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هذا الكتاب

نقدم ىف هذا الكتاب جمموعة من الدراسات املتنوعة عن عدد من النجوم املتعاقبة والذين 
تبعا  واألسلوب  احلجم  متفاوتة  دراسات  وهى  املعارص،  تارخينا  كتابة  ىف  إنجازاهتم  برزت 
الختالف الشخصيات وعطاء هذه الشخصيات وأسلوهبا ومكانتها ىف كتابة التاريخ ومكانتها 

من التاريخ.

وقد نرش بعض هذه الفصول عىل هيئة مواد موسوعية، ونرش بعض آخر عىل هيئة مقاالت أو 
دراسات، وقدم بعضها الثالث لندوات فجمعتها إىل بعضها البعض عىل نحو مايرى القارئ.

إليها  القدرة ألن نضم  الدراسات جمتمعة ىف كتاب عىل أمل أن نجد   وكنا قد أجلنا نرش هذه 
كتبنا  احتوته  ما  كتبناه والضافة خالصة  فيام  وللتوسع  أخرى،  لنا عن شخصيات  أخرى  كتابات 
األخرى من اآلراء التى أبديناها تعقيبا عىل كتب و كتابات هذه الشخصيات، لكننا وجدنا أن هذا 
)أى  الشابكية  والوسائط  احلديثة  الفهارس  وأن  اليلزم،  ما  لزوم  صور  من  صورة  يمثل  الرتوى 
املرتبطة بشبكة اإلنرتنت( كفيلة بأن تساعد القراء عىل هذا التضفري الذى حيبونه من دون أن نشغلهم 
هنا وهناك بآراء ىل ال أظنها تعدو أن تكون متوسطة القيمة لوال ما فيها من روح التنظيم وخاصة 

الرتتيب اللتني تقربان العلم، وتضبطان استنتاجاته، وتواكبان التاريخ، وحتققان تدقيقه. 

ولسنا نشك أن بعض هذه الفصول تظل بمثابة نواة تتطلب التوسع ىف تناول اإلنجازات 
لكننا النملك أن نرتك الكل ألننا مل ندرك الكل.

به  يوحى  ما  يصور  ما  الكتاب  هذا  ىف  قدمنا  قد  نكون  أن  نتمنى  فإننا  األحوال  مجيع  وىف 
عنوانه عىل نحو ما فعلنا ىف كتبنا السابقة.

أدباء التنوير والتاريخ اإلسالمى.  � 

النوافذ املتلونة ىف كتابة تارخينا املعارص. � 

الزوايا الكاشفة ىف كتابة تارخينا املعارص . � 
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وقد رتبنا فصول هذا الكتاب تبعا لسنوات ميالد الشخصيات التى تتحدث عنها فصوله، 
ومن الطريف أن هذا الرتتيب الذى اقتضته فكرة التعاقب قد جعل أول الفصول من نصيب 
نصيب  من  ورابعها  سياسى  نصيب  من  وثالثها  مهندس،  نصيب  من  الفصول  وثانى  طبيب 

صحفى، وهكذا، ولعل هلل -سبحانه وتعاىل- حكمة ىف هذا مل نفهمها بعد.

هذا  عنها  يتحدث  التى  الشخصيات  تناولت  أنى  إىل  املقدمة  هذه  ىف  أشري  أن  املهم  من 
الكتاب بمقاالت أو دراسات ىف كتب وموسوعات وجمالت أخرى، فقد كتبت عن الرافعى 
مثالاً ىف أكثر من ثالث موسوعات، كام خصصت فصال من كتابى عىل مشارف الثورة ملدارسة 

مذكراته، وكتبت عنه مقالني ملجلة أكتوبر.

وإنى أدعو اهلل -سبحانه وتعاىل- أن أكون قد أديت هبذا الذى كتبت بعض واجبى جتاه وطنى 
وأبناء وطنى، وأن جيد بعضهم بعض الفائدة فيام يقرؤون، وأن جيد البعض اآلخر بعض املتعة 

فيام يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثريا مما يستحق الفخر واإلعجاب والتقليد.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى 
أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 
الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني، واهلل -سبحانه 
وتعاىل -أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىل عقىل وذاكرتى، 

وأن جيعل كل ذلك الوارث منى. 

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب وقلق، وأن 
هيبنى الشفاء والصحة والعافية، وأن يقيلنى من مرىض، وأن يعفو عنى، وأن يغفر ىل ما تقدم 
من ذنبى وما تأخر. وأن حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري 

أيامى يوم ألقاه .

د. محمد الجوادى
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مؤرخون من مواقع 
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الفصل األول 

 د. محمد درى الحكيم باشا 
)1900 - 1841(

المؤرخ الذى علم الطب والحكمة

)1(

كان الدكتور حممد درى احلكيم طبيبا مثقفا مفكرا مجع بني الثقافة و الطب عىل أكثر من صعيد: 
ممارسة وتعليام وتأليفا ونرشا. وقد عاش حياته واعيا ملعنى اخللود، وملعنى القيمة، وملعنى العطاء، 
كان بالغ املهارة ىف العمليات اجلراحية الدقيقة واخلطرية، وكان بالغ الدقة ىف العالج، واشتهر بدقة 
التشخيص، وصدق التنبؤ بمآل احلالة، وكان مستواه هذا يقرتب من اإلهلام، وكان حفيا بمتابعة 
املرىض،  بيانات  بتسجيل  حفيا  كان  و  الصحية.  حالتهم  وتطور  بمرضاه  مشغوال  عمله،  نتائج 
ا عىل إنشاء سجالت طبية لنفسه، فإذا جاءه مريض ذكر ىف دفرت خاص باملرىض اسم  وكان حريصاً

املريض، ومرضه، والعالج الذى عاجله به، وتاريخ سري العلة بالتفصيل واإليضاح.

وكام كان الدكتور حممد درى احلكيم رائدا من رواد تدريس الطب باللغة العربية، فإنه كتب 
ىف التاريخ كتابني مشهورين: »التحفة الدرية ىف مآثر العائلة املحمدية العلوية« و»ترمجة حياة 

املغفور له عىل باشا مبارك« وقد استخرجه من اخلطط التوفيقية وطبعه ىف مطبعته.

)2(

كان الدكتور حممد درى احلكيم أول الذين عرفوا باقتناء املجموعات العلمية من الكتب 
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والنامذج الطبية، وقد وصفت جمموعته الترشحيية بأهنا مل يكن هلا مثيل حتى ىف كليات الطب 
العاملية، وله جمموعة نفيسة من أعامله اجلراحية أهداها ملستشفى قرص العينى حيث حفظت ىف 
متحف الكلية حتت عنوان »جمموعة حممد درى باشا احلكيم«، وكان يقتنى مكتبة علمية نفيسة، 
اشتهرت ىف عرصه، وكان زمالؤه يرجعون إليها، ملا ضمته من أهم املراجع العلمية، وقد قام 
بمفرده بجمع هذه املكتبة ىف داره لتكون مرجعا لكل من يريد املزيد من العلم، ثم أنشأ بمفرده 

مطبعة خاصة لطباعة الكتب الطبية عىل نفقته.

)3(

عرف الدكتور حممد درى احلكيم بأخالق عالية قويمة، وكان طيلة حياته غيورا عىل مصلحة 
بالده، حمبا للفقراء، رؤوفا هبم.

الوافدة  األوبئة  أزمنة  ىف  مرضاه  مواساته  ىف  احلكيم  درى  حممد  الدكتور  فضل  ويذكر 
ومعاجلتهم بالعالج املتاح، وكان من أوائل املنتبهني إىل أثر املناخ ىف العمليات اجلراحية، وهى 
عقيدة شبه ثابتة عند املرصيني الذين ضبطوا حياهتم بالتقويم القبطى، وكانوا يرون أن العمليات 

اجلراحية تكون أفضل مآال إذا أجريت ىف شهرى بئونة وأبيب ويليهام كيهك وطوبة.

)4(

ولد الدكتور حممد درى احلكيم ىف قرية حملة أبو عىل إحدى قرى طنطا )1841(، وىف بعض 
املصادر أنه ولد 1839، وكان والده السيد عبد الرمحن أمحد أحد فالحى هذه القرية املتميزين 
الذين وفدوا إىل القاهرة ىف عهد حممد عىل وبنوا أرسهتم فيها، وقد تعرف إىل كلوت بك وغريه 
من أعالم التعليم ىف ذلك العرص، ومن اجلدير بالذكر أن أشقاء الدكتور درى احلكيم قد درسوا 

الطب مثل شقيقهم .

)5(

 ،)1848( النارصية(  )مدرسة  املبتديان  بمدرسة  احلكيم  درى  حممد  الدكتور  التحق 
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فمدرسة التجهيزية، ثم مدرسة أبى زعبل التجهيزية )التى صار مبناها فيام بعد مقرا ملدرسة 
الطب، ومل تكن هى نفسها ىف ذلك الوقت مدرسة للطب، وذلك خطأ تقع فيه بعض الكتب 
واملوسوعات(، ثم التحق باملهندسخانة ىف أثناء نظارة عىل باشا مبارك هلا، ولكنه كان متعلقا 

بدراسة الطب، ال اهلندسة، فطلب من أستاذه معاونته عىل االلتحاق بمدرسة الطب.

وقد ساعده عىل باشا مبارك عىل االلتحاق بمدرسة الطب حتى حيقق لنفسه ما اعتربه بمثابة 
رغباته احلقيقية، وميوله الطبيعية، وقد حفظ حممد درى هذا اجلميل لعىل باشا مبارك، فأصدر 
)كام أرشنا ( كتابا عن تاريخ هذا الرجل العظيم وطبعه ىف مطبعته التى أنشأها ىف حارة السقايني 
بعابدين وسامها »املطبعة الدرية لطباعة الكتب الطبية«، ومل تطبع هذه املطابع كتابا ىف غري الطب 

سوى هذا الكتاب عن حياة عىل مبارك.

)6(

السنوى، مكث  االمتحان  ونجح ىف  الطب )1852(  مدرسة  الدراسة ىف  درى  حممد  بدأ 
هبا سنتني إىل أن أغلقت وأمر بإحلاق طالهبا باجليش فأحلق بإحدى أورط اجليش ممرضا هبا، 
بتمريض  فاشتغل  مرص  ىف  الكولريا  ظهرت   1855 سنة  مايو   27 وىف  اجلاويش،  رتبة  ونال 
املدرسة  تالمذة  دعا  علوى  بك  عىل  أن  الفرتة  هذه  عن  التاريخ  أدبيات  وتروى  هبا،  املرىض 
الطبية إىل الديوان اخلديوى بالقلعة فخرجوا إليها واصطفوا »وخرج إليهم )الواىل حممد( سعيد 
باشا بنفسه ىف أهبة ملكه ومعه الدكتور حممد شافعى احلكيم ناظر املدرسة الطبية وغريه وفرز 
من  بطردهم  أمر  ا  السن جدًّ فحديثو  أعامرهم،  أقسام بحسب  ثالثة  بنفسه فجعلهم  التالمذة 
أحلقهم  واملتقدمون  عسكرية(  )وحدة  السعيدية  بالشوشخانة  أحلقهم  واملتوسطون  املدرسة، 
بالعسكرية،  فأحلق  السن  ىف  املتوسطني  من  درى  وكان  طرة،  ىف  احلربية  العسكرية  باملدرسة 
حتى  واألطباء  الطب  علوم  من  املرصية  املدارس  وخلت  العسكرية،  املالبس  هلم  فرصفت 

صدرت األوامر بالعفو عنهم وجعلهم ممرضني ىف اجليش«.

وهكذا وجد الشاب املتيم بالدراسة الطبية نفسه جنديا ىف إحدى الوحدات العسكرية ىف 
اجليش، لكنه بذكائه آثر أن يستمر ىف دراسة الطب ىف الكتب التى تصل إىل يده، وهكذا أصبح 
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أنه  الفرتة  تلك  عنه ىف  النظر، وقد عرف  تلفت  بالطب  معرفته  الطب ممرضا، وكانت  طالب 
ممرض ممتاز، ولديه معارف طبية واسعة فاعتقد أطباء اجليش أهنا مهارة فطرية، ومل يدركوا أنه 

كان يتعلم فن الطب بنفسه.

)7(

بقى درى باشا ىف وظيفة ممرض ىف اجليش ينتقل من فرقة إىل فرقة كمجند بسيط )!!( حتى 
نال رتبة اجلاويش، فلام انترش وباء الكولريا شارك ىف عالج املرىض املصابني به، وكان شديد 
العلمية، وتسجيل مالحظاته  آرائه  العهد ىف تكوين  املصابني، وابتدأ من ذلك  العناية هبؤالء 
اإلكلينيكية عن هذا املرض ويبدو أنه سجل مالحظاته عن الكولريا منذ ذلك احلني إىل أن أتيح 
له أن ينرشها ىف كتابه الصغري »اإلسعافات الصحية ىف األمراض الوبائية الطارئة عىل مرص ىف 

1300 هجرية«، وقد طبع هذه الرسالة عىل نفقته اخلاصة ىف املطبعة األمريية.

وبعد أن أعاد سعيد باشا فتح مدرسة الطب أعيد إليها بعض طلبتها السابقني ومنهم حممد 
يعني  أهله ألن  باهر  بنجاح  دراسته  أتم  ما  الثالثة، ورسعان  بالفرقة  قيد ودرس  الذى  درى، 

مساعدا ومعيدا للجراحة ىف املدرسة بمرتب 300 قرش.

)8(

ملا سافر حممد عىل البقىل باشا ىف صحبة الواىل سعيد إىل أوروبا )1861( نجح ىف أن يقنعه 
بإرسال بعثة من أساتذة املدرسة الطبية إىل فرنسا، لالستزادة من العلم، واالطالع عىل التقدم 
من  حينذاك  كان  الذى  درى  الدكتور  إليها  انضم  التى   1862 بعثة  أرسلت  وهكذا  الطبى، 
الدكاترة: حممد فوزى، وحممد  أيضا  البعثة  الوقت، وقد ضمت هذه  شباب األطباء ىف ذلك 

عامر، وقاسم فتحى، ومحدى القطاوى، وعىل رياض، وحممد زهران، وعقباوى أفندى. 

فلام توىل اخلديو إسامعيل احلكم طلب إليه الدكتور حممد شافعى بك إعادة األطباء الكبار 
الذين سافروا ىف هذه البعثة حلاجة البالد إليهم فأعيدوا مجيعا ما عدا درى لصغر سنه.

وىف أثناء هذه البعثة بزغ نجم الدكتور حممد درى فكان أنبغ املبعوثني وأكثرهم علام، وكان 
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راتبه ىف أثناء البعثة 300 قرش، وبقى الدكتور حممد درى ىف باريس سبع سنوات حتى نال 
درجة الدكتوراه، وقد واصل دراسته عىل يد أشهر اجلراحني، ومن هؤالء: الدكتور فيالتون، 
الدكتور  فيهام  كان  كاملتني  سنتني  اجلراحية  األول  عيادة  الزم  أنه  ويروى  نبليو،  والدكتور 
فيالتون يعجب رسا بمواهب درى، وىف هنايتهام أظهر له إعجابه علنا عىل أثر عنايته بمريضة 
حالتها خطرية عناية أخرجت األستاذ فيالتون من صمته، وقد قصد هذا األستاذ املجمع العام 
بليغة حثهم فيها عىل اجلد واالجتهاد، مشيدا بمحمد  ىف املدرسة فخطب ىف تالميذها خطبة 

درى.

)9(

فتوسط  فوره،  إىل مرص من  إعادته  البعثة  رئيس  فأراد  الدكتوراه  حصل درى عىل شهادة 
له أستاذه الفرنسى كى يقىض بعض الوقت ىف التدريس والعمل ىف فرنسا، فلام وصل اخلديو 
إسامعيل إىل فرنسا قابله األستاذ الفرنسى وأثنى عىل درى ثناء عظيام، وشاركه األطباء الفرنسيون 
هذا الثناء، فأمر اخلديو إسامعيل بإعطاء درى مجيع لوازمه، وأمر بإعطائه عدة كتب، وآالت 
جراحية، ومائة بينتو، ضمها درى إىل ما كان معه واشرتى هبا القطع الترشجيية التى أحرضها 

معه إىل مرص، وبقيت أثرا له إىل اآلن.

عاد الدكتور حممد درى إىل مرص )1869( )وىف بعض املصادر أنه مل يعد إال عام 1872( 
أغاسى،  الصاغقول  برتبة  عليه  اإلنعام  مع  اإلسكندرية  ىف  العطارين  قسم  حكيمباشى  فعني 
ثم عني طبيبا ثانيا لقسم اجلراحة ىف مستشفى اإلسكندرية، وبقى هبا مدة من الزمن، وىف سنة 
برتبة  عليه  وأنعم  النساء،  مستشفى  ىف  وظيفته  ىف  بقائه  مع  للترشيح  أول  معلام  عني   1874

البكباشى.

)10(

ظل الدكتور حممد درى ىف هذا املنصب إىل سنة 1877، حيث نقل إىل القاهرة وعني معلام 
ىف  عمل  ثم  أمرياالى،  برتبة  عليه  وأنعم  النساء،  مشفى  باشى  وجراح  الترشيح،  لعلم  ثانيا 
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مستشفى قرص العينى ىف وظيفة جراح باشى ومعلم أول اجلراحة، واإلكلينيك اجلراحى إىل 
سنة 1881، وفيها أنعم عليه برتبة املتاميز، وىف سنة 1897 أنعم عليه برتبة املريمريان.

وقد ظل الدكتور درى يشغل وظيفة أستاذ أول للجراحة ىف قرص العينى حتى تغريت لغة 
التعليم فيها إىل اللغة اإلنجليزية فأحيل إىل املعاش، ثم أصابه املرض بعد فقد صهره وابن أخيه 

حامد صدقى وتوالت عليه العلل حتى توفاه اهلل.

)11(

ا من أطباء اجليش املرصى الذين سافروا للحرب  مما جيدر ذكره أن الدكتور درى كان واحداً
برتبة  عليه  وأنعم  صوفيا،  أيا  مستشفى  حكيمباشى  عني  احلرب  هذه  أثناء  وىف  روسيا،  ضد 

أمرياالى.
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الفصل الثانى 

 أمين سامى باشا 
)1941 - 1857(

مهندس التاريخ

)1(

أمني سامى باشا مؤرخ مرصى عظيم قد يكون مغموط احلظ عند أساتذة التاريخ، وإن كان 
حمفوظ املقام ىف التاريخ نفسه.

أذكر لألستاذ أمني سامى باشا أنه كان أول من لقن أهل التاريخ وقرائه بطريقة علمية وعملية 
أن  البد  واحلسابات  واإلحصاءات  األرقام  هذه  وأن  وإحصاءات  ا  وأرقاماً ا  أبعاداً للتاريخ  أن 
تسجل عىل هيئة جداول وكشوف وأن تقارن وتدرس املعانى املستنبطة من مقارنتها من تقدم 
ا عىل  أو اطراد أو تراجع أو نسبة وتناسب، وهلذا السبب فقد كان هذا الرجل املوسوعى حريصاً
العلمى والتارخيى الضخم »تقويم  العربى »تقويم« ليصف أو ليسمى به عمله  اللفظ  اختيار 
التقويم اكتسب بفضل أمني سامى بعدا جديدا باإلضافة إىل معناه  النيل«، ومن الطريف أن 
االصطالحى ىف الدراسات التارخيية الذى كان قد استقر ىف اللغة العربية عىل مدى العصور 
للتاريخ  فهمنا  ىف  به  تؤثر  وما  وقياسها،  القيم والكميات  تقدير  ا  أيضاً ويعنى  يشري  فأصبح 
وكتابتنا للتأريخ، وهذا هو ما فعله أمني سامى فيام يتعلق بكميات املياه ومساحات األراىض 

ومنتوجات األرض.. إلخ.

التواريخ واألزمان  بدون ضبط  يستقيم  الكمية ال  األمور  احلديث عن هذه  فإن  وبالطبع 
ا  ا فذًّ وتعاقب أحداث التاريخ، وهكذا وجد أمني سامى نفسه أو وجدناه ىف عمله يقدم نموذجاً
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ا للتاريخ الذى اليقف عند املعارك واالنتصارات وال عند احلركات والسياسات ولكنه  ومبكراً
يتناول جوانب احلياة مجيعها من منطلق علمى رصني وكاشف ومعلم. 

)2(

ولد أمني سامى عام 1857م وهو ابن الشيخ حممد حسن حسن الربادعى من قرية الربادعة 
بمركز القناطر اخلريية بمحافظة القليوبية. كان أبوه وجده شيخني لقريته.

خترج أمني سامى من مدرسة املهندسخانة ىف عام 1874م ثم اختار أن يشتغل بالتعليم، 
ا بنظارة املعارف وىف دار املحفوظات املرصية ثم ناظرا ىف مدارس املنصورة   فعمل مدرسا ومفتشاً
و توىل نظارة مدرسة النارصية »املبتديان« ملدة ربع قرن، فدار العلوم واختري عضوا ىف جملس 

املعارف األعىل.

تم اختياره عضوا ىف جملس الشيوخ  تقديرا لعلمه وفضله وبقى عضوا فيه حتى وفاته . 

ا ىف جلنة التوثيق للنادى،  كان أحد أصحاب فكرة إنشاء النادى األهىل املرصى وكان عضواً
وكان هو أول من اقرتح اسم النادى األهىل للرياضة ىف 25 فرباير 1908.. 

السيدة  حى  ىف  مهم  شارع  عىل  اسمه  واطلق  عام 1941،  من  فرباير  ىف 6   بالقاهرة  توىف 
زينب.

مؤلفاه التارخييان املهامن مها )تقويم النيل( ىف تاريخ مرص، ثالثة أجزاء وملحق، و)التعليم 
ا النفحات العباسية ىف املبادئ احلسابية. ىف مرص( وله أيضاً

)3(

املدرسة األوىل مكانة  ناظر  أنه كان  أول أستاذ جيل حقيقى، ذلك  بمثابة  كان أمني سامى 
بني  جتمع  مدرسة  فيها  تكون  أن  إىل  مرص  حاجة  لبت  التى  النارصية  املدرسة  وهى  مرص،  ىف 
منهم  يكون  أن  ينتظر  الذين  الواعدين  الشعب  وأبناء  احلاكمة  والطبقة  املالكة  األرسة  أبناء 
املستقبل، وهى نظرية تربوية ذكية، متثلها ىف بريطانيا كلية »أيتون« وقد مثلتها ىف مرص  حكام 
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من  أنى  ومع  النموذجية،  الثانوية  املتفوقني  مدرسة  طويلة  فرتة  بعد  ثم  النارصية  املدرسة 
التجربة  بأن  فإنى أعرتف  البارزة -  نامذجها  أنى من  بل أصنف عىل  املتفوقني -  أبناء مدرسة 
واجلدية.  والتجديد  اإلتقان  زمن  بحكم  بكثري  أفضل  كانت  النارصية  املدرسة  ىف   األوىل 

وليس هذا املقام جماالاً للحديث عن التفصيالت التارخيية هلذه املدرسة، ولكن يكفى اإلشارة إىل 
أن هذه املدرسة ضمت ضمن من ضمت من تالميذها ىف دفعات مقاربة عىل ماهر الذى هو ابن 
ا عليه مصطفى النحاس زعيم األمة الذى اكتشف  ا، وضمت سابقاً وكيل وزارة احلربية ماهر باشاً

ذكاءه بالصدفة أحد الباشوات وهو صالح ثابت باشا فاصطحبه إىل املدرسة وقدم له فيها.

)4(

ا ومل  كان البد هلذه املدرسة النارصية من قائد مرب وأستاذ جيل وكان هو أمني سامى باشاً
يكن أحد ىف جيله ليتفوق عليه ىف هذه املهمة.

يعرف القراء عنى أننى أميل إىل القول بأن التكوين احلقيقى لقادة املستقبل هو تكوينهم ىف 
املرحلة الثانوية ال ىف املرحلة اجلامعية، ولعىل وجدت ىف أمني سامى ومدرسته هذا النموذج 

الذى يؤيد دعواى.

ا وإىل احلد الذى جعل أى مذكرات أو ذكريات هلؤالء  كان أثر أمني سامى ىف تالميذه عميقاً
ومعارصهيم ال تكاد ختلو من ذكره ومن ذكر مآثره، وهلذا السبب نرى جنازته وقد سار فيها 
ا  أمراً ماهر، وكان هذا  النحاس وعىل  الرفيع مها مصطفى  املقام  اثنان من محلة لقب صاحب 
حيسبون  خطوة  مكتبه  أمام  من  مرروهم  كان  الذى  الناظر  حرضة  جنازة  ىف  يسريا  أن  ا  طبيعيًّ

حساهبا.

)5(

ألف املؤرخ أمني سامى باشا كتاب تقويم النيل ىف ستة جملدات اشتملت عىل تقويم شامل 
حلال النهر ومقدمة طويلة توضح أسس مرشوعه الطموح وتتحدث عن جهوده وأهدافه من 

هذا العمل.
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واشتمل اجلزء األول من الكتاب عىل أسامء من تولوا مرص ومدة حكمهم عليها ومالحظات 
تارخيية عن أحوال اخلالفة العامة وشؤون مرص اخلاصة عن املدة املنحرصة بني السنة األوىل 

هجرية وحتى سنة 1333 هـ تعادل من 622م وحتى 1915 م.

)6(

يؤرخ الكتاب ىف جزأيه األول والثانى حال النهر بأحوال حكام وملوك وكل من توالوا عىل 
حكم مرص، وىف هذا اجلزء يورد أمني سامى باشا أسامء من تولوا أمر مرص ومدة حكمهم عليها، 
ومالحظات تارخيية عن أحوال اخلالفة العامة وشؤون مرص اخلاصة عن املدة بني سنة 923 
وسنة 1264 هجرية، أو 1517 حتى 1848 ميالدية. أى أن الكتاب يبدأ بحكم العثامنيني عىل 

مرص، مرورا بأحداث احلملة الفرنسية، وحتى عرص حممد عىل باشا.

املساحة املرصية كابتن  التارخيية ملدير مصلحة  الوثائق  العديد من  الكتاب بوجود  ويتميز 
الينسن بتاريخ 1905 وبخط يده يطالب فيه أمني سامى بمعلومات عن مقاييس النيل.

يضم الكتاب أخبار اخللفاء و كتابات وأوامر وفرمانات صادرة منهم إىل رؤساء املصالح 
احلكومية، وحيىص قوة اجليش الربية والبحرية وإحصاء للقوات الربية من سنة 1218 حتى 

سنة 1882، ويلخص تدرج نمو مالية احلكومة املرصية.

)7(

ومن الطريف أننى ملا قرأت حلقة ديوان األهرام عن سنة 1941 التى حتدث فيها الدكتور 
اجلنازة وما  الوفاة ووصف  األهرام هبذه  اهتامم  ما وجده من  بمناسبة  أمني سامى  يونان عن 
أعقبها من التكريم وإقامة متثال ألمني سامى عجبت من أن يكون اسم الرجل مل يمر بذاكرة 
الدكتور يونان لبيب رزق وظننت أنه بخفة دمه املعهودة تعمد هذا األسلوب للتشويق كى يصل 
ا تالياًا اضطررت فيه أن  إىل إبراز مكانة الرجل، لكنى فيام يبدو كنت خمطئاًا، فقد حرضت اجتامعاً
أرشح بعض هذه املعانى باستفاضة كى أصور مكانة وعظمة هذا املؤرخ العظيم، واكتشفت 

عندئذ عذر الدكتور لبيب ىف اندهاشه وحل هذا االندهاش.
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)8(

حديث  وسط  ىف  عرضا  تأتى  التى  األسامء  قيمة  إىل  أنتبه  أن  عودتنى  القراءة  أن  والواقع 
مستطرد وكأهنا املسلامت، وهكذا كان اسم أمني سامى يرد أمامى ىف أدبيات التاريخ وذكرياته 

من قبل: واصطحبه إىل أمني سامى باشا ناظر النارصية الذى احتضنه وقبله عىل الفور!!

)9(

كذلك فإن مالحظة طبيعة املؤسسة أو املؤسسات التى أطلق عليها اسم علم من األعالم 
كفيلة بأن تدلنا عىل تاريخ وفاته من ناحية وعىل مكانته من ناحية أخرى وعىل ميدان نشاطه 
الدواويني  حى  ىف  البارزة  املدرسة  عىل  أطلق  قد  الرجل  هذا  اسم  كان  فإذا  ثالثة،  ناحية  من 
التى هى أقرب املدارس لوزارة املعارف والتى هى املدرسة التى تقع املطبعة الرسية نفسها ىف 
نطاق مسؤوليتها، والتى حيصل املواطنون من مكتب ملحق هبا عىل صور شهاداهتم الدراسية 
القديمة، فإن هذا يعطينا فكرة عن قيمة هذا الرجل ىف ذلك الوقت الذى مل تكن املؤسسات 

العلمية فيه لرتحب باسم رئيس وزراء سابق عىل سبيل املثال. 

)10(

ولنقرأ نص الدكتور يونان لبيب رزق:

وزارة  نظار  من  سابق  ناظر  بجنازة  البالغة  احلفاوة  هذه  كافية  بدرجة  مفهوما  »وليس 
النيل«   بكتاب  »تقويم  مسامهته  وهل  الشيوخ،  جملس  نال عضوية  قد  كان  لو  حتى  املعارف، 
وحدها تكفى ألن تتقدم اجلنازة ثلة من رجال البوليس وقوة بوليس الربملان، وأن يشارك فيها 
عدد من كبار رجال الدولة عىل اختالف مشارهبم ، ففضال عىل مندوب للملك ورئيس الوزراء 
ماهر  وعىل  الوفد  زعيم  باشا  النحاس  مصطفى  الرفيع،  املقام  أصحاب  من  اثنان  هناك  كان 
رئيس الوزراء السابق، ورئيس جملس الشيوخ وأمحد حسنني باشا والوزراء وعبد العزيز فهمى 
باشا واألستاذ الريدى موفدا من  »أم املرصيني« والوزراء السابقون ووكالء الوزارات وكبار 
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البنوك وكثري من األعيان  التعليم وأعضاء الربملان ورجال القضاء ومديرو  املوظفني ورجال 
والتجار ، التفسري قدمه أحد تالمذة أمني سامى، مصطفى الشهابى مدرس اآلداب بمدرسة 
النارصية، وقد ذكر أن أمني سامى بقى ناظرا هلذه املدرسة ملدة ربع قرن، وأنه خترج فيها خالل 
هذه احلقبة عدد من أقطاب الدولة ىف مرص،  وهم مدينون لناظرهم القديم، إذ كانت نشأهتم 
أساس  وهى  االبتدائى،  التعليم  مرحلة  ىف  حسنا  إعدادا  للحياة  وأعدهم  فهذهبم  يديه،  عىل 
مراحل التكوين للمستقبل .  وآثر األستاذ الشهابى أن يذكر أسامء بعض من هؤالء، فجاء ىف 
طليعتهم كل من أصحاب املقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وعىل ماهر باشا، ومنهم حسني 

رسى باشا وإبراهيم دسوقى أباظة وغريهم«. 

)11(

وأقامت  املدرسة،  فناء  ىف  متثال  لصنع  االكتتاب  وطالهبا  املدرسة  أساتذة  قرر  وفاته  بعد 
مجاعة  » أبناء النارصية «  مسابقة هلذا فاز فيها املثال مصطفى متوىل، وقد قدمت األهرام صورة 
للتمثال وصانعه ىف عددها الصادر يوم  8  نوفمرب، وأعلنت أن النية متجهة لالحتفال بتنصيبه 

ىف فناء املدرسة ىف فرباير التاىل احتفاال بالعيد الثامنينى هلا !
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الفصل الثالث 

 أحمد شفيق 
)1940 - 1860(

أول مؤرخى القرن العشرين

)1(
العزيز  عبد  للدكتور  فيها  مما  بكثري  تدين  الدراسة  هذه  إن  أقول  أن  يسعدنى  أبدأ  أن  قبل 
املرصية  الدار  عن  صدر  الذى  وآثاره،  حياته  املؤرخ..  شفيق  أمحد  العظيم:  وكتابه  رفاعى 
والتسبيب  االستنتاجات  اختلفت معه ىف كثري من  أنى  احلق  والرتمجة، 1964 ومن  للتأليف 

والربط والتقييم والعرض إال أن فضله يظل سابغا.

)2(
يعيشوا  أن  هلم  قدر  الذين  الشعراء  وصف  ىف  »املخرضمني«  لفظ  العرب  النقاد  استعمل 
اللفظ منطبقا عىل أمحد شفيق الذى عاش أكثر من  ىف عرصين متعاقبني خمتلفني، ويبدو هذا 
عرصين، لكنه من باب الطرافة عاش ىف القرنني التاسع عرش والعرشين، وعاش ىف كل من 
هذين القرنني قدر ما عاش ىف القرن اآلخر، وقد كان واحدا من جمموعة من األفذاذ الذين قدر 
حلياهتم أن تتوزع بالعدل واملساواة عىل القرنني، فقد عاش أمحد شفيق )1860 ـ 1940(، أى 
أنه عاش أربعني عاما ىف كل قرن، أما املنفلوطى »أمري البيان« فقد عاش أربعة وعرشين عاما ىف 
كل قرن )1876 ـ 1924(، وأما شوقى »أمري الشعراء« فقد عاش اثنني وثالثني عاما ىف كل 
من القرنني )1868 ـ 1932(، وأما الشيخ حممد رشيد رضا فقد عاش مخسا وثالثني عاما ىف 

كل قرن من القرنني )1865 ـ 1935(.
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)3(

أمحد شفيق بال شك هو مؤرخ عرصه، ومع أنه كان رجال أكاديميا من طراز متقدم ىف تأهله 
التاريخ احلديث  ا لروح التعاىل التى يعامله هبا أساتذة  و ىف مؤهالته كذلك فإننا ال ندرى رسًّ
املعارصين، إذ نرى كل واحد منهم حيرص عىل أن يصور األمور كام لو أن أمحد شفيق ال حيظى 
برضاه الكامل، عىل نحو ما يفعلون مع الرافعى، مع أن هذا الرجل هو صاحب الفضل األول 
ا عام مهده وهيأه وخلصه لنا، مع  علينا مجيعا ىف مناطق كثرية من التى عملنا فيها، وقد نقلنا كثرياً
هذا فإن آفة اجلامعة املرصية ىف استعالئها غري املربر تدفع أحد أساتذتنا إىل القول بأن أمحد شفيق 
كان مؤرخا من النمط القديم، أو من النمط قبل األكاديمى، وكأن التاريخ اخرتع ىف اجلامعة!! 

ويصفه آخر بأنه من طراز مؤرخى احلوليات، وكأن التأريخ باحلوليات سبة أو نقيصة أو 
شىء مما مل حيسب من التاريخ.

الذى  هو  األيديولوجى  احلديث  أن  مع  األيديولوجى،  احلديث  افتقاده  إىل  ثالث  ويشري 
التاريخ ىف كثري من فصوله التى كتبوها غري قابل  التاريخ عىل يد أساتذتنا حتى أصبح  أفسد 
للقراءة، وال للتعامل معه باعتباره كائنا حيا، والتاريخ ىف واقع األمر ال يصلح إال أن يكون 

كائنا حيا بكل ما تعنيه كلمة احلياة.

)4(
إذا ما تركنا األحكام اجلائرة »املتظاهرة بالعلوية« عىل أمحد شفيق، راعنا أن نجد كل الذين 
كتبوا عن الرجل باستثناء )نادر( قد استسهلوا ىف كل ما كتبوا أن ينقلوا عن األستاذ عباس حممود 
العقاد، وهو أمر مفهوم فقد كان العقاد نموذجا عامليا تغرى كتاباته الواسعة العريضة بالنقل 
ألهنا نسيج حى جاهز يمكن للجميع أن يستخدموه ىف صناعة كل ما يضعون عليه أسامءهم، 
التى عرب هبا عن  أننا نحس بأن ما قرأه هؤالء ألمحد شفيق نفسه من مذكراته  ومن العجيب 
الكتابة عن أمحد شفيق  فإن  به، وهكذا  التعريف  للعقاد ىف  نفسه وعن جتربته يقل عام قرؤوه 
التزال متأثرة باملنهج العقادى حتى مع إنكار الكاتبني للعقاد وإنكارهم النقل عنه، واكتفائهم 

ىف أحسن األحوال باإلشارة إليه ىف هامش واحد من اهلوامش ذرا للرماد ىف العيون.
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)5(

ومن الطريف أن العقاد استشهد ىف الكتابة عن أمحد شفيق ببعض نصوص أمحد شفيق نفسه، 
وهذا أمر طبيعى، لكن املدهش أن أساتذتنا الذين كتبوا عن أمحد شفيق مل يستشهدوا بفقرات 
عىل  التعليق  كتابة  وأعادوا  العقاد،  األستاذ  هلم  انتقاه  بام  اكتفوا  وإنام  شفيق،  أمحد  من  أخرى 

نصوص أمحد شفيق بأسلوهبم، مما أضاع علينا ىف نقوالهتم أن نستمتع بإرشاقة العقاد وفلسفته.

)6(

وىف مجيع األحوال، عىل نحو ما يقال للخروج من مثل هذه اجلزئية، إىل اجلزئية األكرب، 
أعامله  عليه وعىل  التعليق  بام جيعل  التارخيية  األدبيات  بارزا ىف  اسام  يظل  أمحد شفيق  فإن 
أكرب من أن يكون جماال ملقالة واحدة، أو فصل واحد، ذلك أن هذا الرجل قد غطى بقلمه 
أحداث ما ال يقل عن ستني عاما مبديا فيها آراء تفرد هبا وانفرد هبا، فقد تفرد بقدرة متميزة 
وخاصة عىل احلكم عىل األمور، كام انفرد بكثري من املعلومات التى مل تتهيأ لغريه عىل نحو 

ما هتيأت له. 

)7(

ونعود لنفصل القول ىف عرص أمحد شفيق أو ىف احلقبة التى أرخ هلا فنقول بوضوح وإنصاف 
وثقة: إنه هو أبرز مؤرخى احلقبة التى عاشها ووعاها أى الربع األخري من القرن التاسع عرش، 
والربع األول من القرن العرشين، وهو صاحب أوىف مذكرات نرشت ىف النصف األول من 

القرن العرشين، وهو األول بني رجال احلاشية الذين كتبوا الوقائع التارخيية وعلقوا عليها.

)8(

من  قريبا  عاشه  وقد  عاشه،  الذى  العرص  مؤرخ  هو  جماملة  بال  شفيق  أمحد  كان  فقد  حقا 
احلاكم، ثم عاشه بامض طويل هيأ له ىف الفرتة التالية البتعاده عن احلكم أن يطلع، وأن خيالط، 
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وأن يناقش، وأن ينظر إىل جتربته هو نفسه من رشفة التاريخ، وهذه نعمة ال يوازهيا إال أن يكون 
إنسانا سويا عىل نحو ما كان أمحد شفيق، وهكذا قدر ألمحد شفيق أن يكون جزءا  صاحبها 
من الضمري املرصى عىل مدى عصوره، وهو يمثل احللقة التى تصل بني اجلربتى والرافعى، 
ويغطى معظم الفرتة الواقعة بني الرجلني، ومع هذا فإن أساتذتنا سيسمونه مؤرخ حوليات، 

وسوف يظلون يتعالون عىل مذكراته ما قدر هلم أن يتعالوا.

)9(

ومن احلق أن ننصف أمحد شفيق ىف وسائله التى أنجز من خالهلا عمله، فقد كان ذكيا إىل 
التى كتب فيها جتربته، وكتب فيها عرصه، وباختصار  القوالب  أبعد حدود الذكاء ىف اختيار 
شديد فإنه يمكن لنا أن نلفت النظر إىل حقيقة أنه كتب التاريخ من خالل املذكرات ىف احلقبة 
التى كان له فيها دور مؤثر ىف صناعة التاريخ، ثم كتب التاريخ من خالل احلوليات ىف احلقبة 
التى قدر له أن يعيشها بعد اعتزاله احلكم، وىف هذين امليدانني العظيمني )احلوليات واملذكرات 
من قبلها( جتىل الرجل إنسانا رائعا، وكاتبا مبينا، وعاملا حمققا، ومؤرخا مدققا، وقاضيا عادال، 

وباحثا واعيا حلقائق املجتمع، واالقتصاد، والعالقات الدولية، وحركة التاريخ.

)10(

ومما ال تفوتنى اإلشارة إليه أن الدكتور عبد العظيم رمضان كان صاحب فضل ىف إعادة 
إال ىف مكتبة  أجزائها  أحد  يعثر عل  مل  إنه  تندثر، حتى  التى كادت  نرش مذكرات أمحد شفيق 
صديقه وصديقنا املمثل القدير، الفنان األستاذ أسامة عباس، وقد أشار إىل هذا ىف تقديمه، كام 
أنه أشار إىل تفضيله فكرة األجزاء األربعة عىل األجزاء الثالثة التى ينقسم اجلزء الثانى فيها إىل 
قسمني، ومع هذا فإن بعض الذين يكتبون عن أمحد شفيق يتجاوزون هذه احلقيقة، وكأنام مل 

يكن للرجل فضل ىف نرش ما مل يروه إال عىل يديه!!

ومن املؤسف أن مثل هذا السلوك يكاد يطغى عىل سلوك كثري من الذين خلفوا عبد العظيم 
رمضان دون أن يرثوا بعض نبله، أو جمده، أو إنجازه.
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)11(

ولد أمحد شفيق ىف 18 مايو سنة 1860، واسمه مركب، أما اسم والده فحسن موسى، وقد 
شغل والده عدة وظائف مهمة ىف عهد الواىل سعيد، واخلديو إسامعيل، واخلديو توفيق، فكان 
التحرير  قلم  ونائب  سعيد،  اخلديو  بمعية  الدعاوى  قلم  ورئيس  الرشقية،  مديرية  باشكاتب 
العربى بالداخلية، وغري ذلك من الوظائف املهمة، وقد أدرك أمحد شفيق بذاكرته مطلع عهد 
اخلديو إسامعيل حيث كان والده رئيسا لقلم الدعاوى )العرضحاالت(، ثم رئيسا لقلم اإلدارة 
املالية بعد ذلك، وقد استقال من هذه الوظيفة بسبب عدم موافقته لسياسة إسامعيل املفتش، 
املال، ثم مفتشا باحلقانية، وعرف عنه ىف ذلك إجادته للطرق  ثم نقل ليكون باشكاتب بيت 
احلسابية التى كانت معرفتها وقفا عىل األقباط دون املسلمني، وكانت آخر وظيفة تقلدها ىف 

عهد توفيق هى مأمور مالية الدقهلية، وقد بقى هبا حتى توىف ىف مايو سنة 1883.

أما والدته فكانت رشكسية من معاتيق السيد عىل البكرى.

)12(

بدأ أمحد شفيق تعليمه ىف الكتاب عىل النمط السائد ىف عرصه، وقد أدخل كتابا يقع أمام 
باشا بحارة  إىل األمام من منزل مرعشىل  الرتكى،  أفندى  منه إىل مكتب عىل  انتقل  ثم  منزله، 
انتقل بعدها إىل مكتب مصطفى فاضل أمام جامع  به مدة  التمساح ىف حى عابدين، فمكث 

بشتك بشارع درب اجلامميز، وكان من زمالئه السابقني ىف ذلك املكتب بطرس غاىل.

تلقى أمحد شفيق تعليمه املدرسى ىف مدرسة املبتديان ثم املدرسة التجهيزية، التى بقى هبا 
عاما آخر، لكنه ما لبث أن نال عطف توفيق فنقله إىل مدرسة جديدة هى مدرسة القبة.

وقد حظى أمحد شفيق بالعطف من توفيق أكثر من سائر التالميذ ىف مدرسة القبة.

وكانت تقام ىف املدرسة حفلة سنوية لتوزيع اجلوائز عىل املتفوقني، وقد نال جائزة هى كتاب 
»تاريخ اهلند« ىف ثالثة جملدات ضخمة باللغة اإلنجليزية، ومعها رقعة عليها شعار وىل العهد 

مع كلمة اإلهداء بخط يده.
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)13(
بدأ أمحد شفيق حياته الوظيفية ىف الديوان اخلديوى بأداء عمل بسيط وحمدود، اقترصعىل 
تلقى الرسائل الفرنسية الصادرة من الديوان ليثبتها فحسب ىف دفرت الصادر دون أن يسمح له 

رئيساه بتلخيص الرسائل الواردة.

والعرشين،  الرابعة  بلغ  حتى  اخلارج  ىف  للدراسة  بعثة  ينال  أن  ىف  يلح  شفيق  أمحد  وأخذ 
التنفيذ  فرنسا )1884( لكن  إىل  بعثة  يسافر ىف  أن  توفيق عىل  ينال موافقة اخلديو  أن  فتمكن 
تأجل عاما النتشار الكولريا ىف مرسيليا، ثم أذن له اخلديو بالسفر )أول نوفمرب 1885( فسافر 

إىل نابىل ثم إىل مرسيليا ثم إىل باريس. 

)14(
وىف باريس أمىض أمحد شفيق ثالثة أشهر ىف الدراسة التمهيدية التحق بعدها ىف أول أكتوبر 
1885 بمدرسة العلوم السياسية ولكن دون أن ينقطع عن تلقى دروسه اخلاصة، ثم بعث إىل 

مرص كتابا يلتمس فيه مد إجازته، وذلك بمقتىض شهادة صحية فمدت ثالثة أشهر أخرى.

ومل تكن مدرسة العلوم السياسية التى التحق هبا أمحد شفيق ذات صبغة حكومية، بل كانت 
معهدا فرنسيا حرا يتمتع بمنزلة علمية كبرية، وكان يتوىل التدريس فيه أساتذة وعلامء أخصائيون، 
وكانت الدراسة فيه تنقسم إىل أربعة أقسام: املاىل، واملستعمرات، واإلدارى، ثم السياسى، ونظرا 
ألن خرجيى هذا القسم األخري كانوا يتولون مناصب السلك السياسى ىف فرنسا والوزارات، 
العهد  ذلك  إىل  السياسى من 1648  التاريخ  وفيه درس  فيه،  االنتظام  أمحد شفيق  اختار  فقد 
ثم تاريخ أوروبا املعارص، واملسألة الرشقية 1856، واجلغرافيا، والتجارة اخلارجية، والقانون 

الدوىل العام واخلاص، وكانت املحارضات تلقى بطبيعة احلال باللغة الفرنسية.

)15(
وملا بدأت مدرسة العلوم السياسية عامها الدراسى اجلديد بعد عطلة الصيف ىف منتصف 
أكتوبر سنة 1886 بدأ ىف وضع رسالتني يتقدم هبام لالمتحان النهائى، وقد نصحه بعض أساتذة 
املعهد ىف 14 فرباير 1887 أن خيتار موضوعا تارخييا يتصل بوطنه فاختار موضوع: »سياسة 
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فرنسا ىف مرص ابتداء من عهد املراقبة الثنائية إىل عرصنا«، ثم تقدم المتحان الدبلوم ىف 17 يونيو 
سنة 1887 فنجح، وملا علمت الرساى بنجاحه أنعم توفيق )اخلديو( عليه بالرتبة الثانية.

وقد التحق شفيق بكلية احلقوق بجامعة باريس ونال شهادة الكفاءة ىف احلقوق، وهكذا 
أهل نفسه بأكثر من شهادة مما أعطاه ثقة ىف النفس وقدرهتا عىل مواجهة تقلبات احلياة الوظيفية 

فيام بعد.

)16(
من  كثري  عىل  مرص،  من  به  أتى  الذى  وضعه  بحكم  شفيق،  أمحد  تعرف  باريس  وىف 
كدار  احلديثة  الضخمة  واملنشآت  املنسقة،  اجلميلة  احلدائق  وشاهد  الكبرية،  الشخصيات 
الشيوخ،  وجملس  والكنائس،  اجلغرافية،  واجلمعية  للخزف،  سفر  ومصنع  املسكوكات، 
وجملس النواب، كام تعرف عىل مالهى باريس ومسارحها اجلميلة، وقد نقلت ىف كتبى عن 
الباريسى،  املجتمع  لنفسه من فكرة مكتملة عن جوانب  به ما صاغه  ا مما صور  باريس كثرياً
كذلك فقد حرض الكثري من احلفالت، وتعرف إىل بعض األرس الباريسية من الطبقة الوسطى، 

كام شهد أعياد باريس وحفالهتا، وقام بعدة زيارات رسمية وقام برحلة لألقاليم الفرنسية.

)17(
وىف أثناء إقامته ىف فرنسا قام أمحد شفيق برحلة إىل لندن حيث زار كاتدرائية سان بول، ودار 
البلدية، وبنك إنجلرتا، وبعض الكبارى، وميدان الطرف األغر، ودار الربملان، وهايد بارك، 

وحديقة األسامك.

وىف صيف 1887 زار أملانيا: اسرتاسربج )التى كانت ىف ذلك الوقت مدينة أملانية(، ثم بادن 
بادن، وهايدلربج، والغابة السوداء، وكولونيا، وميونيخ.

وزار النمسا فطاف فيينا وضواحيها، ومنها اجته إىل سويرسا فاستمتع بمناظرها اجلميلة.

ثم رحل إىل إيطاليا فزار ميالنو وأمل بمعاملها ومكتبتها، وزار جنوه، وبيزا، وروما، ونابىل، 
وفلورنسا، والبندقية، ومنها عاد إىل فيينا ثانيا.

ثم سافر إىل بودابست وشاهد مدينة برلني، ثم عاد منها إىل باريس ىف 24 سبتمرب 1888.
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)18(

عباس  )اخلديو(  العهد  وىل  قابل  وفيه  باريس،  معرض  شفيق  أمحد  زار   1889 سنة  وىف 
وأخاه األمري حممد عىل توفيق وسار ىف معيتهام مرشدا، ثم تابعهام إىل فيينا )وكان عباس اليزال 
طالبا، ووليا للعهد(، ومنها إىل البندقية، ثم أخريا إىل مرص، وقد أصبح أكثر اكتامال وثقة بنفسه، 

وأكثر استعدادا لتوىل الوظائف والتدرج فيها.

)19(

صعد نجم أمحد شفيق مع توىل اخلديو عباس حلمى حكم مرص ىف يناير 1892، ويمكن 
الدولة حني أصبح  الشاب كبار رجال  التى رأى هبا اخلديو  العني األوىل  بأنه كان هو  القول 
حاكام هلذه الدولة، بيد أنه مل يفرض رؤيته عىل اخلديو وال فرض نفسه عليه، وإنام كان حريصا 

عىل الثقة والصدق واألمانة دون أن يسعى إلقصاء غريه، أو االستئثار بحاكمه.

انتقل أمحد شفيق رئيسا لقسم الرتمجة للمعية ىف 13 فرباير 1892 بعد شهر من توىل عباس 
رئيسا  فهمى  حممود  اخلديوية:  للدواوين  رؤساء  ثالثة  عني  قد  عباس  وكان  احلكم،  حلمى 
للديوان العربى، وحممد شكرى رئيسا للديوان الرتكى، ودمرتونو رئيسا للديوان اإلفرنجى، 
أما املسيو روليه أستاذ عباس حلمى وأستاذ االقتصاد السياسى ىف مدرسة العلوم الرشقية بفيينا 

فعني سكرتريا عاما للديوان اخلديوى.

)20(
الوطنيني  الشبان  السنوات األوىل من عهد اخلديو عباس كان أمحد شفيق واحدا من  وىف 
رسية  جلنة   )1895( هبم  يبدأ  أن  كامل،  مصطفى  مع  باالتفاق  حلمى،  عباس  حاول  الذين 
ضد االحتالل الربيطانى، ومن الطريف أن هذه اللجنة كانت تضم من املرصيني أمحد شفيق، 
الفرنسية ىف  نائب اجلالية  الشيمى، ويوسف صديق، وحممد سامل، كام كانت تضم  وإسامعيل 
مرص الذى كان عىل اتصال بممثل فرنسا ىف مرص، وقد انضم إىل هؤالء املستشاران القضائيان 

األجنبيان، والعضو الفرنسى للسكة احلديد.
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وتشري املراجع التارخيية إىل أن أمحد شفيق أسهم ىف التنظيم الرسى السياسى بأمانة، ولعب 
أيضا دورا ىف التنظيم السياسى الذى شكل داخل اجليش ىف مواجهة االحتالل.

)21(
كان أمحد شفيق ىف حقيقة األمر يامرس اختصاصات املستشار السياسى، ودور السكرتري 
اخلاص مع أنه مل يكن يشغل املنصب، وقد نال ثقة عباس، فلام مات روليه ىف 10 ديسمرب سنة 
ا حمله، وزادت مكانته بني احلاشية، وشيئا  1897 صدر األمر ىف 16 منه بتعيينه سكرتريا خاصًّ
فشيئا حتى غدا الرجل األول بعد عباس، وتنامت ثقة اخلديو فيه، حتى إنه اصطحبه ملا سافر 

خفية إىل برلني.

)22(
وملا استقالت وزارة مصطفى فهمى )التى طال عهدها باحلكم( كلف اخلديو بطرس غاىل 
بتشكيل الوزارة )1908(، وقد فاتح بطرس اخلديو ىف رغبته ىف اختيار أمحد شفيق ناظرا للاملية 
إبقاء شفيق ىف  املنصب، لكن اخلديو فضل  قبول هذا  اعتذر عن  الذى  باشا  بدال من فخرى 
الديوان لعدم االستغناء عنه، مع العمل عىل إقناع فخرى باشا، فلام اعتذر فخرى باشا أشار 
وزيرا  بدالاً من فخرى،  أمحد حشمت وكيل حزب اإلصالح  بتعيني  اخلديو  أمحد شفيق عىل 
للاملية، وكان هذا مؤرشا عىل زيادة ثقة اخلديو بشفيق وإخالصه ىف عمله، وقد تأكدت هذه 

الثقة حني أمر سنة 1909 بزيادة راتبه 400 جنيه.

هذا  وكان  لألوقاف،  مديرا  يعني  أن  يقبل  بشفيق  فإذا  عامني  بعد  تطورت  األمور  لكن 
املنصب موازيا ىف سلطاته لوزير األوقاف )وكانت وزارة أو نظارة األوقاف قد ألغيت عقب 
االحتالل(، ورغم ما عرف عن متسك اخلديو بإبقاء شفيق ىف املعية فإنه وافق عىل تعيينه ىف ذلك 

املنصب، وأصدر قراره بتعيينه ىف 27 مارس سنة 1910.

)23(
ورسعان ما أثبت أمحد شفيق قدرات إدارية فائقة ىف عمله مديرا لألوقاف، فقد متكن رسيعا 
من اإلملام بحالة مرافق األوقاف من املساجد وغريها، ونجح ىف إدخال نظم جديدة لإلدارة 
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وقرر توزيع السلطة بني املوظفني، وتوسيع اختصاصاهتم، ومجع كبار موظفى الديوان وتدارس 
معهم األمر، وفوضهم سلطات واسعة من أجل اإلصالح.

ثم بدأ ىف تفقد مأموريات األوقاف ىف الوجه البحرى للوقوف عىل ما كان ينقصها من مرافق 
يتسلم من الصدقات  فيها ما  التكايا وضمنها سجالت تسجل  وجتهيزات، وأصلح من نظم 
منعا من التالعب، وأخذ ينظم طريقة استخدام املوظفني، واختذ طريقة جديدة إلعدادهم ىف 

الدرجات الصغرية وتدريبهم عىل العمل.

وواصل زيارة منشآت األوقاف ىف الصعيد ثم ىف السودان.

)24(
وإىل شفيق باشا يعود الفضل ىف إنشاء الشعبة األزهرية لرتقية الوعظ واخلطابة.

كام أنه قرر فرش املساجد الكبرية بالبسط الثمينة، وأدخل نور الكهرباء ىف املساجد الكربى 
ىف املدن التى تتوافر هبا الكهرباء، وأنشأ قسم الصحة ىف املستشفيات التابعة لألوقاف والعيادات 

واملالجئ وغريها.

األدوات  من  واملنرصف  الوارد  حفظ  يضمن  العمومى  للمخزن  جديدا  نظاما  ووضع 
واألدوية جلميع األماكن الصحية، وإىل عهده ىف األوقاف يرجع الفضل ىف إنشاء اثنني من أبرز 
العلم  لطلبة  فقد شيد معهدا فخام  املبكرة،  األقليمية  باألحرى جامعاتنا  و  األزهرية  معاهدنا 

بطنطا عىل النظام احلديث، وكذلك معهدا لطلبة العلم بدمياط.

)25(
لكن أمحد شفيق أحيل إىل املعاش سنة 1912 من هذا املنصب بسبب إرصاره عىل االنحياز 

إىل النزاهة.

وهذه هى قصة استقالته عىل نحو ما رواها مؤرخ حياته الدكتور عبد العزيز رفاعى نقال عن 
املصادر املتاحة، وىف مقدمتها، بالطبع، مذكرات شفيق نفسه:

»طلب اخلديو أن تشرتى األوقاف أرضا )يملكها( عن طريق االستبدال وأراد ثمنا غاليا 
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هلا، لكن شفيق )رأى( تأليف جلنة لفحص األرض وتقدير الثمن املناسب، وملا وجده اخلديو 
عرسا ال ينثنى أغراه بمنحه فائدة الصفقة فأبى أن يترصف ترصفا غري قانونى، مادام موجودا ىف 

ديوان األوقاف، وكانت هذه الصفقة )وهى املعروفه بصفقة أرض املطاعنة( سنة 1912«.

»وملا عاد شفيق من إجازته استدعاه عباس لعابدين، وهناك وجد حممد سعيد )الذى كان 
قد أصبح رئيسا للوزراء ىف ذك الوقت( فقال اخلديو لشفيق: »طلبتك مع سعيد باشا لنفكر ىف 
الذين يدخلون  رجل غري أمحد خريى باشا يدير األوقاف اخلديوية، ألنه ليس من املجددين 
اإلصالحات والنظم احلديثة«، وعرب اخلديو عن رأيه ىف ترشيحه هو نفسه هلذا املنصب، غري 
أن أمحد شفيق رجا اخلديو أن يظل ىف ديوان األوقاف حتى يتم مرشوعات إصالحه، فقال له 
اخلديو: »لقد عملت كثريا وأصلحت كل شىء«، وملا وجد من اخلديو إرصارا عىل فكرته قبل 

املنصب اجلديد مكرها«.

»ورسعان ما ظهر أن إخراج شفيق من األوقاف العمومية كان من أغراضه تنفيذ صفقة 
املطاعنة ورشاء األطيان بمبلغ مخسة وتسعني جنيها للفدان ىف مقابل سمرسة قدرها ستون ألف 
جنيه، وقد كان اخلديو هو الذى أخذ ذلك املبلغ، وقد حدث أن علم كتشنر هبذا الرس فصمم 

عىل جعل ديوان األوقاف نظارة«.

)26(

ومن احلق أن نقول إن أمحد شفيق طيلة فرتة عمله ىف الديوان اخلديوى بذل جهدا كبريا من 
أجل أن حيافظ عىل صفة النزاهة ىف ترصفات اخلديو عباس حلمى، وعىل املستوى الشخىص 
فقد نجح ىف هذا اجلانب فيام يتعلق بنفسه ىف الوقت الذى كثر احلديث فيه عن تورط كثريين 

من رجال القرص واحلاشية واخلديو ىف التوسط ملنح الرتب مقابل عطايا مالية.

 بل إن أمحد شفيق نفسه مل جيد مانعا حيول بينه وبني أن يكشف ىف مذكراته عن تورط عدد 
من هؤالء الكبار، وكان ىف مقدمتهم )حسب روايته ( أمري الشعراء أمحد شوقى نفسه، ومن 
الطريف أن أمحد شفيق نفسه )فيام بعد سنوات طويلة( كان هو الذى أدار املهرجان الذى أقيم 

لالحتفال بشوقى )بعدما انتهى عهد عباس حلمى بفرتة طويلة(.
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)27(
ولعل عالقته بالشيخ حممد عبده كانت أهم العالقات ىف حياة أمحد شفيق الرسمية إىل جوار 
اخلديو عباس، مع تعدد مثل هذه العالقات بتعدد رجال الدولة البارزين من أمثال مصطفى 
فهمى، وحسني فخرى، وبطرس غاىل، وحممد سعيد، وحسن عاصم، وإسامعيل أباظة، وسعد 

زغلول.

كثري من  ما رواها شفيق، عن  نحو  بالشيخ حممد عبده، عىل  أمحد شفيق  وتكشف عالقة 
سامته الشخصية واخللقية، وقد حاول الشيخ حممد عبده ىف إحدى مقابالته لشفيق سنة 1902 
الوطن، وىف هذا  التأثري األمثل عىل اخلديو عباس من أجل مصلحة  الطريق إىل  له  أن يرسم 
الصدد فقد أشار عليه أن ينصح اخلديو بعدم االهتامم باملسائل الصغرية، واالشتغال باملسائل 
عبده  حممد  نصحه  ثم  لتنفيذها،  طاقته  جهد  بالسعى  ووعده  آرائه  عىل  شفيق  فوافق  العامة، 
بأال يكون كالمه مع اخلديو عىل شكل نصيحة له، وكان شفيق يعلم أن عباس يستثقل كلمة 

النصيحة إذا ما تفوه هبا بعض رجال حاشيته.

)28(
ومن اجلدير بالذكر أن نشري إىل أن أمحد شفيق مل يكن من املنافقني املداهنني للخديو عىل 
نحو ما كان خلفاؤه املرصيون مع احلكام الذين نعرفهم من الذين تولوا احلكم ىف شباهبم عىل 
نحو ما حدث مع اخلديو عباس حلمى )ونحن نقصد بالطبع اثنني مها امللك فاروق، والرئيس 
مجال النارص(، لكنه كان يعارض اخلديو ىف كثري من األمور، وكانت هذه املعارضة هادئة ىف 
معظم األحوال، لكنها كانت تسفر عن نفسها ىف بعض األحوال واملواقف، وقد جتلت اجتاهات 
شفيق املعارضة للخديو عباس حلمى عىل سبيل املثال حني أعلن اخلديو موقفه املعارض ىف 

إصالح األزهر عىل يد املفتى، وقابل شفيق اعرتاض اخلديو بمعارضة معلنة .

وكان اخلديو، كام هو معروف، يثري ىف وجه الشيخ حممد عبده املتاعب ويعرقل مساعيه ىف 
اإلصالح، وكان املوالون للخديو يواصلون التقرب إليه طمعا ىف املزيد من الرضاء، وكان عىل 

رأسهم السيد البكرى الذى أخذ ينظم دسائس األزهر ضد املفتى.
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)29(
ويروى د. عبد العزيز الرفاعى دور أمحد شفيق ىف هذه املرحلة معتمدا عىل نصوص أمحد 

شفيق نفسه فيقول:

الشيخ عىل  أمر  ثم  أوراق،  البكرى من  إليه  يعطيه  ما  بتسليم  أمحد شفيق  اخلديو  »وكلف 
يوسف باالحتاد )أى التعاون( مع شفيق فيام أمره به فيام يتعلق بالبكرى، ثم كلف اخلديو أمحد 

شفيق بأن يتابع املوقف ويعرض عليه كل ما حيدث حوله«.

»وكان شفيق يميل إىل إصالح األزهر، ويميل إىل األستاذ اإلمام تقديرا له«.

»وعلم شفيق أن البكرى وعضو املحكمة الرشعية يسعيان حلمل بعض أعضاء جملس إدارة 
األزهر عىل االستقالة، ليستبدلوا بغريهم من خصوم املفتى ملعارضة نفوذه«.

»وعلم املفتى باملؤامرة ومرماها، وشاء إخطار املسؤولني وقد أحس بيد اخلديو اخلفية وهى 
تقف وراء املوقف«.

»وفكر أمحد شفيق ىف حل ذلك املوقف الشائك بشكل يفوت عىل اخلديو املؤامرات ضد 
املفتى، ويقىض بالتاىل عىل الدسائس ىف األزهر، ولكن دون أن يعارض اجتاه مواله سافرا«.

بام جيرى  املفتى  بعلم  برقيا  اخلديو  إخطار  منه  املفتى ىف عابدين، ويطلب  يزوره  أن  »رأى 
األزهر، وهبذا  إدارة  استقالته من عضوية جملس  اخلديو  أعتاب  يعرض عىل  وأنه  األزهر،  ىف 
للتنازل عن  بالدسائس، ولربام دفعه هذا  املفتى قد علم  بأن  يستطيع شفيق أن يعرف اخلديو 
خصومته له، ولقد انتهى املوقف بموافقة املفتى بعرض استقالته عىل اخلديو حمتجا بأنه ال يريد 

إحداث متاعب له ببقائه«.

)30(
ويتواصل الرصاع السياسى الوظيفى عىل مستوى القنوات الرسية: 

ممن  أحد  يستقل  مل  بأنه  فيها  يقول  رسالة  للخديو  يرسل  أخرى  ناحية  من  شفيق  »وراح 
فاوضهم البكرى«.
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»ثم زار املفتى أمحد شفيق وحدثه عن عزمه عىل السفر، فأرسل ذلك للخديو بأن الشيخ 
حممد عبده قد رأى من نفسه أن يقدم استقالته إراحة خلاطر اخلديو«.

»وذهب املفتى وقدم استقالته للخديو فلم يقبلها«.

»غري أن ذلك مل يمنع اخلديو من املىض ىف االعتامد عىل سعى البكرى ىف الدس للشيخ حممد 
عبده، بل وجاءت برقية إىل شفيق مرسلة من املنتزه تبني أن املفتى بمقابلته اخلديو مل حيصل عىل 

نتيجة ما، وحتض شفيق عىل مقابلة البكرى وإفهامه بإمتام املرشوع املكلف به«.

فنصحه  وزادت  انكشفت  قد  الدسائس  كانت  أن  بعد  شفيق،  لزيارة  البكرى  حرض  »ثم 
شفيق ـ لغرض خاص رآه ـ بأن يكتب للخديو بام يريد ويسلم ما يكتبه له إلرساله إىل اخلديو، 
وكان شفيق يرمى من ذلك أن حييط اخلديو علام ـ بغري طريقه ـ بجهل البكرى بسفر املفتى، 
ويطلعه عىل فكرته من طلب املساعدة من كرومر، وهو األمر الذى كان عباس يكرهه، وبذلك 

يقىض عىل السيد توفيق حمور هذه الدسائس ويقطع أسباهبا«.

»ولقد وافق البكرى أن يكتب للخديو فعال بام يريد، فلام وصل اخلديو رساى القبة عائدا 
من املنتزه وقرأ عليه شفيق رسالة البكرى، مل يستحسن ما جاء هبا من اآلراء، سيام ما دار حول 

استشارة كرومر«.

»وملا شعر البكرى بإخفاقه ىف مهمته مل يسعه إال إلقاء التبعة عىل شيخ األزهر أمام اخلديو، 
وكان من آثار ذلك أن استاء الشيخ األكرب وطلب االستقالة، وقد انتهت الدسائس ضد املفتى، 
املفتى، وإن مل يثن ذلك  بأنه يوافق عىل سياسة  إذ ذاك  إثر ترصيح صدر من عميد االحتالل 

اخلديو عن املىض ىف خطته، وذلك عن طريق بعض الصحف«.

)31(

يدرك واجبه نحو وطنه ودينه وهلذا  لكنه كان  للخديو،  مواليا  ا  إذاً أمحد شفيق  هكذا كان 
ا  نراه مهتام ببعض قضايا التقدم ىف وطنه، ولعل مواقفه من قضية إصالح األزهر، متثل نموذجاً
لتوجهاته اإلصالحية التى دفعته إىل االيامن أو االقتناع بام كان يدعو إليه الشيخ حممد عبده، 

وهلذا سعى لتمكينه من عمله عىل إصالح األزهر بالقضاء عىل الدسائس.



39

وقد انتهز فرصة استقرار العالقات بني اخلديو واملعتمد الربيطانى اجلديد جورست )فيام 
عرف بسياسة الوفاق(، وعاود اهتاممه بفكرة إصالح األزهر، وقد عاون عىل إنجازها هذه املرة 

بعد وفاة اإلمام حممد عبده، وزوال شبهة االنحياز إليه ىف مواجهة اخلديو!

وكانت الفكرة قد بدأت تعاود أمحد شفيق منذ سنة 1905 عندما عني الشيخ عبد الرمحن 
الرشبينى شيخا لألزهر . وملا توىف الشيخ الرشبينى وأعقبه ىف املشيخة الشيخ حسونة النواوى 
التى مل تستمر إال ألقل من عام، وضع شفيق مرشوعه ثم عرضه عىل  الثانية  ىف فرتة مشيخته 
اخلديو، فرأى اخلديو ـ عىل حسب ما يروى أمحد شفيق ـ أن تكون هناك ثالثة جمالس إدارية، 
أحدها لألزهر، والثانى للمعهد اإلسكندرى، والثالث للمعهد األمحدى، وأن يكون هناك جملس 
عال جيتمع ىف األزهر حتت رياسة شيخه، مع بقاء مواد القانون عىل حاهلا، وقد أدخلت بعض 
أمر اخلديو مع  بناء عىل  ثم اجتمع شفيق ىف 3 ديسمرب سنة 1907  التعديالت عىل املرشوع، 
رئيس النظار، وناظر احلقانية، ومدير األوقاف العمومية وقرئ القانون، وبعد املناقشة وتعديل 
بعض املواد تقرر عرضه عىل جملس النظار، ولكن رؤى بعد ذلك أن تشكل جلنة ملراجعته يكون 
من أعضائها شيخ األزهر، واملفتى، وشيخ املالكية والشافعية واحلنابلة، وأمحد شفيق، ثم شكلت 

اللجنة وراجعت القانون، ثم وافقت عىل املرشوعات بعد تعديالت أخرى.

)33(
وقد كان شفيق فيام رواه من ذكرياته جذالاً بنجاحه ىف إقناع اخلديو هبذا املرشوع، ونظرا ألنه 
كان خيشى تذمر بعض العلامءـ  حسب ما روىـ  فقد طلب أن تقرر اللجنة أن هذا القانون ليس 

فيه ما يتناىف وأصول الدين اإلسالمى فتم له ذلك.

 17 األزهر  بمشيخة  مرة  ألوة  األعىل  املجلس  وانعقد  القانون  هبذا  العاىل  األمر  وصدر 
مارس حتت رياسة الشيخ حسونة النواوى، وقد أحس أمحد شفيق ـ عىل حد تعبريه ـ بشىء من 

الرضا النفسى ألدائه واجبا كان مؤمنا برضورة أدائه.

)34(
وربام يمكن لنا أن نقول اآلن إن خالصة مواقف أمحد شفيق من الشيخ حممد عبده تكمن ىف 
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تعاطفه متاما مع آراء الشيخ حممد عبده الدينية واإلصالحية والتعليمية، فقد كان دائم اإلجالل 
واالحرتام له.

فلام توىف األستاذ اإلمام سار أمحد شفيق ىف جنازته وحتمل غضب اخلديو عباس الذى كان 
ا. متوقعاً

)35(
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإنه عىل مستوى عالقات رجال السياسة بالقرص احلاكم، 
تعيني سعد زغلول وزيرا  ا ىف  دوراً يذكر ألمحد شفيق  التاريخ  فإن  ببعض  وعالقتهم بعضهم 
بالشيخ حممد عبده  القديمة  الفكرة، لصلة سعد  اخلديو عباس هلذه  للمعارف رغم معارضة 

وباملعتمد الربيطانى كرومر.

وقد حدثنا أمحد شفيق رصاحة ىف مذكراته عن موقف اخلديو وشعوره نحو سعد زغلول 
حيث يقول:

رمضان  صادق  الدكتور  مع  تعاونت  ولكن  زغلول،  سعد  لتعيني  أوال  اخلديو  يرتح  »ومل 
الذى  التفاهم  سوء  وإزالة  العالقات  حتسني  عىل  كامل  مصطفى  أصدقاء  ومن  املعية  طبيب 

يرجع إىل كثرة اختالط سعد بك باملرحوم حممد عبده«.

)36(
وىف هذا الصدد أيضا نذكر أن أمحد شفيق ظل صديقا ملصطفى كامل ومعجبا به عىل الرغم 

من تبدل العالقة بني هذا الزعيم الوطنى واخلديو عباس سنة 1904.

كذلك فإن أمحد شفيق كان هو الذى توىل عقد الصلح وتقريب وجهات النظر بني إسامعيل 
أباظة عضو جملس شورى القوانني وزعيم الكتلة املعارضة للحكومة ىف ذلك املجلس، وبني 
القوانني:  الصلح جمموعة من أعضاء شورى  إمتام عقد هذا  عىل شعراوى، وقد ساعده عىل 
د. حممد علوى، وأمحد حييى، وإبراهيم سعيد، وإبراهيم مراد، وكانت احلركة النيابية ىف ذلك 

الوقت تستهدف اإلرساع باحلصول عىل دستور ملرص.
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)37(

وعىل نحو ما كان ألمحد شفيق من دور ىف إصالح األزهر فإليه يرجع الفضل ىف كثري من النجاح 
ا  الذى أحرزته اجلامعة املرصية األهلية )1908 ـ 1925( وقد كان وكيال هلذه اجلامعة ومضطلعاً

بكثري من مسؤولياهتا التنفيذية بل إنه كان بال جدال باعث الروح ىف نشاطها األكاديمى.

)38(

األوىل  العاملية  احلرب  نذر  الحت  عندما  السياسية  شفيق  أمحد  مسؤوليات  تطورت  وقد 
)1914 ـ 1918(، إذ كلفه اخلديو باملسؤولية عن التنسيق مع دولة اخلالفة العثامنية، ومىض 
)أيضا(  باإلنجليز  اخلديو  اتصال  من  اخلفاء  يدور ىف  كان  ما  يدرى  أن  دون  نشاطه  شفيق ىف 
عىل الرغم من أهنم كانوا ىف ذلك الوقت قد أصبحوا بوضوح أعداء لدولة اخلالفة العثامنية، 
ورسعان ما أدرك شفيق حقيقة موقف اخلديو املرتدد رغم حتالفه مع األتراك، وملا التقى شفيق 
إذا  واآلن  األتراك  مع  حتالفنا  »لقد  رصاحة:  ىف  قائال  واجهه  بسويرسا،  لورسن  ىف  باخلديو 
تركناهم فإىل َمْن نذهب بعد عدائنا لإلنجليز؟«، فرد اخلديو: »أما سياستى فهى االنتظار هنا 

لنعرف نتيجة احلالة«، وكان ذلك ثمرة عدم الثقة ال باألتراك وال باألملان.

بالسفر من أجل  نوبار  باغوص  الوقت كان قد كلف  أن اخلديو ىف ذلك  بالذكر  ومن اجلدير 
التفاهم بينه وبني اإلنجليز، وقد أظهر شفيق معرفته ملساعى اخلديو ورس رحيله إىل سويرسا.

)39(

وبعد عزل اخلديو عباس آثر أمحد شفيق أن يعود إىل مرص، وقد وجد األمور التى كان يعنى 
هبا ويشارك ىف توجيهها قد تغريت متاما ىف عهد السلطان حسني كامل، ثم ىف عهد السلطان 
فؤاد، وحتولت احلياة السياسية من هدوء ودعة إىل اضطراب وتقلب، وأصبح اجلو السياسى 
حافال بأطراف جديدة متثل الثورة والثورة املضادة عىل حد التعبري الشائع، ومل يستطع شفيق 
باشا بالطبع جماراة روح الثورة القائمة، بل غلبته نزعته املعتدلة، وتفكريه السياسى، وهكذا فإنه 
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ملا استقر ىف مرص بدأ يتأمل األحداث دون أن يشارك فيها بام يتناسب مع ماضيه الالمع، وإن 
كان تفكريه قد تبلور عىل نحو أو آخر.

)40(
وقد ركز أمحد شفيق )بعد عهد اخلديو عباس حلمى( اهتاممه بأحواله املادية، فعمل مديرا 
له  وكانت  الرشكات،  بعض  إدارة  جمالس  ىف  وعضوا  احلجازى،  البنك  وهو  البنوك،  ألحد 
عالقاته مع ابن سعود، كام قام برحلة إىل قربص، كام رشع ىف بناء روضة شفيق، وهو القرص 

الذى بناه ىف شيخوخته ىف شربا.

كذلك أصدر شفيق جملة »اإلعالنات« كمحاولة مبكرة لصحافة اقتصادية تتناول شؤون 
االقتصاد، وتلفت النظر إىل أمهيتها، وكان جزء من هذه املجلة حيرر بالفرنسية، واجلزء اآلخر 

بالعربية، وقد صدر عددها األول ىف 15 مارس سنة 1925، لكنها مل تعمر طويال.

)41(
وأدار أمحد شفيق كثريا من األحداث املجتمعية ىف هذه الفرتة، كان أمهها بالطبع االحتفاء 
بأمحد شوقى أمري الشعراء، وقبل هذا شهد هو نفسه ما سمى باملهرجان السبعينى الذى أقيم له 

عند بلوغه السبعني من عمره ىف 10 مايو سنة 1930.

ومن القضايا احلضارية التى اهتم هبا أمحد شفيق، عقد مؤمترات دورية للثقافة العربية، وقد 
انتهز فرصة إقامة احتفال الشاعر أمحد شوقى ىف هيئة مؤمتر عربى، وعرض اقرتاحه فنال كل 

االستحسان.

)42(
وىف العقدين األخريين من حياته ظل أمحد شفيق داعية قويا لوجود الرابطة الثقافية واالقتصادية 

واألدبية بني األمم الرشقية، مل تؤثر شيخوخته ىف محاسه من أجل هذه الفكرة.

عضويتها،  ووسع  الرشقية،  بالرابطة  واسعة  هنضة  هنض  االجتامعى  املجال  ىف  فإنه  هكذا 
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وأدار جملتها، وقد وقع اختيار أعضاء الرابطة عىل أمحد شفيق إلدارة هذه املجلة فصدر العدد 
األول منها ىف 15 أكتوبر، وكتب فيها شفيق عن اجلمعية ماضيها وحارضها ومستقبلها، غري أن 

شفيق مل يدم ىف عمله طويال فقد استقال من املجلة ىف نوفمرب سنة 1930 بعد أن كف برصه.

وخالصة القول: إن أمحد شفيق كان ىف شيخوخته يرحب بكل دعوة إصالحية، وقد أثار اهتاممه 
شؤون مرص االجتامعية، فقد بدأ االهتامم بوضع الدراسات االجتامعية ىف معهد دراسى، وقد كان 

اهتامم شفيق مبكرا وسابقا عىل إنشاء وزارة الشؤون االجتامعية )ىف أغسطس سنة 1939(.

)43(
ونأتى إىل مذكراته :

اهتم أمحد شفيق بتدوين مذكراته طيلة أكثر من نصف قرن، أو كام ذكر هو نفسه منذ 1873 
وحتى 1929، وقدم للتاريخ املرصى احلديث خدمة كبرية هبذه املذكرات الفذة التى مل تداهنا 
حتى اآلن مذكرات أخرى ىف مداها الزمنى، وفيام اشتملت عليه من تفصيالت ختص التاريخ 
االجتامعى واالقتصادى، باإلضافة إىل التاريخ السياسى، واحلضارى، واالسرتاتيجى بام يشمله 
من احلديث عن امليول والسياسات االستعامرية واالستقاللية، ومؤامرات الدول األوروبية، 

وسياسات الدولة العثامنية.

)44(
العثامنية  اخلالفة  )بدولة  ملرص  اخلارجية  العالقات  عن  سجله  ما  كل  ىف  شفيق  أمحد  كان 
والوهم،  الشوفونية،  عن  بعيدا  احلدود،  أبعد  إىل  دقيقا  سواء(  حد  عىل  األوروبية  والدول 
واالدعاءات، واألمانى، وكان التزامه بالتواضع اخللقى، وبإنكار الذات دافعا له كى يصدر ىف 

أحكامه عن واقع صدق ىف تصويره، والتعبري عنه. 

ومن الالفت للنظر أن قراءة أمحد شفيق تكفل لنا تفسري حالة االتزان التى سادت عالقات 
مرص الدولية ىف هذه الفرتة، بعيدا عن مغامرات »الكرادلة« الالعبني من وراء ستار الذين كان 
من املمكن أن يكون أمحد شفيق نفسه نموذجا هلم، بيد أن علم الرجل ومتانة أخالقه حالتا بينه 

وبني أداء مثل هذا الدور الكريه الذى أداه غريه ىف العصور التالية بال استثناء.
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)45(
تسجيل  لفكرة  مبتدعا  املبكر  العرص  ذلك  ىف  يكن  مل  شفيق  أمحد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املذكرات أو نرشها، وإنام كان أقرب ما يكون إىل الوصف التقليدى الشائع ىف عرصه والواصف 

له بأنه، ىف هذه الناحية من إنجازه، أجاد السري عىل خطى َمْن سبقوه من أعالم عرصه.

 � ونحن نعرف أن أمحد عرابى نفسه كتب مذكرات بعنوان »كشف الستار عن رس األرسار«.

كذلك فقد كتب الشيخ حممد عبده مذكراته عن الثورة العرابية، وإن مل تكتمل. � 

»كان  كتابه  ىف  فيها  متخفيا  كان  التى  املدة  عن  سريته  النديم  اهلل  عبد  كتب  فقد   � كذلك 
ويكون«، كام كتب مذكراته عن الثورة نفسها بعد فشلها، ونرش ىف هذه املذكرات صورة 
خطاب مرسل منه إىل عرابى، وقد عثر عىل خمطوط هذه املذكرات ونرش مع جمموعة أخرى 

من رسائل النديم ومقاالته الصادرة بعنوان »عبداهلل النديم ومذكراته السياسية«.

 � كذلك فقد كتب حممود فهمى ـ أحد قادة الثورة العرابية ـ وهو ىف منفاه ىف جزيرة سيالن 
»البحر الزاخر ىف تاريخ العامل وأخبار األوائل واألواخر«، وسجل ذكرياته.

)46(
تناولت مذكرات أمحد شفيق الفرتة الواقعة بني سنة 1873 وسنة 1923 ىف ثالثة أجزاء، 
تناول األول أواخر عهد إسامعيل إىل وفاة توفيق، والثانى عهد عباس حلمى الثانى ىف قسمني 
امتدت حوادثهام حتى قيام احلرب العظمى األوىل، أما اجلزء الثالث فقد امتدت مذكراته حتى 

سنة 1923.

)47(
يمكن لنا أن نؤكد أمحد شفيق كتب مذكراته عن طبيعة واستعداد، ثم عن تعود ومواظبة، 

ونحن نراه ىف مقدمة مذكراته يقول:

»... دفعتنى إىل تدوين هذه املذكرات عوامل كثرية كان بعضها كامنا ىف نفسى، والبعض 
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اآلخر هيأته الظروف التى أحاطت بى. إننى كنت أشعر منذ احلداثة بشغف قوى إىل تدوين 
مذكرات يومية عن دراستى وأحواىل، وما أستطيع إدراكه ومشاهدته«.

والريب أن أمحد شفيق أحب التاريخ منذ طفولته، كام كانت دراسته للتاريخ ومطالعته أحب 
إىل  دفعنى  وقد  باريس،  ىف  السياسية  العلوم  درست  أن  بعد  »....خصوصا  نفسه،  إىل  األشياء 
دراستها شعور وطنى يتصل بال ريب بمجرى احلوادث اخلطرة التى تعاقبت يومئذ عىل مرص«.

)48(
ومن طريف ما رواه أمحد شفيق عن مذكراته أنه ظل طيلة حياته معنيا بأصول هذه املذكرات، 
وكان يصطحبها ىف أسفاره خوفا عليها، كام كان يودعها ىف إحدى خزائن بنك من البنوك مدة 
إقامته ىف أوروبا، حتى إنه عندما قطعت املواصالت بني تركيا وسويرسا وهو عائد مع عائلته، 
وكانوا ىف نيس سنة 1918 كان حائرا هبذه املذكرات وهو حيملها بني يديه عىل نحو ما كانت 

حريته بعائلته.

)49(
ومع أن أمحد شفيق كان يعلم أن اخلديو عباس قد أدرك أنه يكتب مذكرات يومية، وأنه 
)شأنه ىف هذا شأن أغلب حكامنا( ال يسرتيح هلذا السلوك، فإنه مل يتوان عن عادته طيلة الفرتة 

التى عاشها، وهو يقول ىف اجلزء األول من هذه املذكرات:

برنامج  يتجزأ من  بعد أن غدت جزءا ال  بينى وبينها،  لتحول  »ما كانت مشاغىل اخلاصة 
حياتى مكثت أدوهنا أثناء الدروس بني كد الدروس واملذاكرة، وال أفرت عن تقييدها، ذلك أن 

تدوينها كان ىف ذاته سلوى ىل ألنه يتصل بعامل خفى ىف نفسى وهو الشغف«.

)50(
ومع أن مذكرات أمحد شفيق تضمنت وجهة نظره ىف الثورة العرابية، وروايته ألحداثها، فإن 
أغلب املؤرخني مل يأخذوا بام رواه أمحد شفيق ىف هذا الشأن، ألهنم وجدوا ما كتبه أقرب إىل أن 
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يكون حماولة إلثبات دعاوى تارخيية فحسب، ذلك أن شفيق مل يستطع التخلص من والئه التام 
لتوفيق عند كتابته للثورة العرابية، وهلذا فإنه بدا ىف املذكرات متحامال عىل عرابى والثورة، بل 

وصل إىل اهتامه بالغرور، وىف مقابل هذا فإنه كان يرى توفيق حاكام يدافع عن حقه ىف احلياة!

)51(
لكن من اإلنصاف ألمحد شفيق وألنفسنا وللحقيقة أن أشري إىل أن شفيق كان من أوائل من 
اثبتوا فضل عرابى ىف احلصول ملرص عىل الدستور وهو ما جتاهله كتاب التاريخ املعارصون عن 

عمد )و عن غري عمد( مهملني حق عرابى كمنجز، وحق أمحد شفيق كمنصف:

»كنا نقول آه لو أن عرابى يقف عند هذا احلد وجيتاز هذه العقبة بسالم ألقمنا له متثاال اعرتافا 
بجهوده التى أوصلت البالد إىل إجياد دستور دون إراقة دمائه، ولكن ما وراءك يا عصام«.

معروف وهو جانب  حديثا عن جانب غري  أمحد شفيق تضمنت  مذكرات  فإن  هذا  ومع 
التيارات اخلفية التى مضت بني هذه احلوادث وجانب الرساى ووجهة نظرها ىف الثورة.

)52(
عنى أمحد شفيق ىف مذكراته بكثري مما ال يعنى به َمْن مل يتمتعوا مثله بدراساته املنهجية ىف شباهبم.

املثال فقد اهتم أمحد شفيق بحادث طابا فأفرد له مساحة كبرية من مذكراته   وعىل سبيل 
عن هذا العام، وقد الحظ بعض املؤرخني أن حجم اهتاممه بحادث طابا فاق حجم اهتاممه 
بحادث دنشواى، وربام كان السبب ىف هذا أن احلديث عن مثل هذه املشكلة صادف هوى ىف 
الربيطانية،  والسياسة  الرتكية،  السياسية  حلقيقة  الدارسة  السياسية،  العلوم  إىل  وميوله   نفسه، 
العام  الشعور  كراهية  مدى  عن  احلادث  كشف  كام  مرص،  ضد  اخلارجية  األطامع  حلجم  أو 

للسياسة الربيطانية إثر ذلك احلادث.

)54(
بدأ شفيق ىف نرشه للمذكرات سنة 1927 ىف جريدة »األهرام«. وىف أبريل سنة 1934 صدر 
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اجلزء األول من مذكرات شفيق، وقد جلأ إىل أسلوب ذكى ومجيل ىف التعريف هبذه املذكرات، 
حيث أرسل فهرسا تضمن ما احتوى عليه هذا اجلزء من العناوين الفرعية إىل جريدة »األهرام« 

من قبل ظهور الكتاب، واستقبلته جريدة »السياسة« بكل تقدير. 

أما القسم األول من اجلزء الثانى من املذكرات فقد صدر ىف أبريل سنة 1936، وتبعه القسم 
الثانى. ثم اجلزء الثالث من املذكرات ىف أغسطس سنة 1937، وهكذا ظهرت املذكرات ىف أربعة 
كتب، ال ثالثة، ذلك أن اجلزء الثانى صدر ىف كتابني .. وملا أعاد الدكتور عبد العظيم رمضان 
نرش هذه املذكرات ىف سلسلة تاريخ املرصيني ىف اهليئة املرصية العامة للكتاب أصدرها ىف أربعة 

جملدات وسمى القسم الثانى من اجلزء الثانى بالثالث وسمى اجلزء الثالث )األصىل( بالرابع.

وقد دلت فهارس هذه املذكرات عىل مدى عناية شفيق هبا، وقد احتوت الفهارس فهرسا 
لبيان املوضوعات التى احتواها الكتاب، وثانيا لألعالم، وثالثاًا للصور.

)55(

وقد عرف عنى تكرار القول باعتبار كتاب »أعامىل بعد مذكراتى« بمثابة جزء جديد من هذه 
املذكرات، وقد كان شفيق نفسه يتمنى أن ينرشه عقب نرشه ملذكراته ولكن املنية وافته، فقام 

أبناؤه بإصدار هذا الكتاب سنة 1941.

وقد اتبع أمحد شفيق ىف هذا الكتاب ما اتبعه ىف مذكراته بادئا ببيان عن مؤلفاته، ثم فهرس 
املوضوعات، ثم فهرس الصور، وأخريا فهرس األعالم، ثم صورة من إهدائه التقليدى املوجه 

إىل مرص، أما املقدمة فقد كتبها صديقه الدكتور منصور فهمى.

)56(

ونأتى إىل ثانى اإلنجازين التارخييني الكبريين ألمحد شفيق، وهو احلوليات، ومتثل حوليات 
مرص السياسية التى أصدرها ىف عرشة أجزاء »دائرة معارف« كاملة، عن تاريخ مرصاحلديث 
من بداية عهد حممد عىل وحتى عام 1930. وقد ضمت احلوليات متهيدا ىف ثالثة أجزاء، ثم 

سبع حوليات.
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خصص أمحد شفيق التمهيد للحديث عن التاريخ السياسى ملرص منذ عهد حممد عىل حتى 
احلرب  إىل  العهد  ذلك  من  السياسية،  الوقائع  جممل  رسد  وقد   ،1923 ىف  الدستور  صدور 
العاملية األوىل بغري تفصيل، ثم رسد احلوادث التى وقعت بعد احلرب وحتى سنة 1923 موردا 

ما استطاع مجعه من الوثائق الرسمية وغري الرسمية، واخلطب، واالجتامعات، واألحاديث.

ونظرا لطول هذه املدة فقد وضع هذا التمهيد ىف أجزاء ثالثة:

. األول ينتهى سنة 1920 �

بني  املفاوضات  إخفاق  بعد  أو   ، � 1922 فرباير   28 ترصيح  صدور  قبل  فيام   والثانى 
كرزون وبني الوفد الرسمى برياسة عدىل، ثم ما تال ذلك من األزمة الوزارية وما تبعها 

من العمل عىل تأليف وزارة ثروت وترصيح 28 فرباير.

 ثم كان اجلزء الثالث ويشمل احلوادث التى وقعت منذ ترصيح فرباير 1923 � وحتى 
هناية سنة 1923، وقد تضمن هذا اجلزء احلديث عن ترصيح 28 فرباير سنة 1922 
التمهيد  هذا  حجم  بلغ  وقد  االنتخابات،  وأجريت  الدستور  أعلن  أن  إىل  أعقبه  وما 

الثالث 734 صحيفة ختللتها 17 صورة فوتوغرافية توضيحية.

. ثم خصص أمحد شفيق احلولية األوىل لعام 1924 �

. والثانية: سنة 1925 �

. والثالثة: سنة 1926 �

. والرابعة: سنة 1927 �

. واخلامسة: سنة 1928 �

. والسادسة: سنة 1929 �

. ثم السابعة: سنة 1930 �

)57(
اتبع أمحد شفيق أسلوبني خمتلفني ىف كتابة احلوليات:

اقترص أخذه باألسلوب األول عىل احلولية األوىل. � 
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ثم عدل عنه إىل املنهج التقليدى املعروف ىف احلوليات. � 

 فقد حرص عىل أن يضمن احلولية األوىل حديثا وافيا عام حدث ىف العام النيابى األول ملرص 
بعد الثورة. وقسم احلولية األوىل إىل ثالثة أبواب: قسم الباب األول إىل تسعة فصول، والباب 

الثانى إىل ستة فصول، أما الباب الثالث فقد اقترص عىل فصل واحد.

أما حولياته األخرى فقد قسم كل حولية منها تقسيام زمنيا إىل اثنى عرش بابا بعدد شهور السنة، 
وتضمن كل باب حوادث شهر من هذه الشهور، وقد انتظمت احلوادث ىف كل شهر ىف فصول، 
وكانت ىف هناية كل باب متفرقات تتضمن أهم احلوادث الفردية، كتشييد عمل جليل، أو عقد 
معاهدة، كام اهتمت احلوليات بتحليل شخصية رئيس كل وزارة بعد انتهاء عهدها، وكان يلخص 

حوادث العام تلخيصا غري ممل ملن أراد أن يلقى نظرة إمجالية عىل احلياة املرصية ىف وقت مىض.

)58(
اختلف حجم احلوليات وعدد الصور التى ضمتها باختالف السنني التى سجلت حوادثها:

119 � صورة. 611 صفحة    احلولية األوىل 1924  

74 � صورة. 1104 صفحات    الثانية 1925   

19 � صورة. 706 صفحات    الثالثة 1926   

6 � صور. 782 صحيفة    الرابعة 1927   

24 � صورة. 1526 صحيفة    اخلامسة 1928   

21 � صورة. 1600 صحيفة    السادسة 1929   

13 � صورة. 1600 صحيفة    السابعة 1930   

)59(

وربام كان من املهم اآلن أن نلقى بعض الضوء عىل مؤلفات أمحد شفيق األخرى:

ملا عاد أمحد شفيق إىل مرص من فرتة دراسته األوىل أخذ يؤلف كتابه عن الرق ىف اإلسالم 
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باللغة الفرنسية، ردا عىل مزاعم كاردينال فرنسى استمع إليه ىف باريس، وقد قام برتمجته بعد 
ذلك إىل العربية شيخ العروبة أمحد زكى مع بعض اإليضاحات.

سلبس  سان  كنيسة  زار  أنه  وهو  الكتاب،  هذا  تأليف  ىف  السبب  شفيق  أمحد  روى  وقد 
)ذات مرة( ىف أول يوليو سنة 1888 فسمع كارديناال كان رئيس القساوسة ىف اجلزائر ىف ذلك 
احلني، يلقى حمارضة عن الرق قال فيها: »إن الرقيق انترش ىف إفريقيا انتشارا مروعا حتى بلغ 
مليونى نسمة، وإذا استمرت احلال عىل هذا املنوال مدة مخسني عاما فلن يبقى ىف تلك األرجاء 
إنسان حر«، إىل أن قال: »ومل يزل الرق موجودا عىل حدود مرص، وىف زنجبار، وبالد العرب، 
يبيح، ىف  الذى  الدين اإلسالمى  الطعن ىف  انتقل من ذلك إىل  البحر األمحر«، ثم  عىل ساحل 
رأيه، سوء معاملة األرقاء حسب زعمه، ثم نصح املستمعني بمحاربة الرق، وحترير األرقاء، 
وقد تكفل أمحد شفيق بالرد عىل كل هذه األكاذيب ىف كتابه، ولقد أعاد طبع كتابه »الرق ىف 

اإلسالم« باللغة العربية ىف مارس 1937.

)60(

أما كتابه عن تاريخ قناة السويس فقد بدأ ىف صورة حمارضة ألقاها ىف نادى الرابطة الرشقية 
ىف شتاء عام 1926، وفيه يعطى فكرة رسيعة عن معامل تاريخ القناة ىف أسلوب ممتع.

)61(

أما كتابه عن »مرص احلديثة ونفوذ األجنبى فيها« الذى كتبه ىف سنة 1931 بالفرنسية فهو 
أحد كتب التاريخ السياسى ملرص من عهد نشوب االمتيازات األجنبية كام أنه يلخص تاريخ 
مرص ىف القرن الـ 19 متضمنا صورا من وثائق مهمة. وقد أراد به أن يكون سجال خلطوات 
القارئ  يستطيع  خريطة  ضمنه  وقد  االمتياز،  صاحبات  من  دولة  لكل  مرص  ىف  االمتيازات 

بمجرد النظر َمْن يراها أن يعرف تقدم وتأخر نفوذ كل دولة.

وقد تناول الكتاب عدة موضوعات مهمة كاشرتاك مرص احلربى ىف إعادة فتح السودان، 
ونصيب إنجلرتا ىف هذا الفتح، ومصالح تركيا ىف عهد إسامعيل.. إلخ.
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)62(
اشرتك أمحد شفيق مع لفيف من كبار الكتاب )كل ىف ختصصه( ىف حماولة لتأليف كتاب عن 
مرص احلديثة، وكان العامل األمريكى هوكنز رئيس قسم التاريخ ىف جامعة »نفتس« ببوسطن قد 
أبدى رغبته ىف وضع كتاب يعطى األمريكيني فكرة صحيحة عن مرص احلديثة ممن ال يعلمون 
عنها شيئا إال قليال، وعند عودته إىل بالده اتصل بأمحد شفيق عن طريق األستاذ حبيب إبراهيم 

أحد الصحفيني السوريني.

وحدث أن اتفقت اجلامعة األمريكية سنة 1940 مع أمحد شفيق عىل إلقاء حمارضة عن هذا 
املوضوع بقاعتها الرشقية، فألقى مقدمة عن سبب كتابته، أما املحارضة فقد قام بإلقائها األستاذ 
حممد لطفى مجعة، وكانت املحارضة عن يقظة الشعور القومى، وقد وصفت بأهنا حافلة باملعانى 

واحلقائق التارخيية .

)63(
وباإلضافة إىل هذه الكتب كانت ألمحد شفيق مقاالت متوالية نرشهتا الصحف عىل مدى 
أعوامه األخرية، وظل أمحد شفيق ينرش مقاالته ىف الصحف حتى توىف سنة 1940، ومن أشهر 
مقاالته التارخيية مقال نرشته له »األهرام« ىف 15 مايو سنة 1940 بمناسبة إزاحة الستار عن 
متثال مصطفى كامل، وكان مقاال عن مصطفى كامل، وقد حتدث عنه بعاطفة حب الوطن، وإن 

جاءت الصياغة متوافقة مع أسلوب التاريخ الذى وهب حياته له، وكرس جهوده ىف سبيله.

)64(
رج للناس كتيبني أحدمها لتعليم  وقد رصح أمحد شفيق ىف أواخر حياته أنه كان يتمنى أن خيخُ
مبادئ احلساب ىف أسلوب قصىص مرتجم عن الفرنسية، والثانى لتلقني مبادئ اللغة العربية 

عىل طريقة استحدثها موضحة بالصور.

العمر األطول  لكن  للناشئة،  بتدريسهام  إذا عنى  كثريا  نفعا  الكتيبني  يرى ىف هذين  وكان 
)وال نقول الطويل( مل يسعفه.
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)65(

مؤلفاته :

 � املذكرات ىف ثالثة أجزاء، واجلزء الثانى منها ىف قسمني، وهلذا فإهنا كام ذكرنا ملا صدرت 
ىف  هكذا  ورتبت  جملدات   4 ىف  صدرت  املرصيني  تاريخ  سلسلة  ىف  الكتاب  هيئة  عن 

أسامئها )عىل نحو ما ذكرنا(.

أعامىل بعد مذكراتى. � 

حوليات مرص السياسة: وهى، كام ذكرنا، متهيد ىف ثالثة أجزاء، وسبع حوليات. � 

الرق ىف اإلسالم، نرشه بالفرنسية ىف فرتة دراسته بفرنسا وترجم كام ذكرنا. � 

تاريخ قناة السويس. � 

تاريخ مرص احلديث ونفوذ األجنبى فيها. � 
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 مؤرخون 
الريادة فى ماوقع 

الباب الثانى
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الفصل الرابع 

داود بركات 
)1933 - 1870(

من ينصف الصحفى المؤرخ؟

)1(
تدين جريدة األهرام ىف تارخيها األول أو ىف عرص صعودها الراسخ بالفضل لرجل عظيم 
ا للتحرير، وقد مجع  ا ورئيسا ناجحاً ا حقيقيًّ ا ومثقفاً هو األستاذ داود بركات الذى كان كاتباًا قديراً
ا  ا من الفضائل اخللقية النادرة التى مكنته من أن يصنع لألهرام جمداً إىل هذه املواهب الثالثة عدداً

عاليا ىف سامء احلياة املرصية طيلة الثلث األول من القرن العرشين.

)2(
إنه  حتى  األهرام  عىل  الفضل  صاحب  كان  لكنه  األهرام،  صاحب  الرجل  هذا  يكن  مل   
ليمكن القول: إن جريدة األهرام إذا نسبت حتريريا وصحفيا وسياسيا إىل رجل واحد بعينه 

فإهنا تنسب إليه ال إىل أصحاهبا من آل تقال.

ا فقد ولد عام 1870 وتوىف ىف نوفمرب 1933 وهو يشغل  ا قصرياً عاش هذا الرجل عمراً
العرشين  القرن  مطلع  منذ  توىل مسؤوليته  الذى  املنصب  األهرام، وهو  رئيس حترير  منصب 
أو بالتحديد بعد 15 يونيو 1901 حني توىف ثانى االثنني املؤسسني الألهرام وهو بشارة تقال 
الشقيق األصغر لسليم تقال، وكان سليم قد سبق أخاه إىل الوفاة بتسع سنوات )8 أغسطس 
ما  القاهرة وهو  إىل  األهرام  انتقال  يشهد  أن  قبل  توىف  قد  األكرب  الشقيق  هذا  1892( وكان 
مل حيدث إال ىف 3 نوفمرب 1899، أما هذا الشقيق األصغر بشارة الذى توىف ىف 1901 فمن 
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الواضح من التارخيني اللذين ذكرنامها أنه مل هينأ بإصدار األهرام اليومية ىف القاهرة إال لفرتة 
وتوجيهه  ورعايته  بركات  داود  كنف  ىف  األهرام  عاشت  حني  عىل  سنتني  عن  تقل  قصرية 
وتأسيسه منذ 1901 وحتى 1933 وهكذا يمكن للقارئ أن يدرك مدى صواب ما ذهبت 

إليه من أثر داود بركات ىف األهرام وأبوته احلقيقية هلذه اجلريدة.

)3(
مل يكن داود بركات صحفيا عاديا حني اختري من بني زمالئه لرئاسة حترير األهرام )التى 

آلت إىل مدام تقال وابنها الصغري( لكنه كان قد حقق نجاحات وظيفية متعددة :

عمل بالتدريس ىف مدرسة األمريكان ىف زفتى. � 

عمل ىف مصلحة املساحة ىف طنطا.  � 

 توىل رياسة حترير جريدة املحروسة ) 1894 � ( عام أربعة وتسعني من القرن التاسع عرش، 
وإن وردت باخلطإ غري املقصود ىف كتاب ديوان األهرام عىل أنه عام تسعة وأربعني 1849.

اشرتك مع الشيخ يوسف اخلازن ىف إنشاء جريدة األخبار اليومية القديمة. � 

)4(
انتهج األستاذ داود بركات ىف حتريره لألهرام منهجا صحفيا متميزا وعلميا دقيقا ووطنيا 
بالتاريخ وصفحاته  باملوسوعية والتخصص، وعنى  بالعلم واألدب وعنى  ا، وقد عنى  خملصاً

وعنى أكثر من هذا بالوطنية وجتلياهتا.

)5(
كتب حمرر البالغ ىف نعيه ما يتوازى مع ماذكرناه من حقائق، وأشارت البالغ الوفدية إىل 

دور األهرام ىف دعم احلركة الوطنية دعام صادقا ىف ثورة 1919:

»لقد وسع صدره األمة حني ضيقت السلطة العسكرية الدنيا عىل صحافة مرص وكتاهبا فكانت 
األهرام هى الصحيفة التى ينرش فيها الوطنيون دعوهتم ويبعثون منها إىل األمة برسالتهم«. 
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كانت  ولقد  لدعوهتا،  ومؤيدا  املرصية  للوطنية  منارصا  إال  حياته  كل  ىف  داود  كان  »فام 
الصحف ىف عهد االحتالل تناوئ مصطفى كامل أو ختالفه إال داود بركات فقد كان يصفو إىل 

الزعيم الوطنى بالود ويشايعه ويظاهره وينرصه بقلمه وبجريدته األهرام«.

)6(

ويرى الدكتور يونان لبيب رزق ىف مقال كتبه عن سلسلة مقاالت لداود بركات أن النزعة 
األدبية عند داود بركات عربت عن نفسها عند إدارته لألهرام فلم تكن قد مضت سوى شهور 
قليلة عىل رئاسته لتحريرها عندما خصصت اجلريدة بابا حتت عنوان »تقريظ التآليف« وحدث 
مرة ثانية خالل عام 1917 أن عاد هذا الباب إىل الظهور حتت عنوان « املؤلفون واالنتقاد »ثم 

ظهر مرة ثالثة بعد ذلك بأربع سنوات بعنوان خمتلف »بني كد اإلفهام وثمرات األقالم«.

)7(

كذلك كان داود بركات يفسح صدر صفحة األهرام لدعوات الفضيلة والقيم األخالقية 
امللتزمة التى يتبناها علامء األزهر الرشيف والغيورون عىل اإلسالم وقيمه اخللقية، وىف كتب 
القضايا  تبنى  ىف  العظيم  الرجل  هذا  دور  إىل  متعددة  إشارات  البيومى  رجب  حممد  الدكتور 

اخللقية والدينية بكل إخالص ومحاس وجترد.

أما إسهامات داود بركات التارخيية فهى التى تستحق التقدير والتى تستوجب من األهرام 
ومركزه للرتمجة والنرش أن جيتهد ىف نرشها ىف جمموعة مؤلفات أو أعامل كاملة، ذلك أن هذه 
يصطىل  أن  له  قدر  رجل  صاغها  حكيمة  آلراء  مجيلة  خالصة  تعطينا  بأن  كفيلة  اإلسهامات 

بالسياسة عن بعد وبذكاء.

وىف هذا املجال فإنى أحب أن أشري إىل بعض ما اشتهر هلذا الرجل ىف وقته:

1 - كتب داود بركات عن خالف سعد زغلول وعدىل يكن كتابا مجيال ىف 1921 مال فيه 
إىل إعالء روح الصلح وحماولة التوفيق بني الرجلني وظهر هذا ىف عنوان الكتاب »تعالوا 

إىل كلمة سواء«.
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السياسى احلديث وجعل عنوانه  السودان  تاريخ  بركات كتابا مجيال عن  2  - وضع داود 
»السودان املرصى ومطامع السياسة الربيطانية« ومع أن الكتاب كان ىف أصله جمموعة من 

ا من التفصيالت املهمة هلذه احلقبة املهمة. املقاالت فإنه كتاب تاريخ حى يتضمن كثرياً

3  - ألف داود بركات كتابا مسلسال عن أحداث الثورة العربية وقد خصص الدكتور يونان 
لبيب رزق ـ كام أرشنا ـ فصالاً من كتابه ديوان األهرام للحديث عن هذه املقاالت التى 

ا هلذه الثورة. ا حيًّ تعترب تارخياً

إبراهيم باشا للشام ىف مقاالت مسلسلة من 36 حلقة حتت  4 - سجل داود بركات فتح 
عنوان »منذ مائه سنة - البطل الفاتح إبراهيم وفتحة الشام«، وقد نرش هذه احللقات عام 

1932 أى قبل وفاته بعام.

)8(

أال يستحق هذا الرائد العظيم أن ينال بعض ما يستحقه من تكريم واجب عىل ابنته التى 
التزال عىل قيد احلياة وهى جريدة األهرام؟

فتبادر  لوفاته  الثامنني  العام  التكريم قبل أن حيل  أن تقوم األهرام هبذا  الواجب  أليس من 
بأن تكون جمموعة أعاملة التارخيية متاحة للقارئ والباحث عىل النحو الذى يليق برجل أعطى 

األهرام قيمته احلقيقية التى ال تزال ماثلة أمام أعيننا؟
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الفصل الخامس 

محمد رمزى بك
)1945 - 1871(

)1(
قبل أن أبدأ يسعدنى أن أقول: إن هذه الدراسة تدين بمعظم ما فيها ملا سجله األستاذان 
أمحد رامى وأمحد لطفى السيد ىف مقدمتهام لطبعة القاموس اجلغراىف، ومن احلق أنى فيام كتبت 

ىف هذا الفصل أختلف معهام ىف بعض األمور إال أن فضلهام يظل سابقا وسابغا.

)2(
ولد املؤرخ العظيم األستاذ حممد رمزى ىف مدينة املنصورة ىف 17 أكتوبر 1871، كان أبوه 
عثامن بك رمزى من رجال اخلديو إسامعيل الذين استفادوا من سياسته ىف إقطاع كبار موظفيه 
مساحات كبرية من األراىض الستصالحها، وقد أقطعه 300 فدان ىف أرض املقاطعة وكفر سعد 
مركز السبنالوين، وأنشأ فيها عزبتني وقفهام فيام بعد، أما جده فهو مصطفى أغا كْسكسه من 
رجال املدفعية الذين انتقاهم الكولونيل سيف )سليامن باشا الفرنساوى( من الضباط األتراك 

لتعليم املرصيني فنون احلرب عندما قرر حممد عىل إنشاء اجليش املرصى عىل النظام احلديث.

وعندما بلغ حممد رمزى السابعة أحرض له والده فقيها علمه القراءة والكتابة طيلة ثالث 
كان  أن  بالقاهرة، وتصادف  القبة  بمدرسة  والده  أحلقه  ثم  باملقاطعة،  والده  عزبة  سنوات ىف 
معظم تالميذ هذه املدرسة من أبناء الضباط الذين اشرتكوا ىف الثورة العرابية فتعطلت الدراسة 
املنصورة  وألغيت هنائيا بعد صيف سنة 1882، وهكذا اضطر والده إىل أن يلحقه بمدرسة 
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االبتدائية، ثم باملدرسة التجهيزية )وهى املدرسة اخلديوية فيام بعد( بدرب اجلامميز )1886(، 
مع  اختلف  الثانية،حيث  السنة  إىل  وبقى هبا  اخلديوية،  احلقوق  بمدرسة  التحق )1890(  ثم 

والده فانقطع )1892( عن الذهاب إىل مدرسة احلقوق.

)3(
 وىف أواخر )1892( التحق بوزارة املالية بوظيفة كتابية بإدارة اخلزينة، ثم التحق بوزارة 
الداخلية بوظيفة معاون إدارة )1893( بمديرية الدقهلية، وبعد سنة كتب مدير الدقهلية كتابا 
لوزارة الداخلية يفيدها بأن املؤلف مل يقض مدة التمرين عىل ما يرام، وهو ما كان كفيال بتدمري 
مستقبله الوظيفى لكن الشيخ حممد عبده توسط له فنقل إىل أسوان، ثم إىل أسيوط )1898(، 

ثم إىل ميت غمر )1900(، ثم إىل مركز منيا القمح )1902(.

وملا رشعت احلكومة ىف ربط الرضائب عىل األطيان املبيعة من احلكومة لألهاىل كلفه مفتش 
املالية بمعاينة األطيان وتقدير الرضائب عليها بمركز فاقوس، وهكذا عاد إىل العمل ىف وزارة 
لقنا  نقل  ثم  الدقهلية،  ىف  الرضائب  تعديل  جلان  إلحدى  رئيسا  ندب  ثم  أخرى،  مرة  املالية 
املالية بمراقبة األموال املقررة، ثم أرشف عىل توزيع  )1905( ورقى إىل درجة وكيل مفتش 
أطيان الدائرة السنية بعد تصفيتها ىف أرمنت واملطاعنة، وندب للتفيش عىل أعامل الرضائب ىف 
مديريات جرجا وأسيوط واملنيا وبنى سويف )1906(، وأنعم عليه برتبة البكوية )1921(، 

ثم أحيل إىل املعاش عند بلوغه الستني )1931(.

)4(
كان حممد رمزى بفطرته ذا حس تارخيى حرص عىل تنميته طيلة عمله، فكان حيمل ىف 
حقيبته خطط املقريزى وخطط عىل باشا مبارك ليسرتشد هبام ىف تنقالته ىف الريف والصعيد، 
وكأنه حريص عىل ممارسة البحث العلمى ىف تاريخ تكوين البالد املرصية وأسامء مواقعها، 
وجوتييه  وماسبريو  إميلينو  بمؤلفات  الدؤوب  التارخيى  التحقيق  هذا  عىل  استعان  كام 

وفييت.

وباإلضافة إىل هذا فإن األستاذ حممد بك رمزى مارس البحث العلمى امليدانى ىف القرى والكفور 
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والعزب منقبا حمققا ملا سجلته هذه الكتب حتى متكن من أن يصل إىل ما مل يسبقه غريه ىف الوصول 
إليه من احلقائق التارخيية، وصار ىف زمنه بمثابة احلجة الكربى بني املختصني ىف هذا الشأن.

ثم كان من حظ تارخينا أن وفق اهلل هذا الرجل إىل أن يعكف بعد تقاعده ـ أى بعد أن نضج 
نضوجا تاما ـ عىل إخراج هذه التحقيقات ىف شكل كتب واستدراكات، وقد ظل حريصا عىل 
القديمة كل جديد، وهو  أن حيقق األسامء اجلغرافية عىل اخلرائط وعىل أن يزيد عىل جزازاته 
متابعة  عىل  القادرة  للمؤسسات  إال  رمزى  حممد  طبقه  ما  نحو  عىل  تطبيقه  يتأتى  ال  أسلوب 

البحث واالرتقاء بنتائجه عاما بعد عام.

)5(
وقد أفادت من جهود األستاذ حممد بك رمزى كل املؤسسات التى كانت هلا عالقة مبارشة 

بعمله، ومن هذه املؤسسات. 

دار الكتب والوثائق القومية )وكانت تابعة لوزارة املعارف(. 

ومصلحة املساحة )وكانت تابعة لوزارة األشغال(. 

احلسبى  واملجلس  الشوارع،  تسمية  وجلنة  التنظيم،  ومصلحة  العربية،  اآلثار  حفظ  وجلنة 
العاىل، وجلنة التقسيم اإلدارى )وكانت تابعة لوزارة الداخلية(. 

وكانت كل هذه املؤسسات تستعني بعمله بطريقة مبارشة أو عن طريق املراسلة، وظلت كلها تستمد 
منه جواهر معلوماته ىف تاريخ البالد املرصية، فلم يضن عىل أى منها بعلم أو حتقيق أو تصويب.

)6(
والواقع أن األستاذ حممد بك رمزى وصل ىف علمه إىل درجة رفيعة من االستقصاء العلمى 
املعجز، وال يكاد خيلو سطر من كتبه من إشارة إىل زيارة ومشاهدة هلذه املدن والقرى، والعزب، 
والكفور، واألمكنة، والشوارع، واجلوامع، والدور القديمة األثرية، واملدارس ىف القاهرة وىف 
سائر البالد املرصية عىل اإلطالق، وربام يعزو الكثريون هذا النجاح املذهل إىل تارخيه الطويل 
بل  ىف خدمة احلكومة املرصية، لكنى أميل إىل ترجيح بل تأكيد أن يكون هذا راجعا إىل ما جخُ

عليه من عنايته بتدوين رحالته ومالحظاته التارخيية واألثرية واجلغرافية منذ صباه.
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)7(
نبذة تارخيية ممتازة عن كتاب  اللذان كتبا  السيد  ويرى األستاذان أمحد رامى وأمحد لطفى 
»القاموس اجلغراىف« ومؤلفه أن حممد رمزى هو »ياقوت مرص« بال مدافع، ومها يربران هذا 
بقوهلام إنه عالج حياة كتاب اخلراج وهو مفتش مالية أكثر من ثالثني سنة )1902 ـ 1932(، 
بال  وتوابعها  القرى  مجيع  زيارة  عىل  السنني  تلك  طوال  املرصية  القرى  ىف  جتواله  أعانه  وقد 
استثناء، وكان يامرس عمله الرسمى ىف قياس األرض، وربط اخلراج عليها، والبحث ىف أثناء 
مروره ىف القرى عن تاريخ تكوين البالد وضبط حروف أسامئها وشكلها وسامعه ألسامئها من 

حديث سكاهنا ىف أثناء وجوده ىف األقاليم ىف وظائف تابعة لوزارتى الداخلية واملالية.

)8(
أعد حممد رمزى كتابه »القاموس اجلغراىف« ىف جزازات، أو فيشات )أو كروت بحث( وقسمه 
إىل قسمني كبريين، القسم األول القرى املندرسة وما آلت إليه حال كل قرية ومكاهنا عىل الطبيعة 
أقاليمها،  القرى احلالية من قديمة وحديثة مرتبة عىل احلروف اهلجائية ىف  الثانى  اآلن، والقسم 
وموضع كل بلد ىف هذه األقاليم حسب التقسيم اجلغراىف احلاىل، أى بيان املركز واملديرية التابع هلا 
كل قرية ىف الوقت احلارض، وقد بنى هذا اجلزء األخري عىل قسمني تارخييني: القرى القديمة التى 

كانت موجودة إىل سنة 1477، والقرى احلديثة التى استجدت منذ هذا التاريخ إىل يوم وفاته.

استقرت  حتى  اجلزازات  هذه  ىف  والزيادة  والتبديل  التغيري  دائب  رمزى  حممد  ظل  وقد 
عىل حال قرر معها أن يطبع هذا القاموس ىف حياته، وترك هذه الثروة الكبرية ىف شكل هذه 

اجلزازات وقد بلغت نحو عرشة آالف جزازة ىف القرى املندرسة والقديمة واحلديثة معا.

وقد توىل حفظ هذه الثروة العلمية الطائلة صهره املهندس حسن فؤاد مدير املساحة املرصية 
األسبق، ويعود إليه الفضل ىف تقديمها مع مذكراته إىل دار الكتب لطبعها.

)9(
ومن املمتع أن نلقى بعض الضوء عىل إنجازاته فيام بعد بلوغه الستني، وكيف وظف هذه احلياة 
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الذهبية الناضجة لتحقيق هذه الغاية العلمية النفيسة التى التزال تفيدنا وتفيد األجيال القادمة، 
الرجل كان ستني جنيها شهريا، وهو مبلغ  املقام البد أن نشري أوالاً إىل أن معاش هذا  وىف هذا 
كبري جدا ىف هذا الوقت، ولعله كان من العوامل التى ساعدته عىل أن يعطى للعلم والتاريخ عىل 
نحو ما أعطى، فلو أن معاشه كان كمعاش كبار املوظفني ىف عرصنا لظل منشغال بحضور اللجان 
واحلرص عىل مكافآهتا حتى يضمن لنفسه بعض املستوى الذى كان عليه حني خرج إىل التقاعد، 

ولظل مرتبطا بأعامل ومهية ىف مؤسسات رسمية ومهية من أجل ما يسمى »لقمة العيش«.

)10(

بدأ حممد رمزى حياته املتحررة من الوظيفة ىف يناير 1933 )أى بعد إحالته إىل املعاش بزمن 
يسري(، بأن نقل كتاب »حتفة اإلرشاد« من مكتبة األزهر بعد أن تبني له أن هذا الكتاب يشمل 
أسامء »األعامل« املرصية، أى املديريات وأسامء البالد املرصية ىف كل عمل، وهى األسامء التى 
الكتاب  ويتكون هذا  اهلجرى،  السابع  القرن  أنجز ىف هناية  الذى  احلسامى  الروك  وردت ىف 
ىف أصله من قسمني، األول يشمل النواحى املتفقة أسامؤها،أى املتشاهبة، مرتبة عىل احلروف 

اهلجائية، والثانى يشمل أسامء النواحى مرتبة عىل احلروف اهلجائية ىف كل عمل عىل حدة.

)11(

ىف صيف سنة 1933 )أى ىف السنة التى نسخ فيها كتاب حتفة اإلرشاد وعاش مع نصوصه وهو 
ينسخها( زار مكتبة املعهد العلمى الدينى بدمياط فوجد نسخة خمطوطة من هذا الكتاب، وهى 
صورة مطابقة ىف وصفها وترتيبها ملا ورد ىف نواحى القسم الثانى من نسخة مكتبة األزهر، ومل جيد 
القسم األول املشتمل عىل البالد املتفقة أسامؤها، وقد أشار حممد رمزى ىف القاموس اجلغراىف إىل 

نسخة معهد دمياط باحلروف )ن م د(، وهى احلروف األوىل من عبارة نسخة معهد دمياط.

)12(

وىف أكتوبر سنة 1933 خطا حممد رمزى خطوة واسعة ىف سبيل التأليف العلمى احلديث ىف 
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اجلغرافيا احلضارية والتاريخ اجلغراىف بأن فكر ىف إعادة طبع كتاب »التحفة السنية« البن اجليعان 
ألغراض ثالثة حددها هو نفسه ىف مقدمته، األول تصحيح اخلطإ الوارد ىف النسخة املطبوعة ىف 
مرص حلساب دار الكتب املرصية )1898(، والثانى التعليق عىل كل اسم من أسامء البلدان وما 
طرأ عليه من التحريف أو التغيري وموضع كل بلد بحسب التقسيم اجلغراىف اإلدارى احلاىل، 
أى بيان اسم املركز واملديرية التابع هلام كل قرية ىف الوقت الذى ألف فيه كتابه، )ولعلنا نستطيع 
أن نجد من بني أساتذتنا وباحثينا َمْن يتوىل وضع اهلوامش الكفيلة بتحديث معلومات الكتاب 
القرى  من  ما درس  بيان  والثالث  اإلدارى(،  التقسيم  تعديالت ىف  بعد هذا من  تتاىل  ملا  تبعا 
الواردة ىف كتاب التحفة وما آل إليه حال كل قرية مندرسة، ومهد حممد رمزى لذلك كله بنبذة 
تارخيية عن كتاب التحفة املخطوط واملطبوع وتاريخ صاحبه، وقد نسب الفضل ىف تصويب ما 

ورد إىل املراجع العديدة التى اختذها دستورا لوضع القاموس اجلغراىف. 

وىف هذا املعنى يقول حممد رمزى ىف مقدمته:

»وقد اختذت كتاب التحفة السنية البن اجليعان أساسا ألبحاثى ووثيقة رسمية بني ما ظهر 
قبله من الكتب التى من نوعه ىف السنني السابقة عىل سنة 1477، وبني ما ظهر منها بعد ذلك 
اليوم، أى اختذته دليال للمقارنة بني املاىض واحلارض، وبذلك أمكننى أن أعرف  التاريخ إىل 
البالد التى درست من الروك احلسامى والبالد التى استجدت ىف الروك النارصى، ثم ما عرفته 
فيام بعد من دار املحفوظات بالقلعة وحجج األوقاف بوزارة األوقاف واملحاكم الرشعية مما 

استجد وما اندثر من القرى املرصية من عهد كتاب التحفة إىل اليوم«.

)13(

بتحقيقاته  و»املقطم«  »األهرام«  جريدتى  يمد  و  الفكرى  تألقه  يواصل  رمزى  حممد  ظل 
اجلغرافية والتارخيية، هذا عدا ما نرشه ىف جملة الثقافة وجمالت املدارس الثانوية.

التى وقعت من  األخطاء  ببيان  مذكرة  فقد نرش حممد رمزى )1925(  املثال  وعىل سبيل 
مصلحة التنظيم ىف تسمية الشوارع والطرق بمدينة القاهرة وضواحيها وقدمها لوزير األشغال 

)5 مايو 1925( وقد طبعتها دار الكتب املرصية.
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)14(
وىف مرحلة تالية ظل حممد رمزى اثنى عرش عاما ممتدة من 1933 إىل 1945 مواظبا عىل 
كتابة وتسجيل التعليقات األثرية واجلغرافية لكتاب »النجوم الزاهرة ىف تاريخ مرص والقاهرة« 
البن تغرى بردى، وهو الكتاب الذى كانت دار الكتب املرصية قد رشعت ىف نرشه ووصلت 
الكتاب،  التالية من هذا  األجزاء  كبريا ملحمد رمزى ىف  نجد جهدا  الرابع، وهكذا  اجلزء  إىل 
التاسع )1933 ـ 1945(، ففى هناية كل جزء سجلت  الرابع إىل اجلزء  ابتداء من اجلزء  أى 
قابلة للفهم ىف ضوء  الكتاب  التى جعلت مادة هذا  تعقيبات حممد رمزى األثرية واجلغرافية 
التطور التارخيى الذى أصاب املواضع التى حتدث عنها، وقد ظلت دار الكتب تنرش تعليقات 

حممد رمزى التى تركها خمطوطة عىل هذا الكتاب إىل آخر اجلزء احلادى عرش )1951(.

)15(
ىف )1935( قام املعهد العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية بنرش استدراك حممد رمزى عىل كتاب 

إميلينو املعروف »جغرافية مرص ىف عهد القبط« ىف اجلزء الثالث من كتاب كشكول ماسبريو.

)16(
العام ىف مرص ىف عرص حممد عىل،  التعليم  تارخيية عن  نبذة  وىف 1936 نرش حممد رمزى 
نرشت ىف الكتاب الذهبى للمدرسة اخلديوية الذى أعد بمناسبة احتفاالت تلك املدرسة عهد 
النبذة  الوزير حممد عىل علوبة باشا بإرشاف الدكتور أمحد عبد السالم الكردانى، ولعل هذه 
القيمة التى اليزال الباحثون واملؤرخون يعتمدون عليها تعطينا فكرة واضحة عن طابع املؤرخ 

وملكاته ىف هذا الرجل الذى كان ممْن أسميهم »املنشئني للكتابة التارخيية«.

)17(
ا آخر ملحمد رمزى أنكر ذاته فيه وهو »الدليل  وقد طبعت مصلحة املساحة عىل نفقتها إنجازاً
اجلغراىف« ألسامء املدن والنواحى املرصية املعتربة وحدة عقارية حلرص األراىض وحتصيل األموال 
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املقررة )1941( وقد اكتشف األستاذان أمحد رامى وأمحد لطفى السيد بذكائهام وخربهتام أنه 
يستفاد مما ورد ىف الصفحة حرف )و( من مقدمة ذلك الكتاب ما يفيد أن هذا الدليل من وضع 
حممد بك رمزى، وإن كان إنكار الذات الذى عرف به نوابغ هذا اجليل قد جعله ال يامنع ىف أن 

ينكر ذاته وأن ينسب اجلهد للمصلحة التى أنفقت عىل طبع الكتاب.

)18(
ىف 1941 تعرف حممد رمزى إىل الدكتور عزيز سوريال الذى أطلعه عىل ما لديه من النسخ 
املخطوطة التى صورها بالفوتوغرافيا من مكتبات أوروبا من كتاب »قوانني الدواوين« البن 
مماتى الذى كان ناظرا للدواوين ىف عهد السلطان صالح الدين األيوبى، ووجد حممد رمزى 
أن الباب الثالث من ذلك الكتاب »قوانني الدواوين« يشمل أسامء مجيع النواحى املرصية التى 
كانت بمثابة وحدة مالية ىف ذلك الوقت، وملا كان كتاب »قوانني الدواوين« كتب سنة 588هـ، 
وهو أقدم من كتاب »حتفة اإلرشاد« الذى كتب سنة 697 هـ بنحو 109 سنوات، فقد أخذ 
»قوانني  كتاب  من  الثالث  القسم  ىف  ورد  ما  عىل  اإلرشاد«  »حتفة  كتاب  يراجع  رمزى  حممد 

الدواوين« البن مماتى.

وتبني لألستاذ حممد رمزى باملراجعة الدقيقة ألسامء البالد املرصية الواردة ىف قوانني ابن 
مماتى أن مجيعها وارد ىف كتاب »حتفة اإلرشاد« إال القليل الذى سقط سهوا منه وعددها 56 
ناحية، وأن أسامء البالد الواردة ىف قوانني ابن مماتى وردت كذلك ىف حتفة اإلرشاد بالرتتيب 
والتواىل حسب وضعها ىف أعامهلا بدون أن حيدث تقديم أو تأخري ىف أى اسم منها عىل ما يقابله 
ىف كال الكتابني إال ما زاد من النواحى املستجدة، فقد وضعت كلها ىف أعامهلا، وهى عبارة عن 
30 ناحية مل ترد ىف ابن مماتى، استجدت واعتربت وحدة مالية ىف املدة الواقعة ما بني سنة 588 

هـ وسنة 697 هـ.

)19(
ىف  مماتى  ابن  قوانني  نسخه  إىل  أشار  فإنه  اجلغراىف  القاموس  رمزى  حممد  وضع  وعندما 

القاموس اجلغراىف باحلروف )ق أ م( وهى احلروف األوىل من عبارة »قوانني ابن مماتى«.
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ترد ىف حتفة اإلرشاد وال ىف  املدن مل  الثغور وبعض  أن أسامء  أيضا  واكتشف حممد رمزى 
قوانني الدواوين )مثل القاهرة واإلسكندرية ورشيد ودمياط واملحلة الكربى واجليزة والبهنسا 
واألشمونني.. إلخ(، وقد عمل العامل اجلليل عىل استدراك هذا ىف القاموس اجلغراىف ىف الفرتة 

من سنة 1942 إىل حني وفاته.

وىف 1941 و1942 كتب حممد رمزى مقدمتني لكتابني تارخييني مهمني مها: 

»املدن املرصية وتطوراهتا« الذى ألفه املهندس فؤاد فرج. � 

و»مرص ىف عهد اإلسالم« لألستاذ حممود عكوش. � 

)20(
وىف 1941 نرش حممد رمزى نبذة تارخيية عن الوصف الطبوغراىف ملنطقة خط القرص العاىل 
املدرسة  موضع  عن  تارخيية  نبذة  وضع  كام  الثانوية.  اإلبراهيمية  املدرسة  مبانيها  بني  الكائن 
تاريخ  تارخيية عن  الثانوية، ونبذة  قادن  بنبا  تارخيية عن مكان مدرسة  نبذة  اخلديوية، ووضع 
شربا وروض الفرج والفيوم وحلوان احلاممات وجمرى النيل وحتوالته الثامنية من طرح البحر 

بجوار القاهرة، ومكان فم اخلليج املرصى عند فتح العرب ملرص.. إلخ.

)21(
ا  السيد من أن كثرياً إليه األستاذان أمحد رامى وأمحد لطفى  العجيب أن نعرف ما يشري  ومن 
إىل  الفراعنة  التقسيم اإلدارى من عهد  ينرش كتاريخ  مل  ا  أبحاث حممد رمزى اليزال خمطوطاً من 
اليوم، وتاريخ مساجد القاهرة، ورشح كتاب اخلطط املقريزية والتعليق عىل ما ورد به من األماكن 
بالقاهرة  واخللجان  الرتع  وتاريخ  واملندرسة،  القائمة  اآلثار  من  وغريها  واملدارس  واملساجد 
وأبواب القاهرة، وتاريخ الوزارة املرصية، وتاريخ املساحة املرصية، والتعليق عىل كتاب جغرافية 
وأطلس مرص لألمري عمر طوسون، واالستدراكات عىل جوتييه والدكتور بول وإميلينو وفييت.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يوفقنى وأن يمد ىف عمرى ألن أنرش ما مل ينرش من هذه 
األعامل العظيمة.
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)22(
توىف حممد رمزى ىف فرباير 1945.

سمى  وقد  بقيمته،  واالعرتاف  التقدير  من  ا  كثرياً حياته  ىف  لقى  أنه  بالذكر  جدير  هو  ومما 
باسمه شارع ىف مرص اجلديدة.

)23(
بقيت قصتان طريفتان مرتبطتان ببعضهام سأحكيهام باختصار شديد، وأدعو اهلل أن يرزقنى 

العمر ألقص تفصيالت القصتني.

أواخر  منذ  جهدى  فبذلت  رمزى  ملحمد  اجلغراىف  القاموس  عىل  اطلعت  قد  كنت 
مؤسسات  ىف  كثريين  عىل  فاقرتحت  جدوى،  بدون  منه  نسخة  عىل  ألحصل  السبعينيات 
مؤرخون  بالطبع  هؤالء  من  وكان  جدوى،  دون  طبعه  إعادة  غريها  وىف  الرسمية  الدولة 
كبار، كام استمع بعض املؤرخني الكبار إىل إحلاحى دون أن يؤيدوه بل ربام دون أن يقتنعوا 

به ألهنم مل يفحصوه.

ثم جاءت الصدفة الكريمة عىل التاريخ بإرشاف الدكتورة سيدة كاشف عىل رسالة الدكتور 
هويدا عبد العظيم رمضان أو مناقشتها هلا، وعندئذ سمع الدكتور عبد العظيم بقيمة القاموس 
اجلغراىف وبحث عنه وقرر إعادة نرشه عىل نحو ما كان قد طبع من قبل، وأضاف إليه مقدمة 
كتبها هو باإلضافة إىل املقدمة التى كان كتبها األستاذان أمحد رامى الشاعر العظيم الذى كان 
وكيال لدار الكتب وأمحد لطفى السيد مكتفَينْي بتوقيعهام الكريمني ودون ألقاب، وقد تصور 
يكن  مل  اجليل ألنه  أستاذ  السيد هو  لطفى  أمحد  أن  العذر  العظيم رمضان ومعه  عبد  الدكتور 

ا عظياماً كان حيمل هذا االسم يعمل ىف دار الكتب املرصية. يعرف أن هناك مثقفاً

وبالطبع فإن الطبعة التى صدرت بتقديم الدكتور عبد العظيم رمضان نفدت عقب صدورها 
وكان من حظى أن اقتنى نسخة منها كام كان من حظى أن أنبه إىل هذا الذى حدث من خلط 
ىف شأن أمحد لطفى السيد، وقد اشتهرت الواقعة ىف املحيط الضيق للمؤرخني وأساتذة التاريخ 
لطفى  أمحد  هو  ليس  هذا  أن  ومخنت  حدست  كيف  سألنى  أن  أساتذتنا  أحد  ذكاء  من  وكان 
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ا  ا لدار الكتب؟ وكان اجلواب ممتعاً السيد أستاذ اجليل وبخاصة أن أستاذ اجليل نفسه كان مديراً
للجميع حني يروونه عنى وهو أن أمحد لطفى السيد كان أسبق من أمحد رامى ىف كل شىء ىف 
اسم  يتقدم  أن  فيستحيل  نفسها، وهلذا  الكتب  دار  واملناصب وىف  والباشوية  والتخرج  املولد 

أمحد رامى عىل اسم أمحد لطفى السيد أستاذ اجليل.

)24(
ومرت األيام إىل أن أصبحت صاحب قرار النرش ىف اهليئة العامة للكتاب فكان أول قرار 
أصدرته ىف أول يوم ىل بإعادة نرش مائة كتاب كنت قد أعددت قائمتها من األعامل التى متلك 
اهليئة حق نرشها والتى يتعطش السوق هلا، ومنها القاموس اجلغراىف وفكرت ىف الطريقة التى 
أشري فيها إىل اخللط الذى حدث، لكنى كنت قد عاهدت نفسى أال أكتب أى مقدمة ألى 
عمل أرشف عىل نرشه فإذا اضطررت إليها أكتبها دون توقيع بحيث ال يظهر اسمى إطالقا 

ال كنارش وال مرشف وال مقدم وال صاحب قرار... إلخ(.

وهكذا وجدت أن من األفضل أن أترك الكتاب عىل نحو ما طبع ىف عهد الدكتورين سمري 
ا  ا وليس عىل نحو ما طبع ىف املرة األوىل التى مل يكن متوفراً رسحان وعبد العظيم رمضان متاماً

منها نسخة صاحلة للتصوير )امليكانيكى(.

قصصت القصة عىل الدكتور نارص األنصارى فإذا باملفاجأة الثانية حتدث وهى أنه برشنى 
بأنه وقع لتوه العقد اخلاص بنرش أعامل أمحد لطفى السيد أستاذ اجليل وكنا قد رشعنا ىف هذا 
ا فقدمنا ثروة نادرة للقراء، فقلت له: اللهم ال اعرتاض!! سيحدث أن يوضع كتاب قبائل  أيضاً
السيد..  لطفى  أمحد  أعامل  اجليل ضمن  أستاذ  اسم  مع  اسمه  يتفق  ألفه مؤلف  الذى  العرب 
وقصصت عليه القصة كلها فتنهد وقال: إنه بالطبع ال يذكر أسامء الكتب التى تضمنها العقد، 
»لكنى ال أظن، ألن العائلة ستنتبه إىل مثل هذا«، قلت: لن ينتبهوا وأراهنك أنك ستجد العقد 
منه شأنا ىف  أعظم  آخر  إىل مؤلف  كتاب ملؤلف عظيم جمتهد وفذ نسب  فيه عىل  وقد وقعت 
أبالغ وإننى أصبحت  إننى  يقول ىل:  قال: ال أظن، واستطرد  الثقافية..  احلياة  املجتمع!! وىف 
ا بصنع املفارقات، ال باكتشافها فحسب.. ثم رسعان ما أخذ القلق يساوره فطلب العقد  مغرماً
فوجد الكتاب من ضمن الكتب التى تضمنها العقد فعاد إىل القول بأن الكتاب من تأليف أستاذ 
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اجليل وأننى الذى أبالغ، فرتكت له الفرصة يوما بعد يوم وكل يوم يأتيه تأكيد ممن تورطوا ىف 
هذا اخلطإ!! أهنم فعلوا الصواب.

)25(
كنت ىف أقسى حاالت مرىض وكان هو كذلك فأبرأت ذمتى بأن أكتب مخسة سطور، ذيلتها 
بتوقيعى وتركتها له، ىف بريده دون أن ألقاه، فإذا به شأنه شأن من البد أن يترصف ىف الربيد 

املعروض عليه يؤرش عليها بطلب معلومات من فالن وفالن وفالن الذين تورطوا ىف اخلطإ.

وهنا انقلبت اآلية 180 درجة ىف ساعتني فقط، وبدؤوا يعتذرون، وبدأ الدكتور نارص يفقد 
أعصابه وصوابه بل ربام ال أبالغ إذا قلت إنه كاد يفقد حياته وأصبح عىلَّ ىف تلك الساعة أن 
اجتاز به هذه األزمة العنيفة من الشك ىف أخلص موظفيه الذين اتضح له أهنم فيام بدا له اعتربوا 

أنفسهم!! املؤلف وليس أستاذ اجليل!

وىف كل األحوال فقد كان من حق القارئ أن يصدر كتاب قبائل العرب.

)26(
القصة عىل  الدكتور نارص من حمنة من حمن املرض هاتفنى وقال: هل تكتب  بعد أن عاد 
بعضها؟ قلت: إن أحيانى اهلل بعد 5 سنوات أكتبها إن شاء اهلل، قال: أحس أنك تتعذب، قلت 
أنا ىف عذاب منذ وعيت، قال: هل تساحمنى؟ قلت: أتشك ىف هذا؟ قال: من حقك أن تقول ىفَّ 

ما تشاء، قلت: إنى أعدك أال أقول إال اخلري.

وطيلة أكثر من عام ونصف عملنا فيها معا اكتفيت بالدعاء له دون احلوار معه ألن احلوارات 
كانت ال تنتهى إال إىل احتضارات.

رمحه اهلل رمحة واسعة، ورحم اهلل مرص مما آلت إليه.
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 مؤرخون 
الصدارة فى مواقع 

الباب الثالث
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الفصل السادس 

عبدالرحمن الرافعى وقصة مؤرخ عظيم
)1966-1889(

)1(
لعبد الرمحن الرافعى مكانة كبرية ىف تارخينا القومى، وستظل له هذه املكانة إىل ما شاء اهلل. 
الكفاية  )أى فرض  واحد  فرد  به  يقوم  أن  يكفى  الذى  بالفرض  العظيم  الرجل  هذا  قام  فقد 
العناوين  أن تكون  املصادفة  يكن من  فلم  تاريخ قومه، هلذا  كتابة  الفقه اإلسالمى(، وهو  ىف 
املؤرخون  يقصده  ما  القومية  باحلركة  يقصد  القومية« وهو  »تاريخ احلركة  البارزة ىف مؤلفاته 
التالون »باحلركة الوطنية«، وأكثر من هذا فهو يعنى بمرشوعات احلكومة ىف املجاالت املحلية 

واإلقليمية عناية يتغافل عنها ـ توفريا للجهد ـ معظم الذين يكتبون التاريخ اآلن.

)2(
مرص  تاريخ  يتناولون  َمْن  لكل  عنه  غنى  ال  مرجع  بمثابة  الرافعى  كتابات  أضحت  وقد 
احلديث من عرص حممد عىل وحتى ما بعد قيام الثورة بقليل، أو فلنقل: إهنا الفرتة التى تتضمن 

القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين أو )1800 ـ 1954(.

)3(
الدقيق،  العلمى  بالبحث  اتسمت  تارخيية  بكتابات  متيز  متميز،  مؤرخ  جدال  بال  الرافعى 
كتب تاريخ مرص احلديثة ىف جمموعة أجزاء متوالية، واختذ من مفهوم احلركة القومية مدخال 
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لكتابة التاريخ، ووجد ىف نفسه الشجاعة أن ينتقد بعض ترصفات احلكام من أرسة حممد عىل، 
فيام كتب من تاريخ هلذه الفرتة، ونرشه قبل قيام الثورة.

وعىل الرغم من أن الرافعى مل يكن مؤرخا حمرتفا، وال هو أشار إىل نفسه هبذا املسمى، وال 
الفرتة وإىل احلد الذى  املتاحة عن هذه  العلمية تأتى عىل قمة األعامل  املعنى، فإن أعامله  هبذا 
جعل األستاذ سامى خشبة يقدمه ىف كتابه »مفكرون من مرص« عىل أنه »مؤسس علم التاريخ 

احلديث ىف مرص والعامل العربى«.

ومن املؤكد أن جممل أعامل الرافعى يرتفع بقيمته عن مثل هذه املكانة إىل أن يكون واحدا من 
أبرز املفكرين املرصيني املعارصين الذين ستبقى آثارهم الفكرية شاهدا عىل عرص حى وزاخر.

 ومن اليسري علينا أن نكتشف أنه مىض ىف هذا اخلط الرائع من اإلنجازات العظيمة عندما 
اختلفت رؤاه مع الرؤى السائدة ىف حقل السياسة ىف عرصه. فمن الثابت أن جذوة الوطنية 
كانت مشتعلة ىف نفسه منذ مرحلة مبكرة، وأن ممارساته السياسية كانت مبكرة، لكن يبدو أنه 
آثر أن حيقق بالتأليف والكتابة والتاريخ ما كان يدرك أنه لن يستطيع أن حيققه ىف خضم بحر 

السياسة الذى مل يكن قادرا عىل خوضه بالدرجة التى كان يتمناها.

)4(

وباإلضافة إىل اهتامماته التارخيية كان الرافعى حماميا متميزا عمل باملحاماة وظل يعمل هبا، 
وقد اختري نقيبا للمحامني ىف املجلس الذى عينته ثورة 1953 إلدارة شؤون النقابة.

)5(

وباإلضافة إىل هذا كان عبد الرمحن الرافعى من رواد احلركة التعاونية املبكرة ىف مرص، وقد 
التعاونيات، وعمل من أجل هذا هبمة ونشاط، وأسهم بجهد وافر ىف استصدار  بنرش  نادى 

القوانني املشجعة عىل التعاون.

ومن اإلنصاف أن نذكر أن الرافعى انتبه إىل كثري من األفكار السياسية واملعانى من قبل أن 
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تنشأ مفاهيم هذه املعانى ىف الرتاث الفكرى املعارص، وذلك من قبل حديثه عن تنمية الريف، 
واالرتقاء بأحوال الفالح، والتقدم االجتامعى، وتصنيع الريف، ومحاية االستقالل العاملى.

)6(

ومن املهم أن نذكر أن الرئيس السادات هو الذى أشعل االهتامم بكتابات الرافعى ىف هناية 
عهده، وكان أبرز أسباب هذا االهتامم احلثيت عنرص مهم هو النكاية ىف الوفد الذى كان حيظى 
بانتقاد دائب من الرافعى، وقد منح السادات اسم الرافعى قالدة اجلمهورية، وأمر بإعادة طبع 
كتبه، وبطبع ملخصات هلا، وبتخفيض أسعارها، وإتاحتها للشباب من خالل أكثر من سلسلة 

من السالسل التى كانت تصدر عن أكثر من وزارة. 

)7(

بالزقازيق  مذكراته  ىف  يذكر  ما  نحو  عىل  ولد  الرافعى،  اللطيف  عبد  بن  الرمحن  عبد  هو 
)1889( ىف أرسة ذات أصول شامية، و سبب مولده ىف الزقازيق أن والده كان قاضيا رشعيا 

ينتقل بحسب عمله، وكان شقيقه أمني الرافعى صحفيا مربزا.

بثقافة إسالمية  متميز، طعمته أرسته  تعليم  له  أتيح  والفقه وقد  بالعلم  معنية  كانت أرسة 
ودينية.

حيث  احلقوق  كلية  يدخل  وأن  املدنى  بالتعليم  يلحق  أن  الرافعى  الرمحن  لعبد  أوثر  وقد 
خترج فيها )1908(.

زعيم  هيكل  حسني  حممد  والدكتور  الوزراء،  رئيس  ماهر  أمحد  الدكتور  مع  تزامل  وقد 
القانونى  الفقيه  بدوى  عبداحلميد  والدكتور  الشيوخ،  جملس  ورئيس  الدستوريني  األحرار 

ووزير اخلارجية واملالية.

وقبل أن يتخرج ىف احلقوق كان الرافعى قد انضم للحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل، 
كام كان عضوا ىف اجلمعية التأسيسية لنادى املدارس العليا وشارك ىف النشاط الوطنى بفعالية.
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»اللواء« ىف  الرافعى قابل زعيم مرص مصطفى كامل ألول مرة ىف دار جريدة  أن  ويروى 
فرباير 1906 وأصبح من يومها من أقرب تالميذه.

)8(
برز نشاطه ىف احلزب الوطنى واختري عضوا ىف جلنته اإلدارية )1921(، ثم سكرتريا للحزب 
أن  إىل  االنتامء  هذا  به  وصل  وقد  »القديم«،  الوطنى  احلزب  أعضاء  من  ظل  وقد   .)1932(
أصبح وزيرا للتموين ىف وزارة رسى باشا االئتالفية )يوليو 1949 ـ سبتمرب 1949(، ضمن 

حصة هذا احلزب ىف االئتالف الوزارى، وكان هذا أول وآخر عهده باملناصب الوزارية.

)9(
اعتقل عبد الرمحن الرافعى إبان احلرب العاملية األوىل )1915( من باب التحفظ. 

شارك الرافعى بعد هذا بفعالية فيام سبق ثورة 1919 من كفاح وطنى وجهد شبابى ونشاط 
رسى عىل نحو ما سنقرأ بعد قليل.

وكان من نتيجة الثورة أن أصبح الرافعى عضوا ىف الربملان الشعبى األول باالنتخابات عن 
دائرة املنصورة ىف يناير 1924، وىف هذا الربملان العظيم أتيح له أن يعارض زعيم األمة سعد 

زغلول نفسه.

هكذا كان من ندرة املعارضني للوفد الذين فازوا بعضوية الربملان املرصى األول )1924(، 
وانتخب بعد ذلك أكثر من مرة للربملان، كام عني عضوا ىف جملس الشيوخ )1939(.

)10(
بعد خترجه بأربع سنوات )1912( نرش الرافعى أول كتبه وهو »حقوق الشعب«، وقد عرب 
فيه ىف مرحلة مبكرة عن إيامنه بالدستور واالستقالل وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، واستند 

ىف كتابته إىل الفقه اإلسالمى والفقه الغربى احلديث عىل حد سواء.

ومل متض سنتان )1914( حتى كان الرافعى ينرش كتابه الثانى وهو »نقابات التعاون الزراعى«، 
ا ودليل مرشد ىف التعاونيات عىل مستوى الريف. وكان هذا الكتاب بمثابة مرجع مبكر جدًّ
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وقد بدأ الرافعى يدون مذكرات خمطوطة عن تاريخ مرص )1914(.

)11(
أما موسوعته الشهرية فتقع ىف 16 كتابا، وقد جعل عنواهنا »تاريخ احلركة القومية وتطور 
نظام احلكم ىف مرص«، وقد عنى فيها بتتبع ميادين احلياة املختلفة من اقتصاد، واجتامع، وعمران، 
ومل يقترص عىل التاريخ السياسى أو تاريخ احلكام فحسب، كذلك فإنه عنى بتدوين الوقائع عىل 
نحو ما حدثت، ذاكرا التفصيالت املهمة التى يمكن دراسة التاريخ احلضارى بصوره املتعددة 
من خالل اإلملام هبا. كام ذكر وقائع تاريخ الثورة املرصية )1919( بالتفصيل، وحرص عىل 

ذكر أسامء الشهداء والفدائيني، ووثق معلوماته باألرقام.

)12(
نرش الرافعى أول جملدات هذه املجموعة بعنوان »تاريخ احلركة القومية« ىف جزأين، صدر 
القومية،  احلركة  ظهور  الكتاب  هذا  ويشمل  الثانى،  اجلزء  وكذلك   ،)1929( األول  اجلزء 

وتصدى املرصيني للحملة الفرنسية حتى ظهور حممد عىل. 

وأتبع هذا بكتابه »عرص حممد عىل«، ثم »عرص إسامعيل«، ثم »الثورة العرابية«، ثم »مرص 
والسودان ىف أوائل عهد االحتالل«.

)13(
ثم أصدر كتابيه عن »مصطفى كامل«،  ثم »حممد فريد«، وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد 

صادرت له احلكومة ىف مارس 1952 كتاب: »الزعيم الثائر أمحد عرابى«.

)14(
ثم أصدر كتابه عن ثورة 1919 ىف جزأين.

 ثم كتابه ىف »أعقاب الثورة« ىف ثالثة أجزاء، ثم كتابه »مقدمات ثورة يوليو«.
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)15(
 واستجاب الرافعى ملشور ة الكثريين فكتب كتابا عن »تاريخ احلركة القومية ىف مرص القديمة«، 

ثم كتابا آخر عن »تاريخ مرص القومى من الفتح العربى حتى عرص املقاومة واحلملة الفرنسية«.

)16(
وباإلضافة إىل هذا نرش كتابه األقل شهرة عن شعراء الوطنية ىف مرص، وكتابني آخرين عن 
الربملان«،  الربملان«، و»أربعة عرش عاما ىف  أقواىل وأعامىل ىف  الربملان مها: »جمموعة  نشاطه ىف 

كذلك نرش الرافعى بعض املذكرات عن حياته.

)17(
من  يتمكن  مل  ولكنه   ،1952 ثورة  عهد  من  األوىل  السنوات  تاريخ  أيضا  الرافعى  كتب 
تسجيله بنفس القدر من احلرية، هلذا فإن أحدا ال يعول عليه بنفس القدر الذى يعول به عىل 

كتبه األخرى، حيث تعرضت بعض نصوصه للحذف.

)18(
فاز الرافعى )1961( بجائزة الدولة التقديرية للفنون واآلداب والعلوم االجتامعية.

نوبل  جائزة  لنيل   )1964 )فرباير  الفنون  رعاية  جملس  ىف  واآلثار  التاريخ  جلنة  ورشحته 
للسالم.

)19(
توىف عبد الرمحن الرافعى ىف 3 ديسمرب 1966 بالقاهرة.

الشيخ  كان  والذى  فريد،  وحممد  كامل،  مصطفى  لرفاتى  أقيم  الذى  الرضيح  ىف  ودفن 
عبدالعزيز جاويش مدفوناًا فيه معهام، ثم نقل رفاته منه!!



79

)20(

كان الرافعى قد انرصف إىل كتابة تاريخ احلركة الوطنية مع احتفاظه بمهنة املحاماة، وقد 
ا ىف القضاء ولكنه اعتذر، ويبدو أن رس اعتذاره األول كان رغبته ىف إمتام تأرخيه  شح مستشاراً رخُ
للحركة الوطنية، ومن املهم أن نذكر أن االنتقال بني سلكى املحاماة والقضاء كان مأخوذا به.

وقد رزق الرافعى بثالث كريامت، وتوىل زوج إحداهن -وهو املستشار حلمى السباعى 
شاهني- اإلرشاف عىل إصدار طبعات جديدة من بعض كتبه بعد وفاته.

)21(

كان عبد الرمحن الرافعى شأنه شأن أمحد لطفى السيد من الذين وجدوا أن ممارسة الفكر 
أوىل هبم من ممارسة املحاماة، وقد تولد عندمها هذا اإليامن كنتيجة نفسانية )فيام يبدو( ملا فوجئوا 
به من صور غري مثالية ىف احلياة، وقد أجاد عبد العزيز فهمى باشا تصوير املوقف الذى دفع 
أمحد لطفى السيد إىل أن يرتك املحاماة هنائيا ىف مرحلة مبكرة، ونحن نرى فيام يرويه الرافعى ىف 
مذكراته شيئا من هذا القبيل. ومع هذا فإن أمحد لطفى السيد ترك املحاماة هنائيا عىل حني عاد 

الرافعى إىل املحاماة بعد انقطاع قصري جدا.

ويرجع السبب ىف هذا االختالف ىف نظرى إىل أن التكوين األوىل جعل الرجلني خيتلفان، 
فعىل حني أن أمحد لطفى السيد كان قد درس ىف كلية احلقوق شأنه ىف ذلك شأن الرافعى، فإن 
كلية احلقوق عىل عهد دراسة أمحد لطفى السيد فيها كانت بمثابة كليتى حقوق وآداب معا، 
وهكذا فإن لطفى السيد أفاد من دراسة اآلداب ىف تنمية مواهبه الفلسفية والتجريدية، خاصة 

أنه كان حمبا للعلوم الرياضية والفلسفية.

)22(

د بحق  جد ىف حياتنا الفكرية منذ مرحلة مبكرة ذلك الرجل الذى عخُ وكانت النتيجة أن وخُ
التى  العرب  ترى  إنك  حتى  قليل  أو  كثري  ىف  بالفلسفة  يعن  مل  فإنه  الرافعى  أما  اجليل،  أستاذ 
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يستخلصها من دروس التاريخ وهى ختلو من أى بعد فلسفى يضفيه عليها، فهو ال يميل إىل 
التعميم من املواقف التى جيدها وراء بعضها، وهو ال يميل إىل الرتكيب، وال إىل الصياغات 

الفلسفية، وهو ال يغلب املنطق عىل الواقع الذى حدث بالضبط.

لكتاباته  القيمة  يستبقى  مرموقا  مؤرخا  يكون  أن  ىف  الرافعى  نجح  كله  هذا  وبسبب 
وآثاره التارخيية مع مرور الزمن واندحار وازدهار املذاهب الفكرية والتوجهات املختلفة 
عرص  وىف  امللكية  عرص  ىف  املثال  سبيل  عىل  الرافعى  بقى  وقد  معينة،  لرؤية  تنترص  التى 
السادات  الرئيس  عرص  ىف  بقى  كام  االشرتاكية  املذاهب  طغيان  عرص  وىف  األول،  الثورة 
وعرص مبارك، وعندى أن رس بقائه عىل هذا املدى الطويل الذى مىض وعىل املدى القادم 
ىف املستقبل مل يكن إال نجاته من التجريد... وربام يسأل القارئ اآلن أإىل هذا احلد يمكن 

ا؟ للتجريد أن يكون خطراً

وجوابى أن نعم.

فيها  بعبارة  فنقول  الرافعى  كتابات  به  الذى نصف  الوصف  أو  املعنى  إذن عن هذا  لنعرب 
جناس، وقد أصبح املعنى واضحا : إنه كان حريصا عىل جتريد كتاباته من التجريد )وال نقول 

جترد كتابته من التجرد وهو ما يمكن أن حيدث لعبارتنا نتيجة خطإ مطبعى(.

)23(

عىل أن البعد عن التجريد مل يكن العامل الوحيد الذى ميز كتابة الرافعى، لكن هناك عامال 
آخر، ومن حسن احلظ أن املقارنة بلطفى السيد تكفل لنا أيضا إدراك أثر هذا العامل، ذلك أن 
الرافعى مل يشأ أن يعمل بالقضاء عىل الرغم من أن الفرصة أتيحت له أكثر من مرة، أما لطفى 
هو  خترجه  بعد  عني  حني  األوىل  املرة  مرتني،  عىل  والقضاء  النيابة  سلك  ىف  عمل  فقد  السيد 
وكل دفعته وظل يعمل ىف النيابة حتى استقال منها، أما املرة الثانية فكانت عقب استقالته من 

الصحافة وعودته إىل وظائف احلكومة، وقد عني رئيسا للنيابة.

وهكذا ظل الرافعى معنيا بالبحث عن احلقيقة قبل أن يكون معنيا بإصدار األحكام، وهكذا 
فإن الرافعى وحلسن حظ تارخينا القومى مل يشعر أبدا بأنه مطالب بأن يكون القاىض صاحب 
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البات فيام ينطق به، ومن ثم كان حريصا عىل أن يرتافع عىل الدوام إذا ما أراد تقديم  احلكم 
رؤية أو رأى.

)24(

فإننا نجده ال  الكتابة،  إىل  الرافعى  توجه  أثرت ىف  التى  الدوافع  البحث عن  إىل  أتينا  فإذا 
يروى أنه كان من حمرتىف أو هواة األدب وال الشعر، وال من أولئك الذين يؤرقهم أن يكتبوا 
وأن يعربوا عام خيتلج به وجداهنم، ولكنه مع هذا وبرغم هذا يروى بكل وضوح: أنه كتب 
ألنه ظن بل واعتقد أن الكتابة واجب وطنى عليه أن يؤديه، بعدما أدى بالفعل واجبات وطنية 

أخرى ىف مرحلة مبكرة من حياته.

)25(

ومن املهم اآلن وبطريقة مفاجئة أن نشري إىل احلقيقة الكربى ىف حياة الرافعى، وهى احلقيقة 
ىف  عضوا  الرافعى  كان  فقد  املحافظ،  اهلادئ  للرجل  يقرؤون  الذين  عىل  ختيلها  يصعب  التى 
ا  املجلس األعىل لالغتياالت، شأنه ىف ذلك شأن زميل دفعته أمحد ماهر، وقد ظل هذا األمر رسًّ
حتى كشفته شهادة شفيق منصور التى تطوع هبا دون دافع مفهوم ألرباب احلركة الوطنية، وقد 
كتب شفيق منصور اعرتافاته بالتفصيل وفيها وضح الدور الذى لعبه أمحد ماهر والرافعى منذ 

مرحلة مبكرة ىف املجلس األعىل لالغتياالت.

)26(

ومن اجلدير بنا أن ننقل للقارئ القصة التى خلصها األستاذ مجال بدوى ىف كتابه »نظرات ىف 
تاريخ مرص« حتت عنوان »شهيد حلوان« وهى كفيلة بأن تصور لنا مالمح تاريخ عبدالرمحن 

الرافعى ىف هذا املجال:

ثورة  أثناء  ىف  لالغتياالت  األعىل  املجلس  ىف  عضوا  محدى  مصطفى  البوليس  ضابط  »كان 
1919.. وكان املجلس يضم نخبة من الشبان املتحمسني الذين أصبحوا فيام بعد نجوما ىف املجتمع 
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النواب، ثم رئيسا للوزراء،  الدكتور أمحد ماهر باشا، الذى أصبح رئيسا ملجلس  السياسى، مثل 
واغتاله املحامى حممود العيسوى ىف البهو الفرعونى بدار الربملان ىف فرباير 1945.. وحممود فهمى 
النقراشى باشا الذى أصبح رئيسا للوزراء، واغتاله طالب الطب عبد املجيد حسن ىف مصعد وزارة 
الداخلية ىف ديسمرب 1948.. واملؤرخ واملحامى الشهري عبدالرمحن بك الرافعى.. وعبداللطيف 
املحامى عضو  القديم شفيق بك منصور  والفدائى  والسفري حممد بك رشارة..  الصوفانى..  بك 

جملس النواب الذى نفذ فيه حكم اإلعدام عام 1925 ىف قضية اغتيال الرسدار«.

»كان شباب اجلهاز الرسى، من العامل وطلبة كلية العلوم )البد لنا هنا من التحفظ، فجامل 
بدوى يقصد مدرسة املعلمني ألن كلية العلوم مل تنشأ إال مع نشأة اجلامعة املرصية ىف 1925(، 
القنابل املحلية الستخدامها ىف قتل رجال االحتالل الربيطانى، وأعواهنم  يصنعون بأنفسهم 

من الساسة املرصيني اخلارجني عىل اإلمجاع الوطنى«.

»وكانت القنبلة عبارة عن قطعة من ماسورة حمشوة باملواد املتفجرة، ومعها زجاجة صغرية 
حتتوى عىل حامض الكربيتيك.. وكانت هذه القنابل شديدة اخلطورة عىل حاملها ألهنا تنفجر 

بمجرد اهتزاز الزجاجة واختالطها باملتفجرات«.

إىل  محدى  مصطفى  واليوزباشى  ماهر  أمحد  الدكتور  ذهب   ،1920 عام  من  يوم  »وذات 
أصوات  تكثر  حيث  للجباسات  املتامخة  املنطقة  ىف  جديدة  قنبلة  لتجربة  حلوان  صحراء 

االنفجارات ىف اجلبل«.

تنفجر..  مل  القنبلة  ولكن  زميله..  مع  انبطح  ثم  قوته  بأقىص  بالقنبلة  ماهر  أمحد  »وألقى 
القنبلة ليتفحصها، فلم يكد يمسكها بيديه  فنهض مصطفى محدى وذهب إىل حيث سقطت 
زميله  إىل  وهرول  ماهر  أمحد  وارتاع  جبهته..  من  األمامى  باجلزء  وأطاحت  انفجرت  حتى 
فوجد الدماء تنهمر بغزارة من رأسه، فأخرج منديله ليوقف النزيف.. ثم انتزع قطعة من قامش 
بطانة البالطو الذى كان يرتديه حماوال وقف الدم.. لكن حماوالته باءت بالفشل، ولفظ الضابط 

الشاب أنفاسه«.

»وانتاب الفزع أمحد ماهر وهو يرى صديقه جثة هامدة، ىف هذا الفضاء العريض.. فرتكه 
القاهرة..  إىل  وعاد  القطار  ركب  ثم  الدم  من  يديه  وغسل  حلوان  حمطة  إىل  وعاد  هو  حيث 
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جمتمعني  اجلهاز  أعضاء  باقى  كان  حيث  الصوفانى،  عبداللطيف  بيت  إىل  فوره  من  وذهب 
أفندى حافظ  لزميله، وكان سليامن  بام جرى  ماهر  وأبلغهم  القنبلة..  اختبار  نتيجة  انتظار  ىف 
الداخلية ىف عهد مجال عبدالنارص( حيرض االجتامع،  الدولة، ثم وزير  املحامى )وكيل جملس 
فأعطاه احلارضون مبلغ 200 جنيه مجعوها من بينهم ليبعث هبا إىل أم الشهيد ىف حوالة بريدية 

عن طريق مكتب بريد الفيوم«.

»وكان أحد شباب الفدائيني ىف اإلسكندرية واسمه يعقوب أفندى صربى حيرض االجتامع 
كذلك، وقد جاء لتسلم حصة جهاز اإلسكندرية من القنابل«.

صربى  يعقوب  ومعهام  الرافعى  عبدالرمحن  واألستاذ  ماهر  أمحد  ذهب  التاىل  اليوم  »وىف 
إىل مكان احلادث، حيث دفنوا اجلثة ىف مكاهنا.. وعادوا إىل القاهرة وقد ظنوا أهنم دفنوا رس 
صاحبها إىل األبد.. وبقى اختفاء الضابط لغزا عىل رؤسائه.. أما والدته فقد أفهموها أنه سافر 
بعرشة  بريدية  حوالة  شهر  كل  مطلع  ىف  إليها  يرسلون  وكانوا  إستانبول،  إىل  طويلة  مهمة  ىف 

جنيهات«.

»وبعد مرور مخس سنوات عىل احلادث وبعد اغتيال الرسدار، وقع ما مل يكن ىف احلسبان.. 
يقصد  وربام  بدوى  مجال  األستاذ  يقول  )هكذا  الكبري  اإلرهاب  رجل  أعصاب  اهتزت  فقد 
وهو  منصور  شفيق  الكبري(  الرسى  الوطنى  العمل  رجل  أو  الكبري  الفداء  رجل  يقول  أن 
ارتكب  الذى  الرسى  اجلهاز  قصة  عن  الستار  فيه  كشف  تفصيليا  تقريرا  فكتب  السجن،  ىف 
حوادث االغتياالت ىف أثناء الثورة، وعجز اإلنجليز عن التوصل إىل خيط يدل عليه، بالرغم 

من املكافآت املجزية التى رصدوها هلذا الغرض«.

»وبال أى مربر، حكى شفيق منصور قصة الضابط مصطفى محدى والطريقة التى لقى هبا 
حتفه.. واهتز اإلنجليز طربا ألهنم عثروا عىل أول اهتام يدين »ماهر« والنقراشى.. وقد كانت 
الشكوك حتيط هبام بشأن حوادث االغتياالت، ولكنها كانت تفتقر إىل الدليل.. وجاءهم الدليل 

ىف اعرتافات شيخ الفدائيني شفيق منصور«.

»وكلفت السلطات الدكتور سيدنى سميث، كبري األطباء الرشعيني، بمعاينة موقع احلادث 
الصحراء،  ىف  متناثرة  املالبس  من  وقطعا  عظام  بقايا  فوجد  منصور..  شفيق  إليه  أشار  الذى 
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العظام  أن  فتبني  املعمل،  ىف  لفحصها  األشياء  هذه  كل  أخذ  واملعدن..  الزجاج  من  وقطعا 
لشخص واحد بني اخلامسة والعرشين والثالثني من العمر، وعىل اجلانب األيمن من جبهته 
فجوة، وكثري من الثقوب ىف اجلانب الداخىل من اجلمجمة، مما يدل عىل أن صاحبها قتل عن 
حيمل  الطربوش  أن  كام  الرتزى..  اسم  حتمل  البدلة  أزرار  بعض  عىل  عثر  كام  قنبلة..  انفجار 
اسم صانعه من الداخل.. وكانت كل هذه املعلومات، تنم عن اسم صاحبها وهو اليوزباشى 

مصطفى محدى«.

»أما الشظايا املعدنية والزجاجية التى عثر عليها الطبيب الرشعى، فقد كانت تتضمن قطعا 
من أسطوانة حديدية وقطعا صغرية من قضيب حديدى، وقطعة مفرطحة من الصفيح، وعنق 

زجاجة صغرية«. 

»وكان الدكتور سميث بحكم خربته القديمة، يعرف طريقة صنع القنابل التى استخدمت 
التى  القنابل  الشظايا متاثل متاما  أثناء ثورة 1919، فاكتشف أن هذه  ىف حوادث االغتيال ىف 

استعملت ىف أثناء الثورة«.

اسمه  كليشيهات  حفار  منزل  بتفتيش  الوقت  نفس  ىف  قام  البوليس  أن  احلظ  سوء  »ومن 
يوسف طاهر فعثر عىل 18 قنبلة ىف بئر منزله، وأرسلت القنابل إىل الطبيب الرشعى لفحصها 

فوجدها مماثلة لشظايا قنبلة حلوان«.

خال  هو  الكليشيهات(  حفار  )وهو  طاهر  يوسف  أن  تبني  حني  املفاجأة  اتسعت  »ثم 
مصطفى محدى.. الضابط الذى شاء القدر أال يموت رسه معه ىف ذاك الفضاء العريض من 

صحراء حلوان«.

)27(

ا أن يبتعد عبدالرمحن الرافعى عن تيار الوفد، ولكن هذا هو ما حدث  مل يكن من املتصور إذاً
ـ لألسف ـ حني أصبح هناك توجه باختيار َمْن ينضمون من احلزب الوطنى للوفد، وقد يقال: 
إنه لو أن سعد زغلول بذل جهدا أكرب ىف التخىل عن نزعة االختيار لكان الرافعى وغريه قد 
شباب  بعض  من  عانى  قد  نفسه  سعدا  أن  احلقيقة  ولكن  الوفد،  أعضاء  من  مجيعا  أصبحوا 
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احلزب الوطنى عىل نحو ما نقرأ ىف اجلزء السابع من مذكراته، وليس من الواضح لنا طبيعة 
فكر الرافعى ىف تلك الفرتة املبكرة من عمر الوفد املرصى، ولكن الواقع أن الرافعى مل ينضم 

للوفد وإنام بقى ىف احلزب الوطنى حتى النهاية.

ولربام كان من حق القارئ أن يسأل: هل كان من املمكن لوجود الرافعى ىف قيادة احلركة 
الوطنية من خالل الوفد أو ىف العمل الوزارى أو التنفيذى لفرتات أطول من تلك الفرتة القصرية 
ا التى عمل فيها وزيرا أن يضيف إضافات ذات قيمة، ورأيى املتواضع أن الرافعى مع كل  جدًّ
عظمته الفكرية، مل يكن من الذين حيبذون التصدى لقيادة الرصاع االجتامعى، فال هو بالراغب 
ىف دور ىف احلياة السياسية، وال هو باحلريص عىل مكانة ىف املجتمع املضطرب من حوله، وهو 

رجل من طراز املفكرين اهلادئني املستنريين الذين ينريون الطريق لغريهم فحسب.

وهلذا فإنى ال أعتقد أن الرافعى كان يفكر ىف توىل وزارة كاملالية أو الداخلية لو أن احلزب 
الوطنى توىل احلكم أو حصل عىل نصاب كبري ىف ائتالف من االئتالفات، وال أظن أن الرافعى 
الشؤون االجتامعية، عىل نحو ما فعل زميله هيكل،  أو  يتوىل وزارة كاملعارف  بأن  يعنى  كان 

وهلذا بقى الرافعى حيث أراد لنفسه دون أن حيصل عىل رتبة الباشوية عىل سبيل املثال.

إليها أحد من  للرافعى رفعه إىل مكانة مل يصل  الفكرى  الرغم من هذا فإن اإلنتاج  وعىل 
حسني  وطه  السيد  لطفى  عن  مكانته  ىف  يقل  ال  وربام  بل  الثورة،  قبل  احلزبى  العمل  أقطاب 
وهيكل والعقاد، وقد حدث بالفعل أن الرافعى ـ عىل سبيل املثال ـ كان واحدا من أوائل َمْن 

نالوا جائزة الدولة التقديرية عند إنشائها، وقد ناهلا ىف العلوم االجتامعية.

)28(

وقد وجدت ثورة 23 يوليو ) والرئيس السادات بصفة خاصة ( ىف كتابات الرافعى ضالتها 
املنشودة، فهو متحفظ عىل الوفد ىف كثري من املواضع، بل منتقد، بل متحامل، وهو ما كانت 
دون  الشعبى،  الوجدان  ىف  الوفد  حمل  نفسها  حتل  أن  تريد  كانت  ألهنا  إليه  حاجة  ىف  الثورة 
جدوى، وها هو الرافعى دون أن يقصد قد ساعدها بام كتب من قبل وجود 23 يوليو و دون 

أن يتفق معها عىل هذا، وهذا أوقع.
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وهلذا السبب كان السادات جيأر ىف مواجهة الوفد حني عاد الوفد إىل احلياة، وكان السادات 
جيأر بطريقته بإعادة طبع مؤلفات الرافعى ـ كام أرشنا ـ بأسعار خمفضة وىف طبعات شعبية.

لكن األجهزة التى كان من املفروض أهنا تنفذ تعليامت الدولة كان قد أصاهبا التهرؤ، فلم 
و»امليثاق«  الثورة«  »فلسفة  به  طبعت  الذى  احلامس  من  القدر  بنفس  السادات  تعليامت  تنفذ 

و»بيان 30 مارس« أو »يا ولدى هذا عمك مجال«.

)29(

ومن املهم أن نشري إىل بعض املالبسات التى أعادت اللمعان إىل اسم عبدالرمحن الرافعى 
االحتفال  إىل  السادات  الرئيس  ذهب  فحني  السادات.  عهذ  هناية  منذ  الرافعى  أمني  وشقيقه 
الذى أقيم لتكريم الصحفيني ىف عيدهم األول ترصف عىل نحو درامى مؤثر كان جييده، وذلك 
أن اسم أمني الرافعى )شقيق عبدالرمحن الرافعى( كان من أسامء الرواد العرشة للصحافة الذين 
منحهم الرئيس أوسمة، فلام جاء الدور عىل اسم أمني الرافعى )ومل يكن باملناسبة أول األسامء( 
الترصف  هذا  وبرر  اجلمهورية،  قالدة  الرافعى  أمني  اسم  يمنح  أنه  وأعلن  السادات  توقف 
بسبب وجيه، وهو أن أمني الرافعى أوقف إصدار صحيفته يوم إعالن احلامية الربيطانية عىل 

مرص حتى ال تصدر صحيفته وفيها هذا النبأ األليم!

أما عبد الرمحن الرافعى فقد نال هو اآلخر نفس احلظوة من السادات ومنح اسمه قالدة 
اجلمهورية. ومع هذا فإنه مل يصادف ما صادفه شقيقه من ذلك التكريم العلنى، ذلك أنه كرم ىف 
يوم تكريم املحامني، وكان عبدالرمحن الرافعى عىل نحو ما هو معروف نقيبا من نقباء املحامني 
الدكتور  الوزراء  رئيس  نائب  عنه  وأناب  كله،  باحلفل  يومها ضحى  السادات  لكن  السابقني 
أمحد فؤاد حميى الدين، ومل يكتف هبذا، وإنام أعلن بعد ذهاب أمحد فؤاد حميى الدين للحفل أنه 

قصد هذا ألن من األسامء املكرمة َمْن وقفوا ضد الثورة!!
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الفصل السابع 

محمد رفعت 
)1975-1889(

عميد المؤرخين التربويين

)1(
التاريخ ىف خمتلف  الليربالية، توىل تدريس  هو عميد الرتبويني املؤرخني ىف مرص ىف عرص 
املؤلفات  وضع  توىل  كام  التاريخ،  تدريس  وتطوير  والعام،  والعاىل  اجلامعى  التعليم  معاهد 
التأليف  ىف  اهتامماته  وامتدت  احلديث،  أوروبا  لتاريخ  اجلامعية  واملراجع  املدرسية  التارخيية 

لتشمل تاريخ أوروبا احلديث وتاريخ العصور الوسطى.

)2(
قبل  ما  منذ  أسيوط  إىل  رحلت  التى  الكاشف  أرسة  إىل  أمحد  رفعت  حممد  األستاذ  ينتمى 
املاىض )سنة 1889(،  القرن  من  التاسع  العقد  أواخر  بأسيوط ىف  ولد  عهد حممد عىل، وقد 
أى ىف العام الذى ولد فيه العقاد وطه حسني والرافعى املؤرخ. وحفظ ما تيرس له من القرآن 
ىف كّتاب القرية، وتلقى تعليمه املدنى ىف املدرسة االبتدائية ثم املدرسة الثانوية بأسيوط، وبعد 
ذلك التحق بمدرسة املعلمني العليا بالقسم األدبى، وبعد خترجه نال بعثة إىل بريطانيا والتحق 

بجامعة ليفربول بإنجلرتا، وكان ذلك قبيل احلرب العاملية األوىل.

املعارف  التوفيقية، وتدرج ىف مناصب وزارة  باملدرسة  البعثة عني مدرسا  بعد عودته من 
ا من وظائف الوزارة ىف مراقبة  الثانوية، كام توىل عدداً القيادية وتوىل نظارة املدرسة السعيدية 
وكليات  العليا  املدارس  ىف  التاريخ  لتدريس  وانتدب  الوزارة،  وكالة  توىل  كام  البنات،  تعليم 
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للتاريخ بقسم الصحافة،  العليا، ثم أستاذا  املعلمني  ا بمدرسة  اجلامعة املرصية، فعمل حمارضاً
وأستاذا بمعهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة. 

وبعد تقاعده شغل منصب رئيس قسم البحوث والدراسات اجلغرافية والتارخيية بمعهد 
البحوث والدراسات العربية التابع جلامعة الدول العربية، و كانت له ىف هذا املعهد إسهامات 

بارزة وحمارضات متعددة .

)3(

ىف منتصف حياته الوظيفية اختري ليكون واحدا من أبرز أعضاء املكتب الفنى الذى أسسه 
ا للتعليم الثانوى«  نجيب اهلالىل )1935( وهو وزير للمعارف، وقد أعد هذا املكتب »تقريراً
وهو التقرير الذى أحل نظام شهادة »الثقافة« بعد أربع سنوات، حمل »الكفاءة« التى كانت بعد 

ثالث سنوات، ثم ختتم املرحلة الثانوية بالشهادة التوجيهية.

)4(

بعد إحالته إىل املعاش اختري مستشارا فنيا للوزارة، واختري وزيرا للمعارف ىف وزارتى محد 
نجيب اهلالىل األوىل والثانية )مارس 1952 ويوليو 1952(، وانتخب عضوا بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة )1967( و ألقى د. أمحد بدوى: كلمة ىف حفل استقباله، أما الذى ابنه فكان 
األستاذ عىل النجدى ناصف، واشرتك وزير الرتبية والتعليم الدكتور مصطفى كامل حلمى ىف 

تأبينه ىف جممع اللغة العربية.

)5(

له كتب كثرية بعضها عام وبعضها مدرسى:

فأما الكتب العامة فهى:

»التعاون الدوىل والسالم العام«. � 
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»التيارات السياسية ىف حوض البحر املتوسط«. � 

»التوجيه السياسى للفكرة العربية احلديثة«. � 

»يقظة مرص احلديثة« )مؤلف باإلنجليزية(. � 

»تاريخ مرص ىف عهد حممد عىل«. � 

أما الكتب املدرسية فهى:

»معامل تاريخ العصور الوسطى«. � 

»معامل تاريخ أوروبا احلديث«. � 

»الرتبية الوطنية للمدارس الثانوية«. � 

»تاريخ مرص السياسى ىف األزمنة احلديثة«. � 

)6(

. توىف حممد رفعت سنة 1975 �
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التاريخية   المدرسة 
المصرية الجامعة  فى 

الباب الرابع





93

 

الفصل الثامن

محمد شفيق غربال
)1961 - 1894(

عميد أساتذة التاريخ المعاصر

)1(
تكوين  ىف  أثروا  الذين  املوسوعيني  مرص  مثقفى  كبار  من  واحدا  غربال  شفيق  حممد  كان 
ثورة  عمر  من  األول  العقد  إىل  تأثريهم  وامتد  الليربالية،  عرص  ىف  نشأ  الذى  اجليل  عقليات 
أول عامل  احلديث ىف مرص، وهو  التاريخ  األول ىف مدرسة علم  األستاذ  بمثابة  كان   ،1952
تاريخ مرصى يعني أستاذا للتاريخ احلديث ىف اجلامعات املرصية )1953(، وإليه يرجع الفضل 
ىف نشأة مدرسة التوثيق واالعتامد ىف كتابة التاريخ عىل الوثائق وحدها سعيا إلظهار »حقيقة ما 
حدث« دون تدخل من جانب املؤرخ، وقد صاغ فكرته عن كتابة التاريخ ىف كتابه الشهري عن 
»تكوين مرص عرب العصور« )1957(، وتتلخص وجهة نظره ىف أن البرش هم الذين يمنحون 
املوقع مالحمه وأمهيته، وحيددون دور موطنهم احلضارى عن طريق نوع استجابتهم لتحديات 
ا ىف دراساته باإلشارة إىل تأثر التاريخ بالعوامل  الطبيعة والتدخالت التارخيية، كذلك كان حفيًّ
املادية )اجلغرافية واالقتصادية  الثقافية )السياسية والدينية واملعرفية واالجتامعية(، والعوامل 

والتكنولوجية والبيولوجية(.

)2(
مورسة  ألرسة  القديمة  اإلسكندرية  مدينة  ىف   )1894( غربال  شفيق  حممد  األستاذ  ولد 
ا  حمرفاً العامة  ينطقه  الذى  غربال«  »حى  العائلة  هذه  اسم  حيمل  اليزال  حى  ىف  تعيش  كانت 
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»غربيال«،وهو حتريف دال بقوة عىل التسامح الدينى ىف جمتمع إسالمى، وكان كثري من أفراد 
ا ىف مدارس اإلسكندرية، وبعد أن أتم دراسته  أرسته من املزارعني والتجار، وتلقى تعلياماً مدنيًّ
الثانوية )1912( التحق بمدرسة املعلمني العليا، وىف هذه املدرسة زامل جمموعة من أفضل من 
عرفوا بعد ذلك عىل أهنم نامذج العقلية املوسوعية ىف عرصه، وفيام بعد خترجهم مبارشة أسس 
هو و أمحد زكى والعبادى وحممد فريد أبو حديد وجمموعة هذا الشباب الناهض جلنة التأليف 

والرتمجة والنرش التى هى ىف رأيى أفضل دار نرش تعاونية عربية ىف القرن العرشين.

)3(
 ابتعث حممد شفيق غربال عقب خترجه إىل إنجلرتا، وكان من الذين مل متنعهم احلرب العاملية 
األوىل من السفر للدراسة العليا، وقد درس التاريخ احلديث بجامعة ليفربول، وأنجز دراساته 
بأستاذه  التقى  بريطانيا  وىف  االمتياز،  بدرجة  العليا  اإلجازة   )1919( ونال  بالغة،  رسعة  ىف 
إن  متصلة طول عمره حتى  واستمرت عالقتهام  وتآلفا  فتعارفا  توينبى  أرنولد  الكبري  املؤرخ 
توينبى كان عىل موعد أن ينزل ىف ضيافته ىف زيارة للقاهرة )1961( وشاء اهلل أن يتوىف غربال، 

و أن يشرتك توينبى ىف تأبينه ىف جممع اللغة العربية، وقد ألقى كلمة قيمة ىف احلفل.

)4(
ا بالتعليم الثانوى، فدرس  وملا عاد حممد شفيق غربال إىل مرص عينته وزارة املعارف مدرساً
ىف اإلسكندرية ثالث سنوات، ثم اختري للسفر مرة أخرى والتحق بمعهد الدراسات التارخيية 
ىف جامعة لندن، وبعد أن حصل عىل املاجستري )1924( عاد إىل مرص حيث عني )1924( 
للتاريخ  مساعدا  أستاذا  نقل  ثم  بالقاهرة،  العليا  املعلمني  مدرسة  ىف  احلديث  للتاريخ  أستاذا 
احلديث بكلية اآلداب جامعة القاهرة )1929(، ثم رقى هبا أستاذا للتاريخ احلديث )1935(، 

وكان أول َمْن نال هذه الدرجة من املرصيني.

)5(
توىل حممد شفيق غربال عامدة كلية اآلداب )مايو 1939(، وكان ثالث العمداء املرصيني 
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)مارس  املعارف  لوزارة  مساعد  وكيل  منصب  إىل  نقل  ثم  فهمى،  ومنصور  حسني  طه  بعد 
1940(، ثم عاد أستاذا للتاريخ احلديث بكلية اآلداب )ديسمرب 1942( ثم انتقل إىل وزارة 
املعارف )يناير 1945( مستشارا فنيا للوزارة فوكيال هلا، وأسندت إليه ىف السنوات األخرية من 
حياته إدارة معهد الدراسات العربية العالية التابع جلامعة الدول العربية، وقد هنض هبذا املعهد 
هنضة كبرية. كام عني أستاذا غري متفرغ ىف كلية اآلداب منذ فرباير 1949.، وظل وثيق الصلة 

العلمية بتالميذه من أساتذة الكلية وطالهبا حتى وفاته.

)6(

كان شفيق غربال من املؤسسني جلمعية الدراسات التارخيية، وقد مثل مرص ىف عدة مؤمترات 
كان عضوا ىف جملسها  كام  اليونسكو،  ملنظمة  العمومية  اجلمعية  وفد مرص ىف  تارخيية، ورأس 
فرانكلني،  مؤسسة  أصدرهتا  التى  امليرسة«  العربية  »املوسوعة  إصدار  عىل  وأرشف  التنفيذى 

ا ىف زمنها. وكانت هذه املوسوعة فتحاً

ا ىف جممع اللغة العربية )1957(.  انتخب األستاذ حممد شفيق غربال عضواً

)7(

كان شفيق غربال واحدا من األعالم الذين حيرصون عىل التجويد، وكانت له آراء متفردة 
ىف بعض قضايا تاريخ مرص احلديث واملعارص، ومن أبرز هذه اآلراء رأيه ىف كرومر، فقد كان 
أبرز الذين انتبهوا إىل جوهر سياسة كرومر، وهو اجلوهر الذى مكن لالحتالل اإلنجليزى ىف 
مرص طيلة ربع القرن الذى قضاه ىف مرص، وهو يصف فلسفة كرومر بأهنا »كانت تقىض ببقاء 

االحتالل مبهام، وبعدم االستعجال، وبتغليب اجلوهر عىل العرض«.

كذلك كان له رأى ذكى ىف تعليل التطاحن السياسى بني قادة املرصيني وما أدى إليه هذا 
التطاحن ىف عرص الليربالية من خصومة جاحمة.

التاريخ  تناول  ىف  غربال  أسلوب  عىل  تسيطر  ما  ا  كثرياً والثقافية  الفلسفية  النزعة  وكانت 
ا بفلسفة القرن الثامن عرش، وكان يعلل هذا بقوله:  والوقائع التارخيية، وقد عرف أنه كان مغرماً
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إهنا »كانت الفلسفة األوروبية التى اتصلنا هبا حينام عاد االتصال بيننا وبني أوروبا منذ أوائل 
القرن التاسع عرش، وأعتقد أهنا كان هلا تأثري عميق ىف حياتنا الفكرية، وىف تطورنا السياسى عىل 

حد سواء، وهذا ىف نظرى مربر آخر لدراستها«. 

وقد ظهر هذا االعتناء الشديد هبذه الفلسفة ىف ترمجته لكتاب »املدينة الفاضلة عند فالسفة 
القرن الثامن عرش«، وقد كتب مقدمة قيمة هلذا الكتاب الذى ألفه كارل بيكر. 

)8( 

وللدكتور شفيق غربال دراسة قيمة )بل نموذجية( عن فكر الدكتور حممد حسني هيكل 
وما يمثله من روح النهضة عند جيله من املفكرين املرصيني، وقد ألقى هذه الدراسة ىف احلفل 
ا ىف جممع اللغة العربية، إذ جاء اختياره للكرسى الذى كان سلفه فيه  الذى أقيم الستقباله عضواً
هو الدكتور هيكل، وىف هذه الكلمة/ الدراسة حتدث غربال عن تأثريات الفالسفة األجانب 
ىف عقلية هيكل، ومصطفى عبد الرازق، وطه حسني، وقد حلل غربال إعجاب هيكل بروسو 
وترمجته لشخصيته، كذلك اهتم شفيق غربال بتقدير قيمة جهد هيكل الصحفى منذ نشاطه ىف 
احلزب الديمقراطى وحتى إنشائه جريدة »السياسة«، وىف هذا الصدد خالف األستاذ غربال ما 

كان الدكتور هيكل يراه ىف نفسه من معاناة للفروق بني الصحفى والسياسى. 

وكان يرى ىف مذكرات الدكتور هيكل ميزة هامة هى أهنا ال تتناول إال ما هو ظاهر، وقلام 
هتتم بام بعث ذلك الظاهر عىل الظهور أو بام امتد من آثار ذلك الظاهر إىل ما هو كامن.

)9(

ترك األستاذ شفيق غربال جمموعة مهمة من الكتب:

 � »بداية املسألة املرصية وظهور حممد عىل« وهوكتابه األول، وقد نال به درجة املاجستري 
واليزال هذا الكتاب يعد عمال علميا خالدا.

ونال  واحد  جزء  منه  ظهر   » � 1936 معاهدة  إىل  االحتالل  من  الربيطانية   »املفاوضات 
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رائدة  الثانى، وىف هذا اجلزء حماولة  كتابه  الدولة )ىف عهدها األول( وهو  عليه جائزة 
لتنظيم حقائق احلقبة املعارصة من تاريخ مرص.

»منهاج مفصل لدراسة العوامل التارخيية ىف بناء األمة عىل ما هى عليه اليوم«. � 

. »حممد عىل الكبري« ىف سلسلة أعالم اإلسالم، القاهرة، 1944 �

 � ترجم »املدينة الفاضلة عند فالسفة القرن التاسع عرش« من تأليف بيكر.

أما بحوثه فشملت:

 � »مرص وأوروبا والدولة العثامنية، من وقت احلملة الفرنسية عىل مرص، إىل قرب سقوط 
نابليون«.

»اجلنرال يعقوب والفارس السكارس«، القاهرة. � 

»تونس اخلرضاء«، القاهرة. � 

القاهرة،  جامعة  اآلداب  كلية  جملة  عرش«،  السابع  القرن  ىف  إيطاليا  ىف  سورى   �  »أمري 
.1934

القاهرة،  جامعة  اآلداب  كلية  جملة   ،») � 1081 ـ   1798( الطرق»  مفرتق  عند   »مرص 
.1938

»أساليب كتابة التاريخ عند العرب«. � 

»كتابة األعالم األجنبية بحروف عربية«. � 

»كيف دخلت بعض املصطلحات السياسية ىف اللغة العربية«. � 

»ترمجة أصول الرشائع» لفتحى زغلول«. � 

 � كلمته )وتتضمن كام ذكرنا ترمجة وافية عن الدكتور حممد حسني هيكل باشا( ىف حفل 
ا ىف جممع اللغة العربية. استقباله عضواً

ا ىف جممع اللغة العربية. كلمته التى استقبل هبا الدكتور أمحد بدوى عضواً � 
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الفصل التاسع

د. محمد فؤاد شكرى
)1963-1906(

)1(

ينبغى االنتباه إىل التفريق بينه وبني الدكتور حممد أنور شكرى السابق عليه ىف امليالد، والذى 
كان من أساتذة اآلثار املرصيني الذين مثلوا اجليل األول ىف اجلامعة املرصية، وقد عاش بعده 

ا وعرشين سنة. مخساً

واحد من أبرز أساتذة التاريخ احلديث ىف اجلامعات املرصية، ألف ىف مرحلة مبكرة جمموعة 
متميزة من الكتب اجلامعية التى تناولت تاريخ مرص ىف عهد حممد عىل وخلفائه املبارشين، كام 
عنى بدراسة تاريخ الدولة السنوسية املعارصة ىف ليبيا، وبتفاصيل عالقات مرص والسودان ىف 

القرن التاسع عرش.

فؤاد  حممد  للدكتور  لرتمجته  السباعى  حممد  السباعى  الدكتور  بالفضل  أذكر  أن  وهيمنى 
شكرى ىف ندوة الدراسات الرشقية ىف مخسني عاما أكتوبر 1993.

)2(

العليا  املعلمني  مدرسة  دبلوم  عىل  وحصل  مدنيًّا  تعلياماً  شكرى  فؤاد  حممد  الدكتور  تلقى 
املوازية ألوىل دفعات اجلامعة املرصية، ونال  الدفعة  الدفعة السابقة مبارشة عىل  )1927( ىف 
بعثة لدراسة التاريخ ىف بريطانيا ورسعان ما نال درجة بكالوريوس الرشف ىف التاريخ احلديث 
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من جامعة ليفربول )1931(، ثم درجة املاجستري ىف اآلداب من نفس اجلامعة )1933(، ثم 
درجة الدكتوراه ىف الفلسفة والتاريخ احلديث )1935(.

)3(

ا للتاريخ ىف كلية اآلداب بجامعة القاهرة،  عمل الدكتور حممد فؤاد شكرى بعد عودته مدرساً
وتدرج ىف وظائف هيئة التدريس حتى نال األستاذية.

من مؤلفات الدكتور حممد فؤاد شكرى: 

.) »احلملة الفرنسية وظهور حممد عىل« )1942 �

 .) و»مرص والسيادة عىل السودان.. الوضع التارخيى للمسألة« )1946 �

.) و»احلكم املرصى ىف السودان )1820 ـ 1882(« )1947 �

 .) و»أملانيا النازية.. دراسة ىف التاريخ األوروبى املعارص« )1939 ـ 1945(« )1948 �

.) و»السنوسية دين ودولة« )1948 �

.) و»عبد اهلل جاك وخروج الفرنسيني من مرص« )1952 �

 .) و»ميالد دولة: ليبيا احلديثة وثائق حتريرها واستقالهلا )1945 ـ 1947(« )1957 �

 و»مرص والسودان تاريخ وحدة وادى النيل السياسية ىف القرن التاسع عرش )1820 � ـ 
.)1957( »)1899

.) و»الرصاع بني الربجوازية واإلقطاع )1789 ـ 1847(« )1958 �

.) »مرص ىف مطلع القرن التاسع عرش )1801 ـ 1811(« )1958 �

)4(

اجلامعية  الكتب  بعض  تأليف  ىف  زمالئه  بعض  مع  شكرى  فؤاد  حممد  الدكتور  اشرتك 
واملرجعية، منها: 
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»بناء دولة: مرص حممد عىل السياسة الداخلية« )1948(.

الفرنسية(  الثورة  النهضة اإليطالية حتى  و»أوروبا ىف العصور احلديثة« اجلزء األول )من 
.)1957(

)5(

وللدكتور حممد فؤاد شكرى عدة بحوث، منها: 

»بعثة عسكرية بولونية ىف مرص ىف عهد حممد عىل« )1946(، و»صفحة من تاريخ السودان 
احلديث.. رحلة حممد عىل باشا إىل فازوغىل )1838 ـ 1839(« )1946(.

)6(

توىف الدكتور حممد فؤاد شكرى ىف 24 نوفمرب 1963.
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الفصل العاشر

د. أحمد عزت عبدالكريم
)1980-1909(

)1(

رائد من رواد املدرسة التارخيية ىف اجلامعات املرصية، وهو أبرز أساتذة التاريخ احلديث ىف 
اجليل الثانى من أساتذة اجلامعة، الذى يوازى اجليل األول من خرجييها.

ولد الدكتور أمحد عزت عبد الكريم ىف شبني الكوم باملنوفية ىف 19 يونيو 1909، وتلقى 
الثانوى ىف مدرستى  التعليم  التعليم االبتدائى ىف مدارس شبني الكوم وطنطا وقنا، ثم تلقى 
أسيوط والزقازيق الثانويتني، وحصل عىل شهادة البكالوريا )أدبى( عام 1926، وحصل عىل 

ليسانس اآلداب عام 1930 من جامعة القاهرة ىف ثانى دفعات كلية اآلداب.

الرتبية  معهد  دبلوم  عىل  فحصل  العليا  دراساته  الكريم  عبد  عزت  أمحد  الدكتور  تابع  ثم 
عام 1933، ثم عىل درجة املاجستري عام 1936، وقد عمل مدرسا بالتعليم الثانوى حتى عام 

ا بكلية اآلداب جامعة القاهرة )1938 ـ 1941(. 1938، ثم عني معيداً

)2(

نال الدكتور أمحد عزت عبد الكريم درجة الدكتوراه ىف التاريخ احلديث عام 1941، عني 
ا للتاريخ احلديث بآداب عني شمس  ا بكلية اآلداب )1941 ـ 1948(، ثم أستاذاً بعدها مدرساً

.)1951(
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اآلداب جامعة عني شمس )1961  لكلية  ا  الكريم عميداً الدكتور أمحد عزت عبد  اختري 
ـ   1968( للجامعة  ا  مديراً ثم   ،)1968 ـ   1964( شمس  عني  جلامعة  وكيال  ثم   ،)1964 ـ 
ا  ا للرتبية والتعليم، ثم عني أستاذاً 1969(، عقب اختيار سلفه الدكتور حممد حلمى مراد وزيراً

ا بعد إحالته للتقاعد )1969(. متفرغاً

)3(
كان ألمحد عزت عبد الكريم اهتامم بالغ بدراسة وحتليل »التاريخ االقتصادى«، و»التاريخ 
التاريخ  فهم  عىل  يقترص  املرصية  اجلامعات  ىف  التاريخ  فهم  فيه  كان  وقت  ىف  االجتامعى«، 
ا من تالميذه ىف الدراسات العليا إىل البحث ىف هذه املجاالت  السياسى وحده، وقد وجه عدداً
ا  ونجح ىف حتقيق التوازن املطلوب ىف دراسة التاريخ، وكان إنجازه هلذه اخلطوة يمثل حتدياًا كبرياً

حيث كان طالب الدراسات العليا ىف التاريخ يقرصون كل اهتاممهم عىل التاريخ السياسى.

وكان أمحد عزت عبد الكريم يعتقد أن تاريخ مرص ال يعرف الفجائية، وال يعرف التنكر 
التأريخ  العربى فقد حرص عىل  الكيان  بناء مستمر، وألن مرص جزء من  إنام األمر  للامىض، 
للعامل العربى، وأدخل املقررات اخلاصة بالتاريخ العربى احلديث ىف املقررات اجلامعية، وقام 
والكتب  العلمية  الرسائل  من  بطائفة  العربية  املكتبة  أثرى  وهكذا  فيها،  والتأليف  بتدريسها 

الدراسية التى شملت تاريخ العامل العربى.

)4(
التارخيية  الدراسات  توجيه  توىل  املعارصين، وقد  التاريخ  أساتذة  بالفضل معظم  له  يدين 
العليا والتأليف التارخيى ىف جامعة عني شمس وىف اجلامعات األخرى من خالل جتربة رائدة 
بآداب  التاريخ  قسم  ىف  أسبوعية  بصفة  يعقد  كان  الذى  احلديث«  التاريخ  »سمنار  ىف  متثلت 
عني شمس، وقد توىل رعاية هذا السمنار طيلة أستاذيته ورئاسته للقسم، ثم طيلة وجوده ىف 

املناصب اجلامعية العليا.

ا ضخاماً ىف ذكرى مرور  وقد أصدر أعضاء سمنار التاريخ احلديث بجامعة عني شمس جملداً
20 عاما عىل تأسيس السمنار تكرياماً ألستاذهم الدكتور أمحد عزت عبد الكريم، وكتب مقدمة 
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هذا الكتاب التذكارى الدكتور أمحد عبد الرحيم مصطفى الذى خلف أمحد عزت عبد الكريم 
ىف رئاسة السمنار.

)5(
ا ىف عدد من اجلامعات العربية واألجنبية،  ا زائراً عمل الدكتور أمحد عزت عبد الكريم أستاذاً
ا باجلامعة الليبية )1960  ا بجامعة دمشق )1946 ـ 1949(، وعمل أستاذاً حيث عمل أستاذاً
اخلرطوم  فرع  القاهرة  وجامعة   ،)1963( العربية  بريوت  بجامعة  ا  زائراً ا  وأستاذاً  ،)1961 ـ 
)1968 و1970(، وأستاذا بجامعة بريوت العربية )1969 ـ 1970(، وأستاذا زائرا بجامعة 
بن سعود  اإلمام حممد  بجامعة  زائرا  وأستاذا  الكويت )1970(، وجامعة دمشق )1971(، 

اإلسالمية بالرياض )نوفمرب 1975(.

)6(
ا ىف جلنة التاريخ واآلثار باملجلس األعىل لرعاية  كان الدكتور أمحد عزت عبد الكريم عضواً
للدراسات  املرصية  للجمعية  ا  ورئيساً  ،)1962 )منذ  االجتامعية  والعلوم  واآلداب  الفنون 
العلمى  البحث  )أكاديمية  االجتامعية  العلوم  جملس  ىف  ا  وعضواً  ،)1965 )منذ  التارخيية 
ا ىف جلنة  ا ىف املجمع العلمى املرصى )1975(، وعضواً والتكنولوجيا( )منذ 1974(، وعضواً
ا للجنة قطاع دراسة العلوم اإلنسانية باملجلس  تسجيل تاريخ الثورة )1975(، وقد اختري رئيساً
األعىل للجامعات التى أرشفت عىل تطوير الدراسة بكليتى اآلداب ودار العلوم، ورأس جلنة 

كتابة تاريخ العرب واإلسالم بجامعة الكويت )1974(.

)7(
شارك الدكتور أمحد عزت عبد الكريم ىف كثري من املؤمترات العربية والدولية، ومنها مؤمتر 
اخلرجيني العرب بريوت )1955(، ومؤمتر اآلثار بالبالد العربية )فاس 1959(، ومؤمتر التاريخ 
اآلسيوى بنيودهلى )1961(، ومؤمتر التاريخ ببغداد )مارس 1973(، ومؤمتر احلضارة العربية 

باجلامعة اللبنانية )مارس 1975(.
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وقد قام بعدد من الرحالت العلمية املهمة وقام بزيارة دور الوثائق بإيطاليا والنمسا وفرنسا 
الصني  وزار   ،)1952( بأمريكا  فرجينيا  بجامعة  ا  زائراً ا  أستاذاً عمل  ثم   ،)1951( وإنجلرتا 

الشعبية واالحتاد السوفيتى )1957(.

)8(
نال أمحد عزت عبد الكريم كثريا من التكريم والتقدير طيلة حياته العلمية، وقد منح وسام 
االجتامعية  العلوم  ىف  التقديرية  الدولة  جائزة  عىل  وحصل   ،)1948( السورى  االستحقاق 

)1975(، كام حصل عىل وسام اجلمهورية من الطبقة األوىل )1975(.

)9(
آثاره:

. »تاريخ التعليم ىف عرص حممد عىل«، القاهرة، 1938 �

 � »املجمل ىف التاريخ املرصى« اجلزء اخلاص بالفرتة من احلملة الفرنسية حتى هناية حكم 
اخلديو إسامعيل، القاهرة، 1942.

. »تاريخ التعليم ىف عرص عباس وسعيد«، القاهرة، 1945 �

. »تاريخ التعليم ىف عرص إسامعيل«، القاهرة، 1945 �

. »العرب والسياسة الدولية«، دمشق، 1947 �

 � »تاريخ التعليم ىف عرص حممد عىل.. مصادره ووثائقه«، املجلة التارخيية املرصية، العدد 
األول، القاهرة، 1948.

عني  جامعة  اآلداب،  كلية  حوليات  العثامنى«،  العهد  ىف  لسورية  اإلدارى   � »التقسيم 
شمس، العدد األول، القاهرة، 1951.

. »تاريخ أوروبا االقتصادى«، القاهرة، 1953 �

. »دراسات ىف النهضة العربية احلديثة«، القاهرة، 1958 �
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اآلثار  مؤمتر  أعامل  جمموعة  أثرية،  تارخيية  دراسة  بدمشق«،  العظم  باشا  أسعد   � »قرص 
بفاس، 1959.

 � »العالقات بني العرب واهلند ىف أواخر العرص الوسيط ومطلع العرص احلديث«، باللغة 
اإلنجليزية، جمموعة أعامل مؤمتر التاريخ اآلسيوى بنيودهلى، 1961.

. »نشأة املسألة اجلزائرية«، حوليات كلية اآلداب، جامعة عني شمس، القاهرة، 1963 �

 � »حركة التحول ىف بناء املجتمع القاهرى«، جمموعة أعامل الندوة الدولية أللفية القاهرة، 
القاهرة، 1969.

. »مخسون عاما عىل ثورة 1919«، مراجعة وتقديم، القاهرة، 1969 �

. »دراسات ىف تاريخ العرب احلديث«، بريوت، 1970 �

. »أزمة الفكر العربى ىف مطلع العرص احلديث«، جمموعة أعامل مؤمتر بغداد، 1973 �

. »حممد شفيق غربال: املعلم واملربى«، من كتاب ملاذا نعلم؟ القاهرة، مارس 1974 �

 � »عبد الرمحن اجلربتى: مؤرخ مرصى عىل مفرتق الطرق«، ضمن جمموعة أعامل ندوة 
عبد الرمحن اجلربتى، اجلمعية املرصية للدراسات التارخيية، القاهرة، 1974.

بريوت،  العربية،  احلضارة  مؤمتر  والتجديد«،  التقليد  بني  مرص  ىف  التارخيى   � »التأليف 
.1975

. »التقاء احلضارات« حمارضة ىف الرياض، 1975 �

بحوث ىف التغيري االجتامعى ملجتمع القاهرة ىف القرن التاسع عرش. � 

»أزمة الفكر العربى ىف مطلع العرص احلديث«. � 

. »دراسات عن ابن عبد احلكم«، املكتبة العربية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1975 �

)10(
وله حمارضات ىف معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة:
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»احلركة الوطنية ىف اجلزائر«. � 

»تطور املسألة اجلزائرية«. � 

»حركة التجديد وأوائل القرن التاسع عرش«. � 

)11(

وىف جمال الرتمجة ومراجعة الكتب املرتمجة:

. »البندقية مجهورية أرستقراطية«، شارل ديل )عن الفرنسة(، القاهرة، 1948 �

. »بريطانيا والدول العربية«، سيتون وليامز، القاهرة، 1952 �

. »خمترص دراسة التاريخ« اجلزآن الثالث والرابع، أرنولد توينبى، القاهرة، 1966 �

القاهرة،  جملدان،  ومتربىل،  جرانت  والعرشين«،  عرش  التاسع  القرنني  ىف   � »أوروبا 
.1967

. »املجتمع اإلسالمى والغرب«، القسم األول، جزآ جب وبون، القاهرة، 1971 �

 � »أصول التاريخ األوروبى احلديث«، هربرت فيرش، ترمجة زينب عصمت راشد وأمحد 
عبد الرحيم مصطفى، املعارف، 1961.

)12(

كذلك قام بتحقيق:

. »حوادث دمشق اليومية« للبديرى احلالق، القاهرة، 1959 �

ويذكر أنه أرشف عىل سلسلة املكتبة التارخيية، التى صدر منها مخسة عرش كتابا ىف الفرتة ما 
بني 1958 و1968، مراجعة وتقديام.
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الفصل الحادى عشر 

الدكتور محمد أنيس
)1986 - 1921(

)1(
يمثل الدكتور حممد أنيس قيمة كبرية بني أساتذة التاريخ املعارص، وقد جاءته هذه القيمة من 
ا عام هو متوقع من الرتتيب املتعلق بالزمن  عدة حماور كنت وال أزال أرى أن أرتبها ترتيباًا خمتلفاً

ىف احلديث عن أى شخصية .

 ذلك أن أبرز ما تركه حممد أنيس هو بعض تالميذه الذين راجع أعامهلم العلمية وهم يعدون 
رسائلهم العلمية حتت إرشافه فجاءت الرسالة مكتملة إىل حد معجز عارضة حلقيقة موقف 
بتاريخ  ووعيه  أنيس  حممد  عناية  أن  وتقديرى  مستوعباًا،  ا  منصفاً ا  ذكيًّ ا  عرضاً الوطنية  احلركة 
الوفد املرصى واملفاوضات املرصية الربيطانية وجهود االستقالل واحلفاظ عىل الدستور ودعم 
الديمقراطية واحلياة احلزبية وزعامة سعد زغلول والنحاس )وهى كام نرى قضايا متعددة وإن 
كانت متشابكة( كانت هى أبرز العوامل التى حفظت للحركة الوطنية تارخيها املنصف ىف مناخ 
ا كل احلرص عىل التقليل من دور زعامئه وعىل  شموىل كان عىل أقل تقدير معادياًا للوفد وحريصاً
التقليل من دور الفكرة الليربالية وعىل التقليل من دور احلياة احلزبية و عىل التقليل من دور 

األغلبية عىل وجه التحديد.

)2(
ونحن إذا نظرنا إىل األساتذة املعارصين ملحمد أنيس النزعجنا مما يشيع ىف كتاباهتم وآرائهم 



108

من حتفظات )بل وجتنيات(كثرية جتاه الوفد وجتاه حكم الشعب وجتاه فكرة األغلبية، ومع كل 
أنيس إىل الشعب وحركته  انحياز حممد  تقديرنا هلؤالء األساتذة وعلمهم وشخصياهتم، فإن 
وثورته وإىل األداء الليرباىل ىف جممله كان صامم األمان الذى حفظ للوطن تارخيه، ويكفى مرص 
املعارصة أن يكون حممد أنيس قد أرشف عىل رسالة واحدة من التى انحازت للشعب وأنجزت 
ا عن األيديولوجيا واالنحياز  للشعب هذا التاريخ املكتوب بلغة العلم، والوثيقة واحلقيقة بعيداً

اخلفى أو املستخفى آلليات ثورة 23 يوليو عىل حساب الشعب. 

)3(

ا عن االنحياز املعلن لثورة  و قد أتم الدكتور أنيس هذا اجلهد اإلرشاىف بفدائية وحب بعيداً
1952 أو لقادهتا عىل حساب أسالفهم من الزعامء احلقيقيني.

)4(

ا أمام االنحيازات من خالل بعض تالميذه وبعض أعامل  ا عالياً هكذا أنجز حممد أنيس سدًّ
تالميذه، وأصبحت مرص الليربالية ال تعانى من ظلم النفس وجلد الذات بفضل حممد أنيس 

ىف املحل األول.

وهبذا املثل ىف هذا امليدان تتضح لنا أن قيمة األستاذ اجلامعى يمكن تقديرها بميزان الذهب 
لو أنه أفلح وحقق نجاحا حقيقيا ىف توجيه عمل علمى واحد عىل مستوى رفيع من االتقان 
والتجويد واالنتامء، فبأستاذيته ملثل هذا العمل الواحد يكون األستاذ اجلامعى قد قدم لوطنه 

أجل خدمة.

)5(

ومن الطريف ىف هذا املقام أن حممد أنيس كان من الشجاعة بحيث آثر أن يمىض ىف هذا 
السبيل الشاق إىل النهاية عىل الرغم مما شاع عنه من حتفظ أكاديمى بعيد عن املقومات اخلطابية 

واالدعائية والتسلطية.
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لكن األطرف من هذا ما شهدته بنفسى وبعينى رأسى حني أعلن فؤاد رساج الدين تأسيس 
حزب الوفد اجلديد ىف احتفال شعبى كبري ىف قرصه ىف جاردن ستى، فإذا بمحمد أنيس- وهو 
نفس  ىف  الدين  رساج  من  بالقرب  جيلس  واالحتفالية-  الزعامية  امليول  عن  املعرض  الرجل 

األريكة، وال يشري رساج الدين ىف تعقيباته القصرية إىل أحد بقدر ما أشار إىل أنيس.

)6(

ا هائلة من  ا أن أنيس بحكم انتامئه لليسار واجه ىف أواخر حياته ضغوطاً ومن الطريف أيضاً
شباب اليسار كى حيتج عىل رساج الدين حني أدخل رساج الدين اإلخوان والوفد ىف حتالف 

جيابه احلزب الوطنى ىف بداية حكم مبارك. 

ومل تكن صحة حممد أنيس تسمح له أن يقاوم ضغوط الشباب اليسارى املتسلط، وال كان 
ا عليه. مطلوبا منه ذلك، وال كان قادراً

عن  وضوح  بكل  كشفت  إليها  اإلشارة  واملؤرخون  الكتاب  أغفل  التى  الواقعة  لكن 
عن  بعيد  حقيقى(  يسارى  كتيار  )وأحيانا  طليعى  وطنى  كتيار  الوفد  بني  جدا  الكبري  الفارق 
روح اإلقصاء وميال إىل االستيعاب وجانح إىل الوطنية وبني بعض التيارات اليسارية املراهقة 
التى اتسمت بسلوكني منتقدين وغري متناقضني: فقد مارست االنتهازية ىف كل موقف أتاح 
لالنتهازية مكسبا أو لوح بمكسب، وابتعدت عن املثالية ىف كل موقف كان يتطلب املثالية ... 

وهو موضوع حديث آخر.

)7(

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن ثورة 1952 كانت ومن حوهلا قد مهدت لصدور قرار 
بفصل الدكتور أنيس من اجلامعة ىف عام 1954، فأرضب تالميذه ىف قسم التاريخ عن الدراسة 
ا عىل ما حياك ضده، فأجهض الطلبة قرار فصله و عاد إىل قاعة  ا عن أستاذهم واحتجاجاً دفاعاً

املحارضات.

قاعة  أنيس  الدكتور  دخل   1956 الثالثى  العدوان  وقع  حني  أنه  يروى  فإنه  هذا  ومع 
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النضال،  وقت  هو  وإنام  الكالم،  وقت  اآلن  »ليس  واحدة:  مجلة  إال  يقل  فلم  املحارضات 
مراكز  إىل  واالنضامم  اللحظة،  هذه  ىف  للخروج  ا  مجيعاً دعوتكم  سوى  أقوله  ما  عندى  وليس 

التدريب«.

)8(

نأتى إىل ثانى ما تركه الدكتور حممد أنيس، وهو أعامله العملية، والشك ىف أهنا تتمتع بقدر 
ا أوسع  كبري من املنهجية والتفوق والدقة، لكننا بالطبع كنا نؤمل من هذا املؤرخ العظيم طيفاً
من هذه األعامل، لكننا نظلم الرجل إذا مل نذكر أن إنجازه نفسه كان نوعا من اإلعجاز ىف الزمن 
الذى ملع فيه اسمه ووصل إىل مرحلة العطاء العلمى نقصد: عهد ثورة 1952، وهو زمن مل 
يكن لريحب باإلنتاج املتوقع من أنيس ومل يكن ليتقبل وجود مثل هذا اإلنتاج وال أن يكون 
هذا اإلنتاج من املقررات الدراسية ىف املرحلة اجلامعية التى يتكون فيها رجال العهد اجلديد، 
ا باالتفاق  ا وال معلناًا، ولكنه كان مفهوما ومستقرًّ وبالطبع فإن مثل هذا التوجه مل يكن رصحياً
ا بسياج تقارير التنظيم الطليعى وما شاهبها التى كانت كفيلة باصطياد أى  الضمنى، وكان حمميًّ
إنصاف يقدمه حممد أنيس للحقبة الليربالية ودور احلركة الوطنية فيها، واستخراج اإلسقاط 

الواضح منه عىل فشل ثورة 1952 وفشل زعاماهتا ىف حتقيق نجاح مماثل.

ا من هذه املامرسات قد وجدت وتكررت وآذت حممد أنيس وحرمته  وال شك ىف أن كثرياً
الشباب  منظمة  عىل  وال   1952 ثورة  عىل  يبخل  مل  أنه  من  الرغم  عىل  يستحقه  ما  بعض  من 
االشرتاكى وال عىل معهد الدراسات االشرتاكية وال عىل كثري من املؤسسات األخرى بجهده 
العلمى الكفيل بدعم توجه ثورة 1952 وتثبيت أركاهنا، لكننا ال نستطيع أن ننكر أن مناخ 
أنيس  حممد  إنصاف  فإن  وهلذا  وقيادة،  وريادة  سيادة  األكثر  هو  كان  املنظم  والدس  التقارير 

للوفد والنحاس ىف حادث 4 فرباير)عىل سبيل املثال( يبقى بمثابة عمل فدائى جسور.

)10(

بكل  األكاديمية  السياسية  جتربته  عاش  أنيس  حممد  الدكتور  أن  فهو  اجلوانب  ثالث  أما 
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جوارحه فكان من األساتذة الرواد النوادر الذين مجعوا بني اهلواية واملهنة ومجعوا بني الدراية 
والرواية ومجعوا بني احلياة واملثال، وىف هذا الصدد تفوق أنيس عىل من كانوا يتفوقون عليه من 
السابقني واملعارصين من أساتذة التاريخ، وقد فرض هذا التفوق نفسه حني وجدنا ألنيس آثارا 

مبكرة منصفة لليربالية )واألغلبية( التى هو منها ومن حمبذهيا رغم انتامئه اليسارى الواضح.

ا وإنام كان تعبريا عن  ومن احلق أن مجع أنيس ىف فكره بني تيارى الوفد واليسار مل يكن نشازاً
توافق حقيقى ومبدئى، كام أن فهمه للحياة السياسية والعدالة االجتامعية واملامرسة الديمقراطية 
كان يعلو متاما عىل ميل بعض األكاديميني )وبعض االيديولوجيني( إىل ما عرف عنهم من تبنى 
أقوال ممجوجة ومثرية لالشمئزاز من قبيل عدم استعداد الشعب املرصى للديمقراطية أو عدم 
صالحية الديمقراطية للشعب املرصى، وهكذا فإن تعبري أنيس عن إيامنه بالشق االجتامعى ىف 
ا غري مبارش عن اعرتاضه عىل الشق السياسى ىف ممارسات 1952.  ممارسات 1952 كان تعبرياً

وليس ىف هذا أى مبالغة.

ا األستاذ السابق عليه وهو  وقد تفوق الدكتور حممد أنيس ىف هذا املعنى من حيث تفوق أيضاً
أمحد عزت عبد الكريم الذى آثر أن يتجه ببحوث التاريخ إىل اجلوانب االقتصادية واالجتامعية 
حتى ال يتورط ىف أشواك السياسة التى لن تسمح له باظهار وفديته املخلصة وال إيامنه بالشعب 

وحكم الشعب.

)11(

أن  وهو  ويعمقه،  الثالث  بالعنرص  فريتبط  أنيس  حممد  الدكتور  أداء  ىف  الرابع  العنرص  أما 
ومنظاماً  االنتامء  واضح  منتمياًا  يكون  أن  أخرى  بعد  مرة  قبل  بحيث  الشجاعة  من  كان  أنيس 
ا عىل فكرة التنظيم السياسى وال العمل اجلامهريى وال التثقيف  واضح االنتظام، ومل يتعال أبداً
السياسى وال الوعى احلزبى، كان ىف هذا سابقا عىل كل معارصيه وإن مل يكن أحد منهم قد 

وصل إىل ما وصل إليه من مكانة.

ا أعظم من التقييم اإلجيابى لوال حرص بعض  ا أن ينال قدراً كان الدكتور حممد أنيس حريًّ
اليساريني املتحمسني عىل أن يلووا عنق ممارسته لتخضع لتصوراهتم النظرية عن اليسار وعن 
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ا هلم هيتدون هبا ىف يساريتهم  حركة اليسار مع أنه كان من األوىل هبم أن يعتربوا جتربة أنيس نرباساً
بدالاً من أن يعتربوها ورقة امتحان يصححوهنا ويقيموهنا.

)12(

كان الدكتور أنيس ىف أعامله التارخييه حريصا عىل أن يربط احلركة التارخيية ىف مرص بإبراز 
دور املقاومة الشعبية، ورد اعتبار الشعب املرصى وسريته ىف صنع األحداث، ومقاومة الناس ىف 
مرص للنفوذ االستعامرى بجميع أشكاله، وإبراز دور احلركات الشعبية ىف مواجهة االحتالل.

والتاريخ  العثامنى  التاريخ  ىف  متعددة  مناطق  والدراسة  بالبحث  تناول  فقد  هذا  ومع 
األوروبى وأثر التاريخ االقتصادى ىف انتقال أوروبا من العصور الوسطى إىل احلديثة، ووثائق 
احلركات الشعبية والثورية ىف مرص، و أمهية الوثائق الربيطانية، والثورة الروسية الكربى ىف عام 

1917م، و املؤمتر اآلسيوى األفريقى، والقومية العربية، والقضية الفلسطينية.

كذلك ترك الدكتور حممد أنيس آثارا مهمة عن وثائق حريق القاهرة، وعن حادث 4 فرباير 
1942م، و كتب عن املجتمع املرصى من خالل املؤرخ عبد الرمحن اجلربتى ىف ضوء الوثائق.

كام كتب أيضا عن الرصاع العربى اإلرسائيىل وتأمالته وحتليالته.

املجتمع  العثامنى، وتطور  العرص  التاريخ املرصى ىف  املهمة: مدرسة  التارخيية  ومن أعامله 
املرصى من اإلقطاع إىل ثورة 23 يوليو.

)13(

من الرسائل التى أرشف عليها: رسالتا الدكتور عبد العظيم رمضان للامجستري والدكتوراه: 
»تطور احلركة الوطنية ىف مرص من 1918م إىل 1936م« و»تطور احلركة الوطنية ىف مرص من 
إبرام معاهدة 1936م إىل بداية احلرب العاملية الثانية«. ورسالة أمحد صدقى الدجانى للامجستري 
»نشأة احلركة السنوسية ونموها ىف القرن التاسع عرش«، ورسالة الدكتور عىل بركات للدكتوراه: 
ورسالة  1846-1914م«،  السياسية  احلركة  عىل  وأثره  مرص  ىف  الزراعية  امللكية   »تطور 
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اجلزائر«،  ىف  الفرنسيني  ضد  اجلزائرى  القادر  عبد  األمري  »كفاح  للامجستري:  جندى  اهلل  عبد 
السياسى  التاريخ  العاملية وأثرها ىف تطور  الدكتورة نوال راىض للامجستري: »احلركة  ورسالة 

ىف مرص 1899-1930م«.

)14(

أما اجلانب القومى واملؤسسى الذى ال يقل أمهية عن هذا كله فهو جهد الدكتور حممد أنيس 
ىف تأسيس مركز وثائق وتاريخ مرص املعارص من أجل جتميع وثائق التاريخ من داخل املركز 

وخارجه إلفادة أبنائه من الباحثني ىف سياق إعدادهم لدراساهتم.

وقد متكن املركز خالل إرشاف الدكتور حممد أنيس عليه ىف الفرتة 1967إىل 1975 من 
مجع العديد من الوثائق التى تؤرخ لسرية مرص وزعامئها وحركاهتا الثورية والشعبية.

ويذكر للدكتور حممد أنيس أنه وفق إىل استصدار القوانني التى متنع ترسب الوثائق املرصية 
إىل اخلارج.

)15(

لقد عرفت الدكتور حممد أنيس لفرتة قصرية، وأعجبت هبدوئه ورزانته وتواضعه وعلمه 
ا من الضوء عىل  وفهمه وبعده عن االدعاء، وإنى أدعو اهلل أن يمتد بى العمر حتى ألقى مزيداً

فكره ومنهجه.
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الفصل الثانى عشر 

د. أحمد عبدالرحيم مصطفى
)2002-1925(

)1(

ا لألستاذ اجلامعى أداء وفكرا، وقد مجع  كان الدكتور أمحد عبدالرحيم مصطفى نموذجا فذًّ
املنهجية واملوسوعية واعتدال الفكر واإليامن بالعلم ومنجزاته والفكر العلمى. 

وكان الدكتور أمحد عبدالرحيم مصطفى واسطة العقد بني أساتذة التاريخ املرصى املعارص، 
ومناقشة،  ا  وتدريساً وكتابة  بحثا  للتاريخ  حياته  وهب  فقد  العقد،  هذا  حبات  أبرز  من  وكان 
ا ىف هيئة التدريس مؤهالاً بالدكتوراه من لندن وهو ىف  ورزق التوفيق املبكر حني أصبح عضواً

الثالثني.

ظل الدكتور أمحد عبدالرحيم مصطفى بمثابة اإلنسان املتميز ىف قسم متميز ىف كلية متميزة 
اليسارية مثل  ا كامل  يساريًّ مل يصنف  فإنه  اليسارية  ميوله  الرغم من  متميزة، وعىل  ىف جامعة 

، وإنام كان يصنف ليرباليا يميل إىل اليسار، وكان كذلك بالفعل.  الدكتور حممد أنيس مثالاً

)2(

متيز الدكتور أمحد عبدالرحيم مصطفى عن كل أساتذة التاريخ بفهمه العميق للغة واألدب، 
ا عن ميول نقدية وأدبية وجدت  ومل يكن تأليفه املبكر عن توفيق احلكيم من فراغ، وإنام كان تعبرياً

نفسها بحاجة إىل التحقق والتعبري عن حمتواها.
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الفكر، وكان  الدقيق، كام كان يشجع عىل حرية  التخصص والتخصص  كان يشجع عىل 
، وهلذا وقع عليه االختيار ليكون عضوا ىف تنظيم  مع هذا مواكبا لتوجه الستينيات بعقل وتروٍّ
ا وأمينا للمكتب التنفيذى بكلية اآلداب جامعة عني شمس  الشباب االشرتاكى، واختري رائداً

حتى هزيمة يونيه عام 1967.

التى  البحث  حلقة  دعائم  وإرساء  تأسيس  ىف  الكريم  عبد  عزت  أمحد  د.  أستاذه  وشارك 
تقاليد  له  العليا فوضع  الدراسات  واملعارص لطالب  احلديث  التاريخ  باسم »سمنار«  عرفت 

وخطة عمل سامهت ىف إبراز هذا التجمع العلمى الفريد من نوعه ىف الدراسات اإلنسانية.

)3(

ا يفوق حبى لآلخرين من األساتذة التالني  كنت أحب الدكتور أمحد عبدالرحيم مصطفى حبًّ
تكامل  السبب ىف هذا  ، وكان  إىلَّ أقرب  يكونوا  أن  والنشاط  احلياة  الذين شاءت ظروف  له، 
ا ىف احلكم عىل األمور، وذلك عىل الرغم من اختالف  تكوينه الفكرى الذى كان يبدو واضحاً
توجهاتى عن توجهاته، فهو مل يكن يقدر الوفديني كام أقدرهم، ومل يكن يعرتف بالسادات عىل 

نحو ما أعرتف به وأقدره.. وهكذا.

وىف املقابل كنا نلتقى أونتطابق ىف أغلب أحكامنا اإلنسانية، وىف أحكامنا العقلية فلم يكن 
املسبق  املطلق وال االنحياز  أنصار االنحياز  العامل اجلليل ىف جوهر فكره األكاديمى من  هذا 

ولعل ىف هذه اخلصلة مفتاح نجاحه ومتيزه.

ا عىل أن يدرك احلقيقة التارخيية بعد أن تطورت احلقيقة املادية من املصادر اجلديدة   وكان قادراً
للرواية أو الوثيقة أو النتيجة . وذلك عىل خالف كثري من تالميذه الذين كانوا يفضلون اللجوء 

ا للفكر القديم الذى ألفوه أو حفظوا نصوصه. إىل تأويل الواقع اجلديد ليجعلوه خاضعاً

)4(
اجلامعات  أساتذة  ىف  النادرة  النامذج  من  ا  نموذجاً مصطفى  عبدالرحيم  أمحد  الدكتور  كان 
الرغم من أن تكوين هذا اجليل كان ليسمح بوجود كثريين من  املرصية ىف جيله وذلك عىل 
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أمثاله لكن التفوق فيام يبدو دفع أقرانه إىل التقوقع من أجل التفوق بينام، دفعه هو إىل التوسع 
ا وأوسع رؤية.  من أجل التفوق فكانت شخصيته أرحب أفقاً

لعلم  ا  أستاذاً يكون  أن  قبل  ا  أستاذاً أوالاً  يكون  أن  ينبغى  اجلامعة  أستاذ  إن  نقول:  كنا  وإذا 
أن  عىل  ا  قادراً كان  الذى  مصطفى  عبدالرحيم  أمحد  عىل  ا  متاماً تنطبق  القاعدة  هذه  فإن  معني، 
ا للفلسفة وأستاذا للنقد األدبى والدراسات األدبية بنفس القدرة  ا لالجتامع وأستاذاً يكون أستاذاً
ا عىل أن  قادراً املعارص كان  للتاريخ  إنه وهو أستاذ  املعارص، بل  للتاريخ  عىل أن يكون أستاذا 

ا للتاريخ القديم والوسيط. يكون أستاذاً

)5(
وليس أدل عىل حيوية هذا األستاذ وخصوبة فكره من كتابه ىف »أصول التاريخ العثامنى« 
الذى كتبه بعد سن التقاعد بأسلوب ومنهج اليقل ىف حيويته وىف عنفوانه عن كتاب يصدر عن 

أستاذ شاب عفى.

وكان الدكتور أمحد عبدالرحيم مصطفى قد كتب هذا الكتاب القيم حني دعى إىل تدريس 
ا عىل أن يضيف إىل األدبيات  مقرر ىف هذا التخصص ىف اجلامعة األمريكية بالقاهرة.  وكان قادراً
السابقة ىف هذا التخصص من ثقافته التارخيية الواسعة ومن خربته التى تكونت ىف أثناء إعداده 

لرسالة املاجستري.

كام أن دراساته عن أملانيا واملرشق العربى ومثلها عن أمريكا واملرشق العربى تدل بوضوح 
عىل مكانة أستاذ عاملى ال يقف التاريخ املعارص عنده عند حدود وطنه أو إقليمه.

ا وبحثاًا وترمجة. وعىل وجه العموم فالتزال كتبه بمثابة مراجع معتمدة تأليفاً

وىف هذا الصدد طلبت إليه أن يكتب مقدمة كتابى »املحافظون« وأنا أعلم أنه سيضعه حيث هو 
من علم التاريخ او باألحرى من حيث هو بعيد عن التاريخ التقليدى، وقد تفضل عىل هبذه املقدمة.

)6(
ومهام كان من استفادة الكويت وغريها من وجود أمحد عبدالرحيم مصطفى ىف جامعتها 
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النضج  سن  بلغ  أن  بعد  األكاديمية  حياهتا  عن  الرجل  هذا  بغياب  الكثري  مرص  خرست  فقد 
والسن الذهبية للعطاء، ومل يكن هناك مربر مهام كان ألن يغيب مثل هذا الرجل عن مدرسته 

األصيلة عىل هذا النحو وهو ما بني الستني والسبعني ىف قمة زمن العطاء.

فإننا نستطيع أن نقول: إن أمحد عبدالرحيم مصطفى مل يغب ىف  التأريخ  واذا كنا ىف مقام 
هذه الفرتة وحده عن وطنه وإنام غاب معه ما اليقل عن عرشة من أفضل األساتذة املرصيني 
افتقدوه  الذى  املادى  الكويت وىف غريها ووجدوا اجلزاء  التخصصات املختلفة عملوا ىف  ىف 
ىف مرص التى اضطرهتا ظروف الستينيات وما بعدها إىل أن تكون عاجزة عن أن حتتفظ هبؤالء 

األساتذة ىف جامعاهتا إال بأن ينفقوا هم عىل اجلامعة.

)7(
الغيانية ألرسة متوسطة ىف 28  الرحيم مصطفى بسوهاج ىف حى  الدكتور أمحد عبد  ولد 
يونيه  ىف  وخترج   1942 سبتمرب  ىف  القاهرة  جامعة  ىف  التاريخ  بقسم  والتحق   1925 نوفمرب 
ا وكان ضمن أوائل اخلرجيني وتسلم شهادته اجلامعية ىف حفل ملكى  1946 بتقدير جيد جدًّ

حرضه جاللة امللك فاروق و سلم فيها األوائل شهاداهتم.

بالتدريس  التاريخ احلديث ىف نفس الوقت الذى اشتغل فيه  العليا ىف  واظب عىل دراسته 
لعدة سنوات ىف سوهاج ىف مرحلة التعليم الثانوى.

عرص  ىف  برتكيا  مرص  عالقات  عن  رسالته  وكانت   ،1951 املاجستري  درجة  عىل  حصل 
د. حممد  الكريم، وناقشه  عبد  عزت  أستاذه أمحد  إرشاف  حتت   1879/63 إسامعيل  اخلديو 

صربى السوربونى، د. حممد فؤاد شكرى. 

وقد طبعت هذه الرسالة ىف كتاب فيام بعد بدار املعارف عام 1967.

)8(
عني  بجامعة  اآلداب  كلية  التاريخ  بقسم  ا  معيداً مصطفى  الرحيم  عبد  أمحد  الدكتور  عني 
شمس فسجل لنيل الدكتوراه ىف موضوع )املسألة املرصية بني عامى 1882/79( حتت إرشاف 
أ.د.أمحد عزت عبد الكريم ولكنه حصل عىل بعثة حكومية إىل إنجلرتا لدراسة الدكتوراه ىف 
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الداخلية  مرص  )شؤون  عنوان  حتت  وسجل  لندن  بجامعة  فالتحق   1952 احلديث  التاريخ 
واخلارجية( من عام 1876 إىل عام 1882.

وقد نال الدكتوراه من جامعة لندن عام 1955 وقد نرشت الرسالة عام 1966 بعد ترمجتها 
إىل العربية فيام بعد بدار املعارف حتت عنوان »مرص واملسألة املرصية«.

للتاريخ احلديث املعارص بكلية اآلداب  الدكتوراه عمل مدرسا  وبعد حصوله عىل درجة 
جامعة عني شمس، وترقى حتى أصبح أستاذا للتاريخ احلديث ىف عام 1968 ثم رئيسا لقسم 
التاريخ 1970 ثم وكيال للكلية 1972، ثم أعري ليكون أستاذ التاريخ العربى احلديث بجامعة 

الكويت منذ عام 1973، كام عمل ىف معهد دراسات الرشق األوسط بواشنطن.

ا هلا حتى سفرة إىل الكويت،  وكان عضوا ىف اجلمعية املرصية للدراسات التارخيية وأميناًا عامًّ
وجلنة  املساعدين  واألساتذة  األساتذة  لرتقيات  الدائمة  واللجنة  العرب  املؤرخني  احتاد  وىف 

التاريخ باملجلس األعىل للثقافة.

أرشف عىل عدة رسائل ىف التاريخ العربى احلديث كتبها دارسون من شتى أنحاء الوطن 
العربى. اشرتك ىف كثري من املؤمترات التارخيية ىف الوطن العربى وبريطانيا.

املؤرخني  وسام  عىل  وحصل  1998م،  عام  االجتامعية  العلوم  ىف  التقديرية  اجلائزة  نال 
العرب.

توىف 25 مارس 2002م بالقاهرة، ودفن بمسقط رأسه بسوهاج ىف اليوم التاىل. 
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