
 
 

1 

 

 عرص االنحطـاط

 عرص النهضـة

 خدعــــة آن هلــا أن تنتهـــي

 

             افشقخ جعػر ادفوجر

و  (مرص)يـدر أن كجد ذم توريخ األمم خدظي مثل هذه افتي صـّػً توريخ ظرب ادؼق خصوصًو 

ظذ أشوس أن ظرص االكحطوط يصل إػ هنويته . وظرص هنضي, ظرص اكحطوط, إػ ظرصين (افشوم)

وفؽـه بوفتلـقد يشؿل افػسة , ممتدًا ذم ادويض زمـًو ؽر بعقد حمدد, ذم آخر افؼرن افثومن ظؼ ادقالدي

 .افعثامكقي وادؿؾوـقي واأليوبقي فقْدأ من بعده ظرص افـفضي

ومػفومو االكحطوط وافـفضي مػفومون معّؼدان كّّْقون ال يؿؽن أن يتحؼؼو ذم صورهتام افـؼقي 

وفؽـفام مع . وحتى كظريًو يصعى أن كضع هلام حدودًا صورمي يتػق ظؾقفو مجقع افـوس. افـؿوذجقي

إػ درجي أن افـوس ـل افـوس وبؿختؾف مّتويوهتم خيتؾط , ذفك فقّو ؽواؿغ َواعي ادعوا  وموً 

وظذ هذا ؾنذا ــو كؼول أن ذم ذفك افتصـقف خمودظي ؾنن ظؾقـو أن . ظؾقفم األمر بقـفام جقاًل بعد جقل

فؽن ظؾقـو أن كؼول أول أين . كؼّدم تػّرًا فؽوهنو اكطؾً ظذ ـل أوفئك افـوس هذا افزمن افطويل

 ودوذا؟, ثم َمن ادخودع, هذه اخلدظي

وأصحوب هذا االدموه أّيًو ـوكوا يرون إػ احلؿؾي افـوبوفقوكقي افتي كزفً مرص ذم افّـي :  بطال افـفضي

واصطحى رجول , افْوب افذي دخؾً مـه افـفضي ألن ؿواد احلؿؾي جوء بؿطْعي ظربقي. م1798

ظؾم ؿوموا بدراشوت ظذ افطْقعي ادحؾقي وافتوريخ ادرصي افؼديم ثم كؼوا بعض افؽتى وؾقفو 

ثم إن افـفضي احلؼقؼقي بدأت ظذ يد حمؿد ظع افذي حؽم مرص ابتداًء من افّـي . كتواٍ أبحوثفم

ويـّى إفقه أكه كّظم صمون افدوفي وأكشل . أي بعد شْع شـوات من بدء احلؿؾي افػركّقي. م1805

. افدواوين واألجفزة احلؽومقي حتى صور هلو مظفر افدوفي احلديثي وأكشل جقشًو وأشطوالً ؿويغ

وـذفك افؽثر من ادعوهد واددارس وادصوكع وأرشل ظددًا من صْون مرص . ومـشآت ظديدة فؾري

وؾتح بوب بؾده فألجوكى . إػ أوروبو ظؿؾوا بعد ظودهتم ذم مدارس مرص ومعوهدهو وممشّوهتو

بحقٌ دخؾً مرص ظذ يده ذم ضور جديد . وصجعفم ظذ افعؿل ذم افتجورة وافصـوظي وافزراظي

 .شْؼً به ـل افواليوت افعثامكقي
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ؾؾــظر أوالً ذم مزرات وصف تؾك األزمون بلهنو ـوكً ظرص اكحطوط فـرى هل : ظرص اكحطوط

 .تّتحق  بوفػعل هذا افوصف

ممو ال ريى ؾقه أن دخول افعـوس افعّؽريي افؼودمي من أضراف دار اإلشالم واشتقالافو  ظذ احلؽم 

ذم ادراـز احلضوريي افؽزى وؿد زاد من ظؿق اهلوة افتي ـوكً تػصل بوفػعل بغ احلؿفور وافّؾطي 

من حقٌ أن همالء ؿد ؾرَوا من خورج ـل ادػوهقم  افّوادة . بوفػعل بغ اجلؿفور وافّؾطي

, ثم اشّوا ضْؼي ظّؽريي مغؾؼي ذات امتقوزات هواؾي ظؿؾً بؽل مو فدهيو من ؿوة. فؾؼظقي

وذم شْقل ذفك شّخرت افّقف بوإلَوؾي إػ . ظذ حقوضي امتقوزاهتو, وبؼّوة متـوهقي ظـد افؾزوم

كؿط من افػؽر ادرتزق كام كؿو افطػقؾقوت ظذ هومش افّؾطي ـون افػؽر افّقود أو ذا افوجه افوجه 

وظذ هذا ؾنذا ـون افوصف بوالكحطوط . افّقود افوحقد افذي ُأتقح فه أن يـؿو ويصل إػ اجلؿفور

ؾفو وصف , ومو كام ظذ هومشفو من ؾؽر رشؿي (افػؽريي)ُيؼصد به تؾك افّؾطي وشقوشتفو 

 .صحقح إػ حد بعقد

وخصوصًو . وفؽن إذا اخذكو ذم االظتْور مو جرى ؾقام بعد واكّجومًو مع كّّْقي االكحطوط وافـفضي

ؾنن ظؾقـو أن كؼّقم , فّْى شْق بقوكه, أكـو ال كشغل بوفـو بوفْحٌ ظن حوفتغ كؼقتغ كؿوذجقتغ

أن ـوؾي أصؽول افّؾطي ذم تؾك افؼرون بشتى كامذجفو ـوكً : األمور من زاويتغ أخريغ األوػ

يعـي هذا  (بقضي اإلشالم)تؾتؼي ظـد أمر ال كزاع ظؾقه إذ  خض والءهو خوفصًو دو ـون ُيعّز ظـه بـ

حؼًو أهنو ـوكً بّراكقي ؾؽريًو ظذ وجه افعؿوم وفؽـفو ـوكً ترى . افؽقون بحدوده افعؼواديي  وادوديي

ـام ترى إػ تّّؾط . إػ أرض اإلشالم ـلمر مؼدس يّتحق أن ُيْذل ذم شْقؾه ـل ؽوٍل وثؿغ

هذا مو . األجـْي بودعـى افعؼقدي ـلمر مرؾوض يراجه بلؿىص مو  ؾؽه افْالد من ؿوى كػّقي وموديي

افذي يعود إػ أن ادعتؼد افديـي . يؿؽن أن كؾخصه بوفذاتقي وافتامهي بغ افعؼقدة واإلكّون واألرض

وظذ هذا . أفػً إػ حد بعقد تلثر اهلقؿـي بوفؼوة, صّؽل وصقحي ـوؾقي ظؿؾقًو بغ افّؾطي وافـوس

ا يؽوكوا طواهر , ؾنن أبطوالً تورخيقغ وصعْقغ مثل كور افدين حمؿود وصال افدين وافظوهر بقزس

بل يـْغي أن , معزوفي تدين بزوزهو  إػ ظْؼريي همالء افعّؽريي وافّقوشقي وؿوة كػوشفم ؾؼط

تؾك افتي أدى مو أصوهبو من خؾل ؾقام بعد . يػفؿوا ـنؾراز ظضوي من ؿؾى ادػوهقم وافؼقم افشعْقي

 .إػ أن ظؿؼً األمي ظن أن تـجى أبطوالً هلم معـى ووزن أوفئك



 
 

3 

 

من هـو كػفم أيضًو ـقف كجحً األمي ذم رد ظوديي افصؾقْقغ وادغول فعد أن اكترصت ظؾقفم ذم 

ومن ادعؾوم أن اكتصورات ـزى ـفذه فقًّ . ثالث معورك ؾوصؾي حطغ وظغ جوفوت وادـصورة

. جرد ظؿل ظّؽري بل هي إكجوز حضوري متؽومل تّوهم ذم ـوؾي ظـوس احلضورة ؾؽريي وموديي

وظـدمو تػؾح أمي ذم ـّى ثالثي اكتصورات ـزى ظذ افتوايل َد أـثر من ظدو وذم ؾسة تؼل ظن 

من هـو أيضًو كػفم دوذا ظؿل افغرب االشتعامري . ؾؿن افظؾم افؽْر وَػفو بوالكحطوط, افؼرن

ومعه افصفقوكقي ظذ إزافي افدوفي افعثامكقي من افطريق ـؼط ال مـه الشتػرادهو بودـطؼي واإلمعون 

فؼد ـون دهوؿـي افّقوشي . ذم  زيؼفو وتؼّقؿفو مثل ترـي ال وارث هلو وَؿـًو اكتزاع ؾؾّطغ

ر . االشتعامريي يدرـون مـذ ؿركغ مو ا ُيػؾح بعض ممرخقـو ذم رؤيته حتى افقوم ـّ وهذه مـوشْي كذ

ؾقفو بلن افّؾطون ظْد احلؿقد آثر أن يعوين من خمتؾف ادؽواد االشتعامريي ظذ صخصه وبالده ظذ أن 

 .وفو أكه ؾعل دؾك شعقدًا وفدخل اشؿه افتوريخ بصورة خمتؾػي  وموً .يْقح ؿّاًم من ؾؾّطغ فؾقفود

وأؽؾْه , ذم تؾك افؼرون أيضًو ـوكً بالدكو تـتٍ ـل مو حتتوج إفقه وا تؽن تّتورد إال افؼؾقل: افثوكقي

ادراظي واحلؼول تـتٍ افطعوم . من بوب افؽامفقوت وأدوات افسف من ؾراء وجموهرات وحتف

ذم . أمو افـّقٍ ؾؼد ـون هـوك داااًم ؾواض ممتوزمـه جوهز فؾتصدير. وادحسؾوت األدوات وافّالح

إن ؿراءة . مؼوبل اشتراد مواد أوفقي ؿؾقؾي ـْعض ادعودن واألخشوب افثؿقـي ؽر ادتوؾرة ذم ادـطؼي

ٍيعي ذم ـتوب افرحؾي البن بطوضي افذي ضوف افعوا اإلشالمي من أؿصوه إػ أؿصوه ذم أواشط 

ودّون مالحظوت ومشوهدات حول خمتؾف افشمون , افؼرن افثومن اهلجري افرابع ظٌ ادقالدي

. وتضع يدكو ظؾقه بؾؿّي صورت كّقًو مـّّقوً , ُتظفر فـو ظودًو خمتؾػًو بشدة ظن هذا افذي كعرؾه افقوم

واحلؼقؼي أن وصف افرحؾي فؾصـواع . ظوا مؽتف بنكتوجه من افطعوم وافؾْوس وافّالح واألدوات

وبدااعفو وخمتؾف افزرع ذم ـل بؾد بؾد تريـو ظودًو متؽوماًل من افوجفي االؿتصوديي هذا ظذ افرؽم من 

وكشك ذم أكه ـون . أن افرحوفي ـلي رحوفي ا يؽن ذم وَع يمهؾه فتؼديم تؼرير دؿقق ظن ادوَوع

ّْع ظـوسه وفؽـه ـون ال يؿؽـه إال أن يالحظ االختصوصوت ادـوضؼقي ذم اإلكتوج . يؼصد تت

وإذ يّؿع اظتذاركو إفقه , وفو أن ابن بطوضي ظود افقوم فّلفـو اين َوع ـل ذفك. افصـوظي وافزراظي

 .بوالشتعامر وافتْعّقي شقشتؿـو ذم وجوهـو ويدير طفره ويؿيض ـّر افؼى

 .جمتؿع ـفذا ال يؿؽن وصػه بوالكحطوط. مرة أخرى



 
 

4 

 

من افغـي ظن افْقون أن احلؿؾي افـوبؾقوكقي ظذ مرص ثم افشوم ا تؽن صقئًو ؽر ؽر حرـي : ظرص هنضي

أن ظؿؾقي كؼل , حقٌ ثًْ ؾقام بعد. أمالهو ؽرور ؿوادهو افعّؽري وؾجوجته افعّؽريي. اشتعامريي

افرصاع بغ كوبؾقون وخصومه افّقوشقغ ن مٌحه ادحع يعـي أوروبو إػ افؼق ـون أمرًا بوهظ 

وؿد طفر ؾشؾفو بٌظي وبؽل ادعوين وذم رأشفو ادعـى افّقود وادعـى افعّؽري . افتؽوفقف

وفؽـفو كجحً ذم , ثم جوء من يؼول ؾقام بعد. ألشْوب ظدة هيؿـو مـفو اآلن ادؼوومي افشعْقي ذم مرص

 .أمر واحد هو ؾتح افْوب فؾـفضي ذم مرص ومـفو اكداحً ذم افؼق بوفتوجقه افذي أدحـو إفقه آكػوً 

وفّـو كدري ظذ وجه افتحديد وفؼد ـون من ادػقد أن كدري َمن افذي اخسع هذه األـذوبي 

ؾـحن ال كجد أيي . بقد أن يؽود يؽون من ادمـد أهنو أتً من حقٌ خرجً احلؿؾي كػّفو. افوؿحي

إصورة ذم ادصودر ادحؾقي افتي أرخً فـؿرص إبون احلؿؾي وظذ رأشفو توريخ اجلزيت ظجواى اآلثور 

أي إصورة إػ افـعم افتي هْطً ظذ افْؾد ظذ أكه يذـر ادطْعي ويشر إػ بعض ادمشّوت 

 .وشـؼول رأيـو ذم هذا ـؾه. وافـشوضوت افعؾؿقي

وفؼد كعؾم أن افػتوحوت واألظامل افعّؽريي هي من ادـوشْوت افتي تتالؿى ؾقفو افشعوب ؾتتعورف 

وفعؾفو ـوكً من أهم أشْوب ذفك ؿْل أن حيدث هذا افتالؿي . وتـثوؿف  ويلخذ بعضفو ظن بعض

افعظقم افذي أتوحته وشوال االتصول واالكتؼول احلديثي بحقٌ اكؽشػً افشعوب واألمم أموم 

فؽن اجلرب ال تميت هذه افثامر إال بؼوط ظؾرأشفو افتالؿي احلر بغ افشعْغ . بعضفو افْعض

إذ يّؼط حوجز افؾغي حقٌ يؽون , افغوزي وادغزّو افذي يليت ظودة ذم ؾسة افّالم افتي تع احلرب

 .وهو أمر يؼتيض زمـًو ـوؾقًو وذوضفو كعتؼدجزمًو أهنو ا حتؼق هـو. ؾضاًل ظن حوجز احلرب ذاهتو

ؿه افػركّقون ذم مرص مو يزيد ؿؾقاًل ظذ افصالص شـوات ا ختؿد خالهلو ادؼوومي افشعْقي افتي 

هذه ادؼوومي افتي وصؾً إػ ؿؿؿفو ذم اؽتقول . ال ذم األريوف وال ذم احلوارض. هنضً ذم وجوهفم

مع يد  (ـؾفر)ويّؿقه اجلريت  (ـؾْر)أول ؿواد فؾجقش بعد رحقل كوبؾقون ظوادًا إػ ؾركشو اددظو 

من هـو ؾنن ادّتعؿرين افػركّقغ ا يؼر هلم ذم مرص . أتى مرص من بالده هلذا افػرض, صوب حؾْي

وا يـجحوا ذم إؿومي ظالؿوت ضْقعقي مع افـوس ظذ افرؽم من أهنم واحلق يؼول بذفوا جمفودًا , ؿرار

فؽن احلوجز ادتؿّثل ذم رؾض شؾطي ؽر ادّؾم ـون أظذ من أن يتجووزه مع . صودؿًو ذم هذا افّْقل

من هـو ؾنن صالهتم . ـل مو مؾؽً أيدهيم من ظْؼريي ظّؽريي وأدوات شقطرة وتؼدم حضوري

وـثر ... اكحرصت تؼريًْو بلبـوء ديـفم من افؼْط ودمور اإلؾركٍ وبعض مّؾؿغ ممن تداخل معفم
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همالء آثروا أن يرحؾوا مع أشقودهم خوؾًو من  (2/476: اجلزيت)من كصورى افشوام واألروام 

واجلزاي تؼدم فـو ذم افصػحي كػّفو وصػًو حّقًو حلوفي اهلؾع افتي شودت أوفئك . ؽضى افـوس

حتى أن بعضفم ضّؾق , وؿد اخذوا يْقعون متوظفم وال يّتْؼون إال مو خفَّ محؾه وؽال ثؿـه, افـوس

ومن هـو كعرف أن افصالت افثؼوؾقي افتي كؿً ظذ هومش افوجود افػركز ـوكً . زوجته ختػػوً 

بحقٌ يؿؽن افؼول بؼدر ـوٍف من افثؼي أن مو . حمصورة ؾضاًل ظن أهنو رحؾً من بعد مع افعوادين

 .زرظه افؼوم ؿد ظؾق بلطالؾفم  وهم خورجون

, أمو مو ُيؼول ظن ظؾامء راؾؼوا احلؿؾي وأدوات ظؾؿقي محؾتفو بام ؾقه مطْعي وكشوط ظؾؿي صدر ظـفو

وفؽن ادخودظي هي ذم ادّن ظؾقـو هبو وحتؿقؾـو مجقؾفو ومطوفْتـو . ؾفر صحقح إذا ظـي به مو حدث ؾعالً 

واحلؼقؼي أن هذه ـؾفو ا تؽن إال جزءًا من احلؿؾي . بوالظساف بػضؾفو بوظتْورهو من أدوات هنضتـو

وا ختدم إال مؼوظفو االشتعامري وأشؾوبًو متؼدمًو بوفـّْي فؾخزات االشتعامريي ذم ذفك افزمون ذم 

إن زيورة واحدة فؼّم . مثؾفو مثل اجلـدي واددؾع شواء بّواء. ممورشي افـفى وؾرض افّقطرة

ذم بوريس تضعـو أموم افغويوت احلؼقؼقي من افعـويي افتي  (افؾوؾر)اآلثور ادرصيي افغـي ذم متحف 

افتي ا تؽن األوػ ظذ أيي حول ـام يتّْجح . مـحفو كوبؾقون وظؾامؤه فًثور ادرصيي وادطْعي افعربقي

ألؽراض شقوشقي , ا تّتخدم إال ذم ضْوظي ادـشورات افوجفي فؾشعى ادرصي, مـّظروا افـفضي

واألجفزةوادمشّوت افعؾؿقي ا تؽن إال وشقؾي فؾتلثر ظذ ادجتؿع ادرصي بغقي إؿـوظه . واَحي

واجلزي يؼدم فـو ذم أـثر من مؽون من اجلزء افثوين من تورخيه وصػًو مػصاًل حلقل . بتؼدم وؿوة ؽزاته

ـقؿقواقي وؾقزيواقي اشتعراَقي ـون افػركّقون حيؿؾون افـوس أو يغروهنم بؿشوهدهتو ُتظفر فـو ـم 

وأن من اإلزدراء بوفـفضي وَمن هنضً . ـوكً حمووالت ؾّدة وشطحقي ومثورًا هلزاه هو ظذ األؿل

 .هبم أن يؼول ؿوال هؽذا هنضً أمتـو

ؾفـو كواجه تورخيًو . مّلفي حمؿد ظع ودوره ذم افـفضي فقًّ مػضوحي وال بّقطي هلذه افدرجي

وفؽــو كواجه أيضًو ؽقوبًو . حؼقؼقًو ال تـؼصه افعـوس احلديثي وكواجه خطي حمؽؿي وراءهو رجل ؿودر

 .فؾتحؾقل افعؾؿي افصودق ظذ أشوس من مػوهقم واَحي ودؿقؼي

كزل حمؿد ظع مرص ـضوبط ظثامين ذم افؼوة افعّؽريي افتي أرشؾفو افعثامكقون ذم كطوق افتّويي 

وبودـوشْي ؾفذه أول تّويي شقوشقي )افّقوشقي افدوفقي فتصػقي افوَع افذي كشل ظن مغومرة كوبؾقون 

وخالل افػوُ افتي ظّؿً مرص بعد خروج  (يؿؽن وصػفو بـ دوفقي يؽون موَوظفو بؾد مّؾم
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وبعد أن صّػى أمراء ادامفقك افذين ـوكوا . كجح ذم افؼْض ظذ مؼوفقد افّؾطي, افػركّقغ مـفو

 . صور شقد وادي افـقل دون مـوزع1881يشّؽؾون ضْؼي إؿطوظقي مّقطرة ذم افّـي 

أراد حمؿد ظع أن جيعل بؾده ذم مّتوى افْؾدان ادتؼدمي وظؿل فذفك بؽل ؿوة وجدارة مّتؾفاًم 

ادعطقوت األشوشقي من دمربي األمم األوربقي متْعًو شقوشي داخؾقي تؼوم ظذ إصالحوت تـووفً 

إػ جوكى شقوشي خورجقي تتطؾع . ـام صّجع اهلجرة األجـْقي إػ مرص. افزراظي وافصـوظي وافتجورة

إػ افتوشع وتلشقس كػوذ ؿوي ذي مـحى اشتؼاليل ظن افدوفي افعثامكقي ترتؽز ظذ جقش كظومي 

 .ؿوي مـضْط وحّن افتّؾقح

ؾػي حغ يؿؽن أن كرى ؾقه جمرد مغومر آخر ذم شؾّؾي . تثر صخصقي حمؿد ظع وأظامفه جدالً ـْراً 

وجد ؾرَقته ذم َعف افدوفي . ضويؾي من ادغومرين افعّؽريغ افذين حيػل هبم توريخ ادـطؼي

ال , فؽي يمشس مؾؽًو بحجم ضؿوحه, افعثامكقي وافػوُ افتي أحدثفو االحتالل افػركّقل درص

. يؿؽن ألحد أن يـّى خصوصقته ـحوـم  ؾمه احلامشي إلهنوض بؾده تـؿويًو وشقوشقًو وظّؽريوً 

وـون ظـده افؼدر افؽوذم من افغرة ظؾذ ادصؾحي اإلشالمقي افعؾقو ـام يػفؿفو أو ظذ األؿل افؼدرة 

فؽـه بودؼوبل ا يؽن ظـده اخلزة افؽوؾقي بلحوبقل . دصؾحي شقوشقي واَحي, ظذ افتظوهر بذفك

أمثول معوسيه مسكقخ وتوفران وبودرشتون وبؿرامقفم افْعقدة ذم افّقطرة , دهوؿـي االشتعامر

أَف إػ ذفك أكه ـون ظذ افرؽم . افشومؾي افعؿقؼي وبلدواهتو افتي ـوكً تْدو بريئي حتى ذفك احلغ

ـام أن . من ـػوءته افّقوشقي ال يتؿتع بلي إدراك ألمهقي ادحوؾظي ظذ  وشك اجلفي افثؼوؾقي فشعْه

فذفك ؾنكه . صعوره بوحلوجي إػ أوروبو ـون شًْْو ـوؾقًو ظـده فتحّغ صورته أموم افرأي افعوم افوريب

ظؿل ربام دون أن يدري ظذ  فقد افطريق فتحؼقق شقوشي أوربقي مزمـي فؾتغؾغل ذم أظامق كّقٍ 

فؽـه فعى بؿفورة ظذ . وظذ أكه ظوكى ـثرًا من ادـوؾّي األوربقي ظذ بؾده. افؼق ادّؾم

فؽن هذه ـوكً تعرف ـقف تؼتّم  اجلْـي ذم . افتـوؿضوت افّقوشقي بغ افدول االشتعامريي ادتـوؾّي

ـون . ا يؽن حمؿد ظع يػفم افتؼدم إال ذم صورته األوربقي. افـفويي بحقٌ ال خيرج اجلؿقع خوٍين

. األمر افذي اشتغؾه االشتعامريون األوربقون إػ أبعد احلدود. ظؼل اؾركجي)يتْوهى بلكه صوحى 

واحلؼقؼي أن شقوشته ذم ادقودين افتـؿويي وافعّؽريي وافّقوشقي ـوكً افْوب افعريض فؾتدخل 

إذ . االشتعامري فقس ذم صمون مرص وحدهو بل ذم ـل األرايض افتي ـوكً حتً افرايي افعثامكقي

أدت إػ ؾتح افْالد أموم أوروبي وثؼوؾتفو ومْؼهيو واؿتصودهو وبدأت محؾي صؾقْقي تتػق ذم بواظثفو 
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فؽن , ـون حمؿد ظع فْؾد ؿوي. وأهداؾفو مع متطؾْوت افتوّشع افؼه فدى افدول األوربقي افؼويي

دون أن يعـي ذفك ظـده إال جقشًو ؿويًو أي ذم افـفويي يدًا أؿوى تؼْض ظذ افّؾطي وإال تغذيي أؾضل 

أمو افعدافي خصوصًو االجتامظقي ؾذفك مو ا خيطر به بْول ـون مهه حمصورًا بوحلؾقى وظذ . خلزيـته

 .افْؼرة أن تعطي بلي وشقؾي

بؿـوشْي احلديٌ ظن افعدافي كـوه هـو بنظجوب اجلزيت افذي وصل إػ حد افدهشي بوإلجراءات 

ظؾقه وهو افذي ُؿْض  (ـؾقْر)ؿوادهم افدؿقؼي افتي اتْعفو افػركّقون ذم حموـؿي شؾقامن احلؾْي ؿوتل 

وهلذا ؾنكه أثًْ افـص افؽومل دحِ ادحوـؿي دو ؾقه من االظتْور وَْط . ؾقام يشْه اجلرم ادشفود

وـقف ؿد دمّرى ظذ ـْرهم . األحؽوم من همالء افطواػي افذين حيؽؿون افعؼل وال يديـون بدين

ويعّوهبم رجل يػوؿي أهوج وؽدروه وؿْضوا ظؾقه وؾرروه وا يعجؾوا بؼتؾه وؿتل من أخز ظـفم 

بل , دجرد اإلؿرار بعد أن ظثروا ظؾقه وجدوا معه آفي افؼتل مؾطخي بدم شوري ظّؽرهم وأمرهم

بخالف مو رأيـوه بعد ذفك من ؾعل أو بوش افعّؽر افذين يدظون اإلشالم . رتْوا حؽومي وحموـؿي

ويزظؿون أهنم جموهدون وؿتؾفم األكػس ودّمرهيم ظذ هدم افْـقي اإلكّوكقي بؿجرد صفواهتم 

هوذا َؿر اَعى ُيػصح ظن . ( ومو بعدهو2/359:اجلزيت)احلقواكقي ممو شقتذ ظؾقك بعضه بعد 

وهوذا جوكى ممو ؾشل حمؿد ظع ذم . مؽـوهنـوظقًو َؿـًو افػرديي وادزاجقي وافّؾطويي ظـد حوـؿقه

اإلكّون وـرامته وحؼوؿه افتي ال يؿؽن أن يرتػع بـوء افـفضي إال : رؤيته وهو يّعى إػ إهنوض بؾده

 .ظذ أشوشفو

واحلؼقؼي اكه ذم شؾوـه مع افرظقي ا يؽن خيتؾف ـثرًا ظن . ا يؽن حمؿد ظع حيؿل أي مثول أخالؿي

خصوصقته افؽزى وافوحقدة هي ذم هذا افـزوع افغومض وافعجقى . أي أمر ممؾوـي أو وال ظثامين

وهو كزوع ؽريى جدًا بوفـّْي فعرصه ومؼويقس ظرصه . إػ اختوذ أوروبي واالوروبغ مثوالً فه

وفؽـه فقس هبذه افدرجي من افغرابي إذا أخذكو ذم االظتْور أصل . وافؼدوات ادتوحي حتى ذفك احلغ

ُترى هل يؿؽن افتحدث ظن ظالؿي بغ أصل حمؿد ظع األوريب وإن يؽن إػ . افرجل ومـْته األوريب

ريف أوروبي وبغ هذا افـوع؟ هل ـون هذا األفْوين وهو يعؿل جوهدًا ظذ بـوء مرص ظذ مثول 

 .أورويي يصدر ظن آفقي ظؼؾقي تدور حول وضـه افْعقد؟ اجلواب حيتوج إػ دراشي مّتؼؾي

خصوصًو افتـؿويي افتي تطّؾعً إػ جعل مرص , فؼد ؿقل ـالم ـثر ذم أشْوب ؾشل شقوشي حمؿد ظع

وال ريى بلكه ـون فؾؿمامرات االشتعامريي دورًا ؽر . بؾدًا صـوظقًو ظذ مثول افدول األوربقي ادتؼدمي
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وفؽن ـقف المرئ أن يغض . مـؽور ذم افـتقجي ادمشػي افتي رشً ظؾقفو جفود حوـم مرص أخراً 

افطرف ظن أشْوب وظوامل أخرى ال ظالؿي هلو بوالشتعامر ومؽواده بل بّقوشيحمؿد ظع 

وصخصقته؟ ـقف يؿؽن أن كـّى أكه وَع كصى ظقـقه ؾًو يؽود يؽون مّتحقاًل الظتْورات تورخيقي 

واجتامظقي؟ من حقٌ أكه أراد أن ُيؼقم هنضي صـوظقي ال تتوؾر هلو افؼوظدة ادـوشْي وا يّؾك إفقفو 

افطريق افصحقح اظتؼودًا مـه أن جمرد اشتراد اخلزاء واآلالت يػتح أمومه بوب اإلكتوج افصـوظي 

متجوهاًل خزات افشعى ادحدودة ذم هذا ادجول واحلوجز افثؼوذم افذي يؼف بغ اإلكّون وآفي هي 

ومتجوهاًل أيضًو وبشؽل يثر احلـق واألشى افدور افذي يؿؽن أن تّوهم به . إكتوج ثؼوؾي مغويرة

فؽل ذفك ؾنكه اصطدم . أكامط األبداع ادحؾقي ؾقام فو أتقح هلو إكّون آخر يػفؿفو وحيّن اإلؾودة مـفو

حوجز ؿوامه , بوحلوجز افذي اصطدمً به ظومي مؼوظوت افتـؿقي افصـوظقي من بعده حتى افقوم

وحّل حمؿد ظع ادعضؾي بطريؼي افغّجي افتي تعّز ظن .  ـّع افـوس ورؾضفم افعؿل ذم مصوكعه

وظذ افرؽم من ذفك , ؾوفتجل إػ كظوم افّخرة أي شوق افـوس بوفؼوة فؾعؿل ذم مصوكعه, صخصقته

ؾنن افصـوظوت افتي أؿومفو ـوكً بوهظي افتؽوفقف بحقٌ أن ادـّوجوت افتي ـوكً تـتجفو ـوكً 

ادؼق : جالل أمحد أمغ)أؽذ بؽثر من أشعور ادـّوجوت افتي يؿؽن أن يّتوردهو من بريطوكقو 

هذا ؾضاًل ظن مغومراته افعّؽريي افْوهظي افتي وصؾً إػ افقوكون  ( ومو بعدهو20/افعريب وافغرب

وا دمّر ظؾقه شوى , وافتي ـوكً تّتـزف خزيـته ادرهؼي. واحلجوز واألكوَول مرورتًو بّوريي

ومن هـو كرى أكه بغ مؼوظوت تـؿويي تػتؼر إػ افتخطقط افّؾقم وبغ مغومرات ظّؽريي . اخلراب

متوافقي وبوهظي افتؽوفقف ؾنكه ذم هنويوت أن كتصور كجوح مؼوع حمؿد ظع حتى فو حترر من ـل 

وهؽذا ؾنكه ذم هنويوت ؾسته ـتن ـل مو بؼي من ذفك افْـوء افصـوظي افضخم افذي . َغط خورجي

ـؾف اداليغ ال يزيد ظذ ـؿقي من اآلالت ايت ظالهو افصدأ متـوثرة ذم أكحوء افْالد ذم مْون متداظقي 

وـوكً حصقؾي شقوشته أن حجم افتدخل ااشتعامري وصل إػ درجي أكه ـون ظذ افْوصو . مفجورة

افعجوز أن يّتجدي من رؤشوء وزرات اكؽؾسا وافـؿّو وؾركّو أن يؿـّوا ظؾقه بْؼوء احلؽم ذم ظؼْه 

وفؽــو مجقعًو كعرف بدرجي وبلخرى افثؿن افْوهظ افذي طؾً . وـون دحؿد ظع مو أراد. من بعده

كتقجي هذا ادّعى األخر فْطل . افخ...مرص تدؾعه جقاًل بعد جقل من اشتؼالهلو وحريتفو وـرامتفو

افـفضي وفقس يصعى ظذ أي ـون أن يرى افصؾي بغ األوَوع افّقوشقي افتي شودت مرص مـذ 

ؾعـدمو تليت . وحتى شؼوط آخر مؾك من شالفته وبغ موأذكو إفقه, األيوم األخرة دحؿد ظع
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حتى يؼّقض فه أن , افّؾطي إػ احلؽم مديـي فالشتعامر  ؾنن ظذ افْؾدـؾه أن يدؾع افػوااد مرـقي

 .يشسي حريته من جديد

 واآلن اين افـفضي ذم هذا ـؾه؟

وزبد ـثر إذا اظتزكو حجم االدظوءات افضخؿي افتي .إذا ـون كعـي مو يـػع افـوس, ال رء تؼريْوً 

ادـتػع األـز وكؽود كؼول الوحقد من شقوشته وأظامفه هو . تصوروه بطاًل راادًا ورجاًل تورخيقوً 

االتعامر افذي ـون يتؾفف دوضئ ؿدم ذم ادـطؼي ؾجوء حمؿد ظع فقؿـحه افػرصي افتي ا تؽن ذم 

احلّْون بحقٌ تغؾغل دؾعي واحدة ذم شقوشتفو اؿتصودهو واكػتح أمومه افْوب ظريضًو حلؼول 

 .ومقودين أخرى ا يتؼوظس ظن وفوجفو كخص افسبقي واإلظالم ممو شـشر إفقه بعد ؿؾقل

ؾوحلؼقؼي أكه إذا ـون ثؿي وجه فؾؽالم ظن هنضي مو هـو ؾنن أوػ افـوس بلن تـّى إفقه هو االشتعامر 

افذي توبع مذ ذاك تؼدمه افٌيع خصوصًو ظذ جْفي مرص متخذًا مـفو ومن فْـون افذي شؼط ذم 

ذاك االشتعامر كتقجي فّقوشي حمؿد ظع وابـه ابراهقم ذم شوريي مـصي فؾؼػز ظذ ادـطؼي ـؾفو فّْط 

وهو هـو بوفذات ؿصي جديرة بلن ُتروى وُيـتػع بام . شؾطوكه افثؼوذم واإلظالمي وافرتْوي خصوصوً 

فؽـفو جديرة أيضًو بروايي مّتؼؾي كؼترص مـفو اآلن ظذ اإلصورة إػ أن مرص وفْـون  . ؾقفو من مغوزي

خضعتو بعد حمؿد ظع مْوذة إػ ظؿؾقي ؽشل دموغ مجوظقي ظذ تػووت ذم ادعـى بوفـّْي فؽل مـفام 

ال يؿؽن أن تؽون إال ُمعدًا هلو ومدروشي ترـزت بشؽل خوص ظذ ادمشّوت اإلظالمقي 

حقٌ صور فْـون مقداكًو فغزو تربوي صومل مّؾح حتى األشـول بوألجفزة واخلزاء . وافسبويي

كجح ذم حتويل هويته افثؼوؾقي ووالاه افعوضػي إػ افغرب ممو ـون فه أبعد األثر شقوشقًو , واألؾؽور

ـام صورت مرص حؼًل هلجوم إظالمي . وثؼوؾقًو واؿتصوديًو ظؾقه أوالً بوفذات وظذ ادـطؼي ثوكقوً 

رمى إػ اهلدف كػّه كوظقًو مع األخذ بعغ االظتْور اخلصوصقي , يصعى وصػه ال تّوظه وصؿوفه

ؾوالشتعامر ذم مرص اؾتؼر إػ ؿوظدة حمّؾقي ـوفتي وؾرهتو فه افقئوت . افؼطريي وخصوصًو افعومل افديـي

. وادمشّوت افؽـّّقي ذم فْـون فذفك ؾغـه جلل إػ اشتراد افؽػوءات ادفقلة ؾؽريًو وثؼوؾقًو من فْـون

فّـو كدري وأّكى فـو مو هي ادالبّوت افتي ـوكً حتقط بصدور ـل صحقػي أو جمؾي بحقٌ تـًْ 

ـوفػطر بوفعؼات ظذ أيدي افشوام حول ـل مو خيطر بوفْول من شقوشقي وإداريي وحؼوؿقي 

وصـوظقي وزراظقي وضْقي وتورخيقي وظؾؿقي بوإلَوؾي إػ صحف افتّؾقي وادجالت ادصورة وفؽــو 

ال كشك ظذ اإلضالق أهنو ا تؽن خورج شؾطي االحتالل افزيطوين وإدارته وختطقطه ومو ـون يزيـه 
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وفؼد الحظ مّعود َوهر بصدق ارتْوط والدة افصحوؾي افتي أكشلهو افشوام ذم مرص . درص وأهؾفو

دور افؾْـوكقغ ذم افصحوؾي ادرصيي إبون االحتالل ). بوفّقوشي افتي اتْعفو اشامظقل فتغريى مرص

وهي , وفؽــو ال كػفم دوذا ربط األمر بنشامظقل وشقوشته (50/143:جمؾي افػؽر افعريب. افزيطوين

وصؾي هذه افصحوؾي بوالحتالل ظذ ـل . وهو ا يؽوكو إال تػصقاًل ذم شقوشي االحتالل افزيطوين

وا تتوشع صحوؾتفم إػ اخلرضوم إال بعد دخول افزيطوكقغ إػ افّودان . حول ا تؽن افثوارة

وفقًّ افّقطرة ظذ اإلظالم ذم مرص وافسبقي ذم فْـون إال , هذا. (ادصدر كػّه). واشتؼرارهم ؾقه

فه رجوفه وأبطوفه ورموزه , رمى اكتزاع هويي صعْـو و زيؼفو, وجه واحد فعؿل معؼد متعدد األوجه

ومو هم ذم . ممن صوروا ؾقام بعد وحتً افرظويي افؽومؾي فؾّؾطي االشتعامريي بـوة افـفضي وصـّوظفو

 .احلؼقؼي إال أبـوء اهلزيؿي افراَعون من ثدهيو ادواؾون مع رحيفو

 :تْؼى اإلجوبي ظذ افتّوؤل افذي ضرحـوه ذم مؼدمي افْحٌ

 ودوذا؟, من ادخودع

من ذا افذي زّج افدخول افعريب ذم صورة افتوريخ افعري هلذه افػسة مع مـحفو صك افزاءة ووشوم 

حقٌ كتؾؼى , حومل افتؼدم وبوين افـفضي؟ األمر افذي ال يؼترص رضره ظذ صورة افتوريخ ذاته

بل ظذ صورة ادّتؼْل أيضًو حقٌ كتؾؼى وأبـوؤكو ؾقام يتؾؼون ؿقم تؼدم مشوهي ختتؾط , تورخيًو مزّيػوً 

وترشم هلذه األمي ضريق ادّتؼْل ذم َوء دمورب تورخيقي ؽر حؼقؼقي . بوالشتعامر ومعوين وجوده

م االشتعامر وـوؾي أصؽول افتغؾغل األجـقى ـعومل تؼدم ؾنن معوين  ومن افواَح أكه حغ ُيؼدِّ

االشتؼالل واحلريي بل وافذاتقي كػّفو يعـي إدراك افذات ذم مؼوبل اآلخر هتتز موكحي مؽوهنو دوؿف 

وتؾك هي األرض افـؿوذجقي فـؿو شقوشي . ذرااعي ال يْويل من أين هتى افريح فقوجه كحوهو ذاظه

وفقس اـتشوف هذه افصقغي . وثؼوؾي واؿتصود ضػقؾقي تّتؿد ظـوسكجوحفو من كػوذ االشتعامر

 .بوألمر افصعى ؾفي من حوفـو أكى افتػتـو

بحقٌ صورت ؾقام بعد صْه مّّؾؿي , ن افصعى أن كتتْع اآلن افػؽرة وافّْل افتي تّؾؾً مـفو

ألن تقورات افغزو افثؼوذم . كؼرأهو ذم األبحوث ادتؼدمي ـام يتؾؼوهو أبـوؤكو ذم مـوهٍ افتعؾقم اددرشقي

بحقٌ صور من افصعى ظؾقـو أن كؼول اآلن موذا أتى , تدؾؼً ظؾقـو ـوفّقل من ـل كوحقي وصوب

ن أمر احلوجي إػ حتؼقق اـوديؿي صوق ـفذا معرؾتـو األـقدة بلن افػؽرة . ومن أين وفؽن مو هيوِّ

ُْـقي افثؼوؾقي ادحؾقي وافوالء افشعْي , اكتؼت ذم طل شقطرة االشتعامر ادْوذة وظؿؾه ظذ تدمر اف
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ابحٌ ظؿن يؿؾك افداؾع تصل إػ )واشتـودا ً إػ مْدأ . من موؿع ادتؿؽن افؼودر ظذ مو يشوء , هلو

 .وال كخوفه إال ؿد صور واَحوً . كصل إػ اجلواب من أؿرب افطرق (ادجرم

مـذ أول حلظوت اتصول كوبؾقون بوفشعى ادرصي ؿدم افغوزي كػّه ـّـد فؾؼظقي ادتؿثؾي ذم 

وظذ افرؽم من أن افرجل ومؼوظه ذم . وـؿحرر درص من اإلؿطوظقغ ادامفقك, افّؾطـي افعثامكقي

وأيضًو ظذ افرؽم من أن حمؿد ظع ومؼوظه افّقود . افؼق ؿد شؼطو بػضل افّقوشي افزيطوكقي

وافتـوي ؿد شؼط هو اآلخر كتقجي فؾؿمامرات االشتعامريي افتي ا تسك فه حلظي واحدة يؾتؼط ؾقفو 

ؾنن هذا ـؾه ا يؿـع بريطوكقو وهي افتي ـوكً تّقطر شقطرة ـومؾي ظذ مرص بقـام تّْط , أكػوشه

مرص بدورهو شؾطوكًو ثؼوؾقًو ظذ ادـطؼي ال يـوزظفو ؾقه مـوزع من أن تؼدم بوشقؾي أو بلخرى ظدوهيو 

هذه ادالحظي تطل بـو  ظذ ضْقعي االشتعامر وهويته احلؼقؼقي ـغزو حضوري بؼدر . ـْطؾغ فؾـفضي

مو هو ظّؽري أو شقود أو اؿتصودي ال يتـؽر دؿثؾقه احلضوريتغ حتى فو ـوكوا خصومه ظّؽريًو 

وهو , وذم افـفويي فقس تؼديم حمؿد ظع متوجًو بلـوفقل افغور إال تؼديم فؾغرب. وشقوشقًو واؿتصوديوً 

ؾوبتفؾفو , افذي ا يتْق مـه ذم هنويي افّعي إال تؾك افػرصي افتورخيقي افتي ؿدمفو فالشتعامر افغريب

. هذا حتى افـفويي ـام ؿؾـو ذم مرحؾي شوبؼي من هذا افْحٌ

حمؿد ظع ذم هنٍ  (هنضي)تـدرج , واكتفوًء بؽل اّدظوءات افتؿدين, ابتداًء من اخلطوب افـوبؾقويت

وفو أن حمؿد ظع اظتؿد هنجًو ذم افتـؿقي ؽر االشتراد من . اشتعامري ظريق ظراؿي االشتعامر كػّه

. افغرب فؽون فه ذم تورخيـو صلن آخر خيتؾف  وموً 

من اجلفي األخرى ؾعـدمو توشم ـل افػسة افتورخيقي افّوبؼي ظذ احلضور افغريب بلهنو ظفد اكحطوط 

وذفك هي افوجه . وكْزًا هلام بوفعجز, ؾنن هذا ال يعـي إال إلداكي افذات واحلضورة ادحؾقي, دون  ققز

. اآلخر وادالزم ألضروحي ظرص افـفضي ومرامقفو

بام ؾقه من , ظذ صعى بلـؿؾه (ظرص افـفضي)و (ظرص االكحطوط)ـقف اكطؾؼً خدظي , أخراً 

ـام هو . ـل هذا افزمون افطويل؟ اظتؼد أن افؼورئ صور ؿودرًا اآلن ظذ اجلواب, مػؽرين وبوحثغ

ؾحغ تّؽً ثالثي أجقول ظذ األؿل من افُؽّتوب وادػؽرين . ؿودر ظذ إدراك ادغزى افؽْر فذفك

وتتػّرع مـفو ظؼات وظؼات من , وافْوحثغ وادمرخغ ظذ هذه ادػورؿي افتي حتتل مؽوكي افعـوان

األحؽوم افتػصقؾقي وُكدين تورخيـو طؾاًم وظدواكًو ظذ امتداد ؿرون ؾنن من حق ادرء أن يتّوءل ظن 

 .حريي افتلمل وافْحٌ
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