
 
 

 

 )2 )شكسيا محمد

  صحفي وكاتب باحث

  م2007  ،  13665   العدد أكتوبس، 14 صحيفت عدن،

 واجي سلطان الكبيس المؤزخ

 القاهسة في

 كُذ ػُليب و،1970 سُخ أٔائم فٙ انمبْوح ىاه ػُليب يوح ألٔل َبعٙ سهطبٌ انكجٛو ثبنًؤهؿ رؼوفذ

 كهٛخ يكزجخ إنٗ أهافمّ أٌ يُٙ ٔغهت, انمبْوح ثغبيؼخ اٜكاة كهٛخ فٙ األٔنٗ انسُخ فٙ غبنجًب

 انزبهٚقٛخ انؼاللخ ػٍ رزؾلس انزٙ انزبهٚقٛخ انًواعغ ثؼط ػهٗ نٛطهغ انزبهٚـ لسى ٔرؾلًٚلا اٜكاة

 ثكم ٚسزمجهَّٕ انمبْوح عبيؼخ يكزجخ فٙ انًسئٕنٍٛ كبٌ ٔانؾمٛمخ. انزبهٚـ ػجو ٔيصو انًٍٛ ثٍٛ

 انكجٛو يؤهفُب كبٌ نمل ٔانؾمٛمخ. أثؾبصّ فٙ ٔانزسٓٛالد انقليبد كم نّ ٔلليٕا, ٔروؽٛت ؽفبٔح

 يٍ ٔانًؼبصو انؾلٚش انًٍٛ ربهٚـ فٙ ٔفصًٕصب انًٍٛ ربهٚـ فٙ يٕسٕػخ َبعٙ سهطبٌ األسزبم

 .  أفوٖ َبؽٛخ يٍ اإلَسبَٛخ ٔانًؼبهف انؼهٕو يٍ انكضٛو فٙ ٔاسؼخ صمبفخ ما ٔكبٌ َبؽٛخ

 كبيس وكاتب وابغت مؤزخ

. انكهًخ نٓنِ يؼُٗ ثكم ثبهع ٔكبرت َبثغخ، يؤهؿ أيبو أَّ انًوء ٚشؼو ربهٚقُب ػٍ ٚزكهى كبٌ ٔػُليب

 إنٗ ُٚفن ٔسٓم ٔسهس يزسهسم ثأسهٕة انزبهٚقٛخ األؽلاس سوك ػهٗ كجٛوح للهح نّ ٔكبَذ

 ثؼجبهح أٔ هفٛغ أكثٙ ثأسهٕة ٚصٛغٓب ثم ْٙ كًب انًغوكح األؽلاس ٚلٌٔ ال فٕٓ انؼمم لجم انمهت

 هؽًّ نٙ ٚمٕل كائًب ٔكبٌ. انمواء أيبو ٔلبئؼٓب ٔرُغسى نززغسل األكثٛخ انؤػ فٛٓب ُٚفـ كبٌ أفوٖ

 َٔؾهم َٔفسو َشوػ أٌ انغسٛى انقطأ يٍ: "أَّ هللا

" . انؾبظو ثأفكبه انًبظٛخ ٔانٕلبئغ األؽلاس 

 بالقساءة الشديد ولعه

 انكزت نجٛغ انمبْوح يكزجبد يٍ انؼلٚل إنٗ َبعٙ سهطبٌ األسزبم أهافك كُذ ػُليب َظو٘ نفذ ٔنمل

 انكجٛو شغفّ انمبْوح ٔسػ ؽوة غهؼذ يٛلاٌ فٙ انٕالؼخ انشٓٛوح يلثٕنٙ انؾبط يكزجخ يضم

, األكثٛخ انكزت ػٍ فعالً  انزبهٚقٛخ انكزت يٍ انكضٛو ٚشزو٘ ٔكبٌ ثبنمواءح، انشلٚل ٔٔنؼّ, ثبنكزت

 ٔٚمٕل هلٛمخ إثزسبيخ فٛجزسى ٔعٓٙ، ياليؼ ػهٗ يوسٕو انزؼغت فٛوٖ, منك يٍ أرؼغت ٔكُذ

 ثشمّٛ ثبألكة ٔاسؼخ كهاٚخ ػهٗ انزبهٚـ كزبثخ فٙ انًقزص ٚكٌٕ أٌ ثًكبٌ انعؤهح يٍ أَّ: " نٗ

 رشل يزؾوكخ ٔ ؽٛخ أؽلاس إنٗ انغبيلح انًغوكح األؽلاس ٚطٕع أٌ ٚسزطٛغ ؽزٗ ٔانشؼو٘ انُضو٘

 ٔانًزُٕػخ انًقزهفخ اإلَسبَٛخ ثبنؼهٕو ٚهى أٌ انجبؽش ػهٗ ٔأٌ: " لبئالً  ٔٚعٛف." انزبهٚـ ألؽلاس انمواء

.  انزبهٚـ يٛلاٌ فٙ ٔاسؼخ آفبق نّ رفزؼ ٔثننك

 وأماوت مسؤوليت التازيد

 فٙ ؽمٛمًٛب ثبؽضبً  ٚكٌٕ أٌ ٚوغت يٍ " ثأٌ نٙ ٚؤكل َبعٙ سهطبٌ - هللا هؽًّ - انكجٛو يؤهفُب ٔكبٌ

 فٙ ٔاأليٍٛ انصبكق فبنًؤهؿ انشقصٛخ، ٔانؼٕاغف انسٛبسٛخ، األْٕاء يٍ ٚزغوك أٌ انزبهٚـ كزبثخ

" صؼجخ أٔ ُيوح كبَذ ٔنٕ ؽزٗ انؾمٛمخ إظٓبه ػُّٛٛ َصت ٔظغ َيّٚ ثمبظٙ أشجّ انزبهٚـ أؽلاس كزبثخ

  . لٕنّ ؽست ػهٗ انًؤهفٍٛ ػبرك ػهٗ ٔأيبَخ يسئٕنٛخ فبنزبهٚـ ،

 



 
 

 

  لليمه العسكسي التازيد

 ٚسجمّ نى كزبثًب ٚكزت أٌ أسزطبع َبعٙ سهطبٌ األسزبم ٔانملٚو انكجٛو يؤهفُب أٌ لهُب، إما َجبنغ ٔنسُب

 عًٕٓكا فّٛ ثنل ٔانن٘" نهًٍٛ انؼسكو٘ انزبهٚـ " كزبة ْٕٔ انًؾلصٍٛ انًؤهفٍٛ يٍ لجهّ يٍ أؽل

 نهجبؽضٍٛ ْبًيب يوعؼبً  يبىال أَّ إالّال  صلٔهِ ػهٗ انطٕٚهخ انسُٕاد يؤه يٍ انوغى ٔػهٗ يعُٛخ،

 ٔانكزبة. انهؾظخ ْنِ ؽزٗ انؼسكو٘ انًٍٛ ربهٚـ كهاسخ فٙ انًٍُٛٛٛ ٔغٛو انًٍُٛٛٛ ٔانلاهسٍٛ

 أَّ أ٘( و1967 ٔؽزٗ و1839 يٍ )نهفزوح انؼسكو٘ انًٍٛ ربهٚـ أؽلاس ٔػًٛك سهس ثأسهٕة ٚؤ٘

 ٔلؼذ انزٙ ٔانقطٛوح انًهزٓجخ انؼسكوٚخ ٔانٕلبئغ ثبألؽلاس يهٛئخ  ػبو128  رجهغ ىيُٛخ يسبؽخ ٚغطٙ

 أٌ انؼسكوٚخ هرجٓى ثًقزهف انؼسكوٍٚٛ ػهٗ إٌ ، هأُٚب ٔفٙ, ٔانًؼبصو انؾلٚش انًٍٛ ربهٚـ فٙ

 ربهٚـ َسٛظ يٍ ٚزغيأ ال عيء ْٕ ٔانن٘ فبصخ ثصٕهح انؼسكو٘ انًٍٛ ربهٚـ ػهٗ نٛزؼوفٕا ػهّٛ ٚطهؼٕا

. ٔانًؼبصو انؾلٚش انًٍٛ

  ؟ الطبعت هره لماذا

 انؼسكو٘ انًٍٛ ثزبهٚـ ٔانًقزصٍٛ, ٔانلاهسٍٛ انجبؽضٍٛ يٍ انكضٛو ٔسؼل سؼلَب، نمل ٔانؾمٛمخ

 األػهٗ انمبئل صبنؼ، هللا ػجل ػهٙ انوئٛس فقبيخ أصلهْب انزٙ ٔانؾكًٛخ ٔانكوًٚخ، انُجٛهخ، ثبنهفزخ

 ْٕٔ سؤاالً  ٚطوػ انكزبة يمليخ فٙ ٔ نهًٍٛ، انؼسكو٘ انزبهٚـ كزبة غجبػخ ثئػبكح انًسهؾخ نهمٕاد

"  ؟ انطجؼخ ْنِ نًبما" 

 انًسهؾخ نهمٕاد األػهٗ انمبئل انغًٕٓهٚخ هئٛس صبنؼ هللا ػجل ػهٙ انوئٛس فقبيخ رفعم: " فُمٕل

 سهطبٌ األسزبم انكجٛو نهًؤهؿ( نهًٍٛ انؼسكو٘ انزبهٚـ )كزبة غجبػخ ثئػبكح انكوًٚخ رٕعٛٓبرّ ثئصلاه

 ٔفكوٚخ ثشوٚخ كًسٛوح نهزبهٚـ انكجٛوح ثبنمًٛخ ػًٛمبً  إكهاكبً  انزٕعّٛ ٔٚؼكس هللا، هؽًّ َبعٙ،

 نقٕض اإلَسبَٛخ انؼهٕو يُظٕيخ فٙ ٔيكبَزّ نًٕلؼّ ٔكننك شؼت، أل٘ انٕغُٛخ نهشقصٛخ ؽعبهٚخ

 أٚعبً  ٔنكُّ انًبظٙ كهاسخ ػهى يغوك نٛس انزبهٚـ أٌ منك انًسزمجم، رؾلٚبد ٔيٕاعٓخ انؾٛبح غًبه

 "انًسزمجم لواءح ػهى


