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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 اجلديدة املرأة
  اقبال بركة:بقلم

      
 مشس القرن العشرين على مصر حتمـل مالمـح          أشرقت

 الىت بشر ا قاسم أمني ىف كتابه        ،أنثوية مجيلة ؛ هى املرأة العربية     
 بدأت حتتـل      و الىت  ،م١٩٠٠ الصادر عام    " املرأة اجلديدة    "الثاىن

 وظلت تتصـاعد حـىت      ،على استحياء موقعها ىف احلياة العملية     
توجت جهودها بتأسيس أول احتاد نسائى مصـرى  ىف مـارس            

 و ما بني التارخيني قصة مثرية ألمة تتطلع للحريـة و            .م  ١٩٢٣
حتطم أغالال فُرضت عليها  ملئات السنني، و امرأة تـرتع عـن             

 .روحها و جسدها شرنقة احلرمي
ان جديدا ذلك العنصر اللطيف امللطف جلفاف احليـاة و          ك
 وتلك اللمسة  الساحرة و البسمة احلييـة الـىت بـدأ           ،خشونتها

 . املرأة اجلديدة :الرجال يرحبون ا و يألفوا بل و يشجعوا



 

 بدأت اإلشراقة  ىف عصر اخلديوى امساعيـل عنـدما رأى           
 املصريون ىف حفالت افتتاح قناة السويس  

ساء األوروبيات  خيالطن الرجال ىف القصور و احلفالت         الن
 ولكن عصر حفيده الشـاب عبـاس حلمـى الثـاىن            ،الفاخرة

شهد نوعية جديدة من النساء الغربيـات و        )  م١٩١٤-١٨٩٢(
العربيات ىف شوارع القاهرة وأماكن العمل وخشبة املسـرح و          

اول أن جتد    و املثقفة  الىتحت    ، املرأة العاملة البسيطة   :مدرج اجلامعة 
 .هلا مكانا  اىل جانب الرجل املصرى املثقف

فقط من الرجال املصريني و     % ٨م أن   ١٨٩٧  يذكر تعداد   
كانوا جييدون  )  فوق سن السابعة    (من النساء املصريات    .% ،٢

 و قد ظلت هذه النسبة تتضاعف ىفالتعـدادين         ،القراءة و الكتابة  
بة  الزيادةىف تعلـيم      اال أن نس   ،١٩١٤ و عام    ١٩٠٧التاليني عام   

 حني أدركت املرأة  ،كان للتعليم أثره السحرى .املرأة كانت أسرع  
 و لكنـها    ،أا ليست جمرد أنثى  خلقت لكى يلهو ا الرجـل          

كالعقـل و الضـمري و      إنسانا مثله  حباها اهللا بنعم الحصر هلا         
 الىت تأىبالضيم و تتطلـع  اخليال و املواهب  و اإلرادة  و النفس        

 وقدكانت معركة النضال مـن      .حياة أفضل هلا و لكل العامل     اىل  
أجل حترير الوطن احلبيب مصر   هى  احلافز القوى  الذى دفـع                



 

املصريات اىل اخلروج اىل احلياة العامة و التعبري عن رفضهن لقوى           
 و رغم احلجاب الكثيف الذى ضـرب علـى          ،االحتالل الباغية 

دأت بعضهن  متزقن الشرنقة     النساء املسلمات لقرون عديدة فقد ب     
 وخرجن يتلمسن النور  و اهلـواء و         ،الىت فُرضت عليهن طويال   

 و  ، و ىف املشاركة ىف صنع ضة بالدهن       ،ميارسن حقهن ىفاحلياة  
 وبدأ الرجل   .ىف رفع شأن  املرأة املصرية واالرتقاء باملرأة الشرقية          

  و يكتشف هلـا خـواص و         ،املرأةاجلديدةاملصرى يتعرف اىل    
أدرك املثقف املصـرى  أن      :صفات مل يكن يعرفها أو يعترف ا      
 و رمبا تفوقت على بعـض       ،املرأة  قادرة على التعبري األدىب مثله        

 بعد أن تابع  عائشة التيمورية الىت كانت تكتب الشـعر            ،الرجال
 و زينب فواز  الىت كان هلا  الريادة          ،بالفارسية و التركية و العربية    

" لقص مل يكن موجـودا بالعربيـة يسـمى   ىف شكل جديد من ا   
 ،" حسن العواقب  "م  و عنواا   ١٨٩٣ الىت  صدرت عام      "الرواية

 و لبيبة هاشم الىت كانت أول من كتب         ،" امرأة مصرية  "و وقعتها 
 كمـا   ،القصة القصرية  ذات املغزى األدىب و نشرا ىف جملتـها          

 .١م ١٩٠٤ عام " قلب الرجل"نشرت رواية بعنوان
                                                           

المجلس . روث بارون ترجمة لميس النقاش " النهضةالنسائية فى مصر  " ١
 ٥٣..األعلى للثقافة ص



 

لك السيل من الصحف النسـائية  الـىت غـزت           مث هناك ذ  
 حتررها و تديرها و تنشرها نسـاء        ،م١٨٩٢الساحة الثقافية منذ    

 و  يكاد املرء يشم بني صفحاا عطـر األنوثـةالفواح             ،عربيات
 .ممتزجا بعرق الكفاح الشريف و اإلرادة احلرة

ومل تكتف املرأة  املتعلمة ىف مصر  بالكتابة ىف مشكالا و            
لبة حبقوقها املشروعة و امنا تطلعت اىل األجيال اجلديدة حتاول      املطا

 فتنشر نبويـة موسـى      ، الذى عانت منه     " الوأد "أن تنقذها من  
  الذى قررته وزارة املعـارف       ،"مثرة احلياة ىف تعليم الفتاة    "كتاا

 و ترسل لبيبة هاشم   خطابا  مفتوحا اىل           ،للمطالعة ىف مدارسها  
 و تنشىء فاطمـة  ،به بالتوسع ىف تعليم البنات    الربملان التركى تطال  

 مربة حممـد    "و تؤسس هدى شعراوى   " ترقى املرأة "راشد مجعية 
و يرحب  الـبعض     .)إلغاثة ضحايا وباء احلمى الصفراء      ( "على

أمحد فـؤاد   ) امللك فيما بعد    ( بتلك الطفرة اهلادئة فيوافق األمري      
ـ         وم مجعـة   على ختصيص قاعة للسيدات باجلامعة اجلديدة كل ي

 و تتشجع هدى شعراوى فتـدعو       ،ملمارسة نشاطهن الثقاىف ا     
 ،الكاتبة الفرنسية مارجريت كليمان حملاضرة النسـاء باجلامعـة        

 و تبدأ ملك حفىن ناصف  الىت  كانـت           ،" احلجاب "موضوعها  
 بتشجيع و رعاية رئيس حتريرهـا       " اجلريدة "تلقىاحملاضرات مبقر 



 

حملاضرات باجلامعة  و تتبعها لبيبـة         ىف القاء ا    ،امحد لطفى السيد  
  .هاشم

تفزع سلطات االحتالل االجنليزى من الظاهرة اجلديـدة و         
من سيل الكتابات بأقالم الرجال و النساء الىت ترفض وجودهم ىف   

 فيندفع  املستشار االجنليزى  ألـدون        ،مصر و تطالب باالستقالل   
 إلعادة  ،م١٩٠٩جورست اىل ارغام وزارة حممد سعيد باشا عام         

  ،قانون فرض الرقابة على الصحف الذى صدر أثناء ثورة عـراىب          
املرأة املصرية تدافع   :و يفاجأاتمع املصرى بأمر حيدث ألول مرة      

عن حرية التعبري و تشارك ىف احلملة الىت شنتها الصـحافة علـى      
قانون املطبوعات ؛  فإىل جانب قصيدة  ملك حفىن الىتهامجـت     

 كلمـة اىل    "  تكتب لبيبة هاشم مقاال بعنوان      ،بشدة ذلك القانون  
 . حتتج فيه على القانون و اجم احلكومة"السيدات

 و مل  متنع سياسات القمع الىت نفذها احملتلون االجنليـزمن            
 ،) م ١٩٠٩(ظهور أكثر من جملة نسـائية ىف نفـس العـام                

 " و "العائلة القبطيـة  " و " مرشد األطفال  "فأصدرت النساء جمالت  
مث توالـت اـالت     . " الربنسيسة " و "مال اليدوية للسيدات  األع

النسائيةالىت حتمل أمساء الكاتبات الصـحفيات األوائـل مثـل           
 "الشقيقتني ذكيةو فاطمة الكفراوى و إحسان امحد ثابت  ىفجملة         



 

 "  و الشقيقتني  خدجية و سارة امليهية  مبجلة          ،م١٩١٠ "العفاف
ناقشت الكاتبات  مسـائل      وقد   .م و غريهن  ١٩١٣ "فتاة النيل   

مازالت  جتد صداها اىل اليوم ىف صحف القرن احلادى و العشرين     
مثل قضية السفور و احلجاب وحقوق املرأة ىفاالسـالم و نقـد            

 ،املمارسات و العادات املسيئة لالسالم  كالزار و حفالت الزفاف       
 تنشر تقارير عن األحياء الفقرية تركز فيها        " العفاف "وكانت جملة 

 و تدلل علـى صـحة       ،لى نقد السلوك االجتماعى و اجلنسى     ع
 .٢الدعوة لالصالح

 أو منوذج املرأةاجلديدة    ،و مل يقتصر نشاط  النساء املثقفات      
 بل كن ينشرن    ،على اصدار و الكتابة ىف االت النسائية وحدها       

مقاالن ىفاالت العلمية و األدبية  كاللطائف و املنار واهلالل و           
 و كـن يقمـن      ،و يلقني التشجيع من رؤساء حتريرها       املقتطف  

  فأرملة صاحب جريدة األهرام       ،بادارة الصحف النسائية و غريها    
م  ملـدة سـبع      ١٩٠١أدارت  اجلريدة بعد وفاة زوجها  عـام          

 . مث تسلمها بعد ذلك ابنها،سنوات

                                                           
المجلس . روث بارون ترجمة لميس النقاش " النهضة النسائية فى مصر  " ٢

 ٣٧..ص. األعلى للثقافة 



 

  بأغاىن املطربـات اىل جانـب        " السميعة "وىف الفن  يولع   
حلاموىل و سالمة حجازىو يوسف املنيالوى      مطرىب العصر عبده ا   

 متع حياتك   " فتظهر  بعد أملظ الىت كانوا بعشقون أغانيها مثل           ،
احلنة "و أشهر أغانيها   )  ١٩١٧توفيت  (   مببة كشر     ،"باألحباب

" و أشهر أغانيها  ) ١٩٢٤توفيت  ( و أمينة شخلع     "يا قطر الندى  
ىفعهـد    و يزدهـر املسـرح       ".قولوا  لعني الشمس ماحتماشى    

  "بريتانيـا " و"  عبـاس  " وتزدحم مسارح  ،اخلديوى عباس الثاىن  
 ) ١٨٨٠ولـد   (  مبسرحيات جورج أبيض     "كازينو دى بارى  "و

الذى حضر اىل مصر ىف عهداخلديوىعباس الثاىن و أعجب به و           
أرسله على نفقته اخلاصة ىف بعثة بفرنسا  لدراسة التمثيـل ملـدة             

ى و فرقة خليل القبـاىن و        و فرقة سليمان القرداح    .ست سنوات 
 و  ، الىت تضم ممثالت أغلبـهن مسـيحيات شـاميات         ،غريهم

يكثراإلقبال على  تلك املسرحيات   فتضـطر اىل االنتشـار ىف             
  و تصل اىل مكانـة       ، و يذيع صيت الفنانة منرية املهدية      ،املقاهى

 اىل درجة أن جيتمع جملس الوزراء ىف بيتـها   ،ساميةو شهرة كبرية  
االجنليز اخلديوىعباس الثاىن و منعوا  جملس الـوزراء         بعدما خلع   

 .من االجتماع  إبان احلرب العاملية األوىل



 

 " العبيد"اية عصر
 

 جوهرة غالية مل حيصل عليها الناس إال بعد عصـور           احلرية
 و قد اليعرف شباب اليوم أو قـد ال          ،طويلةمن  احلرمان و القهر    

ن سلعة تباع و تشترى     يصدقون أن اإلنسان ىف سالف الزمان كا      
 ، و أن الذين كانوا يرتكبون تلك اجلرمية النكراء كانوا بشرا مثله      .

 بل يعتـربون    ،و لكنهم مل يكونوا يشعرون بأى إحساس بالذنب       
 ،جتارة العبيد و اجلوارى من األنشطة التجارية الىت تدر رحبا طيبا          

 علـى أـم ظـاهرة    ،و ينظرون اىل العبيد من الرجال و النساء    
 بل أن العبيد  أنفسهم ظلوا لقرون طويلـة ال     ،ضرورية ىف اتمع  

 و ال حيلمون بـأن      ،يقاومون ذلك الوضع الذىنأباه اليوم بشدة     
 و معـروف أن      .العامل سيربأ منه ىف أى عصـر مـن العصـور          

سبارتاكوس الذى حاول أن حيرر العبيد ىفالعصر الروماىن قُـبض          
أنفسـهم الـذين رفضـوا أن       عليه و قٌتل  نتيجة لوشاية العبيد        

  و هكذا انقسمت كـل اتمعـات القدميـة اىل             ..!.يتحرروا
الطبقةاألوىل هلا كل احلقوق وكل متع      . . األحرار و العبيد   :طبقتني
 ..و الثانية هلا العمل الشاق و الفقر و املعاناة. .احلياة



 

وىف أوروبا العصور احلديثة ازدهرت جتارة العبيد على يـد          
 ، ىف عهد امللكة اليزابـث     ،بواخر ىفالقرن السادس عشر   قباطنة  ال  

 فكـانوا   ،الىت عاصرها األديب االجنليزىاألشهر ويليام شيكسبري     
خيطفون مواطىن أفريقيا السود مث يعتقلوهم  ىف ظروف ال انسانية           

 و قـد    ، و يبيعون من يتبقى منهم على قيد احلياة        ،ىف  بواخرهم  
اىل  مدينة جيمس تـاون ىف        األوىل من العبيد     " الشحنة "وصلت  

و الذين تـابعوا    .١٦١٩املستعمرات االجنليزية مشال أمريكا عام      
 قد يتذكرون مدى املعاناةالىت     " اجلذور "املسلسل األمريكى الشهري  

 و كيف كان األوروبيون     ،كان يعيشها أولئك األفارقة املساكني    
وقد .يعاملوم معاملة احليوانات  أو مبعىن أصح الوحوش الضارية        

 الكاتب األمريكـى    ،نال مؤلف الكتاب الذى أُخذ عنه املسلسل      
 وىف  ، بعد أن فضح ىف كتابه     ، شهرة مدوية  ،األسود  أليكس هيلى   

 حقيقة اإلنسان الغرىبالذى يدعى التحضـر و ينظـر          ،املسلسل
 ..بازدراء اىل شعوب العامل متباهيا حبضارته و بالدميوقراطية

مية بيع الرجال و النساء و لقد كان من املمكن أن تستمر جر     
 اىل األبد لـو  ،استغالهلم أبشع اإلستغالل  جتارة علنية و مشروعة 

 و لـو مل     ،مل تتحرك غريزة حب احلياة ىف قلوب العبيد السـود         
 و يدفعوا الثمن    ،يثوروا على ذلك الوضع املهني و يعلنوا العصيان       



 

 تصـيبه   و املتأمل لتاريخ الغاء الرق ىف العـامل البـد و أن           .غاليا
الدهشة من تلك املقاومةالضارية الىت يلقاها أى تغيري ىفاحلياة حىت          

 بل  ، و كيف أن البعض يفعلون املستحيل      .و لو كان اىل األفضل    
 مهما كـان    ،و يفقدون حيام ىفسبيل االحتفاظ بالوضع الراهن      

  بدأت الثورة ضد العبودية   عـام          .سيئا و غري صاحل لالستمرار    
 ، و انتحر ستة منهم      ، العبيد ىف والية نيويورك      عندما ثار   ١٧١٢

  و بالطبع    ،"املُالك" احتجاجا على ما يالقونه من أهوال على يد       
 و اعتربت حركتهم متردا يوجب      ،مل تستجب السلطات األمريكية   

 من الثوار لكى يكونوا عربة      ٢١  و قامت بشنق      ،العقاب الشديد 
 و اشـتعلت    ،مـاد  و لكن النار ظلت مشتعلة حتت الر       .لآلخرين

 عبـدا و    ١٣ وانتهت بشـنق       ،١٧٤١ثورة الزنوج الثانية عام     
 زجنيا لفتت تلك الثورات األنظار      ٧١ آخرين و نفى     ١٣احراق  

    فظهـرت    ،اىل الظروف الالإنسانية الىت يعاىن منها عبيد أمريكا       
 وبـدأت بعـض     ،معارضة جتارة العبيد بني املواطنني األمريكيني       

ية  مبنع الرق داخل حدودها مثل رود أيلنـد ىف           الواليات األمريك 
 و حاول  نائب  فريجينيا       ،١٧٨٣  مث ماساتشوستس ىف      ،١٧٧٤

 أن يقنـع    ، الذى أصبح رئيسا فيمـا بعـد       ،توماس جيفرسون 
الكوجنرس األمريكى باملوافقة على حظر جتارة العبيد ىف مـارس          



 

را  على أن يتم ذلك  ىف املقاطعات اجلديدة و اعتبـا           ،١٧٨٤عام  
 . ولكن اقتراحه قوبل بالرفض من أعضاء الكوجنرس       ،١٨٠٢من  

 أصدرت احلكومـة األمريكيـة قـرارا بعـدم           ١٨٠٨وىف عام   
 مت ريـب مايزيـد عـن        ،مشروعية جتارة العبيد  و مع ذلـك       

ــد٢٥٠,٠٠٠ ــن العبي ــات ، م ــورا اىلالوالي ــا و ذك  إناث
 . بطرق غري شرعية١٨٦٠املتحدةاألمريكية  حىت عام 

 استمر عناد الرافضني إللغاء الرق، و       ،ناة الزنوج   ورغم معا 
 ،تزايد تشبثهم  بفكرة أن احلرية ال ميكن أن يستمتع ا كل البشر            

 و هى فكرة مازالت تعشش ىف أذهان البعض         ،بل احملظوظني فقط  
 بدأت أول هجـرة منظمـة       ١٨٢٠  و ىف فرباير عام       .حىت اليوم 

 رجال و امرأة مـن      ٨٦ر  للزنوج من أمريكا اىل أفريقيا عندما أحب      
 تأسست دولة ليبرييا    ١٨٢٢ و ىف    ،السود  احملررين اىل سريا ليون     

 بدأ  ١٨٣١ و ىف أول عام      .من جمموع السود العائدين اىل أفريقيا     
 محلة لتحرير   ، من بوسطون  ،أمريكى يدعى ويليام لويد جاريسون    

 ،"THE LIBERATOR احملرر " و أصدر صحيفة،العبيد ىف أمريكا 



 

 أول مجعية  للدعوة اىل حترير العبيـد و          ١٨٣٣أسست عام   مث ت 
 .٣الغاء الرق

و قد لعبت  سيدة أمريكية  تدعى هارييت بيتشر سنو دورا            
 و إثارة التعاطف مع     ،أساسيا ىف إذكاء املشاعر املعارضةلإلسترقاق    

، " كوخ العم توم " رواية عنواا  ١٨٥٢العبيد عندما أصدرت عام     
ستخدمها املناهضني للرق سالحا قويا  ىف       لقيت رواجا كبريا و ا    

 ٤دعايتهم 
و ىف اجنلترا  تأسست جلنة معارضة الرق ىف لنـدن عـام             

 و تكررت حماوالت  إصدار قانون مبنـع جتارةالعبيـد            ، ١٧٨٧
 الذى تقدم  أكثر     ،على يد لورد اجنليزى يدعى ويليام ويلربفورس      

كـن  الربملـان       ل  ،من مرة باقتراح بذلك اىل الربملان االجنليزى      
و  مل يصـدر     ! االجنليزى كان  يرفض اإلقتراح بإمجـاع اآلراء         

قانون مبنع هذه التجارة  ىف االمرباطوريـة الربيطانيـة اال عـام             
 ١٨٣٣ و قد ظل ويلربفورس يسعى حىت صدر عـام           ،م١٨٠٨

 و قد دفعـت     ،قانون بتحرير العبيد ىف كل املمتلكات الربيطانية      
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ذلك الوقت مبلغ  عشرين مليـون جنيـه      احلكومة الربيطانية  ىف     
  ٥استرليىن  كتعويضات ألصحاب هؤالء العبيد 

و الشك أن التطورات اجلذرية الىت أحدثتها الثورة الصناعية          
 مث الثورة الفرنسية ىف ايـة القـرن الثـامن عشـر             ،ىف أوروبا 

، و تراكم املعرفة اإلنسانية و التقدم العلمى  قد أحدثوا           )١٧٨٩(
 و انتشرت فكرة احلريةواملساواة بـني       ،ىف الفكر اإلنساىن    تغيريا  

و  ) ١٨٢٥-١٧٦٠( كل املواطنني ىف كتابات سـان سـيمون         
و كـارل مـاركس     ) ١٨٧٣-١٨٠٦(جون ستيوارت ميـل     

مث ثورة الفالحني الذين طـالبوا باإلصـالح        ) ١٨٨٣-١٨١٨(
 نفس العام الذى صـدر فيـه املانيفسـتو          ،١٨٤٨الزراعى عام   
 .اركس و إجنلزالشيوعى مل

  على ضـم     ، وافق الكوجنرس األمريكى   ١٨٥٠و ىف عام    
 للواليات املتحدة األمريكية بشرط امتناعها      ٣١كاليفورنيا الوالية   

و أخـريا    .  وقوبل هذا القرار مبعارضة شـديدة      ،عن جتارة العبيد  
 وكانـت   ،م١٨٥٥صدرت اإلتفاقية  الدولية إللغاء الرق عام          

اندالع احلرب األهلية ىف الواليات املتحـدة       هذه االتفاقية سببا ىف   
و قد اشتعل الصراع املسلح بني املؤيدين و املعارضني         . األمريكية
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 الذىمت شنقه على يد     ، بزعامة  جون  براون     ١٨٥٦للرق   عام     
 بتهمةاخليانـة   ١٨٥٩البحرية األمريكية ىف  الثاىن من ديسـمرب         

أصـدرت احملكمـة     و   . و فقد العديد من اتباعه حيام      ،العظمى
 قرارا بأن العبيد ال ميكن أن يكونوا أحـرارا ىف           ١٨٥٧العليا  ىف    
و الكوجنرس ليس من حقه منـع جتـارة العبيـد  ىف             ،والية حرة 

 .املقاطعات، و أن  السود الميكن أن يصبحوا مواطنني أمريكيني         
 اشتعلت احلرب األهلية األمريكية  و أعلـن         ١٨٦١و ىف ابريل    

  ابراهام لينكولن رمسيا حترير العبيد األمريكيني        الرئيس األمريكى 
 و لكن بعـض املـواطنني األمـريكيني         ،م١٨٦٣أول يناير عام    

 ووصل األمر   ،  مل يقبلوا  ذلك بسهولة      ،املعارضني لتحرير العبيد  
ببعض املشاغبني  أم كانوا يقومون بشنق من يعثرون عليه مـن            

 و قـد دفـع      .ركالسود  علنا و دون حماكمة ىف شوارع نيويو        
الرئيس األمريكى لينكولن حياته  مثنا إلصراره على حترير العبيد و           

 ١٤ و ىف    ،منحهم حقوقهم الطبيعية ىف املواطنةو املساواة و احلرية       
 بعد أيام قليلة من انتهاء احلرب األهليـة         ،١٨٦٥ابريل من عام        

ق      أطل     ،زمية و استسالم  اجلنوب األمريكى الرافض للمساواة       
ممثل الرصاص على الرئيس لينكولن  أثناء مشاهدته مسرحية على          



 

ومت اقـرار وثيقـة الغـاء الـرق ىف الواليـات            .مسرح فورد 
 .١٨٦٥ ديسمرب ٦املتحدةاألمريكية  باصالحاا ىف 

 
 



 

 
 من أسراحلرمي اىل أسر احلكومة

 
 كان الرق ىف الغرب يلفظ أنفاسه األخـرية طـوال           بينما

 ظل  ىف بالد املشرق يعترب       ،رن التاسع عشر  النصف األول من الق   
 وعندما صدرت معاهدة  برلني الدوليـة        ،من أمور احلياة الطبيعية   

 امتنعت الدولة العثمانية  عن التوقيع عليها ١٨٥٥إللغاء الرق عام   
 و ظلت الدول اإلسالمية ممتنعة      .بدعوى أن اإلسالم ال حيرم الرق     

 حىت اارت االمرباطوريـة     عن التوقيع على معاهدة الرق الدولية     
 .العثمانية 

 وقد اشتهر سالطني الدولة العثمانية بتنافسهم على حيـازة         
 و االحتفاظ ىف حرمي قصورهم بأكرب       ، من ذكور و إناث    ،األرقاء

 و مـن املعـروف أن أمهـات          ،عددمن اجلوارى و احملظيـات    
السالطني العثمانيني مجيعهم كن من اجلـوارى  الشركسـيات          

يات أو الروميات أو البلغاريـات  أو األرمينيـات  دون            أوالكرد
 فكـان    ،وقد  سار  حكام مصر علىج العثمـانيني        ..التركيات

 وعـدد مـن     ،حممد على باشا  حيتفظ بثالثني جارية ىف حرميـه         



 

 و كانت قصور األثرياء من األتـراك و املماليـك و            ،األغوات
كثرم  مـن    غريهم  تزدحم باجلوارى واألغوات الذين أعتربت        

 . و دالئل العز و األة،مفاخر الثراء 
 مل يكن األرقاء يلقون ىف املشرق اإلسالمى نفس املعاملـة          

 و ثورام املتتالية    ،القاسية الىت أدت اىل انتحار الزنوج األمريكيني      
 فالرجال منهم كانوا  األيـدى العاملـة ىف          ،على السادة البيض  

 و كانو احملاربني و األتباع       ،ور  املزارع و املراعى  و داخل القص      
 أما اجلوارى    .الذين يصل والؤهم للسيد اىل حد املوت ىف سبيله        

فقد أحتفظ ن داخل احلرمي على أن تكون مهمة صغريات السن           
  و   إشـباع       ،اجلميالت إشاعة املرح و التسلية ىف قصر السـيد        

زوجن  و احملظوظات منهن قد يت     ،الرغبات احلسية له و ألصدقائه    
و البد أن حلم    . و قد ينجنب له الوريث  أو وىل العهد         ،من السيد 

البيع لسيد شاب وسيم على قدر كبري من الثراء كان يراود فتيات            
 كما تراودهن اليوم أحالم اخلالص عن       ،العصور املاضية الفقريات  

 فالفجوة بني األثرياء و الفقـراء ىف تلـك          ،طريق الشهرة الفنية  
و كانـت بعـض     .د مما يصل اليه خيالنا اليوم     األزمنة كانت أبع  

اجلوارى الالتى جيلنب من الشمال على قدر كبري من اجلمـال و            
 األمر الذى أجرب سادن على معاملتهن معاملة مل تكـن           ،الثقافة  



 

 مث أن وضع املرأة بشكل عـام مل         .حتظى ا الزوجات الشرعيات   
 ختتلـف   يكن أفضل من وضع العبيد و ال كانت النظرة الـيهن          

 على العكس قد يطلق الرجل زوجته الشـرعية فتعـوداىل           ،كثريا
 أما  ، و تعاىنمن وضعها كمطلقة طيلة عمرها      ،أهلها ذليلةحمسورة 

 و قد جتد    ،اجلارية فكان إذامل منها أهداها لصديق أو أعاد بيعها        
 .حظا أوفر مع السيد اجلديد

فـوق   و جتعلها تت   ، و من أمثلةالفرص الىت قد تتاح للجارية      
م، عندما  أنشأ األمـري      ١٨٣٢ ماحدث مبصر  عام      ،على احلرة   

ىف مصر  ) الدايات  و احلكيمات     ( حممد على  مدرسة القابالت      
 و الىت تعترب  أول مؤسسة       ،مبعاونة  الطبيب الفرنسى كلوت بك     

 و قد فشلت    ،تعليمية مصرية حكومية  للنساء ىف الشرق األوسط       
  ،ملصرية  باحلاق بنان باملدرسـة     كل اجلهود ىف اقناع العائالت ا     

فما كان من الباشا إال أن أرسل بعثة من املوظفني  اىل أسـواق              
اجلوارى لشراء عدد من اجلوارى احلبشيات و السودانيات  ليكن          

 و أمر بتعـيني اثـنني مـن         ،الدفعة األوىل من خرجيات املدرسة    
ـ            ق  خصيان قصر القلعة  حلراستهن ىف مقر اقامتهن اجلديـد مللح

 و بعد ثالث سنوات  ظل عدد التلميـذات          .مبستشفى أىب زعبل  
بتلك املدرسة أقل بكثري من املطلوب فاشترت احلكومة  عشـر            



 

فتيات أخريات  من سـوق اجلـوارى و احلقتـهن كطالبـات              
 مث أخذت احلكومـة  عشـر        ،باملدرسة  ليصل العدد اىل عشرين     

كية للفقراء  املنصورى، و هىت  ) مستشفى  ( فتيات من ماريستان    
 و كانت تلك الفتيات قد أرسـلن اليهـا          ،منذ العصور الوسطى  

 ٦. و مل يتسلمهن ذويهن  ثانية،للعالج
 كانت الطالبات يتلقني العلم على يد سيدات فرنسـيات         

 كمسـاعدة   ، و تسمى مترحـان    ، مث عينت إحداهن     ،ىفالبداية
 ،و أثبتت مترحان قدراا كحكيمـة فـذة       . ١٨٤٧للناظرة عام   

،و ظلت تشـغل    ١٨٥٧صبحت رئيسة مدرسات املدرسة عام      وأ
كانت  . فخلفتها ظريفة عمر   ،١٨٦٤هذا املنصب حىت وفاا عام      

اخلرجيات يتقاضني مرتبا كبريا أثناء الدراسة مث بعد التخرج مرتبا          
و رتبة عسـكرية    ! قرشا شهريا    ٢٥٠ :أكرب بالنسبة لذلك الوقت   

ىف العـادة   ( سيلة انتقال    و و  ،مثل زمالئهن الرجال  ) مالزم ثان   (
 . و منصب ىفاملؤسسة الصحية العالجية،ومقر إقامة) محار 
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وتشكل خرجيات تلك املدرسة  الىت أحدثت طفرة ىف حياة          
 .بعض العبيد من اإلناث أول دفعة موظفات ىفاحلكومة املصـرية         

لقد كانت احلاجة ماسة اليهن لدرجة أن كلوت بك أمر بتعـيني            
!!  و ذلك من قبل أن يتخـرجن         ،القاهرةستة منهن كطبيبات ب   

 و  ،وقد ظلت الطالبات توزعن وقتهن مابني الدراسةو الوظيفـة          
وتضطر للتغيـب عـن     ،عندما كانت إحداهن تصاب بأى مرض     

 و مل تكن مهمتهن     ،  مل يكن لدى املسئولني من حيل حملها        ،العمل
سهلةبل كن يعهد إليهن بالعديد من املهام مثل  اإلشراف علـى            

 و تدريب اجلديدات منهن  و التوقيع علـى     ،ايات التقليديات   الد
تصاريح عملهن و إجبارهن على إمداد السلطات بالعدد احلقيقى         

 و كن يقمن بفحص جثث املوتى  من النساء و حتديـد        ،للمواليد
أسباب الوفاة لعمل تصاريح الدفن أو إبـالغ السـلطات عنـد            

 منهن  التأكـد مـن       و أحيانا كان يطلب   ،اإلشتباه بوقوع جرمية  
 . .عذرية الفتيات الالتى هربن من بيوت  أهلهن

و قد قوبل عمل النساء ىفاملؤسسـةالطبية باسـتياء مـن           
 و أثري حول أعماهلن الكثري مـن        ،عامةالشعب و نظر اليه كبدعة    

 قبل  ،  و مل يكن املصريون     ،خصوصا من قبل علماء الدين    ،اجلدل
 احلكومة ىف حيـام  و        معتادين على تدخل   ،القرن التاسع عشر  



 

أجسامهم عن طريق تسجيل املواليد والتطعيم ضـد األوبئـة  و            
 اخل . .احلجر الصحىو تشريح جثث املوتى

 جدال كبريا حـول     ١٨٧٧وقد أثارت حادثة وقعت عام        
عمل احلكيمات و حول الطب احلديث و موظفى وزارة الصحة          

لعمر تدعى    فقد توفيت  سيدة ىف منتصف ا       .و الدولة  بشكل عام    
 ىف أن   ، صانع أحذية  ، و اشتبه ابن املتوفاة    ،زهرة بنت  سيد أمحد    

تكون الوفاة جنائية نتيجة ملا أشيع  من أن زوج بنت  زهرة كان              
 ولكـن   ،يضرا بقسوة لتدخلها ىف خالف بينه و بني زوجتـه         

 كتبت تقريرا يفيد خلو اجلثة مما       ، املسئولة عن احلى   ،احلكيمة آمنة 
 وبدال من أن تثبت على رأيها أفادت بأن         ،ة جنائية يدل على شبه  

أهل املتوفاة إذا كانوا يشكون ىف ذلك فعليهم حتويـل اجلثـةاىل            
 و هنا تراجع اإلبن عن توجيـه        ،القصر العيىن لكى يتم تشرحيها    

 و لكن الشكوك عاودته     .اإلام اىل زوج أخته و دفن جثة والدته       
 و مت ذلك    ،جل بالطبع  على يد ر   ،مرة أخرى فطلب تشريح اجلثة    

 كان سببا   ،و أثبت املشرح وجود آثار لتعرض زهرة  للعنف        ،فعال
 .للوفاة

 و ،و رغم ذلك قدم اإلبن طلبا بإسقاط التهم عن زوج أخته   
أقر هو  و أخته بأن أمهما كانت مريضة  منذ فترة و أا توفيت               



 

 ،  وقُدم كل من املتهم     ،و لكن احلكومة مل تتنازل    .بالقضاء والقدر 
  للمحاكمة و صدر احلكم حببس احلكيمة        ،و احلكيمة ،زوج اإلبنة 

و عندما استأنف املتهم    .عشرة أيام مث عدل اىل خصم من  راتبها        
 قضت حمكمـة االسـتئناف      ،حكما حببسه ملدة عام  ىف الليمان      

يسجن احلكيمة آمنة ملدة شهر ىف سجن النسـاء ىف بـوالق و             
 استأنفت آمنـة فقضـت       و ،رفعت مدة سجن املتهم اىل عامني     

احملكمة العليا بتحويلها اىل جملس صحى و بتخفيف العقوبة على          
 . فـأُطلق سـراحه    ، كان قد قضاه بالفعل    ،املتهم اىل عام واحد   

وضعت هذه احملاكمة عمل احلكيمات كله رهن املساءلة و أثبتت          
 .قدر املعاناة الالتى كن يواجهنا

ة ىف مصر اىل تعقيدات     لقد تسببت البداية الشاذة  لعمل املرأ      
 فقد كان من العسري على      ،و مشاكل مازالت باقية اىل يومنا هذا      

جمتمع طبقى أن يثق ىف قدرات نساء قادمات مـن أدىن املراتـب      
 و أن يعتـرف     ، العبيد و نزيالت مستشفى املشردات     :اإلجتماعية

 رد أن درسـن ىف مدرسـة        ،مبكانة هلن تفوق مكانة الرجال    
 .تعترب بدعة و أمرا غري مقبولجديدة كانت 

و هناك قضايا كثرية تثبت أن أولئك احلكيمات كن يعانني          
 و ألن كن بال     .من املؤسسة الطبية و من اتمع ومن أزواجهن       



 

 فقد قامت احلكومة بدور األب و كانت حتجزهن داخـل           ،أهل
 وكان الزواج ال بد أن يتم       ، فال يفارقنها إال إذا تزوجن     ،املدرسة

 ، و حىت إذا رغبت إحداهن ىف الطالق       ،طريق املؤسسة الطبية  عن  
 و تعقد جلسـات الصـلح بـني         ،كانت تلك املؤسسة تتدخل   

 و تقضى بـأن تتخلـى       ، و حتكم بالطالق أو عدمه     ،املتخاصمني
 و حتتفظ لنفسـها بالنصـف       ،احلكيمة عن نصف راتبها للزوج    

أسـر  و هكذابدال من تتحرر العبدات إذان يدخلن ىف         . اآلخر
 . .هو أسراحلكومة..جديد أشد وطأةمن أسر احلرمي

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  حكاية الباشوات و اجلوارى 

 توىل اخلديوى امساعيل حكم مصر كان متأثرا اىل أقصى          ملا 
حد بالفكر األوروىب و عزم على أن ينضم اىل  حركة املطـالبني             

م  و بالفعل أصدر أمرا اىل  حكمدار السودان  عا          ،بتحرير األرقاء   
م بتعقب جتار الرقيق و منعهم بالقوة من ممارسة جتـارم           ١٨٦٣
 و نفذ احلكمدار أوامر اخلديوى  فضبط سبعني  سـفينة            ،احملرمة

 أما األرقـاء    ،مشحونة باألرقاء  و اعتقل التجار الذين جلبوهم         
 ١٨٦٥ و ىف عـام      .فقد  أطلق سراحهم  و أعادهم اىل بالدهم        

ة  لكى  يسد الطريق على جتار         احتل اجليش املصرى بلدة فاشود    
 ٤  و ىف     . و وضع ا  نقطة حربية دائمة ملنع جتارة الرقيق          ،الرقيق

 أرغمت احلكومة الربيطانية  اخلـديوى       ،م١٨٧٧أغسطس عام   
امساعيل  على توقيع معاهدة  معها للتعاون على منـع اإلجتـار             

 و قد كانت تلك املعاهـدة أحـد         ،بالرقيق ىف مصر و السودان    
   خاصـةو أن      ،باب الرئيسية  لقيام الثورةاملهدية  ىفالسودان      األس

اخلديوى امساعيل  أسند رئاسة مقاومةاالجتار بالرقيق ألجانب  و          



 

من بينهم الكولونيل جوردون، الذى أثار مشاعر التجار الـذين          
 الىت  ، و كانت طبقة األعيان    ،مجعوا ثروات  طائلةمن جتارة الرقيق     

 تستخدم الرقيق  كعمال  للزراعةو ،ودانتعتمد عليها مصر ىف الس   
 و قـد انضـم هـؤالء اىل املهـدى ىف عهـد              ،رعى املاشية   

 و كانوا سببا ىف جناح ثورته الىت تذرع ا اإلجنليز        ،خلديوىتوفيق  
  .لكى يستولوا  على السودان و حيتلوه و يستغلوا ثرواته لصاحلهم

الغريب أنه رغم تلك اجلهود للتخلص مـن الـرق فـإن            
خلديوى امساعيل نفسه ظل حمتفظا حبرميه و حمظياته  حىت آخـر            ا

 و كان يتكون من أربع عشرة  امرأة بني زوجةو           ،أيامه ىف مصر  
وقد تسبب هذاالعدد الكبري ىف أزمـة عنـد  رحيـل             ،مستولدة

  فلم يكن ىف مقدوره أن ينفق        ،اخلديوى امساعيل  منفيااىل أوروبا    
 و  ،و احملظيات و أبنـائهن    على ذلك العدد الضخم من اجلوارى       

بالتاىل  اضطر ألن يوزع العديـد منـهن علـى أقاربـه مـن               
العائلةاملالكةو رجال احلاشية ليتزوجوهن وينتهى بذلك  عصـر         

 و ابتداء من  اخلديوى توفيق  سيتم تصفية احلرمي           .احلرمي  ىف مصر   
 .ىف مصر اىل األبد و سيتخذ سالطني و ملوك مصر زوجةواحدة          

يق أصبح للقصر امللكى سيدتان فقط مها والدتـه         ففى عصر توف  
جلفدان هامن وزوجته األمرية أمينة بنت اهلامى باشا حفيد عباس          



 

 مـارس   ١٨ وملا توفيت  والدة اخلديوى توفيق ىف         ،حلمى األول 
م  انفردت األمرية أمينة بسيادة البالط امللكى  حىت وفـاة            ١٨٨٤

حتفـاالت   و كانت حتضر معه بعـض اال       ،م١٨٩٢زوجها عام   
 و عروض األوبرا، و تقيم حفالا أو استقبالا اخلاصة،          ،الرمسية
 " بنيشان الشـفقة   "م أنعم عليها اخلديوى   ١٨٨٥ يوليو   ٢١و ىف   

 .ىفاحتفال كبري
و يبدو أن األثرياء املصريني مل يرحبوا كثريا بالقانون اجلديد          

  ،ئطو ألقوا به عرض احلا    ،الذىمل يتقيد به اخلديوى امساعيل نفسه     
و استمرت عمليات بيع و شراء النساء و األطفال  مبصر  رغـم              

  اىل   .م١٨٩٠صدور املعاهدة الثانية ملنع الرقيق ىفبروكسل عام        
أن وقعت حادثة قلما يشار هلا ىف كتب التاريخ املصرية رغم أا            

 .كان هلا تأثري كبري على تاريخ الرق ىف مصر
يوى عباس حلمى   م  ىف عهد اخلد    ١٨٩٤وقعت احلادثة عام    

 عندما  حضر اىل مصر عن طريق الواحات          ،الثاىن حفيد امساعيل  
ليبيعوا  سـت جاريـات      ) النخاسني  ( مخسة  من جتار  الرقيق       

 ووصلت األنبـاء اىل     ٧ بضاعة حاضرة جاهزة للبيع      ،سودانيات  
                                                           

 أغسطس ٣٥٦ مذكرات األميرة جويدان  سعد رضوان  كتاب الهالل  العدد٧
١٩٨٠ 



 

 كـان يـرأس الـس    ،باشا مصرى  يدعى علىباشا شـريف      
 و رحب   ،غم من موقعه اخلطري    فنسى القانون على الر    ،التشريعى

بتجار الرقيق و يبدو أن الصفقة  كانت مغرية اذ أنه مل يكتـف              
 أمـا اجلاريـات     .بشراء جارية لبيته بل اشترى ثالث جاريات        

 ،الثالث األخريات فقد اشتراهن الدكتور عبد احلميد بك شافعى        
 و  ،الذى احتفظ لنفسه بواحدة و أرسل الثانية  للشوارىب باشـا          

 .ثة اىل مرتل حسني باشا واصف مديرمديرية أسيوطالثال
  لرعاية شئون الرقيق و حبث       ،" مصلحة الرقيق  "كانت مبصر 

أحواهلن و ما استتبع تطبيق قانون الغاء الرقيق مـن اجـراءات و             
 ىف ذلك الوقت  ضـابط       "مصلحة الرقيق "وكان يرأس ،مشاكل  

  ومن  حسن احلظ أن ضابطا مصـريا        ،اجنليزى يدعى  شيفر بك    
 علم بنبأ تلك    ،يعمل مبصلحة الرقيق يدعى  اليوزباشى حممد ماهر       

 فتوجه اىل حيث يقيم التجار اخلمسة و ألقى القبض على           ،الصفقة
  و توجهالضـابط     . بينما استطاع اخلامس أن يهرب     ،أربعة منهم 

بعد ذلك اىل مرتل الدكتور الشافعى  الذىاعترف بشراء جاريـة            
 و اعترف التجار ببيع     .  اىل صديقيه     و ارسال اإلثنتني األخريتني   

 فتوجه اليوزباشى حممد مـاهر      ،اجلاريات اىل الباشوات املصريني   
 و طلـب    ،اىل بيت رئيس الس التشريعى  على باشا شـريف         



 

 و لكن الباشا تذرع حبصانته الربملانيـة و رفـض           ،التحقيق معه 
ى  و رفع حممد ماهر  تقريرا بذلك اىل رئيسه اإلجنليـز           .التحقيق

 ووجه له مة االشتراك ىف      ، فاستدعى الباشا اىل مكتبه    ،شيفر بك 
 فطلب الباشا االتصال باخلديوى عباس الثاىن  أو         ،االجتار بالرقيق 

 و عندئذ جلأ الباشـا      .اإلبراق له و لكن الضابط االجنليزى رفض      
 و هـى    ،اىل حيلة كان يلجأ اليها أثرياء مصر ىف ذلـك العهـد           

  حـىت يتمتـع      ،ية حبجة أنه أحد رعاياها      االحتماء بسفارة أجنب  
 و اتصل الضابط    .باالمتيازات األجنبية الىت مل تكن قد ألغيت بعد       

 و  .االجنليزى بسفارة ايطاليا الىت زعم الباشا أنه أحـد رعاياهـا          
م حملاكمة كل من    ١٨٩٤ سبتمرب   ٤تشكلت حمكمة عسكرية ىف     

 وأرسـلت   . النخاسني و اجلوارى و الباشوات     :اشترك ىف اجلرمية  
احملكمة اىل القنصلية اإليطالية لتسأهلا  هل الباشا املصـرىيتمتع          

 فردت القنصلية اإليطالية  بأن الباشا وان كان قد          ؟حبمايتها أم ال  
قيد نفسه بدفاترها  كرعية ايطالية اال أنه  مل يدفع االشـتراكات             

  و عليه فهو ال    ،املفروضة على الرعايا اإليطاليني  منذ عدة سنني         
 !!  يعترب أحد رعاياها  

 سبتمرب  أصدرت حمكمة عسكرية حكمها بإدانة        ١٣و ىف   
 و كـذلك    ،الدكتور  عبد احلميد الشافعى  و حبسه مع الشغل         



 

ادانة  على باشا شريف رئيس الس التشريعى بتهمـة االجتـار            
 !بالرقيق و براءة اجلوارى 

رئاسة وعندما وصل احلكم اىل علىباشا  رفع استقالته   من            
 ليس الرتكابه تلك اجلرمية و      ،الس التشريعى اىل اخلديوىعباس   

 . و طلب العفو من اخلديوى فأعفاه،امنا بسبب مرضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   األمرية الثائرة   
 
ىف )  ١٩١٤-١٨٩٢( رغب  اخلديوى عباس الثاىن     عندما 

 فقد  ،الزواج  حاولت أمه أن تزوجه من أمرية عثمانلية و مل تفلح           
رفضت كل األمريات  التركيات التنازل و قبول الـزواج مـن            

 ، الالتى كن يعتربا أقل مرتلة وحتضرا من بالدهن        ،خديوى مصر 
 و بعد فترة    ،و تزوج من جارية بيضاء تدعى اقبال هى أم أوالده         

 .طلق تلك اجلارية و تزوج من سيدة أجنبية تدعى جويدان
 مـذكراا   ومن حسن احلظ أن هذه الزوجة   تركت بعض         

كانت .الىت تصف فيها حياة جمتمع مصر ىف بداية القرن العشرين         
 و ،سيدة مثقفة  حتمل معها  عددا كبريا من الكتب و هى مسافرة       

قد درست  اللغة العربية  و تعمقت ىفدراسة القرآن  الذى درسته             
و كانت ترفض الفـوارق بـني       "  هس "على يد مستشرق يدعى   

 و كانـت    ،فات العنصرية و العقائدية   الطبقات و تتجاهل االختال   
    تصف األمرية جويدان  زوجها اخلديوىعباس          .عاشقة لزوجها 
 :ىفمذكراا قائلة



 

 تنبعث من عينيه    ،إنه وجه مجيل  ..كنت أدهش ملنظر وجهه   "
 و لكـن    ، و كان حاجباه يشعران بالشك     ،الرماديتني نظرة حادة  

و مل أر   .. جذابا  فإنه يصبح  ،كم كان يتغري هذاالوجه عندما يبتسم     
 ،مثل هذه اجلاذبية ىف وجه غري وجهه، و كان فمه أمجل شىء فيه            

 و عندما كنت أقول له ذلك كـان         ،فإنه كان يشبه فم األطفال    
مث يعقب هذا مداعبا    ) يا طفلىت   (  مث يقول ىل     ،يضحك كاألطفال 

 ، و ىف الواقع كنا نلعب كاألطفـال       "يا عروسىت الصغرية  " :بقوله
 و كنـا    ،ريا مع الكالب الىت كنا حنبها على السواء       فكنا نلعب كث  

 و كنـا    ، و جيرى الواحد اثراآلخر    ،نتسابق ىف الغرف و املمرات    
أحيانا نشرب القهوة بصوت عال جدا كما لو كنا من العامة أو            
نلفظ نواة متر الكريز من الفم لنرى أينا يستطيع قذفها أبعد مـن             

 ىفحديقتنا، وغاية مـا      و ال ضرر ىف ذلك فااكانت تقع       ،اآلخر
  ٨" باختصار كناحنب بعضنا،هناك كان احلراس يندهشون

 و تصف األمرية جويدان ىف مذكراا حفل زفاف فتاة من          
الطبقة املوسرة ؛كانت العروس ىفالثالثة عشرة من عمرهاو مصابة         
بالتهاب رئوى حاد و مع ذلك قرر األهل أال يرجئواحفل الزفاف           

                                                           
بقلم األميرة جويدان  " مذكرات األميرة جويدان زوجةالخديوى عباس الثانى  "٨

  ٣٥٦كتاب الهالل العدد



 

 " األجـواق  "ر باهظةبعد أن أتفقـوا مـع      حىت ال يتكبدوا خسائ   
أضف اىل هذا أن املصريني     "  ،التمثيلية  و املطربني و الراقصات       

 ".مجيعا يتشاءمون من تأخري  الزفاف عن موعده
و ذهبت األمرية اىل احلفل فذُحبت الذبائح أمـا م عربتـها            

 ، و قُدمت هلا  مرآة مرصعة باجلواهر لتتفقـد زينتـها  ،إكراما هلا 
 و مل اسـتطع     "بلتها أم العروس وأم العريس وتقول األمرية      واستق

منع النساء من تقبيل ثوىب و سرت بني مظاهر الترحيب و السالم            
 و  ،اىل الصالون الذى أعدوا ىل فيه مقعدا كبريا مغطى بالكشمري         

على األرض طبعا   ( جلست باقى السيدات على وسائد من حرير      
ثوبـا مـن    "  كانت ترتدى  و أخريا رأت األمرية العروس الىت     )..

األطلس موشىبالذهب و على رأسها تاج مرصع باجلواهر يتدىل         
 و ىف هذاالنقاب اربعة أحجار      ،من حتته نقاب يشمل كل جسمها     
 ..."كرمية عند اجلبهة و الذقن و اخلدين

تصف األمرية  حفل الزفاف بالتفصيل  مث تقص على قرائها            
 :أغرب هدية تلقتها ىف حياا

 و ألول   ،ذه الليلة  وقع ما أدهشىن  و عقد لسـاىن          وىف ه " 
 !!   مرة ىف حياتى أغلق علىفلم أعرف ماذاأصنع 



 

 ، يا صاحبة السمو   "احننت أمامى زوجة أحد الوزراء و قالت      
 فعندكم كل مـا     ،لقد عجزت عن اختيار هدية تعجب مسوكم      

 و  " و ليس ىل اال أن  أقدم  لكم أعز شىء  عندى             ،تشتهىاألنفس
 ألـن كـن     ،ن السيدات كن يعرفن هذه اهلدية النفيسة      يظهر أ 

 !!يتبادلن النظرات 
 يبلغ مـن    ،ذهبت اهلامن و عادت تقود طفال صغريا ىف يدها        

ومع ذلك فهى تقدمـه هديـة      .. انه طفلها ..العمر مخس سنوات  
مـن ذا   "وحتكى األمرية كيف عقـدت الدهشةلسـاا      ".!!.ىل

والسـيدة الـىت    .." اياالذىيتصور أن األطفال تدخل ىفباب اهلد     
أهدا طفلهاال تعرفها و ال تعرف عنـها شـيئا سـوى اـا              

 و  ،" اهلديـة  " و يبدو أن األمرية اضطرت لقبول      .زوجةاخلديوى
و ملا علـم اخلـديوى      ."اصطحبت الطفل معها ىف اية احلفل         

  ، و أصبح الطفل محال ثقيال علينا      ،مبجمل القصة امتعض ىف نفسه    
 ، اىل أن أنقذ الطفل نفسه     ، من هذااملوقف  و مل ندر كيف خنلص    

 طالبا أمـه    ،فانه بعد ثالثة أيام امتنع عن الطعام و أكثر من البكاء          
فأعدته اىل أمه و معـه عربتـان        .. الىتختلت عنه لغرض ىفنفسها   

 ٩ .حمملتان باهلدايا
                                                           

 ٢٨-٢٧ المرجع السابق من  صفحة ٩



 

ورغم  ثقافة األمرية جويدان و ذكائها وحيويتها و رغم أا            
 تفتتح افطار رمضان علـى سـيجارة         بل ،كانت تدخن بشراهة  

 اال أن اا كانت تضطر للتنكر ىف زى سكرتري أو  راهبة             ،كبرية  
 فلم تكـن التقاليـد      ،ممرضة لكى تصحب اخلديوى ىف جوالته     

 ان يصحب زوجتـه ىف      ، حىتو لو كان  حاكما     ،تسمح للشرقى 
وقد فرضت التقاليد على األمرية أن تعيش وحدها        .جوالت العمل 

 و هلذاكانت   . و يعيش اخلديوى ىف سراى القبة      "تردمس"ىفسراى
( ىف القسـطنطينية    " شـويكلى "تعترب بيتهما احلقيقى  سـراى       

 فقد شيدت تلك السراى حتت أعينهما  و عنايتـهما       ،)استانبول  
 و هى املكان الوحيد الذىكانا      ،معا منذ كانت رمسا على الورق     

مي ىفاحلديث بني   و كان  من املمنوعات ذكر احلر      . يقيمان فيه معا  
 ظل اهللا علـى األرض أن       ، و بلغ السلطان عبد حلميد     ،الرجال  

اخلديوى املصرى الشاب يصحب زوجته اىل أوروبا فأفهمـه أن          
 و هى تتعجـب     ، و مل تستسلم جويدان  هلذا      .هذاال يليق  اطالقا   

 مل يتعرض حلياتى و رحالتـى       ؟ ماللسلطان و ماىل   :"ىف مذكراا 
 و  " لن أفكر حلظةواحدة ىف التنـازل        ؟ هذا  ما شأنه ىف   ؟وأعماىل

 .. افعلى ما تريدين يا عزيزتى:كان اخلديوى يقول هلا 



 

، وكـان مقـررا ان      )من استنبول   (مث جاء يوم الرحيل     " 
اخلديوى بعد أن يستقبل زائريه الرمسيني يذهب مع حاشـيته اىل           

 و قبـل موعـد      ،لركوب قطار الشرق السريع   ) جاالتا  ( حمطة  
شويكلى  ىف زورق خبـارى      ) سراى  ( ساعتني غادرت   السفر ب 

 خرجت منـه سـيدة      "جاالتا"و ملا وصل الزورق اىل  حمطة      ....
، اسرعت  )هى األمرية   ( أوروبية ترتدى أحدث األزياء الباريسية      

 بفرح شديد و هـو يثـب        " بوللى "اىل القطار فاستقبلىن الكلب   
ذ يشمشـم    و لكنه دهش للقبعة الىتمل يألف رؤيتها فأخ        ،حوىل

 ١٠"فيها مستغربا
و ختتتم  زوجة اخلديوى عباس الثاىن مـذكراا  بأربعـة             

 لو كنت باشا لتركت مجيع      " فتقول ىف بدايتها   " احلرمي "فصول عن 
 و ال أفهم    ،اجلوارى  ىف قصرى عذارى حىتتنتهى حيان التعسة       

مطلقا كيف أن رجال ميلك قليال من حسن االختيار و رقة الذوق            
أشباه .....عتداء على هذه املخلوقات الذليلة املسكينة     يستطيع اال 

النساء الالتى يتوارثهن األقرباء بعضهم عن بعض و الالتى ينظـر           
و تقارن األمرية حياة احلرمي مبا      . "اليهن كمتاع جامد الحياة فيه    

شرعه اإلسالم من كرامة و حرية للمرأة فتجدها  تكاد تتنـاقض            
                                                           

 ٦١صفحة  المرجع السابق ١٠



 

 فبأى حق بعد هـذا      "تساءل ىف أسى  مع تعاليم الدين احلنيف مث ت     
 و لـو    ؟تسمى تلك الدور حرميا تشبيها  بالكعبة و البيت احلرام         

و لو اطلع النىب اآلن على مـا        "  بيوت الشرور  "أنصفوا لسموها 
 و ما افتراه السالطني و العلماء علـى االسـالم           " حرميا "يسمونه

ليم  كل هذه التعـا    " و تقول  .ألنكرهم مجيعا و برأ االسالم منهم     
القدمية الىت نص عليها اإلسالم لعبت  ا يد الذين ال ذمة هلم و ال     

و أصبحوا ال خيشون اهللا امنا يبتغون مرضاة أسـيادهم  و            ،ضمري
 فأخذوا يفسرون أوامـر     ،ملوكهم الذين مينحوم املال و احلياة     

 ١١."....الدين وفق األهواء و األغراض
مرار ىف احلـرمي    إن الكثريات من اجلوارى كن يفضلن االست      

 ذلك أن  الناس ىف تلـك العهـود مل           ،على اإلنطالق اىل احلرية   
وكان الرجل املصرى نفسه    ،يكونوا يتمتعون بأى قدر من احلرية     

حمروما من أغلب احلقوق املشروعةومنها املشاركة ىف حكم بالده         
 حىت أن أمري الشعراء امحد      ،وكان ينظر للحاكم على أنه ظل اهللا        

 ىف مدح اخلديوى عباس     ١٩٠٠يدة  ىف اية عام      شوقى ألف قص  
 :يهنئه على حلول شهر رمضان املعظم كان مطلعها

                                                           
 ٩٠-٨٩ المرجع السابق صفحة ١١



 

و جممل اإلسـالم ىف       عباس ظل اهللا ىف مصر
 العصر  

  بينما كـان احلـرمي       ،  كانت النساء تسكن  داخل احلرمي     
 ولعل هذا ما يفسر احلـنني الـذى  ال           .يسكن ىف عقول الرجال   

حىت يومنا هذا  اىل عصر      .. من الرجال و النساء    يزال يراود الكثري  
 .!!.احلرمي

 
و اجم األمرية سالطني  العثمانيني بشدة الـذين كـانوا           

 ان  :"  فتقـول   " ظل اهللا على األرض    "يطلقون على أنفسهم لقب   
الباحث املتعمق ىف أعمال السالطني العثمانيني ال يرى ىف أعماهلم          

 فقـد   ، و االغراق و احلبس    أظهر من  اخلنق و الشنق و التسميم       
كانوا يعتقدون ان هذه األسس متهد للسلطة وتوطد مركز اخلليفة           
ألا تبعد املنافسني من الطريق و كانت أجنح الطرق للتخلص من           

 و منذ السلطان حممد الفاتح   سن قانونا  جيعل  قتـل               "املزامحني
إخوة السلطان  ركنا من أركان حفل تتوجيه و قد ظـل هـذا              

 انون ساريا ملدة أربعمائة عام حىت  لغاه السلطان عبد ايد الق
 و امنا   ،فالدين مل يقض بغطاء الرأس و الوجه واخفاء الشعر        

 و الـدين مل     ،جعل ذلك بعض السالطني غرية منهم على النساء       



 

 - ىف عهـد الـنىب       -يأمر النساء اال بستر أجسامهن ألن كن        
 و لو   ، كل أجسامهن  يسرن بصدور مكشوفة و مالبس ال تغطى      

أن عادة غطاء الرأس كانت معروفة أو جاء ـا اإلسـالم ملـا              
استطاع النىب ان يرى زينب زوجة زيد و هى متشـط شـعرها              

 ختفى ىف نفسك ما هللا مبديه       " و قد ذكر  ذلك ىف القرآن       ،فأحبها
 "و ختشى الناس و اهللا أحق أن ختشاه

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 اخلديوى عباس حلمى الثاىن
  
 من يتذكروا جيدا اخلديوى عباس حلمى الثاىن أكرب         قليلون

أبناء اخلديوى توفيق و احلاكم السابع من سـاللةحممد علـى و            
  ، و ابن عم امللك فاروق آخر ملوك مصر        ،اخلديو الثالث و األخري   

و ذلك علىالرغم من أنه عاصر فترةمن أخطر و أعقـد فتـرات             
حول كل ما مر ـا مـن         و ترك لنا مذكراته      ،التاريخ املصرى 

و يكفى أن نتذكر أن  حكم هذااخلديوى الشاب عاصر          .أحداث
 و  ،أحداثا مثرية مثل صعود جنم الزعيم مصطفى كامل ووفاتـه         

توقيع اتفاقية السودان الىت خولت الجنلترا رمسيا حق االشتراك ىف          
ادارة شئون احلكم ىف السودان  و رفع العلم االجنليزى جنبـا اىل             

  و  تعيني حاكم عـام        ،لم املصرى ىف ارجاء السودان    جنب  الع  
 و مـن األحـداث      .للسودان بناء على طلب احلكومة الربيطانية     

الغريبة الىت استوقفتىن ىف أوائل عهده أن فرمان السلطان العثماىن          



 

بإسناد  األريكة اخلديويةاىل عباس فصل شبه جزيرة سيناء  و ما            
 و تنبه االجنليـز اىل      ،جازيليه شرقا عن مصر،  وأضيفت  اىل احل        

 ،تلك اللعبة اخلطرة فأوعزوا اىل اخلديوىالشاب أن يرفض الفرمان        
 بل صرح بأنه اليسـتطيع أن       ،أما هو فلم جيد غضاضة ىف ذلك      

و لكن بضغط من اإلجنليز وافـق السـلطان         !!!يغضب السلطان   
 أخريا  على أن يكون ملصر خط الطور و ادارته

     لمى الثاىن  حدثت واقعة   وىف عهد اخلديوى عباس ح
دنشواى، الىت زلزلت احلياة السياسية ىف مصـر و أيقظـت           

 و أنشئت األحزاب املصـرية و       ،الوعى الوطىن لدى املصريني   
تأسست أول جامعة مصرية أهلية و أول نقابـة عماليـة ىف            

وكان عباس الثاىن  أول من حاول تعمري الصحراء  فبىن           . مصر
 وكان رجل أعمال     ،ية بربقة خط سكة حديد يربط االسكندر    

 أقام مشروعات ضخمة  ليعيد تكوين ثروته  بعـد أن            ،كبري
  وىف عـام  ،ختلى والده عن أمالكه لكىيدفع جزءا من ديون مصر  

 شق عباس شارع عماد الدين ىف أرض ميلكها و بـىن            ١٩١٠
مسرح عباس و مسرح بريتانيا وعدة عمارات و صـاالت و           

 .بارى املشهوركازينوهات  منها كازينو دى 



 

 و كان  يعشق الزراعةو يشرف بنفسه على إقامة احلدائق و           
  وىف   ،املزارع و البساتني ىف املنتزة و إدفينا  و اإلمساعيلية و القبة           

 ١٩٠٠    ديسمرب        ١٠  مت تدشينه ىف    عهده  بىن سد أسوان الذى     
 ميل  تستوعب مليار متر مكعب من        ٢٠٠و تشكلت حبرية طوهلا     

 ١٩٤٤ ديسمرب   ٢٠بعد وفاة عباس الثاىن  ىف جنيف  ىف            و  .املياه
 .  قدرت ثروته بنحوسبعةماليني من اجلنيهات،

وىف عصر عباس الثاىن  بدأ الليل الطويل ينجلى ويتحول اىل           
ما يشبه النهار عندما دخلت مصابيح غـاز االستصـباح لتـنري            
ى شوارع اإلسكندرية  أوال مث شوارع العاصمة و بقية املدن الكرب

 وولـد العصـر     ، و مع اإلنارة بدأ عهد من االستنارة         ،بعد ذلك 
 " حترير املرأة  "  بإصدار قاسم أمني لكتابيه     ،الذهىب للثقافة املصرية  

 وشــاهد النــاس أول عــرض ســينمائى  ،"املرأةاجلديــدة" و
باالسكندرية مث بالقاهرة و أول مسرحية مصرية وقرأوا أول رواية          

 جملـة   ٢٤  مبصـر و تـواىل صـدور           وأول جملة نسائية     ،أدبية
 وىف عهـده تأسسـت      ،منهن ستة  جمالت باإلسكندرية    ،نسائية

 و ،)كتبخانــة خصوصــية ( مكتبــة البلديــة باالســكندرية 
وال شك أنه و أغلب مثقفـى العصـر          .اجلمعيةاخلريية االسالمية 

، و   " النشـوء و االرتقـاء     "اطلعوا على أفكار داروين  ىف كتابه      



 

، و  "قهر املرأة "كر اإلجنليزى جون ستيوارت ميل    قرأوا كتاب املف  
  لكارل ماركس الذى ظلـت       " رأس املال  "عرفوا شيئاعن كتاب  

 وقد أثارت تلك    ،١٩١٠ اىل   ١٨٦٧جملداته تصدرتباعا من  عام      
الكتب موجةمن التحرر الفكرى الىت تدعو اىل حتمية التغـيري و           

 هلا تأثريها   و كان .التطور و اتاحة فرص احلريةو املشاركة للجميع      
على احلياة ىف مصر حيث بدأ املثقفون يطالبون بالدستور و حبياة           

 .نيابية صحيحة
ومتثل فترة حكم عباس الثاىن  بداية الصحوة الوطنية الـىت           
أعقبت عقدا من الترقب عاشه  املصريون بعد االحتالل الربيطاىن          
ملصر الذى  جلبه والده اخلديوى توفيق، والده، الـذى أورثـه             

 لقد باتت مصر سوقا ضخمة      "تركة مثقلة باملشاكل وصفها بقوله    
فـاجليش أفسـده    .. . و حتاك فيهااملؤامرات   ،تباع فيها الضمائر  

 و األرستقراطية القدمية  الىت منت ىف ظل األسرة العلويـة            ،نظامه
وموظفوا الدولةمل تعـد لـديهم       ،على استعداد خليانة هذه األسرة    
ئزهم صوب املصاحل الذاتية  أكثـر       فكرة الواجب بل محلتهم غرا    

من أن  حتملهم صوب العمل الشـريف املتجـرد و التفـاىن ىف              
اتمـع  . .والبورجوازية ناعسةو الصحافة ضعيفة   . .خدمةالوطن

وىف . "١٨٨٢كله فقد روحه املعنوية  نتيجة ملا حـدث عـام            



 

مذكراته يدافع  عباس حلمى الثاىن حبرارة عـن والـده ولكنـه             
 و كان يكـره     ،احمليطني به كانوا ال خيدمونه بصدق      "يعترف بأن 

و لكنه أخطأ ىف استماعه اىل نصـائح أولئـك الـذين            ،العنف
اعتقدواأن زيادة حقوق األمـة  تعـادل اخنفـاض قوةاألسـرة            

 دائمـا بالتفاهةالفكريـةو     " و يقول أنه  كان يصدم      ١٢"احلاكمة
ـ      "املعنوية  للوسط احمليط بتوفيق     دمني ىف   و كانوا مجيعا من املتق

 ".هلم طاقة السن للغاية و ليست
 كنت  الأحلم إال بتخليص مصر و        "وقال أنه منذ وفاةوالده   
  "حاكمها  من العبودية  إلجنلترا

و مل جيد مفرا من اللجوء اىل مثقفى مصر و التقرب الـيهم             
فكان يدعو الشعراء و الكتاب و شيخ األزهر للغداء علىمائدتـه           

 و منهم  الشاعر عثمان جالل       ،رمسياتبعيدا عن الربوتوكول وال   
  و الشيخ حممد عبـده الذىعينـه         ،" ال فونتني  "مترجم قصص 

 و مصطفى كامـل الـذى       ،  و قاسم أمني      ،مفتياللديار املصرية 
 .نشأت بينهما عالقة صداقة متينة

ومثل الزعيم  مصطفىكامل  احتمى عباس حلمى الثـاىن          
عادا له الـوعى بعـدم       ولكن حدثني أ   ،بالدولة العثمانية و فرنسا   

                                                           
 ٥١ المرجع السابق صفحة ١٢



 

جدوى هاتني الدولتني ؛ مهااتفاقية الوفاق بني فرنسا و اجنلترا عام            
 و جلنة االحتاد والترقـى       ، و حركة تركيا الفتاة ىف تركيا      ،١٩٠٤

 و  ،الىت يصف سياستها ىف مصر بأا كانت غري موفقة و اجرامية          
دف  :"،أدرك عباس أن سياسة اللورد كرومر، املعتمد الربيطاىن       

اىل أن تظهر بوضوح أن الباب العاىلو اجنلترا سيكونان  دائمـا            
 وقـد بـدأ   ٥٢ "متحدين لعرقلة منو احلريات و استقالل مصـر   

 و  ،الصراع بني اإلثنني منذ األيام األوىل لتقلـد عبـاس احلكـم           
اكتشف بكل أسف والء احمليطني به للورد و عجزهم التام عـن            

 ٦٠معاونته 
بدور )  سنة   ١٨( كتفىامللك الشاب   لقد أراد كرومر أن ي    

 كما فعل مع والده     ،الكومبارس على أن يلعب هو الدور الرئيسى      
 و لكن عباس حلمىىف بداية حكمه مل يرضخ لتهديـدات           ،توفيق
 عنـدما   ١٨٩٣ و حدثت األزمة األوىل بينهما ىف يناير         ،كرومر

رغب اخلديوى ىفالتخلص من رئيس النظار مصطفى فهمى باشا         
 يراه مستسلما متامـا لسـلطات االحـتالل وغـري           الذىكان

 و معادى لسياسة التعاون مع تركيا       ،وطىنبسبب أصوله الكريتية  
 و  ، و لكن كرومر تصدىله حبـزم      ،"رجل اإلجنليز " و يصفه بأنه  

 "جلأ اىل لندن الىت وجدت ذريعة الستمرار اجليـوش الربيطانيـة          



 

و انتهت األزمة    "حلماية اجلاليات األوروبية و حفظ النظام ىفمصر      
زمية للطرفني فقد وافقت احلكومةاالجنليزية على تغيري مصـطفى         

 و لكن بشرط أال يعني اخلديوى  حسني فخرىباشا الذى           ،فهمى
 و اضطر اخلديوى الشـاب  اىل        ، و كان يأمل فيه كثريا     ،اختاره  

 رغم أنه مل يكن حيبه و ال يثق ىف          ،تعيني رياض باشا رئيسا للنظار    
قد لقيت حماولته ىف تعيني رئيس نظار وطـىن حفـاوة           و  .قدراته

مث جـاءت الضـربة التاليةبعـد       .كبريةمن الشعب و من املثقفني    
عشرين يوم فقط من تلك احلادثة  حينما وجه اخلديوى الشـاب            

 و كـان    ،بعض االنتقادات لقوات اجليش املصرى ىف وادى حلفا       
اره عباس   الذى اخت  ،كتشنر االجنليزى ) السردار( ١٣قائد اجليش   

 و مـع ذلـك      ، فيكتوريا  يرجوها تعيينه    ،بنفسه و أرسل للملكة   
و أجرب رياض باشـا اخلـديوى       ،غضب كتشنر و قدم استقالته    

الشاب على كتابة خطاب للورد كرومرينـاقض متامـا النقـد           
  .الذىوجهه من قبل

                                                           
 كتائب مشاة  ٣ كان جيش االحتالل البريطانى فى ذلك الوقت يتكون من ١٣

فى القاهرة ، كتيبة فى االسكندرية  ، نصفها فى ثكنات سيدى جابر ، و 
النصف االخر فى رأس التين ،  و سريةفى قبرص  و سفينة حربية  فىميناء 

 السكندرية  ، اختفت بعد انتشار الطاعون ا
 



 

و ظلت مناورات االجنليز جتهض حماوالت عباس للسـيطرة         
مفككا متاما للنهوض بـالبالد، و      على اجليش املصرى الذىكان     

 مائة ألف جنيها  من      ١٨٨٢الغريب أن  مصر كانت  تدفع منذ         
مث رفعـت   !! ميزانيتها  لتحتفظ باجليش الربيطاىن ىف وادى النيل       

، كنفقات للقوات الربيطانية ىف     ١٣٠٠٠٠بريطانيا  هذا املبلغ اىل      
 !اخلرطوم

ق تـراب   اعترب عباس حلمى الثاىن نفسه مصريا وطنيا يعش       
هذا احلب ملصر هوالذى يوجه     " :ويقول  ىف مقدمة مذكراته    .مصر
إنه يربر كل ما مكنىن من أن أقف ىف وجـه اإلمربيـاىل             ..قلمى
 و  ، و العسكرية  ، و املغتصب األجنىب لكل حقوقنا املدنية      ،الغاشم

 و قد وصف اللورد كرومر اخلديوى الشاب بعـد           ١٤"السياسية  
 و قد حاول االجنليز اغتيالـه       "ريا حبتا  مص "لقائه األول بأنه كان     

على يد شاب مصرى ىف استنبول و لكن احملاولة باءت بالفشل و            
 بعـد   ١٩١٤ ديسـمرب    ١٨أخريا أعلنت احلماية على مصر  ىف        

بداية احلرب العاملية األوىل بستة شهور و بعدها بيوم واحد أعلنت      

                                                           
دار الشروق  " خديو مصراألخير " مذكرات عباس حلمى الثانى " عهدى  "١٤

 جالل يحى .ترجمة د



 

عيني عمه  سلطات االحتالل الربيطانية خلع عباس حلمى الثاىن و ت        
 .األمريحسني كامل سلطانا على مصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 اخلديوى و الزعيم 

 
 " مصرى ىف السادسة عشرة من عمره يؤسس مجعية        شاب
  مث يلتحق مبدرسـة      ، و هو تلميذ باملدرسةاخلديوية    "إحياء الوطن 

ألا مدرسة الكتابة و اخلطابة  و معرفة حقوق األفراد و           "احلقوق
ت ىف جريدتىاألهرام و املؤيـد و خيطـب          يكتب املقاال  ،"األمم

 و مليك يتوىلاحلكم  و هـو ىف  .منددا باالحتالل الربيطاىن لوطنه 
الثامنة عشرة من عمره ميتلىءمحاسا و تعروه اآلمال ىف أن يصلح           

 ،ما أفسده أبوه اخلديوى السابق ويعيد االسـتقالل اىل وطنـه            
 .يلتقيان و جيد كل منهما ىفاآلخر  السند و الصديق

 يوليـو   ١٤ولد اخلديوى عباس الثاىن  باإلسـكندرية ىف         
 عاما فيمـا بـني عـامى        ٢٣ واعتلى عرش مصر ملدة      ١٨٧٤
وىف نفس  العام  و بعد شهر واحد ولد الزعيم           .١٩١٤-١٩٩٢



 

 بـدأت   .١٥ ١٨٧٤  أغسـطس     ١٤الوطىن مصطفى كامل ىف     
(   عندما زار اخلديوى الشاب         ١٨٩٢العالقة بينهما  ىف نوفمرب      

 وألقى الطالب  مصـطفى      ،مدرسة احلقوق األمريية    ) سنة   ١٨
 :كامل قصيدة ترحيب به  قال ىف مطلعها

 كرت العال عباس ذو النعماء.  .بشرى احلقوق بسيد األمراء 
مبليـك مصـر و أوحـد       .  .بشراك يا دار العدالةو اهلدى    

 العظماء 
          ا  بعد فترة قصـريةووقد بلغت العالقةبينهما ذرو

 ى الشاب شعبيةكبرية بني املصريني  حـىت  أن         أصبح للخديو 
هج غـرة   ١٣١٨- ١٩٠٠  ديسمرب ٢٣أمحد شوقى بك  ىف      

 ملوالنا  "رمضان األخري ىف القرن التاسع عشر أنشأ قصيدة نئة        
  :  حبلول الشهر الكرمي قال فيها"العباس املعظم

 و جممل االسـالم ىف       عباس ظل اهللا ىف مصر
 العصر

                                                           
 األمر الذى يفسر  العالقة المميزة بينهما  ، و قد سبقهما بعامين كل من ١٥

ثائر  أحمد لطفىالسيد و حافظ ابراهيم ، ثم ولد بعدهما بعامين  الكاتب ال
 مصطفىلطفىالمنفلوطى



 

رر االحتفال بعيد جلوس اخلديوى        تق   ١٩٠١ يناير   ٨وىف  
 وقد أغلقت  ىف ذلك اليوم        ،عباس الثاىن  على األريكة اخلديوية       

مجيع دواوين احلكومة و مصاحلها  باعتباره أكرب عيد وطىن لألمة           
 و مبناسبة الشهر الكرمي  تكرم اخلديوى املعظم بالعفو عن        .املصرية

ـ        ده ىف اجلـامع    الثائر الشيخ مصطفى لطفى املنفلوطى فأعيد قي
 .األزهر مرة ثانية

كان  اخلديوى عباس الثاىن قد بدأ عهده بـاالفراج عـن            و
الصحفى الثائر عبد اهللا الندمي، والعفو عنه  بعد أن توسط قاسـم             

 "األستاذ"وبدأ الندمي  بعد عودته من منفاه يصدر جريدة        ،أمني  له  
 مث سعى  التلميذ النجيب مصطفى كامـل لإللتقـاء بـه و              ،١٦
  والعرب والدروس الـىت      ،ستماع اىل أحاديثه  عن الثورة العربية      اال

و مل متض شهور قليلـة       .خرج ا  بعد مشاركته ىف تلك الثورة       

                                                           
و لكنه عاد الى الهجوم علىالخديوى   فأصدر الخديوى أمرا بنفيه مرة  ١٦

عين الشيخ .  جنيها ١٥٠أخرى فاختار يافا ، وتم إبعاده الى الشام مع  منحه  
واقترح  اإلمام محمد عبده ) ١٨٩٩(اإلمام  محمد عبده مفتيا للديار المصرية 

، وعين حفنى ناصف قاضيا حتى عام "  قاض نائب" تعيين سعد زغلول 
م ، ومنح رتبة البكوية من الدرجة الثالثة ، وعين  قاسم أمين نائب ١٨١٢

 .قاضى بمحكمةاالستئناف 
 



 

على ذلك اللقاء إال و أصدر مصطفى كامل أول جملة  مدرسـية              
 و مل يكـن قـد أمت        " املدرسة "يصدرها طالب مصرى  هى جملة     

شرين من عمره حصل على      و ىف الع   .التاسعة عشرة من عمره بعد    
 و مـن مدرسـةاحلقوق      ،إجازةالقانون من جامعة تولوز بفرنسا    

 و انتظم ىف سلك احملاماة، و رغم ذلـك  ،األمريية ىف نفس الوقت   
مل يعمل باحملاماة قط و امنا انشغل منذ خترجه بالدفاع عن القضية            

 . الوطنية  و الدعاية هلا داخل مصر و خارجها
القة الشريفة  غرية احلاشـية امللكيـة         و قد أثارت  هذه الع     

فكانوا يشيعون الشائعات و يتقولون على اخلديوى لدى سلطات         
االحتالل، حىت استطاعوا ىف النهاية أن يبذروابذور الفرقةبينـهما          

 و بلغت ذروة اافاة بعد عقد االتفاق الودىبني فرنسا          .اىل األبد 
طس التقى الشـابان     و بعدها ىف أغس    ، ١٩٠٤و اجنلترا ىف ابريل     

ىف فرنسا  مبدينة ديفون و الحظ مصطفى كامل فتور اخلديوى و            
حتول مشاعره فصارحه بنيته  البعدعنه  و حتمل مسئولية  الكفاح            
ضد االحتالل الربيطاىن ملصر وحده و يصل األمر اىل أن يرسـل            
مصطفى كامل خطابا صرحيا للخديوى  ىف اكتوبر من نفس العام           

 و إىن    " و يقول له  ىف ايتـه       ،طع تلك العالقة بينهما   يعلنه بنيته ق  
ليحلو ىل أن أبقى إىل آخر حلظة من حياتى  خادما لتلك املبادىء             



 

 ،الوطنية العالية  الىت كنتم مسوكم أول الداعني اليها و املنادين ا           
و أن تزداد كل يوم اتساعا اهلوة الىت بيىن و بني  الـذين ادعـوا                

مصاحلهم مث انقلبوا  عليه بال خجـل و ال          خدمةالوطن ليخدمو   
 .".حياء

و يظهر من اخلطاب أن  سياسة فرق تسـد الـىت يتبعهـا              
 فهم مل   ، قد أتت نتائجها املرجوة    ،االجنليز ىف كل مكان حيلون به     

يتركوا مناسبة اال و احتجوا لدى اخلديوى على تلك الصداقة بينه           
 و  ،لسـر و العلـن     ىف ا  ،و بني زعيم شعىب يهامجهم ليال و ارا       

يطالبهم باجلالء عن مصر و يستعدى عليهم الدول و الشخصيات          
العامة و يدبج املقاالت لينشرها ىف مصـر و اخلـارج منـددا             

 وصل األمر اىل اام صريح للخديوىبأنه هو        .بسياسام ىف مصر  
 و  ،الذى حيرض ا لصحفىالشاب و ميده  باملـال و باملعلومـات           

لفرنسية جوليت  آدم مصر بـدعوة مـن         عندما  زارت الكاتبة ا    
مصطفى كامل استقبلها اخلديوى ىف قصره و دعى  الكـرباء اىل            
وليمة على شرفها فاحتج االجنليز و احتجوا ايضا علـى زيـارة            
مصطفى كامل مللكة الربتغال و اموا اخلديوى بأنه ساهم ماديا          

  و مل  ،ىف  متويل جريدتى ليتندار إجبسيان وإجيبشيان سـتاندرد        



 

يكن ذلك صحيحا اذ أنه كان عل قطيعة مع مصطفى كامل منذ            
 . ثالث سنوات

إن اخلديوى عباس حلمى الثاىن  يبدو ىف مذكراته الىت كتبها           
 و لكن الشواهد تؤكـد      ،بعد اإلطاحة به كما لوكان بطال قوميا      

على أن إنكسارة ىف مشاعره زعزعت ثقته ىف إمكانية النضال ضد        
 الـىت   ١٨٩٨عدحادثة فاشودة  ىف ديسمرب      االحتالل الربيطاىن ب  

  مما   ،انتهت  بتخاذل فرنسا و إذعان حكومتها  للسياسة االجنيزية         
بعث اليأس ىف قلوب املصريني و بدأ اخلديوى يستسـلم لألمـر            
الواقع   فمال حنو اجلانب اآلخر  و خضع إلرادته و زار لندن ىف                

 وصل اىل حـد      و ظل مييل اىل مهادنةاالجنليز  حىت       ،١٩٠٠ربيع  
حضور احتفال  باستعراض اجليش الربيطاىن ىف مصر  ىف نوفمرب           

   األمـر     ، مبيدان عابدين و الوقوف حتت العلم الربيطاىن       ١٩٠٤
الذى أثار صدمة كبرية ىف مشاعر الوطنيني املصريني و اضـطرت   
القصر اىل اصدار بالغ رمسى  يزعم أن اخلديوى حضـر ذلـك             

د حاول اخلديوى الشـاب أن يسـترد        لق!        االحتفال بالصدفة   
 و ىف   ،السلطة املطلقة الىت كانت ألسالفه اال أن االجنليز تصدوا له         

 لكـن   ،صراعه معهم  ظهر للشعب املصرى ىف صـورة البطـل          
احلقيقة سرعان ما انكشفت عندما بدأ اخلديوى يتراجـع عـن           



 

و بذلك  اتسعت    ،مواقفه و يتخذ سياسة أخرى  خوفا على عرشه        
ينه و بني احلركة الوطنيةاملصرية و على رأسها مصطفى         الفجوة ب 
 .كامل

 استقال اللورد كرومر و كانت استقالته       ١٩٠٧و ىف ابريل    
 و ىف مـايو     ،انتصارا ساحقا ملصطفى كامل و للحركة الوطنيـة       

أىبعدها بشهر واحد أعطى اخلديوى حديثا جلريـدة الـديلى           
 و  ،ل الربيطاىن   معارضةاالحتال  " مة "تلجراف نفى فيه عن نفسه    

 و أعلن استعداده التام للتعاون مع خلفـه         ،امتدح اللورد كرومر  
 و كان لدىالزعيم مصطفى كامل الشـجاعة        .ألدون جورست   

الكاملة ألن ينتقد بشدة مسلك اخلديوى و يكتـب مقـاال  ىف             
 مما جيب علينا إعالنه و اجلهر به  أمام املأل           "جريدة اللواء قال فيه   

ال تفيدنا  بأى حال     ) اخلديوى  (  اجلناب العاىل     كله أن تصرحيات  
 علـى أن  كـل       ، ألن مركز مسوه  غري مركزنـا         ،من األحوال 

مصرى صادق الوطنية ال يقبل مطلقا  أن يكون حكم مصر بيـد        
 ، أو بيد االثنني معا    ،مسو اخلديوى مبفرده أو بيد املعتمد الربيطاىن        

ـ           د النـابغني و    بل  يطلب أن يكون حكم هذا الوطن العزيز بي
الصادقني من أبنائه  و أن تكون نظامات احلكومة  دسـتورية و             

  بعد ذلك أعلن مصطفى كامل ىف أكثر من مناسبة و جمال             "نيابية



 

 و  ،بعيد عن احلركةالوطنية  ) عباس حلمى الثاىن    ( أن مسو األمري    
 و  ،ان ااهدين ضد االحتالل مستقلون عن مسوه كل االستقالل          

شعب املصرى  تقضى بأن تكون احلركة الوطنيـة         أن مصلحة ال  
بعيده عن اخلديوى لكى يعلم العامل كله أم ال يطالبون حبقوقهم           

قوية بذاا   ) املصرية  ( احلركة الوطنية    " و أن  ،بإيعاز منه أو غريه     
 قوامها  اإلخـالص ملصـر و        ،مستقلة مببادئها  حمتفظة بكرامتها    
 "ريةالنهوض ا  اىل االستقالل و احل

و املؤسف أن تنازالت اخلديوى عباس الثاىن  مل تشفع لـه            
ومل ينخدع ا االجنليز فخلعوه  عن  العرش إبان احلرب العامليـة             

 و  ،١٩٤٤و ىف مذكراته الىت  كتبها قبل وفاتـه  عـام             .األوىل
 كتب ميتدح   ، فصوال منها    ١٩٥١نشرت  صحيفة املصرى عام      

ية املصرية  و أول من نشر       مصطفى كامل  ويصفه بأنه حمى الوطن      
فكرا بني الشباب  واعترف بأما كانا خيتلفان أحيانـا  علـى             

 كنت أقدره حق قدره     "الوسائل إال أما اتفقا دائما على اهلدف      
 إن مهمةاحلكم ليست دائما     .حىت عندما يستحيل على  أن أتبعه      

 ففىالوقت الذىيشاء احلاكم  أن يطيع صوت قلبه  جيد           ،بالسهلة
 و لقد كـان مصـطفى       .فسه مضطرا  اىل اإلذعان حلق الدولة      ن



 

 كان يقول بدال مـىن   .كامل حرا و كنت أمنحه  تأييدى  املطلق       
 " و مامل يكن بالوسع قوله بامسى،ما جيب قوله

إنه الصراع األبدى بني املفكـر الكاتـب و السياسـى ىف            
  .السلطة
 
 

  عودة الباشا امليت   
  
اىل ) الكـبري   ( باشوات حممد على     من   "باشا" لو عاد  ماذا

   ؟احلياة ىف القرن العشرين 
إن عودة األموات اىل احلياة فكرة راودت الكـثريين مـن           

كيـف  : و أثارهم التسـاؤل    ، و داعبت خيال املفكرين    ،الكتاب
 و بدلت   ،ستكون رؤيتهم للتغريات اجلذرية الىتطرأت علىاحلياة     

ألهم من ذلك كيف    و ا ! ؟.. أو جعلتها رأساعلى عقب    ،أحواهلا
أو مبعـىن   . . و من الذىسيؤثر على اآلخـر      ،سيستقبلهم األحياء 

العائدون من املاضىأم املتطلعون اىل     . .أصح من سيفوز ىفالنهاية   
 !؟..املستقبل



 

عاجل الكاتب الكبري توفيق احلكيم هذه الفكرة بإعادة كتابة          
  مـن منظـوره   ،سورة أهل الكهف الىت وردت ىفالقرآن الكرمي      

 و لكن قبله بعدة عقود  تفتق ذهن شاب مصرى           ،فلسفىاخلاصال
 " حديث عيسى بـن هشـام      "عن نفس الفكرة مث كتب رائعته     

 .ليجيب على ذلك السؤال 
ابن  ) ١٩٣٠-١٨٦٨(      مؤلف الكتاب حممد املويلحى     

  الذى   ،الصحفى و األديب  ) ١٩٠٦-١٨٤٦(ابراهيم املويلحى     
كاهية السـاخرة املزدمحـة       الف  "مصباح الشرق "كان يصدر جملة  
 سخر فيـه    ، " ماهنالك " و له كتاب شهري بعنوان       ،بالكاريكاتري

 " وكتاب آخـر عنوانـه     ،من السلطان عبد احلميد و من حاشيته      
 ."حديث موسى بن عصام

و قد أهدى حممـد املـويلحى كتابـه الفريـد اىل أرواح             
ى   واملفكـر اإلسـالم    ،املرحومني والده األديب ابراهيم املويلحى    

مجال الدين األفغاىن و اإلمام العامل  حممـد عبـده و اللغـوى              
 :الشنقيطى و الشاعر البارودى وقال ىف تقدميه للكتاب

يهدى هذا الكتاب اىل كـل      ) املؤلف( و الضعيف العاجز    "
 و حكيم يرى فيـه      ،من يقرؤه من أديب جيد فيه طرفا من األدب        

 و لغـوى    ،علـم  و عامل يبصر فيه شذرة من ال       ،حملة من احلكمة  



 

 و شاعر يشعر فيه مبثل طيف اخليال        ،يصادف فيه أثرامن الفصاحة   
 ."من لطف اخليال

 وهو مثال   " فترة من الزمن   "الكتاب حيمل عنوانا ثانويا  هو     
على مقاومة املصريني حملاولة إعادة مصر اىل الغـرب و تشـبثهم            

  لذلك كان مزجيا مـن  املقامـة و         ،بإحياء التراث العرىب القدمي     
 وفصوله أقرب اىل القصص القصرية وإن كـان يربطهـا           ،الرواية

ببعض شخصية راو واحد هو عيسى بن هشام  الذى حيمل اسم             
 الىت كانت تصف احليـاة ىف       ،بطل مقامات بديع الزمان اهلمزاىن    

 .بغداد القدمية
وقد ساراإلبن حممد املويلحى على درب أبيه فجعل عنـوان          

  و نشر فصوله  مسلسلة عـام         ،" حديث عيسى بن هشام    "كتابه
 و  ، بعد أن  تطورت احلياة ىف مصر بسـرعة مدهشـه           ،م١٩٠٥

 عدد ال حصر له من       :حتولت القاهرة اىل ما يشبه حلبة   السريك        
. .تليفـون .. ترام..سيارات.. األزياء  و اللغات الغربية و الشرقية 

( جازيتـات   ..صاالت رقص و بـارات    . .دور سينما . .مسارح
حرف . .عمارات  و حمالت   ..ز جديدة من املباىن   طر. .)صحف  

  فإن أفكـار و عـادات و         ،و رغم كل  ذلك    ..و مهن جديدة  
 .أساليب املاضى كانت تأىب أن تتالشى



 

 و علىمدى قرن كامل من      ،لقد تغريت احلياة ىف مصر متاما     
 توغل األوروبيون فيهـا و بـدلوا        ، القرن التاسع  عشر    :الزمان

لى العقليات و غريوا مالمح اتمع حـىت        مظاهر احلياة و أثروا ع    
أن باشا حممد على لن يتعرف عليها قط و سيتوه ىفشوارعها كما            

و املفارقة إن الباشـا     . لو كان مل يولد و مل يعش ا يوما واحدا         
التركى مازال يتصور أن الباشوات األتراك مازالوا على قمة النظام          

  ىف الوقت    ،مد على     كما كانوا ىف عهد حم      ،االجتماعى ىف مصر  
 و بدأ الكـثري     ،الذى بدأت فيه اهليمنة التركية على مصر تنحسر       

 أما الذين بقوا فهـم      ،من الباشوات األتراك يعودون اىل بالدهم     
الذين تزاوجوا مع املصريني و اندجموامتاما حىت امنحت معـاملهم          

  فهو ميثل حلقـة      " عيسى بن هشام   " أما البطل    .التركية اال قليال  
تصال بني املاضى الذى ميثله الباشا و احلاضر املندفع ىف تقليده           اال

 .للغرب
إن القارىء يضحك على الباشا التركىاملتعاىل الذى ينظـر         
اىل كل شىء حوله بدهشة و امشئزاز متشبثا بعصره  الذى يفضله            

 بعـد   ، إال أنه  ال يلبث أن يتطور مع الوقت         ،على احلاضر املتقدم  
  . على  أوجه احلياة اجلديدةأن دار و لف و تعرف



 

 بتجول فيما يشـبه  ، عيسى ابن هشام،تبدأ  الرواية بالراوى  
 و  ،"الدفني"   و فجأة يظهر له     ،احللم  بني القبور  حبثا عن العربة       

 كان  ، باشا تركى  يدعى أمحد باشا املنيكلى       :يكشف عن هويته  
 أى منذ أكثر من نصف قرن       ،ناظرا للجهادية ىف عهد حممد على     

 فهـو   ، و لكن الباشا ال يعرف ذلك بالطبع         . يبعث من املوت   ،
لكى يذهب اىل وىل الـنعم      )  الكفن  ( حيرص على تغيري مالبسه     

ويقدم له فروض الوالء و الطاعة      ) حممد على   ( الداورى األعظم   
) مؤجر احلمري (  و ىف الطريق اىل القلعة  يعترض طريقه مكارى        ،

 فال يطيق ذلك    ،يصادفها ىف حياته  و يتحدث اليه بلهجة وقحة مل       
 وبدال مـن أن يستسـلم       ،فيضرب املكارى بل يوشك أن يقتله     
 إذا به يصر على أخذ حقـه  ،املكارى كما كان حيدث ىف املاضى 

   مث تتطـور      ،" البـوليس  "من الباشا التركى وعلى  اقتيـاده اىل       
األحداث مـن البـوليس اىل النيابـة اىل احملـامى األهلـى اىل              

وحبتاج الباشااىل مال لينفق منه و لكنه  يكتشف أن كل           .احملاكم
أمواله قد تبددت على أيدى الورثة و مل يعد هناك اال حفيد واحد             

 حياول الباشـا االتصـال      . هربا من الدائنني     ، "لوكاندة"يقيم ىف 
 فيذهب للوقف ليسترد ما كـان قـد         ،حبفيده ولكنه  يصدم فيه    

بأبناء كرباء املاضى  الـذين       و حياول االتصال     ،أوقفه من أموال    



 

كانت تربطهم به صلة املودة و القرىب  فيجد أغلبهم قد فـارق             
احلياة  أو على وشك ذلك وهنا حيدث التغـيري األول ىف حيـاة              

 ميده مبورد مـاىل  يعينـه علـى          ،الباشا  حني يبحث عن عمل     
 .التخلص من مصيبته

ـ           ة  بعد ذلك يترك الكاتب قضية الباشا معلقـة ىف احملكم
الشرعية ليتجول مع صاحبه ىف القطاعات املختلفـة للمجتمـع           
ليصفها لنا بالتفصيل ىف صور حية ساخرة و تفاصيل واقعيـة و            

بدايـةالقرن  (  و ويصف  مظاهر احلياة ىف عصره         ،حوارات شيقة 
بأسلوب قصصى يكشف عن  دقة مالحظة و حـس          ) العشرين  

 من يلتقى مـن      و ،دقيق و رؤية ملاحة ملا جيرى حوله من أحداث        
 الكاتب و احملامى األهلى و مسساره و الدفترخانـة و           :شخصيات

النيابة و احملاكم و قاضى احملكمة األهلية و الطـب واألطبـاء  و              
 و حيكـى    ،األعيان و التجار و أبناء الكرباء  و موظفو احلكومة         

  و نرى معه    ،ىفعصره  )  احلمى الصفراء   ( تفاصيل  تفشى الوباء     
اقفا و ىفيده منديل أمحر قد امتأل  بأصناف متنوعـة            و "الشرطى  

 ""..النظام"مما مجعه ىف صباحه من باعة األسواق ىف حمافظته على         
 يأكل و   " و الصول الذى   ،" الذىجيدوه غارقا ىف نومه    ،و املعاون   

القلم ىف أذنه و قد نزع طربوشه و خلع نعليـه و حـل  أزرار                



 

 يفهم  العربية و ال يهـتم اال         ، و املفتش اإلجنليزى  الذى ال      "ثيابه
بــاألوامر املســتدمية اخلاصــة بــزى املعــاون و طربوشــه و 

ووكالء النيابة الذين يتحدثون عن النساء و لعب الورق و          ..حليته
 ىف لغتنـا    " األعجميـة  " و نكتشف بداية تفشىاأللفاظ    ،األوبرا

العربية منذ ذلك الوقت خصوصا على ألسنة الشباب املبـهورين          
 و ال يهتمون أو يتحدثون      ،ت املقلدين هلم ىف كل شىء     باخلواجا
 "مـودة " و "املـدموازيل "و"   األوتوموبيل"و" الكرافات "االعن

 و يتخـاطبون    ،االنتحار املتفشـية بـني الشـبان الغـربيني            
 ويصف الكاتب  مظاهر     . و كلها كلمات  فرنسية     ،"مونشري"ب

صرى فتثري ىف نفوس    املدنية الغربية الىت بدأت  تتسلل اىل اتمع امل        
 اجلديد حقا أن مصـر      .الشباب ازدراءا  للماضى و كل ما ميثله       

تنبهت اىل موقعها الفريد و بدأت تتساءل هـل أنـا شـرقية أم              
و انقسـم اتمـع     ! ؟هل أنا حبر متوسطية أم أفريقيـة      ! ؟غربية

املصرىعلى نفسه انقساما حادا يكاد أن جيعل منه شعبني ال شعبا           
 "جمتمع.األريستوقراطية الثرية و جمتمع عامة الشعب      جمتمع   :واحدا

 الذى ينظراليه على أنه     ، و جمتمع  الطبقات األخرى       "اهلاى اليف 
و منذ ذلك التاريخ بدأت أعـراض        ! "بلدى"متخلف و مهجى و   

 بنت  :ظاهرة  االزدراء و االام لكل ما هو مقاوم للتغيري ىف مصر           



 

اخل  و دخـل اجليـل       ..ايدة   الفالحني  و الصع    ، ابن البلد  ،البلد
اجلديد من شباب الطبقة املتوسطة ىف  مصر ىف صـراع نفسـى             
سيكون األساس الذى تبىن عليه ضتهم احلضـارية و العصـر           

 .الذهىب لكل الفنون ىف مصر
 ،وللمرة  الثانية ينسى املويلحى حكاية الباشا ناظر اجلهادية        

ـ             ن الريـف   و يبدأ ىف حكاية أخرى بطلها عمدة  ساذج  قدم م
 " فإذا به يلتقى برجلني من   املدينة مهـا            ،ليمضى أياما بالقاهرة  

  "اخلليع
 يستغفالنه و يبتزان أمواله الىت كسبها من بيـع          ،"التاجر" و
  نتجول مع  ذلك العمدة و نشهد سلوكياته ىف اتمـع             .القطن  

وىف حديقةاألزبكية و ىفاملطعم وىف احلان و ىف املرقص و ىفامللهى           
اخل والبد أن الفنان الراحـل جنيـب        ..ليلىو ىف زيارة األهرام   ال

الرحياىن استفاد كثريا من هذه الشخصـية ىف رسـم شخصـية            
 . الىت اشتهر ا على املسرح"كشكش بيه"العمدة

  يصف فيهـا     ، رحلة اىل باريس   ،ىف الطبعه الرابعة للكتاب   
الكاتب تلك املدينة باعجاب شديد خصوصا  برج ايفل الـذى           

 القصـر   " ومتحف  اللوفر الذى يسـميه      ،" املعجزة الثامنة  "علهجي



 

 اال أن ذلك ال مينعه من انتقاد ما شاهده جبناح مصـر             ، "الكبري
 .باملعرض

والرواية  فيها تسلسل زمىن  و لكننا ال نعرف على وجـه             
 ،اليقني هل كانت أحداثها حلما أو واقعا

 حلياة و   إن هذا الكتاب الرائع يعطى صورة دقيقة و صادقة        
 ورغم  تغلب الرتعـة اإلصـالحية         ،أفكار أجدادنا منذ مائة عام    

 وقدكان ىف السابعةو الثالثني عندما بـدأ        ،التعليمية على الكاتب    
 إال أنه  ألبسها ثوبا فكاهيا أعطاهـا الكـثري مـن          ،ينشر فصوله 

 جتعل القارىء يضحك  ىف املواقف الىت تصف غطرسـة           ،احليوية
 .ئد من القرن الثامن عشرالباشا التركى العا

وقد ترك الكاتب  اية القصة أو املقامة مفتوحة ألنه مل يكن   
و العجيب أنك تقرأذلك الكتاب     . واثقا أليهما سيحسم الصراع   

ىف بدايـة   ( اجلميل فيخيل اليك أنه يصف اتمع املصرى اليوم           
 باعـث   "أى بعد وفاة حممـد علـى      ) القرن احلادى و العشرين     

حـديث  "  ىف مصر بقرن ونصف و بعد صـدور         "حلديثةاملدنيةا
 !! بنحو مائة عام "عيسى بن هشام

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أم السينما العربية   ..عزيزة أمري 
   

 مائة عام على الغزو الفرنسى ملصر بقيادة نابليون         انقضت
ا  مث عادوا مـن النافـذة        ، خرج الفرنسيون من الباب    ،بونابرت

 "ختـراع خطـري يسـمى      عن طريـق ا    ،يغزون مصر مرة ثانية   
 ".السينماتوغراف



 

 كانت مصر من أوائل الدول الىت استقبلت ذلك االختراع         
  بباريس   "جران كافيه "اهلام بعد العروض السينمائية األوىل بصالة     

  بعـدها    .)١٨٩٥  ديسـمرب     ٢٨ىف( الىت قدمتها  عائلة لوميري      
  شاهد املصريون ىف  العرض       ، م ١٨٩٧ ىفديسمرب   ،بعامني فقط 

 ،سينمائى األول  ميدان األوبرا ىف باريس أثناء األعياد الفرنسية         ال
ينتقل اليهم ىف مدينة االسكندرية دون أن يتكبدوا  عناء السفر اىل            

 ليس هذا فحسب و لكن املواطنني الذين مل حيلموا يومـا            .فرنسا
مبغادرة مدينتهم جلسوا يتابعون بالصور املتحركـة  شـالالت          

 و املسافرين  يهبطـون كـوبرى        ، النهر نياجرا  وهى تتدفق ىف    
(  و رأوا عماال  خيرجون من مصنع لوميري          ،بروكلني ىف نيويورك  

  وأثارم مشاعر متباينةمن اخلجـل و        ،)خمترع السينماتوجراف   
الدهشةوهم يتابعون  السباحني و السباحات  الفرنسيات الفاتنات   

ىء يلهون ويسبحون ىف البحر مرتديني املايوهات علـى شـاط         
كل ذلك و هم جالسون حيتسـون الشـاى و القهـوة             ..نيس
قدرها ثالثـة   )  فادحة  (   بعد أن دفعوا تذكرة       "كافيه زارتى "ىف

 ..!!.قروش
 ، أما القاهرة فلم تصل اليها السينما اال بعد عامني و نصف          

" كافيه سـانىت  " حينما مت العرض األول ىف     ،م١٩٠٠أى ىف عام    



 

قت الصحف على ذلك احلـدث       وقد عل  ،جبوار حديقةاألزبكية 
 ال  " إنه معجـزة   ":املؤيد" فقالت   ، دخول السينما اىل مصر    ،اهلام

"              ١٧ميكـــن أن  يفكـــر فيهـــا إال شـــيطان مـــارد
كانت مصر ىفذلك الوقت تكتظ باألجانب  من خمتلف          

اجلنسيات الذين يستمتعون باالمتيازات العديدةو حيتلون أعلـى        
ىف الـوزارات و املصـرف  و الشـرطة          ( املناصب احلكوميـة    

  و يصيبون ثروات طائلة من اإلجتار ىفالقطن ومكاتب          ،)واجليش
االسترياد،  وغري ذلك من األنشطة التجاريةالىت مل يكن املصريون          

 وال شك أن هؤالء كانوا يصحبون عـائالم         .قد احترفوها بعد  
ض الىت  معهم عند ذهام ملشاهدة األفالم ىف القهاوى و دورالعر        

مثل ،بدأت  تشيد خصيصا و تتسع لعدد مضاعف  من املشاهدين          
 كـان   .ىفاإلسكندرية  " بل ىف " و" اهلمربا"و سينما   " باتيه"سينما

 ،عرض  األفالم األوىل يستغرق من مخس   اىل عشر دقائق فقط            
لذلك كانت تلك املسارح تغرى اجلمهور بإضافة عروض فنيـة          

ولكى  .. املعروفني و منر لوانية      تتكون من أغاىن لبعض املطربني      
 و أغلبهم   ،يغروا املصريني على احلضور جلأ أصجاب دور العرض       

 اىل عرض ترمجة عربية على شاشـة جانبيـة صـغرية            ،أجانب
                                                           

 حسين عثمان " حكايات من تاريخ السينما المصرية  "١٧



 

للعبارات الىت كانت تشرح حوادث  الفيلم للمشـاهدين  أيـام            
 مث صدر قانون يفرض طبع الترمجةالعربية علـى         ،السينما الصامتة   

  .الفيلمنفس 
وال شك  أن دخول السينما ىف مصر كان له  تأثريه الكبري             
على عقليةو شخصية املصـرى عنـدما شـاهد علىشاشـات           
متعددةاأللوان أشخاصا يتصرفون ىف غرف النوم و على شاطىء         

 ومن عناوين تلـك األفـالم       .البحر حبرية مل يعتد عليها  من قبل       
 املنتجـون و املخرجـون      املبكرة يتضح لنا قدر اإلثارة الىت تعمد      

 فمن األفالم  الىت     .إضافتها جلذب اإلنتباه و املزيد من املشاهدين      
 "و  فـيلم   "  السياحة ىف البحر   "أنتجها لوميري ىف تلك الفترة فيلم     

 و تظهر ىفأول الفيلم حمطةالقطار فارغة  اليوجد         ،"وصول القطار 
ألفق  مث تظهر ىفا   ،ا سوىرجل واحد جير أمامه عربة يد صغرية       

 تكرب شيئا فشيئا  إىلأن تتحـول اىل قطـار يـأتى           ،نقطة سوداء 
 متوجهـا بسـرعة  اىل       ،مسرعا و حيتل  كل مساحة الشاشـة         

 و مـن بينـهم فتـاة        ،ويصعد املسافرون اىل القطار   ..املشاهدين
 و تقترب الكامريا من الفتاة      .ساحرةاجلمال ترتدى مالبس بيضاء   

كـذلك أنـتج     . الطبيعى   ليظهر ترددها قبل الصعود و حياءها       
 " فتــاة تــرتع ثياــا"جــورج ميلــيس أفالمــا   بعنــوان



 

 و من أوائل األفالم     "محام الولد األسود  " و"  معركةالوسادات"و
، "خطـف امـرأة     " الىت  استخدمت  فيها احليل الصناعية فيلم       

 "  و انتج كريشنر  فيلم      ،"الراقصة الرشيقة " و ،" بيجماليون "وفيلم
ض لقطات متعاقبة ملشهد تـؤدى فيـه ممثلـةا          يعر" نوم العروس 

  علـى مسـرح      ،  لويز ميللى   ، الشهرية ىف ذلك الوقت    ،املسرح
 ، املواقف النسائية  الىت ألغيت مع تطور املالبس        ،األوليمبيا بباريس 

و كانت متعةاملشاهدين  رؤية عرقوب الفتاة املغطـى  خبيـوط            
ة الىت أنتجـت ىف      ومل ختتلف األفالم الربيطاني    .بيضاء لفترة قصرية  

  زواج   "بداية القرن كثريا عن األفالم الفرنسية  و من بينها  فيلم           
  و يبـدأ مبشـهد        ، من إخراج الربيطاىن الفريد كوليرت     "ىف سيارة 

شاب و شابة تزوجاحديثا  يالحقهما بسيارته كهل هـو والـد            
 و  ، "عاصفة ىف غرفة النـوم    "و من اخراج فرديناند زيكا    .العروس
 حيث يغازل املمثل عشيقته و هو يرتدى   "م  داخل النفق    غرا "فيلم

وإىل جانب  .. أثناء مرور القطار داخل نفق مظلم      ،مالبس مرضعة 
األفالم االجتماعية و التارخييـة و الدينيـة و أفـالم املآسـى و              
الكوميديا كانت شركات االنتاج تنتج أفالما جنسية يوضع على         



 

 و من أشهر هـذه      ١٨ "ة سن ٢١ ممنوع ألقل من     "اعالناا عبارة 
 .بطولةاآلنسة لويز ميللى" مهجع العروس"األفالم الفيلم  الفرنسى

اعتمد املصريون على األفالم املستوردة من فرنسا و اجنلترا و          
 حىت فكرت  جنمةاملسـرح      ،الواليات املتحدة أكثر من ربع قرن       

املصرىىف ذلك الوقت ؛ الفنانة عزيزة أمري  ىف إخراج أول فـيلم             
 كانت حتلم بـأن يصـبح حجـر         ،م١٩٢٥مى مصرى عام    درا

 و لكنها مل تنفذ فكرا إال بعـد أن          ،األساس  للفن اجلديد مبصر    
 و  . " ليلـى  "التقت باملخرج التركى وداد عرىفالذىقدم هلا قصة      

 بسـينما   ١٩٢٧نـوفمرب عـام   ١٦عرض الفيلم ألول مرة  ىف         
 ىف ذلـك     وقد تقاسم البطولةمع عزيزة أمـري      ،متروبول بالقاهرة 

 .الفيلم الفنان استيفان روسىت
 ثاىن فيلم صامت ينتج ىفمصر بعدفيلم األخوين        " ليلى " كان

 الذى مت عرضه    "ىف الصحراء ١٩قبلة  "الشاميني  بدر و ابراهيم الما     
 و لكن عزيزة أمـري      .)ىف مارس من نفس العام    ( قبل شهور قليلة    

 وكـان   ، هى أول سيدة مصرية تنتج ومتثل فيلما دراميا عربيـا         

                                                           
سوفنير  -فىالعالم  دار الراتب الجامعية " موسوعةالسينما المصورة  "١٨

  اعداد جورج مدبك ١ جالمجلد األول
١٩  



 

الشاب املصرى حممد بيومى قد بدأ ينتج أفالما  تسـجيلية و ىف             
نفس الوقت كان طلعت حرب قد أنشأ  شركة مصر للمسرح و            

 ىف يونيـو    ،السينما  الىت حتولت فيما بعـداىل سـتوديو مصـر          
  .م١٩٢٥

 و  ،  دوى هائل ىفاتمع املصـرى      " ليلى "كان لعرض فيلم  
املصريةو منهم الشاعر امحد    حضرالعرض األول كبار الشخصيات     

 الذى  عرب عن إعجابه ببطلة و        ،شوقى واالقتصادى طلعت حرب   
 سيدتى لقد أجنـزت  مـامل        "منتجةالفيلم ىفاية العرض قائال هلا    

 ."يتمكن الرجال من إجنازه
 و  ،و ميكن أن نطلق على عزيزة أمري لقب أم السينما العربية          

شـجاعة تلـك املـرأةو      ال بد أن  نفخر حنن النساء املصريات ب        
 فأقدمت على التنفيذ و أقنعـت       ،جسارا  ىف ذلك الزمن املبكر     

  ،زوجها الثرى أمحد الشريعى بإنفاق أمواله على إنتـاج الفـيلم          
رغم أن انتاج  الفيلم كـان يعتـرب         ،فوقف اىل جانبها و شجعها    

 إال  ، و قد تتسبب ىف إفالس صـاحبها       ،مغامرة قد الحتمد عقباها   
ح جناحا كبريا  و حقق ىف العام األول مـن عرضـه             أن الفيلم جن  

 األمـر الـذى   ،ايرادات  تساوى ثالث  أضعاف تكاليف انتاجه     



 

شجع آخرين على ارتياد  نفس الطريق وكان فاحتة مباركة لتلك           
 .الصناعةاهلامة ىف مصر

 مل تكن االستوديوهات قد أنشئت بعد فتم تصويرالفيلم ىف         
 و قد أسست عزيزة أمـري       ، اهلرم صحراء اهلرم و ىف فيال بشارع     

  لالنتاج السينمائى و ستوديو هليوبـوليس        " ايزيس فيلم  "شركة
 واجهت السينما  العربية     ، و عندما نطقت السينما    .مبصر اجلديدة 

أزمة و أوشكت على أن تتوقف فسافرت عزيزة أمري اىل املانيـا            
 و لكنها فوجئت بـأن      ، وعادت به  ،لشراء جهاز تصوير للصوت   

 و حاولــت ،ندســني املصــريني ال يســتطيعون تشــغيلهامله
الفنانةالكبريةاالتفاق مع مهندس صـوت املـاىن  للحضـور اىل           
القاهرةوتشغيل اجلهاز و لكن كل املهندسـني األملـان رفضـوا           

  .احلضور اىل مصر
 و عنـدما    ، حبفاوة بالغـة   " ليلى "استقبلت اجلماهري فيلم    

 األول ىف مدينـة     حضرت بطلته و منتجته عزيزة أمري العـرض       
 استقبلها  اجلمهـور مبحطـة القطـار و     ، مسقط رأسها  ،دمياط

 عزفـت   ،أركبوها عربة حنطور تتقدمها فرقة موسيقى حناسـية       
السالم امللكىمث انطلق املوكب حيت دار العرض حيث وجـدت          



 

الفنانةالكبرية  صفني من الراقصات استقبلنها بالرقص و الغناء و          
 .دق الدفوف



 

 
 رية احلرية املرأة ومس

   
 عامل بدأ  يفيق من غفوته و يرنو اىل احلرية و يبدى الندم              ىف

 ،على ما اقترفه اإلنسان  ألجيال طويلة ىف حق أخيه اإلنسـان             
  ،١٨٦٠ و ىف عام     ،١٨٥٥عقدت معاهدة برلني إللغاء الرق عام       

   وكان    ،أُثريت مسألة الغاء الرق ىف  الواليات املتحدةاألمريكية       
ات حوهلا  تأثريها املباشر علـى النسـاء األمريكيـات           للمناقش

املثقفات الالتى  تنبهن اىل أن أوضاع النساء ىف بالدهن التقـل            
 و بدأ التاريخ يسطر أمساء النساء  الالتى          ،سوءا عن أوضاع العبيد   

تزعمن حركة املرأة للمطالبة حبقوقها  السياسية و مبساواا مـع            
 وقعت فيه  االتفاقية الدولية إللغـاء   ففى نفس العام الذى ،الرجل

الرق انتفضت املرأة األمريكية تطالب مبعاملتها مبثل ما عومل بـه           
  بزعامة اليزابث    NOW و تأسس االحتاد النسائى  الوطىن        ،العبيد

 .ستانتون و  سوزان أنتوىن



 

اندلعت ىف العام     والشك أن احلرب األهلية  األمريكية الىت      
و بدأ العديد   ،ها الفعال على العامل احلديث كله     التاىلكان هلا تأثري  

 و يـذعنون    ،من حكام ذلك العصر يتحسبون للمواقف املشاة      
 و البد أن    ،ملطالب مواطنيهم بالتخلى عن بعض سلطام املطلقة      

 كـان يتـابع      ١٨٦٣اخلديوى امساعيل الذى  اعتلى العرش عام        
 و  ،مريكيـة باهتمام أخبار املعارك الضارية بـني الواليـات األ        

 ،االنتصار الساحق الذىأحرزه املناصرون للمساواة بني كل البشر       
و هلذا وافق على تأسيس أول جملس  لشورى النواب  ىف تـاريخ              

 و بدأ الرجل املصرى يتنسم  احلرية        ،١٨٦٦ نوفمرب     ٢٥مصر ىف   
 فهل قرأ  اخلديوى املثقف      .و الكرامة ألول مرةىف تارخيه املعاصر     

م،  و   ١٨٦٧ الذى صدر ىف     ، لكارل ماركس  "ل رأس املا  "كتاب
 و  ، السـبب األول للتميـز     ، و ليس الثـروة    ،الذى يعترب العمل  

 و أطلـق    ،يتحدث بإفاضة عن املساواة التامة بني الرجل و املرأة        
 ! ؟"احتدوا.. يا عمال العامل"صيحته الشهرية

م  أذعـن اخلـديوىامساعيل  لضـغوط         ١٨٧٧ وىف عام     
 ومت توقيع معاهدة منع االجتار بالرقيق ىف مصر         احلكومة الربيطانية   

 .و السودان



 

 بل  كانت جداتنا     ،مل تكن مصر مبعزل عما جيرى ىف  العامل        
املصريات يتابعن عن كثـب طفـرة  النسـاء االجنليزيـات و             

 ،١٨٦٧األمريكيات الالتى بدأن يطالنب حبق التصويت منذ عام         
مطالبة حبق النساء ىف    والبد أن تابعن بشغف أخبار أول مجعية لل       

التصويت وكانت املرأة األمريكية قد سـبقت نسـاء العـامل ىف           
 عندما تكونت  مجعية املرأة األمريكيـة        ،املطالبة حبقوقها السياسية  
 The American أوهايو ، بكليفالند١٨٦٩للحقوق السياسية عام 

Woman Suffrage Association    مث اندجمت مع اجلمعيـة الوطنيـة  
 .١٨٩٠ق املرأة عام حلقو

 بدأ ت ىف مصر بشائر األمل ىف  التحـرر            ١٨٧٣وىف عام   
 املرشد األمني ىف تربيـة      "عندما أصدر رفاعة الطهطاوى  كتابه       

 ، ألول مرة ىف العصر احلـديث      ،الذى كتب فيه  " البنات و البنني  
 و قال أن تعليم الفتاة أهم من ،عن حق املرأة ىف التعلم و ىف العمل

  و البـد أن  زوجـة   ، ألا تؤثر على األسرة كلها،فىت  تعليم ال 
اخلديوى امساعيل جفت آشم هامن  قد تـأثرت بـآراء رفاعـة             

 ففى نفس العام أسست أول مدرسة لتعليم البنات ىف          ،الطهطاوى
 .السيوفية بالقاهرة 



 

و نعود اىل الواليات املتحدةاألمريكية حيث كانت مئـات         
ملصانع ىفظل  ظـروف ماديـة و        اآلالف من النساء يعملن ىف ا     

م نظمت عـامالت    ١٨٧٥ مارس عام    ٨ و ىف    ،صحية ال إنسانية  
النسيج بنيويورك  إضرابا للمطالبة حبقوقهن  بزعامـة اليزابـث           

 و  ، فواجهته السلطات احملليةبعنف     ،ستانتون و لوكريشيا موت     
 األمر الـذى نبـه      .احترق عدد كبري من العامالت داخل املصنع      

 فقمن بتأسيس الس العاملى للنسـاء       ، ضرورة احتادهن  النساء اىل 
 وكان لتوحيد صفوف املرأةو تنظيم عمل النشيطات         .١٨٧٩عام  

 ١٨٩٠  ففـى عـام       .النسائياتأبعداألثر ىف احراز النصر النهائى    
ظفرت نساء والية يومنج بالواليات املتحـدة األمريكيـة حبـق           

يع اإلتفاقية الدولية     مت توق  ١٨٩٣وىف عام     .الترشيح و االنتخاب  
 وتصاعدت  حركـات مطالبـة       ،الثانية إللغاء الرق ىف بروكسل    

النساء حبقوقهن فحصلت نساء نيوزيالندا على حق االنتخاب ىف         
 مث  حصلت نساء فنلندا علـى حـق االنتخـاب ىف               ،نفس العام 

 .١٩٠٧، و تبعنهن نساء النرويج عام ١٩٠٦يوليو
م أسست سيدة تدعى إيفلني ١٩٠٣ أما ىف اجنلترا  ففى عام 

 االحتاد  النسائى االجتمـاعى و       "بانكهريست و ابنتها كريستابل   
  ىف مقاطعة مانشستر، و قد انتشـرت مبـادئهن و            "السياسى  



 

 "انضمت اىل االحتاد  آالف العضـوات و  سـميت حركتـهن        
 وقد  ، املطالبات حبق التصويت   :و معناها باالجنليزية  " السفراجيتس

 ، هذه احلركة وسائل عنيفة الثبات وجـودهن       اختذت عضوات   
  ذروة غري مسبوقة حني تظاهرت أكثر مـن          ١٩١١وصلت عام   

 امرأة بزعامة إميلى  بانكهريست أمام مبىن الربملان االجنليزى          ٣٠٠
ىف لندن للمطالبة باحلقوق السياسية  للمرأة و اشـتبك معهـن             

السـجن   و ىف    ،البوليس و قُتلت امرأتان و اعتقلت العشـرات       
وقـد  .أضربت املسجونات عن الطعام احتجاجا على احتجازهن      

 وجودهن على الصحافة    " السفراجيتس "فرضت  عضوات مجاعة   
العاملية بارتكاب أعمال منافية للقانون مثل  احراق املباىن  و وضع     

 وجدت احداها أسـفل كرسـى       ،قنابل يدوية ىف أماكن عديدة    
  ،الصور ىف املتحف الربيطاىن     ومتزيق    ،" ويستمنستر أىب  "العرش ىف 

وكن يعمدن اىل اإلثارة و لفت أنظار الصحافة فتربط  بعضـهن            
 ،أنفسهن بالسالسل اىل األعمدة احلديدية لقصر باكنجهام امللكى       

بل أن محاس البعض منهن وصل اىل حـد أن ألقـت احـداهن               
بنفسها حتت أقدام حصان السباق  اخلاص بامللك ىف مسـابقات           

 ! مصرعها ىفسبيل القضية   ولقيت،درىب



 

وطبيعى أن أخبار تلك اجلماعة  بالذات كانت تصـل اىل           
 و تتابعها باهتمام  السيدات املصـريات مـن          ،الصحافة املصرية 

 حبكم تواجد االحـتالل الربيطـاىن و        ،الطبقة الراقيةو املتوسطة  
 .تصاعد حركة التحرر الوطىن ىف مصر

قبال املرأة و إسـتعادا      و كأمنا العامل كله  كان يتهيأ  الست        
 فإذا  بعصبة األمم     ، جنبا اىل جنب الرجل    ،املكانة الىت فقدا لفترة   

 و يكون لـذلك     ،م١٩١٠ مارس يوما عامليا للمرأة عام       ٨تعلن  
أثره املباشر على املتطلعني بشوق إلحلاق مصر بركـب املدنيـة           

  ويتوىل بنفسه نشر الطبعة    ،  فيتشجع حممد حفىن ناصف     ،احلديثة
 الـىت   " اجلريدة " عن مطبعة  " النسائيات "األوىل  لكتاب ابنته ملك    
 و تدعى نبوية موسى إللقاء سلسـلة        ،يرأسها أمحد لطفى السيد   

 ، " مواضيع نسائية  "أخرى من احملاضرات باجلامعة فتجعل عنواا     
ويرشحها أمحد لطفى السيد لتصبح ناظرة مدرسـة املعلمـات          

حم احلياة الثقافية ىف مصر كاتبة      م  تقت  ١٩١١ و ىفعام    .باملنصورة
 ". احملروسـة  " ابنة صاحب و مدير صحيفة     ،شامية هى مى زيادة   

وتفتتح الكاتبة الشابة  صالوا األدىبالذى ستتواصل لقاءاته ملدة         
 يستضيف  صفوة رجاالت العصرمن املـثقفني و         ،عشرين عاما 
ة  و ىف نفس الوقت تلتحق مى زيادة باجلامعة املصـري          ،السياسيني



 

 و تتصـدى    .لتدرس ا الفلسفة االسالمية  و اللغـة العربيـة           
و ،الكاتبات ملناقشة قضايا اتمع واقتراح أفضل الوسائل حللـها          

 تثقيف و ذيب الفتيات  فتنشرنبوية موسى كتاب 
 ىف  "  و بعدها  تصدر لبيبة هاشم كتاا        ،"املطالعة العربية " 
 ."التربية

سائية جديدة بالقاهرة برئاسة    م تصدر جملة ن   ١٩١٢وىف عام   
 احلقـوق   " وتلتحق نبوية موسى مبدرسة    ،" اجلميلة "فاطمة توفيق 

م ١٩١٣ و ىف عـام      ،"وزارة العدل " أى " لنظارة احلقانية  "التابعة
 " على حلقات مبجلة   " زينب "ينشر الدكتور هيكل روايته الرائدة    

ب و   و فيها يدافع حبرارة عن حرية املرأة و يهاجم احلجا          "اجلريدة
 فتاة  " وتصدر سارة امليهية جملة    ،" مصرى فالح  "لكنه يوقعها باسم  

 و ىفنفس العام تتقدم فتاة مصرية  بكتاب عـن التـاريخ             ."النيل
املصرى اىل وزارة املعارف فيجدونه الئقا للتـدريس باملـدارس          
املصرية و لكنهم يطالبوا حبذف امسها من على الكتاب ووضـع           

هند آمون صاحبة الكتـاب ذلـك       و ترفض   !! إسم رجل عليه    
وتصر على الرفض حىت يذعن املسئولون بالوزارة و ينشر الكتاب          

  .بامسها



 

و لعل اكتشاف متثال رأس نفرتيىت ىف تل العمارنة ىف  اية            
 م١٩١٣ ديسمرب ٦ذلك  العام ىف 

 أعادللذاكرة املصرية وعيها املفقود وأيقـظ ىف األذهـان          
 .ية القدميةذكري  أجماد  املرأة املصر

م تعلن وفاة األديبة    ١٩١٤ يناير   ١٧ ىف   ،وبعد أسابيع قليلة  
و ينعاها الكثريون بعبارات تنم     ، عاما ٥٤ عن   ،الكبرية زينب فواز  

  و تبدأ هدى شعراوى نشـاطها الـذى          ،عن اإلحترام و التقدير   
 الرقـى األدىب للسـيدات      "سيتصاعد و ينمو بتأسـيس مجعيـة      

 و ذلك مبعاونة بعض أمريات      " اجلديدة مجعية املرأة " و   "املصريات
 .األسرةاملالكة مثل األمرية عني احلياة و األمرية أمينة حليم

و يبدو أن الرجال املصريني غشيهم التهيب من تقدم النساء          
 و خشوا أن يتكرر مبصر      ،املصريات املثقفات و جناحان املتوالية    

 ،قـاىف ما حدث بلندن فبدأت حركة التراجع  ىف أهم  معقـل ث            
"  الغـزو  "  ووسط الطلبة الذين تظاهروا احتجاجا على       ،اجلامعة

 و يستسلم املسـئولون لتلـك       ،النسائى للجامعة املصرية الوليدة   
 .!!١٩١٢ عام " الفرع النسائى"املوجة من التراجع فيغلقون 

 
 



 

 بريطانيا تكشف وجهها القبيح
 
م قرر األرشيدوق النمساوى فرانـز      ١٩١٤ يونيو     ٢٨ ىف
نند وىل عهد النمسا أن تصحبه زوجته الكونتيسة صوىف  ىف           فردي

( جولة داخل عربة مكشوفة يتفقدان فيها القـوات النمسـاوية           
 كان االمرباطور العاشـق     .مبدينة سرياييفو ىف البوسنة   ) اهلنجارية  

بتلك الرحلة يقدم هدية عيد زواجهما الرابع عشر اىل  الزوجـة            
يازات منصبه  ألا مل تكن حتوز احملرومة من   مشاركة زوجها امت    

من مراتب الشرف ما يؤهلـها للـزواج مـن سـليل أسـرة              
هلذا عارضت  األسـرة     .!! .كانت جمرد كونتيسة  . .هابسبورج

 فلما أصر على الزواج مل متنحها األسـرة  لقـب            ،زواجها منه 
 و تنتهى الرحلة الغرامية اية فاجعـة حـني يغتيـل            .أرشيدوقة

  برصاص شاب صرىب معارض الحـتالل        األرشيدوق وزوجته   
  و تكون تلك اجلرمية الشرارة الىت أشعلت  احلرب           ،النمسا لبالده 
ففى أقل من شهرين كانت كل الدول األوروبيـة          .العاملية األوىل 

مشتبكة ىف حـرب طاحنـة ضـد بعضـهاالبعض ؛ ثـارت              
 ،امرباطوريةالنمسا  الىت كانت تعترب دولة عظمى ىف ذلك الوقت         



 

  أعلنـت      ،   وبتشجيع من األملان     ،ها املمثلةىف وىل عهدها   لكرامت
بقيادة القيصر نيقـوال    (و ملا كانت روسيا     .احلرب على الصرب  

تعترب نفسها حامية الدول السالفية ىف البلقان و خوفـا          )  الثاىن  
 فقـد أعلنـت     ،على منافذها  اىل البحر املتوسط مـن األملـان         

بقيادة االمرباطـور ويليـام     ( يا  وأغضب ذلك  أملان     ،التعبئةالعامة
(   و خشـيت بريطانيـا        ،فأعلنت احلرب على روسـيا    ) الثاىن  

 و حىت ال تنافسها     ،من ازدياد النفوذ األملاىن ىف أوروبا     ) العظمى  
 فأعلنت  احلرب على أملانيـا        ،أملانيا ىف  استعمار آسيا و أفريقيا      

 الىت لن   ،اطية  متذرعة  بالدفاع عن الدميوقر      ،بعد ذلك بثالثة أيام   
و سرعان ما انضـمت     !. تتحقق اال اذا ساد العامل كله السالم        

 .فرنسا اىل احلرب  حبكم عدائها التقليدى لألملان
 مـايو   ٢١كان اخلديوى عباس حلمىالثاىن قـد سـافرىف         

 و  ،  لقضاء الصيف كعادته متنقال بني أوروبا و استنبول         ١٩١٤
 مظهر اغتيـال     حاول شاب مصرى يدعى حممود     ، يوليو ٢٥ىف  

 و يهـم    ، باستنبول ،اخلديوى بينما كان خارجا من الباب العاىل      
 فشلت احملاولة و لكنها تسببت ىف تأخري عـودة          .بدخول مركبته 

 و بعد قليل  نشبت احلرب العامليـة األوىل          ،اخلديوى اىل القاهرة  
 ،فطلب سفري بريطانيا ىف اآلستانة من اخلديوى أن يعود اىل مصر          



 

 فعاد يطلب منه السفر اىلايطاليـا و أن يبقىفيهـا           ،و لكنه تردد  
 . لكنه مل يفعل،حىتتسمح الظروف بعودته اىل بالده 

وتتذرع بريطانيا باحلرب، لكى حتكم قبضتها على مصـر         
 "و تبدأ  حكومتها   . وتطيل إقامتها ا بل و تفكر ىف ضمها اليها        

  ىف فرض سلسلة من اإلجـراءات القمعيـة  الـىت           "الدميوقراطية
ستجهز ا  متاما على بوادر احلياةالنيابية ىف مصر، والىت ستصبح           
منذ ذلك التاريخ عرفـا تلجـأ اليـه  احلكومـات املصـرية              

الرقابة على الصحف و الربقيات و اخلطابات املرسلة بني         :املتعاقبة
قوانني ..األحكام العرفية ..مصر و اخلارج و بني مصر و السودان       

 و  اعتقاهلم دون حماكمة أو نفيهم من         تعقب املثقفني ..الطوارىء
 الذى اعترب جتمهرا  كل اجتماع مـن         "قانون التجمهر "...البالد

مخسة أشخاص و ان رفضوا التفرق  يعاقب كل منهم بـاحلبس            
 .ملدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة أقصاها عشرون جنيها

 فقدضغطت  ،ورغم بعد مصر عن أحداث احلرب و ظروفها       
حلكومة املصرية  لتعلن احنيازهـا اىل جانبـها ىف          بريطانيا  على ا   

 نوفمرب  أعلن اجلنرال جون ماكسويل قائد جيش         ٢وىف  .!.احلرب
فبناء على ذلك  قـد      " :االحتالل الربيطاىن األحكام العرفية مبصر    

 و مل   ". مـن تارخيـه     احلكم العسكرى  صار القطر املصرى حتت   



 

لدفاع عـن    ا "تكتف بذلك بل أعلنت احلرب على  تركيا حبجة        
ــها الــىت اكتســبها حممــد علــى   حقــوق مصــر و حريت

، ال  "واحتراما ملشاعر املصريني جتاه اخلليفة العثماىن     "،(!)"باحلرب
امتناعهم "   و امنا فقط ،يطلب اجلنرال االجنليزى مشاركة املصريني    

 أو التحـريض  ،عن كل عمل من شأنه تكدير صفو  السالم العام  
و مل   !  " ملك بريطانيا و حلفائـه     على التنافر و مساعدة أعداء    

يكتف التحكم االجنليزى بذلك بل ضغطت احلكومة االجنليزيـة         
على رئيس وزراء مصر حسني رشدى باشا  ىف ذلك الوقت لكى            
يعلن  قطع العالقات مع  الدول املعادية الجنلترا و احلرب علـى             

 . الىت حتالفت مع  أملانيا ،تركيا
سه ىف موقـف ال حيسـد      و هكذا وجد الشعب املصرى نف     

عليه ؛  حتول الصديق اىل عدو و  العـدو اىل صـديق  و منـع                  
و ،املصريون من التعامل مع تركيا  أو مراسلتها  أو االجتار معهـا            

 و كانـت    .منعت السفن املصرية من الرسو ىف املواىن التركيـة        
مشاعر السخط ضد العثمانيني قد وصلت ذروا بني كل العرب          

 أماهلم ىف دولة اخلالفة اإلسـالمية ورأوا ايـار          الذين  خابت    
 و انفالت اليونانيني    ،االمرباطورية وضياع مراكش وتونس و ليبيا     

 و املذابح الـىت     ،و البلغار من االضطهاد التركى  و تشرد األرمن        



 

ضد احـرار   ) السفاح( ارتكبها اجليش العثماىن بقيادة مجال باشا      
 اخل.. و غزة و املوصلالعرب ىف بريوت و دمشق و القدس

 : و جممل القـول    :"ويصف أحد املؤرخني تلك الفترة بقوله     
كانت الدولة العثمانية آيلة اىل االيار، تقوم مبجهود حرىب مـن           
طراز عتيق، كأن تستعمل خشب الزيتون ىف قـاطرات السـكة           
احلديدية  عوضا عن الفحم احلجرى، و تستعمل أسلحة صـدئة           

 و ذات نظام عسكرى     ،وروبية احلديثة تنكسف أمام االسلحة األ   
و نتيجة  ملختلف عوامل     ..... و كريه ىف نفوس العرب     ،مضحك
مضافا اليها حصار السواحل الذى تقوم بـه أسـاطيل          ...التأخر

 انتشر اجلوع ىف البالد العربية على       -احللفاء، مث سوء نظام االدارة      
 النـاس    لقد غدا بعض   . و الدولة العثمانية على العموم     ،اخلصوص

 و  ،ينقب الشعري من روث خيول العسكر كى جيففه و يطحنـه          
و هلذا (!)  و حىت حلم األطفال أحيانا ،أُكل حلم احلمري و الكالب   

و رأى الناس   ..  و فتكت األمراض باألطفال خاصة     ،انتشر السل 
 ٢٠.".غُمة ما بعدها غُمة

                                                           
دار العلم . اعداد و تتحقيق عمر الديراوى . الحرب العالمية األولى ٢٠

 م١٩٧٩بيروت  الطبعة السادسة ابريل . للماليين 



 

و قد ظل املصريون على ذهوهلم و ختبطهم و تناقضهم مـع            
 فلم تبد   ،بعض ىف فترة من أحلك فترات التاريخ املصرى       بعضهم ال 

القيادة السياسية ىف ذلك الوقت اعتراضها  على ذلـك التـدخل      
 و اعتربت بريطانيـا غيـاب اخلـديوى         ،السافر ىف شئون البالد   

 و انتهز املعتمد الربيطاىن     ،)تركيا  ( ىفاستنبول  انضماما ألعدائها     
 ،رجية الربيطانية خبلع اخلديوى   كتشنر  تلك الفرصةليقنع وزارةاخلا    

 وأعلن ملك بريطانيا  ارتقـاء       ١٩١٤ ديسمرب   ١٠ومت ذلك ىف    
، مث أعلنت   " أريكة السلطنة  املصرية    "عمه السلطان حسني كامل   

 و ألغت وزارة    ١٩١٤ ديسمرب   ١٨بريطانيا محايتها على مصر ىف      
اخلارجية املصرية فأصبحت  عالقات مصر بالدول اخلارجية عن         

 .!! املعتمد الربيطاىن وحده طريق 
 وبدال من أن  تعلن بريطانيا االعتراف باستقالل مصـربعد          

 . إذا ا تكشف عن وجهها القبـيح       ،زوال السيادةالتركية عنها  
امخـاد  " ان مهمة جيوشها ىف مصر     ١٨٨٢كانت قد أعلنت عام     

 و بانتهاء ذلك تكـون      .الفتنة العرابية و حفظ العرش من التهديد      
واذا م يفعلـون    ٢١". انتهت و ينصرفون اىل بالدهم     مهمتهم قد 

                                                           
 ٢٠.. مذكرات هدى شعراوى  ص٢١



 

 فتخلع ابن اخلديوى توفيق الذى دخلت مصر        ،عكس ذلك متاما  
 . و تنقل احلكم لفرع آخر من العائلة،جبيوشها لتحميه

كل تلك األحداث اجلسام نبهت املـثقفني املصـريني اىل          
حتمية إجراء تغيري جذرى ىف حياة الشعب املصرى ورأى البعض          

م أن وضع املرأة كما أراده العثمانيون مل يعد يتفق  مع الزمن             منه
 و أن احلرية الىت يطالبون ا ستظل منقوصـة طاملـا أن             ،احلاضر

 واحتدم احلوار أو الصراع بني أنصار       .نصف الشعب ال يتمتع ا    
حرية املرأةو أعدائها، و وصل اىلذروته  عندما أصدرت اموعة          

 ١٩١٥ىف مايو   "  السفور " جملة باسم  "ريدة اجل "املسئولة عن حترير  
 ،برئاسة حترير عبد احلميد محدى امللقـب بـزعيم السـفوريني          

تصدرا مقاالت حترض املرأة املصرية على الثورة على حياة احلرمي   
وتناديها بأن  تتخلى عن احلجاب العثمانلى  وأن  ختـرج مـن              

حقوقها الـىت   قوقعة البيت للمشاركة ىف احلياة العامة و استعادة           
وكان  عبد احلميد محدى يرى املرأة املصـرية         .كفلها هلااإلسالم 
 و قد   ، و حتررها مقياسا  لتحديث اتمع  كله        ،رمزا ملصر كلها  

 فاألمـة   ، ليست النساء وحدهن احملجبات ىف مصر      :كتب  يقول  
 "كلها  مفروض عليها احلجاب

 



 

 
 

 ..ملرأة املصرية وخشبة املسرحا
 

رى الفنون املسرحية ىف القرن الثـامن        الشعب املص  عرف
عشر على يد الغوازىالالتى كن ينتمني اىل الغجر و يرقصن لقاء           
أجر ىف األماكن العامة أو ىف البيوت إلحياء املناسبات  السعيدة أو 

 وىف العادة كان يصـحبهن    ،يقمن بالرقص أمام منازل األوروبيني    
يان  تشترك معه     و ىف  بعض األح     ،رجل يعزف على  آلة موسيقية     

  وقد وصفهن سائح     ،)الطبلة  ( امرأة عجوز تلعب على الطنبور      
 ولفت  ، زار مصر أوائل القرن التاسع عشر      ،ايطاىل  يدعى بلزوىن     

 حني يرقصن تراهن يلقني جانبا  بالنقاب الـذىيغطى          "نظره أن 
 .٢٢"الوجه و جيعلنه  يطري ىفاهلواء حول أكتافهن

الظالم العثماىن يرفهون عـن     عاش املصريون  طوال عصور      
 ،أنفسهم بالفنون الشعبية  كاحلاوى و األراجوز و خيال الظـل            

                                                           
 المسرح فى الوطن العربى  الدكتور على الراعى   سلسلةعالم المعرفة  ٢٢

 ١٩٨٠يناير 



 

وشيئا فشيئا بدأت الفنون الراقية جتد مكاا اىل احلياة ىف مصـر            
 وبدأ املصريون   ،بعد أن  ختففت القبضة احلديدية للتخلف العثماىن       

ة  الـىت    يعربون عن أفكارهم و خيتربون مواهبهم و قدرام الفني        
    كتب امساعيـل       ١٨٧٤ و ىف عام     .طمست  لسنوات  طويلة    

 و كانـت    ،" صدق اإلخاء  "عاصم أول مسرحية مصرية بعنوان    
 وكان من سبقوه يقتبسـون      ،تارخيية  تتحدث عن مصراملعاصرة    

املسرحيات الغربية أو  يترمجوا وكان البعض منهم  ينسبوا اىل           
وصها و أحداثها كانـت      إال أن تلك املسرحيات  بشخ      ،أنفسهم

  وىف عـام     .بعيدة كل البعد عن اجلو الشرقى و احلياةاملصـرية        
 اىل مصر   ،" الفونوغراف " دخلت االسطوانة الىت تدار على     ١٩٠٥

و بفضلها مت تسجيل كل ماكان ىف ذلك العصـر مـن  أدوار و               
 و ال خيفـى أـا       ،قصائد و موشحات و راجت رواجا عظيما      

 حيث أن   ، و خلق  املعجبني به       ،سائىسامهت ىف نشر الصوت الن    
 و ،املستمع مل يكن ىف حاجةاىل الذهاب اىل امللـهى أو املسـرح    

 و ىف اية العقد األول مـن القـرن العشـرين             .رؤية املطربات 
 و  ،ظهرت الطقطوقة الىت عربت عن الشخصية املصرية املرحـة        

 ـذا    و فُنت املصريون   ،ختلصت من كثري من تأثري الغناء العثماىن        
 حىت أنه طغى على كل ألوان       ،اللون اجلديد  و اجلرىء ىف آن معا       



 

 و استخدمه سيد درويش لينطلق باألغنية الفردية        ،الغناء األخرى 
 .واألغاىن  املسرحية اىل آفاق جديدة

  عاد جورج أبيض من بعثته اىل فرنسـا          ١٩١٠وىف عام     
رف ىفذلك   و لكن ناظراملعا   ،ليقدم عدةمسرحيات باللغة الفرنسية   

 وخضـع   ،الوقت سعد زغلول وجهه اىل التمثيل باللغةالعربيـة       
جورج أبيض للنصيحة  فقدم مسرحيات مترمجة لقيت  رواجـا           

  .كبريا و اقباال من رواد املسرح 
 "  و  " مصـراجلديدة  "مث كتب فـرح أنطـون مسـرحيىت       

، و يعتربمها البعض البدايـة احلقيقيـة         ١٩١٣  عام    "مصرالقدمية
 ألف ابراهيم رمـزى     ١٩٢٣ وىف عام    .صرىاألصيلللمسرح امل 
ــرحية ــل"مس ــرخة الطف ــا  " ص ــب جواره ــذى كت  ال

 كما يقول الكاتب الكـبري علـى        ،باللغةالعربيةالفصحى و هى  
 أول مسرحية اجتماعية تناقش قضية  اجتماعيـة هـى            ،الراعى

الفراغ املميت الذىتقع فيه زوجة حمام شاب ناجح هى السـيدة           
 فهى تتشاجر باستمرار مع     ، أا  مل تنجب    زهرية و سبب أزمتها   

 مث حتاول أن توقع طبيبا شابا ىف حبائلها رغم أا تعلـم             ،زوجها
 وهذه املشكلة  موجودةبالفعل     .حببه ألختها و رغبته الزواج منها     



 

ىفاتمع املصرى ومازالت  تعاىن منها املرأة املصـرية اىل يومنـا            
  .هذا

ور الىت كان ينقلهاعن    بعد ذلك ظهرت مسرحيات حممد تيم     
الفرنسية مث ميصرها وكانت تتميز باحلوار الدرامى باللغة الدارجة         

  و من أهم ما كتبه أوبريت العشرة         ،املثقفة اىل جانب اللغةالعامية   
 و أخريا ظهرت أول مسرحيةمن      .الطيبة  الىت حلنها سيد درويش     

   "الضيف الثقيـل  " وكان عنواا  ،١٩١٩تأليف توفيق احلكيم عام     
 إال أن نص هذه املسرحية    ،و هى تقصد بالطبع االحتالل الربيطاىن     

  مث توالـت بعـد ذلـك         ، و مازال مفقودا حىت اليوم     ،اختفى  
 " املرأةاجلديـدة  "مسرحيات احلكيم  االجتماعية و كانت   أوهلا        

 .١٩٢٣عام 
 كان توفيق احلكيم أحد الكتاب املثقفني الشبان الذين التفوا         

وهى  أول فرقـة     . الىت تكونت ىف هذا العام     حول فرقة رمسيس  
مسرحية مصرية منظمة ؛ هلا فريق متحد ومتحمس من املمـثلني           

 الذى سـيلقب    ،ممثل شاب هو  يوسف وهىب     -علىرأسهم مدير   
 املخرج عزيـز    - و كان للممثل     ،فيما بعد بعميد املسرح العرىب    

 وقـد   .عيد  فضل تكوين هذه الفرقة و انتظامها لعدةسـنوات         
ت هذه الفرقة مكانا ىف الصدارة  للعديد مـن املمـثالت            أفسح



 

املصريات و من بينهن روز اليوسف و فاطمةرشـدى و زينـب            
،وقد راجت اعمال هذه الفرقة و أقبل الرواد عليهـا و           ٢٣صدقى  

كانت تقدم مسرحية جديدة كل اسبوع و حتـرص علىتقاليـد           
 .راقية للمسرح احترمها اجلميع

 حركةاملرأة املصرية و املقاومة الىت      و رغم التراجع املتكرر ىف    
 فقد أقبلت على تلك الفنـون       ،ال تلني من أعدائها ىف كل مكان      

 و أصبحت تظهر على املسرح   ، الغناء و التمثيل املسرحى    :اجلديدة
 بعد أن  ظل الرجال يـؤدون        ،و تتلقى تعليقات املعجبني مباشرة    

 الالتى القـني      و من بني الفنانات    .األدوار النسائية لعصور طويلة   
جناحا  كبريا شجعهن على تكوين فرق خاصة ن  ىفبدايةالقرن           

 و فاطمةرشـدىو    ،الفنانات   منرية املهدية    ) العشرين  ( املاضى  
 .بديعة مصابىن 

وأول ممثلة مصرية تقف على خشبة املسرح هى منرية املهدية          
الىت بدأت  الغناء ىف نفـس العـام الـذى           )  ١٩٦٥-١٨٨٨( 

 حيث كانت تغىن    ،١٩١٤ عام   ،يه احلرب العامليةاألوىل  اشتعلت ف 
و قدمت أعماال   " الفودفيل "على مسرح األزبكية و التحقت بفرقة     

 عملت مع  الفنانني جنيب الرحياىن       .مسرحية على مسرح برنتانا     
                                                           

  المصدر السابق٢٣



 

 و  ١٩١٧و سالمة حجازى مث كونت فرقتـها اخلاصـة عـام            
 كان يفعلـه    الطريف ان هذه الفنانة قلبت اآلية و فعلت كل ما         

الرجال ؛  فكانت خترج مسرحياا و تشرف على  الديكورات           
 و قد   .واإلضاءة بل و تقوم بأدوار الرجال  ىف بعض األوبريتات           

 و كانت أول من قدم حفال       ،حلقت  منرية املهدية بعصر اإلذاعة     
 و قد جنحت هذه الفنانة العصامية        .١٩٣٤غنائيا من خالهلا  عام      

أن امللوك و الرؤساء كانوا يـدعوا للغنـاء ىف          جناحا كبريا حىت    
 .مصر و ىف البالد العربية و قدموا هلاالعديد من األومسة و النياشني

أما فاطمة رشدى الىت لقبت بسارةبرنار الشـرق فكانـت          
شابة مجيلة و موهوبة مل يشأ حظها أن تتعلم القراءة و الكتابـة              

لتمثيل و حما أميتها و      فعلمها فنون ا   ،اكتشفهااملخرج عزيز  عيد     
 بدأت  الوقـوف علـى       .قدمها اىل فرقة رمسيس  مث تزوجها        

خشبة املسرح و هىىف الثالثةعشرة  و صعدت بسرعة ىف مسـاء            
  تدرجت من    .الفن حىت بلغت  قمته وهى ىف العشرين من عمرها         

مونولوجست ىف مسرح مونت كارلو بروض الفرج اىل تقـدمي          
 اخلاص الذى غىن عليـه املخـرج        األوبريتات و انشاء مسرحها   

 ٣٠٠ و مثلـت     ،الصاعد ىف ذلك الوقت حممـد عبـدالوهاب       
 و كانت فاطمـة     .مسرحية  منها غادة الكاميليا و يوليوس قيصر       



 

رشدى من بني الرواد األوائل الذين اقتحموا ميـدان السـينما           
 وقد لقيت نفس الترحيب احلار الـذى لقيتـه          ،الصامتة جبسارة 
  عندما توجهت اىل مدينة الزقازيق لتحضـر  ،تهاعزيزة أمري  زميل 

 فعند باب احملطة كان صاحب      "،"الزواج"العرض األول  لفيلمها     
السينما ينتظرهاو معه جواد كرمي مزين بالورد و الزهور وطلـب           

 و اذا بالرجل حيلف     ، فترددت ،اىل فاطمة أن تركب اجلواد املزوق     
 شوارع املدينة و     وركبت فاطمة اجلواد و سارت به ىف       ،بالطالق  

املوسيقى تعزف  و التصفيق يتعاىل على جانىب الطريـق  و قـد              
امتألت شرفات املدينة و نوافذها بالنساء و األطفال و جتاوبـت           
أصداء الزغاريد و اضطرت فاطمة  لرد التحيات علـى طـول            

 "الطريق حىت وصلت اىل دار السينما و التعب يوشك أن يقتلـها           
 للسينما فيلم ومن أشهر ما مثلت  ٢٤

  اخراج كمال سليم، الذىيعتربه الكثريون عالمة        "العزمية" 
 .مميزةعلى طريق السينما املصرية

 ٢٥ ١٩٦٥ اعتزلت احلياةالفنية عام  و 

                                                           
 المرجع السابق  ٢٤
 موسوعة اعالم مصر فىالقرن العشرين  وكالة انباء الشرق األوسط ٢٥

 ١٩٩٦الطبعة األولى فبراير 



 

ونتيجة للنجاح الكبريا  الذى القته  الفنون املسرحية ىفبداية          
القرن املاضى قرر بعض الفنانني  انشاء معهد للفنون املسرحية عام          

 األمر الذى  أثار محلـة       ،  وانضمت اليه بعض املمثالت     ،١٩٣١
 و على مؤسسه زكىطليمات،      ،ضارية  من النقد و اهلجوم عليه      

فأسرعت وزارةاملعارف اىل الغائه بعد موسم واحد بدعوىأنـه         
حيرض على فساد األخالق  باختالط الشاب و الشابة ىف الفصول           

ىت أعادت الدولـة    و ظلت مصر تنتظر ح    . و على مقاعد الدرس   
 و انتصرت الرؤيـة التقدميـة       ،١٩٤٤انشاء  ذلك املعهد عام      

وأصبحت  فناناتنا املصريات  جواهر ترصع تاج املسرح العرىب ىف           
   .الغناء و التمثيل املسرحى و السينمائى

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  زعيمة املرأة ..هدى شعراوى   
 
ى  الذى مل يسمع عن هدى  شعراوى الىت أمجع الكل عل           من

 هى  نور اهلدى حممد سلطان من مواليـد          ؟وصفها بزعيمة املرأة  
 ،كان األب من أصل عرىب  من احلجـاز        .م١٨٧٩مدينةاملنيا عام   

 من املناصب الـىت     .مث هاجر اجداده اىل مصر قبل عهد على باشا        
تقلدها مديرا ملديرية بىن سويف مث مديرية الفيوم مث أسـيوط مث            

ه القبلى مث رئيسا لـس النـواب و         الغربية  مث مفتشا عاما للوج     
جملس شورى القوانني مث قائمقام اخلديو توفيـق ىفالفتـرة الـىت          

 .احتجز فيها باالسكندرية حتت  محاية االسطول الربيطاىن 
 أما  األم فكانت  تركية و تقـول هـدى شـعراوى ىف              

 كانـت   ،مذكراا  أن جدا   الشركسية  من أصل قوقـازى           
اىن  و الكلمات الشركسيةو ال تتبادل معهـا         تدللها ببعض األغ  

 و  ،احلديث اال باالشارة  جلهل كل واحدةمنهما بلغة األخـرى           
 يزوروا كل شـتاء  ،كانت اجلدة و األخوال  يوسف و ادريس   

  .قادمني من تركيا



 

كانت ىف اخلامسة من عمرها عندما  توىف والدها حممد باشا           
 " جراتس بالنمسـا    ىفمدينة ،م١٨٨٤ أغسطس   ١٤سلطان  يوم    

 مث ذهب اىل جراتس بعد      ،وكان قد سافر اىل سويسرا لالستشفاء     
 و كان يعاىنمن صدمتني عنيفتني أثرتا على حالته الصحية          ،ذلك

 لدرجةان األطباء مل جيدوا دواء لدائه اال ان يسـافر         ،اىل حد بعيد  
(  وكانت الصدمةاألوىلهى وفاة  اخيها  امساعيل         .حبثا عن العالج  

أمـا  ..الذىكان يعقد عليه كل آماله ىفاملسـتقبل      ) لشقيقغري ا 
الصدمة الثانية فكانت تلك املأساة الىت أودت باستقالل البالد اثر          
احلوادث العرابية و ما ظهر من سوء نية االجنليز بعد دخوهلم مصر            

  ٢٦"حيث بدا واضحا ام لن يفكروا ىف اجلالء عنها
ن قامت الثورة   و كان سلطان باشا حاكما للصعيد وقت أ       

كان  قـد  .العرابية  و عند ما ألفالس النياىب   انتخب رئيسا  له  
أيد احلركة العرابية ىف البداية و لكن عندما طلب منه  ان يـدعو              
الربملان اىل جلسة  لعزل  اخلديو توفيق رفض  و سأهلم  عمـن               

 و كان من رأيه أال يتمادى العسكريون ىف التـدخل ىف            ،سيخلفه
مث بدأت مرحلة من العداء     !  حىت ال يثريوا قلق األجانب       السياسة

                                                           
كتاب الهالل .  مذكرات هدى شعراوى ، رائدة المرأة العربية الحديثة ٢٦
 ١٢..ص



 

 وتـدافع   . ام  حممد سلطان أنه أثرى بسـببها        ،الصريح بينهما   
هدى عن أبيها قائلة انه سأل اجلنرال ولسـلى  عـن املقاصـد              

امخاد الفتنة العرابية و حفظ العرش      "االجنليزية فأكد له ان مهمتهم      
ن مهمتهم قد انتهت و ينصرفون       و بانتهاء ذلك تكو    .من التهديد 
أكدوا هذا لسلطان باشا  الذىكان شـغوفا حبـب           .اىل بالدهم 

وطنه و خائفا من سيطرة االجنليز عليه  ألنه ليس من املعقول ان             
سلطان باشا حيارب االحتالل التركى الذىكان ىف نظره كابوسا         

 ٢٧"على البالد و يسعى لالستعاضة عنه باالحتالل االجنليزى
م البعض حممد سلطان باشا بأنه قد كوىفء ماليا على          وقد أ 

تأييده للغزو الربيطاىن ملصر،  و تقول هدى ىفمذكراا أن مبلـغ            
العشرة آالف جنيها الىت أمرت احلكومة بصرفها ألبيها كانـت          
تعويضا عن  املمتلكات الىت استوىل عليها العرابيون من غـالل و            

 لى  مساعدة االجنليزخيل و غريمها و مل تكن مكافأةله ع
و احلق أن اخلالف بني املصريني مل يتوقف حـول الثـورة            
العرابية وظلوا يتساءلون  من كان السبب وراء غـزو بريطانيـا            

 بل أن زعماء احلركة أنفسهم تبادلوا االامات  فام عراىب           ،ملصر
ىف مذكراته حممود سامى البارودى بأنه  كان طامعـا ىف عـرش             

                                                           
 ٢٠.. المرجع السابق ص٢٧



 

 حممود باشا فهمى نفس الشهادة على عراىب ىف          وشهد ،اخلديوى
 و قد تنبأ الشيخ حممد عبده بـأن الثـورة           ". البحر الزاخر  "كتابه

قد جتر اىل البالد احتالال أجنبيا يستدع تسجيل اللعنـة          "العرابية  
 أما املؤرخ عبد الرمحن الرافعى  فقـد  ،"علىمسببه اىل يوم القيامة   

   ،"ة من تاريخ مصراحلرىبو القومى    صفحة حمزن "اعترب الثورة العرابية  
  غامروا مبستقبل البالد ىف وقـت كانـت          "و ام العرابيني بأم   

 .٢٨"عوامل الضعف و االرتباك قد نالت من قوة اجليش و مكانته
على أن األب مل يكن الرجل الوحيد الذى تعثر ىف طريـق            

 فقد فعل نفس الشىء شقيقها عمر سـلطان         ،السياسة مث اعتزل  
 وكان ميده   ،كان من أصدقاء الزعيم الشاب مصطفى كامل      الذى  

 فلما عقدت أول مجعية     ،ببعض املال ملواصلة كفاحه ضد االجنليز     
 اال  ،عمومية للحزب الوطىن انتخب عمر سلطان أمينا للصندوق       

أنه مل يواصل الطريق بعد وفاة مصطفى كامـل واسـتقال مـن         
 أما زوجها على    .ىاللجنةاالدارية للحزب مث اعتزل العمل السياس     

باشا شعراوى فقد كان واحدا من  ثالثة رجال التقوا باملعتمـد            
 و طالبوا بالغاء    ،١٩١٨الربيطاىن ىف الثالث عشر من  نوفمرب سنة         

األحكام العرفية على مصر  و اباحة احلريات العامة  بعد انتـهاء             
                                                           

 م١٩٣٣ سبتمبر ٢٦ مقال فى جريدة كوكب الشرق فى ٢٨



 

احلرب العاملية األوىل  مث سافروا اىل فرساى للمشاركة ىفمـؤمتر           
   وقد عرض شعراوى باشـا        .لسالم كوفد ميثل الشعب املصرى    ا

على زمالئه  استعداده للقيام بكل ما حيتاجه سفر الوفـد  مـن              
 ، دفع منها ىف احلال اربعةآالف       ،نفقات لغاية اربعني الف جنيه      

ووعد بدفع الباقى اذا مل تقم األمة  بدفع املال الالزم أو قصـرت              
العرض السخى  سببا ىف اختياره       و كان هذا   ٢٩ىف دفع جانب منه     

أحد الثالثة الذين نابوا عن الوفد ىف اللقاء مع املعتمد الربيطـاىن             
نريد أن تكون العالقـة بيننـا و بـني          " :صاحب العبارةالشهرية 

 و رغم ذلك فقد     "بريطانيا صداقة احلر للحر ال  صداقة احلر للعبد        
اعتكف ىف   و   ١٩١٩انشق مبكرا عن الوفد و مل يشارك ىف ثورة          

  .بلدته واعتزل احلياة العامة حىت وفاته
واملتأمل ملسرية هذه السيدة العظيمـة البـد و أن تعتريـه            
الدهشة على قوا الذاتيةو صالبتها ىف مواجهـةالظلم و حماربـة           
االضطهاد ليس للمرأة  املصرية وحدها و امنـا لكـل النسـاء             

نت تعاىن  وتعترف هدى بأا كا   .  ومصر وكل العرب    ،العربيات
عليها سواء من والدا أو من أهـل        ) عمر( من  تفضيل أخيها     

 لدرجة اا متنت أن مترض حىت       ،البيت مجيعا  رغم أا األكرب سنا      
                                                           

 ١٦١..راوى ص مذكرات هدى شع٢٩



 

تتساوىمعه ىفحب والدا و ملا سألت عن سبب تلك التفرقة قيل           
انت عندما تتزوجني سـتذهبني  اىل       ... النك فتاة و هو غالم     "هلا

 أما هو فسيحى اسم ابيه و       ، حتملني اسم زوجك   مرتل الزوجية  و   
 و عندما أصيبت باحلمىسعدت باهتمام أمها ا و لكن     .يفتح بيته 

 " "هذه السعادة تبخرت بعد أن أصيب األخ بالعدوى بعد أيـام          
 و رأيت األطبـاء يـدخلون       ،فقام أهل املرتل على قدم و ساق      

درون الغرفة   مث يقومون بفحصه و يغا     ،غرفتنا قاصدين فراش أخى     
و " . رغم ان فراشه كان بالقرب من فراشى       ،دون أن يلتفتوا اىل   

تعترف هدى بأن تلك التفرقة الواضحة قد أثرت فيها لدرجة ان           
احلمى زادت و مع ذلك مل يهتم بأمرها أحد اال بعد أن  ازدادت              

 و قد زادا تلك التجربة انكماشا و حقدا علـى   ٣٠حالتها سوءا   
 .من حوهلا 

نور اهلدى  تعليمها ىف البيت  باللغـات العربيـة و            تلقت  
 ختمت القرآن ىف التاسعة مث بدأت تـتعلم         ،التركية و الفرنسية    

 و عندما طلبت من مدرس اللغـة العربيـة أن            ،الفرنسية و البيانو  
يعلمها قواعد النحو كىتتمكن من قراْءة القـرآن الكـرمي  دون            

 خذ  "ك  وقال للمعلم    رفض األغا املشرف على دراستها ذل      ،خطأ
                                                           

 ٤٢.. مذكرات هدى شعراوى ص٣٠



 

 ". ألا  لن تكون حمامية  يوما من األيام         ،ال لزوم للنحو  .. كتابك
 و قد أثرت هذه الصدمة اجلديدة علـى         "و تقول هدى شعراوى   

و بدأ اليأس يتسرب اىل قلىب و يتوالىن امللل         . نفسى تأثريا شديدا  
 و صرت أكره انوثىت ألا حـرمتىن متعـة          ،حىت امهلت دروسى  

 و ممارسة احلياة الرياضية الىت كنت أحبها كمـا كانـت            التعليم
ومل تستسلم  .حتول بعد ذلك بيىن و بني احلرية الىت كنت أعشقها         

 ، ومتنت أن تصبح مثل  احدى صديقات العائلـة         ،الفتاة الصغرية 
  و تتلـو     ،الىت كانت سيدة   مغربية تدعى خدجية تقرض الشعر           

 تلك السيدة  حتضـر       و كانت ترى   ،عليها ما تنظمه من أشعار      
 ،جمالس الرجال و تتباحث معهم ىف أمور أدبيـة و اجتماعيـة             

فأحبت الشعر وكانت تشترى كتب األشعار و الروايات األدبية          
 .و التارخيية من تأليف جورجى زيدان و تقرأها وحدها

 



 

 

 زواج هدى شعراوى   
 

 ، كمـا روـا ىف مـذكراا       ، زواج هدى شعراوى   قصة
 .خر علىصالبتها و قوةحتملهاتعطىبرهانا آ

 و بعد وفاة والـدها بتمانيـة   ،ففى الثالثة عشرة من عمرها    
  ، طلب يدها  من والدا شاب من رجال القصر احلاكم          ،أعوام  

 و لكن والدا مل تقبل      ،وكان ذلك ىف أواخر عهد اخلديوىتوفيق     
تـها   إال أا مل خترب ابن     ، و البد أا كانت لديها أسبابا قوية       ،طلبه

 و . و قد علمت هدى بذلك مصادفة بعد ذلك     ،بأمر ذلك الشاب  
خشيةمن أن يطلب الشاب تدخل اخلديوى سارعت األم بتزويج         

 الوصى علي العائلـة و      ،ابنتها من  ابن عمتها على بك شعراوى       
 و مرة   . و ذلك رغم فارق السن الكبري بينهما       ،ناظر وقف والدها  

  بل كان كل شىء يتم       ،اجأخرى مل يؤخذ رأي العروس  ىف الزو       
ىف سريةو كتمان لدرجة ان اخلدم و اجلوارى أخفني عن العروس           

 و ادعني اا لقران ابنـة احـد         ،سبب اعدادهن  ملراسم الزفاف    
  كذلك  مت اعداد جناح ىف القصـر          ،الباشوات الذىسيعقد قريبا  



 

 وعندما  مت عقد القران دخل  بعـض          ،لسكناها دون أن تدرى     
و مل  ؟ ليسألوا من  توكل منهم للتوقيع على العقـد         اقارا فجأة 

خيطر ببال أى منهم أن يسأهلا ان كانت موافقة على االقتران من            
 ! ذلك الرجل أم ال

وحتكى زعيمة النساء العربيـات هـدى شـعراوىكيف         
 :اغتصبت طفولتها بأسلوب مؤثر ىف مذكراا فتقول

نافذة غرفىت   نظرت من   ) للزفاف( و ىف صباح اليوم التاىل      " 
للترويح عن نفسى  مبشاهدة السرادق الكـبري املـزين بـأفخر            

.. األبسطةو الرياش و األنوار الزاهية الىت خلبتىن ىف اللياىل املاضية         
 كما وجدت   ،و لكنىن انقبضت عندما رأيت أيدىاهلدم تعمل فيه       

أرض احلديقة الىت كان منصوبا عليها خالية من تلك األشـجار           
 .كنت أحبها و كان ىلمع كل منها شأن و ذكرىالعديدة الىت 

كل تلك األشجار الىت كنت أحبها  و أنس اليها و أتسلقها            
 و الىت كانت من غرس والـدى  و          ،و أتأرجح عليها ىف طفولىت    
أصبحت أثرا بعد عني  فداء ليلـة        . .كان حيبها مثلى و يعتىن ا     

ن مـا    لكن سـرعا   ،واحدة ظننت اا ستبقى  ببهائها و جالهلا       
 .تالشت كاحللم اجلميل



 

 و رأيت ىف    ، و بكيت على طفولىت      ،بكيت على اشجارى    
تلك الليلة اجلدباء صورة من احلياة الىت سأعيشها منفصلة عن كل           

فابتعدت عن النافذة كاسـفة البـال       .. ما كان يؤنسىنو يسليىن   
 و صرت احتاشى النظر اليها مدة طويلة حـىت ال           ،حمزونة القلب 
 ٣١ " الذكريات األليمةتعاودىن تلك

 و قد اشترطت عليـه      ،كان على شعراوى أبا لثالث بنات     
أمها أن تكون هدى زوجته الوحيدة  فكتب على نفسه تعهـدا            

 ولكنه  بعد مخسة عشر شهرا من الـزواج رد زوجتـه             ،بذلك
 و عندئذ طلبت أم هـدى       ،األوىل، و محلت منه  دون علم هدى       

دى  سيدة مطلقة قبـل أن       و هكذا صارت ه   .منه أن يطلق ابنتها   
 و استمرت منفصلة عن زوجها      ،تبلغ السادسة عشرة من عمرها    

 فعـادت   ، استمتعت فيها بقدر ما من احلرية      ،ملدة سبع سنوات    
لتحصيل الدروس و االستمتاع بالعزف على البيانو الذى كـان          

 وقـررت   ،زوجها السابق يضيق به و غريت من منط حياا كثريا         
 و كان ذلك يعد     ،بنفسها من احملالت الكبرية   أن تشترى لوازمها    

من اخلطايا بالنسبة لعائلتها الىت احتاجت اىل قدر من اللباقـة و            
 و حتكى هدى عـن      .االحلاح لكى توافق أمهاعلى تلك اخلطوة     

                                                           
 ٧٧-٦٧.. المرجع السابق ص٣١



 

 و هـى    ،تلك التجربة الىت متت مبدينة االسكندرية ذات صـيف        
 : احملافظةمدينة تغص باألجانب و ختتلف احلياة فيها عن القاهرة

كانت ىل  . .ىف ذلك الصيف  بالذات    . .و ىف االسكندرية  "
فقد قررت أن اشترى لوازمى بنفسى  من        . .أول جتربة من نوعها   

مربيها  و حارسها    ( بالرغم من تذمر سعيد أغا      . .احملالت الكبرية 
و رغم  امتعاض أهل املرتل  و دهشتهم من هـذه اخلطـوة و               ) 

وأخريا وافقت  ."لفت قوانني الشريعة  حتدثهم عنها و كأنىن قد خا     
أمها بشرط أن  تذهب بصحبة  وصيفاا وحتت حراسة األغـا            

 :التركى
وكان على أن أسدل ازارى على حاجىب و ان التف حبيث           " 

 دهش  ، وعندما دخلنا احملل   .ال يظهر من شعرى أو مالبسى شىء      
ندما  و خباصة ع،املوظفون و املشترون من هذه املظاهر غري املألوفة       

رأوا األغا حيملق  بنظراته احلادة ىف وجوه الناس و كأنه حيذرهم            
 .".من النظر الينا

والبد أن نتذكر أن املوظفني و أغلب املشـترين ىف ذلـك            
 إال أا   ، و رغم صعوبة التجربة األوىل     ،الوقت كانوا من األجانب   

 و لعلها كانت املرة األوىل الـىت  ،تركت انطباعا رائعا لدى هدى  
  فقد كررا بل و اقنعت والدا بأن         ،ارس فيها حرية االختيار     مت



 

 وهكذا نكتشف لديها ذلك امليـل املبكـر         .تفعل نفس الشىء  
 وشجاعتها ىف مواجهـة     ،الختراق احلصار حول روحها كامرأة    

 و رغبتها اجلارفـة ىف      ،وإصرارها على التعلم من التجربة    ،اهول
 إال أن نسيم    .إثبات الوجود االستقالل و االعتماد على النفس و       

 ،احلريةالعابر الذىأنعش روحها ىف غفلةمن الـزمن مل يسـتمر          
فسرعان ما انقضت سبع سنوات دون أن جتد لنفسـها طريقـا            

 و مل تتوقف حماوالت  طليقها  على بك شعراوى  طوال             ،خمتلفا
  و ساق اليها الوسـاطات و        ،تلك السنوات أن يعيدها لعصمته    

 و أخريا عادت اليه بعد أن ملت املقاومـة           .لكنها كانت ترفض  
 .فأجنبت منه بثنةو حممد

وعندما اندلعت احلرب العامليةاألوىل كانت هدى و زوجها        
و أبناؤها ىف رحلة لالستشفاء بأوروبا وىف أواخر شـهر يوليـو            

 ،ذهبت اىل باريس فوجدا خالية  و شوارعها  هادئـة سـاكنة            
ت ان احلرب على وشـك       و علم  .ووجوه سكاا عابسة كاسفة   

الوقوع فتوجهت مع عائلتها اىل سويسرا الـىت كـان أغلـب            
األوربيني قد جلأ اليها و لكن ظروف األزمة االقتصـادية الـىت            
تصاحب احلرب  أجربم على العودةاىل مصر قبيل اعالن احلرب          

م فعلمـت أن    ١٩١٤ أغسطس   ٩عرب ايطاليا فوصلت مصر يوم      



 

م و بعد ثالث سنوات     ١٩١٤سطس   أغ ١٠والدا قد توفيت ىف     
 . الذى حزنت عليه أشد احلزن،توىف شقيقها

 باحثـة   ، توفيت ملك حفىنناصف   ١٩١٨أكتوبر  ٢١وىف  
 البادية و حتكى هدى شعراوى ىف مذكراا

ما كنت أظن  ان شـيئا ىف        "عن مشاعرها جتاه هذااحلدث   
  .احلياة بعد فقدان أخى يستطيع أن يهز شعورى هذه اهلزة العنيفة          

  و ،و قد عجبت لذلك اذ كنت قد قطعت كل صـلة  باحليـاة          
 و  .حسبت أنه مل يبق ىف شعورى متسع لغري حزىن على أخـى             

 .كدت أثور على نفسى  و على تلك الىت أحدثت هذا التأثري فيها          
 و ان البالد نسـاءها و       ؟ما الذى يعنيىن أنا أن الباحثة قد قضت       

ابوفاة تلـك السـيدة      قد خسروا ىف ضتهم عضوا هام      ،رجاهلا  
 ؟الفاضلة

وىف تلك اللحظة انفردت ىف خميلىت صفحة بيضاء ذات اطار          
 و خيل اىل أنىن أمسع  صوت باحثة الباديـة و            .أسود هلذه السيدة  

م مطالبا حبقـوق    ١٩١٠هو يدوى ىفقاعة املؤمتر الذى عقد  عام         
 لقد جتسم خياهلا أمام ناظرى ىف حماضراا باجلامعة         .عشرة للنساء 

 .املصرية و هى تلقى على أتراا  دروسا ىف األخالق و الواجبات           
و مرت خباطرى مناقشاتنا ىف السفور و احلجاب ىف االجتماعات          



 

 و كانت تنظر اىل أقوالنا و نشـاطنا         .الىت كنا نعقدها قبل احلرب    
 .بابتسامة ممزوجة بشىء من الشك و االستغراب

قاصـدة دار    و على الفور قمت فارتديت ثياىب و خرجت         
 و يقابلنـا ملفوفـا      ،و اذابنعشها  خيتصر علينا الطريق     .. الراحلة

 و تبعتـهم  جـىت       .بالعلم املصرى و تسري خلفه مجاهري املشيعني      
 و أغلقوا   ،مقرها األخري حيث واروا التراب ذلك اجلسم النشيط       

 .القرب على شعلة الذكاء املتقدة
ت أن   شـعر  ،و ملا عدت اىل مرتىل و اختليـت بـأحزاىن         

 فقد ألقواعلى عواتقنا تراثـا      ،األموات أكثر متسكا حبقوقهم منا    
 ٣٢....".مقدسا يطالبوننا باحترامه و استغالله  ىف كل فرصة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ١٥٩..مذكرات هدى شعراوى ص٣٢



 

 رائدة العمل  العام..هدى شعراوى 
   

  اليوم الذين ولدوا و نشأوا ىف ظل مصـر القويـة           شباب 
كم ضحوا   ال يدركون كم عاىن أجدادهم و آباؤهم و          ،املستقلة

 بـل إن    .و استبسلوا ىف سبيل الوصول اىل تلك املكانة العزيـزة         
الكثريين منهم اليعرفون أن املرأةاملصرية مل تكن أقل من شـقيقها        
الرجل استعدادا للبذل و التضحية باملال و اجلهد بل و النفس  ىف             

 . حرية مصر و استقالهلا:سبيل حتقيق تلك الغاية العزيزة
 يـوم وفـاة الـزعيم الشـاب          كانت هدى شـعراوى   

 شابة ناضجة ىف التاسعة و العشـرين        ،١٩٠٨مصطفىكامل عام   
 ، وزوجة لرجل من أثرياء وجه قبلـى         ،من عمرها و أما لطفلني    

هو على شعراوى باشا الذىأصبح عضوا باجلمعيةالتشريعية عـن         
 كذلك كانت  هدى هامن صديقة ألسرة اخلديوى عبـاس           .املنيا

 مودة  وصداقةمع أغلب وزراء ذلك العهد         و على  ،حلمى  الثاىن  
و زوجام و من بينهن شريفة هامن رياض، حرم مصطفى رياض           

 وكذلك حرم   ،الذى تبوأعدة مناصب وزارية منها رئاسة الوزراء      
و البد أـا    .حسني رشدى باشا الذى رأس الوزارة أثناء احلرب         



 

ـ  ،تابعت بعد اختفا ء الزعيم الشاب من الساحة السياسية         ف  كي
بدأت احلكومة املصرية الواقعة حتت السيطرة التامـة للمحـتلني           

 و على   ، و تعتقل و تنفى زعماءه     ،تضطهد أعضاء احلزب الوطىن   
 الذين مل يتوانوا عن تكملة املسريةو حشـد         ،رأسهم حممد فريد  

والبد أا كانـت تتحـرق      .اجلماهري للمطالبةبالدستور و اجلالء   
  . املشاركة ىف خدمة بلدهاشوقا للقيام بأى عمل يتيح هلا

و كانت  هدى شعراوى  قد مرت  و هـى ىفالسادسـة              
 نبهىن اىلواجب الفرد حنو اتمع       "عشرة من عمرها  بعمل  تقول      

م  نشبت حرب    ١٨٩٥ ففى عام    ".و جعلىن أقدر فائدة التضامن    
 و ىف مصـر  تشـكلت جلنـة          ،تساليا بني تركيـا و اليونـان      
 و تولت قرينته رئاسةجلنة السيدات      ،للمساعدةبرئاسة رياض باشا    

فدعت هدى ضمن من دعت من سيدات  الطبقـة الراقيـة اىل              
عضوية اللجنة  و املشاركة ىف أعمال إغاثة  و خدمـة اجلنـود              

 و  ، وبالطبع لبت هدى  الدعوة ىف محـاس        .األتراك على اجلبهة  
و قد وجدت ىف    "كان ذلك أول عمل  اجتماعى  تقوم به هدى ؛          

 أكرب تسليةو عزاء و صرت أنظر اىل نفسـى بعـني            هذا العمل 
االعتبار و التقدير  بعد أن خضت عباب اتمع و متكنت مـن             

و املقارنة بني شعورهم وآرائهم و      ،دراسة اخالق الناس عن كثب    



 

 و كم يريق    .عرفت كم يعاىن االنسان ىف سبيل التعاون على اخلري        
 ٣٣" و االنسانيةماء وجهه ىف السعى اليه مدفوعا بشعور الواجب

و قد كان هلدى شعراوىحماوالت أخرى خلدمة  اتمـع          
املصرى  نبهتها اىل ضرورة انتشال نساء جيلها من هوة السـلبية            

  فقد اقترحت علـى  حـرم         ،اليت  تعوقهن عن خدمة بالدهن       
رياض باشا  اعداد ملعب تنس ىف حديقة بيتها لكى تتدرب فيـه             

 ووافقت السيدة   ،ممارسة الرياضة  حلاجتهن الشديدة اىل     ،السيدات
 و رغم ان احلديقة متسعةو حماطة بسور مرتفع حيجبها          ،مشكورة

عن األنظار إال أن السيدات  الالتى وجهت اليهن الدعوة رفضن           
 .مجيعهن املشاركة

 ،  جتربة أخرى مع النساء كانت من املمكن أن بط عزميتها   
 انشاء مجعيـة و      رئيس الوزراء ىف   ،وذلك عندما فكر رشدىباشا   

مؤسسة لرعاية األطفال و طلب من السـيدات تكـوين جلنـة            
  وحتمست هـىو زوجتـه       ،للمسامهة ىف هذا املشروع االنساىن    

 ،الفرنسيةىف دعوة نساء الطبقة الراقية و زوجات الوزراء و الكرباء         
و بالفعل تشكلت اللجنة إال أا أخفقت ىف النهايـه  بسـبب             

 .قام الرجال وحدهم بتنفيذ املشروع  ف،انسحاب السيدات منها
                                                           

 ٨٠.. المرجع السابق ص٣٣



 

 ،مل تيأس هدى و ظلت مثابرة على حماوالـا و جهودهـا    
حىت استطاعت أن تقنع  األمرية عني احلياة وجمموعة من األمريات           

 و قد   .م١٩١٤وسيدات الطبقة الراقية بإنشاء مربةحممد على عام        
اشتركت ىف التربع للمربةوالدة اخلديوى عبـاس و زوجتـه و            

 ومت  توزيع طوابع .يوى نفسه باالضافة اىل األمرية نازىل حليم اخلد
عليها رسم امرأة تضم طفلة فقرية من فئة القرش صاغ لبيعهـا و             

 و فجـأة    .اضافة حصيلتها اىل التربعات لتكون رأمسال اجلمعيـة       
مرضت األمرية عني احلياة و سـافرت للخـارج مث توفيـت ىف             

ية ابنها األمري كمال الدين      و عتدما طالبت عضوات اجلمع     ،أوروبا
حسني  مبال اجلمعية طلب منهم اثبات ذلـك و فتـرت مهـة              

 و لكن هدى شعراوى انتدبت      ،األمريات و انصرفن عن املشروع    
صديقة فرنسية  أخذت تتردد على الدائرة و تبحث مع املوظفني           
ىف الدفاتر و استطاعت ان تثبت  للمربة احلـق ىف ثالثـة آالف              

 بعد ذلك شرعت هدى شعراوى ىف       .مري بال تردد  جنيها دفعها األ  
امتام حلمها األساسىو هو انشاء  مدرسة لتربية أمهات املستقبل           

 و تذكر هـدى ىف مـذكراا ان         .و قد أقامتها بالفعل ىف شربا     
السيدات الالتى شاركنها املشروع كن حيضرن كل  جلسة تعقد          

كمـا  ، و امهاماسبوعيا و يعتنني بصحةالبؤساء من اوالد الفقراء   



 

تطوع بعض االطباء املصريني و األجانب لعالجهم باان حتـت          
اشراف االمريات و السيدات الالتى كن حيضرن بالتناوب ىف ايام          

 .حمددة
و رغم أن هدى فشلت ىف حماولتها املبكرة  ىف اجياد رابطة            

 ، إال أا كانت  تدرك قيمة  الكلمـة         ،أدبية للسيدات املصريات  
 وكانت  . أو املقروءة ىف إحداث تأثري كبري على  املتلقى         املسموعة

كاتبةفرنسية تدعى مارجريت كليما  مترمبصر ىف رحلة طـواف          
 فدعتها هدى إللقاء حماضرة على السيدات عن املرأة         ،حول العامل   

 و استطاعت أن تقنع األمرية      ،الشرقيةوالغربية ىف مسألة  احلجاب      
 و قد متـت     .اضرة حتت رعايتها  عني احلياة  امحد بأن تكون احمل      

 "احملاضرة  باحدى صاالت اجلامعة الىت كانت مبرتل خريى باشـا  
 ،م١٩٠٩ ينـاير    ١٥ يوم اجلمعـة     ،"مقر اجلامعة االمريكية اآلن   

  وهكذا كـان هلـدى       ، بأسابيع قليلة    ٣٤أىبعد افتتاح اجلامعة  
    الفضل ىف تشجيع    ،شعراوى الشابة الىت مل تتم عامها الثالثني بعد       

األمري امحد فؤاد رئيس اجلامعة آنذاك على املوافقة على  ترتيـب            
حماضرات خاصة للسيدات ىف ايام اجلمع فقط لتكـون اجلامعـة           

و كانت النساء املصريات قد     .خاليةمن املعلمني و الطلبة الذكور    
                                                           

 م١٩٠٨ ديسمبر ٢١ افتتحت الجامعة  يوم ٣٤



 

 و رغم ذلك فقد ثارت  معارضة        ،تربعن بسخاء املشروع اجلامعة   
 و ذلك رغم التزامهن     ، اجلامعى "احلرم"عنيفة  لتواجد املرأة  داخل     

  وقام عدد من الرجال بالتظاهر       ،"قواعد عدم االختالط بالرجال   
إلغالق القسم النسائى و منعوا  النساء من دخول مبىناجلامعة و           
تصاعدالصراع عندما  أرسل الطالب ديدات بالقتل لعبدالعزيز        

ة أغلقت اجلامعة     و إزاء هذه املعارضة  العنيف      ،قهمى رئيس اجلامعة  
  وكانـت    ،١٩١٣ و   ١٩١٢القسم النسائى ىف وقت ما بـني          

مصادفة ساخرة  إذ تلقت اجلامعة ىف ذلك الوقت تقريبـا أكـرب             
 و كان من امرأة  هى األمرية فاطمة امساعيل  شقيقة            ،تربع  تتلقاه  

 الىت تربعت بستة أفدنة و وقفت  ستمائة فدان ليصرف من             "فؤاد
ئون اجلامعة باالضافة  اىل جواهر قيمتـها مثانيـة          ايراداا على ش  
 .عشر ألف جنيه

أصاب "  بعض الرجال  "الشك أن هذا املوقف املتخلف من     
 ، إال هدى  الىت ال تستسلم      ،املرأة املصرية بقدر كبري من اإلحباط     

 وعندما  عـادت     ،فبعد  فترة قصرية سافرت ىف رحلة اىل أوروبا        
ضة ادبية بـني السـيدات      من رحلتها الحظت  ىف مصر بوادر        

الراقيات فقررت تأسيس ناد ادىب جيمعهن  و يعوضهن عن إغالق           
 وعرضت الفكرة على األمـريات فـوافقن        ،اجلامعة ىف وجوههن  



 

مجعية " تكونت جلنة حتت اسم        ١٩١٤على  متويلها وىف  ابريل         
 و  ، برئاسة شرف األمرية أمينـة حلـيم       ،"الرقى األدىب للسيدات  

"  فتـاة الشـرق    " لبيبة هاشم  رئيسة حترير جملـة         عينت الكاتبة 
  و كانت  الكاتبة الشامية  مـى احـدى     ،سكرترية عربية للجنة  

العضوات و عقد االحتماع األول مبرتل هدى شـعراوى وقـد           
  اللقاء جمموعة من احملاضرات علـى        " مدموازيل كليمان  "دعني

و بذلك أصبحت تلك اجلمعية  مبثابة جامعـة خاصـة    .السيدات
للنساء تدلل على قوة عزمية املرأة املصرية و اصرارها على النجاة           
من الوأد الفكرى و االجتماعى الذى كان مفروضا عليها لقرون          

 .طويلة
 
 
 
 
 

 هدى هامن ىف أوروبا    
 



 

 مثل أغلب نساء طبقتها ىف ذلـك        ، هدى شعراوى  كانت
  و ، تسافر كثريا بصحبة عائلتها اىل العواصم األوروبيـة        ،العصر

 وىف عام   ،كانت تعجب أشد اإلعجاب باحلضارة و التمدن الغرىب       
 ،م قامت برحلتها األوىل  اىل أوروبا ـدف االستشـفاء   ١٩٠٩

 و ىف مـذكراا     .وطافت بنابوىل و مرسيليا و   ليون مث باريس         
 و قـد    "كتبت تصف انطباعاا عن باريس ىف زيارا األوىل هلا        

 و  ، و اتساع  شوارعها    ،نيها  أعجبتىن باريس ليس فقط جلمال مبا     
 و امنا   ،  و تنسيق مترتهاا  و حسن هندام أهلها           ،تنظيم ميادينها 

أيضا ألن االنسان جيد ىف كل خطوة  فيها ما يغـذى  عقلـه و                
هناك اجلمال  و حسن     ..يوسع خياله  و ينمى مواهبه و مداركه         

الذوق يتجليان  ىف كل شىء و يـدفعان االنسـان اىل  معرفـة      
 و تتجلى  ميوهلاالثقافية  و حسها الفىن الرهيف عندما           ..".هأصل
 ،  و باريس هى الصفحة املنشورة من سجل الفرنسـيني            :"تقول

حيث يشب الفرنسى ىف أية بيئة ملما منذ نعومة أظفاره  بتاريخ            
و .. قبل أن يدخل املدارس  و يتعلم هذاالتاريخ ىف الكتب           ،بالده

    ـد      ،يدلذلك جتده فخورا بتارخيها احريصا على خلود هذا ا . 
 بل ترى الشعب الفرنسـى  يطـوف بكـل           ،ليس هذا فحسب  

القصور األثرية و امليادين التارخييـة و دور اآلثـار و العلـم  و               



 

املتاحف الفنية  و الكنائس و املعابد الىت  تفتح له أبواا ىف أيـام               
و و قد تأثرت هدى شعراوى بتلك النهضة الثقافية           .٣٥"العطالت

أصبحت فيما بعد واحدة من أكرب املشجعني للكتاب و الفنـانني            
 كذلك خصصت جزءا من أمواهلا  ملـنح اجلـوائز           ،التشكيليني

التشكيلية ىف فنون القصة و النحت و غريمها و عنيـت برعايـة             
الفنانني التشكيليني أدبيا و ماديا و اقتناء أعماهلم  تشجيعا هلم  و             

 الذى كان  أول فنان تشـكيلى        ،لمن بينهم الفنان يوسف كام    
 وهلدى شعراوى   .مصرى يسافر ىف بعثة لدراسة الفن  ىف أوروبا        

 الفنان خمتار الـذى     ،موقف نبيل مع فنان النحت املصرى األول      
 عندما  قرر أن يغرق أحد متاثيله ىف النيـل           ،كان مير بأزمة نفسية   

ائـة   فإذا ا  تشترى منه ذلك التمثال مببلـغ  ثالمث           ،١٩٢٧عام  
 و ظلت ترعاه ىف مرضه  و تشد من أزره حىت أنه كـان             ،جنيها  
، و بعد وفاته  سعت اىل مجع أعمالـه الـىت            "أمنا إيزيس "يلقبها

 ، و كونت مجاعة أصدقاء خمتار       ،كانت مشتتة بني مصر و فرنسا     
 و تبنت   ،و قامت بزيارة متحفه ىف باريس و نقل أعماله اىل مصر          

 .لذى مل يتحقق إال بعد رحيلهافكرة إقامة متحف ألعماله  ا

                                                           
 ١٢٩ مذكرات هدى شعراوى صفحة  ٣٥



 

أـا   " لعاصمة النـور  "  و تعترف  هدى ىف زيارا األوىل      
 حىت شراسة  أخالق الرعاع فيها   "أعجبت ىف  باريس  بكل شىء      

 مسـتقلون ىف     ، متفردون بعبقريتهم  "مربرة ذلك بأن الفرنسيني   ،"
 ورغـم أـا     ".أفكارهم و طباعهم و  صفام حىت ىف عيوم        

   ،عض السلوكيات السلبية هلذا الشعب، مثل التزاحم      حكت عن ب  
 مثل هذه األشياء مل تكن تـرق ىل ىف أول           "إال أا عادت تقول   

  و لكنىن انتهيت منها اىل أن التزاحم ىف احلياة  هو سبب              ،األمر
 و إن كان ذلك مظهرا من مظـاهر          ،ضة تلك األمم و تفوقها    

ره  مها سبب تـأخره و       و أن تسامح الشرق و رقة شعو      ..األنانية
  !!" رغم ما ىف ذلك من نبل و دعة،اضمحالله 

 و عندما اندلعت احلرب العاملية األوىل صيف        ، بعد سنوات 
 كانت هدىهامن شعراوى ىفاخلامسة و الـثالثني مـن          ١٩١٤
 و قبيل اعالن احلرب كانت ىف فرنسا ىف رحلة عـالج            ،عمرها

 التسكع ىف شـوارع      و بدال من أن تضيع الوقت ىف       ،البنها حممد 
 و التردد على    ، و االستمتاع مبالهيها و متاحفها     ،باريس اجلميلة   

  فقد   ، كما فعلت ىف زيارا األوىل     ،بيوت األزياء لشراء مالبسها   
" مادموازيل كليمـان  "اتصلت بصديقاا الفرنسيات و من بينهن     

و طافت معهن  باملدارس الصناعية ومدارس       ،" مدام سيجفريد "و



 

 و حضرت اجتماعا نسائيا كبريا للسيدات       ، املرتىل للفتيات  التدبري
الفرنسيات طالنب فيه مبسـاواة املـرأة بالرجـل ىف احلقـوق و             

 و  .  كما طالنب بضرورة إقرار  السالم بني الشـعوب          ،االنتخاب
هكذا تنبهت مبكرا  اىل الدور احليوى الذى ميكن ان تلعبه املرأة             

 .عة من اخلوض ىف غمارهـا       ىف السياسة حىت و إن كانت  ممنو       
 سرىن جدا ما رأيته و  أحزنىن ؛ سررت هلم و حزنـت              "وتقول  
يلزمنا جيل بطولـه و     . فرحت لتقدمهم وحزنت لتأخرنا      .علينا  

 و قـرن  اذا بقينـا حمكـومني          ،عرضه  اذا كنا حاكمني أنفسنا     
 .  "لنحصل  على درجتهم إذا مشينا و حذونا حذوهم 

 بـل انتـهزت     ،ى شعراوى  بذلك    و مل تكتفى الثائرة هد    
 و  ،املشهورة حبماماـا العالجيـة    "فيتيل" انتقال األسرة اىل بلدة   

  الىت  عاشـت  ،الىت ال تبعد كثريا عنها  " دون رميون "زارت مدينة 
 ، وشاهدت الغرفة الصغرية الىت كانت تسكن ا       ،"جان دارك "ا

 فتسـمع   ،و الشجرة الـىت كانـت تـؤدى صـالا  حتتـها            
يأمراـا أن ختلـص     "  سان ميشيل " و ،"نت كاترين سا"أصوات

 و قد أتاح    .فرنسا من احتالل االجنليزىف عهد امللك شارل السابع         
هلا امللك أن تقود قوة مسلحة صغرية  هجمت ا على االجنليز و             

، إال أن أحد مواطنيها الفرنسيني خاا       " باتى "انتصرت  عليهم ىف   



 

  و حكموا عليها      ،اكمة صورية و أبلغ االجنليز الذين حاكموها حم     
 وحول الفرنسيون    . و بعد سنوات أعلنت  قديسة      ،باالعدام  حرقا  

 و قد كانت النساء العربيـات       .بيتها ىف دون رميون اىل  متحف        
خالل سنوات االحتالل الربيطاىن يعتربن جان دارك املثل األعلى         

 ،ترك حيث أا كانت مقاومة و ضحية لالجنليز ؛ العدو املش          ،هلن
 و تقود   ،و استطاعت ىف نفس الوقت أن تتخطى احلدود النوعية        

قومها ىف عمل بطوىل ينطوى علـى قـيم الوطنيـةو الفـداء و        
  . الىت كانت  حكرا على الرجال،الشجاعة

 بعد أيام قليلة من زيارا لباريس فوجئت  هـدى هـامن            
  و   ،باحلديث عن  احتمال وقوع احلرب بني  فرنسـا و املانيـا            

ترفت بأا مل تصدق  ذلك لثقتها العظيمة ىف أن املدنية الـىت             اع
وصلت اليها أوروبا   ستمنعها من خوض غمار احلـرب  الـىت              

 " و لكن عنـدما زارـا صـديقتها        .تعترب أشد أنواع الوحشية   
 ماذا سيكون موقفكم أنـتم يـا        "  و سألتها   "مدموازيل كليمان 

 ألن صـوتنا    ،نا    سنكون جبانب شـعب     : أجابتها ؟أنصار السالم 
و تتالت  حلقات مسلسل األحداث الىت نبهتها        !! مازال ضعيفا     

 و كيف أنه  اليطبق      ،بعد ذلك الستغالل الغرب  لشعوب العامل      
 .نظرياته  و أفكاره املتطورة إال على نفسه فقط



 

حادثة أخرى ذات مغزى مرت ا هدى شعراوى  أثنـاء            
 فعندما أعلنت   ،ا ىف نظرها  تلك الرحلة الىت غريت وجه أوروبا متام      

احلرب عمت الفوضى املدن الفرنسية الواقعة على احلـدود مـع           
 زوجهـا    "الباشا على شـعراوى   " الىت كان  " فيتيل "املانيا و منها  

 وأسرع سكان تلك املدن يهجروا  علـى         ،يستشفى ىف محاماا  
  و اضـطرت هـدى اىل        ، و تغريت مسارات القطارات    ،عجل

و زوجها و أطفاهلما عن طريق سويسـرا مث         العودة اىل مصر هى   
  و كان يركب معهم ىف القطار تاجر يهودى  مصـرى             .ايطاليا

 فدعته اىل ما تبقى  معها من طعام كانـت قـد             ،عرفهم بنفسه   
  ووعدهم التاجر بأن حيضر بعض املأكوالت من        ،خزنته لألطفال   

 وقف   و بعد أكثر من ساعة       ،بوفيه  احملطة  التالية عند وصوهلم        
 فهرول  ، و مسعوا البائعات ينادين  باسم نوع من الفطري           ،القطار

اليهودى و نزل من القطار  و  جلسوا ىف انتظار أن يعود بالفطري              
   و أخريا عاد التاجر قبيل        ،لألطفال الذين كانوا يتضورون جوعا    

 ، حقا لقد كان الفطري لذيذا جدا      :حترك القطار بثوان  وهو يقول     
فإذا به  ! ؟ تذكرت األطفال و أتيت لنا بشىء منه          لعلك :فسألته

و   !!. "لقد نسيت .. إىن  آسف جدا    :"يرتبك و يقول ىف خجل    
على احلدود األملانية  فشلت هدى شعراوى ىف شراء أى شـىء            



 

 و  ، ألا  مل تكن تتحـدث األملانيـة        ،يؤكل أو يشرب ألوالدها   
لشـراب  كانت البائعات اجلميالت مشغوالت بتقدمي الطعام و ا       

 .للرجال األملان
و هكذا عادت  هدى من تلك الرحلة  معبأة باألحاسيس و            

 و حتديـد    ،األفكار الىت  ساعدا كثريا على تكـوين رؤيتـها           
 و لسوف تسافر بعد ذلك كـثريا لتشـارك ىف           .وجهتها الوطنية 

 إال أن موقفها املتشدد     ،املؤمترات  الىت تعقد ملناقشة أوضاع املرأة      
 اهليمنة الغربية على مصر كان قد تكون و تعمق ىف           ضد التدخل و  
 .وجداا مبكرا

 
 
 

 .. رحلة األلف ميل   
  

 نتابع  إجراءات القمع الوحشية الىت يرتكبها اجليش         عندما
 تنتابنا الدهشة مـن  ،االسرائيلى احملتل لألرض العربية ىف  فلسطني    

تطالـب  سلبية  الدول الغربية الىت تتزعم حركة الدميوقراطيـة و           



 

 كيف مل تنتفض غاضبة وتـرغم        ،بنشر مبادىء حقوق االنسان   
!! اسرائيل على احترام قرارات األمم املتحدة الىت جتاهلتها مجيعا          

ملاذا مل تصدر األمم املتحدة  قرارا باملقاطعةاالقتصادية و السياسية           
على إسرائيل كما فعلت  مع دول أخرى مثل جنوب افريقيا  و             

لكننا اذا عدنا اىل تصفح تارخينا منـذ        .! . و صربيا  العراق و ليبيا  
حنو مائة عام سنكتشف أن كل ما ترتكبه احلكومـة و اجلـيش             
االسرائيلى ىف حق عرب فلسطني منذ األربعينات ماهو إال  امتداد           
ملا كانت تفعله احلكومات و اجليوش األوروبية الىت كانت حتتـل           

ومتواصلة ملسلسـل    و ليس سوى حلقات متصلة       ،بالدنا العربية 
 صحيح أن وحشية اجليش     .طويل بدأ ىف اية القرن التاسع عشر      

 وارتكب قواده وسائل  إبـادة و قمـع           ،اإلسرائيلى فاقت احلد  
أكثر ضراوة ومهجية، و لكنها ليست سوى التطـور الطبيعـى           
لسياسة اإلستيالء  دون حق على أراضى و ثـروات الشـعوب            

وب األوروبيـة ىف القـرن قبـل         الىت بدأا بعض الشع    ،األخرى
 و عاىن منها الشعب املصرى طوال االحتالل الربيطـاىن          ،املاضى

ملصر، مث انتصر ىف النهاية و طرده من بلده و قضى اىل األبد  على                
  "ما كان يسمى بريطانيا العظمى



 

عاصرت هدى شعراوى  أوىل حلقات املسلسل،  عتـدما           
اىل مصر، أثناء احلرب العاملية     تدفقت   القوات املسلحة الربيطانية       

 وتابعت ىف غضب واستياء  كيف أم بدأوا         ،األوىل حبجة محايتها  
ينتشرون ىف شوارع و أحياء االسكندرية و القاهرة وبعض املدن          

 وىف مذكراا رمست هدى شـعراوى صـورة حيـة           .األخرى
لسلوكيات  هؤالء اجلنود  الذين جاء م اجليش االجنليزى مـن             

 ، (!) "االمرباطورية الربيطانية الىت ال تغرب عنهاالشمس     "تممتلكا
 و  ،ووصفت سلوكيام الىت كانت تتسم باهلمجية و البلطجـة        

قالت إم كانوا يقطعون الطرق على  املواطنني املوسرين قـائلني           
 و  ،  مث يسلبوم من أشيائهم الثمينة        ، الروح أواملال  :لضحاياهم

 الشوارع  و جيردون آذان مـن        كانوا خيطفون حلى النساء ىف    
 .! .أقراطها  غري مبالني بالدماء الىت تسيل

تلك التصرفات اهلمجية باإلضافة اىل اجراءات القمع الـىت         
فرضتها سلطات االحتالل على الشعب املصرى  أثارت املشاعر         

 وصدمت فئـة    ،ضد هؤالء الغاصبني لألرض املنتهكني لكل حق      
ئك الذين كانوا يعجبون بأوروبا  و       املثقفني و الساسة خاصة أول    

 وكانت هدى شعراوى    .يتمنون أن تلحق مصر بركب حضارا     
 و هى تعترف ىف مذكراا بأا كانت ختتلف ىف          ،من بني هؤالء  



 

 بينما  كان يرى      ، فقد كنت أعجب  باحللفاء     "ذلك عن شقيقها    
 و كان يطلب    ،أم أناس  مستعمرون و أم الذين أثاروا احلرب        

 والشك ىف أن هدى شـعراوى و        . ٣٦"نصر لألملان  و االتراك    ال
كل نساء مصر املثقفات الواعيات انتابتهن حالة مـن اإلحبـاط           

  ،الشديد عندما توقف عدد من  املثقفني املصريني عـن الكتابـة           
فاحتجاجا على ما كانت ترتكبه سلطات االحتالل االجنليزىمن        

 الىتكـان   "جلريدة ا " توقفت صحيفة    ،اجراءات قمع و مصادرة   
 ، رئيس حتريرها  ،  و قرر أمحد لطفى السيد      ،حزب األمة يصدرها  
 كذلك قرر أمني الرافعـى اغـالق        ،" برقني"االعتكاف ىف قريته  

  حىتال يضطر اىل  نشـر        ،  الىتكان يصدرها     " الشعب "جريدة
 وتوقفـت   .بيان السلطات  الربيطانية باعالن احلمايةعلى مصـر       

صف عن الكتابة و اخلطابة طـوال فتـرة         الكاتبة   ملك حفىن نا     
و عندما  اختفـت     .  و قررت أن تتفرغ لألعمال اخلريية      ،احلرب

من الساحة الكثري من الصحف الوطنية جلأ املصريون اىل النشرات          
 و لكن سلطات االحتالل واصلت تعسفها و بطشها         ،و الكتيبات 

 .٣٧و كانت تصادرها ايضا 
                                                           

 ١٥٣ مذكرات هدى شعراوى  صفحة ٣٦
 ول المجلد األ١٨٩٢ الى ١٨٩٢ سجل الهالل المصور من ٣٧



 

هلا فرصة املشاركة ىف التعبري عن     أما املرأة املصرية الىت مل تتح       
 فقد بدأت الوعى بـذاا  و واصـلت رحلـة            ،الغضب الشعىب 

 ،الصعود اىل منرب التعبري عن  نفسها و االعالن عـن وجودهـا            
 اجلـنس   " لتـها  " ربة الـدار   "  ملحق  :فأصدرت ملكة سعد  

، الىت متيـزت بالشـجاعة ىف خـوض املوضـوعات           "اللطيف
 وىف ينـاير      .موسى من بـني كتاـا      وكان سالمة    ،االجتماعية
 م رقيت نبوية موسى اىل ناظرة ملدرسة معلمات الورديان          ١٩١٦

 "  و ىف نفس العام قامت فاطمة عاصم بتأسـيس          ،باالسكندرية
، إال أن ظروف احلرب حالـت دون أن         "مجعية النهضة النسائية  

تكتمل مشروعات  عديدة  كان من  شأا أن تدفع  مسرية املرأة              
 . لو اا استمرت ،صرية كثريا  اىل األمامامل

و قبيل انتهاء احلرب غادرت الصحفية الشاعرة و اخلطيبـة          
 أكتـوبر   ١٧املصرية ملك حفىن ناصف احلياة فجأة ليلة اخلميس         

ورغم احلزن العميـق    ،م  بعد اصابتها باحلمى االسبانيولية     ١٩١٨
شـعراوى بسـبب وفـاة       الذىكانت تعيش فيه صديقتها هدى    

قها الوحيد فقد أخرجتها الصدمة من اعتكافهـا و بـادرت           شقي
 واقترحت وضـع    ،باقامة  حفل تأبني  للراحلة باجلامعة  املصرية        

صورا  باملدرج الذى كانت أول امرأة حتاضر فيه و بـاطالق            



 

و نزوال على رغبة السيدات الالتى نظمن حفل التأبني         .امسها عليه 
 و خطبـت ىف اجلمـع       ،اعتلت هدى املنرب ألول مرة ىف حياا      

 :احملتشد خطبة عددت فيها مطالب املرأةاملصرية الىت خلصـتها ىف         
 ،مساواة املرأة بالرجل ىفالتعليم  و ىف احلقوق النيابية و التشريعية          

ة بسن قـانون مينـع  تعـدد         و تعديل قوانني األحوال الشخصي    
 ،الزوجات اال ىف حالة عقم الزوجة أو اصابتها مبـرض عضـال           

 و بعد تنفيذ مبدأ     ،ومنع الطالق   إال حبكم  من القاضىالشرعى        
  .التحكيم 

 قد تلقت درسـا     ،كانت هدى اليقظة لكل ما يدور حوهلا      
 فأثناء  .أصبح له أبعد األثر على نشاطها من أجل املرأة فيما بعد            

حلة العودةاىل مصر بعد اعالن احلرب رأت بعـض السـيدات           ر
يبكني ىف  الباخرة اإليطالية، و كانت نقودهن قد نفدت  و كن             

 و يتساءلن عـن كيفيـة كسـب         ،يتحدثن مع بعضهن  البعض    
 و لـيس    ،عيشهن بعد أن ذهب الرجال اىل سـاحات القتـال         

ملعظمهن مهنة  يتكسنب منها ىف ظروف احلرب  و استمعت اىل            
 وميكنها أن تعمل ىف بنسيون أو      ،احداهن  تقول  إاحتسن الطهو       

 و  ، و أخرى تقول أا  حتسن احلياكة  و التفصـيل           ،لدى عائلة   
وال حل أمامهـا    ..ثالثة تقول أا  ال جتيد أى عمل على اإلطالق         



 

 و مـن هنـا      ،إال أن تعمل  خادمة ىف البيوت أو مربية أطفـال          
أة و ضرورة إعداد النساء ملواجهة      أدركت هدى أمهية العمل للمر    

 .مثل هذه الطوارىء
كانت للحرب العاملية األوىل عواقب وخيمة علـى كـل           

على الـرغم مـن      و . أوروبا و تركيا ومصر    :األطراف املتشابكة 
كان هلذه احلـرب     ،اخلسائر الىت منيت ا كل اجليوش املتحاربة      

اضـطرت  ا   ىف أوروب  .املرأة أحدث انقالبا ىف حياة      جانب آخر، 
احلكومات اىل تعويض اخلسائر اهلائلة ىف أرواح اجلنود باالستعانة         

 وىف اجنلترا وظفت حكومة لويـد       ،بالعامالت ىف مصانع الذخرية   
جورج آالف النساء ىف أعمال املكاتب احلكومية من عامالت آلة          

اخل و حذت بقية الدول     .. كاتبة و سكرتريات  و عامالت تليفون      
 كذلك تغريت  الظروف االجتماعية تبعا       .لترا  املتحاربة حذو اجن  

لظروف احلرب ونتيجة للظروف اخلشنة للحـرب  تغرياملظهـر          
 و بدال من املرأة الدمية الىت يفوح منها العطر و           ،اخلارجى للنساء 

 صارت النسـاء العـامالت يقصصـن        ،ترتدى أحدث األزياء  
 و يتحدثن ىف  ،شعورهن و يقصرن مالبسهن ويرتدين البنطلونات     

 .السياسة



 

 وصدر  ىف اجنلترا قانون       ،  انتهت احلرب   ١٩١٨و ىف عام    
 ،مينح نساء اجنلترا فوق  سن الثالثني  حق الترشيح و االنتخـاب            

ىف مصر كانت اخلطوة األوىل ىف اجتاه العمل العام  عندما دفعت            و
املصـريات  اىل    النسـاء   معارك النضال ضد االحتالل الربيطاىن      

 أغسطس عـام    ٢٨و ىف     . الساحة السياسية  التواجد  املكثف ىف   
  مت  تعديل الدستور األمريكى باضافة مادة تنص على حق         ١٩٢٠

م ١٩٢٨ وىف عـام     .النساء األمريكيات  ىف االنتخاب و الترشيح      
امتدت احلقوق السياسية للنساء االجنليزيات اىل من بلغن الواحدة         

رحلة ..ميل  و هكذا تواصلت رحلة األلف        .و العشرين من العمر   
 ..حترر املرأة ىف العامل كله

 
 
 

 سعد زغلول زعيم األمة  
   

 ، نوايا االجنليز حنو مصر أثناء احلرب العاملية األوىل        تكشفت
و بات الشعب يترقب  زعيما جديدا يقود ثورة الغضب الصاعد           



 

 ،ضد  االحتالل االجنليزى و مناوئيه من رجال القصر و السلطة              
  ..وجاء هذاالزعيم

سعد زغلول الفالح املصرى  األزهرى  الصحفى احملـامى          
القاضى الوزير النائب  املفكر اخلطيب  الـذى أهلتـه وطنيتـه             
اجلارفةو شخصيته  احلازمة الىت ال تلني ألن يصبح زعيم ثـورة            

 ولد سعد ابراهيم زغلـول  ىف شـهر ذى           .م بال منازع    ١٩١٩
انة  مبركـز     ىف قرية ابي   ٣٨م١٨٥٨هج املوافق يولية    ١٢٧٤احلجة
  الذى كان تابعا وقتذاك ملديرية الغربية، ىف أسرة ميسـورة            ،فوة

 و كان  ابوه  ابراهيم زغلـول         ،احلال متتلك العقارات و األطيان    
م التحق سعد باألزهر، بعد أن       ١٨٧٣  و ىف عام        .عمدة القرية   

 و ىف   .حفظ القرآن و تعلم القراءة و الكتابة ىف كتـاب القريـة           
قى الشاب اليافع  سعد زغلول باملفكر االسالمى مجال         القاهرة الت 

 و أصبح واحدا مـن الـذين التفـوا حولـه و             ،الدين األفغاىن   
 و تتلمذ ىف األزهر على الشيخ حممـد         ،تأثروابفكره  و شخصيته   

 فنشأت بينـهما عالقـة      ،عبده الذى كان يكربه بعشر سنوات       
أثرت على لغـة      ، و األب باإلبن   ،عالقة التلميذ باالستاذ  ،وطيدة

                                                           
م ١٩٨٧عبد العظيم رمضان .  مذكرات سعد زغلول الجزءاألول تحقيق د٣٨

  ٤٨الهيئة المصرية العامة للكتاب صفحة



 

 فأصبح خطيبابارعا ووطنيـا     ،سعد زغلول و أسلوبه  و أخالقه      
 و ظل يدين بالفضل هلذاالشيخ  حىت أنه كان يراسله ىف            ،اسالميا

  . الىت نفى اليها بعد فشل الثورة العرابية،منفاه ببريوت
م أُسند ايل  الشيخ حممد عبده حترير   ١٨٨٠ ىف اوائل اكتوبر    

ية فطلب من تلميذه سـعد أن يعاونـه ىف          جريدة الوقائع املصر  
 فما كان من سعد إال أن ترك األزهر قبل احلصول على            ،حتريرها  

 اكتـوبر   ٥شهادته و عني  حمررا ىف القسم األدىب  بالـة ىف               
 ، يعتمد عليه ىفالقضايا القانونية    ،كان حمررا نشيطا ذكيا   .م١٨٨٠

تعـرف اىل   و قد ساعده هذاالعمل علىفهم جمريات األمـور و ال         
 كما أهله ألن يعني معاونا بنظارة       ،خبايااحلياة السياسية ىف مصر     

 و منذ ذلك التاريخ تـرك  الـزى          ،م١٨٨٢الداخلية  ىف مايو     
األزهرى الذى  كان يرتديه، و ارتـدى الزىالعصـرى الـذى            

 ٦ و ىف  .يناسب لقب افندى الذى حصل عليه بوظيفته اجلديـدة        
يفة ناظر قلم الدعاوى  مبديرية       م نقل سعد اىل وظ     ١٨٨٢اكتوبر  
 إال أن  الغزو الربيطاىن ملصر سرعان ما بـدأ بضـرب             ،اجليزة  

 فما كان من سعد اال أن لعـب دورا وطنيـا ىف             ،االسكندرية  
التحريض على اجلهاد و املقاومة و التصدى للخـديوى اخلـائن           

  .توفيق  أدى اىل  رفده من الوظيفةاجلديدة بعد أقل مـن شـهر    



 

 و استهوته مهنـة     ،سعد أن يبتعد عن املناصب احلكومية       وقرر    
احملاماة رغم أامل  تكن مهنة حمترمة أو ذات بريق ىف ذلك الوقت             

 إال أن السلطة مل تكن قد       ،  فافتتح مع زميل له مكتبا للدعاوى       ،
 ٢٠  ىف      ، و مرة أخرى مت القبض عليه هو وزميله        ،أغفلت مراقبته 

 باسـم   " االشتراك ىف مجعية سرية    م و حوكما بتهمة   ١٨٨٣يونية  
الىت شكلها بعض الوطنيني  املصريني ملقاومة االحـتالل         " االنتقام
 ورغم ان القضاةمل جيدوا دليال على  ادانة سعد و زميله            .الربيطاىن

 إال أن احلكومة رفضت تنفيذ احلكم       ،و حكموا  باالفراج عنهما    
 حىت أفرج   ،ة  و سعت اىل نفيهما  و أبقتهما رهن االعتقال لفتر         

 عاد سعد ايل مهنة احملاماة و       .عنهما وزير احلقانية ىف ذلك الوقت     
 "جنح فيها جناحا كبريا  حىت أنه حاول أصدار جملة قضائية باسـم            

 ، أخت اخلديوى امساعيل   ، واختارته األمرية نازىل فاضل    ،"العدالة
 و أصبح يتردد علـى صـالوا  األدىب          ،ليكون  وكيال ألعماهلا   

  و تعرف من خاللـه       ،بصحبة استاذه اإلمام حممد عبده    ،الشهري
و مـن   . على صفوة رجاالت اتمع من مصريني و اتراك واجنليز        

 و سرعان ما قفز سـعد       .بينهم  املعتمد الربيطاىن اللورد كرومر     
قفزة كبرية  عندما عينه اخلديوى  الشاب عباس حلمـى الثـاىن              

م بتوصيةمن  ١٨٩٢ة   يوني ٢٧نائب قاض مبحكمة االستئناف  ىف       



 

 و رغم أن احلصول على مؤهل عـال         .استاذه الشيخ حممد عبده   
ىفالقانون مل يكن ىف ذلك الوقت شرطا  للتعيني ىف وظيفة قاض            

 مث التحـق     ،اال أن سعد  شرع فورا  ىفتعلم  اللغـة الفرنسـية              
 و حصل منها على ليسانس      ،م١٨٩٦جبامعةباريس ىف اوائل عام     

 فتحت شهرة سعد و شخصيته الفذة و        .م١٨٩٧احلقوق ىفيولية   
ثقافته و اتصاالته األبواب على مصاريعها لكـى يتبـوأ مكانـة            
اجتماعيةمرموقة، رشحته ألن يتزوج صفية بنت رئيس الـوزراء         

 وظل سعد زغلول يعمـل      .م١٨٩٦ فرباير   ٦مصطفى فهمى  ىف   
 ٢٨ىفسلك القضاء و يرتقىفيه  قرابة اربعة عشر عامـا  حـىت              

م عندما عني وزيـرا للمعـارف ىف وزارة محيـه           ١٩٠٦اكتوبر  
 فجعل غايته التدرج ىف حتويل التعلـيم اىل         ،مصطفى فهمىباشا   

اللغة العربية بعد أن فرض االجنليز لغتهم على املدارس املصرية ىف           
و أنشأ مدرسة   ! كل املراحل و كل املواد مبا ىف ذلك اللغة العربية           

ار االجنليـزى دنلـوب     القضاء الشرعى و تصدى حبزم للمستش     
الذىكان كل مهه عرقلة التعليم ىف مصر و حتويل املـدارس اىل            

 و أدت   .مفارخ تنتج  موظفني ىف خدمة السلطة االجنليزية فقـط         
مصادمات سعد مع  دنلوب اىل تركه الوزارة و عـني  نـاظرا              

 مـارس   ٣١ اال انه استقال من هذه الوزارة أيضـا ىف           ،للحقانية



 

ى تقدمي  الزعيم الـوطىن حممـد فريـد          م  احتجاجا عل   ١٩١٢
 رغم أنه شخصيا كان مـن املعارضـني         ،للمحاكمه دون علمه  

وىف اول انتخابـات    .ملصطفى كامل و سياسة احلـزب الـوطىن       
للحمعية التشريعية  رشح سعد نفسه ىفثالث دوائـر ففـاز ىف            

 و اختار األخرية ليكون     ،دائرتني منها مها  بوالق و السيدة زينب       
 كانت تلك اخلطوة الىت أتاحت له أن يظهر شخصـيته            و ،نائبها

 ومن مث بدأ جنمه يتوهج ىف مساء  السياسة          ،القوية و ميوله الوطنية   
   و ىف اجللسةاألوىل  للجمعيـة  التشـريعية انتخبـه               .الوطنية

بينماعينـت احلكومـة    ( األعضاء باالمجاع وكيال للمجلـس      
   فقـد تنبـهت       ،تتم   إال أن الفرحة مل      .)عدىليكن وكيال ثانيا    

سلطات االحتالل اىل خطورة تواجد سعد ىف ذلـك املنصـب           
 و تـذرعت    ،الشعىب الذى يتيح له إظهار معارضته هلا بال قيـود         

 أمـرا   ١٩١٤ اكتوبر   ١٨بنشوب احلرب العاملية وأصدرت  ىف       
 و  ،١٩١٥٣٩بتأجيل دورة انعقاد اجلمعية التشريعية  اىل أول يناير          

                                                           
 يناير ٩ و رغم ذلك يتوجه سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية فى ٣٩

الى محطة ) بعد اعالن الحماية البريطانية على مصر بثالثة اسابيع  ( ١٩١٥
ندوب سامى  بريطانى  يعين  فى ظل الحماية العاصمة الستقبال أول  م

البريطانية على مصر و هو السير هنرىماكماهون الذى حل محل اللورد 
 !كتشنر الذى أصبح وزيرا للحربية البريطانية 



 

ل تواىل التأجيل بعد ذلـك ملـدة عشـر          مل حيدث هذا بالطبع ب    
 .سنوات

 املصريون يتحملون مترقبني انتهاءاحلرب لكى يطـالبوا        ظل  
 و كان سعد يعاىن من      .االجنليز باجلالء و حيصلوا على االستقالل     

الغضب و ميضى أغلب وقته ىف عزبته و يكتب مذكراتـه  الـىت              
يلة تضيع إن الفض!  ويل لقوم توىلاألجنىب أمورهم ":"يقول فيها 

 وإذا قضـت    ، و ال ينبغ منـهم أحـد       ، و مترض قلوم   ،فيهم
الصدفة بوجود فاضل فيهم فال يكون نصيبه غري الشقاء، ألم          
ال يفهمونه و ال يفهمهم، و يسيئون اليه و هو ينفعهم و لـيس       

 و ال آمل لنفسه من ختلـى أهلـه          ،آذىللحر من أن خيذله قومه    
 ٤٠"عنه

 :العبارة اهلامةالىت خطها بيدهكذلك كتب ىف مذكراته  هذه 
 ال ميكن أن تنهض     ،مامل يصلح شأن املرأة صالحا حقيقيا       

 و مادام األجـنىب صـاحب       .هذه األمة من  سقوطها األدىب       
 و امنا حيصل    ،السلطان  فيها فمن احملال أن حيصل هذااإلصالح       

                                                                                                            
 
  ٦٧ صفحة ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج .  مذكرات  سعد زغلول ٤٠

 الهيئة المصرية العامة للكتاب



 

 ، يكون ىف احلقيقة من أندر أنواع اإلفسـاد        ،شىء حتت إمسه    
 خبيبة آماهلم   ،بشر من تنبئوا فيها حبسن و لتقدمها        ولذلك فإنا ن  

 .٤١"و طول كدرهم  ما دام لألجنىب دخل ىف أمورهم
و يظهر من هذه العبارة جبالء تأثر سعد بأفكـار صـديقه            

املرأة "  و" حترير املرأة" صاحب كتاىب،املقرب املستشار قاسم أمني 
أنـه ال    إال   ، و كان قد أهدى كتابه األول اىل سـعد         ،"اجلديدة

يوجد ما يثبت أن سعدا وقف اىل جانب قاسم أو سانده علنا  ىف              
 .حمنة الثورة العارمة الىت واجهته بسبب مناصرته حلقـوق املـرأة          

 و بعد وفاة صديقه     ،ورغم ذلك فقد قدر لسعد أن يواجه بنفسه       
 وكانت للثورة    ، ظروفا ساندته فيها املرأة بكل قوة      ،بعشرة أعوام 

 .خري نصري ومؤيد
 
 
 

                                                           
 ١١ ٦ صفحة ٧  تحقيق د عبد العظيم رمضان ج . مذكرات  سعد زغلول ٤١

 الهيئة المصرية العامة للكتاب



 

 
 

 " جنمة الشرق"الكسندرا أفرينو 
   
 
  ، تصفحنا لتاريخ املرأة ىفمصر ىف بداية القرن العشـرين         ىف

تستوقفنا ا لعديد من الشخصيات النسائية الىت تستحق ا لتأمل و           
 ، بل من جذور تركية أو شامية      ،  أغلبهن غري مصريات    ،الدراسة

 بطـش ا     هربا من  ، واحة األمان  ،هاجرن مع عائالن اىل مصر    
 و كثـرة    ، أو اضطهاد األوروبيني لليهود    ،لعثمانيني باملسيحيني   

 الصورة الىت نراها هلـؤالء      .مشاحنات دوهلم ىف  القرون املاضية     
 الىت قد   ، و اجلرأة  ،النساء املتمصرات  يغلب عليها الطابع املتحرر      

 مع رغبة شـديدةىف االسـتقرار   ،تصل اىل حد اإلقتحام أوالتهور   
و امللفت للنظر   .تماء اليها و خدمتها اىل أبعد احلدود      مبصر  و االن   

أن بعض هؤالء املتمصرات مل يكن يتورعن عـن املسـامهة ىف            
األحداث السياسية بل و املشاركة ىف املظاهرات الـىت تطالـب           
باستقالل مصر وكتابة املقاالت الىت  حتدد مطالب و احتياجات          



 

 الـىت   ،سندرا أفرينـو   أبرز هؤالء املتمصرات  ألك     .املرأة املصرية 
 و تصعد   ،كانت أول سيدة ىف مصر تنجرف اىل العمل السياسى        

من السفح اىل القمة مث تعود  لتـهوى  اىل السـفح  ىف  ايـة                  
  .درامية

 م ألسرة   ١٨٧٢  ىف بريوت  عام       ٤٢ولدت ألكسندرا أفرينو  
يونانية ارثوذكسية و ألن جدة الكسندرا  ألمها  كانت مصـرية            

عـام  ( سندرا  و هى ىف العاشرة من عمرهـا          فقد هاجرت الك  
اىل مدينة  االسكندرية مع والدها نعـيم خـورى و           ) م  ١٨٨٢

 و ىف   ،استقبلهما جدها و عمها  قسـطنطني خـورى باملينـاء          
م بدأت الكسندرا تدرس مبدرسة   للـرا هبـات ىف            ١٨٨٦عام

 .االسكندرية و فيها تعلمت اللغات  الفرنسيةوااليطا ليةو ا لعربية         
نت ىف السادسة عشرة من عمرها عندما التقت بشاب يـدعى     كا

 الذى  ينحدر من أسرة متعـددة اجلـذور          ،ميلتياديس دىأفرينو 
 وقد جاءا اىل مصر ىف عهد حممـد         ،فاألب  ايطاىل و األم اسبانية     

 واجنبا  إثىن عشر إبنا و إبنة و على عادة أغلب األجانـب              ،على

                                                           
 النهضة النساية فىمصر تأليف بث بارون ترجمة لميس النقاش ٤٢ 

 المجلس األعلى للثقافة
 



 

  ،املصـريني املوسـرين    بل بعض    ،املقيمني مبصر ىف ذلك الوقت    
حصلت ا لعائلة على اجلنسية ا لربيطانية للتمتـع باالمتيـازات           
األجنبية الىت كانت جتعل األجانب  ىف مصر طبقة تعلو على كل            

و كانت عائلة افرينو متتلك  حمال كـبريا ىف          .الطبقات األخرى       
 .القاهرة  لبيع املالبس و غريها مازال موجودااىل اليوم

احلب بني الشابني الكسندرة و افرينـو و مت          تطورت قصة   
زواجهما بعد فترة قصرية، فحصلت الكسندرا علـى اجلنسـيةا          

 و ىف   .لربيطانية و أجنبا ثالث أبناء هم  ايرين و جيزيل والكسندر          
 أنـيس   "م أصدرت ا لكسـندرا جملتـها      ١٨٩٨ يناير عام    ٣١

ررين،  و قد أدارا بنفسها مبساعدة زوجها و بعض احمل         ،"اجلليس
و مبناسبة  صدور العدد األول أقامت         .مث انفرد أفرينو بادارة الة      

الكسندرا احتفاال خاصا حضرته زوجة ووالدة اخلديوى عبـاس         
كانـت  .   قامت فيه الكسندرا بإهداء الة ا ليهما   ،حلمى الثاىن   

هذه هى الة ا لثانية الىت تصدرها إمرأة ىف مدينة اإلسكندرية بعد         
 ،م١٨٩٢الىت أصدرا هند نوفل  ا لسورية  عـام           " ا لفتاة  "جملة

سورية أيضا  (   ا لفردوس الىت أصدرا لويزة حابلني        :تلتها  جملة  
 .م١٨٩٦بالقاهرة عام ) 



 

م سافرت الكسندرا اىل باريس لتمثل ا لنساء        ١٩٠٠ىف عام   
املصريات ىف مؤمتر احتاد املرأةا لعاملى للسالم الذىانعقـد اثنـاء           

 و هناك حضرت الكسـندرا مـؤمتر مجعيـةا          ،رض ا لسنوى  املع
 وا لتقت باألمرية جابرييال ويزنوسكا الداعيـة ا لنشـطة            ،لسالم

لرتع ا لسالح ىفا لعامل، و استطاعت  الفتاةاملمتلئـة حيويـة و             
نشاطا أن جتذب انتباه األمرية و حتظى بإعجاا حىت أا منحتها            

ن ا لعالقة تواصلت و تطـورت        و البد أ   .الوسام الذهىب للجمعية  
 ،لدرجة أن تعجب األمرية بالكسندرا و تقرر تبنيها و منحها لقبها 

 .و بالفعل محلت الكسندرا لقب األمرية ويزنوسكا
 "م أصدرت الكسندرا جملة أدبية فرنسـية      ١٩٠١وىف عام   

 إال أا توقفت بعد عـام واحـد   ،با لفرنسية"Le lotus  ”اللوتس
 و كانت أغلب االت النسائية تتوقف عن        . لية   لكثرة اعبائها املا  

 أما جملة أنيس اجلليس  فقد       ،الصدور بعد شهور أو سنوات قليلة       
 أى أا استمرت ملدة تسع      ،م  ١٩٠٧استمرت ىفالصدور  حىت     

 . ديسمرب٣١سنوات كاملة حىت آخر اعدادها  ىف  
مل تكتف  الكسندرا بكل هذا النشاط باالسـكندرية بـل           

   " و تكاتب الصحف  العربيـة      ،عقد صالونا أدبيا  مبرتهلا    كانت  ت  
، األوىل موالية لربيطانيـا و الثانيـة مواليـة          ،" املؤيد " و "املقطم



 

 و  ، بل كانت الكسندرا تراسـل اخلـديوى عبـاس         ،للخديوى
 ابريـل   ٢٦حاولت أن  تصدر جريدة يومية سياسية أدبيـة  ىف            

د شـهرة واسـعة و       و قد أكسبها نشاطها الزائ     ." األقدام "باسم
نفوذا قويا مكنها من أن  تتوسط لدىاحلكومة للحصول علـى           

 إال أنه جر عليها متاعب  مجة كمـا  ،وظائف لبعض زبائن جملتها   
 .سنرى الحقا

  ظهـر ىف مصـر عـداء         ،ىف أعقاب  احلرب العامليةاألوىل    
املصريني الوطنيني للشوام املوا لني لربيطانيا و املتحا لفـني مـع            

 كان املد الثورى ىفمصر     ،ملعزول عبا س حلمى الثاىن        اخلديوى ا 
 " واملثقفون يطالبون بأن تكـون     ،يسري على طريق الوطنية املصرية    

االسـتقالل التـام     "و  املتظاهرون  يهتفـون       ،"مصر للمصريني 
اخل انقسـموا   . . بينما العرب و الشوام و املغاربة      ،"أواملوت الزؤام 

سالمى الذىتـذوب فيـه كـل       اىل فريق ينادىبوحدة العامل اإل    
و فريق آخر يطالب بالوحدة العربية  بني كل الشعوب          ،القوميات
ولعل أفرينو املولـودة ىف بـريوت و الـىت نشـأت ىف             .العربية

 إال أن    ،االسكندرية حتمست للفريق املطالـب بالوحدةالعربيـة      
 ألقيابغبار كثيـف    ،جذور عائلتها األوروبية وجنسيتها الربيطانية    

و ،اها و مشاعرها و أغرى الكثريين بـالتوجس منـها         على نواي 



 

 خاصة بعد أن كشـف      ،باامها بالتعاون مع سلطات االحتالل      
أعداؤها على خطاب من  مسئول جبها ز املخابرات  الربيطانيـة            

مل يشفع هلا دعوا  لالفراج      !يشكر الكسندرا على تعاوا معهم      
 ىف نفـس    .رية م  إبان الثورةاملص    ١٩١٩عن سعد زغلول  عام      

الوقت  مل يكن الربيطانيون راضون متاماعنها بل كانوا يشككون          
 وبدأت الكسندرا تواجـه     ،ىف جنسيتها ا لربيطانية هىو اوالدها     

 حىت أا  اضطرت للسفر اىل اجنلترا        ،بعض املشكالت ا لقانونية   
 .م حلل مشكالا١٩٢٠عام 

 و  ،يدة مل يكن الزعيم املصرى سعد زغلول يرتاح هلذه الس        
كان يبدىشكوكه فيها صراحة و يعتربها  خطرا علـى األمـن            

  و ىف يوليو مـن  ،م توىل سعد الوزارة١٩٢٤  و ىف مارس      .العام
 بعد شهور قليلة مت  ا لقبض على الكسندرا ىف القاهرة            ،نفس العام 

 وقامت  ،بتهمة التواطؤ ىفحماولة اغتيال سعد زغلول رئيس الوزراء       
 و مصادرة بريدها    ،  و فحص كافةمتعلقاا    الشرطة بتفتيش مرتهلا  

 إال  انـه     ،وواجهت أياما عصيبة  .. اخلاص و مذكراا و أوراقها    
مت بعد بضعة أيام من التحقيق اإلفراج  عنها  لعدم وجود دليـل              

 فعادوا يوجهون هلـا اامـا       ، مل ييأس أعداء الكسندرا    .إلدانتها
ـ          د ضـيوفها   بإدارةمرتهلا للدعارة  بدعوى اشـتراكها مـع اح



 

الربيطانيني بإقامة حفالت للعديد من الشخصيات اهلامة مبـافيهم         
 و مرة أخرى فشل  املسئولون ىف اجياد         ،نائب رئيس حزب ا لوفد    
  .دليل علىتلك الدعاوى

و البد أن  االامات الىت طاردـا و مالحقـة البـوليس             
  كل هذاأرهقها نفسيا   ، مع تكاثر حسادها و أعدائها     ،السياسىهلا  

   فغادرت ا لقاهرة ىف       ،و بدنيا  وقد ختطت  اخلمسني من عمرها        
وعندما  حاولت   .م  متوجهة اىل اجنلترا للعالج     ١٩٢٥يوليو عام   

بعد فترة  احلصول  علىتأشرية للعـودة   اىلمصـر رفضـت               
 و ظلت حتاول  العودة حىت وفا        ،السلطات املصرية أن متنحها هلا    

 .م١٩٢٦ا  ىف لندن عام
 ،تها مصر الىت أمضت ا أكثرمن اربعني عامـا        وهكذا لفظ 

ألا عاشت ىف فترة تارخيية احتشدت فيها مشاعر املصريني ضد          
 و هىاملرأة اجلميلة املثقفـة      ، و ألا  ، حىت العرب مهم   ،األجانب  
 أقحمت نفسها ىف غابة السياسة ىف وقت كانت فيـه           ،الطموح

 فخسـرت   ،لة و ألا حاولت أن تكون مستق      ،مفروشة باأللغام   
و قد  حصلت الكسندرا  أثناء حياا        .اجلميع مبا ىف ذلك عائلتها    

 بنجمـة   " و كانت تلقـب    ،علي تقدير كبري  من أكثر من دولة       
الثاىن  مث ا    " وسام الشفقة " وقد منحها السلطان العثماىن    ،"الشرق



 

 كذلك كرمها شاه ايران مظفر الـدين ومنحهـا          ،لوسام األول 
 على تكرمي من احلكومة الفرنسية        كما حصلت  ،"وسام شرفت "

 .ومن بابا روما
 



 

 

أصحاب املعاىلو أصحاب السعادة     
   
 
 ينل الشعب املصرى حريته املقدسة إال عرب طريق طويـل           مل

 ورغم ذلك كانت هناك طبقة مـن        ،من التضحيات و الشهداء   
 . بصرف النظر عن العواقب    ،أبنائه ال تسعى إال ملصاحلها اخلاصة     

 عباس الثاىن    " املخلوع "ائس  و مؤامرات  اخلديوى     مل تتوقف دس  
 و كـان للخـديوى      .السترداد عرشه من عمه السلطان حسني     

 باعتباره احلاكم الشرعى    ، يتمنون عودته  ،مؤيدون كثريون ىفمصر  
 اهللا حى عبـاس     "  و انتشرت بني العامة  العبارة  الشهرية         ،للبالد
الىت أبت أن تصـدق        جلأ عباس اىل  الدولة العثمانية      ......"جى  

 وأن اجلوهرة الثمينة الىت كانت تزين       ،أن الزمام قد أفلت من يدها     
م أرسلت   ١٩١٥ فرباير     ٢ و ىف    .تاجها قد سلبت منها اىل األبد     

احلكومة العثمانية  محلة عسكرية  وصلت اىل الضفة الشرقية لقناة           
 املعروف جبمال  (بقيادة مجال باشا    " حترير مصر "السويس  دف  

 ، و لكن تلك احلملة فشلت ىفاقتحام احلدود املصـرية ،)السفاح  



 

بعد أن تصدت هلا القوات الربيطانية مبعاونة كتيبة مـن اجلـيش            
 وتقهقر السفاح العثماىن  بعد      ،املصرى  بقيادة املالزم امحد حلمى     

 حيث يدأ محلـة مـن االعـدامات         ،هزميته الساحقة  اىل لبنان      
رب الذين كانوا يتعاونون مع بريطانيا      للوطنيني و االصالحيني الع   

 .ىف احلرب العاملية األوىل على أمل حتريرهم من الطغيان العثماىن
وكان  الشعب املصرى يشعر بالغضـب  الشـديد علـى             

 و سـكت    ، الذى قبل احلماية الربيطانية    ،السلطان  حسني كمال   
حقوق السيادة  ومجيع احلقوق األخرى      "على  أن ترث  بريطانيا     

 ومل يعترض على الغـاء      ،"  كانت تدعيها احلكومة العثمانية     الىت
 وال علـى  تأجيـل النظـر ىف الغـاء            ،وزارة اخلارجية املصرية  

 و ىف مقابل ذلـك      ،اخل  ..اإلمتيازات األجنبية  اىل ما بعد احلرب      
حلـق ىف   منحته بريطانيا ىف خطاب التكليف رشوة رخيصة هى ا        

 الذى كـان السـلطان      ،اه على رعاي  اإلنعام بالرتب و النياشني   
 و  ، وىف خضم السخط الشعىب العارم     .العثماىن يستأثر به  من قبل     

 راح السـلطان    ،املعاناة الرهيبة الىت كان  الشعب املصرى  مير ا         
حسني يوزع  ىف بذخ ألقاب الباكوية و الباشوية   على طبقـة              

  و ،األعيان و الوجهاء و كبار املوظفني، ىف حماولة  السـتمالتهم          
م ١٩١٥ ابريـل    ١٨مبقتضى األمـر السـلطاىن  الصـادر ىف          



 

رقىالوزراء ليصبحوا أصحاب معاىل بعد أن كـانوا أصـحاب          
 و ،سعادة 

للوزراء و رئـيس اجلمعيـة      "  صاحب املعاىل  "أصبح لقب 
التشريعية  و السردار و رئيس الديوان السلطاىن و كـبري أمنـاء             

و ، علـى    و أصحاب الوشاح األكرب من نشان حممـد       ،السلطان
 " حضـرة صـاحب السـعادة      " أما  لقب   ،حائزى رتبة االمتياز  

صـاحب  " و لقـب   ،فللفريق العسكرى  و للحائزين لرتبة باشا      
 ٤٣اخل. . فقط للحائزين لرتبة اللواء العسكرية"السعادة

 شن الكاتب الكبري امحد لطفى السيد  محلة شعواء علـى           
 فكتـب   ،أولئك الذين يتهافتون على شراء األلقـاب التركيـة        

نعذر ذلك الذى حيب أن يكون حمترماعنـد        " : يقول "اجلريدة"ىف
 يسعى اىل بلوغ هذه الغاية باألخـذ        ، عاليا ىف املرتبة بينهم    ،قومه

 يبىن الكتاتيب و املدارس،و يشـارك       .بأسباب نفعهم و تقدمهم   
 و يرب الضعفاء و املسـاكني و يتـربع          ،بنصيب عظيم ىفاجلامعة  

 ولكـن ماعـذر ذلـك       .ية و قبطيـة    اسالم ،للجمعيات اخلريية 
 ،الذىيستكثر ماله أويظهر أنه يستكثره فيشترى  له رتبة أو نيشانا          
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مث خاطب احلكومة ...." و يظن أنه يكون بذلك حمترما عند الناس      
احلكومة جيب أن تعلم كما نعلم حنن األفراد أن كـثريا           " :بقوله  

شهرة  و    فإذا كانت ال تزال مع هذه ال       .من الرتب يباع و يشترى    
تعتذر بعدم العلم، فال تؤاخذنا اذن إن قلنا اا التعـيش           ،االمجاع

 نبهتها اجلرائد قبل    . بل هى ساكنة ىف السحاب     ،معتا على األرض  
 فما هى إال غافلة عن مصلحة اآلداب العامـة  و            ،اآلن فلم تنتبه  

 و هى ىف احلالني تستحق استياء األمة        ،االخالق  أو متغافلة عنها    
 ٤٤.٤٥" حىت التشهري ا،لتقريع عليهامنها و ا

 ،مل تفلح  تلك احملاوالت ىف استرضاء الشـعب الغاضـب          
وعندما  زار  السلطان حسني مدرسة احلقوق مل جيد طالبا واحدا            

 وقبل أن تكتمل أربعة شهور       ،قاطعه  مجيع الطلبة         ،ىف استقباله 
 م  بعيـار ١٩١٥  ابريـل     ٨تعرض للمحاولة  األوىل الغتياله ىف       

 مث متـت     ، و لكنه جنا من احملاولـة      ،نارى أطلقه تاجر ىف عابدين    
 ،حماولةأخرى  الغتيال السلطان حسني بعد شهور قليلة، ىف يوليو         

                                                           
 .م١٩٣٧لنشر الحديث  دار ا١احمد لطفىالسيد ج .  المنتخبات ٤٤
ب احمد لطفى السيد هذا فى عهد الخديوى عباس ،كأنه كان يتنبأ بما ت ك٤٥

 .سيحدث فى عهد  سلفه الذى اغتصب العرش تحت حماية  أعداء  البالد 



 

 و  ،و هو خارج من مسجد باالسكندرية بعد أدائه لصالة اجلمعة         
 .ذلك بالقاء قنبلة يدوية عليه و لكنها مل تنفجر

ـ        اف االتفاقيـة    تصاعدت األحداث اىل ذروا  بعد اكتش
م  الىت قسـمت اإلرث      ١٩١٦ىف مايو )  سايكس بيكو (السرية  

 وكشـفت النوايـا احلقيقيـة       ،العثماين  بني بريطانيا و فرنسـا      
للفرنسيني و االجنليز جتاه العرب  ومت االتفاق فيهـاعلى وضـع            

  وسـوريا و لبنـان        ،العراق و فلسطني حتت االنتداب االجنليزى     
م ١٩١٦ يونيو   ١٠وىف   .تداب الفرنسى ووالية املوصل حتت االن   

أعلن الشريف حسني من مكة املكرمة بدء الثورة العربيـة علـى         
 ومالبثت الثورة  أن إنتشرت ىف بـاقى مـدن اجلزيـرة             ،األتراك
 ،بريطانيا تلك الفرصة الذهبيـة    " األسد العجوز " انتهزت .العربية

  و ىف نفـس    ،فشجعت مترد احلكام العرب على اهليمنة التركية        
 و  ،اليوم الذى  بدأت  فيه القوات الربيطانية بقيادة اجلنرال اللنىب          

م ١٩١٧ نـوفمرب    ٢الثورة العربية اهلجوم على فلسـطني ىف          
 املشـئوم بـتمكني     أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور وعـده      

اإلسرائيليني من أرض فلسطني العربية  مكافأة هلم على تعـاوم           
  نوفمرب احتلت جيوش      ١٣ و ىف    .نيامع احللفاء ىف احلرب ضد املا     

 و دخلت القوات الربيطانيـة  القـدس         ،احللفاء  مدينة اسطنبول   



 

وكانت تلك هى  البداية  هلزائم و        . ديسمرب ٩العربية الشريفة  ىف     
 و كـذلك تسـلل      ،انسحابات اجليش التركى من البالد العربية     

 .الثعبان الصهيوىن اىل ِحجر العرب
السلطان املصـرى   اث كان قوياعلى    و يبدو أن وقع  األحد     

بعـد  م ١٩١٧ىف التاسع من اكتوبر عام    فقد توىف    ،حسني كمال 
 رغـم   ،بعد أن وعىمتاما  رفض الشعب له       اشتداد املرض عليه و   

حماوالته لتأكيد شرعيته  و استخدام الطعم الذى ألقت به اليـه            
ن رفض ابنه الوحيد،  األمري كمال الدي       قبل وفاته    .دولة االحتالل 

" ، األمر الذى شجع   تنازل كتابة عن العرش    و     ،  أن خيلفه   ،حسني
على أن تفرض إرادا  للمرة الثانية وتعني  األخ األصغر            "بريطانيا

، و  ٤٦االمري أمحد فؤاد  سلطانا على عرش مصر       : للسلطان حسني 
 إن حكومـة    :"لتأ كيد هيمنتها على مصر جاء ىف قرار التعيني          

نية  تعرض على عظمتكم  تبوء هذاالعرش        صاحب اجلاللة  الربيطا   
 حسب النظـام    ، على أن يكون لورثتكم  من بعدكم         ،السامى  

الذى سيوضع  باالتفاق بني حكومة صاحب اجلاللـة          الوراثى    

                                                           
 )م١٩٢٣ ابريل عام ١٨سيعلن نفسه ملكا فى (  ٤٦



 

 و  قبل األمري ذلك العرض السخى        ٤٧"الربيطانية و بني عظمتكم   
 الدولـة احلاميـة  عـرش        "ممتنا و أعلن والءه  لربيطانيا بصفتها      

، وتعبريا عن هذااالمتنان اجتمع جملس الـوزراء        "السلطنة املصرية 
 م برئاسة  السلطان فؤاد وقرر أن تتنـازل          ١٩١٨ مارس   ٩يوم  

احلكومة املصرية عن مبلغ ثالثـة ماليـني  جنيهـا مصـريا و              
كانت اخلزانة املصرية قد أقرضته للحكومة الربيطانية أثناء        ،نصف

ا العظمى  الىت محت البالد مـن          اعترافا جبميل بريطاني   "،احلرب  
 و  ،و ذا ترسخت احلمايةالربيطانية على مصر     !! "خطر الغارات 

أصبحت االجراءات املتعسفة الىت اختذا سلطات االحتالل طوال        
 !!  و تستوجب الشكر ،احلرب العاملية األوىل مربرة

 
 
 
 
 
 

                                                           
  مكتبة النهضة ٤٥ صفحة ١م عبد الرحمن الرافعى ج١٩١٩ ثورة ٤٧

 م١٩٥٥المصرية 



 

   الرقص مع الذئاب   
  
عـن األرض الـىت      العسري على دولة غازية أن تتخلى        من

 فقد  ،قهرا و الشعب الذى استعبدته و حرمته من ثروات بالده         
دخلت اجليوش الربيطانية مصر بزعم محاية اخلديوى توفيق مـن          

 وبعد وفاة توفيق مل يكن ابنـه عبـاس          ،ثورة الضباط املصريني    
 و رغم ذلـك     ،صديقا لالجنليز و ال راغبا ىف استمرارهم بالبالد       

عمـه  " عينـوا " األمر بأن خلعوه عن العرش، و       بل و انتهى   ،بقوا
 أى أم فعلـوا عكـس     . مث عمه اآلخر امحد فؤاد     ،حسني كامل 

ماجاؤا من أجله ؛ بدال من  حراسة العرش لتوفيق و نسله مـن              
 . حولوه اىل فرع آخر من عائلة حممد على،بعده

بعد سنوات من استمرار االحتالل رغم ارادةالشعب املصرى   
و .مصر من عواقب احلرب العاملية األوىل     " محاية"اىل حتول األمر    ،

 األول يطالب مبسـاندة تركيـا ىف        ،انقسم املصريون اىل فريقني   
 و  ،احلرب  و بالنضال من أجل ااء االحتالل  الربيطاىن فـورا           

بأنك اذا رقصـت مـع      "الثاىن من يؤمنون باملثل األمريكى القائل     
 نار االجنليز و الجنة     "وكانوا يرون أن    ،"الذئب ميكنك أن تروضه   



 

" عدو عاقل خري من صديق غىب و متخلف و غاشـم          "و،"األتراك
 ،" الرقص مع الذئب   "وقد تصوروا أن مصر إذا اتبعت فلسفة      !!  

و استمرت ىف سياسة املالينة والتعاون  مع االجنليز حىت تنتـهى            
 حبجـر   " احلـدأتني  "احلرب  ستضرب العصفورين أو باألحرى     

 ستختشى  بريطانيا    " و بعد ذلك   ،كيا ائيا تتخلص من تر  :واحد
 مع  ،  و تقدم االستقالل اىل مصر على طبق من فضة          ،"على دمها 

خطاب شكر و امتنان على وقوفها اىل جانبها و مساندا طوال           
 !!احلرب 

م عقدت اهلدنة بني املانيا و احللفاء       ١٩١٨نوفمرب  ١١ و ىف   
 ،امل اجلديد تتضـح      و  بدأت مالمح الع     . وأُعلنت اية احلرب   ،

   اـارت      .عامل بال امرباطوريات و ال سالطني  و ال قياصـرة          
 و اُعلنـت   ،امرباطورية آل هابسبورج الذين تسببوا ىف إشـعاهلا         

 و أسقطت  الثورة البلشـفية        ،اجلمهورية ىف املانيا و طُرد القيصر     
   و اعلنت قيام  احتاد      ،االمرباطور الروسى، مث أعدمته هو وعائلته     

 .اجلمهوريات السوفيتية ىف روسيا
استسـلمت  . .أما اخلالفة اإلسالمية فقد بـدأت تتـهاوى     

  أكتـوبر    ٣٠حكومة السلطان  ووقعت اهلدنة  مع احللفاء ىف              
 اقتحمت قوات احللفـاء  الربيطانيـة  و االيطاليـة  و              بعد أن   



 

 . ووصل اجليش اليوناىن منطقة أزمري و احتلها         ،الفرنسية اآلستانة 
دكانت هزميةتركيا ىفاحلرب العامليةاألوىل ساحقة ووصل األمر       لق

اىل درجة أن ثارت مناقشات دولية حول تدويل  العاصمة التركية           
 أو وضعها   ،و ما حييط ا من مضايق حبرية      ) استنبول  ( اآلستانة   ،

و مل يكن من املنطقى أن تظل البالد        !. حتت االنتداب األمريكى    
 فطالب  ،ية ىف االستمرار على الوضع القدمي     اخلاضعة للهيمنة الترك  

 و انتظراملصريون اعـالن النجـاح السـاحق         ،أغلبهاباالستقالل
 .خلطتهم 

و ىف زحام االحتفاالت بانتصار بريطانيـا و حلفائهـا ىف           
  " الرقص مع الـذئب    " حدث  ما أصاب أصحاب سياسة      ،احلرب

ليـام   فقد تفتق ذهن  املستشار الربيطاىن سري وي        .بصدمة مروعة 
 و مستشار املاليـة،     ،برونيت مستشار دار احلماية الربيطانية مبصر     

 وهو مشروع   ،" بالقانون النظامى  "م  عما مسى   ١٩١٨ىف نوفمرب   
 و جيعل من مصر عزبة دولية يرتع فيهـا          ،قانون يرسخ االحتالل  

و .أفاقوا الغرب و شذاذ األوروربيني و املغامرين من كل جنسـية      
 ،زات األجنبية  الىت ضاق املصريون ذرعا ا       بدال من الغاء االمتيا   

 و االعتراف باسـتقالل     ،و االنسحاب فورا من األراضى املصرية     
مصر و حق شعبها ىف أن حيكم نفسه بنفسه دون وصاية من أى             



 

 يؤلف  ،  اقترح برونيت  إنشاء  جملس نواب مصرى           ،دولة أجنبية 
ة ىف أى    لكنه استشارى حمض، ليس له سلطة  قطعي        ،من املصريني 

 على أن تكون السلطة التشريعية كلـها لـس          ،أمر من األمور  
أى أن  !! شيوخ  يتكون من أقلية مصرية و أغلبية من  األجانب            

 !! بل سيحكموا و يشرعوا ،األجانب لن يرحلوا
  كان رئيس الوزراء املصرى حسني رشدى باشا على رأس         

 انـتفض رافضـا      و رغم ذلك   ،املؤمنني بسياسة املهادنة لالجنليز     
 وكتب مذكرة  أذاع ا      ،املشروع و أعلن استنكاره  الشديد له        

سر ذلك املشروع ورد  ا على املستشار االجنليزى  برونيت قال            
 :فيها

م ١٨٨٢فلقد جاءت بريطانيا العظمى اىل مصر ىف عام         "..
لقمـع فتنـة    ) اخلديوى توفيـق    ( بدعوة من وىل األمر حينئذ      

و قابلتها مجيع الطبقات الرزينة  من       )  العرابية  الثورة  ( عسكرية    
 و قام ضباط أركان حرب      ،مقابلة الصديق لصديقه  (!) السكان  

املصريون مبؤازرا ىف مهمتها بتقدمي املعلومات و اخلطط اىل هيئة           
و عندما اشتبكت بريطانيا العظمى ىف حـرب        .(!!)أركان حرا   

 السكون و ذلك بالرغم     مع تركيا بقيت هادئة بل جنحت اىل متام       
من اضطراب الضمائر اضطرابا خطريا من الوجهة الدينية بسبب         



 

 بل ان مصر تعدت ذلك املوقف أيضا  فبذلت  للجـيش             .اخلالفة
 فجعلت حتت   .الربيطاىن  معاونة من أفضل وجوه املعاونة الفعلية       

تصرف القائد العام مجيع مواردها من مال و مؤونة ووسـائل           
رسلت اىل فلسطني جيشا للمساعدة املسـتدمية         فأ ،نقل و رجال  
و ) فرق العمال و فرق اجلمالـة       (  مصرى   ١٧٠٠٠يبلغ عدده     

لقد أوجب استبقاء هذا اجليش ذا العدد على الدوام اسـتخدام           
 ٤٨"اخل.....حنو مليون و نصف مليون  من رجال مصر

 و لكن ، كان املفروض أن يكون ذلك املشروع اخلبيث سرا  
 وتنبه  ، و عم السخط  على احلماية      ،س الوزراء أفشته  مذكرة رئي 

رجال السياسة املصريون اىل ضرورة التحرك بسرعة للـتخلص         
 .منها

 ينـاير   ٣٠ أما بريطانيا فكانت جترى ىفاجتاه آخر ؛ ففـى          
م  قررت الدول الكربى  سلخ أرمينيا و بالدالعرب عـن            ١٩١٩
 باسـتقالهلا     و اعتربت أنه من املمكن  االعتراف مؤقتـا         ،تركيا

 وبـذلك   .بشرط أن تتلقى املساعدة و املشورة من دولة منتدبة          
 ، فبعد أن حتول  أثناء احلـرب اىل محايـة          ، االحتالل "ترقية"متت

 و مبقتضى ذلك القرار  تصـبح        ،أصبح بعدها يسمى باالنتداب   
                                                           

 ٢١٩ مذكرات سعد زغلول صفحة ٤٨



 

 و  ، ويبقى ا اجليش  الربيطـاىن      ،" االنتداب الربيطاىن  "مصر حتت 
ا بأن تستمر اىل  األبد رازحة فوق أنفاسـهاو          يتحقق حلم اجنلتر  

تظل بالد العرب اىل ماال اية سوقا مفتوحة لتوريد املواد اخلام و            
 .تسويق املنتجات األوروبية

ملناقشة ،  بباريس  عقد مؤمتر دوىل     م  ١٩١٩ فرباير   ٦ىف  و  
برئاسـة رئـيس الـوزراء الفرنسـى        و الصلح   شروط السالم   

زراء الربيطاىن  لويـد جـورج و         حضره رئيس الو   ،كليمانصو
 و خيمت علىاجلميع  سحابات األمل        ،الرئيس األمريكى ويلسون  

الواجف ىف تطبيق املبادىء الىت أعلنها الرئيس األمريكى ىف ذلك          
الوقت ويدرو ويلسون و من بينها حـق الشـعوب ىف تقريـر             

 وتكونت وفودمن الدول احملتلة حلضور املؤمتر ومتثيـل         ،مصريها
 و من بينها وفدعرىب برئاسة الشريف فيصل احلسني ابن          ،شعوا

شريف مكة الذى متكن من املشاركة ىف املؤمتر و حتـدث ملـدة             
 و كان يصحبه ضابط بريطاىن يـدعى        ،عشرين دقيقة أمام الوفود   

الذى أُنتج  (  لورانس قام بترمجة  كلمته للمؤمتر اىل اللغةاإلجنليزية         
 و طالب األمـري     ،)ف ىف بطولته  عنه فيلم عاملى شارك عمر الشري     

فيصل بن احلسني بوحدة و اسـتقالل كـل الـدول الناطقـة             



 

أما الوفد املصرى الذى سافر اىل باريس ليمثـل شـعب           .بالعربية
 !!مصر فلم تعط له الفرصة مطلقا ليشارك ىفاملؤمتر 

، "الرقص مع الـذئاب   "و هكذا تبني للجميع فشل أسلوب     
ألسـد الربيطـاىن العجـوز     بعد أن قُدمت مصر لقمة سـائغة ل  

  و ما كان من السهل عليـه بعـد           ،ليلتهمها بالهناء  و الشفاء      
 .ذلك أن يتخلى عنها دون أن جيرب على ذلك إجبارا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شاهد من أهلهم   
  



 

 
 طويلة و شاقة قطعها آباؤنا العرب للصـعود مـن           رحلة

ونانية  و كانوا مثل سيزيف  بطل األسطورة الي        ،السفح اىل القمة  
 كلما  قطعوا شوطا تآمرت علـيهم قـوىالبغى لكـى            ،القدمية

 و خالل تلك الفترة  احلالكـة        .يتدحرجوا مرة  أخرى اىل أسفل     
من تارخينا  مل يتوان أى شعب عرىب عن املطالبة حبقوقه املشروعة            

 و توالت االنتفاضات و الثـورات        ،ىف االستقالل و احلكم الذاتى    
ة  الىت اسـتحقت أن يـؤرخ هلـا ىف           و حركات التحرير العربي   

 و كان يتزعمهارجال على قدر كبري من الشـجاعة و           ،جملدات
الرغبة الصادقة ىف التضحية من أجل الـدعوة  اىل اجلهـاد هللا و              
الوطن  منهم  على سبيل املثال األمري عبد القادر و أمحد الباى و              

بـد  مقراىن  ىف اجلزائر و على بن خليفة ىف تونس   و املـوىل ع               
 ،احلفيظ وسيدى راحو و عبد الكـرمي اخلطـاىب  ىف املغـرب            

وسليمان البارومى و فرحات بك وعمر املختار ىف ليبيا و اإلمام           
اخل باإلضافة اىل  العديد مـن اجلمعيـات         ..الشريازى ىف العراق  



 

السرية والعلنية ىفاملشرق العرىب الىت كانت تدعو اىل الوحدة بني          
 . ٤٩يا و مقاومة الغزو  األوروىبالعرب  واالستقالل عن ترك

وىف مصر استيقظت  احلركة الوطنية على صيحة الضـابط          
 مث أعلـن    ،"لن نورث و لن نستعبد بعد اليوم      "الفالح امحد عراىب  

 كل احتالل أجنىب  هـو عـار         ":الزعيم الشاب مصطفى كامل   
 وبعد وفاته سار رجال احلزب الوطىن على        ".على  الوطن و بنيه    

 صـديق مصـطفى     ،ادة الزعيم الوطىن حممد فريد    الدرب حتت قي  
كامل و رفيقه ىفالنضال و حامل املشعل بكل إخالص ووفاء من           

  واىل جانب النضال السياسى  احتشدت  كتابات املثقفني           .بعده
وجهودهم مجيعا للتعبري عن رفض مصر لالحتالل الربيطـاىن و          

 مـن   دحض املزاعم الىت كان يشيعها البعض أنه خلّص املصريني        
اخل و  ..الظلم و اجللد و السخرة  و رفع مستوى املعيشة ىف البالد           

قد رد على تلك  املزاعم الشاعر حافظ ابراهيم ىف قصيدة  كتبها             
 :خماطبا االحتالل يقول فيها

 لقد كان فينا الظلم  فوضى فهِذبت
 حواشيه حىت بات ظلما منظما  

                                                           
عبد العظيم . الغزوة االستعمارية للعالم العربى و حركات ا لمقاومة د٤٩

  مكتبة األسرة١٩٩٩رمضان  الهيئةالمصرية العامة للكتاب 



 

 متن علينا اليوم أن أخصب الثرى
  املصرى حرا منعماو أن أصبح

 أِعد عهد امساعيل جلدا و سخرة
 فإىن رأيت  املن   أنكى  و آملا   

   عملتم على ِعز  اجلماد   و ذلنا 
 فأغليتم طينا  و أرخصتم  دما   

 إذا أخصبت أرض و اجدب أهلها
 فال أطلعت نبتاوالجادهاالسما   

 ش اىل الدينار حىت إذا مشى 
 ألفاه   درمهابه ربه  للسوق     

   مل تفد-فال حتسبوا ىف وفرة املال
 مغنما-متاعا ومل تعصم من الفقر   

 -و اخلفض وارف-فإن كثري املال
  ٥٠قليلٌ  إذا حل  الغالءُ و خيما    

ذاق الشعب املصرى  األمرين طوال احلرب  العاملية األوىل،          
 وقـد وصـلت     .و ارتفعت درجة  حرارة سخطه على االجنليز         

ارسات القمع االجنليزى للشعب املصرى اىل احلد الذى جعـل          مم
                                                           

 م١٩٠٧ كتبها يناير عام ٥٠



 

بعض املنصفني من االجنليز يعترفون صراحة باألخطاء الفادحـة         
  ،   فقد كتبت سيدة اجنليزية تدعى مـس ديرهـام           ،حلكومتهم  

م اىل  ابريل سـنة      ١٩١٥كانت تقيم مبصر ىف الفترة من نوفمرب        
 ٢ نيوز  ىف عـدد        شهادة حق نشرا  جريدة الديلى      ، م ١٩١٦
  اعترفت فيها  بسوء معاملة السلطات االجنليزية         ،م١٩١٩ابريل    

 لقد ارتكب والة األمـور ىف مصـر         " : و قالت فيها   ،للمصريني
 إذ أتو جبنود من املستعمرات اىل البالد املصرية من          ،أسوأ األغالط 

غري أن  يذكروا هلم  شيئا عن السكان الذين سيعيشـون بـني              
 أن  و قد بلغ جهل هؤالء اجلنود أن كانوا يظنـون              ،ظهرانيهم  

 و يعجبون كيف    ،و أن املصريني قوم دخالء    ،مصر بالد اجنليزية  
 و لقد مسعت غري واحد   ،مسح هلؤالء العبيد أن يأتوا اىل هذه الديار       

 لو كان األمر بيدى ملا أبقيت على واحد         :من االستراليني  يقول   
دت مس ديرهام بأن  جنـود       و شه . "من املصريني ىف هذه البالد    

كانوا يعاملون املصريني بأشد أنواع القسوة      "االمرباطورية  العظمى  
و لقد رأيت بعيىن  ىف الكانتني الذى كنت به           " وقالت "و االحتقار 

جنديا يضرب بقدمه خادما مصريا أمينا ال لشـىء إال ألنـه مل              
ا  و أبصرت مرة أخرى جنديا يلكم شـاب        ،يفهم أمرا أصدره اليه     

 ىف صدره و يغتصب  منـه عصـا مثينـة  اشـتهاها               ،متعلما  



 

و أقسم لو كنت مصرية ملا ترددت ىف بـذل  الـنفس             ....لنفسه
والنفيس لطرد االجنليز من مصر، و إىن و احلق يقال كنت أخجل            

 ٥١اخل.... وكثريا ما أنبت االجنليز تأنيبا مرا،من انتساىب لبالدى 
 "ل  نشرته جريدة   و هناك شهادة حق أخرى جاءت ىف مقا       

 أى بعد أقل مـن      ،م١٩١٩ ابريل   ٣ اإلجنليزية  ىف     "رائد العمال 
 ويصور  املقال األهوال الـىت       ،شهر على اندالع  الثورة املصرية     

القاها املصريون من تطبيق نظام للتطوع ىف اجلندية  وضعه اجليش           
 صدرت األوامر بأخذالعمال من احلقول باإلكراه       "االجنليزى احملتل 

يـدخلون القـري و     ) املصرية طبعـا    ( ان رجال احلكومة    وك(
 فيحدقون ـم    ،ينتظروا رجوع الفالحني اىل منازهلم ىف الغروب      

 " فإذا رفض أحـدهم هـذا      ، و ينتقون خريهم للخدمة    ،كاألنعام
 و على هذاالنحو ساقوا ، جلد حىت يقر بالقبول   "التطوع اإلجبارى 
 و  ،سبعني و يزيد   و شيوخا من سن ال     ،  سنة  ١٤أطفاال من سن    

 فكانت  اجلموع املريضة     ،أما الكشف الطىب  فكان حديث خرافة      
و الكربـاج   ،من هؤالء املساكني  تساق  لتأدية األعمال احلربية          

 و أصـبح    ،كفيل بتسخريهم من غري حساب ىف األعمال الشاقة       
                                                           

م الجزء األول  ١٩٥٥عبد الرحمن الرافعى  الطبعة الثانية " ١٩١٩ثورة  "٥١
 ٥٧صفحة 



 

 و كلف األطبـاء بتنفيـذ اجللـد و          ،اجللد من األعمال اليومية     
 حىت خاف املرضـىاخللط     ،بقعة واحدة   الكشف على املرضىىف  

 و إن سـوء الغـذاء و رداءة          ،بينهم  و صفوف املقدمني للجلد     
 حيـث   ، فضال عن عدم وجـود  اخليـام        ،الكساء و قلة الغطاء   

 جعل هؤالء   ،يلتحف هؤالء املساكني السماء و يفترشون الغرباء      
 و ضاعف   ، كالتيفوس و غريه     ،اآلدميني فريسة  األمراض الوبائية    

 فكـانوا ميوتـون كالـذباب ىف        ،ىف تأثري ذلك اجلوع و الـربد      
 ٥٢......"الصحراء

مل يكن عدد هؤالء البؤساء قليال بل كان يزيد عن مليـون            
 استولت السلطة على  حاصـالم الزراعيـة و          ،مواطن مصرى 

  وكانوا  يربطون     ،مواشيهم وأرغموا على ما مسى زورا بالتطوع      
  و   ،لقطارات  ىف مركبات احليوانـات     باحلبال كاملاشية لريكبوا ا   

 حدث كـل    .يساقون اىل جبهات القتال ىف ظل حراسة مشددة         
هذه األمور حتت مسع وبصر احلكومة املصرية و السلطان أمحـد           

م  مرسـوما سـلطانيا       ١٩١٨ اكتوبر   ٢٠فؤاد الذى أصدر ىف     
 بعدها  ، ىف خدمة  السلطة العسكرية     "التطوع"يشجع األهاىل على  

م ١٩١٨لة  أصدرت السلطة العسـكرية  ىف   نـوفمرب             بأيام قلي 
                                                           

 ٥٦السابق صفحة  ك٥٢



 

بالغا جيرب الناس على تسليم كل مالديهم من مجال أو نـوق أو              
بـأخبس  ( محري  اىل املراكز و األقسام ملعاينتها  متهيدا لشـرائها            

  أما  ما اليصلح لألعمال العسكرية  فيدمغ  بعالمـة              ،)األمثان  
  .خمصوصة 

 أعلـن الشـعب     ،م١٩١٩مارس   ٩ ىف     ،بعد شهور قليلة  
 ىف  ،املصرى رأيه ىف االحتالل و احلمايـة الربيطانيـة املزعومـة          

انفجارة هزت أركان االمرباطورية العجوز وكانت مفاجأة لكل        
 االجنليز و السلطان و احلكومة املصـرية و         :األطراف بال استثناء  

 ...القوى الوطنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أمريكا و القضية العربية   
   
من أوراق حل القضية العربيـة  ىف        % ٩٩ البعض أن    يرى

 و قد يدهش هؤالء إذا  عادوا ،حوزة  الواليات املتحدة األمريكية 
 أن يعرفوا أن هذا املبدأ ليس وليـد         ،اىل صفحات تارخينا املعاصر   

 و امنا  كان  أمال و هاجسا يتحرك ىف صدور الساسـة              ،احلاضر
 .املصريني منذ  بداية  القرن العشرين 

  زار تيودور روزفلت رئـيس الواليـات         ١٩١٠ىف مارس   
املتحدة األمريكية مصر و  القى خطبة ىف  اجلامعة   أيـد فيهـا                
سياسة االحتالل الربيطاىن ملصر وهاجم  احلركة املصرية  املطالبة          

 ال ميكن إعداد شـعب للحكـم الـذاتى           " وقال فيها  ،بالدستور
أمة  لتصري أهـال حلكـم         ألن تربية    ،باعطائه  دستورا على ورق    

 بـل هـى     ، ليست  مسألة  عشر سنني أو عشرين سنة           ،نفسها
 و قد لقيت هذه اخلطبـة املناصـرة         "...!!مسألة أجيال متتابعة  

لالحتالل معارضة شديدةمن القوى الوطنية  فأرسل حممد فريـد          
 ،برقية احتجاج  بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للحـزب الـوطىن          



 

 و  .و بعث ا اىل الصحف األوروبية الكربى        للرئيس األمريكى   
 لسـماحها    ،قررت اللجنة أيضا االحتجاج على إدارة اجلامعـة       

 و منحها روزفلت لقب دكتور بعد       ،بإلقاء هذه اخلطبة ىف دارها    
، و نظم شاعر النيل حافظ ابراهيم  قصيدة ذكّـر           ٥٣إلقائه إياها   

 كانوا حيتلون   فيها روزفلت مبوقف األمريكان من االجنليز وقت أن       
  :بالدهم قال فيها

 أنت تطريهم و تثىن عليهم
 نائيا آمنا  وراء البحور   

 ليت شعرى أكنت تدعو اليهم
 يوم كانوا على ختوم الثغور  

 ) نيويورك(يوم كانوا قذى بعني 
 و داء مستحكما ىف الصدور

 فلبا) وشنجتون(يوم نادى 
 ه من الغيل كل ليث هصور  

 ات الديوم سجلتم على صفح
 هر تاريخ جمدكم بالنور   

                                                           
م مكتبة النهضة ١٩٦١عبد الرحمن الرافعى الطبعة الثالثة  " محمد فريد  "٥٣

 ١٩٤المصرية  صفحة 



 

م الح بصيص من األمل أمام الـوطنيني        ١٩١٧و ىف يناير    
عندما طالب الرئيس األمريكى ويدرو ويلسـون ىف رسـالة اىل           
جملس الشيوخ األمريكى بتطبيق مبدأمنرو على  كـل شـعوب           

 و  ، فال جيوز ألمة  أن تكره أمة أخرى على اتباع سياستها             "العامل
ن يترك  لكل شعب احلق وحده ىف  تقرير سياسـته و             إمنا جيب أ  

  بعد عام واحد أعلـن       "رسم طريقه  الذى يراه مؤديااىل التقدم      
 مجعية  أمم لوضع     " مطالبا بإنشاء  ،ويلسون مبادءه األربعة عشرة   

الكفاالت  لضمان االستقالل السياسى  و سالمة  األمالك جلميع           
 ."البلدان صغريها و كبريها على حد سواء

كان حلم االستقالل التام قد استيقظ ىف قلوب املصريني وىف          
مقدمتهم  سعد زغلول الذىأثارهم ىف خطبة محاسية وزعها الوفد          
و انتشرت بني الناس كالنار ىف اهلشيم  بعد أن ألقاها سـعد ىف               
اجتماع  حضره أعضاء اجلمعيةالتشريعية  و غريها من اهليئـات           

 اليوم  ،م١٩١٩ يناير   ١٣ الباسل  يوم     النيابية و األعيان مبرتل محد    
ليسـت فكـرة     "  و قـال فيهـا      ،األول النعقاد مؤمتر السالم   

االستقالل جديدة ىف مصر بل هى قدميـة يتـأجج ىف قلـوب         
 و ختبو   ،املصريني الشوق اىل حتقيقها كلما بدت بادرة أمل فيه        



 

و قد أبدى   . ٥٤"تارة كلما استطاعت القوة أن ختمد أنفاس احلق       
ه هذا استعداد املصريني  الستمرار االمتيازات األجنبيـة          ىف خطاب 

 بعد عمل بعض التعديالت     ،لتشجيع األجانب على االقامة مبصر    
 و استمرار املراقبة املالية على خزانة مصر على أن يقوم ا            ،عليها

صندوق الدين العمومى  و حياد قناة السويس و االلتزام بالعائلة           
 السكوت عـن املطالبـة      " و وفق مبدأ   ، عائلة حممد على   ،املالكة
 ،٥٥ " يكون جرمية ال تغتفـر     ، اعتمادا على سوء الظن م     ،باحلق

 ،أى خطبته بتالوة نص برقية قرر ارساهلا اىل الدكتور ويلسـون          
 اعترافا جبميله  على مـا       " حمرر الشعوب  "الذى أطلق عليه لقب   

ه علـى     و اعتدادا بفضـل    ،يعاىن  ىفالدفاع عن قضايا املظلومني       
 : قال فيها،االنسانية 

ىف اجتماع عقد اليوم حضره كثريون من أعضاء اجلمعيـة          "
 تقرر  ،التشريعية  و بقية اهليئات النيابية  و غريهم من أعيان البالد           

باإلمجاع أن أرسل  جلنابكم  تلغرافيا النداء  اآلتى ملناسبة افتتاح            
  :مؤمتر الصلح

                                                           
 ٢١١ مذكرات سعد زغلول  صفحة ٥٤
 ٢٠٦ صفحة ٧ مذكرات سعد  ج٥٥



 

 الرجل العظيم الذى قاد      ذلك ،اىل رئيس الواليات املتحدة   " 
أمته ىف خوضها غمار املعترك األوروىب رد خدمة االنسـانية و           
ختليص العامل ىف املستقبل مما يعاىن من أهوال احلرب، نرسل آيات           

 .الوالء و عبارات االحترام
اىل الفيلسوف الكبري و السياسى القدير الذى يتبوأ اليـوم          "

و مبادئه آمن رجال السياسة      و بسم  ،أعلى  مركز بني قادة األمم     
 . نقدم واجب التحية ومنتهى االعجاب،ىفمجيع األقطار

 الذىغادر بالده   ،اىل رجل الدميوقراطية الكربى األمريكية    " 
 و  ، يرفعه العـدل الشـامل     ،لينشر على العامل لواء السالم املقيم     

حتوطه عصبة األمم حبمايتها لعرض قضية مصر الىت يتسلط عليها          
 .سلطا يأباه أهلها أمجعوناألجنىب ت

 ٥٦!" و ليحى الدكتور ويلسون ،فلتحى  الواليات املتحدة"
وافق اتمعون على هذا االقتراح بني التصـفيق و اهلتـاف         

 ٥٧حبياة الرئيس ويلسون و حياة امريكا و مصر و االستقالل 
كان سعد يؤمن بأن االحتالل الربيطاىن على مصر باطـل          

ضـرورة مـن    " أن احلمايةمل تكن سوى        و  ،أمام القانون الدوىل  
                                                           

 ٢١٤ صفحة ٧ مذكرات سعد زغلول  ج ٥٦
 ١٤٨ صفحة ١ الرافعى ج١٩ ثورة ٥٧



 

 و ال ميكن أن تعيش بعد احلرب ،ضرورات احلرب تنتهى  بنهايتها  
  ، إال أنه كان  يعتقد أن الرئيس األمريكى ويلسون         "دقيقة واحدة 

 سيقف اىل جانـب     ،بعد أن  أعلن املبادىء األربعة عشر الشهرية       
ن يتصور أن    وكا،الشعوب احملتلة الىت ستسعى اىل تقرير مصريها     

الشعوب الدميوقراطية ستساند مصر و أن مؤمتر السالم وجد لكى           
 مل يكن سعد    .يقرر احترام احلقوق و حيرر األمم من االستعباد           

وحده الذى ارسل الربقيات اىل ويلسون بل أن حممد فريد الزعيم           
املصرى  الذى كان يقيم ىف سويسرا ىف ذلك الوقت أرسل  هـو   

و يبدو أن   .لربقيات اليه  أثناء انعقاد مؤمتر الصلح      أيضا العديد من ا   
 فقد وقع على معاهدة فرساى  الىت أعلنت         ،ويلسون  نسى مبادءه   

 .  و اعترفت حبماية اجنلترا على مصر،م ١٩١٩ مايو ٧ىف 
كانت هذه املعاهدة طعنة غائرة  للوفد املصرى بزعامة سعد          

 و مل   ،ملعاهـدة الذى كان موجودا ىف باريس ىف نفس أيام توقيع ا         
 و جتاهلـت    ،يسمح له باحلديث ىف املؤمتر نيابة عن األمة املصرية        

 رغم مساحها لوفود أخرى أقـل       ،الدول اتمعة  الوفد املصرى    
 و مل ييأس الوفد بل  أرسل        .شأنا حبضور املؤمتر و القاء خطبة فيه      

 اسـتعان   ،مندوبا عنه  للدعاية للقضية املصرية ىف أمريكا  نفسها         
مى  كبري قدم  مذكرة اىل  جلنة الشئون اخلارجية مبجلـس             مبحا



 

 و أصدرت اللجنة قرارا  ،م١٩١٩الشيوخ األمريكى  ىف أغسطس    
م انتهى النقـاش ىف جملـس       ١٩٢٠  و ىف مارس      ،لصاحل مصر   

 و رغـم    ،٥٨الشيوخ األمريكى حول معاهدةالصلح بعدم قبوهلا       
  . شعبية عارمةذلك استمرت احلماية على مصر و مل تنته اال بثورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املرأة شاهدة على الثورة   
                                                           

 ٢ج ٥٠ عبد الرحمنالرافعى صفحة ١٩ ثورة ٥٨



 

 
 وقد متيزت   ،م١٩١٩ و مثانون عاما مرت على ثورة        اتنان

هذه الثورة مبشاركة مكثفة ونشيطة اىل أبعد مدى من سـيدات           
 و مل يكن    ،مصر الالتى مل يكن قد خرجن من قمقم العثمانية بعد         

 على أنه من املفيد أن      .هلن خربة واسعة باحلياة السياسية  من قبل       
 ، العقد الثاىن من القرن العشـرين      ،نعود بذاكرتنا اىل تلك األيام    

لكى منسك بطرف اخليط الذى مازال يكر ىف حياتنا اىل اليوم و            
 املشـاركة السياسـية     :حناول أن ننسج منه ثوبا متكامال نسميه      

والبد أن نتذكر أنه  حىت هوامن ذلك الزمـان مل           .للمرأة املصرية   
 إما ىف مدرسـة إرسـالية       ،يكن يتلقني إال قدرا يسريا من العلم      

 و غاية مـا     . أو ىف البيت   ،تبشريية  تنتمى إلحدى الدول الغربية     
كانت العائالت الكبرية تصبو اليه من تعليم بنـان  أن يِجـدن             

 مـع    ، لغة اتمعات الراقية ىف ذلك الزمان      ، بالفرنسية "الرطانة"
 ورمبا تعلمن شيئا مـن اللغـة        ، الكرمي حفظ بعض آيات الكتاب   

  و قدريسري من املوسيقى يتيح للهامن الصغرية العزف على           ،العربية
أما ". املقابلة"آلة أو اثنتني لتسلية ضيفات العائلة عند استقباهلن يوم        
اخل فلـم   . .التاريخ أو اجلغرافيا أو العلوم احلديثة  أو الرياضيات        

مطلوبا من املـرأة قبـل العصـر        مل يكن   .تكن هلا نفس األمهية     



 

احلديث أى شىء سوى أن تكون صورة مجيلة تغـرى الرجـل            
 و مديرة مرتل مطيعة تلىب رغباته احلسية وختدم أبنـاءه           ،باقتنائها

 . ىف مقابل تكفله بإيوائها و إعالتها،منها أو من غريها
و على مدى التاريخ العرىب حىت العقد األخري مـن القـرن            

 حيـث   ،  والد عائشةالتيمورية استثناء فريـدا       كان ،التاسع عشر 
 و تصدى   ، و رعى موهبتها الفذة    ،استجاب  مليل ابنته اىل التثقف     

 أما هـدى   .لرغبة أمها ىف أن تصنع منها النموذج األنثوى السائد        
 و مل   ،شعراوى فقد فقدت أباها و هى ىف اخلامسة من عمرهـا            

على ثروا الكبرية جيد الوصى عليها من وسيلة لرعايتها و احلفاظ         
 رغم فارق السن الكبري و رغم أنه كان زوجا          ،سوى أن يتزوجها  

 ،و هكذا صنعت هدى شعراوى نفسها     .و أبا لفتيات يكربا سنا    
و مل يكن ألى أحد فضل عليها سوى اخلالق سـبحانه و تعـاىل    
الذى حباها بالذكاء  احلاد و الروح األجيابية اخلـرية  و اإلرادة             

 .سلحة بالوطنية العميقةالقوية  امل
 استوعبت هدى شعراوى  أفكار قاسم أمني و مصـطفى          

 و ،كامل  اللذين  توفياو هى ىف  التاسعة و العشرين من عمرهـا     
 و البد أا اطلعـت علـى        .كانت تكن لألول  احتراما شديدا     

كتابات اإلمام حممد  عبده مفىت الـديار املصـرية حـىت عـام              



 

ب فواز و ملك حفىن ناصف و        و كذلك كتابات زين    ،م١٩٠٥
 و امحـد لطفىالسـيد و       ،غريمها من الصـحفيات الرائـدات     

 إننـا   .اخل..الدكتورحممد حسني هيكل و حافظ ابراهيم و شوقى       
ندين بالفضل لثقافة هدى شعراوى  الىت جعلت منها  اسـتثناءا             

 و دلـيال    ، حتول  اىل منوذج حيتذى ألمهاتنا        ،فريدا  ىف عصرها     
 و نرباسا  نستدل به كلمـا تاهـت معـامل            ،دائنايفقأ عيون أع  

 .الطريق
و قد تركت لنا هدى شعراوى  العديد مـن املقـاالت و             

اخل باإلضافة اىل مذكراا  الـىت       ..اخلطب و الربقيات و البيانات    
تعترب وثيقة تارخيية هامة  تتيح لنا أن نعيد قراءة بعـض أحـداث       

 ،ر امرأة ورجـل    من منظو  :م من منظورين خمتلفني   ١٩١٩ثورة    
كان لكل منهما دوره األساسى ىف تسيري األمور أثنـاء و بعـد             

 وقد تالقت ارادما ىف أحيان كـثرية مث تباعـدت بـل             ،الثورة
 أما الرجل فهو زعـيم تلـك        .تعارضت حىت انتهت اىل القطيعة    

 و  ،الثورةبال منازع ؛ الفالح املصرى املثقف سعد باشا زغلـول           
ذكراته أيضا حـول تلـك الفتـرة        من حسن احلظ أنه سجل م     

 .التارخيية اهلامة



 

وقد خصصت هدىشعراوى جانبا كبريا مـن مـذكراا         
م و ما تالهـا     ١٩١٩لشرح أسباب و مالبسات وتفاصيل ثورة       

 و  ، انفصمت فيها عرىاملودة و الصداقة بني الرفاق       ،من أحداث 
  تتبادل االامات كمـا    ،حتولوا ىف اية األمر اىل أحزاب متناحرة      

هى احلال دائما بني املصريني، وحول هذه الظاهرة كتب سـعد           
 ، يؤسفىن جدا تفرق اآلراء حيث جيب اتفاقها         "باشا ىف مذكراته  

  و خييل ىلأن هذا مرض       ،و أن تتغلب األهواء على املصاحل العامة      
 .٥٩ "و يقال إن هذاعام ىف كل األقطار،حملى مصرى

ن زوجهـا   خالصة ما يتوصل اليه قارىء مذكرات هدى أ       
 و مـن سـعد      ،على باشا شعراوى لقى مـن أعضـاء الوفـد         

 مماجعله يلجأ   ، مامل يكن يستحقه من اافاة و الظلم       ،باشابالذات
  وقد تأثرت هدى مبوقف زوجها و آرائه         .اىل االعتزال و القطيعة   

اىل احلد الذى جعلها تنتهى باالنسحاب من حـزب الوفـد و            
 .األمةاهلجوم العلىن على زعيمه و زعيم 

 و كيـف اقتنعـت   ،فما الذى دفع هدى اىل هذا املـنحىن   
 و انتقلت من خانة املعجبني بالزعيم سـعد         ،بوجهة نظر زوجها  

 اىل خانـة    ، و من أكرب مناصريه و أنشطهم      ، زعيم األمة  ،زغلول
                                                           

 ٢٣٨ صفحة ٧ مذكرات سعد ج ٥٩



 

هل هى طبيعة املرأة الىت ال      ! ؟ املنضمني اىل أعدائه   ،املعارضني له   
أم أن  ! ؟و إما األبيض أو األسود    ، فإما مع أو ضد    ،تعرف الوسطية 

 أفلت  ،األحداث تشابكت و تعقدت كما حيدث ىف خيط طويل        
 !؟ و تعقدت  حلقاته،من بكرته

و تعترف هدى ىف مذكراا أا ىفالبداية سجلت بعض ما          
 فقد كان على باشا  شعراوى واحدا        ،عرفته من زوجها، أو مسعته    

 شـعراوى علـى    و كان يطلع زوجته  هدى      ،من  رجال الوفد   
تفاصيل ما حيدث و ما ينتظر أن حيدث ىف  تلك اللحظة التارخيية             

 وهو أمر غريب بالنسبة لذلك العصر ؛ أن يفضى رجـل            ،اهلامة
 و يستمع اىل رأيها     ،سياسة اىل زوجته الشابة باألحداث السياسية     

 والشك أن  ذكـاء هـدىاحلاد و طبيعتـها           .و يأخذ مبشورا  
 فاملرأة املصرية مل تكن   .جعا زوجها على ذلك   املختلفة مهااللذان ش  

 لكنها بعد ذلك بدأت     ،خرجت اىل خضم احلياة  السياسية  بعد       
تشارك بالفعل و القول و املوقف ىف كل األحداث السياسية لثورة         

 بل كان عليها أن تدفع مثن ، و مل يكن ذلك باألمر اهلني   ،م١٩١٩
  .ألحياناستقالهلا ىف الرأى و املوقف  ىف كثري من ا

 ومن األحداث الىت  خيتلف عليها كل من هدىشعراوى و          
  فتقول هـدى     .سعد زغلول مسألة متويل سفر الوفد اىل باريس       



 

شعراوى ىف مذكراا أن زوجها  عرض على زمالئه  اسـتعداده            
للقيام بكل ما حيتاجه سفر الوفد  من نفقات لغاية اربعني الـف             

 ووعد بدفع البـاقى اذا مل  ،ف  دفع منها ىف احلال اربعةآال ،جنيه  
.  ٦٠تقم األمة  بدفع املال الالزم أو قصرت ىف دفع جانب منـه              

أما سعد فال يذكر شيئا عن هذا  ىف مذكراته و امنا حيكى كيف              
  فمنهم من عارض و منهم مـن  تـربع            ،تعنت معه أعيان مصر   
 ومن  وقع التوكيل مث عاد وحاول حمو إمسه          ،باملال مث عاد فسحبه   

 نوفمرب  ١٥  ويقول  ىف مذكراته الىت كتبها ىف        ،فا من املساءلة    خو
 ٢٠ اىل   ١٥إنه مل جيمع الوفد حىت تارخيه سوى مـن          :م١٩١٨

 من الطبقات   ، أغلب  الذين  كانوا يزورونا      " مث يقول  ،ألف جنيها 
 كانوا يوجهون إلينا أسئلة تشف عن سوء الظن         ،العليا و املتعلمني  

هم قـدم لنـا مسـاعدة ماديـة أو          و ما أحد من   ! و عدم الثقة    
 و  ،غري أن الطبقات األخرى نرى منهم انعطافا عظيما       .....أدبية

 ٦١ "تشجيعا شديدا بالكالم و الدعوات الصاحلات

                                                           
 ١٦١.. مذكرات هدى شعراوى ص٦٠
  ١٨٢ صفحة ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج .  مذكرات  سعد زغلول ٦١

 الهيئة المصرية العامة للكتاب



 

 فـدانا   ١٧٠و ىف مقابل  ذلك ذكر البعض أن سعدا باع             
 بسعر الفدان   ،من أخصب األراضى الىت كان ميلكها ىف البحرية         

 مث ،موال النواة األوىل  خلزانة الوفـد  جنيه و كانت تلك األ   ٢٠٠
أخذ سيل التربعات  و االكتتابات  يتدفق على هذه اخلزانة مـن             

 ديسمرب  ٣١ و يذكر سعد ىف مذكراته أنه باع ىف          .٦٢أحناء البالد 
 ٦٣.م بعض أمالكه ىف  دسونس و طموس حبرية١٩١٨
 
 
 
 
 
 
 

    وحدتنا الوطنية   
 

                                                           
  ١٨١ صفحة  ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج .   مذكرات  سعد زغلول ٦٢
 ١٩٧ صفحة ٧ جتحقيق د عبد العظيم رمضان.   مذكرات  سعد زغلول ٦٣



 

لىت تربط بني املصريني     كثريا وباعتزاز عن الوحدة ا     نتحدث
 لكن األجيال احلالية قد ال تدرك أن نسيج         ،مسيحيني و مسلمني    

هذه الوحدة صنعته  خيوط من األحداث و املواقف الىت شكلت           
وجدان املواطن املصرى و رمست مالمح  الشخصـية املصـرية            

ــذكرات .الراســخة ــوراء و تصــفحنا م ــدنا اىل ال  و إذا ع
 ،م١٩١٩ت الىت عاصـرت ثـورة      هدىشعراوى  حول املالبسا   

و قد أشـارت اىل  أن بعـض         ،سنجدها مل تغفل  هذا املوضوع     
 ،اليهود تربأوا من الثورة و التحق كثريمنهم خبدمة اجليش الربيطاىن         

و أن بعض األجانب الذين عاشوا بني املصريني  وربطت بينـهم             
املصاحل املشتركةو الصداقة أعواما طويلة ختوفوا مـن الثـورة ىف           

فاختذوا منها موقفا   ، وظنوا أا ثورة دينيةو ليست سياسية      ،دايتهاب
سلبيا، و أن البعض منهم  كانوا يتحرشون باملصريني و يتهموم           

 : و تقول.لدى االجنليز بأم قوم  متعصبون
و لكن  موقف االقباط املصريني كان كفيال بدحض كل          " 

 ىفالعمـل    فقد جتلت أروع صور الوحدة الوطنيـة       ،هذه املزاعم 



 

" .الوطىن الواحد الذىجيمع بني كل املصريني من مسلمني و أقباط
٦٤ 

و عندما أشاع االجنليز  أن الثورة ضد األجانب ليشـوهوا           "
صورة املصريني ىف اخلارج و زعموا أا ثورة األغلبيـة املسـلمة             

 تعمـد القساوسـةو الشـيوخ       ،ضد األقليةمن األديان األخرى   
 و املساجد  و املعابد و كـان الشـيخ           االجتماع معا ىفالكنائس  

يتأبط ذراع القسيس أو احلاخام أمـام عدسـات  املصـورين             
 ٦٥.ليظهروا للمأل احتاد اجلميع على الثورة ضد احملتلني االجنليز

أى أن  التعبري عن الوحدة الوطنية مل حيدث بقرار  حكومى            
 لكل  و ال بإيعاز من املسئولني و امنا حدث مبحض اإلرادة الشعبية          

 .من املسلمني و املسيحيني
و عندما أرسلت اجنلترا جلنة برئاسة اللورد ميلنـر وزيـر           

 أصدرت  ،املستعمرات الربيطاىن لتدرس ضم مصر اىل مستعمراا      
 ولىب النداء   ،جلنة الوفد املركزية بالقاهرة قرارا مبقاطعة هذه اللجنة       

مجيع املصريني، و خرج مئـات اآلالف ىف مظـاهرات تـف            
 مث ىف القـاهرة      ،قوط  اللجنة كانت أشدهاىف االسـكندرية      بس

                                                           
 ١٧٣.. مذكرات هدى شعراوى  ص٦٤
 ١٧٨.. مذكرات هدى شعراوى صلى ٦٥



 

واستقال رئيس الوزراء املصرى ىف ذلك الوقت حممد سعيد باشا          
 و هنا تفتق الذهن االستعمارى الربيطاىن عن خطـة جهنميـة             .

 لضرب الوحدة الوطنية بني املصريني ىف مقتل  ؛ 
ـ        " تركوا  قررت بريطانيا  معاقبةاألقباط املصريني الذين اش

ىفالثورة بكل جوارحهم و ذلك بتعيني واحد منهم رئيساللوزراء          
 غري أن الفتنة    ، و عينت يوسف وهبة باشا     ،فتحدث الفتنة الوطنية    

مل حتدث بل اجتمع حنو الفني من املسيحيني ىف الكنيسة املرقصية            
 فلمـا مل يسـتجب      ،و ناشدوايوسف باشا بعدم قبول الـوزارة      

 ،قباط عن اصدار بيان رفضه و التربؤ منـه          ملطالبهم مل يتورع األ   
 :قالوا فيه
وحيث أنه ال فرق  بني مسلم و قبطى  بـل املصـريون               "

و لكن  األقباط يرون  أنفسهم مضطرين اىل         ،كلهم شخص واحد  
 .أن  يتقدموا بصفتهم  أقباطا إلظهار شعورهم حيال هذا احلادث          

ل احلمايـة   لذلك هم يعلنون  براءم من كل رجل أو هيئة  تقب           
  فلكـل هـذا   ،الربيطانية على مصر أو تساعد على تعضـيدها     

األسباب  يعلن املوقعون  على هذا اشتراكهم مع سائر طبقـات            
 ".األمة  املصرية ىف االحتجاج  على تشكيل الوزارةاجلديدة 



 

و مل يكتف األقباط بذلك بل  عقدوا  اجتماعا  كـبريا ىف               
سة القمص باسـيلوس ابـراهيم      الكنيسة  املرقصية  الكربى برئا     

وكيل البطريركية تناوب فيه اخلطباء حمتجني على قبول وهبة باشا           
 .تشكيل الوزارة  و معربين عن  تضامنهم مع اخوام املسـلمني           

وقد أرسل اتمعون برقية  اىل وهبة باشا حمتجني علـى  قبولـه              
ا خيالف   و هذ  ،إذ هو قبول للحماية  و ملناقشة جلنة ميلنر        ":الوزرة  

ما أمجعت عليه األمة املصرية من طلب االستقالل التام ومقاطعة           
  قام طالب طب      ١٩١٩ ديسمرب   ١٥و ىفصباح االثنني    . "اللجنة

قبطى يدعى عريان يوسف مبحاولة اغتيال يوسف وهبه رئـيس          
 .الوزراء إال أن حماولته مل يقدر هلا النجاح 

ملؤامرةاالجنليزيـة  أما اللجنةاملركزية للوفد فقد ردت على ا      
 و هكـذا صـار     ،بتعيني رئيس قبطى للجنة هو مرقص بك حنا         

 و كان  هذا أبلغ رد من        ،على رأس احلكومة و املعارضة قبطيان       
 .الشعب املصرى على املؤامرة اإلجنليزية الىت باءت بالفشل الذريع        

كذلك تشيد هدىشعراوى ىف مذكراا بالصحف املسيحية الىت        
د الثــورة و مســاندة الوفــد و احلــث دأبــت علــى  تأييــ

 .علىالوحدةالوطنية



 

م اجتمعت النساء املصـريات     ١٩١٩ ديسمرب   ١٢و ىف يوم    
ىف كنيسة األقباط الكربى  بالقاهرة  و أصدرن قـرارا مبقاطعـة             

 جلنةميلنر و اإلصرار على التمسك باستقالل مصر التام 
- لوال و أليس طـوخى       :وجند من بني امساء املشاركات    . 

 حرم الدكتور   -وهيبة شاروبني   -مقلده اسكندر   -لند واصف   بو
 حرم ميخائيل بك شاروبني     - سليمة عبد امللك     -جنيب اسكندر 

 - استر منتبـاوى     - فتنة شنودة    - بديعة قالدة    -أليس رياض   -
 اخل ..مارى ابراهيم

 ،لقد  لعبت املصرية القبطية دورا بالغ  الشجاعة أثناء الثورة          
 املبادرات الىت تنم  عن وطنية صادقة و روح          و اختذت املواقف و   

 و بينما كانت هدى     ،١٩٢٠ ففى  الثامن من يناير         .اجيابية رائعة 
شعراوى ىف األقصر  اجتمعت  جمموعة من النساء املصـريات و            

و ارسلت هلا السيدة  اسـتر فهمـى         .شكلن  جلنة الوفد املركزية    
ـ  ١٦ وىف يـوم     .ويصا  ختربها   بتشكيل اللجنة          ١٩٢٠اير   ين

و رغـم   ،انعقدت اجللسة األوىل  للجنة لتشكيل املكتب التنفيذى       
 و  ، قررن باإلمجاع  انتخاا رئيسة للجنة      ،غياب هدى شعراوى  

قد حصلت السيدة استر نفسها على األغلبية التالية  من األصوات           



 

 بينما  انتخبت السيدة روجينـة        ،الىت تؤهلها ملنصب وكيلة للجنة    
 .دوق و اآلنسة  فكرية حسىن سكرترية خياط أمينة للصن

أما احلادثة الثانية فقد حدثت خارج مصر  و ذلك عنـدما            
تسلمت هدى شعراوى  من االحتاد النسائى الدوىل دعوة  حلضور   

م وجهـت   ١٩٢٣ مـارس    ١٦ و ىف    .مؤمتره الذىيعقد ىف روما   
الدعوة اىل  بعض السيدات  لالجتماع مبرتهلا النتخاب جلنة متثل           

  وقد انتدبت اجلمعية هـدى شـعراوى و          .مصر ىف املؤمتر  نساء  
 و كانت هذه هى أول مرة يرتفـع         ،نبوية موسى و سيزا نرباوى    

 اننا  " وتقول هدى شعراوى   .فيها صوت املرأة املصرية ىف اخلارج     
 وجدنا أعالم الدول ترفـرف ىف قاعـة         ،عندما ذهبنا اىل املؤمتر   

عـدم معرفتنـا     و مل نكن قد اسـتعددنا لـذلك  ل          .االجتماع
 و لذلك فقد طلبنا من طالب البعثة املصرية         ،بربوتوكول املؤمترات 

  وقـد    .هناك جتهيز علم مصرى يتعانق فيه  اهلالل و الصـليب          
 فلما لفت نظرهم    .صنعوه  أكرب حجما من كل األعالم املوجودة       

ذلك  قالوا إن مصر أعرق األمم  و جيب أن يكون علمها أكـرب               
 ٦٦"األعالم

                                                           
  ٢٥٠.مذكرات هدى شعراوى ص٦٦



 

 و ىف مقدمتها هـدى      ، املرأة املصرية أثناء الثورة    كانتلقد  
 و قد تعمدت أن     ، على وعى تام بأمهية الوحدة الوطنية      ،شعراوى  

 وكانت أغلب االجتماعـات     ،جتمع األحداث بني كل املصريات    
 وكن  ، حبضور املسلمات واملسيحيات   ،تتم ىف  الكنيسة املرقصية    

  بأمسـائهن    يوقعن البيانات و عرائض اإلحتجـاج و القـرارات        
 و سنجد مـن بـني هـؤالء         .الشخصية أو باإلنتماء ألزواجهن   

فريدةسينوت حنا و وصيفة خياط و برلنىت ويصا واصف واسـتر        
 و عنـدما أصـدرت هـدى        .فهمى ويصا  و كثريات غريهن     

-١٩٣٧مـن عـام    ( شعراوى جملة  املرأةاملصرية باللغة العربية    
ـ         ) ١٩٤٠ ب املصـرى   كانت هى رئيسة التحرير و ايفـا حبي

 .سكرترية التحرير
 
 
 
 
 



 

    بيت األمة     
  
 عندما يستميت   ؟ يصبح رجل واحد ممثال ألمة بأسرها      مىت

ذلك الرجل  ىف سبيل احلفاظ على حقوق هذه األمة  فال تلـن              
 .عزميته و ال تضعف ارادته وال ينحىن أمام أىديد أو جـربوت           

مزا  هلذه األمة و     عندئذ جيمع أعداؤه قبل أصدقائه على  اختياره ر        
 ..بيته بيتها

ىف مذكراا حتكى هدى شعراوى مالبسات األحداث الىت        
 كانت هى الشـرارة الـىت       ،سبقت اندالع الثورة بشهور قليلة    

 فبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل كان األمـري         .أشعلتها فيما بعد  
عمر طوسون أول من نبه اىل ضرورة  تكوين وفد من رجـاالت          

ى باملعتمدالربيطاىن و يناقش معه مصري مصر  بعد انتهاء          مصر يلتق 
 و رغبة املصريني ىفاالستقالل مع  حصول بريطانيا على          ،احلرب  

) السلطان امحـد فـؤاد      ( و عندماعلم القصر       .بعض االمتيازات 
  و أصدر لألمري األمر بالعودة       ٦٧، بإيعاز من االجنليز   ،بذلك تدخل 

                                                           
 فى مذكرات سعد اعتراف بأن األمير عمر طوسون صاحب فكرة أن تقوم ٦٧

و يعترف سعد . ٦٧من المصريين طائفة  للمطالبة بحقوقها فى مؤتمر الصلح



 

و هنا اجتهت النيـة اىل       . السياسة اىل االسكندرية و أال يتدخل ىف     
و ما أن أعلنـت     ،اختيار الوفد من بني أعضاء اجلمعية التشريعية      

 رئـيس   ،م حىت طلب سعد زغلول    ١٩١٨نوفمرب  ١١اهلدنة ىف     
 سري وجنت   : و اصحابه مقابلة املعتمد الربيطاىن     ،اجلمعية التشريعية 

ـ      ١٣ و متت املقابلة يوم      ،ىل ز  حبضور على شعراوىو عبد العزي
 .فهمى

 نوفمرب ىف الساعة     ١٣هلم موعدا يوم االربعاء     " املعتمد"حدد
وقد بدأ السري وجنت  هذا اللقاء التارخيى        ...احلادية عشرة صباحا  

 و بدأ العامل يفيق بعد غمـرات        ، ان الصلح اقترب موعده    :بقوله
 و املصريون هم أقل األمم تضررا       ،احلرب الىت شغلته زمنا طويال    

  و هم مع ذلك قد استفادو منها أمواال          ، (!!)من اضرار احلرب  
 و عليهم ان يشكروا دولة بريطانيا العظمى  الىت كانـت            ،طائلة

  .سببا ىف قلة ضررهم و كثرة فائدم

                                                                                                            
المأمورية إذا نجحت فإننا  نقيم لك تمثاال إن هذه :زغلول بأنه عندما قيل له 

.  مذكرات  سعد زغلول )  " هذاالتمثال  يكون للبرنس : قال ! من ذهب 
  الهيئة المصرية العامة ١٥٣ صفحة ٧تحقيق د عبد العظيم رمضان ج 

 للكتاب



 

 ما تقـول  ان اجنلتـرا         :ورد عليه سعد زغلول باشا  بقوله      
 فان املصريني بالبداهة  يذكرونـه  هلـا مـع            ،فعلت خريا ملصر  

 أظن انه ال حمل لدوام األحكام العرفية و ال ملراقبة   و لكنىن  .الشكر
 و ان اهلدنة و قد عقدت فان املصريني هلم          .اجلرائد و املطبوعات  

  .حق ىف أن يكونوا قلقني على مستقبلهم
 و عليكم ان تكونـوا      ، جيب أال تتعجلوا   :وقال السري وجنت  
 ىف احلقيقـة ال ينظـرون       ناملصريي فان .متبصرين ىف سلوككم  

 (!!)عواقب البعيدة لل
 الأستطيع  املوافقة علـى      :ورد عليه سعد زغلول باشا قائال     

 .ذلك
 اننا نريـد ان نكـون        :و تدخل على  شعراوى باشا قائال      

 .أصدقاء لالجنليز صداقة احلر للحر ال  العبد للسيد
 اننـا ىف طلبنـا      :و أضاف عبد العزيز فهمى بـك قـائال        

 أمتنا  أرقـى مـن البلغـار و           فان . لسنا مبالغني فيه   ،االستقالل
الصرب و اجلبل االسود و غريها ممن نالوا االسـتقالل قـدميا و             

 .حديثا
 و  .فاعترض السري وجنت بأن نسبة االميني ىف مصر كـبرية         

هنا  رد عليه عبد العزيز فهمى بك بأن هذه النسبة مسألة ثانوية             



 

 البالد  ألن الذين يقودون األمم ىف كل ،فيما يتعلق باستقالل األمم   
 . و ان شروط االستقالل التام متوفرة ىف مصر.أفراد قالئل

 ، لقد كانت مصـر عبـدا لتركيـا          :وقال السري وجنت  
 !"؟أفتكون أحط منها لو كانت  عبدا الجنلترا

 و تصدوا للرجـل     ،حتمل الرجال تلك املناقشة على مضض     
  االجنليزى بكل شجاعة و مل  يتراجعوا أو يتوانوا أو تلن عزميتهم           

 ،.االستقالل التام :عن املطالبة مبا استقر عزم األمة على املطالبة به          
  مـىت    :بل ام هادنوه لكى يصلوا اىل غايتهم فقال سعد باشـا          

 فاننا نعطيها ضمانات معقولة     :ساعدتنا اجنلترا على استقاللنا التام    
 ،على عدم متكني أى دولةمن استقالهلا و املساس مبصلحة اجنلترا         

ا على غريها و نقدم هلـا عنداالقتضـاء مـا تسـتلزمه             و حنالفه 
 .احملالفةمن اجلنود

 و هو حقوق    ، يبقى أمر آخر   :وأضاف على شعراوى باشا   
 فيمكن بقاء املستشار االجنليزى حبيـث       ،أرباب الديون األجانب  

 ..تكون سلطته هى سلطة صندوق الدين العمومى
رشـدى  انتهت املقابلة  الىت حضرها رئيس الوزراء  حسني         

 وبعد اللقاء  أبدى املعتمد الربيطـاىن تربمـا و           ،باشا اىل الشىء  
احتج بأن هؤالء  الرجال ال ميثلون الشعب املصرى و ليس مـن             



 

 و من هنا نشأت فكرة التوكيل للوفـد          ،حقهم أن يتحدثوا بامسه   
للتفاوض  باسم الشعب  فيما يتعلق بقضية استقالل مصر  ووقع            

 املواطنني املصريني من مجيع املهـن و        التوكيل  مئات األلوف من    
 .الطوائف و الطبقات و املدن و القرى

 حنن املوقعني  علـى      "تقول الصيغة األوىل للتوكيل  للوفد       
 قد أنبنا عنا حضرات  سعد زغلول باشا و على شـعراوى             ،هذا

باشا  و عبد العزيز فهمى بك و عبد اللطيف املكبـاتى بـك و               
 و هلـم أن يضـموا       ،لطفى السيد بك  حممد حممود باشا  و امحد       

  ىف أن يسعوا بالطرق السـلمية املشـروعة           ،اليهم من خيتارون  
تطبيقا ملبـادىء   حيتما وجدوا للسعى سبيال  ىف استقالل مصر         

احلرية و العدل الىت تنشر رايتها بريطانيا  العظمى و حلفاؤها و            
ويقـول سـعد زغلـول ىف       ".يؤيدون مبوجبها حترير الشعوب   

هذه الصيغة ملا ذاعت بني الناس اعتـرض احلـزب           ه  أن  مذكرات
الوطىن على العبارة األخرية ملا فيها من املالينة الىت ال طائل مـن             

 و ذهب أربعة من أعضائه اىل بيت سعد ليناقشوه          ،ورائها لالجنليز 
سبيال ىف استقالل مصـر و      :"فيها و يطالبوه بأن تنتهى عند عبارة      

و احتدمت املناقشة بني الطرفني فاحتج      . "السودان  استقالال تاما   
 : فرد أحدهم  على الفور     ، كيف ينوىن و انتم ىف بيىت      :سعد قائال 



 

  و انتهت املقابلة بقبول سـعد        هذا بيت األمة  . .هذا ليس بيتك  
 و اعتبار  استقالل مصر متضمنا استقالل        ،شطب العبارة األخرية  

 زغلول فقد    اما إطالق إسم بيت األمة على بيت سعد        .السودان
 ٦٨.استمر منذ ذلك اليوم

 استعد الوفد بعد ذلك للسفر اىل اجنلتـرا للتباحـث مـع            
و ىف نفس الوقت سعى حسني رشدى باشـا     . احلكومة االجنليزية 

رئيس الوزراء اىل السفر اىل باريس  ىف وفد رمسى و عرض قضية             
 و تقدم رئيسا الوفدين الرمسى و الشعىب للمعتمد الربيطاىن          ،بالده

  مث عاد يلوح لرشدى و      ،يطلبان اإلذن هلما بالسفر فرفض الطلبني     
 و لكن سعد رفض     ،عدىل يكن بامكانية اإلذن بسفرمها وحدمها     

و كان سعد  يشك ىف أما مييالن لقبـول          ! ذلك رفضا قاطعا    
 بأمـا   "استمرار احلماية على مصر و يصـفهما ىف مذكراتـه         

 و ال أن    ،فعل ألمته شـيئا      و أن كال منهما ال يريد أن ي        ،خماتالن
و ) رشـدى   ( ينفصل عن وظيفته و لكن أحدمها خفيف أهوج         

  ، األول ال يستطيع أن خيفى ما بنفسه       ،)عدىل(اآلخر رزين أمكر    
 و مع ذلك مل جيرؤ الوزيران على خمالفة سـعد و            ".و الثاىن خيفيه  

 و  تقدم رئـيس الـوزراء        ،الوفد  فرفضا عرض السفر وحدمها       
                                                           

 م عبد الرحمن الرافعى١٩١٩ ثورة ٦٨



 

م، و لكن   ١٩١٩ فرباير   ١٠ اىل السلطان امحد فؤاد  ىف        باستقالته
 أما سعد باشا فقد ظـل يرسـل الربقيـات            ،االستقالة رفضت 

للمعتمد الربيطاىن و لرئيس الوزراء و اىل قناصل الدول األجنبيـة           
مبصر و رئيس الوزراء الربيطاىن لويد جورج و الرئيس األمريكى          

سى و رئـيس مـؤمتر      ويلسون و كليمنصو  رئيس الوزراء الفرن      
 أصرت قيادة اجليش االجنليزى على رفض اعطاء        .السالم بباريس 

  فطلبت احلكومة املصرية التصـريح       ،جوازات سفر للوفد الشعىب   
هلم بالسفر مهددة باإلستقالة اذا مل حيدث  و سحب االسـتقالة             

 ! اذا سافر الوفد
م قبل السلطان فؤاد استقالة رئـيس       ١٩١٩وىف أول مارس    

 بدال من أن يسعى للسلطات الربيطانية للسماح للوفـد          ،راءالوز
الشعىب  بالسفر فأضرب املصريون مجيعا عن تشكيل وزارة أخرى           

 .و بقيت البالد بال حكومة  فترة من الزمن
 
 
 

  إذا الشعب يوما أراداحلياة   



 

 
 ىف حزن و أسى مـا يرتكبـه جـيش االحـتالل             نتابع 

من جرائم وحشية  ختـالف كـل        اإلسرائيلى ىف فلسطني احلبيبة     
 و كيف يقـدم شـعب       ،األعراف و القيم و املبادىء اإلنسانية         

فلسطني الشقيق عن طيب خاطر و مبلىء إرادة رجاله و نسـائه             
و كيف  تقـف     .بل و أطفاله ضريبة الدم و الفداء لوطنه السليب        

هيئة األمم املتحدة و كافة اهليئـات و اجلمعيـات الدوليـة و             
لغربية  موقفا سلبيا  يشجع املعتدى  و حيرضه علـى            احلكومات ا 

 لكن أحدا   ،املزيد من البطش بشعب أجرب على أال حيمل السالح        
لن يستطيع إحباره على عدم االستشهاد ىف سبيل احلق و الوطن و            

  على أن هذه األحداث املؤملة ينبغى أن تعيد اىل ذاكرتنا             .العقيدة  
ول من القرن املاضى من أهوال      ما عاناه أباؤنا  طوال النصف األ      

و سنكتشف أن   .ىف سبيل  استرداد مصر ألستقالهلا  و كرامتها          
 و أننا واجهنا نفس السيناريو الذى  يكـرره          ،التاريخ يعيد نفسه  
 رغم علمهم أن أسالفهم االستعماريني هزموا       ،اإلسرائيليون اليوم 

ىف حترير  و انتصرت إرادة  الشعب  املصرى         ،ىف النهاية  شر هزمية    
 .بالده



 

 كانت مصر أثناء االحتالل الربيطاىن تعيش داخل  معتقـل          
 و كان لزاما على ساستها الذين فكروا ىف حضور مـؤمتر            ،كبري

الصلح واملطالبة باستقالهلا استقالل تاما ان يسأذنوا من سلطات         
االحتالل الربيطاىن و حيصلوا منـهم علـى تصـاريح بالسـفر            

 ،ت  تلك السلطات السماح هلم بالسفر       و بالطبع رفض   .اىلباريس
بل ورفضت أن يسافر رئيس الوزراء حسني رشدى باشا علـى           

 فاضطر رئـيس الـوزراء اىل       .رأس وفد رمسى ألداء نفس املهمة     
 و بدال من أن ينتفض السلطان امحد فؤاد غضـبا           .تقدمي استقالته 

 و بدال من أن     ،و يعترض على جتاهل االجنليز له     ،لكرامته كحاكم 
عى لديهم للسماح للوفد الشعىب  بالسفر فوجىء املصـريون          يس

 وهنا وقف ،م ١٩١٩بقبوله  استقالة رشدى باشا ىف  أول مارس     
رجال السياسة املصريون موقفا وطنيا رائعا و أضربوا مجيعا عـن           

 .. وأصبحت مصر  بال حكومة،تشكيل وزارة أخرى
يلومه أما أعضاء الوفد املصرى فقد ارسلوا للسلطان خطابا         

على موقفه هذا  و يطالبونه  بأن يقف ىف صف شعبه املدافع عن              
أن يريه من نفحاته  ما حيقق األمل  بصفته           "قضية بلده  العادلة و    

 و اسـتدعت    ."ابن امساعيل اجلالس على عرش حممد على الكبري       
احلكومة الربيطانية السري ىل وجنت املعتمد الربيطاىن الذى أهـان          



 

 و امنـا    ، " الالدميـوقراطى  " لتعنفه على موقفه      ال ،سعدا و رفاقه  
لكىترسل بدال منه  رجال عسكريا على أمل أن  يكـون أقـدر            

و حيث ان مصر    . على مواجهةاألزمة ؛ هو الفيلد مارشال اللنىب      
كانت خاضعة لألحكام العسكرية  فقد استدعى  القائد العـام           

  و   ١٩١٩ مـارس    ٦للقوات الربيطانية رجال الوفد املصرى يوم       
محلهم مسئولية امتناع  املرشحني للوزارة عن قبوهلا ووجه اليهم           

 !!انذارا شديد اللهجة مهددا با ستخدام العنف مع الشعب كله 
حاول سعد باشا أن يناقش القائد العام االجنليزى و لكنـه           

 فما كان منـهم اال أن        . و ترك الوفد و انصرف     ،رفض املناقشة 
كومة الربيطانية شرحوا فيـه املسـألة و       كتبوا برقية اىل رئيس احل    

 و كان رد احلكومة الربيطانيـة       ،طالبوها باملوافقة على سفر الوفد    
 و شيزوفرانية الفكـر األوروىب  ؛         ،أبلغ دليل على غطرسة القوة    

م  مت القبض على  سعد زغلول و محدلباسل     ١٩١٩ مارس   ٨ففى  
 و  ،شـعىب  من أعضاء الوفد ال    ،و حممد حممود و امساعيل صدقى     

 !...صدر األمر بنفيهم اىل مالطة
حظرت القيادة الربيطانية على الصحف نشر نبأ اعتقال سعد         

  اال أن اخلرب مالبـث أن ذاع فعرفـه           ،و أصحابه أو التلميح به    
أعضاء الوفد مث تسرب اىل طلبة املدارس العليا فأضربوا و خرجوا           



 

السفراء و  ( ىف مظاهرة  كبرية  طافت بدور املعتمدين السياسيني        
  و أضرب بعـدهم  ،لالحتجاج على اعتقال الزعماء  )   القناصل  

  مث انضم أصحاب الدكاكني واحملامون و ، مث احلوذية،عمال الترام 
بقية النقابات والطريف أن البعض رفع العلم العثمـاىن و صـور            

 .اخلديوى املخلوع عباس  حلمى الثاىن
تعاملهم مع تلـك    و قد اتضحت بربرية االجنليز و نفاقهم ىف       

الثورة الشعبية بوحشية و ضراوة أدت اىل مقتـل  اآلالف مـن             
 و مل   ،) شهيد   ٣٠٠٠حواىل  (الرجال و النساء  املسلمني واألقباط     

يتورع اجلنودالربيطانيون عن اقتحام األزهر الشريف مثلما فعـل         
 طالب  ىف اليوم     ٣٠٠ و اعتقلوا    ،بونابرت منذ أكثر من مائة عام       

ــ ــة للعشــرات و ،ورةاألول للث  و أجــروا حماكمــات ومهي
أصدرواعليهم أحكاماتعسفية باالعدام الفورىو أحرقوا و دمروا       

 .العديد من القرىو املدن املصرية
و كشاهد عيان على الثورة سـجلت هـدى شـعراوى            

 و عندما شاع خرباطالق الرصاص      :"أحداثها فقالت ىف مذكراا   
وتى و املعتقلني من الطالب      و شاعت أخبار  امل     ،على املتظاهرين 

 و كان ظهوره  على منط واحـد  ، طغى الغضب و عم    ،و الشبان 
فبـدأ انقطـاع   .. ىف مجيع احناء البالد بغري تدبري و ال سبق اتفاق       



 

السكك احلديدية ما بني طنطا و تال ىف  اليوم الثالث عشر مـن              
 و تنـاول    ، دفعة واحـدة   ، مث انقطعت ىف جهات كثرية       ،مارس
 بالتحطيم و التخريب اسالك التلغـراف و التليفـون و           الثائرون

 وكـان   .قضبان السكك احلديدية  حيثما وصلت اليها أيـديهم        
( الغرض من هذا التحطيم اعاقة القطارات املسـلحة  و الفـرق             

اجلوالة عن الطواف باملدن و القرى جلمع السـالح و  ) االجنليزية  
 ٦٩" تفتيش املنازل و ايذاء الناس

 احملتل الغاصب قابل االجنليز تلك الثورة الشعبية        و على عادة  
 بكل ما  متكنوا     ،الضخمة  الىت اندلعت ىف كل احملافظات املصرية       

من القمع و البطش فخرجت السيارات املصفحة كالذئاب اجلائعة          
 .و اطلقوا املدافع الرشاشة على املتظاهرين

وىف اية شهر مارس قدم على شعراوى  بصـفته وكـيال            
فد تقريرا اىل املندوب السامى يشرح فيه تطور األحـداث و           للو

 و ضغطت السلطة اإلجنليزية     ،يطالب بالقضاء على اسباب الثورة    
 بـالتزام   " الرعية "على السلطان أمحد فؤاد فأصدر بيانا طالب فيه       

 فلـم جيـد     ، و لكن الثورة مل دأ     ،اهلدوء و اخللود اىل السكينة    
لربيطانية ىف مصر مفرا مـن اإلذعـان        اللورد اللنىب قائد القوات ا    

                                                           
 ١٦٩.. مذكرات هدى شعراوى ص٦٩



 

لرغبة الشعب و  اإلعالن عن مساحه للوفد املصرىبالسـفر و مت            
 ابريـل   ٧اإلفراج عن سعد و رفاقه وأبيح للمصريني السفر يوم          

 ابريل عادت وزارة رشدى باشا اىل احلكم        ٩ و ىف يوم     ،م١٩١٩
 .  فابتهج الناس و عمت مظاهرات الفرح و االبتهاج،

غم وحشية الربيطانيني   فقد منيوا زمية نكراء و          و هكذا ر  
حتقق للشعب ما أراده فتم االفراج عن املنفيني فسافروا من مالطة           

  و حلق م بقية أعضاء الوفد  املصرى،اىل باريس
 ابريل من أروع و أمجل األيام املصرية الـىت          ٨ و كان يوم    

اهرات  مـن  عرب فيها الشعب عن اعتزازه ببلده و زعمائه  ىف مظ       
الفرح و االبتهاج  خرجت فيها املرأة حتمل علم بالدها و تلـوح             

 و اجته اآلالف اىل بيت سعد  الذى أطلقوا          ،به أمام اجلنود االجنليز   
 و ألقى العديد منهم اخلطب احلماسية فما كـان    "بيت األمة "عليه

من االجنليز اال أن صوبوا بنادقهم لصدوراألبرياء  و قتلوا منـهم            
 .اتالعشر

ورغم هذا كله فقد حيكت املؤامرة واعترف مؤمتر الصـلح     
 و رفـض السـماح للوفـد        ،باحلماية الربيطانية على مصـر      

 و بذلك حتتم .املصرىباالنضمام للمؤمتر أو التحدث أمام األعضاء
  .استمرار الثورة املصرية



 

 
 
 
 
 



 

 

 شفيقة حممد أول شهيدة  مصرية
    
 ،صفه  مغلول  اىل املطبخ ميكن أن يتحرر  شعب بينما ن   ال

صـدر الـد    ماركس الذى  عبارة أطلقها املفكر األملاىن  كارل     
- ١٩٠٤ خالل سـنوات       " رأس املال  "الرابع  من كتابه اخلطري    

 انفجر  كفاح الشعب املصرى املرير ملقاومـة و إـاء            .١٩١٠
  و طـوال     ،االحتالل الربيطاىن بعد انتهاء احلرب العامليـة األوىل       

ة األوىل من النضال الشعىب  إلاء االحتالل  مل تتوان املرأة            املرحل
 . عن بذل الروح و الدم ىف سبيل وطنها احلبيب مصـر            املصرية

وقد تزامنت معركة حترير مصر لتراا املقدس مع معركة انطالق          
 حىت بدى ،ابنتها املصرية من أسر الرق واحلرمي و اجلاهلية العثمانية   

  .صر دون األخرىكأن إحدامها لن تنت
كانت تلك  هى احللقة الثالثة ىف نضال املرأة املصرية  لكسر            

 بـدأت   .أغالهلا و الدفاع عن حرية و كرامة بلدها ىف  آن واحد           
 بالـدور الذىلعبتـه     ،احللقة األوىل ىف بداية القرن التاسع عشر        



 

 ، ىف ثورات القاهرة أثناء الغزو الفرنسى ملصـر        " احلرافيش "النساء
 مث  جاءت احللقة الثانية  بعد        ،املؤرخ عبد الرمحن اجلربتى   وخلده  

 أثناء ثورة البطل املصرى امحد عراىب  عندما         ،ذلك بأقل من قرن   
 و  ، و ناصـرنه   ،وقفت النساء املصريات من الطبقة احلاكمة معه      

  مث جاءت الذروة أثناء      .عارضن اخلديوى توفيق ىف السر و العلن      
تبسال املرأة املصـرية حتكـى       و عن شجاعة و اس     ،١٩١٩ثورة  

 .هدى شعراوى ىف مذكراا الكثري من األحداث املثرية
تذكر هدى شعراوى ىف مذكراا أن صفية هـامن زغلـول          

و الىت  سيمنحها الشعب لقب أم املصريني وقفت         ،حرم سعد باشا  
موقفا رائعا ينم عن شجاعة املرأة املصرية  و رفضـها اخلضـوع             

ة الغامشة ؛ ففى يوم اعتقال  زوجها و رفاقه          للقهر وحتديها  للسلط   
 وكيل الوفد،   تبلغه ان       ،أرسلت صفية زغلول اىل على شعراوى     

مكتب  سعد ىف بيته مفتوح له و لزمالئه ىف غيابه كما كـان ىف               
 ، و ترجوه أن يقبلوا دعوا على العشاء ىف ذلك املساء          ،حضوره

 كـىال   ،املألوفو أن يعقدوا حلستهم األوىل ىف مكان انعقادها         
يطرأ على سري الدعوة أدىن تغيري بعد حادث االعتقال الذى أريد           

 و قد قـرر األعضـاء  أن يلبـوا دعوـا و              .به  القضاء عليها   



 

 و أن يعتـذروا     ،" بيت األمة  "يشكروها و  يعقدوا اجتماعام ىف     
 .عن العشاء

وتقول هدى هامن أن زوجها  نصحها باالتصال  حبرم سعد           
م حممد حممود باشا و بعائالت أعضاء الوفد أثناء  نفى باشا  و حر 

 و عندما  شعر أن االجنليـز قـد ينفونـه            ،سعد با شا و رفاقه      
هواآلخر أو يعدمونه  ترك زمالءه اتمعني  ىف الدور األول مـن             

رمبـا تعتقلنـا     " :املرتل و صعد اليها ىف الطابق الثاىن  ليقول هلا         
 أن تسلمى  هذا املبلـغ حلـرم    فاذا حدث ذلك، فأرجو    ،السلطة

  أى أنه أعطاها اشـارة       ،" فرمبا حتتاج اليه ىف غيبىت       ،سعد باشا   
 فكانت هى و صـاحباا      ،البدء ىف املشاركة  الفعلية ىف النضال      

خيرجن أثناء الثورة لزيارة أهل املصـابني برصـاص االجنليـزو           
 ،زينيواسوم و يزرن  اجلرحىو ميددن يد العون للفقراء و املعو          

من ضحايا  البطش االجنليزى  وانتهاكهم حرمات البيـوت  و            
اعتدائهم على األرواح و األعراض  و املمتلكات  خصوصـا ىف            

 .الضواحى
 و ىفمظاهرة سلمية ضمت مجيع  اهليئات املصرية الرمسيـة           
من جيش و قضاة و حمامني و موظفني و من علمـاء األزهـر و               

 مل يفت النساء    ،مجيع األديان طالبه  و عمال و رجال الدين من         



 

 الـبعض داخـل     ،املشاركة فيها )  من كل الطبقات    (املصريات  
و أخريات على عربات الكـارو و كـن         ،سياران أو عربان  

مجيعهن حيملن العلم املصرى ىف أيديهن و يلوحن بـه ىف جـرأة             
 و قد أثار مشهد النساء املصريات      .متحدين جنود جيش االحتالل   

 و لعله أشعل ىف قلوم مشـاعر        ،ل اىل أبعد مدى   جنود االحتال 
اخلوف  اىل جانب الغضب من  هذه املخلوقة الـىت مل يتعرفـوا              

 و  . حىت ظنوها غري موجـودة     ،عليها و مل يألفوا وجودها حوهلم     
الشك أن احلجاب العثمانلى و املشربيات واحلراسة املدججة على          

  أنواع املتع احلسية  و جتعلهم يتصورون،احلرمي  كانت تثري خياهلم
و امللذات اجلسدية الىت  تتفرغ  النسـاء الشـرقيات  لتقـدميها              

 لذلك أصيبوا   .لسيدها الرجل  و جتعل منها هدفا وحيدا لوجودها        
 بعد أن مزقت الشرنقة     ،بالذعر عندما ظهرت املرأة املصرية فجأة     

 و غادرت عرينها وأبدت شجاعة      ،الىت فرضها عليها حمتل سابق    
 . حد االشتباك باأليدى مع جنود االحتاللتصل اىل

كانت املرحومة ألفت هامن راتـب      :"تقول هدى شعراوى  
 و  ،متسك بيدها علما مصريا  صغريا  يرفرف من نافذة سـيارا           

عند مرور املظاهرة أمام فندق الكونتننتال انقـض أحـداجلنود          
ها  و لكن  ، و حاول انتزاع العلم من يدها        ،االجنليز على سيارا      



 

 و ملا كان ذلك على مشهد من        .تشبثت به و مل متكنه من انتزاعه        
 فثار اجلندى ثورة محقـاء و       ، فقد صفقوااعجابا ا     ،األجانب  

أخذ جيذب العلم منها و يضرا بيـده األخـرى  علىذراعهـا             
 و رغم ذلك مل يتمكن من       ،ضربات قاسية  لريغمهاعلى التسليم    

تفرجني أقبل بعض زمالئـه و       و عندما صار أضحوكة امل     .قهرها  
و أسفرت املعركة بني جنود بريطانيـا        . .أخذوا يطعنون سيارا  

املسلحني  و بني سيدة مصرية عزالء عـن احتفاظهـا  بعلـم              
 ٧٠.." .بالدها

 و قد ذكرت هدى شعراوى ىف مذكراا أن العديد مـن           
النساء الالتى أرغمتهن الظروف على عدم تـرك بيـون كـن            

 ،رفات البيوت و يهتفن و يصـفقن للمتظـاهرين        يتجمعن ىف ش  
وكثريا ما كان جنوداالجنليز يوجهون رصاصـام اىل هـؤالء          

 وكمـا   . فكانوا جيرحون البعض و يقتلون البعض اآلخر       ،النسوة
سقط األلوف من  األطفال و الشبان و الشيوخ  شهداء ىفسبيل             

قطن   ذكرت أمساء النساء املصريات الباسالت الالتى س        ،وطنهم
  :شهيدات  فداء مصر برصاص االجنليز و من بينهن

                                                           
 ١٧٤.. مذكرات هدى شعراوى ص٧٠



 

  و   ،السيدة شفيقة بنت حممد و السيدة عائشة بنت عمـر         
 و السـيدةجنية    ،  و السيد محيدة بنت خليل      ،السيد فهيمة رياض  

 امساعيل
 كانت شفيقة حممد أول شهيدة  مصرية، و قـد أحـدث            
خرباستشهادها  موجةمن احلزن و السخط  و خرجـت كـل            

 ومل حتتـرم سـلطات      ،ات األمة تشارك ىفتشييع جنازـا     طبق
االحتالل  املشاعر الوطنية اجلياشة  فوجهوا مـدافعهم صـوب           

 .املشيعني و كادت حتدث جمزرة
 فقد قامت   ،ومل تأثر تلك احلادثةو غريها على املرأة املناضلة       

النساء املصريات بدور كبري أثناء اضراب املوظفني وكن يشجعن         
 و قامـت    ،بناءهن على عدم الـذهاب ألعمـاهلم      أزواجهن و أ  

الكثريات بالوقوف على أبواب الدواوين ملنع املتخـاذلني مـن          
 و  ، و كن ينتزعن أساورهن  و حلـيهن          ،الدخول اىل مكاتبهم    

 اذاكان أحدكم ىف احتياج ملرتبه  فليأخـذ         :يقدمنها هلم قائالت  
م بعـد    و ال تسودوا وجوهنا بالرجوع اىل  اعمالك        ،هذه احللى   

 "صدور االنذار الربيطاىن
وعندما ارسلت احلكومة الربيطانيةجلنة برئاسة اللورد ملنـر        

 أعلنـت   ،وزير املستعمرات لبحث وسائل ضم مصراىل بريطانيا        



 

 و  ،نساء مصر رفضهن النهائى للتفـاوض مـع هـذه اللجنـة           
 .مقاطعتها

 بينما سعد زغلول منفيـا جبزيـرة   ،١٩٢٢ يناير   ٢٠و ىف   
جتمعت  السيدات املصريات  ىف جلسة فوق العادة و            ا  ،سيشيل

قررن  اعالن  املقاطعة العامة  لكل ماهو اجنليزى  من بضـائع و               
اخل ..أشخاص سواء كانوا  جتارا أو موظفني  أو أطباء أو صيادلة           

ووزعت السيدات  دعوة املقاطعـة ىف       ..و عدم  معاملتهم قطعيا    
 قوىالشعب لنـداء    وقد استجابت كل  ..كل أحناء القطر املصرى   

النساء املصريات و كانت لتلك املقاطعة آثارها الوخيمـة علـى           
 و ىف نفس الوقت بدأت الدعوة  اىل التعامل مع            ،الدولة العظمى 

 .الصناعات الوطنية و تشجيعها
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  "الغواىن"احتجاج

 
 يكن نضال املرأة املصرية أثناء االحتالل الربيطاىن مبعـزل          مل

 املصرى بل مت برضاء وتشجيع  أغلبية القـوى          عن نضال الرجل  
و كان الشعب املصرى يرقـب حتركـان        .التقدمية و الوطنية    

 و عندما  خرجت كل نسـاء        .الوطنيةبكل االعزاز و االعجاب   
القاهرة  ىف مظاهرة  سلمية احتجاجا على  أعمال القمع  الـىت               

 نظم    ،كانت تصدر عن السلطة العسكرية اإلجنليزية  ضد الثوار        
حافظ ابراهيم  شاعر الوطنية قصيدة ىف بسالة النساء املصـريات           

  :استهلها بقوله
 خرجت الغواىن  حيتججن

 ورجت أرقب مجعهن  
 فاذا ن يتخذن من

 سود الثياب شعارهن  
 و أخذن جيتزن الطريق



 

 و دار سعد قصدهن  
 واذا جبيش مقبل

 و اخليل مطلقة األعنة  
 و إذا اجلنود سيوفها

 د صوبت لنحورهنق  
 و اخليل و الفرسان قد

 ضربت نطاقا حوهلن  
 و ىف  الوقت نفسه  مل يكن أداء املصريات النشـيطات ىف             
احلركة الوطنية جمرد صدى و ترديـد و تكـرار و تقليـد ألداء              

 و امنا كانت هلن آراؤهن املستقلة الىت وصلت ىف بعض           ،الرجال  
 .يةاألحيان اىل حد املعارضة للزعامة الوطن

 و  ، كانت احلياة االجتماعية ىف مصر أوائل القرن العشرين       
 ،  تعاىن من الفصل احلاد بني اجلنسني         ،بتأثري من اجلاهلية العثمانية   

و عدم تقبل أى حوار بينهما  حىت ىف األمور البعيدة عن املشاعر             
 السالملك  : و كان البيت املصرى يتكون من قسمني       ،الشخصية

 و احلرملك حيـث     ،يستقبلون أصدقاءهم حيث ينفرد الرجال و     
   و ال خيـتلطن أو         ،تعيش النساء حيان كاملة بعيدا عن الرجال      

 و عندما اشتعلت املعركةالوطنية  مل       .حيادثن اال احملارم منهم فقط      



 

 أن حيرمن مـن     ، خاصة من الطبقات الراقية و املتعلمة      ،تشأالنساء
يات بالتظـاهر و     ومل تكتف النساء املصر    ،شرف النضال الوطىن  

االحتجاج مباشرة لدىاملسئولني و توزيع البيانات على الشعب و         
 و  ،اخل بل  قررن تنظيم صـفوفهن        ..كتابة املقاالت ىف الصحف     

 جلنةالوفد املركزية   "بدء مرحلة من اجلهاد املنظم، و قمن بتشكيل         
 مسـاعدة   "، واعلنـت اللجنـة اجلديـدة ان مهمتـها         "للنساء

 و تبليغ الوفـد املصـرى أمـاىن          ،لوفد املصرى اللجنةاملركزية ل 
 و السعى بكل ما ميكنها الستمرار املطالبـة         ،السيدات املصريات 

 ، و كما حدث مع جلنة الرجـال       "باستقالل مصر استقالال تاما   
االت  على اللجنة النسائية  التوكيالت الصادرة عن املواطنـات           

 النساء املصريات   ىف مجيع احناء مصرالىت أكدت  انتخان لتمثيل       
 .لدى كل اهليئات

 كان العمل األول ١٩٢٠ يناير   ١٦وىف اجتماعها األول  ىف      
للجنة املركزية  للنساء ارسال خطاب اىل اللـورد ملنـر وزيـر             
املستعمرات الذى أرسـلته  احلكومـة الربيطانيـة علـى رأس            

 اعلن فيه الرفض النهائى     ،جلنةلبحث وسائل ضم مصراىل بريطانيا      
و االحتجاج على املعاملة اخلاليةمن الكياسة      "وض مع اللجنة  للتفا

 و علـى    ،و الذوق الىت  تعامل ا النساء ىف  مظاهران الوطنية          



 

 و طالنب باالستقالل    ،االجراءات االستبدادية ضد الرجال الوطنيني    
 .التام ملصر

 وقد ظلت هذه اللجنة جتسم صموداملرأة املصـرية بكـل          
 و ترفع  صوا اىل العامل كله و تستثري          شجاعة اىل جانب الرجل   

عطفه و تأييده  و تفضح التجاوزات و املمارسـات  الوحشـية             
جليش االحتالل الربيطاىن،  حيث كانوا يشردوا و يعتقلوا اآلالف          

 ،بال حماكمة و حيتجزوم ىف سجون أقامها االجنليز ىف الصحارى      
سيول فيصبحون ىف   و كانوا يتركوم ىف خيام تقتلعها الرياح و ال        

 .كما وصف بيان للجنة السيدات..العراء
 اال  ،و على الرغم من  تأييد سعد للجنة ونشاطها  الفـائق             

أن مندوىب  الوفد  الذين أرسلهم  من باريس  لعرض مشـروع              
 ظلوا  على ما كانوا  عليـه         ،االتفاق  على مجيع اهليئات ىف مصر      

 و جتـاهلوا    ،نسـائى   من عدم االعتراف حبق النساء ىف العمل ال       
 ،اللجنة، و أعلنوا انه ال جيوز للنساء التدخل ىف  األمور السياسية           

و لكن نساء مصر مل يستسلمن هلذا  األمر بل قمن بواجبهن على             
أكمل وجه، ودعت هدى هامن زميالا اىل  االجتماع ىف بيتـها            

 و عكفن على دراسة     ١٩٢٠ سبتمرب   ٢٥برمل االسكندرية يوم    
و قررن عدم صـالحيته     ، أبدين مالحظات هامة عليه      املشروع و 



 

ألن يكون أساسا  ملعاهدة  تعقد بني مصر و اجنلترا اال إذا أضيف                
اليه  مخسة عشر حتفظا  أرسلنها مجيعا اىل مندوىب الوفد املصرى            

 و التوصيات كلها حترص على   .و نشرا ىف مجيع  الصحف احمللية      
     ا و الغاء احلمايـة الربيطانيـة       استقالل مصر و احلفاظ على كيا

عليها  و الغاء االمتيازات األجنبية  و غري ذلك مما يدل على عمق              
 واملـامهن   ،الوعى السياسى للنساء املصريات ىف ذلك الوقـت       

 .بالشئون السياسية
مث ارسلت  هدى شعراوى اىل سعد زغلول رسالة حتتج فيها           

 بـإعالن مـا       وتطالبه  فيه    ،بشدة على تصرفات مندوىب الوفد    
سيكون عليه  مركز املرأة املصرية ىف املستقبل  بعد التوصـل اىل             

 :وقالت ىف رسالتها.حل مرض مع االجنليز
و الذى يزيد من استيائنا  هو أن يثبت الوفد بعمله  هـذا              "

 ،ظن اهليئات األجنبية مبصر اللواتى  أولن  ضتنا خبالف احلقيقة          
ركة املصرية مل يتم بـدافع      حيث قالت  أن اشتراك النساء ىف احل       

 بل بإيعاز فئةمن الوطنيني الستعماهلن كآلة مؤقتة اليهام         ،الوطنية
األمم املتحدةبنضوج األمة املصرية ىف الرقى و كفاءـا حلكـم           

 ..".نفسها بنفسها



 

 وصل هدى ردا من  سعد زغلول        ١٩٢٠ اكتوبر   ٢٧و ىف   
 يرحـب   رئيس الوفد  يعتذر بشدةعما بدر من مندوىبالوفـد و        

 و لكىن اؤكد حلضراتكن اـم مل  يفعلـوا ذلـك             "باقتراحان
استخفافا بكن  أو امهاال لشأنكن بل لظـروف  أجنبيـة عـن              
هذااملعىن  و لو كنت فيهم المتنع تأثري هذه الظروف و لتعني على 
أن أقوم  بشخصى بعرض املشروع  عليكن وتوضيح معانيـه و            

ن الىت هلـا املقـام األول  مـن    مراميه رغبة ىف االستنارة  بآرائك    
 و يسرىن جدا  انكن مـع ذلـك          ،االعتبار عندى و عند زمالئى    

فهمنت املشروع حق الفهم و أبدينت  فيه حتفظات أراها ىف غايـة             
األمهية  و أرى التشبث ا من أخص أحبائى و اىن  أول من يرى               
أنه  الميكن أن تتقدم  هيئة اجتماعية بدون أن يشترك حسـكم             

 .".يف فيهااللط
وبعد هذا وصلت هدى شعراوى و رفيقاا رسالة أخـرى          

 :من سكرتري الوفد ىف ذلك الوقت مصطفىالنحاس  يقول فيهـا          
 و يسـرنا     .إننا  لنفخر بنهضةسيداتنا و اهتمامهن مبستقبل البالد       

أن  تتفضل اللجنة املركزية  للسيدات بأن ترسل الينا  برأيهن ىف             
  واننا سنحلها حمل االعتبار      .ن عليه مشروع االتفاق و مال حظا    

 "الالئق ا



 

و اجلدير بالذكر أن سيدات مصر مل يغرهن هذا االحتفـاء           
بل ظللـن حمافظـات     ،الكبري من زعـيم الوفـد و سـكرتريه        

 مصرات على الشفافية و تبادل اآلراء ىف        ،علىاستقالهلن الفكرى 
العلن و بال أى جنوح للمجاملة على حساب مصلحة مصـر و            

 األمر الذى أدى ىف النهاية اىل مفترق الطرق و تصاعد           ،ملصرينيا
اخلالف بني زعيمة النساء هدى شعراوىو زعيم األمـة سـعد           

 و قد كانت عالقتهما على قدر       ،زغلول اىل حد القطيعةالكاملة     
  .كبري من اإلثارة الىت تستحق أن نفرد هلا املقال القادم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   الرئيس والرئيسة   
 
 تكن عالقة هدى شعراوى بزعيم الثورة و األمـة سـعد     مل

 ، بل كانت عالقة درامية تتسم باملد و اجلذر        ،زغلول عالقة عادية  
 بالدفء و تبادل االعجاب علنا و باالفتراق و         ،بالصعود و اهلبوط  

و هى تعطى صورة حية ملا كانت عليه        .تبادل االامات مث القطيعة   
 و ، ىف مصر  بداية القرن العشـرين  احلياة االجتماعية و السياسية   

متثل منوذجا حيا ملا ميكن أن تكون عليه الفروق بني ممارسة الرجل            
 فاملرأة تعطى اعتبارا أكـرب للعالقـات        .للسياسة و ممارسة املرأة   

 و متيل اىل لعب دور التهدئة و التوفيق  بني االجتاهات            ،االنسانية
من بدال من الشقاق و      ىف وقت حيتاج للتكاتف و التضا      ،املختلفة
 .الصراع

و مما ال شك فيه أن علىشعراوى باشا لعب دورا  كبريا ىف             
التأثري على زوجته هدى  شعراوى وىف تكوين آرائها حول سعد           

 و انتشـرت    ،  عاد فجأة من باريس متعلال بسوء صحته        .و الوفد 
الشائعات عن خالف دب بينه و بني سعد باشا أدى اىل تركـه             



 

 فلما سألته اعترف بـأن      ،الوفد و عودته اىل مصر    أمانة صندوق   
سعدا غضب منه  ألنه أحل ىف سؤاله عن  أوجه صـرف  مبـالغ                 

  ، لكى يدوا ىف دفاتر حساب الوفـد       ،الوفد الىت كان يطلبها منه    
 و لكنه فوجىء بأن سعدا مل يطلب منه         ،و اما تصافيا و تصافحا    

 مشروع ملنر على    االشتراك مع مندوىبالوفد الذين جاءوا لعرض     
 وبناء على ذلك قرر زوجها  عدم الـذهاب اىل           .اهليئات املصرية 

 أما هى فقد ذهبت     ،احملطة الستقبال سعد عند عودته من باريس      
 و عادت   ،مع جلنة السيدات و شاركن ىف االستقبال الشعىبلسعد         

 مع كبار رجال الوفد اىل بيته  
ااحلرج و تعترف هدى بأن موقف  زوجها من سعد سبب هل          

 و ملا عدنا  اىلمرتل سعد  باشا         :"و االرتباك  فتقول ىف مذكراا     
 و قد نصب ىف     ،الذىكان غاصا باجلماهري  من الرجال و النساء       

 كنت أشـعر    ،جانبيه سرادقان  أحدمها للرجال و اآلخر للنساء       
 بينما زوجى  الـذى      ،بشىء من اخلجل لوجودى ىف ذلك اجلمع      

 قـد بقـى     -ته  ما كسب ثقة األمة        و لوال خدما   -خدم الوفد   
 .منفردا ىف بيته ال تعرف األمة له قدرا و ال حقا



 

و بينما أنا ىف ذلك اجلمع احلاشد ينتابىن ذلك الشعور و متر            
 اذا بصوت  سعيد أغا يناديىن  و يقـول           ،ىف خميلىت تلك األفكار   

 .. ان سعد باشا يبحث عنك و يقول أين الرئيسة:ىل
 ، التوارى بعيدا عن عـيىن سـعد       فدفعىن حرج مركزىاىل  

ولكنىن صادفته  و أنا ىف طريقىللخروج و هو يشـق صـفوف             
 و هنأتـه    ،فتقدمت حنوه .. أين الرئيسة ألشكرها   :السيدات قائال 
 ورجوت  شريفة هامن رياض و باقى أعضاء الوفد          ،بسالمة العودة 

 و يعذرنىن  ىف ابتعادى للسـبب الـذى           ،السيدات  ان يننب عىن    
 ".و خرجت. من حرج املوقفيعرفنه 

  ،و ىف اليوم التاىل  توجه سعد اىل مرتل على شعراوى باشا           
و ترك هلا وحدها بطاقة شكر على مقابلته باحملطة و زيارتـه ىف             

 مث عاد ىف اليوم التاىل و أزال عنها احلرج الشديد الذى            .السرادق
 . فزار زوجها و صافحه،شعرت به

تاذ و التلميـذة النجيبـة      ورغم ذلك عاد اخلالف بني األس     
 ١٦ ففـى   .يظهر مرة أخرىبسبب موقف سعد من عدىل يكن         

 و سـافر اىل     ،م شكل عدىليكن وزارته األوىل    ١٩٢١عام  مارس  
باريس علىرأس وفد رمسى ليفاوض االجنليز على اجلـالء عـن           

 ابريل ليشـن محلـة      ٥ و عاد سعد زغلول من أوروبا  ىف          .مصر



 

سخر من املشاركني فيها معلنـا      شعواء على  هذه املفاوضات وي     
و .  ان جورج اخلامس يفاوض جورج اخلامس      :عبارته الشهرية   

انفجرت مظاهرات دامية ىف االسكندرية احتجاجا على تعـيني         
 وقد  ظل عدىل و رجالـه ىف بـاريس           ،عدىليكن ريئسا للوفد  

 إال  ،حياولون الوصول اىل حل مرض مع االجنليز حىت اية العـام          
الفشل و أخريا أعلن  عدىل فشل مفاوضاته مع االجنليز          أم باءوا ب  

 .و قدم استقالته  فقبلها السلطان  امحد فؤاد
قبل وصول عدىل يكن اىل مصر توجهت هدى و معها نساء   

كى يتوسطن لعدىليكن لدى    ) بيت األمة   ( اللجنة اىل بيت سعد     
 و    و طلنب منه أن يأمر رجاله بأال يقابلوه ىفاحملطة بالبيض           ،سعد

مل يكتف سعد برفض الطلب بل ام النسـاء بقبـول           . الطماطم
 :رشوة من عدىل و قال هلن

 فردت عليـه مـدام      ، األمة كلها معى     ؟من هو ذاعدىل  " 
فاألمـة اذن   ، اذا كان  ىف األمة واحد خيالفـك ىف الرأى          :خياط

 البد   : فغضب و احتد عليهن و عاد يقول       ،ليست باالمجاع معك  
 و أرسـلن اىل     ،فقامت السيدات حمتـدات    .أم أعطوك رشوة  

 .  لكىخترج،هدى، الىت كانت ىف صحبة صفية هامن



 

 و تذكر هدى شعراوى ىف  مذكراا أن صفية هامن كانت           
على رأى سعد  حىت أاملا مسعت هدى ترجوه  أن يقابل عـدىل               

 تدخلت و حثته على     ،مبثل ما قابله من حفاوة  يوم عودته للوطن        
 و تصـف هـدى هـذااملوقف الـدرامى          .رفض ذلك الطلب  

  :بأسلواالشيق
 مث  ،فتمهل قليال كأنه مل يكن ينتظر مىن مثل هذا الطلـب          " 
 ألجبـت  رغبتـه      ، و اهللا لو كان األمر متعلقا ىب شخصيا        :قال

  . ال يرضىغريى بـذلك    ، و لكن ان رضيت أنا       ،ارضاء خلاطرك 
 ؟ئا ومن الذى خيالفك ىف الرأى اذااردت شي:فقالت له هدى

 و اهللا يا سعد لو وضعت       :فأسرعت  صفية هامن و قالت له      
 . لن أكون لك زوجةبعد الذى فعله،يدك ىف يد عدىل
 "؟ أمسعت يا سيدتى بأذنيك:فقال هلدى

 ووصـل اىل    ، استمر سعد على موقفه من  عدىل وثروت         
  و انتهىاألمر  بأن  أصـدرت سـلطات           ،حد اامهما  باخليانة   

 وىف  السـاعةالثامنة و       ،ى سعد للمرة الثانيـة    االحتالل قرارا بنف  
م  اقتحمـت    ١٩٢١ ديسمرب   ٢٣النصف من صباح  يوم اجلمعة       

 لتنفـذ   ، و اعتقلت سـعدا    ،فصيلة من اجلنود االجنليز بيت األمة     
 و قد أدى هذا اىل احتـاد صـفوف          .القرار بتفيه   اىل سيشل       



 

  وكانت هدى تـواىل    ، وزالت  اخلالفات     ،الوطنيني  من جديد   
االجتماعات ىف بيتها و ىفبيت سعد زغلول و حترص على مواساة           
زوجته و تسعى لعمل كل ما ميكنهاهىو عضوات اللجنة علـى           
اظهار اعتراضهن على قرار النفى و رفضهن لوجود االجنليـز ىف           

مث بدأت سيدات مصر بزعامة هدى شـعراوى  محلتـهن           . مصر
 و ارسال خطابات    ،يةالناجحة لتنفيذ قرار مقاطعة البضائع االجنليز     

االحتجاج  الشديدة لكل من تسول له نفسه التعاون مع االجنليز           
  و االعتراض على وثيقىت الغاء احلماية على مصر          ،٧١أومهادنتهم

 .م ملا يشوما من نقص١٩٢٢اللتني صدرتا ىف  أول مارس 
وقد واصـلت هـدى و رفيقاـا متابعـة  األحـداث             

  ،يها وابداء رأى نساء مصـر فيهـا       و التعليق عل  ،السياسيةاجلارية
وظلت تكتب بالفرنسية بيانات احتجاج اىل القناصل  األجانـب          

 ليبلغها  ، و باالجنليزيةاىل اللورد اللنىب        ،تنشرها الصحف املصرية  
اىل حكومته احتجاجا على القاء القبض على سـعد و نفيـه اىل             

  .سيشيل على الرغم من شيخوخته و مرضه
 اخلصبة من حياة هدى و املرأةاملصرية و        وطوال هذه الفترة  

 و  ،مل تتوقف عن مراسلة سعد ىف منفاه لالطمئنان على صـحته          
                                                           

 ٢٨٢.. خطابها الى عبد الخالق ثروت ص٧١



 

 و كذلك ارسال برقيات لزوجته  ىف        ،ايقافه على جمريات األمور   
 وكانت تصلها من سعد خطابـات الشـكر و     ،مصر و اخلارج    

وعندما حل العيد أصدرت جلنة نساء الوفـد املركزيـة      .التشجيع
 و بعـد  ،نا بقرارها عدم االحتفال بالعيد بسبب ابعاد سـعد  اعال

يومني اجتمع رجال الوفد و قرروا نفس الشىء  ىف نداء اىل األمة             
 .أصدروه يوم وقفةعيد الفطر

م كانت هدى ىفأوروبا و عادت على       ١٩٢٣و ىف نوفمرب    
نفس الباخرة الىت عاد عليها سعد من منفاه و قد دارت بينـهما             

ديث أعربت فيها هدى عن احتجاجهـا علـى         حوارات و أحا  
ىف  ) حـق مصـر     ( موافقة  وزارة نسيم باشا على التفريط ىف         

 و قد   ، و يبدو أن سعد كان له رأى آخر ىف هذه املسألة           .السودان
بدأت العالقة منذ ذلك التاريخ تتحول اىل نوع من الصراع بـني            

 من حقوق   السيدة املصرية الثائرة الىت ال تتنازل عن أىحق  تراه         
 . وبني السياسى احملنك العجوز،بالدها

 
 
 



 

 ىف مفترق الطرق
 
م توفيت امللكة فيكتوريا  ملكةبريطانيا العظمى       ١٩٠١ عام

م و نصبت نفسها امرباطورة على      ١٨٣٧الىت حكمت بالدها منذ     
 و مـع وفاـا انتـهت حقبـة          .١٨٧٧بريطانيا و اهلند منذ     
صرا جديدا خيتلـف كـل       وبدأ العامل  ع    ،ثقافيةوسياسية طويلة 
كان اقتحام املرأةلعامل السياسةأهم  ملمـح         .االختالف عما سبقه  

من مالمح التغيري  اجلذري الذى  سيحول العـامل اىل كوكـب             
 حصلت نساء فنلنـدا  علـى حـق          ١٩٠٦ ففى عام      .خمتلف

 األمر الـذى    ، تبعتهن نساء النرويج   ١٩٠٧االنتخاب  و ىف عام      
ت على تصعيد نضاهلن للحصـول علـى        حفز  النساء االجنليزيا   

احلقوق السياسية  ووقعت احداث مامسى بيوم  اجلمعة األسـود            
 نـوفمرب   ١٨ سيدة من السـفراجيتس ىف       ٣٠٠عندما تظاهرت   

ــة   ١٩١١ ــدن بزعام ــزى  ىف لن ــان االجنلي ــام الربمل  م أم
إميلىبانكهريست للمطالبة باحلقوق السياسية للمرأة  و اشـتبك         

لت سيدتان  و أصيبت واعتقلت العشرات  و         معهن البوليس  فقت   
ىف السجن أعلنت السيدات إضران  عن الطعام حىتاملوت مامل          



 

 و توالت األحداث فأسسـت      .مينحن حق االنتخاب و الترشيح    
 League of Womenالنساء األمريكيات  عصبة النساء املنتخبات   

Voters   ور  مـن الدسـت  ١٩ الىت أسفر نشاطهاعن تعديل املادة
 أغسـطس   ١٨األمريكى و منح النساء حـق التصـويت  ىف           

 انتخاب أول امـرأة لعضـوية       و بعدها بعامني فقط مت      .١٩٢٠
  )ريبيكا فلتون  عن والية جورجيا(  الكوجنرس األمريكى 

نبوية موسـى أول فتـاة حتصـل          أما ىفمصر فقد كانت   
 سنة  ٢١وقد ظلت ملدة        (١٩٠٧علىالبكالوريا من منازهلم عام     

و قد تنبهت احلكومة املصرية اىل هذه اجلرمية فأصدرت      ) الوحيدة  
بتحرمي  أداء امتحان البكالوريـا علـى الفتـاة          ١٩٠٩قرارا عام   

و مل تستسلم النسـاء     !!املصرية  مث بتحرمي حصوهلاعلى االبتدائية       
املصريات بالطبع بل استمرت معارضتهن لتلك القرارات املتعسفة        

كانت الغفلة عن حقوق املرأة املصـرية و        الىت ترينا اىل أىمدى     
  ١٩٢٠ وىف عام    .التعنت ىف  حرماا من أبسط حقوقها املشروعة       

  للكاتبةالراحلة ملك    " النسائيات "صدرت الطبعة الثانية من كتاب    
 "و أصدرت تبوية موسى كتاا    .حفىنناصف عن املكتبة التجارية   

 "املرأة و العمل



 

ت  توابع الزلزال الـذى      و على الصعيد السياسى فقد توال     
 وجهت ضربة القاضية    ١٩٢٠انفجر ىفتركيا ففى عام أول يناير       

ألصحاب الطرابيش من أتباع اخلالفة التركية  بالغاء  أتـاتورك           
اعتمد الربملان التركى امليثاق الوطىن  الـذى        السلطنة العثمانية و    

  مث اعـالن      ىف حـدودها الوطنيـة        استقالل تركيا  ينص على 
 و مصطفى كمال أتاتورك رئيسا      ١٩٢٣ية التركية  عام     اجلمهور

 و نفـى    ،و ىف العام التاىل  مت الغاء  اخلالفة التركية         ،للجمهورية  
السلطان العثماىن  املخلوع  عبد ايد و كل األسرةاملالكة مـن            

 و تبع ذلك  حل  مجعيات الدراويش و الغـاء وظـائف            ،تركيا  
و ال يكتفى أتاتورك    .تداء العمامة املفىت و االمام و املال و حظر ار       

 أغسطس حبظر تعلـيم اللغـة       ٢٨بكل ذلك بل يصدر قرارا ىف       
 !العربية ىف املدارس التركية 

و يواصل املصريون حماوالم للظفر باستقالل بالدهم       ١٩٢٢
و إا االحتالل الربيطاىن ألراضيها فال يظفـرون اال مبـا مسـى              

لى مصر مع التحفظات األربعة      فرباير بااء احلماية ع    ٢٨تصريح  
و بناء على هذاالتصريح ينتهز  األمريامحد فؤاد الفرصة  فـيعلن            .

 و يعود سعد زغلـول مـن   .  مارس١٥نفسه ملكا ىف البالد ىف    
 مارس و يبدأ حركة نقد شديدة لالتفاق        ٢٩منفاه ىف سيشيل ىف     



 

ن  ابريل يعل  ٢٥و ىف   . الذى أبرم بني احلكومة املصرية والربيطانية     
 و يصدر قـرار     .عبد اخلالق ثروت رئيس الوزراء استقالل مصر      

بتشكيل جلنة  لوضع الدستور برئاسة حسني رشدى باشا ومـن           
اال أن  سعد الذى أصبح زعيما شعبيا        .أعضائها عبد العزيزفهمى  

 و تنشق جمموعة من رجال الوفد       ٣٠". جلنة األشقياء  "يطلق عليها 
 حـزب األحـرار     على سعد و يعلنون ىف  اكتـوبر تأسـيس         

 .الدستوريني
 ١٩٢٣كان اخلالف األكرب بني هدى و زعيم األمة  عـام            

بعد أن ألقى  امللك فؤاد خطاب العـرش وأغفـل اإلشـارة اىل          
حقوق املرأة فأرسلت اليه بصفته رئيس جملس النواب و الشيوخ          

 وتدعى هدى شـعراوى و      .حتتج على عدم اعتراضه على ذلك     
ى  اىل روما حلضور املؤمتر النسـائى        سيزا نرباوى  و نبوية موس     

الدوىل  و بعد عـودن اىل مصـر يعلـن تأسـيس االحتـاد               
النسائىاملصرى و يصبح لنساء مصر حزبا مسـتقال يعـرب عـن            
آراءهن دون التزام باجتاهات األحزاب السياسية املختلفة  و ميول          

و تبدأ هدى شعراوى مرحلة من النقد القاسى لسـعد          .زعمائها
 .نشرها ىفالصحف املعارضة للوفدتعمل على 



 

 ابريـل   ١٩ و ىف    ،م  ١٩٢٤و يتوىل سعد الوزارة ىف مارس       
  .أعلن الدستور املصرى دون منح  املرأة حقوقها السياسية

مث حيدث الصدام الثاىن عندما تثور مسألة السودان ىف جملس          
 صدمة هلـدى و     ، وزعيم األمة  ،النواب و جيىء رد رئيس الوزراء     

ن الوطنيني فما كان منها اال أن أرسلت  بيانا باسم           لعدد كبري م  
االحتاد النسائى لينشر ىف الصحف هامجت فيه سعد على تراخيـه           

 و المته   ، و ىف مسألة التعويضات و التضمينات      ،ىفمسألة السودان 
على أن وزارته مل جتر أية تعديالت على خطاب العرش و انتـهى   

يعلن الشعب املصرى الكرمي      ، ىف هذه احلالة   "البيان بعبارة خطرية  
رجاال و نساء انه  ال يوجد خطر على  القضية املصرية أكرب من              
أن يتوىل املفاوضات مع اجنلترا رجل  يعترف عالنية أمام هيئـة            
رمسية  نيابية بأنه عاجز عن تنفيذ ما عاهد به األمة قبل و عنـد               

 ٧٢.".توليه احلكم
للهجـة اىل  مل تتوقف هدى عن توجيه اخلطابات شـديدة ا  

سعد زغلول  تنتقد قراراته و  تعترض على قبولـه الـوزارة مث              
و تتهمه بأنه  كـان      ،مهادنته لالجنليز  و خضوع وزارته لطلبام      

 و  ، متسكت بك الـبالد    "،السبب وراء فصل السودان عن مصر     
                                                           

 ..٣٠١ ص٧٢



 

عهدت اليك باحلكم رجاء أن تفى مبا وعدا من حتقيق استقالهلا           
 و ها أنت ترى انه كلما طال العهـد          .نالتام  ىف مصر و السودا     

 و  " كلما بعدت األمة  عن نيل هذه املطالب        ،على واليتك احلكم  
وصل األمر اىلحد أن  تطالبه باالستقالة حىت استقال فعال يـوم            

 حىت ذلك مل يرضها و امنا دعت الزعيمة اىل          .١٩٢٤ نوفمرب   ٢٤
ات و    احتمعت السيد   ١٩٢٤ نوفمرب   ٢٨مؤمتر نسائى كبري و ىف      

 أصدرن عريضة احتجاج على العديد من املواقف السياسية 
برئاسة (   للوزارة السعدية  و الوزارة الىت تلتها          "الرجعية" 

 و دعون اىلمقاطعة البضائع و املتاجر و املصارف         ،)أمحد زيوار   
الربيطانية  و تأسست اللجنة املركزيـة للمقاطعـة ؛رئاسـتها           

عادت الزعيمة تنتقـد تشـبث       .ليمىفالقاهرةو هلا فروع ىف األقا    
الوطىن ( الزعيم  ىف الرأى وتتهمه بعدم التعاون مع بقية األحزاب           

السعديني ( و عدم تقدمي برنامج حلزبه      )  و األحرار الدستوريني    
 اننا ال ننقاد  انقياد األعمى  النسـان          :"و كتبت تقول    ...اخل) 

ننقاد  للمبـادىء     و امنا    -مهما كانت  قيمته و مكانته بني األمة         
 ".احلقة

وقد تسبب موقف هدى احلاد من الزعيم اىل انشـقاق ىف           
 و استقالت حرم رياض     ،صفوف االحتاد النسائى الالتى مل يقبلنه     



 

 .باشا مث عهد اليها الوفد بتأسيس جلنة جديدة للسيدات برئاستها         
و سامهت سياسة وزارة امحد زيوار املؤيدة للسراىو االجنليز  ىف           

جتماعات  ومنع املظاهرات و فرض الرقابة على الصحف         قمع اال 
و مصادرا و حبس الوطنيني و  تعقبهم ىف  عرقلة نشاط هـدى   
شعراوى السياسى اال أا مل  تتوقف عن النشـاط االجتمـاعى            

 وركزت على املطالب اإلجتماعية للمرأة املصرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   هدى واملشاركة السياسة  
 
اء املصريات ىف احلركة الوطنية  وكل تلك         اشتراك النس  إن

األحداث نبهت العامل اخلارجى اىل املرأة املصرية نشاطها ونضوج          
األمة املصريةو كفائتها حلكم نفسها بنفسها األمر الـذى حفـز           
االحتاد لنسائى الدوىل على ارسال دعوة  هلن حلضـور املـؤمتر            

يس مجعية   وهنا فكرت هدى شعراوى ىفتأس     ،الذىيعقد ىف روما  
م وجهت  ١٩٢٣ مارس   ١٦ و ىف    .باسم االحتاد النسائى املصرى   

الدعوة اىل  بعض السيدات  لالجتماع مبرتهلا النتخاب جلنة متثل           
  وقد انتدبت اجلمعية هـدى شـعراوى و          .نساء مصر ىف املؤمتر   

 و كانت هذه هى أول مرة يرتفـع         ،نبوية موسى و سيزا نرباوى    
 و قد  جـاء ىف القـانون         . اخلارج فيها صوت املرأة املصرية ىف    
  أن أغراض اجلمعيـة هـى رفـع        :األساسى لإلحتاد املادة الثانية   

مستوى املرأة األدىب و االجتماعى للوصول ا اىل حـد جيعلـها      
 املـادة   .أهال لآلشتراك مع الرجل ىف مجيع احلقوق و الواجبات        



 

رأة املصرية    تسعى  اجلمعية  بكل الوسائل املشروعة لتنال امل         :الثالثة
 حقوقها السياسية  و االجتماعية

 تأثريا كبريا و لقىترحيبـا      "و ىف املؤتر بروما أحدث الوفد     
  فصـرن    ،عظيما ألنه ظهر أمامهن مبظهر أرقى مما كن ينتظـرن         

يسألننا ىف فضول و احلاح  ان كنا حقا مصريات و كلما أكدنا             
انـت  هلن ذلك شاهدنا عالمات  الدهشة على وجوههن كأمنا ك         

  "املرأة املصرية احملجبة مطبوعة ىف خميلتهن بطابع اجلهل و اهلمجية
و ىف خطاا الذى وجهته لالحتاد العاملى يظهر جبالء تـأثر           

 من أكرب   "هدى بكتابات قاسم أمني فهى اجم النقاب و تعتربه        
العوامل الىت  أدت اىل بقاء املرأة ىف درجة من العلم ال متأخر عنها      

 و تنتقد  تعدد الزوجات  فهو ليس سـوى عـادة             ،"و ال متقدم  
كانت منتشرة  عند قبائل العرب قبل اإلسالم و ميكـن الغـاؤه             

 توجد الشقاق  ىف األسر و تولد البغضاء بني          " فهى عادة  ،بقانون
 و  :" و تذكر اآليةالقرآنية   "اإلخوة و األخوات من أمهات خمتلفة       

عوا أن تعدلوا  بـني       و لن  تستطي    ""ان خفتم أال تعدلوا فواحدة    
 أما عن مشاركة املرأة ىفاحلياةالعامـة فـال         "النساء و لو حرصتم   

 ولكن  مبا أن القوانني ال تشـتمل          "عائق دونه سوى جهل املرأة    
عل أى تقييد يعلق بكفاءا  فسيكون ىف وسعها مىت ما شاءت ان      



 

تطمح اىل الوظائف العمومية ومجيع املهن الىت حيترفها الرجـال و           
ومل يكن األمر بتلك البساطةالىت     ٧٣ "شتراك ىف كافة اجلمعيات   اال

صورا هدى لنساء العامل و امنا كان على املرأة املصرية أن تكافح            
 ملدة ربع قرن بعد ذلك لكىحتقق هذا األمل 

و يبدو أن  تواجد السيدات املصريات وسط ذلك اجلمـع           
برنـامج  احلاشد من نساء العامل املتقدم  حفزن علـى كتابـة            

 مل تذكره هدى قبل خطبتها لآلحتاد النسـائى و قـد            ،للجمعية
تضمن هذاالربنامج  املطالبة  برفع الظلم الذى يقع على املرأة  من             

ومن حق الرجل املطق ىف الطالق      ،تعدد الزجات الذى ال مربر له     
و رفع سن الزواج للبنت     )  الشفاهى دون الرجوع اىل حتكيم      ( 

  سنة١٦اىل 
عيةاالحتاد لنسائى ىف االحتاد لنسائى الدوىل  على        اندجمت مج 

أساس املطالبة حبقوق املرأة السياسية و املدنية لتخويلـها حـق           
 عادت السيدات من روماىفمارس  و أعلن الدسـتور          .االنتخاب
 و كـان    ١٩٢٣ ابريل   ١٩ىف  ) ١٩١٩دستور  ثورة    ( املصرى  

ى أن  و كان على هـدى شـعراو      .خاليا من حق املرأة السياسى    
 ان مطالبة املرأةحبقها السياسى     "تدافع عن موقفها هى و رفيقاا       

                                                           
 ٢٥٧.. ص٧٣



 

بـل  (!!) ليس معناه التدخل ىف األمور السياسيةو احلزبية احملضة         
للحصول على حقها ىف التشريع و التنفيذ حىت ميكنها  املسامهة ىف            
عالج األحوال اإلجتماعية و االقتصادية و السياسية  و خباصةما          

متصال بشئون املرأةو الطفل و كـان شـعورها مـن           كان منها   
الوسائل الالزمة للحصول على هـذااحلق ال حبـا ىف السـفور            
أووسيلة للتربج و السيما اىل مزامحة الرجل كما امت بـذلك           

 "زورا و تانا
 التقىوفد مـن اجلمعيـة  بـرئيس         ١٩٢٣ يوليو   ٢و ىف   
 ،ى من بينهن    و مل تكن هدى شعراو      ،حيى ابراهيم  باشا   ،الوزراء

 حبق املرأة املصرية     :بل محلت زميالا رسالة منها اليه طالبت فيه       
 و منـع زو اج      ،ىف نيل الشهادات الدراسية الثانويـة و العاليـة        

 الفتيات قبل و صوهلن لسن السادسة عشرة 
و ملا مل جتد السيدات صدى لرغبان عادت هدى فخاطبت          

  ١٩٢٣ نوفمرب ٢٣رئيس الزراء ىف 
  . دهشتها من حتويل املطلبني اىل الربملان  ليبت فيهمـا          تبدى

و عندما قدمن طلبا حلضور حفل افتتاح الربملان مل يقبل طلبـهن             
 ،ىف الوقت الذى دعيت فيه سيدات أجنبيات حلضور ذلك احلفل         

  و بعد أسبوعني وجهن بيانا       .فأصدرن  بيان احتجاج على ذلك     



 

طاب العرش يطالنب فيـه     آخر لس الشيوخ و النواب مبناسبة خ      
بتعديل الدستور و اصالح قوانني الصحافة و تقوية اجليش املصرى  

 دون ذكر أية مطالبات نسائية
) دون حمارم   ( و يبدو أن سفر السيدات املصريات اىل روما         

اخل قـد   ..و حتدثهن ىف مؤمتر دوىل عن تعدد الزوجات و الطالق         
عبـد  (  الصحف   أثار حفيظة بعض الرجال فراحو يهامجوهن ىف      

 مما جعل هدى تردعليهم ) العزيز جاويش جبريدة األخبار 
خطاا اىل شـيخ األزهـر خبصـوص منـع املسـكرات        

 ٢٦٨..صل
  ٣٢٧مطالب املرأة 

و كانت هدى حتدد مطالبها بكل وضـوح و تنشـرها ىف            
كتيب أرسلته اىل رئيس جملس الشورى ورئيس جملس  النواب و           

 و من أهم املطالب السياسـية الـىت         ،ماىل الصحافة و الرأى العا    
طالبت ا الغاء احلماية الربيطانية على مصر و االستقالل التـام            
ملصر و السودان و التمسك حبياد قناة السويس و الغاء االمتيازات           

 عدم حتميل اخلزانةاملصرية قسما من ديـون        " و كذلك  ،األجنبية  
ت و ليس هلا  عليها       فان سيادة تركيا على مصر زال      ،تركيا القدمية 
 و هكذا تكشف عن روح االستقالل الىت سـادت          "أى حقوق 



 

مصر و ايقظتها من سبات طويل دام لعدة قرون حتـت مظلـة             
 و مل تكن تلك كل مطالبها بل طالبت بتعـديل           .اهليمنة العثمانية 

الدستور املصرى  ووضعت  أربعة عشر مطلبا اجتماعيا  تكمـل            
حفـىن ناصـف ىف االصـالح       ا مسرية قاسم أمني و ملـك        

 حددت مطالبـها بالنسـبة      " القسم النسوى  " و ىف  ،االجتماعى
 و هى حق التعلم  بال حدود و احلقوق          :حلقوق املرأة املهضومة    

 كاشتراط التعليم أو دفعها نصابا معينا على        " و لو بقيود   "السياسية
 و ال يكون من اإلنصاف االعتراض على اشراك هذه الطبقة           .ماهلا
لنساء سيما و قانون االنتخاب جيعل للرجل األمى و اخلـاىل           من ا 

 "  منع تعدد الزوجات    ٧٤"من امللك حقا ىف أن ينتخب و ينتخب       
 تقييد الطالق فال يتم اال امام القاضى الشـرعى  و            ،اال لضرورة 

م أضافت  ثالثة طلبات أخرى      ١٩٢٦ و ىف ابريل     .بعد التحكيم 
  الـذى    ،بيت الطاعـة   اصالح القوانني اخلاصة مبا يسمى       :هى

وصفته بأنه أخطر من  دور السجن املعدة إليـواء األشـقياء و             
 و حـق األم ىف      "احملكوم عليهم بارتكاب اجلرائم و املنكـرات        

م املعطـل  لقـانون      ١٩٢٤ والغاء منشور سنة     ،حضانة اوالدها 

                                                           
 ٣٣١.. ص٧٤



 

و يقر بشهادة األبوين أن ابنتهما قد بلغـت         ( حتديد سن الزواج    
 ). شهادة ميالد أو طبية تفيد ذلك تقدميالسادسة عشرة دون

 
لقد تنبهت هدىاىل أن املشاركة السياسية للمرأة لن تتم قبل          

 و تنظم شأا ىف العائلة و مركزها ىف         "أن حتوز هى على حريتها    
وان انشغاهلا بالعمل السياسى  ال جيب أن يلهيها عـن           ٧٥ "اتمع

مور السياسـية   املطالبة حبقوقها حىت و ان اضطرت ألن تترك األ        
 خاصة بعد أن صدمت ىف موقف الرجال منها  عند اصدار            ،مؤقتا

 و عندما حضرت مؤمتر االحتاد النسـائى الـدول ىف            .الدستور
الذى كان  يركز على حـق       ) ٣٣ مار س    ٢٠-١٨( مارسيليا  

املرأة ىف االنتخاب  قررت أن هذااملوضوع سابق ألوانه بالنسـبة           
 مل يستقر استقرارا تاما و ركز الوفـد         ملصر  حيث النظام الربملاىن    

 املصرة على موضوع مقاومة الرقيق األبيض
 و كانت حريصة كل احلرص على أال تتعدى عل قواعـد           
الشريعة االسالمية أو خترج عنها و عندما أرسل هلـا الكاتـب            
سالمة موسى  أن تطالب وزارة احلقانية  بسن قانون يساوى  بني           

ث  رفضت اخلوض ىف تلك املسألة معلنة ىف         املرأةو الرجل ىف املريا   
                                                           

 ٣٣٤.. ص٧٥



 

 وال أظن أن النهضة النسوية ىف هذه        "مقال نشرته جبريدةالسياسة    
البالد لتأثرها باحلركة النسوية بأوروبا جيب أن تتبعهـا ىف كـل            

و ذلك ألن لكل بلد تشريعه و تقاليـده و          . مظهر من مظاهرها  
 مث دافعت    ،"ليس كل ما يصلح ىف بعضها يصلح ىف البعض اآلخر         

 فبينما  الشرقية  غري املتساوية بالرجل ىف حق          "عن ذلك التشريع  
 ،املرياث تتمتع بكافة انواع االستقالل ىف ادارة اعماهلا و أمواهلا           

 اذ  ،جند الغربية  املساوية ألخيها ىف املرياث حمرومة من هذه النعم          
ـ       ،ال ميكنها أن تنفق أى مبلغ من ماهلا        ة  و ال أن حتترف أى حرف

 ٧٦"دون تصديق زوجها و موافقته
مـاهى املـؤثرات     :بد من أن يتساءل املرء    او ىف النهاية ل   

الثقافية و االجتماعية  الىت شكلت أفكار و أعمال زعيمـةاملرأة           
 سؤال ال بـد     ؟و هل تأثرت بكتابات قاسم أمني     ؟هدى شعراوى 

أن خيطر ببال كل من يتابع قصة كفاح  هذه السيدة  الىت قامت              
  تقـول    .مل تسبقها اليها امرأة أخرى ىف كل البالد العربية        جبهود  

كتابه نبه األذهـان اىل  و       "هدى عن حمرر املرأة قاسم أمني  أن         
 وكان  ،جوب خلق  ضة عامة من خالل تثقيف املرأةو حتريرها         

كتابه  اجلرىء  مبثابة  احلجر األول  ىف بناء  أساس تلك النهضة               
                                                           

 ٤٢١.. ص٧٦



 

 و  .اصفة شديدة من االستنكار و املقاومة     الىت قابلها الرأى العام بع    
 اال أا مل تستطع ،لو ان تلك العواصف قد أثرت ىف قاسم و هزته 

وكـم  .. ان تنال من رسالة احلق الىت اداها ىف جرأة و شـجاعة           
مسعنا ىف ذلك الوقت السيدات انفسهن يستنكرن تصرحيات قاسم         

تظهرهن ىف   ألا كانت    ،امني و مبادئه رغم ااكانت ىفصاحلهن     
 ، و كان ذلك جيرح كربيـاءهن      ،الثوب احلقيقى من عدم الكفاءة    

فكن بذلك يذكرنىن باجلوارى عندما تعطى هلن ورقة العتق مـن           
 ٧٧.." اذ كن يبكني على حياة العبوديةو األسر،الرق

و هكذا يظهر جبالء أن هدىشعراوى كانت تلميذة جنيبة ىف 
بشخصية و آراء  كما أا كانت تعجب ،مدرسة قاسم أمني

 و سبق أن اعترفت ىف ،تلميذته األخرى ملك حفىن ناصف
 بينما كانت ،مذكراا بأا قررت أن تسري على نفس الدرب

 ..تشيعها اىل مثواها األخري
 كانت ،لقد امتدت ريادة هدى شعراوى اىل ميادين عدة

امتدادا و نتاجا لصحوة املرأة املصرية و إصرارها على املشاركة 
كانت تقوم ا مجيعا ىف نفس ،ناء اتمع املصرى احلديثىف ب

الوقت بال كلل  ال تثنيها عراقيل و ال تعوقها معوقات ؛ 
                                                           

 ١٠٣-١٠٢.. مذكرات هدى شعراوى ص٧٧



 

  ١٩٢٣فنجدهاتقوم بانشاء دار التعاون االصالحىىف نوفمرب 
لتدريب األمهات على املسائل األولية املرتلية و " ٧٨بالبغالة 

ساب و بعض الصنائع تعليمها مبادىء القراءة و الكتابة و احل
 و لكن هذا اهلدف النبيل مل ينجح و حتولت الدار اىل "اليدوية

مستوصف خريى تربع األطباء بالعالج فيه جمانا  و ادارته لفترة 
، و تشارك ىف مجع ٧٩طويلة سيدة يابانية متزوجة من مصرى 

 و ىف اكتوبر ،٨٠التربعات لبناء أول جامعة أهلية  مدنية ىف مصر  
 ،س مع رفيقاا جلنة النساء ملقاطعة البضائع االجنليزية تؤس١٩٢٤

و مل تكن املقاطعةالىت دعت اليها اقتصادية فقط بل كانت سياسية 
 فنرى اللجنة قد أصدرت ىف أحد اجتماعاا قرارا  ،أيضا
مشاركةاألمة ىف عدم االعتراف بأىوزارة  تشكل قبل سحب "ب

 الزعماء املنفيني من مشروع كريزون  و اللورد اللنىب  و عودة
منفاهم و الغاء األحكام العرفية  و احلماية الباطلة الىت أعلنت على 

معرض الربيع للفنون التشكيلية  و نراها ىف ،"١٩١٤مصر  سنة 
الذى أقامته اجلمعيةاملصرية للفنون  برعاية هدى شعراوى و 

                                                           
 ٢٩٤ المرجع السابق ص٧٨
   ٣٤٩.. ص٧٩
 ١١٨..الجامعة المصرية  ص:  المرجع  السابق  ٨٠



 

 وعندما ترتفع  ٨١.افتتحه سعد زغلول باشا  تقتىن كل املعروضات
ربة املطالبة بتوحد االحزاب ىفحزب واحد ينظم صفوف ن

 تذهب  هدىللقاء ، االجنليز،املصريني ليواجهوا خصمهم لعنيد
سعد ىف بيته بعد طول جفاء وترجوه أن يتنازل عن كربيائه و 

 .يتحد مع خصومه
و قد ال يعرف الكثريون الدور الفعال الذىقامت به هدى 

لسياسة املقاطعةالىت نادت شعراوى ىفتأسيس بنك مصر امتدادا 
 كانت تعرف طلعت حرب جيدا فقد كان .ا ىف العشرينات

 و وقفت اىل جانبه ،وكيل دائرة شقيقهاعمر باشا سلطان
 سهما من سهام البنك لكى تكون ٢٥٠فاكتتبت ىف البنك ب 

  مث راحت تزور السيدات املصريات الثريات ىف ،قدوة للسيدات
 و قد توجست السيدات ،هم البنكبيون و تدعوهن لشراء أس

ىف مبدأ األمر من جناح بنك مصرى ينافس البنوك الغربية فلم 
 و اشترت األمرية عائشة ،تشتر صفيةزغلول سوىعشرة أسهم

ويقال أن طلعت حرب عرب ! سهما واحدا ، واسعة الثراء،فهمى
عن امتنانه مبوقفها الرائع بأن عرض عليها أن تكون عضوا مبجلس 

                                                           
 ٨٢ هدى شعراوى الذكرىالمئوية ٨١



 

 و لكنها اعتذرت ملشاغلها ،لبنك و مبرتب مدى احلياةادارة ا
 .الكثرية

 لتدين بالفضل ،إن األجيال الىت تعاقبت بعد هدى شعراوى
لتلك الرائدةالعظيمة الىت غريت شكل احلياة ىف مصر و فتحت 
الباب على مصراعيه ملاليني النساء املصريات لكى ينطلقن اىل 

 و صحفيات و طبيبات ساحة احلياة الرحيبة و يصبحن مدرسات
اخل ..ومهندسات و عاملات ذرة و سفريات ووزيرات واعالميات

و يشاركن ىف جمالس الشعب و يترأسن اللجان و الشركات و 
 ..اإلدارات و ملعاهد العليا  و اجلامعات

و كما رأينا كانت هدى هامن شعراوى خطوة على طريق 
طريق . . بعدطويل بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر و مل ينته

 ..احلرية الكاملة لكل نساء العامل
 
 
 
 
 



 

 ١ملحق 
 منذ حممد على حىت ثورة ثبت تارخيى حبكام مصر

١٩٥٢ 
١٨٤٩  ١٧٦٩ حممد على احلكم  الوفاة  امليالد احلاكم

 ١٨٤٨ -١٨٠٥  
 ١٨٤٨نوفمرب-يونيو ١٨٤٨  ١٧٨٩ ابراهيم

 سعيد١٨٥٤-١٨٤٨ ١٨٥٤ ١٨١٣ عباس األول
 ١٨٦٣-١٨٥٤ ١٨٦٣ ١٨٢٢ 

 ١٨٧٩-١٨٦٣ ١٨٩٥ ١٨٣٠إمساعيل
 ١٨٩٢-١٨٧٩ ١٨٩٢ ١٨٥٢ توفيق

   ١٩١٤-١٨٩٢ ١٩٤٤ ١٨٧٤ عباس الثاىن
  ١٩١٧-١٩١٤  ١٩١٧-١٨٥٣ حسني كمال
 ١٩٣٦-١٩١٧ ١٩٣٦-١٨٦٨ امحد فؤاد
 ١٩٥٢-١٩٣٦ ١٩٦٥-١٩٢٠ فاروق



 

 

 ٢امللحق 
 :الوزارات االجنليزية الىت عاصرت االحتالل

 )حمافظني( وزارة دزرائيلى ١٨٨٠-١٨٧٤
 )   أحرار( وزارة جالدستون الثانية ١٨٨٥-١٨٨٠
 )حمافظني ( وزارة سالسبورى١٨٨٦-١٨٨٥
 )أحرار(         وزارة جالدستون الثالثة ١٨٨٦
حمافظني و (  وزارة سالسبورى االحتادية ١٨٩٢-١٨٨٦

 )احرار
 )احرار( وزارة جالدستون الرابعة ١٨٩٤-١٨٩٢
 )رأحرا( وزارة روزبريى ١٨٩٥-١٨٩٤
 )احتادية (  وزارةسالسبورى ١٩٠٢-١٨٩٥
 )احتادية (  وزارة بالفور ١٩٠٥-١٩٠٢
 )احرار(بانرمان - وزارة كامبل ١٩٠٨-١٩٠٥
 )احرار( وزارة أسكويث ١٩١٥-١٩٠٨
 )ائتالفية (  وزارة أسكويث ١٩١٦-١٩١٥
 )ائتالفية (  وزارة لويد جورج ١٩٢٢-١٩١٦



 

 )حمافظون( أندرو بونار ١٩٢٣-١٩٢٢
 )حمافظون( ستانلى بالدوين ١٩٢٤-١٩٢٣
 )عمال( جيمس رامزى ماكدونالد ١٩٢٤
 )حمافظون ( ستانلى بالدوين١٩٢٩-١٩٢٤
 )عمال(  جيمس رامزى ماكدونالد ١٩٣١-١٩٢٩
 )عمال (  جيمس رامزى ماكدونالد ١٩٣٥-١٩٣١
 )ائتالفية (  ستانلى بالدوين ١٩٣٧-١٩٣٥
 )ائتالفية ( نيفيل تشيمربلني ١٩٤٠-١٩٣٧
 )ائتالفية (  ونستون تشريشل ١٩٤٥-١٩٤٠
 )ائتالفية (  ونستون تشريشل   ١٩٤٥
 )عمال (  كليمنت آتلى  ١٩٥١-١٩٤٥
 )حمافظون ( سري ونستون تشريشل ١٩٥٥-١٩٥١
 )حمافظون( سري أنتوىن إيدن ١٩٥٧-١٩٥٥
 )حمافظون( هارولد ماكميالن ١٩٦٣-١٩٥٧
 )حمافظون( سري أليك دوجالس هوم ١٩٦٤-١٩٦٣
 )عمال (  هارولد ويلسون ١٩٧٠-١٩٦٤
 )حمافظون( إدوارد هيث ١٩٧٤-١٩٧٠
 )عمال( هارولد ويلسون ١٩٧٦-١٩٧٤



 

 )عمال(  جيمس كاالجان ١٩٧٩-١٩٧٦
 )حمافظون( مارجريت ثاتشر١٩٩٠-١٩٧٩
 )حمافظون( جون ميجور١٩٩٧-١٩٩٠

 )عمال( توىن بلري  -١٩٩٧
 
 
 



 

 
 ٣ملحق

 مفكرون أثروا فىالعصر
 

مفكر و أديب و) ١٨٧٣-١٨٠٦ ( جون ستيوارت ميل
من املفكرين الذين سبقوا عصرهم و كانت  ،اقتصادى بريطاىن

هلم بصمة على األدباء و املفكرين و الفنانني  ىف القرن التاسع 
 ولد ،)١٨٣٦-١٧٧٣( وهو ابن  الفيلسوف جيمس ميل .عشر 

-١٨٣٣من ( ىف  لندن وعمل لفترة بشركة اهلند الشرقية 
ان االجنليزى عن  مقاطعة وستمنستر ، و كان عضوالربمل)١٨٥٦

 و قد اعتربجون .ممثال حلزب األحرار ) ١٨٦٨-١٨٥٦من ( 
 كان ميضى جزءا .ستيوارت ميل  نفسه اشتراكيا ىف أواخر أيامه

كان أول من .كبريا من العام ىف فرنسا و تأثر بالفكر الفرنسى 
 ودعا ) laissey fairدعه مير (حذر ضد املبدأ الرأمساىل احلر 
  .اىل تدخل الدولة ملنع سلبياته

   The Subjection  of Womenىف كتابه 
م  دعا اىل احترام احلرية الشخصية للمرأة  ١٨٦٩الذى صدر عام 



 

و اإلميان بأمهية تعليمها  تعليما جيدا  و قد كان هو و فلورانس 
 الرائدين الرئيسيني وراء ما حققته املرأة من مكانة ىف ٨٢نايتنجيل
 .حلديثعصرنا ا

  دعا اىل حرية التفكري و التعبري  On Libertyىف كتابه 
 واىل  ،الىت كانت التقاليد متنعها و ليس القوانني واحترام  األقليات

 و لكن أعضاء الربملان ،حق االنتخاب لكل دافعى الضرائب
و قد تأثرت األجيال  ). ٧٣ صوتا ضد١٩٦(صوتوا ضد اقتراحه 

 ليس فقط ىف السياسة و لكن ىف كل الالحقه بآرائه و طبقتها 
  و قد أثر كذلك على استقبال املثقفني لكتاب داروين ،امليادين

                                                           
م ، ١٨٦٨بريطانيا ضد روسيا  عام ظهرت أثناء حرب فلورانس نايتنجيل  ٨٢

فقدوا حياتهم  بسبب ١٦٠٠٠ قتيل ، من بينهم ٢٥٠٠٠و قد فقدت فيها انجلترا 
االهمال فى العالج كما أعلنت نايتنجيل و قد اعتبرت البطل الحقيقى لتلك 
الحرب عندما بدأت أولى خطوات التمريض وقد استطاعت أن تقلل نسبة 

 % ٤٢من )  الجبهة (   فى مستشفى سكوتارى الوفيات بين الجنود المصابين
و أثرت على المفكر جون ستيوارت ميل الذى كتب فى .  فى األلف٢٢الى 

ستينيات و  سبعينيات القرن التاسع عشر  يطالب بالديموقراطيةالكاملة  التى 
تشمل الحقوق السياسية  لكل المواطنين بما فى ذلك النساء و قد أيدت الحركة 

 . آنذاك ، كذلك انشأتء كليات البنات وطالبت بتحسين مدارسهن التى اشتعلت
 



 

The Origin Of Species  الذى ظهر ىف نفس العام 
  .م١٨٥٩

 )١٨٨٢-١٨٠٩( تشارلز داروين 
 ،م١٨٠٩ فرباير ١٢ولد تشارلز روبرت وارنج داروين  ىف 

  (Shrewsbury)ببلدة شروزبريىباجنلترا 
ىف سن السادسة عشرة  التحق جبامعة أدنربة ليدرس الطب و 

  وىفعام ،لكنه ترك الدراسة بعد عامني لعدم ميله الىي الطب
  رحل داروين  اىل كامربيدج ليدرس اآلداب١٨٢٨

من العالمات اهلامة ىف حياته أنه سافر ىف بعثة ملدة مخس 
جزر :   اىل سواحل أمريكا اجلنوبية١٨٣٦-١٨٣١سنوات من 

   فدرس النبات و احليوان بتلك ،جاالباجو و تاهيىت و نيوزيالندا
 اىل مقاطعة كنت  عكف على ١٨٣٦ و عندما  عاد عام ،املنطقة

 مث غادرها ،اثبات نظريته حول التطور الطبيعى ملدة عشرين عاما
 .اىل كمربيدج

 ،" رحلة عامل طبيعى" أصدر داروين كتابه  ١٨٣٩ىف عام 
عام " وصف حياة احملار" مث،١٨٤٢عام "رجانية الشعب امل"مث 

 حركةو "،" النباتات آكلة اللحوم" مث  توالت كتبه،١٨٥٤



 

و أخريا أصدر عام  ".ساللة االنسان " و"عادات النباتات املتسلقة
 " أصل األنواع" كتابه اهلام١٨٥٩

و حقيقة نظرية  داروين اا تعارض ثبات االنواع النباتية و 
وأا خلقت على حدة  مستقلة عن األنواع األخرى  أ،احليوانية 

بدليل قدرة هواة تربية احلمام على  تكوين سالالت جديدة 
 ويرى داروين  .بانتقاء صفات معينة ىف ذكر و أنثى و تزوجيهما

أن الطبيعة تفعل نفس الشىء بانتقاء  السالالت األصلح للتكيف 
( نات األخرى مع البيئة  واألقدر على صراع النوع مع الكائ

بدليل التنوع املدهش ىف بعض أنواع ) الصراع من أجل البقاء 
 و الىت قد ختتلف اختالفا ،احليوانات مثل القطط و الكالب 

جوهريا عن بعضها البعض لدرجة قد جتعلها أنواعا خمتلفة فمثال 
البولدوج خيتلف متاما عن الكلب الكانيش و كالمها خيتلف عن  

 اخل..األسباىن  و الولف

توماس  روبرت ( و قد تأثر داروين بنظرية  القس مالثوس 
عن تزايد السكان الىت أذاعها ىف القرن )١٨٣٤-١٧٦٦مالتوس  

   تتكاثر ،و تقول أن  الطبقات الفقرية ) ١٧٩٨( الثامن عشر 
 و  لوال عوامل الفناء من كوارث طبيعية و أمراض ،بسرعة كبرية



 

 .بشرية أن جتد ماتتغذى به و حروب و فقر ملا استطاعت  ال
ورأى داروين أن مجيع الكائنات تتكاثر بكثافة  شديدة ولكن 

 و ال ،العوامل الطبيعية حتول دون اكتمال نضج عدد كبري منها
 أو األكثر تكيفا مع ظروف ،يكتب البقاء اال  لألقوىو األصلح

 .البيئة

أثارت نظرية داروين العديد من املتدينني الذين اموه 
االحلاد ألنه عارض ما جاء ىف الكتب السماوية  ىف بعض ب

 .  لكنه أنكر ذلك،أجزائها
 "و بنظرية" التطور"تأثرت كل العلوم و املعارف  مبذهب

 الىت جاء ا داروين و " البقاء لألصلح" ومبدأ"النشوء و االرتقاء
 و املفكرين ،أصبحت منهجا جديدا للتفكري و للدراسات العلمية

كما أثرت ، و األدباء  منذ اية القرنالتاسع عشرو للمؤرخني
  ونبهت األذهان اىل ضرورة   ،على الفكر الديىن بشكل عام

التطور و التكيف مع متغريات احلياة ونبذ التشبث بالقدمي مهما 
أصبح باليا، ألن ذلك يهدد اجلماعات و األفراد ليس فقط 

 . بالركود و اجلمود و امنا أيضا بالفناء

 



 

 )١٨٨٣-١٨١٨( ل ماركس  كار
 مبدينة تريري ١٨١٨ولد كارل ماركس ىف  اخلامس من مايو 

و . حتول اىل املسيحية،وكان والده حماميا يهوديا Trierباملانيا 
 درس احلقوق جبامعة برلني و ١٨٤١-١٨٣٥ىف الفترة من 

ختصص ىف دراسة الفلسفة و درس التاريخ و تأثر بالفيلسوف 
د فاعترض على  مثاليته و تعاطف مع األملاىن هيجل مث عا

  .االشتراكيني األملان  املنفيني
عمل  ماركس صحفيا مبدينة كولونيا  و ١٨٤٢ىف عام  

 من ١٨٤٣و تزوج عام ،درس االقتصاد السياسى ىف نفس الوقت
 مث انتقل ىف نفس العام اىل باريس  ليصدر مع ،صديقة طفولته

 الىت مل يتمكن اال من اصدار " احلولية األملانية الفرنسية"صديق له
 .عدد واحد منها

التقىبفريدريك إجنلز  بباريس و انضما معا اىل مجعية سرية 
 قاما بوضع بيان احلزب ١٨٤٨تدعى عصبة الشيوعيني و ىف عام 

بتكليف من املؤمتر الثاىن  للحزب الشيوعى ) املانيفستو( الشيوعى 
 .الذى عقد ىف بروكسل



 

اثناء االضطرابات السياسية ولكنه عاد ماركس اىل كولن 
 اىل لندن ١٨٤٩ووجه بتهمةاخليانة العظمى فهرب من املانياعام 

الىت بقى فيها اىل آخر عمره و تأثر بظروف احلياة السياسية و 
 .االجتماعية الىت كانت سائدة فيها 

 و كان اجنلز يرسل اليه ،عاش ماركس و عائلته ىف فقر مدقع
ة كمراسل لة نيويورك تاميز و لكنه كان  وعمل لفتر.بعض املال

ميضىأغلب الوقت  مبكتبة املتحف الربيطاىن يكتب االحباث حول 
نظريته ىف صراع الطبقات  و القوانني االقتصادية للمجتمع 

 .الرأمساىل

و أساس نظرية ماركس أنه رأى ان التاريخ مفتاح فهم 
قات  الىت  و انه  عبارة عن صراع بني الطب،االنسان و صفاته

 ولن ينتهى الصراع اال ،ختتلف ىف مستوى املعيشة  و ىف الثقافة
) الشيوعية ( آمن باالشتراكية الثورية أو العلمية .بانتهاء الطبقات

الىت ختتلف عن االشتراكية الدميوقراطية ىف جلوئها اىل الثورة لكى 
 ساهم ىف تأسيس  اجلمعية ١٨٦٤ و ىف عام ،حتقق أغراضها

لعمال الىت عانت من صراعات كثرية بني أعضائها حىت الدولية ل
 .١٨٧٦حلت عام 



 

 و ،١٨٦٧  ىف "رأس املال" صدر الد األول من كتاب
و الثالث عام ، بعد وفاة ماركس،١٨٨٥صدر الد الثاىن عام 

مث صدر الد الرابع   لرأس املال خالل .  باشراف اجنلز١٨٩٤
تاب رأس املال أخطر ويعترب البعض ك. ١٩١٠-١٩٠٤سنوات 

 .كتاب ظهر ىف التاريخ و أنه تسبب ىف تغيري جمرى العامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مصادر الكتاب 
  عبدالرحمن الرافعى مكتبة النهضةالقومية ١٩١٩ثورة  -
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 مكتبة ١٩٩٩العظيم رمضان  الهيئةالمصرية العامة للكتاب 
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