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املحتويات

9 العصور خالل ام والشَّ مرص بني ياِسيَّة السِّ العالقات
33 القطرين بني واألدبيَّة العلميَّة العالقات
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ام بنيمرصوالشَّ ة ياِسيَّ السِّ العالقات
العصور خالل

فإن والشام؛1 مرص مثل والتعاون الصداقة أوارص بينهما اشتبكت قطرين نعرف ال
فمتاخمة عجب؛ وال التاريخ. عصور أقدم منذ أهليهما بني قوية جد كانت العالقات
وقد وطبائعهما. أهليهما عادات بني دت ووحَّ بينهما االنتقال لت سهَّ قد لألرض األرض
فتفيد الشاميني الستقبال ومؤسساتها ُدورها أبواب تفتح التاريخ فجر منذ مرص كانت
فيجدون الشامية الديار عىل يفدون املرصيون كان كما وحضارتهم، وذكائهم تجاربهم من

بالدهم. يف به يتمتعون بما ويتمتعون سهًال ويحلون أهًال فيها
الفراعنة أيام منذ املرصية الديار إىل بكثرة نزحوا قد السوريني إن مسبريو: يقول
الوزارة بوظائف ليقوم منهم كبري عدد لقبول أبوابه املرصي امللكي البالط فتح وقد …
يطمعون األوىل الفرعونية األرسة عهد منذ كانوا املرصيني الفراعنة أن ويظهر واالستشارة.
تحتمس عهد يف نجحوا حتى مرات ذلك حاولوا وقد مملكتهم، إىل الشامية البالد ضم يف
املحن توالت ثم رغًدا. عيًشا عهده يف أهلوهما وعاش القطرين بني د وحَّ الذي فهو األول،
من إليه وضم مرص ملك فوطد األول رعمسيس الفرعون جاء حتى مًعا القطرين عىل
القطرين فوحد سيزوسرتيس باسم املشهور الثاني رعمسيس ثم الشام، بالد أكثر جديد
الذي بالنقش هذا عهده وخلَّد األمن لواء الشامية البالد عىل ونرش واقتصاديٍّا سياسيٍّا
فرتة ملرص الشام خضعت وهكذا بريوت. قرب الكلب نهر مصب عند الصخر عىل حفره
طويلة فتنة فوقعت الشاميني عىل الخناق ضيَّقوا مرص زعماء أن ويظهر قصرية، غري
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والحارض الغابر يف والشام مرص

الفضة من صحيفة عىل الحثية باللغة ُكتب دائم صلح بعقد وانتهت البلدين، بني العهد
الحثيني ملك سارو خيتا يقول وفيه الكرنك، هيكل حيطان عىل بالهريوغليفية ونُقش
مرص وبالد بالدي بني ائم الدَّ واإلخاء السالم يستمر أن النهار هذا منذ «أتعهد السوريني:
مرص ملك يكون بل ألبتة، بيننا عداوة اليوم بعد تنشأ فلن مرص، ورعايا رعاياي وبني

واحًدا.» قلبًا لنا كأن له أًخا وأكون يل أًخا
الصناع من املهاجرين وإعادة واملجرمني القتلة تسليُم املعاهدة هذه رشوط ومن
كامل، قرن قرابة املعاهدة هذه نصوص عىل املتعاقدان الطرفان حافظ وقد والفنانني،
الناس وعاش فيهما، املالكني البيتني بتزاوج البلدين بني واملودة الصداقة أوارص وتوطدت
أو مستقلة فيها كانت بفرتة الشام بالد مرت ثم طويًال، دهًرا السعيد العهد هذا ظل يف
بالدهم عىل ليسيطروا الشاميني بعض يصطنعون ظلوا املرصيني أن ويظهر كاملستقلة،
يف يطمعون كانوا الذين والبابليني األشوريني بالد وبني بينها منيًعا حصنًا منها فيجعلوا
الشامية، البالد عىل مرص نفوذ فعاد األحمر، والبحر والحبشة ولوبيا مرص عىل السيطرة
الفاريس بالغزو نُكبت حتى رعاية أحسن يرعونها واملرصيون طويلة فرتة البالد وظلت
البطالسة فإن طويًال؛ يدم لم االنفصال هذا ولكن البلدان، فانفصل اليوناني بالغزو ثم
جاء ثم جديد. من الُقطران فتوحد الشامية، البالد أكثر عىل نفوذهم نرشوا املرصيني
معلوم هو ما تاريخهما من وكان مًعا، ومرص الشام عىل نفوذه وبسط الروماني العرص
الفاريس بالغزو نُكبت ملا الشامية البالد أن هو نذكره؛ أن ينبغي مما ولكن مشهور.
لها تجد لم تسطريه، عن القلم يعجز ما الفظائع من ولقيت «٦١٥م» سنة يف األخري
عن بَتَْلْر ويحدثنا اإلسكندرية. عاصمته وبخاصة الشقيق، املرصي القطر يف إال ً ملجأ
يف كان املسيحيني من املشتتني الشاميني للهاربني األكرب امللجأ «لكن فيقول: الحادثة هذه
من إليها يرد كان بما تزايد قد سكانها عدد وكان اإلسكندرية، سيما وال املرصي، القطر

الشام.» بالد يف الفرس غزوة ابتدأت منذ سيلهم ينقطع ال كانوا الذين الالجئني
يقترص لم هذه نكبتهم يف الشاميني عىل املرصيني عطف أن هذا كالمه إىل ونضيف
بعض ذهب وقد والذهب، القوت الشام إىل ترسل مرص كانت بل الالجئني، استقبال عىل
املخربة، الكنائس بناء إعادة عىل ويعملون أرضها يجوبون فلسطني إىل املرصيني الرهبان
كما إليها، رونقها وإعادة املقدس بيت كنيسة بناء بإعادته عظيًما أحدهم توفيق كان وقد
املدينة هذه أهُل أحب وقد والقصور، الدور من كثري مع أخرى كنائس بناء إعادة من تمكَّن
زعيًما — مودستوس اسمه وكان — به فنادوا عمله، وأكربوا العظيم الراهب ذلك املقدسة
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القبطية الكنيسة اتحدت أن العظمى الحادثة هذه جراء من وكان عليهم، ودنيويٍّا دينيٍّا
اإلسكندرية وُهدمت «٦١٦م» سنة الفاريس بالغزو املرصيون نُكب وملا الشامية. والكنيسة
إىل والغذاء املرية فأرسلوا باإلحسان، اإلحسان الشاميون قابل املرصية، املدن من وكثري
والنساء والشيوخ والرهبان القساوسة من حمايته استطاعوا من وحموا املرصيني، إخوانهم
بها فتك التي والعلمية الدينية واآلثار الكتب من حفظه استطاعوا ما وحفظوا واألطفال،
حزن كان وقد بالده. إىل منها قليل غري قسًما وأرسل ذريًعا، فتًكا الفاتح الفاريس الفاتك
العظمى، باإلسكندرية حلَّت التي الكربى النكبة أخبار من سمعوه ملا عظيًما الشاميني
غرو؛ وال أقصاه، إىل أقصاه من الرشق يف الهدى ومنار الطالب ة ومحجَّ واآلداب العلم مقر
بنتاج إليها ويبعثون العلم فيها يتعلمون الشاميني قبلة كانت العاصمة هذه جامعة فإن
الرسيانية اللغة فانترشت القطرين، بني العالقات قويت وهكذا ودرسه. لنقده قرائحهم
الغزو قبل كانوا السوريني العلماء من جماعة مرص يف نجد إننا حتى مرص، علماء بني
إىل السبعينية التوراة كتاب ويرتجمون لإلنجيل، الرسيانية الرتجمة يراجعون الفاريس
الهانطون». «دير باسم املعروف الكبري املرصي الدير يف ذلك وكان جديد، من الرسيانية
عهدنا إىل باقيًا يزال ال الذي الدير ومنها بهم، خاصة أديار مرص يف للسوريني كان وقد
اليوم إىل يزال ال الذي الرسياني الدير «ولعل عنه: بَتْلْر قال الذي النطرون وادي يف هذا
السوريني من كثري مرص إىل جاء عندما الوقت ذلك يف نشأ قد النطرون وادي صحراء يف

الفرس.» حرب خطر من هاربني وعلمائهم
اإلسالم، قبل البلدين بني كانت التي السياسية الصالت عن ا جدٍّ موجزة ملحة هذه
هذين وأن قوية جد كانت أنها وسرتى بعد، فيما عنها فسنحدثك العلمية الصالت أما

التاريخ. فجر منذ والثقافية السياسية حياته يف الواحد كالقطر إال كانا ما القطرين

كلُّ وأخذ به الُقطران ضاق الذي البيزنطي النفوذ تحت والشام ومرص اإلسالُم ظهر
اإلمرباطور انشغاُل ذلك سهل ومما البيزنطية، اململكة عن لالنفصال يسعى منهما واحد
والسياسية الدينية االضطرابات كثرت وقد القوي، الداخيل بالخالف «هرقل» البيزنطي
املسلمني، للعرب أبوابهما ومرص الشام ففتحت القطرين، يف نفوذُه فضعف مملكته، يف
«١٤ه» سنة يف دمشق فتح وكان الجديدة. العربية اململكة جسم من قطعًة وصارتا
فيها سكن طويلة هدوءٍ فرتُة الفرتة هذه وعقبت «٢٢ه»، سنة يف اإلسكندرية فتح ثم
التي االضطرابات تلك من قليًال واسرتاحا الفاتح، الشعب إىل واملرصي السوري الشعبان
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هادئ، جو إىل الدينية الحياة وعادت املذهبية، االختالفات بسبب بالدهما يف تقع كانت
املسلمني، العرب ظل يف عقيدتهم إىل اليهود وسكن مذهبهم، عىل مأمن يف القبط وأصبح
الراشدين الخلفاء عرص صدر يف البالد وهدأت وأموالهم، أنفسهم عىل آمنني وأضحوا
مرص، وبخاصة جميًعا، اإلسالمية البالد له اضطربت حادث حدث ولكن واسرتاحت.
القضية، هذه يف كبرية ضلع للمرصيني كان فقد عفان؛ بن عثمان الخليفة مقتل وهو
توطَّد أن بعد إال تستقر لم سيئة فرتة البالد وقضت الحادث هذا الشاميون استغل كما
العهد طوال مرص وظلت مرص. إىل العاص بن عمرو وأعاد الشام يف فأقام ملعاوية، األمر
دمشق بعثته أمري وأول األموي، دمشق بالط لها ينتقيهم صالحني بأمراء تتمتع األموي
سار والذي وفاتًحا، أمريًا قبل من فيها كان الذي (٤٣ه) العاص بن عمرو هو مرص إىل
من كان فقد عجب؛ وال واملسلمون، األقباط وأحبه الرعية بني وعدل سرية أحسن بمرص
بن عتبُة األمراء من مرص إىل دمشق بعثتهم وممن وتدبريًا. رأيًا وأحسنهم الناس أدهى
وذكاءه عقله حمدوا كما فيهم سريته املرصيون حِمد وقد معاوية، أخو (٤٤ه) سفيان أبي
الذي الكاتب الشاعر الفريض القارئ الصحابي الجهني عامر بن عقبة ومنهم وفصاحته.
أول فهو فضل؛ عليهم وله عظيم اعتقاٌد فيه مرص ألهل «كان بردي: تغري ابن عنه قال
التي أحاديثه املشهور املرصي املؤرخ الحكم أبي ابن روى وقد الحديث، فيهم نرش من
من وكان عمر، الخليفة والد (٨٦ه) مروان بن العزيز عبد ومنهم عنه.» املرصيون نقلها
واملساجد الدور بها وبنى فأعجبته بحلوان نزل الذي وهو وسياسة، عمرانًا األمراء أحسن
بن امللك عبد ومنهم سيوًسا. جواًدا وكان وكْرمها، نخلها وغرس عمارة أحسن وعمرها
بالرعية وعدل دين فيه األموال، عن عفيًفا السرية حسن وكان (١٠٩ه) الفهري رفاعة

مرتني. توالها وقد وفضل، وثقة
الشام بالد يف العباس بني سلطان وقوَي األموية الخالفة أمر اضطرب وملا هذا
مرص، يف إال منهم يعصمه ً ملجأ له يجد لم دمشق، يف محمد بن مروان الخليفة وهزموا
هللا عبد بن عيل بن صالح لقتال بهم سار جموًعا فجمع عونًا، أهلها من ولقي إليها فالتجأ
صالح ودخل فُقتل القوية، خصومه جيوش أماَم النرص له يُكتب لم ولكن عباس، بن
دولة وَدالت والعراق، الشام إىل مروان برأس وبعث ١٣٣ه سنة محرم ٨ يف الفسطاط

أمية. بني

العبايسُّ الفاتُح وأباح األموية، العاصمة عن الفخامة معالم فزالت العبايس العرص جاء
يجزون جماعته يزل ولم أهلها، يف السيف ووضع أكثر، وقيل ساعات ثالث دمشق
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يف حتى واألمراء العلماء ويقتلون واألوالد، األموال ويأخذون واملنازل، الطرق يف الرءوس
وجعلوه قبابه وخربوا وأحرقوه محاريبه فهدموا حرمته انتهكوا فقد الجامع؛ املسجد
خربوا كما يُحَصون، ال والنصارى اليهود من الذمة أهل من خلًقا وقتلوا لدوابهم، إصطبًال
حالها يكن فلم مرص أما املدينة. سور ونقضوا أمية، من الخالئف قبور ونبشوا معابدهم،
أهل ببيعة بعث مرص صالح ويل «وملا بردي: تغري ابن قال دمشق، حال من أفضل
جمع عىل وقبض مرص أمر إصالح يف صالح أخذ ثم السفاح، هللا عبد املؤمنني ألمري مرص
العراق إىل منهم طائفة وحمل أمية بني شيعة من كثريًا وقتل األمويني، املرصيني من كثري
بعث السفاح فإن أشهًرا؛ إال مرص يف صالح يقم ولم فلسطني.» أرض من بقلنسوة وُقتلوا
فاتًكا، باطًشا هذا عون أبو كان وقد مرص، عىل زيد بن عون أبا ووىلَّ فلسطني عىل أمريًا به
لذلك. ومرص الشام واضطربت عظيمة، مقتلة منهم فقتل بسمنود مرص أقباط عليه ثار
بن هاشم وتابعت العباسية الخالفة وخلعت دمشق ثارت ١٣٦ه سنة السفاح مات وملا
فيهم وأعمل فلسطني من عيل بن صالح إليهم فتوجه معاوية، بن يزيد بن خالد بن يزيد
الخراساني مسلم أبو ويل املنصور عهد ويف الغيظ. من تتميز ونفوسهم فهَدءُوا سيفه،
الزاهرة، النجوم صاحب ذلك ذكر كما آماًال أوسع كان ألنه يقبل فلم مًعا، والشام مرص
عىل وعزم خراسان؟!» يل وأنا والشام مرص «يوليني غاضب: وهو ذلك يف مسلم أبو وقال

كان. ما أمره من كان ثم يومئٍذ من الرش
فيهما يستقر ولم ومرص الشام عىل األمراء تغيري كثر وخلفائه املنصور أيام ويف
هذين أمري استقالل من العباس بني تخوُّف ذلك يف الرس ولعل سنة، من أكثر أمريٌ
القطرين هذين يجمعون ما كثريًا كانوا العباس بني خلفاء بعض أن عىل بهما، القطرين
كان فقد العبايس، صالح بن امللك عبد مسلم أبي مع الرشيد فعله كالذي واحد، ألمري
الحسني، بن لطاهر والشام مرص والية ُجمعت املأمون أيام ويف والشام. مرص عىل واليًا
كثريًا فكانوا الشاميون أما العباس. لبني كرًها الشاميني مثل كانوا املرصيني أن ويظهر
كان األموية الدولة زوال أن رأوا ألنهم العباس؛ بني من للخالص الفرص يتحينون ما
من بالشام العباسيني أيام يف فرتة تخُل لم ولهذا العجم، لشأن ورفًعا العرب ملجد زواًال
محمد أبي وثورة حوران، أهل وثورة الفهري، مرة بن حبيب كثورة وانتقاضات ثورات
عيل السفياني وثورة حمص، أهل وثورة معاوية، بن يزيد بن خالد بن هللا عبد بن زياد
بها قام التي الثورة الثورات هذه أعظم ومن معاوية. بن يزيد بن خالد بن هللا عبد بن
أطفأها حتى ملتهبة الفتنة هذه نار ظلت وقد املهدي، بن املنصور واليهم عىل دمشق أهل
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بن سالم واليهم عىل املتوكل عهد يف الشاميني ثورة ومنها ٢١٠ه. سنة طاهر بن هللا عبد
الخالفة ومقر معاوية قرص — الخرضاء باب عىل قتلوه وقد األرشاف، وقتله لظلمه حامد
صولة يف وليكن لدمشق «من وقال: بلغه ملا لذلك املتوكل الخليفة فغضب — األموية
القتل فيها له وأحل آالف سبعة يف إليها فجهزه الرتكي»، «أفريدون له: فقالوا الحجاج؟»
وخلع اللخمي، تميم الشامي املربقع ثار ٢٢٧ه سنة ويف فعل. وهكذا أيام، ثالثة والنهب
هذا وقالوا وغريهم املزارعني من كثري خلق فتبعه الشام، بالد يف نفسه إىل ودعا الطاعة
مائة عىل تزيد جماعته صارت حتى جدٍّا أمره واستفحل الشام، ينقذ الذي السفياني هو
املستعني الخليفة إليهم ه فوجَّ فقتلوه، بعاملهم حمص أهل وثب ٢٥٠ه سنة ويف ألف.
بعد ثاروا ثم املدينة. وأحرق حمص وافتتح والرستن، حمص بني فهزمهم حاربهم، من
أيام ثالثة وأباحها عنوة بلدهم فدخل آخر عامًال الخليفة إليهم فأرسل ثانية قصري عهد

منازلها. يف النار وُطرحت
اليشء لك لعددنا العباسيني الوالة عىل الشاميني ثورات لك نعدِّد رحنا فلو وبعد،
األتراك الوالة هؤالء ويكرهون األموي العهد إىل يحنون كانوا القوم فإن عجب وال الكثري،

بغداد. بهم تبعث كانت الذين القساة
دعوة ظهرت عليها املهلبي حاتم بن يزيد والية ففي باًال، أهدأ كانت فما مرص أما
الناس وماجت الباطن، يف الحسن لبني منهم كثري وبايع بها الناس وتكلم فيها، عيل بني
وبينما هللا. عبد بن محمد بن عيل باسم كانت والبيعة يتم، أن عيل بني أمر وكاد بمرص
عيل بن حسن بن حسن بن هللا عبد بن إبراهيم برأس يقدم بالربيد إذا ذلك يف الناس كان

مضض. عىل الناس وسكن أياًما املسجد يف فنُصب ١٤٥ه، سنة طالب أبي بن
بن هللا عبد بن إدريس خرج ١٦٢ه سنة املنصوري هللا عبد بن واضح والية ويف
الربيد عىل فحمله العلويني، إىل يميل واضح وكان طالب، أبي بن عيل بن حسن بن حسن
سنة وصلبه وقتله واضًحا طلب الهادي الخليفة مسامع الخرب هذا بلغ وملا املغرب، إىل
بن املصعب بن دحية خرج ١٦٥ه سنة العبايس صالح بن إبراهيم والية ويف ١٦٩ه.
أمره، واستفحل بالخالفة لنفسه ودعا بالصعيد، األموي مروان بن العزيز عبد بن األصبغ
برأسه وبعث وقتله فأرسه ١٦٩ه، سنة صالح بن الفضل مرص ويل حتى يتم أن وكاد
٢٣٥ه سنة بمرص العلويون ثار الختيل يحيى بن إسحاق والية ويف الهادي. الخليفة إىل
ما كثريًا واليمن وقضاعة قيس عرب من املرصي الحوف أهل وكان ديارهم. من فأُخرجوا
فأنجدوهم الشاميني بإخوانهم استنجدوا وربما مرص، يف العباسيني األمراء عىل يثورون

الفرتة. هذه يف جدٍّا كثرية وثوراتهم الحوف أهل وأخبار العباسيني، األمراء عىل
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القطرين هذين أن والشام بمرص األول دوره يف العبايس العرص عىل الحكم وصفوة
يف التاريخ خطوط يالحظ ومن واحدة، بسياسة ويسريان واحدة معاملة يعامالن كانا
اثنني: خليفتني عهد يف إال والخري بالحسنى تعامل تكن لم البالد أن يجد الفرتة تلك
العمال بأفاضل ويخصانهما القطرين هذين عىل يعطفان كانا فقد املأمون، وابنه الرشيد
قلَّت فقط الخليفتني هذين عهد ويف والعدل، والرحمة الرأفة عليهم ويوجبان والرجال،
عنتًا لقيَا القطرين هذين إن نقول أن لحق وإنه بغداد، عىل واملرصيني الشاميني ثورات
أمر اضطرب حتى املتوكل عرص جاء فما الخليفتني؛ هذين عرص بعد الحكم يف وفوىض
والفسطاط دمشق إىل يرسلون الخلفاء كان أن فبعد سياستهما، إىل الوهن ودخل البالد
كأفريدون مولدين أو أتراًكا العمال نجد أخذنا فيهما للحكم العبايس البيت أهل أرشف
وغريهم. أولوع، بن وأرخوز خاقان، بن ومزاحم الخبيث، الرتكي وخاقان الطاغية، الرتكي
أثناء يف الزاهرة النجوم صاحب قال حتى وُجُدد، قدماء مؤرخون األمر هذا الحظ وقد
وآخر العرب من مرص ويل من آخر هو هذا «وعنبسة إسحاق: بن عنبسة والية عىل كالمه
أوالد الشام إىل ترسل بغداد كانت أن «وبعد عيل: كرد وقال الجامع.» املسجد يف صىل أمري
الرتكي أفريدون الفروع من إليها ترسل أصبحت األصول، من قوادها وأعاظم الخلفاء
يف الحكم ألن الحكم صورة يف الفرق فظهر املوايل، من املولد ومحمد الرتكي وخاقان
الرأي صاحب استشارة األمر صاحب أحب إذا إال به للجماعة عالقة ال فرديٍّا كان الغالب

خاصة.» استشارة
وخصوًصا الكثري، اليشء البغداديني العمال من لقيت ومرص الشام بالد أن والحق
سيطر هذا املعتز عهد ويف املعتز. عهد إىل واملعتصم املتوكل عرص وليت التي الفرتة يف
أبناؤه جاء ثم سنة، عرشة اثنتي مدة تامة سيطرة والشام مرص عىل طولون بن أحمد
دولتهم. انقرضت أن إىل البالد عىل فسيطروا وشيبان وهارون وجيش خمارويه وحفدته
بغداد، عن تماًما مستقلون أنهم أهلوهما شعر ومرص الشام عىل الطولونيني وباستيالء
أن جيش، ابنه أو طولون بن أحمد رأسه عىل جيًشا هيَّئُوا هم إذا استطاعتهم يف وأن
دولة ألنفسهم يُنشئوا وأن الغاشم، الرتكي السلطان من ينجوا وأن باهرة بأعمال يقوموا
الحضارة يف الخاص «الطابع» ذات الطولونية الدولة وكانت ذلك فكان سيادة، ذات

والعمران.
قوية دولة تصبحان واحدة حكومة ألفتا إذا أنهما والشام مرص «ورأْت عيل: كرد قال
إىل الطولونية مرص جيوش مجيء لوال إنه نقول أن الواجب من إنه ثم بأسها.» يُرهب
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رش تحت واقعة الشام لكانت الثالث القرن أواخر يف القرامطة خطر من إلنقاذها الشام
الباطنيني القرامطة من ومرص الشام خلصت املرصية الجيوش بفضل ولكن مستطري،
لهم. الشاميني غوغاء من طائفة بمماألة يقوى نفوذهم كاد أن بعد طويًال دهًرا األرشار
يَُرْقها لم بغداد أن يظهر ولكن مرص، جيوش بفضل واطمأنت البالد سكنت وهكذا
تدبر فأخذت آخر، نفوذ أي من لها خالصني والشام مرص تريد إنما فهي األمر، هذا
سنة عليها فقضت توفقت حتى الطولونية، الدولة عىل القضاء عىل وتعمل الدسائس
وهناء. خري كل فيه ومرص الشام بالد لقيت سنة أربعني نحو طوله عمر بعد ٢٩٢ه
سليمان بن محمد املعتضد بغداد خليفُة بعث حتى الطولونية الدولة عىل قيض إن وما
وهم وقتلهم، الطولونيني أبناء عىل مرصوقىض نحو سار ثم دمشق، عىل فاستوىل الكاتب
إىل منهم استباقهم من وأشخص النعاج، تُذبح كما يديه بني ذبحهم إنسانًا عرشين نحو
فوجئت أن تلبث لم ولكنها ومرص، الشام ملك استصفت قد أنها بغداد ظنت وقد بغداد.
فإن عجب وال اإلخشيدية، الدولة هي تلك مًعا، ومرص الشام بأمر استقلت أخرى بدولة
والشام مرص تنفصل أن مستلزماته من كان العباسية الدولة فيه كانت الذي االضطراب
من أقل كانت وإن اإلخشيدية والدولة رجالها. وفساد املركزية اإلدارة لسوء بغداد عن
بغداد، دولة بكثري تفُضل كانت فإنها إداريٍّا، وإتقانًا عمرانيٍّا نشاًطا الطولونية الدولة
ذلك وكان اإلخشيد طغج بن محمد هو اإلخشيديني من ومرص الشام بني جمع من وأول
التدبري، حسن حازًما مقداًما وسياسته إدارته يف بارع جد كان هذا ومحمد ٣٢٣ه، سنة
الشامي القطرين عىل جميًعا سيطروا وقد كافور، ومواله وعيل أنوجور ابناه كان وكذلك
عجب وال وعلًما، وهناءة عيًشا حال خري عىل كافور عهد يف البالد وأصبحت واملرصي،
ليلة كل عنده تقرأ وكان ويجيزهم، الشعراء يدني — الذهبي قال كما — كافور كان فقد
بالسياسة خبريًا والهبات الِخَلع كثري كريًما وكان والعباسية، األموية الدولة وأخبار السري
وكذا إليه، ميله ويظهر املغرب صاحب املعز يهادي وكان داهية. العقل جيد ذكيٍّا فطنًا
الخري يف راغبًا الفرات بن جعفر الفضل أبو وزيره وكان العباس، لبني بالطاعة يذعن
صاحب النجريميُّ هللا عبد بن إبراهيم إسحاق أبو العلماء من خدمته يف كان وممن وأهله،

… الناس حوائج لقضاء وعشية غدوة الجلوس يداوم وكان اج، الزجَّ
األولياء اجتمع تويف وملا حال، أحسن عىل عهده يف كانت البالد أن القول وصفوة
اإلخشيدي، عيل بن ألحمد الوالية وعقدوا كتابًا بذلَك وكتبوا يختلفوا، أال وتعاهدوا وتعاقدوا
طغج بن هللا عبيد بن ألحمد التدبري وجعلوا والحجاز، ومرص الشام منابر عىل له ودعوا
ذهب الشام يف الباطنية حركات قويت وملا ٣٥٧ه. سنة ذلك وكان الفرات، البن والوزارة
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واستولوا فهزموه حركاتهم، عىل ليقيض بنفسه الشام إىل طغج بن هللا عبيد بن الحسن
وطالبوه الفرات، ابن عىل ثاروا قد األتراك الجند أن وجد مرص إىل رجع ملا ثم الشام، عىل
امُلعز إىل بعضهم وكتب وحاشيته، أهله ودور داره ونهبوا وقاتلوه عليه، له قدرة ال بمال
اضطر ثم األمور، أ فهدَّ أولئك كل طغج بن هللا عبيد بن الحسن رأى يستدعونه، الفاطمي
صحبة الفاطمي املعز عساكر وصول خرب بلغه فيها هو وبينما الشام، إىل العودة إىل
مرص حكمت أن بعد اإلخشيدية الدولة انقضت وهكذا مرص، عىل واستيالئه الصقيل جوهر
حتى أمورهم ينظمون مرص يف قليًال الفاطميون لبث وما سنة. وثالثني أربًعا والشام
فذهب العبيدي، فالح بن جعفر األمري رأسها عىل وكان لفتحها، الشام إىل بالجيوش بعثوا
يف الشام لقيت وقد البالد. ومهد وأرسه طغج بن هللا عبيد بن الحسن وحارب دمشق إىل
عن يطردونهم دائًما كانوا الفاطميني الخلفاء ولكن القرامطة، من كبريًا عنتًا الفرتات هذه
الذين الروم هناك كان بل البالد، يفسدون الذين هم وحدهم القرامطة يكن ولم أهلها،
فلما حياته، يف أمامهم يقف حمدان بن الدولة سيف وكان البالد، بشمال يوقعون كانوا
الشام عىل السيطرة يف وطمع الروم ملك نقفور به استخف املعايل أبو ابنه وخلفه هلك
محمود أبا فأرسلوا القوي، العدو هذا أمام األيدي مكتويف يقفوا لم املرصيني ولكن كله،
الروم وغادر دمشق فدخل ألًفا، عرشون إنه يقال عسكر يف الشام إىل فالح بن جعفر بن
وبريوت وصيدا بعلبك وعىل عليها سيطروا قد كانوا أن بعد ٣٦٤ه سنة الشام أرض

ونهبوها. فخربوها وجبيل
يتنازعه كان فقد حياته، فرتات رش من هي الرابع القرن يف فرتة الشام قىض وقد
الفاطميون كان وقد والعقيليني، كالحمدانيني والتهم أو والعباسيني الفاطميني من كلٌّ
بذلوا وقد العالقات، من البلدين بني ملا ملرص تابًعا الشام استبقاء عىل الحرص شديدي
مرة سار الفاطمي العزيز الخليفة إن حتى كثرية، جيوًشا وجيشوا عظيًما شيئًا ذلك يف
وصل وملا العباسيني، ووالة القرامطة من الشام الستخالص ألًفا سبعني رأس عىل بنفسه
يومئٍذ وكان البويهي الدولة عضد غالم وأُفتكني القرامطة قاتله فلسطني أرض من الرملة
دينار، ألف إليه أحرضه ملن العزيز فجعل أفتكني وهرب العزيز فخذلهم الشام، عىل متغلبًا
مرص إىل معه وأخذه عليه وأنعم فكرمه العزيز، إىل العقييل دغفل بن مفرِّج فأحرضه
وأعطاه أيًضا العزيز فالطفه القرامطة صاحب وأما معزًزا. مات أن إىل فيها واستبقاه
ولم كان. وهكذا األحساء، إىل الشامية الديار من ينرصف أن إليه وطلب والرياش األموال

الحمدانيني. إال الشام عن يدفعونهم أقوياء خصوم الفاطميني أمام يبق
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الوقت أن العزيز رأى الفضائل، أبو ابنه وخلفه الدولة سيف بن املعايل أبو مات وملا
الدولتني، بني والتذبذب فيه كان الذي االضطراب من وإنقاذه الشام الستصفاء حان قد
أفامية يف الحمدانيني وبني بينه القتال ووقع منجوتكني، وعليه حلب إىل قويٍّا جيًشا فسريَّ
فاستعان حلب منجوتكني دخل ثم الحمدانيون، فانهزم ٣٨٢ه، سنة — املضيق قلعة —
ينرص أن أنطاكية يف نائبه إىل باسيل فكتب املرصيني، عىل الروم ملك بباسيل الفضائل أبو
أن قبل الروم وفاجئوا العايص عربوا بذلك املرصيون علم فلما لجب، بجيش الفضائل أبا
القتل. فيهم وأكثروا أنطاكية إىل وأرجعوهم وهزموهم الروم املرصيون وقهر يفاجئوهم،
سنة املخاضة» «وقعة ُدعيت التي الوقعة هذه يف الروم من «ُقتل األنطاكي: قال
حلب.» إىل رجعوا ثم ففتحوها أنطاكية إىل املرصيون وسار آالف، خمسة زهاء ٣٨٤ه
أزعجتها، بمصيبة أصيبت أنها لوال جميعه الشام عىل تسيطر أن املرصية الجيوش وكادت
رأى ملا بالشام االستقالل وإعالنه الفاطمي الخليفة عىل وخروجه منجوتكني طمع وهي أال
الفاطمية الحظرية إىل الشام وأعادوا هزموه جنًدا إليه الخليفة فأرسل العظيم، فوزه من

تاريخه. يف مسكويه ابن ذلك ل فصَّ كما
٣٨٧ه سنة صور أهل ثورة الفرتة تلك يف الشام يف جرت التي املزعجة الحوادث ومن
عليها وكتب باسمه السكة ورضب الفاطميني عىل هذا ثار فقد ُعالقة، اسمه ح مالَّ بقيادة
فاستجار لتأديبه، أسطوله املرصي الخليفة إليه أرسل وقد عالقة»، لألمري فاقة بعد «عز
والرومي، املرصي األسطوالن فالتقى مراكب عدة هذا إليه أنفذ وقد الروم بملك عالقة
الزمن من القصرية الحقبة هذه يف ترى فأنت املرصي. النرصلألسطول وُكتب الروم فُهزم
الحاكم عهد ويف ونشوته. بامللك ليستمتعا جنسهما بني عىل بالروم اثنني رجلني استنجاد
وفتكوا الشام، عىل الجراح بن دغفل بن املفرج بقيادة ٤٠٤ه سنة األعراب ثار هللا بأمر
من كثري وهرب البالد فأفسدوا عليه متغلبني وأقاموا الدولة، علم املرصي وبأمريه بأهله
إليها عاد أن بعد إال البالد تسكن ولم وأنطاكية، والالذقية الروم بالد إىل النصارى أهلها

والطمأنينة. السكينة إليها وأعادوا املرصيون
كما الشام إىل الروم ملك أرمانوس سار ٤٢١ه سنة أيًضا هللا بأمر الحاكم عهد ويف
البلغار ملك مثل جميًعا الفرنجة ملوك الشام لغزو معه جاء وقد املعري، املهذب ابن يقول
ستمائة عىل يزيد عظيم جمع يف والفرنج والبلجيك واألرمن والخزر واألملان الروس وملك
يحىص، ال ما منهم وغنموا وهزموهم جميًعا والشاميون املرصيون فقاتلهم مقاتل، ألف
أوروبا أرادت صليبية غزوة هي الغزوة هذه أن ويظهر امللوك، أوالد من جماعة وأرسوا
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العنت من مرص أصاب ما الحاكم عهد يف الشام أصاب وقد الشامية. البالد عىل توجيهها
ونقض والقدس، دمشق كنائس خرب كذلك مرص كنائس خرب أنه فكما واالضطراب،
اإلسالم أراد من بالنداء؛ وأمر للمسلمني مساجد تعمر بأن وأمر بيده الكنائس بعض

يخرج. أن إىل آمنًا كان الروم بالد إىل االنتقال أراد ومن فليسلم
النصارى. كنائس فبنى الحاكم عاد ثم الروم، بالد إىل الشاميني من كثري خرج وقد
قد الباطنيني دعاة وكان الشامية، البالد يف الدرزي املذهب انترش هذا الحاكم عهد ويف
وحسان املرداسيون ثار الحاكم بن الظاهر عهد ويف الشام. عىل وسيطروا البالد ملئُوا
رأسه عىل مرصيٍّا جيًشا الخليفة إليهم فأرسل الشام، بالد أكثر عىل واستولوا الجراح بن
من املرصية الحظرية يف وأدخلها هدوءها البالد إىل فأعاد الدزبري، أنوشتكني القائد
سنة مات أن إىل الشام عىل أمريًا الظاهر بن املستنرص عهد إىل أنوشتكني ظل وقد جديد.
واألعراب البدو فيه تملكها مشئوًما عهًدا البالد وقضت الثورات إىل البدو فعادت ٤٣٣ه،
فهدَّأ عيل، بن الحسني الدولة مكني بقيادة املرصيون إليها عاد حتى تسكن ولم والروم،
مرص صاحب مع عهدهم الروم نقض ٤٤٦ه سنة ويف الروم. مع االتفاقات وعقد األمور
القحط بسبب الغالل من أردب ألف أربعمائة إليه يبعثوا بأن تعهدوا وكانوا املستنرص،
ونودي عيل بن الحسني الدولة مكني رأسه عىل عظيًما جيًشا املستنرص فجهز مرص، يف
الغلبة كانت كثرية وقائع وكانت الروم، بالد إىل والجهاد بالغزو البالد وسائر مرص يف
بغداد عىل السيطرة يف طمعت الشام يف مرص نفوذ عظم وملا والشاميني. للمرصيني فيها
الحارث أبي بمعاونة بغداد منابر عىل الفاطمي للمستنرص وُخطب ذلك لها فتم والعراق،
الخطبة وقطعت البساسريي ُقتل أن كان ثم ٤٥١ه)، (سنة البساسريي الرتكي أرسالن
أن مرص نفوذ لبث ما ولكن إليه، وما الشام يف محصوًرا مرص سلطان وبقي بغداد من
كثرية فتن ووقعت نفسها، مرص يف الدولة لضعف أيًضا الشامية الديار يف يضعف أخذ
موت بعد أمرهم ضعف قد املرصيني الخلفاء أن والحق والشاميني. املرصي الجند بني
لدالت قيام، خري باألمر وقيامها — امللك ست — القصور سيدة ظهور ولوال الحاكم،
أصيب أن بعد غضارته للملك أعادت وسياستها بحكمتها ولكنها بعيد، عهد منذ الدولة
األحوال حسنت الظاهر ابنه جاء وملا مشهور. معروف هو بما الحاكم عهد أواخر يف
جديد من االضطراب عاد املستنرص ابنه جاء ملا ثم اإلدارة، حسن مستقيًما كان ألنه قليًال
حني بني واملتغلبة الروم وتسلط العمال تغري وكثرة اإلدارة سوء من تنئ البالد وأخذت
املستنرص، عهد بعد الشامية الديار عن ظله ينحرس أخذ الفاطمي امُللك أن والحق وآخر.
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عرص يف كان أن بعد جيشهم فإن وإداريٍّا؛ عسكريٍّا الفاطميني ضعف ذلك يف والسبب
جيش يطأها لم مرص أرض إن قيل حتى قوي مقاتل، ألف املائة عىل يزيد والعزيز املعز

الفاطمي. املعز جيوش من أكثر اإلسكندر جيوش بعد
امللك شمل فتمزق املستنرص، عهد يف هزيًال أصبح القوي الجيش هذا إن أقول
بأن املستعيل واكتفى عهد، يف والحجاز والشام ومرص املغرب عىل سيطر الذي العظيم
وانقضت دولتهم وهنت أيامه ويف الذهبي: قال الشام. نواحي وبعض مرص عىل يسيطر
أنطاكية عىل الفرنج ونزل والفرنج، األتراك عليها واستوىل الشام، بالد أكثر من دعوتهم
الحني هذا ومنذ ٤٩٢ه، سنة والقدس املعرة وأخذوا ٤٩١ه، سنة أشهر ثمانية وحرصوها
السيطرة عىل يعملون وأخذوا عليها، نفوذهم وبسطوا الشامية البالد عىل الفرنج سيطرت
يوسف الدين وصالح زنكي بن محمود الدين نور البطل ظهور ولوال نفسها، مرص عىل
من كثري عىل الفرنجة سيطر وملَّا مربًما. قضاء والشام مرص عىل الفرنجة لقىض أيوب بن
هي وبالدها بذلك لها وأنَّى تنجدهم، أن بمرص واستغاثوا بهم ذرًعا أهله ضاق الشام مدن
بالشام: حل مما باملرصيني يستغيث قصيدة من الهروي القايض قال غارقة. الفوىض يف

ل��ل��م��راح��م ع��رص��ة م��ن��ه ي��ب��ق ف��ل��م ال��س��واج��م ب��ال��دم��وع دم��اءً م��زج��ن��ا
ن��ائ��م ك��ل أي��ق��ظ��ت ه��ف��وات ع��ل��ى ج��ف��ون��ه��ا م��لء ال��ع��ي��ن ت��ن��ام وك��ي��ف
ال��ق��ش��اع��م ب��ط��ون أو ال��م��ذاك��ي ظ��ه��ور َم��ِق��ي��ل��ه��م ي��ض��ح��ى ب��ال��ش��ام وإخ��وان��ك��م
ال��دع��ائ��م واه��ي وال��دي��ن رم��اح��ه��ُم ال��ع��دا إل��ى ي��ش��رع��ون ال أم��ت��ي أرى
ب��ال��م��ح��ارم غ��ي��رة ض��ن��وا ال��دي��ن ع��ن ح��م��ي��ة ي��ذودوا ل��م إذ ول��ي��ت��ه��م
ال��غ��ن��ائ��م ف��ي رغ��ب��ة أت��وه ف��ه��الَّ ال��وغ��ى ح��م��ي إذ األج��ر ف��ي زه��دوا وإذ

أيدي من الشام ينقذ وأخذ محمود، الدين نور نجم ملع الفاطمي الحافظ عهد ويف
الفتح هذا وكان حلب، شمايل أرتاح، حصن الدين نور افتتح ٥٤٢ه سنة ففي الفرنجة،
بعد واحدة الشامية البالد وتحررت الفتوح استمرت ثم البالد، يف الزنكية الفتوح أول
٥٦٢ه سنة جيًشا جهزوا املرصية الديار يف األمر تضعضع الصليبيون عرف وملا واحدة،
القاهرة حارصوا ثم وأرسوا، وقتلوا بلبيس مدينة فأخذوا مرص، عىل االستيالء به يريدون
يحرقوا أن الناَس شاوُر الوزيُر فأمر — السيوطي يقول كما — الشعرية باب ناحية من
أموال للناس وذهبت العاصمة، فنهبت القاهرة من وانتقلوا بأيديهم بلدهم فأحرقوا مرص،
الخليفة أرسل ذلك فعند يوًما، وخمسني أربعة مرص يف تعمل النار وبقيت تحىص ال
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نسائه بشعور إليه وبعث الدين، بنور يستغيث مرص يف الفاطميني خلفاء آخر العاضد
الجيوش الدين نور ز فجهَّ الفرنج»، من نسائي واستنقذ «أدركني فيها: يقول رسالة مع
ورجع القاهرة فدخلوا الدين، صالح أخيه ابن مع شاور بن شريكوه الدين أسد وعليها
عىل يقيض أن لصالح بدا ثم يومئٍذ، من مرص يف الزنكية الدولة أمر وعظم الفرنجة

فالشام. مرص يف للعباسيني وخطب ففعل الفاطميني،
منذ األيوبية الدولة محلها وحلت والشام مرص من الفاطمية الدولة انقرضت وهكذا
لولده مرص فأعطى بيته، أهل بني اململكة الدين صالح قسم ٥٨٢ه سنة ويف ٥٦٧ه. سنة
بكر أبا العادل أخاه وأعطى الظاهر، لولده وحلب األفضل، لولده والشام عثمان، العزيز
حماة املظفر أخيه البن وأعطى فيها، العزيز ولده أتابك وجعله بمرص، كثرية إقطاعات
أكانت أدري وال ومرص، الشام عىل األيوبيون امللوك وتتابعت وميافارقني، ومنبج واملعرة
هنا يقيم كان الدين صالح فإن للشام، تابعة مرص أم ملرص تابعة األيوبي العهد يف الشام
نفوذه وبسط اململكة مرصعىل صاحب العادل أخوه سيطر الدين صالح هلك وملا وهنالك.
كان ٦١٥ه سنة مات وملا حياته، يف الواسع األيوبي امللك عاصمة مرص من وجعل عليها،
والقدس وبدمشق محمًدا، الكامل بمرص فجعل أخوه؛ فعل كما أوالده بني امللك قسم قد
غازيًا، الشهاب وبالرها موىس، األرشف وميافارقني وبالجزيرة عيىس، املعظم إليهما وما
أحد يطمع ولم أبيهم، موت بعد متآخني ظلوا وقد شاه، أرسالن الحافظ جرب وبقلعة
«فال األثري: ابن قال الواحدة. كالنفس وكانوا حسن، بشكل واتفقوا أخيه ملك يف منهم
امللوك نعم إنهم ولعمري أبوهم، يره لم ما والحكم األمر نفاذ من ورأوا ملكهم زاد جرم

اإلسالم.» عن والذب والجهاد الحكم فيهم
املنصورة، عىل دمياط يف املتمكنني الصليبيني هجوم الفرتة هذه يف الحوادث أهم ومن
بأخوته، الكامل امللك فاستنجد ٦١٨ه، سنة واأليوبيني الصليبيني بني عظيم قتال وقع وقد
الفريقني، بني الرسل وترددت املعارك، طالت وقد عظيًما، جيًشا منهم واحد كل فبعث
والالذقية وطربية وعسقالن القدس مدينة للصليبيني األيوبيون يسلم بأن األمر وانتهى
دمياط ويسلموا السالح يلقوا أن عىل والشوبك، الكرك عدا ما الساحل وجميع وجبلة
تخريب عن عوًضا دينار ألف ثالثمائة ذلك فوق وطلبوا الفرنجة يقبل فلم للمسلمني،
جماعة عَربَ الصليبيني تعنت املرصيون رأى فلما والشوبك، الكرك طلبوا كما القدس سور
عظيمة فجوة وفجروا دمياط بالد من الفرنجة عليها التي األرض «املحلة» بحر يف منهم
بني حائًال وصار األرض تلك عىل املاء فركب زيادته، قوة يف ذلك وكان النيل بحر من
بالرشوط وقبلوا األمان يطلبون فبعثوا واملدد، املرية عنهم وانقطعت دمياط وبني الفرنج
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أمانيهم فخابت دمياط، تسليم وقبلوا يشء كل عن نزلوا ثم املرصيون، رشطها التي
الفرنساوي لويس القديس مليكهم وأرسوا ممزق، رش والشاميون املرصيون ومزَّقهم
من واسرتاحت املهلك الخطر من ومرص الشام نجت وهكذا رجاله، من ألًفا ثالثني مع
أن إىل البالد مهاجمة عىل املرة هذه بعد الصليبيون يقَو ولم طويًال، دهًرا الصليبيني
يتقاتلون وأخذوا األيوبيون ضعف فلما قليلة، مناوشات بعض إال اللهم األيوبيون، ضعف
وعاد البالد أمر تضعضع بعضهم، عىل بالصليبيني بعضهم ويستعني بل السلطان عىل
ظل أخذ مرص صاحب الصالح امللك عهد ويف القالقل. إثارة إىل جديد من الصليبيون
استكثر من أول وكان ٦٤٧ه، سنة الصالح هلك وملا الشام، من يتقلص األيوبية الدولة
سيطرت قليًال، إال شهرين من أكثر مدته تطل فلم تورانشاه ابنه بعده وجاء املماليك من
ذا وكان الرتكماني أيبك أولهم وكان البحرية، املماليك قوة هي جديدة قوة البالد عىل
من واملماليك األمراء فالتف اليد سخي وكان قوية، سياسة البالد فساس ودهاء، بطش

رقيًقا. مملوًكا كونه مع أمريًا الناس ليقبله األموال إعطاء من أكثر وقد حوله،
لألموال، البذل كثري سيوًسا عاقًال كريًما شجاًعا ملًكا «وكان بردي: تغري ابن قال
الناس ريض حتى كثرة يحىص ال ما ذلك وغري والخيول األموال من سلطنته مدة يف أطلق
حتى يكره ما يسمعونه وهم مات أن إىل به يرضوا مرصفلم أهل وأما الرق. مسه بسلطان
لم والشام وخصوًصا واملرصية الشامية البالد يف االضطرابات وقعت قتل وملا وجهه.» يف
الفرات إىل الشام فشمال فيه، يزالون ما كانوا األيوبيني بقايا فإن للمماليك، بعد يستقر
والشوبك والكرك محمد، املنصور للملك كانت وحماة يوسف، الدين النارصصالح فيه كان
تحت كانت والرحبة وتدمر منكورس، عثمان للمظفر كانت صهيون وبالد للمغيث، كانتا
فدمروا ٦٥٦ه، سنة التتار ظهر املضطربة الفرتة هذه ويف إبراهيم. بن موىس األرشف يد
دمشق، بأهايل ثم حلب بأهايل وفتكوا ٦٥٧ه سنة الشامية الديار نحو واتجهوا بغداد،
قوية جموع وتجمعت مرص إىل ودخلت أمامهم الجيوش فهزمت غزة حتى جنوبًا وساروا
املرصي-الشامي الجيش وفاز ومزقوهم فهزموهم جالوت، عني يف التتار قابلت منهم
بعد البندقداري بيربس السلطنة ويل وملا قطز، امللك يد عىل النرص ذلك وكان مبينًا، فوًزا
يف جيوشه لهزيمة غضب هوالكو فإن التتار، أولهما خطرين: تواجه البالد كانت قطز
مساعي وأحبط التتار عىل القضاء بيربس فاستطاع الصليبيون، وثانيهما جالوت، عني
وطرابلس، وعكا وصور يافا مثل الشامي الساحل يف وقالعهم حصونهم وأخذ الصليبيني،
دمشق وأنقذ مربًما قضاء الصليبيني عىل قىض حتى ٦٧٦ه سنة بيربس الظاهر يمت ولم
خري واملرصية الشامية البالد عىل سيطر سيوًسا شهًما عادًال ملًكا وكان أيديهم، من
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بسلطنة بهاؤها للبالد «عاد سامي: الدين شمس قال سياسة. أفضل وساسها سيطرة
عاد ٦٨٣ه سنة ويف عهده.» يف وفخامة بهاء ذات اإلسالمية السلطنة وصارت بيربس،
جيوش إليهم فسارت وأفسدوها، فدخلوها جديد، من الشام يريدون والصليبيون املغول

رءوسهم. عىل فدمرتها طرابلس إىل ولحقتهم جميًعا وهزمتهم مرص
استفحل قد الصليبيني رأى خليل األرشف ابنه وتوىل ٦٨٩ه سنة قالوون مات وملا
منذ املنيع الصليبيني حصن وكانت عكا وفتح مرص من فنهض الشامية، الديار يف أمرهم
األرشف امللك فدخلها صيدا، فأخلوا رعبوا ذلك الصليبيون رأى وملا دكٍّا. ودكها القديم
واألسكندرونة، والبرتوت وجبيل وطرطوس وعتليت وصور بريوت عىل استوىل ثم وهدمها،
التي األخرية الحملة هي الحملة هذه وكانت الشامي، الساحل من الصليبيني بقايا وطرد
وهذه الداخل طهرت كانت السابقة الحملة أن رأيت وقد الصليبيني. من البالد طهرت
مرص ملك الجني امللك واستطاع منهم، جميًعا الشامية البالد فاسرتاحت الساحل، طهرت
قبلئٍذ كانت أن بعد جديدة لفتوحات أداة واملرصية الشامية الجيوش من يتخذ أن والشام

فقط. للدفاع معدة
كانوا ألنهم سيس يف األرمن بالد لفتح جيوشه السلطان جرد ٦٩٧ه سنة ففي
أمن يف والبالد الظافرة الجيوش رجعت ثم ملكهم فأخضع تسرتيح، البالد يرتكون ال
وعىل ٦٩٩ه سنة للتتار جديد بزحف فوجئت حتى طويًال تلبث لم ولكنها واطمئنان،
بلغت وملا بأهليهما، وفتك وحماة حلب فدخل هوالكو، بن خان أرغون بن غازان رأسهم
قرب الجيشان فالتقى مرص من زحف قالوون بن النارص السلطان مسامع األخبار هذه
أهواًال الشامية البالد وسائر دمشق ولقيت السلطان، وانهزم املرصي الجيش حمصوكرس
والهناء، الهدوء البالد إىل أعادوا أن قالوون أوالد من السالطني لبث ما ولكن جساًما،
حتى ٧٧٨ه سنة شعبان األرشف وهو القالووني البيت من سلطان آخر هلك إن وما
هو جديد عهد عىل البالد فأرشفت مرص، عن يستقلون الشام نواب وأخذ البالد اضطربت
ومخامرة البالد وفساد السلطان حال ضعف برقوق األتابك رأى وقد األتراك، املماليك عهد
كبري، سيد إىل بإسناده امللك شباب تجديد بلزوم وأحس واألعراب، العدو وفساد النواب
عىل فوافقوا الصالح، امللك ويخلعوا يسلطنوه أن إليهم وطلب والخليفة القضاة فجمع
كما االضطرابات إليها عادت ثم األمر أول البالد فهدأت ٧٨٤ه، سنة يف هذا وكان ذلك
ضعف يف عجبًا الدولة هذه وكانت عيل: كرد األستاذ قال البحريني. املماليك أيام كانت
عصا من كل عرشه من ينزله ضعيًفا كان األكثر عىل امللك ألن الخوارج وقيام اإلدارة
الدعارة وأرباب العربان من السذج عقول عىل يتسلط أن وقدر املماليك من واستكثر عليه
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يقاتل أو امللك، عىل املتقاتلون يتقاتل أن بعد لها شأن ال والقاهرة … الناس من والطمع
وسد الذي األمري أو السلطنة عىل املتنازعني أحد ويظفر والتمرد العصيان أرباب القواد
تفعل األقل، عىل أيام ثالثة أو أيام سبعة أسواقها تزين أن إال العايص دابر اجتثاث إليه
أخالفهم األتراك أيام يف ثم الرشاكسة أيام يف دمشق وكانت … يحدث حادث ألقل ذلك
يف الفوىض عمت وقد البشائر. وتدق السلطان فيفرح يقع، ظفر ألقل أيام سبعة تزين
هاجمها حني وخصوًصا البالد يف الخوف وانترش االضطراب وساد األتراك املماليك عهد
بهاء قال حتى األعاجيب أهليهما يف وفعل وحلب دمشق فهدم ٨٠٢ه، سنة تيمورلنك

أفعالهم: جراء من بها حلَّ ما ويصف الشامية، البالد يرثي البهائي الدين

ال��ح��دث��ان ط��وارُق ب��ه��ن ��ت َح��فَّ وح��س��ن��ه��ا ال��ب��روج ت��ل��ك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ب��ال��ث��ي��ران ال��غ��زالن وت��ب��دل ول��ط��ف��ه دم��ش��ق وادي ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ب��دخ��ان أب��دل��ت ال��م��ن��ازل ن��ور رأت ل��م��ا ف��ؤاَده��ا ال��ح��ري��ُق وش��ك��ا

∗∗∗
ال��ن��ي��ران ف��ي ل��ل��ج��ن��ات ف��ع��ج��ب��ت أُض��رم��ت م��ن��ه��ا ال��م��اء ف��ي ج��نَّ��اتُ��ه��ا
ال��ع��ق��ي��ان ك��ذائ��ب ص��رن واآلن ف��ض��ي��ًة ن��ه��ره��ا م��ع��اص��ُم ك��ان��ت
ق��ان��ي ب��أح��م��ر م��ن��ه��ا ف��ت��خ��ض��ب��ت ب��ه��ا ول��ج��ت تُ��رك��ه��م إال ذاك م��ا

∗∗∗
ال��ف��ت��ان ب��ح��س��ن��ه��ا وال��ب��رك��ت��ي��ن «ت��ن��ك��ز» ج��ام��ع ع��ي��ن��اك ع��اي��ن��ت ل��و
واإلي��وان ال��م��ح��راب وت��ه��دم ورَّاده��ا م��ن «ال��م��رج��ي��ن» وت��ع��ط��ش
ال��م��رج��ان ع��ل��ى ال��ل��ول��و ح��ك��ى دم��ًع��ا م��ل��ونً��ا ب��ال��دم��وع ج��ف��ونُ��ك ألت��ت

∗∗∗
األرك��ان؟2 ذرى ف��ي ت��ف��ت��ل وال��ُم��ْغ��ل ول��ي��دك��م ي��م��ُن أي��ن أُم��ي��ة أب��ن��ي
ال��ن��س��وان ع��ل��ى ع��راب��ده��م أل��ق��وا ان��ت��ش��وا ح��ت��ى ب��ص��ح��ن��ه3 ال��خ��م��ور ش��رب��وا

والتفرج. التنزه به يراد شامي تعبري وتفتل: املغول، هم املغل 2
أمية. بني جامع إىل يرجع الضمر 3
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س��ف��ي��ان أب��و ال ص��خ��ر ال��ف��ت��ك ف��ي ف��ق��ل��وب��ه��م ب��ك��ى ط��ف��ًال ي��رح��م��وا ل��م

∗∗∗
ب��ي��ان ب��غ��ي��ر م��غ��ان��ي��ه��ا ص��ارت ودرس��ه��ا ال��ع��ل��وم ت��ل��ك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
أخ��ت��ان ف��أن��ت��م��ا ال��م��ص��اب ذا ف��ي «ب��ح��م��ات��ن��ا» أس��وة ل��ك أع��روس��ن��ا
ِب��َه��َوان ع��زه��ا م��ن ف��اس��ت��ب��دل��ت ه��االت��ه��ا ع��ن ال��ح��س��ن ب��دور غ��اب��ت
ال��دوران ف��ي األف��الك ف��ك��أن��ه��ا ل��ف��ق��ده��ا ال��ري��اض «ن��واع��ي��ر» ن��اح��ت

بها: حل ما ويصف يرثيها الشهباء حلب أدباء بعض وقال

ح��ل��ب ف��ي ح��لَّ م��ا ع��ل��ى ال��زم��ان ط��وَل م��ن��س��ك��ب م��ن��ك ب��دم��ٍع ج��ودي ع��ي��ن ي��ا
ال��ح��رب ال��ح��م��ى ذاك ع��ل��ى ال��غ��راب ن��اح س��اح��ت��ه��ا أمَّ ق��د ال��ذي ال��ع��دو م��ن
م��ن��س��ل��ب! غ��ي��ِر ع��زٍّ ث��وَب ك��س��وت��ن��ي وق��د ع��ل��ي��ك ش��ه��ب��ا ي��ا وي��الُه وي��الُه
وال��ن��وب األغ��ي��ار ي��د ف��ي��ك ب��ال��ذل ح��ك��م��ت ق��د وال��ع��ز ال��ع��ال ذاك ب��ع��د م��ن
ال��ج��ن��ب وال ال��ق��رب��ى ذي ل��ج��ارك ي��رع��وا ول��م ع��ل��ي��ك ح��ك��اًم��ا ال��ُم��ْغ��ل وأص��ب��ح
ب��ال��ح��وب األق��ط��ار م��ن ق��ط��ر ك��ل ف��ي وان��ت��ش��روا ال��س��اداِت أه��ل��ك وَف��رق��وا
ب��ال��ن��ك��ب م��ن��ك ن��ح��و ك��ل ف��ي ي��س��ع��ون غ��دوا ح��ي��ن ال��م��ع��م��ور رب��ع��ك وخ��رب��وا
ال��ك��ت��ب أش��رف م��ن ب��ه��ا م��ا وح��رَّق��وا م��ع��ظ��م��ه��ا ال��ل��ه ب��ي��وت م��ن وخ��رَّب��وا
وال��ح��ج��ب ال��س��ت��ر ذواِت ال��ح��ري��م َس��بْ��ُي ع��ظ��م��ت ال��ت��ي ال��ك��ب��رى م��ص��ي��ب��ت��ك ل��ك��ن
وم��رت��ق��ب الٍه ع��ل��ى وي��ج��ت��ل��ي��ه��ا ي��ف��ض��ح��ه��ا ال��دي��ن ع��دو إل��ي��ه��ا ي��أت��ي

األخرق وسلطانهم املماليك نفوذ إليها عاد البالد، خرب أن بعد تيمور رحل وملا
سفاًكا، سكريًا أخرق سخيًفا كان النارص امللك السلطان فإن البالد، يف كثرية فتن ووقعت
عادت ثم قليًال البالد فهدأت سلطانًا، الخليفة جعلوا ثم أصحابه قتله حتى األفاعيل ففعل

العثماني. الجيش طالئع داهمتها حتى ذلك عىل واستمرت الفوىض، إىل
سليم، السلطان هو قوي سلطان العثماني التخت عىل كان العارش القرن أوائل يف
نفسه وكانت العجمية، الصفوية الدولة نفوذ عىل القضاء ودهائه بقوته استطاع وقد
يرجوان قبله من وجده أبوه وكان املرصية-الشامية، الدولة عىل السيطرة إىل تطمح
ويف الشام. بالد يف املماليك دولة رجال بعض مع كثرية ومناوشات حروب ولهما ذلك،
الشامية، البالد عىل السيطرة به يريد كبريًا جيًشا العثماني السلطان أرسل ٩٢٢ه سنة
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العثماني السلطان إىل فأرسل والشام، مرص ملك الغوري قانصوه السلطان الخرب فبلغ
السلطان ودخل الغوري، قانصوه وُقتل الجيشان واشتبك يقبل، فلم الصلح؛ عليه يعرض
من فيه كان ما عىل املماليك عهد النقضاء الناس تألم وقد دمشق، ثم حلب العثماني

الشام: شعراء بعض قال حتى اضطراب

ُس��م��ع��ا ق��د خ��ال��ٍص ب��دع��اء دع��ا ��ام ال��شَّ ع��ل��ى م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
م��ع��ا ون��ب��ك��ي��ه��ا ت��ب��ك��ي��ن��ا ف��ه��ي وح��ش��ٍة م��ع ظ��ل��م��ًة ف��ك��س��اه
اج��ت��م��ع��ا ال��ل��ذي��ن وال��ج��ور ـ��ظُّ��ل��م ال م��ن ال��ض��ر ��ه م��سَّ م��ن دع��ا ق��د
أب��دع��ا ق��د ال��ت��ي ال��ل��ه س��ن��ة ب��ه��ا ح��لَّ م��ا ال��ش��ام ف��أص��اب

الذي طومانباي امللك وقتل مرص، إىل الشام فتح بعد العثماني السلطان سار ثم
ملكه عاصمة إىل رحل ثم مرص، عىل نفوذه وبسط الغوري، قانصوه بعد املرصيون واله
األشجار. ويقطع البيوت ينهب كان الذي العثماني الجند من الويالت تقايس البالد وأخذت
باشوات رحمة تحت البلدان أصبح فقد مرص، يف منها بأحسن الشام يف الحال كانت وما
املؤرخ يصفه كما وسلطانهم صالحني والباشوات الجند يكون وكيف وجندهم، الرتك
وإقامته وسكره، بلذته مشغوًفا كان بل ظالم، من مظلوًما أنصف «ال إياس: ابن املرصي
ال عثمان ابن وكان يختارونه، بما لوزرائه الحكم ويجعل املرد الصبيان بني املقياس يف
له وليس الناس، من ألحد أعطاه إذا أمان له كان وما الرشاكسة، دماء سفك عند إال يظهر
يف وعادتهم امللوك كقول واحد قول عىل يثبت ال ومنقوض، ناقض وكالمه فعل، وال قول
الذهب من وأحماًال أحماًال والشام مرص من عثمان ابن السلطان ساق وقد هذا أفعالهم.»
بما الناس وأهلك واملكوس، الرضائب ووضع واألثاث، والرياش والتحف والكتب واملتاع
والشام؛ مرص أمر هان سليمان ابنه وجاء سليم هلك وملا الرضائب. من عليهم فرضه
كان التي الجديدة بالفتوحات له الخاضعة املفتوحة البالد تنظيم عن مشغوًال كان فإنه
يظفر وكان مرة، عرشة اثنتي من أكثر والفتح الغزو إىل بنفسه هو خرج وقد فيها، يطمع
عهد يف والشامية املرصية للبالد يكن ولم العثمانية، اململكة رقعة ع فوسَّ موقعة؛ كل يف
والسباهية االنكشارية الجند من األمرين وتعاني بالفتوحات أفراحها تظهر أن إال سليمان
مراد بعده جاء ثم وسرية، أخالًقا الناس رش وكان السكري سليم ابنه خلفه ثم والداالتية.
القرن انتهى وملا وإرهاق، عنت كل عهده يف والشامية املرصية البالد لقيت وقد الثالث
كان الذي املضطرب القديم النظام تغري الناس ل أمَّ عرش، الحادي القرن ودخل العارش
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البلدة يف يقيم ال كان الوايل فإن إدارتهم، واضطراب الوالة استقرار عدم فيه يشء أقل
واحًدا القرن ذلك يف دمشق والة عدد بلغ وقد الرضائب، ويرضب وينهب يخرب ريثما إال
وقد ثالثني، من أكثر مرص تولوا والذين واليًا، ٥٠ من أكثر حلب والة وعدد واليًا، وثمانني
ليتوفر يستقر ال منهم الصالح الوايل وكان منهم. والشدائد الويالت تقايس البالد كانت
رش ومن تحىص، أن من أكثر والشام مرص يف العثمانيني الوالة وفظائع اإلصالح، عىل
بعض نظم وقد ٩٧٣ه، سنة فيها وكان املقتول باشا محمود مرص يف العثمانيني الوالة

فقال: وفاته تاريخ مرص أدباء

رح��م��ه ل��ل��ع��ال��م ف��ي��ِه ح��ي��اٌة م��ح��م��وٍد م��وُت
(ُظ��ْل��م��ه/٩٧٥) ال��ت��اري��خ ف��ي وه��و ن��وٌر ب��ال��ن��اِر َق��تْ��لُ��ه

آخر: وقال

َغ��ص��ي��ب��ه م��ن��ي��تُ��ه ف��س��اق��ت��ه ن��ح��س ي��وم ب��اش��ا م��ح��م��ود أت��ى
م��ص��ي��ب��ه م��ن��ه ج��اءه ب��ق��ي��ٍظ َح��يْ��َط خ��ل��ف ال��ن��اص��ري��ة ت��ج��اه
م��ص��ي��ب��ه ف��ج��اءت��ه ف��ح��رَّره��ا راٍم ك��ف رم��اه ب��ب��ن��دق��ة

يف وخصوًصا جميًعا، البالد يف والضنك والقحط الجوع العثماني العرص يف كثر وقد
بقوله: بعضهم رثاه الذي باشا أويس عهد

ال��وع��ي��د يَ��ْخ��َش ول��م ال��ح��ك��م ف��ي ج��ار إن��ه أوي��ًس��ا ال��ل��ه أه��ل��ك
م��زي��د ف��ي ت��ب��دَّى ال��س��ل��ُب وب��ه واع��ت��دى تَ��ج��بَّ��ر م��ص��َر أت��ى م��ذ
ي��ف��ي��د ال ف��ي��م��ا ب��ال��ج��ه��ل ��ه��ا أمَّ ف��ت��ن��ٍة م��ن وك��م ال��ح��رَث أه��ل��ك
م��ح��ي��د ع��ن��ه ل��ه ك��ان وال ال أف��ل��ت��ه م��ا ال��م��وُت ده��اه م��ذ
ع��ن��ي��د/٩٩٩) ج��ب��ار ك��ل وخ��اب (ه��ا أرَّخ��و ب��وف��اٍة س��ع��يً��ا خ��اب

القساة الوالة من طائفة وليه فقد مرص، من بوالته حظٍّا أسعد الشام يكن ولم
حلب أهايل قتل ٩٣٤ه سنة ففي الوالة؛ من أفضل فيه الرشع قضاة يكن ولم الظلمة،
األموال عىل وللنظر وأمالكها، حلب أوقاف لتفتيش جاء الذي أحمد بن عيل قايض قرا
انتهزوا الناس عىل ضيق وملَّا الفلفل، من أغىل وجعله وامللح القمح ثمن ولرفع السلطانية،
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بالنعال رضبًا وقتلوه عليه وتجمعوا الجمعة يوم للصالة الجامع املسجد عىل دخوله فرصة
بالحجارة. ورجًما

من حاًال أحسن عرش والثاني عرش الحادي القرنني يف العثمانيون الوالة يكن ولم
البالد أمراء بعض وانتهز البالد، يف منترشة الفوىض كانت فقد السابق، القرن يف الوالة
يف املماليك من نفر هؤالء ومن ببالدهم، عصيانهم فأعلنوا الضعف وذلك الفوىض هذه
رحمة تحت الوايل صار حتى هؤالء أمر عظم وقد الشام، يف املتنفذين من وطائفة مرص
جامكيته يأخذ أن سوى له َهم وال القلعة يف كالسجني وهو القصرية مدته يقيض هؤالء،

يستطيعها. طرق كل من األموال ويجمع
يرى كان الذي الكبري بك عيل بمرص العرص هذا يف نجموا الذين األمراء أعظم ومن
واتفق منهم، البالد ينقذ أن بد ال وأنه ظالم، دخول والشام مرص إىل العثمانيني دخول أن
إليهما العثمانية الدولة فوجهت والثورة، العصيان عىل عكا أمري العمر ضاهر الشيخ مع
يف طمع العثماني بالجيش الكبري بك عيل ظفر وملا عليه، يتغلبا أن استطاَعا عظيًما جيًشا
قائده أرسل ١١٨٥ه سنة يف ثم العربية، الجزيرة وأكثر ومكة وجدة اليمن ففتح التوسع
والقدس ونابلس غزة عىل فاستوىل الشام؛ بالد إىل حملة رأس عىل الذهب أبا بك محمد
يستميلوا أن استطاعوا األتراك ألن يدخلها؛ أن دون وتركها دمشق حارص ثم ويافا،
فكتب وحده، يقاوم العمر ضاهر الشيخ حليفه وترك الشامية الديار فرتك الذهب، أبا
أن لبث ما ثم الشامي، القطر يملك كاد أن بعد بخيانته يخربه بك عيل إىل ضاهر الشيخ
جديد، من مرص عىل العثمانيني سلطة وعادت مرص عىل الذهب أبو وسيطر بك عيل مات
رأسهم وعىل الفرنسيون جاءها حتى والفوىض اإلدارة يف الويالت تقايس مرص وظلت
من يتجزأ ال جزء البالد أن نابليون رأى مرص فتحت وملا ١٢١٢ه، سنة بونابرت نابليون

ذلك. عىل وعزم الشام عىل السيطرة من له بد ال مرص ملك وأن مرص،
يفاجئ لم إن وأنه ملحاربته الجيوش باجتماع نابليون شعر وملا عيل: كرد األستاذ قال
وخيمة األمور عواقب تكون الحربية؛ استعداداتها تتم أن قبل الشام بالد يف العلية الدولة
الدواعي فلهذه السوري، القطر احتل إذا إال عليها آمنًا يكون ال مرص يحتل من وأن عليه،
قاصًدا مقاتل ألف عرش ثالثة ومعه مرص من وقام الشام، بالد فتح عىل نابليون عزم
بذلك عكا أمري الجزار باشا أحمد علم وملا ويافا، حيفا فاحتل العريش طريق من الشام
فرجع الفظيعة، نابليون كرسة وكانت نابليون، إىل فذهب جموعه، وجمع مدينته ن حصَّ
الرشق فرتك العودة، إىل فرنسا يف األحوال اضطرته حتى طويًال فيها يبق ولم مرص، إىل

محاولته. يف بإخفاقه مؤمن وهو
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املركزية الحكومة إىل فكتب مغادرته، من كليرب زميله استاء البالد نابليون غادر وملا
املفاوضات عىل موافقته وطلب الرشق، يف الفرنسيني حال سوء فيه وصف تقريًرا الفرنسية
االنسحاب كاد وملا االنسحاب، عىل العثمانيني فاوض ثم مرص، عن للجالء العثمانيني مع
بعد مرص من الفرنسيون وخرج ١٨٠٠م، سنة يف كليرب وُقتل مرص يف الثورة وقعت يتم
بالد يف يذكر أثر الفرنسية الحملة لهذه يكن ولم أشهر، وثالثة سنوات ثالث فيها بقوا أن
العلمية الناحية من طيبة نتائج لها وكان قيمة، آثاًرا أثرت فقد مرص بالد يف أما الشام.
قويٍّا عجيبًا تطوًرا تتطور مرص أخذت العهد هذا ومنذ سنرى، كما واالقتصادية واألدبية
املتمدن، العالم عن بمعزل عميق سبات يف كانوا أن بعد أبنائها أذهان تنبهت فقد ورسيًعا،
كان وقد والعلمي، واالجتماعي السيايس التأخر يف العثمانية الواليات بقية كحال حالهم
املهندس، ر» به و«له الريايض، «مونغ» مثل — الفرنسية الحملة صحبوا الذين للفرنسيني

الجديد. املرصي الجيل أذهان تنبيه يف أثر أعظم — املخرتع العبقري و«كونته»
السياسية والفوىض االضطرابات إليها عادت مرص عن الفرنسيون رحل أن وبعد
العلمي النشاط من رأته بما الشامية البالد عن تمتاز أخذت ذلك مع ولكنَّها واإلدارية،
لم ولكن مرص، يف الفرنسيون أقامها التي القصرية الفرتة تلك أثناء الفرنيس واالجتماعي
املرصي املالك البيت مؤسس باشا عيل محمد عهد يف إال الكربى نهضتها البالد تنهض
استتب وملا مرص، يف ينترشان والنظام األمن أخذ التاريخ هذا فمنذ ١٢٢٠ه، سنة الكريم
له بد ال أنه مرص عىل املسيطرين األمراء من قبله يراه كان ما مرصرأى يف عيل ملحمد األمر
الشام. لفتح عظيم جيش بإعداد ١٢٤٧ه سنة يف فأمر الشامية، الديار عىل السيطرة من
سورية ضم «إن القضية: هذه عن بك كلوت الطبيب الفرنيس املسترشق يقوله ما وإليك
دولة إنشاء أن األذهان يف تقرَّر فمنذ الباشا، ممتلكات لصيانة رضوريٍّا كان مرص إىل
إدراك يمكن ال بأنه االعرتاف وجب عامة، فائدًة املدنية يفيد النيل ضفاف عىل مستقلة
يجعلها ال الحربي البالد موقع أن فعًال رأينا وقد مرص، إىل سورية بضم إالَّ الغاية هذه
غزوة استثنينا فإذا السويس، برزخ طريق عن خصوًصا الخارجية الغزوات من مأمن يف
عن جاءت الغزوات سائر أن نجد نابليون، بقيادة الفرنسيني وغزوة املغاربة الفاطميني
وغزوتي اإلسالمي، والفتح اإلسكندر وغزوة قمبيز، عهد يف الفرس كغزوة سورية: طريق
الحدود بإعطائها إال مرصمستقلة بقاء إىل االطمئنان يمكن ال ذلك وعىل واألتراك، األيوبيني

طوروس.» يف بل السويس، يف ليست حدودها ألن السورية؛
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به، الباشا إقناع بعد إال القول هذا قال ما أنه يف شك وال بك، كلوت يقول هكذا
بحًرا، إليها يذهب وقسم برٍّا، الشام إىل يذهب قسم قسمني: إىل جيشه الباشا قسم وقد
من فلسطني وفتحت الجيش فسار باشا، إبراهيم ولده الجيش هذا رأس عىل جعل وقد
ففتحت الشمال نحو الجيوش سارت ثم عكا، ملدينة قليل حصار بعد أقصاها إىل أقصاها
وقته يف الشام شاعر قال حتى املرصي بالفتح الشام بالد يف األفراح وعمت فحلب، دمشق
أحوال بعض ويرسد باشا، إبراهيم بها يمدح قصيدة من ذلك يف الجندي أمني الشيخ
الخلق: سوء من الناس به يعاملون كانوا وما العثماني الجند وفظائع األتراك املوظفني

��ال وت��ح��صَّ م��ن��ه��ُم��و ت��وق��َع ��ا ع��مَّ تَ��َس��ْل ف��ال ال��م��ن��ك��راِت اس��ت��بَ��اُح��وا وق��د
َخ��َال؟ َم��َض��رَّت��ه��م ع��ن ح��يٍّ��ا أب��ص��رَت َف��َه��ْل أك��ل��وا ق��د ��ح��ت ل��ل��سُّ وق��ض��اتُ��ه��م
��ال ت��وغُّ ال��ض��الل ف��ي وَزادوا وَط��َغ��ْوا ظ��ه��وره��م وَراءِ م��ن ��ِري��َع��َة ال��شَّ نَ��بَ��ذُوا
أج��ه��ال م��ن��ه��م َق��طُّ تَ��َر ف��ل��م ج��ه��ًال ع��ل��م��ه��ُم أص��ب��ح اإلس��الم وم��ش��اي��ُخ

∗∗∗
وت��ح��يَّ��ال ب��م��ك��ره اس��ت��ع��ان م��ه��م��ا ث��ع��ل��ٌب ال��م��ج��رَب األس��َد ي��غ��ل��ُب ه��ل
ال��ف��ال يَ��ْخ��ت��رق ال��نُّ��ع��م��ان ل��م��َع��رَّة وب��ع��ده��ا س��اَر ال��ش��ام ح��م��اِة وإل��ى
واع��ت��ال وأش��رف َس��َم��ا ال��ج��ب��ال وع��ل��ى ب��ب��أس��ِه «ال��م��ِض��ي��ق» اق��ت��ح��َم إذا ح��ت��ى
ت��ن��ق��الَّ ال��ق��رار ل��دى م��ن��ه ي��خ��ش��ون وك��ل��ه��ا وال��خ��ي��اَم ال��ذخ��ائ��ر ت��رك��وا
… إل��ى ولَّ��ى ُح��س��ي��ن��ه��م وأن ُك��س��رت ج��ي��وش��ه��م أن األت��راَك ي��خ��ب��ر م��ن
ت��أف��ال ل��ن َم��َراح��م ش��م��ِس ِب��ب��زوغ م��ن��اُره اس��ت��ن��ار ب��ال��َع��َرب وال��ع��زُّ
��ال أصِّ ق��د ح��س��ب��م��ا ف��روًع��ا ط��اب��ْت ال��ذي ال��َف��ْض��ِل ج��رث��وم��ُة ح��ب��ذا ي��ا

العرب شمس وبإرشاق األتراك شمس بزوال السوري الشاعر هذا فرح ترى فأنت
بلغت قد مرص يف باشا عيل محمد به قام الذي اإلصالح أن يف شك وال إبراهيم، يد عىل
الناس رأى وملا مرص. لقيت ما مثل لبالدهم يتمنون فأخذوا الشاميني، مسامع أخباُره

واستبرشوا. فرحوا بالدهم يف املرصي الجيش
سورية: يف باشا إبراهيم أعمال عن للحديث عقده فصل أثناء يف عيل كرد األستاذ قال
الحديثة، النظم من وغريه الشورى مجلس وأقام وامللكية العسكرية املجالس رتب قد إنه
يف تفاوت ال والعدل باملساواة الرعايا ومعاملة الخراج لجباية نظاًما وجعل املالية ورتب
الدولة ظل استثقلوا أن النفوذ وأرباب واملشايخ األمراء يلبث لم ولذلك ومذاهبهم؛ طبقاتهم
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الضعفاء دماء تمتص الطفيلية كالحلمة معهم ليعيشوا العثمانيني رجوع وتمنوا املرصية،
املصادرات إبطاَل باشا إبراهيم أيام يف رأت البالد أن مع الوشل، مصة ذلك من وينالهم
مت وُعمِّ والصناعة، والتجارة الزراعة وأحييت ربوعها، يف األمن وتوطد التملك حق وتقدير
هذا بعمله أنه الكثريون وأكد … املعادن بعض واستخرجت القز، ودود الحرير دود تربية
عمرانها الشام أعمال من وغريها وحمص وحماة وعجلون حوران قرى أكثر استعادت
اللُّكَّام جبل قالع مثل أحيانًا الثائرون فيها يعتصم كان التي القالع بعض وخرب القديم،

والشعراء. العلماء وقرَّب القدموس، وقلعة
نفذ أنه وذلك الشام؛ يف قائمة دولته لظلت البالد يف باشا إبراهيم به قام خطأ ولوال
رجال ألن حني؛ إىل يؤخره أن عليه وكان مرص، يف أبوه سنَّه الذي «الجهادية» قانون

الرتيث. بعض يرتيث أن ينبغي وكان والخمول، الكسل تعودوا قد وشبانها البالد
أوالد عىل والتفتيش القبض وقع ١٢٥٤ه سنة «ويف الغزي: كامل األستاذ قال
أو أمه أو أبيه عىل ُقبض منهم يوجد لم ومن العسكري، النظام يف ليدخلوا املسلمني
السفر عن أحجم أو منهم هرب ومن املطلوب، الرجل يحرض أن إىل وُعذِّبوا زوجته
الشاميني أن الشام بالد يف وأنصارهم العثمانيني أرباب رأى وقد للرصاص.» هدًفا يجعل
الشمال يف الثورة قامت حتى النار يف ينفخون فأخذوا املرصية، الدولة عىل انقلبوا قد
يقارب جيًشا ١٢٥٥ه سنة محمود سلطانهم فجهز الثورات هذه الرتك واستغل والجنوب،
العثماني الجيش وهزم نصيبني يف الجيشان فالتقى باشا، حافظ رأسه وعىل ألًفا السبعني
املجيد، عبد ابنه وخلفه محمود السلطان مات الفرتة هذه ويف كثرية، مغانم املرصيون وغنم
محمد رأى وملا املرصية، الدولة ضد أوروبا دول مع فاتفق لبًقا، ذكيٍّا سنه حداثة عىل وكان
األسطول بني حروب ووقعت جميًعا، محاربتهم عىل عزم عليه أوروبا دول تكاتف عيل
من فانسحب ينسحب، أن املرصي الجيش اضطر ثم وعكا، وصيدا بريوت يف اإلنكليزي
عىل الحكيمة الدولة هذه فراق عىل يبكون والوطنية واملروءة العقل وأهل السورية الديار

أيامها. قرص
من الشام رأت ما أفضل من عيل محمد حكومة «وكانت عيل: كرد األستاذ قال
تسعد لم والحديثة الوسطى القرون يف الشام إن بل قرون، أربعة أو ثالثة منذ الحكومات

يماثلها.» عما فضًال منها يقرب بما
سنة اآلستانة يف دولته سفري إىل دمشق يف بريطانيا قنصل برانت املسرت وكتب
سكنى إىل كثري عاد باشا عيل محمد حكم تحت اإليالة كانت «وملا تعريبه: ما ١٨٥٨ه
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البادية، حدود عىل الواقعة الجهات كل ويف حمص حوايل الواقعة املهجورة والُقرى املدن
من بمأمن السكان وجعل الحكومة سلطة احرتام عىل العرب أكره األماكن هذه ويف
كانوا وقد سطوتهم، ظل ويتقلص البالد من يطردون املرصيون يكد ولم … اعتداءاتهم
والتبذير الرشوُة وخلفت الطاعة، نبذ إىل القوم عاد حتى الشديد، لحكمهم الجميع أخضعوا

بالنقص.» املداخيل وُمنيت واالقتصاد، النزاهة املالية إدارة يف

منذ العصور خالل الشقيقني القطرين هذين تاريخ لنا تصور التي الصفحات هي هذه
آالمه يف أخاه بلد كل فيها قاسم صفحات وهي الحديث، العرص أوائل إىل التاريخ فجر
أن أسأل فاهلل شقيقه، إىل البلدين سكان من كلٍّ قلوب تهفو واليوم ومصائبه. وآماله

الشمل. ويجمع األماني هذه يحقق

ت��الق��ي��ا ال أن ال��ظ��ن ك��ل ي��ظ��ن��ان ب��ع��دم��ا ال��ش��ت��ي��ت��ي��ن ال��ل��ه ي��ج��م��ع وق��د
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والدهور، األحقاب مرور عىل البلدين بني السياسية العالقات قوة السابق الفصل يف رأيت
بني عراها تنقطع قد السياسة فإن أقوى؛ واألدبية العلمية العالقات تكون أن وطبيعي
السياسية العالقات بانقطاع بلدين بني العلم ُعَرى تفصم أن ا جدٍّ العسري من ولكن بلدين،
علماءهما تمنع أن تستطيع ال فإنها بلدين بني التفريق يف السياسة فعلت ومهما بينهما،
ومرص الشام بني العلمية العالقات أن والحق واملناقشة. والبحث التزاور من وأدباءهما
يف والفن واألدب العلم وجد أن منذ بينهما موجودة إنها أقول وأكاد القدم، يف ا جدٍّ عريقة
فقد الفينيقيني، زمن إىل ترجع بينهما القوية العلمية العالقات أقدم ولعل القطرين. هذين
روجة دي وأثبت الهريوغليفية، الكتابة وليدة هي الفينيقية الكتابة أن إىل شامبوليون ذهب
تتشابه — الفينيقية األبجدية وهي — حرًفا والعرشين االثنني من حرًفا عرش خمسة أن
بينها الشبه يبتعد ال الباقية السبعة وأن الهريوغليفي، الخط يف مثيالتها مع التشابه تمام
قال كبري، بينهما التشابه فإن اللغتني بني األمر كان وكذلك الهريوغليفيات. مثيالتها وبني
وشمال العرب وبالد سورية لغات «إن املرصية: الحضارة عن كتابه يف لبون كوستاف
والفرع العربي، السوري الفرع أو السامي الفرع فرعني: إىل كأهاليها تنقسم إفريقية
بها، املتكلمني بني كالتي قرابة جميًعا اللغات هذه وبني املترببر، املرصي الفرع أو الحامي
لم اللغات هذه ولكن اليوم، ضاع أويلٍّ واحد أصل إىل ترجع املختلفة ولهجاتها واشتقاقها

البعد.» كل عنه تبتعد
العالقات كثرة الفراعنة زمن يف السياسية للعالقات عقدناه الذي الفصل يف رأيت وقد
العالقات يف أثرها لها كان السياسة العالقات هذه أن يف شك وال البلدين، بني واملحالفات

واألدبية. واللغوية االجتماعية
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احتلوا ملا اليونان فإن أيًضا، قوية القطرين بني العالقات كانت اليوناني العرص ويف
مدرسة وصارت وعقائدهم، وعلومهم وآدابهم لغتهم كليهما فيهما نرشوا القطرين هذين
من كثري كان كما بالدهم، أنحاء من يقصدونها السوريني الطالب كعبة اإلسكندرية
وملا ويُعلموا. ليتعلموا اإلسكندرية وبخاصة املرصية البالد يقصدون الرسيانيني العلماء
فيها ونرشوا املرصية البالد إىل الرسيانيني العلماء من كبري قسم هاجر سورية الفرس غزا
ا، جدٍّ كثريًا القطرين بني العلماء تزاور كان وقد والطب. العلم لغة صارت حتى لغتهم
كان وقد مسكوس»، «حنا كبري أثر فيها لهم وكان السوريني من مرص زار من أشهر ومن
هو طويًال فيها وأقام الشام من مرص إىل رحل وقد اليوناني، اللسان يجيد أملعيٍّا راهبًا
طافا وقد للميالد، السادس القرن نهاية يف ذلك وكان الدمشقي، «صفرونيوس» ورفيقه
وقد العجيبة. البالد آثار من رأياه ما مؤلفاتهما يف ووصفا وأديرتها، مرص بلدان أكثر
علمهما، من يفيد فكان وعظيمها، اإلسكندرية بطريق املرحوم» «حنا بالبطريق اتصال
رومة، إىل ورحال معه هربَا الفاريس الغزو وقت اإلسكندرية من الهرب إىل اضطر وملا
حسنة قطعة تزال ما الذي الروح» «مسارح كتابه يف النظر مسكوس» «حنا أعاد وهناك
واألخبار والدين األدب بني الجامعة الطريفة الكتب من وهو هذه، أيامنا إىل باقية منه
والدين األدب يف ضخمة آثار أيًضا ولصفرونيوس والتاريخ. واألحالم واألمثال واملعجزات
كتاب نرش الذي هو هذا وصفرونيوس مسكوس»، «حنا وصديقه أستاذه كتاب عن تقل ال

وحققه. أستاذه
بعد حتى املسيحيني من السوريني للطالب مرجًعا اإلسكندرية مدرسة استمرت وقد
اللغة آداب عن دراسته ليكمل الرهاوي يعقوب إليها قدم ٦٨٠م عام ففي اإلسالمي، الفتح
الذي الوحيد املعهد اإلسكندرية مدرسة كانت أمية بني أيام ويف الرسيانية. واللغة اليونانية
فهذا املسيحية، والعلوم والصنعة والحكمة والفلسفة بالطب السورية البالد يغذي كان
عالم معاوية بن يزيد بن لخالد والصنعة الفلسفة كتب بعض يرتجم اإلسكندري اصطفان
العزيز عبد بن عمر عليه يعتمد اإلسكندري أبجر ابن الطبيب وهذا وفيلسوفها، أمية بني

والحكمة. الطب كتب بعض ترجمة يف
مدرسة فهي اإلسالم قبل املرصيون يقصدها كان التي الشامية الديار معاهد أما
الرومان أباطرة أحد أسسها فقد بريوت مدرسة أما أنطاكية، ومدرسة الرومانية بريوت
يقصدونها الطالب كان وقد الالتينية، اللغة فيها التعليم لغة وجعل واألدب الفقه لتعليم
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خربت «وقد املسعودي: قال نفسها، القسطنطينية من حتى جميعها البالد أنحاء من
أنطاكية مدرسة وأما ٥٦٠م.» سنة بريوت بحريق ثم بالزالزل اإلسالم قبل بريوت مدرسة
من بها تخرج وممن وحكمة، علم دار وكانت الكبري، اإلسكندر خلفاء آثار من كانت فقد
يف كبري فضل القديسني لهذين كان وقد لوقا، والقديس الذهب فم يوحنا القديس األعالم

ومرص. الشام يف وآدابها املسيحية نرش
جميًعا بينها العلمية الصالت قويت الرشقية األقطار بني د ووحَّ اإلسالم جاء وملا
من الجاهيل واألدب والحديث الدين نقلوا الذين الصحابة فإن والشام، مرص وبخاصة
تخرج الذين الصحابة املعلمني أشهر ومن ومرص، الشام بني به ينتقلون كانوا الحجاز
من عظيم جانب عىل كان وقد العاص، بن عمرو بن هللا عبد والشاميون املرصيون بهم
عىل حسن اطالع له وكان الحديث، دوَّنوا من أوائل من كان كما النبوي، الحديث معرفة
الشام ويأتي ويعتمر يحج وكان الرسيانية وتعرف التوراة قرأ فقد وديانتهم، األوائل علوم
املدينة يف والتابعني الصحابة من كثري والحديث العلم عنه روى وقد مرص، إىل يرجع ثم
رجال كبار ومن الدين. يف املرصية املدرسة مؤسس هو هذا هللا وعبد والفسطاط، ودمشق
١٧٥ه)، (سنة سعد بن الليث اإلمام أهله وعلَّموا فيه وتعلموا الشام إىل رحلوا الذين مرص
عىل وكان الحديث، عنهم فروى التابعني من جماعة ولقي وبغداد والقدس مكة زار وقد
وله فيهما، ويناقشه والفقه الترشيع مسائل يف يكاتبه أنس بن مالك باإلمام دائم اتصال
لم أصحابه أن إال مالك من أَفقه «الليث يقول: الشافعي وكان أثر، املرصية الديار يف
اإلمام وعلَّموا فيها وتعلموا مرص إىل رحلوا الذين الشام رجال كبار ومن به.» يقوموا
مذهبه فيها ونرش بغداد إىل رحل وكان ٢٠٤ه)، (سنة الغزي الشافعي إدريس بن محمد
كانوا أن بعد املرصيني يف ونرشه مذهبه وجدد استقر وفيها فمرص، الشام إىل رجع ثم
والدينية، العقلية الحركة يف كبري تأثري مرص إىل الشافعي لذهاب كان وقد مالكيني. قبله
وهو الحجاز، يف تالميذه إليهم ينقله كما مالك مذهب إىل يركنون قبله الناس كان فقد
والرأي، البحث عىل اعتماده من أكثر والنقل الرواية عىل يعتمد مذهب — نعلم كما —
نرش — وتالميذه العقيل حنيفة أبي بمذهب التأثر شديد وكان — الشافعي جاء فلما
بحث دونما شيئًا يتقبلون وال املذاهب من أيديهم بني ما يناقشون املرصيون وأخذ مذهبه
أن وجدت الشافعي لإلمام «الرسالة» قرأت إذا وإنك قبل. من كانوا كما تمحيص، أو
تعرفه لم أمر وهذا العلمية، املجادلة وأصول املناقشة رضوب من كثريًا مألها قد الشافعي
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ظهرت أن الشافعية الحركة هذه نتيجة من كان وقد إليها. الشافعي رحيل قبل مرص
إسماعيل بن إبراهيم أحدهما جليالن: عاملان رأسها عىل جديدة مرصية مدرسة مرص يف
يف رسائل منهما كل ألَّف وقد الفقيه، أبان بن وعيىس املتكلم، املرصي ُعَليَّة بابن املعروف

األصبهاني. عيل بن داود عليهما رد كما ومناقشتها، الشافعي كتب عىل الرد
األدبية، الناحية إىل تعداها بل الفقهية، الناحية عىل مقصوًرا الشافعي تأثري يكن ولم
عىل االطالع قوي واألخبار، للشعر راويًة أديبًا — معروف هو كما — الشافعي كان فقد
املرصيون تالميذه به تأثر وقد خالب، أسلوب وله الكتابة يف بارًعا ومفرداتها، اللغة كتب
الجيزي والربيع ٢٣١ه)، (سنة البويطي يحيى بن يوسف مشاهريهم: ومن أسلوبه، يف
الشام، إىل تعدتها بل وحدها، مرص عىل هذه الشافعي حركة تقترص ولم ٢٥٦ه). (سنة
أول وهو عثمان، بن محمد الدمشقي زرعة أبو الشام إىل الشافعي مذهب نقل من وأول
مذهب أهلها عىل الغالب وكان دمشق إىل ورجع عزل ثم بمرص، الشافعية قضاء توىل من

فيهم. الشافعي املذهب فنرش األوزاعي
فجر منذ والشام مرص تبادلت فقد العلمية الناحية من أما الدينية، الناحية من هذا
ليرتجموا علماءها مرص من يطلب كان األموي يزيد بن خالد أن رأيت فقد العلماء، اإلسالم
باإلسكندرية، يقيم أمره أول يف وكان العالم، الطبيب الكناني أبجر بن امللك عبد ومنهم له،
يف عليه واعتمد صاحبه فجعله العزيز عبد بن عمر يد عىل أسلم البلدة املسلمون ملك وملا

املسلمني. بني لنرشها الطب يف األقدمني آثار بعض وترجمة الطب صناعة
مرص أمراء يقصدون الشام بالد شعراء من كثري كان فقد األدبية الناحية وأما
مروان بن العزيز عبد عىل قدم الذي األسدي خريم بن أيمن مثل ويمدحونهم، األمويني
رباح بن نصيب الشاعر عليه قدم حتى مدحه من وأكثر عنده أقام وقد أمريها، وهو
مرص. أمري مروان بن امللك عبد بن هللا عبد شعراء من وكان الكناني الحزين ومنهم فرتكه.
وأقام مدحه وقد أيًضا، مروان بن العزيز عبد عىل يفد وكان الحجاج بن هللا عبد ومنهم
ومرصوكان الشام عىل وفدوا الذين العراقيني الشعراء ومن الكوفة. إىل رجع ثم مدة عنده
وشعرائهما بأدبائهما واجتمع القطرين زار فقد نواس، أبو عميق؛ تأثري أدبائهما يف لهم
قال املرصي، الداية وابن الحميص الجن ديك مثل وأكربوه له فعجبوا شعره وأسمعهم
وروى شعره، وكتابة نواس أبي ملصاحبة تسابقوا وشعراءها مرص أدباء إن السيوطي:
غري يعرفها ال كثرية أشعاًرا له فوجد عنها نواس أبي رحلة مرصبعد زار قد أنه الجن ديك
الشعر منها سقط نواس أبي شعر يف رسالة وجد أنه األصفهاني حمزة وروى املرصيني.
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نواس، أبي لشعر حافظ حمص من رجل علينا وقدم قال: ومرص، الشام يف قاله الذي
مرص. يف أنشدها قصائد عنه فكتب بحمص نواس أبا لقي كان أباه أن وزعم

مرص إىل العراق من قدم وكان الخزاعي، عيل بن دعبل أيًضا الشعراء هؤالء ومن
أسوان إقليم وواله وفادته املطلب فأكرم الخزاعي امُلطَّلب بأمريها اتصل مرص ويف والشام،

املطلب. يف وأهاٍج مدائح وله تركه، ثم مدة فيه وأقام
وقد شعره، أول فيها وقال فيها ودرس طفًال مرص إىل رحل فقد تمام، أبو ومنهم
فضائل أحد كتابه يف — املرصي املؤرخ — الكندي ه وعدَّ إليهم بنسبته املرصيون افتخر
وله ٢٢١ه، سنة طاهر بن هللا عبد أمريها فيه َمَدح شعٌر مرص يف وهو تمام وألبي مرص.
الوليد. بن عمري بسببها قتل والتي الحوف يف كانت التي الوقائع فيه يصف شعر فيها

ويقول: مرص يف وإخوانه أيامه يذكر ما كثريًا كان الشام تمام أبو رجع وملا

إخ��وان��ي وب��ال��ف��س��ط��اط ب��ال��رق��م��ت��ي��ن وأن��ا ال��ه��وى وب��غ��داد أه��ل��ي ب��ال��ش��ام

قبله املرصيني شعر كان فقد املرصي، الشعر يف كبري تأثري تمام ألبي كان وقد
أحمد منهم نذكر شعره، من كثري يف املرصيون الشعراء وقلده آخر خلًقا فخلقه ضعيًفا،
يف تكون تكاد بائية بقصيدة سليمان بن محمد القائد مدح الذي الحبييش محمد بن

تمام. أبي كقصيدة ومعانيها ألفاظها

وال��ل��ع��ب ال��ج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��دُّ ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف

الحبييش: قصيدة من مقاطع بعض وإليك

ف��ان��ش��ع��ب��ا ال��ح��ق ش��ع��ب ب��األم��ن ل��مَّ ق��د وه��ب��ا ب��م��ا إق��راًرا ل��ل��ه ال��ح��م��د
ك��ذب��ا ل��م��ن ال��م��ث��وى ع��اق��ب��ة ف��س��وء ك��ذب ال ال��ف��ت��ح ه��ذا أص��دُق ال��ل��ُه
وال��ُك��رب��ا واإلظ��الم ال��ظ��ل��م ج وف��رَّ ��ده��ا م��ح��مَّ ال��دن��ي��ا ف��ت��ح ب��ه ف��ت��ح

الجمل السالم عبد بن الحسن أهله وأكربهم الشام زاروا الذين املرصيني الشعراء ومن
كان الذي املدبر بن الحسن عىل دمشق قدم شعره، يف بارًعا كان وقد ٢٥٨ه)، (سنة
خالصتها طريفة قصة هذا الجمل عن عساكر ابن حكى وقد ويمدحونه، الشعراء يقصده
مع به وجه قبيح بشعر مدحه وإذا أثابه، جيد بشعر شاعر مدحه إذا كان املدبر ابن أن
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مرة الجمل دخل وقد ينرصف، ثم ركعة مائة يصيل حتى يفارقه فلم الجامع إىل له خادم
فأنشده: املدبر ابن عىل

ال��والُة تُ��ن��ت��ج��ُع ب��ال��م��دح ك��م��ا م��دي��ًح��ا ح��س��ن أب��ي ف��ي أردن��ا
وال��ف��راُت دج��ل��ُة َج��ْدواُه وم��ن ُط��رٍّا ال��ث��ق��ل��ي��ن أك��رُم وق��ال��وا
��الُة ال��صَّ ع��ل��ي��ه��ن ج��وائ��زُه ل��ك��ْن ال��م��دح��اِت ي��ق��ب��ُل وق��ال��وا
ال��زك��اة ال��ش��أُن إن��م��ا َص��الت��ي ع��ي��ال��ي يُ��غ��ن��ي وم��ا ل��ه��م ف��ق��ل��ُت
��الت ال��صِّ ه��ي ��الة ال��صَّ ل��ي ف��ت��ض��ح��ى م��ن��ه��ا ��اِد ال��صَّ ب��ك��س��ر ل��ي ف��ي��أم��ر

تمام: أبي من هذا أخذت املدبر ابن يل فقال قال:

ح��م��ام ف��إن��ه��ن ح��ائ��ه��ن م��ن ع��ي��اف��ة ك��س��رَت ف��إن ال��ح��م��ام ه��نَّ

وأجزل. وأعطاني نعم، فقلت:
هذه أثر ظهر وقد املتنبي، الطيب أبو مرص يف األثر ذوي الشاميني الشعراء ومن
يف كبري تأثري املتنبي لشعر كان وقد فيه، وأهاجيه لكافور مدائحه ويف شعره يف الزيارة
هللا وعبد الكندي، موىس بن محمد بكر وأبي األنصاري، العفري أبي كابن املرصيني الشعراء
حاسد بني ما انقسموا الذين الشعراء من وغريهم رشدين، بن وصالح الجوع، أبي بن

قدره. من يرفع وصديق شعره، من يضع
تأثري ملرص وكان قويٍّا اتصاًال بها واتصلوا مرص زاروا الذين الشاميني الشعراء ومن
ما إذا إليها ويحن مرص يزور ما كثريًا وكان الفلسطيني، الرميل كشاجم شعرهم؛ يف

قوله: فيها لهوه مجايل فيه يذكر الذي شعره ومن تغيب،

َداَرا ل��ي م��ص��ُر وَع��اَدْت ُع��دت ف��ال��ي��وم ي��ؤرِّق��ن��ي م��ص��ٍر إل��ى ش��وق��ي ك��ان ق��د
أط��واَرا ال��س��ي��ر ��ي أرجِّ وط��وًرا ط��وًرا م��ص��ط��ب��ًح��ا ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ي��زة إل��ى أع��دو
وأوط��اَرا لُ��ب��ان��اٍت ق��ض��ي��ت وق��د َش��رَُّه��ُم ص��اَح��بْ��ُت ف��ق��د ال��ش��ب��اُب أم��ا
ِزنَّ��اَرا ال��خ��ص��ر وب��ي��ن ال��ك��ث��ي��ِب ب��ي��ن م��ا ي��ع��ق��ُد األق��ب��اِط ب��ن��ي م��ن ش��ادٍن م��ن
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فيهما: أيامه ويذكر وحلوان الُقصري دير يصُف وقال

ال��ن��خ��الِت إل��ى ح��ل��واٍن ف��ج��ن��اِت وس��ج��ن��ه ال��ق��ص��ي��ر دي��ر ع��ل��ى س��الم
ح��ي��ات��ي ال��س��رور أي��ام وت��ص��ح��ب ل��ذَّت��ي م��ش��ارُب ل��ي ت��ص��ف��و ه��ن��ال��ك

له كانت كما أمرائها، وأحوال القاهرة دور وصف يف جوالت لكشاجم كانت وقد
كافور مع مواقف له وكانت الدولة، سيف وبالط ودمشق حلب دور وصف يف جوالت
مواقف معهما وله هجاهما فقد الخطيب، بن محمد بن هللا عبد والقايض اإلخشيدي

مضحكة. وفصول
محمد الحسن أبو شعرهم فيه ونرشوا الشام عىل وفدوا الذين املرصيني الشعراء ومن
النديم ابن يحدثنا كما — الدولة سيف عىل وفد الشيباني، باملغنَّم املعروف سلمى بن
وكان محمد، بن جعفر جدار ابن الفحل املرصي الشاعر ومنهم قدره. وعظَّم فأكرمه —
إثارة يف كبري أثر ولشعره طولون، بن أحمد بن للعباس كاتبًا وكان مرص، شعراء أكرب
الدولة سيف بالط جاءوا الذين مرص شعراء ومن طولون. بن أحمد أبيه عىل العباس

عطاياه. عليهما يغدق الدولة سيف وكان رشدين، وابُن الجوع أبي ابُن
القطرين من ومرصفيفيدون الشام بني ينتقلون كانوا الذين البغداديني الشعراء ومن
األصغر الناشئ منهم نذكر كثرية جمهرة البغداديني؛ قرائح تنتجه كانت ما إليهما وينقلون
الرشيف طباطبا ابن ومنهم ولكافور، الدولة لسيف شاعًرا كان (٣٦٦ه)، هللا عبد بن عيل
الكاتب الداية البن صديًقا وكان رشاعة، بن سوار الفيض أبو ومنهم (٣٤٥ه)، العلوي

والشام. العراق يف الداية ابن شعر نرش الذي وهو الكبري، املرصي
العلماء أما البلدين. بني الشعرية العالقات وا قوَّ الذين الشعراء أخبار من طرف هذا
إليه يلَجئُون ملجأ خري الشاميني للعلماء مرص كانت وقد موفورة، جد وأخبارهم فأكثر
اإلخشيد رجال من وصار مرص قصد البعلبكي، الصابئ املنجم فمنهم ظله، ويتفيَّئُون

طغج. بن محمد
بتنيس، يقيم وكان بمرص املوطأ راوي (٢١٨ه) الدمشقي يوسف بن هللا عبد ومنهم

الشاميني.» أثبت من «كان عنه: البخاري اإلمام قال
القضاة من وكان (٣٢١ه) الحافظ البريوتي محمد الرحمن عبد أبو مكحول ومنهم
القطرين، عىل عظيم فضل وله ومرص، الشام يف كثريون تالميذ وله بالحديث، العاملني

الشام. أنجبهم َمن كبار من معدود وهو
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مرص يف أقام (٣٠٢ه)، مرص قايض الدمشقي عثمان بن محمد ُزرعة أبو ومنهم
الحسني وولده تقدم، كما الشافعي املذهب فيها فأدخل دمشق قضاء توىل ثم سنني، ثماني

والشام. مرص قضاء بني لهم ُجِمع الذين القضاة من كان (٣٢٧ه)
وكان طغج، بن هللا عبد بن بالحسن ا مختصٍّ وكان املقديس، التميمي محمد ومنهم

وفضل. وعلم أدب ذا
بمرص أقام (٣٢٧ه)، املؤرخ الدمشقي دحية بن جعفر بن القاسم بن الحسن ومنهم

أخباريٍّا. محدثًا وكان كثري، يشء املؤلفات من وله وأفاد،
فكثريون، ملموس علمي أثر فيه لهم وكان الشام إىل رحلوا الذين املرصيون أما
كتاب أحد كان املارداني، زنيور بابن املعروف رستم بن أحمد بن الحسني منهم نذكر
نبالء من وكان بدمشق وحدَّث طولون، بن الجيش أبي بصحبة دمشق قدم الطولونيني،

العلماء. الكتاب
القضاة أفاضل من وكان (٣٤٨ه)، الخبييص محمد بن هللا عبد بكر أبو ومنهم

سريته. وحسنت والشام مرص قضاء توىل والفقهاء،
ذهب وقد (٣٥٩ه)، الشافعي اإلسكندراني العزيز عبد بن محمد طاهر أبو ومنهم

بها. الشافعية أئمة من وكان وأفاد، بها وحدَّث دمشق إىل
خادم عيل أبو أثر؛ فيه لهم وكان الشام عىل وفدوا الذين املتمرصين البغداديني ومن
مواله ُقتل فلما الشافعي، املذهب أئمة من «وكان الذهبي: قال املتوكل، بن املنترص الخليفة

دمشق.» بجامع يقرئ بها وأقام الشام إىل ذهب ثم مرص، إىل خرج
أخباريٍّا شاعًرا كان (٣٦٧ه)، املالكي البغدادي هللا عبد بن محمد الطاهر أبو ومنهم

بغداد. عىل واستناب ودمشق مرص قضاء ويلَ ثم وبغداد، واسط قضاء ويلَ أديبًا،
يف البلدين بني كانت التي واألدبية العلمية الصالت عن موجزة ملحات هي هذه
ألن جديد؛ بلون وتلوَّنت العالقات قويت الفاطمي العرص جاء فلما األوىل، األربعة القرون
ومبادئ دينية وعقيدة فكرة عىل تعتمد كانت فإنها سياسية دولة كانت وإن الفاطمية
التي وعقيدتها فكرتها نرش إىل تسعى كانت الدولة هذه أن ا جدٍّ وطبيعي خاصة، علمية
التي الشيعية الدعوة نرش إىل الفاطميون يعمد أن أيًضا وطبيعي مقرها، من بها جاءت
يتسم هللا لدين املعز مرص يف الفاطميني الخلفاء أول كان وقد لوائها، تحت ينضوون
ويخطبهم بنفسه الناس يعظ فكان والسلطنة، امللك بسمة اتسامه من أكثر اإلمامة بسمة
الدعوة أمر استقر إن وما العارضة، قوي ذكيٍّا فصيًحا وكان الفاطمية، املبادئ ويلقنهم
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املجاورة، البلدان من مرص غري يف الدعوة نرش إىل الفاطميون سعى حتى مرص يف رسميٍّا
الدعوة. مقر إىل البالد تلك أقرب والشام

قبل كانوا وقد القرامطة، هم الشيعة غالة من طائفة أيامئٍذ الشام عىل يسيطر كان
تنكر البالد الفاطميون احتل فلما البالد، تلك يف دعاتهم مرصوالشام إىل الفاطميني دخول
عىل سيطروا كما الشام عىل يسيطروا أن وخافوا عليهم وثاروا الشام يف القرامطة لهم
وثبت القرامطة ُدِحر حتى الشام يف الطرفان والتقى وقائع، الفريقني بني فكانت مرص،
— األزهر وكان وعقيدتهم، مذهبهم لينرشوا دعاتهم يبثون فأخذوا فيه، الفاطميني أمر
بناؤها تم التي — الحكمة ودار — ٣٦١ه سنة رمضان سابع يف بناؤه وتم س أُسِّ قد الذي
كانوا ومنهما املذهب، لدعاة الرئيسيني املقرين هما — ٣٩٥ه سنة األوىل جمادى عارش يف
وقد والدروس. الجديدة التعليمات ليتلقوا ويعودون الدعوة فينرشون الشام إىل يخرجون
الناس وقصدهما اإلسالمي العالم يف صيتهما وانترش الثقافيني املقرين هذين أمر قوي
الحكمة دار يقصد خرسو نارص املؤرخ الشاعر الفاريس الرحالة فهذا األرض، أقىص من
داعي من التعاليم ويتلقى فيها ويدرس ٤٣٩ه، سنة يف إليها ويصل فارس بالد من
ينرش الشام عىل طريقه يف كان أنه وطبيعي املذهب، لينرش بالده إىل يعود ثم الدعاة
املذهب مؤسس الصباح بن الحسن فارس بالد من أيًضا قصدها وممن مذهبه. فيها
يف زيارته وكانت الصلت، أبي بن العزيز عبد األندليس العالم ومنهم الباطني، اإلسماعييل
أيًضا. السادس القرن يف زيارته وكانت البغدادي اللطيف عبد ومنهم السادس، القرن

العتيق املسجد حول فقد مرص، يف نوعهما من الوحيدين هما املعهدان هذان يكن ولم
إىل أضف الدعوة، فيها تذكر مراكز إىل — طولون ابن ومسجد عمرو مسجد أعني —
ونشاط دعوة دور كلها املساجد هذه صارت وقد املساجد، من وغريه الحاكم مسجد ذلك
علوم تدرس كانت وفيها نشاًطا، املراكز هذه أعظم كانت الحكمة دار ولكن فاطمي،
أغلب الشيعي والفقه الشيعية املذاهب كانت فقد األزهر أما والعقائد. والحكمة الفلسفة

الحاكمي. املسجد يف األمر وكذلك عليه،
ويف السنة، أهل علوم من أثر فيهما ظل فقد طولون ابن ومسجد العتيق املسجد أما
الحكمة مجالس تعقد كانت — األحيان بعض يف — الخالفة وقرص واألزهر الحكمة دار
متعددة املجالس هذه وكانت الدعاة، وداعي ووزرائها الدولة كرباء من كثري فيها ويشرتك
يرشف الذي هو الدعاة داعي وكان ونساء، رجال من الناس طبقات بحسب مختلفة
يشاء من بها يلتحق علنية حرة أمرها أول يف املجالس كانت وقد وترتيبها. تنظيمها عىل

41



والحارض الغابر يف والشام مرص

طويًال، يلبث لم هذا ولكن والدينية، الفلسفية املذاهب من يريد ما املرء فيها ويدرس
فيها يعمل رسية مجالس إىل — الحكمة دار مجالس وبخاصة — املجالس هذه فتحولت
والفقه واإللحاد الفلسفة بني فيها يمزج عملية بطريقة الفاطمي املذهب نرش عىل الدعاة
أعىل مرتبة إىل فيها اإلنسان يتوصل ال كاملاسونية ودرجات مراتب الدعوة ولهذه الشيعي.

والتجربة. الفحص بعد إال مرتبته من
فقد الشام، يف السيايس سلطانهم نرش يف الدعوة هذه عىل الفاطميون اعتمد وقد
عمار آل عهد ويف الحاكم عهد يف وخصوًصا أنصاره، وعظم قويٍّا انتشاًرا فيه املذهب انترش
عمار بن أحمد بن محمد بن عيل أنشأها فقد طرابلس، يف الحكمة دار مكتبة أصحاب
واألموال، والكتب بالرجال وغذاها املذهب، لنرش مقرٍّا وجعلها ٤٧٢ه سنة امللك جالل
أن يعرف أن ويجب الشام. بالد يف الشيعية املراكز أعظم من مركًزا طرابلس فأصبحت
جماهري نفسها، مرص يف بل الشام، يف ظل فقد الفرتة، هذه يف ينقرض لم السني املذهب
يتنقل كان وقد (٤٤٤ه)، املحدث الحافظ السجزي نرص أبا منهم نذكر السنة رجال من
طويًال مرص يف أقام وقد ومرص، والعراق الشام بني السنة أهل ومذهب الحديث لنرش
بن إبراهيم إسحاق أبو مرص محدث ومنهم ُكثر. تالميذ الشام ويف فيها وله مات، وبها
مرص إىل رحل ثم الشام شيوخ عن العلم تلقى صالًحا ثقة وكان (٤٨٢ه) الحبَّال سعيد

الحديث. ينرش فيها وأقام
السني الفقه أما اإلسالمي، العالم يف الحديث أئمة كبار من كلهم ترى كما وهؤالء
الحسن أبي أمثال الشاميني من كثري إليهم رحل شيوخ أيامئٍذ مرص يف له كان فقد
سالمة بن محمد هللا عبد وأبي (٤٤٧ه)، الفقيه اج بالزجَّ املعروف مسكني بن امللك عبد
ورحل املرصية الديار يف السنة قضاء توىل إماًما وكان (٤٥٤ه)، الفقيه األديب القضاعي
البغدادي. الخطيب األشهر بغداد محدث تالميذه ومن األقطار، جميع من العلماء إليه
بمرص جماعة الحديث عنه روى (٤٨٧ه) املصييص محمد بن عيل القاسم أبو ومنهم
املرصي الخلعي الحسني بن عيل الحسن أبو املحدث اإلمام أعظمهم ومن والعراق، والشام
الكتب من وهو الحديث يف الخلعيات كتاب وله إسناًدا، مرص أهل أعىل وكان (٤٩٢ه)،
عيىس بن رجاء الفاطمي العرص يف مرص يف كانوا الذين املالكية فقهاء ومن املوثوقة.

كثري. هؤالء وغري (٤٩٠ه)، األنصاري
واملذاهب السني الفقه عىل القضاء محاولتهم من الرغم عىل الفاطميني أن ترى فأنت
يحفظون رجال واملرصيني الشاميني يف ظل فقد ذلك، يستطيعوا ومرصلم الشام يف السنية

الفاطمية. البدعة محاربة عىل ويعملون السنة مذهب
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ومذهبيٍّا وعقليٍّا ثقافيٍّا تستقل البالد أخذت الشام بالد يف الفاطمي الدور انتهى وملا
٥١٥ه سنة ففي الجديدة، املدارس يؤسسون أخذوا امتلكوه الذين األمراء فإن مرص، عن
ثم السنة، ألهل أرتق بن سليمان الدولة بدر األمري بناها حلب، يف مدرسة أول أُنشئت
٥٤٨ه سنة حلب يف ثانية مدرسة فأنشأ زنكي بن محمود الدين نور األمري بعده جاء
يف مدارس نفسه للقايض بنى كما الشافعي، املذهب لنرش عرصون ابن للقايض وجعلها
بعده من جاء ثم اإلسالم، يف للحديث دار أول أنشأ دمشق ويف والقدس، وحماة دمشق
وحماة ودمشق كحلب الشامية العواصم يف السنية املدارس إنشاء من فأكثر الدين صالح

والقدس. وحمص
تأثري من كان ما وهو والثقافة، العلم من نوع الشام يف ازدهر الفرتة هذه ويف
من جمهرة نبوغ ذلك عن نتج وقد الصليبيني، يف الشاميني وتأثري الشاميني يف الصليبيني
طرابلس ففي علميٍّا، املسيحيني من طبقات وارتقت املسيحية العلوم فازدهرت العلماء
املسيحية العلوم تزدهر ولم عاليًا، أوًجا فيها العلم بلغ التي اليعاقبة مدرسة ازدهرت مثًال
الفرتة، هذه يف ارتقائها مثل عرص يف النرصانية واآلداب والحكمة الفلسفة من إليها وما
األدبية العربية العلوم ارتقت فقد والفلسفة، املسيحية اآلداب عىل الحركة هذه تقترص ولم
وغريه العظيم، املؤرخ العربي بن الفرج أبي أمثال فيهم ونبغ النصارى، بني والتاريخية

الشاميني. النصارى نبهاء من كثري
مما استفادوا أيًضا املسلمني فإن الشاميني، النصارى عىل الحركة هذه تقترص ولم
يف عندنا شك وال الشامية، الثقافة فنشطت والحضارة العلوم من الصليبيون به جاءهم
مكانتها من علميٍّا انحدرت قد كانت فإنها الشامي، النشاط هذا من استفادت قد مرص أن
إىل وأهله بالعلم العناية عن فيها والعقد الحل رجال النرصاف الفاطمي العرص أواخر يف
القديم. منذ عنقها يف ملرص ما بعض الشام بالد وفت وهكذا وحقائرها، األمور سفساف
تماًما، الفاطمية املعاهد عىل الدين قىضصالح األيوبي النفوذ تحت مرص دخلت وملا
فعله ما يذكر طي أبي ابن قال عنهم، تصدر أن ينبغي كان ما أفعاًال ورجاله هو وفعل
وكانت الكتب، خزانة باعوه ما جملة «ومن مرص: عىل االستيالء بعد الدين صالح رجال
التي من أعظم كتب دار اإلسالم بالد جميع يف يكن لم إنه ويقال الدنيا، عجائب من عجيبة
تشتمل نظري لها اإلسالم يف ليس كتب خزانة «ووجَد السيوطي: وقال بالقاهرة.» كانت
الفاضل.» القايض فأعطاها مجلد، ألف مائة املنسوبة بالخطوط منها مجلد، ألف ألفي عىل
انتثر فإنه فيها وترصف الفاضل القايض أخذها أم الُعظَمى املكتبة هذه أبيعت وسواء

مكتبتها. يف اإلسكندرية مصيبة عن تقل ال عظمى مصيبة بها مرص وأصيبت عقدها
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الفاطمية واآلثار املؤسسات جميع عىل قىض أنه أيًضا الدين صالح فعله ومما
األزهر استمر وقد الشافعي، املذهب ونرش الشافعية املؤسسات محلها وأحل الشيعية،
سنة منذ الدروس فيه تُلقى وال الجمعة، صالة فيه تقام ال سنة مائة من نحًوا مهمًال
الحيل أيدمر الدين عز األمري سعى (٦٦٥ه) السنة هذه ويف ٦٦٥ه، سنة إىل ٥٦٧ه
فيه وأنشأ وأثثه عمارته فجدد فيه، الصالة وإقامة الجامع بناء إعادة يف السلطنة نائب
صالح عوض وقد الشافعي. الفقه لقراءة دروًسا فيه ورتب جديدين، ومنربًا مقصورة
مدارسه نمط عىل مرص يف أسسها التي باملدارس ومكتبتهم أزهرهم عن املرصيني الدين
لتدريس جعلها وقد الشافعي، اإلمام بجوار الصالحية املدرسة فيها بناه فمما الشام، يف

الشافعي. املذهب
خلكان: ابن وقال املدارس.» تاج لها ويقال الدنيا، مدارس أعظم «هي السيوطي: قال
الدولة فإن املدارس، من يشء بها يكن لم املرصية الديار أيوب بن الدين صالح ملك «ملا
فبنى األشياء، بهذه يقولون يكونوا فلم والشيعية، الرافضة مذهب مذهبها كان العبيدية
مجاورة مدرسة وبنى الشافعي، لإلمام املجاورة املدرسة الصغرى بالقرافة الدين صالح
خانقاه، املرصيني الخلفاء خادم السعداء سعيد دار وجعل بالقاهرة، الحسيني للمسجد
وبنى بالسيوفية، اآلن املعروفة وهي للحنفية مدرسة العبيدي الوزير عباس دار وجعل
بمرص وبنى بالرشيفية، اآلن وتعرف للشافعية التجار بزين املعروفة بمرص التي املدرسة
املدارس كثرت الدين عرصصالح وبعد بالقمحية.» املعروفة وهي للمالكية أخرى مدرسة
االتصال قوي وقد وتتسابق، تتنافس جميًعا املدارس هذه كانت وقد والشام، مرص يف
جميعه، اإلسالمي العالم بني بل فحسب، ومرص الشام بني ال الدولة هذه عرص يف العلمي
الحجاز أو القدس أو دمشق أو حلب مدارس يف املرصي املتعلم أو العالم ترى فكنت
اإلسكندرية أو القاهرة مدارس يف الشامي الطالب أو العالم ترى كنت كما بغداد، أو
فيها ويلقى مرص يقصد ما كثريًا كان الشهري املؤرخ الحلبي العديم فابن دمياط، أو
إكبار موضع حلب قصد إذا كان (٦٤٦ه) املرصي القفطي ابن والوزير وأهًال، مكانًا
(٦٥٤ه) األديب املرصي اإلصبع أبي بن العظيم عبد مة والعالَّ ورجالها، وعلمائها أهلها
دمشق قدم (٦٥٤ه) الجوزي ابن سبط واملؤرخ الشامية، الديار يف القدر رفيع كان
حسان، آثار ومدارسها معاهدها يف وله مرص، إىل رحل ثم واستوطنها، بغداد من
ورجاالتها، علماؤها وأكربه الشام يف أقام (٦٦٨ه) املرصي الحكيم أصيبعة أبي وابن
ثم الفيوم يف القايض نائب كان (٦٧٠ه) الحلبي العجمي بن الرحيم عبد الدين وعماد
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له كانت (٦٧٢ه) املظفر بن أسعد القالنيس بن الدمشقي املؤرخ واملحدث دمشق، يف
من كان (٦٧٦ه) رشف بن يحيى النووي واإلمام ومرص، دمشق يف وتاريخ حديث حلقات
أعظم من وكان ودينهم، وفضلهم علمهم من املرصيون أفاد الذين الشاميني األئمة كبار
(٧٢٨ه)، تيمية بن الدين تقي اإلمام البلدين بني العلمية الصالت تقوية يف أثًرا الشاميني
ودافع والشام، مرص علماء بني الصحيح التفكري وأحيا دثوره بعد اإلسالم جدد الذي فهو
محمد قال كما — القطرين يف منترشة الفوىضالعلمية كانت أن بعد األبطال دفاع ذلك عن
به يعرتف لم ما أنفسهم يف ظنوا قوم فجاء الساسة، من الجهلة حماية تحت — عبده
املعارف نقص من وجدوا أنهم غري باحتماله، ِقبَل لإلسالم يعد لم ما فوضعوا لهم، العلم
يف وتحكموا مواطنها عن بالعقول فرشدوا أعوانًا، الدين ينابيع عن البعد ومن أنصاًرا
العلم بني العداوة دعوى يف األمم من سبق من قلدوا حتى ذلك يف وغلوا والتفكري التضليل

حرام. وهذا حالل هذا الكذب ألسنتهم تصف ملا وقالوا والدين،
العالم يف بل ومرص الشام يف النائمة العقول أيقظ الذي هو تيمية ابن أن والحق
عيونهم عن وكشف الحق وأراهم وناظرهم مرصوالشام علماء ناقش الذي وهو اإلسالمي،
الذين األحمدية الطريقة كأصحاب الجهال املتصوفة تيمية ابن هاجم وقد الجهل، أستار
البالد أخبار إليهم ينقلون وعيونهم التتار جواسيس وكانوا ومرص الشام مَلئُوا قد كانوا
فأبان وناقشهم والشام مرص يف املجالس له فعقدت الشيخ عليهم ثار وقد وأحوالها،
للدفاع العلماء بعض انتصب وقد للرشيعة، مخالفون دجالون قوم وأنهم ضالالتهم لهم
وأنصاًرا ضيقه من مخرًجا فيها يجد لعله مرص إىل وهاجر الشيخ فغضب الشام يف عنهم
وأكابر والقضاة العلماء حرضه القلعة يف مجلس له ُعقد إليها وصل فلما الحق، عىل
املنبجي نرص الشيخ وقام يمكنوه، فلم ويناقشهم عادته عىل يتكلم أن فأراد الدولة رجال
به وانتهى عقيدته يف واتهموه عدنان، وابن مخلوف ابن املشايخ فعل وكذلك فهاجمه،
دروسه عىل فعكف منه خرج عهد وبعد بالقلعة، الجب يف السجن إىل منه نقل أن املجلس
ولكن االعتذار، وأرادوا خطأهم أحسوا قد خصومه أن ويظهر املرصيني، عقالء من طائفة
العامة قلوب يف الشيخ مكانة من رأوه ملا ضاللهم يف يستمروا أن لهم ل سوَّ الشيطان
فنفاه بذلك، السلطان لدى وسعوا املرصية الديار من لنفيه االحتيال عىل فعزموا والخاصة،
الناس فكان التدريس له أبيح ولكن السلطان، دار من الربج وأسكنوه اإلسكندرية إىل
يحرض وكان العلوم، وسائر والحكمة بالعلم ويشتغلون زرافات زرافات عليه يدخلون
عليه خافوا دمشق أهل الخرب هذا بلغ وملا عادته، عىل الجامع يف املواعيد ويعمل الجمعات
اإلسكندرية إىل وسريوه الحادثة: هذه يصف كثري ابن تلميذه مؤرخهم قال حتى الغائلة
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محبة إال الناس ذلك زاد فما غيلة، فيقتله عليه يتجارس أهلها من أحًدا لعل املنفي كهيئة
من طائفة أن اإلسكندرية يف وجد أنه واتفق عليه، واشتغاًال به وانتفاًعا منه وقربًا له
وهتك فحاربهم هناك، انترشوا قد الوجود بوحدة القائلني سبعني وابن عربي ابن جماعة
شنكري أبي املظفر امللك دولة زالت ملا ثم منهم، كثريًا واستتاب عقيدتهم وفضح أستارهم
السلطان إىل امُللك وعاد تيمية، ابن عدو املنبجي نرص للشيخ مريًدا كان الذي بيربس
عظيم محفل يف السلطان وتلقاه القاهرة فقدم الربج من رساحه أطلق قالوون، بن محمد
الحسيني املشهد من بالقرب الشيخ سكن ثم والشاميون، املرصيون القضاة معه فيه مىش
رجع ملا ثم يتنصل. من ومنهم إليه يعتذر من منهم والقضاة عليه يرتددون الناس وأخذ
من مرسوم جاء «٧٢٦ه» سنة ويف والضالالت، البدع ويحارب يفتي مدة أقام دمشق إىل
فتوى األنبياء قبور إىل السفر يف أفتى ألنه دمشق قلعة يف جديد من باعتقاله السلطان
ويف واعتُقل، املرسوم فجاء اعتقاله يف فسعوا ومرص، الشام علماء من خصومه تَُرق لم
والكتابة، املطالعة من وُمنع واألقالم واألوراق الكتب من عنده ما أُخرج «٧٢٨ه» سنة
ربطة عرشة وأربع مجلًدا ستني من نحًوا وكانت العادلية، املدرسة خزانة إىل كتبه وُحِملت
زيارة يف فتواه أفتى ملا أنه ذلك سبب وكان بينهم، وتفرقوها فيها القضاة فنظر كراريس،
يف البضاعة بقلة واتهمه تيمية ابن استجهله الدمشقي اإلخنائي الشيخ عليه وقام القبور
بإخراج ذلك عند السلطان فرسم إليه، وشكاه بمرص السلطان إىل اإلخنائي فطلع العلم،
من درس ما أحيا أن بعد تيمية ابن مات السنة هذه ويف واألوراق، الكتب من عنده ما

والتفكري. العلم
العالم يف تقع كانت كثرية صور من صورة إال وأحواله تيمية ابن مناظرات وما
الثامن القرن يف كثريون تيمية ابن وأمثال خاصة، القطرين وهذين عامة اإلسالمي
عنه قال الذي السنهوري الدمشقي العسايل خلف بن إبراهيم اإلمام منهم نذكر والتاسع،
وحلب وشرياز وأصبهان ونيسابور بغداد وإىل مراًرا، املرشق بالد إىل دخل إنه السالمي
فيها وُعذب مرص دخل وقد الظاهري، حزم ابن مذهب ينتحل وكان واملغرب، واألندلس

منها. وأُخرج وُرضب
يف العلم تلقى (٧٠١ه)، املالكي املرصي إسحاق بن أحمد األبرقوهي الشيخ ومنهم
يف الحديث علوم إليه وانتهت والقاهرة، والقدس ودمشق واملوصل وبغداد وواسط شرياز
إىل رحل ثم طويًال بها واستقر مرص وسكن البالد، أقايص من الناس إليه ورحل وقته،

فيها. ليموت مكة
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ثم ببغداد العلم تلقى (٦٦٩ه)، محمود بن إسحاق الُربوجردي الدين شمس ومنهم
بن أسامة بن مرهف الفوارس أبي واألمري املحدِّث البناء ابن عىل وتعلم مرص إىل رحل
السعداء سعيد خانقاه وتوىل ويعلمهم، الناس يحدث واإلسكندرية بمرص استقر ثم منقذ،

بمرص. مات أن إىل
وبها الشام كرك من وأصله (٦٩٦ه)، الكركي منكيل بن دانيال الدين ضياء ومنهم
إىل ورجع بهما، وحدَّث والحجاز مرص إىل وسافر ودمشق وحلب بغداد إىل رحل ثم تعلم،

الشوبك. قضاء وتوىل املقدَّس البيت
عساكر ابن من سمع (٦٦٠ه)، الدمشقي السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز ومنهم
خرج ثم بها، األعظم الجامع يف وخطب بلده فقهاء رئيس وصار دمشق علماء من وغريه
منه واستفاد وقضاءها، مرص جامع خطابة وواله وأنزله الصالح امللك فتلقاه مرص إىل
االجتهاد. رتبة وبلغ والعربية والفروع باألصول العلم واسع كان فقد كثريًا املرصيون

فُسمع البالد يف العلم إىل رحل (؟) الدمشقي الرفاء بن محمد بن العزيز عبد ومنهم
الدمياطي املؤمن وعبد الربزايل الحافظ مثل الكبار من طائفة عليه وتتلمذ وبغداد بمرص
إىل يرسلونه ما كثريًا دمشق أصحاب وكان جماعة، بن الدين وبدر الحموي الفداء وأبو

مرص. وملوك الخالفة دار
والعراق ببغداد تعلم (٦٨٢ه)، املحدث الصويف محمد بن محمد الدين شمس ومنهم
يف تالميذ وله يعلم، بمرص وأقام طويًال، املقدس بيت وجاور والحجاز واملرشق والشام

األقطار. جميع
عارًفا وكان ومرص ببغداد تعلم (؟)، املرصي الجزري يوسف بن محمد ومنهم

فأبى. ودمشق مرص قضاء عليه ُعرض واملنطق، والعربية والعقائد والتفسري بالفقه
العراق، أو الشام يف يعلِّمون كانوا الذين املرصيني العلماء من ومئات مئات وهناك
ببعض يقومون أو مرص يف يعلِّمون كانوا الذين الشاميني العلماء من مئات هناك أن كما
عجب وال البلدين، بني الصالت يُمتِّنون كانوا هؤالء أن يف شك وال فيها، الدولة وظائف
العلم يف أو السياسة يف سواء قوي برباط اململكتني هاتني ربط قد املماليك عرص فإن
فإنه الرباط، هذا شد يف الطوىل اليد لألزهر أن يف عندنا أيًضا شك ال إنه ثم واالجتماع،
يف طالبه عدد بلغ وقد األرض، أقطار شتى من املسلمني محجة املماليك عرص يف أصبح
ومغربي وريفي وزيلعي عجمي بني ما رجًال وخمسني سبعمائة زهاء التاسع القرن أوائل

املقريزي. بذلك يحدثنا كما وشامي،
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نهاية إىل السابع القرن منذ القطرين بني والدينية العلمية الحركة عن صورة هي تلك
مثل فحول القطرين يف نبغ فقد نشاًطا، أقل كانت فما األدبية الحركة أما التاسع، القرن
(٧٨٠ه)، الهواري الدين وشمس (٧٧٦ه)، حجلة أبي وابن (٧٦٨ه)، املرصي نباتة ابن
اإلسالمي. املرصي األدب يف كعبهم سمو عىل تدل آثاًرا خلفوا مجيدون شعراء وهؤالء
والبدر (٨٢١ه)، القلقشندي الشهاب الفرتة هذه يف الفحول املرصيني األدباء ومن
(٧٢٥ه)، املنصوري بيربس واملؤرخ (٨٥٩ه)، النواجي والشمس (٨٢٧ه)، الدماميني
منظور وابن (٨٧٤ه)، بردي تغري وابن (٨٤٥ه)، واملقريزي (٨٠٩ه)، دقماق وابن
الشاميني من تالميذ األئمة لهؤالء كان وقد وغريهم. (٧٣٢ه)، النويري والشهاب (٧١١ه)،
ولو املرصية، املعاهد من غريه يف أو األزهر يف عليهم وتعلموا مرص ديار إىل قصدوهم

ضخم. بِسفر لجئناك الطالب هؤالء أسماء نستقيص رحنا
مثل واألدب الشعر يف األعالم من بطائفة زخر قد العصور هذه يف الشام أن كما
الغزويل الدين وعالء (٨٣٧ه)، الحموي حجة وابن (٧٩٤ه)، الدمشقي مكانس ابن
الدمشقي والربزايل (٧٣٢ه)، الفداء وأبي (٧٤٨ه)، العمري هللا فضل وابن (٨١٥ه)،
(٧٧٤ه)، الدمشقي كثري وابن (٧٤٨ه)، والذهبي (٧٤٩ه)، الوردي وابن (٧٣٩ه)،
(٨٥٤ه)، عربشاه وابن (٧٦٤ه)، الصفدي والصالح (٧٦٤ه)، الحلبي الكتبي شاكر وابن
(٨١٥ه)، الحلبي الشحنة وابن (٧٧٩ه)، الحلبي حبيب وابن (٨٨٥ه)، البقاعي والربهان

كثري. وغريهم (٨٥٥ه)، العيني الدين وبدر (٨٥١ه)، شهبة قايض وابن
من هؤالء من كثريًا أن كما مرص من عليهم يفدون طالب الشيوخ لهؤالء كان وقد
القطرين هذين علماء من عالم ترجمة يف تجد أالَّ ا جدٍّ النادر ملن وإنه مرص، بمعاهد درس
وتخرج ودرس إحداهما يف أقام أنه أو الشام، إىل أو مرص إىل يرحل لم أنه العصور تلك يف
مشعل بدأ العارش القرن وأوائل التاسع القرن أخريات ويف الكثريون. الطالب يديه عىل
ويف الشام يف الدولة أمر الضمحالل وذلك أيًضا، مرص ويف الشام يف نوره يخبو العلم
املسجد ومدرسة وحلب دمشق يف أمية بني وجامع مرص يف األزهر أمر فاضطرب مرص؛
املستوى هبط ٩٢٢ه سنة الديار هذه العثمانيون األتراك دخل وملا القدس، يف األقىص
اإلسباني التحقيق ديوان قىض وكما …» عنان: األستاذ يقول كما رسيًعا هبوًطا العلمي
عىل األتراك الغزاة عمل فكذلك منظمة، لخطة وفًقا وفنونها وعلومها األندلس حضارة عىل
فاتح سليم السلطان وقىض مبارشة، الفتح عقب مرص يف اإلسالمية املدنية تقويضرصح
استطاع، ما كل الفنية وثروتها مرص تراث من يجمع أشهر ثمانية زهاء القاهرة يف مرص
ويقبض قسطنطينية، إىل بها ويبعث نفائسها منها لينتزع الخالدة واآلثار املساجد ويخرب
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والعمال، الصناع ومهرة فيها والفنون املهن ورجال وعلمائها وزعمائها مرص أكابر عىل
واملدارس املساجد من الكتب وينتزع قسطنطينية، إىل السفن يف حاشدة جموًعا ويرسلهم
بقية اليوم إىل منها زالت وما الرتكية العاصمة مكاتب ليودعها الخاصة واملجموعات
الهجري التاسع القرن أعالم من لكثري خطية مؤلفات ومنها إسطنبول، مكاتب يف كثرية
بمرصصاحبة وجوده يندر مما إياس وابن والسخاوي والسيوطي املقريزي مثل املرصيني
الفتح عقب اإلسالمية مرص يف الفكرية الحركة رصح انهار وهكذا العلمي، الرتاث هذا
أصاب ما األزهر وأصاب … املرصي املجتمع يف والحياة القوة عنارص انهارت كما الرتكي
التي العلوم من كثري حلقاته من واختفى والتدهور، االنحالل من كلها الفكرية الحركة
الثاني القرن أواخر يف به تدرس تكن لم الرياضية العلوم إن حتى قبل، من زاهرة كانت
يقوم أن له أتيح مهمة وأسمى بأعظم يومئٍذ يقوم كان األزهر الجامع أن عىل … عرش
أخريًا مالذًا فيغدو … مكانته من شيئًا يستبقي أن الشاملة املحنة خالل استطاع فقد بها،
أروقته يف تحتفظ العربية للغة حصينًا معقًال خاص بنوع ويغدو واللغة الدين لعلوم
الفاتحني لغة مغالبة من ويمكنها النهائي التدهور عنها ويدرأ وحيويتها، قوتها من بكثري
األزهر الجامع إىل زمامها القدر ألقى التي السامية املهمة هذه كانت وربما … ومقاومتها
ما أعظم هي بأرسه، اإلسالمي والعالم املرصية األمة حياة من العصيبة األوقات تلك يف
الطويل تاريخه خالل واللغة الدين لعلوم إلسدائه ق ُوفِّ ما وأعظم رسالته، من األزهر أدى

الحافل.»
العثمانيون قوَّض فقد الشام، أصاب العثماني الغزو من مرص أصاب ما وإن أقول
والتحف، والذخائر الكتب من عاصمتهم إىل نقلوه بما الكتب وخزائن العلم دور معالم
فانحط القشور، إىل الصحيحة والدين األدب علوم عن الناس انرصف الفرتة هذه ويف
من كتبها دور واضمحلت رجالها، من الشام مدارس وأقفرت الشعر وهزل واألدب العلم
واألمراء الوزراء خزائن إىل النفائس من فيها ما بإهداء متولوها وتقرب واآلالت، الكتب
الجائر، الغزو بهذا مصابًا الشام مدن أعظم والقدس وحلب دمشق وكانت والسالطني،
يف األزهر ولوال عامة، الطبقات يف التصوف وانترش الصوفية الطرق كثرت العرص هذا ويف

الشام. يف العلم شعلة النطفأت مرص
كان الذين والعلماء واألدباء الشعراء بعض ظهور من يمنع لم كله هذا أن عىل
العارش، القرن أواسط يف ماتت التي الدمشقية الباعونية كعائشة مسموع، صوت لهم
(١٠٨٠ه)، الدمشقي ومنجك (١٠١٤ه)، الطالوي ودرويش الرومي، الدمشقي وماماية

49



والحارض الغابر يف والشام مرص

الحفني ويوسف (١١٧١ه)، الشرباوي هللا وعبد (؟)، املرصي الرشبيني الجواد عبد وابن
الصلة لنا يصور آخر علميٍّا أثًرا أو شعر ديوان هؤالء من واحد كل خلف وقد (١١٧٨ه).
البالد عليه كانت الذي الواضح العلمي الضعف لنا يصور كما القطرين بني العلمية

جميًعا.
العلمية بعضالصالت إعادة يف فضل لهم وكان القطرين يف نبغوا بعضعلماء وهناك
الدين وشمس (٩٣٠ه)، املرصي إياس ابن منهم نذكر املظلمة، العصور تلك إبان يف
(١٠٢٤ه)، البوريني والحسن (٩٥٥ه)، الصالحي طولون وابن (٩٤٢ه)، الصالحي
(١٠٧٣ه)، البديعي ويوسف (١٠٦٩ه)، الخفاجي والشهاب (١٠٣٣ه)، الكرمي ومرعي
علمية آثار هؤالء من ولكلٍّ (١٢٠٥ه)، املرتىض والسيد (١٠٩٣ه)، البغدادي القادر وعبد
حية العربية اللغة بقاء يف العظيم الفضل اآلثار لهذه كان وقد كعبه، بعلو تشهد َقيِّمة

تنتج.
العرص يف والعقلية العلمية الحركة كتاب من املرشقة الوحيدة الصفحة هي هذه
للنور أثًرا فيها ترى ال قاتمة فسود الكتاب صفحات بقية أما ومرص، الشام ببالد العثماني
وأضحى يفهمونه، ال وهم القرآن يقرءون املسلمني جماهري أصبحت فقد والهدى، والعقل
صحيحة بعبارة اثنني سطرين كتابة يستطيعون ال منهم والحديث والنحو البيان علماء
هذا سالفة، عصور يف مكتوبة خطبًا يرددون والعيدين الجمعة خطباء وصار بليغة،
اإلرساليات مدارس فإن بكثري؛ أفضل حالهم كانت فقد النصارى أما املسلمني، حال كان
وتحرصعىل صحيًحا، تعليًما العربية اللغة بتعليمهم تُعنَى كانت الشام بالد يف التبشريية
ومن املشكور، الفضل وأساقفتهم واألرثوذكس املوارنة ملطارنة وكان العربي، األدب إحياء
العرص هذا يف العربية اللغة عىل املحافظة يف حميد أثر لهم كان الذين النصارى عظماء
رحلته أعظمها ومن قيمة، علمية آثاًرا خلف الذي األرثوذكيس الحلبي مكاريوس البطريرك
عارًفا كان وقد (١٧٣٢م)، الحلبي فرحات جرمانوس املطران ومنهم القسطنطينية، إىل
وله بالتأليف، اشتغل وقد والفلسفة، والتاريخ واإليطالية والالتينية والرسيانية بالعربية
(١٧٤٨م)، الحلبي الكاثوليكي زاخر هللا عبد الشماس ومنهم فحول. وتالميذ قيمة آثار
الطباعة نرش يف األكرب الفضل صاحب وهو واللغة، األدب علم من واسع جانب عىل وكان

الشوير. مطبعة وهي لبنان، يف مطبعة أول مؤسس ألنه بسورية العربية
العلم من حظها يكن فلم مرص أما الشامية، البالد عليه كانت ما إىل نظرة هي هذه
نابليون كون وقد العلم، رجال من بجيش مصحوبًا نابليون دخول إال يسعدها ولم كذلك،
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فروع للمعهد كان وقد أعماله، تنظم علمية لجنة فيه وجعل بالقاهرة، الفرنيس املعهد
بيانها: وإليك عرشة،

والتقاليد. والديانات الترشيع فرع (١)
والسياسة. اإلدارة فرع (٢)
واألمن. الرشطة فرع (٣)

الحكم. ونظام التاريخ فرع (٤)
العسكرية. فرع (٥)

والصناعة. التجارة فرع (٦)
الزراعة. فرع (٧)

الطبيعي. التاريخ فرع (٨)
القديمة. اآلثار (٩)

وفيضانه. النيل فرع (١٠)

بأعيانها ويجتمعون البالد ويطوفون فيه يعملون أعضاء فرع لكل جعل وقد
الجيش لهذا املرصيون دهش وقد موضوعاتهم، يف ويباحثونهم ويناقشونهم وشبانها
إليه، والسعي العلم إىل التطلع حب عىل مفطور املرصي فإن عجب وال به، وأعجبوا العلمي
الفرنسية العلمية بالحركة املرصيني إعجاب عن (الجربتي) العرص ذلك مؤرخ حدثنا وقد
الفكري الرقي مظاهر عىل كثب عن املرصيون اطلع فقد كتابه، يف ممتًعا حديثًا مرص يف
آالت وعىل يعرفوها، لم التفكري يف مناهج عىل اطلعوا كما أوروبا، إليه وصلت الذي الحديث
عن كتبه الذي فصله الجربتي كتاب فصول أمتع ومن بأخبارها، يسمعوا لم حديثة وأوائل
واملخطوطات الكتب من فيها وما النارصية، درب يف الفرنسيون أنشأها التي الكتب دار
الكيمياء بدار إعجابه عن بها إعجابه يقل وال املمتعة، والصور والخرائط واملخططات
الجربتي أمثال أن يف شك وال والغرائب، العجائب من فيها شاهده وما العلمية واملختربات
القاهرة يف وأسسوا عامة، للمرصيني هذه مؤسساتهم الفرنسيون فتح فقد كثريين، كانوا
أوجدوهما اللتان املدرستان املعاهد هذه أعظم ومن الجديدة، الحضارة تنرش أخرى معاهد
وأخرى عربية جريدة مرص يف أنَشئُوا كما القاهرة، يف املولودين الفرنسيني أطفال لتعليم
كانوا الفرنسيني أن الجربتي ويحدثنا ذلك، وغري لألقمشة وأخرى للورق ومصانع فرنسية
املرصيني وأن أمامهم، الكيماوية العلمية بالتجارب ويقومون املرصيني بالزوار يرحبون
ينظر كان الجديد الجيل أن يف أيًضا عندنا شك وال العجيبة. األعمال لتلك مدهوشني كانوا
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الحديث، العلم مظاهر من شاهد ما شاهد أن بعد استخفاف نظرة القديمة العلوم إىل
مرص من يؤمل كان ما كل عىل قىض ١٨٠١م) (سنة مرص من الفرنسيني خروج ولكن
ينحط، العلمي املستوى وأخذ يشء كل تقهقر فبخروجهم الفرنسيون؛ فيها بقي لو فيما
من ملرص هللا قيض أن لوال الفرنسية، الحملة دخول قبل عليه كان ما إىل يعود أن وكاد
أن أدرك فإنه باشا، عيل محمد بذلك أعني التقدم، سبيل يف بها وسار جديد من بيدها أخذ
التعليم نظم بدَّل ولذلك الحية، القوية األمم ملجاراة كافيًا يعد لم وحده األزهري التعليم
والهندسة الطب كمدارس والعالية والثانوية االبتدائية املدارس إنشاء إىل وعمد مرص يف
يف الثقافة لتوجيه كافيًا ليس وحده هذا أن رأى ثم واللغات، والصنائع والفنون والحربية
وقد املعاهد، من وغريه األزهر من أفرادهم اختار أوروبا إىل علمية بعوثًا فأرسل مرص،
كبري صدى البعوث لهذه كان وقد طالبًا، ٣٢٠ من نحًوا زمنه يف البعوث هذه عدد بلغ
الشام إىل تعدت فقد مرص، عىل مقصورة عيل محمد حركة تكن ولم والرشق، أوروبا يف
ملدرسة فرًعا إنشاؤه الشام يف عيل محمد آثار ومن املرصية، الدولة إىل الشام انضم حينما

حلب. يف العيني القرص طب
واألعمال البعوث هذه مرصمن جنتها التي الصالحة الثمرة الشاميني عقالء رأى وقد
حركة وأول مرص، يقلدون فأخذوا مرص، يف عيل محمد بها قام التي واإلصالحية العلمية
وأعقابه عيل محمد معاهد غرار عىل املعاهد تأسيس حركة هي سورية بها قامت تقليدية
رأى فلما طورا، عني يف نظامية مدرسة العازريون اآلباء أنشأ ١٨٣٤م سنة ففي مرص؛ يف
مرص يف ثمرتها رأوا التي األدبية والحضارة العلم إىل الشاميني ميل واألمريكان األوروبيون
يف األمريكان أسس ١٨٣٥م سنة ففي سورية، يف املعاهد تأسيس عىل يتهافتون أخذوا
هذه ويف ١٨٤٧م، سنة لبنان عبية يف أخرى مدرسة أسسوا كما الكربى، مدرستهم بريوت
ويف عظيمة، جامعة بعد فيما صارت التي وهي لبنان يف مدرستهم اليسوعيون أسس السنة
أُسست ١٨٦١م سنة ويف طمسن، املسز بعناية اإلنكليزية املدرسة أُسست ١٨٦٠م سنة
أنحاء جميع يف املعهدين لهذين كثرية فروع وجعلت للبنات، األمريكانية اإلنجيلية املدرسة
الوطنية مدرسته البستاني بطرس املعلم اللبناني العبقري أسس ١٨٦٣م سنة ويف لبنان،
البطريرك أنشأ ١٨٦٤م سنة ويف الشامية، الديار علماء من كبري جمهور منها خرج التي

كبرية. مدرسة الكاثوليكي يوسف يغوريوس غور
أول أسست فقد فيها، العربية الطباعة ظهور مرص يف العلمية الحركة أسباب ومن
الفرنسيني العمال من عدد املطبعة هذه يف كان وقد ،١٧٩٨ سنة نابليون أيام فيها مطبعة
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كبارهم ومن رومية، يف الصنعة هذه تعلموا كانوا الذين السوريني العمال من عدد مع
وملا سنوات، أربع نحو عامرة املطبعة هذه ظلت وقد مسابكي، ويوسف هللا فتح إلياس
بال سنة عرشين من نحًوا مرص وظلت معهم، أخذوها ١٨٠١م سنة الفرنساويون خرج
يف وعهد بوالق يف «١٨٢١م» سنة األهلية مطبعته أنشأ عيل محمد نهض فلما مطبعة،
«١٨٣٠م»، سنة مات أن إىل فيها وظل قيام خري بعمله فقام املسابكي، نقوال إىل إدارتها
الوحيدة هي املطبعة هذه تكن ولم الصناعة. عىل األزهريني الطالب من طائفة يدرب وكان
عبيد روفائيل «١٨٦٠م» سنة يف كلف األقباط بطريرك الرابع كرياس األنبا فإن مرص، يف

أوروبا. من استحرضها التي مطبعته إدارة عىل يقوم أن السوري
محمد أيام ففي فيها، الصحافة ظهرت أن مرص يف الطباعة ظهور عن نشأ وقد
ويف عيل، محمد عرص نهاية حتى ظهورها استمر وقد املرصية الوقائع مجلة وجدت عيل
فائدة السوريون رأى وقد شأنها، أهمل (١٨٤٩–١٨٦٣م) األول وسعيد األول عباس أيام
أوجدها التي األحوال مرآة مجلة السورية الصحف وأقدم بالدهم، يف فأوجدوها الصحافة
جريدة وجدت «١٨٥٨م» سنة ويف «١٨٥٥م»، سنة اآلستانة يف الحلبي حسون هللا رزق
فقد مرص يف أما سورية. يف واملطابع الصحف إنشاء تتابع ثم بريوت، يف األخبار حديقة
فلما األدب، من النوع بهذا يهتمان ال كانا عيل محمد خلفا اللذين العزيزين أن رأيت
فسمع ورعاها، الصحافة نشط وأهله، األدب يحب وكان (١٨٦٣–١٨٨٢م) إسماعيل جاء
األهرام جريدة تقال وبشارة سليم أنشأ عهده ويف عليه، فتوافدوا بذلك السوريني بعض
أديب الشهريان السوريان األديبان أسس ١٨٨٠م سنة ويف ١٨٧٦م، سنة اإلسكندرية يف
صحًفا أنَشئُوا آخرون وهناك رواج، كل فلقيت املحروسة جريدة النقاش وسليم إسحاق
عىل كبرية يًدا إلسماعيل أن والحق واملحروسة، األهرام إال منها يستمر لم ولكن مرص، يف
أسلوبها ارتقى ملا ولواله الطويل، العمر هذا عاشت ملا فلواله مرص، يف السورية الصحافة
ذلك يف الفضل أكثر أن والحق القديمة، الصحافة من الدرجات مئات أفضل جعلها رقيٍّا

متني. وأسلوب سيال قلم ذَوْي كانا فإنهما إسحاق، وأديب النقاش سليم إىل يعود
وأول فيها، املجالت ازدهرت السوريني مرصبفضل يف اليومية الجرائد ازدهرت وكما
،١٨٧٠ سنة أسست التي املدارس روضة مجلة مرص يف ظهوًرا العلمية السورية املجالت
يصدر أمره أول وكان ١٨٧١ سنة املقتطف أنشئ ثم طبية، تاريخية علمية مجلة وكانت
يف الشفاء مجلة صدرت ١٨٧٧م سنة ويف ١٨٨٦م، سنة مرص إىل انتقل ثم بريوت يف

املجالت. توالت ثم شميل، أمني ألخيه الحقوق ومجلة شميل، شبيل للدكتور مرص
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قوية يًدا لألزهر أن ننىس أن لنا ينبغي وما القطرين، بني الصالت قوة ترى فأنت
وهو املسلمني، عند والدين األدب رجال يخرج كان الذي فهو الصالت، هذه إحكام يف
كان وقد لغتهم، وليدرسوا الدين يف ليتفقهوا الشاميون إليه يلجأ كان الذي الوحيد امللجأ
يف يقفون وال والجرايات العطايا عليهم ويغدقون ترحيب كل بهم يرحبون املرصيون
كمشيخة مرص يف الكبرية الوظائف يتوىل أن والنشاط العلم من نصيبًا أوتي من سبيل
ارتقى إسماعيل عرص ويف املعاهد. يف والتدريس مرص وإفتاء أروقته ومشيخة األزهر
العلوم — واللغة الدين علوم عن فضًال — فيه يدرس كان فقد محسوًسا، رقيٍّا األزهر
تلك يف الشام يف نادرة جد كانت علوم وهذه والتاريخية، والرياضية والفلسفية الحكمية

الشام. إىل العلوم هذه عادت األزهر فبفضل الفرتة،
الرحمن وعبد عبده محمد وتلميذه الدين جمال السيد فضل ننىس أن ينبغي وما
تكن ولم الصحيحة، القديمة العربية الثقافة وبعث الجديدة الثقافة إحياء يف الكواكبي
أول أُسست مرص ففي السياسة؛ إىل تعدته بل وحده العلم عىل مقصورة األفغاني حركة
الفتاة، مرص جمعية وهي والشام، مرص رجاالت من نفر فيها اشرتك سياسية جمعية
نديم، هللا وعبد النقاش، وسليم إسحاق، وأديب الدين، جمال املؤسسني أعضائها ومن
لهم أصدروا وقد مرص، يف املقيمني السوريني األقالم حملة من وغريهم توما، ونقوال
أثر الجمعية لهذه وكان إسماعيل، عهد أواخر يف ذلك وكان الفتاة» «مرص باسم جريدة
الدين جمال السيد حركة أن والحق الرشقية. والسياسة املرصية السياسة تطور يف كبري
دروس ألن العثمانية؛ اإلمرباطورية أقطار من وغريه الشام إىل امتدت قوية حركة كانت
والحجازيون، والشاميون واألتراك املرصيون يحرضها عامة كانت الدين جمال الشيخ
الكتب يتخذ الشيخ كان فقد األزهر، شيوخ من غريه كدروس الدروس تلك تكن ولم
الفلسفة عىل الشيخ اعتمد وقد تالميذه، عقول وتنمية أفكاره نرش إىل وسيلة األزهرية
من تالميذهم يمنعون قبله الشيوخ كان فقد بنفسهم، واعتزازهم تالميذه أفكار تنبيه يف
العاملني، رب كالم كأنه ويعتربونه املؤلفني كالم مناقشة من ويمنعونهم بآرائهم االعتزاز
تكن ولم الخطأ.» واطرحوا الصواب فاقبلوا كالم كل «ناقشوا لتالميذه: يقول هو فإذا
والبيوت، املقاهي يف مجامع له كانت فقد األزهر، يف دروسه عىل مقصورة الشيخ دروس
إسحاق، وأديب نقاش، وسليم زغلول، كسعد الفضالء من طائفة فيها إليه يجتمع وكان
األدب األفغاني ه وجَّ أيًضا املجالس هذه ويف ومرص. الشام أدباء من وغريهم مظهر، وعيل
الشيخ أما القديم، سور يتخطون ال قبله والكتاب األدباء كان فقد جديًدا، توجيًها العربي
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ألفاظ أدب قبله األدب وكان والذوق، العقل وتحكيم األسوار هذه تحطيم إىل دعا فقد
دين قبله الدين وكان الشعب، نفسية عن يعرب أدب إىل ودعا الشيخ فحاربه وزخرفة،
عليه كان ما إىل الدين وأرجع الخرافات، وتلك التقاليد هذه الشيخ فحطم وخرافات، تقليد
وإىل الثورة إىل فدعا الدخيل، لألجنبي خنوًعا الشيخ قبل السياسة وكانت الصالح، السلف

بالدهم. يف أحراًرا الناس يعيش أن
استفاد وقد مدرسته، ويف مقهاه ويف بيته يف الشيخ لحركة األولية الخطوط هي هذه
أديب الشاميني ومن عبده، ومحمد زغلول سعد املرصيني من منهم فنبغ طالبه منها

عنخوري. وسليم إسحاق
الكواكبي الرحمن عبد السيد فيه لها فاستجاب الشام، إىل الشيخ دعوة انتقلت وقد
كانت ما وصف نهما ضمَّ اللذين القرى» و«أم االستبداد» «طبائع كتابَْي صاحب الحلبي
إليه دعا ما إىل ودعا واالجتماع، السياسة يف وفوىض اضطراب من ذاك إذ البالد عليه
محمد الشيخ الظروف اضطرت وملا بها. البالد قيدت التي القيود تلك تحطيم من األفغاني
الشيخ آلراء خصبًا مرعى البالد يف وجد بريوت، يف ويقيم الشام إىل يجيء أن إىل عبده
دروس عنه يتلقون ١٨٨٥م سنة حوله السوريون التف وقد إحيائها، عىل فعمل األفغاني

والخري. والحكمة العلم
أسسها كان التي املدرسة شئون تنظيم اإلمام الشيخ إىل باشا مدحت الوايل طلب وملا
فانقلبت األفغاني، أستاذه مبادئ عىل معتمًدا صحيًحا منهًجا الشيخ لها وضع بريوت، يف
ألف فيها إقامته أثناء ويف املدرسة، يف نهاره يقيضكل الشيخ وأخذ جديًدا، انقالبًا املدرسة
و«مقامات الحماسة» و«ديوان البالغة» «نهج لطالبه ورشح التوحيد يف القيمة «رسالته»
«اإلشارات» كتاب مثل تالميذه من النابغني عىل القيمة الكتب من طائفة وقرأ البديع»،

املنطق. يف «التهذيب» وكتاب سينا البن
من عليها يتقاطرون والناس بالتالميذ تغص بريوت يف الشيخ دروس كانت وقد
قبله الشيوخ كان فقد عظيًما، انقالبًا بريوت يف الشيخ إقامة أحدثت وقد األنحاء، شتى
فلما املرتبات، قبض إال لهم همَّ وال الطالب فائدة عن يفتشون وال آليٍّا تدريًسا يدرسون
أخفق، من ومنهم نجح من فمنهم عمله، ويعملوا يقلدوه أن حاولوا وغريته نشاطه رأوا
باذليها يكونوا لم جهوًدا وبذلوا السابقة خطتهم بدلوا الجميع فإن يشء من يكن ومهما

الشيخ. وجود لوال
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الشيخ كان فقد نوره، يشع مناًرا الديار تلك أصبحت الشام ديار يف الشيخ وبوجود
صحيًحا، توجيًها ويوجههم بالرجال يتصل كان بل التالميذ، تثقيف عىل جهده يقرص ال
بحاجتنا نحس الذي العلم «أما كلماته: بعض يف فيقول الرشق، تأخر علة عن لهم ويبحث
مثًال، والتجارة الزراعة يف العمل مادة إصالح به وما الصناعة، علم أنه قوم فيظن إليه،
بالصناعات الجهل وراء أمًرا نجد منا كلٌّ يشكوه ما إىل رجعنا لو فإننا باطل، ظن وهذا
املنفعة وإن حفظها، عن عجًزا فيها نجد بأيدينا وجدت لو الصناعة إن يتبعها، وما
وتفرُّق األيدي وتخاذل الهمم ضعف نشكو فنحن نفوسنا، يف فاليشء تنفلت؛ ثم لنا تتهيأ
فمطلوبنا نشتكيه، ملا دفًعا تفيدنا ال الصناعات وعلوم الثابتة، املصلحة عن والغفلة األهواء
والعلم البرشية، الحياة علم وهو النفس؛ يمس الذي العلم وهو أال العلوم هذه وراء
التبحر هو فقدناه فما الدين، فهو لها أدب وكل النفس، أدب علم هو للنفوس؛ املحيي
نطلب أن أريد وال الدين، يف التفقه هو طلبه أنفسنا من يحسن وما الدين، آداب يف
النفسية اآلداب من الديانة أودعته وما ملحوًظا، مرعيٍّا علًما نطلب ولكنا محفوًظا علًما
آخذ غري نفسه يظن من حتى البرش من أحد صحته يف يختلف لم الروحية والكماالت
يف الحق منزلة وأدركت الوجود من مقامها عرفت بآدابها النفس استكملت فإذا بالدين.
فأخذت وامللة، املوطن يف مشاركتها إىل بحاجتها وأيقنت لنرصه فانتصبت العالم، صالح
من نريد وال وامللة، والدولة الوطن بحب عنها يعرب ما وهي للفضائل، الجامعة بالفضيلة
واألدب. الدين إليه يرشد كما العمل عىل يبعث ميًال منه نريد ولكنا خياليٍّا، ميًال الحب
وطرقت طلبها إىل فاندفعت حاجاتها مواقع أبرصت الفضيلة بهذه النفوس تحلت فمتى

األجل.» يدركها أو تظفر حتى ترجع ال باب كل لها
كان بل البريوتية، الناشئة تهذيب عىل عمله يقرص لم اإلمام السيد أن ترى فأنت
قبل سورية حال يعرف ومن أستاذه، إليه يدعو كان الذي الفالح طريق إىل الرجال يدعو
أحرار بها قام التي الوطنية الحركة يعرف ثم والفساد الجهل من إليها اإلمام مجيء
إال كانت ما التحريرية الثورة تلك أن له يتحقق الرتكي؛ النري من بالدهم لتحرير سورية
تنساه لن الشام مرصعىل آثار من جديد أثر وهذا هللا، رحمه اإلمام الشيخ لدعوة استجابة
الفرق جميع من الحق طالُب يؤمها كان بيته يف حلقات اإلمام للشيخ كان وقد الدهر، أبد
بعد الشمل ولمِّ الصفوف توحيد عىل ويعمل عقله قدر عىل كالٍّ يخاطب كان وقد والنِّحل،

الظاملة. الرتكية السياسة فرقتهم أن
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استثناء بدون والطوائف والنَِّحل الفرق جميع ترى «كنت أرسالن: شكيب فيه قال
يتفاهم نظره وإحاطة إدراكه وعلو عقله لسعة هو وكان املعذب، املنهل ذلك حول تزدحم
الشيعة ومجتهدو السنة علماء مجلسه يحرض وكان فيهم، نشأ كأنه منهم قبيل كل مع
الرتدد يف غضاضًة يجدون ال أولئك كل وكان واليهود، املسيحيني ونبهاء الدروز وعقالء
آراءه ليسمعوا إليه يقصدون كانوا الذين املالحدة من يخلو يكن لم مجلسه إن بل عليه،
كانوا التي املشكالِت لهم ويحل تؤدة بكل يناظرهم األستاذ فكان واألديان، اإللهيات يف
َحيَارى إليه منصتني تراهم فكنت عنها، الجواُب أعجزهم العلماء من َغريَه عنها سألوا إذا
يعجزونه أنهم آلوا قد مجلسه يف حضورهم قبل أنهم مع يقولون، ماذا يدرون ال أَمامه

غريه.» أعجزوا كما
ودعها كما حزينة، بقلوب وودعته البالد عليه حزنت الشام ترك عىل الشيخ عزم وملا
يرتك ولم بعينه. غرسه ثمرة يرى حتى مكثه يطول أن يرغب كان ألنه كثري بحزن هو
تحقيقها، عىل وعملوا مبادئه نرشوا فحوًال تالميذ فيها خلف حتى الشامية الديار الشيخ
ولكل اللبكي، نعوم والسيد النعساني الدين بدر والشيخ الكواكبي السيد منهم نذكر
هذه إليه نسوق أوالء نحن وها عنده، مكانته عىل تدل الشيخ يف كلمة هؤالء من واحد

الكلمات.
محمد غري تيمية ابن بعد ينجب لم اإلسالم «إن النعساني: الدين بدر له املغفور قال
فضله من بكثري أجلُّ هو الشامية الديار يف اإلسالم عىل فضًال عبده ملحمد وإن عبده،
فقد الدين جمال فأما عرابي، وأحمد األفغاني الدين بجمال مرص حبا هللا إن مرص، عىل
محمد لوال والشام الظلم. عىل الثورة إىل دعاها فقد عرابي وأما الصحيح، العقل فيها بث
الشيخ فبفضل والعبودية، والضالل الجهل يف تتخبط لكانت فيها القصرية وإقامته عبده

أهلها.» عيون تفتحت دروسه وبفضل
اإلمام: عن حلمي عباس الخديوي سأله وقد الكواكبي الرحمن عبد السيد وقال
ولكنها الفلسفة، دون املختلفة والفنون العلوم يف العلماء من كثريًا أخرجت أفريقية «إن
ال من أخرجت مرص وكذلك خلدون، ابن وهو الفالسفة جميع بذَّ واحًدا فيلسوًفا أخرجت
الحكماء، جميع فاق حكيًما أخريًا أخرجت ثم والحكماء، الفالسفة دون العلماء يحىصمن

عبده.» محمد الشيخ وهو
ليس باإلمام النصارى مصاب «إن بها: اإلمام يرثي كلمة يف اللبكي نعوم السيد وقال
وضعت ما كل استخدم الذي هو ألنه بل لغوي، ألنه وليس خطيب ألنه وليس كاتب ألنه
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اإلسالم أصلح ومن اإلسالم، مصلح فهو اإلسالم، إصالح سبيل يف القدرة من فيه الطبيعة
الرشق.» مصلح هو عبده فمحمد الرشق، أصلح فقد

منذ النهضة عرص يف القطرين بني والعقلية العلمية الصالت قوة سبق مما رأيت
عبده محمد زيارة أحدثته الذي الكبري األثر ورأيت األخري، العرص حتى عيل محمد أيام
القطرين، بني الصالت تقوية يف الفضل لهم كان آخرين أناًسا هناك أن عىل لسورية،

منهم: نذكر
إبراهيم مع مرص يف أنشأ والطب، العلم رجال من وكان اللبناني: زلزل بشارة الدكتور

.١٨٩٧ سنة البيان مجلة اليازجي
طويًال. دمياط يف أقام فاضًال شاعًرا كان (١٨١١م): البريوتي الرببري أحمد والسيد

والرتكية، والفارسية بالعربية أديبًا كان (١٨٥١م): الدمشقي مخلع جربائل والسيد
وظائفها. يف وتقلب مرص إىل رحل

املعارف، ودائرة املحيط محيط صاحب (١٨٨٣م): الكبري البستاني بطرس واملعلم
فيها. قدره وعظم مرص إىل رحل

عرابي ثار وملا مرص، يف أقام األشهر، األديب العالم (١٨٨٩م): اليازجي خليل والشيخ
الُكتَّاب يف عميق تأثري وأدبه لشعره كان وقد الرشق»، «مرآة مجلته فأقفلت معه اشرتك

والشاميني. املرصيني
فيها طالبه وكثر مرص إىل رحل اللغوي، العالم (١٨٨٧م): الشدياق فارس وأحمد

حسن. أثر فيهم وله رجاالتها، وأحبه
عن وأخذ مرص إىل رحل األديب، الفقيه العالم (١٨٩١م): الرافعي الغني عبد والشيخ

واستفاد. فأفاد شيوخها
مجلة وأنشأ مرص إىل رحل الكاتب، البارع الشاعر (١٨٩٦م): اللبناني شقري وشاكر

مرص. عن ڨولني كتاب أهمها ومن الفرنسية، الكتب من كثريًا وترجم الكنانة
وصاحب األهرام محرر الكاتب، البارع الشاعر (١٨٩٩م): الحداد نجيب والشيخ

اإلسكندرية. يف أنشأها التي العرب» «لسان
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إبراهيم من وتقرب مرص إىل رحل الرقيق، الشاعر (١٨٩٩م): الصوال سليمان والسيد
السورية. الحملة يف أعوانه من وكان باشا

السوريني من واملصانع املطابع وأرباب الصحفيني والكتاب العلماء من مئات وهناك
اليازجي، وآل مرتي، وآل زيدان، كآل مشكور أثر فيها لهم وكان مرص إىل رحلوا الذين

بتعدادهم. املقام يضيق ممن وغريهم
املحجة يزال ال فاألزهر نفسها، القديمة الصالت فهي األخرية األيام يف الصالت أما
ولكن البلدين، بني قوية تزال ال العلمية والرحالُت الدين، لطلب الشاميون إليها يحج التي
الطباعة ورقي املرصية، الجامعة ظهور هو األخرية األيام يف حدث الذي الجديد اليشء
كان فقد الجامعة أما عجيبًا. انتشاًرا الشامية الديار يف املرصي الكتاب وانتشار املرصية،
الجامعتني ويف الشامية، الديار يف والعربية األوروبية الثقافة نرش يف عظيم فضل لها
طالب مائتي من أكثر وفيهما سوري، شاب مائة من أكثر اليوم واإلسكندرية املرصية
العلم ناًرشا بالده إىل سيعود الطالب هؤالء من واحد وكل وأردني، وفلسطيني لبناني
وتعدد دورها اختالف عىل املرصية الطباعة وأما فضلهما. شاكًرا الجامعتني يف تلقاه الذي
كتب ولوال أقصاه، إىل أقصاه من الشام يف القارئني عىل عظيم فضل ذات فإنها مذاهبها
شيئًا هناك أن عىل آخر، شأن الشامية الديار يف لألدب لكان ونرشاتها ومجالتها مرص
املفسد الرخيص األدب كتب طبع وهو مرص؛ يف الثقافة عىل القائمون إليه يلتفت أن يجب
تكثر فأخذت املطابع بعض عىل الكتب هذه موجة طغت فقد الصحيحة، وامللكات للذوق

مرص. من ويجيئهم عليه عينهم تقع يشء كل يلتهمون والناس منها،
تقوية يف أثر من األخرية األيام يف والشعراء للشعر ما ننىس أن لنا ينبغي وما وهذا
تكانف وقد الروابط، هذه تقوية يف عظيًما دوًرا الشعر لعب فقد البلدين، بني الصالت
بها مر التي اآلالم فإن عجب وال عجيبًا، تكانًفا أدباؤهما تكانف كما والشام مرص شعراء
شديدة، كانت فاآلالم َغْرَو وال القطرين، بني دت وحَّ قد األخرية أيامه يف القطرين من كلٌّ
شعرهم، يف أو املرصيني نثر يف صداها تجد كنت حتى الشام يف حادثة تقع تكن ولم
الشاميني شعر يف صداها تجد حتى النيل وادي يف تجري بحادثة تسمع ال كنت أنك كما
وأحمد إبراهيم، حافظ الشاميني بحوادث تأثًرا املرصيني شعراء أكثر ومن نثرهم. يف أو

شوقي.
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ذلك يف وقال الطليان، رشقها ملا بريوت حوادث عىل نفسه تفطرت فقد حافظ أما
فيها صور وقد اآلمنة، املدينة خربوا الذين الظاملني عىل ثورته تصور رائعة تمثيلية قطعة
يستطع لم ألنه بل املوت من خوًفا ال بالده عىل يتحرق وهو األخرية أنفاسه يلفظ جريًحا

فيقول: وطنه، بحق القيام

ق��ض��ي��ت ق��د أن��ا وه��ا ب��الدي ح��ق أق��ِض ل��م

∗∗∗
األوان ق��ب��ل ب��ال��م��وت أع��اَج��ْل ل��م ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ال��زم��ان اع��ت��داءِ ُرغ��م ي��س��م��و ال��ش��رَق أرى ح��ت��ى
ال��ي��اب��ان ك��أم��ة أنَّ��ا ال��َغ��ْرب ول��ي��ع��ل��م
وه��وان ذل��ة ف��ي ي��ج��ري ال��ع��ي��ش ن��رت��ض��ي ال

والشام مرص بني العالقات وانقطعت بويالتها املاضية العاملية الحرب حلت وملا
النبيلة، حافظ عاطفة هاجت لهم، مورد ال السوريني من مرص يف العلم طالب وأضحى
لهؤالء ليتربعوا امللكية األوبرا دار يف حفلة إىل ووجوههم املرصيني كرام ودعا لهم فتألم
إىل ودعا الحرب، نكبات فيها وصف الشعر أروع من قصيدة ذلك يف وقال البائسني،

يقول: وفيها الطالب، هؤالء مواساة

ال��زه��ر روض إل��ى ال��ف��ج��َر واس��ب��ق ال��رُّب��ا ن��ب��َت ُزر ال��وس��م��يُّ أي��ه��ا
ال��درر أش��ب��اه ال��م��اء ِن��ط��اف م��ن أك��م��ام��ه ع��ل��ى وان��ث��ر ح��يِّ��ه
تُ��ع��ت��ص��ر ل��م خ��م��رة م��ن واص��ط��ب��ح ِس��نَ��ٍة م��ن أف��ق ال��زه��ُر أي��ه��ا
��ح��ر ال��سَّ روُح ال��دج��ى ت��ح��ت س��اق��ه��ا غ��ادي��ٌة ��ه أمُّ رح��ي��ٍق م��ن
ال��ش��ج��ر س��ك��ان ي��وق��ظ ع��لَّ��ه ط��ي��ب ب��ن��ش��ر ال��روض وان��ف��ح

∗∗∗
ال��ع��ب��ر أع��اج��ي��ب م��ن ب��ع��ج��ي��ب ت��ط��رُق��ن��ا ن��ب��أٌة ي��وم ك��لَّ
وس��ُرُر ت��ت��ه��ادى وع��روش تَ��ِه��ي وأرك��ان ت��ف��ن��ى أم��م
م��ن��ح��در ف��ي دف��ق��ت ك��س��ي��ول ت��ل��ت��ق��ي ب��ج��ي��وش وج��ي��وش
ح��ض��ر أم ع��ن��ه��ا غ��اب ت��ب��ال��ي ال ل��ل��ردى ت��ت��ب��ارى ورج��ال
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واس��تَ��َع��ر ل��ظ��اه��ا ش��بَّ أُط��ِف��ئ��ت ك��ل��م��ا ط��اح��ن��ات وح��روب
وال��ق��م��ر م��ن��ه��ا ال��ش��م��س واس��ت��ع��اذ أه��وال��ه��ا م��ن األف��الك ض��ج��ت
ال��ن��ه��ر م��ج��رى ف��ي ال��ب��ح��ر ع��ب��اب ف��ي ال��ذَُّرى ُش��مِّ ف��ي ال��ج��و ف��ي ال��ث��رى ف��ي
ال��ب��ش��ر م��ي��ع��اد ق��ب��ل ي��ب��ي��دوا أن أوش��ك��وا ح��ت��ى ال��خ��ل��ق ف��ي أس��رف��ت
ال��م��س��ت��ق��ر وط��ي��ب األم��ن ن��ع��م��ة ع��ل��ى ال��ل��ه اح��م��دوا ث��م ف��اص��م��دوا
اك��ف��ه��ر ال��خ��ط��ب إذا األم��ن ن��ع��م��ة م��ا أدراك وم��ا األم��ن ن��ع��م��ة

∗∗∗
ال��ش��رر ب��ع��ض ن��ي��ران��ه��ا ل��ظ��ى م��ن ن��ال��ه��م ق��وًم��ا األزه��ر ف��ي إن
وض��ج��ر وش��ق��اء ع��ن��اء ف��ي — ل��ن��ا ال��ل��ه ق��در ال — أص��ب��ح��وا
ال��ك��ب��ر إح��دى إنَّ��ه��ا يُ��َض��ام��وا أو ي��ره��ق��وا إن ب��ي��ن��ن��ا ن��زالء
ِغ��يَ��ر ون��اب��ت��ه��م ض��ر م��س��ه��م إخ��وان��ك��م ف��ه��م ف��أع��ي��ن��وه��م
م��دَّخ��ر أج��ر األج��ر خ��ي��ر إن أج��رك��م ي��ض��اع��ف ال��ل��ه أق��رض��وا

قالها التي قصيدته القطرين، اتصال شدة لك يصور الذي حافظ شعر أروع ومن
يقول: وفيها مرص، يف لتكريمه السوريون أقامه الذي الحفل يف

وال��ح��س��ب ال��م��ج��د وه��ن��اك ال��ع��ال ه��ن��ا ت��ن��ت��س��ب ال��ش��ام ل��رب��وع أم ل��م��ص��ر
ي��ج��ب خ��اف��ق ع��ل��ي��ه��ا ال��ه��الل ق��ل��ب رب��وع��ه��م��ا زال��ت ال ل��ل��ش��رق رك��ن��ان
األدب م��غ��ن��اه��م��ا ع��ن ت��ح��وَّل وال س��ت��وره��م��ا ت��ه��ت��ك ل��م ل��ل��ض��اد خ��دران
ف��ال��ع��رب اآلب��اء ع��ن س��أل��ت وإن أم��ه��م��ا ال��ف��خ��ر غ��داة ال��ل��غ��ات أم

∗∗∗
ت��ض��ط��رب ال��ش��ام راس��ي��ات ل��ه��ا ب��ات��ت ن��ازل��ة ال��ن��ي��ل ب��وادي ��ت أل��مَّ إذا
م��ن��ت��ح��ب ل��ب��ن��ان ذرا ف��ي أج��اب��ه أل��م ذو األه��رام ث��رى ف��ي دع��ا وإن
وال��ع��ش��ب األم��واه م��ن��ه��م��ا ت��ص��اف��ح��ت ُودَّه��م��ا واألُرُدنُّ ال��ن��ي��ل أخ��ل��ص ل��و
وال��دأب ال��ج��ود ن��اح��ي��ت��ي��ه ي��ح��ف م��ش��ي��ت��ه ال��ف��خ��ر ��ى ت��م��شَّ ب��ال��وادي��ي��ن
ال��ق��ض��ب دون��ه م��ض��اء ه��ذا وس��ال دي��م دون��ه س��خ��اء ه��ذا ف��س��ال
م��ن��س��ك��ب ح��ي��اك وك��م ال��ري��اض م��ن ع��اط��رة ج��ادت��ك ك��م ل��ب��ن��ان ن��س��ي��م
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ل��ه��ب ب��ه��ا وأك��ب��اد إل��ي��ك ت��ه��ف��و م��ع��ط��رة أن��ف��اس وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي
ت��ع��ب ال��ع��ال ل��ك��نَّ َريَّ��اك ط��ي��ب م��ن ب��دًال ي��ب��ت��غ��وا ل��م ال��ع��ال ِط��الُب ل��وال
ت��ك��ت��س��ب ال��س��ع��ي ب��ذاك ال��ل��غ��ات أم ف��ت��ئ��ت وم��ا م��ح��م��وًدا ال��ك��س��ب إل��ى س��ع��وا
ي��ح��ت��ج��ب ل��ي��س وف��ض��ل ج��دي��د ع��ي��ش ل��ه��ا ك��ان ��آم��ي��ون ال��شَّ ك��ان ف��أي��ن
ال��ع��رب ب��ع��ض��ه��ا ت��ص��اف��ح ف��ص��اف��ح��وه��ا ت��ص��اف��ُح��ك��م م��ص��ٍر ب��ن��ي ع��ن ي��دي ه��ذي

الغابر، الزمان منذ البلدين تربط التي الصالت شعره يف يذكر ما كثريًا حافظ وكان
قويٍّا. اتحاًدا واتحدا اجتمعا لو ويتمنى

ل��زام��ا ع��اًش��ا ال��خ��ط��وب ب��رغ��م ن ص��ن��وا وال��ك��ن��ان��ة ال��ش��ام إن��م��ا
ال��ف��ط��ام��ا ن��أب��ى ون��ح��ن ه��واه��ا م��ن أرض��ع��ت��ن��ا وق��د أم��ن��ا أم��ك��م

فيقول: القطرين، بني التوحيد إىل يدعو إليه وانظر

األرح��ام��ا وي��رب��ط ق��وان��ا ـ��ِم��ي يُ��نْ��ـ م��ا إل��ى ح��اج��ة ف��ي ن��ح��ن

أدل وليس النيل، شاعر عند وجدوها التي النبيلة العواطف هذه الشاميون أكرب وقد
دمشق: زار ملا يحييه جربي شفيق األستاذ قول من ذلك عىل

وش��ي��ط��ان��ي وس��واس��ي أغ��م��ز ف��رح��ت ل��ب��ن��ان أف��ن��اء ف��ي ش��ع��رك أن��ش��دت
ب��أف��ن��ان م��يَّ��اد ح��اف��ظ وال��ي��وم غ��رد أف��ن��ان��ن��ا ع��ل��ى ش��وق��ي ب��األم��س
م��روان ب��ن��ت ع��اش��ت ال��ق��رائ��ح وش��ي أب��اط��ح��ه��ا م��ن ت��وح��ي م��روان وب��ن��ت

∗∗∗
م��رن��ان األم��واج م��ن ص��ف��ي��ح ع��ل��ى زاح��ف��ة دج��ن��اء ف��ي ال��ي��م ط��اوي ي��ا
وغ��س��ان ف��ه��ر م��ن أراه��ط إل��ى ت��ك��ت��م��ه واألج��ف��ان ال��ش��وق ب��ه ي��ه��ف��و
وج��ي��ران أه��ل إل��ى ال��م��ط��ى ب��ه وان��ق��ل��ب��ت وال��ن��ي��ل ال��ح��م��ى ض��ف��اف خ��لَّ��ى
ع��دن��ان أب��ن��اء ف��ي ال��ه��زاه��ز وطء ع��روب��ت��ه��م أب��ل��ى م��ا ع��دن��ان ع��ه��د م��ن
ح��س��ان روح ن��ادم��ت��ه��م ع��ص��اب��ة ب��ه��ا ن��زل��َت إن ون��ادم دم��ش��ق ف��ي س��ر
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رن��ان ال��ف��ي��ح��اء ع��ل��ى ب��روض ي��ج��ري ب��ردى أظ��الل��ه وف��ي ال��رح��ي��ق ه��ذا
وح��وذان ش��ي��ح ف��ي ال��ري��ح ب��ه��ا ت��ج��ري ط��ي��ب��ة ال��ن��ي��ل ض��ف��اف ي��ا ت��ح��ي��ة
وإم��ع��ان ق��رن ف��ي ال��وش��ي م��ح��ب��وك��ة ص��ل��ة ف��ي ال��ري��ان ودك م��ن ال��ش��ام
إت��ق��ان أي ال��ل��ي��ال��ي أت��ق��ن��ت��ه��ا ق��د ب��ل��ي��ت وال رث��ت ف��م��ا ع��م��رو ع��ه��د م��ن
ه��تَّ��ان م��ن��ه ب��دم��ع دم��ش��ق ب��ك��ت أل��م م��ن ال��ن��ي��ل ج��ن��ب��ات ب��ك��ت إذا
ص��ن��وان اآلالم ف��ي وال��ش��ام ال��ن��ي��ل م��ح��ك��م��ة ال��ع��رب ب��ب��ي��ان أواص��ر
ب��آذان��ي ه��م��س ج��رح��ه��م��ا ت��ص��وي��ُر ج��رح��ه��م��ا ت��ص��وي��ر ف��ي ال��ن��ج��ي��ب��ان ه��م��ا

∗∗∗
ول��ل��دان��ي ل��ل��ق��اص��ي ال��ع��روب��ة رك��ن ع��ب��س��ت وإن ��ت ه��شَّ وإن م��ص��ر ل��ك��نَّ
ال��ح��ان��ي ال��ع��اط��ف ب��ظ��ل ف��ي��س��ت��ظ��ل م��ت��ه��م ال��ف��ي��ح��اء م��ن إل��ي��ه��ا ي��أوي
وإذع��ان ذل م��ن ال��ش��رق أن��ق��ذ م��ا ن��ه��ض��ت��ه��ا آي��ات م��ن ال��ش��رق ع��ل��ى أم��ل��ت

بعضهم. أقوال وإليك عليه، قلوبهم وتفطرت الشام أدباء بكاه حافظ مات وملا
جربي: شفيق قال

ل��ي��ال��ي��ه��ا ت��ه��دأ ول��م ع��ن��ه��ا ه��دأت ت��ع��ان��ي��ه��ا ك��ره ع��ل��ى ع��اًم��ا س��ت��ون
ط��اوي��ه��ا األش��ج��ان ع��ل��ى ط��واك ح��ت��ى ت��غ��ال��ب��ه ي��أس ع��ل��ى م��ن��ه��ا زل��ت م��ا
ع��وادي��ه��ا ت��ه��دم ول��م ج��ان��ب��ي��ه م��ن ه��دم��ت ك��اه��ل ع��ن ش��دائ��ده��ا ف��اط��رح
وم��ش��ج��ي��ه��ا1 م��ض��ن��ي��ه��ا ال��ع��واط��ف ع��ن ان��ح��درت أف��ي��ائ��ه��ا ف��ي ل��ك وق��ف��ة ي��ا
ت��ن��اج��ي��ه��ا م��ن��ه ش��ي��خ��وخ��ة بُ��دِّل��َت ن��واع��م��ه ولَّ��ت ِص��بً��ا م��ن��ه��ا ن��اج��ي��ت
ح��واش��ي��ه��ا س��ق��ًم��ا أن��ع��م��ت وك��ب��رة ن��ض��ارت��ه��ا ب��ؤًس��ا م��ل��ئ��ت ف��ت��وة

∗∗∗

حافظ: قول إىل إشارة 1

أكفاني حر أعدَّْت أم أسوََّفْت أسألها الستني عىل وقفت وقد

63



والحارض الغابر يف والشام مرص

م��غ��ان��ي��ه��ا ت��ه��م��ل ول��م م��ص��ر ت��ن��َس ل��م ه��زل��ت وإن ج��دت إن روح��ك ل��ك��ن
وادي��ه��ا ال��م��ح��م��ر ال��ن��ه��ض��ة وخ��اض��ت ن��ه��ض��ت��ه ف��ج��ر ف��ي ال��ح��م��ى ب��وادي غ��ن��ت
رواب��ي��ه��ا م��ح��ت��ل م��ص��ر ع��ل��ى غ��ول ه��يَّ��ج��ه ال��غ��ري��د ب��ل��ب��ل��ه��ا ك��ن��ت ق��د

الغضبان: عادل وقال

إم��ام��ا م��ص��ر ب��إب��راه��ي��م ف��ق��دت األع��الم��ا ون��ك��س��وا ال��ج��ي��وب ش��ق��وا
ي��ت��ام��ى وال��ص��ح��اب ح��ي��رى ف��ال��ن��اس م��ح��راب��ه م��ن ال��ش��ع��ر إم��ام أودى
األح��الم��ا وي��س��ح��ر ال��ق��ل��وب ي��س��ب��ي ش��اع��ر ص��ف��ح��ة ال��م��وت م��الك وط��وى
األه��رام��ا األس��ى ف��ي ي��ش��ارك ورن��ا ن��ف��ح��ات��ه وأس��خ��ن��ت ال��ش��آم ج��زع
اآلالم��ا ودج��ل��ة ف��ي��ه ل��ب��ن��ان وش��اط��رت ال��ح��ج��از دول وت��أوَّه��ت
ي��ل��ت��ام��ا أن ع��زَّ ث��خ��ي��ن ج��رح ب��ش��م��ل��ه��ا أه��اب م��ف��رق��ة دول
وح��س��ام��ا ي��راع��ًة ف��ي��ه ي��ب��ك��ون م��أت��م ل��ل��ب��الغ��ة ُق��ط��ر ك��ل ف��ي

فإنه عجب وال إجالل، بعده ما إجالًال وأجلُّوه بشعره الشاميون ُفِتن فقد شوقي أما
وشعره الشام لبالد الذكر كثري الشعر إمارة أحلته التي الشامية الشعرية مكانته فوق
فيها: قال الشعر أروع من بقطعة بكاها بريوت، الطليان رشق فلما حوادثه، لكبار سجل

ال��م��س��ف��وك ال��دم ف��ي ح��ك��م��ك وال��ح��ك��م ن��اف��ذ ال��م��م��ال��ك ف��ي أم��رك رب ي��ا
ب��ال��م��م��ل��وك ل��س��واك ي��ك��ن ل��م ه��و اح��م��ه ش��ئ��ت وإن أه��رق��ه ش��ئ��ت إن
ي��ح��م��وك ول��م س��ي��ًف��ا ي��ش��ه��روا ل��م أن��وف��ه��م ح��ت��ف األُْس��د م��ات ب��ي��روت
(ط��ب��روك) ع��ل��ى ق��ت��ل��وا ل��ي��ت��ه��م ي��ا أُغ��رق��وا أو أُح��رق��وا ل��ي��ثً��ا س��ب��ع��ون
ال��م��ف��ك��وك ال��ض��ي��غ��م ص��ي��د وي��ع��ز م��ق��ي��د وه��و ال��ل��ي��ث ي��ص��ي��د ك��ل

∗∗∗
أس��ل��وك ال ع��ل��يَّ ال��زم��ان ي��م��ض��ي وأن��س��ه ال��ن��زي��ل راح ي��ا ب��ي��روت
ف��ي��ك وم��ع��نً��ى ل��ف��ًظ��ا ووج��دت��ه ك��ل��ه��ا ال��م��دائ��ن ف��ي ل��ف��ظ ال��ح��س��ن
م��ل��وك ج��الل ف��ي ال��م��الئ��ك وس��م��وا ف��ت��ي��ة ظ��الل��ك ف��ي ي��وًم��ا ن��ادم��ت
ي��ف��دي��ك ب��ج��ل��ق ي��ك��اد ح��ت��ى ِج��لَّ��ٍق ع��ص��اب��ة ح��س��انً��ا ي��ن��س��ون
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∗∗∗
أب��وك األش��م ال��ف��رد واألب��ل��ق س��وري��ا أم��ك ف��إن ي��ج��ه��ل��وك إن
أه��ل��وك وال��ن��دى ال��م��ك��ارم بَ��ْل��َه وال��ع��ال ال��م��ف��اخ��ر إل��ى وال��س��اب��ق��ي��ن
و«ب��ن��وك» وم��دارس وك��ن��ائ��س م��س��اج��د ح��ول ف��ي��ك دم��اء س��ال��ت
غ��س��ل��وك ب��دم��ع��ه��م ي��ق��درون ل��و ج��ي��رة ال��م��ب��ارك ال��ن��ي��ل ُرب��ى ف��ي ل��ك

املنكوبني ملساعدة األزبكية تياترو يف حفلة إىل دعا ١٩٢٥ سنة سورية نكبت وملا
بعض وإليك يحفظها، ال مثقًفا شاميٍّا تجد ال التي الرائعة قصيدته أنشد وفيها السوريني،

منها: مقاطع

دم��ش��ق ي��ا ي��ك��ف��ك��ف ال ودم��ع أرقُّ بَ��َردى ص��بَ��ا م��ن س��الم
يَ��ِدقُّ وص��ف ع��ن ال��رزء ج��الل وال��ق��واف��ي ال��ي��راع��ة وم��ع��ذرة
وَخ��ْف��ُق أب��ًدا ��ٌت ت��ل��فُّ إل��ي��ك ب��ق��ل��ب��ي خ��واط��ره��ا ع��ن وذك��رى
ع��م��ق ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ه��ا ج��راح��ات ال��ل��ي��ال��ي ب��ه رم��ت��ك م��م��ا وب��ي
ط��ل��ق ال��ق��س��م��ات ض��اح��ك ووج��ه��ك ائ��ت��الق ل��ه واألص��ي��ل دخ��ل��ت��ك
وورق أوراق رب��اك وم��لء ت��ج��ري األن��ه��ار ج��ن��ان��ك وت��ح��ت
وس��ب��ق غ��اي��ات ال��ف��ض��ل ف��ي ل��ه��م ص��ب��اح غ��ر ف��ت��ي��ة وح��ول��ي
خ��ل��ق ي��روي��ه م��ح��ل��ة ب��ك��ل ل��ش��ع��ر ف��اع��ج��ب ق��ص��ائ��دي رواة

∗∗∗
ي��ش��ق ب��م��ا ال��ول��يِّ س��م��ع ع��ل��ى ت��وال��ت أن��ب��اء ال��ل��ه ل��ح��اه��ا
ص��دق وه��ي ال��خ��راف��ة م��ن تُ��خ��اُل ف��ي��ه��ا األح��داث ل��روع��ة ت��ك��اد
وح��رق ت��ل��ف أص��اب��ه��ا وق��ي��ل ُدكَّ��ت ال��ت��اري��خ م��ع��ال��م وق��ي��ل
تُ��َع��قُّ ال األب��وة وم��رض��ع��ة ظ��ئ��ًرا ل��إلس��الم دم��ش��ُق أل��س��ِت
ع��رق ال��ع��ل��وي س��رح��ك م��ن ل��ه��ا ط��ال��ت األرض ف��ي ح��ض��ارة وك��ل

∗∗∗
ش��رق ال��ه��م ف��ي ك��ل��ن��ا ول��ك��ن داًرا م��خ��ت��ل��ف��ون ون��ح��ن ن��ص��ح��ت
ون��ط��ق م��خ��ت��ل��ف غ��ي��ر ب��ي��ان ب��الد اخ��ت��ل��ف��ت إذا وي��ج��م��ع��ن��ا
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ف��اش��ق��وا ال��ده��ر ن��ع��ي��م رم��ت��م ف��إن ح��ي��اة أو م��وت ب��ي��ن وق��ف��ت��م
م��س��ت��ح��ق ودي��ن س��ل��ف��ت ي��د ح��ر ك��ل دم ف��ي ول��ألوط��ان

واستقاللها: سورية شهداء بذكرى االحتفال بمناسبة وقال

ال��ن��زاال ب��ه ت��ط��ل��ب��ون خ��رج��ت��م ك��ي��وٍم ال��ت��ئ��م��وا س��وريَّ��ة ب��ن��ي
ال��وص��اال؟ أذاق��ت��ن��ا ه��ل وع��ن��ك��م: ع��ن��ا ال��زه��راء ال��ح��ري��ة س��لُ��وا
وال��م��ط��اال؟! ال��م��واع��د ع��راق��ي��ب إال ال��ي��وم ك��الن��ا ن��ل��ن��ا وه��ل
وال��دغ��اال ال��س��ب��اس��ب ص��ب��غ دًم��ا ف��م��ه��رت��م��وه��ا م��ه��ره��ا ع��رف��ت��م
وال��ح��ج��اال ال��ش��ري��ف��ة ه��وادج��ه��ا خ��ض��ب��ت��م ح��ت��ى دون��ه��ا وق��م��ت��م
وب��اال ك��ان��ت ق��د ال��ح��رب ي��ق��ول: ج��ب��انً��ا م��ف��ت��ونً��ا ال��ن��اس ف��ي دع��وا

∗∗∗
ال��رم��اال رك��ب ج��لَّ��ٍق ب��ظ��اه��ر ق��ب��ر ج��دار ح��ي��ي��ت م��ا س��أط��ل��ب
ال��ش��ب��اال األس��د م��ص��رع ي��ذك��ر م��ي��س��ل��ون أق��ام��ت م��ا م��ق��ي��م
ال��ث��ك��ال��ى إل��ى ال��ق��ب��ور ت��وح��ي ك��م��ا ش��ج��ان��ي ب��م��ا إل��يَّ أوح��ى ل��ق��د
ال��ن��ب��اال ل��ق��ي س��ي��د وأول ف��ي��ه ال��ع��ظ��م��ات «ع��ظ��م��ة» ت��غ��ي��ب
ال��خ��الال ج��وان��ب��ه م��ن وت��ن��ش��ق ث��راه ف��ي ال��ع��ق��ي��دة ن��ور ت��رى
اخ��ت��ي��اال ال��ظ��ف��ر م��ط��ارف ت��ج��ر ف��رن��س��ا م��ن ف��ي��ال��ق وم��ش��ت م��ش��ى
ث��ق��اال أس��ل��ح��ة األرض ووج��ه خ��ف��اًف��ا أس��ل��ح��ة ال��ج��و م��ألن
ال��ش��م��اال وال ال��ج��ن��وب ح��ف��ل ف��م��ا ن��اًرا ع��ل��ي��ه ال��ري��اح وأرس��ل��ن

∗∗∗
ص��اال وح��ي��ث ج��ال ح��ي��ث وغ��ي��ب وال��ع��وال��ي ب��ال��ص��وارم ��ن ف��ُك��فِّ
واب��ت��ه��اال أزي��ًزا ل��ه��ا س��م��ع��ت ت��ت��رى األج��ي��ال ب��ه م��رت إذا
ه��الال س��رائ��ره��م ف��ي وح��لَّ��ق ص��ل��ي��بً��ا ض��م��ائ��ره��م ف��ي ت��ع��لَّ��ق

الشديد تعلقه عىل تدل ا جدٍّ كثرية وزحلة ولبنان الشام مغاني يف شوقي وقصائد
وأهله. بالشام

قالوا. ما بعض وإليك قاطبة، الشام بكاه شوقي مات وملا
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بك: مردم خليل قال

غ��ام��دا ال ش��اه��ًرا ي��ب��غ��ي ف��ال��س��ي��ف خ��ل��وده ي��وم أرث��ي��ه وه��ل ش��وق��ي
ف��راق��دا أرت��َك غ��رب��ت إن ك��ال��ش��م��س إن��ه��ا ب��ال��ع��ب��ق��ري��ة أُِش��د دع��ن��ي
ال��خ��ام��دا وت��س��ت��ث��ي��ر ال��رم��ي��م ت��ح��ي��ي ق��دس��ي��ة ن��ف��ح��ة ال��ع��ب��ق��ري��ة

∗∗∗
ن��ش��ائ��دا ال��زم��ان س��م��ع ع��ل��ى م��رت ع��ل��وي��ة رس��ال��ة وأن��ت ش��وق��ي
ه��اج��دا وأي��ق��ظ م��ي��تً��ا ب��ه��ا أح��ي��ا ورح��م��ة ال��ك��ري��م ال��ل��ه م��ن روح
ص��اع��ًدا ن��ظ��ًم��ا ف��ي��ك ت��ط��ال��ع ك��ان��ت دول��ة ب��م��ص��ٍر ل��ل��ف��ص��ح��ى ف��رف��ع��ت
ق��الئ��دا ال��ش��آم ج��ي��د ف��ي وع��ق��دت ف��خ��اره��ا ع��رش وش��دت م��ص��ر ت��وج��ت
وال��س��اع��دا م��ت��رج��ًم��ا ال��ل��س��ان ك��ن��ت آالم��ه��م ف��ي واإلس��الم ل��ل��ع��رب
رائ��دا ال��ن��ب��اه��ة إل��ى ال��خ��م��ول وم��ن أه��واءه��م ج��ام��ًع��ا ب��ي��ان��ك أض��ح��ى

∗∗∗
راق��دا ون��بَّ��ه ي��ق��ظ��انً��ا ه��ز ق��د وأه��ل��ه��ا دم��ش��ق ف��ي ل��ك م��وق��ف ك��م
ت��واج��دا ال��غ��ص��ون ف��ي��ه��ا ف��ت��م��اي��ل��ت ص��ب��اب��ة ي��ف��ي��ض ل��ح��نً��ا غ��ن��ي��ت��ه��ا
وال��دا ي��ش��اط��ر ول��ًدا رأى م��ن ي��ا ون��ع��ي��م��ه��ا ب��ؤس��ه��ا ف��ي وش��رك��ت��ه��ا
س��اج��دا أم��ي��ة ب��ن��ي م��ج��د وذك��رت م��ك��ب��ًرا ق��م��ت األم��وي ال��ج��ام��ع ف��ي
واج��دا ق��ل��ب��ك ال��ف��ي��ح��اء ف��ي وت��رك��ت ج��اريً��ا دم��ع��ك ال��زه��راء ف��ي خ��ل��ف��ت
م��ج��اه��دا ب��ال��ب��ي��ان ع��ن��ه��ا ون��ض��ح��ت م��ص��اب��ه��ا ع��ظ��ي��م ف��ي ِج��لَّ��َق واس��ي��ت
ق��ص��ائ��دا ف��ُك��نَّ م��ح��ن��ت��ه��ا ي��وم ف��ي ب��أدم��ع وُج��دَت أن��ف��اًس��ا ��دت ص��عَّ

الخوري: بشارة وقال

م��ن��اب��ره أدن��ى ال��م��ن��ت��ه��ى ف��س��درة ش��اع��ره ب��اس��م واه��ت��ف ال��خ��ل��د رب��ى ف��ي ق��ف
م��ن��ائ��ره م��ن ش��ع��ًرا ال��وح��ي أش��ع��ة ان��ب��ل��ج��ت ال��ذي ب��ال��رك��ن ج��ب��ي��ن��ك وام��س��ح
م��ي��اس��ره ع��ن ق��ام��ت ال��ن��ث��ر ورب��ة م��ي��ام��ن��ه ف��ي ق��ام��ت ال��ش��ع��ر إل��ه��ة
ح��رائ��ره م��ن ع��ط��ًال ول��ل��م��ن��اه��ل م��ق��ف��رة ل��ب��ن��ان ف��ي ل��ل��م��الع��ب م��ا
م��ق��اب��ره داج��ي ف��ي ال��س��ر ك��خ��اش��ع ك��اس��ف��ة ال��ف��ي��ح��اء ف��ي ول��ل��م��آذن
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ب��ح��اف��ره إره��اًق��ا ال��ري��ح م��ن ع��اٍت أث��خ��ن��ه��ا واألس��ح��ار ول��ألص��ائ��ل
ع��ب��اق��ره م��ن ال��دراري س��ري��ر ع��ل��ى ل��ب��س��ت م��ا ف��ل��ألح��زان ال��ق��ري��ض أودى
ب��ش��ائ��ره ف��ي وم��ص��ر ع��ل��م��ت ك��م��ا م��آت��م��ه ف��ي م��ص��ر م��ص��ر ي��ا ل��ب��ن��ان
م��ح��اج��ره ف��ي إال دم��ع��ك ك��ان أو ج��وان��ح��ه ف��ي إال ق��ل��ب��ك ك��ان ه��ل
ش��اع��ره غ��ي��ر م��ص��ر ش��اع��ر ك��ان أو م��ن��ب��ت��ه غ��ي��ر م��ص��ر م��ن��ب��ت ك��ان أو

والبحور: القوايف ذات قصيدته يف النشاشيبي إسعاف وقال

ال��س��واد ث��وب ف��ال��ِب��س��ي ق��ض��ى ال��ع��رب ش��اع��ر
ح��اس��رة وان��دب��ي��ه ال��م��ال ب��ي��ن واب��رزي
ال��ح��زي��ن وج��ه ل��ن��رى ال��ن��ق��اب ه��ذا زح��زح��ي
ال��دم��وع ف��ي غ��رق��ى ال��ق��وم ف��ع��ي��ون ع��ودِت��ه خ��ف��ر ع��ن أع��رض��ي
س��اف��رات ن��ائ��ح��ات وان��دب��ي��ه ال��ع��رب ب��ن��ات ك��ل واح��ش��دي
ع��ب��رات م��ن ي��رت��وي ي��ب��ي��ًس��ا ال��ت��رب وذري
خ��ال��دات م��ش��ج��ي��ات ب��م��راٍث أبِّ��ن��ي��ه أن��دب��ي��ه اذك��ري��ه

العزيزين القطرين هذين تاريخ من اإلرشاق أشد مرشقتان صفحتان فهاتان بعد، أما
ألهل منهما واحد كل وإخالص القطرين هذين تماسك شدة أريناك وقد واألدبي، السيايس
واللغة الطبيعة دته وحَّ ما يفرق أن أحد يستطيع ولن وآماله، آالمه ومشاطرته اآلخر،
بني للتفريق املخرتعون اخرتعها خديعة إال لبنان وفينقية مرص فرعونية وما والتقاليد،

العتيقني. والصديقني الحبيبني األخوين
القائل: حافًظا النيل شاعر هللا رحم

ل��زام��ا ع��اًش��ا ال��خ��ط��وب ب��رغ��م ن ص��ن��وا وال��ك��ن��ان��ة ال��ش��ام إن��م��ا
ال��ف��ط��ام��ا ن��أب��ى ون��ح��ن ه��واه��ا م��ن أرض��ع��ت��ن��ا وق��د أم��ن��ا أم��ك��م
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