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  كامل مصطفى تراث
  د. رءوف عباسبقلم: 

 مصطفى الخالد الزعیم مقاالت یضم الذى واألخیر الثالث الكتاب بإصدار المعاصر مصر وتاریخ وثائق مركز أتحفنا
 والمقاالت والمراسالت ، الخطب ضمت مجلدات خمسة فى تقع التى) كامل مصطفى أوراق( سلسلة اكتملت وبذلك ، كامل

 أشرف فقد المجلدات بقیة أما ، الجمل شوقى الدكتور األستاذ بالمراسالت الخاص المجلد بتحقیق قام) مجلدات ثالثة فى(
 المتمیزین الباحثین من فریق یعاونھ ، المركز عام مدیر مرقص زرق یواقیم الدكتور األستاذ الصدیق بتحقیقھا وقام علیھا
 طیلة جمیعا عملوا،  احمد ونجوى ، راغب یزیسإو،  المیرى وخلف،  الىغ  واستیره ، الفیومى أمال االساتذة ضم

  .الكبیر والوطنى العلمى العمل ھذا النجاز والتزام ودقة بصبر سنوات

 والفرنسیة العربیة الصحف من وغیرھا اللواء فى كامل مصطفى كتبھا التى المقاالت ضمت التى الثالث والمجلدات
 البحث وفریق رزق یواقیم الدكتور ذلھما ب على شاھد خیر ، األجانب المراسلین بعض ینوب بینھ جرت التى والمقابالت

 فقد ، الخالد التراث لھذا الوحید بھ الموثوق المصدر ستظل المجالت ھذه بأن القول فى أبالغ ال ولعلى ، كبیر جھد من
 ، للدوریات االخیرة العقود فى الكتاب ھیئة إھمال بفضل رمادا صفحاتھا صارت بل ، عنھا نقلوا التى الصحف تمزقت

 ، ضاع ما فضاع ببوالق مقرھا لىإ بالقلعة الدار مخازن من العشوائى والنقل ، التخزین سوء نتیجة تلف من أصابھا وما
 حتى أو العلمیة األصول وفق للدوریات معالجة وال ترمیم فال ، الضیاع بركب لیلحق تبقى ما وأھمل ، تلفا م وتلف

 بھا تسمح التى التلف نسبة فى یدخل أو الباحثین عن یحجب ثم یتلف حتى المجلد انتظار ، األمر فى ما كل. البدائیة
 وخبیر حجازى فھمى محمود الدكتور كاألستاذ جلیل عالم واختیار ، الكتاب ھیئة متاھة عن الكتب دار فصل ولعل. اللوائح
 الجاد العمل من جدیدة صفحة یفتح ، القومیة والوثائق الكتب دار یئةھ فى العمل لقیادة فؤاد ایمن الدكتور كاألستاذ عظیم
  .االھمال ضحیة الضیاع من القومى تراثنا النقاذ

 الزعیم كتبھا التى المقاالت یضم) المقاالت من الثالث الكتاب( )كامل مصطفى أوراق( من صدر الذى الجدید والمجلد
 مرحلة تمثل اخرى ناحیة ومن ، كامل مصطفى كتبھ ما آخر تمثل یةناح من فھى 1907و 1904 عامى بین فیما الخالد

 للحركة المحبط أثره 1904 عام وفرنسا بریطانیا بین الودى االتفاق إلبرام كان فقد .الوطنى العمل تاریخ فى متمیزة
 والبریطانیة فرنسیةال المصالح بین التنافس من اإلستفادة محاولة إلى تتجھ كامل مصطفى جھود كانت إذ مصر فى الوطنیة
 الغریب ومن..  مصر عن بالجالء المتكررة وعودھا بتنفیذ بریطانیا زاموإل ، المصریة الوطنیة للحركة فرنسا تأیید لكسب

 بلد( فرنسا على اآلمال یعلق وظل 1830 عام احتاللھا منذ بالخبراء فرنسا تفعلھ كانت ما تماما تجاھل كامل مصطفى أن
 مصر فى التدخل عن یدھا فرنسا كفت بموجبھا صفقة الدولتان وعقدت ، الودى اإلتفاق توقیع تم إذا حتى ،) الحریات

 المصریین الوطنیین من دربھ على سار ومن كامل مصطفى اصیب ، بالمغرب فرنسا بمصالح بریطانیا تسلیم مقابل
 لمقاومة الوطنى الشعبى النضال على داإلعتما ھدفھا جدیدة سیاسة إلى تحول أن لبث ما ، األمر بدایة فى شدید بإحباط

  .اإلحتالل

 ضد النضال على الھمم یستحث راح الذى ، كامل مصطفى عند االتجاه ھذا تطور المجلد بھذا المنشورة المقاالت وتعكس
 بتحقیق الیابان خطى باتباع مطالبا)  1905 – 1904( روسیا تھزم أن استطاعت التى بالیابان المثل ضاربا المستعمر

 تحدیات لمواجھة تصلح ال شخصیة النھضة ھذه لقیادة اختار ولكنھ.  بالبالد الرقى على والعمل ، والجھد الكلمة حدةو
 على) اإلسالمیة األمة( فیجمع ، الیابان امبراطور لعبھ الذى الدور لیلعب الثانى عبدالحمید السلطان اختار إذ ، المرحلة

  .. األعداء ائلةغ عنھا ویدفع ، نھضتھا ویبعث سواء كلمة

  اإلسالمیة الخالفة دولة ، العثمانیة الدولة تقویة ھو األجنبى الوجود من للخالص األمثل السبیل أن كامل مصطفى رأى لقد
 الدولة سیاسات عن یدافع وظل..  لألجنبى ومواالة اإلسالمیة لألمة خیانة الثانى عبدالحمید الستبداد ةئالمناو الحركات وعد

 – نظریا – التزال كانت فمصر ، األجنبى اإلحتالل من لمصر النجاة طوق لتمث الدولة ھذه بقاء أن لیقینھ العثمانیة
 تآكل وعن ، الدولة عن الدفاع إلى یدفعھ كان السیادة ھذه تأكید على القائم كامل مصطفى وخط ، العثمانیة للسیادة خاضعة
 إظھار إلى الموقف ھذا وقاده.  الدولة أمالك فى روسیا أطماع وضد ، المتوسط البحر شرق وفى ، البلقان فى أمالكھا

 األمل وتعلیق ، المغرب فى األلمانى التدخل دالالت عن التغاضى حد إلى السلطان صادقت التى ألمانیا نحو الود روح
  مصر على سیادتھ تدعیم على السلطان فتساعد ، منھ مصر وبموقع المتوسط البحر بشرق ألمانیا فیھ تھتم الذى الیوم على

  .. البریطانى االحتالل وإنھاء
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 جریدة اتھام على فیرد ، للدولة التابعة الوالیة وضع إلى مصر عودة یرید كان كامل مصطفى أن یعنى ال ذلك أن غیر
  : بقولھ العثمانیة للدولة مصر بتسلیم لھ اإلنجلیزیة التریبیون

 ،وروباأ وضمنتھا بھا لنا اعترفت التى حدودنا بأیدینا ونھدم العلیة لدولةل مصر نعطى أن نرید أننا یظنون الذین ولئكأ إن(
 ، للمصریین مصر رد ھو ھنروم ما أن أكثر أو مرة ألف قلت فإنى..  ومسخھا الحقائق قلب متعمدون أو جھالء إما ھم

  ..). آخر بنیر نیر إبدال نروم أننا إنسان یتصور أن المضحك لمن وأنھ ، بأنفسنا أنفسنا لحكم أھل وأننا

 ، كامل ذاتى باستقالل تتمتع عثمانیة كوالیة لإلحتالل السابق وضعھا إلى مصر عودة ھو كامل مصطفى یریده كان فما
 الدولة تأیید على التركیز ھذا ولكن اسماعیل والخدیو على لمحمد صدرت التى الدولیة والمواثیق الفرمانات ضمنتھ

 ووجد ، الدینى التعصب تھمة المصریة الوطنیة والحركة كامل مصطفى على جلب) یةاإلسالم الجامعة( ودعوة العثمانیة
 دعوة یؤیدون جمیعا المصریین أن على مؤكدا ، مقال من أكثر فى التھمة ھذه إنكار إلى مضطرا نفسھ كامل مصطفى
  .. بالدھم مصلحة من تأییدھا أن لیقینھم وأقباط مسلمین اإلسالمیة الجامعة

 مصر حدود على والنزاع طابا حادث طلیعتھا وفى 1906 عام مصر شھدتھا التى الحاسمة باألحداث تالمقاال وتحفل
 اإلنجلیز كان حین على ، العثمانیة الدولة موقف كامل مصطفى فیھ أید الذى النزاع وھو ، العثمانیة الدولة مع الشرقیة
 مصطفى أحسن الذى دنشواى حادث السنة كتل شھدت كذلك.  طابا فى مصر حق یؤیدون المصریین األعیان وبعض

 فى كرومر على والھجوم ، مصر فى البریطانیة السیاسة لفضح والخارجى الداخلى الصعیدین على استغاللھ كامل
  .. مصر من وخروجھ كرومر باستقالة األمر انتھى حتى والعالمیة المحلیة الصحافة

 بمرضھ ختمت والتى ، الوطنى كفاحھ من األخیرة المرحلة مثلت التى السنوات تلك طوال حریصا كامل مصطفى وكان
 الذى ، المؤید صاحب یوسف على الشیخ وخاصة ، المصریین الساسة من نتھازیینالا كشف على حریصا نكا ، ووفاتھ

 ، وأتباعھ كامل مصطفى نتقادوا ، واللین المھادنة موقف إلى فتحول ، 1904 عام حتى المحتلین ضد للنضال مخلصا ظل
  .وغیره باشا كریاض اإلنتھازیین أولئك على مسلطا سیفا كامل مصطفى قلم وكان. بالتطرف تھامھماو

 ومن.  الجلیل الوطنى التراث ذلك نشر بھ یكتمل الذى كامل مصطفى تراث من الھام المجلد ھذا على سریعة نظرة ھذه
 تراث لنشر فیسعى الھام العلمى العمل ھذا عاصرالم مصر وتاریخ وثائق مركز یتابع فھل بعد؟ ماذا:  نتسائل أن حقنا

 نشر خطتھ فى المركز یضم أن فى أمل من ھل زغلول؟ وسعد كامل ومصطفى فرید محمد مع فعل كما آخرین زعماء
 فعل كما التراث ھذا قیمة یدرك جدیدا جیال ننتظر أن علینا أن أم ، یولیو ثورة قادة من وزمالئھ عبدالناصر جمال أوراق

 التراث ھذا من شیئا القادم الجیل یجد أال أخشاه ما أخشى ؟ المجیدة یولیو ثورة تراث عن الغبار فینفض ، لجیلا ھذا
  .الضیاع من التراث ھذا ذقنن أن إلى أحوجنا وما ،عندئذ

 


