـيذهب ا
ـر أمـام أى جـامـعــة أو كـلـيـة أو مـكـتــبـة أو أثـر من اآلثـار أو لـيـرى مـتــحف أو 
ابتـسامة طـفل أو يسمـع عصفـورا يغرد فـسيذهب تـشاؤمه حتـما بددا ويـتأكد

من إنسانيته».
(١٦)(١٦)

كـذلك يروى الـدكـتور سـيـد عويـس جتريـته مع بـرج إيفل الـذى صـعده ورأى
باريس بجمالها من أعاله:

ــصـعــد ال بــقــدمى ويـدى «... ولــكـنـى ذهـبت إلـى بـرج "إيــفل" وتــســلـقــته بــا
ونـظـرت إلى بــاريس من عل وال أقـول أسـتــغـفـر الـلـه وهى حتت أقـدامى! كـان
ه. كـانت باريس منـظـرا مـهـيبـا مألت عـيـنى ووجـدانى بـألوانه وأحـجـامه ومـعـا
نـظـيـفـة ولـطـيـفـة وجـمـيـلـة وكـان الـنـاس يـعـيـشـون كأس حـيـاتـهـم حتـى الـثـمـالة
ـاء تسبح وذهـبت إلى "احلى الالتيـنى" وأحسـست بأنـنى "سمـكة" تـعيش فى ا
من هنـا ومن هـنـاك وكنت مـثـلهـا أسـبح ال بحـسى ولـكن بفـكـرى وخيـالى. لـقد
كـانت حياتى فى بـاريس قد نـظفت من بـعض األدران التى علـقت بحـياتى وأنا
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فى لـندن وكنت معذورا فـإن لندن على الـرغم من وجودى بها فـترة تزيد على
ستة شهور كانت غريبة على».

(١٧)(١٧)
على أنـنـا نسـتطـيع أن نـقول مـا لم يقـله الدكـتـور سيـد عويس صـراحة وأن
نـثـبـت مـا لم يـثـبـته بـألـفـاظ صـريـحــة وإن كـان قـد أثـبـته بـكل مـا أوتى من قـوة
البـيان وهو أنه قـد تأثر بالـعلم فى اجملتـمع الغربى عـلى نحو لم يـكن ليتاح له
ــثــال قـد قــرأ وفـهـم عـلم احلــيـاة وعــلم الــفـلك فى مــصـر فــهـو عــلى ســبـيل ا
واستـطـاع أن يسـتوعب تـاريخ العـلم وإجنـازاته ونحن جنـده وهو يـعبـر باقـتدار
عن سـعادة دارس علم االجتمـاع عندما يـستطيع فـهم ظواهر احلياة من خالل

علم كعلم احلياة مثال:
«... وقد كـان علم احلياة يشـدنى إلى معلوماتـه العلمية شـدا. كان يجذبنى
ادة التى يـفكر اإلنـسان بهـا. لقد ذهلت لكى أعـرف أسرار احليـاة وبخاصـة ا
سـعادة وفـرحـا عنـدمـا رأيت أدوار حيـاة اجلـن وهـو فى بـطن أمه منـذ حلـظة
ـتـحف الـطـبـيـعى فى لـنـدن وكـان تـلـقـيح الـبــويـضـة حـتى الـوضع عـنـدمـا زرت ا
ـصــرى أن الـقــطن األبـيض ذهــولى وسـعــادتى ال تــقـدر عــنـدمــا عـرفت وأنــا ا
نـتج فقد يـكون قطـنا أبيض كن أن يزرع ويـنبت ملـونا حسب رغـبة ا اللـون 
أو أحـمـر أو أصـفــر.. إلخ. إن الـتـطـبـيق الـبـيـولـوجـى الـعـلـمى يـسـيـر قـدمـا نـحـو
خـدمـة اإلنــسـان ومـواجـهـة حـاجـاتـه الـضـروريـة لـكى تـتـأكــد إنـسـانـيـته وتـرقى
وتعـلو وما أسعدنى عنـدما كنت أعرف معلومـة جديدة عن طريق علم احلياة
وما أكـثر ما كنت أعرف! إن معرفتى عن أن "القردة األنثى" حتيض مثلها مثل
"اإلنسـانـة األنثـى" كادت أن تـطـيح بكـيـانى فرحـا وانـتصـارا. كـان انتـصـارا على
اجلهـل الذى يـبدده عـنـدى نور مـا أعلم واكـتـشاف "اخلـليـة احلـية" ومـا كان له
عـرفية ثل لى قـفة إلى األمـام نحـو حتقـيق الكثـير من اآلمـال ا من آثـار كان 

عن احلياة».



٥٦

(١٨)(١٨)
أما فـهم الدكـتور سـيد عويس حلـقائق الـتاريخ ووقـائعه وعالقـاتها بـبعـضها
البـعض فـقد تـبدى عـلى نحـو بـديع حتى إنـنا نـراه وقـد استـوعب تاريخ الـعالم
من وجهـة نظر اجتماعية ـ نفسية ال تغـفل أثر العقيدة والعسكرية واالقتصاد
ـا ــا تـراه من وقــائع و ــتـدة وعــمـيــقـة  لـكــنـهــا تـصــوغ من هــذه الـزوايــا رؤيـة 

تعايشه من أحداث.
ولنـنظر إليه وهو يـلخص انطباعـاته عندما سمع نـبأ إعالن اجلمهورية فى
ـتـحدة األمـريـكـية وهـو حـ يـستـعـيد مصـر بـينـمـا كـان يدرس فـى الواليـات ا
ذكـرى إعالن اجلمهورية فى عـام ١٩٥٣ بصوت الفنان يـوسف وهبى يلجأ إلى
اسـتـدعـاء أبـعـد يـتـذكـر فـيه واقـعة حـضـور رفـاعـة الـطـهـطـاوى لـثورة ١٨٣٠ فى

فرنسا:
ـلكى وقـيـام اجلمـهوريـة بدال «... أعلن مـجـلس قيـادة الثـورة إلـغاء الـنظـام ا
مــنه فـى يــوم ١٨ من شــهــر يــونــيــو عــام ١٩٥٣... ســمــعت اإلعالن فى اإلذاعــة
وكــان يــعــلـنـه األســتـاذ يــوسـف وهـبـى بــصـوتـه اجلــهـورى ولـم ألــبث أن تــذكـرت
رفـاعة الطهطاوى الـذى كان فى باريس وقت قيام ثـورة عام ١٨٣٠ وعزل فيها

لك شارل العاشر وتذكرت أيضا موقفه منها كما تذكرت قوله: ا
تبوع!». «ومن احلكم التى فى غاية الشيوع: إن ظلم األتباع مضاف إلى ا

(١٩)(١٩)
وقــبل هـذا كــله يــنـبــغى لــنـا أن نــنـقل مــا رواه ســيـد عــويس فى ذكــريـاته عن
ـبــكـر بـتـجـارب إشـراك الـشـعب فى الـتـخــطـيط لـلـتـنـمـيـة واحلـكم من إعـجـابه ا
خالل مؤتـمر الوفد األول الذى انعقـد برياسة مصطفى الـنحاس باشا وشهده

سيد عويس وهو فى شبابه فى عام ١٩٣٥:
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«... أذكـر اآلن أننى فى أوائل عـام ١٩٣٥ أى فى شهر يـنايـر أو بالتـحديد
صرى فى يـومى ٩ و١٠ من شهـر ينـاير عام ١٩٣٥ عـندمـا دعا حـزب الوفـد ا
فى أواخـر عام ١٩٣٤ جلـانه وأنـصـاره إلى عقـد مـؤتـمر عـام لـلـنظـر فى شـئون
الـبـالد من شـتى نـواحـيـهـا ولم تـتـضمـن هـذه الـنواحـى الـسيـاسـيـة فـحـسب بل
شـمـلـت بـعض الـنــواحى االجـتـمــاعـيـة واالقــتـصـاديــة والـتـشــريـعـيــة كـذلك إنـنى
ـديـنـة رمـسـيس ـؤتـمـر الـذى عـقـد  حـرصـت احلـرص كـله عـلى حـضـور هـذا ا
ـؤتـمـر أول مـؤتــمـر عـام لـلـوفـد بـالـزمـالك (مــديـنـة األوقـاف اآلن) وكـان هــذا ا
صـرى وقـد حـضره حـوالى خـمـسة وعـشـرين ألـفا من حـمـلـة تذاكـر الـدعوة ا
ــدن والـثــغـور وجـاءوا مـن جـمــيع نـواحـى الـعــاصـمــة (الـقــاهـرة) ومـن مـخــتـلف ا
ـؤتـمـرات الـوطـنـية شـأنـا ونـظـامـا وكـان له صدى واألقالـيم. وكـان من أعـظم ا
ـتـعـلـمـ فى طــول الـبالد وعـرضـهـا وبـخـاصــة فى مـحـيط أعـضـاء اجملــتـمع ا

والشـبـاب مـنـهم عـلى رأس الـقـائـمـة. وقـد وقف احلـاضـرون سـاعـات يـسـمـعون
ـؤتمر ومـنهم من حظى بـاجللوس نـفس الفترة للـخطب التى ألـقيت فى هذا ا
ــؤتـمـر مــسـائل ومــوضـوعـات ذات ولــنـفس الـغــرض وقـد عــالج اخلـطــبـاء فى ا
أهـمـيـة فى شـئـون الـبالد الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة واالقـتصـاديـة. وفـضال عن
ــوقف الـــســـيــاسى والـــدســـتــورى وعن الـــوفــد ـــوضــوعـــات الـــتى ألــقـــيت عـن ا ا
ــصـرى: نـظـامـه وأغـراضه وعن الـقــضـاء فى مـصــر واالمـتـيـازات األجــنـبـيـة ا
واحملامـاة وحقوقها وأنظمتها والصحافـة وحريتها. فقد  تضمنت موضوعات
ــؤتـمـر أيــضـا األزمـة االقـتــصـاديـة ووســائل عالجـهـا ومــشـروعـات الـرى هـذا ا
والــصـــرف وشــئـــون الـــتــعـــلـــيم واجلــامـــعـــة واألزهــر وعـالقــتـــنــا االجـــتـــمــاعـــيــة
واالقـتـصـاديـة بـالـنـزالء األجـانب وشـئـون الـفالح وإصالح الـقـريـة واحملـاصـيل
الزراعـية ووسـائل حتصيـنهـا وتصريـفها والـتعـاون فى مصر ووسـائل تشـجيعه
ـصــريـة: ـنــاطق احلــارة والـصــنـاعــة ا والـشــئـون الــصـحــيــة الـعــامـة وأمــراض ا
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تشـجيـعها وتـرويجهـا وتنـظيم شئـون العـمال فى مصـر ورفع مسـتواهم فضال
ـــوضــوعـــات األخــرى مـــثل شـــئــون األوقـــاف وإصالحـــهــا وإصالح عن بـــعض ا
صـرية ونـصـيبـها ـرأة ا اإلدارة واألمن الـعام وعالقـات مـصر بـأ الشـرق وا

فى النهضة القومية».
«ولن أنـسى ما حـيـيت يـومى ٩ و١٠ يـنايـر من شـهـر يـنايـر عـام ١٩٣٥ فـقد
ـصرى فى ذلك احلـ ألول مرة بـطـريقـة منـتظـمة شـاكل اجملتـمع ا استـمـعت 
تـخصـص وأذكـر أننى خـرجت من هذا ومـباشـرة من بعض زعـماء الـبالد وا
ـؤتــمـر كــمــا فـعل الــكــثـيــرون غــيـرى وبــخـاصــة الــشـبــاب مـنــهم واإلحــسـاس ا
شاكل ـسئولية الضـخمة نحو مصـرنا اخلالدة ونحو اإلسهـام فى مواجهة ا با
االجتـماعـية واالقـتصـادية فـضال عن السـياسـة التى كـان يعـانى منـها اجملـتمع

أل نفوسنا وكياننا». صرى فى تلك الفترة  ا
سـئوليـة وعمقهـا وبخاصـة ما تعـلق منها «وقد تـأكد لنـا جميعـا عبء هذه ا
ـشاكل الـثقـافيـة واالجتـماعيـة واالقتـصاديـة وأحسـست ـ كمـا أحس غيرى ـ با
بـأن الـطـريـقـة إلى احلـيـاة األفـضل البـد أن تـكون غـيـر الـطـريـقـة احلـالـيـة التى
يــتــبــعــهــا الــعــديــد مـن زعــمــاءمــصــر فى ذلك احلــ وأن احلــاجــة إلى تــغــيــيــر

الطريقة احلالية أصبحت ضرورة».
ــؤتـمــر مع أحـد من احملــيـطـ بـى فى حـتــتـنـا ولم «ولم أحتــدث عن هـذا ا
أحتـدث أيضا عن احلوادث األخرى التى واجهتها البالد فى خالل عام ١٩٣٥
وبـخــاصـة مـا تـعــلق مـنـهــا بـعـودة دســتـور عـام ١٩٢٣ كــامال غـيـر مــنـقـوص ومـا
مع أحد من احمليط بى أعـقب ذلك من مظاهرات وسقـوط الشهداء األبـرار
ــنــعم ابن عــمى شــقــيق أبى لم يــتــركــنى وحــدى أعـيش فى حــتـتــنــا لــكن عــبـدا
أفــكــارى الــتى انــبــثــقت عـن هــذه األمــور احلــاســمــة كــان يــتــحــدث مــعى وكــان
يتـنـاقش مـعى فى كل مـا حـدث أو مـا يـتـوقع أن يـحـدث فاهـتـمـامه بـالـسـيـاسة
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عـلى الرغم مـن تراكم الـسـنـ مـنذ عـام ١٩١٩ عـام الـثورة الـتى شـارك فـيـها
لم يـفـتر ومع ذلك فـإنـنى أود أن أذكـرهـا هـنا أن الـنـاس أهل احلـتـة وغـيرهم
ومــنـهم أمى وزوجــتى وإن كـانـوا ال يــعـلـمــون تـفـاصــيل مـا يــحـدث من أمـور فى
ـناخ ـصـرى فـإن اإلحسـاس بـهـذه األمور عـنـدهم كـان موجـودا. إن ا اجملـتمع ا
الـثقـافى االجتـمـاعى فى ذلك احل كـان مـشحـونا بـكل مـا يحـدث من حوادث

صرية بصلة. " تمت إلى القضية ا
(٢٠)(٢٠)

وعلى صـعيد آخر يستعيد الدكتور سيـد عويس تأمله لتجربة مهمة عاشها
ـتـحدة  األمـريـكـية حـ تـعـجب ما شـاء الـله له أن يـتـعجب وهو فـى الواليـات ا
من وقع انـهزام الفرنسي أمام فيتنام فى ١٩٥٤ ومدى تألم األمريكي لهذا

احلدث:
«... ولن أنـسى وسأذكـر دائـما وقع سـقوط قـلـعة :ديـان بـيان فـو" فى يوم ٧
من شـهر مايـو عام ١٩٥٤ وهى الـتى حاصـرها الـفيتـنامـيون األحـرارا حصارا
تحدة األمريكية السياسي وغيرهم عندما دام ٥٥ يومـا على قادة الواليات ا
ــذيع يـوم ســقـوط الــقـلــعـة كــان رثـاء "نــدابـة" اسـتــمـعـت إلى الـرثــاء الـذى بــثه ا
مصـريـة صدر عن قـلب مـكلـوم حزين حـقـا وقد دهـشت ألن هذه الـقـلعـة تقع
فى الــشـمـال الــغـربى من "إقــلـيم فــيـتـنــام" وأن الـذين هــزمـوا كـانــوا من جـنـوب
وضـبــاط جـيـش الـفــرنـســيـ ولم يــكـونــوا من جـنــود وضـبــاط جـيـش الـواليـات
تـحدة لـكنه الـغـرب ومصـالح الغـرب ومسـتقـبل الغـرب كلـها هى الـتى دفعت ا
كـلوم احلـزين أن يثب مـرثاته عـلى بنـات وأبنـاء الشـعب األمريكى ـذيع ا هذا ا

وغيرهم فى يوم ٧ من شهر مايو عام ١٩٥٤».
(٢١)(٢١)

ا به عـلم الدكتـور سيد عـويس فى مجاالت عـلم النفس ويتـصل بهـذا ما 
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ــبـكــر إلى مـيل الــرئـيس مــحـمــد جنـيب لــلـرومـانــتـيــكـيـة حـيث يــذكـر انـتــبـاهه ا
وخــوفه من أن يـتــعـارض هــذا مع جنـاحه فى مــهـمــته الـتى كــان يـنــتـظــرهـا مـنه

صرى: الشعب ا
«... كـانت إحداهـا فى الـسـاعـة الثـامـنـة من مسـاء نـفس الـيـوم "يوم ٢٦ من

شهر يوليو عام ١٩٥٢" ح أذاع بعد طرد فاروق بساعت فقط قائال:
«إن مـــا يـــنــسـب إلىّ من عـــمـــد مـــجـــيــد إن هـــو فـى احلــقـــيـــقـــة إال مـــجـــهــود
وتـضحيـات لرجال اجلـيش البواسل من جـنود وضبـاط ولم يكن لى إال شرف

قيادتهم" واستطرد قائال:
ـلك فـاروق عنـدمـا طلـب اجليش إسـنـاد مـنصب الـقـيادة «وقـد أمر جاللـة ا
العـامة إلىّ بأن أنعم علىّ برتبة الفريق بدرجة وزير فلم أعلن رفضها حتى ال
ـلك عـن الـعــرش واآلن وقــد انــتـهت يــعــرقل ذلك غــرضـا أســمى وهــو تــنــازل ا
األمـور فـإنـى أعـلن تـنـازلى عن هـذه الـرتـبـة قــانـعـا بـرتـبـة الـلـواء مـراعـاة حلـالـة

الية». الدولة ا
«وبــرز اسم مــحـمــد جنــيب وأصـبـح ملء الـســمع واألفــواه وكــان أثـر كــلــمـته
الـثـانـيـة عـلى الـنـاس عـظـيـمـا فـصـفـقـوا وصـفـقت مـعـهم حـتى أدمى الـتـصـفـيق
أيــاديـنــا ولـكــنى واحلق يــقـال راجــعت نـفــسى بـعــد ذلك فــقـلت إن هــذا الـرجل
العـظيم يتحلى بصفات إنـسانية تميل إلى "الرومانتـيكية" وما فعله أو ما أريد
له أن يــفــعــله ال يــجب أن يــجــعل لــهــذه الــصــفــات وزنــا فــقــد درست فى "عــلم
اإلجـرام" أن من الصـفـات التى تـصـنع رجال األعـمـال أو رجال الـسيـاسـة ليس
الحـظ أن هـذه فــقط اخملــاطــرة واإلقــدام بل أيــضــا الــرغـبــة فى الــكــسب وا
الصفات هى التى تكون اجملرم العتاه. لقد بدا لى الرجل ألول وهلة عندما
تــنـازل عن الـرتـبـة أى عــنـدمـا أبـدى الـرغــبـة فى عـدم الـكــسب أنه يـعـيش فى

صرى». ناخ الثقافى ا "يوتوبيا" قد خلقها ا
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(٢٢)(٢٢)
ــواضع الــتـى ربط فــيــهــا ســيــد عــويس عــلم الــنــفس ــا كــان أهم هــذه ا ور
ونـولوج اآلسف باحلـيـاة من وجهـة نـظر تـخـصصه وخـبرتـه ومشـاهدته ذلـك ا
ـتحـدة األمـريكـية ـكارثـيـة فى الواليـات ا الذى حـدثـنا به عن مـعـايشـته حملـنة ا

وحتليله لدوافعها:
ـتــحـدة «... ومـهــمــا يـكن من األمــر فــإنـنــا جنـد فى ثــنـايــا تــاريخ الـواليــات ا
كارثـية قد حدثت فى تاريخ كارثية" أى أن ظـاهرة ا ظواهـر تشابه "ظاهـرة ا
الحظ أن مـقــومـات هــذه الـظــواهـر كــتـانت فى هــذا الـبــلـد مــرات عـديــدة  وا
األغلب األعم مـتـشابـهة فـنجـد أنهـا تـستـند إلى قـيادة قـويـة لكـنهـا فى الوقت
نفـسه قيـادة غبـية وأن غبـاءها مـستـحكم لـدرجة أنـها ال تسـتطـيع نقـد نفـسها
ذاتيـا أو أن تـكون فـكرة أو تـصورا عن ذاتـها وهى تـستـند أيـضا إلى االنـدفاع
الـعـصــابى إمـا لـتـحـقـيق الــقـوة أو لالحـتـفـاظ بـهـا وهـى تـسـتـنـد كـذلك إلى مـا
ا تـتـزود به من شـجـاعـة حـيـوانيـة ضـحـالـة أخالقـيـة الـتى تـيسـر لـهـا الـتـبـريـر 
شروعة فضال غا غير ا تـقوم به من العنف أو النزوع إلى احلصول على ا

عما تقوم به من أنواء احلقد وتعمد األذى والرذيلة».
الي من ـقومـات كلـها تـتحـدث عن نفـسهـا أمامـنا وأمـام ا «كانت هـذه ا
ـكـارثـيـة عـلى شـاشة أعـضـاء اجملـتـمع األمـريـكى عـندمـا كـنـا نـشـاهـد ظـاهرة ا
التـلـيفـزيـون وقد شـهـدها قـطـعـا أعضـاء هـذا اجملتـمع من قـبل فى عام ١٦٥٠
عــنـــدمــا كــانت الــضــحــايــا من أعــضـــاء "مــذهب الــكــويــكــرز" وأعــضــاء مــذهب
ــعـمـدون الــبـروتـسـتــانـتـيــون" ومـا حـدث فى عــام ١٦٩٢ عـنـدمـا الـبـابــتـسـتس :ا
دة ستة طوردت "الـساحرات" وعـذبن فى مدينـة سالم "بوالية مـاساتشـوست" 
ـــضــادة شــهـــور وفـى خالل أعـــوام ١٨٤٠ ـ ١٨٥٠ عـــنـــدمـــا ظـــهـــرت احلـــركـــة ا

للمذهب الكاثوليكى».
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(٢٣)(٢٣)
مارسات الغريبة فيقول: وهو يواصل التعبير عن دهشته وعجبه لهذه ا

«ولم أكن أدهش كــثــيــرا عــنــدمــا كـــنت أرى تــابــعــا من أتــبــاع مــكــارثى يــدلى
الي غيرى على شاشة بشـهادة فى احملكمة التى كنت أراها كما كان يراها ا
الـتـلـيـفـزيـون. كـنت أرى فى هـذا الـتـابع ظالم اجلـهل الـذى يـعـشش فى دمـاغه
وكـنت أرى فيه الشعور بالنقص واضحا أما رغبته فى حتطيم مَنْ كان أفضل
وأعــظم مـــنه فـــلم تـــكن تــخـــفى عـــلى أحـــد وكــنت أرى فـى هــذا الـــتــابـع كــذلك
محـاولـته الـتى كان يـصـر علـيـهـا ليـظـهـر قدرته عـلى إظـهـار كل ما هـو غـير ذى
ـوضوع اتهـام ضحيـته وكانت تنـتهى احملـكمة وأذكـر أننا نـزالء محلة عالقة 
نورفـلك (البيت الذى كان سـيد عويس يسكن فيه فى أثـناء دراسته بواشنطن)
كث على مقاعدهـا قليال وكان ال يتكلم مـنا أحد ثم نتفرق واحدا وراء كنـا 
اآلخـر. لـم يـكن يــتـحـدث مــعى عـمــا رأيـنــاه وسـمــعـنـاه أحــد ولم أكن أنــا أيـضـا
ـستوى الثـقافى والنظرة أحتدث مـع أحد حتى مع مَنْ كان يجـمعنى وإياهم ا
نحـو احلياة. لم يـكن يجرؤ واحـد منهم أن يـقول لى شيـئا أو يعـلق على ما رآه

وسمعه بشىء».
(٢٤)(٢٤)

هــكـذا عــاش سـيــد عـويـس اجملـتــمع الـغــربى عــلى نـحــو مـا عــاش الــعـلم فى
اجملــتـمع الــغـربى  وهـو فـى ذكـريـاته حــفى أن يـدرس أثــر اجملـتـمـع الـغـربى فى
تكـوينه الثقافى والعلمى على نـحو ما رأينا دون أن يصل إلى أحكام قاطعة إال

ا فيه علمه وفهمه. ا  فيما يتعلق 
ـثـال فـان الـدكـتـور سـيـد عـويس ظل يـحـاول أن يـقيـم جتربـته وعلـى سبـيل ا
الــقـاسـيـة فـى لـنـدن مـا بــ فـبـرايــر ١٩٥١ ويـولـيـو ١٩٥٢ حــتى إنه يـراوح بـ

إيجابياتها وسلبياتها فيقول:
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ـنـتظـمة يـة" وغـير ا نـتـظمـة "األكـاد «... أحاول أن أمـتص رحـيق ثقـافـته ا
"كل عناصر الثقافة األخرى التى صادفتنى وصادفتها"».

«لـقـد كانـت هـناك نـتـائج مـا فى ذلـك من شك وقـد ذكـرت من قـبل الـكـثـير
منـها ويكفينى أننى أتقنت اللغة اإلجنـليزية قراءة وكتابة وأنى اتصلت ببعض
األسـاتــذة اإلجنـلـيــز وأنـنى تــتـلـمــذت عـلى أســتـاذى الـبــروفـيـســور جـون لـويس
وسيقى والـفن التشكيلى مثال" وأننى قد وأنـنى تذوقت ألوانا من الفن "فن ا
وجدت الـفرصة مواتية ألهتم بعلم التاريخ وبعلم االقتصاد وبخاصة ما تعلق
بتـاريخ بالدى بـعـامة وتـاريـخـها الـسـياسى واالقـتـصـادى واالجتـمـاعى احلديث
بخـاصة وأنى قـد صحـحت الكثـير من مـعلومـاتى وواجهت الـقلق الـفكرى فى
كتوبة التى زودت كتوبة وغير ا صادر الثقافية ا ضوء تـنشئتى االجتماعية وا
ثــقــافــتى قــبل أن أزمـع الــســفــر إلى الــغــرب ال ألغــتــرب فــحــسب بل ألتــغــرب
ثـقـافــيـا أيـضـا أى أضــيف إلى عـنـاصــر ثـقـافـتـى عـنـاصـر الــثـقـافـة الــغـربـيـة أو
ـا كنـت أروم وأبتـغى فـالـفـتـرة التى قـضـيـتـها بـعـضـهـا. إننـى لم أفعـل الكـثـيـر 
رء العادى أو حـتى غير العـادى ولكنى أعترف كانـت قصيرة جدا فى حـياة ا
سـتـحيل لـكى أغـترف مـن منـاهل الـثقـافـة الغـربـية. لم بأنـنى فـعلت مـا يـشبـه ا
أضع وقـتى هبـاء ولـكنى أحـسـست بأن قـامـتى لم ترتـفع ارتـفاع قـامـة الدكـتور

عوض أو قامة الدكتور حزين».
(٢٥)(٢٥)

ـا يـراه من ويـتــحـول اهـتـمـام سـيــد عـويس بـاحلـضـارة من احلب والــتـقـديـر 
ثال فإن ـجتمعه هـو ووطنه وعلى سبـيل ا مظـاهرها إلى محـاولة االرتقاء 
ا يـراه محتـاجا للعالج الدكـتور سيـد عويس ال يكف عن مصـارحة مجـتمعه 
انظـر إليه وهـو يتـحدث عن مـعانـاته هو وأعـضاء مـكاتب اخلـدمة االجـتمـاعية
من بـعض رجال الـنـيابـة والـقضـاء والـسبل الـتى سـلـكوهـا من أجل جتـنب هذه

ن يرعونهم من األحداث اجلانح فيقول: تاعب حماية ألنفسهم و ا
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كـتب من الزميالت «... كـنت حريصـا احلرص كـله على أن يـكون أعضـاء ا
والــزمالء أسـرة واحــدة فـقـد كــانـوا اخـوات وأخـوة لـى فـعال وحـقــا وكـان الـهم
األكـبر الذى يشغل بـالى هو أن نؤدى واجبـاتنا كل فى موقـعه حاولت أن نعمل
جــمـيـعـا عـمال جـادا فى ظـل احلب واالحـتـرام الـلـذين كــانـا يـسـودان عالقـاتـنـا
ـواتـيـة وبـخـاصـة عـنـدما وعـلى الـرغـم من األعـبـاء الـعـديـدة والـظـروف غـيـر ا
ن عـرفـنا كـان يـتـغـير قـاضى احملـكـمـة أو وكيل الـنـيـابـة أى عنـدمـا يـسـتبـدل 
وعرفـناه وفهمنـا وفهمناه واحـترمنا واحتـرمناه آخر لضـرورة النقل ال يعرف
عن وظـيـفـة بـاحملـكــمـة شـيـئـا كـنـا نـبـدأ من جـديـد: نـقـيم عـلى شـرف الـقـاضى
اجلـديــد أو وكـيل الــنــيـابــة اجلـديــد أو كـلــيــهـمــا "حـفل شــاى" لــلـتــعـارف وكــنـا
اضى حريـص عـلى ذكر اسم أحدهـما متـبوعا بـلقب "بـيه" فقد أخـذنا من ا
درسا قـاسيـا عنـدما كنت أو كـان أحدنـا نذكر "األسـتاذ فالن"" مـجرداً من قبل
"بيـه"! كان تـأثيـر ذلك على الـعمل الـذى بـينـنا رهـيبـا واألحداث وذووهم كـانوا
ـينا" حـكم القاضى "شـماال" والعكس كتب " هم الضـحايا فـإذا قال تقـرير ا
بـالعكس وكـانت أمهات األوالد عـند االختالف وبـعضهن كن ال يـحرصن على
ــة أسـلــحـة فـى يـد الــقـاضى أحــيـانــا أو فى يــد وكـيل الــنـيــابـة األخالق الــقـو
أحيـانا أخـرى ضدنـا وقد يـحدث الـعكس عـند الـصفـاء فنـجد الـقاضى يـشكو
لى مـن أن وكـيل الــنـيــابـة الـشــاب يـحــرص عـلـى أن تـمـكـث فى مـكــتـبه "أم فالن
(أحـد األحــداث) الــوسـيــمـات" فــتـرة طــويـلــة تـثــيــر الـشــبـهــات وكـنت ال أرد وال
أصد وكـانت زميالتى وزمـيالتى يحـرصون معى عـلى القـيام بعـملـنا وعلى أن

نكون صابرين "فالصبر مفتاح الفرج"».
(٢٦)(٢٦)

ومـن اجلـديـر بـالـذكـر أن الـدكـتـور سـيــد عـويس ظل حـريـصـا عـلى أن يـكـون
هنـية وعن آراءه التى كـونها على صادقـا كل الصدق فـيما يـرويه عن جتاربه ا
مــدى ســنــوات عــمــله وبــحــثه ســواء فـى مــصــر أو فى بــريــطــانــيــا أو الــواليــات
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ـثـال عن كـثـيـر من اآلراء الـتى ـتـحـدة األمـريـكــيـة وهـو يـتـحـدث عـلى سـبـيل ا ا
تـبـدو وكــأنـهـا تــتـعـارض مـع مـا نـتـوقــعه مـنه مـن تـقـدمـيــة بل إن الـدكــتـور سـيـد

ساواة ب الذكر واألنثى: وقفه فى قضية ا عويس يصرح القار 
تـحدة «... وأرجـو أن يالحظ القـار أننى ال أنـعى على مـجتـمع الواليـات ا
طلـقة بـ الذكر سـاواة ا التـفرقـة فيه بـ الذكر واألنـثى. إننى ال أدعـو إلى ا
ـساواة بـيـنـهمـا فـأنا ال أقـصـد أبدا الـتـطابق واألنثـى أى أننى إذا دعـوت إلى ا
سـاواة بـيـنهـمـا مسـاواة فى الـفرص أى أن بيـنـهمـا بل إنـنى أقـصد أن تـكـون ا
يـتــيح اجملــتــمع ـ أى مـجــتــمع ـ لألنــثى مـثـل الـذكــر فـرص الــتــعـلــيم واخلــدمـات
الصحية واالجتماعية والفرص فى قوة العمل والعمل السياسى والقيادة».

(٢٧)(٢٧)
وقــد أبــدى الــدكــتــور ســيــد عــويس اهــتــمــامــا مــتــكــررا بــاإلشــادة الــصــادقــة
باألسـاتدة احلقيقي فى حياته الطويلة ومن العجيب أنه يكاد يحصرهم فى

مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة:
ثال فإن الدكتور سيـد عويس يتحدث عن فضل  يعقوب فام وعلى سـبيل ا
ـوســيـقى إذ كـانــا فى فـتــرات مـخـتــلـفـة والـســيـدة إلـزا ثــابت فى اسـتــمـتـاعه بــا

ولون له أو (لغيره) ما يتطلبه هذا االستمتاع من تكاليف مادية:
وسـيقى الـكالسيك «... ولم أكن فى هـذه الفـترة أسـتسـيغ االستمـاع إلى ا
فآلت الـسـيـدة إلزا عـلى نـفسـهـا أن تـيسـر لى هـذا االستـمـتـاع واالستـمـرار فيه
حـتى سعدت به ومازلت حتى اآلن. كـانت تدفع لى ما يوازى ثـمن التذكرة لكى
ــيـة ــوسـيــقــيــة الـعــا أحـضــر حــفالت فى قــاعــة "إيـوارت" حــيث بــعض الــفــرق ا
ألون الــقـاعــة ويـزيــدون وتـذكــرت األسـتـاذ تـقــيـمــهـا ويــحـضــرهـا من الــنـاس 
ـوسـيــقى إبـراهـيم أفــنـدى قـنـديل أن يـعــقـوب فـام الـذى كــان يـطـلب من مــعـلم ا
ـــؤســســـة" لـــكى تــزداد ثـــقـــافــته يـــحــضـــر مــثـل هــذه احلـــفالت "عـــلى حـــســاب ا
لكى بالفائدة. كانت السيدة ا يعود على أوالد مؤسسة الـزفاف ا وسـيقية  ا
كـتب ما كـان يفـعله إلزا تـفعـل معى ومع زمالئى اإلخـصائـي االجـتمـاعـي بـا
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وسـيـقى ولم يـكن زمالئى يهـتـمـون باالسـتـماع أستـاذى يـعـقوب فـام مع مـعلـم ا
يـة بـتـشـجيـع السـيـدة إلـزا فـقط بل كـانت تشـجـعـهم أيـضا وسـيـقى الـعـا إلـى ا
عـلى الـقــراءة فى الـعـلـوم الـتـى كـنت أقـرأهـا وكـنــا جـمـيـعـا والـســيـدة إلـزا مـعـنـا
ـتـاحـف مـحـاولــة مـنــهـا أن نــسـتــوعب بـعض مــا تـعــكـسه الــلـوحـات نـذهب إلـى ا
ـعـروضــة فـنـتـذوقـهـا ومن ثـم يـرتـقى مـسـتـوانـا فـى حل اجلـمـال واالسـتـمـتـاع ا

بتذوقه».
«كانـت ال تعمل عـمال مهـنيا فـآلت السـيدة إلزا أن تـصنع بـعض الرجال من
ـكتـب وبخـاصـة الـذين كـانوا ـصـرى فى شخـص بنـات وأبـنـاء ا أبنـاء الـشـعب ا
تـهنون مـهنة اخلدمـة االجتمـاعية وعلى الـرغم من مشاغل الـسيدة إلزا فى
بيـتـها فى ذلك احلـ فـإنهـا كـانت حترص عـلى وجـود الوقت لـتـقوم بـكل هذه
الـنـشـاطـات وإنـنى أذكـر جـيـدا أنـهـا كانـت حريـصـة عـلى زيـارة بـيـوتـنـا جـمـيـعا
ناسبات.. "فـى العيد أو فى شـهر رمضان مثال" وقـد زارت هذه البيوت فـى ا
ــرض واحــد مـــنــا أو أحــد أقــاربـه إال وكــانت يــد ـــنــاســبـــات ولم  وفى غــيــر ا
ـســاعـدة الـعــاقـلـة الــضـروريــة وكـانت ال تـتــورع فى نـقل الـســيـدة إلـزا تــمـتـد بــا
ـستشفى أو ـريضة فى عـربتها "وكـانت عتيقـة لكنـها تعمل" إلى ا ريض أو ا ا
ـســتـشــفى إلى الـبــيت وقـد يــكـون مــوقع هـذا ــريـضـة مـن ا ــريض أو ا تـعــيـد ا
قـشات" بقـسم الدرب األحمـر مثال! وهى احلارة التى الـبيت فى حارة "درب ا
كانت تـسـكن فيـهـا أسرة عـبـد الـعزيـز فـتح البـاب عـندمـا كـانت والدته مـريـضة

.« فى ذلك احل
«وكــانت كل هــذه اخلـدمــات الــتى تــقـوم الــســيــدة إلـزا بــهــا لى أو لـزمــيالتى
وزمالئى تقـابل بـاالمتـنان فـنحن كـأناس مـستـضعـف نـتعـامل فى ضوء قـيمـنا
مع الـذين يجـاملـونـنا بـاجلمـيل ومن ثم ازدادت الـرابطـة اإلنسـانـية الـتى كانت
ـا تقـوم به إعجـابا يـفوق الوصف تربـطنـا بالـسيـدة إلزا وكان إعـجابى بـها و
الذ فـهى عـنـد أعـضاء أسـرتـى مالك الـرحـمـة وللـحـب وللـخـيـر وهى عـنـدى ا
صـائب ولن أنـسى أبـدا وقفـتـها ت بى مـصيـبـة من ا الـذى أجلأ إلـيه إذا مـا أ
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معى عـنـدما مـرضت أمى وجـاء معـهـا الدكـتـور عبـد العـزيـز عسـكـر والدكـتور
حــلـيم مـتــرى جـاءا لـيــريـا مـا أصــاب أمى دون أن يـتــوقع أحـدهـمــا أجـرا مـنى
اطه دائـما وكانت ومازالت تخدم كانـت السيدة إلزا ومازالت تـفعل اخلير بأ

اإلنسانية لذاتها».
(٢٨)(٢٨)

ـثـابة ل الدكـتـور سـيد عـويس من حـديـثه بالـثـنـاء على مَنْ يـعـتـبرهم  وال 
أســاتـذتـه الـثـالثـة األوائـل الـذين أشــرنــا إلى تــكــرار اعـتــزازه الــشــديـد بــهم فى

مواضع متكررة من ذكرياته:
ا فعلـته السيـدة إلزا ثابت من «وأود هـنا أن أذكر وأنا أحـنى رأسى شاكـرا 
أجلى لـكى يـتحـقق لى مرادى فى الـدراسة والـتعـليم أنـها لم تـترك جـهدا نـحو
ـراد إال وقـامت به مـشـكـورة وإنـنى أؤكـد هـنـا أنه لـوال جـهـودها حتـقـيق هـذا ا
ـا اســتـطـعت أن أسـافـر فى فــبـرايـر عـام ١٩٥١ إلى لـنـدن ـسـتـمـرة  اجلـبــارة ا
واجلهـود الـتى بذلـتـهـا السـيـدة إلزا كـانت جـهودا تـهـدف إلى حتقـيق كل مـا هو
معنوى وكل ما هو مادى يحقق آمالى ويكفينى منها أنها كانت تثق فى وفيما
كـن لو أتـيـحت لى الـفـرص أن أقـوم به كـانت صـلـتى بـالسـيـدة إلـزا مـتـصـلة
فهـى رئيـسـة جـمـعـيـة اخلـدمات االجـتـمـاعـيـة بـحى بـوالق وأنا فـى ذلك احل
كــنـت أمــ الــصـــنــدوق وكــانت مـــقــابالتى مـــعــهــا تـــزيــد الــروابـط الــتى بـــيــنــنــا
وتؤكـدها وال غرو فقـد كانت أستاذتى واستـمرت أستاذة لى وأنـا أعتير حتى
تلك الـلحظـة أننى غرس يديـها ويشـترك معهـا فى ذلك اإلمام الشـيخ محمود
خــطـاب واألســتـاذ يــعـقــوب فـام كــان هـؤالء الــثالثــة مع أبى وأمى قـد أضــفـوا
عرفة واخلبرة واالهتمام اإلنـسانى الكر ما جعلنى ما كنته علىّ من الـعلم وا
ـســتـقـبـل الـقـريـب والـبـعــيـد أجــمـعـوا ـا مــا سـأكـونـه فى ا فى ذلك احلــ ور
الـثـالثـة عــلى إعــادة تـنــشـئــتى كل فــيــمـا يــخـتـص به وفى الـفــتــرة األخـيــرة كـان

للسيدة إلزا النصيب الكبير».
>
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ونـأتى بـعد هـؤالء الـثالثـة إلى حـديث الـدكـتـور سـيـد عـويس عـمن صـادفهم
من نــبالء فى حــيــاته ويــأتـى الــدكــتـور مــحــمــد صـالح الـديـن وزيــر اخلــارجــيـة
الـوفــدى الـشـهـيــر عـلى رأس الـنــبالء فى حـيـاة ســيـد عـويس وهـا هــو الـدكـتـور
محـمد صالح الـدين يسـدى إليه مـكرمـة بينـما هـو غاب عن الـوطن فى البـعثة

التى نالها إلى بريطانيا:
تـبـايـنـة فى لـنـدن أن يـصـلنى «وكـان من فـضل الـله علـىّ وأنا فـى ظروفـى ا
خطـاب من الـسـيـدة إلزا يـقـول إنـنى قـد عيـنت فى وزارة الـشـئـون االجتـمـاعـية
مـنذ أوائل أبريل عام ١٩٥١ فى مراقبة األحداث بالوزارة "مصلحة اخلدمات"
ـكـتب ومنـحت مـدة سنـتـ إجازة بنـفس مـرتـبى الذى كـنت أحـصل علـيه من ا
بـدون مــرتـب قــابــلـة لــلــتــجــديــد لــلــدراســة فى اخلــارج وكــان الــفــضل فـى هـذا
التـعـي لـلسـيـدة إلزا ولـلدكـتـور محـمد صالح الـدين وزيـر اخلارجـية فى ذلك
احلـ وتـوصــيـة الـدكـتـور أحـمـد حـسـ وزيـر الــشـئـون االجـتـمـاعـيـة اخملـتص

واستراح قلبى من ناحية الوظيفة واستقر تفكيرى من هذه الناحية».
وفى مـوضع آخر يـتـحدث الـدكـتور سـيـد عويس عن الـدكـتور مـحـمد صالح

الدين بإعجاب فيقول:
«... ولـكن أمورا أخرى تتـعلق بالدكـتور صالح الدين كانت قـد شغلت بالى
فقـد كان الدكتور صالح ـ كما يعلم القار ـ رئيس الـهيئة التنفيذية التى كانت
تـشـرف عــلى مـكـتب اخلــدمـة االجـتـمـاعــيـة حملـكـمـة األحــداث بـالـقـاهـرة وكـان
ــكــتب اتــصـــاال وثــيــقــا رأيت فــيه اتـــصــالى به بــحــكـم أنــنى كــنت مــديـــر هــذا ا
اإلنـــســان الـــكــر ذا األخـالق الــعـــالــيـــة جــدا الـــرفــيـــعــة جـــدا وله عـــنــدى من
الذكريات ما يسعدنى حقا ويدلل على أريحيته وفضله وكرمه ويذكر القار
مــوقـفه من الــدكــتـور عــوض عــنـدمــا وقف األخــيـر فى ســبــيل إعـطــائى قــرضـا
أشترى به مالبس استعدادا للسفر إلى لندن ألول مرة فى فبراير عام ١٩٤٨
ويذكـر الـقار مـوقفه من زاهـيـة مرزوق عـندمـا وقفت بـوصـفهـا أم صـندوق
ـصرية للدراسات االجـتماعية فى سبـيل منحى هذا القرض مؤقت لـلجمعية ا
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يزانية يسـمح بالصرف وأنا أذكـر أيضا موقفا ال بحـجة عدم وجود بنـد فى ا
ـكن أن يقوم به إال رجل مثل الدكـتور صالح الدين كان ذلك فى عام ١٩٤٩
دينة وقد عـقد أول مؤتمر للـخدمة االجتمـاعية العربيـة فى مبنى اليونـسكو 
بيـروت كان يـسـمى "حلـقة الـدراسات االجـتمـاعـية لـلدول الـعربـية" وكـان على
الـدكتور صالح أن يقدم ورقة عمل عن األحـداث اجلانح وقد أعددت هذه
ــسـتـشــار مـحـمـد فــتـحى واألسـتــاذ فـتح الـله الـورقــة بـاالشـتـراك مـع االـسـيـد ا
ــرصـفـى حتت إشـراف الــدكـتــور صالح وذهــبت إلـيه فـى بـيــته وقـرأت عــلـيه ا
ـكتب بـنسـخها الورقـة كلـمة كـلمـة وقام بالـتعـديالت التى رآهـا وقامت إدارة ا
ـؤتمر الذى كان مـقرره الدكتور وإرسالـها إليه الذى أرسـلها بدوره إلى إدارة ا
عـبـاس عــمـار وجـاء الـلـحــظـة الـتى يـقـرأ فــيـهـا الـدكـتــور صالح ورقـته فـبـدأهـا
بــالـشـكــر اجلـمـيل لــكل من أسـهم فى إعــدادهـا وذكـر األســمـاء واحـدا واحـدا:
رصـفى واألستـاذ سيـد عويس سـتشـار محـمـد فتـحى واألستـاذ فتح الـله ا ا
وكـنت الوحـيـد الذى كـان حـاضرا ألنـنى كـنت قـد دعيت إلى احلـضـور مع أحد
ـصــريـة لـلـدراسـات االجـتـمـاعــيـة وعـنـدمـا انـتـهى ـثـلــ لـلـجـمـعـيـة ا الـزمالء 
الدكـتور صالح اصـطحـبته كـما عـودنى لكى نـأكل "بسـبوسـة" فى محل مـشهور
فى مــديـنـة بــيـروت وذهــبت مـعه فى ســيـارة مــعـدة خـصــيـصــا لـتـنــقالته وكـان
ـشهـور وأمر بـثالثـة صحـون بسـبوسة (يسـوقهـا) سائق لـبنـانى ودخلـنا احملل ا
أكلـناها الـسائق وهو وأنا جـميعا وانـتهزت الـفرصة ونحن فى مـحل احللويات
ـؤتـمـر ورد فـعل احلـاضـرين وبـخـاصة وحتـدثت عن الـورقـة التـى ألقـاهـا فى ا
عــنـدمــا ذكـر أســمـاء الــذين أســهـمــوا فى إعــدادهـا  فــقـال: "يــا أخى أنــا مـالى
باخلـدمـة االجتـمـاعيـة أنا راجـل مهـتم بـالسـيـاسة" قـال ذلك مـجامـلة بـالـطبع
كن سائل االجتـماعية وال  فهـو يعلم قطـعا االتصال الوثـيق ب السيـاسة وا
ـقـعـد الـذى أجلس إال أن أذكر عـنـدمـا ذكـر اسـمى والـتـفـات احلاضـرين نـحـو ا
إليـه واحمرار وجهى والعرق الذى تصبب من جـبهتى ونظرات الناس ويالها

من نظرات».
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«وذكـرياتى مع الـدكتـور صالح الـتى ال صلـة لـها بـالعـمل فى مـكتب اخلـدمة
االجـتـمـاعـيـة حملـكمـة األحـداث كـثـيـرة وأخـتم بـها عـنـدمـا أتـيـحت لى الـفـرصة
ألكـون عضـوا من أعضـاء فـوج الرواد فى مـصـيف اإلسكـنـدرية فى صـيف عام
١٩٤٦ كـان مـعسـكـر الـرواد مـعـدا لـبـعض الـرواد وأعـضـاء أسرهـم من زوجات
وأبـنــاء كــمــا كـان مــعــدا لــلـعــديــد من طــلــبـة اجلــامــعــة وقـد دعــيت مـع آخـرين
رة األولى عسكر وكانت سنى قد بلغت ٣٤ عاما وكانت ا ألشـترك فى هذا ا
فى حــيـاتى الــتى أذهب فـيــهـا إلى مـصــيف وكـانت فــتـرة اإلقــامـة لـلــفـوج الـذى
اشـتـركت فـيه أسـبـوعـ وكـانـت مـتـعـتى الـذهـنـيـة تـوازى إن لم [تـفق] مـتـعـتى
عـسكـر من األساتذة فـضال عن الدكـتور عبـاس عمار اجلسـدية. كـان يضم ا
الدكتور سليمان حزين واألستاذ فؤاد جالل واألستاذ حنا رزق وكان يحضر
الــدكـتـور مـحـمــد صالح الـدين فى األمـســيـات لـيـحـيى أو يــشـتـرك فى حـفالت
السـمر وال غـرو إذا كنت تـراه وهو فى حـياته الـعاديـة شخـصا تشع مـن نفسه
وفى سـلوكه آثـار التـذوق الـفنى وعـشـقه للـجـمال واألنـاقة ويـنـعكس ذلك فى
مـلـبـسه وفى حــديـثه وفى آرائه وفى اجتـاهـاته وقــبل ذلك ولـيس بـعـده فى

صرنا اخلالدة». حبه األصيل 
(٢٩)(٢٩)

ـمـ لـلـدكـتـورة إلزا ثـابت فـإنه وفى مـقابـل حديـث الدكـتـور سـيـد عـويس ا
يرسم صـورة مـنـفـرة لـكل من الـدكـتور مـحـمـد عـوض مـحمـد والـدكـتـور عـباس

مصطفى عمار وتتوالى فصول هذه الصورة مع توالى الذكريات.
وفى كل األحـوال فإن الـقـصـة التى يـقـدمـها سـيـد عويس ال تـعـبـر فقط عن
ــا تــعـبــر عن مــدى الــصــعــوبــة الـتى صــعــوبـة أخـالق هـذا األســتــاذ أو ذاك وإ
ن فـى ذلك األستـاذ الذى انـتقـده سيـد عويس ـصرى  يـواجهـا طالب الـعلم ا
نفـسه وقد رأيت أن رسمه لـشخصـية الدكـتور محـمد عوض مـحمد قد وصل
ـا ال يدع لـنا إلى مرحـلـة متـقدمـة من اكـتمـال التـصويـر عـلى نحـو فنـى دقيق 

مجاال للقفز على قدرة سيد عويس فى تصوير الشخصيات:
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«وفى خالل عـام ١٩٤٨ (أوائل شـهـر فـبـرايـر) أتـيـحت لى الـفـرصـة ألسـافـر
تحدة لدراسة نظم محاكمة األحداث وأساليب عالجهم دراسة ـملكة ا إلى ا
تـحدة وانتـهت دراستى فى شهر مـلكة ا نظـرية وعمـلية وسافـرت فعال إلى ا
سبـتـمـبر مـن نفس الـعـام. كـانت هـذه الفـرصـة فـرصة الـسـفـر إلى اخلارج فى
ولم أكن مـستـعدا نظـرى فى ذلك احلـ معـجزة لم أكن أتـوقـعهـا وإن تمـنيـتـها
لنـفقـاتهـا من حـيث بعض األمـور أهمـها شـراء مالبس وحقـيبـة وما يـلزم لـهذه
الــرحــلــة إلى بالد غــيــر الــبالد واحلــيــاة مع أنــاس غــيــر الـنــاس الــذين أعــيش
ـكــتب اخلـدمـة االجـتـمـاعـيـة حملـكـمـة مـعـهم وجـاء اجـتـمـاع الــهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة 
األحداث وكـان الرئيس الـدكتور مـحمد صالح الـدين وكسـكرتيـر لهذه الـهيئة
كنـت أجلس بـحـواره وقد حـضـر من األعـضاء األسـتـاذ الدكـتـور محـمـد عوض
مـحـمـد والـدكـتـور عـبـد الـعـزيـز عـسـكـر والـسـيـدة إلـزا ثابـت وقـاضى مـحـكـمة
ـــا عــرض األحـــداث الـــذى كـــان فى هـــذه الــفـــتـــرة األســـتــاذ حـــمـــدى حـــافظ و
ـصرية موضـوع طلب قـرض لى حوالى خـمسـ جنـيهـا مصـريا من اجلـمعـية ا
للـدراسات االجتماعـية انبرى الدكتـور محمد عوض مـعترضا على أساس أنه
صاريف ال داعى لـهذا القرض فاجمللس البريطانى "الداعى" سيتكفل بكل ا
ــبــلغ لــكـى أســتــعــد لــشــراء بــعض فــعـــنــدمــا ذكــرت أنــنى فى حــاجـــة إلى هــذا ا
البس الـتى أرى أنـها ضـروريـة ذكر الـدكـتور عـوض أنه ال داعى لـذلك فـهو ا
عطف هو لـديه "معطف" قد ومستـعد أن يعطيه لى وأن احلـاجة إلى هذا ا
البـس والبــد أن وجــهى قـــد احــمــر خــجـال عــنــدمــا كل مــا هـــو ضــرورى من ا
سـمــعت مـا قـاله هـذا الـدكـتـور ولـكن الـدكـتـور مـحـمـد صالح الـدين الـذى كـان
يجلس بجوارى ضغط بيده على ساقى القريب منه وكأنه كان يقول "جتلد وال
وضـوع إلى جلسـة قادمة تقل شـيئـا" ثم أردف سيادته مـقترحـا تأجـيل هذا ا
ــوضـــوع وعـــرضه الــدكـــتــور مـــحـــمــد صالح الـــدين عـــلى مـــجــلس إدارة وأجل ا
صرية للدراسات االجتـماعية الذى وافق على منحى القرض على اجلمـعية ا
أن أدفـعـه عـلى أقـسـاط شــهـريـة ولـكن الــسـيـدة زاهـيـة مــرزوق "عـضـو مـجـلس
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اإلدارة وتـقوم مقام أم الصندوق الذى كان مسافرا خارج القُطر" ذكرت أن
ميـزانـية اجلـمعـية ال تـسـمح بإعـطاء قـرض ألحد ثم جـاء دور الـدكتـور محـمد
صالح الـدين الذى كتب مـذكرة يطـلب إعطـاء القرض عـلى أن يكون هـو نفسه
البس ـــبــلـغ واشــتـــريت ا ضــامـــنـــا لى فــتـــقــهـــقـــرت الــســـيــدة زاهـــيــة ودفـــعت ا
الضـرورية وبـعض ما يـلزم لـلرحـلة ولم يـكن من حسن حـظى أن يكـون معطف

الدكتور محمد عوض محمد القد من نصيبى».
«وهنـا أقف وقـفـة لـكى أقـرر حـقيـقـة ذكـرهـا لى الـدكتـور عـوض عن تـعـاسة
احلـال التى كـان يـعيـش فى ظلـهـا وهو صـغـيـر ثم وهو شـاب حـتى حـصل على
درجته الـعلمـية وأنا إذ أذكر هـذه احلقيقـة كما ذكرت لى أعـجب أشد العجب
ــاذا فـعـل هـذا من تــصــرفه نــحــوى ولم أكن أعــيش حــيــاة الـغــنى والــرفــاهــيــة 
الـرجـل مـا فــعل? وعــنـدمــا ســألت هـذا الــســؤال أجـاب األســتـاذ الــدكــتـور عــبـد

العزيز عسكر الطبيب النفسى:
«إن الــدكـتـور عــوض وأمـثـاله مــعـذورون فـإن أول مــا يـســتـقـبل فى الــصـبـاح
يــســـتــقــبـل وجــهه فـــانــظــر إلى وجـــهه انــظـــر إلى  وجــهـه مــلــيـــا جتــد اإلجــابــة

ياعويس».
.......................................

وهنا يقف الدكتور سيد عويس ليتساءل:
«إذا كـان األمر كـذلك فـمـاذا عن مـوقف الـسيـدة زاهـيـة? إننـى حتى اآلن لم

أجد تفسيرا».
(٣٠)(٣٠)

وفى موضع آخـر يتحدث الدكتور سيد عويس باحترام شديد يسبق تعبيره
عــمـا أحس به من ضـيـق شـديـد (أيـضــا) عن لـقـاءاته بــالـدكـتـور مــحـمـد عـوض
محـمد بعد عودته من بريـطانيا بعدما حتـدث عن حرص الدكتور عوض على
هذا الـلـقاء ومع أنه يـبدأ حـديـثه بالـثنـاء عـلى العـالم اجللـيل فـإنه سرعـان ما
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ا يرويه بعد ذلك عن مظاهر يصـرح بانتقاده علنا وكأنه يقـدم بهذا احلديث 
جتربته القاسية معه:

ا مـرموقا «... أما الـدكتـور عوض فـقد كـان موضـع االحتـرام فقـد كان عـا
ما فـى ذلك شك كان صـاحب مـدرسـة تـفـخر مـصـرنـا اخلـالـدة بأبـنـائـهـا حتى
قـابلة فى مـنزله وذهبت قـابلته حـدد موعـد هذه ا اآلن وعنـدما ذهـبت إليه 
ـوعد وأنـا فرح لـلغـاية كـما أذكـر اآلن وكانت هـذه الزيـارة فاحتـة زيارات إلى ا
عديـدة جاءت بـعدهـا. كان لـطيـفا يـنم حـديثه عـلى الثـقافـة العـميـقة والـثقـافة
الــواســعـــة األرجــاء ولــكـــنى فى إحـــدى الــزيــارات رأيـت مــنه مــا شـــوه الــصــورة
الـرائـعـة الـتى حـفـرت فى دمـاغى عـنه لـقـد روى لى بـعـضـا من تـاريخ طـفـولـته
وشـبـابـه وبـعـضـا من الـكـفـاح فى سـبـيل الـتـحـصـيل الـعـلـمى ثم مـا جـرى له فى
لنـدن عندمـا ذهب إليهـا ليدرس دراسـاته العلـيا عنـدما وضع أمتـعته فى أحد
الـبيـوت الـتى توافق عـلى إيـواء األجانب بـأجـر  االتفـاق عـليه وعـنـدما ذهب
ـا عـاد عنـد الـغـروب وجـد أمـتـعتـه على ـديـنـة و مـسـتـريح الـبـال لـيرى مـعـالم ا
درجات سـلم البيت الذى استأجر إحدى غرفـه بعد موافقة  صاحبته واتضح
له أن جـيران صـاحـبـة الـبـيت عـيـروهـا ألنـهـا وافـقت عـلى تـأجـيـر إحـدى غرف

بيتها ال ألجنبى ولكن ألجنبى أسمر اللون».
ـعـانـاة الـتى واجـهـهـا فى حـياته «وكـان يحـكى لى الـقـصص الـتى تـدل عـلى ا
األولى وعــــلى قـــوة اإلرادة الـــتـى يـــســـرت له مــــواجـــهـــتـــهـــا ولـــكــــنى فى إحـــدى
الـزيارات رأيت منه ما شوه الصورة الرائعة التى حفرت فى دماغى عنه كنت
معـه وحدنا ودق جرس الباب فقـام ليفتحه فإذا بى أسـمع صوته وهو يزمجر
صـائحا "أنـا مش هنـا"! وعرفت أن الـزائريـن من بلـدته جاءوا عـلى غيـر موعد
فـرفض إال أن يكـون اعتـذاره لهم بـأسلـوب احلديث الـذى مازال صـدى كلـماته
يـرن فى أذنى إلى قلـبى وعقـلى حـتى اآلن ومع ذلك فقـد ظل احتـرامى لعـقله
واتسـاع آفاق عـلمه بـاقيـا ولعل مـا فعـله أمامى كـما قـلت لنـفسى مـبررا نزوة
ـن جاء عـلى غـير مـوعد ولـغـيرهم من نـزوات العـلمـاء أو لـعله أن يـكـون درسا 
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عارف ودرسا لى فى نفس الوقت». من ا
(٣١)(٣١)

ونأتـى إلى حديث الدكتـور عويس الثـالث عن الدكتـور محمد عـوض محمد
وهو يـردفه بـحديـثه الـثانى مـباشـرة لـكنه يـشـكو فـيه مر الـشـكوى من تـصرف
الـدكــتــور عـوض جتــاهه وحـرصـه عـلى عــدم إعــطـائه الــفـرصــة لــيـكــون شـيــئـا

مذكورا فى محيط العلم:
«... وكـان الــدكـتـور عـوض فـى أواخـر عـام ١٩٥٠ رئـيس الــهـيـئـة الـتــنـفـيـذيـة
ـكـتـب اخلـدمـة االجـتـمـاعـيـة حملـكـمـة األحـداث بـالـقـاهـرة أى أنه كـان رئـيـسى
باشر وذلك ألن الدكتور محمد صالح الدين كان قد أصبح فى ذلك احل ا
وزيـرا لــلـخــارجـيــة فى وزارة الـوفــد ولم يــكن وقـته لــيـتــسع فــيـحــضـر جــلـسـات
الهـيئة التـنفيذيـة فذهبت إلى الكـدتور عوض وأنا أحـمل معى طلب إجازة من
ــكـتب بــدون مـرتـب لـكى أســافـر إلى اخلــارج وإلى لــنـدن بــالـذات الســتـكــمـال ا
دراســاتى الــعــالــيــة وأحــصل عــلى درجــة الــدكــتــوراه وتــوقــعت مــنه الــتــرحــيب
والـتشـجيع لـكـنه لم يقل لى شـيـئا يـدل على ذلك وكـان كل مـا قاله إن الـطلب
سيـعرض على الهيئة التنـفيذية للبت فيه وجاء موعـد اجتماع الهيئة وحتدث
الدكـتور عوض تليفونـيا مع احلضور قبل االجتماع بـساعة وأخبرنى بأن مكان
االجتـمـاع سـيـكـون "مـعـهد الـدراسـات اإلفـريـقـيـة" الـذى كان لـه مديـرا فى ذلك
ــوعـد الـذى حــدده الـدكــتـور عـوض فــبـدأ حـديــثه هـادئـا الــوقت وذهـبت فى ا
عـــذبــا بـــدأ يــذكـــر اهــتـــمــامه الـــشــخـــصى بى ألنـــنى شـــاب كفء وأن مــســـألــة
ـدة الـدراســات الــعـلــيــا فى مــوقع عـمــلى غــيــر ضـروريــة وأن الــسـفــر كل عــام 
كن أن يـوافق علـيه وما كـدت أن أرد على ما مـحددة إلى اخلـارج هو كل مـا 
قـال إذا بى أراه يزمـجر قـائال وهـو يسـخـر: "أنت عاور تـأخذ دكـتـوراه علـشان
تـبقى زيـى?" فأسـرعت بـاإلجـابـة قائـال: "نعم.. فـأنت مـثـلى األعـلى ألم تـذكر
قـال قـد نـشـر فعال فى إحـدى مـقاالتك أن شـر األمـور الـوسط?" وكـان هـذا ا
فى جـريــدة "األهـرام" مــنــذ فـتــرة غـيــر قـصــيـرة فــرد والــسـخــريـة تــظـهــر عـلى
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ــقـــال إال مـــجــرد مالمـح وجــهـه وحــركـــات جـــســـمه "إنـــنى مـــا قــصـــدت بـــهـــذا ا
داعبة"». ا

«وصــار الـدكـتـور عـوض بــعـد ذلك أمـامى شــخـصـا آخـر بـدا شــخـصـا تـشع
عيـنـاه بالـغيظ والـكمـد وازداد وجـهه القـبيح قـبحـا وتـذكرت فى الـتو مـا ذكره
الــدكـــتــور عــبـــد الــعــزيـــز عــســكـــر عن أول شىء يـــراه الــدكــتـــور عــوض بــعــد أن
يــســتــيــقظ من الــنــوم ولــكــنى أضــفت إلى ذلك مــا يــكــنه هــذا الــرجـل أقــصـد
الـدكتور عوض من احلقد الدف نحو اجملتمع الذى عاشه وهو طفل ثم وهو
صــبى ثم وهـو شــاب إنه احلـقــد الـذى لم يـبــرأ عـنــدمـا كـان ال يــأكل إال وجـبـة
واحـــدة فى الـــيـــوم وهـــو الـــشــخـص الـــذكى فى حـــ يـــرفل غـــيـــره فى احلـــيــاة
الـنـاعــمـة بـألــوانـهـا وقـد كــانـوا من األغـبــيـاء لـقـد تــبـلـور فى قــلب هـذا الـرجل
احلــقــد مــنــذ الــصـغــر وبــقى دفــيــنــا حــتى كــبــر وإذا كـان احلــقــد حــقــدا نــحـو
اجملـتــمع فـأنــا عـضــو من أعـضــائه كـنت عــلى عــكـسه تــمـامـا كــانت طـفــولـتى
أل صدرى احلب ويـفيض وبقـى دفينا وسـيبقى سعـيدة وكان صـباى طيـبا و

إن شاء الله».
(٣٢)(٣٢)

ونـأتى إلى الـشـخـصـيـة الـعلـمـيـة الـثـانـيـة التـى يجـاهـر الـدكـتـور سـيـد عويس
بـنـقـدهــا مـقـلال من قـيـمــتـهـا وفـضـلـهــا ومن الـعـجـيب أن هــذه الـشـخـصـيـة هى
الـدكــتـور عــبـاس عـمــار الـذى خـلـف الـدكـتــور مـحـمــد عـوض مــحـمـد فى وزارة
الشـئون االجتـماعيـة!! وهى مفارقـة لها مـا يفسـرها من أن اختـيار الوزراء فى
ذلـك الـوقت كـان يـأتى من عـيــنـة مـعـروفـة من كـبـار األســاتـذة ثـابـتى الـقـدم فى
مجـال تخصصاتهم واهتـمام باحلياة العامـة ومع ما لهؤالء األساتذة من تفوق
فى هــذين اجلـانـبــ فـإن سـيـد عــويس يـكـشف عن بــعض اجلـوانب الـنــفـسـيـة
ــارسـاتــهم لإلدارة واحلـيــاة عـلى نــحـو مـا الـســلـبــيـة فى تــكـويــنـهم من خالل 

شجعة: اكتوى هو نفسه من قراراتهم غير ا
«... كانـت مشـكـلتى احلـقـيقـيـة أن تـوافق الوزارة الـتى أتـبع لـها عـلى مـنحى
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ـرتب أتــركه ألســرتى لـتــنــفق مـنـه أمـا أنــا فـيــكـفــيــنى مـرتب ــدة عــام  إجـازة 
ـنحـة الـشـهـرى وكـان قدره ١٥٠ دوالرا وكـان أمـلى فى مـوافـقـة الوزارة أمال ا
كبـيرا فالوزير احلالى كان الدكتور عبـاس عمار وكانت صلتى به صلة طيبة
وكــنت أعــرف عــنه أنـه كــان رجال مــكــافــا وأنــا مــثــله رجـل مــكــافح فــلــعــله أن
يتـعـاطف مع قـضـيتى كـان هـذا أمـلى فبـادرت إلى طـلب مـقابـلـته وكـانت معى
ـوضــوع بــالــتــفـصــيل ومــا كــان عــلـيه إال أن مـذكــرة أعــددتــهـا خــصــيــصـا عـن ا
قـابـلة ـرتب وحدد مـوعـد ا دة عـام  وافـقـة على مـنـحى اإلجـازة  يتـفـضل بـا
بـــســرعــة وكـــان الــوزيـــر يــتــوضـع حــضــورى ومـــا كــدت أن أصـــافح ســكـــرتــيــره
اخلاص وأسـمع ما قاله لى إال وتوجـست خيفة قـال السكرتـير وكان الزميل
األسـتـاذ مــنـيـر الـقـصـبى: "أنت فـ يـا عـويـس الـوزيـر قـالب الـدنـيـا عـلـشـانك
وبــيـنى وبــيـنك هــو زعالن قـوى مــنك" وقـد فــاجـأنى قــول هـذا الـرجـل الـطـيب
ـارسه الـتـصـوف وعالقــاته الـوثـيـقـة بـإحــدى الـطـرق الـصـوفـيـة الـذى أعــرفه 

صرى». نتشرة فى اجملتمع ا ا
(٣٣)(٣٣)

ونـأتى إلـى أجـواء مــقـابـلــة الـدكــتـور ســيـد عــويس األخـيــرة لـلــوزيـر الــدكـتـور
ـوذجاً لـلـبـرود الـذى يـخـفى مـشـاعـر الـكـراهـيـة وعدم عـبـاس عـمـار فـنـجـدهـا 

التقدير:
«ولـكـنى بـاسم الـله جل وعال دخـلت إلى حـضـرة الـوزيـر ولم يـكـن مـتـجـهـما
لكـنه بعد أن طلب مـنى اجللوس أخذ يـعيرنى بأنـنى "أجرى وراء الضباط" فى
ا ـصلـحة اخلدمـات ولم أكن أفعل  الـوقت الذى حتتـاجنى إدارة األحداث 
ــسـئــولـ فى قــاله شـيــئـا فــأنـا لـم أذهب إلى مـبــنى قــيـادة  الــوزارة إال بـإذن ا
صـلـحة وأنـا لم ألـهث وراء أحد وأنـا فـعلت مـا فـعلت مـحـاولة مـنى لـلخـدمة ا
الــعـامــة فى حــدود قـدراتى وبــفـضـل الـله فــعــلت الـكــثــيـر من أجـل الـعــديـد من

.« واطن واطنات وا ا
«وقلـت لعـباس عـمار كل ذلك لـكـنه فى محـاولة لـكى يـقنـعنى طـلب منى أن
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نحة عاما واحدا ثم أسافر بـعد ذلك وعندما ذكرته بسنى فقد أؤجل قبـول ا
ـذكـرة الـتى قدمـتـها كـنت فى األربعـ من عـمـرى وهذه فـرصـتى كـتب على ا
إلـيه "تــأشـيــرة" لم يــرفض فــيـهــا طـلــبى ولم يــقـبــله تــاركـا األمــر لــلـســيـد مــديـر
مصـلـحة اخلـدمات األسـتاذ مـحـمد حـسن صاحب كـتاب "االمـتـحانـات العـامة"
دارس الـذى حتدثت عـنه سـابـقـا والـذى جـلب له الـشهـرة فى مـحـيط طـلـبـة ا
الثـانوية وبخاصة الذين كانوا يجلسون إلى امتحانات "شهادة الكفاءة وشهادة

البكالوريا"».
«وفى صـبيحة اليوم التـالى ذهبت إلى محمد حسن فـى مكتبه وكان يجلس
عتزل معـه الزميل بدراوى محـمد فهمى واألسـتاذ شميس العب كرة الـقدم ا
ومــا أن رآنى أفـتح الــبــاب إذا به يـقــفـز من عــلى كــرسـيه مــرحــبـا بى ومــحـيــيـا
ـهـمــة آمـنــنى عـلى حــفـظـهــا الـصـاغ وكـنت أحــمل شـنــطـة فـيــهـا بــعض األوراق ا
ــا فـعل رحـب بى اجلـالــســان مـعه ــديـر وأســوة  ــا فـعــله ا مــجـدى ودهــشت 
ــذكــرة وعـلــيــهـا تــرحــيــبـا حــارا وذكــرت له أمــر مـقــابــلــتى لــلـوزيــر وقــدمت له ا
"التـأشيرة" فـإذا به يسـارع إلى آلة التـليفـون وحتدث مع الوزيـر بشأن مـضمون
ــذكـرة ولم أسـمـع مـا قـاله له الــوزيـر ولـكـن مـحـمــد حـسن سـرعــان مـا جتـهم ا
وجـهه وتـغـيـرت سـحنـتـه وقال لـى آمـرا: اذهب يـافـندى وروح عـلـى مكـتـبك وال
تذهـب إلى مجلس الوزراء  هذا أمر فـذكرت له دون أن أبدو منفعال لـلتغيير
فـاجئ الذى حـدث للرجل الـذى قام من على كـرسيه واسـتقبـلنى مرحـبا وأنا ا
عــلى وشك الـدخــول من بــاب حـجــرته أمـام الــشـخــصـ الــلـذيـن كـانــا مـعه ثم
ـجرد أن انتهى حديثه صـدور األمر األخير من نفس هـذا الرجل بعد دقائق 
الـتــلـيـفـونى من عــبـاس عـمـار الـوزيــر ذكـرت له أن هـذا األمـر لن يــنـفـذ لـسـبب
بسـيط هو أنـنى أحمـل فى شنـطتى الـتى أحمـلهـا فى يدى أوراقـا مهـمة والبد

لى من تسليمها وتركت احلجرة وانصرفت.
«وخـرجت من مبـنى اجملمع حـيث تقع حـجرة مـدير مـصلـحة اخلـدمات إلى
كـوبــرى قـصـر الـنـيل ألســتـوعب مـا حـدث وأفــكـر فـيـمـا يــجب عـلىّ أن أفـعـله
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تمـامـا كـما فـعـلت ذلك ذات مـرة وأنا فى مـصـلحـة احلـدود فى شـهر مـايـو عام
ــرتــ أمــام الــكــوبــرى ١٩٣٧ أى مــنــذ حــوالى ســتــة عــشــر عــامـــا وقــفت فى ا

نعش الذى يحيط به لعلنى أن أهتدى إلى مخرج». ذكور أستنشق الهواء ا ا
ــرة الـثــانــيـة إال أن أذهـب إلى الـصــاغ مــجـدى «ولـم أجـد هــذا اخملــرج فى ا
ا وإنسانا فاضال حقا ذكر لى وأذكر له مـا حدث بالتمام والكمال فكـان كر
أن محمد حسن وأمثاله ما هم إال جثثا محنطة وقد آن األوان للتخلص منها
ـصـلـحـة وذكـر لى أيـضـا أن عـبـاس عـمـار كـتب له مـرات من أجل عـودتى إلى ا
ـهمالت وذكر لى رسل إلـيه فى سلة ا لـكنه كان يـرمى فى كل مرة اخلطـاب ا
ـلكى وكان كـذلك أنه قال له ذات مرة إنـنى كنت أعـمل فى مؤسسـة الزفاف ا
ـعـلومـة الوقـيعـة بيـنى وبـ النـظام اجلـديد أى أن عـباس عـمار يقـصد بـهذه ا
ـلكية وأن والئى كـان يريد أن يقـول: إننى كنت من أهل احلـظوة فى السراى ا
ا قـاله عباس كان واليـزال للـملك اخمللـوع لكنه ـ أى الـصاغ  مجـدى ـ لم يأبه 
ـعلومة عنـدما سمعها ألول عمـار الوزير إلى الدرجة أنه لـم يسألنى عن هذه ا

مرة شيئا.
ـا سـمعـت من مـحاولـة عـبـاس عـمـار الـوقـيـعة «وكـانت دهـشـتى كـبـيـرة حـقـا 
بــهـذا األســلــوب الـدنـىء. إن عـبــاس عـمــار فى خالل فــتــرة من الــزمـان انــتـدب
ـدرسة اخلـدمة االجـتماعـية بـالقـاهرة وكـان يدعى وهـو وزير أنه جاء عمـيدا 
إلى الـوزارة لكى يحـقق أحالمه فى غرس مـهنـة اخلدمة االجـتمـاعية وحـماية
لكى العـامل فى مـيادينـها وكان يـعلم هذا الـرجل ما هى مؤسـسة الزفـاف ا
ـسـئـولـيات الـضـخـمـة التى كـانت عـلى عـاتـقى لـكل أجعل نزالؤهـا وأهـدافـها وا
وزمالئى منـهـا البـيئـة الـصاحلـة لكى تـيـسر تـكوين أو إعـادة تـكوين شـخصـيات

.« نزالئها وهم أحداث جانحون لكى يصبحوا مواطن صاحل
>

ـبرر وعنـد هـذا احلد يـسـتطـرد الـدكتـور سـيد عـويس لـيـكيل بـعض الـنقـد ا
للوزير الدكتور عباس عمار:
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ــؤسـسـة «كــان عـبـاس عــمـار يــعـلم كـل ذلك حق الـعــلم وكـان عــنـدمــا يـزور ا
ـؤسـسـة أكـثــر من مـرة لـكـنه يــسـدى آيـات الـتـشــجـيع لى ولـزمالئى وقــد زار ا
اإلنسـان الـذى ال يرى إال مـصلـحته وفـى سبـيل حتقـيقـهـا يتـخذ من األسـاليب
لـتـوية دون مـا داع فى سـبيل ما يـروق له وقـد اتـخذ عـبـاس عمـار األسـاليـب ا

حتقيق آربه فى شخصى ولكن إذا كان الله معنا فمن علينا?».
«وقـد طــيب الـصـاغ مــجـدى خـاطـرى وحــاول أن يـثـنــيـنى عن الـســفـر لـكـنى
ذكرت له تـصـمـيـمى وبـيـنت له أسـبـاب هـذا التـصـمـيم من أهـمـهـا مـا بلـغت من
الـعمـر وسـفـرى فى الـوقت الـراهن هو فـرصـتى واقـتـنع الـرجل وطـلب منى أن
ستخدم فى مجلس أعد مع األسـتاذ عبد الرحمن أبو العينـ مدير إدارة ا
ـوافـقة ـكـاتـبـات الالزمـة السـتـخـراج جـواز الـسـفـر وا الـوزراء فى ذلك احلـ ا
ـكـاتـبات عـلى الـسفـر إلى اخلـارج و كل ذلك وأمـضى (يـقـصـد: وقّع) عـلى ا
ــــراد فى فـــتـــرة قــــصـــيـــرة جـــدا ــــعـــدة وســـارعـت إلى إدارة اجلـــوازات و ا ا
فـاألوراق كانت قـد خـرجت من إدارة مسـتـخدمى مـجـلس الوزراء الـذى أمضى
علـيـها كـان الـصاغ مـجـدى حسـنـ وكـان فى ذلك الوقت عـلـما مـشـهورا وفى
جيـبى وضـعت اجلـواز منـتـظرا حتـديد مـوعـد السـفـر الذى حـدد فـعال فى يوم
ـاضى بأكـمله ورائى ونـظرت إلى ١٥ من شـهر أغـسطس عـام ١٩٥٣ وتركت ا
ـعـرفة ـان هـادفـا إلى حتـصـيل ا ـسـتـقـبل اجملـهـول مـسـلـحا بـاإل األمام إلى ا
ـزيـد منـهـا مـحـقـقـا بـذلك أمل أبى وأمل أمـى وأملـى لم أهـتـز عـندمـا رأيت وا
فـتوح فأدار لـى ظهره بدراوى مـحمـد فهـمى فى الشـارع وذهبت إلـيه بـقلبـى ا

ولم أذكر ألحد ماذا فعلت أو ماذا أنا فاعل».
................................

«... ولـكنى وقـبل أن أركب الـطـائـرة كنـت قد أعـددت خـطـابا لـلـوزيـر أدعوه
رتب  أو حتى بدون دة عـام  وافـقة على مـنحى إجازة  فـيه مرة أخرى إلى ا
ـتحدة مرتـب ويبدو أنـه علم بـالسـفر عنـدما كـنت فى طـريقى إلى الـواليات ا
ــا عـنـدمـا وصــلت إلـيــهـا فـعال وقــيل لى بـعــد ذلك إنه ثـار وانـتــظـر حـتى أو ر
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مـــرت خــمـــســة عـــشــر يـــومــا واعــتـــبــرنـى أخــذت إجـــازة بــدون إذن ورفـــتــنى من
وظـيــفـتى احلـكـومـيـة ونــشـر اخلـبـر فى جـرائـد الــقـاهـرة ولم يـذكـر اسـمى وإن
ذكــرت مـخـالـفـتى وهى أخــذى إجـازة أكـثـر من خـمــسـة عـشـر يـومـا بـدون إذن
ـا فعـله ضدى نـسى أن لى أسـرة كانت تـقـتات من مـرتبى ولـعل عبـاس عمـار 

ولم يذكر إال أنه كان وزيرا».
(٣٤)(٣٤)

ـا كـان وبــاإلضـافـة إلى هــذين الـوزيـريـن الـلـذين لم يــشـجـعــا سـيـد عــويس 
يـتـوقــعه مـنـهـمـا ومن عـلــمـهـمـا فـإن سـيـد عـويـس ال يـجـد حـرجـا فى اجملـاهـرة
بانـتقاداته القاسيـة لبعض زمالئه ويأتى الدكتور حـسن الساعاتى فى مقدمة
هـؤالء حــيث يـنـتــقـد الـدكــتـور سـيــد عـويس ســلـوك الـدكــتـور حـسن الــسـاعـاتى
انتـقادا مـريرا ويحـرص أكثر من مـرة على أن يشـير إلى أنه لم يقم بـأى جهد
فى اجلــزء الـعــمــلى من رســالـته الــتى نــال بـهــا درجــة الـدكــتــوراه من بــريـطــانـا
ـقابل ـ عـلى ما كـان سيـد عويس وأقـرانه قد أعـدوه من ملـفات معـتـمدا ـ فى ا

لكى: فى مؤسسة الزفاف ا
: إن أحـد تالمـيـذه كـان ـكـان قـال لى الـدكـتـور مـانـهـا «... وقـبل أن أبـرح ا
مــصـريــا واسـمه "حــسن الـســاعـاتى" وســألـنى إذا كــنت أعـرفه وقــلت له إنـنى
أعـرفـه  ولم أذكـر الــتـفــاصـيـل لم أذكـر له عــنـدمــا اخـتــيــر فى بـعــثـة إلى لــنـدن
ـنـعـم ريـاض نـصـحه ــغـفـور له الــدكـتـور عــبـد ا لـدراسـة الــلـغـة اإلجنــلـيـزيـة أن ا
بدراسـة مـشـكـلـة األحـداث اجلـانحـ فـهى أولى أن تـكـون مـوضع اهـتـمـاماته
لكى ولم تكن ولم أذكـر له أنه قبل أن يسافر فى بعثته زار مـؤسسة الزفاف ا
ية الثانية قـد أعلنت وكيف قوبل بالترحـاب فهو مرسل بتوصية احلرب الـعا
من الـدكـتـور ريــاض أول الـقـانـونـيـ الـذين كـانـوا يـعــرفـون الـكـثـيـر عن مـشـكـلـة
ـصـريـ وكــانت له آراء رائـدة فى تـشـريـعـات األحـداث األحـداث اجلـانـحـ ا

منشورة».
ــادة الــتى جـمــعـهــا حـسـن الـســاعـاتى فى «ولم أذكــر لـلــدكـتــور مـانــهـا أن ا
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رسـالــة الــدكــتـوراه الــتى أجــازهــا كــان مـعــظــمــهــا من مـلــفــات حــاالت األحـداث
اجلانـح الـتى قام مـكتـب اخلدمـة االجتـماعـية بـالقـاهرة بـبحـثهـا لم أذكر له
كيف حـدث هذا? عندما جاءنى الزميل حامد شاكر وأنا مدير للمكتب يطلب
مـنى إتــاحـة الــفـرصـة لــطـالب درجــة الـدكـتــوراه فى جـامــعـة لـنــدن لـيـطــلع عـلى
ـكــتب وقـد لـبــيت فى احلـال هــذا الـطــلب وخـصــصت غـرفـة مــلـفـات حــاالت ا
كتب لتكون حتت تصرف حسن الساعاتى هو ومَنْ يرغب خـاصة من غرف ا
ـكـتب ومـا كان وكـان يعـطى حـاالت األحـداث كل سـنـة عـلى حـدة منـذ إنـشـاء ا
علـيه إال أن يـنـقل بـيـانـات كل حـالـة فى كـشوف "تـفـريغ" أعـدهـا لـهـذا الـغرض
واسـتمر أسابـيع يفعل ذلك حتى أ مـا أراد وبان لقار الـرسالة أن احلاالت
ــكـتب وكــان مـنــهم األسـاتـذة ـنـقــولـة بــيـانـاتــهـا لم تــكن نـتــاج بـحــوث بـاحـثى ا ا
مــحـمـود فــهـمى وأحـمــد مـرزوق وواصف يــوسف وعـبـد الــعـزيـز فــتح الـبـاب
وفتـحيـة عبد اجلـواد وغيـر هؤالء مثـل األستاذ الـدكتـور عبد الـعزيـز القوصى
والدكـتـور الـطـبـيب حلـيم مـتـرى لم يـذكـر الـطالـب الذى أشـرف عـلـيه هـيـرمان
مـانــهـا (يــقـصــد الـدكــتـور الـســاعـاتـى) اسـمـا واحــدا من هــؤالء الـذين بــحـثـوا
احلاالت الـتى أفاد من بياناتـها فى رسالته وما ذكره فى الـرسالة كانت عبارة
شكـر للمكتب ال تعبر عن الواقع الـذى كان لم أذكر كل ذلك وال غيره للدكتور
هيـرمـان مـانهـا وخـرجت من عنـده وأنـا كاسـف البـال يـساورنى الـقـلق وأكاد

أال أجد بصيصا من نور يبدد ما بدا أمامى من ظلمات ولكنى لم أبال».
«وسـرعان مـا سـرت فى كـيانى أشـعـة الـتفـاؤل وتـأكـدت أن احلق أبلج وأن
مــا فــعــله حــسن الــسـاعــاتى أو يــفــعـلـه أو سـيــفــعــله غــيـره مــآله زبــالــة الــتـاريخ
ولسـوف يسأل التاريخ عن صحيفة االستبيان التى فى ضوئها كما زعم حسن
الــســاعـاتى جــمع مــادة دراســة الــدكـتــوراه. إنــنى لم أجــدهــا فى الــرســالـة ولم
أجـدها فى كتاب من كتبه الـتى نشرها عن موضـوع األحداث اجلانح ولكل
طريـقه هـذا طـريق سـلـكه شـخص أصـبح يـلـقب بـدكـتـور وقـد اخـتـرت طـريـقا
آخـر هو طـريق  ضـيق نـعم ولـكن مَنْ سـلـكه كـان آمنـا واثـقـا يـدعـو إلى كل ما
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هو طيب ويحاول مخلصا التغيير إلى ما هو أفضل وأقوى وأعظم».
(٣٥)(٣٥)

ويـعــاود الــدكـتــور سـيــد عــويس تـلــخــيص مــوقـفه من زمــيــله الـدكــتــور حـسن
الساعاتى فيقول:

«... وعــلى الــرغـم من االتــصــاالت الــتى كــانت بـــيــنى وبــ الــدكــتــور حــسن
الــسـاعــاتى الـســابـقــة فـإنــنى لم أكن ألدعى أنــنى سـبــرت غـور نــفـسه فى ذلك
احلــ أصـبح مــنــذ حلــظـة اهــتــمـامـه بـاألحــداث اجلــانـحــ عــنـدى زمــيال بل
ـاضى قـبل مـنــاقـشـة بـحث "جـرائـم الـسـرقـة عـنـد صـديــقـا وكل مـا فـعـلـه فى ا
األحـداث" يـدل عـلى ذلك قـبل أن يـسـافـر فى بـعـثـته فى عـام ١٩٣٩ وبـعـد أن
عــاد إلى الــقــاهـرة واشــتــرك مع زوجــته الــفــاضــلــة فى إعــداد مــعــهــد اخلــدمـة
االجتـمـاعيـة للـفـتيـات بعـد عـام ١٩٤٦. كان مـيدان عـمـلنـا واحدا وإذا كـان هو
ـى الـــعـــالى فـــكـــنت أنـــا األســـبـق فى الـــعـــمل األســـبق فـى الـــتـــحـــصـــيل األكـــاد
االجــتــمــاعى فى مــيــدان األحــداث أو فـى مــعــســكــر كــوم أمــبــو أو فى مــكــتب
اخلــدمـة االجـتـمــاعـيـة حملـكــمـة األحـداث بـالــقـاهـرة أو فى إدارة األحـداث فى
وزارة الـشئـون االجـتـمـاعـيـة (شهـر أبـريل عـام ١٩٥١ ـ شـهـر أغـسطس ١٩٥١)
كان تـعـيـيـنى فـى هـذه اإلدارة عالنـيـة إمـا فى اجـتـمـاعـات أسـبوعـيـة أو نـصف
شــهــريــة أو حــتى شــهــريــة أو أن نــنــشــر هــذه الــقــضــايــا فى اجملــلــة اجلــنــائــيـة
الــقـومـيـة كـل ذلك من أجل حتـقــيق أهـداف عـدة مــنـهـا أن نـتــبـادل اخلـبـرات
فـاهيم وأن نحاول االتـفاق على صـياغتهـا باللغة ومنـها أن نتفق عـلى معانى ا
العـربية ومنها أن نضع التقاليد للمناقشة احلرة والعمل اجلماعى فالعلم ال
كبير عنده وكلنا فى مسيس احلاجة إلى أن نتعلم الكثير وأن نعلم الكثير».
ـركز الـقومى ـركز (يـقـصد ا «وعكـفت عـلى كتـابة الـدراسـة وكانت إلدارة ا
لـلـبـحوث االجـتـمـاعيـة واجلـنـائيـة الـذى كـان الدكـتـور أحـمد خـلـيـفة هـو مـديره)
وجهـة نظـر فى نـشرهـا وكان لـلدكـتور الـساعـتى آراء فى نشـرها وإنـنى أرجو
من الـقار أن يتفضل بـقراءة الدراسة وقـراءة مالحظات الدكـتور الساعاتى
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وبخـاصة الـفقرات الـتى حوط حـولهـا باحلبـر وطلب عـدم نشرهـا وانظـر أيها
ـضـمون الـذى كـان من واجبه الـقار الـكـر إلى هذا الـرجل الـذى لم يـهتم بـا
أن يدافع عن نـفسه من أجله فـتراه يهـتم بهجاء كـلمة مـثل كلمة "نـشئوا" وقد
ـركـز والـدكـتـور الـسـاعاتـى بـأن يـنشـر رده مـع الـدراسة حـاولت أن أقـنع إدارة ا
الـتـى كـتـبــتـهــا جـنــبـا إلى جــنب فى اجملـلــة طـلــبت هـذا مــرارا ولـكن الــطـلب لم

يستمع إليه أحد. إن الضرورة  كانت حتتم إجابة هذا الطلب اجلاد».
(٣٦)(٣٦)

ويـعــمــد الـدكــتــور سـيــد عــويس إلى الــتـاريخ اخلــاص بــعـلــمه فــيــذكـر واقــعـة
ـشاهير وهى واقعـة انكشاف خداع خطـيرة من تاريخ أساتـذة علم االجتماع ا
األستـاذ الكبير سيريل برت وتضليله لتالميذه وزمالئه يسقطها على الدكتور

الساعاتى:
«... فـأنـا إذ أكـتب مــا كـتـبت ال أرى الـدكــتـور الـسـاعــاتى أمـامى ولـكن أرى
سـتقبل ولنا فيـما حدث لسمعـة "سيريل برت" العلـمية مؤلف كتاب "احلدث ا
شـهـور والذى يـعـتبـره الـبعض إجنـيال ! درس وأى درس فـاحلقـيـقة اجلـانح" ا
العـلمية وإن حاول الـبعض إخفاءها سـتظهر حتمـا فى يوم من األيام والثمن
الــذى يـــدفــعه أمـــثــال ســـيــريل بـــرت فى مــحـــيط الــعـــلم والــعـــلــمــاء ثـــمن بــاهظ
يسـتـحـقـونه. لقـد ضـلل هـذا الـرجل العـلـمـاء واألسـاتذة والـطـلـبـة وظن أن لقب
"سـيــر" أو لــقب "بـروفــيـســور" كــان أليـهــمـا أولــهـمــا له وجــاء ولـكن جــاء الـوقت
ـالحظ أن احلـقـيـقــة الـعـلـمــيـة ال تـخـبـو وال وكـشف ســتـره "الـلـهم احــفـظـنـا" وا
ـباحث تبقى مادامت هذه عنى أنـها فى ضوء العوامل التى تـكشفها ا تتـغير 
اء يغلى فى درجـة مائة مئـوية حتت الضغط العـوامل قائمة. إنـنا إذا قلنـا إن ا
اء سيغلى فى كـل مكان مادامت هذ العـوامل قائمة "درجة مائة العـادى فإن ا
ـاء قـد يـغـلى إذا ارتــفع اإلنـسـان عـلى قـمـة مـئــويـة + الـضـغط الـعـادى" ولــكن ا
جـبل فى درجة أقل من مائة مئوية وذلك ألن الضغط أصبح غير عادى هذا
ـالحظ أيـــضـــا أن ـــعـــرفــــة كـــلـــهـــا وا ــــعـــرفـــة وا كالم مـــعـــروف لــــلـــقـــار كل ا
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"كوبـرنيـكس" قد وصل إلى بـعض احلقـائق العـلميـة ولكن "جـاليـليو" وصل إلى
حقـائق عـلـمـيـة أخرى وعـنـدمـا تـيسـر "لـنـيـوتن" أن يـصل فى ضـوء جتاربه إلى
حقـائق عـلـميـة أخـرى ساعـد فى تـقـد عالم أحـدث لإلنـسـان. إن كوبـرنـيكس
" لم يـكـن مـخــطــئـا وال جــالــيـلــيــو وال نـيــوتن بــعــد أن جـاء من بــعــده "أيـنــشــتـ
بحـقائق علمية أخرى. إن العلماء أنـاس يرون العالم وكأن الواحد منهم يتسلق
جبـال فلكمـا ارتفع الواحـد منهم كان اتـساع ما يـراه من أفق فإذا ارتفع عالم
ـسـافـة الـتى ارتـفع إلـيهـا كـوبـرنـيـكس يـرى مـا رآه األخـير فـى قامـة كـوبـرنـيس ا
مهـمـا كانت عـقـيـدة هذا الـعـالم أو مذهـبه وإذا ارتـفع عـالم فى قامـة جـاليـلـيو

سافة التى ارتفع إليها جاليليو يرى ما رآه جاليليو.. وهكذا». ا
(٣٧)(٣٧)

أما الـشخـصـية الـسيـاسيـة التى حتـظى بـإضاءة مـهمـة من ذكريـات الدكـتور
ســيــد عــويس وحتـلــيــله االجــتــمـاعى والــنــفــسى فـهـى شـخــصــيـة قــائــد الــسـجن
ـهم أن نقرأ ما يـرويه سيد عويس عن احلـربى اللواء حمزة  الـبسيونى ومن ا
تـطور مـعـرفـته بـهـذا الـرجل ألنه يـبـدى من خالل هـذه الـروايـة كـثيـرا من آرائه

همة فى عهد ثورة يوليو ١٩٥٢: السياسية واالجتماعية ا
«كــنت مـع الــصــاغ مـــجــدى حــســـ فى رئــاســـة مــجــلـس الــوزراء حــ رأيت
الضـابط حـمـزة البـسـيونى وكـان بـرتبـة صـاغ ومعه ضـابـطان رتـبـة كل وواحد
مـنــهــمــا مالزم أول رأيــتــهم يــدخــلــون من الــبــاب الــعــمــومى الــصــاغ حـمــزة فى
الــوسط وكل ضــابط من الـضــابـطــ عـلـى أحـد جــانـبــيه ورآهم مـعى الــصـاغ
مـجـدى فـقـام من مـكـانه السـتـقـبـالـهم بـاسـمـا ثم ضـاحـكـا وهـو يـتـر بـالـنـشـيد

شهور: ا
يا عم حمزة      إحنا التالمذة

«وفـوجئ اجلمـيع عـنـدمـا سـلم عـلىّ الـصاغ حـمـزة بـحـرارة وأكـد بذلـك بأنه
ؤسـسة الزفاف يعـرفنى وأنا كـنت أعرفه منـذ عام ١٩٤٢ عنـدما كنت مـديرا 
ـرابط الـذى كان الزم الـثـانى فى اجلـيش ا ـلكى وكـان هـو ضـابـطـا برتـبـة ا ا
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ــرابط ــؤســسـة مــبــاشــرة. كــان فى مــعــســكـر اجلــيش ا مـوقــعه بــجــوار مــبــنى ا
الزم حـمـزة الــذى كـان فــارع الـطـول ذا وجـه وسـيم وشـوارب تــلـيــفـون لـكـن ا
صفـراء الـلـون ذات حجم يـلـفت األنـظار ال يـحـلو له إال أن يـتـحـدث من تلـيـفون
ـؤسـسـة. كـان يـتـحـدث يـومـيـا بـالـتـلـيـفـون مـرة أو مـرتـ أو أكـثـر وكـان يـتـبـرع ا

بدفع نقود نظير كل محادثة تليفونية»
« لـم أكن أدرى مَنْ الــذى يـتــحــدث مــعه ولم يــكن يــهــمــنى أن أعــرف وكـان
ـرابط وعن بـعض أحـواله الـشـخـصيـة فـهـو لم يـتزوج يـحدثـنى عن اجلـيش ا
ـان بأنهـا إذا ما طلقت لكـنه يحب سيـدة متزوجـة وتراه يقـسم لى بأغلظ األ
فـإنه سيـتـزوجهـا فى احلـال وفى يوم من األيـام جـاءنى يتـحـدث عن نقص فى
" فمـا كان منه إال أن مزق العـهدة التى هـو مسئول عـنها وكنت كـلها "بـطاط
الــبــطـانــيــة إلـى نــصــفــ وحــسب كل نــصف وكــأنه بــطــانــيــة وبــذلك خــرج من

أزق» ا
ــسـدس « وفـى يـوم آخــر ذكــر لى مــا أفـزعــنى وذلك أنـه كـان فـى الـنــادى وا
ــســدس دون مــا قــصــد يــنــطــلق فــتــخــرج مــنه الــذى هــو عــهــدتـه مــعه فــإذا بــا
رصاصـة فتـقـتل زميال وإذا كـنت أنا قـد فزعت حـقا فـقد كـان هو غـير مـبال

إنه لم يقصد ولتكن نتيجة التحقيق ما تكون»
ــؤســـســة فى أواخــر ديــســـمــبــر عــام ١٩٤٣ إلى مـــكــتب اخلــدمــة « وتــركت ا
االجـتمـاعيـة حملكـمة األحـداث ومرت األيـام وجاءت احلـرب األولى لفـلسـط
فى عـام ١٩٤٨ وسافرت إلى لندن للمرة األولى وعدت فى شهر سبتمبر عام
١٩٤٨ وفى خالل الـفتـرة الـتى تـلت ذلك سافـرت إلى لـنـدن للـمـرة الثـانـية فى
شهـر فبراير عام ١٩٥١ فى خالل هذه الفتـرة قابلت الصاغ حمزة فى ميدان
ـعـركـة فى خـده الـعـتـبــة اخلـضـراء وبـدا لى وجـهه مـتـغـيـرا فـقـد أصـيب فى ا

ومع ذلك فقد ظل وجهه غير قبيح وكانت مقابلة حارة»
« ولم أره بــعــد ذلك إال وأنــا فى مــبــنى رئــاســة مــجــلس الــوزراء عــنــدمـا رآه
اجلــمــيـع وهــو يــســلم عــلىّ بــحــرارة وبـــابــتــســامــة عــريــضــة!! وألن رتــبــة حــمــزة
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ـســئــول عن تـوزيع تــبــرعـات مــعـونــة الـشــتـاء الـبــسـيــونى كــانت أعـلـى فـأصــبح ا
الــعـيــنـيــة وعـرفـت أنه كـان أحــد الـضــبــاط األحـرار وكــان أحـد ضــبـاط سالح
خـدمـة اجلـيش وقـد أشـرف لـيـلـة ٢٣ مـن شـهـر يـولـيـو عـام ١٩٥٢ عـلى إعـداد
سيـارات النقل الـتابعة لـلسالح التى كانت حتـمل الذخائر وكـذلك عربات نقل

اجلنود لنقل سرايا الكتيبة ١٣ إلى مواقعهم فى تلك الليلة».
............................

ـتالحقـة الـتى مـر بـهـا حـمزة ثـم هو يـبـدأ حـديـثه عن الـتـطورات الـنـفـسـيـة ا
ا يـقـدم سـيس عويس ـشـهورة عـنه وكـأ الـبسـيـونى حتـى وصل إلى الصـورة ا
حتـليـال لهـذه الـصـورة الـتى عـرفـهـا الـنـاس عن هـذا الـرجل الـذى عُـد (واليزال

يُعد) رمزا للقسوة واجلبروت فى عهد عبد الناصر:
«... كان حـمـزة الـبـسـيـونى يـفـعل مـا يـشـاء وال يـبـالى لـقـد أغضـب اجلمـيع
بـتـصـرفـاته بـطـريق مـبـاشـر أحـيـانـا أو بـطـريق غـيـر مـبـاشـر أحـيـانـا أخـرى لم
راسـلة" موضـع سخطه أحـيانـا وفى حلظات يسـتثن أحـدا وكان الـعسكـرى "ا
ـراسلـة بـكل قـواه ضربـا مـبـرحا جتده مـوضع رضـاه وقـد رأيـته يضـرب هـذا ا
نعه من مواصلة الضرب حتـى بدأ يلهث وعلى الرغم من محاوالتى العـديدة 
ـراســلـة فــإنه كـان يــسـتــمـر لــكــنه كـبــشـر أصــابه الـتــعب الـشــديـد رأفـة به وبــا
ـراسلة وأعـطاه نـقودا وتفـضل عليه فجـلس يسـتريح ثم نادى بـعد فـترة على ا
بــإجــازة ٤٨ ســـاعــة! وأنـــا أذكــر أنـه عــنـــدمــا قـــبض عــلـى بــعض ضـــبــاط سالح
دفـعية فى خالل شهر ينـاير عام ١٩٥٣ طلب منى الـصاغ حمزة أن يرافقنى ا
إلى حــيث أقـيم وركــبت مــعه الــعـربــة الـتى ســاقــهـا بــنـفــسه ثم فــاجــأنى بـخــبـر
الــقـبض عــلى هـؤالء الـضــبـاط وكـان أغــلـبــهم من الـضــبـاط األحـرار ثم أرانى
مـسدسـا كـان يـحـمـله وصـاح مـهـددا إنه لن يـسـعه إال أن يـفـرغ رصـاصـات هذا

سدس فيمن يجرؤ على القبض عليه!». ا
>

ويـلــجــأ الـدكــتــور سـيــد عــويس إلى اطالعــنــا عـلـى روايـة حــمــزة الـبــســيـونى
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بـكرة عـلى شخـصيـة حمزة آخـذ ا وحديـثه عن نفـسه ليـكشف لـنا عن بـعض ا
البسيونى

«وكـنت على الرغم من سابق معرفتى بالصاغ حمزة أقرب إلى قلب كل من
الزم أول محـمد عـبده الـشنـاوى أحبـبتـهما الزم أول إبـراهيم إسـماعـيل وا ا
حبـا إنـسانـيـا ووطـنيـا وبـخـاصة عـنـدمـا كانـا أو كـان أحدهـمـا يـقص علىّ دوره
فى لـيـلـة ٢٣ من شـهـر يـولـيـو عام ١٩٥٢ وقـد ذكـر لى أحـدهـم أنه بـعد أن أ
مهـمته جلس وحده واضعـا رأيه ب كفيه وسـرح فكره بعيدا فـوجد نفسه وقد
ـــســتــقــبل الــقــا قـــبض عــلــيه وحــوكـم وحــكم عــلــيـه بــاإلعــدام وبــدا له هــذا ا
اخليـالى وكـأنه حـقـيـقـة فذكـر ابـنـته الـطـفلـة كـمـا ذكـر زوجـته وذويه األقـرب

وتسـاءل: ما الذى كان يحدث لهم لو أن هذا كان حقيقة فعال وعندما غضب
أحـد هــذين الــضـابــطـ مـن تـصــرفـات الــصـاغ حــمــزة الـتى مــسه مــنـهــا بـعض
الـرشاش ذكر لى وكأنه يـقلل من شأن الـدور الذى قام به األخيـر فى ليلة ٢٣
من شـهر يوليو عام ١٩٥٢ أنه بـعد خروج سيارات النـقل ذهب "يقصد الصاغ
حمـزة" إلى احلجرة لـينام وكـأن ما حدث لم يحـدث أى ليخـفى أى شبهة من
اشتـراكه فى أى عمل من األعـمال التى كـان عليه أن يـقوم بهـا كأحد الـضباط

األحرار»
(٣٩)(٣٩)

وعنـد هذا احلـد يـقفـز الدكـتور سـيـد عويس لـيتـحدث مـبـاشرة عن حـقيـقة
أدوار حـمـزة الـبـسيـونى الـتـالـية فـى احليـاة واصـفـا شـخصـيـته بـالـسيـكـوبـاتـية

: وهو يفعل هذا بشفافية وبساطة دون أن يجامل صاحبه القد
سـتـقبل « ولم يـدر بخـلـد هذا الـضـابط أن الصـاغ حـمزة سـوف يـؤدى فى ا
الــقـريب والــبـعـيــد أدوارا أخـرى أعــظم خـطــرا ولم يـدر بـخــلـده أيــضـا أن هـذا
الـرجل ذو شــخــصـيــة ســيـكــوبــاتـيــة وأن وقــوع االخـتــيـار عــلــيه لــيـقــوم بـاألدوار
سـتـقبـلـيـة كان اخـتـيارا مـوفـقا وكـان من هـذه األدوار ـ كـما حـدث بـعد ذلك ـ ا
ـعـتـقلـ فـيه من أن يـقـوم الـصـاغ حـمـزة بـإدارة "الـسـجن احلـربى" واسـتـقـبـال ا
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ــعــامــلـة الــتى ال تــلــيق بــآدمى ولم أكن فى مــصــرنـا ذوى الــرأى ومـعــامــلـتــهم ا
تحـدة فى خالل الـفترة اخلـالدة فى ذلك احلـ فقـد سافـرت إلى الواليـات ا
من يـوم ١٥ من شـهـر أغسـطس عـام ١٩٥٣ حـتى آخـر يـوم من شـهـر مـايـو عام
١٩٥٦ إلكـمال دراسـاتى الـعلـيـا من أجل احلـصول عـلى درجـة الـدكتـوراه لـكنى

عندما عدت علمت من الكثير عما فعله حمزة البسيونى».
(٤٠)(٤٠)

ثم يلـخص سيد عويس االنطباعـات التى تركتها تصـرفات حمزة البسيونى
عاملة فى نفـوس اجلماهيـر  فيقرر أن البـداية أنها حتـتاج مجلدات لـوصف ا
ا هـو يكـتـفى فى إدانته بـهذا الـتقـريـر لكـنه سرعـان ما غيـر األنسـانـية  وكـأ
يـروى بــكل شـجـاعـة أنه تـردد اكـثـر من مـرة فـى االتـصـال الـتـلـيـفـونى به  فـكـان
يطـلب رقمه التليفـونى ثم يضع السماعة من دون أن يـتحدث إليه وكأنه يريد
أن يـقول إنـه هو نـفـسه كـان يـخـشى االقـتـراب من سـطـوة هـذا الـرجل وقـسوته

رضية!!: ا
ن ال أعـرف ن أعــرف و «كـان اسم هــذا الـرجل عــلى ألــسـنــة اجلـمــيع 
ـكن ألحد أن يصفه وإذا اسـتطاع فإن وصـفه يحتاج وقـيل لى إن ما فعله ال 
عـامـلة غـيـر اإلنسـانـية وأنـا أذكر إلى مجـلـدات تنـضج بـالتـعـذيب واإلرهـاب وا
ـصادفـة عرفت رقـم التـليـفون اخلاص بـحمـزة البـسيـونى وكنت أننى بـطريق ا
أرفع الــســمـاعــة وأطــلب الــرقم ثم أضع الــســمــاعـة تــوا وذلك ألن مــا ســمــعـته
جعـلنى أتصور أن هذا الرجل قـد أصبح وحشا كاسرا وكـان لهذا التصور أثر
فى نـفسى لقـد قابلت بـعض مَنْ عذبـهم وروى كل واحد منـهم ما حدث له أو
حــدث لــرفــاقه فى الــســجن احلــربى. لم أكـن أدهش فــأنــا أعـرف الــرجل أى
أننـى أعرف شـذوذه العـقلـى والنـفسى ولـكـنى كنت كـمصـرى فى ضـوء ثقـافتى

صرية أنفر وأحزن حزنا شديدا» ا
>

ثم نـــصل إلى الــلـــحــظــة الـــتى قــرر فـــيــهــا ســـيــد عــويـس أن يــتــصـل بــحــمــزة
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عـرفـة وما تـبدى له من البـسـيونى بـعـد تردد طـويل أنهـاه إحـساسه بـضـرورة ا
عرفة فى أثناء الزيارة التى قام بها إليه: هذه ا

«وعــولت عـلى االتــصـال بـه واتـصــلت به فــعال تـلــيـفــونـيــا وبـدا ظــرفه وهـو
ـوعد لـلقاء يتـحدث مـعى ووافق على مـقابـلتى فى الـسجن احلربى وحـددنا ا
ـوعـد احملـدد كـان الـدافع إلى مـقـابـلـته أن أراه وأن أحتـدث مـعه وذهـبت فى ا
ـاضـيــة لـعـلى أن أعــلم عن شـخــصـيـته أكــثـر وأنـنى فــقط وأن أذكـره بـاأليــام ا
انـتظرت أمام باب السجن احلربى قبل أن يفتح أكثر من نصف ساعة وكانت
الـشمـس تتـأهب لـلـغـروب وكـان الـزمن خـريـفـا فى عـام ١٩٦٠ بـعد عـودتى من
تحدة بسـنوات وفجأة فتح الـباب وقادنى أحد العـساكر إلى مكتب الواليـات ا
حمـزة البسيـونى ووجدته جالسا عـلى أريكة وكانت جـثته قد تضـخمت كثيرا
وبدا لـى وكأنـه أحد الـقـراصـنـة فـقـد كـان يـغـلق إحـدى عـيـنـيه ويـفتـح األخرى
وتأكدت منذ اللحظة التى وقفت فيها على باب السجن من أننى كنت مراقبا
وقام لـيسلم علىّ وطـلب لى فنجـانا من الشاى وعـندما جلسـت وجدتنى أنظر
إلى حــوائط احلـجـرة فـإذا عــلـيـهـا صـورة "جــمـال عـبـد الـنــاصـر" وصـورة "عـبـد
احلـكـيـم عـامـر" والفـتـات فـيـهـا بـعض الـعــبـارات الـشـائـعـة ولم يـخل حـائط من
الفــتــة مــكــتــوب عـلــيــهــا عــبــارة مــثل "يــارب اســتـر" و"ســتــرك يــارب" و"الــســتـر
" وفى أثـنـاء تـعـاطى الــشـاى وقـبل ذلك كـنـا نــتـحـدث سـويـا وقـد بـدأت يـاكــر
احلــديـث أوال ذاكــرا له عن أحــوالى ومـــاذا أعــمل فى الــوقت احلــاضــر ومــاذا

كنت أعمل فى الفترة التى تركت فيها مصرنا اخلالدة»
«وبـدأ يــتــحــدث حــمــزة الــبــســيـونـى عــنـدمــا ســألــته عن زواجـه من الــســيـدة
ـتزوجة" الـتى كان يرغب فى زواجـها إذا مـا طلقت فـقال: إنه تزوجـها فعال "ا
لكـنه بعـد فتـرة طلقـها وأكـد لى أنه ال يتـعاطى خمـرا أو مخـدرات من نوع ما
وأكــد لى أيـــضــا أنـه ال يــذهب إلـى مــســرح أو إلـى ســيـــنــمـــا وصــرح بـــأنه مــثل
عـتقـل فى الـسجن فـهو فى حـقيـقة األمـر معـتقل أيـضا وأرانى سـريرا فى ا
حـجــرة جـانــبــيـة وذكــر أنه ال يـبــرح الـســريـر إال إذا كــان هــنـاك عــمل يـقــتـضى
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وجـوده فى مـكـان آخـر وقـال مـؤكـدا أن مـافـعـله ال يالم عـلـيه فـإنه إن لم يـكن
قـد فـعـله كـان غـيـره بـالـضـرورة قـد فـعـله وسـرعـان مـا قـلت له إذن فـأنت اآلن
تسـتطيع أن تنام دون مـا قلق فأكد على صـحة قولى وكان هذا الـتأكيد يؤكد
على أنـه شخص ذو شخصـية سيكـوباتية يـبرر كل تصرفـاته وال يندم على أى
مـنهـا فـالـقـيم ـ أى قيـم ـ ال تقف حـائال فى سـبـيل أى عـمل يـقوم بـه ولعل مَنْ
تتـاح له فرصة االطالع على ملف خدمة هذا الطاغـية أن يجد الكثير والكثير
ــا ذا ابــتـســامـة ـا يــبــرر هـذا الــوصف وهــو كـشــخص ســيــكـوبــاتى تــراه كـر

جذابة»
« ومـكـثت مـعه مـنـذ الـساعـة الـسـابـعة مـسـاء حـتى الـسـاعة الـعـاشـرة مـساء
ـراقــبـة. كــان بـاب الــغـرفــة الـتى وكـنت فـى أثـنــاء هـذه الــفـتــرة الـطــويـلــة حتت ا
ــر عــلــيــهــا بــ حلــظـة جنــلس فــيــهــا "مــواربــا" وكــان جــنـدى يــحــمل الــسالح 
وأخـــرى وفى أثـــنـــاء هـــذه الــفـــتـــرة كـــنت أحـــاول أن أســـتـــأذن فــكـــان يـــلح عـــلىّ
باجلـلوس ويـطلب مشـروبا آخـر وقد تعـاطيت بـعد الشـاى فنـجانا من الـقرفة
ومـــرة ثــانــيـــة فــنــجـــانــا من الــشـــاى وبــدا لى كـــمــا أذكــر أن وجـــودى مــعه ذكــره
ـاضى الــذى لم يــكن أيض نـاصــعـا لــكـنه أفــضل من احلــاضـر األسـود وإن بــا
كـان يــبـرر عــوامل هـذا الــسـواد وكــان يـتــحـدث عن عــبـداحلــكـيم عــامـر بــقـوله
"الـراجل الكبيـر" وعندمـا ذكرت له عن عوامل عـدم تركه اجليش مـثل العديد
غيـره من الـضـبـاط األحـرار قال وكـأنه يـفـتـحـر صـائحـا: لـقـد طـلب مـنى ترك
اجلــيش وأنــا رفـضت ألنــنى أفـضل الــعـمـل بـاجلــيش عن أى عـمـل آخـر وكـان

عندما زرته قد وصل إلى رتبة اللواء
(٤١)(٤١)

ويــســتــطــرد الــدكــتـور ســيــد عــويس مــعــبــرا رأيه فى ســبب اخــتــيــار الــنــظـام
ـهـمة الـقاسـية الـتى عرفـها النـاصرى حلـمـزة البـسيـونى دون غيـره ألداء هذه ا

فرط: الناس من خالل أدائه ا
 ولم يــعـــلم هــذا الـــرجل أبــدا أن االخـــتــيــار وقـع عــلــيـه ألنه خــيـــر مَنْ يــقــوم
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بأعـمال اإلرهـاب والعـنف والتـعـذيب ومعـاملـة الشـرفاء مـعامـلة غـير إنـسانـية.
إنه فى ضـوء تــاريـخه الــذى أعـرفه وكــان هـذا الـذى أعــرفه قـلــيال جـدا وفى
ضوء مـواقـفه الـتى ذكـرت بـعـضـهـا بـالـتـفـصيـل قبـل ذلك كل ذلك وغـيـره يـؤكد
عبـقـرية مَنْْ وقـع اختـيـاره علـيه لـيـكتـب لنـفـسه صـفحـة قـاتمـة مع الـذين قـاموا
ـصـريـ إن مـآل هذا ـصـريـ أو من غـيـر ا ـثل أعـمـاله سـواء كـانـوا من ا

الرجل واآلخرين أمثاله "زبالة التاريخ" حتما ولعله أن يكون عبرة لغيره».
(٤٢)(٤٢)

ويـحرص سـيـد عـويس علـى أن يبـر ذمـته من أن يـكـون قد اقـتـنع بـضرورة
مــهــمــة حـــمــزة الــبــســيــونى وأمــثــاله مــقـــرراً فى وضــوح أن كل مــا فــعــله حــمــزة
الــبـســيــونى (ومـن كـانــوا مـن ورائه !! هــكـذا يــصـف نـظــام عــبــد الــنــاصــر) كـان

ضالال فى ضالل :
«... مـا جـدوى إرهـاب حــمـزة الـبـســيـونى وتـعـذيــبه من حـذا حـذوه إذن? أال
يـبــدو اسـتــبـداد هــؤاء الـطــغـاة ومـن يـســتـعــمـلــونـهم بــالــنـاس وظــلـمــهم إيـاهم
ـا يـبـدو مع بـعـضـهـا من شـر وإرهـابـهم وتــعـذيـبـهم لـيـست كـهـا عـلى الـرغم 
واقف وحدهـا هى التى تقرر الـشر وهى التى تـقرر اخلير شرا مـطلقـا إن ا
أن ما يـبـدو خـيـرا فى مـوقف معـ هـو الـشـر بعـيـنه فى مـوقف آخـر والـعكس
صـحـيـح. إن مـا قـصـده حـمــزة الـبـسـيــونى والـذين كـانــوا يـسـتـعـمــلـونه كـان شـرا
مــطــلــقـــا مــا فى ذلك من شـك ولــكــنه ومَنْ كــانــوا مـن ورائه كــانــوا فى ضالل
ــصــرى الــعــظــيم ســيــبــقى أبــد الــدهـر والـتــاريـخ وحـده هــو احلــكم والــشــعب ا

عظيما».
>
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(١)(١)
عـقب وفاة الـدكتـور عـبد الـعظـيم رمـضان أتـيح لى أن أكـتب رثاء مـوجزا له
فى «األهـرام» وقد جـعـلت عـنوان هـذا الـرثـاء «عبـد الـعـظـيم رمضـان ومـكـانته
فى تــاريخ أمــته» وكـأنى كــنت أقـصــد أن أقـول إن رثــائى يـشــمل جـانــبـا واحـدا
فـقط وأن دوره فى التأريخ ألمته يتـطلب دراسة أخرى تـلم بأسلوبه وإجنازه
ـؤثـرات الـتى تـأثـر بـهـا كـمـا تـعـرض جملـمل إنـتـاجه عـرضـا ـنـهـجـه وا وتـعـرض 

يكافئ اجلهد الذى بذله صاحبه فى مجال كان من فرسانه.
واحلق أن إنتـاج عـبد الـعظـيم رمضـان فى حقل الـتاريخ كـان فائـقا مـتمـيزا
ـبـرزيـن بـ الـكم والــكـيف وقـد ـتـفــوقـ وا ـؤرخــ ا وقـد جــمع شـأن إنــتـاج ا
تـــعــددت مـــنـــاطق بـــحــثه كـــمـــا تــعـــددت زوايــا رؤيـــته وقـــد جنح فى أن يـــصــور
مشاعره جتاه ما عاشه من أحداث على نحو ما جنح فى أن يصور آراءه فيما

ÊUC — rOEF « b³Ž  Æœ
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درسه من وقائع.
ـؤلفـات عبـد العـظيم كـن لدارسى الـتاريخ أن يـتصـوروا الطـيف الواسع  و

رمضان وكتاباته وقد ضمتها توجهات رئيسية:
التوجه األول:التوجه األول:

هـو دراسـة تـاريخ مـصـر من خالل دراسـة احلـركـة الـوطـنـيـة وقـد كـان هذا
هو الـتـوجه احلاكم عـلى دراستـيه لـلمـاجسـتيـر والـدكتـوراه وقد كـان من حسن
حظـه أنه أجنز رسـالـته بإشـراف أستـاذه الـدكتـور مـحمـد أنيـس وكان كالهـما
يـنـتــمى بـفـكـره إلـى تـيـار األغـلــبـيـة فى احلــركـة الـوطـنــيـة كـمـا كــانـا من أنـصـار
ـادى فى الـتـاريخ وهـكـذا تـمـيـزت أعــمـال عـبـد الـعـظـيم رمـضـان فى ـذهـب ا ا

يدان إلى حد لم يتح ألحد من زمالئه وال تابعيه. هذا ا
ويتـصل بـهذا الـتـوجه فى الـدراسة كل مـا أجنـزه عبـد الـعظـيم رمـضان بـعد
ذلك من دراسات قـطاعية اسـتثمر فـيها دراستـيه السابقـت على نحـو متميز

بل فائق التميز وهكذا صدرت له دراسات من قبيل:
صرى فى السياسة ١٩٧٧. ـ اجليش ا

ـ صراع الطبقات فى مصر (١٨٣٧ ـ ١٩٥٢) وقد صدر عام ١٩٧٨.
ـ الصراع ب الوفد والعرش (٩٣٦ ـ ١٩٣٩) وقد صدر عام ١٩٧٩.

ـ الفكر الثورى فى مصر قبل ثورة يوليو وقد صدر عام ١٩٨١.
سلمون والتنظيم السرى ١٩٨٣. ـ اإلخوان ا

ـ مصطفى كامل ١٩٨٧.
صرى للسودان وقد صدر عام ١٩٨٨. ـ أكذوبة االستعمار ا

ـ جماعات التكفير فى مصر وقد صدر عام ١٩٩٥.
ـ مصر قبل عبد الناصر وقد صدر عام ١٩٩٥.
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ية الثانية ومعركة جتنيب مصر ويالتها ١٩٩٧. ـ احلرب العا
ـ قصة عبد الناصر والشيوعي األول ١٩٩٨ والثانى ١٩٩٩.

ـ أسرار هوجة عرابى ٢٠٠٠.
وتـتصل بـهذا الـتوجه الـدراسات اخلـمس األولى من كتـابه «أوراق من تاريخ

مصر» الذى نشره (١٩٩٥).
ـصـريـة فى الـقـرن الـتاسع > الدراسـة األولى: نـشـأة الـطـبقـة الـرأسـمـالـية ا

عشر.
> الـدراسـة الــثـانـيـة: فــكـرة مـحـاكـمــة أحـمـد عـرابـى كـمـا عـاجلـتــهـا الـوثـائق

البريطانية.
> الدراسة الثالثة: التجربة الليبرالية فى مصر قبل ثورة يوليو.

> الدراسة الرابعة: الفكر الثورى فى مصر قبل ثورة يوليو.
ية الثانية. صرى فى أعقاب احلرب العا > الدراسة اخلامسة: اليسار ا
كـما تتصل بهذا التوجه دراسـتان نشرهما (٢٠٠١) ضمن الدراسات األربع

عاصر» وهما: التى تضمنها كتابه «قضايا فى تاريخ مصر ا
الدراسة الثانية: حزب الوفد ب الشيوعية والفاشية.
الدراسة الثالثة: احلقيقة حول حادث ٤ فبراير ١٩٤٢.

التوجه الثانى:التوجه الثانى:
هو الـتعليق على األحداث التى عاصرها فى عهد الثورة وما استدعاه هذا
الـتعليق من حديث عن التفصيالت فى تاريخ هذا العهد وحروبه وجذور هذه
األحــداث من وجــهـــة نــظــر تــاريـــخــيــة أو من زاويـــة تــاريــخـــيــة ســواء فى ذلك

األحداث الكبرى والصغرى.
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ـقـاالت فى وقــد كـان عـبـد الـعـظـيـم رمـضـان من الـذكـاء بـحــيث جـمع هـذه ا
سلـسلة كـتب حملت عـنوان «الصراع الـسياسى واالجـتماعى فى عـهد مبارك»
وهنـا ينـبغى لـنا أن نـنبه إلى نقـطة مـهمـة وهى أن هذا الـتوجه من الـكتب كان
قـد بدأه قـبل ذلك حـيث ألف كتـابه «الـصراع الـسـياسى واالجـتمـاعى فى عـهد
الــسـادات» وقـد صـدر فى جـزءين وكـان عـبـد الــعـظـيم رمـضـان عـنـدمـا صـدر
ـا مكـنه من القـدرة على إعادة هذا الـكتـاب اليزال يـتمـتع من الوقت واجلـهد 
ـقـاالت فى أبـواب مـنـفـصـلـة وهـكـذا كـانت الـكـتب األولى من سـلـسـلـة تـبـويـب ا
ـا لم تتـمتع به األجـزاء التـالية كتب دراسـة الصـراع فى عهـد مبـارك متـمتـعة 
التى كـانت جتميعا فحسب للمقـاالت ومع هذا فإن هذا اجلهد نفسه مشكور

ومقدور ألنه أتاح للقار ميدانا خصبا للفهم والتحقيق.
وقـــد كـــان هــــنـــاك إرهــــاص ســـابق لــــفـــكــــرة دراســـة الــــصـــراع االجـــتــــمـــاعى

والسياسى فى مصر تمثل فى كتابيه:
> «الــصــراع االجـتــمــاعى والــســيــاسى فى مــصــر من ثــورة يــولــيـو إلـى أزمـة

مارس» صدر عام ١٩٧٥.
> «عبد الناصر وأزمة مارس» صدر عام ١٩٧٦.

> أمـا كتابه «مـصر فى عهـد السادات» صـدر اجلزء األول منه فى ١٩٨٦
وصدر اجلزء الثانى فى ١٩٨٩.

>
ويــتـصل بــهــذا الـتــوجه مــا نـشــره عــبـد الــعــظـيم رمــضــان عن حـروب ١٩٤٨

و١٩٦٧ و١٩٧٣ وحرب اخلليج وعن الصراع العربى اإلسرائيلى:
ـصــريــة ـ اإلسـرائــيـلــيـة فـى الـبــحـر األحــمـر (١٩٤٩ ـ ١٩٧٩) ــواجـهــة ا > ا

صدر عام ١٩٨٢.
صرية ـ اإلسرائيلية (١٩٤٨ ـ ١٩٤٩) صدر عام ١٩٩١. > العالقات ا
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> حرب أكتوبر فى محكمة التاريخ صدر عام ١٩٨٤.
> حتـطيم اآللـهة.. حرب يـونيـو ١٩٦٧ وقد صـدر اجلزء األول منه ١٩٨٤

بينما لم يصدر اجلزء الثانى إال فى ٢٠٠١.
زورون صدر عام ١٩٩٣. > تاريخ مصر وا

> أوهام هيكل وحقائق حرب اخلليج صدر عام ١٩٩٣.
> هيكل والكهف الناصرى صدر عام ١٩٩٣.

يزان التاريخى ١٩٩٠. > االجتياح العراقى للكويت فى ا
> حرب اخلليج فى محكمة التاريخ ١٩٩٠.

> حرب االستنزاف صدر عام ١٩٩٧.
> القضية الفلسطينية ب عبد الناصر والنحاس ٢٠٠٢.

وتـتــصل بـهـذا دراســتـان نـشــرهـمـا الــدكـتـور عــبـد الـعـظــيم رمـضـان (٢٠٠١)
عاصر» ضمن الـدراسات األربع التى تضـمنها كتـابه «قضايا فى تاريخ مـصر ا

وهما:
الدراسة األولى: خمسون عاما من األخطاء والتجاوزات.

. الدراسة الرابعة: ثورة يوليو وقصة وزارت
>

كـما تتـصل بهـذا التوجـه ست دراسات من الدراسـات التى نـشرها (١٩٩٥)
فى كتابه «أوراق من تاريخ مصر»:

> الدراسـة السادسة: الصراعـات العربية فى أثـناء حرب فلسط (١٩٤٨
صرية وأرشيف رئاسة الوزراء. ـ ١٩٤٩) فى ضوء وثائق وزارة اخلارجية ا

> الـدراســة الــســابـعــة: الــبـحــر األحــمـر فـى الـصــراع بــ مـصــر وإســرائـيل
(١٩٦٧ ـ ١٩٧٨).
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يزان التاريخى. > الدراسة الثامنة: ثورة ٢٣ يوليو فى ا
> الدراسة التاسعة: سياسة مصر اخلارجية بعد كامب ديفيد.

غربية فى العصر احلديث. صرية ـ ا > الدراسة العاشرة: العالقات ا
عاصر. > الدراسة احلادية عشرة: الفكر الدينى السياسى ا

ويـتــصل بـهـذا الــتـوجه أيــضـا مـا نــشـره الـدكــتـور عـبــد الـعـظــيم رمـضـان فى
قاالت التى ضمنها الكتب هما: سلسلت أخري من ا

> «خــواطــر مــؤرخ» فـى ســتــة أجــزاء صــدر اجلــزء األول مــنــهــا فى ٢٠٠١
وصدر اجلزء السادس فى ٢٠٠٥.

> «رحالت مؤرخ» الذى نشر عام ١٩٩٦.
التوجه الثالث:التوجه الثالث:

ذكـرات وكان هـذا أبرز مـا يكـون فى حتقـيق مذكـرات الزعيم هـو دراسة ا
ـذكرات عـلى مدى سـعد زغـلول وقـد صـدرت األجزاء الـتى حقـقـها من هـذه ا
الــفـــتــرة (مـن ١٩٨٧ وحــتـى ١٩٩٦) ولم تـــتح له ظـــروفه الـــصــحـــيـــة أن يــنـــجــز
ـصريـة العامـة للـكتاب ذكـرات رغم ارتبـاطه مع الهـيئة ا األجزاء الـباقـية من ا

ذكرات. بعقد خاص بتحقيق هذه ا
ويتـصل بـهـذا الـتوجه كـتـابه الـذى ألـفه عن مـذكرات الـزعـمـاء والسـيـاسـي
فى مـصــر ويــتـصل بــهـذا الــتـوجـه أيـضــا مـا نــشـره عــبـد الــعــظـيم رمــضـان من
محـاضر جـلسـات االحتاد االشـتراكى فى عـهد عبـد النـاصر فى كـتابـة الوثائق
الــسـريــة لـثـورة يــولـيــو وقـد صــدر اجلـزء األول مـنـه فى يـولــيـو ١٩٩٧ واجلـزء

الثانى ١٩٩٨.
التوجه الرابع:التوجه الرابع:

هو الـكتب التاريخية التى ألفها عبـد العظيم رمضان كمقررات جامعية أو
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كانطباع عن جتارب قدر له أن يشهد ثمارها أو عن ندوات تولى رياستها:
> الــصـــراع بــ الـــعــرب وأوروبـــا من ظـــهــور اإلسالم إلـى انــتـــهــاء احلــروب

الصليبية ١٩٨٣.
ية الثانية باالشتراك ١٩٧٨. > مصر واحلرب العا

> تاريخ أوروبا فى عصر الرأسمالية ١٩٨٢.
> تاريخ أوروبا فى عصر اإلمبريالية ١٩٨٢.

> تـاريخ أوروبا والـعـالم فى العـصـر احلديث فـى ثالثة أجـزاء: اجلزء األول
١٩٩٦ والثانى ١٩٩٦ والثالث ١٩٩٦.

> تاريخ اإلسكندرية فى العصر احلديث ١٩٩٣.
واطنة اخلليجية ١٩٩٣. > قصة بناء ا

وقبل هذا كان قد نشر:
قاومة ١٩٩٥. > الغزوة االستعمارية للعالم العربى وحركات ا

وتـتـصل بـهـذا الـتـوجه الـدراسـة الـثـانـيـة عـشـرة من الـدراسـات الـتى نـشـرها
(١٩٩٥) فى كـتابه «أوراق من تاريخ مصر»: التطور االقتصادى والسياسى فى

مصر واليابان.
(٢)(٢)

فإذا مـا طرحـنا على أنـفسـنا السـؤال التقـليـدى القائل: مـاذا يبـقى من عبد
العظيم رمضان?

فإنـنـا نسـتـطيع أن جنـيب بـكل وضوح وثـقـة أنه قدم تـاريخ مـصر فى الـقرن
ى بهوامـشه ومقدماته قد غطى نهج األكاد العـشرين بطريقة فـذة ومع أن ا
فى بعض األحـيـان على كـتـابات سـلسـة ومـتدفـقـة ومتـسمـة بـاحليـويـة والتـوقد
فـقـد ظــلت هـذه الـكـتـابـات قــادرة عـلى الـتـعـبـيــر واإلفـهـام واإلقـنـاع كـذلك فـإن
جوهـر هذه الـكتـابات يظل قـابال إلعادة الـكتـابة والنـسيج فى تـيار واحـد كفيل
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بـتـصـويــر تـاريخ مـصـر فى الـقـرن الـعـشـرين عــلى نـحـو جـيـد ومـتـفـرد من حـيث
نهج العلمى ومن حيث القدرة على وازنة ب الروح الوطنية وا القـدرة على ا
ـنــهج الــعـلــمى وبــقـدر مــا كـان عــبـد ـزاوجــة (أيـضــا) بــ الـروح الــوطـنــيــة وا ا
ى الذى اختـاره لنفسه أو نـهج األكاد العـظيم رمضـان صارما فى التـزامه با
ـا ينـتصر ا يـدعم رؤيته و الذى اخـتيـر له فإنه كـان موهـوبا فى اإلمـساك 
ا يق أهوائه وقد كانت حلسن احلظ ا يدعم استنتاجـاته بل  لـفكرته و

قام األول واألخير. أهواء وطنية فى ا
وفى الـفقـرات الـتـالـية من هـذه الـدراسـة سـوف أحاول أن أسـتـعـرض بعض
مالمح رؤيـة عبـد الـعظـيم رمضـان عـلى مدى سـنـوات عمـره من دون أن أشغل
الـقــار بــكــثــيــر من احلــديث الــنــظــرى الــذى يــؤصل مــراحل تــطــوره الــفــكـرى

ودالالتها ودالئلها.
(٣)(٣)

ـتـأثـر بـفـهم عـلـوم احلـيـاة والـبـيـولـوجـيـا يـقودنـا إلى وفى رأيى أن الـتـفـكـيـر ا
إدراك حقيقة مهمة وهى أن انتقال الدكتور عبد العظيم رمضان من معسكر
ا كـان ارتقـاء طبـيعـيـا لفـكر إنـسانى وعـلمى وصل إلى آخـر لم يكن حتـوال وإ
رحلة من قدرات وكفايات فى ا تتطلبه هذه ا إلى مرحـلة األستاذية احلقة 
ـراجعة وبنـاء الفروض واالسـتدالل البـارع والقدرة على التـحليل والـنقد وا

قارنة والوصول إلى الصواب واحلق. ا
وقد خـاض عبد العظيم رمـضان بعقله وقلمه مـراحل متعددة من االشتغال
رحلة التى ارسة الفكر والكتابة قبل أن يصل إلى هذه ا بالعلم والبحث و
بدأ بـهـا ومن خاللـها عـطـاء متـمـيزا مـكـنه من أن يـحتـل مكـانـاً بارزاً فى الـقـمة

ب مؤرخى عصره ومفكريه على نحو واثق ومتصل ومتصاعد.
ونحن نـعرف أنه قـد أتيح لـعبـد العـظيم رمـضان تـكويـن فكرى مـتمـيز مـكنه
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من أن يـصول ويـجـول فى بـحار احلـقـيـقة الـكـبـرى ومكـنه أيـضـاً من أن يـحقق
من خالل هـذا التجـوال ما صبـا إليه من وصول إلى أحـكام سديـدة فى معظم
ثابـة الضوء الساطع ما تـناوله من قضايا اجـتماعية مـتجددة كان قوله فـيها 
الــذى يــضـــعف أمــامـه اجلــدال ويــتـالشى احملــال وقـــد أتــاح له هــذا الـــنــجــاح

ؤرخ عربى فى العصور احلديثة. تواصل قدراً كبيراً من التألق قلما أتيح  ا
(٤)(٤)

ومن اجلـدير بـالتـقـدير أن هـذا الـنضج أو االرتـقاء أو الـتـحول الـذى أصاب
قـلم عــبـد الـعـظـيـم رمـضـان قـد مـكـن قـلـمه الـنــشط من أن يـتـعــرض لـكـثـيـر من
اضى وب مشـكالت الوطن بـرؤية لـيبـرالية ذكـية جـمعت بـ خبـرة التـاريخ ا

ستقبل. استشراف صاحبها آلفاق ا
ـثال فإنه مـنذ مـرحلة مـبكـرة نشر فى صـحيـفة «اجلمـهورية» وعلى سـبيل ا
مجـموعة مـقاالت عن اآلثار االجـتماعـية للـمشكـلة الضـريبيـة وقد رصد فـيها
مالمح الـتـغيـر االجـتـمـاعى الـذى نـشـأ عن الـتـطـور الـرأسـمالـى والضـريـبى فى
ال اخلـاص من معركة الـبناء والتـصنيع وتـأثير العـقلية مصـر وموقف رأس ا
الـبــيـروقــراطـيــة فى مــصـر عــلى الـتــشـريع الــضــريـبى كــمـا درس كــذلك تـأثــيـر

التهرب الضريبى فى مضاعفة التراكم الرأسمالى.
وفيـما بعد ذلك وطوال عقدين من الزمان تنـاول عبد العظيم رمضان بقلم
مـقــتـدر كـل مـشــكالت عــصـره االجــتــمـاعــيــة واالقـتــصـاديــة بــرؤيـة جــمــعت بـ
قـاالت فى سلـسلـة كتـبه التى التـاريخ والفـكر وهـو ما أغـراه بأن يـجمع هـذه ا
ـقـاالت ومـحـتــواهـا إذ اخـتـار لـهـا عـنـوان حـمـلت عــنـوانـا جـمـيال ومـعــبـرا عن ا

«الصراع االجتماعى والسياسى.
(٥)(٥)

نهج الشك عـندى فى أن عبد العظيم رمضـان كان من أبرز الذين طبقوا ا
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التـاريخى فى الدراسات الـتاريخيـة ولعله أبرز الـذين جنحوا فى تطـبيقه على
نهج أضعاف ـعاصرة وقد أفاد من هذا ا قضـايا احلركة الوطنية فى مصر ا
نهج من تطـبيقه لكنه فى الوقت ذاته لم يقف عند حدود ما اسـتفاده محبو ا
عـرفـة العـامـة والثـقـافة ـنطق مـن ناحـيـة وا ـا وظف العـقل وا ـنـهج وإ هذا ا
من نــاحــيـة أخــرى فى إدراكه حلــقــائق الــتـاريخ الــذى عــالج قــضـايــاه فى فــتـرة

محددة تمكن من كل أدواتها ومعطياتها.
وكان من الـطـبيـعى مع هـذا التـمـكن أن تكـون كـتابـات عـبد الـعـظيم رمـضان
ذات طـابع مــتـمـيـز يــرقى بـكـثـيــر عن أن تـوصف بـأنــهـا مـجـرد تــطـبـيق لــلـمـنـهج
ـاركــسى (أو غـيـره) فى كـتـابـة الـتـاريخ وأن تــكـون هـذه الـكـتـابـات فى مـرحـلـة ا
ـاركـسـيـة إلى ـنــاهج ا تـالــيـة قـادرة عـلى الـتــحـول الـطـبـيـعـى عن بـعض أصـول ا
آفـاق أرحب وأحكـام أكـثـر تـوافـقا مـع العـقل والـعـلم والـواقع عـلى حـد سواء

وأعود فأكرر أن هذا ليس حتوال بقدر ما هو ارتقاء نخبوى.
وحـــتى مــارس ١٩٧٨ (حـــ كــتـب رثــاء ســـريــعـــا لــلـــدكــتـــور مــحـــمــد صـــبــرى
ـاركسى قـد بلغ حد أنه ـنهج ا ان عـبد العـظيم رمـضان با السـوربونى) كـان إ
كان يـرى أن العيب الـوحيد فى كتـابات األستاذ عـبد الرحمن الـرافعى وجهوده

التاريخية أنه انطلق من منطور قومى.
وعقب على هذا احلكم بقوله:

 «وهـو مــنـظـور غـيــر طـبـقى» أى أنه «قــاصـر وعـاجـز عن تــفـسـيـر تــاريـخـنـا
التفسير الصحيح واكتشاف قوان حركة مجتمعنا».

طـلق حـتى ١٩٧٨ وهو مـا تـطور بـعد ـان ا وعـلى هذا الـنحـو كـان هذا اإل
هذا على نحو ما سنرى.

(٦)(٦)
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كان عـبـد الـعظـيم رمـضـان يؤمن بـأن عـلم الـتاريخ لـيس عـلـما مـحـايدا وأن
ـوقف تكتـسب دراساته أهمـيتهـا إيجابـا أو سلبا ؤرخ مـوقف وأنه من هذا ا ا
قاالت التاريخية فى حياتنا السياسية وكان يـرى أن من الطبيعى أن يسهم با
ــهــمـة وعـن طـريق عن طــريق تــقـد األحــداث الــتــاريــخـيــة والــشــخـصــيــات ا
تـصـحــيح الـوقــائع الـتـاريــخـيــة الـتى حـاولـت بـعض الـقــوى الـســيـاسـيــة تـزيـيــفـهـا

خلدمة أغراضها احلزبية.
وقـد وصـف هـو نـفــسه بـعض مــقـاالته فـقــال بـاعــتـزاز: «إنـهــا كـتـبت لــتـخـدم
غرضـا سـيـاسيـا هـو خـدمـة احلريـة والـعـدل والتـقـدم والـوطـنيـة» لـكـنه كان
ـا قد يقع فى الـوقت نفسه حـريصاً عـلى أن يكرر احلـديث عن تبرئـة نفسه 
ــثل هــذا اجلــهـد مـن لىّ عــنق احلــقــائق نــتــيــجــة لــلـعــجــز عن فـيـه مَنْ يــقــوم 
استـخدام احلقائق التـاريخية فى خدمة هـذه القضايا وكـان يعبر عن سعادته
بنـجاحه فى مـواجهـة خصـومه واخملتـلفـ معه فـى الرأى مـعتمـدا علـى القدرة
الفـائقـة عـلى توظـيف التـاريخ واستـدعائـه واالستـشهـاد به وهو يـعبـر عن هذا

عنى فى عبارة كاشفة فيقول: ا
تطيه إال كل قادر متمكن وإال راس ال  «... الـتاريخ جواد صعب شديد ا

ألقى به فى احلال وتركه معفرا مضعضعا سىء احلال».
(٧)(٧)

وقد كـان عبـد العظـيم رمضـان ال يفـتأ يعـبر عن تـميـز منهـجه اجلديـد عما
ـعـنى عـبارات سـبـقه من مـنـاهج مـطـروقة فـى مـصر حـتى إنـه كـتب فى هـذا ا

حافلة بالزهو فى مقدمة كتابه «أوراق فى تاريخ مصر» يقول:
«وفكـرة وجـود منـطلق فـكرى أى أيـديولـوجى أليـة دراسة عـلمـية تـاريخـية
هى فكـرة جديدة بالنسـبة للبحث الـعلمى التاريخى فى مـصر الذى ال يعترف
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ـؤرخان الـفـرنسـيـان الجنـلوا وسـنـيوبـوس فى كـتابـهـما «مـقـدمة ا قـدمه ا إال 
لـلدراسـات الـتـاريـخـيـة» الـذى صـدر فى أواخـر الـقـرن الـتـاسع عـشر (١٨٩٨)
اضى دون تـفاعل معه ودون ويتـعلق بـكيفـية استـرداد احلدث التـاريخى من ا
ارتــبــاط بــقــوانـــ احلــركــة الــتــاريــخـــيــة وهــو أمــر نــعــتـــقــد أنــنــا جتــاوزنــاه فى
ـؤرخ ـؤرخ أو فـصل ا ـكن فـصل الــتـاريخ عن ا دراسـاتـنـا العـتـقـادنــا بـأنه ال 

عن التاريخ».
ؤرخ يـتـمخض عن «فالـدراسـة التـاريـخيـة عـبارة عن تـفـاعل ب الـتـاريخ وا
ـؤرخ للحدث التاريـخى الذى يجب أن يلتـزم فى كتابته باألمانـة العلمية رؤية ا
وقواعـد منهج الـبحث العلـمى التاريخـى بكل دقة وصرامـة وفى الوقت نفسه
ــكن فــصل احلـدث ــؤرخ فـكــذلك ال  ـكـن فـصل الــتــاريخ عن ا وكــمــا أنه ال 
ـتـعلـقة بـزمان أو مـكان فـمعـرفة التـاريخى عن الـقـوان الـعامـة للـتاريخ غـير ا
قوانـ احلركـة الـتاريـخيـة تفـيد فى تـفسـيـر وتأويل احلـدث التـاريخى لـدرجة

كن االستغناء عن هذا التفسير والتأويل». أنه ال 
>

ا رواه األسـتاذ أنيس مـنصور فى نهـجى  ولـنا أن نقـارن اآلن هذا الفـهم ا
كـتابه «فى صالـون العـقاد» من حـديث األستاذ عـبد الـرحمن الـرافعى إليه عن

منهجه فى التاريخ حيث يقول الرافعى بلسان أنيس منصور:
«... أنــا ال أسـتــطـيع إال أن أكــون وطـنــيـا أخالقــيـا وأنــا حـ أســجل تـاريخ
مـصر فأنا أكتب قصة حياة: أمى وإخواتى وأجدادى ومستقبل أوالدى والبد
أن أكــون بـارا بــأمى مــحـبــا إلخـواتـى رحـيــمـا بــأوالدى وال أســتـطــيع أن أكـون
مـحايدا إذا رأيت دم أمى يسـيل أو إذا رأيت مَنْ يتآمر عـليها وقـد تكون هذه
هى الـنزاهـة الـعـلـمـيـة  ولكن ال أسـتـطـيع أن أكـون مـنـزهـا عن الغـضب واحلب
واخلـوف. قــد ال أفــزع إذا رأيت أحــدا يـذبـح خـروفــا  ولــكن كــيف ال أفـزع إذا
رأيت أحـدا يذبح طـفال أو شـعـبا. إن هـذه الـنـزاهة الـعـلـميـة هى بالدة حـسـية
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وبالهــة قــومـيــة فــمــادمت أنت مــحــبــا فـأنـت مـغــرض ومــادمت وطــنــيــا فـأنت
مغرض ولكن غرضك هنا شريف».

(٨)(٨)
ؤرخـ الذين رزق عـبد الـعظـيم رمضـان الـتوفـيق فى أن يكـون عـلى رأس ا
ـثـقـفـ الـعضـويـ الـذين يـلـتـحـمـون بـالواقع قـدر لـهم أن يـلـعـبـوا دور طـليـعـة ا
مارسـة من آنية وحرارة ويديـرون معاركه فى الـصحافـة بكل ما تـتيحه هـذه ا

وبكل ما يكتنفها من صعوبة ومخاطرة.
وعلى ح آثر غيره فى معاجلته لقضايا احلاضر اللجوء إلى طريق أقل
مؤنـة وأيسـر كلفـة من قبـيل االمتـداد بالـبحث التـاريخى إلى آفـاقه التـقلـيدية
ومن قـبـيل حـصـر الـكـتـابـة الـتـاريخـيـة فى إطـارهـا الـعـلـمى الـتـعـلـيـمى فـإن عـبد
الـعــظـيـم رمـضــان أمـسك بــقــلـمه لــيـواجه الــواقع كــله بـخــبــرة الـتــاريخ احلـديث
ـــعــاصـــر كـــله ومــضـى يــؤصـل لــكل ظـــاهـــرة ويــفـــســـر مــا يـــظن أنه األبـــعــاد وا
اخلافـية ويكشف ما هو مستتر فى احلاصر وبعض ما قدر له أن يستتر فى

اضى. ا
(٩)(٩)

كان عـبـد العـظـيم رمضـان ال يـخفى إعـجـابه بقـوة الـصحـافـة وقدرتـهـا على
ارسة السياسة ونقل الفكر وقد كتب فى ذروة أزمة جريدة «الشعب»:

ـعبر بل هى «إن اجلريـدة بالـنسبـة للـحزب السـياسى لـيست فقط لـسانه ا
عارضة وحـ تسقط هـذه اليد مبـتورة يسقط قبـضته التى تـمسك بسيـف ا
مـعــهـا عـلى الـفـور هـذا الـسـيف. صـحـيـح أن حلـزب الـعـمل نـوابـا داخل مـجـلس
الشـعب ولـكن هؤالء أقـليـة ال تمـلك حـيلـة فى التـشـريع وال غيـره فى مواجـهة
ـعـبر األغـلـبـيـة الـكـاسـحـة لـلحـزب احلـاكم وحـ تـفـقـد هـذه األقـلـيـة لـسـانـهـا ا

مثل فى الصحيفة تنعزل حلد كبير عن قاعدتها اجلماهيرية». ا
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...............................................................
انه بالصحافة وقوتها إلى أن قال: وقد وصل عبد العظيم رمضان فى إ
«ولـقـد أثبـت تـاريخ مـصـر أن وجـود جـريـدة معـارضـة أهـم بـكثـيـر مـن وجود
ــعــارضـــة لالحــتـالل فى شــكل حــزب مــعـــارض بال جــريـــدة بل لــقـــد نــشـــأت ا

صحف ثم  حتولت إلى أحزاب!».
(١٠)(١٠)

يعـود الـفضـل فى تقـد كـتابـات عـبد الـعـظيـم رمضـان عـلى نطـاق صـحفى
واسع لألسـتاذ أنيس منـصور الذى قرأ له فأعـجب به ومع أن ما قرأه أنيس
منـصور كان هجومـا على شخصه فإنه نـحى العامل الشـخصى جانبا وقرر أن

كن للدكتور عبد العظيم رمضان من ساحة اإلعالم.
وصحـيح أن عبـد العـظيم رمضـان كان يـعرف طريق الـصحـافة من قبل فى
«روز الـيوسف» وفى «اجلمهوريـة» لكن الفرصة التـى وجدها فى «أكتوبر» ثم

فى «األهرام» كانت فرصة ذهبية.
ـا يؤسف له أن خالفـا صـغـيرا كـان هـو السـبب فى حـجب كـتابـات عـبد و
الـعـظـيم رمــضـان عن قـراء «األهـرام» عــلى الـرغم من أن مــثل هـذا الـقـرار لم
يــكن يــصب ال فى مــصــلــحــة الــدولــة وال فى مــصــلــحــة األهــرام لـكـن ظــروفـا
ـا ظل قراء يـعرفـهـا النـاس كـانت وراء مـوازنات وقـتـيـة حرمت قـراء األهـرام 

أكتوبر والوفد (ثم اجلمهورية) يستمتعون به.
(١١)(١١)

كتبة مدبولى الفضل األكبر فى التعريف أما على مستوى النشر فقد كان 
بعـبـد العـظـيم رمضـان وكـتابـاته ومع أنه اخـتلف فـيـما بـعـد مع مدبـولى وذهـبا
ـادى هـذا فـقـد كـان هـذا اخلالف فى رأيى إلى الـقـضـاء من أجل خالفــهـمـا ا

شبيها بخالف أم كلثوم والشيخ زكريا أحمد.



١٠٩

ثم أتـيـحت لــعـبـد الـعـظـيم رمـضـان الـفـرصـة لـيــنـشـر كـثـيـرا من مـؤلـفـاته فى
صرية العـامة للكتاب وقـد انعكست على كتـبه بعض مزايا النشر فى الهـيئة ا
الـهــيــئـة وكل عــيــوبه مـعــا وهــكـذا قــدر عــلى بـعـض كـتــبه أن يــظل حـبــيــسـا عن
الـسـوق الــواسـعـة وظـنى أن بـعض خـلــفـاء عـبـد الـعـظـيـم رمـضـان مـكـلـفـون بـأن
ـسـتـشار يسـرعـوا فى تـقد طـبـعـات منـظـمـة من أعـماله عـلى نـحـو مـا فعل ا
حلـمى السباعى شاه زوج ابـنة األستاذ عبد الـرحمن الرافعى وإن كنت قد
بـدأت أشك فى إمكـانيـة أن يلقـى الرجل بـعض ما يـستحـقه من الـوفاء وأرجو

الله أن يخيب ظنى.
(١٢)(١٢)

ــا يــدعـونــا هــذا إلى أن نــبــدأ الــتــأمل فى مـالمح مــنــهج عــبــد الــعـظــيم ور
رمضان فى كتاباته التاريخية (السياسية والصحفية).

ومن اإلنــصــاف لـعــبــد الــعــظـيـم رمـضــان أن نــشــيــر إلى أنه كــان دقــيــقـا فى
استـعماله للمصطلحات واألمثال الـسياسية ومع هذا فإن هذه الدقة لم تمنع
من أن يـنـسب إلـيـه بـعض مـا يـخــالف آراءه واسـتـنـتــاجـاته ودراسـاته وذلك من
قــبــيل مــا وقع فــيه أحــد زمالئه من أنه نــسب إلــيه أنـه قـال إن «مــصــر الــفــتـاة
كانت مـعاديـة للخط الـوطنى بيـنمـا كان عبـد العظـيم رمضـان يقول إنـها كانت

معادية للخط اجلماهيرى».
كان عـبد العظيم رمضان يؤكد أن معاداة «مصر الفتاة» للخط اجلماهيرى
ال تسـلبها صفـتها كتيـار وطنى خالص لكنه مع هـذا وصف أداءها بدقة فقال
ذاهـب االستـعمـارية غـلوا وتـطرفا ظـاهر الـقوة والـفتـوة فى أكثـر ا إنه تأثـر 
وهى الفـاشـيـة والـنـازية وأراد تـسـخـيـرهـا فى خـدمة قـضـيـة االسـتـقالل لـكنه
نسى الـفروق الهائلة ب احلـركات القومية فى الدول االستـعمارية وبينها فى



١١٠

ستعمرة ولم ي موقفه على أساس سليم من الفهم ستعمرة وشبه ا الدول ا
ــتــربــصــة بــاحلــريــة والــقـوى الــواعى لــلــصــراع الــداخــلى الــدائــر بــ الــقــوى ا
دافـعة عن احلرية فساهم بـوعى أو بغير وعى فى تسـديد أقوى الطعنات ا

قراطية فى مصر!. التى أصابت قلب الد
...........................................

وقــد حـدث مــثل هــذا لــكــثــيــر من آراء عـبــد الــعــظــيم رمــضــان فى اإلخـوان
سـلم وفى ثورة يـوليو فلـما قاده اجلدل إلى منـاقشة مخـالفيه رزق نصرا ا

بعد نصر بفضل دقته فى التعبير وتمكنه من اللغة.
(١٣)(١٣)

ومن اجلــديـر بـاإلشـارة أن نــذكـر أن عـبـد الــعـظـيم رمــضـان كـنـا يــعـد نـفـسه
ـؤرخـ ولم يكـن ميـاال عـلى اإلطالق إلى نـفى اآلخـر على فـردا فى جـماعـة ا
ـيـلـون مـن أجل اسـتـبـقـاء مـجـد زائف واحـتـكـار نـحــو مـا كـان بـعض خـصـومه 
سلـطـة متـصورة وقـبل أن يصل عـبـد العـظيم رمـضان إلـى مكـانة مـرموقـة ب
فكرين فقد كان واعيا كل الوعى إلى ما ينبغى للدولة مؤرخى عصره وب ا
ــدرسـة فى عــصــرهــا اجلــديــد أن تـقــوم بـه فى تــأســيس حــقــيــقى وعــون بــار 
ى ولهـذا كتب بـكل شجـاعة ووضـوح حول جلـنة تاريخ التـاريخ العـلمى األكـاد
ثـورة ٢٣ يوليو وانـتقد الـوضع الذى آلت إليه دار الوثـائق حتى إنه كتب حتت

عنوان «مخزن الوثائق القومية».
>

ويتـصل بـفـهم عبـد الـعـظيم رمـضـان لـعلم الـتـاريخ فى مـجتـمع لـيـبرالى رأيه
العلمى اجلاد فى كتابة التراجم التاريخية والبحث العلمى حيث قال:

ـقبـول إطالقا دراسـة شخـصيـة فى بعض مـراحلـها فقط «...  فمـن غير ا



١١١

بل البد من دراسـتها كشخصـية متكاملة وتـتبع مراحل حياتهـا مرحلة مرحلة
ـكـن إصـدار أحــكـام ورصــد الـتــغــيـيــرات الـتـى طـرأت عــلــيـهــا وبــدون ذلك ال 
صــائـــبــة أو تــقــد حتــلـــيل ســلــيم أو الـــوصــول إلى تــقـــيــيم نــهــائـى ومــتــكــامل
لــلــشــخــصــيــة مــوضـع الــدراســة ويــضــيع بــذلـك الــهــدف األســاسى من دراســة

التراجم».
>

ثـال سلـسلة ؤرخـ التى بـلورتهـا على سـبيل ا أما خـدماته لـعلم التـاريخ وا
ـصـريــ فـتـنـبـئ عن سـعـة األفق بال حــدود ولـنـا أن نــقـارن جـهـده فى تــاريخ ا
هـذه الــســلــســلــة بـجــهــود نــظــرائه فى سالسل مــنــاظــرة أوتــيت من اإلمــكــانـات
ا أوتى بل لـنا أن نـقارن جـهده فـيهـا بجـهد خـلفـائه فيـها والتـسهـيالت أكثـر 
ـثـابة ـن رزقوا كـل عوامـل الـنفـوذ والـسـلـطـة لـكـنـهم عـجـزوا عن أن يـكـونـوا 

تابعة أو اإلجناز. االستمرار على مستواه فى االنتقاء والتقييم أو ا
(١٤)(١٤)

علـومات التـاريخية الـواسعة الـتى أدركها عـبد العـظيم رمضان كذلك فـإن ا
وتـمــثـلـهـا ورتـبـهـا فى ذهـنه وعـلى قـلـمـه.. كـانت قـادرة عـلى إسـعـافه فى الـوقت
ـتـعنـتة كن تـسـميـته باألبـنـية األدبـية ا ـنـاسب بأمـثـلة حـية كـفـيلـة بنـسف مـا  ا
التى كـان اآلخـرون يـقيـمـونهـا ويـكفـيـنى للـداللـة عـلى هذا مـا ذكـره عن خريف

الغضب فى ١٩٥٤ ح قال:
ـؤرخ أن يــكـتب عن «خـريف غـضب» آخــر وقع قـبل سـبـعـة «ولـكن من حق ا
وعـشــرين عـامــا وفى نـفس الــشـهـر أيــضـا شــهـر أكـتــوبـر وانـتــهى فى يـوم ٢٦
ــنـــشــيــة أكــتـــوبــر ١٩٥٤ بـــإطالق الــرصـــاص عــلى عـــبــد الــنـــاصــر فى مـــيــدان ا
باإلسـكندرية وكانت مصر تمر بنفس األوضاع تـقريبا فجميع القوى الوطنية



١١٢

ـقـراطيـة فى الـسجـون ومـعاهـدة اجلالء تـثيـر من الـغضب واالسـتـياء فى الد
ـــصـــريـــة ـ اإلســـرائــيـــلـــيـــة فى الـــبالد الـــعـــربـــيــة! ـــعـــاهــدة ا مـــصـــر مـــا أثـــارته ا
ـقراطـية فى أزمـة سوداء ثم تنـطلق ست رصـاصات على عـبد الـناصر والد
ولكـنـها تـخـطئه وكـمـا قبض الـسـادات على ١٥٠٠ مـعـتقل فى سـبـتمـبر ١٩٨١
ـدة من ٢٦ أكـتـوبـر ١٩٥٤ فــقـد قـبض عـبــد الـنـاصـر عـلـى ٢٩٤٣ مـعـتـقال فـى ا

حتى ٢٤ أكتوبر ١٩٥٥!».
(١٥)(١٥)

ومن اإلنصاف أن نقول إن ما حظى به عبد العظيم رمضان من التألق فى
ــنـاقــشــة لم يــكـن ولـيــد مــوهــبــة وال رغــبــة وال كــفــايـة الــعــرض والــكــتــابــة وا
قام األول نتيجة تمرس عميق ومتصل بقراءة أحداث فحـسب لكنه كان فى ا
ــعـاصــر من وجــهـة نــظــر وطـنــيــته ومـنــاقــشـتــهـا ــصـرى احلــديث وا الـتــاريخ ا
وتمـحيصهـا على نحو مكـثف لم يتح لغيـره على هذا النـحو الذى أتيح له وقد
فـرض عــلى نــفـسـه بـعــقـلــيــة الـبــاحث الــصـوفى أن يــدلى بــدلـوه فـى كل قـضــيـة
خـالفــيــة من الــقـــضــايــا الــتى مـــرت به فى أثــنـــاء مــدارســته لــتـــفــصــيالت هــذا
ـسـتقـرة الـتى الـتاريـخ ومـعـاركه ونـقـاط اخلالف فـيه أيـاً مـا كـانت األحـكـام ا
ـؤرخ أو نالـتـها هـذه الـقضـايـا علـى يد مَنْ سـبـقوه من أسـاتـذة التـاريخ أو ا
ـفــكـرين وأيـا مـا كــان حـجم مـعــلـومـاته حـ عــرض الـقـضـيــة وقـد رزق مـنـذ ا
مرحـلة مبـكرة من اشتـغاله بالـبحث العـلمى فى التـاريخ جسارة واثـقة ساعدته
ـسـلــمـات الـســابـقــة دون خـوف أو وجل وأن يـنــتـقـد عـلـى أن يـقـتــحم حـصــون ا
ـنـطـقى أو الـعـقـلى أو ـتـمـتـعـة بـالـقـبـول ا األحـكـام اجلـاهـزة واالسـتـنـتـاجـات ا
الوطـنى أو الـوجـدانى وأن يـصـدر فـيهـا أحـكـامـا أخرى ال تـقل عـنـهـا وجـاهة

وال صوابا.
(١٦)(١٦)

ـارسة كـتـابة أعود فـأقـول إن عبـد الـعـظيم رمـضـان كان بـعـد سنـوات من 
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ـلك من قـدرة على االعـتـزاز بـأن مـقاالته فى قـال الـسـيـاسى يـعبـر بـكل مـا  ا
الـســيـاسـة قـد انـطـلـقت مـن مـوقع فـكـرى تـقـدمى يــؤمن بـأن الـتـاريخ ال يـجـرى
ا يـتحرك وفق قـوان حتـكم تطـوره كما كـان يجـاهر فى الوقت اعتـباطـا وإ
ذاته بـأن التحوالت االجـتماعـية واالقتصـادية التى جـرت فى مصر لم تكن مع
ا كانت ضد حـركة التاريخ وتعطـيال لتقدمه وأنها لم تكن حركـة التاريخ وإ
ـــا كـــانت فى صـــالح الـــطــبـــقــة فى صـــالح جـــمــاهـــيــر الـــشـــعب الـــعــريـــضــة وإ

الرأسمالية وحدها.
ـا أظن أنه ال ـاركــسـيــة  وهـكــذا فــإنه طـور من فــهـمـه لـلــتـاريخ ولــلـنــظــرة ا
يـتــعــارض مع جــوهــر هـذه الــنــظـريــة وقــد كــان حـريــصــا فى كل مــا كـتـب عـلى
ــقـراطــيـة بــعالقـات اإلنــتـاج االنـطـالق من فـهــمه لـعـالقـة فــكـرة مــسـاحــة الـد
وكانت هذه العالقة فى تفكيره هى جوهر فهم عالقة السياسة باالقتصاد.
ولهـذا الـسـبب فـإن عبـد الـعـظيم رمـضـان انـطلق مـن هذا الـفـهم إلى الـقول
بـأن مـلـكـيـة الـطـبـقـة الـعـامـلـة لـوسـائل اإلنـتـاج لـيـست إال مـلـكـيـة نـظـريـة ولـهذا
السـبب أيضـا قـدم عبـد العـظيم رمـضـان فهـما مـخـتلـفا لـطبـيـعة «الـطبـقة» فى
الــنـظـام االشـتــراكى أو اجملـتـمــعـات االشـتـراكــيـة وأعـاد من خـالل هـذا الـفـهم
تـقـيــيـمه لألوضـاع الـتى عـاشـهـا فى الـعـالم الـذى عـاش فـيه وهـو الـعـالم الـذى

شهد التحوالت الدراماتيكية فى الفكر والتطبيق على حد سواء.
(١٧)(١٧)

ـقـام مقـاال كـاشـفا ومـكـثـفا لـلـدكتـور عـبـد العـظـيم رمـضان وأذكر فى هـذا ا
بعـنوان «قـبل أن نطالب بـفتح حسـاب جديـد» نشره فى مـجلة «أكـتوبر» فى ٢٥

فبراير ١٩٩٠ ردا على األستاذ عبد الستار الطويلة فقال:
ـفكـر الـكبـير األسـتاذ عـبد الـستـار الطـويلـة فهم خـطأ «الصـديق العـزيز وا
ـريـرة» أنـنى ضـد تـوسـيع ـقـراطـيـة فى مـصــر والـبـدائل ا مـن مـقـالى عن «الـد
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قـراطيـة فى مـصر ! وبـنى على ذلك أنـنى: «أنـتمى إلى فـكر نـظرى رقعـة الـد
قــد أثـبـتت األحــداث أنه لم يـعـد يــتـفق مع ظـروف عــالم الـيـوم وهــو تـطـبـيق
ــقــراطـيــة هى ــة الــتى كــانت تــقــول إن الــد مــيــكــانــيــكى لــتــلك الــفـكــرة الــقــد

قراطية الطبقة التى تملك وسائل اإلنتاج!». د
ـقـراطـيــة فى مـصـر فــيـنـفــيه أن مـعـظم «أمـا أنــنى ضـد تـوســيع رقـعـة الــد
ـقـراطيـة وهجـوم مسـتمـر على كتـاباتـى هى دفاع ال يـنقـطع عن احلريـة والد
الدكـتاتورية والطغيان وهى كتـابات ترجع إلى عهد الرئيس الراحل السادات
قبل أن تـنفـسح حريـة التـعبـير بال حـدود فى عهـد الرئـيس مبـارك وفيـها كلت
ــقــراطــيــة الــتى يــريــد أعــنـف الــضــربــات لــلــحــزب احلــاكم وكــشــفت نــوع الــد
إرســاءهـا فى الـبالد واحلـريـة الـتى أراد إتـاحـتــهـا لـشـعـبـنـا وهى الـتى وصـفت
ـصريـ فى اخلارج بأنـهـا «حريـة الـصراخ» ! ودافـعت فيـهـا عن الصـحـفيـ ا
وأدرجــتـهم فى ســلك احلـركــة الـوطـنــيـة كـمــا دافـغت دفــاعـا شــرسـا عن حـزب
ــكن الـــرجــوع إلى هــذه الــتــجـــمع وحــزب الــعـــمل وحــزب الـــوفــد اجلــديـــد و

قاالت فى كتابى «مصر فى عصر السادات» اجلزء األول». ا
«ولعـل الصديـق األستـاذ عبـد الستـار الطـويلـة يعـرف ذلك أكثـر من أى فرد
آخـر فــقـد كـان مـعى عــلى نـفس الـطــريق فى تـلك احلــقـبـة الـزمــنـيـة احلـرجـة
ــتـاعب ســيـاسـيـة ـا عـرضه  ـعـروفــة  وكـان يــدلى بـنـفـس الـدلـو بـشــجـاعـتـه ا
ـرحـوم جـمـة فـقــد كـان مـنـبـرنـا واحـدا وهـو مـجـلـة «روز الـيـوسف» فى عـهـد ا
عـبد الـرحمن الـشرقـاوى والـصديـق صالح حـافظ وفـتحى غـا وقد دفع

واقف الشجاعة إلى جانب احلق والعدل». اجلميع ثمن ا
(١٨)(١٨)

وقـد تطرق عـبد العـظيم رمضـان من خالل هذه اجلـزئية إلى روايـة موقفه
الفكرى هو نفسه على نحو ما عرضنا له من قبل وقد قال ضمن ما قال:
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ا توجد ـقراطية مطـلقة وإ «... كـنت على  الدوام أعرف أنه ال توجد د
قـراطية الطبـقة التى تملك وسائل قـراطية مقيـدة بعالقات اإلنتاج أى د د
اإلنـتـاج والـتى يــخـطئ الـصـديق عـبــد الـسـتـار الـطـويــلـة فـيـصـفـهــا بـأنـهـا فـكـرة
ـة بـيـنـمـا هى فـكـرة دائـمـة وقـانـون من قـوانـ احلـركـة الـتـاريـخـيـة أثـبـته قـد

التاريخ فى كل مراحله بال استثناء».
«ولـعل ما دفـعه إلى هـذا الظن هـو ما حـدث فى أوروبـا الشـرقيـة فى األيام
األخيـرة من تغـييـرات تاريخـية مـذهلـة أوحت بتحـطيم هـذه النـظرية فى ذهن
فكـرين اليساري ولـكنها لم حتـطمها فى ذهـنى لسبب بسيط كثـيرين من ا
هـو أنـى كـنت أعــرف مـنـذ الــبـدايــة أن طـبـقــة الـبــرولـيــتـاريـا ال حتــكم فى شـرق
ـا الــذى يـحــكم هـو احلــزب الـشــيـوعـى الـذى انــفـصل عن الــطـبــقـة أوروبــا وإ

ة!». وأصبح يكون بذاته طبقة جديدة حلت محل الرأسمالية القد
ـقــالـ لى فـى جـريـدة «وأرجـو أن أذّكــر الـصــديق عـبــد الـســتـار الــطـويــلـة 
«الوفـد» عـاجلت فيـهمـا هذه الـنـقطـة بالـذات وفيـهـما جتـرأت على (طـرح) ما
ــاركـسـيـة انـطـلـقت من نـظـريـة اعـتـبـرته إضـافـة أو تــعـديال طـفـيـفـا لـلـنـظـريـة ا
لكون ال يحكمون لكون يحكـمون والذين ال  ـعروفة فى أن الذين  ماركس ا
لكيـة النظرية! وقلت إن ملكية لكـية الفعلية وا فقـد توصلت إلى ما أسميته با
طبـقـة السـادة فى مجـتمع الـرق وطـبقـة اإلقطـاعيـ فى اجملـتمع اإلقـطاعـي
فى اجملـتـمع اإلقـطـاعى وطـبـقـة الرأسـمـالـيـ فى اجملـتـمع الـرأسـمـالى كـانت
لكية التأثير على البناء ارس بفـضل هذه ا لك بالفعل  ملـكية فعلية فمن 

الفوقى أى احلياة السياسية والقانونية والفكرية والفنية وغيرها».
«أمـا مـلـكـيـة الـطـبـقة الـعـامـلـة لـوسـائل اإلنـتـاج فى اجملـتـمع االشـتراكـى فهى
لك سوى مرتبه الذى ملـكية نظرية ولكن من الناحية الفعلية فإن العامل ال 
ـرتب الـضئـيل قـوته الـسـيـاسـية يـكـسـبه من عـمـله وهـو يـستـمـد من قـوة هـذا ا
الـتى البــد أن تـكــون قـوة ســيـاســيـة ضــئـيــلـة بــالـضــرورة! أمـا الــقـوة الــسـيــاسـيـة
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احلقـيقـيـة أو السـلطـة فقـد تركـزت فى يد احلـزب الشـيوعى الـذى حل محل
الطـبقة الرأسـمالية فى مـراكز احلكم والـهيمنـة وتكونت منه طـبقة اجتـماعية

ساوئها». حاكمة تفتقر إلى فضائل الطبقة الرأسمالية وتتمتع 
(١٩)(١٩)

ــكــانــة الــتى وقــد حتــدث عــبــد الــعــظــيم رمــضــان بــوضـــوح (وحتــفظ) عن ا
وجـدت الــطـبــقـة اجلــديـدة نــفـســهـا فــيـهــا وعن عالقـتــهـا بــالـدولــة من نــاحـيـة

وبوسائل اإلنتاج من ناحية أخرى فقال:
«وهذه الـطبـقـة االجتـماعـية اجلـديـدة التى حـلت محل الـطـبقـة الرأسـمالـية
فى اجملـتــمـعــات االشـتـراكــيـة وهى طــبـقــة احلـزب الــشـيـوعـى تـسـتــمـد قــوتـهـا

وهيمنتها ونفوذها من سيطرتها الفعلية على وسائل اإلنتاج».
زارع وعلى تاجر وا صانع وا «فاحلزب الشيوعى هو الذى يسيطر على ا
اجلـيش والبولـيس وعلى الـقضاء والـفنون واآلداب وعـلى الصـحافة واإلعالم

واجلامعات وعلى كل مظاهر احلياة».
ــــهم هـــو أنـه لم يــــكن فى وسـع احلـــزب الـــشــــيـــوعـى أن يـــشــــكل طــــبـــقـــة «وا
ال اخلاص اجتـماعـية عـلى هذا النـحو لـو كانت وسائل اإلنـتاج فى يـد رأس ا
أى لو كـان الـنـظـام االقتـصـادى نـظـاما رأسـمـالـيـا أساسه الـفـرد ولـيس الـدولة
ألنه فى هــذه احلـالــة يــزيـد نــفـوذه الــسـيــاسى عـلـى نـفــوذ أى حـزب فى الــعـالم

الرأسمالى من أقصاه إلى أقصاه سواء داخل احلكم أو خارجه!».
«ومــــعــــنى ذلـك بال جــــدال أن الــــنــــظــــريــــة الـــتـى ســــقــــنــــاهـــا فـى مــــقــــالــــنـــا
ــريـرة» هى نــظـريــة صـحــيـحـة مــائـة فى ــقـراطــيـة فى مــصـر والــبـدائل ا «الـد
ائـة فكـلمـا زادت سيـطرة الدولـة على وسـائل اإلنتـاج زادت سيـطرة احلزب ا
الـذى يــسـيـطــر عـلى وســائل اإلنـتـاج ســواء أسـمـيــنـاه «احلـزب الــشـيـوعى» «أو

قراطى!!». «احلزب الوطنى الد
«ومن هــنـــا فـــإذا جــاء كـــتـــاب أو مــفـــكــرون مـــصـــريــون يـــطـــالــبـــون بــتـــطـــبــيق
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ـوجودة فـى اجملتـمـعات الـرأسـمالـيـة اخلالـصـة على ـقـراطيـة الـليـبـراليـة ا الد
ـنـهج الـعـلـمى لـلـتـحـلـيل الـسـيـاسى ألنه ال مـصـر فـإن مـطـالـبـتـهم تـفـتـقـر إلـى ا
ـتــمـثـل فى عالقـات ــقــراطـيــة مـنــفــصـلــة عن أسـاســهــا ا تـوجــد فى الــتـاريخ د

ا هى انعكاس وإفراز أم لعالقات اإلنتاج». اإلنتاج وإ
(٢٠)(٢٠)

ـتــسـلــسل حــيـنـا وقـد وصل عــبـد الــعـظــيم رمـضــان بـطــريـقــة االسـتــنـتــاج ا
والـقـافـز حـيـنـا آخـر إلى أن يـصف اسـتـحـالـة اجلـمع بـ احلـريـات الـلـيـبـرالـية

وتشديد قبضة الدولة على وسائل اإلنتاج فى نظام واحد:
ـقـراطـية ـقـراطـيـة د «... فـإذا كـانـت هـذه العـالقـات إقـطـاعـيـة كـانت الـد
ـقـراطـيـة الــطـبـقـة اإلقـطـاعــيـة الـتى تـتـمــتع بـهـا وحـدهـا دون إقـطـاعـيــة أى د
غــيــرهــا مـن الــطــبــقـــات وإذا كــانت هــذه الـــعالقــات هى عـالقــات الــرق كــانت
ـقــراطـيــة الـســادة وحـدهم دون غــيـرهم مـن الـطــبـقـات ــقـراطــيـة هـى د الـد
ـــــثل فى ـــــثل الـــــصــــارخ عـــــلى ذلـك اجملــــتــــمـع األثــــيـــــنى الـــــذى يُــــضـــــرب به ا وا
ـــقــراطـــيـــة ولـــكــنـه كــان مـــجـــتــمـــعـــا يـــنــقـــسم إلـى ســادة وعـــبـــيـــد وكــانت الـــد

قراطية للسادة وحدهم وليس للعبيد منها نصيب!». الد
ـصـرى لـيطـالب بـتـشـديد قـبـضـة الـدولة «ومن هنـا أيـضـا إذا جـاء اليـسـار ا
على وسـائل اإلنتاج ويطالب فى الوقت نفسه باحلريات الليبرالية فإنه يهزل

وال يقول جدا ! إذ كيف تتحقق حريات ليبرالية بدون اقتصاد ليبرالى?».
(٢١)(٢١)

ـذهـبى كله وقد انـتـهى عـبد الـعـظيم رمـضـان بعـد هـذا العـرض الـتـاريخى ا
ـارسـة تتـطلب قـراطيـة لـيست إال  يـل إلى التـأكيـد عـلى فكـرة أن الـد إلى ا

التدرج واالستخداج احلكيم:
«ومن هـنا فلـم يكن مـا عنيـته من مـقالى هـو أن نعيـش فى حيـز محدود من
ـقـراطيـة إلى األبـد كـما يـتـهمـنى الـصـديق الـعزيـز عـبد الـسـتـار الطـويـلة الـد
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ا مـا عنيته أن نوسع هـذا احليز توسيعا واعـيا فى حدود عالقات اإلنتاج وإ
ــقــراطــيـة ألن وفـى إطـار األخــطــار احلــقــيــقــيــة الــتى حتــيط بــالــتــجــربــة الــد
ـقراطـية حتـكمـها قوانـ اقتـصاديـة واجتـماعـية يـجب مراعـاتهـا وليست الد

شعارات ومزايدات يطلقها كل فرد ويظن أنه يحقق بها صالح أمته !».
ارسـة قبل أن تكون نصـوصا مكتوبة قراطية  «وما عـنيته أيضا أن الـد
فالـدستور احلالى يحـتوى على نصوص بلـيغة تتغـنى بسيادة الشعب ومع ذلك

قد وقعت فى ظله اعتقاالت ٣ ـ ٥ سبتمبر ١٩٨١».
ـقراطية اسـتخداما تاح له من الد «فعـلى كل شعب أن يسـتخدم رصيـده ا

طالبة بفتح حساب جديد !». أمثل قبل ا
(٢٢)(٢٢)

ـهم اآلن أن ننتقل إلى حديث عبد العـظيم رمضان نفسه أو تصويره ومن ا
لعالقـته باليسار والشيوعية ونحن نقتطف من مقال طويل له بعنوان «اخلطأ
الـذى وقع فيه كـارس ماركس وأنيـس منصـور» (أكتـوبر ـ ١ ديـسمـبر ١٩٩٠) ما

كان حريصا على ذكره:
«... لم أكن فى حـيـاتى شـيـوعـيـا سـابــقـا أو الحـقـا! فـوصف شـيـوعى يـطـلق
علـى الذين اشـتـغـلوا بـاحلـركـة الشـيـوعـية سـواء فى شـكل سـرى أو عـلنى ولم
يـسبـق لى فى حـيـاتى أن الـتـحـقت بـهـذه احلـركـة أو شـاركت فى نـشـاطـهـا بأى
شـكـل من األشـكـال فــأنـا أنــفـر من الـعــمل الـســرى بـالـغــريـزة وال أســتـطـيع أن

أعمل إال فى النور وفى إطار شرعى».
«وقــد كـان أول نــشــاط ســيـاسى حــزبى لى هــو اشــتــراكى فى تــألـيف مــنــبـر

اليسار الذى حتول فيما بعد إلى حزب التجمع ألنه كان منبرا شرعيا».
«وقد اشـتـركت فى تـألـيف هـذا احلـزب بـحـكم انـتـمـائى الـطـبـقى والـفـكرى
ا نشأت فى طبـقة عمالية إذ فلم أنـشأ فى طبقة إقـطاعية أو رأسمالـية وإ
كان والـدى دون أفراد أسرته جمـيعا عامال وزعـيما عمـاليا ووفديـا متطرفا
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وقـد أدخــلـنى األزهـر بــعـد أن حـفـظت الــقـرآن الـكـر نــظـرا ألن الـتـعــلـيم فـيه
باجملـان ولكنى برمت بنـظام التعلـيم فيه فاستأذنت والـدى فى العمل وإكمال
وذج تـعليمى كما يـروق لى على حسابى اخلاص وهـو ما فعلت وفى ذهنى أ

طه حس الذى تعلم فى األزهر وأكمل تعليمه فى اجلامعة».
(٢٣)(٢٣)

وقد عـبر عـبد الـعظـيم رمضـان عن دهشـته من أن يـهاجمـه مخـالفـوه بذكر
نشأته فى وسط العمال فقال:

ـتــاجـريـن بـالــطـبــقـة الــعـامــلـة وبــآالمـهــا فى حـزب «ومن الــغـريب أن بــعض ا
التـجمع لم يـجدوا من نقـيصة فى حـياتى يـعايرونـنى بها عـندما دب اخلالف
بينى وبينهم على سياسة مصر اخلارجية إال هذا االنتماء للطبقة العاملة!».
«وقد أغـضـبنى هـذا كـثيـرا فـقد كـنت أعـتـز بانـتـمائى لـطـبقـة حتـكم نصف
تمدن بينما كـانوا ينتمون لطـبقة هامشية تعـيش على هامش العملية العـالم ا
اإلنــتــاجـيــة وقــد كـشــفـوا بــذلك عن وجــوهــهم الـقــبــيـحــة وخــداعـهم لــلــطـبــقـة
ـبــادئـهـا واحــتـقـارهم الـدفــ لـهـا ولــكـنى آثـرت تـرك الـعـامــلـة ومـتـاجــرتـهم 

احملاسبة للطبقة العاملة نفسها».
عقـول أن أنتمى لفكـر الطبقة التى «أما عن انـتمائى الفكـرى فلم يكن من ا
تسـتغل اجلـماهيـر وتضيـق عليـها سبل احلـياة لـسبب بسـيط هو أنـنى عانيت
ومازلـت أعانى من هذه الـطبقـة فى حياتى الـيوميـة مع اجلماهـير وقد كانت
ــاركــسـى هــو وقــوفه إلى جـــانب الــطـــبــقــات الــتـى تــعــانى من أهــمـــيــة الــفــكـــر ا
االسـتــغالل كــمــا أنه كــان يــتـضــمن نــظــريــة فى فــهم تــطـور اجملــتــمع الــبــشـرى
وحـركــة الـتـاريخ تـعــتـبـر من أدق وأصــوب الـنـظـريــات الـعـلـمــيـة ولـذلك كـان من

الطبيعى أن يجتذبنى لدراسته دراسة وافية».
(٢٤)(٢٤)

يدانـية ومالحـظته كـمؤرخ لـتطور احلـكم فى البالد وانـطالقا من دراسـته ا
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ـتـمـيز فى ـاركسـيـة كـان لـعـبـد العـظـيم رمـضـان رأيه ا الـتى خـاضت الـتـجـربـة ا
طبيعة حكم الطبقة العاملة وحقيقته ومصيره:

رحلة االشتراكية فقد رأيت «... وفيـما يتصل بحكم الطبقة العـاملة فى ا
أن الــتـجــارب الــتــاريـخــيــة الــتى جــرت حـتى اآلن فـى الـبـالد االشـتــراكــيــة مـثل
االحتاد الـسـوفـيتى ودول أوروبـا الـشـرقيـة قـد أثبـتت أن هـذه الـطبـقـة مازالت
بــعـــيـــدة عن احلـــكم حـــتى اآلن ! فـــلم يـــنـــتـــقل احلـــكم إلـــيـــهــا مـن يــد الـــطـــبـــقــة
ا انتقل احلكم إلى يد الطبقة اجلديدة التى تتكون من رجال الرأسـمالية وإ
ثلـة الطبقة العاملة احلزب الـشيوعى والتى تفرض دكتاتـوريتها بزعم أنها 
ــثـال عـلى ذلـك فى بـولـنــدا حـيث وصل الــصـراع ذروته بـ نــقـابـات الــعـمـال وا

ؤسسة الشيوعية احلزبية واحلكومية». بزعامة ليش فاليسا وب ا
«ولم يـكن فى وسعى جتـاهل هذه الـنتائج لـتطـبيق الـنظم االشـتراكـية وكان
ادى لـلتـاريخ الذى أنا علىّ أن أخـضعـها للـفحص الـعلـمى فى إطار التـفسـير ا
مـقــتــنع بـه كـنــظــريــة عــلـمــيــة بــالــغــة الـدقــة فـى تـفــســيــر الــظــواهـر الــتــاريــخــيـة

والسياسية وتطور اجملتمع البشرى».
«وقــد تــبـيــنت أن مــاركس قــد أخــطــأ خــطـأ فــادحــا حــ تــصــور أن وسـائل
اإلنتـاج سوف تـنتقل إلى يـد الطـبقة الـعمـالية من الـطبـقة الرأسـمالـية وسوف
ــلـكـون يـتــرتب عـلى ذلك انــتـقــال احلـكم إلى يــدهـا وفـقــا لـنـظــريـة أن الـذين 
ستـحيل أن يحدث هذا االنتقال من الـناحية الفعلية يحـكمون! فقد كان من ا
كمـا كان احلال بـالنسبـة للطـبقة اإلقـطاعية ثـم الطبقـة الرأسمـالية بـعد إلغاء
ــعـقــول أن يـكــون االنـتــقـال من ــا كـان ا ـلــكـيــة اخلـاصــة لـوســائل اإلنــتـاج! وإ ا
ـلـكـيـة سـوف تــكـون جـمـاعـيـة أى فى احلـقـيـقـة الـنـاحـيـة الــنـظـريـة فـقط ألن ا
ـثل هـذه الـطـبـقـة وهـو ـا كـان احلـزب الـشـيــوعى هـو  تـكـون مـلــكـا لـلـدولـة! و
الذى يـحكم باسمـها فقد كـان من الطبيـعى أن يحل محل الـطبقة الـرأسمالية

فى احلكم!».
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ا كانت الـطبقة الـعماليـة ال تملك من الـناحية الـفعلية «وفى الوقت نـفسه 
ـلـكون ال يـحـكمـون وفـقا فقـد كـان مسـتـحـيال علـيـهـا أن حتكم! ألن الـذين ال 

اركس نفسه».
«وهـذا هـو الـسـبب فى أن هـذه الـطـبـقـة ال تـتـمـتع بـحـريـات سـيـاسـيـة تمـاثل
تــلك الـتـى تـتـمــتع بـهــا الـطــبـقــة الـعــمـالـيــة فى اجملـتــمـعــات الـرأســمـالـيــة والـتى
حصـلت عـلـيـها من خـالل صراعـهـا الـطـويل ضد الـرأسـمـالـية والـتى تـتـيح لـها
شـاركـة فـى احلـكم وإسـقـاط احلـكـومـات ألن الـنـظـام الشـمـولـى الـذى يـسود ا
اجملـتــمـعــات االشــتـراكــيــة بـحــكم وجــود طـبــقــة واحـدة ال يــتــيح فـرصــة الــعـمل
الــسـيــاسى الــتى تــتــيـحــهــا الــنـظـم الـلــيــبــرالـيــة الــقــائـمــة عــلى تــعـدد الــطــبــقـات

واألحزاب!».
«وفى الوقـت نفسه فـإن انتهـاء الصراع الـطبـقى فى اجملتمـعات االشتـراكية
قد أنـهى بـالضـرورة ثوريـة الـطبـقـة العـامـلة فـيهـا خـصوصـا بـعد أن أصـبحت
أزق الـتاريخى من النـاحيـة النظـرية الـبحتـة تمـلك وسائل اإلنـتاج وهذا هـو ا

الذى انتهت إليه».
(٢٥)(٢٥)

ويرتـبط بـهذا احلـديث أن نـتأمل فى آراء عـبـد العـظـيم رمضـان فى طـبيـعة
التـجربة الليبرالية اجلديـدة التى بدأت فى عصر السادات وامتدت فى عصر
مـبارك وفى هذا اإلطـار نالحظ أن عبد الـعظيم رمـضان لم يخف اسـتبشاره
بعـودة الـوفـد إلى احلـيـاة الـسـيـاسـيـة وخـوفه عـليـه وذلك حـ أعلـن عن نـشأة
حزب الـوفد اجلديد وكـان يرى أن الوفد يـستحق فى احليـاة السياسـية مكانا

أكثر سعة من ذلك الذى أتيح له عندما أعلنت هذه العودة:
«... شـــعـــرت بــاإلشـــفـــاق وشـق عـــلىّ وقـــد عـــشت فى دراســـة تـــاريـخ هــذا
احلزب اجلـماهـيـرى الكـبيـر معـظم سنى حـياتـى العـلمـية أن يـنقـلب إلى حزب
ـية أقلـيـة يأخـذ فى احليـاة الـسيـاسيـة حجـم احلزب الـوطنى بـعـد احلرب الـعا
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صير». األولى! ولكن هجوم حزب الوسط أنقذ حزب الوفد من هذا ا
...............................................................

وكـان يرى فى شجـاعة أن الـوفد وحزب الـوسط (وهو حـزب النظـام القائم
ــقــراطى بــعــد فــتــرة فى ذلك الــوقت والـــذى حل مــحــله احلــزب الــوطــنى الــد

قصيرة) يتقاسمان منطقة واحدة من الفكر السياسى لكن الوفد أولى بها:
ــا أقــطع تــواصـل الــكالم هــنــا ألشــيــر إلى أن هــذا «بل يــذهـب الــبــعض (ر
البـعض هو عـبد الـعظيم رمـضان نـفسه وقـد كان يلـجأ إلى هـذا األسلوب فى
ـكن أن تـتـحـقق نـتـيـجـة رأيه) بـعـض األحـيـان مـقـلال من حـجم الـصـدمـة الــتى 
إلى أن الـفارق بـ حزب الـوفـد وحزب الـوسط هو أن رأسـمـاليـة حزب الـوفد
هى عـلـى كل حـال الــرأسـمــالــيـة الــتى بـنت اقــتــصـاد مــصـر أمــا الـرأســمـالــيـة
ـعاصـرة التـى تدخل فى حتـالف حـزب الوسط فـهى الـرأسمـالـية الـتى تـنهب ا

اقتصاد مصر».
(٢٦)(٢٦)

كـمـا كــان عـبـد الـعـظــيم رمـضـان يـنــبه إلى مـنـطــقـة الـتـفـوق الــتى حـظى بـهـا
: الوفد بفضل تاريخه الذى لم ينقطع إلى ذلك احل

«إن الــوفـد اسـتــطـاع عــلى مـدى تــاريـخه الــطـويل تــكـوين كــوادر ذات رصـيـد
وطنى كـبير حـظيت من اجلماهـير بالـشهرة واللـمعان والتـألق بفضل نـضالها
ضد االسـتبداد واالستعـمار ولكن حزب الوسط مازال فى مـرحلة تكوين هذه
الكـوادر والـرصيـد الـوحيـد الـذى تعـتـمده جـمـاهيـرنـا فى ظروفـنـا احلالـيـة هو
قـراطـية واحلل االشـتـراكى الفـعال لـقـضايـانا الرصـيـد الذى يـعتـمـد على الـد

اجلماهيرية االقتصادية واالجتماعية».
ومن اجلـدير بـالـذكر فـى هذا اجملـال أن مـقاالت عـبـد الـعظـيم رمـضان فى
ـقـاالت السـياسـيـة الوحـيـدة التى حتـملت ثـابة ا مجـلـة «صبـاح اخليـر» كـانت 
وحـدها تـقـريـبا عبء الـدفـاع عن حق الـوفـد فى الـوجود واحلـيـاة فى ظل نـبرة
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. تهديد للوفد والوفدي
(٢٧)(٢٧)

ـكانـة اجملـتـمعـيـة والـعلـمـيـة والصـحـفـية لـعـبـد العـظـيم رمـضان ومع تـنـامى ا
طـيـلـة الـثـمـانـيـنـيـات والـتــسـعـيـنـيـات ومـطـلع الـقـرن احلـادى والـعـشـرين أصـبح
قـراطـية والـداع بـشـرين بالـلـيبـراليـة والـد ـثـابة واحـد من أبـرز ا الرجل 
إلى الـــدفـــاع عـن هـــذا الـــتـــوجه مـع احلـــفـــاظ فى الـــوقت نــــفـــسه عـــلى الـــبـــعـــد
ــواطـنــ بل إنه بــدأ يــحــذر من اآلثــار اجلـانــبــيــة الـتى االجــتـمــاعى وحــقــوق ا
ـكـارثــيـة» أو «الـشـوفــونـيـة» فـضال عن ـغــلـقـة من قـبــيل «ا تـصــاحب األفـكـار ا
ذاهب الـسـياسـيـة وهـو ما يـنـسحـب بالـطـبع على اخلضـوع اجلـامد لـقـواعـد ا

نهج الذى بدأ به هو نفسه!! ا
وهكـذا مارس عـبـد العـظيم رمـضان نـوعا مـتـفوقـا من النـقد الـذاتى وقاده
هــذا إلى نــوع من الــتــطــور الــذاتى أصــاب مــا اعــتــنــقه هــو نــفــسه مـن األفــكـار

االشتراكية.
(٢٨)(٢٨)

على صـعـيـد آخر فـقـد ظل عبـد الـعظـيم رمـضـان يراجع بـشـجاعـة الـباحث
ــفــاهـيـم الــتى أســهم هــو وزمالؤه وجــيــله وأســاتــذته فى اجملــتــهــد كــثـيــرا مـن ا
تـرسـيــخـهـا وكـان يـطـرح مـبــكـرا بـعض الـتـسـاؤالت الــذكـيـة الـتى أصـبـحت اآلن
ثـابة بلـورة حقيقـية لألزمة الـفكرية الـتى مرت بهـا مصر فى مـراحل حتولها

تتالية والسريعة وبصفة خاصة فى ثقافتها السياسية. ا
كمـا كان يـطـرح إجابـاته الذكـية عـلى هذه األسـئـلة الـتى تدور حـول التـفريق
ب الـقـطـاع العـام االشـتراكـى ورأسمـالـية الـدولـة وعـلى التـفـريق بـ حتالف
ـكـتـوب وفى هذا ـكتـوب وغـير ا القـوى وحتـالف الـطبـقـات وبـ الدسـتـور ا
الصـدد فـإنه ناقش بـكل جـسارة حـقيـقـة يوم ٢٣ يـوليـو ومـا حدث فـيه هل كان

ثورة أم إجهاضا للثورة?
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(٢٩)(٢٩)
ومن اإلنــصـاف أن نـســتـدرك فـنـقــول إن عـبـد الــعـظـيم رمــضـان لم يـكن فى
ا ـان بالـليـبرالـية اجلـديدة مـؤيدا لـها عـلى طول خـطواتـها وإ حتوله إلى اإل
ــا كـانت تــقع فـيه من ـفـضل)  ـراس (عــلى حـد تــعـبـيــره ا كـان نــاقـدا شــديـدا ا
أخـطـاء فـى الـفـهم والـتـطــبـيق عـلى حـد سـواء ومـع حتـفـظـاته عـلى الــلـيـبـرالـيـة
ـارسـاتـهـا فـى مـصـر فـإنه كـان يـرى فـيـهـا خالصـا من نـوع جـيـد كـفـيل بـحل و
شكالت التقليدية كما كان من الشجاعة بحيث أبدى آراء واضحة كثـير من ا
فى أحــداث يــنـــايــر ١٩٧٧ والــسالم االجـــتــمــاعى مـــنــبــهـــا إلى الــدرس اخلــفى
ـصريـة فى اضـطرابـات العـمـال كمـا أنه نـبه منـذ ذلك احل للـبـيروقـراطيـة ا
إلى مـــا حلـــظـه بـــوضـــوح من مـــخـــاطـــر انـــكـــمـــاش دور الـــدولـــة  ووقـــوف هـــذا
ــتـجـددة وفـيـمـا يــبـدو لى فـإن عـبـد االنـكــمـاش من خـلف مـشــكالت الـتـمـوين ا

العظيم رمضان قد ظل على هذا الرأى طيلة حياته.
(٣٠)(٣٠)

وقد ظل عـبد الـعـظيم رمـضان بـاسـتمـرار مشـفقـا عـلى التـجربـة الـليـبرالـية
فى عـهـد مــبـارك وكـان يـخـشى عــلـيـهـا من اآلثــار الـطـبـيـعـيــة وظـهـور االنـحـيـاز
الــصـارخ لـبـعض األقـالم إلى وجـهـات نـظــر خـارجـيـة وهـو مــا كـان يـشـخص به
مارسة احلزبية ومن جانب بعـض الكتابات الصارخة التى عبرت عن بعض ا
ـا وصـفه آخــر فـإنه كـان يــخـشى أن تـتــحـول هـذه الـتــجـربـة إلى وضع قــريب 
الـرئــيس عـبـد الــنـاصـر نــفـسه حـ بــرر دكـتـاتــوريـة الـثــورة (فى خـطـاب له فى
نوفـمبـر ١٩٥٩) بأن نظـام تعدد األحـزاب كان نـظاما تـستـغله الدول الـتى تريد
أن تــضــعــنـــا فى داخل مــنـــاطق نــفــوذهـــا وأنه إن ســمح بــتـــعــدد األحــزاب فــإن
األحزاب الـرجـعـية سـتـعمل عـلى االنـحيـاز إلى الـغـرب وال مانع عـنـدها من أن
تسـتعـ بأى قوى أجـنبـية لتـقوى من قـدرتهـا على الوصـول إلى احلكم لـتحمى
مصـاحلـها وأن األحـزاب الـشـيوعـيـة التى تـنـادى باالنـحـيـاز إلى الشـرق تـعمل
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بــكل وســيــلـة عــلى الــوصــول إلى احلــكم لـتــقــيم ديــكـتــاتــوريـتــهــا ثم تــتـعــامل مع
الشيوعية الدولية وهذا طبعا كما قال يدخلنا ضمن مناطق النفوذ وتضيع

العناصر الوطنية.
هكذا قال عبد الناصر وهكذا نقل عنه عبد العظيم رمضان محذرا.

ومع هـذا فـقـد وصل عـبـد الـعـظيـم رمـضـان فى حتـلـيـله آلراء عـبـد الـنـاصر
فى هذا الـصدد إلى القول الساخر بأن هذا الزعيم الوطنى الكبير لم يتصور

إمكانات وجود قوى معارضة شريفة فى مصر!
(٣١)(٣١)

خـاطر ـان  وقد عـبـرت مقـاالت عبـد العـظيم رمـضـان الصـحفـية عن اإل
الـتــحـول فى الـنــظـام االقـتــصـادى لـلـمــجـتـمع وبــضـرورة هـذا الــتـحـول من أجل
ـعنى حـتى من قبل أن يـعلن التـحول الـسـياسى وقـد عبـرت مقـاالته عن هذا ا
ـمارسات عن حتولـه الصريـح إلى اللـيبـراليـة وحبه لـها وإشـفاقه عـليـها من ا

اخلاطئة.
ـثـال ال احلـصــر فـقـد كـان عـبـد الــعـظـيم رمـضـان أول الـذين وعـلـى سـبـيل ا
أدركــوا وعــبــروا بــوضــوح عن اخلــطــأ الــذى يــســيــر فــيه مــشــروع الــرأســمــالــيـة
ـــصــريــة احلــديــثـــة وقــد كــتب بــكـل وضــوح وصــراحــة عن أزمـــة الــفــهم عــنــد ا
ال ـال اخلاص كـما كتـب متسـائال عـما إذا كان بـوسع رأس ا أصـحاب رأس ا
ــــصــــرى أن يــــتــــعــــلـم الــــدرس وأن يــــنـــجــــو مـن االســــتــــغالل وأن يــــنــــحــــو إلى ا
ـطالـبة ـقـراطيـة وقـد كان وعـيه فى هـذه القـضـية قـد تـشكل فى اجتـاه ا الد
ـعاصر الـذى عجز ـصرى ا بثـورة تشـريعيـة تكـفل اخلالص من أزمة الـقانون ا
عن مواكـبة التـحول االجتـماعى وكان فى هـذا الصدد يـطالب باقـتحام جرىء
للـمشـكلة الـتى اصطـلح على تـسمـيتـها بـأنها «سـياسـة األجور» كـما كـان يحذر

ساس بالدعم. من ا
>
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وقـد كــان عـبــد الـعــظــيم رمـضــان يـحــذر من تــطـور الــسـيــاسـة االقــتـصــاديـة
صـرية عـلى الـنحـو الذى حـدث بعـد االنفـتاح وكـان يرى أن سـياسـة االنفـتاح ا
صـرية من عقـالها وبـدأت زحفهـا السريع واخلـطير قد أطـلقت الرأسـمالـية ا
لـتــغـيـيــر عالقـات اإلنـتــاج االشـتـراكـيــة إلى عالقـات إنــتـاج رأسـمـالــيـة ضـد كل

قوان التطور التى عرفها اجملتمع البشرى.
وفى هــذا الـصــدد فــإنه كـان من الــشــجـاعــة بـحــيث وصل مــبـكــراً إلى طـرح
تـساؤله الـواضح: كـيف نـطـبق الـشـريعـة اإلسالمـيـة فى مـجـتـمع غـير إسالمى?
نتفع بتطبيق الشريعة اإلسالمية». كما كرر احلديث عما أسماه «جمعية ا

(٣٢)(٣٢)
ان عـبـد الـعـظـيم رمـضـان بـدوره الـفـكـرى أن يـتـنـاول كـثيـرا من وقد دفـع إ
سـئول فـى عهد مـبارك بـالنقـد والتـحليل بل سيـاسات احلـكومة والـوزراء وا
ـثـال فـإنه كــان ال يـفـتـأ يـوضح والـهــجـوم فى كـثـيـر مـن األحـيـان وعـلى سـبــيل ا
جـوانب اإلهمـال فى تـقـد اخلدمـات الـصـحيـة سـواء فى الـقطـاع احلـكومى
ـرور فى الـقـاهـرة أو الـقـطـاع اخلـاص وكـان فى أكـثـر من مــقـال يـصف أزمـة ا
بأنـهـا أزمة مـشبـوهـة كمـا إنه هاجـم واحدا من أبـرز وزراء التـعـليم الـعالى بال
هـوادة عـلى حـ تـصـدى لـلـدفـاع عن سـلـفـه فى كل مـا هـوجـمت به سـيـاسـاته

التعليمية.
وفى مقـال له بعنوان «فـساد اإلدارة احملليـة وتآكل السلطـة التنفـيذية» نشر
فى جـريدة «األهرام» ومجلة «أكتـوبر» فى ١١ ديسمبر ١٩٩٩ (ضـمه فيما بعد
اجلـزء ١٢ من كتاب «الـصراع االجتمـاعى والسيـاسى فى عصـر مبارك») كتب

الدكتور عبد العظيم رمضان:
ـصـلـحة إلى اجلـهـة التى «... ووزراؤنـا نوعـان: نـوع يحـول شـكـوى صاحب ا
ـفتريات ضيـعت مصلـحته يطلب رأيـها فى الشـكوى فتـدبج ردا بليـغا مليـئا با
غـالـطـات لتـبـريـر اجلرم الـذى ارتـكبـته فى حق الـشـاكى فـيقـبل الـوزيـر هذا وا
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الــرد أو هــذه اخلــديــعــة ويــعــتــبــره عــنــوان احلــقــيــقــة ويــؤشـر عــلـى الــشــكـوى
لـك صاحـب الشـكـوى إال أن يـرفع يـده إلى الـسـمـاء داعـيـا الله بـاحلـفظ وال 
سئول الـذى ظلمه وبيت أهله جمـيعا وينتظر إلى يوم تعـالى أن يخرب بيت ا

القيامة واثقا بأن الله تعالى سوف يأخذ من ظلمه أخذ عزيز منتقم!».
«أمـا الـنوع الـثـانى من الـوزراء وهـو الـذى يـؤمن بـأنه مـسـئـول أمام الـله عن
كل ظلـم يلحق صـاحب شكـوى حتت إدارته فهـو ينـشئ مكـتبـا للـتظـلمات حتت
ـشكو فى رئاسـته الشـخصـية ليـحقق فى صـحة كل رد يـصل إليه من اجلـهة ا
حقـها فـيقـبل منهـا ما يـستـحق القبـول ويرد لـصاحب الـشكـوى حقه إذا كانت

اإلدارة قد هضمت هذا احلق».
«وهـذا ما اكتشفته من الردود التى تصلنى من بعض السادة الوزراء والتى
حتمـل توقيعـهم فأعلم عـلى الفور أن دور الوزيـر فى الرد ال يعـدو التوقيع دون
ـلــكه من إمـكــانـات إداريــة تـسـتــطـيع أن تــكـشف له ـا  أن يـكــشف احلـقــيـقــة 

الصحيح من اخلطأ واحلقيقة من االفتراء».
>

ولهذا السبب كتب عبد العظيم رمضان فى مقدمه مقاله نفسه:
«كثـيـرا من اخلـطـابـات التـى تصـلـنى من الـقـراء تـقـنعـنى بـأنـنـا سـوف ندخل
القـرن احلـادى والـعـشرين بـإدارة من الـعـهد الـعـثـمـانى! أى إدارة رفعت سـيـفـها
فوق رقـاب الشعب وتصورت أنهـا قد عينت خصيصـا لكى تذيقه مر العذاب

ولتبدد مصاحله وتصيبه باجلنون!».
(٣٣)(٣٣)

وقد شخص عبد العظيم رمضان أزمة اإلدارة احمللية على نحو جيد حيث
قال:

«... وبـالـنـسـبـة لى كـمـؤرخ أحـاول تـأصـيل األشـيـاء أسـتـطـيع أن أرجع هـذا
الـتــدهـور فى الـســلـطـة الــتـنــفـيـذيــة إلى نـظــام احلـكم احملـلـى بـصـورته الــرديـئـة
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ـعــمـول بـهــا فى مـصــر! لـقــد كـان الـظـن عـنـد تــقـســيم مـصــر إلى مـحــافـظـات ا
ـا تـقـول به نـظـرية يـرأسـهـا مـحـافـظون أن هـيـبـة الـدولـة سـوف تـتـزايد وفـقـا 
تقـسـيم العـمل! بل هـذا هو سـبب ظـهور نـظـرية تـقـسيم الـعـمل فكـلـما صـغرت
الوحـدات اإلدارية أمكن السيطرة عليها بشكل أفضل ولم يفكر أحد وقتذاك
أنه ســيــكــون هــنــاك مــحــافــظــون فــاســدون ورؤســاء أحــيــاء أكــثــر فــسـادا وأن

الفساد سيصل إلى النخاع!».
«لــقـد نــسـيت الــدولـة وهـى تـصــنع نـظــام احلـكـم احملـلى أن هــذا احلـكم فى
ـشـاركـة الـشـعـبــيـة فى احلـكم وأن يـكـون كل اخلـارج يــقـوم عـلى اتـسـاع رقـعــة ا
لك حق احملاسـبة والرقابة عـلى السلطة ان صغـير  ثـابة بر مجـلس محلى 
الـتــنـفـيــذيـة وله حق عــزل احملـافـظـ الــفـاسـديـن ورؤسـاء األحـيـاء الــفـاسـدين

.«! الذين يأتون بالتعي
«ولـكن اجملـالس احمللـيـة فى نـظـام احلكم احملـلى فى مـصـر ال وزن لـها وال

تأثير وال دور لها!».
(٣٤)(٣٤)

والـواقع أن عـبـد الـعظـيـم رمضـان عـلى الـرغـم من انـتـماءاتـه الـواضحـة إلى
تيـار ثورة ٢٣ يـوليو ظل يـنتـقد مـنذ مرحـلة مـبكـرة أسلوب الـثورة الـسياسى
وقــد نــشــرت له مــجــلــة «روز الــيــوسف» فى عــام ١٩٧٦ مــقــاال شــهــيــرا أســمــاه
«دراسة عـن تلـفـيق القـضـايـا السـيـاسيـة» ومـقـاال آخر عـام ١٩٧٧ عن «تـزييف
االنــتــخــابــات فـى مــصــر» وقــد جنح بــالـــفــعل فى فــضـح هــذا الــنــوع من أنــواع
الــفــســاد الــســيـاسـى الـذى نــعــرف أنه عــادة مــا يــصـاحـب الـنــظم الــدكــتــاتــوريـة
ـعركـة الـتى كـانت دائرة واألوتوقـراطـيـة وقد اعـتـبـر أن هذيـن كانـا جـزءاً من ا

قراطية والدكتاتورية. وقتذاك ب الد
وقــد روى هــو نــفـــسه واقــعــة دلـل به عــلى مـــدى تــأثــيـــر مــقــاله عـن تــزيــيف

االنتخابات حيث قال:
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ـقـال األخـيـر كــان من أسـبـاب اإلطـاحـة «ومن األمـور اجلـديـرة بـالــذكـر أن ا
باألسـتـاذ الـكـبـيـر عـبد الـرحـمن الـشـرقـاوى رئـيس مـجـلس إدارة روز الـيوسف!
ـواجهـة ب الـرئيس فكـمـا ذكر لى األسـتاذ لـويس جريس فـإنه عـندمـا وقعت ا
ا قـاله الـسـادات للـشـرقـاوى مسـتـنـكرا: السـادات واألسـتـاذ الشـرقـاوى كـان 

«نصف قرن من تزييف االنتخابات فى مصر ياشرقاوى!».
(٣٥)(٣٥)

ــبـكــرة الــتى عــبــر بــهـا عــبــد الــعــظــيم رمــضـان عن والنــزال مع الــكــتــابــات ا
إرهـاصات حتوالته الـفكـرية عـما كان سـائدا فى ذلك الـوقت ونحن نـرى عبد
الـعظـيم رمـضـان فى عـام ١٩٧٧ يـكـتب فى مـقال نـشـره فى «صـبـاح اخلـير» أن
ـصرية السـابقة على السـياسة التى اتـبعتـها ثورة ٢٣ يولـيو مع القوى الـثورية ا
قيـامـهـا وهى الـقـوى التى أقـضت مـضـاجع االسـتـعمـار لم تـكن حتـلم بـها (أى
بالـسياسة) أشد الدوائـر اإلمبريالية مـغاالة وقد دلل على صواب هذا احلكم
اجلـرىء يقـوله: «ففى خالل عـام وثمـانيـة أشـهر فـقط كانت الـثورة قـد قضت
بــنـــجــاح أســـطــورى! عــلـى هــذه الــقـــوى جــمـــيــعـــهــا فــأطـــاحت بــالـــوفــد وزجت
ـــســلـــمــ ثم زجت بــالـــشــيـــوعــيـــ فى الــســـجــون وحــلـت جــمـــاعــة اإلخــوان ا
ـصـر الـفـتـاة ومـنذ ٣١ بـأعـضـائـهـا فى الـسـجـون وصـفّـت احلـزب االشـتراكـى 
مـارس ١٩٥٤ أقصـت الثـورة اجلـمـاهـيـر ذاتـهـا عن الـعـمل الـسـياسـى! وفرضت
ـثـلــة فى مـجـمـوعـة الـضــبـاط األحـرار فـكـأنـهـا قـد عـلـيـهـا وصــايـة سـيـاسـيـة 
قــضت عــلى فــاروق واحــد لــتــقــيـم بــدله عــددا من الــفــواريق بل أعــادت عــهــد

ماليك!». ا
(٣٦)(٣٦)

وكان عـبد الـعظـيم رمضان يـرى أن مصـر انتقـلت بثـورة ٢٣ يولـيو إلى حكم
ة ١٩٦٧ فـقد كانت الـسلطـة الفعـلية فى يد عسـكرى طويل اسـتمر حـتى هز
شير عبد احلكـيم عامر وبطانته واطرد هذا حتى اجليـش وبالذات فى يد ا
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بلغ ذروته بـصدور قـانـون األحكـام العـسكـرية الـذى أسنـد للـشرطـة العـسكـرية
بـاحث اجلنائـية سلطـة الضبـطية الـقضائـية بالنـسبة لـلمدنـي وأسند إلى وا
سلـطات التحـقيق العسكـرية واحملاكم العـسكرية كل الـقضايا الـتى تتعلق بأمن

ا لم يحدث فى أى نظام رأسمالى أو اشتراكى أو فاشى. الدولة 
وفى مقال آخر قال عبد العظيم رمضان:

«وقـــد انــتـــهى األمـــر بــالـــثــورة إلـى الــســـيــر فـى طــريق الـــتـــجــريب: احملـــاولــة
ــمــلـــة وهى عــدم اســتــيــراد واخلــطــأ واالنــتــقــاء وذلـك حتت تــلك الـــذريــعــة ا
النظريات! وعلى هذا النحو تكونت مالمح ما عرف باسم «الناصرية» وتكون
ذلك الــنـظـام االقــتـصــادى الـذى يــتـراقص عــلى حـافــتى الـنــظـامـ االشــتـراكى

والرأسمالى دون أن يؤدى إلى أحدهما!».
ـــا الشك فـــيه أن ســـيـــاســـة الـــتــجـــريب قـــد أدت إلـى فــاقـــد كـــثـــيــر «... و

صرى». وخسائر جمة حتملها الشعب ا
(٣٧)(٣٧)

وواقع األمـر أن كتـابـات عبـد الـعظـيم رمـضـان عن عهـد الـثورة قـد انـحازت
بكل وضـوح إلى فـكرة احلـن إلى عـصـر اللـيبـراليـة عـلى نحـو ما يـدرك الذين

يستوعبون هذه اإلجنازات ومضمونها.
ـتـواصل بـالفـتـرة الـلـيـبـراليـة كـان عـبـد الـعـظيم ـانه الـعـمـيق وا وفى إطـار إ

رمضان يجاهر بقوله:
«... وســوف يـبــقى يــوم ١٣ نــوفــمـبــر ١٩١٨ عــيــدا لــلـجــهــاد الــوطــنى سـواء

اعترفت به ثورة ٢٣ يوليو أم حجدته».
(٣٨)(٣٨)

ـتـواضع أن الـنـقـطـة الـفـاصـلـة فى تـاريخ عـبـد الـعـظـيم رمـضـان وفـى رأيى ا
عاصر السياسى الفـكرى كانت هى نفسها النقطة الفـاصلة فى تاريخ مصر ا
صر قيادة وشعبا ضـوء يقود إلى االستقالل احلقيقى فى القرار ح ظـهر 
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ـعانـاة: معـانـاة طويـلة طـ من ا ـصر بـعـد  صـيـر وقد ظـهر هـذا الـضوء  وا
مع جبـروت قوة االستعمار الـبريطانى ثم مع مخلـفات هذا اجلبروت وبدائله

زايدة على الذات. وصنائعه ومعاناة طويلة أخرى مع جلد الذات  وا
ــؤرخــ والــقـراء ال ــفـكــريـن وا ــؤلــفــ وا ومع أن األغــلــبــيــة الــغــالـبــة مـن ا
عاناة اللتـ واجهتهما مـصر وضميرها يكـادون اآلن يتصورون حجم العـنت وا
ــعــانــاة وال يــكــادون يــتــصــورون حــجم الــوطـــنى والــفــكــرى فى مــواجــهــة هــذه ا
الــتـعـسف الــفـكـرى الـذى واجـه صـاحب كل اجـتــهـاد وال يـكــادون يـتـصـورون أن
األمــر كــان صــراعــاً مـريــراً حــافالً بــآالم عــمــيـقــة فــإن ضــمــيـر عــبــد الــعــظـيم
رمضـان وحده كان قادرا على أن يلـهمه احلكم الصائب فى اللحـظة التاريخية
الـتى تــاقت إلـيـهــا مـصـر طــيـلـة قـرن مـن الـزمـان وكـادت تــفـقـدهــا ثـمـارهـا فى
ا أسـلفـنا اإلشـارة إليه من جـلد منـتهى الـسـهولـة بسـبب ما تـعوده مـفكـروهـا 

زايدة عليها. الذات وا
ا أن عبد العظيم رمضان كان أكثر من الرئيس السادات نفسه معرفة ور
ـصرى مع اآلخر أياً ما (وإن لم يـكن أكثر وعيـا) بحقائق الـقوى فى الصراع ا
ـتعددة وقناعاته كـان هذا اآلخر الذى قدر على مـصر أن تواجهه فى أثوابه ا

تباينة ثم مع قناعاته (وال نقول أقنعته فحسب) الالمتناهية. ا
(٣٩)(٣٩)

ا يـقودنا هذا إلى العودة خطوة إلى الوراء لـنذكر أنه كان لعبد العظيم ور
رمـضــان حظ االشـتــراك فى تـكـويـن أول مـنـبــر مـعـارض لــلـسـادات وهــو مـنـبـر
اليـسار فى بـيت صديقه حـس فـهمى باجلـيزة مع: خـالد محـيى الدين وأبو
سـيـف يـوسف والـدكـتـور إسـمـاعـيل صـبـرى عـبـد الـله والـدكـتـور فـؤاد مـرسى
والـدكــتـور رفــعت الـســعـيـد والــدكـتــور مـيالد حــنـا ولــطـفى اخلــولى وقـد كـون
هـؤالء الــنــواة األولى الــتى أصـبــحت فــيــمـا بــعــد حــزب الـتــجــمع بــعـد انــضــمـام
النـاصريـ والقـومـي إلـيه وكان عـبد الـعظـيم رمضـان يقـول: إن من سخـرية
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األقـدار أن يجـد نفـسه فى مـوقف الدفـاع عن الـسادات ضـد حـمالت التـشويه
شرف فى حرب أكتوبر. والتجريح ضده خصوصا ضد دوره ا

(٤٠)(٤٠)
وقد جـاهر عبد العظيم رمضان وقت مبكر بالقول بخطأ البيان السوفيتى
الذى صـدر ضد تـوجهـات نـظام الـسادات فى نـهايـة السـبعـينـيات بل إنه نـشر

مقاال بعنوان «خطاب مفتوح إلى االحتاد السوفيتى»!!
«... فـبــدالً من أن يـجــد االحتـاد الــسـوفــيـتى نــفـسه مــطـوقــا بـحـلـف بـغـداد
وبـالــسـيــطـرة األمــريـكــيـة فى الــبـحــر األبـيض وجــد نـفــسه يـنــزل إلى الــسـاحـة
ى ـيـة مؤثـرة ألول مرة فـى التـاريخ وأخـذ ميـزان القـوة الـعا العـربـية كـقـوة عا
يتـغير لـصالح االحتاد الـسوفيـيتى وتغـيرت عالقات االحتـاد السوفـييتى بدول
تـوسط على نـطقـة تـغيـرا هائال وانـتشـر األسـطول الـسوفـييـتى فى الـبحـر ا ا
نـحــو لم يـسـبق له مــثـيل خـصـوصــاً بـعـد حـصــوله عـلى امـتـيــازات قـاعـديـة فى
اإلسكـندريـة وبـورسعـيد والـالذقيـة وتدعـمت الـقدرة الـعسـكـرية الـسوفـيـيتـية
فى الـشـرق األوسط بـعـد أن كـانت فى حــكم الـعـدم ومـنـذ ذلك احلـ اسـتـمـر

صرى والسوفييت حتى عام ١٩٧٣». تكافئ ب الشعب ا األخذ والعطاء ا
ـصـريـ التـقـدمـي «بل إن الـسـيـاسـة السـوفـيـيـتيـة قـد وضـعت الـوطـنيـ ا
ــصــريــة ـ الــســوفــيــيــتــيــة فى مــوقـف حــرج أمـام احلــريــصــ عــلى الــصــداقــة ا
ضمـائرهم وأمـام وطنـهم! فهم ال يـستـطيعـون أن يرتـضوا سـياسـة تضعف من

مركز مصر أمام اخلصوم».
(٤١)(٤١)

وقـد خــاض عـبـد الــعـظـيـم رمـضـان مــعـركـة طــويـلـة مـع بـعض رمـوز الــيـسـار
صرى الذين رأوا فى ـصرى أو بعبارة أدق مع بعض رموز صحافة اليسار ا ا
ـؤتـمـرات الـتى يـشتـرك فـيـهـا إسـرائيـلـيـون نـوعـا من أنواع اشتـراكه فى بـعض ا
الــتـــطـــبــيـع وكــان يـــجــاهـــر بـــأن الــيـــســاريـــ كـــانــوا هم أول مَـنْ بــدأ االتـــصــال
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باإلسـرائيلي من أجل مـحاولة السالم وكان يتـساءل فى مرارة الباحث الذى
ا هو واضح وضوح الشمس. يرى احلقائق ويسمع التعليق عليها مخالفاً 

«... مـا هـو الـفــرق بـ جـمـاعــة «الـسالم اآلن» فى إســرائـيل وبـ احلـزب
الشـيـوعى اإلسرائـيـلى الـذى يتـعـامل معه أقـطـاب (حزب الـتـجمع) الـتـجمع من
قـبل مبـادرة السـادات مع أن احلزب الـشيـوعى اإلسرائـيلى قـد وقع على قـيام
دولة إسـرائـيل وكـان مايـر فـيلـنـر سـكرتـيـر عام حـزب «راكـاح حـاليـا» هـو الذى
وقـع عـلى قــيــام الــدولـة فـى ١٤ مـايــو ١٩٤٨ وفى حــدود عــلـمـى أن احلـزب لم

وقف لآلن?». يغير هذا ا
(٤٢)(٤٢)

وقد عـانى عـبد الـعظـيم رمـضان مـعـاناة مـتصـلـة من الذين هـاجـموا مـوقفه
ـبـادرة الـسـادات ومـا قـام بـه كـثـيـر من هـؤالء من تــصـويـر مـوقـفه عـلى ـؤيــد  ا
غيـر حـقـيـقـته عـلى الـرغم من أنه كـان اليـزال يـنـتـمى حلـزب الـتـجـمع الـوطنى
عـركة الذى شـارك فى تـأسيـسه وقـد نقل عـبـد العـظيـم رمضـان ومعـارضـوه ا

إلى الصحافة مرة بعد أخرى.
وقـد وصل عبد العـظيم رمضـان  فى رسالته إلـى خالد محـيى الدين (التى
نشـرهـا فى ديـسـمبـر ١٩٨٢) إلى أن طـرح عـليه سـؤاالً واضـحـاً باسـتـنـكار: هل
ـبـاحـثـية يـوافق األسـتـاذ خـالـد مـحيـى الديـن حقـا عـلى سـيـطـرة تـلك الـعـقلـيـة ا
ـكـارثــيـة لــلـتـحــرك بـسـيف الـتى تـســارع دومـا إلى الــتـبـلــيغ وتـنــبـيه الــسـلـطــات ا
رشـدين التى قـاطـعة عـلى أعنـاق اخملالـفـ فى الرأى? ألـيست هى عـقـليـة ا ا

عانى منها اليسار طوال نضاله على يد أعدائه وخصومه?
كـذلـك وصل فى هـذه الـرسـالـة أيــضـا إلى وصف الـسـيـاسـة الــتى تـنـتـهـجـهـا

راهقة السياسية. صحيفة «األهالى» بأنها سياسة تتسم با
كـذلك فـقـد وصل فى ردوده عـلى أحـد رمـوز الـيـسـار الـذين هـاجمـوه وهى
الدكـتـورة لطـيفـة الزيـات بـعد أن تـلطف فـى احلديث عـنهـا وعن شـخصـيتـها
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وتـاريـخــهـا أن تـعـجب من أن تـدس عـلـيـه جـمال لم يـقـلـهـا ثـم تـهـاجـمه عـلـيـهـا
وقال لها فى منتهى الصراحة:

«وإذا لم تـكن قـد وردت هذه الـعـبـارة فى مـقـالى فبـمـاذا تـسـمـ اختالقك
اذا تـقـتـبسـ أسـاليـب جالديك من رجال لـها أمـام قـرائك الذيـن يثـقـون بك? 
ـــاضى الـــذين دأبـــوا عــلـى دس األقــوال ضـــدك حـــ تــعـــوزهم ــبـــاحث فـى ا ا
باحث وتبلغ بك عنى آخر.. كيف تقتـبس وسائل رجال ا وسـائل إدانتك? و
باحث?» وإذا لم يكن دسوس فى حـقه اسم «رجل ا اجلـرأة أن تطلقى عـلى ا
هذا هـو اإلرهاب الـفكـرى فما هـو اإلرهاب الـفكرى يـا سيـدتى الدكـتورة التى

احترمت نضالها?».
(٤٣)(٤٣)

وقد نـشر الـدكتـور عبـد العـظيم رمـضان كـتاب اسـتقـالته من حـزب التـجمع
(فى مـجـلـة أكـتـوبـر فى ٢٤ فـبـرايـر ١٩٨٥) الـذى حـرره فى ١٨ فـبـرايـر فـأشـار
إلى أن اخلالف بـيـنه وبـ حـزب اجلـمـع يـرجع إلى نـوفـمـبـر ١٩٧٧ حـ أعـلن
الرئـيس الراحل السادات مبـادرته لزيارة القـدس وسارعت الغالبـية الساحقة
ــصـريــة إلى االلـتــفـاف حــوله وأشــار فى اعـتــزاز إلى أنه هـو من اجلــمـاهــيـر ا
وأقالم الــيـســار الـبــارزة من  رجـال الــفـكــر والـعــلم واألدب قـد اســتـلــهـمــوا هـذا
االلتـفاف اجلماهـيرى وأعلن مع غيـره تأييده لـلمبادرة عـلى ح أعلن بعض
قيـادات التـجمـع رفضـهم الصـريح لهـا واتخـذوا موقف مـا عرف بـاسم «جبـهة
الـصـمــود والـتـصـدى» الـتى شـنت حــمـلـة دعـايـة هـائـلــة اسـتـهـدفت عـزل مـصـر
وسلب فـاعليـتها وتـعطيـل نشاطـها فى خدمـة أمتهـا وتلويث نـضالهـا الشريف

فى سبيل حترير سيناء احملتلة وبقية األراضى العربية احملتلة األخرى.
وأشار عـبـد الـعظـيم رمـضـان إلى أن افـتراق الـرأى بـيـنه وبـينـهم فى قـضـية
مــبــادرة الـقــدس لم يــكن فــيه فى ذلك احلــ مــا يــدعـوه إلى االســتــقــالـة من
ـانه بــأنه كــان يـقـف فى صف اجلــمـاهــيـر حــزب الـتــجــمع عـلـى الـرغم مـن إ
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وكانوا هم يقفون ضدها.
وفـى ذكـاء شـديـد صـور عـبـد الــعـظـيم رمـضـان اخلالف الــفـكـرى بـيـنه وبـ

حزب التجمع فى مفهومهما لليسار فقال فى كتاب استقالته:
سـألة االجتماعيـة تتخذ لدى حزبكم صـورة تختلف تماما عن «... إال أن ا
ـرسومة فى ذهنى ـسألة االجتـماعية ا رسومـة فى ذهنى: فصورة ا الصـورة ا
ـية تمـاما وحزبكم هى صورة مـحليـة تمامـا بينـما هى لدى حـزبكم صورة أ
اركسيـة التى تذهب إلى انقسام شعوب العالم فى ذلك مـنسجم مع النظرية ا
بادرة إلى طبـقات أعمق من انقسامها إلى قوميات ومن هنا سر معارضتكم 
ـــصـــرى كـــان دائـــمـــا مـن دعـــاة هــذا الـــسـالم مع إســـرائـــيل رغم أن الـــيـــســـار ا
ـرة تـعــتـمـد عـلى الـعالقـة اخلـاصـة بـ الـسالم ألن مـبـادرة الـسالم فى هـذه ا
ـا ـتــحــدة وعـلى الــتــأثـيــر فى هــذه الــعالقـة اخلــاصــة  إسـرائــيل والــواليــات ا
ـبـادرة تـقوم يفـضى إلى حتـريـر األرض احملـتلـة بـالـقـوات اإلسرائـيـلـية أى أن ا
عـلى الـتـحـالف مع الـقـوى اإلمـبـريـالـية والـرجـعـيـة وعـلى االنـفـصـال عن الـقوى
اضى يـقوم عـلى مبـاركة االحتاد يـة بيـنمـا كان الـسالم فى ا االشتـراكيـة األ

السوفيتى».
(٤٤)(٤٤)

وقد انـسحب عبد الـعظيم رمضـان بتفسـيره هذا إلى موقف حـزب التجمع
تمثلة فى أن من إجنـازات السادات فى احلرب والسالم وقد شـخّص رؤيته ا
السـبب فى مـوقف احلزب مـن هاتـ القـضـيتـ كان هـو الـعجـز عـلى التـفريق

ب القضيت االجتماعية والسياسية:
«... ومن هـــنــا لم يــســتــطع حـــزبــكم أن يــفــرق بــ الــقـــضــيــة االجــتــمــاعــيــة
والقـضيـة السيـاسية فـاحلل األمثل لـلقـضية الـوطنيـة فى نظـره يجب أن يدور
ـيـة وال يدور فى ى أى فى إطـار وحـدة الـقوى االشـتـراكـيـة األ فى إطـار أ
إطار الـقوى اإلمبـرياليـة والرجعـية ومن هنـا فأنتم تـدينون حتـرير سيـناء على
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يد الـسادات بـسبب مـا يشـمله هـذا التـحريـر من تـنازالت وال تـدينـون تاريـخيا
تـنــازالت الـرئـيس الـسـابق جـمـال عـبــد الـنـاصـر فى حتـريـر سـيـنـاء عـام ١٩٥٧
رغم أنهـا فتحت البـحر األحمر أمام إسـرائيل ألول مرة منذ إنـشائها وأتاحت

زايا موقعها على بحرين!». لها التمتع ألول مرة 
«والــســـبب أن الــتــحــريــر عــلى يــد الــســـادات  بــتــحــالف مع اإلمــبــريــالــيــة
والـتــحــريـر عــلى يــد عـبــد الـنــاصــر  بـتــحـالـف مع االحتـاد الــســوفـيــتى وقـوى

االشتراكية».
ة يـونـيو ١٩٦٧ الـتى تـمت فى إطار الـتـحالف «وكذلـك األمر بـالنـسـبة لـهـز
مع الـقوى االشـتـراكـيـة واالحتـاد الـسـوفـيـتى ونـصـر الـعـبـور فى أكـتـوبر ١٩٧٣
ـعــسـكـر ـتــحـدة وخـروجـه من ا الـذى انــتـهى بــتـحــالف الـســادات مع الـواليــات ا
االشتـراكى. فبفـضل حتالف عبـد الناصر مـع القوى االشتـراكية اسـتحق منكم
نـكرة فـى يونـيو ١٩٦٧ وبـفـضل حتالف الـسادات مع ـة ا التـمـجيـد رغم الهـز

اإلمبريالية بعد حرب أكتوبر اتهم باخليانة وتضييع ثمار النصر».
ـيـة ال مـحــلـيـة هـو الـذى جـعـلـكم تـرون فى «وهــذا الـتـحـرك من بـواعث أ
االنــشـــقــاق الـــســيــاسـى الــذى دار حـــول مــبــادرة الـــسالم انـــشــقــاشـــا ســيـــاســيــا
ستوى الوطنى فى واجتماعيا معا  ولم يعد يجدى انتمائى االجتماعى على ا

إيجاد أى أساس لاللتقاء مع حزبكم».
(٤٥)(٤٥)

وفى نــهـايــة رسـالــته إلى خــالـد مــحــيى الـديـن ألـقى عــبـد الــعــظـيم رمــضـان
سـار الذى آل إليه بالـقفـاز فى وجه حزب الـتجـمع معبـراً عن خيـبة أمـله فى ا

ارسته للعمل السياسى والفكرى قائال: نشاط التجمع و
«لــذلك فــإنى أعــلن اســتــقـالــتى مـن حـزبــكم ألن ســيــاســته أضــرت بــحــركـة
ــصـــرى وعــزلـــته عن اجلــمـــاهــيــر ولـم تــســتـــطع أبــدا أن تـــســتــوعب الــيـــســار ا
ـتــغــيـرات احلــديـثــة فى الــفـكــر وفى الــسـيــاســة الـتى فــرضت عــلى األحـزاب ا
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اليـسارية فى أوروبا وآسيا تـطوير مواقفها حـتى ال تتخلف عن الركب كما أن
اإلرهــاب الـفــكـرى الــذى تـمــارسه جـريــدتـكم ضــد اخملـالــفـ فى الــرأى يـسىء
إسـاءة بـالـغـة إلى أيـديولـوجـيـة الـطـبقـة الـعـامـلـة ويـظهـرهـا فى مـظـهـر الـبطش
ثـل فكرة التجـمع التى أسسناه والعـدوان كما أن احلزب لم يـستطع أبدا أن 
ـا تـسـيـطـر فـيه قـلـة مـاركـسـيـة مـتـعـصـبـة إرهـابـية ال تـسـمح عـلى أسـاسـهـا وإ

برأى آخر غير رأيها وتمثل قمة اجلمود العقائدى».
وقد حرص على أن يذكر أن قلمه سيواصل خطه الذى يتبناه:

«وسـيــبـقى قـلــمى مـســتـقال فى خــدمـة قـضــايـا الــعـدل وخـدمــة جـمـاهــيـرنـا
الكادحة وتاريخ أمتنا العربية ومستقبل شعبنا العريق».

(٤٦)(٤٦)
كـن لنـا فـهم فـكرة عـبـد الـعظـيم رمـضـان عن أزمـة األمة الـعـربـية فى وال 
ـعـاصـر وعن اآلثـار السـلـبـية لـتـغـلـيب نظـريـات الـفكـر الـيـسارى دون تـاريـخـنا ا
ؤرخ مـجمـوعة من تـمحـيص وتعـقل من دون أن نـشيـر إلى أنه أدرك بحـاسـة ا
سـتترة فى الـصراع العـربى ـ اإلسرائيـلى وحاول الـتعبـير عنـها بكل احلقـائق ا
ثال فإنه كان يجاهـر فى كثير من مقاالته ما أوتـى من شجاعة وعلى سبيـل ا
ــتــحـدة بــرؤيــته الــقـائــلــة: إن الــعـدو الــرئــيـسـى لألمـة الــعــربــيـة هــو الــواليـات ا
ـتـنــاقـضـة وبـحـكم ـصـالح ا ـيـة بـحـكـم ا بـاعـتـبـارهــا زعـيـمـة لإلمـبــريـالـيـة الـعــا
كن صـناعـة السالح عـلى ح كـانت إسرائـيل فى نظـره مجـرد عدو فـرعى 

تغيير موقفه عن طريق تنمية مصالح مستقلة فيه تربطه بالعالم العربى.
(٤٧)(٤٧)

ـصــريـة ـ ولـهــذا الـســبب فــقـد كــان تـنــاول عــبـد الــعـظــيم ألزمــة الـعالقــات ا
الــعــربـيــة تــنــاوال جـادا ومــثــمـرا وهــو الــذى نـادى بــخــصــوصـيــة مــصـر وحــقــهـا
التـاريخى فى االجتهـاد وعلى صعيد آخـر فإنه حذر من تنـامى ضغوط القوى
ؤيـدة لـلنـظم الـعربـيـة فى مـعارضـتـها جـهـود مصـر الـسلـمـية ووصل صـريـة ا ا
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فى حـد حتـذيره إلـى القـول بـأن هـذه الـقـوى لـو واصـلت مـا بـدأت الـنـجاح فـيه
من إرهاب الـوزراء الذين ينفـذون سياسة مـصر اخلارجيـة باتهامـهم باخليانة
لـو واصـلـت هـذا الـنـجـاح فـإنــهـا تـكـون قـد أحــدثت بـالـفـعل انــقالبـا صـامـتـا فى

صرى لصالح سياسة دولة عربية مجاورة!! نظام احلكم ا
(٤٨)(٤٨)

وقف بعض وقـد وصل عبد الـعظـيم رمضـان إلى حدود متـقدمـة فى نقـده 
ـصـرى من اتـفـاقـيـات كـامب ديـفـيـد وفى هـذا الـصـدد أذكـر فـصـائـل الـيـسـار ا
مـقـدمـة مـقـاله «الـلـعـبـة الـرئـيـسـيـة الـرديـئـة» الـذى نـشـره فى أكـتـوبـر ١٩٨٨ فى

مجلة «أكتوبر» حيث قال:
«كـلــمـا قـرأت بـيـانــات حـزب الـتـجـمـع الـتى تـصـدر كل عــام فى ذكـرى تـوقـيع

قص!». اتفاقيات كامب ديفيد أتذكر على الفور قصة الدجاجة وا
«وتــتـلــخص فى أن أحــد احلـكــام أراد اخــتـبــار شـخص ســمع بــأنه خـرج عن
ـقـص? فـأجاب صوابـه فـسـأله عـمـا إذا كـانت الـدجـاجـة تـذبح بـالـسـكـ أم با
ـقص! وحـتـى يـرد إلـيه صـوابه أمــره بـأن يـغـرق نـفــسه فى الـنـيل إذا لم بــأنه بـا
يـعدل عن رأيه وظن الناس أنه سوف يعدل عن هذا الرأى ح يشعر ببرودة
اء يـرفع يده فـوق السـطح ويحرك ـاء تلـمس جسـده وإذا بهم يـرونه حتت ا ا
ـقص إعالنـا بـتمـسـكه بـرأيه حـتى وهو أصبـعـيه الـسـبابـة والـوسـطى بـحركـة ا

يغرق!».
«وحـ قرأت بـيـان حـزب التـجـمع عن كـامب ديـفيـد مـنـذ أيـام (األهالى فى
١٤ سبـتمـبر ١٩٨٨) شعـرت بأن احلزب يـفعل ما فـعله ذلك الرجل تـماما وأن
برودة الـعـزلة عن اجلـماهـيـر وهو يـغوص فى الـنـسيـان لم تقـنـعه بالـعدول عن
رأى اتــخـذه فى وقت مــا حــ كـانت الــرؤيـة أمــامه غـائــمــة لـكــنه عـنــادا مـنه
يتمسك به بعد أن اتضحت الرؤية ولم يعد له عذر واحد فى هذا التمسك».
«فـهـا هـو الـتـجمع بـعـد أن غـيـرت كـافـة القـوى الـسـيـاسـيـة احمللـيـة والـعـربـية
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ـــيـــة رأيـــهـــا من مـــبـــادرة الــسـالم فـــأعــادت الـــدول الـــعـــربـــيـــة عالقـــتـــهــا والـــعـــا
الدبـلوماسية مع مصر وأعـاد االحتاد السوفيتى عالقاته الـطبيعية مع مصر
وأعـادت مـنــظـمـة الـتـحـريـر عالقــاتـهـا مع مـصـر بل بـعــد أن أسـقـطت مـنـظـمـة
قاطعة الفاشلة مثل الشرعى الوحيد لـلفلسطيني صيـغة ا التـحرير وهى ا
الــتى أســـقــطت الــقـــضــيـــة الــفــلـــســطــيـــنــيــة فـى هــوة لــيـس لــهــا قـــرار وأعــلــنت
اســتــعــدادهــا لالعــتــراف بـإســرائــيل والــتــفــاوض مــعـهــا واإلقــرار بــحــقـهــا فى
احلصـول على ضـمـانات أمـنيـة فى حـال قيـام الدولـة الفـلسـطـينـية بل بـعد أن
ــديـــنــة أعــرب يـــاســـر عــرفـــات فى خـــتــام مـــؤتــمـــره الـــصــحـــفى الـــذى عــقـــده 
ـناسبة ستـراسبورج يوم ١٤ سـبتمبـر ١٩٨٨ عن أطيب تمـنياته لإلسرائـيلي 
اء ويحرك أصبعيه العـام العبرى اجلديد! ها هو التجمع يرفع يده من حتت ا

قص تمسكا برأيه القد !». بحركة ا
(٤٩)(٤٩)

ولـعل جزءا من الـتحـول األيديولـوجى الـذى نتحـدث عنه يـعود فى جـزء منه
إلى ضــيق نــفــسـى من بــعض الــتــصــرفـــات الــصــحــفــيــة اإلداريــة (إن صح هــذا
التـعبير) الـتى واجهها علـى يد بعض اليسـاري من قادة الصـحافة فى نشره
لــبــعـض مــقــاالته وقــد كــتب هــو نــفــسـه فى مــقــدمــة كــتــابه «مــصــر فى عــصــر

السادات» يقول:
وت للـمستشار» قالى «ا «كذلك نـشرت (أى فى الكتـاب) الصورة األصليـة 
الــذى نــشــرته لـى مــجـلــة «روز الــيــوسف» بــعــنــوان «حــريــة الــفــكــر بــ اإلبــاحـة
ـصادرة» فى يوم ٨ مـارس ١٩٨٢ بعـد أن غيـر رئيس التـحريـر هذا الـعنوان وا
ــقـراطــيـة فى فــيـلـم تـلـيــفـزيــونى»! وحـذف إلى عــنـوان سـطــحى هــو «جـرعـة د
ـا كـان سبـبـا رئيـسـيا فى انـتـقـالى إلى الكـتـابة فى أجزاء كـثـيرة ومـهـمة مـنه 
ــقـال بــالــبـنط مـجــلــة «أكــتـوبــر» وســوف يـرى الــقــار األجـزاء احملــذوفــة من ا

األسود».
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(٤٩)(٤٩)
وقد حـرص عبـد العظـيم رمضان عـلى أن يُذكر قـراءه ومعارضـيه على حد
ـشروع فى مـسار ـصرى وإعـطائـه حقه ا شـرفة من الـيـسار ا ـواقـفه ا سواء 

صرية: صرى والوطنية ا التاريخ ا
«لـقــد كـنت أول مــؤرخ مـصـرى يــسـلك الـيــسـار فى سـلـك احلـركـة الــوطـنـيـة
صـري مجرد حركـات هدامة تعمل ؤرخ ا وكان الـيسار من قبل فى نـظر ا
لـتــخـريب أســاس الـنـظــام االجـتـمــاعى والتـســتـحق مـنــهم أى الـتــفـات أو حـتى
ــفـكـرين الـيـسـاريـ الــعـظـام من أمـثـال شـهـدى تـنـويـه وقـد فـشـلت كل جـهـود ا
عطـية الشـافعى وإبراهيم عـامر فى إضفاء صـبغة الـوطنية عـلى نشاط يؤلب
الـطـبـقــات ضـد بـعـضـهـا الـبـعـض ويـؤجج احلـقـد فى نـفـوس الــطـبـقـة الـعـامـلـة
واحـتـاج األمـر إلى مـؤرخ يـنـبع من الـطـبـقـة الـعـامـلـة فـيـضع نـشـاط الـيسـار فى

إطاره الوطنى الصحيح ويزيل عنه التلويث الذى حلقه طويال».
وكان يـعـتـبـر نـفـسه أول مَنْ أنـصف حـركـة «مصـر الـفـتـاة» وبـرأهـا من تـهـمة
«العـمالـة» التى وجـههـا إليـها الـزعيم الـراحل مصـطفى الـنحـاس من فوق مـنبر
مجـلس النواب بأنها «تعمل حلساب دولة أجنبية ضد مصلحة البالد» يقصد
بـذلـك الـعـمـالـة إليـطــالـيـا عـلى الــرغم من أن أحـمـد حـســ نـفـسه تـنـازل فى
حـيـنــهـا عن الـفـرص الــتى تـهـيـأت لـه إلثـبـات بـراءته من تــهـمـة الـعــمـالـة لـدولـة
ـرفـوعـة مـنه ـدنـيـة ا أجـنـبـيــة عن طـريق حـكم قـضـائى بـتـنــازله عن الـدعـوى ا

ضد النحاس باشا!
(٥٠)(٥٠)

صـرى ح أعـاد عرض قدم عـبد الـعظـيم رمـضان خـدمة جـليـلة لـلتـاريخ ا
آراء مفـكـرى الـيـسـار الـذين أيـدوا مـبادرة الـسالم الـتى قـام بـهـا الـسـادات عـند
نـتـقد زيـارته للـقـدس وهى اآلراء التـى كادت تـضـيع فى ظل الـصوت الـعـالى ا
لــلـــســـادات والــذى ازداد شـــراســـة عــقـب وفــاتـه وفى هـــذا ســجـل وحــلل اآلراء



١٤١

ــبـكــرة الـتى أدلـى بـهـا كـل من صالح حـافظ ولــويس عــوض وعـبـد الــرحـمن ا
الـشـرقــاوى وعـبــد الـسـتــار الـطــويـلـة وســعـيــد خـيــال وعـبـد الــعـظــيم رمـضـان

نفسه.
(٥١)(٥١)

وخالصـة القول (بعد هذا التأمل فى هذه النصوص التى أوردناها) هو ما
نذهب إلـيه من أن عبـد العـظيم رمـضان كـان عاشـقاً لـلحـرية مـتيـماً بـها وقد
مكـنه مناخ الثمانينيات وعصر التـسعينيات أن يعلن عن هذا العشق وأن يعبر

ن يحاول حرمانه منه. عنه وأن يضيق 
ولـيس أدل على هذا من أنه فى ذروة عـالقات عبـد العظـيم رمضان بـنظام
الرئـيس مـبارك كـتب مـقاال مـهـما هـاجم فـيه التـعـذيب ووضع له عـنوانـها داال
«لتـكن حادثة أبو زعبل آخر ما يشهده عهـد مبارك !» (أكتوبر فى ١٧ سبتمبر
ــقـــال إلى الــتــأمل فـى فــتــرة الــرئـــيس عــبــد ــقــدمـــات هــذا ا ١٩٨٩) وامـــتــد 
الـنــاصــر ومــا أصــابــهــا وأصـاب إجنــازاتــهــا من تــشــويه بــســبب إقــرارهــا مــبـدأ

التعذيب:
«... هل يــتــصــور الــقـار أن أحــد األســبــاب الــرئــيــســيـة فـى تــشـويـه صـورة
الـزعــيم الــراحل جـمــال عــبـد الــنــاصـر ونــظـام حــكــمه هــو بـعض الــشــاويـشــيـة
وصغـار الـضـبـاط الذين انـتـشـروا فى سـجـون مصـر ومـعـتـقالتهـا وحـولـوا حـياة
ـرء ـعــتـقــلـ فــيـهـا إلـى جـحـيـم وأذاقـوهم مــر الـعـذاب? إن مــصـادرة حــربـة ا ا
رء يستطيع أن يتحمل مصادرة احلرية شىء وإهـانته وتعذيبه شىء آخر فا

على قسوتها وفظاعتها ولكنه ال يستطيع أن يتحمل اإلهانة والعذاب».
عتقالت من شاويشية وضباط «وما بـثه نظام عبد الناصر فى السجـون وا
» أى كان نـوعا فريـدا من البشـر هو الذى اصـطلح على تـسميـته بـ «السادي
الـذين يــتـلـذذون بـالـتــعـذيب وقـد ذكـر بــعض عـلـمـاء الــنـفس فى حتـلــيـلـهم أنـهم
ـــعـــنى أنـــهم يـــعــانـــون من الـــنـــقص فـى رجــولـــتـــهم ولـــهــذا «أنـــصــاف رجـــال» 
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بالغة يتـصورون أنهم يستكـملون هذه الرجولـة عن طريق القسوة مع الغـير وا
فى إيذاء الغير».

«وقـد كـان أنـصـاف الـرجـال هـؤالء هم الــذين لـوثـوا إجنـازات عـبـد الـنـاصـر
الـعــظــيــمـة فـى اجملـال االجــتــمـاعـى والـوطــنى واالقــتــصـادى بــالــعـار وهـم عـلى

استعداد لتلويث أى عهد بالعار».
فـكرين دون تـعذيب «لقـد كان يـكفى جـدا مصـادرة حريـة هؤالء الـكتـاب وا
ودون إهـانات لـكن الـنـظام أبى إال أن يـضـيف إلـيه تـلك اجملمـوعـة الـشاذة من
الشـاويشية والـضباط الصغـار ألسباب سوف يـقف عندها الـتاريخ كثيرا: هل
يرجع ذلك إلى أن الذين قاموا بتعيينهم كانوا من النوع الشاذ الذين يرون أن
ـا يـلـزم اســتـكـمـالــهـا بـاإلهـانــات والـتـعـذيب? أو مـصــادرة احلـريـة ال تـكــفى وإ
يرجـع إلى أن هـذا النـوع من الـشـاويـشـيـة وصـغـار الـضـبـاط الـذين يـعـملـون فى
الـســجـون يـكـونـون عــادة فى وضع يـرى الـنــفس الـبـشـريــة فى مـنـتـهـى ضـعـفـهـا
ا وانهـيارها وذلها وبؤسها بعدمـا فقدت أغلى شىء فى احلياة وهو احلرية و
تــشــعـــر به من عــجــز حـــيــال الــســلــطـــة فــيــحــرك هــذا الـــضــعف والــذل شــهــوة
ارسـة لعبة االضطهاد اجلبـروت والشر فى نفوسهم الـسادية ويدفعهم إلى 

والتعذيب?».
(٥٣)(٥٣)

ووصل عـبد العـظيم رمـضان بـعد ذلك إلى الـقول بـأن أوحال الـسادي من
الشـاويـشيـة والـضبـاط الـصغـار ردمت اإلجنـازات الوطـنـية واالجـتـماعـيـة لعـهد

عبد الناصر:
هم أن عـهدا مليـئا باإلجنازات الوطـنية واالجتـماعية الـتى لم يسبق لها «وا
مثـيل مثل عهد عبـد الناصر ردمته تـلك األوحال التى أهالهـا عليه الساديون
مـن الشـاويـشـيـة والـضـباط الـصـغـار فـلم يـعـد يذكـر الـنـاس من هـذا الـعـهد إال
ــعـتـقالت وزوار الــفـجـر الـرهــبـة الـتـى تـخـلــخل الـنـفــوس وإال تـلك الــسـجـون وا



١٤٣

.«! والسادي
«هــذه احلـقــيــقــة الـتــاريــخــيـة من شــأنــهــا أن تـدفـع كل حـاكـم إلى أن يــحـمى
ـسـئـول نـظـامه بـنـفـسه وأن يـدفع عـنه هـذه الوصـمـة فـلـعـلى أسـتبـعـد عـلى ا
ا عتقـل على نحو ما جرى وإ الكـبار فى عهد عبد الناصـر األمر بتعذيب ا
ـسـئـولـيـة عن الـصمت عـمـا كـان يـبـلغـهم من حـدوث هـذا الـتـعذيب يـتـحـمـلون ا
ـسئول ـسئوليـة يتحـملها عـبد النـاصر نفسه بـقدر ما يـحملهـا كبار ا وهذه ا

فال يتـصور أن يـأمر عـبد الـناصر بـالضـرب والتـعذيب ولـكنه كـان يبـلغه حـتما
مــا كــان حــدث فى مــعــتـقـالته من ضــرب وإهــانــات وتـعــذيـب ولم يــكن يــحـرك

ساكنا للدفاع عن نظامه».
ـسـئـولـ فى عـهـد عبـد الـنـاصـر كـانوا «وهذا ال يـنـفى أن بـعـضـا من كـبار ا
مسـئولـ مبـاشرة عن هـذا التـعذيب الـذى كان يـحدث حتت أبـصارهـم وبأمر
مبـاشـر مـنهـم ويحـفظ ذلك الـتـاريخ األسود أسـمـاء حـمزة الـبـسـيونى وصالح

نصر وشمس بدران».
(٥٤)(٥٤)

ثم انـتقل عـبد الـعظيـم رمضان إلـى إدانة ما حـدث فى معـتقل أبـوزعبل من
ضرب وإهـانات لـلدكـتور مـحمـد السـيد سـعيد وزمالئـه مصرحـا برأيه فى أن
هذه الـتصرفـات أساءت إلى الداخـلية والنـظام وأكدت مـدى احلاجة إلى نقل

تبعية السجون إلى وزارة العدل:
«من هـنا فـإن مـا حـدث لـلـدكـتـور مـحـمـد الـسـيـد سعـيـد وزمالئه مـن ضرب
ـثل مـفارقـة غـيـر مبـلـوعة! ـاضيـة  وإهانـات فى مـعـتقل أبـو زعـبل فى األيـام ا
ألنه يــتــنــاقض تـــمــامــا مع نــظـــام حــكم مــبــارك الــذى أطـــلق احلــريــات وأطــلق
للـمـعـارضـة حريـة الـكالم بال حـدود وأصـبحـت فيه كـلـمـة الـقانـون هى الـعـلـيا
ـكن أن يـكون ـا لم يـسبق لـه مثـيل وبـالـتـالى ال  وتـوافرت فـيه حـريـة الـرأى 

انعكاسا لنظام احلكم».
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«وفى رأيى أن مـا حدث فى معتـقل أبو زعبل قد أسـاء إلى وزارة الداخلية
ـعـتـقالت إلى وزارة وأســاء إلى الـنـظـام وأكــد احلـاجـة إلى تـبــعـيـة الـسـجــون وا
الـعـدل بـدال من وزارة الـداخـلـيـة فـمـهـمـة وزارة الـداخـلـيـة تـنتـهى بـالـكـشف عن
تـهم والقـبض عليـهم لتبدأ مـسئوليـة وزارة العدل فى مـحاكمتـهم فما هو ا
تهم أيضا وكل ما يجرى لهم معـنى حتميل وزارة الداخلية مسئوليـة سجن ا
ـنطق أن داخل الـسـجن من اعتـداءات أو غـيـرهـا أليس األقـرب إلى الـعـدل وا

سئولية?». تتحمل وزارة العدل تلك ا
ــتــحــضــرة تـتــطــلب ذلك? «بـل ألـيــست فــلــســفــة الــعــقـاب فـى اجملــتـمــعــات ا
ـذنب ح إدانته يستحق العقاب دون شك وهذا العقاب يتم وفقا لقوان فا
ذنب وإعـداده حلياة جديـدة بعد خروجه متـحضرة تـستهدف إصالح الـفرد ا
من الــسـجن يـتـوافق فـيـهــا مع اجملـتـمع ويـكـون عـضــوا نـافـعـا فـيه ألن األحـكـام
ـؤبدة هى دة زمـنـية مـعـينـة وحـتى األحكـام ا بالـسـجن تكـون أحـكام مـحـددة 
أحكـام مـحددة يـخـرج بعـدهـا السـجـ إلى احليـاة من جـديد فـكـيف تسـتـطيع
هـمة الغـريبـة عن طبيـعتـها? وكيف تـتحـمل مسئـولية الداخـلية أن تـقوم بـهذه ا
ه لـلـمـحـاكـمـة وتـتحـمل فـى الوقـت نفـسه ـذنب واعـتـقـاله وتـقـد الـبـحث عن ا
.«? تهم مهمة سجنه وإصالحه وإعداده حلياة جديدة مع تناقض الهدف ا
«أليس جـعل الـسـجـون تـابـعـة لـوزارة الـعدل هـو أقـصـر طـريق لـلـقـضـاء على
تالمـذة حـمـزة الــبـسـيـونى وهى الــوسـيـلـة الـوحــيـدة لـتـغـيــيـر عـقـلـيــة شـاويـشـيـة
وضبـاط السـجون من عقـليـة انتـقاميـة تعـذيبـية إلى عـقليـة عقـابيـة إصالحية?
وأليس هـو الطـريق الوحيـد إلنقاذ سـمعة نـظام مبـارك من الساديـ وأنصاف

الرجال الذين لوثوا سمعة نظام عبد الناصر بالعار?».
(٥٥)(٥٥)

وقد عـبـر عـبد الـعـظـيم رمضـان فى مـقـاله هـذا عن أمل متـكـرر فى إيـقاف
ـصـرى ولـم يـر مـؤرخـنـا ضرورة مـسـلـسـل التـعـذيـب واحـتـرام كـرامـة اإلنـسان ا
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لإلمـساك بالعصا من الوسط فى هذه القضية وذلك على الرغم من أنه كان
فى هذه الفترة واحدا من أبرز رموز النظام فى عصر مبارك:

ــكـن أن يــســـتــمـــر هـــذا إلى األبــد: أن يـــتـــواصل هــذا الـــتـــعــذيب «... وهل 
لك فاروق إلـى أيام عبد الناصر إلى أيام مبارك دون أن للـمعتقل من أيام ا
يقـطع هذه الـسلـسلـة عهـد من العـهود? أال تـدعو هـذه احلقـيقـة التـاريخـية إلى

صرى كرامته?!». وقفة للتأمل والبحث عن مخرج يحفظ لإلنسان ا
(٥٦)(٥٦)

وفى إطار عـشقه للحرية وتقديره للمسئولية عن احلفاظ عليها فقد كان
لـعـبـد الـعـظـيم رمـضـان رأى مـخـتـلف فى قـضـيـة طـه حسـ والـشـعـر اجلـاهـلى
حــيث نـدد بــســوء اســتـخــدام احلــريـة وهــو مــا لم يــكن أحــد غـيــره قــادرا عـلى

القول به على هذا النحو:
«... ولـقــد تــرتب عــلى سـوء اســتــخـدام الــدكــتـور طـه حـســ لــلـحــريــة الـتى
ـقـدسـة أطـلـقـهـا لـعـقـلـه والـزج به عـلى غـيـر أسـاس عـلـمى فى نـقـد الـكـتب ا
إضرار بـقضية حتـرير العقل ذاتهـا التى كان ينـصب نفس مدافعـا عنها والتى
يـعـد بـالــفـعل أحـد حـمــاتـهـا الـكــبـار فـقـد أتـاح خلــصـوم حـريـة الــعـقل الـفـرصـة
لــلــتــدلـيـل عـلـى صـحــة رأيــهم وتــعــزيــز مــنــطـلــقــاتــهم فى الــهــجــوم عــلى الــتــيـار

العلمانى واعتباره تيارا من تيارات اإلحلاد».
«ومن احملـقق أن «الطوب» الذى قـذفه به التيـار اإلسالمى لم يصبه وحده
يالد وقد ـصريـة التى كـانت وقتـذاك حديـثة عـهد بـا ا أصـاب اجلامـعة ا وإ

تأثرت به إلى وقتنا هذا».
«ومن احملـقق أن كتاب «فى الـشعر اجلاهـلى» لم يكن هو الـصورة الوضاءة
ـتــحـرر مـن األغالل فى اجملـال ـكن أن يــنـتــجه الــعـقل الــطـلــيق والــفـكــر ا ــا 
كن أن تـنـزلق إلـيهـا حـرية الـفـكر العـلـمى بقـدر مـاكان صـورة لـلـمهـاوى الـتى 

فى مجال الدين! والتى استغلها التيار اإلسالمى بنجاح».
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وقد وصل عبد العظيم رمضان فى اقتناعه برأى محمد نور إلى قوله:
ـنـاخ الــقـومى الـلــيـبـرالى «وإذا كـانت حــريـة الـفــكـر قـد انــتـصـرت فــبـفـضـل ا
السـائـد فى مـصـر فى ذلك احلـ وبـفضل عـالم قـانـونى مـسـتـنيـر هـو مـحـمد
نـــور رئــيس نـــيــابـــة مــصـــر الــذى اســتـــطــاع عـن طــريق أخـــذ نــفـــسه بــاالطالع
ـساواة تـخـصصـة فى مـوضوع الـكـتاب أن يـقف عـلى قدم ا والقـراءة اجلـادة ا
أمام طه حـسـ بل أن يـنتـقـده نقـدا عـلـميـا جـادا يثـيـر أعـمق االحتـرام فـعلى
الــرغم من إدانــته لــطه حــسـ إال أنـه حـفـظ الـقــضــيــة لــعـدم تــوافــر الــقــصـد

اجلنائى».
(٥٧)(٥٧)

ا أنـتـقل بـعد هـذا إلى نـقطـة مـضيـئـة فى تـاريخ عبـد الـعظـيم رمـضان ور
وهى الـتى تتـعـلق بـكفـاحه من أجل الـتـاريخ ومن أجل احلـصول عـلى حـقـائقه
ـؤرخـ ح أخـذوا يـبـحـثون ونحـن نعـرف مـدى الـعـنت الذى لـقـيه جـيـله من ا
فى تاريخ حـقبـة ثورة يـوليـو وهى حقـبة مـضيـئة فى تـاريخ مصـر لكـنهـا كانت
ـا عـن حـسن نـيـة) عـلى لألسف الــشـديـد حـقـبــة كـارهـة لـلـتــاريخ حـريـصـة (ر
التـعـمـية عـلـيه ولـهذا الـسـبب فـإن عـبد الـعـظـيم رمضـان عـانى كـثـيرا من أجل

الوصول إلى احلقائق التاريخية األولية.
ـان الـعمـيق لـدى عبـد الـعظـيم رمـضان بـحركـة الـتاريخ كذلـك فإنه مع اإل
ـعـاصر أسـيـراً للـقـدر احملدد من فقـدكـان فى تـناوله لـبـعض أحداث تـاريـخـنا ا
تاحة عن الفترات األولى (بل والفترات التالية) الكـتابات والوثائق التاريخية ا
مـن ثـورة يـولـيــو إلى حـد أنه كــان فى ١٩٨٣ يـرى أن الـغــارة اإلسـرائـيـلــيـة عـلى
غـــزة فى ٢٨ فـــبــرايـــر ١٩٥٥ تـــعــد الـــســـبب الـــرئــيـــسى فى صـــفـــقــة األســـلـــحــة
الـسـوفـيـتـيـة الـتى مـثـلت فى نـظـره االنـقالب إلـى الـتـحـول إلى مـعـسـكـر االحتاد

السوفيتى!
ـبكـرة عن بدايـة عهـد الـسادات اضـطر نـفسه ألن كذلـك فإنه فى كـتابـاته ا
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ـا ــا يـسـمح مـؤرخ لــنـفـسه عـلى كــتـابـات هـيــكل عـلى الـرغم  يـعـتــمـد بـأكـثـر 
فـرطـة الـتى أجـاد تغـلـيـفـها حـفـلت به هـذه الـكـتابـات من نـرجـسـية صـاحـبـهـا ا
وقـد وصل األمر إلى حـد أن قـال عبـد العـظـيم رمضـان فى سـياق تـأريخه: إن
هـيـكـل كـانت لـديه بـعض الـتـحـفـظــات (مـعـتـمـدا عـلى نص هـيـكل وحـده) وكـان
األجــدر به عــلى أقل تــقــديــر أن يــقــول: إن هـيــكل يــقــول إنه كــانت لــديه بــعض

التحفظات.. وهكذا.. وهكذا.
ـبكرة عن وقد تـكرر هـذا كثيـرا فى كتـابات الـدكتور عـبد الـعظيم رمـضان ا
فــتـرة الــرئـيس الــسـادات من قـبـل حـتى إنه وصل إلـى حـد تـبــنى حـديـث هـيـكل
عــــمــــا يــــزعم أنـه كــــان رأيه هــــو (أى رأى هــــيــــكل) فـى االعــــتــــراض عــــلى مــــنح

تسهيالت عسكرية لالحتاد السوفيتى.
وأعـود ألكرر الـقول بـأن عبـد الـعظـيم رمضـان كـان معـذورا فى ذلك الوقت
الـذى لـم يـطـلع فــيه عـلى أدبــيـات تـاريــخـيــة كـثـيــرة كـان من فـضـل الـله عـلىّ أن

أعرفها وأن أتدارسها.
(٥٨)(٥٨)

رر بعض األحكام التى نقلها عن غيره من وقد كـان عبد العظيم رمضان 
دون حتقيق مثلما فعل فى نقله وصف محمد سعيد باشا ببعد النظر:

«ولم يـلبث القصر أن أخذ فى تنفيذ خطته فى هدم الوفد من الداخل فى
ـلكى فـقـد أخذ مسـتـهل عـام ١٩٢٥ بهـمـة حسن نـشـأت باشـا وكـيل الديـوان ا
كـثـيـرون مـن شـيـوخ ونـواب الــهـيـئـة الــوفـديـة يـســتـقـيـلــون مـنـهـا ويــسـنـدون سـبب
اسـتقـاالتـهم إلى «مـاذاع أخـيـرا من أن احلزب الـوفـدى حتـيط به الـشـكوك من

لك». جهة اإلخالص الواجب جلاللة ا
«وكان من أهـم هذه االسـتـقاالت اسـتـقالـة مـحمـد سـعـيد بـاشـا فبـسـبب ما
اشتهر به هذا الرجل من بُعد النظر كانت استقالته توحى بأفول جنم الوفد
ـعركـة بـدعايـة واسعـة النـطاق بيـنمـا أخـذت الصـحف اإلجنلـيزيـة تـساهم فى ا
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فى هذا االجتاه».
(٥٩)(٥٩)

فى مقـابل هذا كانت لـعبد الـعظيم رمـضان أحكـام متعـجلة قـاسية مـستندة
ـؤرخـ وأذكـر فى هـذا إلى أقـوال اخلـصـوم أكـثــر من اسـتـنـادهـا إلـى أقـوال ا
سـلـسل «هـارون الـرشـيـد» حيث الـصـدد مـقـاال كـتـبه عقـب عرض الـتـلـيـفـزيـون 
نعـى على مـؤلفه عـبـد السالم أمـ أن يبـرز هـارون الرشـيد فـى صورة جـميـلة
فــقــال فى مــقــاله الــذى نــشــره فى ٩ فــبــرايــر ١٩٩٧ حتت عــنــوان «تــلــيــفــزيـون
قال فى اجلـزء العاشر رمضـان ب السـلبيات واإليـجابيـات» (وقد نشر هـذا ا

من كتاب «الصراع السياسى واالجتماعى فى عصر مبارك).
«... ويـبـدو أن عبـد الـسالم أمـ قـد تـأثـر فى رسم صـورة هـارون الـرشـيد
بصـورة عمر بن عبد العزيز! مع بُعد الفـارق ب الشخصيت فاألخير ناسك
قـانت لم تلهه اخلالفة عن احلكم بالعـدل الصارم وهارون قاتل غارد وسليل
أسرة حـاكمة قاتـلة يكفى أن نـقول إن مؤسسهـا وأول خلفائـها هو الذى عرف
بـالـسـفاح! وقـد قـتل أول الـوزراء أبـا سـلـمـة اخلالل الـذى يـرجع له الـفـضل فى
نقل الـشـرعـيـة من دولـة األمـويـ إلى دولـة الـعبـاسـيـ وقـد فـعل ثـانى خـلـفاء
ــثل فــكــان صــاحب ســجل حــافل فى ــنـصــور ا هــذه الـدولــة وهــو اخلــلــيــفــة ا
تـصــفـيـة كل الـقــادة والـوزراء الـذين سـاعــدوا عـلى قـيـام الــدولـة حـتى ال يـكـون
ألحـد فــضل عــلـيــهـا! وكــان عـلى رأس الــضـحــايـا أبــو مـســلم اخلـراســانى الـذى
قـامت الدولـة على سيـفه! بل إنه قـتل عمه عـبد الله بـن على عنـدما شك فى

تطلعه إلى احلكم!».
ــهـدى فــقـد أطـاح بــرأس وزيـريه مــعـاويـة بن «أمـا اخلــلـيــفـة الـثــالث وهـو ا

يسار ويعقوب بن داود دون ذنب جنياه».
«والرابـع  وهو اخلـلـيـفـة الهـادى قـدم لـوزيـرها لـربـيع بن يـونس قـدحـا فيه

عسل مسموم فمات فى احلال!».
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«وقد قـتلته أمـه اخليزران عنـدما عزم عـلى خلع أخيـه هارون والبيـعة البنه
جعفر!».

«ثم قــتل هـارون الـرشـيــد بـدوره وزراءه الـبـرامـكــة فـيـمـا عــرف بـاسم «نـكـبـة
الـــبـــرامــكـــة» وهم الـــذين تـــربى فى أحـــضـــانــهم ورضـع ألــبـــانـــهم وتـــغــذى من
عـلــومـهم وثـقــافـتـهم وكـانــوا هم الـذين حـافــظـوا عـلى عـرشـه من أطـمـاع أخـيه

الهادى عندما عزم على خلعه!».
(٦٠)(٦٠)

ـا يقودنـا هذا إلى العـودة (سريعـا دون استـطراد فى هذا الـسبيل) إلى ور
احلديث عن بـعض مناطق التفـوق فى كتابات عبـد العظيم رمضـان التاريخية

وهى كثيرة.. وكثيرة جدا
ـقـام فى هـذه الـدراسة لـلـحـديث عن آراء عـبد الـعـظـيم رمـضان وال يـتسع ا
الصـائبة فى عدد كبير من زعماء مصر فى عصر الليبرالية وهى آراء جاءت
بعـد دراسـة وقامت عـلى أسـانيـد لكـنـنا عـلى كل حـال قد أشـرنـا إلى كثـير من
هذه اآلراء بـاعتزاز وتـقدير فى عدد من كـتبنا مـنها كـتبنا عن الـنحاس وعلى

ماهر وإسماعيل صدقى ومحمد محمود وغيرهم.
>

ــؤرخـــ لم يـــصل فى دفـــاعه عن الـــزعــمــاء وخالصـــة رأيى أن أحـــدا من ا
األربـعـة: سـعـد والـنـحـاس وعـبـد الـنـاصـر والـسـادات مـثـلـمـا وصل إلـيـه عـبد
العـظـيم رمضـان فى القـضـايا الـتى أراد الدفـاع عـنهم فـيهـا فـقد كـان صاحب
قدرة عـجـيبـة على االلـتـحام بـتيـار األغلـبـية واالنـدماج فـيه والـدفاع عـنه وقد
ـكـتوبـة مـا أسـعفه ألن وجد فـى مواد الـتـاريخ وتـفصـيالته ووثـائـقه ونصـوصه ا
يقـود دفاعه على نـحو متمـيز وجميل وحـ كان عبد الـعظيم رمضـان يضطر
إلى إجـراء مقارنة أو تفاضل ب اثنـ من هؤالء الزعماء فإنه كان يؤدى هذا
ـكـن لـنــا أن نــتـأمل هــذا من خالل ـكن أيــضــا و الــتـفــاضل عــلى أفــضل مــا 
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ثال. كتابه عن القضية الفلسطينية ب عبد الناصر والنحاس على سبيل ا
وبعـيدا عن هؤالء الزعمـاء األربعة فقد تـطورت نظرة عبـد العظيم رمضان
ـا يـعـكس نـضـوجه الـعـقـلى ـعـاصــر  إلى الـشـخــصـيـات الـبـارزة فى تـاريـخـنـا ا
وحتــوله الــفـكــرى فــقـد كــتب عن مــصــطـفى كــامل بــ الــيـأس واألمل ووصل
ـقــدس كـمـا كــتب عن رفـاعـة األمــر إلى أنه وصف بـعـض مـعـتــقـداته بـالــوهم ا

فكر الليبرالى. الطهطاوى فى إطار أنه ا
(٦١)(٦١)

وسـوف نتناول فى الفقـرات التالية بـعض آرائه فى بعض الزعامات وبعض
واقف الـتاريخـية وقد اخـترنا من آرائه مـا يصور طـبيعـة موقعه الـفكرى من ا

مراحل تاريخنا التى نتناولها فى دراساتنا.
ـنطقـى أن نبـدأ برأى عـبد العـظيـم رمضـان فى زعامـة سعـد زغلول ومن ا
ـدهش أن عبد العظيم رمـضان اعترف فى أحد مـقاالته بأنه وقع فيما ومن ا
ـؤرخ من الـظن اخلـاطئ بـأن زعامـة سـعد زغـلـول بدأت وقع فـيه كثـيـر من ا
بثـورة ١٩١٩ ولم ينتبه إلى احلقيقة الواضحة فى أن هذه الزعامة بدأت قبل
هـذا وقد سجل رأيه هذا فى مقال له فى الـوفد فى ١٦ سبتمبر ١٩٩١ حتت
ـقـال فى عـنــوان «تـصـحـيـح تـاريـخى حـول زعــامـة سـعــد زغـلـول» ونـشــر هـذا ا

اجلزء الثالث من كتابه «الصراع االجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»:
ـؤرخـون ومـنـهم صـاحب هـذا الـقلم أن «... من األخـطـاء التـى وقع فـيهـا ا
زعـامة سـعـد زغلـول بـدأت مع ثورة ١٩١٩ ولم تـبـدأ قبل ذلك وأنـهـا بدأت من

حيث انتهت زعامة مصطفى كامل ومحمد فريد».
ية األولى «ومصـدر هذا اخلطأ التـاريخى هو أن الزعامة قـبل احلرب العا
ــصـرى قــد خـرج إلى الــوجـود بــعـد كــانت لـلــحـزب الــوطـنى ولـم يـكن الــوفـد ا

وزعامة سعد مقترنة بتأليف الوفد وثورة ١٩١٩».
«وقـد جـاء اجلـزء الـرابع من مـذكـرات سـعــد زغـلـول لـيـصـحح هـذا اخلـطـأ
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وليـظهر حقيقة تـاريخية جديدة هى أن زعامـة سعد زغلول بدأت قبل احلرب
ـيـة األولى وفى وجـود زعـامـة مـحـمـد فريـد! وهـو مـا أدركه مـحـمـد فـريد العـا
بـعد جنـاح سـعد زغـلـول فى االنـتخـابـات وكان رد فـعـله أن أراد ضم سـعد إلى
احلزب الـوطـنى فـكـتب إلى حـزبه فى الـقـاهـرة يـوم ٣١ ديسـمـبـر يـطـلب إلـيهم
«أن يجـتهدوا فى إدخال سعد باشا اللجنة اإلدارية وانتخابه وكيال بعد أحمد
حـلمى الـذى برهن عـلى أنه رجل مال لـيس إال فلـو حتقق ذلك ألصـبح مركز

احلزب قويا فى الظاهر والباطن».
ـبــكـرة هـو أن سـعــد زغـلـول لـم يـكن يـتــوقـعـهـا ـذهـل فى هـذه الـزعــامـة ا وا
صرى ال وكانـت مفاجـأة له بل لقـد كان انـطبـاع سعد زغـلول هـو أن الشـعب ا
ـا يـخوض مـن مـعارك مـع سلـطـات االحـتالل من أجـله يـحس به وال يـشـعـر 
ومذكرات سعد زغلول تفيض بالشكوى من تنكر الشعب له وجحوده! ثم كانت
صـرى العريق فـاجأة الـتى لم يكن يـتوقـعهـا سعد حـ اكتـشف أن الشـعب ا ا
يـــتــابع بــحـــسه ووجــدانه وخـــبــرته الـــتــاريــخـــيــة مــا يــبـــذله من أجـــله من عــمل
وتضـحيـة وجهـد وأنه يعـرف قدر الـعاملـ فكـان هذا االكـتشـاف نقـطة حتول

فى حياة سعد زغلول السياسية وفى حياة مصر بالتالى».
«كـذلك فإن فـكـرة الـنيـابـة عن األمـة لم تـثـبت فى ذهن سـعد زغـلـول بـسبب
ن شـغل مـنـصـب الـقـضاء بـسـيط هـو أنـهـا كـانت فـكـرة غـيـر مـألـوفـة بـالـنـسـبـة 
ــنـاصب إلى ــألــوف هـو أن يــسـعـى مَنْ يـخــرج من هــذه ا فــالـوزارة. لــقــد كـان ا
الـدخـول فى مـنـاصـب أخـرى علـى مـسـتواهـا وهـو بـالـفـعل مـا سـعى إلـيـه سـعد
زغلـول بعد خروجه من الوزارة خصوصا عنـدما تعسرت أحواله االقتصادية
ـســعى بـسـبب ولـكـن كـانت نـفــسه األبـيــة تـنـفــر من الـفــكـرة وحتـذره من هــذا ا

الثمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه مقابل ذلك».
(٦٢)(٦٢)

ـقال بسـنوات فقـد كان عـبد العـظيم رمضـان قد أجاد أما فـيما قـبل هذا ا
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ـواقـف سـعـد وقـدراته وذلك حـ درس تـاريخ احلـركـة الـتـعـبـيـر عن انـبـهـاره 
الـوطـنـية فى رسـالـتيه الـعـلـميـتـ وانظـر إلى هـذه االفتـتـاحـية الـتى يـفتـتح بـها
أحــد فـصــول رسـالــته حــ يـتــحـدث عن عــودة سـعــد من اخلــارج بـعــد أن نـفى
وفاوض عـلى ح كـانت الثورة الـتى فجرهـا قد غيـرت وجه مصر وهـو يقول
فى اجلــزء األول مـن كــتــابـه األشــهــر «احلـــركــة الــوطـــنــيـــة فى مــصــر.. ١٩١٨ ـ

:«١٩٣٦
«... كان قـد مضى عامان تـقريبا منـذ غادر سعد زغـلول باشا مصـر منفيا
فى ٨ مـارس ١٩١٩ ولكن مصر التى عاد إليهـا سعد زغلول كانت تختلف عن
مصـر الـتى غادرهـا فـقد كـانت ثـورة مارس ١٩١٩ والـتضـحـيات الـغـاليـة التى
بـذلـتـهـا األمة والـظـروف الـنـضـالـيـة التى أعـقـبـتـهـا مـدرسـة عالـيـة تـلـقى فـيـها
صرى دروسا سياسية قيمة طفرت به إلى مستوى رفيع من النضج الشعب ا
الــسـيــاسى والــوعـى الـقــومـى وقـد تــمــثل هــذا فى إقــبــاله الــنــهم عــلـى الـعــمل
الـــســـيـــاسى وســـرعـــة اســـتـــجـــابـــته لـألحـــداث الـــتى تـــؤثـــر فى قـــضـــيـــة الـــبالد
ضمـار االجتماعى قفزة قـوية تمثلت فى بروز ومسـتقبلها كـما قفزت به فى ا

صرية من خباء احلر واشتغالها بالعمل الوطنى». رأة ا ا
(٦٣)(٦٣)

وانظـر أيضا إلى هذا الوصف التـاريخى اجلميل الذى يقـدمه عبد العظيم
رمضـان الستقـبال سـعد زغلـول وداللة هذا االسـتقبـال وكيف أن سعـد زغلول
ـصــرى مـنه. انــظـر مــعى إلى عـبــارات عـبـد قــد أدرك مـغـزى مــوقف الـشــعب ا
العـظيم رمـضان احلـافلـة بالـعلمـية واحلـماسـة معـا ح يـقول فى اجلزء األول

من كتابه «احلركة الوطنية فى مصر.. ١٩١٨ ـ ١٩٣٦»:
«... عـاد ســعـد زغـلـول إلى مـصـر من أوروبـا لـتـســتـقـبـله األمـة اسـتـقـبـاال لم
ـؤرخـ لـفـاحت من الـفـاحتـ أو مـلك من يـتـح فـيـمـا يـرويه جـمـيع الـكـتــاب وا
ـلوك فى أى عصـر من العصـور فى مصر. فقـد جاء إلى القـاهرة من أقصى ا



١٥٣

األقـاليم واألرياف ألوف وعشرات األلوف من أبناء الشعب يشتركون فى هذا
االسـتقـبـال الذى جـمع ب رجـال احلـكم من وزراء ووكالء وزارات ومَنْ دونهم
ـثــقـفـة ورأى ســعـد ذلك بــعـيـنى رأسه ـثــقـفـة وغــيـر ا وبـ طــبـقـات الــشـعب ا
فـوقف فى سـيـارته الـتى سـارت الـهـويـنى من مـحـطـة الـقاهـرة إلـى داره يحـيى
ـولــيـة وجـهـهــا إلى الـرجل الـذى بـكـلــتـا يـديه هــذه اجلـمـوع الــزاخـرة الـهـاتــفـة ا
اجـتمعت فيه آمـال األمة كلهـا وقد بدأ بعد عـودته فى زيارة األمراء والوزراء
ـقابـلـة السـلـطان أو عـلى األقل لـتقـيـيد ورد هؤالء له الـزيـارة لكـنه لم يـذهب 

اسمه فى دفتر التشريفات».
ـوقف «مــا أثـر هــذا االســتــقـبــال األســطــورى فى نـفـس سـعــد زغــلـول فـى ا

السياسى الداخلى?».
«ألمر الذى الشك فيه أن هذا االستقبال كان توكيال جديدا لشخص سعد
أبـلـغ من أى تـوكـيل سـابق قــام عـلى أسـاس الـتــوقـيـعـات فـوكــالـة سـعـد وزعـامـة
ارى فيها أحد ومع ذلك فلم سعـد أصبحتا بعد هذا االستقبـال حقيقة ال 
يـســتـطـع جالل هـذا االســتـقــبـال أن يــخـدع عــ سـعــد زغـلــول عن فـهـم مـرمـاه
احلقـيـقى ومـغزاه الـصـحيح. فـفى الـيـوم التـالى جملـيئه خـطب قـائال: إنه يـعلم
ـا هى مـوجــهـة إلى شىء آخـر أعـلى أن هـذه اإلكـرامـات وتـلك االحــتـفـاالت إ
ـبـدأ الـسـامى الذى وأسـمى من سـعـد ومن أصـحاب سـعـد مـوجـهـة إلى ذلك ا

اتخذتموه راية حلياتكم: وهو مبدأ االستقالل التام».
(٦٤)(٦٤)

ومع هــذا فـقـد ذهب عــبـد الـعــظـيم رمـضــان إلى تـخـطــئـة سـعــد زغـلـول فى
قــبــوله تـــشــكــيل الـــوزارة فى ١٩٢٤ كــمــا خـــطــأه فى الــدخـــول فى مــفــاوضــات
ـيــئـسـة الـتى ـفـاوضـات فى ظـل الـظـروف ا ١٩٢٤ وقـد وصف قـراره دخـولـه ا
جــرت فـيـهــا بـأنـه كـان خـطــأ سـيــاسـيــا ألنه فى نـظــره «أجـهض فــرصـة حلل
الئـم حـيــنـمــا تـكـون ــصـريــة كـان يــجب االحـتــفـاظ بــهـا إلـى الـوقت ا ـســألـة ا ا

الظروف أبعث على األمل».
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«ولقـد كان جديرا بسعد زغلول أن يعطى وزنا وتقديرا كبيرين للحالة التى
ستـر مكدونالـد سواء بالـنسبة باحـثات بينه وبـ ا سوف تـترتب على فـشل ا
واجهة مثل هذا ا ينبغى عـمله من جانب حكومـته  لشـعور األمة وآمالهـا أو 
الـفـشـل ولـكـنه اسـتـخـف بـالـلـقـاء الـذى عــلـقت عـلـيه آمــال كـبـار دون أن يـفـكـر
حلـظـة واحـدة فـى نـتـائـجه فـدهـمـته هـذه الـنـتــائج قـبل أن يـسـتـعـد لـهـا وحـتى

جنت مصر معه عواقب هذا اخلطأ».
>

وقـد كــان عـبـد الـعـظـيم رمــضـان مـتـحـامال عـلى ســعـد زغـلـول حـ نـبه إلى
ــاثل بــالــطــبــقـة تــركــيــزه اهـتــمــامه بــالــطــبــقـة الــوســطى وعــدم بــذل اهــتــمـام 
العـماليـة وهو ما عـبر عنه بقـوله إنه لم يجد فى عـهد سعـد زغلول تـشريعات
عمـاليـة لـتخـفـيف وطأة الـنـظام الـرأسمـالى االسـتعـمـارى على الـعـمال بـالرغم

ا حفل به عهد سعد زغلول من إضرابات واعتصامات خطيرة.
(٦٥)(٦٥)

وكان عـبـد الـعظـيم رمـضـان يـجاهـر فى أوقـات كـثـيرة بـآراء تـاريـخيـة كـثـيرة
ـثــال فـإنه هــو الـذى قــال بـكل كـونــهـا بــعـد دراسـة مــسـتــفـيــضـة وعــلى سـبــيل ا

ؤرخون. ثابة الزعيم الذى تآمر عليه ا وضوح: إن النحاس كان 
وقد اخـتار عبـد العظيـم رمضان حلديـثه عن موقف الوفـد والنحاس من ٤
فبـرايـر عـنوانـا كـاشـفا بـقـوة عن رأيه:  «حـادث ٤ فبـرايـر بـعيـدا عن الـتـهريج»
وقـد ظل يدافع دفاعاً قوياً وأخاذاً عن موقف الوفد فى حادث ٤ فبراير حتى
: ذئـب كـبـيــر هـو بــريـطــانـيـا إنه وصف مــا حـدث بــأنه كـان صــراعـا بــ ذئـبـ

ستفيد. وذئب صغير هو فاروق وكان الشعب هو ا
وفى هـذا اإلطار كتب عبد العظيم رمضان مقاال فى ذكرى مرور مائة عام
على مـيالد مصطفى النحـاس بعنوان «مطلوب االعـتراف بزعيم!» فى ٢ يوليو

ا قاله فيه: ١٩٨٩ وكان 
«... وكانت طـريقة مصطفى النحاس فى مفاوضة اإلجنليز طريقة فريدة
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ـصـرى واالسـتــنـاد عـلـيه وتـلـقى الـقـوة والـدعم وهى طــريـقـة حتـريك الـشـعب ا
مـنه والــتـحـدث دائـمــا بـاسـمه فــحـ كـان يـرفـض مـقـتـرحــات يـعـرضــهـا عـلـيه
ـقـتـرحـات عـرضت عـلى الـشـعب اجلانـب الـبـريطـانـى كـان يـقول: «لـو أن هـذه ا
صـرى لـرفضـها حـتمـا ألن الـشعب يـنـتظـر مقـترحـات أحـسن منـها» أو: «إن ا
ــصـرى» أو: «إن قــبـول هـذه هـذا الــنـقـطــة حـســاسـة جــدا بـالــنـسـبــة لـلــشـعب ا
ــصــريـة» وعــنـدمــا كـان الـنــقـطــة يـجــعــلـنــا فى مـركــز صــعب جـدا أمــام األمـة ا
اجلانـب البريـطانى يـحتج عـليه أحيـانا بـأنه لم يسـمع مثل هـذه االعتراض من
ـصــريــ الـســابـقــ كــان الـنــحـاس يــرد فى حــسم قــائال: «إنـكم ـفــاوضــ ا ا

صرى ونحرص على حقوقه». ثل الشعب ا تعرفون أننا نحن الذين 
(٦٦)(٦٦)

وقف ثـورة يولـيو من النـحاس وكان وقد ظـل عبد الـعظيم رمـضان يـعجب 
لك فاروق وكان يصل إلى ا ضد ا يـقول: إن الثورة لم تقم ضد النـحاس وإ
الـقــول: إن الـثـورة لم تــقم إال لـتـمــكـ مـصـطــفى الـنـحـاس والــوفـد من احلـكم
وحتقـيق إرادة الشعب التى كان يعطلهـا فاروق فلم يكن فى بال ثوار ٢٣ يوليو
ــا إســقــاط فــاروق وإفــســاح اجملــال حلــكـم دســتـورى الــوصــول إلى احلــكم وإ
ـنـحل إلى االنـعـقاد ـان الـوفـدى ا سلـيم ولـذلك كـان الـتـخـطـيط أن يـعـود البـر
ـان الـوفــدى حتت تـأثـيـر فـلـمــا أفـتى مـجــلس الـدولـة بـعــدم جـواز انـعـقــاد الـبـر
سلـيـمـان حافظ والـسـنـهـورى قدم جـمـال عـبد الـنـاصـر استـقـالـته من مـجلس

الثورة احتجاجا».
ا حدث بعد ذلك: نتهى الذكاء  وكان يتنبأ 

«إن حــذف دور مــصـــطــفى الـــنــحـــاس من تــاريـخ مــصــر قـــبل الــثـــورة أشــبه
بــحــذف دور جــمــال عــبـــد الــنــاصــر من تــاريـخ ثــورة ٢٣ يــولــيــو أو حــذف اسم
محـمـد أنـور الـسادات من تـاريخ ٦ أكـتـوبـر وثورة الـتـصـحيح وثـورة ٢٣ يـولـيو!
إنه الـتـزيـيف بـعـيـنه! ولـست أدرى (حـقـيـقـة) أيـة مـصـلـحـة هـنـاك لـلـثورة أو أى



١٥٦

ــدارس عــذر بـــقى لـــهــا لـــتــلـــقــ أبـــنـــاء شــعـــبــنـــا تــاريـخ بالدهم مـــزيــفـــا فى ا
واجلامعات».

«وقـد كــان خــطــأ الــنــحــاس الــتــاريــخى هــو أنه أنــقــذ الــعــرش وقــبل تــألــيف
الـــوزارة! وهــو أمــر غــيــر مـــفــهــوم فى نـــظــرنــا فــفى عـــام ١٩٣٧ قــام الــنــحــاس
ـحـاولـة جـادة خلـلع فـاروق عن الـعـرش وعـنـدمـا أراد تـأمـ ظـهـره من جـهـة
اإلجنـليـز  رفـضـوا ذلك ففـشـلت احملـاولـة وأقيل الـنـحـاس من احلـكم يوم ٣٠
ديـسمبر ١٩٣٧ فمـا الذى دعاه إلى إنقـاذ العرش فى يوم ٤ فـبراير?! هل كان
تــرهال فى ثـوريــة الـنــحـاس بـاشــا? أم أنه خـشى أن يــؤدى خـلع فــاروق عـلى يـد
اإلجنلـيز إلى تـعاطف الـشعب مـعه كمـا حدث بـالنـسبـة لعـباس الـثانى ويـصبح

شهيدا وهو اجلانى?».
(٦٧)(٦٧)

كان عـبد الـعظـيم رمضـان يدلل بـكل ما أوتى من قـوة على أن عـبد الـناصر
راس لـلرجـعيـة كذلك فـإنه كتب فى مـجال تـقيـيم التـجربة كان عـدوا شديـد ا
الـنـاصـريـة عن عـبـد الـنـاصـر ودوره الـتـاريـخى فى خـريـطـة الـتـغـيـيـر الـسـيـاسى
ى مـسـجال بـطريـقـة ذكـية مـدى مـا كـان يسـتـحـقه عـبد الـنـاصـر من اجملد العـا

فى األدوار السياسية الدولية التى لعبها.
>

وكان عـبد العظيم رمـضان يصنف فكـر عبد الناصـر على أنه فكر تقدمى
وكان يصفه بقوله:

«هذا الـفهم العـميق حلركـة التاريخ وهـذا التحـليل الدقـيق لتطـور اجملتمع
واالستـيـعاب الـشـديـد لعـلم تـغيـيـر اجملتـمع يـدل عـلى شىء واحد هـو أن عـبد
اركـسية من الـناصر عـلى الرغم من أنه لم يـكن ماركسـيا إال أنه وصل إلى ا

باب التجربة العملية! وهذا للحق أعظم إطراء للماركسية!».
ومع هذا فإنه كان يقول:
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ــقــراطــيـة «إن الــصــيــغــة الــتى تــوصل إلــيــهــا عــبــد الــنــاصــر لــتــحــقــيـق الــد
السياسية كانت صيغة خاطئة وهى صيغة االحتاد االشتراكى بشكله القد

واجملــالس الـشــعـبـيـة والــنـيـابــيـة الـتى تــزيف انـتـخــابـاتـهــا والـنـقــابـات الـعــمـالـيـة
ــشـاركـة احلـقـيـقـيـة الـفـعـالــة من جـانب الـقـوى الـشـعـبـيـة . وغـيـاب ا ـصـنـوعـة ا
صلحة فى التغـيير الثورى ونظام احلكم الـذى يسمح بظهور مراكز صاحـبة ا

القوى واضطهاد اآلراء اخملالفة فى الرأى حتى ولو كانت قوى حليفة!».
(٦٨)(٦٨)

وقد ظل عـبـد الـعـظيم رمـضـان عـلى إنـصافـه للـرئـيس جـمـال عبـد الـنـاصر
فيـما يـتعلق بـالنواحـى التى كان يـراه فيـها عظـيما وكـان يصـفه بأنه أول زعيم
ـيـة بـكل أبعـادهـا ومـرامـيـها مـصـرى انـفـتح بـحركـته عـلى حـركـة الـتـحريـر الـعـا
وبـأنـه زعـيم مــصـرى خــاض بـحــركـته غــمـار الــسـيــاسـيــة الـدولــيـة دون أن تـرده

مخاطرها أو تردعه عواقبها.
ومع هذا فـقد كـان عبد الـعظيم رمـضان صـاحب التعـبير اجلـميل الواصف
لسـياسة مصر اخلارجية فى عهد عبد النـاصر بأنها كانت تنتمى إلى معسكر

عسكر االشتراكى بزعامة االحتاد السوفيتى فعال. عدم االنحياز وإلى ا
>

ومـع هـذا فــقــد كـان عــبــد الـعــظــيم رمـضــان مــنـتــبــهـا إلى قــلــة ثـقــة الــشـعب
ى وقــد أرجع هــذا إلى ــصــرى طــيــلـة عــهــد الــلــيــبـرالــيــة فى الــضــمــيــر الـعــا ا
ـصـرى باعـتـراف مؤتـمر الـصـلح باحلـمـاية ثم الصـدمـة التى تـلـقاهـا الـشعب ا
ـصـرى لــطـبـيــعـة الـظـروف ـصـر وإلى  تــفـهم الـشــعب ا خـذالن مــؤتـمـر لــوزان 
ـيــة الــقـائــمـة فـى ذلك الـوقـت وهى ظـروف كــانت تــسـيــطـر فــيــهـا الــقـوى الـعــا
ـصـرى أخـذت تـتـغـير الـرأسـمـالـيـة االسـتـعـمـارية وهـو يـرى أن نـظـرة الـشـعب ا
ـسـاعـدة والتـأيـيد فـيـما بـعـد احلرب يـة يـلـتمس مـنـها ا ويـتـجه إلى الـقوى الـعـا
ــسـرح الــدولى وقـيــامـهـا ــيـة الــثـانــيـة وظــهـور الـقــوى االشـتــراكـيــة عـلى ا الـعـا



١٥٨

بدورها التاريخى فى نصرة احلركات الوطنية بشكل فعال.
(٦٩)(٦٩)

أما إعـجاب عـبد الـعـظيم رمـضان بـشخـصيـة السـادات وسيـاساته وتـاريخه
فقد كان أوضح من أن يحتاج إلى إشارة أو اكتشاف.

وقد صـنف عبـد العظـيم رمضـان فى الثمـانيـنيات عـلى أنه ساداتى الـنزعة
والـتـوجه والـوجـد وبـلغ األمـر به بـعـد ذلك أن صـور عـلى أنه من أكـثـر الـكـتّـاب
انحيازا إلى السادات ولم ينف الرجل هذا الزعم لكنه لفت النظر إلى أنه لم
يـنحـز إلى الـسادات إال «بـعـد أن مات الـسـادات وفـقد حـوله وطـوله» وأنه كان
نشورة فى عهـد السادات مـعارضا نـاقدا مهاجـما كمـا تشهـد بذلك مقـاالته ا
فى روز الـيوسف وصباح اخليـر واجلمهورية والـشعب فلم يكـتب كلمة دفاع

بادرة القدس. عن السادات إال عند قيامه 
ووصل عـبد العظيم رمضان بدقة شـديدة إلى القول بأنه كان ال يتصور أن
تــقــوم حــرب أكــتــوبــر وأنـه فــوجئ بــهــا حــ كــان يــعــمـل فى اخلــارج وبــلغ من

إعجابه بالسادات فى أكتوبر ١٩٧٥ أن قال:
«... كـان قائدا وطنيا عمالقا من أصـلب وأشجع من أجنبتهم أرض مصر
العـريقـة وهذا ما سـوف يسجـله التـاريخ دائما حملـمد أنـور السادات: شـجاعة

إصدار القرار فى وقت غابت فيه الشجاعة عن اجلميع!!».
>

ومن الالفت لـلنظر أيضا أن عـبد العظيم رمضـان نفسه قد اعترف أنه لم
صـرى وليس معـنى هذا أنه عدّل يـكوّن رأيه فى السالم إال مـتأثرا بـالشارع ا
ــبــدئى فى هــذه اجلـزئــيــة لـكــنه بــبــسـاطــة شــديـدة أحس من رأيه الــنــهـائى وا

باجلماهير قبل أن يقرأ الورق وقبل أن يتناوله ليدلى فيه بدلوه:
«وأذكــر أنــنى لم أكــوّن رأيى الــســيــاسـى بــخــصــوص مــبــادرة الــقــدس الـذى
هــوجــمت عــلــيه من إذاعــات وصــحف الــرفض إال بــعــد أن نـزلـت إلى الــشـارع



١٥٩

ست تأييد اجلماهير». صرى و ا
(٧٠)(٧٠)

ا كـانت دراسـة عبـد الـعظـيم رمـضان لـلمـتـغيـرات الـسيـاسيـة فى مـطلع ور
احلـقـبـة اللـيـبـراليـة هى أهم الـدراسـات الـتى قـيمت بـطـريـقة عـلـمـية صـحـيـحة
ــقـراطــيـة والـلــيـبــرالـيـة ــصـريــة من قـضــايـا احلــريـة والـد مـوقف الــزعـامـات ا
ـكـن لـلــنـوازع الــشــخـصــيـة أن تــؤثــر به عـلى واالسـتــقالل الــوطـنـى ومـدى مــا 

القرار السياسى.
ــثـال فـقــد وصل عـبــد الـعـظــيم رمـضـان فـى اتـهـامه لــزعـمـاء وعـلـى سـبـيل ا
عـارضة فى ١٩٢٤ و١٩٢٥ بأن موقفهم كان نتـيجة الرغبة فى الثأر واحتالل ا
الـفــراغ الـذى خـلـفـته الــوزارة الـدسـتـوريـة وأن هــذا الـعـنـصـر الــذى تـغـلب عـلى
مـوقفـهم فاق الـرغـبة الـتى كـانت بالشك موجـودة عـندهم فى إنـقـاذ البالد من

محنتها اخلطيرة.
(٧١)(٧١)

وقد حـقق عـبـد العـظـيم رمـضان مـا كـان مـتاحـا أمـامه من وثـائق بـريطـانـية
وكتـابات مصريـة وأجنبيـة تتعلق بـقضية مـقتل السردار حتـقيقا جـيدا بيد أنه
وضوع فى ضوء مـا أتيح بعد ذلك من كـتابات رجال لم يـعد إلى حتقيق هـذا ا
العـمل السرى الذين شاركوا فى هذا العمل أو كانوا قريب من الذين نفذوه
وقـد كـانت لـهم رؤاهـم الـتى لم تـدركـهـا الـوثـائق الـبـريـطـانـيـة نـفسـهـا ومـع هذا
ــثــال فـــإنه أفــاد مـن مــعــظـم مــا نــشـــر حــتى عـــام ١٩٦٣ وكــان عـــلى ســبـــيل ا
صاحـب فضل فى حتقيق ما ورد فـى مذكرات البريـطاني أنـفسهم من أمثال
ـؤرخ تويـنـبى والوثـائق الـبريـطـانيـة من قـبيل اللـورد لـويد وويـفل فـضال عن ا
ــبـكـر كــان ذا قـيـمـة الــكـتـاب األخـضــر والشك فى أن جـهــده فى هـذا الـوقت ا
رائدة إلى حد أنه كان صاحب الفضل فى الكشف عن التناقض ب سياسات
قادة احلـكومـة الـبريـطانـية الـتى جاءت كـرد فعل حلـادث مقـتل السـردار وهو



١٦٠

ـنـاقـضـة قـبل غــيـره الـذى أبـان عن أن الـلـنــبى تـصـرف تـصـرفـا شــبه فـردى بـا
ه لإلنـذار البـريطـانى الشـهيـر وما لتـوجهـات اخلارجـيـة البـريطـانيـة فى تقـد
احـتواه هـذا اإلنـذار وقـد وصـفه عـبـد العـظـيم رمـضـان بـاإلسـراف وأشار إلى
ـطالب الـتى طلب سـرفة الـتى جتلت فى ا ـكن لنـا أن نسـميـه بالـطبـيعـة ا ما 
ـهـا إلى سـعـد زغـلـول فى شـكل الـلـورد ألـلـنـبى إلـى حـكـومـته الـسـمـاح له بـتـقـد
ــطــالب فــيــمــا يــبــدو احلـد الــذى اتــفق عــلــيه فى إنــذار نـهــائـى وجتـاوز هــذه ا
ــســتــر مــكــدونــالــد اجــتــمــاع أغــســطس ١٩٢٤ فى لــنــدن بـــ رئــيس الــوزراء ا
نـدوب السـامى ألنبى والـسير لى سـتاك ضـحية احلـادث نفسه وهـو يذكر وا
ـطـلب أن وزيـر اخلـارجــيـة الـبـريـطــانـيـة كـان قـد رفـض الـسـمـاح بـتــقـد هـذا ا
بالـشكل الذى كان ألنبى قد أعـده فأجرى فيها قلـمه بالتعديل واحلذف فقد
ـطلب الـسادس بـحيث الـيـة وعدل ا ـطـلب الرابع اخلـاص بالـغرامـة ا حذف ا
ـنـزرعـة فى الـسـودان «إلى احلد يـنص عـلى أن تكـون زيـادة مـسـاحـة األطيـان ا
ـثال ـصــر وبـواســطـة جلـنــة فـنــيـة تــضم  ــكن  اعـتــبـاره غــيـر ضــار  الـذى 
نفصلة الذى ينص طلب الـثانى فى الوثيقة ا صرية» كما حذف ا للـحكومة ا
وظـف األجانب وشـروط تسوية علـى وجوب إعادة النـظر فى قواعـد خدمة ا
معـاشاتـهم طبـقا لـرغبات احلـكومـة البـريطـانيـة كمـا أبدى عـدم موافقـته على

ديباجة اإلنذار.
(٧٢)(٧٢)

وقد انـفـرد عبـد الـعظـيم رمـضان بـاإلشـارة إلى أن التـعـديالت التـى أدخلـها
وزيـر اخلـارجــيـة الـبـريـطـانـيـة عــلى صـيـغـة اإلنـذار الـذى اقــتـرحه الـلـورد ألـنـبى
(١٩٢٤) لم يـقدر لها التـنفيذ وأبـان عن السبب فى ذلك معـتمدا على ما رواه
اللـورد ألـنبى نـفـسه فـيمـا بـعد وهـو أنه حـينـمـا أبرق بـاقـتـراحاته إلى حـكـومته
هـا طلب إلـيهـا فى الوقت نـفسه أن يـصله للـحصـول على مـوافقـتهـا عـلى تقـد
الرد ظـهر يوم ٢٢ نـوفمبـر فلما بـلغت السـاعة الرابـعة والربع دون أن يأتى رد



١٦١

احلـكــومـة الــبـريــطـانــيـة عــزم الـلــورد ألـنــبى عـلى تــقـد إنــذاره إلى احلــكـومـة
ـذكرة ـوافـقـة الـرسـميـة ألنه كـان يـريـد أن يـسـلم ا ـصـريـة من غـيـر انـتـظار ا ا
صرى فى الـساعة اخلـامسة ـان ا إلى سعـد زغلـول باشا قـبل أن يجتـمع البر
وكان يـخشى أن يعلن سعد زغلول عندئذ استقالته قبل أن يتلقى جزاءه وقبل
ـسـئولـيـة علـى أنه بيـنـمـا كان الـلـورد ألنـبى يـتـأهب لـلمـسـير فى أن تلـصق به ا
حــرسه الـعـسـكـرى وصـل الـرد الـرسـمى فى تــلك الـلـحـظـة لــكـنه لم يـقـرأه إذ
أدرك من طــوله أنه لــيس مـوافــقـة تــامــة عـلى مــقـتــرحــاته فـمــضى فى مــوكـبه
لتـقد إنـذاره وهو يعـلم أن حكومـته ال توافق علـيه كليـة وسار فى حرسه من
حـمــلــة الـرمــاح قـاصــدا رئـيـس الـوزراء وكــان مـكــتـبه فـى مـواجــهـة دار مــجـلس
النـواب حيث راح الـنواب يـتجـمعـون فيه انـتظـارا لعـقد اجلـلسـة وبعد أن تـلقى
ـنــدوب الــسـامى من الــفـرســان حتــيـتــهم وصـدحت مــوســيـقــاهم دخل الـبــنـاء ا
واجته رأسـا إلى غرفـة رئيس الـوزراء ثم قرأ عـليه بـاإلجنلـيزيـة نص مطـالبه
وترك له تـرجمتهـا الفرنسيـة ثم عاد لعربته وتـلقى من الفرسـان حتيتهم مرة
ــــتـــجـــمـــعـــة ورجـع وسط حـــرسـه فى بطء إلى دار أخـــرى أمــــام اجلـــمـــاهـــيـــر ا

اإلقامة.
وقد أكـد عـبد الـعظـيم رمضـان أن الـلورد ألـنبى بـرر تقـد طـلبـاته التى لم
توافق عـليها حكومته وهى الطلبات التى تعرضت للنقد من اإلجنليز أنفسهم
بـهـذه الـقـصـة لـكن اإلجنـلـيـز اعـتبـروا طـلـبـات ألـنـبى سـعـيـا لالنـتـقـام وانـتـهازا
ة للـفـرصـة لـلـكسـب وقد أدرك هـؤالء أنه ال تـوجـد صـلـة مـحتـمـلـة بـ اجلـر
ـوظف األجـانب كما الـتى وقعت وب مـسألتى الـرى فى السـودان وتعويض ا

. طالبة بثمن الدم عمال غير كر اعتبروا ا
(٧٣)(٧٣)

وقـــد كــان عــبــد الــعــظـــيم رمــضــان من الـــشــجــاعــة األدبــيــة فـى نــظــرته إلى
واقف اخملتلفة للسياسة البريطانية بأن قال: ا
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«إن أهـداف احلـكــومـة الـبـريـطـانـيــة كـانت ال تـسـيـرهـا الــعـاطـفـة والـغـضب
كتـلك الـتى تسـيـر اللـورد ألنـبى الـذى كان يـهدف إلى اإلرهـاب واالنـتقـام وقد

تمثل هذا فى استعراضه العسكرى عندما قام بتقد إنذاره».
«كـمـا تـمـثل فى الـضـريـبـة الـبـاهـظـة الـتى بـلـغت نـصف مـلـيـون جنـيـه وتمـثل
ـصـرية أثـقاال وظـفـ األجانب لـتـحمـيل اخلـزانة ا أيضـا فى مـطلب تـعـويض ا
نزرعة قطنا أخرى وتـمثل فى الصيغة التى صاغ بهـا مطلب زيادة األراضى ا
ـصــريــ فى أقــواتــهم وتــخـويــفــهم بــاجلــوع والـعــطش ثـم تـمــثل فى لـتــهــديــد ا

طالب التالية التى يتقدم بها ومنها احتالل جمارك اإلسكندرية». ا
ـصــر فـهـو حتــمـله ـظــاهـر الــتى تـمــثل رغـبــته فى الــتـشــفى  «أمـا أعــظم ا
بنـفسه مسئولية تنفيذ هذه اإلجـراءات الصارمة وهو يعلم أن حكومته ال تقره
عـلـيـه كـلـيـا ولم تــغـفـر له حـكــومـته هـذا الـتــصـرف بـعـد ذلك فــأخـذ بـجـريـرته

وأخرج من منصبه.
(٧٤)(٧٤)

وتمـثل رؤيـة عـبـد العـظـيم رمـضـان حلادث مـقـتل الـسـردار تعـبـيـرا قـويا عن
ـانـه الـعـمـيق بــالـعـمل اجلـمــاهـيـرى وحتـفــظه الـشـديــد فى الـوقت ذاته عـلى إ
الـعمل السرى وجدواه وذلك إلى حد أنه ذهب إلى القول بأن حادث السردار
ـكن أن يـلـحقـه الـعمـل الـفردى مـن ضرر ـا  ـوذج  «يـجب أن يـؤخـذ عـلى أنه 

ماحق بالقضايا الوطنية مهما قدم لها من خدمات».
ـثـال اإلشـارة إلـى وصـفه لـلـوفـد ولـنـضـاله فى ثـورة  وبـكــفـيـنى عـلى سـبـيل ا
١٩١٩ ولــوزارة الــشـــعب الـــتى رأســهـــا ســعـــد زغــلــول فـى ١٩٢٤ بــأنـــهــا الــوزارة

البرجوازية األولى.. وهكذا.. وهكذا.
وقـد اســتـمــر عـبـد الــعـظــيم رمـضــان فى انـتــقـاده لــلـعـمـل الـسـرى عــلى هـذا
ـنـوال إلى أن قـال: «إن الـضــرر الـذى أحلـقه الـعــمل الـفـردى بـثـورة ١٩١٩ فى ا
حادث السردار قد فاق ما قدمه لها فى السنوات الست السابقة من فائدة».
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ا وكان عـبد العـظيم رمضان يـشرح فكـرته هذه بالقـول «بأن ثورة ١٩١٩ إ
حتـركت وأحـرزت مـكـاسـبـهـا بـالـعـمل اجلـمـاهـيـرى وحـده عـلـى مـسـتـوى الـعـمال
وظف وغيرهم من طبقات اجملتمع ثقف والتجار والصناع وا والفالحـ وا
ــكن أن نــقـارن فـى األهـمــيــة بــ عــمل جــمـاهــيــرى كــإضـراب اخملـتــلــفــة وال 
وظـفـ أو مـقاطـعـة جلـنة مـلـنـر أو الثـورة الـشـاملـة الـتى اجـتـاحت البالد فى ا
مــارس سـنــة ١٩١٩ وبـ حـادث مــثل االعــتـداء عــلى مـحــمـد ســعـيــد بـاشـا أو
البـكـبـاشى كـيف وليس مـعـنى هـذا أن نـقلل مـن أهمـيـة الـدور الذى كـان يـلـعبه
القـطـاع الـسرى فى خـدمـة احلـركة الـوطـنـية وخـصـوصـا أنه كان مـتـجـاوبا مع
ا أريد القول إن احلركـة الوطنيـة اجلماهيريـة ويدور فى إطارها الشـامل وإ
وزن هذا الـعمل فى دفع عجلة احلركة الوطنية إلى األمام لم يكن شيئا يذكر
فـــقــد كــانت هــذه احلــركــة مــاضـــيــة فى طــريــقــهــا بـه أو بــدونه ولــكن احلــركــة
الوطـنيـة لم تكن لـتتـقـدم بدون عـمل جمـاهيـرى مثل مـقاطـعة جلـنة مـلنـر الذى
كان نـقطـة التحـول فى معـركة احلمـاية وفى الـواقع أن الوزن احلقـيقى لـلعمل
الــفــردى الـذى جــرى فى ثــورة ســنــة ١٩١٩ هــو الـذى ظــهــر فى حــادث مــصـرع
السـردار عـنـدمـا تشـابك فى عـجـلـة احلـركة الـوطـنـيـة فعـرقـلـهـا ثم أدارها إلى

الوراء».
(٧٥)(٧٥)

هـمة فى وقد كـان عبـد الـعظـيم رمـضان مـنذ الـسـتيـنيـات واعـيا لـلحـقـائق ا
إدارة الصـراع الدولى وحـركيـاته بعـيدا عـما كـانت تفـرضه الـثقـافتـان الوطـنية
والقـانونية وما توحيـان به وما تقنعان به أصحـابهما من رؤية وآراء وقد بدا
هذا مـنذ طـرح فى رسالته الـعلـمية مـوضوع الـسودان واختالف وجـهتى الـنظر
ـصرية فـيه وقد كانت لـديه الشـجاعة األدبـية ليـثبت أن موقف البـريطانـية وا

بريطانيا كان أقرب إلى اإلقناع من موقف مصر:
ـــهـــدون ألنـــفــســـهم «... كــان اإلجنـــلـــيـــز فى ذلك الـــوقـت ومن قـــبل ذلك 
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الـسـبـيل فـى الـسـودان بـبث الـدعـايـة بـجـمـيع الـوسـائل لـغـرس شـعـور الـكـراهـيـة
ـتعـلـم للـمـصريـ عـند جـمـيع أفراد الـشـعب السـودانى خـاصة عـنـد غيـر ا

صري يريدون استعبادهم وعنـد رجال القبائل فقد أفهم هؤالء جميـعا أن ا
كـما استعبدوهم من قبل أيام احلكم التركى وأدخل فى روع اجلميع أن مصر
ـياه النيل وأنها هى التى تـقف حجر عثرة فى سبيل تريـد أن تستأثر دونهم 

التقدم الزراعى فى للسودان».
«وفى الــوقت نـفــسه كــان مـوقف إجنــلـتــرا من مـســألـة الــسـودان مــتـفــقـا فى
ـصـيـر» ومصـلـحة ظاهـره مع الـنـظريـات الـدوليـة احلـديـثة مـثل «حق تـقـرير ا
الــســودانــيـــ وإرادتــهم تــلـك الــتى كــانت تـــنــســجم مـع االجتــاه الــدولى وهــذه
صري الذين تسلطت السـياسة كانت من الناحية الفعلـية أجنح من سياسة ا
صريـة أو فى مسألة السودان علـيهم ثقافتهم الـقانونية سواء فى الـقضية ا
فــراحـــوا يــدافـــعــون عـن وجــهـــة نــظـــرهم بــاألســـانـــيــد والـــبــحـــوث الــتـــاريــخـــيــة

عاهدات الدولية وتصريحات اإلجنليز من وزراء وساسة». وا
(٧٦)(٧٦)

كان عـبـد الـعظـيم رمـضـان من الـذكاء الـتـاريـخى بـحيث اعـتـمـد فى تـأريخه
لقـضـية الـسودان عـلى عـدد من األعمـال التـاريـخيـة الـتى لم يلـجأ إلـيـها غـيره
ـثال كـتـاب أحـمـد خـير احملـامى: كـفـاح جـيل تـاريخ حـركة ومنـهـا عـلى سـبـيل ا
اخلــريــجــ وتــطــورهــا فـى الــســودان دار الــشــروق الــقــاهــرة ١٩٢٦ وكــتــاب
ــطــلـع مــحــزون: ضــحـــايــا مــصـــر فى الــســودان وخـــفــايــا الـــســيــاســة الــبـــاحث ا
اإلجنـلـيـزيــة الـطـبـعـة الــثـالـثـة الــذى طـبع فى مـطـبــعـة الـسـفـيــر اإلسـكـنـدريـة
١٩٣٥ ومذكـرتان للـمرحوم أمـير اللـواء محمد لـبيب الشـاهد وأمير اآلالى
ـصــرى فى الـســودان ومـأســاة خـروجه أحــمـد بك رفــعت من أعــمـال اجلــيش ا
ـســتــقـبل مــنه وقــد طـبــعــتــا عـلى نــفــقـة األمــيــر عــمـر طــوســون فى مـطــبــعــة ا
اإلسكندرية ١٩٣٦  وقد كان لعبد العظيم رمضان رأى مهم وهو أن السياسة
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ا البـريطانية فى السودان لم تكن فض احلكم الثنائى من الناحية القانونية وإ
ــصــريــة فــضه من الــنــاحـــيــة الــفــعــلــيــة تـــمــامــا وإزالــة آخــر مــظــاهـــر الــشــركــة ا

اإلجنليزية.
صري من قضية السودان ويذكر لعبد العظيم رمضان أنه تناول موقف ا
من مـنظـور شـامل لم يـقف عـنـد حدود نـشـاط احلـكـومة أو مـفـاوضـات الـوفد
ــصـريـة ـ ـا تــنـاوله من خالل دراســته الـطــيف الـواسع لــلـعالقـات ا وغــيـره وإ
ـثـال إشـادته بـزيـارة مـحـمـد الـســودانـيـة وتـأتى فى هـذا اجملـال عـلى سـبـيل ا
ـــبـــكــــرة لـــلــــســـودان عـــام ١٩٢٣ حـــافـظ رمـــضـــان (زعــــيم احلــــزب الـــوطـــنـى) ا

تمردة. واتصاالته الشخصية مع العناصر السودانية ا
(٧٧)(٧٧)

ــوذج ســريع آلراء عــبـد الــعــظــيم رمــضـان فـى بـعض زعــمــائــنـا ونــأتى إلى 
وسياسيينا فى فترة الليبرالية.

ـثال رأيـا منـصفـا له فى مـصطـفى كامل عـلى الرغم وسنـأخـذ على سـبيل ا
ـبـهــورين بـأدائه بل إنه وصل إلى درجـة من أنه لم يـكـن من أنـصـاره وال من ا
أن عبارة له فى كتابه عنه وصفت بعض توجهات مصطفى كامل بأنها «الوهم

قدس». ا
ـــوضـــوع الـــذى أود أن أشـــيـــر إلى إنـــصـــاف عـــبـــد الـــعــظـــيـم رمـــضــان أمـــا ا
ـوقف ذلك الـزعـيم الـوطـنى الـكـبـيـر من قـضـيـة ـصـطـفى كـامـل فـيه فـيـتـعـلق 
ـا هــو مـشـهـور من أن سـعـد زغـلـول كـان هـو الـوحـدة الــوطـنـيـة فـعـلى الـرغم 
ــتـمــثل فى الــوفـد فــإن عـبـد الـذى احــتـضن األقــبـاط فـى الـنـظــام الـســيـاسى ا
الـعـظـيم رمـضـان الـذى عـرف بـانـتـمـائه الـفـكـرى إلى مـعـسـكـر الـوفـد وبـعده أو
جتـانبـه عن مـعسـكـر احلـزب الـوطـنى كـان هـو الـذى أشـار بـوضـوح وتوثـيق إلى

صطفى كامل فى هذا اجملال: بكر  الدور ا
«... واحلـقـيـقـة أن سـعـد بـاشـا زغـلـول لم يـكن أول مَنْ أشـرك األقـبـاط فى
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احلـركة الـوطـنـية إذ سـبـقه إلى ذلك مـصـطفى كـامل الـذى اصـطـفى إليه من
قـبل األستـاذ ويصـا واصف ومـرقص حنـا بـاشا كـما كـان فى مـقاالته وخـطبه
سلمـ واألقباط باجلهاد الوطـنى بيد أن دعوة مصطفى يدعـو إلى ارتباط ا
كامل الـتى كانت تستـند إلى الفكرة الـدينية والتى كـانت تربط ب االستقالل
والتـشيع لـدولة اخلالفـة وتدعـو للـجامـعة اإلسالمـية لم يـكن من شـأنهـا كما
يقول محمد زكى عبد القادر أن جتذب األقباط إليها جذبا كثيرا أو قليال».

(٧٨)(٧٨)
ــنــشــقـ عـن الـوفــد نــظـرة وقـد كــانت نــظــرة عــبـد الــعــظــيم رمـضــان إلى ا
مـحــكــومـة بــالــهـوى الــوفــدى وبـحـب الـوفــد والــرغـبــة فى بــقــائه مـوحــدا غــيـر
نـشق وهـو دافع جمـيل بالشك كما أن هـذا الدافع توافق مـزعزع بأبـنائه ا

ؤرخنا. مع الفكرى 
وانـطـالقـا من هـذا فـقــد وصف عـبـد الـعـظــيم رمـضـان انـشــقـاق الـنـقـراشى
ومـاهر بأنه أسوأ االنـسالخات الثالثـة التى حدثت فى تـاريخ الوفد حتى ذلك
احلـ لقد كـان االنسالخ األول فى عام ١٩٢١ عـامل قوة للوفـد وليس عامل
عـتدلـ وكان االنسالخ ضعف ألنـه استخـلص للـوفد ثـوريته بـعد انـسحـاب ا
الـثــانى فى عــام ١٩٣٢ من هـذا الــنـوع أيــضـا فــقـد صــهـر الــنـضــال ضـد عــهـد
صدقـى باشـا أعـضـاء الـوفد فـبـقى بـعـضـهم صـامدا واحـتـرق الـبـعض اآلخر
أمـا االنـسـالخ الـثـالث فى عـام ١٩٣٧ فـكـان شـيـئــا مـخـتـلـفـا لـقـد كـان صـراعـا
على السلطة داخل الوفد بعد انتهاء مرحلة التصارع من أجل االستقال وكان
بعـيـدا فى أسـبابه عن الـقـضـية الـوطـنيـة وقـد أحـدث صدعـا وثـلـما فى الـبـناء
ـثـله الـوفــد فـاسـتـطـاعت قـوى الـرجـعـيـة أن ـقـراطـى الـكـبـيـر الـذى كـان  الـد
تـــنــــفـــذ خاللــــهـــا وتـــضــــرب ضـــربـــتـــهــــا وحتـــقق أغــــراضـــهـــا فـى هـــدم احلـــيـــاة
ـقراطية الـتى ظلت تتربص بـها دوما منذ صـدور دستور ١٩٢٣ ثم إقامة الد

احلياة األوتوقراطية والفاشية مكانها.
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(٧٩)(٧٩)
وعــلى الــرغـم من مــواقف عــبــد الـــعــظــيم رمــضـــان الــواضــحــة من اإلخــوان
سـلـمـ وجـماعـات اإلسالم الـسـياسـى فإن عـبـد الـعظـيم رمـضـان جـعل أحد ا
ـسـلـمـون لم يـحـرقـوا الـقـاهـرة» وقـد حـرص عـبد عنـاوين مـقـاالته: «اإلخـوان ا
ــســـلــمــ وحــرق الـــعــظــيم رمـــضــان عــلـى أن يــنــفى أيـــة عالقــة بـــ اإلخــوان ا
القـاهـرة مفـندا جـملـة عارضـة فى مذكـرات إبراهـيم طلـعت عن حديث له مع
عبـد الـناصـر ومـفنـدا االتـهام الـذى مـرره أحمـد حـس فى اجلـزء الـثالث من
مـذكـراته «واحـتـرقت الـقــاهـرة» الـذى صـدر عـام ١٩٦٨ وقـد وصل فى دفـاعه

عن اإلخوان فى هذه اجلزئية إلى قوله:
ـســلــمـ دور فى حــريق الــقـاهــرة فــهـو دور إنــقـاذ «... وإذا كــان لإلخــوان ا
حـركة الضـباط األحـرار من السـقوط فى لـهيب احلـريق! فمـن الثابـت أن عبد
النـاصر قـد اتصل بـحسن العـشمـاوى وصالح أبـورقيق أثنـاء احلريق وأبـلغـهما
عـسكـرات حيث تـوجد أنه سـوف يجـرى تفـتيش مـكتب الـضـباط األحـرار فى ا
أسلـحـة مخـبـأة وطلب إلـيـهمـا نـقل هذه األسـلـحة وقـد اسـتجـابـا لهـذا الـطلب
وأرسال الــعـربــات لـنــقل هــذه األسـلــحــة من الـثــكـنــات وســارت بـهــا فى شـوارع

القاهرة احملترقة!».
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(١)(١)
فى هذا الـفصل نشير إلى مجمل أحكام  الدكتور عبد العظيم رمضان  فيما
يـتـعـلق بـحـرب أكـتوبـر ١٩٧٣ وهى أحـكـام صـائـبـة فى مـعظم اسـتـنـتـاجـاتـها وفى
حتلـيالتها الذكية لكـنها مع ذلك متأثرة باجلـو العام للوقت الذى كتـبها صاحبها
فـيـه أو وصل إلـيــهـا بــاسـتــنـتــاجه. ومع أن عــبـد الــعـظــيم رمـضــان لم يـقــدم هـذه
بـوبة وال جمـعها مع بـعضهـا حتت هذه العـناوين فإنى األحكـام بهذه الـطريقـة ا
أؤكد لـلقـار أنى لم أضف من عنـدياتى إلى أحـكامه اجلـميـلة الـتى تنـاثرت على
ـقــاالت الـتى تـكــون مـنـهـا هــذا الـكـتـاب وهى مـدى فــصـول كـتـابـه  وعـلى مـدى ا
ــقـاالت الـتى اســتـمـر نـشــرهـا أكـثــر من عـام ولـيس لـى من فـضل إال فى إعـادة ا
ـوضوعى وهو مـا اقتضى ترتـيب هذه األفـكار وإعادة تـبويبـها عـلى هذا النـحو ا
منى نسج فقرات نشرت فى مواضع متباعدة فى نسيج واحد لم يقدمه صاحبه

على هذا النحو.
ومع أن أسـلــوب عـبـد الـعـظــيم رمـضـان فى الـكــتـابـة الـصـحـفــيـة الـعـامـدة إلى
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التـشويق كان يستـدعى تكرار كثيـر من األفكار فإنى كنـت أجد فى هذا التكرار
ضــرورة يــتــطــلـبــهــا األســلــوب الــعــلـمـى واالنـتــمــاء الــقــومى فى مــواجــهــة األفــكـار

غرضة عن حرب أكتوبر. اجوجية وا الد
والــواقع أن تـكـرار عــبـد الـعــظـيم رمــضـان ألفـكــاره لم يـقف عـنــد هـذا احلـد
ــا كـان الـرجل يــسـتــدعى كـثـيــرا من أفـكــاره وآرائه فى مـواضع مــخـتــلـفـة من وإ
سـيـاقـات حـديـثـة عن حـرب أكتـوبـر ومـا سـبـقـهـا وواكبـهـا وأعـقـبـهـا وقـد كان فى
هـذا مــعــذورا بـحــكم تـداخـل األحـداث الــسـيــاسـيــة مع األحــداث الـعــسـكــريـة مع

اخللفيات التاريخية ومع اآلراء الصحفية والفكرية أيضا.
ــعـلـومـات ويـنـبــغى لـنـا اإلشــادة بـقـدرة عــبـد الـعـظــيم رمـضـان عــلى تـوظـيف ا
ـكن وال ننـسى فى هذا احملـدودة نسـبيـا عن احلرب أقـصى توظـيف تـاريخى 
ـقاالت وقد تـقدمت به السن وأصـابته كثـير من أعراض اجملـال أنه كتب هذه ا
نحه العذر فى عدم الكتابة لكن روحه الوثابة دفعته رض الـتى كانت كفيلة  ا
إلى أن يـبدى آراءه الذكـية ويسـجلـها رغم كل الصـعوبـات الظاهـرة وأعترف فى
ـقاالت أو ـطـبـوع أنه أمـلى هـذه ا هـذا اجملال بـأنه يـبـدو من نـصـوص الـكـتاب ا
ـطـبـوع فى الـكـتـاب أخـطاء إمـالئـية أمـلـى معـظـمـهـا ذلك أنـه تـوجد فـى الـنص ا
ـكن أن يقـرهـا لو أنه هـو الـذى نسخ الـنص أو راجع بـروفاته وهى ولـغويـة ال 

أخطاء دالة بوضوح على صحة الظن الذى أميل إليه.
(٢)(٢)

وعــلى كل حـــال فــلــنــمـض إلى مــجــمـل آراء عــبــد الـــعــظــيم رمـــضــان فى هــذا
يدان: ا

أوال: تواكب فكرة خوض مصر حربا هجومية بجيش دفاعىأوال: تواكب فكرة خوض مصر حربا هجومية بجيش دفاعى
لفت عـبد العظيم رمضان النظر بقوة إلى حقيقة مهمة هى أن مصر عندما
خاضت حـرب أكتوبر فإن جـيشها كان جـيشا دفاعيـا بالدرجة األولى ! ولم يكن
ــصــريـة ـ ــلك الــقــوة لــتــحــريــر سـيــنــاء من الــقــنــاة إلى احلــدود ا هـذا اجلــيش 
اإلسرائـيـلـيـة ذلك أن جـهـود الـرئـيس الـسـادات لـتـحويـل جيـش مصـر من جـيش
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دفاعى إلى جيش هجومى كانت قد فشلت جميعها بسبب السياسة السوفيتية
الـتى كـانـت تـعـوق تـسـلح مـصـر! والـتى كـانـت تـعـارض تـمـامـا احلـرب الـهـجـومـيـة
ة يونـيو ١٩٦٧! فوق أنها لم تكن تثق فى ة كهز خوفـا من أن تمنى مصر بهـز

السادات ثقتها فى عبد الناصر.
ـة يونيو وفى الـوقت نفسه فـإن موازين القـوى ب مصـر وإسرائيل بـعد هز
١٩٦٧ كانـت تميل بشكل ثابت لصالح إسرائيل على نحو يضغط على يد مصر
من أجل شنّ احلـرب قبل أن تـتزايـد الـفجـوة على نـحـو تتـجاوز فـيـها تـضحـيات

حرب أكتوبر إمكانات مصر.
نطلق كانت الظروف تضغط على يد مصر خلوض حرب حترير «من هـذا ا
بـجـيش دفـاعى ال هـجـومى قـبل أن تـتـكـرس أوضاع االحـتـالل اإلسرائـيـلى عـلى

الضفة الشرقية للقناة إلى ما شاء الله».
(٣)(٣)

وكان عـبد العظيم رمـضان يقدر مدى ما تـطلبه اعتماد الـسادات خطة تتفق
ـصرية التى ال تـمكنهـا من الوصول إلى احلدود ـسلحة ا مع إمكـانات القوات ا
ـصــريــة ـ اإلســرائــيــلـيــة وكــانت هــذه اخلــطــة هى خـطــة الــهــجــوم احملـدود أو ا

احلرب احملدودة.
كـان عــبـد الــعـظــيم رمــضـان يــرى أن دراسـة مــديـر اخملــابـرات الــعـامــة الـلـواء
ـصـرية أوصـلته ـسلـحة ا (الفـريق فـيمـا بعـد) أحـمد إسـماعـيل لـوضع القـوات ا
إلى «نـظــريـة ثـالـثـة ضـمـنـهـا تـقـريـره الــذى عـرض عـلى اجملـلس األعـلى لـلـقـوات
صـرية لـيست فى سـلحـة ا سـلحـة يوم ٦ يـونيـو ١٩٧٢ مـلخـصهـا أن القـوات ا ا
الـوضع الـذى يسـمح لـهـا بالـقـيام بـعـملـيـة هجـومـية ألن هـذه الـعمـلـية الـهـجومـية
صريـة وبالتـالى فإن توقـيت احلرب يجب أن مرتـبطة بـإعداد الـقوات اجلويـة ا

صرية وقوات إسرائيل اجلوية». يرتبط بإغالق الفجوة ب القوات اجلوية ا
«لقـيت فكرة احلـرب احملدودة هجـوما من القادة الـعسكـري على أساس أن
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مـصــر يـجب أال تــخــاطـر بــاحلـرب إال بــعـد تــكـوين قــوة ردع كـافــيـة تــسـتــطـيع أن
تضرب عمق العدو».

«ولــكن صــاحب هــذه الــفــكـــرة احملــدودة وهــو الــلــواء ســعــد الــدين الــشــاذلى
عركة صـرية يعنى تأجيل ا أوضح أن ربط بـدء احلرب بإعداد القوات اجلوية ا
ســنــوات ال يــعــلم مــداهــا أحــد ألن الــفــجــوة بـ الــقــوات اجلــويــة اإلســرائــيــلــيـة
ـصـريـة تـمـيل إلى االتـسـاع لــصـالح إسـرائـيل وبـالـتـالى بـجب والـقـوات اجلــويـة ا
التـخطيط حلـرب هجوميـة محدودة فى ظل تفـوق جوى معاد واالسـتعاضة عن
صـرى الـهـجـومى بـسالح الـصـواريخ الـدفاعى سـالح صواريخ الـسالح اجلـوى ا

ضادة للطائرات». سام ا
«حتت إحلــاح وضــرورة قــيــام مــصــر بــاحلــرب ضــد إســرائــيل قــبل الــرئــيس
السـادات فكـرة احلرب الـهجـومية احملـدودة وحتدى الـتفـوق اجلوى اإلسـرائيلى

صرية». بشبكة الصواريخ ا
«لــكـنه فـى الـوقت نــفــسه كــان قـد تــوصل إلى أن تــنــفـيــذ خــطـة هــذه احلـرب
الهجومية احملدودة يتطلب االستغناء عن «الوحدات الصديقة» أى إنهاء خدمة
اخلـبراء الـسـوفيـيت! إذ كـان من الـعـسيـر عـلى مـصر شن هـذه احلـرب احملدودة
فى ظل الــوجــود الـســوفـيــتى فى مــصــر وذلك العـتــراض الــسـوفــيـيـت عـلى شن
حــرب هـجــومـيـة مـن جـهــة وحـتى ال يــنـسب إلى الــسـوفــيـيت أى فــضل فى هـذه

احلرب».
(٤)(٤)

صرى والسورى كان وقد نـبه عبد العظيم رمضان إلى حقـيقة أن الطيران ا
ــدى الـبـعـيـد والـقـادرة عـلى حـمل ـقـاتـلـة ذات ا يـفـتـقـر إلـى الـطـائـرات الـقـاذفـة ا
كمـيات ضخـمة من الـقنابل والـصواريخ التـييـمكنـها مهـاجمـة العمق اإلسـرائيلى
وتـقـد الــدعم لـلـقــوات الـبـريـة الــعـربـيـة فـى تـقـدمـهــا ضـد الـعـدو كــمـا نـبه إلى
صـري فى حقـيقـة أن الطـيـارين اإلسرائـيلـي كـانوا يـتفـوقـون على الـطيـارين ا
اخلبـرة والتـجربـة ومع هذا فـإنه نبه إلى حـقيـقة أخـرى ال تقل أهـمية وهى أن
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صـريـ كانـوا يـتمـيـزون بالـشـجاعـة «ولـكن الغـالـبيـة الـعظـمى مـنهم الـطـياريـن ا
كـــان تــقل ســاعــات طـــيــرانــهم عن مــائـــة ســاعــة طــيــران فـى حــ كــان مــتــوسط

ساعات طيران الطيارين اإلسرائيلي يزيد على ٢٠٠٠ ساعة!
وقـد خلص هـذا كـله فى قـوله: إن الـقـوات اجلـويـة اإلسـرائـيـليـة كـانت تـسـبق

صرية بعشر سنوات على األقل». القوات اجلوية ا
كمـا أثبت عبـد العظـيم رمضان حـقيقـة ال تقل أهميـة عن هذا كله وهى أنه
ـيج ٢١ الـتى لدى عنـد طـرد اخلـبراء الـسـوفـييـت من مصـر كـان عـدد طائـرات ا
مصـر يفوق عدد الطيارين الذين يـستطيعون قيادتـها وهكذا فإن مصر لم تكن
لــتـــفــيـــد من قــدوم طـــائــرات جــديـــدة إال إذا كــانت هـــذه الــطـــائــرات مــصـــحــوبــة

بطياريها أو إال إذا كانت تعويضا عن طائرات تفقدها فى احلرب.
(٥)(٥)

ثانيا: حقيقة إسهام العرب فى حرب أكتوبرثانيا: حقيقة إسهام العرب فى حرب أكتوبر
ـحص فـكرة كان عـبـد الـعـظيم رمـضـان مـهـتـما وحـفـيـا أشـد احلفـاوة بـأن 
اشــتـراك الــعـرب فى احلــرب مع مـصـر وأن يــثـبت أن مــثل هـذا االشــتـراك كـان

مستحيال.
ومـع مــا عــرف عـن اجتــاه عــبـــد الــعــظـــيم رمــضـــان من الــتـــقــلــيـل الــدائب من
إمكـانية الـتعاون الـعربى ومع ما عرف عـنه من انحيـاز مبرر ومـفهوم إلى الرأى
ـصــريـ عــلى أنــفـســهم أوال  فــإنه يـثــبت بــاألسـانــيـد الـقــائل بــضـرورة تــعـويـل ا
رويـة أن الـرئـيس الـسـادات لم يكـن يعـول كـثـيـرا علـى العـرب فى تـقـد الـعون ا
ـصـر فى حربـهـا ومع هذا فـإنه (أى الـسادات) كـان يتـوقع أن يـنضم العـسـكرى 

العرب إلى مصر إذا ما بدأت احلرب بالفعل::
عـركة مصـرية أسـاسا وسـوف يقف الـعرب موقف «قال الـسادات: سـتكـون ا
ـتــفــرج فـى الـبــدايــة لــكــنــهم ســوف يــجــدون أنــفــســهم فى مــوقف صــعـب أمـام ا

شعوبهم فيضطرون فى النهاية إلى أن يغيروا موقفهم!».
ــمـلــكـة «... لـقــد كـان (الــضـمــيـر يــعـود عــلى الــسـادات) يــثق فى اسـتــعـداد ا
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الـعـربـية الـسـعـوديـة ولـيـبيـا لـتـقـد الـعون الـعـسـكـرى فـكـلتـاهـمـا بـاإلضـافة إلى
صر دعما ماليـا قدره ٩٥ مليون جنيه استرلينى ولألردن الكـويت كانت تقدم 

٤٠ مليونا سنويا».
غرب والعراق فكان «ولكن بـالنسبة لبقية البالد العـربية وهى اجلزائر وا

يرى أنها تزايد فقط ولن تعطى شيئا».
(٦)(٦)

عنى بعبارات أخرى فيقول: وهو يعبر عن هذا ا
«لم تــكن مــصــر فى ذلك احلــ تــطــمـع فى حــرب قــومــيــة تــخــوضــهــا الـدول
العـربية مجتمعة ضد إسرائيل ذلك أن ثـقة البالد العربية فى قدرة مصر على
خوض حـرب ضـد إسرائـيل تـنـتصـر فـيـها كـانت ثـقـة شبـه منـعـدمة تـقـريـبا وفى
الـوقت نــفـسه كـانت ثـقـة مــصـر فى الـدول الـعـربــيـة شـبه مـنـعــدمـة وعـلى سـبـيل
ــثـال فــقـد كـانـت الـعالقــات بـ مــصـر وبـ كـل من اجلـزائــر والـعـراق واألردن ا

يسودها التوتر ألسباب متناقضة».
ويتـعـمق عبـد الـعظـيم رمضـان الـسبب فى مـثل هـذه النـتـيجـة الـواضحـة التى
قـام األول إلى طبيعة العالقات توصل إلـيها وصرح بها وهـو يعزو السبب فى ا

باشر بالوضع السياسى: صرية ـ العربية وتأثرها ا ا
ــصــريــة ـ الــعــربــيــة قـبـل حـرب أكــتــوبــر ١٩٧٣ تــعــتــبـر «... كـانـت الـعـالقـات ا
انـعــكـاســا أمــيـنــا لـلــوضع الــسـيــاسى الـذى كــان يــتـذبــذب بـ اخلالف والــوفـاق
والصـلح واخلصام ولكـنه فى كل األحوال كان يـستبعـد الدعم العسـكرى الفعال

صر عند إعالن احلرب».
(٧)(٧)

سـتوى الـقومى كـله وعلى مـستوى وهو يـفصل الـقول فـيمـا ذهب إليه عـلى ا
األركان العربية وطنا وطنا:

ــالى الــذى حــصـلت عــلــيه مــصـر من الــســعـوديــة والــكـويت «... كــان الـدعم ا
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ا أنـفـقته مـصر دون وليـبـيا يـبـلغ ٥٦٦ ملـيـون جنـيه أى مـا يعـادل حـوالى ٩% 
حسـاب لألرواح الـتى فـقـدتهـا مـصـر من أجل الـقضـيـة الـعربـيـة وال شىء تـلـقته
مـصر مـن بـقيـة الـدول الـعـربـيـة! عـلى الـرغم من أنـهـا كـانت أعـلى األصـوات فى

الهجوم على مصر».
وبـقـدرته عـلى الـدراسـة الـتـاريـخـيـة وصل عـبـد الـعـظـيم رمـضـان إلـى حـقـيـقة
صـرية بـالدول العـربية لـلحـصول على مـعونة مهـمة وهى أن عبء االتـصاالت ا
ـصــريـة وهى عـســكـريــة قـد حتــول حــتى وقع عـلـى عـاتق الــقـيــادة الــعـســكـريــة ا
حـقـيـقـة الشك فيـهـا وإن لم يـعـطهـا عـبـد الـعظـيم رمـضـان حـظهـا من الـتـسـبيب

والتحليل.
(٨)(٨)

وقـد قــيم عــبــد الــعـظــيم رمــضــان اإلسـهــام الــعــر بى فى اإلنــفــاق الـعــســكـرى
بطريقة كمية:

«... بــدراسـة حـجم اإلنــفـاق الـعــسـكـرى فـى الـدول الـعــربـيـة اتــضح أن مـصـر
وحدهـا كانت تنفق ٢١٫١% من دخلـها القومى على التـسليح وشئون الدفاع فى
ح كـانت هـناك دول أكـثـر غنى ال يـصل إنـفـاقهـا العـسـكرى إلى ٣% مـن دخلـها

القومى».
وبعبارات أخرى:

ـثـل فى ذلك احلـ ـصــرى كــان  «... عـلى الــرغم من أن الــدخل الــقــومى ا
٣٥% من إجــمــالى الــدخل الــقــومى الـعــربى فــإن مــصــر كــانت تــتـحــمل ٥٠% من

اإلنفاق العسكرى العربى».
سـلحة مـنذ عام «... ففـى ذلك احل كانت مـصر قد أنـفقت عـلى قواتهـا ا
١٩٦٧ حـتى ١٩٧٢ مـبالـغ هائـلـة وصـلت إلى ٤١٢٥ مـلـيـون جـنـيه فـإذا أضـيفت
ـمــتـلـكـات ارتــفع الـرقم إلى حــوالى ٤٥٠٠ مـلـيـون إلى ذلـك خـسـائـر مــصـر فى ا
جــنـيه وال تــدخل فى هــذا الـرقـم خـســائـر إغالق قــنــاة الـســويس وفـقــدان آبـار
البـتـرول فى سيـناء وهـو مـا يصل بـخـسائـر مـصر وإنـفاقـهـا العـسـكرى إلى سـتة

آالف مليون جنيه».
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«هذا فـضال عن خسـائر مصـر فى األرواح نتيـجة أعمـال العدو والـتى بلغت
خالل تلك الفترة ٢٨٨٢ شهيدا عالوة على ٦٢٨٥ جريحا».

(٩)(٩)
موقف سورياموقف سوريا

كـان عبـد العـظيم رمـضان يـكـرر استـنتـاجه القـائل بأن اشـتراك سـوريا مع
مــصــر فى حــرب أكــتــوبــر ١٩٧٣ لـم يــخــدم مــصــر بــحــال من األحــوال وعــلى
الــعــكس من ذلـك فــإنه قــلب مــوازيـن احلــرب الــتى كــانـت تــســيــر لــصــاحلــهــا

فسارت ضدها!.
وألنـنــا نــفـهم أن اشــتــراك سـوريــا كـان هــو الــذى أعـطـى لـلــمـعــركــة بـعــدهـا
الــقــومى وأن هـــذا االشــتــراك هــو الـــذى شــجع دوال أخــرى عـــلى االنــضــمــام
صـريـة ـ السـوريـة فانـنـا نخـتـلف مع عـبد الـعـظيم رمـضـان فى مثل لـلجـبـهـة ا
هـذا الرأى. وقد وصل عبد العـظيم رمضان  إلى القول بـأن حاجة السوري
لالشـتراك مع مـصر فى حرب أكـتوبر كـانت أكبـر بكثـير من حاجـة مصر إلى
اشــتــراكــهم فـى احلــرب وقــدم اســتــنـــتــاجــات فى غـــايــة الــذكــاء حــول جــدوى
اشـتراك مـصر مع سـوريا فـى حرب أكـتوبـر وهى استـنتـاجات التـزال بحـاجة

إلى تمحيص واختبار ومناقشة:
«... فــرضت الــظــروف الــعـــســكــريــة واجلــغــرافـــيــة أن تــكــون احلــرب عــلى
ـصــريـة «حـرب اجلـبــهـة الــسـوريــة «حـرب حتـريــر» وأن تـكــون عـلى اجلــبـهــة ا
حتـريك»! فــلم تـكـن ثـمـة مــسـاحــات مـائــيـة أو صـحــراويـة حتــجـز بــ الـقـوات
الــســوريــة والـــقــوات اإلســرائــيـــلــيــة وأكـــثــر من ذلك أن صــغـــر عــمق اجلــوالن
(٢٠كم) بـالـنسـبـة لعـمق سـينـاء (٢٠٠كم) لم يـكن يـترك أى مـجـال للـمـناورة أو
التوقف وإذا تمكن السوريون من استرداد اجلوالن والوصول إلى منحدراته
ـطلـة وصفـد وطـبريـة ومشـروع حتويل نـهر أمـكن للـمدفـعـية الـسوريـة ضرب ا

هم». األردن ومشروع رورتنبج الهيدرو ـ كهربائى ا
«... كــانت الــقــواعــد اجلـويــة اإلســرائــيــلــيــة بــعــيــدة عن مــدى الــطــائـرات
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ـصـريـة والسـوريـة فى ـصـريـة والـسـوريـة فى حـ كـانت الـقـواعـد اجلـويـة ا ا
متناول الطائرات اإلسرائيلية».

(١٠)(١٠)
العراقالعراق

«... عــنــدمــا بــدأت حــرب أكــتــوبــر ١٩٧٣ لـم يــكن فى مــصــر جــنــدى عــراقى
واحد!».

«وفى الـوقت نفسه لم تكن هناك قوات عراقـية فى سوريا عند بدء احلرب!
ويقـول الفريق الشاذلى إنه لو كانت هناك قـوات عراقية تتمركز فى سوريا قبل

بدء القتال لتغيرت نتائج القتال على اجلبهة الشرقية!».
ـعـركـتـهـا األسـاسـية «... كـانت الـقـوات الـعـراقـيـة عـلى الـدوام تـدخـر نـفـسـهـا 

على حدود العراق: مع إيران ثم مع الكويت وفى الشمال مع األكراد».
(١١)(١١)

غرب غربا ا
يعـتمد عبـد العظيم رمـضان كليـة على ما ردده الفريق الـشاذلى فى مذكراته

: غربية وهو يركز على حقيقت مهمت صرية ـ ا عن قناة التعاون ا
ــلك احلـــسن أن تــشــمل احلــقــيــقـــة األولى: أن الــفــريـق الــشــاذلى طــلـب من ا

غربية: سرب «ف ٥» ولواء دبابات. اإلمدادات ا
«عـلى أن هذا االتـفـاق قـدر له عدم الـتـنـفيـذ ذلك أن مـعـظم طيـارى الـسرب
ـــصــريـــة به اشـــتــركـــوا فى االنــقالب «ف ٥» الــذى كـــان مــقـــررا دعم اجلــبـــهــة ا
ـلـك احلـسن الــثــانى الـذى قــاده اجلـنــرال أوفــقـيــر وكـان طــيـارو الــفـاشل ضــد ا

نوعون من الطيران!». السرب إما مقبوض عليهم أو هم 
«أما لواء الدبابات فقد أرسل إلى سوريا ولم يرسل إلى مصر!».

ـمـانع فى سـرعـة إرسـال لـواء ــغـربى ا ـوقف ا احلـقــيـقـة الـثـانـيـة :  أن هـذا ا
ـلك احلـسن الـثـانى بـأنـبـاء احلـرب! لـقـد ـشـاة ســرعـان مـا ذاب عـنـدمـا عـلم ا ا
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نـيع فى ست سـاعات فـقرر احلـصول عـلى نصـيبه فاجـأه تـدميـر خط بارلـيف ا
ـشـاة فورا دون أى انـتـظـار مسـتـخـدما فى ذلك من الـنصـر وقـرر إرسـال لواء ا
ا فـى ذلك شـركة ـغـرب جـمـيـعـهـا  ـتـيـسـرة فى ا جـمـيع وسـائل الـنـقل اجلـوى ا

غربية!. اخلطوط اجلوية ا
(١٢)(١٢)

السودانالسودان
ــصــريــة ـ عــنـى عــبــد الــعــظـــيم رمــضــان بـــاحلــديث عن طــبـــيــعــة الــعـالقــات ا
السـودانية فيـما قبل حرب أكـتوبر للـتدليل على مـدى صعوبة وحـرج الفترة التى
سبـقت حرب أكـتوبـر من حيث البـعد الـعربى الـذى كانت مصـر تعـول عليه ومن
ا يتعدى الالفت لـلنظر أن عرضه لـهذه العالقات ال يتـسم بالسوداوية لـكنه ر
ـراحل هـذا إلى الـعـدمـيـة وسـنـلـجـأ إلى أسـلـوب اخـتـيـار الـفـقـرات الدالـة عـلى ا

لتلخيص وجهة النظر التى عرضها:
«... كــانت الــعالقــة بــ مــصــر وأقـــرب بــلــد إلــيــهــا وهــو الــســودان فى تــلك
ــصــيــريـة وجــنــود االحــتالل اإلســرائــيــلى جتــثم عــلى صــدر ســيــنـاء الـســنــوات ا
وذجـا لهذا التـذبذب فى العالقات الـذى ال يبشر بـخير فى أية مـعركة حيث أ
كان السودان تارة يرسل لواء مشاة إلى مصر وتارة أخرى يسحبه! حتى أصبح
ــصـريـة ـ ـوذجــا لـلـهــزل فى مـوضع اجلــد فى الـعالقـات ا هــذا الـلـواء احلــائـر أ

السودانية! 
.... كـان السودان بعـد وصول النـميرى إلى احلـكم فى مايو ١٩٦٩ قد أرسل
لـواء مــشـاة لــلـتــمـركــز فى جــبـهــة قـنــاة الـســويس إظــهـارا حلــسن الـعالقــات بـ
الـبلـدين لذلك عـندمـا وقع انقالب مـضاد فى الـسودان بـعد عـام أى فى ١٩
يــولــيــو ١٩٧١ لم تــتــردد مــصـر فـى الــوقـوف إلـى جــانب الــنــمـيــرى ورفـع درجـة
ظالت لكـنها استبـعدت التدخل العـسكرى عندمـا سيطر الثوار استـعداد لواء ا
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وقف فى السودان سيطرة تامة». على ا
«... لم يـكـد األمـر يسـتـقـر فى يـد الـقـادة اجلـدد حـتى كـان أول قـرار لـهؤالء
ريض لـقومـية شـاة السـودانى! وهو مـا يوضح فـهمـهم ا القـادة هو سـحب لـواء ا
عـركة! ولم تتردد مصـر فى االستجابة لـهذا الطلب وبدأت بـالفعل فى ترحيل ا

شاة السودانى!». لواء ا
«... عــلى أنه قـبل أن تـغــادر آخـر كـتـائــبه الـقـاهـرة انــهـار االنـقالب فـجـأة إذ
استـطاع العقيد القـذافى القبض على عدد من زعمـائه أثناء سفرهم فى طائرة
مدنـيـة من لـنـدن إلى اخلـرطـوم عـبـر طرابـلس وعـاد الـنـمـيـرى إلى الـسـلـطة من

جديد».
«... عاد الـنميرى إلى السلطة فى السـودان ولكن العالقات الودية بينه وب
الـرئــيس الـسـادات لم تـعــد كـمـا كـانت ألســبـاب تـتـصـل بـالـصـراع عـلـى الـسـلـطـة

داخل السودان».
ـصــرى خط «... عــنــدمــا انـدلــعت حــرب أكــتــوبــر ١٩٧٣ واكــتـسـح اجلـيـش ا
ـشـاة الـسـودانى احلـائـر بـالـعـودة إلى بـارلـيف أمـرت الـسـلـطـة الـسـودانـيـة لـواء ا
صـرية لالشـتراك فى احلـرب! ولـكنه وصل بـعد انـتهـاء احلرب ووقف اجلـبهـة ا

إطالق النار!».
(١٣)(١٣)

ليبياليبيا
وقف الليبى وفيـما يتعـلق بليبيـا فقد ظلت رؤيـة عبد العـظيم رمضان جتـاه ا
وقف ولـهذا فقد ـتأثرة بالـغضب من هذا ا من حرب أكـتوبر متـسمة بـالنزعة ا
حـرص عــبـد الــعـظــيم رمـضــان عـلى نـفـى مـا حـاول الــفـريق الــشـاذلى إثــبـاته من
اشتراك ليبيا فى حرب أكتوبر بشكل أو آخر وكان عبد العظيم رمضان يقول:
«إنـــنــا ال نــرى ســـبــبـــا يــدعــونـــا إلى تــصـــديق مــا أورده الـــفــريق الـــشــاذلى فى



١٨٢

ـتـمـركـزة فى مـذكـراتـه من أنه عـنـد قـيـام حــرب أكـتـوبـر كـانت الــقـوات الـلـيـبــيـة ا
مصـر عـبـارة عن سربـى ميـراج! أحـدهـما يـقـوده طـيارون لـيـبـيون واآلخـر يـقوده
عركة مصـريون ولواء مدرع! لسبب بسيط هو أن القذافى لم يكن يعلم بقرار ا
حـتى يرسل أسـرابه إلى مـصر يـؤكد ذلك أنه حـ تـرددت أثنـاء احلرب األنـباء
ـصريـة نـفى مصـدر لـيبى ـعـارك على اجلـبـهة ا عن اشـتراك سـرب ليـبى فى ا

هذه األنباء».
«وفى احلـقـيـقـة أنه ال يـوجـد مـصـدر آخـر حتـدث عن وجـود هـذين الـسـربـ
اللـيبي فى مصـر سوى مذكرات الفـريق الشاذلى وحتمل تصـريحات القذافى

نفسه أثناء احلرب الدليل الدامغ على عدم صحة هذا الكالم».
(١٤)(١٤)

«... عـندمـا تـرددت أنـبـاء عن اشـتراك سـرب من سالح الـطـيـران الـلـيبى فى
صـريـة سـارع مـصدر لـيـبى فى بـاريس نـفس الـيوم (١٥ عـارك عـلى اجلـبـهـة ا ا
ـصـرية أو أكـتـوبـر) يـنـفى أن تكـون لـيـبـيا أرسـلت أيـا من طـائـراتـهـا إلى اجلبـهـة ا

السورية!!».
«وفى ٢٣ أكـتوبـر ١٩٧٣ نـشـرت الصـحف تـصـريـحا لـلـرئـيس الـقذافى وصف
هم أن تـستعـيد مصر فيه احلـرب بأنهـا «تمثـيليـة»! وقال: إنه بالـنسبـة له ليس ا
وســــوريــــا األراضى الــــتى احــــتــــلـــتــــهــــا إســـرائــــيل فـى يـــونــــيــــو ١٩٦٧ بل حتــــريـــر
الفـلسـطيـنيـ من النيـر الصـهيـونى! وقال: إنه لن يـشتـرك فى حرب إال إذا كان

هدفها طرد اليهود الذين جاءوا إلى فلسط بعد عام ١٩٤٨».
(١٥)(١٥)

وقف الليبى إلى خلـفية حاكمة له حدثت قبل ويعـود عبد العظيم رمضـان با
حرب أكتوبر بشهور:

ـدنيـة الليـبية قـاتالت اإلسرائـيليـة إحدى الـطائرات ا «... عنـدما أسـقطت ا
صرية ـ فـوق سيناء فى بـداية عام ١٩٧٣ ترك ذلك أسـرا سيئا فى الـعالقات ا
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صـرية الـتدخل قـاتالت ا اللـيبـيـة فقـد أثيـر فى ذلك الوقت أنه كـان فى وسع ا
وإنقـاذ الطـائـرة ولكـنهـا لم تفـعل! لـقد كـان غائـبـا عن القـيادة الـلـيبـية أن مـيزان
الـقـوى اجلـويـة ب مـصـر وإسـرائـيل كـان فى صـالـح إسـرائيـل وزاد األمـر سوءا
! ــصــريــ بــاجلـ أنه وزعت فى تــلـك األثـنــاء مــنــشــورات فـى طـرابــلـس تــتــهم ا

وساعد ذلك على ترسيخ اعتقاد القذافى بأن السادات لن يحارب!».
(١٦)(١٦)
ثالثا: عالقات مصر بالعرب بعد احلربثالثا: عالقات مصر بالعرب بعد احلرب

يذهب عـبد العظـيم رمضان إلى القول بـأن نصر العبـور يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣
ـصـريـة ـ الـعـربـيـة بـقـدر مـا كـان نـقـطـة كـان نـقـطـة حتـول فـى تـاريخ الـعالقـات ا
ـصـريـة ـ اإلســرائـيـلـيــة! فـلم تـعـد مــصـر هى مـصـر حتـول فـى تـاريخ الـعالقــات ا

ا أصبحت مصر أكتوبر ١٩٧٣! يونيو ١٩٦٧ وإ
وألول مرة مـنـذ تـولى السـادات رئـاسـة جمـهـوريـة مصـر أصـبح رمـزا للـنـصر

ة!. بقدر ما كان عبد الناصر رمزا للهز
(١٧)(١٧)

رارة وأسف وانـدهاش عن الـعقـوق العربى ويتـحدث عـبد الـعظـيم رمضـان 
الذى لقيه السادات:

«... أن الـسادات هذا الرئيس العظيم صاحب قرار حرب أكتوبر ومحطم
ـفـتـرون أسـطــورة اجلـيش اإلسـرائــيـلى الـذى ال يــقـهـر حتـالـف ضـده الـعـجــزة وا
ـصـالح رأى مــصـر جتـمــد عـضــويـتـهــا فى جـامـعــة الـدول الـعــربـيـة وأصـحــاب ا
وتشن عـلـيـها مـا عـرفت باسـم «جبـهـة الرفض» حـربـا اقـتصـاديـة شعـواء عـجزت

عن شنها على إسرائيل!».
..................................................

«... اجلـحود الـذى لـقـيه الـسـادات وتـشويـه حرب أكـتـوبـر لم يـكن مـقـصورا
عـلى األسـتـاذ مـحـمـد حـسـنـ هـيـكل فـقـد أصـبح جـحـودا مـشـاعـا اشـتـرك فـيه
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العرب جمعيهم».
..................................................

«وتـلك هى إحـدى مفـارقـات حـرب أكـتوبـر! فـعـلى الـرغم من أن مـصـر دفعت
كامل الـغُرم فقد كان العرب هم الذين جنوا كـامل الغنم! فقد أتاح نصر العبور
وحتطـيم خط بارلـيف للعـرب استخـدام سالح البـترول وهو أمـر كان مسـتحيال
قبل حتـقيق هـذا النـصر وقـد نقل ذلك مـنطقـة اخللـيج كلـها من زاويـة النـسيان
والـسـلــبـيــة! إلى الـصـدارة ورد لــلـعــرب كـرامـة أهــلّـتــهم لـيـصــبـحــوا وقـتـهــا الـقـوة

السادسة فى العالم كما تنبأ الكثيرون!».
..................................................

«ولـكـن جـحـود فـضل الـسـادات وتـخـويـنه قـسّم هـذه الـقـوة الـسـادسـة ولـقـيت
مصر جزاء سنمار بطردها من جامعة الدول العربية».

(١٨)(١٨)
رابعا: موقف السوفييت من حرب أكتوبررابعا: موقف السوفييت من حرب أكتوبر

كان عـبد العظيم رمضـان من أنصار القول بأنه لم يـدر بخلد زعماء االحتاد
صـرية سوف تخوض حـرب أكتوبر بأسـلحة دفاعية السـوفييتى أن العـسكرية ا
صـرية) اخترعت فـكرة احلرب احملدودة وأنهـا (الضمـير يعود عـلى العسكـرية ا
التـى عرفـت باسـم «حرب الـتـحـريك» بـدال من احلـرب الـشـامـلـة الـتى تـسـتـهدف

صرية ـ اإلسرائيلية». الوصول إلى احلدود ا
>

ـصـريـة فى حتـطيـم خط بارلـيف فى ست ـسـلحـة ا «... كـان جناح الـقـوات ا
ساعـات فى بـدايـة احلـرب مفـاجـأة لالحتـاد الـسوفـيـيـتى بـقـدر ما كـان مـفـاجأة

تحدة». إلسرائيل والواليات ا
>

ـة يونيو «... مع أن مصـر كانت مدعـومة بقوة االحتـاد السوفيـيتى فإن هز
١٩٦٧ فى عهـد عبد الـناصر كانت قـد أفقدت زعـماء االحتاد السـوفييـتى الثقة
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فى قدرة مصر على حتقيق أى نصر فى حرب حترير ضد إسرائيل».
>

«... االحتـاد السـوفـييـتى لم يـنس أبدا أن أفـضل مـا قدمه لـعـبد الـنـاصر من
سالح فى حـرب يونـيو ٦٧ أصـبح فى يـد اإلسرائـيلـي مـلـقى على رمـال سيـناء

تستفيد إسرائيل منه».
>

«... حــ زار وفـد عــسـكــرى سـوفــيـيــتى مــصـر فى أعــقـاب حــرب يـونــيـو ٦٧
ارشال عـرفة احتـياجات مـصر من السالح وعـرف حقيـقة ما حـدث خاطب ا
زخـاروف عـبـد الـنـاصـر قـائال: «لـو أن كل دبـابـة من الـدبابـات الـسـوفـيـيـتـيـة التى
صريون فى سـيناء أطلقت عـشر طلقات فـقط لكسب العرب احلرب!» تركـها ا

ولكن معظم الدبابات لم تطلق طلقة واحدة!».
ـــســاعــدات الــعـــســكــريــة الــتـى قــدمــهــا االحتــاد «... قـــد يــصــدق الــقــول إن ا
السـوفييـتى للـبالد العربـية خالل الـثمانى عـشرة سنـة التى سـبقت حرب أكـتوبر

ا كانت من أسباب خراب وانهيار االحتاد السوفييتى». ر
>

ـة يــونـيــو ٦٧ عـرض عـبــد الـنـاصــر عـلى االحتــاد الـسـوفــيـيـتى «... بـعــد هـز
الـتــخـلى عن سـيـاســة عـدم االنـحـيـار واحلــيـاد اإليـجـابى والـدخــول فى مـحـالـفـة
صريـحـة مع االحتـاد الـسـوفيـيـتى! ولـكن الـقـيـادة الـروسيـة رفـضت هـذا الـتـحول
اخلـــطــيــر إذ رأت دور عــبــد الــنــاصــر فى مــجــمــوعــة عــدم االنــحــيــاز أو احلــيــاد
كشوف لهـا ولكنها وعـدت بأن تمنح عبد اإليجـابى أنفع لها من دور االنحـياز ا

ساعدات العسكرية ما تمنحه حلليف». الناصر من ا
>

ــصـــرى فى وضع دفـــاعى وتــركت «... تـــركت حــرب االســـتــنـــزاف اجلــيـش ا
اجليش اإلسرائيلى فى وضع هجومى!».

«... وهـو ما اضطـر عبـد النـاصر إلى قبـول مبـادرة روجرز الـتى أنهت حرب
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االستنزاف».
ــبـادرة «... وهــو مــا اعـتــرف بـه لــيـاســر عــرفــات فى لــقــائـه به بــعــد قــبـولـه ا
بـادرة واجـهه عـبد الـنـاصر األمـريـكـية فـعـنـدما انـتـقده يـاسـر عـرفات لـقـبـوله ا
ضى فى حرب االسـتنزاف بينـما إسرائيل تـتمتع بتـفوق جوى كامل بقـوله: إن ا

معناه ببساطة أننا نستنزف أنفسنا».
«... زار الـسـادات مـوسـكـو أربع مـرات مــنـذ تـولـيه احلـكم: األولى فى مـارس
١٩٧١ والـثانـية فى ١١ أكـتوبـر ١٩٧١ والثـالـثة فى فـبرايـر ١٩٧٢ والرابـعة فى
٢٧ أبريل ١٩٧٢ ولكن زيارته لم تفلح فى حتويل جيش مصر من جيش دفاعى
إلى جــيش هــجــومى وكــان هـذا اجلــيش الــدفـاعـى هـو الــذى خــاضت به مــصـر

حرب أكتوبر ١٩٧٣!».
>

ــنع عـبـد الــعـظـيم رمــضـان من إثـبــات إيـجـابـيــة مـهـمـة عـلى أن هــذا كـله لم 
لسـياسـة االحتاد الـسوفـيـتى فيـما قـبل حرب أكـتوبـر وهو مـا جتلى بـوضوح فى

الروح اخمللصة فى صداقتها وتعاونها:
وجودة «... عنـدما رغـب الرئيـس السـادات فى خروج الـقوات الـسوفـييـتيـة ا
فى مـصر استـجاب االحتـاد السـوفيـيتى عـلى الفـور ولم يتمـسك على اإلطالق
ـوقــفه فـى مـصــر! وهــو مــا كــان يـخــتــلف كــثــيــرا لـو كــانت هــذه الــقــوات قـوات

إجنليزية أو فرنسية أو أمريكية أو تابعة ألى دولة استعمارية!».
(١٩)(١٩)

خامسا: إثبات فضل الرئيس السادات فى قيادة احلربخامسا: إثبات فضل الرئيس السادات فى قيادة احلرب
كان عـبـد العـظيم رمـضـان يرى بـكل وضوح أن نـصـر أكتـوبر لم يـكن لـيتـحقق
ـصر وقـد كان يـعرض هـذه الرؤيـة بذكـاء تاريخى لوال قـيادة الـرئيس الـسادات 
ـسـلحـة إلى قـائـد أعـلى يـتسم يـسـتـنـد إلى حـقيـقـة مـهـمـة وهى حاجـة الـقـوات ا
ـارســة مـسـتــنـدة إلى الــعـلم ــارسـة الــقـيــادة  بـالــقـدرة عــلى اتـخــاذ الـقـرار  و
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العسكرى بعيدا عن التوظيف السياسى للقرار العسكرى:
«لم يــكن نـــصــر أكــتــوبــر ١٩٧٣ وهـــو أول نــصــر فى تــاريـخ الــصــراع الــعــربى
اإلسرائـيلى لـيتـحقق لـوال أن تدخلـت األقدار بشـكل فجـائى بتـولى محـمد أنور
الــســادات حـكم مــصـر وتــغــيـيــر الـقــيـادات الــعــسـكــريـة والــسـيــاسـيــة الــتى كـانت

ة يونيو ١٩٦٧». موجودة عند هز
«... حرب يـونيو ١٩٦٧ تـنتمى إلى عـصور بدائـية غاب فـيها الـعلم الـعسكرى
غــيـابــا تــامــا وسـيــطــرت الـعــقــلـيــة الــفــرديـة اجلــاهــلـة بــأصــول الــفن الـعــســكـرى
احلديث والـتى ارتـكـبت من األخـطـاء الـعـسكـريـة الـفـادحة مـا تـسـتـحق أن تـقدم
ـا هزمه صـرى أكـثـر  بهـا إلى احملـاكـمـات الـعسـكـريـة والـتى هـزمت اجليـش ا

األعداء».
«... الــرئـــيس عـــبــد الـــنــاصـــر كــان يــضـع عــيـــنه عــلـى األهــداف الـــســيـــاســيــة
لــلــقــرارات دون أيـــة رعــايــة إلمــكــانــات مــصــر الــعــســكــريــة ومــا إذا كــانت هــذه

اإلمكانات العسكرية قادرة على حتقيق األهداف السياسية أو غير قادرة!».
(٢٠)(٢٠)

ـتـطلـبات صـريـة طوال حـرب أكـتوبـر مـلتـزمـة با ««ظلت الـقـيادة الـسـياسـيـة ا
التـى فرضـتـهـا ظـروف خـطـة احلرب احملـدودة الـتى تـقـوم عـلى جـانـبـ جانب
ــــيــــدان عــــســــكــــرى يــــدور فـى مــــيــــدان الــــقــــتــــال وجــــانب ســــيـــــاسى يــــدور فى ا

الدبلوماسى».
ـصريـة لم يـطرف لـها جـفن طـوال حرب «ومن هنـا فـإن القـيـادة السـيـاسيـة ا
أكتـوبـر بـسبب ارتـبـاط اجلـانب السـيـاسى بـنجـاح اجلـانب الـعسـكـرى فى حتـقيق
أهدافه  ومـن هنا أيضا يـتضح حجم االفـتراء فى عبارة الـسيد محـمد حسن
هيـكل الـتى قال فـيهـا: «إن السـياسـة خـذلت السالح فى حـرب أكتـوبر»! وهـو ما
يــتــطـلب مــنــا أن نـهــدى الـســيــد مـحــمـد حــســنـ هــيــكل وصـفــا كــامال لـلــخـذالن
الــسـيــاسى احلــقــيــقى لــلــسالح فى حــرب يــونـيــو ١٩٦٧ من وقع شــهــادة الــســيـد

قرب له حتى وفاته». محمود اجليار مستشار عبد الناصر وأقرب ا
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>
«... كـان هذا الـيـوم (٦ أكـتوبـر) الـذى حـققت فـيه مـصـر ألول مـرة فى تاريخ
ـيزة األولى فى الـصراع الـعـربى ـ اإلسرائـيـلى ثالث مـيزات كـبـرى علـى العـدو: ا
ـبـادأة فى الــقـتـال والـثــانـيـة الــتـفـوق فى الـقــوى والـثـالـثــة الـتـفـوق الــكـيـفى فى ا

القتال».
>

ـا «... لم تـنــطـلق صـيــحـة «الـله أكــبـر» فى بـدايــة حـرب أكـتـوبــر تـلـقــائـيـا وإ
أطلقت بتخطيط مسبق!».

(٢١)(٢١)
سادسا: نسف ادعاءات فكرة الفريق فوزى عن إمكانية احلرب قبل ١٩٧٣سادسا: نسف ادعاءات فكرة الفريق فوزى عن إمكانية احلرب قبل ١٩٧٣
لـــعل أهـم األحـــكـــام الـــتى وجـه عـــبـــد الـــعـــظــــيم رمـــضـــان مـن خاللـــهـــا نـــقـــده
لـلـعـسـكـريـ الـذين كـتـبـوا مـذكـراتـهم هى آراؤه فى الـهـجـوم عـلى الـفـريق مـحـمد
ـبكـرة الـتى وضـعـها فى ١٩٧٠ فوزى فـيـمـا يتـعـلق بـأحـكامـه عن خطـة احلـرب ا

دعمة باألسانيد: نطقية وا كن لنا أن نصف هذه اآلراء بالثاقبة وا و
ـعركة مع إسرائيل «... كان تـقدير الفـريق محمد فوزى وقـتذاك أن توقيت ا
فى أواخــر سـنـة ١٩٧٠ أو أوائل سـنـة ١٩٧١ سـيـكـون تـوقــيـتـا سـلـيـمـا! فـقـد كـان
ـصـرية يـرى أن مـيـزان القـوى فـى ذلك الـوقت كـان قـد حتـول لـصـالح الـقـوات ا

عددا وتسليحا وكفاءة!!».
ــعـروف أن ــضــحك?! فـمن ا «ولم يــدر أحــد كـيف وصل إلـى هـذا الــتـقــديـر ا
ـصرى كـان قـد انـهـار انـهـيارا تـامـا فى نـهـايـة عام ١٩٦٩ نظـام الـدفـاع اجلـوى ا
صري ووقعت غـارات العمق اإلسرائيلية على مشارف باعـتراف العسكري ا
ـدن الـكبـرى وقـصف فـيـها مـصـنع أبـو زعـبل ومـدرسة بـحـر الـبـقر القـاهـرة وا
ـا اضـطـر عــبـد الـنـاصـر إلى الـقـيـام بـرحـلــة سـريـة إلى مـوسـكـو فى ٢٢ يـنـايـر
١٩٧٠ ليـصارح القادة السوفييت بأن مصر كلها تشعر بأنها بدون حماية كأنها
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عاريـة ويحذر فـيها من سـقوط مصر الـتى هى أكبر مـوقع معاد لالسـتعمار فى
الشـرق األوسط فى أيـدى الـقوات األمـريـكيـة واإلسـرائيـليـة ويـهدد بـالـعودة إلى
سئولية لرئيس موال لألمريكي إذا لم يقم االحتاد السوفييتى مصر وتسليم ا

سئولياته جتاه مصر».
صريـة عند نـهاية هـذا العام وهى ـسلحـة ا «فكـيف إذاً أصبـحت القوات ا
نطقة من بورسعيد إلى القنطرة فتـرة حولت فيها القوات اجلوية اإلسرائيليـة ا
إلى جـحيم من النـيران والقـنابل زنة ألـف رطل.. القنـابل احلارقة والـنابالم فى
إغارات مستمرة نهارا وليال لم يسبق لها مثيل حتى امتد القصف اجلوى إلى
كل موقع ألكـثر من مائتى طلعة طائرة قاذفـة وقاذفة مقاتلة فى اليوم الواحد!
ـراسلـهـا الذى شـاهـد منـطـقة وحتى نـشـرت جـريدة «األهـرام» فى يـونيـو ١٩٧٠ 
مـلـوء بالـعـديد من حـفر القـصف اجلـوى قوله: «إنـهـا بدت كـأنـها سـطح القـمـر ا

القنابل متعددة األنواع ومنها ما فجر ينابيع مياه جوفية!».
«كيـف إذاً فى هذه الـظـروف استـطاع الـفـريق محـمـد فوزى جتـهـيز الـقوات
ـصــريـة خلـوض حـرب حتــريـر فى نـهـايــة هـذا الـعـام ١٩٧٠ أو أوائل ــسـلـحـة ا ا

سنة ١٩٧١ أى بعد ستة أشهر?».
«هذا يـوضح كـيف أنـقـذت األقـدار مـصـر من كـارثـة محـقـقـة بـاعـتالء مـحـمد

أنور السادات حكم مصر وتغيير القيادة العسكرية».
(٢٢)(٢٢)

وقـد اسـتــشـهـد عـبـد الـعـظـيم رمـضــان عـلى سـوء إدارة الـفـريق مـحـمـد فـوزى
لألمــور بــشــهـــادة أمــ هــويــدى وعــرفـه لــلــقــار بــأنـه الــرجل الــذى عــ وزيــرا
للـحربية فى ٢٢ يوليـو ١٩٦٧ بعد نكسة يونـيو ١٩٦٧ وبعد شهر واحد  أى فى
٢٦ أغسـطس ١٩٦٧ عـ رئـيـسا جلـهـاز اخملـابـرات العـامـة وكـان بهـذه الـصـفة

زدوجة هو الذى قدم لنا هذه الوثيقة وهى بخصوص خط بارليف. ا
وقد مـضى عبد الـعظيم رمضـان فى تلخيص شـهادة أم هويـدى التى تبرز
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التناقض فى أداء الفريق فوزى وذلك حيث قال:
«فقـد الحظ (الـضمـيـر يعـود عـلى أم هـويـدى) عنـدمـا عرضت عـلـيه صور
ـدفــعـيـة دشم خط بـارلــيف بـعــد ضـربــهـا ضــربـا مـتــواصال ومـكــثـفــا بـواسـطــة ا
صـرية الثـقيلـة أنها كـانت سلـيمة تـماما! وأن هـناك فارقـا كبيـرا ب البـيانات ا

علنة واحلقيقة اخلطيرة». ا
«وعـــنــدمـــا أرسل هــذه الـــصــور إلى الـــرئــيـس الــراحل جـــمــال عـــبــد الـــنــاصــر
بــواســطـة الــســيـد ســامى شــرف سـكــرتــيـر الــرئــيس لـلــمــعـلــومــات فى الــقـنــاطـر
اخليـريـة اكـتشف أنـهـا لم تـسلم لـلـرئـيس وقد عـرف ذلك عـنـدما أرسل ألـبـوما
آخـر بـصـور متـلـقـطة حـديـثـا لدشـم خط بارلـيـيف بـعد آخـر بـيـان عسـكـرى يـعلن
تــدمــيـر اخلـط وهى تــوضح أن الــدشم ســلــيـمــة تــمــامــا أيــضــا ورأى أن يـتــصل
بـالـرئـيس عـبـد الــنـاصـر تـلـيـفـونـيـا لـيـخـبـره بــأن األلـبـوم الـثـانى فى طـريـقه إلـيه
فـأبدى الـرئـيس عبـد الـنـاصر دهـشـته ألن األلبـوم األول لم يـصل إلـيه وغضب
الــرئــيس وطــلب إلى الــســيــد أمــ هــويــدى أن يــرسل إلــيه مــوضــوعــاته بــاســمه

شخصيا دون مرور على السيد سامى شرف».
وهنا يعقب عبد العظيم رمضان فيقول:

«هـذه الـشـهـادة هى وثـيـقـة خطـيـرة مـنـشـورة تـوضح أن القـيـادات الـعـسـكـرية
ـصــرى بـبـيــانـات عــسـكـريــة كـاذبــة فى حـرب يــونـيـو الـتى كــانت تـخــدع الـشــعب ا
ـــة مـــخــزيـــة أمـــام الــعـــصـــابــات ــصـــرى لـــهــز ١٩٦٧ والـــتى عـــرضت الـــشــعـب ا
اإلسـرائــيـلــيــة لم تـكـن قـادرة عــلى خــوض حـرب تــنـتــصــر فـيــهـا كــحــرب أكـتــوبـر

.«١٩٧٣
ـصرى ؤرخ يـأسى ويـحزن عـلى أمـوال الشـعب ا «ولـكن هذه الـوثـيقـة جتـعل ا
ـصـريـة ـدفـعــيـة ا الـتـى كـانت تـهـدر فـى ذلك احلـ فى شـكل قــذائف تـقـذفــهـا ا
الثـقيلـة بصورة متـواصلة وكثـيفة علـى خط بارليف طوال حـرب االستنزاف ثم
ــا كــانت تــقـــذف فى الــهــواء والــعــدو يـــضــحك فى كــمه ال تــصــيب اخلـط كــأ
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ـصـرى يـقـرأ فـى الـصـبـاح الـبـيـانـات الـعـسـكـريـة الـصـارخـة الـتى تـعـلن والـشـعب ا
س!». تدمير اخلط فى ح أن اخلط سليم لم 

ـسـئول «فـهل هذا مـعـقـول? وهل لـنـا أن نـشك فى هـذه الشـهـادة من الـرجل ا
فى إدارة عـبـد الـنـاصـر عن احلـربـيـة بـوصـفه وزيـرا لـلـحـربـيـة ثم رئـيـسـا جلـهاز

اخملابرات العامة?».
«وإذا نـحن شــكـكــنـا فى قــيـمــة هـذه الـشــهـادة والــتـزمــنـا بــتـصــديق الـبــيـانـات
العـسكرية الـتى كانت تصدر بـعد ضرب مكـثف للخط والتـى تفيد تـدميره فما
صرية فى يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣? هل كان هـو إذاً اخلط الذى حطمته القوات ا

خط بارليف أيضا? أو أنه كان هناك خطان باسم بارليف?».
لـك إذاً إال أن نصدق الشـهادة التى قـدمها لنـا السيـد أم هويدى فى «ال 
ـنشـورة باسم «الـفـرص الضـائعـة» وهى أن تـلك القـيـادات العـسكـرية مذكـراته ا
صرى وكـانت تزيف البـيانات العـسكرية كـما فعلت كانت تـكذب على الـشعب ا
فى يـوم ٦ يونـيـو ١٩٦٧ ومـثل هـذه الـقـيادات لـم تكن بـقـادرة عـلى حتـقـيق نـصر

أكتوبر ١٩٧٣».
ثم يقول عبد العظيم رمضان :

«... عـلى أن الفـريق محـمد فـوزى بنى خـطته عـلى أساس أن الـتفـوق اجلوى
فى جــانب مــصــر ولـيـس فى جــانب إســرائـيـل! ومن هــنـا كــانت خــطــته لــتــحــريـر
ســيـنـاء الــتى ذكـر أن الــتـدريب الــعـمـلـى عـلـيــهـا  فى مــنـاورات ١٤ ـ ٢٥ مـارس
ا ـا حتـمل من احلقـيـقة ومن اخلـطـأ أكثـر  ١٩٧١ حتـمل من اخليـال أكـثر 
حتـمل من الـصـواب ولـو طـبقـت فى حـرب حـقـيـقيـة مـع إسرائـيـل لقـادت الـبالد

إلى كارثة».
(٢٣)(٢٣)
سابعا: فكرة وموعد تطوير الهجومسابعا: فكرة وموعد تطوير الهجوم

نـطقـة التى أسـتطـيع أن أزعم باطـمئـنان أنى كـنت السـابق إليـها ونأتى إلـى ا
عندما نشرت كتابى «النصر الوحيد».
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ـصـريــة ألنـهـا لم ـسـلــحـة ا «... إن الـذين وجــهـوا الـلــوم لـلـســادات ولـلـقــوات ا
ـضايق هم جميـعا مضللـون أو جاهلون ألنه كان من تواصـل الهجوم الحتالل ا
سـلحـة أن تتـقدم فى سـينـاء بعـد عبـور القـناة ـصريـة ا سـتحـيل على الـقوات ا ا
وحتــطـــيم خط بــاريف بـــدون مــظــلــة جــويــة كـــافــيــة تــضــمـن لــهــا الــوصــول إلى
ــضـايق فى ظل ــصـريـة إلى ا ــضـايق وفى الــوقت نـفـسـه كـان تـقــدم الـقـوات ا ا

التفوق اجلوى اإلسرائيلى يعد عمال انتحاريا».
ضايق يوم ١٤ صرية فى سيناء إلى ا سلحـة ا «... عنـدما تقدمت القوات ا
أكتـوبـر ١٩٧٣ بـدون حـمـايـة جـوية كـافـيـة وفى ظل تـفـوق إسـرائـيـلى جـوى مـؤثر
كانـت كارثة! إذ أصـيبت فيـها من مـائت إلى مـائتـ وخس دبـابة وهذا درس

لكل مَنْ يزايدون عل خطة حرب أكتوبر».
ـتـاحة ـصـريـ فشـلـوا فى اقـتنـاص الـفـرصة ا » إن ا «... وقالت مـجـلـة «تا
ــعــلق ــر «مــتال»! وطــرح حــايــيـم هــرتــزويج ا لــهم بــعـــد الــعــبــور لــلــتــقــدم نــحـــو 
صريون فى األيام األول اذا لم يتـقدم ا اإلسرائـيلى بعد احلرب هـذا التساؤل: 

للقتال?».
«ولم تكـن الدوائـر األمـريـكيـة واإلسـرائـيـليـة تـعـبر بـهـذا الـرأى عن شىء أكـثر
صرية لم تقع فى تلك الغلطة الفادحة». سلحة ا من خيبة أملها ألن القوات ا

(٢٤)(٢٤)
وكما تصدى للفريق الشاذلى فقد تصدى للمشير اجلمسى بقوة:

ــمـرات فـى يـوم ٨ «... هــذا الــرأى (رأى اجلــمـسـى) بـتــطــويــر الــهــجــوم إلى ا
ثل خطأ عسـكريا بالغـا وقد واجهه الفريق أول أحمـد إسماعيل قائد أكتـوبر 
ـصرى ـسلـحـة عـلى أسـاس أنه يلـقى بـالـعبء كـله عـلى الطـيـران ا عام الـقـوات ا
ـهـاجـمـة وأنه يـجب أال يـتم من قـبل أن تـسـتكـمل ـصـريـة ا فى حـمايـة الـقـوات ا

صرية ضد التفوق اجلوى للعدو». سلحة ا دفاعات القوات ا
«... وقد اعـترف الفريق أول أحمد إسـماعيل اعترافا خـطيرا بدور الضغط
الــســورى فى تــطــويــر الــهــجــوم يــوم ١٤ أكــتــوبــر من قــبـل اســتــكــمــال الــدفــاعـات
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صـريـة فـقال: «ولـست أظن أنـنى أذيع سـرا ال يـعرفـه العـدو فـإنـنا اضـطـررنا ا
ـنـاسب ولـكن هـدفـنـا من بـالـفـعـل إلى الـقـيـام بـهـجـوم واسع بـأسـرع من الـوقت ا
ـدرعات ذلك كـان تخـفيـف الضـغط عن سـوريا وقـد حدثت مـعـارك ضخـمـة با

عارك كانت خارج نطاق الصواريخ!». ولكن من سوء احلظ أن هذه ا

«... ومــعـنى ذلـك أن صـورة االســتـقــرار عــلى اجلـبــهـة الــســوريـة الــتى حـاول
الفـريق الشاذلى رسمها لكى يهاجم القـرار السياسى للرئيس الراحل السادات
بتـخـفيف الـضغط عن اجلـبهـة السـوريـة هى صورة زائـفة تـمامـا أمالها خالفه
مع الـســادات فــيـمــا بـعــد وال تــمـثل احلــقــيـقــة! وأن الـقــرار الــسـيــاسى بــتـطــويـر
الـهــجـوم كــان له مـا يــبـرره من أوضــاع اجلـبــهـة الــسـوريــة كـمــا كـان له مــا يـبـرره
سـتوى ـسـتوى الـقومى وإن لم يـكن له ما يـبرره عـسكـريا عـلى ا سيـاسيـا على ا

صرية». اإلقليم أى على مستوى اجلبهة ا
(٢٥)(٢٥)

ـشـيـر أحــمـد إسـمـاعـيل والـرئــيس الـسـادات فى حتـمـيل «... ويــتـفق كل من ا
ـسئـوليـة على أسـاس أنه أضاع الفـريق سعـد الدين الـشاذلى جـانبـا كبـيرا من ا
يـومـا ثـمـيـنــا عـنـدمـا كـلف بـتـدمــيـر الـثـغـرة وعـاد يـوم ٢٠ أكـتــوبـر لـيـقـدم تـقـريـرا
ـــصــرى من الـــشــرق إلـى الــغـــرب بــعـــد أن تــردت بـــضــرورة انـــســـحــاب اجلـــيش ا
األوضــاع فى الـغــرب وأخـذ اإلســرائــيـلــيـون يــهـددون الــدلــتـا وهــذا هـو مــا دعـا
الرئـيس السادات إلى رفض اقتراحه وتنـحيته من منصبه وتـكليف الفريق عبد

الغنى اجلمسى لتولى مكانه».
وقـد ذهـب عـبـد الـعـظــيم رمـضـان إلى أن الـلــواء تـيـسـيـر الــعـقـاد (الـذى تـولى
ـعـلـومات قـيـادة اجلـيش الـثـانى بـعـد مـرض سـعـد مـأمـون) لم يـكن مـسـئـوال عن ا
ـا الــتى وصــلـتـه والـتى تــصف الــعـمــلـيــة اإلسـرائــيــلـيــة بـأنــهـا تــســلل مـحــدود وإ

سئول عن ذلك اخملابرات احلربية وأجهزة االستطالع. ا
«ومن هـنا لم يـكن هـناك مـبـرر إلعفـائه من قـيادة اجلـيش الـثانـى وإسنـادها



١٩٤

نعم خليل فلو أن اللواء تيسير العقاد استمر فى القيادة لكان إلى اللـواء عبد ا
نـعم خلـيل الذى كان بـعيدا ـعركة من الـلواء عـبد ا ـيدان ا أكثـر معـرفة ودراية 
دة ٢١ شهـرا عندما سـلم قيادة اجليش الـثانى فى ٥ يناير عن اجلـيش الثانى 

١٩٧٢ للواء سعد مأمون».
«... ويـشاركـنـا فى هـذا الـرأى اللـواء جـمـال حـماد الـذى يـرى أنه كـان أجدر
بــأى من الــفــريق ســعــد الــدين الـــشــاذلى رئــيس األركــان أو الــلــواء عــبــد الــغــنى
اجلــمـــسى رئــيس هـــيــئــة الــعـــمــلــيــات أن يـــتــولى قــيـــادة اجلــيش الــثـــانى فى تــلك
صـيـريـة حـيث يتـمـتع كل مـنـهـمـا بالـدرايـة الـتـامة بـأوضـاع اجلـبـهة الـلـحـظـات ا
ـكن الـقـائـد الـعـام من مـنـحه الـتفـويض وكـان لـكل مـنـهـمـا من الـثـقل والـوزن مـا 
ـكـنه اتـخــاذ الـقـرارات الـفـوريـة عـلى ــمـارسـة سـلـطـاته هـنــاك بـحـيث  الـكـامل 

ركز ١٠ للحصول على التصديق الالزم». الطبيعة دون الرجوع إلى ا
(٢٦)(٢٦)

شهـد عبـد العـظيم رمـضان ألحـمد إسـماعـيل بأن خـطته فى مـجابـهة الـثغرة
كانت أفضل من اخلطط األخرى:

«ومــعـنى ذلـك أن هـذه اخلـطــة عـلى الــرغم من هــذا الـعـيـب اخلـطـيــر كـانت
ـصـريـة أن تـقـوم به لـلـتـوفـيق بـ ضـرورة االحـتـفاظ ـكن لـلـقـيـادة ا أفـضل مـا 
ــصـريــة فى شــرق الـقــنـاة كــامـلــة دون مـســاس وبـ ضــرورة تـطــويـر بـالــقـوات ا

ضايق لتخفيف الضغط عن اجلبهة السورية!». الهجوم إلى ا
>

شير وكـان يقول إن اخلالف الذى نشب بـ الفريق سعد الديـن الشاذلى وا
أحـمـد إسـمـاعـيل عـلى تـصـفـيـة الـثـغـرة من الـشـرق أو من الـغـرب لم يـكـن لـيـؤثر
ـعركة كثـيرا عـلى نتـيجة احلـرب! ألن التـفوق اجلـوى اإلسرائيـلى سوف يـحسم ا
فى الــنــهــايـة لــصــالـح إســرائـيـل بــعــد اخـتــفــاء حــائـط الـصــواريـخ وســواء جـرت

محاولة تصفية الثغرة من الشرق أو من الغرب!
«... كـان قبول الـدول العربـية لقـرار مجـلس األمن رقم ٢٤٢ معنـاه قبول حل
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النـزاع الـعـربى ـ اإلسـرائيـلى عـلى حـسـاب النـزاع الـفـلـسطـيـنى ـ اإلسـرائـيلى أى
قبـول حل مشـكلـة األراضى العـربيـة احملتـلة فى حـرب يونـيو ١٩٦٧ عـلى حساب

حل القضية الفلسطينية».
(٢٧)(٢٧)

ثامنا: حديثه عن بعض القادة اجملهول فى حرب أكتوبرثامنا: حديثه عن بعض القادة اجملهول فى حرب أكتوبر
فى صيـف ٢٠٠١ نشر الدكتور عبد العظيم رمضان مقاال بعنوان: «إبداعات

ا قاله فيه: صرية فى حرب أكتوبر» وكان  العقلية العسكرية ا
«... وبـالـنـسـبة لـعـبـور قـناة الـسـويس فـإن الـرأى كان قـد اسـتـقر فـى التـفـكـير
ا ـصـرى منـذ عـام ١٩٦٨ عـلى الـعـبور عـلى طـول قـنـاة الـسـويس  العـسـكـرى ا
يرغم الـعـدو على تـوزيع ضـرباته اجلـويـة وإضعـاف تـأثيـرهـا وتشـتيـت هجـماته

ضادة على طول اجلبهة». ا
«وفضال عـن ذلك فإنه يتيـح لكل فرقة مـشاة أن تعـبر من مواقـعها الـدفاعية
إلى الدفـاعات التى تواجـهها على الـضفة الشرقـية وبذلك ال تكـون ثمة حاجة
ـهــاجـمـة إلجــراء حتـركــات كـبــيـرة لــلـجــيـوش قــبل الـهــجـوم كــمـا يــوفـر لــلـقــوات ا
ـفـاجـأة االخـتـفـاء والـوقـايـة فى مـواقـعـهـا قـبل أن تـبـدأ الـهـجـوم ويـوفـر عـنـصـر ا

طلوب». ا
ـصـرى مـجـرى مـائـيـا مـصـغرا «وبـنـاء عـلى ذلك أنـشـأت الـقـيـادة الـعـسـكريـة ا
لقـناة الـسويس وشـبـيهـا به وبطـول عدة كـيلـومتـرات وزود بحـواجز تـرابيـة على
اجلانـب لـها نـفس عمق وارتـفاع احلـواجز التـرابيـة التى أقـامتـها إسـرائيل على

الضفة الشرقية احملتلة».
صـرية على ـائى هو تـدريب القـوات ا «كـان الغرض من إنـشاء هـذا اجملرى ا
شـاة فى قوارب مـطاطـية العـبور وكـانت اخلـطة تـقوم عـلى أن تعـبر جـماعـات ا
ـعديات فى العمل بعد خمس ـ حامـل معهم أسلحتهـم اخلفيفة على أن تبدأ ا

سبع ساعات من الهجوم وتكون الكبارى جاهزة بعد سبع ـ تسع ساعات».
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(٢٨)(٢٨)
هـنـدس بـفـكـرة عبـقـرية تـنـقذ «.. وفى هذه الـلـحظـات تـقـدم أحد ضـبـاط ا
ـيـاه فى فــتح الـسـد الــتـرابى وكـان الـذى ــوقف وذلك بـاسـتــخـدام مـضـخــات ا ا

ارسها عندما كان يعمل فى السد العالى». ألهمه هذه الفكرة هو أنه كان 
ـصـادر الـعـسـكـريـة الـتى اطـلـعت عـلـيـهـا لم تـذكـر اسم «ومن سـوء احلظ أن ا
الضابط البطل الذى يستحق أن يقام له تمثال من ذهب عند مدخل سيناء!».

(٢٩)(٢٩)
اتـصلت بـالدكتـور عبـد العـظيم رمـضان وذكـرت له اسم البـطل وقلت له إنى
فى غـاية االندهاش ألنه نسى اسـمه وقال: لم أكن أعرف اسمه على اإلطالق
قلت له: لكنى أتصور أنك تعرفه جيدا قال: ومن أين أتاك هذا التصور? قلت:
ــنـوفـيـة الـتـى تـعـمـلــون فـيـهـا قــد كـرمـته بـالــدكـتـوراه الـفــخـريـة مـنـذ ألن جـامـعـة ا
ه قـال الـرجل سـنــوات وقـد تـصــورت سـاعـتـهــا أنـكم أنـتم صــاحب فـكـرة تـكــر
بـتواضع غريب وبـثقة شـديدة أيـضا: ال هذا حـدث وال هذا حدث ال اجلـامعة
كـرمـته وال أنـا اقـتــرحت الـتـكـر ومن أين أعــرف قـدره? ومن أنـا حـتى أعـرف
ـســتـوى الـذى قـدره? وكــيف تـتــصـور أن جــامـعــة من جـامــعـاتــنـا تــصل إلى هــذا ا
ـثل هـذا تـتـصـوره أنت? أنت أسـتـاذ رومـانـسى حـالم فى عـصـر لـيس فـيه مـكـان 

الذى تتحدث عنه.
عــدت أؤكـد له أن الـتــكـر حـدث وعـاد هــو لـيـؤكــد لى أنه يـسـتــبـعـد حـدوث

هذا الذى أقوله.
(٣٠)(٣٠)

بعـد يـوم اتـصل بى الدكـتـور عبـد العـظيم رمـضـان وقال إنه وصـلته رسـالة
تعريف بهذا البطل وأنه سينشرها فى مقال قادم له.

ـقال فى ٧ ـذكـور فقـد نـشر هـذا ا ذكـورة فى الـكـتاب ا وبحـسب الـهـوامش ا
أكـتوبر ٢٠٠١ حتت عنـوان: «من بطوالت حـرب أكتوبر.. مَنْ هـو صاحب اقتراح

ياه». جتريف الساتر الترابى بخراطيم ا
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(١)
: فـنان ـحـمـد صدقى اجلـبـاخـنـجى فى وصـفـ رئيـسـيـ كن الـتـعـريف 
مصـور ونـاقد مـؤرخ وبـاإلضافـة إلى هذا فـإنه رائـد صحـافـة الفن الـتـشكـيلى
العـربية فهو الذى أسس أول مجلة فنية متخصصة فى الفن دون غيره وهى
مــجـلــة «صـوت الــفــنـان» الــتى عـاشت مــا بــ ١٩٥٠ و١٩٥٣ وقـد عــمل كـذلك

ناقدا فنيا فى جريدتى «الشعب» و«اجلمهورية».
ولـد األستـاذ مـحمـد صـدقى اجلـباخـنـجى فى ٢٧ مـايو ١٩١٠ وبـعـد دراسة
ية متـميزة فى مـصر استكـمل دراساته الفـنية فى إيـطاليا حـيث التحق بـأكاد
ية فـلورنسا ٣٢ - ١٩٣٣ الـفنون اجلمـيلة بـروما عام ١٩٣٠  ١٩٣٢ ثم بأكـاد
يات وبـعد عودته إلى وحـصل على شهـادات عليـا فى الفـنون من هذه األكـاد
مصـر  عمل أستاذا لتاريخ الفن بكلـيات الفنون اجلميلة والـتطبيقية.وقد ظفر
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ـســاهـمـ فى من الـثــقـافـة الــفـنـيــة الـتـاريــخـيـة بــقـسط وافـر جــعـله من أكــبـر ا
ـصـر إضـافة إلى مـا تـمـيـز به من كـونه مـصـوراً بارعـاً ونـاقـداً فـنـياً نشـرهـا 
نـاظر الطبيـعى وله أعمال فنـية كثيرة فى وقد ركـز اجلباخنـجى أعماله فى ا

يدان. هذا ا
ـعـاهـد وقـد واصل اجلـبـاخـنـجى مـهـمـته فـى تـدريس الـفـنـون فى عـدد من ا
علمـات الفنون ـعهد العـالى  ؤسسـات حيث درس وحاضر فى ا التـعليمـية وا
عهـد العالى للسيـنما ومعهد ومدارس الـثقافة النسـوية واجلامعة الشـعبية وا
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنون ـنـزلى وا ـعـهـد الـعالـى لالقـتصـاد ا لـيـونـاردو دافـنـشى وا

سرحية. ا
أصـدر اجلـبــاخـنـجى أكـثـر من عـشـرين كـتـابــا عن الـفن وتـاريـخه من بـيـنـهـا
كـتــابه الــذى نــتـنــاوله فـى هـذا الــبــاب «تـاريـخ احلـركــة الــفــنـيــة فى مــصــر حـتى

صرية العامة للكتاب عام ١٩٨٦. ١٩٤٥» وقد صدر عن الهيئة ا
ــؤلــفــات الــفــنــيــة الــقــيــمــة مــنــهــا: «فن وقــد تــرك اجلــبــاخــنــجى عــددا من ا
عاصرة» و«الفن الفرعونى التـصوير والنحت فى إيطالـيا» و«فنون التصويـر ا
الـفـن والــقــومــيـة الــعــربــيــة» و«عــاشــوا لــلــفن» و«احلـس اجلـمــالـى» و«مــحــمـد
ـهـمة الـتى تـرجمـهـا اجلبـاخـنجـى (١٩٤٦) «تكـنـولوجـيا صبـرى» ومن الـكتب ا

ؤلفه اإليطالى كارلو فراينو.  فن التصوير الزيتى والباستيل» 
هــذا فـضال عن كــتــابـاته الــنــقـديــة والــفـنــيـة فـى جـمــيع الــصـحف واجملالت

صرية طيلة حياته الثرية. ا
وقد نـال محمد صـدقى اجلباخنجى كـثيرا من التكـر وحصل على جائزة
ـصــريــة من وزارة الـثــقــافـة (عــام ١٩٦١) . وجــائـزة نــقـد الـنــقــد بـالــصـحــافــة ا
صالـون القـاهرة الـثامن والـثالث من جـمعـية مـحبى الـفنـون اجلمـيلة (١٩٦٢)
كمـا نال شهادة تقديرية ومـيدالية وجائزة ماليـة من أسبوع الكتاب العربى عن
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كتابة الفن الفرعونى.
(٢)

والشك فى أن األسـتاذ محمد صدقى اجلباخنجى قد أسهم بكتابه «تاريخ
ـكتـبـة الـعـربـية احلركـة الـفـنـيـة فى مصـر إلى ١٩٤٥» فى سـد فـراغ كـبـيـر فى ا
فيـما يتعلق بجانب مهم من جوانب النهضة ومن حسن احلظ أن هذا الكتاب
قـد قــدمه األسـتـاذ اجلـبــاخـنـجى حــ اكـتـمل إسـهــامه الـفـذ فى تــاريخ الـفـنـون
ط الكتب التى يؤرخ فيها صـاحبها للحياة ونقـدها ولهذا فإنه ال ينتمـى إلى 
ا ـقـام األول وإ الفـنـيـة من خالل الـتـأريخ حلـياته وأمـجـاده الـشـخصـيـة فى ا
أزق ـأزق جنـاة كامـلـة بل تـطـرف فى جنـاته من هـذا ا جنـا الكـتـاب من هـذا ا
حـتى ليـحـسب الـقـار الـذى ال يعـرف الـرجل الـعـظيـم أنه لم يـكن صاحب دور
ـا يزيـد فى قدر اجلـباخـنجى عـلى كل حال ويـزيد من عـلى اإلطالق وهذا 
ن يـظنـون أنـفـسـهم قد قدر هـذا الـوطن الـذى ابـتـلى علـى السـطح بـكـثـيـرين 
بـلــغـوا الـسـمــاء أو خـرقـوا األرض فـاحلـيــاة عـنـدهم ال يـدور مــحـورهـا إال عـلى
مجدهم ولوالهم ما كانت مصر وما كنا نحن الذين ال نعرفهم وال يعرفوننا.
ومن حـــسن احلـظ أنه اليـــزال فى مـــصـــر حــــتى الـــيـــوم من طـــراز األســـتـــاذ
اجلبـاخنجى ثلة ال تزال حترص على إثبات الفضل ألصحابه جميعا والتنازل

عن إثبات الفضل ألنفسهم.
وال مـراء فى أن األستاذ محمد صدقى اجلباخنجى بقدر ما فرّط فى حق
نـفــسه فــإنه أضـاف إلــيــهـا بــهـذا الــتــنـازل والــتـواضـع والـســمـو اخلــلــقى ولـكن
ـكن لـلــقـار أن يـأخــذه عـلى األسـتــاذ اجلـبـاخــنـجى فى هـذا الـتــفـريط الــذى 
كن له الكـتـاب هو أنه لم يـبذل فى إعـادة كـتابـته وترتـيـبه جهـدا بسـيـطا كـان 
معه أن يـجعل من مؤلفه حتفة فنية أكثر جماال وأناقة ودقة وروعة فقد آثر ـ
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كمـا أصبح غـيره من مـؤلفـينـا يؤثر فى عـهد الـسرعـة ـ أن يجـمع فصـوال كتـبها
هـنـا وهـنـاك وهــنـالك.. ومع أنه هـو نــفـسه الـذى  كـتــبـهـا أمس وأول من أمس
فإنه آثـر أن يجمـعهـا على نحـو ما كتـبهـا وأن يضعـها معـا متـعاقبـة وأن يجعل
مــنـهــا كــتــابــاً مع أنه كــان فى وسع األســتــاذ اجلــبــاخــنــجى أن يــعــمـد إلـى هـذه
الـفـصـول فيـعـيـد كـتابـتـهـا عـلى نحـو أكـثـر تـناسـقـا وتـكـامال وتـنظـيـمـا ولـكنه لم

يفعل ولو فعل الحتفظ لكتابه بقدر أكبر بكثير من قدره العظيم.
وعـــلى الـــرغم مـن هــذا فـــإنى حـــفىّ بـــاإلشـــارة إلى قـــدرة األســـتــاذ مـــحـــمــد
صــدقى اجلـبــاخـنــجى عـلى أن يــتـغــلب عـلـى نـفــسه األمـارة بــالـتــأجـيل من أجل
قام فـقدأضـاف الرجل فى أمـسه بالـفعل مـا كانت إضـافته الـدقة وفى هـذا ا
كن أن يـحـوى لـو أنه كان قـد تصـعب فى غـده.. وقـد حوى كـتـابه كل مـا كـان 

قد أجل تأليفه من أجل أن يجعله متميزا بترتيب أجمل أو نظام أفضل.
عـنى فى رجاء ـقـدمة يـعبـر عن هـذا ا ـؤلف نـفسه فى ا ولهـذا فـإننـا جند ا

مهذب فيقول:
«وكل مــا أرجـوه من الـقــار الـكـر أن يــثق فـيـمــا يـقـرؤه لــيـفـهـم وأن يـعـيـد
ـعانى مـادمت قد عـاهدته عـلى صدق ما أرويه له القـراءة ليـستـوعب حقـيقة ا

من أحداث ال يعلمها الكثيرون من الفنان األحياء». 
وإذاً فال بـأس عليـنا أن نـضحى مع األستـاذ اجلبـاخنجى بـاجلمـال واألناقة

والدقة من أجل الصدق واإلسراع وتسجيل احلقائق قبل أن تضيع.
(٣)

وال يكـتمل لـنا فهم قـيمـة العمـل التاريـخى العـظيم الذى قـدمه اجلبـاخنجى
فى هـذا الكتاب من دون أن ننـظر إلى األمر فى إطاره الـشامل وهو أن مصر
قد شـهـدت علـى مدى الـقـرن الـعشـرين نـهـضة مـلـحـوظة فى الـفـنـون اجلمـيـلة
وقـد واكــبت هـذه الــنـهـضــة الـفــنـيـة نــهـضــة مـصـر فـى مـجـاالت عــديـدة أخـرى
وارتبـطت بالنهضة الوطـنية الكبرى التى بـلورتها ثورة ١٩١٩ وهى الثورة التى
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صـرى بكل طـوائـفه وخرج مـنـها بـروح جديـدة بـدأ معـها شارك فـيـها الـشعـب ا
عـصر استقالل وطنى حقـيقى كما بدأت مـحاوالت ذكية من أجل بناء مالمح
ذات قومـية قادرة عـلى إثبات نفـسها فى ذلك العـصر اجلديد والـعالم اجلديد
ـيـة األولى (١٩١٤ ـ ١٩١٨) ومـا أحـدثـته من الـذى تـشـكل بـانـتـهـاء احلرب الـعـا
حتـوالت وتـغـيـرات عــنـيـفـة حـتى عـلى مـسـتـوى وجــود الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة فى

العالم كله.
ـصرى وال يـسـتـقـيم الـتـأمل فى تـطـور دور الفـنـون اجلـمـيـلـة فى مجـتـمـعـنـا ا
ـعاصـر من دون إدراك جـيـد لـطـبـيعـة الـتـحـوالت واإلجنـازات الـتى مكـنت من ا
حتقق الـنهضـة الفنـية ومن تطـور احلركة الفـنية عـلى النحـو الذى التزال آثاره
صـرى األصيل الـذى كان قـد بهر قـائمة شـاهدة عـلى  عودة الـروح إلى الـفن ا

العالم منذ عصور الفراعنة.
صرى بـروحه فنان فإنه شأنه شـأن كل فنان يتطلع ومع مـا يقال من أن ا
ـكـنه من اإلبداع ويـحـقق له فـرصة خـروج األفـكـار الفـنـية إلى إلى مـناخ فـنى 

نور احلياة فى لوحة أو فى تمثال.
ومن حــسن احلظ أن تـاريخ حـيـاتــنـا الـفـنـيــة احلـديـثـة قـد امــتـلك كـثـيـراً من
الـرؤى الـكـفــيـلـة بــصـيـاغـتـه عـلى نـحــو مـا تـبـلــور لـكن حـيــاتـنـا الـفــنـيـة لم حتظ
ــا حـدث هـذا ألن بـاالهــتـمــام الـكـثــيف بـتــاريـخــهـا وتــسـجــيل هـذا الــتـاريخ ور
حيـاتنـا الـفنـية قـد أصابـها مـا أصاب حـيوات أخـرى من االنصـراف إلى جانب
ثـال فإنه إلى عهد واحـد من اجلوانب وإهمال الـبقية األخرى.. وعـلى سبيل ا
قريـب كان لـفظ الريـاضة يـنصـرف إلى كرة الـقدم.. وكـان لفظ الـفن ينـصرف
كانة الـتى تتمتع بها فى بالد إلى السـينما.. وهكذا افـتقدت الفنون اجلـميلة ا
أخرى وبـ شـعوب أحـدث مـنـا حضـارة لـكـنهـا أصـبـحت أكثـر مـنـها عـمـقا فى

إحساسها باحلضارة  وجوانبها اخملتلفة. 
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(٤)
ــقــررات الــدراســيـــة فى تــاريخ الــفـــنــون التــزال حتــتل ــا يــؤسف لـه أن ا و
كـانة األخـيرة ب مـواد الدراسة وال تـلقى االهـتمام الـكافى بهـا وليس هذا ا
ـدارس االبتـدائية (وهى بدعـا فإن الـقائـم عـلى تدريس الـفنون نـفسـها فى ا
ا تـخصص على اإلطالق بل ر مرحـلة التكوين األولى) يـختارون من غير ا
يخـتارون من أولئك الـذين ال تسمـح لهم ظروفـهم ببذل كـبير جـهد فى العـملية

الدراسية أو التعليمية.
ــعـاصــرة كــذلك) أن أحـد ـعــاصــر (وتـربــيــتـنــا ا ومن حــسن حظ تــاريـخــنــا ا
أسـاتــذة الــفن الــبــارزين وهــو األســتـاذ مــحــمــد صـدقـى اجلـبــاخــنــجى قــد بـذل
جهـوداً ذات قيـمة فى التـأريخ للـحركة الـفنـية فى مصـر احلديـثة تأريـخا قابال
ومنـاسبا للتدريس فى التعليم العام فكأنه أعطانا اخلطوة األولى فى الطريق
ـضى فيـه إذا أردنا إجنـاز نهـضة حـقيـقـية فى الـتربـية الذى يـنبـغى عـليـنا أن 

وفى الفن على حد سواء.
ــا ال جنـد الـعـبـارات الــتى تـريـد أن تـعــبـر بـإنـصــاف عن مـعـانى اإلعـزاز ور
واالعتزاز بكتاب يصدر ليؤرخ للحركة الفنية فى بالدنا فى مرحلة من مراحل
ـعــاصـر فــإذا كـان كــاتب هــذا الـكــتـاب واحــدا من أولـئك تــاريـخــنـا احلــديث وا
الذين شـاركوا فى صـناعـة  أحداث هذه احلـياة فـإن االحتفـاء بالـكتاب يـتحول
ســريــعــا إلى تــقــيــيم وتــقــديـر لــلــرؤيــة الــتى طــبــعت هــذا الــكــتــاب وهــو تــقـيــيم

ا هو قائم فى الرؤية وما هو موحى به من خاللها. يستهدف اإلفادة 
(٥)

وإذا كـــان لــنــا أن نــقـــدم هــذا الــكــتـــاب فى وصف ســريـع ومــخــتــصـــر فــإنــنــا
نـســتـطــيع أن نــقـول عــنه إنه كـتــاب كــتب بـقــلم فـنــان وعـ فــنـان وروح فــنـان
وعقل فـنـان ووجدان فـنـان وهو فـنان عـرف كـيف يقـدر قـيمـة الـفن احلقـيقى
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ـناصـب واإلعالم واجلاه ونـحن نـرى اجلـبـاخنـجى نـبـفسه بـعيـدا عن زخـرف ا
يعبر عن نفسه بطريقة غير واعية حيث يقول:

«... وفى محـيط الفـنون الـتشـكيـليـة يعـتمـد الفـنان علـى قدراته الـذاتية فى
مـجــالى االبــتـداع واإلبــداع مـعــا فـنــجـد مَنْ اســتــهـواهم الــفن فـأحــبـوه ووهــبـوا
أنفـسهم له وآخـرين ابتلـعتـهم الوظائف الـعامـة فلم يتـركوا بـعدهم بصـمة تدل

على وجودهم وفريق آخر تساقط فى الطريق كأوراق اخلريف».
وهو قـبل هـذا كـتـاب ألـفه الـفـنـان النـاقـد الـذى انـفـعل مـنـذ أكـثر مـن نصف

قرن بأعمال مختار فكتب ينقدها فأنهى مقاله بقوله: 
«لـيــسـت الـعــبــرة بــالــصــورة الــظــاهــرة أو تــمـام الــشــبه.. ولــيــست هـى احلـد
عـانى وإعـادتـهـا إلى عالم ا الـعـبـرة بتـرجـمـة ا الفـاصل بـ احلى واجلـمـاد إ

احلس الفياض».
..........................................................

ـا تفوق به اجلبـاخنجى فى هـذا الكتـاب أنه جنا تمـاما من اخللق الذى و
ـؤرخ لـلـتـطورات االجـتـمـاعـية حـ يـقـصّرون فى قد يـعـتـرى كتـابـات بـعض ا
ـكـتـوب ويـجـعـله ذكـر بـعـض األسـمـاء ظـنـا مـنـهم أن هـذا يـرفع من قـدر الـنص ا
متـسما بالعمومـية منحازا إليهـا وبعيدا عن الشخصيـة.. لكن اجلباخنجى كان
ـشاركة فى حـريصا وله أن يـفخـر بحـرصه هذا على أن يـسرد كل األسـماء ا

كل تطوير وتطور.
وذجا لهذا الطراز وقـد جنح األستاذ اجلباخنجى فى أن يجعل من كتابه 
ـعــانى إلى مــادة قــابـلــة لالســتـقــبـال عــنــد عـالم احلس من الــفن الـذى يــحــيل ا
ـشـاعر إلـى إدراك عقـلـى قادر عـلـى توجـيه الـقـادر عـلى حتـويل األحـاسـيس وا

صاحبه.
(٦)

يـــتــيح لـــنــا األســتـــاذ اجلــبـــاخــنــجـى من خالل هــذا الـــكــتـــاب إدراك الــفــضل
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احلقـيقى لثلة من األعالم على حياتنا الفنية: وعلى رأس هؤالء األمير يوسف
كمـال صاحب الـفضل فى إنـشاء كـليـة الفـنون اجلـميـلة (عـام ١٩٠٨) وهو أمر
نعـرفه جميعا لكن اجلباخنجى يضيف إلى هذه احلقيقة حقيقة أخرى وهى
أن اخلـديو عباس حـلمى كان أيـضا صاحب فـضل فقد افـتتح عام ١٨٩١ أول

معرض للفنان :
«... وقـام اخلـديـو عــبـاس حـلـمى نـفـسه بـالـدعــايـة لـلـمـعـروضـات مـتـظـاهـرا
بإبـداء إعجـابه بكل لوحـة يقف أمـامها مـوعزا إلى مَنْ يـسعده احلظ بـالوقوف
إلى جواره بشرائها.. ولم يغادر اخلديو دار األوبرا حتى  بيع كل اللوحات».
«وتـطلـعت الـعيـون إلى هـذا احلدث الـفـريد واجلـديـد وما أعـقـبه من جناح
عـرض الثانى الذى أقيم فى عام ١٩٠٢ بدار «نحـمان» تاجر العاديات بشارع ا
ـارسون هذه ـدابغ رقم ٢١ (شارع شـريف حالـيا) وبدأ أبـناء األسـر الثـرية  ا
الهـواية الفنية فى أوقات الفراغ ويتباهون فيما بينهم باحلديث عن جتاربهم
وهـوبون حـقا يـترقـبون الـفرصـة التى ومهـارة أساتـذتهم األجـانب بـينـما كـان ا

ية) اجلادة». تتيح لهم نوعا من الدراسة (األكاد
(٧)

وينبهنا اجلباخنجى إلى حقيقة مهمة وهى أن مدرسة الفنون اجلميلة قد
 افــتــتــاحــهــا فى ١٣ مــايــو عــام ١٩٠٨ قــبل إنــشــاء جــامــعــة الــقــاهــرة فى ٢١
ديــسـمـيــر من الـعــام ذاته وأنه تــقـدم لـهــا فى عـامــهـا األول مــا يـقـرب من ٤٠٠

طالب.
وهكـذا يتضـح لنا أن روح احلـياة الفـنية والـوعى الفـنى على مسـتوى شعـبنا
ــصـرى الــعــريق كــان أكـثــر ازدهــارا فى بــدايـة الــقــرن الـعــشــرين إذا مــا قـورن ا

ا هو عليه اآلن. الوضع 
...........................................
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ـثـال وبـفـضـل تـدقـيق اجلـبـاخـنـجى وحتـقـيـقه فـقـد أتـيح لـنـا أن نـعـرف أن ا
الـفرنسى جـيوم البالن كـان هو صـاحب الفضل فـى إقناع األمـير يـوسف كمال
ـعلـومـات من خالل تـشـبـيه جـميل ـدرسـة وهو يـورد لـنـا هـذه ا بإنـشـاء هـذه ا
واحلـقـيـقـة أن هـذا الــتـشـبـيه يـدلـنـا عـلى رقى األمـيـر يـوسف كـمـال الـذى حـقق
ـسئول التـنفيذي هذا اإلجنـاز العظيم مع أنه لم يـكن ملكاً وال واحدا من ا

حتى وإن كان أميرا.
وفـى هـذا الـصـدد فــقـد كـنت أود مـن األسـتـاذ اجلـبــاخـنـجى أن يــتـطـرق فى
هــذا الــكــتــاب إلى تــعــريـف الـقــار بــحــيــاة األمــيــر يــوسف كــمــال وشــخــصــيــته

وفلسفته فى احلياة والفن:
ـلك لــويس الـرابع عــشـر الــذى حـقق آمــاله وأحالمه فى ـا فــعـلـه ا «أســوة 
رفع مسـتـوى اإلبداعـات الفـنـية عـمال بنـصـيحـة وزير الـداخـليـة كولـبـير إلنـشاء

صور لوبران».  ية للفنون اجلميلة فى باريس وإسناد إدارتها إلى ا أكاد
(٨)

ــعـهــد الــذى درس فـيه ونـحـن نـعــرف أن مــدرسـة الــفــنـون اجلــمــيـلــة كــانت ا
الفـنانون مـحمـود مختـار ومحمـد حسن وراغب عيـاد ويوسف كامل وتـخرجوا
مـعـا فى عـام ١٩١٠ لـكـن اجلـبـاخنـجـى يـروى لـنـا كـيف اسـتـمـر اهـتـمـام األمـير
ـا يـنـقـله عـلـى لـسـان أحد هـؤالء اخلـريـجـ األوائل درسـة  يوسـف كـمـال بـا

وهو الفنان يوسف كامل:
ــرحــوم الــفــنـان يــوسـف كـامـل (٢٧ مــايـو ١٨٩١ - ١٢ «وفــيــمــا حــدثــنى به ا
ديـسـمـبـر ١٩٧١) عن ذكـريـاته عـندمـا كـان طـالـبـا فى مـدرسـة الفـنـون اجلـمـيـلة
درسة الفنون والصنائع قال: «.. كـنت فيما ب عامى ١٩٠٦ و١٩٠٨ طالبـا 
يكانيـكى بقدر ولعى بالرسم واأللوان وحدث أن علمت وكنت أبـغض التعليم ا
صريـة للفـنون اجلـميلـة فذهبت درسـة ا مصـادفة من أحـد أقربائى بـافتتـاح ا
ن ـدرسـة اكـتـفت  مـعه فـورا وقـابـلـنــا الـسـكـرتـيـر نـسـيم أفـنـدى فـأخـبـرنـا أن ا
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تقـدم إلـيـهـا وعـندمـا هـمـمـنا بـاالنـصـراف الحظ مـا اعـترانـى من أسف وحزن
قيـدين لم ينـتظمـوا فى الدراسة شديـدين فاسـتوقفـنا وقال: إن هـناك بـعض ا
وسـنــبــعث إلـيــهم بــإنـذارات وطــلب مــنى أن أعـود إلــيه بــعـد أســبــوع فـشــكـرته
ورجوته لـو اسـتـطاع أن يـحـجـز مكـانـ لى ولـصديـقى مـحـمد الـسـلـحدار ألنه
كـــان من هـــواة الــرسم والـــعــاشـــقــ لـــلــفن وعـــدت وأديت االمــتـــحــان وقـــبــلت
ستوى الفـنى هو الفيصل لالنتقال من صف إلى صف بـالصف الثانى وكان ا
أعلى ولم تـكد تمر شهور قلـيلة حتى حلقت بزمالئى محـمود مختار ومحمد
حـسن وراغب عيـاد وكـانـوا فى الـصف الثـالث إلى أن تـخـرجنـا مـعـا فى عام

.«١٩١٠
(٩)

ويدلـنـا اجلـباخـنـجى عـلى مـا ال نعـرفه من أن الـدراسـة فى مـدرسة الـفـنون
اجلمـيـلة األولى لـم تقف عـنـد حدود الـدراسـة النـظـاميـة لكـن الدراسـة احلرة

وازاة لهذه الدراسة النظامية: كانت هى األخرى تسير با
«... وكانت هناك دراسة مسائية يتردد عليها الكثير من الهواة ومن بينهم
ــوســيـــقى أبى بـــكــر خــيــرت ــهـــنــدس ا مــحـــمــود خــيـــرت احملــامى وهـــو والــد ا
ـدرسـة وأشـقــائه عـمــر وعـثــمـان وكــان من عـشــاق فن الــتـصــويـر كـمــا كـانـت ا
تـســمح لــلـســائـحــ األجــانب من الــفـرنــسـيــ واإليــطـالــيـ بــالــدراسـة  أيــضـا
ضى الستـعراض مـهاراتـهم الفـنيـة ولكـننـا كـنا غـالبـا نتـفوق عـليـهم كمـا كنـا 
ـدرســة مع نـاظـرهــا «البالن» وفى غـيـبــة بـاقى األسـاتـذة االجـازة الــصـيـفــيـة بـا

ضون عادة تلك الفترة فى بالدهم». الذين 
«وفى أحـد األيام حضر األمـير يوسف كـمال وجلس فى حـجرة النـاظر بعد
أن خلع سترته وطلب منا أن نرسمه وعندما شاهد رسومنا قال مبتهجا: إن
ـصــريـ أجـادوا تــصـويـرى وأظــهـروا حـقــيـقـة مالمح وجــهى بـشــعـور مـصـرى ا
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صمـيم ألنى مـثـلهم أنـتـمى إلى مـصر والـفـنانـون األجـانب رسمـونى كـأنى أحد
اخلواجات مثلهم».

«ثم الــتـفـت إلـيــنـا وســأل: كم من الــوقت اسـتــغــرقـتم فى الــرسم? فــقـلــنـا: ال
نـــدرى قــال: «ال.. يــلــزمـــكم أن تــعــرفـــوا الــزمن من الـــبــدايــة إلى الـــنــهــايــة وأن
حتسـنوا تقديـر الوقت فهو من عـوامل النجاح األسـاسية». ثم أخرج من جيب
ستـرته سـاعة وأعـطى كل مـنا سـاعـة هديـة منه وهـو يـقول: «لـكى تـعرفـوا متى

بدأ العمل ومتى انتهيتم منه».
.........................................................

ومن الـبدهى أن يـتسـاءل القـار بعـد هذه القـصة : هـل كان األميـر يوسف
ـطـبـوعـ عـلى الـفـكـر الـعــمـلى إضـافـة إلى كـونه من مـحـبى كـمـال مـن أولـئك ا
ه لهديته بهذا رهف بحيث أراد أن يبرر تقد الفنون? أم أنه كان من الذوق ا

األسلوب الطريف?
ولـــعل اإلجــــابـــة عـــلى مــــثل هـــذا الـــســــؤال تـــأتى ضــــمن مـــا كـــانـت تـــرجـــمـــة

اجلباخنجى حلياة الرجل كفيلة بإضاءته.
(١٠)

ـدرسـة الـرائـدة ويـزيـدنــا اجلـبـاخـنـجـى مـعـرفـة بـسـيــاسـة الـقـبـول فـى هـذه ا
فيقول:

درسة الـتى أنشـأها األميـر يوسف كـمال فى عام «وكان شـرط االلتـحاق بـا
١٩٠٨ وكـانت مدة الدراسـة سنتـ فقط ثم أصـبحت أربع سـنوات بعـد تخرج
الــدفـعـة األولى عــام ١٩١٠ يـتـوقف عــلى قـدرة الــطـالب عـلـى اجـتـيــاز امـتـحـان
ـدرسـة وظل هـذا النـظـام مـتبـعـا إلى أن وضعت القـبـول الـذى كان يـعـقد فى ا
حتت إشـراف وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم فى عـام ١٩٢١ مع اسـتـمـرار األمـيـر فى
اإلنـفـاق عــلـيــهـا وتـخــصـيص بــعض الـبــعـثـات الــفـنــيـة السـتــكـمــال الـدراسـة فى
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اخلـارجـة عـلى نـفـقـته إلى أن  تـنـازله عـنـهـا إلى الـوزارة فى عـام ٢٧/ ١٩٢٨
بــعـد أن رصــد لـهــا من أمــواله وريع بـعـض أراضـيه لإلنــفــاق عـلــيـهــا ولـضــمـان

استمرارها».
(١١)

ونـحن نرى اجلـبـاخـنجى وكـأنه ال يـفـارقه احلنـ إلى احلـديث عن مـدرسة
الفـنون اجلميلة وهو يعـقد فى نهاية كتابه فصال يـحمل عنوانه «دبلوم مدرسة
درسـة منذ الفـنون اجلـميـلة» وفى هـذا الفصل يـكثف احلـديث عن خريـجى ا
نشـأتها حديـثا مسـهباً يـتناول نـشأتهم ودراستـهم وبعثـاتهم وإنتـاجهم فيـما بعد

ذلك:
ــتـــخـــرجــ فى «وابــتـــداء من الـــعـــام الــدراسى ١٩١٢/ ١٩١٣ تـــقـــرر مــنـح ا
ـعـارف الـعـمـومـيـة ـصـريـة دبـلـومــا وشـكـلت وزارة ا مـدرسـة الـفـنــون اجلـمـيـلـة ا
جلنـة لإلشراف على هذا االمـتحان الذى تـقدم إليه محـمد حسن أحد أفراد
ـدة ـدرسـة  ن أتـمـوا دراسـاتــهم فى ١٩١٠ بـعـد الـتـحــاقـهم بـا الــرعـيل األول 

.« سنت
«وكان االنـتـقـال من سـنـة دراسـيـة إلى أخـرى مـتـوقـفـا عـلى اجـتـهـاد الطـالب
درسة وما كـان يبـديه من جدارة فـنية وفـيمـا ب عامى ٢٣/ ١٩٢٤ انـتقـلت ا
ـوصلـة من مـيدان من درب اجلمـامـيـز إلى منـزل اجلـريتـلى بـاحلارة الـضـيقـة ا
الـسـيـدة زيـنب إلى مـنـزل الـسـحـيـمى وفـيهـا تـخـرج فى قـسم الـتـصـويـر مـحـمد
ـدرسة طـوال سـنى حـياته كـمـا تـخرج فى ـكتـبـة ا نزهت قـطـرى وعـمل أميـنـا 
نفس العام (١٩٢٧) فى قسم التصوير أحمد راغب ومحمود البابلى وأرسال

فى بعثة إلى باريس على نفقة األمير يوسف كمال».
(١٢)

ويلـخص اجلباخنجى باقتدار قصة حياة الفنان العظيم احلس فوزى وما
صادفـه من نـكد مـتـجـدد فى حـيـاته بـسـبب ابـتالئه بـآخـر يـحـمل اسـمه نـفسه
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ـا اضطـره إلى تغـييـر اسمـه عدة مرات لكـنه ال يحـمل موهـبتـه وال بعضـها 
وهـو يروى هـذه الـقصـة علـى نحـو طـريف لم يتح ألحـد أن يـرويه علـى نحـو ما

رواه اجلباخنجى العظيم:
«وتـخرج حسـ (محمـود) فوزى الذى سـمى نفـسه حس غـا ثم حس
الــكـنـسى وأخــيـرا احلـســ فـوزى (هـروبـا مـن آخـر يـحـمـل نـفس االسم ابـتاله
بـضـعف مـستـواه فـى الدراسـة وإهـمـاله وكـثـرة أخـطـائه فى الـعـمل) فى نـفس
ا فيهـا السنة اإلعدادية) القـسم فى عام ١٩٢٨ (بعد دراسة خـمس سنوات 
ولم يــكن أحـد مـنـهم قــد حـصل عـلى غــيـر الـشـهــادة االبـتـدائـيــة و لـكن تـعـديل
خطـة الدراسة وجعلـها خمس سنوات أتـاح لهم تسميـتها مدرسة عـليا بعد أن
كـانـت الـدراسـة من قــبل  مـتــوقـفـة عــلى جـهــود الـطـالب فـى االنـتـقــال من سـنـة
دراسيـة إلى سـنـة دراسـيـة أعـلى حـتى بـعـد موافـقـة الـوزارة عـلى مـنح الـدبـلوم

درسة». ن أتموا دراستهم بغض النظر عن عدد السنوات التى قضوها با
«وفى عــام ١٩٢٩ عـقـدت الــوزارة مـسـابــقـة تـقــدم إلـيـهــا سـتـون طــالـبـا وفـاز
ـعروف باسم احلس فـوزى وأرسل فى بعثة دراسية حـس (محمود) فوزى ا
ـرسم فوجيرا حيث كـان أحمد صبرى إلى باريـس لدراسة التصـوير فالتحق 

يدرس معه فى تلك السنة».
ـسائـيـة تـخـصص فى «وأمـضى احلـسـ فـوزى ثالث سـنـوات فى الـفـتـرة ا
احلفـر البـارز فى قـوالب خشـبيـة واللـيتـوجـراف واحلفـر الغـائر فى صـحائف
مـعــدنــيــة ألغـراض الــطــبــاعـة وعــاد فى يــنــايــر من عــام ١٩٣٤ لـيــتــولى إنــشـاء
ـدرسـة الــفـنــون اجلـمـيــلـة فى مـكــانـهـا ورئـاسـة أول قــسم لـلــحـفـر والــطـبـاعــة 

احلالى بالزمالك».
.........................................................

(١٣)
ونـــحن نـالحظ أيــضـــا أن  األســـتــاذ اجلـــبــاخـــنـــجى لم يـــفــته أن يـــشـــيــر إلى
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ـدرسة ـستـويـات االجـتـمـاعـيـة الـتى ضـمـتـهـا ا اخـتالف الـتـوجـهـات الـفـكـريـة وا
ـثــال فـإن أعـمـام يــوسف كـامل: كـانـوا األولى لـلــفـنـون اجلـمــيـلـة وعـلى ســبـيل ا
يريـدونه مـهنـدسا مـعـماريـا مثل بـاقى أفـراد األسرة» أمـا مـحمـود خيـرت والد
هـندس أبـو بكـر خيرت فـقد كـان من عشـاق فن التصـوير الـذين انتـظموا فى ا

سائية... وهكذا. الدراسة ا
>

ومن اجلــديــر بــالــذكــر هـنــا أن نــشــيــر إلى مــا أشــار إلــيه اجلــبــاخــنــجى من
ـدرسـة الـفـنـون اجلـمـيـلة ـصـيـر الـوظـيـفى الـذى صـادفه اخلـريـجـون األوائل  ا
ومـنـه نـعــرف أن الـفــنـان مــحــمـد حــسن قــد عـ مــدرسـا بــقـسـم الـزخــرفـة فى
ــدرسـة مــدرسـة الــفــنــون والــصــنــايع وأن راغب عــيــاد عــ مــدرســا لــلــرسم 

درسة النموذجية. األقباط الكبرى وأن يوسف كامل ع مدرسا للرسم با
(١٤)

ويـسـتــعـرض الـكـتـاب رحـلـة الـنـجـاح الـفـنـيـة ألفـراد الـرعـيل األول من طالب
ــدرسـة وفى مــقـدمــتــهم فـنــانـنــا الــكـبــيـر مــحـمــود مــخـتــار وقـد أقــامـوا هــذه ا

معرضهم األول فى عام ١٩١١:
ــصـــورون مــحــمـــد حــسن ويـــوسف كــامل «... وكــان من بـــ الــعــارضـــ ا
ـثـالـ مـحـمـود مـخـتـار وأنـطـون حـجار وراغب عـيـاد وعـلى األهـوانى ومن ا
ـعرض تـمـثاال كـاريكـاتيـريا لـصبى كـان يعـمل خادمـا خملتـار وأطلق وكانت درة ا

اذج بجنيه من الذهب لكل تمثال». عليه ابن البلد وباع منه ثمانية 
>

ونأتى إلـى ما يـرويه اجلـباخـنـجى عن قـصة ابـتـعاث الـفـنان مـحـمود مـخـتار
للدراسة باخلارج:

«وروى لى زمــيــله الـــفــنــان راغب عــيــاد أنــهـــمــا (أى راغب عــيــاد ومــحــمــود
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مـخـتــار) ذهـبـا لــلـقـاء ســيـدة بـلــجـيـكـيــة من الـفــنـانـات كــانت فى زيـارة لــلـقـاهـرة
وأعجـبت بـالتـمثـال ورغـبت فى احلصـول على نـسـخة مـنه وعنـدما وصال إلى
مــسـكـنـهـا بـعــمـارة «جـرين» عـلى نـاصــيـة شـارع بـوالق (شـارع فـؤاد األول ثم ٢٦
يولـيو حاليا) وشارع الـتوفيقية (شارع طـلعت حرب حاليا) اعـترضهما البواب
النـوبى ومنعـهما من الـدخول وطلب مـنهمـا الصعـود من السلم اخلـلفى وطال
اجلــدل وانـقــلب إلى صـراخ عــال فـحــضـر «مــسـيــو جـرين» فــقـدم راغـب عـيـاد
نفـسه وصديقه مختار باللغة الفرنسية التى يجيد التحدث بها لسابق دراسته
درسـة الفـرير فـاطمـأن إلـيهـما عـندمـا علم أنـهـما من طـلبـة مدرسـة الفـنون
وليـسا من رعاع الـناس كما ادعى حـارس العمارة ورحب بـهما وصعـدا وسلما
الـتـمــثـال إلى الـفــنـانــة الـبـلــجـيـكــيـة وقـبـض مـخـتــار الـثـمن جــنـيــهـ من الـذهب

وانصرفا وكاد مختار أن يطير فرحا».
(١٥)

وهو يروى كذلك أن الفنان محمود مختار جنح فى أن يصنع تمثاال نصفيا
للـزعيم مصطفى كامل حـمله زمالؤه من طلبة الفنـون يوم تشييع جنازته وأنه

صنع هذاالتمثال بالنقل عن صورة فوتوغرافية:
«... وقــال أنـطـون حــجـار إنه تـصــادف فى نـفس الـســنـة أن احـتــفل الـشـعب
صـرى بكل طـبقـاته بـتشـييع جـثمـان زعيـمـها الـوطنى مـصطـفى كامل فـخرج ا
شـيعـ حامـل تـمثاال طلـبة مـدرسة الـفنـون اجلميـلة وانـضمـوا إلى صفـوف ا
ـثـل الـفــقــيــد من صــنع مــخــتـار وكــان أول مــا صــنــعه من الــتــمــاثـيل نــصــفــيــا 

الشخصية نقال عن صورة فوتوغرافية».
عـرض األول طلب مـحمـود مخـتار من األمـير يـوسف كمال «وعقـب انتهـاء ا
أن يـتم دراسـته فى فـرنـسـا فـاسـتــجـاب األمـيـر ورحل مـخـتـار إلى بـاريس (عـام

١٩١٢) وكان أول فنان مصرى يبتعث إلى اخلارج».
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(١٦)
ويستعرض اجلباخنجى إجنازات

الــفــنـان مــحــمــود مـخــتــار وجنـاحــاته فـى بـاريس وكــيف أوحـت له ثـورة ١٩١٩
سـمى «نـهـضـة مصـر» وأن أمـ الـرافعى بإنـشـاء الـنـصب التـذكـارى اخلـالـد ا
هو الـذى صـاغ الـدعـوة الـصـحـفـيـة إلى حتـقـيق هـذا احلـلم الـفـنى وأن الـفـنان
ــوذجه بــصـالــون بــاريس الــدولى (عـام ١٩٢٠) حــ شــاهـده مــخــتـار عــرض 
هــنـاك حـافـظ عـفـيــفى وويـصـا واصـف وواصف غـالى حــ كـانـوا فى صــحـبـة

سعد زغلول فى باريس فى ذلك العام... وبدأت عملية التنفيذ:
«... ودعـا أم الرافعى رئـيس حترير جريـدة «األخبار» إلى اكتـتاب شعبى
إلقامـة النصب التـذكارى بأحد مـيادين القاهـرة وجنحت احلملـة وحتمس لها
ـئات حـتى بـلغ الصـغـار والـكـبـار والـفـراء واألثـريـاء بـالـتـبرع مـن ٥ قـروش إلى ا
االكتـتاب الشبعى ٦٥٠٠ جنـيه وقرر مجلس الوزراء بجـلسته فى ٢٥ يونيو من
يـدان احملـطـة وأن تشـرف وزارة األشـغـال على عـام ١٩٢١ تخـصـيص مـكـان 
وضع األسـاس وتشييد القاعدة وفى يوليو من عام ١٩٢٤ خصصت احلكومة
مبـلغ ١٢ ألف جنيه لـنفقـات إقامة الـنصب من حجـر جرانيت أسـوان واستمر
الــعـمـل عـلى الــرغم مـن مـحــاوالت عــرقــلــة الـتــنــفــيــذ من جــانب مــوظـفى وزارة
األشـغال إلى أن أسند إلى عدلى يكن باشـا تشكيل وزارته االئتالفية فى عام

.«١٩٢٧
(١٧)

ويـأبى التاريخ الـذى يقـدمه األستـاذ اجلباخـنجى إال أن يـسجل لـنا كيف أن
» فى وزارة األشــغــال لم يــكــفــوا عـن عــرقــلــة تــنــفــيــذ الــنــصب ـــوظــفــ «كــبــار ا
الـتذكارى الـذى شرع محـمود مخـتار فى إقـامته إلى أن جاء الـوقت الذى تولى
ـناصب الـسيـاسيـة الكـبرى ثالثة مـن العمـالقـة: سعـد فى رئاسـة النواب فيه ا
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وعــدلى فى رئـاســة الـوزارة ورشــدى فى رئـاســة الـشــيـوخ وجــمـعــتـهم ثالثــتـهم
ـا دفـعـهم إلـى زيـارة مـخـتـار فى مـوقع الـرغــبـة فى إقـامـة الـنـصـب الـتـذكـارى 
ـيدان احملـطة حـيث اكـتشـفوا بـأنفـسـهم مسـاو تدخل وزارة األشـغال العـمل 
فـى إحبـاط سـيـر الـعـمل فى مـشـروع يـعـتبـر الـرمـز لـيـقـظـة روح الـشعـب وثورته
الوطـنية وأرغمـوا وزارة األشغال على الـتعاقد مع مـختار فى أغسطس ١٩٢٧
شـروع فى ثالثة عشر شـهرا ولكن مخـتار استطـاع أن يتم العمل على إتـمام ا
فـى سـتـة أشـهـر فــقط ثم تـوفى الـزعــيم سـعـد زغـلــول فى عـام ١٩٢٧ وانـتـظـر
مخـتـار شـهـورا حـتى تـقـرر إزاحـة الـسـتـار عن «نـهـضـة مـصر» فـى ٢٠ مايـو من

لك أحمد فؤاد. عام ١٩٢٨ فى احتفال رسمى حضره ا
(١٨)

ويروى مـحمـد صدقى اجلبـاخنـجى بسـعادة بالـغة شـعوره هو نـفسه بـالزهو
واخلـــيالء حـــ وجــد أعــمـــال مــخـــتــار فى بـــاريس مــعـــروضــة ضــمـن األعــمــال

ية: العا
«... وفى ١٨ مـايـو ١٩٣٠ زرت ألول مـرة مــعـرض «صـالـون بـاريس» ووقـعت
ـائـية عـيـنى عـلـى ١٧٨١٢ عـمال فـنـيـا من الـصـور الـزيـتـيـة والـرسـوم بـاأللـوان ا
ـشاريع الهنـدسية بـعضهـا مررت به والبعض واحملفـورة ألغراض الطـباعة وا
اآلخـر اسـتـوقـفـنى ألتـأمـله وعـنـدمـا هـبـطت الـدرج إلى الـسـاحـة الـتى تـتـوسط
القـصر الكبـير والتى كانت مـخصصة لـسبعمـائة وست وتسعـ (٧٩٦) تمثاال
تحجر فوجئت بروية تمثالـ لفناننا الكبير محمود مختار بدل لى كـالغابة ا
وشـعرت بالزهو واخليالء ألول وآخر مرة فى حياتى التى عودتها على الزهد
واالستـحـياء شـعـرت وقتـئـذ باألمـل والتـفـاؤل وأنى سائـر فى طـريق سلـيم بـعد
صـري الراغبـ فى دراسة الفن أن أنـاره مختار لـكل مَنْ جاء من بـعده من ا
دراسـة جـادة فى بـاريـس وفى غـيـرهـا من عـواصـم أوروبـا وبـعـد أن جـعل اسم
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عرض الذى مازلت مصـر نورا مضيئا فى مدينة الـنور ورحت أتصفح دليل ا
أحـتفظ به فقـرأت اسمه وعرفت أنه من مـواليد طـمبارة وأنه كـان يقيم فى
ـثـال الـفــرنـسى كـوتـان شـارع ريــنـكـ رقم ٢٥ بــبـاريس وأنه تـتــلـمـذ عـلى يــد ا
وبـدأت أتطـلع إلى بـاقى الـتـمـاثـيل فـبدت لى كـاألقـزام إلى جـوار تـمـثـالى «على

شاطئ النيل» و«إيزيس» وأحسست حقا بأن رأسى ارتفعت أمتارا».
(١٩)

ومع هــذا فــمن الــضـــرورى أن نــقــرأ مــا يــورده اجلــبــاخــنـــجى عن الــلــقــاءين
اللذين جمعاه بالفنان محمود مختار:

كان : األولى فى عام ١٩٢٨  «... وأذكـر أنى التقيت بالفنان الـكبير مرت
نـوعا العـمل فى تـمثـال نهـضة مـصر وراء احلـاجز اخلـشبى وكـان الدخـول 
وحتيـنت فرصة مشاهدته بالقرب من الباب ودخلت وصديقى األستاذ حس
فريـد سكرتيـر عام التحريـر بجريدة أخـبار اليوم حـاليا وعنـدما وجدنا أمامه
ـصـري ابـتـسم ورحب بـنـا وكـنـا سـعـداء بـرؤيـته وهـو يـعـمل مع الـعـامـلـ من ا
ـتـخصـص فى صـقل جـرانيت أسـوان لـلنـصب الـتذكـارى وكان واإليطـالـي ا
يـرتدى قبعة من ورق اجلـرائد ليحـمى رأسه من حرارة الشمـس وكان ترحيبه
بنـا تقديرا منه على الـدافع الذى جعلنا نغـامر باقتحام احلـاجز لنراه معرب
له عن حــبـنـا وتـقـديـرنـا لــفـنه ووطـنـيـته وكـانـت فـرحـتـنـا أن نـراه فى مـوقع أول

ثله من قبل فى مصر». حدث فنى لم نسمع 
ــطـربـة مـلك بــكـازيـنـو «وكـان الــلـقـاء الـثــانى فى صـيف عــام ١٩٢٩ بـصـالـة ا
ـيدان محـطة مصـر بجـوار محطـة كوبرى الـليمـون وكان بصـحبته البـوسفور 
البـسـهـمـا الـشـعبـيـة وكـان مـخـتـار مـتـكـئـا عـلى عـصاه اثـنـان من رجـال بـلـدته 
ـسرح وفـيـمـا ب الـوصـلتـ الـغـنائـيـت الـغـلـيظـة وهم جـلوس بـجـوار خـشبـة ا
تـقــدمت إلـيه مـحـيــيـا وكـان ردى عـلى ســؤاله أنى أسـتـعـد لــلـسـفـر إلى بـاريس
اذا تـاحف وسألنى:  لدراسـة فن التصـوير والتـعرف على األوسـاط الفنـية وا
ـصــريـة? فـقــلت: إنى أتـمـمت ــدرسـة الـفـنــون اجلـمـيــلـة ا ال أحـاول االلــتـحـاق 
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ــصـريــة ال يـتــطــلب ســوى الـشــهـادة ـدرســة ا تــعــلـيــمى الــثـانــوى وأن الــقـبــول بــا
ـنـعم رخـا الـرسام االبـتـدائـيـة ويـكـفـيـنى مـا علـمـته من الـصـديق مـحـمـد عـبـد ا
الكـاريكاتـيرى الكبـير أنهم أخـرجوه مع مَنْ استـغنوا عـنهم بعـد قبولـهم بشهور
قلـيلـة فى عام ١٩٢٨ عـندمـا كانت بـشارع خالط بـشبـرا وعاد يـسألـنى: ومتى
سـتـسـافـر? فـقـلت له: قـريـبـا سـتـتـم إجـراءات إدارة الـبـعـثـات بـعـد مـوافـقـة وزير
عـارف حافظ حسن بـاشا الذى حتـقق بنفسه من بـراءتى من تهمـة االشتغال ا
بـالــسـيــاسـة ضــد مـعــاهـدة «هـنــدرسن ـ مــحـمــد مـحـمــود بـاشــا» صـاحـب الـيـد
احلديـدية كـما كـانوا يلـقبـونه وألن القـوان كـانت تمنـع سفر مَنْ هم دون سن
احلاديـة والعشرين إال بعد مـوافقة وإشراف إدارة البعثـات ولو كان على نفقته

اخلاصة وهو ما أعد نفسى له».
(٢٠)

وال يفـوتنا أن نشير إلى مـا التفت األستاذ اجلباخـنجى بذكائه الشديد إلى
تسـجيله وتـوثيقه من مدى الـفهم احلضـارى والراقى الذى كان يـتمتع به واحد
ــعـمـمـ ذوى الـنـشـأة األزهــريـة وهـو الـشـيخ عـبـد من زعـمـائــنـا الـسـيـاسـيـ ا
ـدرســة الـنـمـوذجـيـة وهــو يـروى لـنـا أنه (أى الـشـيخ الـعــزيـز جـاويش صـاحب ا
جـاويش) ذهب إلى مـدرسة الـفـنـون اجلـمـيـلة وطـلب من مـديـرهـا تـرشـيح أحد
درسة وأن يكـون على مستوى من اخلريـج ليعـمل مدرسا للرسم فى تـلك ا

صري الذين أتموا دراساتهم باخلارج. استعان بهم من ا
(١٢)

وال يــفـوت األسـتـاذ اجلـبــاخـنـجى أن يـشــيـر إلى أكـثـر مـن قـصـة من قـصص
الوفاء والزمالة فى تاريخنا الفنى:

«وروى لـى أحـمــد لــطـفى حــادثــة تـدل عــلى الــوفــاء فى زمالء ذلك الــزمـان
وقال إنـه فوجئ بزميله خـليل خطاب يـأتى لوداعه فى محطة الـسكة احلديد
وعنـدما أوشك القطـار على التحـرك سلمه مظـروفا وطلب منه أن يـفضه بعد
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مــغـادرة الـقــطـار رصــيف احملـطــة وفى الـطــريق إلى اإلسـكــنـدريــة فض أحـمـد
ـظروف فـوجد رسـالة فى سـطـور قلـيلـة تنم عن أجـمل الـتهـانى بسـفر لطـفى ا
سعـيد ومـعهـا ورقة مـاليـة قيـمتـها عـشرة جـنيـهات هى أول مـرتب تقـاضاه من
درسـة اإللهـاميـة لعـلهـا تعـينـه على قـضاء احـتيـاجاته فى سـفره وتـعبـيرا عن ا
شكـره عـلى ترشـيـحه خلـفا لـه ويضـيف أحمـد لـطفى بـقـوله: «وفعال كـان هذا
ـبـلغ عـونـا كـبـيـرا فى ذلـك احلـ علـى مـواجـهـة مـتـطلـبـات حـيـاة جـديـدة ولم ا

يكن معى أكثر من أربعة جنيهات».
..........................................

ـعـروفـة الـتى حـدثت عـنـدما  ثم هـو يشـيـر إلى تـفـصـيالت تـلك الـقـصـة ا
االتفـاق بـ راغب عـيـاد ويـوسف كامـل عنـدمـا تـبـادال السـفـر (والـتـمويل) إلى
رومــا الســتـكــمــال دراســتـهــمــا الــفـنــيــة عـلـى أن يـقــوم كل مــنــهـمــا بــعــمل اآلخـر

رتبه وسافر يوسف كامل عام ١٩٢١ إلى إيطاليا: درسته ويبعث إليه 
«... واتصل بـالدكتـور عبد احلمـيد سعـيد وكانت الـسلطات الـبريطـانية قد
ـــعــاديــة ــبـــاد احلــزب الـــوطــنى ا اســتـــبــعـــدته عن مــصـــر بــحـــجــة أنه داعـــيــة 
ـصـريـ فى مـنـزله وكــان من بـيـنـهم الـدكـتـور لـبـريــطـانـيـا وقـدمه إلى بـعـض ا
ــدرسـة اإللــهــامــيـة وعــنــدمـا عــلم بــالـبــعــثـة ســيــد بـاشــا وكــان من تالمــيـذه بــا
ـســاعــدته عــلى االلــتــحـاق ــتــبــادلــة بـيــنه وبــ زمــيــله أبــدى فـورا اســتــعــداده  ا
يـة الـفنـون لـكنـهم لم يـعتـرفـوا بشـهـادة غيـر مـعتـمـدة لديـهم بـاعـتبـارها بـأكـاد
صريـة فاقترح علـيهم أن يعقدوا له درسة ا صورة مـستخرجة من سـجالت ا
امتـحانا لـقدرته فـوافقوا وفى أثـناء االمتـحان شـاهده أستـاذ القسم «أومـبرتو
ـيــة واســتـدعــاه لــيـرى أول مــصـرى كــرومـالــدى» الــذى هـرع إلى رئــيس األكــاد
ـية اإليـطالـية فى رومـا وكيف يـؤدى عمـله ببراعـه فرد رئيس يلـتحق بـاألكاد
ؤكد أنهم أول مَنْ علمونا صري ومن ا ية يقول: «ليس غريبا على ا األكاد
الرسم والـنحت» وفى السـنة التـالية انـتقل يوسف إلـى السنـة النهائـية وكانت
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مدة الدراسة سنت قبل إنشاء القسم العالى».
............................................

ا نـتوقف هنـا لنشـير إلى حقـيقة مـهمة وهى أن سـيد باشـا غادر مصر ر
هـاربــا إلى إيـطـالـيـا فى أثـنـاء ثـورة ١٩١٩ وأنه بــقى هـنـاك مـا بـ يـنـايـر سـنـة
١٩٢٠ وأغـسطس ١٩٢٣ وذلـك على نـحـو مـا بـيـنـاه فى كتـابـنـا «الـعـمل الـسرى
» ولــسـنــا نــعــرف هـل يــقــصـد فى ثــورة ١٩١٩... مــذكــرات الــشــبــان الــوفــديــ
اجلـبـاخـنـجى سـيـد بـاشـا فـعال مع اخـتالف الـتـاريخ عـام ١٩١٢ أم أنه يـقـصـد

شخصا آخر واشتبه عليه اسمه مع اسم سيد باشا.
(٢٢)

وإذا كـان الشىء بالشىء يذكر فـإننا نقول إنه فى إطـار حديث اجلباخنجى
ـوهـوب فـقد حتـدث عن لـقاء الذكـى عن دور الزعـمـاء فى تشـجـيع الفـنـان ا
الفـنـانـ راغب عـيـاد ويـوسف كـامل بـالـزعـيم سـعـد زغـلـول فى سـويسـرا وأنه
عـروف (بتـبادل تمـويل البـعثة) هـذا وقال: «يا أوالد.. هنـأهمـا على اتفـاقهـما ا
أنتم خدمتم بلدى أكثر منى.. أنتم برهنتم على كذب اإلجنليز بطريقة عملية

سلم والقبطى..». وقضيتم على محاوالتهم التفرقة ب ا
.........................................

هكـذا كان فهم الـزعيم سعد زغـلول صاحب الكـلمات اخلالـدة القادرة على
شاعر وهذه اإلجنازات. تصوير مثل هذه ا

>
ــعـجـبــات بـفن ويـذكــر اجلـبــاخـنــجى أن الـســيـدة هــدى شـعـراوى كــانت من ا
يـوسف كـامل وقـد ظلـت راعيـة جلـهـوده الـفـنـيـة مـنـذ الـتقـت به (عام ١٩١٣)..
وكمـا ذهب الفـنان مـحمـود مخـتار إلى بـاريس علـى نفقـة األميـر يوسـف كمال
فقـد ذهب الفنان يوسف كامـل على نفقة السيـدة هدى شعراوى ولم يكن هذا
غـريـبـا عـلى هـذه الـسـيدة صـاحـبـة احلـضـور القـوى فى اجملـتـمـعـات احملـلـية ثم



٢٢٠

ـبــعـوثـ ـؤتــمـرات الــدولـيـة وصــاحـبــة الـفــضل فى تـمــويل نـفــقـات عــدد من ا ا
صري النابه فى األدب والفن. ا

(٢٣)
ويـروى األسـتـاذ محـمـد صـدقى اجلـبـاخـنـجى فى مـوضع آخـر مـن كتـابه أن
ـعـرفـة أحـوالهم الـدكـتـور مـحـمـد حـسـ هيـكل بـاشـا كـان حـفـيـا بـأهل الـفن و
اديـة أو االطمئنان إليـها حتى إنه سأل اجلباخنـجى نفسه عندما ذكر له أن ا
ــلك عـمـارة: هل الــفن يـجـزى صـاحـبـه كل هـذا الـعـطـاء? الــفـنـان راغب عـيـاد 
وكـانت احلـقـيـقـة أن هـذه الـعـمـارة كـانـت تـمـثل إرث راغب عـيـاد من أبـيه وهـو

ينقل عن الدكتور هيكل ما رواه له بنفسه حيث يقول:
«... عـنـدمـا عـدت من فـرنـسـا بـعـد إتـمـام دراسـتى لـلـقـانـون عـيـنت مـحـامـيا
بدائـرة الثرى الـبدراوى عاشـور وفى ذات يوم اقترحت عـليه تخـصيص جائزة
ـبدع وتشـجيعا باسـمه (مثل جائـزة نوبل) لتكـون حافزا لألدباء والـفنان وا
ـزيــد من الــعـطــاء فـرد سـاخــرا بـقــوله: حــسـبـتـك يـا دكــتـور تــقـتـرح لـهم عــلى ا
ــواشـى يــا أســتــاذ أدب إيه.. وفن إيه يــا مــشــروعــا إلنــشــاء مــزرعــة لــتــربــيــة ا

دكتور?».
(٢٤)

ـــزايـــا الــــتى ال يـــنـــبــــغى أن نـــغـــفـل اإلشـــادة بـــهـــا فـى كـــتـــاب األســـتـــاذ ومن ا
ــكن لـلــقـار أن يــخــرج بـهــا من مــطـالــعـاته ــعــرفـة الــتى  اجلـبــاخـنــجى زخم ا
لــفـصـول الــكـتـاب اخملــتـلـفــة ولـست أسـتــطـيع أن أجتــاهل اإلشـارة إلى أن هـذا
ـكن لــلـجــبـاخــنـجى أن الـكــتـاب يــضم  فى مــواضع مـتــنـاثــرة مـادة وفــيـرة كــان 
يصـوغها على طريقته فى فصل كامل يحمل عنوانه «رجال السياسة والفن»..
مع هـذا فـإنـنـا نـسـتـطـيع أن نـشـيـر إلـيـهـا إشـارات سـريـعـة.. فـالـقـانـونى الـكـبـير
مــحــمـد مــحــمـود خــلــيل الـرئــيس األشــهــر جلـمــعــيـة مــحــبى الـفــنــون اجلـمــيــلـة
والدكـتور محمد حس هيكل األديب والسيـاسى الكبير (وكالهما كان رئيسا



٢٢١

ـا يحظى محمد محمود خليل جمللس الـشيوخ ) كانا من أبرز محبى الفن ر
بشـهرة أكـثر فى هذا اجملـال ولكن اجلـباخـنجى  ينـاقش القـضية بـوجهـة نظر
وطنـية صـادقـة منـبهـا إلى حـقيـقة مـؤسـفة وهى أن مـحمـد مـحمـود خلـيل كان
صرى وكـان يتباهى بـعدم اقتنـائه شيئا من يقـول بأن «الفن عمل فـوق قدرة ا
عـمل فـنـان مــصـرى» فـيـمـا عـدا أعـمــال فـنـيـة قـلـيـلـة تــعـد عـلى أصـابع الـيـدين
وهى: لوحـة للفنان محـمود سعيد وتـمثل بنانت بحرى وتـمثال من البرونز فى
مـسـحـة كـاريكـاتـيـريـة للـفـرسـان الـثالثـة محـمـد مـحـمـود خلـيل وأحـمـد مـاهر
وعلـى ماهـر من عـمل مـحـمـد حـسن وقـطـعـة من الـنـحت لـقـطـيع من احلـمـير

وراعية من الطمق احملروق للفنان اخلزاف صعيد الصدر.
.........................................................

ــنــعم هـيــكل فى ــا كـان مـن اجلـديــر بــاإلشـارة هــنــا أن نـذكــر أن عــبـد ا ور
مـذكـراتـه «رحـلـة حـيـاة» قـد أشـار إلى أن مـحـمـد مــحـمـود خـلـيل اسـتـعـار لـوحـة

«بنات بحرى» من صاحبها محمود سعيد ولم يردها إليه !!
(٢٥)

ويتـحدث األستاذ اجلـباخنجى عن احلـقبة الثـانية من القـرن العشرين (من
صريـة للفـنون اجلمـيلة درسـة ا عام ١٩١١ إلـى عام ١٩٢٠) حيث تـخرج فى ا
ــدارس االبـتــدائـيـة والــثـانــويـة ومن هـؤالء كـثــيـرون عــمل بـعــضـهم مـدرســ بـا
مــحــمــد رفــعت وزكى رائف وحــســ زكى وعــلـى األهـوانـى وأحــمـد لــطــفى
ومـنــهم مَنْ عـمل بـاألقـسـام الــفـنـيـة الـتـابـعــة لـوزارة الـزراعـة ولـوزارة األشـغـال
ــتــحـف الــزراعى حـــيث عــمـل فــيه أحـــمــد صـــبــرى وعــلـى األهــوانى بـــقــسم وا
احلــشـرات ومــحـمــود حـسـنـى الـذى انــتـقل فى عــام ١٩٣٢ من الـتــعـلــيم بـوزارة
عـارف  الـعمـومـية إلى إدارة الـطب الـشرعى لـعمـل النـماذج اجملـسـمة بـعد أن ا
صرية عام أمضى فـترة فى إيطاليا بعد تخرجه فى مدرسة الفنون اجلميلة ا
تـحركة ١٩١٥ وتنـقل ب الـوزارات والهيـئات لـعمل تلـك النمـاذج اجملسـمة وا
ـلـونـة لـلـمـتـحف احلـربى ومــتـحف الـشـمع الـذى أنـشـأه فـؤاد عـبـد والـتـمـاثـيـل ا



٢٢٢

لك عندما كان يشغل منصب سكرتير جمعية محبى الفنون اجلميلة». ا
«وقـام مــحــمـود حــسـنـى بـتــدريس هـذا الــفن الــذى بـرع فــيه بــكـلــيــة الـفــنـون
تحف الفن احلديث عندما كان التـطبيقية وكللية الفنـون اجلميلة ثم احلق 
يشـغل فـيال زوغـيب بـشـارع قـصر الـنـيل رقم ٤ فى وظـيـفـة للـتـرمـيـمات إلى أن

توفى فى ٢٩ مايو عام ١٩٥٥».
(٢٦)

ويـحـدثـنـا اجلـبـاخـنـجى بـفـخـر أيـضـا عن جنـوم الـرعـيل الـتـالى من خـريـجى
مــدرسـة الـفــنـون اجلــمـيــلـة.. ومن هــؤالء الـنــجـوم: عــلى حـسن وعــلى األهـوانى
ــدرسـة عــلى مـدى أعـوام وحــسـنى خــلـيل وأحــمـد صــبـرى وهم من خــريـجى ا

(١٩١٣ ـ ١٩١٧) وينجح الكتاب فى أن يعرف بكل من هؤالء تعريفا كافيا.
ومن الـطـريف أن عـلى حـسن كــان أول من ابـتـعث عـلى نـفـقـة «وقف قـاسم»
الذى كـان إبراهـيم باشا جنـيب محافظ الـقاهـرة يتولى نـظارته وهكـذا نطالع
صـفــحــة رائــعــة من تــاريـخــنــا احلــضــارى حـيـث قـامـت األوقـاف بــدور مــحــمـود
أضـاف إلى الـدور الـذى قـام به األشـخــاص الـتـنـويـريـون وكـانت هـذه األوقـاف

بفضل إدارة ذكية قادرة على تمويل ابتعاث فنانينا إلى اخلارج:
«... وأول الــربـــاعى الـــثــانى هـــو عــلـى حــسن وولـــد فى ٢٦ يـــولــيـــو من عــام
ـصريـة فى عام ١٩٠٨ وتـخرج فى ـدرسة الـفنـون اجلميـلة ا ١٨٩٣ والـتحق 
عام ١٩١١ فـى قسم التصوير وكان أول مَنْ سافر إلى إيطاليا فى نهاية العام
الذى تخرج فيه على نفقة وقف قاسم الذى كان إبراهيم باشا جنيب محافظ
الــقــاهـرة يــتــولـى نــظــارته واإلشــراف عــلى حتــصــيل إيــراداته بــحــكم مــنــصــبه
فــخــصص ثــمـانــيــة جــنـيــهــات شــهـريــا كــإعــانـة تــســاعــده عــلى نـفــقــات اإلقــامـة
والدراسـة فى إيطالـيا كما خـصص عمر بـاشا سلـطان ثمانـية جنـيهات أخرى
لـنــفس الـغـرض بــعـد أن رفض األمـيــر يـوسف كـمـال الــصـرف عـلـيـه فى الـبـلـد

عادى لألتراك وكان يصر على سفره إلى فرنسا». ا
(٢٧)



٢٢٣

ويـحــدثـنــا اجلـبـاخــنـجـى عن الـتــكـوين الــفـنى الــذى حـظى به الــفـنــان أحـمـد
صــبـرى (١٨٨٩ ـ ١٩٥٥) مـن خالل قـصــة طــريـفــة ويـقـص عـلــيـنــا فى فــقـرات
ذكية كيف ضاعف أحمد صبرى جهوده واستعاض عن الفحم األسود بأصابع

لونة حتى تفوق بألوانه: الباستيل الطباشيرية ا
«فــقــد كــان شــديــد احلــســاســيــة فى أثــنــاء دراســته لــشــعــوره بــالـقــصــور فى
ـوســيـقى مع نــبـضــات قـلـبه الـرسم بــيـنــمـا كـان يــرى األلـوان ويـحـس بـوقـعــهـا ا

كاألنغام التى كان يطرب لها وتهتز بسماعها مشاعره».
.........................................................

ـدرسة «... ولم يـكن تعـثـره فى الـدراسـة التى أمـضى فـيـهـا ست سنـوات بـا
صـرية لـلفـنون اجلـميلـة إال نتـيجـة شعـوره بالـعجـز عن الرسم وكـان عليه أن ا
يــواجه مـحـنــته بـنـفــسه ويـضـاعـف جـهـوده بـعــد أن أشـاع بـعض زمـالئه فـشـله
ـدرسـة فـاسـتـعـاض عن الـفـحم األسـود وكــثـرة رسـوبه وتـعـرضه لـلـفـصل مـن ا
ــلـونــة وبـدأ أســاتـذته وزمالؤه الــشـامــتـون بـأصــابع الـبــاسـتــيل الــطـبــاشـيــريـة ا
باألمس يـتطلـعون إليه على غـير عهـدهم به وهم يهمسـون فيمـا بينهم بـكلمات

بدعة». اإلعجاب ويشيدون باستعداده الفنى ومواهبه ا
ـرآة ليصـور وجهه وبـلغ األمر بـأحمد صـبرى أنه «واجـه نفسـه بنفـسه فى ا
ـجــمـوعــة من األلـوان الــبـنــفـسـجــيـة واحلــمـراء الــقـانــيـة والــصـفـراء احملـتــقن 

وسيقى». شتقاتها كأنغام ا اخملتلطة 
(٢٨)

وال يـفــوت اجلـبــاخـنــجى أن يــنـتــقـد األمـيــر يـوسـف كـمــال فى مـوقف يــتـسم
ـبـررة وهـو إصـداره أمــره بـحـرمـان أحــمـد صـبـرى من دخـول بـالــقـسـوة غـيــر ا
مدرسـة الفنون اجلميلة وإلغاء بعثته إلى باريس نتيجة اعتداء الفنان على ابن
أحـد اخلدم اخلصـوصيـ لألميـر... ومع هذا فإن الـفنـان أحمـد صبرى جنح
ـخـتـار هـنـاك ـال مـا كـفـاه لـلـذهـاب إلى بـاريس والـلـحـاق  فـى أن يـجـمع من ا
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وذلك بـــعــدمــا فــقـــد وظــيــفـــته كــمــدرس لـــلــرسم فى مـــدرســة مــصــطـــفى كــامل
االبتـدائيـة األهليـة بحى باب الـشعـرية ألنه لم يكن قـادرا على تـعليم الـتالميذ

الرسم على السبورة:
«... واشتـدت به الفاقة ونصحه أصدقاؤه ومن بـينهم زميله الفنان أحمد
ـعجـبـ بـفـنه فلم ـتـاز وكـان من ا لطـفى بـزيـارة صـديقه الـثـرى مـصـطفى 
ه إلى أصـدقائه األثـريـاء فـأقبـلـوا عـلى شراء يدخـر وسـعـا فى مـعاونـته وتـقـد
لـوحــاته وكــان من بـيــنـهم مــحـمــد بك مــنـدور الــذى كـفل نــفـقــاته واسـتــأجـر له
مرسـما فى شـارع رمسيس بـشرط مقـاسمته فى أربـاحه واستطـاع صبرى أن
ال مـا أعانه عـلى أن يسـتأجر مـرسمـا يعـمل وينـام فيه بـبيت الفن يوفـر من ا

منزل احلاج ملطى بدرب اللبانة بحى القلعة».
(٢٩)

ـلــحـمـة اإلنــسـانــيـة الــتى خــاضـهـا ثم يـروى اجلــبـاخــنـجى بــعـد ذلـك قـصــة ا
الـفــنـان أحــمـد صــبـرى فى تــكـوين نــفـسه فى بــاريس وكــيف الـتــقى بـالــزعـمـاء

صري وكيف موّل دراسته من ثمن لوحاته: ا
ـا جتـمـع لـديه من مـال إلى بـاريس والـتـحق «... وفى هـدوء وكـتـمـان رحل 
ـيـة «جـيـولـيـان» وتـردد عـلى مـرسم «اجلـران شـومـبـيـر» وهـنـاك الـتـقى بـأكـاد

بزميله محمود مختار».
ـصرى برئاسة الـزعيم سعد زغلول «وشـاءت األقار أن يزور باريس الوفد ا
بـاشا وذهب مـحـمـود مـختـار وأحـمـد صـبرى لـزيـارة ويـصـا واصف بك الذى
قـدمهما وقبل دعوة مختار لزيارة مـرسمه ليرى مشروع تمثال «نهضة رحب 
مــصــر» واســتـطــاع صــبــرى أن يــرسم صــورة حــمــد الــبــاسل بــاشــا وغــيــره من
ـا كـان يـحــصل عـلـيه مـن أثـمـان صـوره إلى أن أعـضــاء الـوفـد لــيـمـد إقـامــته 
قاول ضـاقت به السبل فعاد إلى مصـر فى عام ١٩٢١ ليواجه محـنته وكفله ا
البـلـجـيـكى «بـول ألـفـريد فـيس» الـذى سـبق أن قـدم يـوسف كـامل إلى الـسـيدة
هـدى شعـراوى فى عام ١٩١٣ وأسـكنه فى غـرفـة تطل عـلى النـيل وقدمه إلى
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الـكثـيرين مـن األثريـاء وانكـب صبـرى على الـعـمل ليال ونـهـارا إلى أن ع فى
ـتحف الـزراعى وكان عـام ١٩٢٣ فى وظيـفة رسـام مؤقت بـقسم احلـشرات با
عــــلى األهــــوانى يــــعـــمـل فى نــــفس الــــقـــسـم قـــبـل نـــقــــله إلـى مـــدرســــة الـــفــــنـــون

التطبيقية».
«ونقـل أحمد صـبرى إلى وزارة األشـغال فى شهـر سبـتمبـر من نفس الـسنة
رتب ١٤ جـنيها و٤٠٠ مليم شهريا وقيد بالدرجة السابعة وفى نفس العام

أرسل فى بعثة على نفقة وزارة األشغال ليتم دراسته الفنية فى باريس».
(٣٠)

ــؤرخ احلـــريص عــلى الـــتــوثــيق الـــدقــيق تــســـيــطــر عــلى والـــشــاهــد أن روح ا
اجلــبــاخــنــجـى حــتى إنــنــا نــراه حــريــصــا عــلـى أن يــلــجــأ إلى كل مــا هــو كــفــيل
ـسـاعــدته عـلى تــقـد صـورة مــتـكــامـلـة لــلـواقع الـفــنى الـذى عــاشـته حـيــاتـنـا
الـفــنـيـة ومـرت به حـتى  لـهـا الـنـضج واالكـتـمـال وهـو يـصل فى هـذا الـصـدد

.. إلخ. بتعث صرى ومصائر ا ان ا إلى أن يتتبع مناقشات البر
ونـرى هذا اخللق واضحا جليا ح يخصص فصال من كتابه للحديث عن
«الـبـعـثـات الـفـنــيـة» ويـطـلـعـنـا فى ذلك الـفـصل عــلى كـثـيـر من حـقـائق تـاريـخـنـا

السياسى الناصعة التى اقترنت بسياسة البعثات وتنفيذها وتمويلها:
ان (عام ١٩٢٤) على اعتماد «... أصـر ويصا واصف فى أول اجتماع للـبر
١٢ ألف جـنـيه إلرسـال يوسف كـامل وراغب عـيـاد إلى إيـطـالـيـا فى عام ١٩٢٥
الستـكمال دراستهما بـالسنت الثـالثة والرابعة بقـسم التصوير والتحق راغب
درسة الـترميم والقسم عيـاد بعدهمـا بقسم الزخـرفة والتحق يـوسف كامل 
صـور «كالكـانيادورو» وحلق بـهمـا محمـد حسن فى نفس الـسنة سـائى مع ا ا
وأ األربع سـنوات بـقـسم الـتـصـويـر وكان قـد أرسل من قـبل لـدراسـة الـفـنون
التـطبـيـقيـة بإجنـلتـرا فيـما بـ عامـى ١٩١٧ و١٩١٩ بتـرشيح من إدارة الـتعـليم
الفـنى إلعداده لـتولى وكـالة مدرسـة الفـنون والـزخارف مع مديـرها اإلجنـليزى

«جون ستيوارت».
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«عــادوا جــمــيـعــا فى عــام ١٩٣٩ من إيــطــالــيــا وعـ يــوسف كــامل وراغب
ـدرسـة عـيــاد وأحـمـد صــبـرى بـعـد عــودتـهم فى نــهـايـة عـام ١٩٢٩ مــدرسـ 
الفـنون اجلميلة التى كانت تتبع وقتئذ وزارة التربية والتعليم بعد أن أصبحت
الـدراسـة فــيـهـا أربع سـنـوات وتـشـمل فـنـون الــتـصـويـر والـنـحت والـعـمـارة ثم
أضــــيف قـــسم الــــزخـــرفـــة فى عـــام ١٩٣١ ثـم أضـــيف قـــسـم احلـــفـــر فى عـــام

.«١٩٣٣
(٣١)

ومع كل هــذا احلــرص عـلـى الـتــدقــيق فــإن روح الــفـيــلــســوف تـســيــطــر عـلى
ثـال فـإننـا نـراه يتـسـاءل بحب ـنـاسب وعلى سـبـيل ا اجلبـاخـنجى فـى الوقت ا
وذكاء عن جـدوى الـبعـثات الـفـنيـة وأهمـيـة استـمرارهـا وهـو يصل فى اإلجـابة
على هذا التساؤل إلى عبارات حاسمة فى حتبيذها للبعثات الفنية العلمية:
«... ويـكفـيـنـا الـقـول إن كل فـنان سـافـر إلى أى مـكـان خـارج أراضـيه أمـكنه
ـقارنـة والقـيـاس وباالطالع عـلى مـا بلـغه فنـانو أن يكـشف عن جـوهر نـفسـه با
تلك البالد التى زارها من تطور وازدهار.. إلى جانب التعرف على تكنولوجية
الوسـائل التى تستخـدم فى العملية الـفنية والتى قـد ال يتوفر وجودها فى كل
ـا أن الفن هـو نور مكـان وتنـمـية مـعلـوماته وقـدراته فيـما يـبـذله من جهـد طا
يـشع فى أعـمـاق صــاحـبه وإلـهـام يــأتـيه من داخل نـفــسه بـقـدر وعـيه وإدراكه
ــيــة لـلــحـصــول عــلى مـؤهل ولـيـس بـالــضـرورة أن يــنــتـظم فـى الـدراســة األكـاد

صرية». دراسى ال يزيد عما حصل عليه فى كليات الفنون ا
(٣٢)

ونــأتى إلى حـديث اجلـبـاخـنـجى عن تـاريـخ اجلـمـعـيـات األهـلـيـة الـتى عـنـيت
بــالــفــنــون فـنــجــد اجلــبــاخـنــجى وقــد زودنــا بــفــكـرة واضــحــة عن قــصــة نــشـأة
صرية للفنـون اجلميلة ودور األميرة سميـحة حس ابنة السلطان اجلمـعية ا
حسـ كـامل ومـجـمـوعـة الـسـيـدات الالئى شـاركـنـهـا الـفضـل فى حتـقيـق هذا
ا يـستـحقه من تـكر وتخـليد اإلجناز وهـو دور عظـيم ورائع لم يحظ بـعد 
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ا ال يقل دور هذه األميرة فى رعاية احلركة الفنية عن دور األمير يوسف ور
عـارض بكثير من األعـمال الفنية كمـال وقد كانت هذه األميـرة تشترك فى ا
ومن اإلنــصـاف أن نــثـنى عــلى اجلــبـاخــنـجى فى حــرصه عــلى تـســجـيل أســمـاء

مجموعة السيدات الالئى أسهمن مبكرا فى رعاية احلركة الفنية:
ـعــرض األول أنه افــتــتح فى ١٥ أبــريل من عـام  «... وجـاء فى دلــيل هــذا ا
١٩٢١ حتت رئاسـة األميـر يوسف كمـال الفخـرية وصاحـبة السـمو السـلطانى
األميـرة سمـيحـة حسـ الرئـيسـة الفـخريـة للـجنـة السـيدات الـتى كانت تـتألف
من حــرم عــزت شـكــرى بك (رئــيــســة) واآلنـســة فــردوس يــحـيى (ســكــرتــيـرة)
وحرم كـامل غالب بك (أمـينة لـلصنـدوق) وعضويـة هدى شعـراوى (حرم على
ـتـهـا وحـرم راتـب بـاشا ـتـهـا وحـرم ريـاض بـاشـا وكـر شـعـراوى بـاشـا) وكـر
وخـديجة طلـعت وحرم أحمـد بك أبو اصبـع وحرم أحمد بـك حجازى وحرم
حــسن بك خــيــرى وحــرم الــدكــتــور أحــمــد بك ســعــيــد وحــرم عــلى بـك ســعـد
الـدين وحـرم ويصـا بك واصف وحـرم حـافظ بك عـفـيـفى وحـرم حـس بك

تها». سرى (شقيقة الفنان محمود سعيد) وحرم خلوصى بك وكر
«وتــألــفت الــلــجــنــة الــتــنـفــيــذيــة من عــزت بك شــكــرى (رئــيــســا لــلــصــالـون)
وعضـويـة كـامل بك غالى وحـرمه والـدكـتور سـامى كـامل ومسـيـو بول الـفـريد

قاول ومحمد مختار». فيس ا
«وتــألـــفت جلــنـــة الــتـــحــكــيـم من مــحـــمــود مــخـــتــار (رئـــيــســا) وراغـب عــيــاد
ـصور جـابريل بـيـسى (مديـر مـدرسة الـفنـون اجلـميـلة (سكـرتـيرا) وعـضويـة ا
ـهـندس كـامل بك ـصريـة فـيـمـا بـ عامـى ١٩١٤ ـ ١٩٢٧ ومحـمـد حـسن وا ا
درسـة الفنون ـثال عثـمان مرتضى الـدسوقى (أستاذ قـسم النحت  غالب وا
ــرض الـــصــدرى الــذى اجلــمـــيــلــة إلـى أن تــوفى فـى عــام ١٩٢٥ فى حـــلــوان بـــا

صور يوسف كامل». أصيب به أثناء دراسته فى باريس) وا
وبـــلغ عـــد الـــعـــارضـــ ٥٥ فـــنـــانـــا مـــنـــهم ٣٢ مـــصـــريـــا و٢٣ من مـــخـــتـــلف
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اجلنسيات».
عـارض أن األميـرة سمـيحـة حس اشـتركـت بتـمثال «وجاء فـى دليل أحـد ا
ـوضوع لـوالـدهـا الـسلـطـان حـسـ كامل وتـمـثـال نـصفى لـفـتـاة ريـفيـة ومـاكـيت 
ــثـالــ مــحـمــود مـخــتــار وعـثــمــان مـرتــضى الــدسـوقى وطـنـى واشـتــرك مع ا
ـــصــــورين مـــحــــمـــد حـــسن ومــــحـــمـــد نــــاجى وعـــلى وانـــطـــوان حــــجـــار ومن ا

األهوانى».
«ومن هـواة الفن محـمود سعـيد ومـحمود فـؤاد مرابط ومـصطفى مـختار
وأيوب بـشـارة ومـحـمـد خيـرت الـعـمـرى وطـاهر الـعـمـرى وحـافظ إسـمـاعيل

ومحمد بهجت ند وآخرون».
عرض أسماء زينب مبروك وحرم محمود «ومن الـعارضات ورد فى دليل ا
سـرى واآلنــسـات نـفـســيـة أحـمـد عــابـدين وجنف مـحــمـود مـصـطــفى وأمـيـنـة

شفيق وحرم حجازى بك وجميعهن من الهاويات».
(٣٣)

وال يـبــخل اجلـبـاخــنـجى عـلــيـنـا بـاحلــديث عـمـا يــتـصل بـهــذا احلـديث الـذى
صورته مـشـاركة األمـيرة سـمـيحـة حـس الـفاعـلـة فى تأسـيس جـمعـيـة الفـنون
ـصـريـة فـى احلـركـة الـفـنـيـة وهـو يـحـلل ـرأة ا اجلـمـيـلـة وأعــنى بـهـذا مـكـانـة ا
بـنــجـاح واقـتـدار مــا يـعـتــبـره الـعــوامل الـتى ســاعـدت عـلى تــأجج هـذه الــنـهـضـة
الـنــســويـة وهــو يــذهب إلى الــقــول بـأن هــذا الــنــشـاط الــنــسـوى تــمــثل بــصـورة
ـى فى تـصـوير واضـحـة فى مـزاولـة الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة بـأسـلوب واقـعـى أكاد

ناظر الطبيعية على ضفاف النيل. األشخاص والطبيعة الصامتة وبعض ا
وقد جنح اجلـباخنجى فى أن يسجل لـلتاريخ قائمة وافيـة بأسماء الفنانات

كن للقار أن يعود إليها فى كتابه القيم. صريات واألجانب  ا
(٣٤)

ــا يــرويه اجلــبــاخــنـــجى فــإن نــشــاط جلــنــة الــســيــدات وفــيــمــا يــبـــدو لــنــا 
الرائدات قد واصل تألقه فى مجال الفن:
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عرض الثانى باسم صالون القاهرة ونظمته «وفى ربيع عام ١٩٢٢ افتتح ا
ـصرية لـلفنـون اجلمـيلة أيـضا حتت رعايـة األميرة سـميحـة حس اجلمـعية ا

ـصــريـة ــعــرض أنه أقــيم كـســابــقه بـدار الــفــنـون والــصــنـايـع ا وجـاء فـى دلـيل ا
ــلـك وشـركــاه بــشــارع بــوالق رقـم ٢١ وقــام بــأعــمـال لـصــاحــبــهــا فــؤاد عــبــد ا
ـعرض ٢٧ فنـانا مـصريـا نذكر السـكرتـارية الـفنان راغب عـياد واشـترك فى ا
من بـينهم: محمود سعيد ويوسف كـامل وراغب عياد ومحمد ناجى وأحمد
ثال يوسف طـاهر ومن الهواة محمد أم غالى صبـرى وشفيق شاروبيم وا
الـعــمــرى ومــصـطــفى مــخــتـار ومــحــمـد خــيــرت الـعــمــرى وزكى عــبـده وراول

كساب ومحمود إبراهيم».
«ومن الــفــنـانــ األجــانب ١٥ من بــيــنــهم: فـردريـك بـونــو وجــابــريل بــيـسى
وكولـون ويوسف بـونيلـو وحسن هـدايت شيرازى الـرسام الـتركى الذى اشـتهر

ائية». صرية باأللوان ا برسومه للمناظر الطبيعية واآلثار ا
«واشـــتــرك من الـــســيـــدات األمــيـــرة ســمـــيــحــة حـــســ وجـــزيل خـــورشــيــد

وخديجة أبو العز وعائدة كامل عوض ومدموازيل عيروط».
(٣٥)

وينـتقل اجلباخنجى مـن رواية هذه التفصيالت الـتاريخية إلى احلديث عن
رحلة فيقول: سيطرة عليه فى تلك ا جوهر اإلجناز الفنى وطبيعته ا

بكرة من تاريخ احلركة الفنية فى مصر «... وكان طبيعيا فى تلك الفترة ا
ـى الــذى يــقــنع بــالــرويــة احلـــديــثــة أن يــكــون الــفن مـن الــنــوع الــواقــعى األكــاد
ثقفـ بسعة ستوى الـراقى الذى تستـوعبه عقـول ا البـصرية  وال يـرقى إلى ا
إطالعـهم وبوعى وإدراك سلـيم ألساليب االبـتداع الفـنى الذى يسمـيه البعض
ـكن أيـضـا أن تـكـون فـرض عـ (اخلـلق الـفـنى) مـجـازا لـتـنـوع مـصـادره وال 
ـشتـغلـ بالـفن وهم البـاحثـون عن مصـادر إلهـاماتـهم واختالف على جـميع ا
مــصــادر الــرؤيـة الــفــنـيــة بــيـنــهم ومـن الـطــبــيـعـى أن هـنــاك فــروقـا بــ الــرؤيـة
البـصرية والـرؤية العـقليـة  والرؤية احلـسية والـرؤية اخليـالية والـرؤية التى
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تـرى فى األحالم وفى كل مجـال منهـا ضروب شـتى تسـاعد عـلى االبتداع فى
عـالـم الــفن أمــا اإلبــداع فـهــو قــاصــر عــلى جــودة الــصــنــاعــة وحــسن اخــتــيـار

هارة فى استعمالها». اخلامات وا
(٣٦)

ــهـمـة عن ثم يـبــلـور األسـتــاذ اجلـبـاخـنــجى عـددا من احلــقـائق الـتــاريـخـيـة ا
عارض التى نظمتها جمعية الفنون اجلميلة وهو يكتشف لنا حقيقة سلـسلة ا
مهـمة وهى أن الـغلبـة ب الـعارضـ سرعان مـا أصبـحت للمـصريـ وهكذا

بدأت عالمات تمصير الفن التشكيلى تظهر بوضوح.
ـا يـضــيـفه هـذا الــكـتـاب إلى مــعـلـومـاتــنـا أن األمـيــر مـحـمـد عــلى تـوفـيق و
(الـذى كــان ولـيــا لـعــهــد مـصــر أكـثــر من مـرة) كــان يــشـارك بــأعـمــال فـنــيـة فى
ـائـية ومن احلق أن صالـونـات الـقـاهرة وبـخـاصـة بلـوحـات لـلـزهور بـاأللـوان ا
نعـترف بالـفضل لألسـتاذ اجلبـاخنجى فى تـعريفـنا بهـذا اجلانب من شخـصية
رجل ال تـزال كـتــابـاتـنـا الـصـحـفـيـة والـسـيــاسـيـة تـصـوره عـلى أنه كـان أقـرب مـا

يكون إلى أن يكون مخبوال أو مخرفا!!:
«وفى ٢٢ مــايــو عـام ١٩٢٣  تــأســيس جــمــعــيــة مــحـبـى الـفــنــون اجلــمــيــلـة
برئـاسـة األمـير يـوسف كـمـال ومـحمـد مـحب وامـيل ميـريل (نـائـبى الـرئيس)
والثـرى محمد محمود خلـيل (أمينا عاما) ويوسف قطـاوى (أمينا للصندوق)
ـلك وشـارل بـوجالن (لـلـسـكــرتـاريـة) وبـلغ عـدد أعـضـاء مـجـلس وفـؤاد عــبـد ا

صري وأكثرهم من األجانب». اإلدارة عشرين عضوا من ا
ـعرض الثـالث الذى «وأقـيم معـرض صالـون القـاهرة فى عـام ١٩٢٣ وهو ا
يحـمل هذا االسم حتت رعـاية األمـيرة سمـيحـة حس واشـتركت فـيه بتـماثيل
برونـزية صـغيـرة لراقـصات فـرعونـيات كـما اشـترك األمـير محـمد عـلى بست
ـصورين ـائيـة وبـلغ عـدد العـارضـ ٩٣ فنـانـا من ا لوحـات لـلـزهور بـاأللـوان ا
والـفــنـانــ وكـان مـن بـيــنـهم مــحــمـود ســعـيــد ومـحــمـد نــاجى ويــوسف كـامل

وراغب عياد وأحمد صبرى».
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(٣٧)
ثم يدلـنا اجلـباخـنجى عـلى آليـة تاريـخيـة مر بـها تـاريخـنا الـفنى وهـى آلية
عاصر وقد حدثت هذه تشـبه إلى حد بعيد آلية «االستحواذ» فى االقتصاد ا
اآلليـة ح قامت جمعية محبى الفنون اجلميلة (اجلديدة) بالدور الذى كانت
ــة ســكــرتــيــرا عــامـا ــة) مع تــعــيــ راعى اجلــمــعــيــة الـقــد تــقــوم به دار (قــد

ستحوذة» مدى حياته: للجمعية اجلديدة «ا
«... وبـدأت جــمـعـيـة مــحـبى الـفــنـون اجلـمــيـلـة تـخــطـو خـطــواتـهـا األولى مع
ـصـرى بـدايــة حـيـاتــنـا الــنـيــابـيــة فى عـام ١٩٢٣ الــتى تـوجــتـهــا جـهــود الـوفــد ا
ان فى مـصر فى عام ١٩٢٤ لـتحل محل بزعـامة سعـد زغلول بـافتتـاح أول بر
ـلـك وهــو الـذى ــصــريــة الــتى أنــشــأهــا فــؤاد عــبــد ا دار الــفــنــون والــصــنــايع ا
أسنـدت إليه سكرتـارية جمعـية محبى الـفنون اجلمـيلة طوال سنـى حياته كما
شغـل محـمـد محـمـود خـليـل منـصب رئـيس اجلـمعـيـة من عـام ١٩٢٥ إلى وفاته
فى عـام ١٩٥٣ وكـان مـجـلس إدارتـهـا مـكـونــا من مـحـبى الـفـنـون من األجـانب

.« صري والعدد القليل من ا
>

ومن احلق أن نـشير إلى أن اجلباخنجى قـد سجل باعتزاز الدور الذى قام
صـرية وهـو ما لك فى إنـشاء دار الـفـنون والـصنـايع ا به األسـتاذ فـؤاد عبـد ا
كان مـبررا قويا ألن تسنـد إليه سكرتارية جمـعية محبى الفـنون اجلميلة طوال

سنى حياته.
(٣٨)

وال يـخــلـو هــذا الـكــتـاب الــقـيم مـن الـتــعـبــيـر احلى عن جــهـود اجلــبـاخــنـجى
لـلـتـأريخ لـلـحـركـات الـفـنـيـة واجلـمـاعـات الـتى نـشـأت فى مـصـر وهـو يخـصص
فـصال للحـديث عن «جمـاعة اخليـال» التى تكـونت عام ١٩٢٩ مع أنـها لم تقم
إال مــعـرضــا واحــدا فــقط لــكن الــطـريـف أنه يـســتــطــرد فى هــذا الـفــصل إلى
احلــديث عن عالقــته هــو نــفــسه بــالــفـنــان مــحــمــود مــخـتــار وكــيف أتــيح له أن
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ـوضوعات شـائقة فـإنهـا أخذت اجلبـاخنجى بـعيدا عن يعـرفه.. ومع أن هذه ا
عنون بها إال فقرت فقط. جماعة اخليال التى لم تأخذ منه فى الفصل ا

(٣٩)
ومن أبـرز التـراجم الـتى ضمـهـا كتـاب األسـتاذ مـحمـد صـدقى اجلبـاخـنجى
صور الـعظيم تلك الـترجمـة اجلميـلة الـتى أفردها اجلـباخنـجى للحـديث عن ا
محـمود سـعيد وهـو القاضى الـذى تفوق فى الـفن وقد جنح اجلبـاخنجى فى
تـصـويــر حـيـاة هــذا الـفــنـان الـعــظـيم ومــبـررات تـفــوقه حـتى جــعـلـنــا نـقــتـنع بـأن

التعليم غير النظامى كان كفيال بصقل أنواع بارزة من العظمة الفنية:
«... بل كـنت أرى فيها كيف تتفتح الـزهور سنة بعد أخرى فى روضة كانت
ت ثـقــافـته بـسـعـة من غـرس يــديه فـقـد بـدأت هـوايــته الـفـنـيـة مــنـذ صـبـاه و
ـتـأمل ألعـمال الـكـثـير مـن الفـنـان اطالعه وكـثرة أسـفـاره ودراسـته دراسة ا
أمــثـــال جــان فــان ايك وفــان درفـــيــدين الــفالمـــنــكــيــ وبــرونـــزيــنــو اإليــطــالى
وغـيــرهم من مــصـورى الــصـور الــشـخــصـيــة ولم يـغــيـر هــذا الـتــأمل شـيــئـا من
طـبـيــعـة نـفـسه ونـظـرته إلى األجـسـام كــمـا أرادهـا أن تـكـون مـعـبـرة فى شـمـوخ
ـصرى األصيـل واستدارة أعـضائـها والـتشـكيل الـبنائى وكبـرياء عن طـابعـها ا
ــتــبــايــنـة وكــان مع مــحــمــود مــخــتـار الـراسـخ حتت تــأثــيـر األضــواء والــظالل ا

عاصر فى فنى النحت والتصوير». صرى ا ثالن ذروة الفن ا
(٤٠)

 وتبرز قدرة اجلباخنجى على تقييم األعمال الفنية والفنان بصورة بارزة
ـيـادين األربـعـة الـتى كرس وضـوعـات أو ا حـ جنده قـد خلص لـنـا بـاقـتـدار ا

لها محمود سعيد إبداعاته الفنية:
صـرى وسـكان الـقرى «... اجملـال األول ويكـشف عن اهـتمـاماته بـالـريف ا

والطبيعة».
«والـثــانى يـخص مـا اسـتـهـوى مـشـاعـره مـن الـعـادات والـتـقـالـيـد فى األحـيـاء
الـوطنـيـة والـنـزوع إلى اجلـانب الـصوفـى فى تصـويـره الـصالة وزيـارة الـقـبور
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والذكر والزار».
«وفى اجملـال الثالث أبـدع فى تصـوير الـصور الشـخصـية ألهـله وأصدقائه
ـيزات شـخصـية كـشف فيـها ومـا كان يـراه فى بعض األفـراد من خصـائص و

عن أسرار النفس وخصالها».
ــتـأنـيــة لألجـسـام الــعـاريـة «وفى اجملــال الـرابع جنــده يـكـشـف عن دراسـته ا
صورين األجانب أمثال بابا جورج وشارل بوجالن بدعوة من أصدقائه من ا
ـاط ــراسـمـهم وجــمـيـعــهـا أ واجنـيــلـوبـولــوس لالشـتـراك مــعـهم فى رســمـهـا 
لفـتيـات يعلـو بشـرتهن مـا يشبه الـلون الـنحـاسى بفعل يـود البـحر وحتت تـأثير
ـتـنوعـة وفـيـها تـبـدو نـزعات الـفـنان ـتـابـينـة واحلـركات واألوضـاع ا األضواء ا

لىء بالشجون». وميوله كما يراها بعقله الباطن ا
>

ـــا يـــورده اجلــبـــاخـــنــجـى أن مــحـــمـــود ســعـــيـــد رسم صــورا ونـــحن نـــعــرف 
شـخــصــيـة لــزوجــته الــسـيــدة ســمـيــحــة ريـاض (١٩٢٤) ولــيــوسف وهـبــة بــاشـا

(١٩٣١) وللدكتور جواد حمادة (١٩٣٢) وحملمد ابن أخيه (١٩٤٥).
(٤١)

وعلى الـقـدر نفـسه من الـدقة والـفـهم والتـأصيل تـأتى تـرجمـة اجلـباخـنجى
حلـيــاة الـفـنـان مـحـمـد نــاجى وهـو طـراز آخـر من رجـال احلــيـاة الـعـامـة الـذين

استهواهم الفن واستأثر بهم فقد كان دبلوماسيا.
تاحة أمام ناظرينا من إنتاج وهو يـقدم تفصيالت كثيرة عن اآلثار الفنـية ا

هذا الفنان العظيم:
ــواســاة مــنــذ بــدء إنــشــائــهــا «... وفى عــام ١٩٣٤ أســنــد إلــيه مــســتــشــفى ا
صـري تصـوير أربع لـوحـات كبـيرة لـلطب عـند الـعرب والـطب عنـد قدمـاء ا
ـمــرضـة والــطب الـشــعـبـى والـصــيـادون والــطـفل وظل يــعـمـل فـيــهـا ســنـتـ وا
ـستـشـفى خصـيصـا من إجنـلتـرا وزرته فى مـرسمه عـدات (اسـتوردهـا) له ا
ثال السيد مرسى صادق وشاهدت اهتمامه ـستشفى مع الزميل الراحل ا با
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ـــســـتـــنـــد إلى حـــســـاب دقـــيـق فى تـــوزيع وحـــرصه عـــلـى الـــتـــكـــوين اإلنـــشـــائـى ا
ـتكـامـلة عـلى كل لوحـة بجـرأة نادرة سـاحات والـفـراغات وتـسطـيح األلوان ا ا
تـنم عن ثـقـتـه بـقـدراته الـفـنـيـة الـتى كـان شــديـد احلـرص عـلـيـهـا والـعـنـايـة بـهـا
بـــثــقــافــتـه واطالعه وتــأمـالته فــلم يـــكن يــأبه بـــالــتــنـــمــيق أو الــرسـم الــدقــيق
سـطـحة واأللـوان الكـثيـفة والتـجويـد بقـدر اهـتمـامه بالـلمـسـات العـريضـة وا
ــعـبـرة عن مــضـامــ ظـاهـر ــسـاعــد عـلى اكــتـمـال الــرؤيـة ا ـلــمس اخلـشن ا وا
األشكـال بإحـساس شاعـرى متـدفق فبـدت لوحاته كـمالحم الشـعر توحى إلى

عانى التى جتيش بخاطره». الفكر ببالغة ا
«وفى مجـلس الـشعب لـوحـة كبـرى تـمثل نـهـضة مـصـر أتمـهـا الفـنـان محـمد
نــاجى فى عـــام ١٩٣٥ واقــتـــنــاهـــا مــجـــلس الــشـــيــوخ فى ذلـك الــوقت (مـــجــلس

الشورى اآلن)».
>

ويعلى اجلباخنجى من قيمة التعبيرية فى فن محمد ناجى ويقول: 
ـستـنـد إلى حـساب «وشاهـدت اهـتـمامـه وحرصه عـلى الـتـكوين اإلنـشـائى ا
ــتـكــامـلــة عـلى كل ـســاحـات وتــسـطــيح األلـوان ا دقـيـق فى تـوزيع الــفـراغــات وا

لوحة بجرأة نادرة تنم عن ثقته بقدراته الفنية».
(٤٢)

وال يبـخل علينا اجلباخنجى بترجمة حلـياة الفنان السكندرى أحمد عثمان
 (١٩٠٨ ـ ١٩٧٠) مــؤسس مــدرســة الــفــنــون اجلـــمــيــلــة فى اإلســكــنــدريــة (عــام
١٩٥٧) ورئــيس قـسم الـنــحت قـبل ذلك فى الـكــلـيـة األم ويـلـفـت اجلـبـاخـنـجى
نظـرنا إلى أن هـذا الفـنان الذى تـولى عمـادة كلـية الفـنون اجلـميـلة لم يكن من
خريـجى الفـنـون اجلمـيلـة ولكـنه كـان من خريـجى مدرسـة الفـنـون التـطبـيقـية
وذلك علـى نحـو مـا تـولى مـحـمد حـسن خـريج الـفـنـون اجلـميـلـة وكـالـة مـدرسة
الــفــنــون الــتــطـبــيــقــيــة. وهــو مــثل واضح عــلى الــتــكــامل والــتــبــادل بــ الــفــنـون

ودراستها.
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(٤٣)
ويتـحدث اجلـباخـنجى عن الـفنـون التقـليـدية حـديثـا يتـسم باإلنـصاف وهو
ـوجز عـن فـنـونـها يـخـصص لـهـا فـصال مـهـمـا من كـتـابه ويـخـصـصه لـلـحـديـث ا

اهرة: صرية ا التى تتوالها وتتوارثها طائفة من األسر ا
ـا أجنـزوه من ـصـريـون فى الـقـرن الـعـشـرين  «... وكـمـا يـفـخـر الـفـنـانـون ا
ـنابع تـصلة  بدائع فى فـنون الـتصـوير والـنحت جنـد أن الصـناعـات الفـنيـة ا
الفـنون اإلسالمـية مازالت تـمارس عـلى أيدى مهـرة الصـناع منـذ أكثر من ألف
سـنــة والتـقل جــمـاال وتـعـبــيـرا وبـهــاء إلى جـانب مــا تـؤديه من أغــراض نـافـعـة
اذج منها وفى حليـاة اإلنسان وال يكاد متـحف من متاحف العالم يخـلو من 
ــسـاجـد والــبـيـوت اإلسالمــيـة أمــثـلـة رائــعـة تـشــهـد عـلى الــبـراعـة الـكـثــيـر من ا
واألصالـة وأكـبر شـاهد عـلـيهـا أربعـة ربـوع تتـبع وزارة األوقاف بـخـان اخللـيلى
وهى: ربع الــسـلــسـلــة رقم ٥ وبه عـشــرون مـصــنـعــا وربع الـســلـســلـة رقم ٦ وبه
أربــعـة مــصـانع وربـع الـســلـحــدار وبه اثــنـان وثالثــون مـصــنـعــا وربع الــكـوة وبه
: األولى تـعـرف ــصـانع الـتـى تـقع فى وكـالــتـ عــشـرون مـصـنــعـا عالوة  عـلى ا

بوكالة القطن والثانية وكالة السلحدار».
«ومجـموع مصـانع خان اخلليـلى يبلغ  عددهـا ١٥٠ مصنعـا خملتلف احلرف

الفنية».
(٤٤)

ــدرســـة الــفــنــون كــذلك يـــبــدى األســتـــاذ اجلــبــاخـــنــجى اهــتـــمــامــا مـــوازيــا 
التطبيقية التى كانت فى األصل أقساما مهنية تتبع مدرسة الفنون والصنايع
ـصـرية» بالـعـبـاسـيـة ثم استـقـلت وعـرفت بـاسم «مـدرسـة الـفنـون والـزخـارف ا
فى احلـمــزاوى (عــام ١٩١٩) وفى عــام ١٩٢٩ انـتــقــلت إلى اســطــبالت سـراى
اخلديـو إسمـاعيل باألورمـان وعرفت بـاسم «مدرسة الـفنون الـتطـبيقـية» وع

الفنان محمد حسن (وهو خريج الفنون اجلميلة) وكيال لها وهو يقول:
«... وعنـدمـا أنـشـأ محـمـد عـلى مـدرسـة العـمـلـيـات بالـقـلـعـة فى عام ١٨٣٠



٢٣٦

أحلق بهـا أقسـاما مـهنـية انـفصـلت لتـتبع مـدرس الفـنون والـصنـائع بالـعبـاسية
ـصرية بـاحلمزاوى فى ثم اسـتقلت وعـرفت باسم مدرسـة الفنـون والزخارف ا

عام ١٩١٩».
ـتــخـصص فى ــدرسـة إلى ولــيم ســتـيــوارت الـبــريـطــانى ا «وأســنـدت إدارة ا
تـصـمـيـم هـنـدسـة الـديـكـور الـداخـلى وكـان اإليــطـالى أنـدريه فـيـدومـانـزو يـقـوم
بـتدريـس احلفـر فى اخلـشب والـرومـانى جـان بـونـتـيال بـتـدريس الـرسم الـعام
واحلاج أحـمد عـثمان لـتدريس الزخـرفة اإلسالميـة ويعتـبر من الرواد األوائل
فى هذه الـزخارف التى برع فـيها وقام بتـجديد زخارف قبـة اإلمام الشافعى
ـتخرجـ فى قسم النـسيج عـام ١٩١٢ وتبعه رجب وكـان واسيلى حـبيب من ا
ـنظـور الهـنـدسى فى عام ١٩١٣ وأرسال تـخـصص فى طراز األثـاث وا عـزت ا
فى بـعثـة إلى إجنـلـتـرا وحلق بـهـما إبـراهـيم صـالح الـذى تـخـصص فى زخارف

نسوجات والسجاد ومواد الصباغة». ا
تفوقون يرسلون فى بعثات إلى إجنلترا الستكمال دراستهم «وكان الطلبة ا
صرى مثـل عادل عبد الرحيم الصياد وأحمـد أحمد يوسف ومحمود زكى ا

وتوفيق حس وغيرهم».
علم «وكـان يرأس قسم الـنجارة إبـراهيم علـى أحمد ورأس قـسم النسـيج ا

توفيق عانوس».
«وكــانت مـدة الـدراسـة بـالـقــسم االبـتـدائى أربع سـنــوات مـنـهـا عـام ونـصف
يـدرس فــيـهــا الـطــالب جـمــيع الـتــخـصــصـات قــبل إحلـاقـه بـالــقـسم الــصـالح له
ـنح خمـسـة قروش يـوميـا ثم يـنقل إلى هـنى وكـان الطـالب  ألعداد الـعـامل ا
الــقــسـم الــثــانى بــأجــر شـــهــرى ثالثــة جــنــيــهـــات ثم يــنــقل إلـى الــقــسم الــثــالث
(الـعــالى) بـشــرط أن يـكــون حـاصال عـلـى الـشـهــادة االبـتــدائـيـة أو مــا يـعــادلـهـا
نح بـعـدها وبشـرط اجـتـياز امـتـحـان القـدرات ويـقضـى أربع سنـوات دراسـيـة 
دارس دبلـومـا يـخـول له الـعـمل رسـامـا بإحـدى الـوظـائف أو مـدرسـا لـلـرسم 

التعليم العام».
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درسـة إلى اصطـبالت سراى اخلـديو إسـماعيل «وفى عـام ١٩٢٩ انتـقلت ا
باألورمـان وعـرفـت بـاسم مـدرسـة الـفـنـون التـطـبـيـقـيـة (حـيث هـى اآلن) وكان
ـصــريـة عـام ١٩١٠ يـعـمل ـدرسـة الـفـنـون اجلــمـيـلـة ا ـتـخــرج  مـحـمــد حـسن ا
وكــيال لــهــا (عــنــدمــا كــانت بــاحلـــمــزاوى) وحــدث خالف بــيــنه وبــ مــديــرهــا
ـنـدوب الـسـامـى الـبـريـطـانى ـا أدى إلى تـدخـل ا اإلجنــلـيـزى ولـيم ســتـيـوارت 
ـعارف وكان احلل الوحيد إبـعاد الفنان محـمد حسن فأرسل فى بعثة ووزير ا
دراسـية إلى رومـا فى عـام ١٩٢٥ لـيـلـحق بـزميـلـيه راغب عـيـاد ويـوسف كامل
ـديـر اإلجنـلــيـزى لـبـلــوغه سن اخلـامـســة والـسـتـ وحـل مـحـله جـون وإعـفــاء ا

ادنى».
(٤٥)

ويـتــحـدث اجلــبــاخـنــجى عن اجملــاالت الـفــنـيــة الـتـى امـتــدت إلـيــهـا مــدرسـة
الفنون التطبيقية بدراستها وتعليمها:

«... وأصبـحت األقسام ثالثة عشر قسما فـنيا مستقال بعد أن كانت ثالثة
أقـسـام كـل مـنـهـا يـضم ثالثــة تـخـصـصـات (زخـرفـة داخــلـيـة وأثـاث وحـفـر عـلى

اخلشب ـ نسيج وسجاد وصباغة ـ معادن وصياغة ومينا)».
.........................................................

ـصريـة بـاحلـمزاوى تـخـرجـ فى مدرسـة الـفـنون والـزخـارف ا «ومن بـ ا
صــالح الــشـيــتى (١٩٢١) وأرسل فـى بـعــثـة إلـى بـاريس فـى عـام ١٩٢٥ وعــبـد
الــعــزيـــز فــهــيم (١٩٢٢) وأرسـل فى بــعــثـــة إلى رومــا فى عـــام ١٩٢٦ والــتــحق
ـية روما وتـتلمـذ على يد فـيروتشـو فيراتـسى ومحمد بقـسم الزخرفـة بأكاد
يـة روما عام ١٩٢٦ عزت مـصطـفى (١٩٢٢) والتـحق بقسم الـتصـوير بأكـاد
ـصـور أومــبـرتـو كــرومـالـدى وحلق به حــسـ مـحــمـد يـوسـف وتـتـلــمـذا عـلـى ا
ومــســاعــده بــاتـالــيــا وأرسـل أحــمـد عــثــمــان إلـى رومـا فـى عــام ١٩٢٧ بــعـد أن
أمضى فى فـلـسـطـ فـترة لـلـعـمل فى تـسـجـيل اآلثار الـتى كـانت تـكـشف عـنـها
ـثال زانـيـلى وعـاد فى أواخر بـعـثـة ترانـسـلـفـانيـا األمـريـكيـة وتـتـلمـذ عـلى يـد ا



٢٣٨

ـديــنـة فــلـورانس لـالطالع عـلى مــتـاحــفـهـا عــام ١٩٣٣ بـعـد أن أمــضى عــامـا 
ليعمل مع مَنْ سبقوه مدرسا بكلية الفنون التطبيقية».

ثال أنـطون حجاز ـرحوم أحمـد عثمان مـدرسا بقسم الـنحت مع ا «وع ا
زمــيل الـربــاعى األول من خــريـجـى مـدرســة الـفــنـون اجلــمــيـلــة فى عـام ١٩١٣
درسة ثال منصور فرج فى عام ١٩٣٥ بعد أن أمضى عاما  وانضـم إليهما ا
أسـوان الـصـنـاعــيـة عـلى إثـر عـودته من بـعـثـته الـدراسـيـة فى لـنـدن وفـلـورانس
واشتـرك أحمد عثمان ومنـصور فرج فى تصميم وتنفـيذ اللوحات البارزة على
مــدخل حــديــقـة احلــيــوانــات بــاجلـيــزة فى عــام ١٩٣٧ ونــادى ضــبــاط اجلـيش

بالزمالك».
(٤٦)

ـصـريـة فى رومـا ـيــة ا ويـلــخص اجلـبـاخـنـجـى بـاقـتـدار قـصــة نـشـأة األكـاد
فيقول: 

ــيـة «... تــقــدم الــفــنــان راغب عــيــاد فى عــام ١٩٢٨ بــاقــتــراح إنــشــاء أكــاد
.. ـفـوض صـادق حـن مـصريـة أسـوة بـبـاقى الـدول فى رومـا إلى وزيـر مصـر ا
ــقــام عـلى «تل إيــبــيـو» مــقــابل األرض الـتى ـبــنى ا وقـدمـت حـكــومـة إيــطــالـيــا ا
عهد «ليوناردو دافنـشى» بشارع ٢٦ يوليو حيث هو صريـة  قدمـتها احلكومة ا
ـعـهــد الـذى أنــشئ بـالـقــاهـرة فى عــام ١٨٩٨ لـيـرعـى أوال مـصـالح اآلن وهــو ا
صري الراغب فى دراسة الفـنان اإليطالي ليـنشروا فنونهم ب شبـاب ا
الفن دراسة مسائية حرة وكان مقره إلى أواخر العشرينيات بشارع األلفى».
«وفى تلـك السنـة تولى مـراد سيـد أحمـد منصب سـفيـر مصـر فى إيطـاليا
ـانـيـا وعـنـدمـا أعـلن هـتـلـر احلرب ـصـر فى أ وكـان فى الـعـام الـسـابق سـفـيـرا 
لـفرض سيادته على العالم بأسره فى عام ١٩٣٩ كان  سفيرنا خارج األراضى
ــصـريـ وأودعــتـهم ـانــيـة ووضــعت الـســلـطــات هـنــاك يـدهـا عــلى جـمــيع ا األ
ــيــة ــلـــحق الــثــقــافى ومــديــر األكــاد ــعــتـــقالت بــدون مــبــرر ومن هــنــا كــان ا ا
ـاظ شديد احلرص على اسـتطالع وجه احلقيقة من ـصرية سحاب رفعت أ ا



٢٣٩

خالل اتـصـاالته بـرجــال احلـزب الـفـاشـى وكـأنه واحـد من رجـال مــوسـولـيـنى
ومع ذلك لم تـعوزه الشجـاعة بأن يعـلن ويحدد يـوم دخول إيطالـيا احلرب ضد
ال الالزم احللفاء فسارع إلى االتصال بوزارة اخلارجية يطلب منها اعتماد ا
صري على نفقة الدولـة واتصل بجميع الطلبة الدارس فى لتـرحيل جيع ا
جمـيع أنحاء إيطاليـا ليسارعوا بالـتواجد فى روما استعـدادا للرحيل على آخر
رحلـة قـامت بـها الـبـاخرة «مـاركـو بولـو» إلى اإلسـكـندريـة فـأبـحرنـا من نـابولى

فى ٢٧ مايو وبلغنا اإلسكندرية فى ٢٩ مايو ١٩٤٠».
«وفى الــعــاشـــر من يــونــيــو وقـف مــوســولــيـــنى فى شــرفـــته وقــال: «يــا ذئــاب

إيطاليا هلموا إلى السالح».
ـلـكـية «وبـهـذا الـنـداء أعـلن مـوسـولـيـنى بـنفـسه عـن نهـايـة نـظـامه وسـقـوط ا
ـقاومـة ضـد زحف قوات احلـلـفـاء بعـد انـتصـارهم عـلى قـوات روميل وانهـيـار ا
وجرازيـانى فى ليبيا أمام قوات احللـفاء بقيادة مونتجـمرى فى موقعة العلم

واألراضى الليبية».
اظ بعد عـودته من إيطاليا فى «وفى الـفترة التى أمضـاها سحاب رفـعت أ
ـنـكـوبـة فى عـام ١٩٤٧ عـام ١٩٤٠ إلى أن رحل عـنـا ضـمـن ضـحـايـا الـطـائــرة ا
أسـنـدت إلـيـه الـسـراى ووزارة األشـغــال اإلشـراف عـلى تــرمـيم زخـارف جـدران
ـانـسـتـرلى بـالـروضة قـصـر اجلـوهـرة (قـصـر مـحـمـد عـلى) بـالـقـلـعـة وقـصـر ا
مـسـتـعـيـنــا بـطـائـفـة من الـفـنــانـ أذكـر مـنـهم مـحـمــد عـزت مـصـطـفى وسـعـيـد
الـصــدر وأحـمـد عـثــمـان وعـبـد الــعـزيـز فـهــيم وصالح كـامل وعـبــد احلـمـيـد
هندس عبد النبى النحاس لإلشراف على سير العمل عزمـى وأم صبح وا
الذى قـام به عـمال مـتخـصصـون فى ترمـيم النـقوش اإلسالمـية الـطراز وبـعد
ـية الـثـانـيـة فى عـام ١٩٤٥ عـاد جـمـال الـسـجـينى انـتـهـاء سـنـوات احلـرب الـعـا

وكامل مصطفى ليستكمال دراستهما التى انقطعت فى عام ١٩٤٠».
«وفـــجــأة وعـــلـى غــيـــر انـــتـــظـــار وصــلـــتـــنى فـى فــبـــرايـــر عـــام ١٩٤٦ شـــهــادة
تاز مـوقعا علـيها من كاريـنا رئيس قسم الـتصوير ورئيس اللـيسانس بتـقدير 



٢٤٠

ــيــة ــيــة فى فــلـــورانس بــتــاريخ ٨ يــونـــيــو عــام ١٩٤٠ وأخــطــرت أكــاد األكــاد
اظ بذلك». لحق الثقافى سحاب رفعت أ فلورانس ا

(٤٧)
ويـخــصص األســتـاذ مــحـمــد صـدقـى اجلـبــاخـنــجى من كــتـابه فــصالً كـبــيـراً
عـارف فى هذا لدراسـة نـشأة مـعاهـد وكـليـات التـربـية الـفـنيـة وبعـثـات وزارة ا

يدان. ا
وهو يـتحـدث عن نشـأة كليـة التـربيـة الفنـية من خالل مـا يرويه عن الـرحلة

عارف األوائل: بعوثى وزارة ا الفنية 
علم الـعليا وهما «... فى عـام ١٩٢١ أرسلت اثن من خريجى مـدرسة ا
حـمــد شـفــيق زاهــر وحــبـيب جــورجى لــدراسـة الــتــربـيــة الــفـنــيـة احلــديــثـة فى
إجنـلـتـرا وأتـبعـتـهـمـا لـنـفس الـغرض بـبـعـثـة ثـانـية ضـمت مـحـمـد يـوسف هـمام
وفتـوح الرفاعى ومـحمد عبـد الهادى وفـؤاد عبد العـزيز وسيـد الغرابلى ثم
صـور أوزنفـانت فى مرسمه حـامد حسـنى سعـيد وسـعد اخلادم ودرسـا مع ا
ـعــهـد الــتـربــيـة وبـرجــوع الـفــوج األول أنـشــأت الــوزارة قـســمـا خــاصـا لــلـرسـم 
لـلــمـعـلـمــ فى عـام ١٩٣٧ وحتـول هــذا الـقـسم إلى مــعـهـد يـتــمـشى مع بـرامج
الئم لطـبيعة طلبة مدارس التعليم العام فى ناخ ا التـعليم احلديثة فى تهيئة ا
ـراحل الـدراسـيـة وتـدريـبـهم عـلى اسـتـعـمـال اخلـامـات واأللـوان واألحـبـار كل ا
دة سنت للحاصل على دبلوم الفنون عهد التربية  وأحلقت هذه الدراسة 
اجلمـيلـة أو دبـلوم الـفـنون الـتـطبـيقـيـة للـحـصول عـلى شـهادة األهـلـية لـتدريس
ـعهد ـدارس التـعلـيم العـام وظلت مـناهج الـدراسة  الرسم والـتربـية الـفنـية 
الـتـربـية الـفـنـيـة تتـأرجح كـلـمـا أعيـد الـنـظر فـى خطط الـدراسـة الـتـعلـيـمـية فى
رحـلة الثانوية حتى قضى عليها كمـادة أساسية وأصبحت التربية الفنية من ا
الـهــوايـات بــالـتــعــلـيم الــثـانــوى الـذى انــكــمـشت فــيه الــدرسـة إلى ثالث ســنـوات
لـلـحـصـول عـلى شـهادة الـثـانـويـة الـعـامـة الـتى تـؤهل حـاملـهـا لاللـتـحـاق بـكـلـيات

الفنون التابعة جلامعة حلوان بدون تدريب فنى أو ثقافى سابق».



٢٤١

(٤٨)
ويـتـحـدث اجلـبـاخــنـجى أيـضـا عن جـهـود الـدولـة فى تــعـلـيم الـتـربـيـة الـفـنـيـة

علمات: للفتيات من خالل إنشاء معهد ا
ـدرس الـصـالح لــتـدريس الـتـربـيـة الـفـنـيـة «ومع هـذه احملـاوالت فى إعـداد ا
ـراحل الـتــعـلــيم الـعــام لـلـبــنـ أنـشــأت وزارة الـتــربـيـة والــتـعـلــيم مـعــهـدا آخـر
عهد العالى للتربية الفنية للمعلمات» ـدرسات وأطلقت عليه اسم «ا إلعداد ا
وأســنـــدت إدارته إلى مــســـز واتــكن فـــيــمـــا بــ عــامـى ٣٨/ ١٩٣٩ وفى الــعــام
ـعهـد وفى الـدراسى الـتـالى أسـنـدت الـوزارة إلى الـسـيـدة اسمـت كامـل إدارة ا
نزلى ومـعهـد التـربية ـوسيقـى ومعهـد التـدبيـر ا عام ١٩٤٣ ضم إلـيه معـهد ا
طبعة األميريـة ببوالق وأسندت إلى السيدة الريـاضية فى مبنى يقع بشـارع ا
عهـد وخصصت لـكل معـهد رئيـسة له وتولت عائـشة إقـبال راشد إدارة هـذا ا
السـيدة زيـنب عـبده رئـاسـة معـهد مـعـلمـات الفـنـون ثم استـقل بـنفـسه فى عام
١٩٤٧ وكــانت الــدراســة فــيـه لـلــحــاصـالت عــلى الــثــانــويــة الــعــامـة لــتــأهــيــلــهن
لـتـدريس الـفـنـون بـالتـعـلـيم الـعـام كـمـا خـصصت قـسـمـا حـرا لـغـيـر احلاصالت

على هذه الشهادة».
«وكانت عـفيـفة تـوفيق أول طـالبـة تبعث بـها وزارة الـتربـية والـتعـليم فى عام
١٩٢٤ إلى إجنــلـتــرا لـدراسـة فن الــرسم عـلى أحــدث األنـظــمـة الـتــربـويـة وفى
ـــؤلف من زيـــنب عــبــده الـــعــام الـــتــالى حلق بـــهــا الــفـــوج األول من زمــيـالتــهــا ا
وإسـكــنـدر غـبـريــال وأسـمت كـامـل بـعـد تـخــرجـهن من مــدرسـة الـسـنــيـة (بـحى
السـيدة  زينب) لـدراسة الطبـيعة والكـيميـاء والرياضة لـكنهن حتـولن بعد عام
واحــد إلى دراســة الــرسم وعــدن جــمــيــعــا فى عــام ١٩٣١ لــيــعــمـلـن مــدرسـات

للرسم بالتعليم الثانوى للبنات».
ـؤلف من عـزيــزة يـوسف وعـداالت كـمـال وإجالل «وأرسل الـفـوج الـثــانى ا
حــافظ وألــيس تــادرس وإنـــعــام ســعــيــد وكــوكب يــوسـف إلى إجنــلــتــرا أيــضــا

لدراسة فن الرسم وعدن جميعا فى عام ١٩٣٨».



٢٤٢

............................................
ا كـان من اجلدير بالذكـر أيضا هنا أن نـشير إلى ما نقـلناه عن الدكتور ر
رشدى سـعيد شقيق السيدة األستاذة إنعام سعيد فيما يتعلق بأثرها فى حياة

أسرتها الصغيرة التى كان رشدى سعيد نفسه أحد أفرادها:
«... وبعـد سـنـة واحـدة من وصـول شقـيـقـتى إنـعـام إلى مـصر (بـعـد عـودتـها
من بـعــثـتــهــا) قـامت بــإحلــاقى أنـا وشــقــيـقى األصــغــر كـمــال بـقــسم الــصـبــيـان
ـسـيـحـيـة بـالـقاهـرة الـتى كـان مـقـرهـا شـارع إبـراهـيم بـاشا بـجـمـعـيـة الـشبـان ا
(اجلمـهورية حالـيا) بقصـر نوبار باشـا رئيس وزراء مصر وقت اخلـديو توفيق
وكان الـتـحاقى بـهـذا القـسم وأنـا فى سن الـثانـية عـشـرة من العـمـر من أهم ما

أثر فى تكوينى».
وقــد حـرص الـدكــتـور رشـدى ســعـيـد عــلى أن يـشـيــر بـكل حب إلى مــظـاهـر
احلضـارة (!!) التى جلبتـها بعثة الـشقيقة عـند عودتها إلى مـصر فقد أحالت
بـيت الـعـائـلـة شـيـئـاً آخـر غـيـر الـذى كـان عـلـيه وغـيـرت من سـلـوكـيـات أسـرتـهـا
تغـييـراً جذرياً وكـانوا هم أنفـسهم ـ عـلى نحو مـا يروى رشـدى سعيـد ـ سعداء

به وهو يقول:
«.... وعـنــدمـا عــادت شـقــيـقــتى من بـعــثـتــهـا بــعـد ســبع سـنــوات كـامــلـة فى
سة الغـربة تـغيـر بيـتنا حتت تـأثيـرها فـأعادت تـنظـيم غرفه وأضـافت علـيهـا 
جـمـالــيـة ومألتــهـا بــالـرسـوم والــلـوحـات الــتى كـانـت قـد رسـمــتـهــا بـنـفــسـهـا أو

اقتنتها وبالتماثيل التى صبتها أو نحتتها خالل دراستها بالبعثة».
«كما قامت بتغيير الطريقة التى نتناول بها طعامنا الذى أصبح له ساعات
ائـدة ونـضع الشـوكة محـددة نـتنـاوله ونحـن جلـوس فى نظـام وبـعد أن نـرتب ا
كان الذى ينبغى أن توضـعا فيه دون أن يسبق واحد منا اآلخر والسـك فى ا
فى الطـعام وأصـبح لنـا نحن صـغار العـائلـة ميـعاد مبـكر لـلنـوم الذى أصبح له

قميص خاص كنا نخلعه عند صحونا ونستبدل به لباسا آخر».
«كـمـا أصـبح لكـبـار الـعائـلـة مـيعـاد لـلقـاء األصـدقـاء هو مـيـعـاد تنـاول الـشاى
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ثابـة الصالون األدبى فـقد كان الكـثير من الزوار هم بعـد الظهر الـذى كان 
ناصب وقمن من زميـالت شقيقتى بـالبعثة والالتى تـولى الكثير مـنهن أهم ا

صرية». بأعمال مهمة فى احلياة العامة ا
(٤٩)

ويـحــرص األسـتـاذ اجلــبـاخـنـجى عــلى أن يـذكـر لــنـا مـا حتـقـق بـعـد هـذا من
جناح بارز لبعض الفنانات الدارسات فى الداخل واخلارج:

عهد «واستـعانت وزارة التربية والتعليم بالفوج األول والثانى للتدريس با
ا العـالى للتربية الفنيـة للمعلمات وأضافت الـوزارة إليهن مرجريت نخلة وا

كالى عياد زوجة الفنان راغب عياد والنمساوية مدام راينر».
عهد الـنسوى فنانات اسـتطعن أن يحققن ذواتهن «ومن ب خـريجت هذا ا
ــعـــارض الـــداخـــلــيـــة وفى اخلـــارج بـــعـــد عـــام ١٩٤٥ ومــنـــهن مَـنْ عــمـــلن فـى ا

عهد الذى تخرجن فيه». دارس النسوية وا مدرسات فى ا
(٥٠)

وقـد حـرص األسـتــاذ اجلـبـاخـنـجى فى كـتــابه عـلى الـعـنـايـة بــالـتـأريخ لـلـنـقـد
الفـنى والصـحـافة الـفـنيـة وهـو ال ينـكر أنـه فيـما كـتب كـان ملـتـزماً بـانـطبـاعاته

قدمة. ومشاهداته وجتاربه الشخصية وذلك على نحو ما أشار فى ا
وهـو يـورد نـص أول مـقـال كـتـبه هـو عن مـسـابـقـة مـخـتـار ثم هـو يـعـلق عـلـيه

بقوله:
ـتواضعة بدأت رحـلتى فى عالم الصحـافة بعد أن لقيت «... بهـذه الكلمة ا
إعـجـاب الـشـاعـر كـامل الـشـنـاوى وزكـى طلـيـمـات وكـانـا يـعـمـالن بـجـريدة «روز
الـيوسـف» فكـتـبت فى جـرائـد: كـوكب الـشـرق واجلـهـاد واألهـرام كـمـا كـتبت
فى الــهالل الـشــهـرى ومــجـلــتى كل شىء والــدنـيــا اجلـديــدة ومـجــلـة االثــنـ

ا يـتصل بالـفنون الـتشكـيلية ومجـلة اإلذاعة وغـيرها من الـصحف التى تـهتم 
من أحـاديث ولـم يكـن للـنـقـد الـفـنى وقـتـئـذ وجود فـى صحـافـتـنـا الـعـربـيـة على
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أسـاس عـلــمى لـغـرس مــفـاهـيـم الـفن وتـفــسـيـر األســالـيب الـفــنـيـة ومــتـابـعــتـهـا
شـاعر الـناس بـاعتـبار أن الفن والكـشف عن القـيم اجلمـاليـة التى تـتسـامى 

ظاهرة فريدة من نوعها تدل على حضارة شعب».
«ولم يـكن فى ذلك الزمان وحتـى عام ١٩٤٥ مَنْ اهتم باحلـديث عن الفنون
ـازنى والـدكـتـور الـتـشـكـيـلــيـة إال الـقـلـيـلـ ونـذكـر مـنـهـم األديب عـبـد الـقـادر ا
مـحــمـد حـسـ هـيــكل والـشـاعـر عـبــد الـرحـمن صـدقى ولـم يـزد مـا كـتـبه كل
مـنهم عـلى مـقـال أو ثالثـة السـتـعراض وجـهـات نظـر ذاتـيـة أو من أجل إثارة
اجلـــدل فى أهــمـــيــة الـــفن فى احلـــيــاة بــالـــقــيــاس إلـى األدب أو مــا يــعـــبــر عن

االرتياح واإلعجاب بدون معرفة األسباب».
«ومن الـفــنـانـ الـتـشــكـيـلـيــ كـتب إبـراهـيـم جـابـر وحـسـ مــحـمـد يـوسف
بـجــريـدة اجلــهـاد كــلــمـات مــنـاهــضـة لــســيـاســة اإلداريـ األجــانب تــعـبــيـرا عن
أغراض الـرابطة التى جمعت لفيفا من التشكيلي فى عام ١٩٣٨ أكثرهم من
ا دب بـينـهم من خالف حول درسـة الفـنون الـتطـبيـقيـة وانتـهت  درسـ  ا

طامع الشخصية». األهداف وا
(٥١)

ويـروى األســتـاذ مـحـمـد صـدقى اجلـبـاخـنـجى قــصـته هـو نـفـسه مع الـفـنـون
اجلميلة هواية ودراسة فيقول:

ـيـات الـفـنـون اجلمـيـلـة فى إيـطـالـيا «... وهـنـاك فـنـانـون تـخرجـوا فى أكـاد
ودرسـوا عــلى نـفـقـتــهم رغـبـة مــنـهم فى مـشــاركـة احلـركــة الـفـنـيــة الـتى لم تـكن
تبـشـر حتى نـهايـة الـعشـرينـيـات بشىء يـدعـو إلى األمل فى اتخـاذ الـفن وسيـلة

للحياة».
«وأذكـر من هـؤالء يــوسف طـبـوزادة ولــطـفى رضــوان وعـبـد الــغـنى قـدرى
وعــنـدمـا زرت رومــا بـعــد زيـارتى لــبـاريس وانــتـويــرب من ١٥ مـارس إلى نــهـايـة
أكـتوبر من عـام ١٩٣٠ التقـيت بهؤالء ولم يـكن فى حسـبانى أن ألتـحق بدراسة
ـيـة بل كان قـصدى هـو الـتجـول ب عـواصم البـلـدان األوروبيـة للـوقوف أكاد
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تاحف والتزود من ثقافاتهم على تـيارات األنشطة الفنية وأوساطـها وزيارة ا
بالقدر الذى يسمح لى أن أعزز به وجودى فى محيط الفن بعد عودتى».

ـرحـوم مـحـمـد «والـتـقــيت مـصـادفـة فى سـفـارة مـصـر فى رومـا بـالـصـديق ا
عــزت مـصــطـفى وزارنى فى مــحل إقـامــتى ورأى من أعــمـالى مــا جـعـلـه يـصـر
ـيــة رومـا ودعـانى لــلـتـعــرف عـلى أصــدقـائه وزمالئه فى عــلى إحلـاقى بــأكـاد
الدراسـة وكانوا جميعا مبـعوث على نفقة وزارة التـربية والتعليم من خريجى
مــدرسـة الــفـنــون الـزخــرفــيـة الــتى أصـبــحت فــيـمــا بـعــد تـعــرف بـكــلـيــة الـفــنـون
ـقهى «اجلريـكو» بشـارع «كوندوتى» التـطبيـقية وكـانوا يـلتقـون فى كل مساء 
وهو مـقهى مشهور ويـرتاده الفنانـون من منتصف القـرن الثامن عشر واليزال

موجودا إلى اليوم».
ـرحوم حـس ـصور ا ـرحوم أحـمـد عثـمان  وا ـثال ا «وتعـرفت بـالزمالء ا
ـرحوم أبو هـندس ا زخـرف عبد الـعزيـزفهـيم وكان معـهم ا محـمد يـوسف وا
ـية روما النـجا عـبد الـله وكان يدرس فن الـعمـارة على نـفقتـه اخلاصة بـأكاد
ــهـنـدس عـوض كـامل فـهـمى وزمـيـله ـهــنـدس بـيـاشـنـتـيـنى كـمـا كـان ا عـلى يـد ا
ـيـة ـهــنـدس مـصـطــفى نـيـازى يــدرسـان مع زمـيل ثــالث فن الـعـمــارة بـاألكـاد ا
وكانـوا مبعـوث عـلى نفقـة الدولـة وبعد عـودتهم تـولوا التـدريس بكـلية الـفنون

اجلميلة».
صريـة الواقعة على تل ـية ا «وكان أعـضاء البعـثة يقيـمون عادة فى األكاد
ــثــال مــصــطـفـى جنـيب ــطل عــلى مــلــعب الــكــولـوســيــوم وحلق بــهم ا «ابـيــو» ا
ـــصــور أمـــ صــبـح فى شــهـــر ديــســـمــبـــر عــام ١٩٣٠ وكـــانــا مـن الــدارســ وا
درسـة الفنون اجلميلة عندما كانت بشارع خالط بشبرا ولم يتما دراستهما
فيـهـا ألن كال منـهمـا كان الـوحيـد فى فـرقته بـالسـنة األولى فـأرسال إلى روما

إلتمام دراستهما».
(٥٢)

ضى فى تـأهيل ويـتحـدث اجلبـاخنـجى عن اخلطـوات التى مـكنـته من أن 
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نـفـسه بــالـعـلم والـدراسـة عـلى نـحـو مـا مـضـى مـعـتـرفـا بـالـظـروف الـتى أخـرته
بعض الوقت ثم بعودته إلى أستئناف دراسته:

«... وإزاء إصـرار محمد عـزت مصطفى وإغراء زمـالئه بضرورة احلصول
ـؤهل الــدراسى وعـلى الـرغم من اعــتـراضى عـلى الــعـمل فى الـوظـائف عـلى ا
احلكـومية فإنى قبـلت مرغما الـتقدم المتحـان القبول بـقسم التصويـر بالسنة
الثـانـية فى نـوفـمبـر عام ١٩٣٠ وكـنت الـوحيـد الـذى اجتـاز االمـتحـاان من ب
أربـعـة مـن الـدارسـ عـلى نــفـقـتــهم اخلـاصـة كــمـا  قـيـدى بــشـعـبـة الــفـنـانـ
بنـقـابـة فـنـانى وأدبـاء وسط إيـطـالـيـا فى ٩ نـوفـمـبر عـام ١٩٣٠ ولـكـنى لم أكن
ـيـة الـتى أنـفر مـنـهـا بـطـبيـعـة نـفـسى وعـلى حد مـواظـبـا عـلى الـدراسة األكـاد
ـدرسـة ال تـصنـع فنـانـا» فـطلـبت فى يـونـيـو عام ١٩٣٢ : «إن ا قول الـفـرنـسـي
ـا يتـمـتع به الـطلـبـة هـناك من ـيـة فـلورانس لـعـلـمى  حتويـل أوراقى إلى أكاد
حريـة التعـبير مع رئيس قـسم التصـوير الفـنان الكبـير فيـلشى كاريـنا وقضيت

عاما بالسنة الرابعة حتى شهر مايو عام ١٩٣٣».
«ولــــظــــروف خــــارجــــة عـن إرادتى رجــــعـت إلى مــــصـــــر قــــبل أداء امــــتــــحــــان
ـا أدى إلى تخـلـفى فى احلـصـول علـيه سـبع سـنوات اللـيـسـانس بـعشـرة أيـام 
قـمـت خاللـهـا بــأعـمـال حـرة كــثـيـرة مــنـهـا إنــشـاء أول مـكــتب مـصـرى لإلعالن
ـصرى للـفنون اجلمـيلة الذى وكان عـائده عامال مـساعدا على إنـشاء اجملمع ا
انــضم إلــيه ٥٢ فــنــانــا مــصــريـا لــيــقــفــوا وجــهــا لـوجـه أمـام ســيــطــرة الــفــنــانـ

األجانب».
«وزالت الـغمـة بـفقـد عـزيزين كـان من الـضرورى أن أظل إلى جـوارهـما فى

مرضهما».
ــانــيــا الـنــازيــة احلــرب عـلـى إجنـلــتــرا بــعـد أن أســقــطت بــولــنـدا «وأعـلــنت أ
وهـولـنــدا وبـلـجـيـكـا وزحـفـت عـلى األراضى الـفـرنـسـيــة وبـدأت تـوجه ضـربـاتـهـا
غـربــا وشــرقـا وشــعـرت أن األمــر ال يــحـتــمل الـتــســويف فـعــقــدت الـعــزم عـلى
السـفر إلى فلـورانس وأقلعت البـاخرة فى العـاشرة من صباح يـوم اجلمعة ٢٠
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أكــتـوبــر عـام ١٩٣٩ ووصــلت رومـا الــسـاعــة ٦٫٤٥ من صـبــاح يـوم الــثالثـاء ٢٤
أكـتــوبـر ومـكــثت بـهــا حـتى يــوم األربـعــاء ٢٩ نـوفــمـبـر فــأخـذت قــطـار الــسـاعـة
٩٫١٥ صـبـاحـا ووصــلت فـيـريـنـسـا أو كــمـا يـسـمـيـهـا الـفــرنـسـيـون فـلـورانس فى
ية السـاعة الـواحدة إال دقـيقتـ ظهـرا وتوجهت فـى اليوم الـتالى إلى األكـاد
والـتــقـيت بـأســتـاذى الـذى كـنت أحــبه وأجـله فـلــيـشى كـاريــنـا وقـدمت إلـيه أول
مـؤلف لى أصـدرته فى نـفس الـعـام عن فـنـون الـنـحت والـتـصـويـر فى الـقرن الـ
تواضعة واستمر عملى ١٥ فى إيطـاليا وأذكر  أنه كان سعيدا بهذه الهـدية ا
بانـتظام أل دراستى للمرة الثانية بالـسنة الرابعة وتدخلت األقدار مرة ثانية
بإعـالن إيطـالـيـا احلرب عـلى احلـلـفاء فـى ١٠ يونـيـو عـام ١٩٤٠ متـضـامـنة مع

.« صري انيا واليابان فاضطررت إلى العودة مع جميع ا أ
(٥٣)

ــام أيـضــا بـتـاريخ ويـحــرص األسـتــاذ مـحـمــد صـدقى اجلــبـاخـنــجى عـلى اإل
ـثــال فـإنه ذكــر تـفـاصــيل إنـشـاء مــتـحف الـفن ـتــاحف الـفـنــيـة وعـلى ســبـيل ا ا

تحف: عارف التى ضمها هذا ا احلديث ومقتنيات وزارة ا
«... وأنـشئ متحف الفن احلديث فى فبـراير من عام ١٩٣١ وقد بلغ عدد
ـبنى عائـلة يـوسف نسيم مـوصيـرى بشارع ٢٦ يـوليو عـروضات ٥٤٩ قـطعة  ا
(شـارع فؤاد األول سابقـا) بالقاهـرة وصدر أول دليل للـمتحف فى عام ١٩٣٥
وكــان ثــمــنه عــشــرة مــلــيــمــات ويــقع فى حــوالى ٢٢٤ صــفــحــة عالوة عــلى ٨٢
ــقــتــنــيــات ومـنــذ ذلـك الـتــاريـخ حـرصـت الــدولـة عــلى صــفــحــة لــصــور بــعض ا
ـعارض وشـكلت جلـنة بقـرار وزارى أصدره جنـيب الهاللى وزير االقـتناء من ا
ـلــكـة الـســابـقــة نـازلى) ـعــارف عـلى الــنـحــو اآلتى: شـريـف صـبــرى (شـقـيـق ا ا
وحافظ عـفـيـفى (وزير مـفـوض بلـنـدن سـابقـا) ومـحمـد مـحـمود خـلـيل (رئيس
نـدوب البريطـانى بصندوق جمـعية محـبى الفنـون اجلميلـة) وروبرت جريج (ا
ـهـنـدس مصـطـفى فـهمى وشـارل تـيـراس (مراقب الـفـنـون اجلمـيـلة الدين) وا
بالـوزارة) وكاميللـو اينوشنتى (مديـر مدرسة الفنـون اجلميلة) والـفنان محمد
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حـسن (بــالـتـعـلــيم الـفـنى ونــاظـر مـدرسـة الــفـنـون الــزخـرفـيـة) والــفـنـان روجـيه
ــدرســة الـفــنــون اجلــمــيـلــة) وبــلــغت قــيــمـة بــريــفــال (رئـيـس قـسـم الـتــصــويــر 
قـتنـيات حـتى عام ١٩٤٥ مبـلغ خمـسة وخـمسـ ألفـا وسبعـمائـة وستـة عشر ا
شـتريـات اخلارجـية جنـيهـا (٥٥٫٧١٦ ج.م) و١٦٫٥٠٠ فرنـكا فـرنسـيا قـيمـة ا
لـشــراء مــا كــان يــعــرض فى قــاعــات الـفــنــون فى بــاريس من أعــمــال الــفــنــانـ

.« الفرنسي
(٥٤)

ـتـحف احلـضارة الـتى ؤلـف فى تـأريخـه احلى  ـضـى ا وعـلى هـذا الـنـحو 
ة) الـذى هو ـعارض الـقـد بدأت إقـامـته فى مقـر اجلـمعـية الـزراعـية (أرض ا
ـؤسـسـات الثـقـافـيـة ثم يـتولى السـاحـة اخملـصـصـة اآلن لألوبرا وغـيـرهـا من ا
هم الـذى شمـلته حركـات تطـوير وحتديث ـتحف الـوطنى ا عرض تـاريخ هذا ا

كثيرة يحرص اجلباخنجى على أن يفصل القول فيها:
«... وفـى ٦ أبـــريل من عـــام ١٩٣٩ عـــرض فـــؤاد أبـــاظـــة مـــديـــر اجلـــمـــعـــيـــة
ـصـرية ـثل احلـضـارة ا ـلك الـسـابق (فـاروق) إنـشـاء مـتـحف  الزراعـيـة عـلى ا
من عـصـور مـا قـبل الـتـاريخ إلى الـعـصـر احلـديث واتـفـقت اجلـمـعيـة مع وزارة
التـربـية والـتـعلـيم عـلى اتـخاذ اإلجـراءات الـتـمهـيـدية و تـشـكـيل اللـجـان التى
رحوم محـمد شفيق غربال وكيل الـوزارة وخصصت اجلمعية تولى رئـاستها ا
الـزراعـيــة جـنـاحــا بـالـطــابق الـثـانى بــالـسـراى الـكــبـرى (سـراى الــنـصـر) بـأرض
وذجا مصـغرا استـعدادا إلنشاء تحف بـاعتبـاره  اجلمـعية بـاجلزيرة إلنشـاء ا
تـحف األكـبـر اخلـليق بـحـضـارة مـصر ووافـقت الـلـجـان على إسـنـاد األعـمال ا
صـريـ وبهـذا العـمل أمكن دراسـة العـصور الفـنيـة إلى طـائفـة من الفـنانـ ا
ادة الـعلـمية وكل مـا أمكن اسـتخدامه من وسـائل اإليضاح التـاريخـية وتوفـير ا
ــصــورة عــلى األفــريـز الــعــلــوى احملــيط بــكل قــاعــة وارتـفــاعه ٥٥ كـالــلــوحــات ا

سنتيمترا واجملسمات (ماكيت) والديورامات والتماثيل».
.........................................................
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.........................................................
ــا أشــرنـا إلــيه فى ــا كـان مـن اجلـديــر بــالــذكـر هــنــا أن نــذكّــر الـقــار  ر
ــلك فى كــتـابــنـا «فى كــوالـيس مـدارســتـنــا الـدكــتـور حــسـ حــسـنى ســكـرتــيـر ا

لكية»: ا
«وعلى افريز القاعة خمس لوحات قام بتنفيذها احلس فوزى».

«وتـمـثـل الـلـوحـة األولى احـتـفـال الـفـاطــمـيـ بـأول الـعـام الـهـجـرى الـسـادس
ـيالدى) ويـشـاهـد اخلـلـيـفة راكـبـا فـرسـا عـلى جـبـيـنـهـا يـاقـوتة (الـثـانى عـشـر ا
حـمـراء عـلى شـكل هالل ومن خـلـفه حـامل الـصـوجلان وحـامل الـسـيف ومن

.« دني حوله كبار رجال الدولة العسكري وا
ــقــدس يـســتــعـرض «والـلــوحــة الــثـانــيــة تــمـثل صـالح الـديـن األيـوبى بــبــيت ا

جيوشه بعد استيالئه على القدس فى ٢٧ رجب سنة ٥٨٣ هـ ـ ١١٨٧ م».
ـصـرية عـلى ـنـصـورة وانـتـصـار اجلـيـوش ا «والـلـوحـة الـثـالـثـة تـمـثل مـوقعـة ا
الـصلـيـبـيـ فى سـنـة ٦٤٨ هـ ـ ١٢٥٠ م الـتى انـتـهت بـأسـر لـويس الـتاسـع ملك
فــرنــســا وجــنــده وســجــنه فى دار ابـن لــقــمــان الــبــاقــيــة إلى اآلن بــجــوار جــامع

نصورة». وافى با ا
«والـلــوحـة الـرابـعـة تـمـثل االحـتـفـال بـاحملـمل فى مـوكب احلج وهـو احـتـفـال

يرجع إلى عصر الظاهر بيبرس البندقدارى».
ـيـاه الـتى تـمـتــد من فم اخلـلـيج بـشـارع «والـلـوحــة اخلـامـسـة تـمـثل قـنــاطـر ا
ــيـاه إلى مـجـرى عـلى ظــهـر الـقـنـاطـر قـصـر الــعـيـنى إلى قـلـعــة اجلـبل وتـنـقل ا

بواسطة السواقى».
(٥٥)

على أن األسـتاذ اجلبـاخنجى لم يـبخل عـلينا بـبعض مـا يصور به ديـناميات
تعددة ومع أنه لم يوف احليـاة الفنية احلافـلة بالصراع اإلنسـانى فى صوره ا
هـذا اجلـانب حـقه فـإن كـتـابه ال يـخـلـو من ومـضـات طـريـفـة فى هـذا الـصدد
ومن أطــرف صـفـحــات هـذا الــكـتــاب تـلك الــتى تـصــور الـصـراع بــ الـزمــيـلـ
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يوسف كامل وأحمد صبرى ومدرستيهما: 
«ولم يــكـد يـتـسـلم يـوسف كــامل وأحـمـد صـبـرى الـعـمـل بـقـسم الـتـصـويـر مع
الفـرنـسى روجـيه بـريـفـال بعـد عـودتـهـما فـى عام ١٩٢٩ حـتى بـدأ الـصـراع ب
الزمـيـل يـتـصاعـد كل مـنهـمـا ينـقـد أسلـوب اآلخـر فى التـدريس أمـام الطـلـبة
ـا أدى إلى انقسـام الطلبـة إلى فريقـ كل فريق يـشايع أسلوب وفى غـيبته 
أســتــاذه ويــدافع عــنه وكــان حــســ بــيـــكــار وصالح طــاهــر من شــيــعــة أحــمــد
صـبــرى وكــان مـحــمـود حــســنى الـبــنــانى ومن بــعـده كــامل مــصـطــفى من أكــثـر
تالمـيـذ يوسـف كامل والء لـفـنه.. أمـا عـلى كـامل الـديب ورمـسـيس يـونـان فـقد

اتخذ كل منهم موقفا محايدا».
>

تازة حملـمود حسن الـبنانى ورمـسيس يونـان وحس وفى الـكتاب تـراجم 
بـيــكـار وصالح طــاهـر ومـصــطـفى مــتـولى وعــبـد الـقــادر رزق وكـامل مــصـطـفى
وجـمـال الــسـجـيـنى وهى مـصــدر مـعـلـومـات غـزيـرة وقــيـمـة البـد لـكل من يـؤرخ
لــلـفن فى مــصـر أو يـكــتب عن الـفن فـى مـوسـوعــة عـربـيــة وهى تـتــيح لـكل من
ـادة بــالـدرس والــتـأمل فــضالً عن الــنـقل اآلمن هــؤالء أن يـتــطـرق إلى هــذه ا
ومن هذه الـتـراجم تـتضح لـنـا حقـيـقـة ناصـعـة أخرى فى شـأن مـعـهدنـا الـعريق
وجــامـعــتــنـا األولـى فى األزهـر الــشــريف فــقـد أمــد األزهــر الـشــريف مــدرسـة
ـمـتـازين كـان من أبرزهـم كامـل الديب الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـعدد من خـريـجـيـهـا ا
والـشيخ عبـد اجمليد وافـى (الذى كان من مـدرسى األزهر وعـمل لفتـرة رساما

متميزاً بجريدة األهرام).
(٥٦)

وعــلى هـــذا الــنــحـــو اجلــمــيـل تــتــبـع فــصــول هـــذا الــكــتـــاب نــشــأة كـــثــيــر من
مــؤســســاتــنــا الـفــنــيــة الــتى بــذل اجلــبــاخــنــجى كل جــهــده فى تــتــبع  تــاريــخــهـا
شاركة ومسـاراتها ونشأتها ويـؤرخ األستاذ محمد صدقى اجلبـاخنجى أيضاً 
ـعــارض الــدولـيــة وبـخــاصـة بــيــنـالى الــبـنــدقــيـة وقــد تـوج األســتـاذ مـصــر فى ا



٢٥١

ا يصور اجلباخنجى كتابه بفصل مهم عن الفن فى اإلسكندرية وهو حافل 
و احلـركة الفنـية وازدهارها فى مـدينة اإلسكـندرية وبخـاصة بعد أن بدأت
ــزدحـــمــة ويــضم هـــذا الــفــصل ثالث الــقــاهــرة تـــغــرق فى أزمــات الـــعــواصم ا

ترجمات وافية لسيف وانلى وأدهم وانلى والسيد مرسى صادق.
>

ويـضم الــكـتـاب مــلـحـقــاً قـيـمــاً من الـصــور الـفـوتــوغـرافـيــة لـكـثــيـر من اآلثـار
ا ؤسف له أن هـذه الـصور قـد طـبـعت بطـريـقة االكـلـيشـهـات  الفـنـية ومـن ا
حرم الـقار من مـتعـة النـظر إلـيهـا لو أنـها طـبعت بـتكنـيك األوفسـت الذى هو
ـصـريـة الـعـامـة لـلكـتـاب الـتى نـشـرت هـذا الـكـتاب مـتـوافـر فى مـطـابع الـهـيئـة ا
حــيـث تـزداد الــفــرصــة فى أن تــتــجــلى نــواحى اجلــمــال الــتى تــتــمــيــز بــهــا هـذه

طموس. األعمال الفنية بدال من أن تقدم للقار على هذا النحو ا
(٥٧)

ولست أمـل من تكـرار القـول بأن كـتاب اجلـباخـنجى يـحفل بـكثـير من الـعلم
والتحليل جلوانب مضيئة فى حياتنا الفنية.

قام األول حصيلة واحلق أن هـذا الكتاب ليس تاريخا فحسب ولكنه فى ا
ا عبر عنه من أن:  ا تناولها  تأمل لفنان أصيل آمن فى كل جزئية  

«... نهـضـة الفـنـون اجلمـيـلة فى مـصـر احلديـثة لـم تكن ولـيـدة مصـادفة أو
تقـليدا لفـنون طارئة بل كانت ضـرورة اقتضتـها نهضة شـاملة فى كل مجاالت

احلياة على إثر اندالع الثورة العرابية».
>

أما أن هـذا الكـتاب حتفـة فنيـة أضافهـا اجلبـاخنجى إلى مـا له من لوحات
وآثار فنية فحقيقة وأما أنه صاحب فضل به على ثقافتنا فال أظن أحدا فى

شكور. حقبتنا هذه قد سبقه إلى هذا التميز فى مثل هذا اجلهد ا
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(١)
نبـدأ بالـتـعريف بـهذا الـرجل بـطريـقة مـوسوعـية سـريـعة فـنقـول إنه مؤرخ
مـوهــوب رزق الــتـوفــيق فى أعــمـاله الــتــاريـخــيـة والــعــلـمــيــة من رجـال عــصـر
ثـقـف التـجـويـد الذين غـمـطـوا حقـهم بـسـبب كـثرتـهم ال نـدرتـهم وهو مـن ا
ـوهـبـة واإلخالص احلـقــيـقـيـ الـذين كـانـوا عـلى مـسـتــوى رفـيع من الـعـلم وا

وهبة. للعلم وا
( ـدرسـة (حـارة الـسـقـايـ  ولـد فى الـقـاهـرة فى إبـريل ١٨٥٤ والــتـحق 
الــتى كـان األنــبـا كـيــرلس الـرابـع (١٨٥٤ ـ ١٨٦٢) قـد أنـشــأهـا لــيـجــنب أبـنـاء

درسة البطريركية باألزبكية. هذا احلى من األقباط مشقة السير إلى ا
وكـانت حــارة الـسـقـايــ تـمـثل «حـارة الـنــصـارى» بــالـنـســبـة لـلــقـبط خالل
الـقـرن الــتـاسع عـشـر وفى مـدرسـة حــارة الـسـقـايـ تـلـقـى مـيـخـائـيل مـبـاد
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الـعـربـيــة واإلجنـلـيــزيـة والـفــرنـسـيــة فـلـمــا اسـتـوفى تــعـلـيــمه فـيـهــا انـتـقل إلى
ـرقـسـيـة فى ذلك الـوقت وهـناك درسـة الـبـطـريـركيـة حـيث الـكـاتـدرائـية ا ا
تـلقى تعليما أعـلى  وفى سن السادسة عشرة (١٨٧٠ تـقريبا) كان شاروبيم
قــد انـتـهى من دراســته احملـدودة فـانـخــرط فى سـلك الـوظـائـف احلـكـومـيـة
الية ثم اشتغل كمترجم حيث عـمل فى قلم التحريرات االفرجنية بنـظارة ا
ــفـــتش) وبــعـــد مــصــرع ثم كـــســكــرتـــيــر خــاص إلســـمــاعـــيل صــديق بـــاشــا (ا
ــفـتش) فى نــوفـمــبـر ١٨٧٦ عــ شـاروبـيـم وكـان فى الــثـانــيـة والـعــشـرين (ا
أميـنا ثانـيا بـجمرك اإلسـكندريـة ثم أمينـا جلمـرك دمياط فـأمينـا جلمرك
بـــورســـعـــيـــد عـــام ١٨٨٠ وفى تـــلك الـــســـنـــة اســــتـــقـــال شـــاروبـــيم من الـــعـــمل
راقـبة باجلـمـارك وعاد إلى الـقـاهرة لـكنه قـبل بـعد قـلـيل وظيـفـة مفـتش بـا
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـى أنـــشـــئت فى ١٨ نـــوفــــمـــبـــر ١٨٧٦ وفى أعـــقـــاب االحـــتالل
ــتـرجم ــصــريـة قــام ا الــبـريــطــانى وفى ظل الــفـوضـى الـفــاشــيـة فى اإلدارة ا

تصلة بجيش االحتالل. هام القليلة ا ببعض ا
(٢)

ــنــصـورة وفى عــام ١٨٨٤ اخــتـاره نــوبــار بــاشــا  (قــاضــيـا) فـى مـحــكــمــة ا
األهـليـة دون أن يكـون لـديه أى خبـرات قانـونـية سـابقـة ذلك أن أول شروط
وضـعت لاللتحاق بالعـمل القضائى ونصت عـلى ضرورة حصول القاضى أو
عضـو الـنيـابـة على (شـهـادة حقـوقـية إمـا من مـصر أو أوروبـا) لم تـفرض إال
فى نـوفــمـبـر عـام ١٨٩٣ وقــد أصـبح رئـيــسـا لـلـنــيـابـة بـنــفس احملـكـمـة وهى

يومئذ أكبر نيابات القطر وأوسعها اختصاصا.
وبعـد عشر سـنوات من العـمل فى القضـاء ع ميـخائيل شـاروبيم مديرا
ــسـاحــة) ١٨٩٤ وفى عـام ــصـلــحـة الــتـاريخ (كــان هـذا هــو اسم مــصـلــحـة ا
ـــيـــرى احلـــرة ( وكـــان ـــالـــيـــة نـــاظـــرا إلدارة أمـالك ا ١٨٩٩ نـــقل إلـى وزارة ا
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صـاحب قرار هذا الـنقل (الذى أفـاد منه شاروبـيم) هو بطـرس غالى الوزير
الـبـارز فى وزارة مـصـطـفى فــهـمى الـقـائـمـة بــاحلـكم فى ذلك الـوقت والـذى
خــــلـف مــــصــــطــــفى فــــهــــمـى فى ريــــاســــة الــــوزارة ) فــــمــــديــــرا لــــلـألمالك فى
اإلسـكنـدرية حـتى عام ١٩٠٣ وفـى ذلك العـام تقـاعد وهـو فى سن الـتاسـعة

واألربع وظل فى مرحلة التقاعد حتى توفى عام ١٩١٨ عن ٦٤ عاما.
وقــد تـــزوج واحــد من أبـــنــاء بــطـــرس غــالى الـــكــبـــيــر من ابــنـــة مــيـــخــائــيل
شاروبـيم وهـكذا فـإن الـدكتـور بـطرس غـالى (احلفـيـد) الذى كـان سـكرتـيرا
: رئيس الـوزراء الذى ـتحـدة يتـمـتع بأنه حـفـيد هـذين الرجـلـ عامـا لأل ا
ؤرخ الذى وقف بتاريخ مصر عند اغتيال صهره رئيس اغـتيل فى ١٩١٠ وا

الوزراء فى ١٩١٠.
(٣)

عــرف شـاروبــيم بــأشــهــر مـؤلــفــاته وهــو كـتــاب «الــكــافى فى تــاريخ مــصـر
الـقد واحلـديث» فى أربعة أجـزاء ضمنـها مـا هو معـروف عن التـاريخ منذ
صـريـ القـدماء بدء اخلـلـيقـة وعـهد نـوح عـليه الـسالم مـرورا بأوالده إلـى ا
ــصــر إلى عـهــد اإلســكـنــدر األكـبــر فــالـبــطـالــسـة إلى عـهــد الــغـزو الــفـارسى 
فــالــرومـان حــتى الــفــتح اإلسالمـى ثم تــاريخ الــعـرب فـى اجلـاهــلــيــة وظــهـور
اإلسالم فعـهـد اخللـفاء الـراشدين وبـخاصـة عهـد الفـاروق عمـر فعـمرو بن
العـاص حتى الفتح العثمـانى والوالة العثماني عـلى مصر ثم عصر محمد
عــلى وحـيــاته وواليــته وحـوادث عــهـده وحــروبه ثم الــثـورة الــعـرابــيـة والــثـورة
ــهـديـة واالحـتـالل اإلجنـلـيـزى حــتى وفـاة اخلـديــو تـوفـيق ثم عــصـر عـبـاس ا

حلمى الذى يضمه اجلزء اخلامس .
ولشـاروبـيم مـؤلـفـات أخـرى: «الـتلـيـد فى مـذهب أهل الـتـوحـيـد» و«رسـالة
عن االســتــعـمــار» و«اجنــلـتــرا فى شــبه جــزيــرة الـعــرب» و«رســالـة فـى مـذهب
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اإلســمــاعــيـلــيــة» إلى جــانب رســائل أخــرى فى اجلــراد والــنــحل والــرصـاص
ومـاضى آسيا وحاضرها واجلراكسة وبـالد األشانتى والطباعة ومعدات

احلروب وفلسفة النفس واخللود والرقص واإلسالم فى احلبشة.
وعــنـاوين مـثل هــذه الـرسـائل أو الـكــتـيـبـات تــدل عـلى قـدرته عــلى الـفـهم
وعـلى احلكم الصائب على األمور وعلى تبـنى وجهات نظر محددة والدفاع

عنها ثم على التأليف والكتابة.
ــوضـــوعـــات الــتـى تــنـــاولــهـــا يــدلـــنـــا عــلى مـــدى مـــهــارته كــمـــا أن  طـــيف ا
وكـفـاءته.. ويـرى الـدكـتـور عـبـد الـوهـاب بـكـر أن «انـدمـاج مـيـخائـيـل شاروبـيم
داخل الطـبقـة احلاكمـة ـ وهو ما هـيأته له تـركيبـته االجتـماعيـة ـ قد أتاح له
ـعـرفـة واالسـتـنـارة إلى جـانـب انـتـمـائه الـطـبـقى كـسـبب الـكـثـيــر من أسـبـاب ا
وجـــيه» بــيـــد أنى أرى احلـــقــيــقـــة أنه كـــان مــوهــوبـــا قــبـل كل هــذا ومـــغــرمــا

بالتاريخ ولوال هذا ما ترك ما ترك.
(٤)

ـواد ولـو كــان مــيــخــائــيل شــاروبــيم مــؤلـفــا مــدرســيــا من الــذين يــؤلــفــون ا
ـوضــوعــات الــتى تــنـاولــهــا يــدلـنــا عــلى مــدى مــهـارته ـدرســيــة فــإن طـيـف ا ا
ـاذا نــذهب بـعـيــدا وهـذا هـو الــكـافى الـذى حــقق الـدكــتـور عـبـد وكـفــاءته.. و
الـوهـاب بــكـر جـزءا مـنه يـنـطق بـكل مـا يـدل عــلى مـوهـبـة الـرجل وعـبـقـريـته
ومع هــذا فـإن الــدكـتـور عــبـد الــوهـاب بــكـر ال يــجـد حــرجـاً حـ يــسـارع إلى

ا ومتجنيا حيث يقول: احلكم على ثقافة هذا الرجل حكما مبتورا وظا
ـيل إلى قبول مـا قال به بـعض النـقاد (هكـذا دون أن يحددهم أو «... و
أن يذكـر أسـمـائـهم) مـن أن إتـقان مـيـخـائـيل شـاروبـيم لـلـغـات وسـعـة اطالعه
ا جـاء نتـيجـة النتمـائه (لطـبقـة األعيان) الـتى كانت حتـرص على مـظاهر إ
األبـهـة الـطـبـقـيـة الـتى كـانت تتـضـمن الـصـالـونـات األدبـيـة واحلـديث الـيومى
بـــالــلــغــات األوروبــيـــة والــلــقــاء مع رجـــال الــفــكــر واألدب إلى جـــانب اقــتــنــاء
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طهمة وسكنى القصور الفاخرة». العربات ذات اخليول ا
هكـذا يـقـول الدكـتـور عبـد الـوهـاب بكـر وبـودى لو سـألـته عن أمـر هؤالء
ــا تـمـتـعت به هـذه الـتـافـهـ الــذين يـعـيـشـون بــيـنـنـا اآلن ويـتـمــتـعـون بـأكـثـر 

الطائفة: أين آثارهم العلمية والتاريخية?
ونعـود إلى قـراءة التـفـسيـر الـذى يقـدمه الـدكتـور عـبد الـوهاب بـكـر حيث

يقول:
«ولعل انـدماج مـيخـائيل شاروبـيم داخل الطـبقـة احلاكمـة ـ وهو مـا هيأته
ـعـرفة واالسـتـنارة له تركـيـبته االجـتـمـاعيـة ـ قـد أتاح له الـكـثيـر من أسـباب ا

إلى جانب انتمائه الطبقى كسبب وجيه».
على هـذا الـنـحو يـجـد الـدكتـور عـبـد الوهـاب بـكر أنـه قد أرضى ضـمـيره
ـؤلف الــعـظــيم وعــلى قـيــمـة ثــقـافــته بـيــنـمــا ظـنى أن فى احلــكم عـلى هــذا ا
ضـمـيـرى يـظل مـعـذبـا إذا أنـا تـركت تـعلـيق الـدكـتـور عـبـد الـوهـاب بـكـر بدون

تعقيب وحتليل.
(٥)

عـاش شاروبـيم حـيـاته مـوظـفـا فى عـهـود مـتـوالـيـة ونالـه من بـعض رؤساء
الــوزراء بـعـض الـتــقــديــر أو احملــابــاة كــمــا نـالـه من بــعـضــهـم بـعـض الـظــلم أو
اجملـافــاة ومن الـطـبــيـعى أن يـنـحــاز شـاروبـيمً لــنـوبـار ومن الـطــريف أنـنـا لـو
تأمـلـنـا تاريـخ شاروبـيم ألدركـنـا بعـد تـمـعن سريع أو تـأمل أسـرع أن شـاروبيم
قـد نـال أكــثـر من حـظـوة فى تـاريـخه الـوظـيـفى فى الـفـتـرات الـتى كـان نـوبـار

رئيسا للوزراء فيها.
وقد عـبـر شـاروبـيم عن اعـتـقـاده فى أهـمـية «الـدكـتـاتـوريـة» أو مـا نـسـميه
«الـدكتاتورية» فى أكثر من موضع وذلك عـلى نحو ما فعل فى بداية حديثه

عن عام ١٨٩٢ .
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(٦)
وإذا كان الـدكـتـور عـبـد الـوهـاب بـكـر جنح بـتـحـقـيـقه لـلجـزء اخلـامس من
كـتاب «الكافى فى تـاريخ مصر القـد واحلديث» أن يقدم عـمال تاريخيا ذا
قيـمة كبرى ألبناء وطن فمن حق مـيخائيل شاروبيم عـلينا وقد فارق احلياة
أن نـنــصـفه مـن الـدكــتـور عــبـد الـوهــاب بـكــر وهـو صــديق عـزيــز لـكــنه شـأن
ـيـ ظن أن من حـقه بل من واجـبه أن يتـعـالى عـلى مـثل هذا مـعظـم األكاد
وهوب ومن اإلنصاف أن نشير إلى أن تـعالى الدكتور عبد الوهاب ـؤرخ ا ا
بكـر على األستـاذ ميخائـيل شاروبيم قد تـكرر إلى احلد الذى أزعـجنى فقد
خــفت أن يــنـتــقل هـذا الــتـعــالى فـيــمـا بــعـد إلى أقالم الـتــالـ لــلـدكـتــور عـبـد

. الوهاب بكر ويتردد فى كتاباتهم فال يصبح األمر أكثر من ظلم ب
(٧)

ـارس االســتـعالء عـلى والـشــاهـد أنـنـا نــرى الـدكـتــور عـبـد الـوهــاب بـكـر 
ميـخـائيل شـاروبـيم مرة خـرى حـ يتـعـرض باسـتـعالء ألسلـوب شـاروبيم فى
إبــداء آرائه وهــو أســلــوب ذكى يــجــمع بــ ثالثــة عــنــاصــر يــحــرص عــلــيــهـا
شــاروبـيم فـهـو يــحـرص عـلى احلق وعـلـى الـتـواضع وعـلى حــمـايـة الـنـفس
نطـقية وال التـعليـقات الذكـية من دون أن يوردها لهـذا فإنه ال يتـرك اآلراء ا
فى موضـعهـا لكـنه فى النـقاط الـشائـكة يـفضل أن يـنسـبهـا إلى الـرأى العام
أو اخلــاص وال يـخــتص بــهـا نــفـسـه وهـو بــسـلــوكه هــذا يــجـنب نــفــسه بـعض
صـاعب السـياسيـة التى ال يخـلو مـنها عـصر كمـا أنه يحـتفظ للـرأى العام ا
بــقــيــمــته فى نــقــد احلــوادث. كــمــا أنه ال يــزعم أن كـل هــذه اآلراء الــصــائــبـة

صادرة عنه هو.
ومـع تقـديـرنـا لـهـذا كـله فـإن الـدكـتور عـبـد الـوهـاب بـكـر ال يـبـدى إعـجابه
ـا بـشـاروبـيم فى هـذه اجلــزئـيـة وال حـتى تـفـهــمه له وال حـتى عـذره له وإ
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هو ينتقده على نحو ما نرى فيما يورده فى فقرته التالية:
«... لـكن أهم ما يالحظ فى كـتابـات ميـخائـيل شاروبـيم هو حـرصه على
كـنـا ـ أن يتـجنب ا يـلـزم فقـد فضل ـ كـلـما كـان  أال يذهب بـاألمـر أبعـد 
ساءلة عن نـقده باالحتمـاء وراء مَنْ يزعم أنهم النـاقدون بكلمات مخـاطر ا
طلق دون أن أخرى فـقد كـان شاروبيم يـحرس دعـواه الشخـصيـة باحليـاد ا
يــتـعــرض لألذى وكـان فى حــد ذاته أمـان وإغــراء أكـثـر لــشـاروبـيـم من فـكـرة
غـامرة غير احملسوبة العواقب وقـد أعطى هذا األسلوب لشاروبيم مجاال ا
كبيرا للتحليل والنقد وهكذا فإن آراء وانتقادات شاروبيم وحتليالته تنسب
) ـ (أصـحاب الـتاريخ) ـ (بعض الـكتـاب) أو (حدثنى دائمـا إلى (كتّـاب معـين
ن أعرفه أو (قـال بعض أصحـاب العلم)... إلخ. وفـضال عن هذا صـديق 
فإن شـاروبيم كـان يعـطى تقـاريره صـفة عـدم القـطعـية كخـط رجعة إلدراكه

وضوعات التى يناقشها من نزاع». ا تثيره ا فى كل األوقات 
(٨)

ومن اجلديـر بالذكر أن الدكـتور عبد الوهـاب بكر يحرص عـلى أن ينتقد
آراء شـاروبيم فى بـعض الزعـامات الـوطنيـة وكأن شـاروبيم لم يـكن صاحب
حق فى إبـداء رأيه فى هـذه الـشخـصـيـات الـتـاريـخيـة مـهـمـا كـان هـذا الرأى
وكــأنـى بــالــدكــتـــور عــبــد الــوهـــاب بــكــر يــريـــد من شــاروبــيـم أن يــكــون واعــيــا
ـــيــثــاق أو عـــبــد الــوهـــاب بــكــر فى ــيـــثــاق الــوطـــنى (!!) ولــرأى ا لــنـــصــوص ا
ثـال وعلى كل األحوال فـلنقرأ هـذه الفقرة الزعـامات الوطـنية على سـبيل ا
ـوحـية الـتى يـقـدمهـا الـدكتـور عـبد الـوهـاب بـكر مـلـخصـا بـها آراء الـدقـيـقة ا

شاروبيم:
ـيــخـائـيـل شـاروبـيم فــيـبـدو واضــحـا من عـداءه ـوقف الــوطـنى  «أمــا عن ا
لــكن عــدائه امــتـد أيــضـا ــثـلــيه الـصــريح لــلـوجــود الــبـريــطــانى فى مــصـر و
ليـشـمل رمـوز وقته من رجـال احلـركـة الوطـنـية فـعـرابى عـند شـاروبـيم زعيم
عصـابة دمر بالده بـينمـا كان ينـعم باللـذات وجلب علـيها االحـتالل والشقاء
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الـــذى تـــعـــانـــيه ومـــصـــطـــفى كـــامـل فى رأيه قـــائـــد لـــلـــغـــوغـــاء وأهـل احلــرف
والـصـنــائع احلـقـيــرة. ومـحـمـد فــريـد عـنــده مـتـهـوس كــبـيـر أمـا الــشـيخ عـلى
ـؤيد فـهـو كالـريح الـتى مرت عـلى الـن فـحمـلت نـتنـا وقد يوسف صـاحب ا
يُلـتمس لـيمـخائيل شـاروبيم بـعض العـذر فيمـا صدر مـنه نحو عـرابى نتـيجة
ــا تـرتب عــلى ثـورته من احــتالل بـريــطـانى وهــو أمـر فــيه نـظــر ومـا تـرتب
ت بطـبـقة األعـيـان التى كـان شـاروبيم مـنـها على هـذه الـثورة مـن مخـاطـر أ
لـكـن الـعـذر فى حـالـة (مــصـطـفى كـامل ومــحـمـد فـريـد وعــلى يـوسف يـصـبح

صعب التدبير».
هكـذا يـقـول الدكـتـور عـبد الـوهـاب بـكر ونـحن قـد نـشاركه رأيـه لكـنـنا ال
نسـتـطـيع وال نـسـتـسـيغ وال نـتـوقع أن نـطـلب من شـاروبـيم أن يـشـاركـنـا الرأى

نفسه.
(٩)

عــلى أنــنـا نــســتــطـيع أن نــتــعـاطف مع شــاروبــيم حـ نــرى الـدكــتـور عــبـد
الـوهــاب بـكــر فى الــفـقــرة الـتــالـيــة حـريــصـا عــلى إدانـة مــوقف شــاروبـيم من
وقف االحتـالل البريطانى فى إحدى الفترات التى تعرض لها مقارنا هذا ا
وقف سـابق لشاروبيم نفسه وهكذا نرى الـدكتور بكر وكأنه يريد أن يلزم
مـؤلـفــا مـحـتـرمـا ومــؤرخـا مـوهـوبـا بــأن يـظل أسـيـر انـطــبـاعـاته األولى وبـأال
يتـغيـر رأيه مع الـزمن حتى وإن كـان هذا الـتـغيـر منـافيـا لـقيم يـحرص عـليـها

الناقد التاريخى:
وقف شاروبيم هذا من رموز العمل الوطنى أثره الواضح «... ولقد كان 
فى مـوقفه فـى النـصف الـثـانى من الـتـسـعـينـيـات من الـوجـود الـبـريـطانى. إذ
نـلـحظ بـاسـتـغـراب شـديـد مـوقـفا جـديـدا يـتـسم بـانـهـزامـيـة شـديـدة وسـلوك
تـبـريـرى واضح يـبـدو فى مـنـاسـبـات غـيـر قلـيـلـة فـهـو يـهـاجم زعـمـاء احلـركة
عـارضتـهم للـوجود الـريطـانى ويدعـو مواطـنيه إلـى عدم االنـسياق الوطـنيـة 
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ـهاتـراتهم وحـول هـؤالء الزعـماء أثـنـاء ذلك من (دعاة) إلى وراء مـا سمـاه 
(أدعيـاء) ويـنـصح بـاالسـتـسالم لـلـوضع القـائم وعـدم مـقـاومـته تـوقـيـا جللب
ـشاكل وسـوء الـظن بالـبالد من جـانب الـغرب. كـما أنه كـان ال يـخفى مـقته ا
ـعارضـة الجنـلـتـرا ويـقـول عـنـها  إنـهـا (جـعـجـعـة بـغـير لفـرنـسـا وسـيـاسـاتـهـا ا

طحن)».
ـا نـتـوقف هـنـا لـنـردف عـبـارة شـاروبـيم بـقـولـنا: «وقـد كـانت الـسـيـاسـة ر

الفرنسية هكذا فعال».
ــيـخـائــيل شـاروبــيم حـيث ونـعــود إلى تـقــيـيم الــدكـتــور عـبـد الــوهـاب بــكـر 

يقول:
وقف من جـانب شاروبيم عما كـان عليه موقفه وقت «وقـد اختلف هذا ا
كــتـابــته (لـلــرقـيب) (اإلشـارة إلى الــكـتــاب الـذى ألــفه شـاروبــيم عن حــولـيـات
مـصر الـسيـاسيـة ١٨٧٨ ـ ١٨٨٢ وقد حـققـه الدكـتور يـونان لـبيب رزق أو فى
النـصف األول من التـسعـينيـات فى العـمل الذى نحن بـصدده فـهل كان هذا
(راجـعا) ليـأس واستـسالم من جانـب الرجل لـوضع استـقر وسـيطر ولـم يعد
يـرى إمــكــانــيــة الــتـخــلص مــنه أم أن هـذا كــان حــقــدا عــلى زعــمــاء احلــركـة

الوطنية بلغ حد اختالط األمور عليه?».
(١٠)

هكـذا يضعـنا الدكـتور عبـد الوهاب بـكر أمام أحد اخـتيارين ولـعلى كنت
أتـمــنى لـو أنه تـرك لـنـا الـفـرصـة لـنــجـيب عن هـذا الـسـؤال إجـابـة أخـرى من
ـــكن لــلـــقــار أن يـــدركــهـــا بـــدون جــهـــد وبــدون الـــتــزام إجـــابــات مـــتــعـــددة 

لفرضيت محددت فحسب.
عـلى أنى مع كل هذا ال أسـتطـيع أن أفهم اسـتنـكار الـدكتـور عبـد الوهاب
بكـر إلعـجاب شـاروبـيم بنـوبـار باشـا فـمن حق شاروبـيم أن يـعجـب بنـوبار ال
ألنه كـــان عــلى مــثل رأيـه فى االحــتالل أو غــيــر االحـــتالل ولــكن ألن هــنــاك
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ـوظف من طبـقة أسبـابـا أخرى يـسهل إدراكـها أولـها أن األمـر الـطبـيعى أن ا
شـاروبــيم كــان يــقــارن فى الـعــادة بــ نــوبـار (أو غــيـره) وبــ مـعــاصـريه (أو
ـنطقه معـاصرى غيـره) من زعماء أو رؤسـاء وزراء وشاروبيـم عندئذ وتـبعا 
ـقــايـيـسه هــو أفـضل من شــريف بـاشـا أو مـن ريـاض بـاشـا قــد يـجـد نــوبـار 
ـثال وبـالـتالى فـهـو أفضـل من مصـطـفى فهـمى وهـذا فى حد علـى سبـيل ا

عاصر له. ذاته سبب وجيه إلعجاب رجل معاصر 
من نـاحيـة أخـرى فـإن شـاروبيم كـان مـوظـفـا فى عـهود مـتـوالـيـة وناله من
بـعض رؤساء الـوزراء بـعض الـتـقـديـر أو احملابـاة كـمـا نـاله من بـعـضهـم بعض
الـــظــلم أو اجملـــافــاة ومـن الــطــبـــيــعـى أن يــنــحـــاز شــاروبـــيم إذاً لــنـــوبــار ومن
الـطــريف أنـنـا لــو تـأمـلــنـا تـاريـخ شـاروبـيم عــلى نـحـو مــا أورده الـدكـتــور عـبـد
الوهـاب بـكر نـفسه ألدركـنـا بعـد تمـعن سريـع أو تأمل أسـرع أن شاروبـيم قد
نال أكـثر من حظوة فى تـاريخه الوظيفى فى الـفترات التى كان نـوبار رئيسا
ـكن للـقـار أن يطـالعه فـيـما نـورده ونـستـعرضه من للـوزراء فـيهـا وهو مـا 
تاريـخ حيـاة شـاروبـيم نفـسه بـعـد قـليل.. لـهـذا فـإنى ال أرى داعيـا النـتـقادات

الدكتور عبد الوهاب بكر حيث يقول:
«... ومن األمـور الـتى حتـسب عــلى مـيـخـائـيل شــاروبـيم إعـجـابه الـواضح
(بنـوبار) رئيس النظار ألكثر من نظـارة فى تاريخ مصر القرن التاسع عشر
مع مـا هــو مـعــروف عن الـرجـل (نـوبــار) وصـنـوه (ريــاض) من أنـهــمـا وغـدان
ـؤرخ لـسيـرة ميـخائـيل شـاروبيم أن يـغوص فى تاريـخـيان. وأحـسب أن على ا
ـوقف الرجل من ـبررات الـتى تصـلح سبـبا  حيل أكـروبـاتيـة بارعـة الختـيار ا
ــقــاومــة لالســـتــعــمــار فى رمــوز احلـــركــة الــوطــنــيـــة فى مــصــر أو حــركـــات ا

اخلارج أو إعجابه الشديد (بنوبار)».
ا يحتاج وسوف نرى بعد قليل أن األمر ال يحتاج إلى حيل أكروباتية وإ
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قـدراً هيـنـاً من االنـتبـاه إلى اخلـطـوات أو العـالمات الـبـارزة فى تـاريخ هذين
الرجل أو تاريخ غيرهما.

(١١)
واحلــاصل أنى كــنت أنــتــظــر من الــدكــتــور عــبــد الــوهــاب بــكــر أن يــتــوجه
هدا لـلحديث عن بالـنقـد إلى استشـهادات شاروبـيم التى يـبدأ بهـا حديـثه 
اعتـقاده فى أهـمية الـدكتـاتورية عـلى نحـو ما فعل فى بـداية حـديثه عن عام

١٨٩٢ حيث يقول شاروبيم:
«قـال صاحب الكالم (هكـذا يقول شاروبـيم وكأنه يقول: قـال احلكماء أو
قال الـفالسفة أو قال عـلماء االجتـماع أو قال علـماء السيـاسة أو قال واحد
من هؤالء جـمـيعـا والواقع أنه يـقـول هذا لـيعـبر بـطـريقـة ذكيـة عن رأيه هو
طالبة طالبة وا ـلك ال يحصل إال با وهـو كما نعرف: صاحب الكالم) إن ا
غلوب لك ولذا فيـكون من احملتم علـى صاحب السلـطان ا غايـتها الغـلب وا
ا هو يطلب طالبة القوية بلسانه ويده ألنه إ على شأنه أن ال يقصّر فى ا
حـقــا وسـلـطـانــا قـد سـلـمه الــله إيـاه وأمـنّه عــلـيه وصـرّفه فـيـه بـالـقـسط فال
يحـل له التـفريط فـيه وال العـبث به وال جعـله معـرضا النـتهـاز الفـرصة من
الـطـامـعـ وال هــدفـا ضـعـيـفـا يـخـرق سـيـاج هـيـبـته فـإن قـصّـر فى شىء من
ذلك فــقـد عــرّض نــفـسه لــكل مــظــنـة ورمــيـة وطــوح بــهـا إلـى مـهــواة الـزوال

فيذهب فى سبيل ذلك مأزورا غير مأجور».
«قـــال اإلمـــام عــلـى بن أبى طـــالب: أمـــران جــلـــيـالن ال يــصـــلح أحـــدهـــمــا
ـلك والـرأى. فـكـمـا ال يـسـتـقـيم ـشـاركـة وهـمـا ا بـالـتـفـرد وال يـصـلح اآلخـر بـا
شـاركة ال يـستـقيم الـرأى باالنـفراد.. قـلت (الضـميـر لشـاروبيم) وال لك بـا ا
يــخـفى عــلى كل ذى بــصـيــرة مـا وراء اخــتالف األيــدى وتـبــاين الـعــادات عـلى
الـــرعــيــة والســيـــمــا فى األحــكـــام فــقــد يــفـــضى ذلك إلى فــســـاد الــعــمــران
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ـلك والـسـلـطـان ركـوب الـصـعاب واضطـراب الـرعـيـة فـتـحـتم عـلى صـاحب ا
فاسد عن ملكه ومحـاولة األخطار فى دفع هذا الفناء عن سلطانه ومنع ا
ـغـرض لهـا فإذا كـان مـحجـورا علـيه مـغلـوبا عـلى أمـره ال كلـمة له وزجر ا
وال جـند وال سلـطان وال حاشيـة وال مديرين فال يـقدر على شىء من كل

ذلك وال يأمن الذل ثم الفناء»..
فشـاروبـيم علـى نحـو مـا نرى من عـبـاراته هـذه يحـسم الـنتـائج الـتاريـخـية
مـن قبل أن يـتـنـاول الـتــاريخ أو فـلـنـقل إنه يـقـدم االسـتـنـتـاج الـنـهـائى تـقـدمـة
) فى كتـابة ثـقفـ واضحـة وهى طـريقـة ال بأس بـها (عـند الـقـراء أو عنـد ا
وعـظـة والـذى يـحـدد هـدفه مـنـذ الـبـداية الـتـاريخ الـذى يُـعـنى بـالـقـيـمـة وبـا
ـناهج العلـمية التى يـتبناهـا الدكتور ا أن هـذه الطريقـة ال تتماشى مع ا ور
ـا كنت لـهذا الـسبب أنـتظـر منه أن يـتناول عـبد الـوهاب بـكر ويـحبـذها ور
ــا تـســتــحـقـه من إشـارة نــقــديـة فـى مـقــدمـة ــقـدمــة أو الــفـقــرة  مـثل هــذه ا
ـوقف حتــقـيـقه لـكـتــاب شـاروبـيم لـكـنـه لـسـبب لـست أدريـه تـنـازل عن هـذا ا
صلحـة أمثالى فإنى ـصلحـتى أو  تـاح أمامه ولست أقـول إنه تنازل عنه  ا
من الـذيـن ال يـبــخـلــون عـلـى طـريــقـة شــاروبـيم هــذه بــالـتــقـديــر وأراهـا أكــثـر
مـوضـوعـيـة من االلـتـواءات الـعـلـمـيـة الـتى قـد تـرفع شـعـارا ثم تـتـبـنـى سـلـوكا

مضادا له على طول اخلط.
(١٢)

آن لنـا أن نتـأمل فى تـاريخ شاروبـيم حسـبمـا يورده الـدكتـور عبـد الوهاب
بكـر وسنقطع تواصل فقرات الـدكتور بكر من آن آلخر لنـشير إلى ما نعتقد

سار الوظيفى للمؤرخ العظيم. أنه كان السبب فى حتويل ا
ونـبــدأ بـأن نــورد آخـر فــقـرات الــدكـتــور عـبــد الـوهــاب بـكــر فى الـتــعـريف
ـذكور فـى بعض بـشاروبـيم وهى الـفـقـرة الـتى يـعـارض فـيـهـا تـاريخ مـيالده ا
ـصـادر الــتى ال يـحـددهـا بـاالسم ويــبـدو اعـتـراض الـدكـتـور بــكـر مـنـطـقـيـا ا

ولهذا فإنه يفضل األخذ برواية توفيق اسكاروس:
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ـصـادر إن شـاروبـيم ولـد عـام ١٨٦١ لـكن هـذا الـتـاريخ ال «تـقـول بـعض ا
يقـبل عقال إذا وضعنـا فى االعتبار سنـى الدراسة التى تلـقاها فى مدرستى
ــدرســة الــبــطــريــركــيــة وهـمــا ال تــقالن عـن عــشـر إذ ال حـارة الــســقــايــ وا
الية يتـصور هنـا أن يعمل الـرجل سكرتـيرا خاصـا إلسماعـيل صديق وزيـر ا
عـام ١٨٧٦ وهـو فى سن اخلـامـسـة عـشـرة إذا وضـعـنـا فى االعـتـبـار أن بدء

حياته الدراسية فى سن اخلامسة أى فى عام ١٨٦٦».
ا هو متاح عن ثم يقـول الدكتور  عـبد الوهاب بكـر فى أثناء استعـراضه 

تاريخ شاروبيم:
ـيـخـائـيل شـاروبـيم أى مـيـزات «إلى هـنـا (أى إلى عــام ١٨٨٤) وال نـعـرف 
ثـقـافـيـة. فالـرجل قـد تـلـقى تـعـلـيمـا بـسـيـطـا وخدمـته فى احلـكـومـة لم تـتـعد
مــجــال الـتــحــريــرات (أعـمــال الــكـتــابــة) والـتــرجــمــة والـســكــرتـاريــة وأمــانـة

الى أو اإلدارى». اجلمارك فالتفتيش ا
هارات األعلى التى ا نـتوقف لنسـأل الدكتور عبـد الوهاب بكـر عن ا ور

.. بل حتى زمننا هذا. كانت مطلوبة فى وظائف اإلدارة فى ذلك احل
ونعود لنقرأ ما يردف به الدكتور عبد الوهاب بكر حيث يقول:

ــنــصـورة «لـكــنــنـا نــراه يــنـتــقل فــجــأة عـام ١٨٨٤ (قــاضــيـا) فـى مـحــكــمـة ا
األهــلـيــة دون أن يــكــون لــديه أى خــبــرات قــانـونــيــة ســابــقــة. صـحــيح أن أول
شــروط وضـعت لاللــتـحـاق بــالـعـمل الــقـضـائـى ونـصت عـلى ضــرورة حـصـول
الـقــاضى أو عـضـو الـنــيـابـة عـلى (شــهـادة حـقـوقـيــة إمـا من مـصـر أو أوروبـا)
كـانـت فى نـوفـمـبـر عـام ١٨٩٣ ولـيـس قـبل ذلك لـكـنه أصـبح رئــيـسـا لـلـنـيـابـة

بنفس احملكمة وهى يومئذ أكبر نيابات القطر وأوسعها اختصاصا».
(١٣)

نتـوقف هنـا لـنعـقب على مـا سجـله الـدكتـور عبـد الوهـاب بكـر وأستـطيع
بـدون مقدمـات تاريخـية كثيـرة أن أشير إلى أن االنـتقال الـفجائى لـشاروبيم
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إلى سـلك القضاء الذى حدث عام ١٨٨٤ لم يحدث إال لسبب واحد هو أن
نوبـار قـد عاد وأصـبح رئـيسـا لـلنـظـار فى ينـايـر ١٨٨٤ وقد جـمع مع رئـاسة
النـظار منـصب وزير احلقـانية (وهى مـعلومـة حقيـقية وإن كـانت مستـغربة)
وقد كـان من سلطانه أن يـع أمثال شـاروبيم قضاة!! وهـكذا ينحـل للدكتور
ـعـضل الـذى أجــاد تـصـويـره بـالـفـعل كـمـا يـنـحل له مـعـضل آخـر يـتـعـلق بـكـر ا
وقـف شاروبـيم من نـوبـار الذى ال يـجـد الـدكتـور بـكـر تفـسـيـرا له فى ضوء

احلقائق العلمية لكنى أجد له تفسيرا فى ضوء احلقائق التاريخية.
ونعود إلى ما يتحدث به الدكتور بكر عن شاروبيم:

«بعـد عشر سـنوات من العـمل فى القضـاء ع ميـخائيل شـاروبيم مديرا
ــالـيـة ـســاحـة) ١٨٩٤ وفى عــام ١٨٩٩ نـقل إلى وزارة ا ــصـلــحـة الـتــاريخ (ا
ـيرى احلـرة فمـديرا لـلألمالك فى اإلسكـندريـة حتى نـاظرا إلدارة أمالك ا
عـام ١٩٠٣ وفى ذلك الـعـام تــقـاعـد وهـو فى سن الــتـاسـعـة واألربـعـ وظل

فى مرحلة التقاعد حتى توفى عام ١٩١٨ عن ٦٤ عاما».
(١٤)

وهـنـا أسـتـطـيع أن أدل الـدكـتـور بـكـر عـلى مـلـمح آخـر فى حـيـاة شـاروبـيم
ــيـرى احلـرة فى الــوظـيـفــيـة وهـو انــتـقـاله عــام ١٨٨٩ نـاظـرا إلدارة أمالك ا
ـسـاحـة ــنـصب بـالـنـقل مـن مـصـلـحـة ا ـالــيـة. وقـد حـصل عـلى هـذا ا وزارة ا
الـتى كانت تتبع وزارة األشـغال وبوسعى أن أذكـر للدكتـور عبد الـوهاب بكر
أن صـاحب قرار هذا النقل (الذى أفاد مـنه شاروبيم) كان هو بطرس غالى
الـوزيـر الـبـارز فى وزارة مـصـطـفى فـهـمـى الـقـائـمـة بـاحلـكم فى ذلك الـوقت

والذى خلف مصطفى فهمى فى رياسة الوزارة.
ولعل هـذا التـعقـيب يضـىء لنـا مرحـلة أخـرى أجاد الـدكتـور عبـد الوهاب
ــرحـلـة الـتى تــوقف عـنـدهـا الـورق بــكـر وضع الـسـؤال عن غــمـوضـهـا وهى ا
الــذى قـدم لـه من مـخــطــوط كــتـاب شــاروبــيم فــقــد تـوقـف هـذا الــورق عــنـد
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اغتـيال بطرس غالى وما أثارته محاكمته من قضايا ومن حق الدكتور عبد
الوهاب بكر علينا أن ننقل ما طرح به هو نفسه التساؤل عن هذه النقطة:
«يتـناول العمل الفترة التاريخية الواقعة ب وفاة اخلديو توفيق فى يناير
١٨٩٢ ومـصرع بطرس باشا غالى رئيس الـنظار فى فبراير ١٩١٠. ويتوقف
ميـخـائـيل شاروبـيم عـنـد هـذا الشـهـر بـصورة مـبـتـورة فـقد كـان يـتـحدث عن
محـاكمـة إبراهيم نـاصفى الوردانى ويـشرح اختالف األطـباء واحملكـمة حول
حالـته العـقـليـة ومدى مـسـئولـيته عـما فـعل ومـوقف الصـحف الـقبـطيـة منه
وهجـومـها عـلـيه وتـكلـيف نـظارة الـداخـليـة حملـافظ العـاصـمة (بـإنـذار) هذه
الصـحف بـالـكف عن هـذا الـسلـوك وفـجـأة يـنتـهى الـعـمل. وال تـعـرف ـ حتى
فاجئة اآلن ـ أسبـاب ميخائيل شاروبيم فى إنهاء العمل على هذه الصورة ا
اللـهم إال إذا كـان قد انـتـوى استـكـماله فـى مجـلد رابـع وهذا مـا ال نسـتـطيع

القطع به».
(١٥)

ولعـلى أضيف إلى ما أورده الدكتور عبد الوهـاب بكر تعبيراً عن احتمال
آخـــر وهـــو أن يـــكـــون شـــخص آخـــر غـــيـــر شـــاروبـــيم هـــو الـــذى تـــوقف بـــنص

شاروبيم عند التاريخ الذى توقف عنده.
ومن حق الــقـار عــلــيــنـا أن نــشــيـر إلى أن مـيــخــائـيـل شـاروبــيم وبــطـرس
بـطـرس غـالى (الـكـبـيـر أو اجلـد) يـلـتـقـيـان بـالــنـسب فـقـد تـزوج ابن بـطـرس
غالى الـكبـير من ابـنة ميـخائـيل شاروبـيم وهكذا فـإن الدكـتور بـطرس غالى
تحدة يتمتع بأنه حفيد الرجل (احلفيد) الذى كان سكرتيرا عاما لأل ا
ـؤرخ الذى وقف بـتاريخ مصـر عند رئـيس الوزراء الذى اغـتيل فى ١٩١٠ وا

اغتيال صهره رئيس الوزراء فى ١٩١٠.
هــذه هى عـبــاراتى.. أمـا األدق من عـبــاراتى فـهى عــبـارات الـدكــتـور عـبـد



٢٧٠

الــوهـاب بــكـر نـفــسه حـ يــصف قـصــة الـكـافـى وكـيف جـاء (الــكــافى) إلـيه
لتحقيقه حيث يقول:

«فى عــام ١٩٩٢ اتـــصل بـى األســتـــاذ الــدكـــتـــور يــونـــان لــبـــيب رزق أســـتــاذ
الــتـاريخ احلـديـث بـكـلــيـة الـبــنـات جـامــعـة عــ شـمس وأشـار إلى أن اجلـزء

اخلامس من (الكافى) فى حوزته وأنه يفكر فى إسناد أمر حتقيقه إلىّ».
«فى ذلك الــوقت أيــضـا ظــهــر (الــرقـيب) أو حـولــيــات مـصــر الــسـيــاســيـة
عـرفة الـدكتـور يونـان لبيب رزق يـخائـيل شاروبـيم محـققـا  ١٨٧٨ ـ ١٨٨٢ 
ـرحوم قـدمـة الـتى قـدم بـهـا الـدكـتـور بطـرس غـالى لـلـكـتـاب ذكـر أن ا وفى ا
درسة الدكـتور زكى مبارك الـذى كان يعلمه الـلغة العـربية فى الثالثيـنيات 
الـليـسيه ذكر له أن هـناك جـزءا خامـسا للـكافى) وأن عـلى األسرة أن تـعنى
رحومة صفـية ميخائيل بـنشره. واستطرد الـدكتور غالى فقال: إن والـدته ا
شـاروبيم طـلـبت منه فى أعـقـاب عودته مـن بعـثتـه الدراسـية إلى فـرنـسا فى
أواخر عـام ١٩٤٩ أن يعـنى بنـشر عـملـ جلده مـيخـائيل شـاروبيم لم يـنشرا
بـعد هـمـا اجلزء اخلـامس من «الـكافى فى تـاريخ مـصر الـقـد واحلديث»

و«الرقيب».
«ويـبــدو أن نـوعـا من الــتـعـارف جـرى بـ الــدكـتـور غـالى والــدكـتـور يـونـان
لـبـيـب أثـنـاء اشــتـغـال األخــيـر بـقـضــيـة اسـتــرداد طـابـا وأن احلــديث بـيــنـهـمـا
تطـرق إلى مـؤلـفات جـد الـدكـتور غـالى فـعـرض األخيـر عـلى الـدكتـور يـونان
أن يتـولى مهمـة نشر أعـمال ميـخائيل شـاروبيم وفاءا من احلـفيد جلده من
ناحية وحتقيقا لرغبة األم صفية شاروبيم فى نشر أعمال أبيها من ناحية

أخرى».
«وأخذ الـدكـتور يـونـان عـلى عاتـقه مـهـمة حتـقـيق الـعمـلـ فـنشـر الـرقيب
مـحقـقـا فى عام ١٩٩٢ ثم عـهـد إلىّ بـتحـقـيق اجلزء اخلـامس من الـكافى..



٢٧١

وهكذا وصل إلىّ العمل».
(١٦)

هل يـجوز لـنا أن نـسارع قـبل االنتـهاء مـن هذا الـباب لـنشـير إلى مـدى ما
كــان يـــتـــمــتـع به أســـاتــذة األدب (مـن طــراز الـــدكـــتــور زكـى مــبـــارك) فى ذلك
الوقت من مـعرفـة موسـوعيـة دقيـقة جـعلت زكى مـبارك يـنتـبه وينـبه الـتلـميذ
احلــفـيـد (الـذى هـو الـدكـتــور بـطـرس بـطـرس غـالـى) إلى كـتـاب قـيم كـان من

مكن أن يضيع? بل إن بعضه فيما يبدو حتى اآلن قد ضاع بالفعل!! ا
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