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مقدمة  في ومقدمة وخاتمة.  ر فضالثالثة عشصفحة ويتكون من  428في  الكتابهذا يقع 

إلى أن متعة الكتاب تنبع من ذلك اإلخالص املوضوعي واألدبي في آن واحد محمد الخولي الترجمة يشير 

الذي امتازت به املؤلفة، ناهيك عن كونها معاصرة لوقائع تلك الحرب، أضف إلى ذلك كونها أكاديمية 

حجم املعلومات والدراسات حاليا( ومن ثم فإن  اإلسكندرية)في جامعة فاروق  عملت بالتدريس

مكنتها من جمع حجم كبير  قداملقابالت الشخصية التي استطاعت أن تقوم بها املؤلفة  ااألكاديمية وكذ

 من املعلومات. 

ع العام الثاني الندال ) 1940عام كتابها برصد حالة التباين في املؤلفة "آرتيميس كوبر" تستهل 

بين  أن هناك انفصاالكو بطريقة بدت في القاهرة نظيره لوضع في لندن و ( لانيةالحرب العاملية الث

 العاصمتين. 

واملشروبات جميع املأكوالت ف ،زماتأو أمن أية مشاكل منها  تعاني الفالقاهرة حياتها عادية 

وال زالت املحالت الكبرى مثل شيكوريل وشمال أو الصالون مقارنة بلندن، متاحة وبكميات كبيرة 

  عتاد.كاملبحيوية في القاهرة تعمل األخضر ومقهى جروبي 

األول من الكتاب تطوف املؤلفة على التاريخ املصري منذ وقوعها والية عثمانية في في الفصل 

مع التركيز على الفترة التي خضعت فيها لالستعمار البريطاني منذ  ،وحتى فترة حكم امللك فاروق 1517

وغ الحركة القومية على يد شخصيات بارزة مثل مصطفى كامل وسعد وهزيمة جيش عرابي وبز  1882

 زغلول.

منتصف في جنبات القاهرة القارئ يتجول " وفيه امللك واملدينةيحمل الفصل الثاني عنوان "

مدينة ال مدينتين تبدو القاهرة . إذ بكل ما تحمله من تناقضات اقتصادية واجتماعيةالقرن العشرين، 

ينة مد، و إلنجليز املحتليناملرتبطة باوالطبقات االجتماعية واالقتصادية املترفة  ءريالألثواحدة واحدة، 

يعيشون مكدسين في بيوت من  ،فقيرة معدمة يفتقر سكانها للماء النظيف والصرف الصحيأخرى 

 الطين. 

في أسرة االبن الوحيد امللك فاروق بدأت املؤلفة بقصة حياة 

كان والده فؤاد األول  (كس على تربيتهانع)وهو ما جميعها من اإلناث 

حريًصا على أن يجعله في مستوى من التعليم الجيد وأن يمكنه من تعلم 

لتركية واإليطالية االلغة العربية التي كان يجهلها رغم إجاته التامة 

للدراسة في  1935فاروق إلنجلترا عام أرسل فؤاد ابنه والفرنسية، وعليه 

يكد يبدا تعليمه إال في "وول ويش"، ولكنه لم الكلية الحربية امللكية 

سرعة والده بعد سبعة أشهر من إيفاده، األمر الذي استلزم ومات 

 لم يكمل عامه السادس عشر.بعد عودته كي يخلفه في العرش وهو 

فاروق ضحية ظروف متناقضة  عمره، وقع باإلضافة إلى صغر
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ة بوالدتورد املؤلفة معلومات عن عالقته لذي ا)أحمد حسنين باشا ومربيه فبين رائدة  .ومتصارعة

وبين السياس ي القدير "على ماهر باشا" رئيس الديوان والذي استغل شعبية امللك ( امللكة نازليفاروق : 

 في  (حزب الشعب)الصغير املحبوب من الشعب للقضاء على شعبية وجماهيرية حزب األهالي 
ً

ممثال

كان يجد  هؤالء الذيناإليطاليين، عت فاروق تربية حاشيته من ادة "مصطفى النحاس". كما كان تناز قي

 . صرفه عنهافيهم فاروق فرصة للتسري واللعب وعمل املقالب الصبيانية التي حاول الكثير 

نفسه في موقف صعب بين صراع زوجته صاحبة الستة  وعالوة على ما سبق، وجد فاروق

  .نازلي ووالدته امللكة (ذو الفقار صافيناز) عشر ربيًعا امللكة فريدة

 . إذة"نة عاملية "كوزمبولتيانيبمثابة مدي( مدينة ذلك امللك اليافع) القاهرةتعتبر املؤلفة مدينة 

مر عميدها األمير "محمد علي" عم امللك "فاروق" واألمير "عكانت هناك األسرة املالكة برجالها ونساؤها 

ذي لم يستطع أن يسيطر بشكل جدي على أبناءه طوسون" ذلك الرجل املحافظ ذو التوجه العلمي ال

هم كانوا يدخلون كميات كبيرة من الويسكي ووالدهم يعتقد أنها مياه إيفيان، لدرجة أن"سعيد، حسن" 

وكانت الحفالت التي تقيمها زوجة كل منهما يحضرها "فاروق" بل إن الشائعات ترددت بأنه كان على 

مة طوسون". كذلك كان هناك حفالت تعقدها األميرة عالقة بزوجة "حسن طوسون" السيدة "فاط

ء ورغم أن الجري ورا "شويكار" وكانت الزوجة األولى للملك "فؤاد" وكانت حفالتها تتسامع بها القاهرة.

مباهج الحياة واملوضة والعصر هي دأب هؤالء األمراء واألميرات فإن بعضهم كان له توجهات أخرى، 

ان جًبا باأليديولوجية النازية "االشتراكية الوطنية" وحارب في صفوف األملفكان األمير "عباس حليم" مع

، لكن ذلك لم يمنع 1942في الحرب العاملية األولى، األمر الذي فرض وضعه قيد االعتقال في عام 

زوجته "تفيدة حليم" في منزلهم بجاردن سيتي، ولم يمنع الواليات  ن من حضور حفالتيالبريطاني

 ملفوضيتها. ااألميرة مقر  تحدى سراياريكية من أن تستخدم إألماملتحدة ا

وللداللة على ذلك التداخل بين مكونات ذلك املجتمع القاهري ظهرت الزيجات املختلطة رغم 

اختالف الديانات، فنجد أن "أحمد بك صادق" الذي أصبح فيما بعد حارًسا على ممتلكات األملان 

فيكي" كذلك السياس ي "أمين عثمان باشا" تزوج من "كاتي" وهي بالقاهر متزوًجا من يهودية اسمها "

 نجليزية كانت تعمل في بار، بل إن "عبود باشا" من أغنى أغنياء مصر كان متزوًجا من فتاة اسكتلنديةإ

 من أصول متواضعة.

ا أما عن العائالت اليهودية فكانت تتمثل في عائالت "قطاوي، "ورولو" و"هراري" و "منشة" وكانو 

 .في مصر، يتنقلون وسط الدوائر امللكية، وعالقاتهم مع اإلنجليز قوية رجال املالبار ن كم

( لو كانت من علماء السالالت البشرية)وتسمح لنفسها بالحكم كما  وتشير الكاتبة إلى األقباط 

 .!باعتبارهم الوحيدون من سكان مصر الحديثة الذين يستطيعون أن يتابعوا انتسابهم إلى الفراعنة

عائالت "ويصا" و تذكر املؤلفة عائالت القبط الكبرى من مالك األراض ي والسياسيين ومن 

"وهبة" و "غالي" و "خياط" وكانت تلك العائالت مشتهرة بكرم الوفادة منقطع النظير، فعائلة "ويصا" 
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رحالت الصيد  كانت تقيم حفالت نهاية األسبوع لألصدقاء البريطانيين في منزل العائلة بأسيوط ثم تنظم

في أبو كساه بالفيوم، وكانت حفلة الكريسماس التي ينظمها "بوبي خياط" واحدة من أبرز معالم السنة 

 االجتماعية. 

هذا ولم تبخل الكاتبة على أبناء الطائفة اليهودية في اإلشارة إلى وسامتهم وجمال بناتهم 

 .في لعبة البولو مهارتهم الفائقةو 

سيج املصري فإن العائالت والجاليات في القاهرة كانت متنوعة فهناك وباإلضافة إلى ذلك الن

العائالت اليونانية مثل عائلة "سلفاجوس" و "بيناتشيس" و "سرفواكيس" و"رودوكاناكيس" وقد قدموا 

، وعائلة "موصيري" اليهودية التاسع عشر وعاشوا في اإلسكندريةإلى مصر في النصف الثاني من القرن 

كانت "هيلين" أرملة "إيلي موصيري من مقيمات الحفالت الفخمة ويقال أن فاروق كان اليونانية، و 

يحادثها ليل نهار عبر خط تليفون خاص، وأهداها أسورة فخمة من الزمرد واملاس وجدتها مزيفة حينما 

 حاولت بيعها في األيام الصعبة. 

 "لة "إخوان لطف هللاكذلك ضم املجتمع القاهري الكثير من الشوام املسيحيين مثل عائ

 تهائلة "نمر"، وكان الدكتور "فارس نمر" قد أسس صحيفة املقطم، وعاش في املعادي وتزوجت ابنعو 

"آني" من املستشار الشرقي البريطاني "وولتر سمارت" في حين تزوجت "كاتي" من مفكر القومية العربية 

 "جورج أنطونيوس".

لجالية البريطانية التي كان أبرز أعضائها سير اختلط هؤالء جميعهم بالصفوف العليا من ا

ه على تجارة املخدرات في مصر، وكذلك "روبرت ئ"توماس رسل" حكمدار القاهرة الذي اشتهر بقضا

ى جريج" الذي تولى إدارة وزارة الخارجية في ظل الحماية، وكذلك مفوًضا للدين العام، هذا باإلضافة إل

وكان أقلهم  مثل سكك حديد مصر، ومفتش ي الري  وائر الحكوميةهؤالء الذين عملوا في كثير من الد

كان هناك منهم التجار واألطباء  كماف الحكومية. مرتبة هؤالء الذين يعملون مدرسين في وزارة املعار 

واملصرفيون ورجاء األعمال واملحامون وأرباب كل مهنة، وكانوا يحصلون على عائد سخي بالعمل في 

بغربة في القاهرة فقد كانت محالت القاهرة تبيع لهم كل ما له شخصية بريطانية مصر. ولم يشعر هؤالء 

اهرة ندماج في بيئة القبالبسكويت. وللداللة على ذلك اال  من بضائع. ابتداء من املالبس واألحذية وانتهاء

اج الدين أن تحول اثنان من األساتذة بجامعة القاهرة إلى اإلسالم وعاشا في الجيزة وهما "أبو بكر سر 

 لنجز" و "حسين نور الدين باترسون".

ميل مربع يشمل ميدان اإلسماعلية كانت هذه الطبقة العليا من مجتمع القاهرة يضمها 

كية، وكان املركز التجاري للمدينة يقع فيما بين ميدان اإلسماعيلية وحدائق األزب حاليا( التحرير)ميدان 

 املحالت التي تزخر بكل ما هو حديث، باإلضافة إلى العماراتوكانت املنطقة حافلة بالشوارع العريضة و 

 الحديثة على النسق النمساوي واإليطالي أو الطراز النيوعربي. 
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كانت الثقافة السائدة في هذا املجتمع هي الثقافة الفرنسية وتراجعت الثقافة التركية لتحل 

 تغفلاك في الحرب العاملية األولى. ولم العربية مع حصول مصر على سيادتها كاملة بهزيمة األتر حلها م

 لة. إلى سهولة االنتقال بالسيارات الخاصة أو باستخدام التاكس ي أو الحنطور بأسعار قلياإلشارة املؤلفة 

وتشير املؤلفة إلى النسق العمراني ملدينة القاهرة من خالل الحديث عن "قصر عابدين" 

، تحيط به كثير من املساجد 1863"إسماعيل" عام  السكن الرئيس للملك فاروق، وقد بناه الخديو

 واملدارس ومتحف امللك باإلضافة إلى مكاتب الحاشية واملفتشين وثكنات الحرس امللكي، وإلى الغرب منه

اشتق اسمه من  ناحية النيل توجد مباني البرملان وحولها مقار الوزارات، ويفصلها عن النيل حي عصري 

كان يسكن أغنى املصريين وأفراد األسرة املالكة في دارات مهيبة وسامقة، ، وفيه ميدان قصر الدوبارة

وإلى الجنوب يقع حي جاردن سيتي وكانت تسكن فيه العائالت البريطانية واملصرية، وإن كانت العائالت 

وكانت العائالت البريطانية تفضل سكن الزمالك تلك املصرية تفضله أكثر  لقربه من وسط البلد، 

القاهرة بحديثتين  نضاحيتي باإلضافة إلى وجودفي النيل ألن جوها ألطف من جاردن سيتي. الجزيرة 

 املدينة.الطرف الشمالي الشرقي من في و "مصر الجديدة" في الجنوب "املعادي" 

فيما عدا ما سبق من نسيج اجتماعي وأحياء وتجمعات عمرانية فإن القاهرة كانت عبارة عن 

ول جامع األزهر وجامعته اإلسالمية واألحياء واألسواق التي تنتشر في شوارع مدينة إسالمية، تتركز ح

وكذلك بازار خان  وكان حي املوسكي من أشهرها ويقع في شمال شرقي املدينة شبرا وبوالق والسيدة زينب

ولم يكن هناك اتصال وتواصل اجتماعي بين طبقات املجتمع العليا في القاهرة الحديثة وبين ، الخليلي

سكان القاهرة العاديين الذين كانت لغتهم هي العربية، وكانت مساكنهم من الطين والطوب، تنقسم 

شوارعها إلى حارات وأزقة ضيقة يلعب أطفالها في التراب، وكانت أحياء هؤالء تفتقر للمياه النظيفة 

 والصرف الصحي.

ين نحو دواب الحمل وتختم املؤلفة الفصل بالحديث عن تلك الرقة املتأججة من البريطاني

التعيسة، األمر الذي تمثل في ظهور مؤسسة تهتم بتلك الحيوانات على يد زوجة ضابط في الجيش 

وهي "دوروثي بروك" وكانت هذه السيدة وأصدقاءها يبادرون بشراء تلك  1930البريطاني جاء ملصر عام 

وكم  اًما فإنهم يبادرون إلى إعدامها،الحيوانات املتعبة ويقومون بتغذيتها ورعايتها حتى إذا ما شفيت تم

ها واحدة من أشد املؤسسات حماقة وغرابة ورويعتبكان املصريون الفقراء يتندرون على تلك املؤسسة 

يعد بأن  ، األمر الذي جعل الجيش البريطانيأطوار. وكانت هذه املؤسسة تهتم بجياد الحرب املسنة

تجد اإلعدام الالئق بدال من بيعها. وال زال صنيع  املرسلة إلى الشرق األوسط سوف جياد الفرسان

 يجسده مستشفى "بروك" للرفق بالحيوان في القاهرة حيث ال زالت بغال وحمير 
ً
"دوروثي بروك" قائما

 الفقراء تعالج باملجان.

 االستعداد للحرب

سعت . 1940و 1939حول أحداث عامي  الفصل الثالثيدور موضوع  وتحت هذا العنوان 

إلى التعريف بأمر االستعدادات البريطانية الحربية في مصر، من خالل اإلشارة إلى في هذا الفصل ة الكاتب
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القيادات العسكرية التي تم إرسالها بغرض تجهيز األرض واإلنشاءات الالزمة للدفاع عن واحدة من أكبر 

ملتوسط، وكانت هذه املناطق العسكرية والتي تشتمل على قناة السويس والبحر األحمر وشرق البحر ا

املنطقة تتسع لتشمل الصومال البريطاني وعدن والعراق في وقت الحرب، وقد تولى مسئولية تلك 

ويفيل" والذي كان عليه ضرورة االستعداد للحرب مع  لداملنطقة الضخمة الجنرال "سير أرشيبا

 اإليطاليين املوجودين في أثيوبيا والصومال اإليطالي وليبيا.

إلى إعادة تجهيز ما سبق وتركته من قبل من منشآت عسكرية عقب بقوة بريطانيا  عملت

نت تتطلب إعادة بناء وإنشاء مرة أخرى، سواء كا الحرب العاملية األولى والتي كان الكثير منها في حالة

ورش ومستودعات، وطرق ومطارات وخطوط اتصاالت ونصب مواسير لجلب املياه للصحراء، والبحث 

ن الت التي تخص األسلحة فقد اكتشف أعن العربات الالزمة للعمل في الصحراء، والتعرف على املشك

 .ارهامصر وما جو با ال تصلح للعمل في األراض ي الرملية و في أور الدبابة املؤهلة للعمل في األراض ي الطينية 

وفي سبيل حماية مصر من أخطار تلك الحرب التي كانت تتهددها فإن "علي ماهر" رئيس الوزراء 

ى األملان في القاهرة تحرك بدهاء فقطع العالقات الدبلوماسية مع األملان، وتم إلقاء القبض عل

في مدارس قيد اإلقامة الجبرية، وُعين "أحمد بك صادق"  وانازيين ووضعوتصنيفهم إلى نازيين وغير 

ها حارًسا على ممتلكاتهم، وأعلنت مصر األحكام العرفية وإن لم تعلن الحرب على أملانيا مغايرة في موقف

  .1939بريطانيا التي أعلنت الحرب على أملانيا في سبتمر 

ان هناك الضباط املصريون الوطنيون أمثال ك انسبيإلى جانب "علي ماهر" ومواقفه املحايدة 

"عزير باشا املصري" الذي كان يتهكم ويسخر من الجيش البريطاني ويمتدح الجيش الفرنس ي واألملاني، 

ري، بل إنه إتهم البعثة العسكرية البريطانية في مصر أنها لم تؤد دورها املنوط بها في تجهيز الجش املص

ء "ماهر باشا" إلى إعطاء "عزيز املصري" إجازة مفتوحة من رئاسة أركان األمر الذي دفع رئيس الوزرا

لب منه إقالته. وقد 
ُ
ا للصداقة والود الذي بينهما، خاصة بعد أن ط

ً
حرب الجيش املصري وذلك حفظ

حاول "علي ماهر" بقوة إعالن مدينة القاهرة مدينة مفتوحة كي ال يصيبها الضربات الجوية من قبل 

 .كيف ذلك وهناك الثكنات الرئيسة للقوات البريطانية داخلهااملحور، ولكن 

تحركت األحداث بقوة وبدأت بريطانيا تجهز أوراقها السياسية ومن ذلك وصول اإلمبراطور 

ل األثيوبي "هيالسالس ي" إلى اإلسكندرية بشكل سري قبل نقله إلى السودان ومنها إلى أثيوبيا عبر الجبا

حتياطات الالزمة بعد أن أعلن موسوليني حتل اإليطالي، وكذلك اتخاذ اال املليقود حركة املقاومة ضد 

  .بين اإلنجليز واألملان مق الصداز ، وكم كان املصريون يتمنون أال يقعوا في مأ1940في يونيه الحرب 

 سباق المعوقين في بنغازي

تحت هذا العنوان كانت محاولة الكاتبة لإلشارة إلى ذلك الصراع 

ن القوات البريطانية واإليطالية في الصحراء الكبرى، وعلى الرغم الذي دار بي

ميل في األراض ي املصرية  60من أن القائد اإليطالي قد استطاع التقدم لنحو 

تحرك إال بعد يلم  ليستولي على السلوم و سيدي براني إال أن القائد البريطاني
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طرد القوات اإليطالية مرة أخرى واستعادة ما ا األمر، مما مكنه من ذأن استكمل إجراءات االستعداد له

سبق بل إنه تقدم في األراض ي الليبية حيث استولى على "طبرق" و "درنه" وتمكن من  إيقاع الهزيمة 

 12"روميل" في القائد األملاني وصول وهو ما استدعى ، 1941فبراير  5في "فم البيضاء" في اإليطاليين ب

 فبراير من نفس العام.

التخوف الشديد جراء هذا االنتصار هدوءا كامال للبريطانيين في القاهرة، في ظل لم يحقق 

ألف في حين أن عدد  250السماع بأعداد القوات اإليطالية املرابطة على الحدود والتي قدرت بنحو 

ألف األمر الذي جعل الرقابة تمنع الحديث عن عددهم، بل إن تلك  50القوات البريطانية لم يزد عن 

ة ائرة اإليطالية التي تم إسقاطها من قبل سالح الطيران البريطاني والتي عرضت في شوارع اإلسكندريالط

فلح كثيًرا في هذا األمر، خاصة وأن الحديث عن عدد 
ُ
من إجل تعزيز الدعاية لصالح البريطانيين لم ت

 طائرة. ألفالطائرات اإليطالية كان قد قدر بنحو 

ظهر أن األمر تحت السيطرة وأن إمكانيات حاولت القيادات العسكرية ال
ُ
بريطانية في مصر أن ت

كذلك تم التغطية على كثير من اإلجراءات العسكرية بريطانيا العسكرية قادرة على قيادة تلك الحرب، 

الحفالت الصاخبة التي تقام على شرف "ويفيل" أو "أوكونور" أو الجنود من خالل إقامة الكثير من 

يك عن رحالت االستمتاع باآلثار املصرية في الصعيد عبر رحالت نيلية والتمتع البريطانيين، ناه

ا حاول "المبسون" التخلص من اإليطاليين الذين كانبالسفاري على ظهور الحمير بين تلك اآلثار
ً
وا . وعبث

علق حول "فاروق" باعتبارهم أحد القنوات السرية التي تصل بين امللك وعلي ماهر، وقد كان "فاروق" ي

ة على األمر بأنه لن يتخلص منهم حتى يتخلص "المبسون" مما لديه منهم، وقد كان يقصد بذلك زوج

"جاكلين" والتي كانت نصف إيطالية، فقد كان أبوها طبيًبا إيطالًيا، واصبح املستشار الطبي المبسون 

جاز له قيمته في مجال ، وحقق مكانته العلمية الطبية من خالل إن1942للقيادة اإليطالية العليا عام 

 في أفريقيا. طب املناطق الحارة

في تلك األثناء سعت الجالية اليونانية إلى الوقوف بجانب جيشها الذي وقف في وجه القوات 

اإليطالية الساعية إلى االستيالء على اليونان، وتم جمع أموال من تلك الجالية للمساعدة في جهود 

مليون نسمة،  16وقتذاك عددهم  جمعها من جميع املصريين البالغ الحرب أكبر بكثير من تلك التي تم

وشاركت نساء الجالية اليونانية في ُصنع صديريات وجوارب للجنود ملساعدتهم على مقاومة شتاء عام 

 .ةسوبرودة الجبال القار  1940

 1941ربيع الفصل الرابع: 

لوافدون الجدد، زمن األقدار، : كارثة في جميع االتجاهات، اتضمن هذا الفصل أربعة عناوين

 وطنيون أم طابور خامس.

 كارثة في جميع االتجاهات
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تحت هذا العنوان يشعر القارئ حقيقة بمدى تدافع األحداث وحراكها بقوة وأن مصطلح 

الكارثة الذي استخدمته "آرتيميس" كان يدل على الحالة التي وصل إليها وضع الحلفاء في بؤرة الحرب 

طانيا بشكل خاص. ويمكن للقارئ أن يرى داللة ذلك املصطلح فيما حدث للقوات بشكل عام وبري

البريطانية من هزائم متتالية تعرضت لها في الجبهة الغربية وطردها من برقة ومطاردتها حتى السلوم على 

 يد قوات "روميل" الذي أعطى أوامره بأن يشن غارات هائلة وكثيفة على مدينة "طبرق" والتي كانت قد

 .1940سقطت في أيد القوات البريطانية من قبل في شتاء عام 

تتمكن األنباء  فادحا درجة لم في قبضة القوات األملانية سقوط الجنرال "أوكونور" خبر كان ل

من قبيل استعادة "أديس أبابا" وأسر عشرة آالف إيطالي أن السارة 

، القاهرة من تزيحه وتحل محله مع تواتر األخبار عن اقتراب األملان

أضف إلى ذلك أن األملان تمكنوا من السيطرة على البلقان بغزوها 

 ليوغسالفيا واليونان.

ها القوات البريطانية في ورغم تلك الحالة السيئة التي كانت علي

قائد تلك القوات الجنرال "ويفيل" كان عليه أن يرسل  مصر فإن

في لبريطانية اإمدادات وجنود ملساعدة القوات اليونانية والقوات 

جزيرة كريت رغم محدودية ما لديه بالفعل، ورغم ذلك وما بذله فإن 

ولكن االستيالء على  .كريت سقطت في يد القوات األملانية على الرغم مما تكبدته من خسائر فادحة

ما الجزيرة كان له وقع إيجابي كبير للداللة على قوة أملانيا ووجودها في منطقة شرقي البحر املتوسط، ك

جالء ما عمليات تهجير إل بدأت اإلسكندرية كذلك تتعرض لضربات وغارات جوية شديدة، مما استلزم 

. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها "حسين كان مدينتي اإلسكندرية وبورسعيدألف من س 70-50بين 

 سري" رئيس الوزراء لتطمين الشعب املصري إلى أن املوقف لم يكن في صالح بريطانيا.

ومحاولته التقرب من املحور والحصول على  في العراق ما كانت ثورة رشيد عالي الكيالنيك

مساعدات منهم أن جعلت املوقف ملتهًبا في الشرق، خاصة وأن حكومة فيش ي كانت قد سمحت للقوات 

لف أ 38األملانية استخدام قواعدها العسكرية، وكانت القوات الفرنسية في سوريا وعددها املقدر بنحو 

جندي تعمل لصالح أملانيا، وهو ما مثل خطورة كبيرة على جهود بريطانيا العسكرية فكان البد من 

ألخوتهم من الجنود املوالين السيطرة على سوريا، ورغم رفع جنود فرنسا الحرة الرايات البيضاء 

امات دل االثنان االتهلحكومة فيش ي في سوريا إال أنهم تعرضوا إلطالق النار، وكم كانت املأساة حينما تبا

واللكمات في مستشفى درعا امليداني، ولكن في النهاية استطاعت بريطانيا أن تسيطر على سوريا وأن 

 توقف خطط األملان في تلك املنطقة.

وفي سياق ثورة رشيد عالي الكيالني ظهرت قضية محاولة "عزيز باشا املصري" االنضمام إلى 

طرت للهبوط مطار العباسية، ولكن الطائرة اض طائرات منتلك الثورة من خالل واحدة من ال

االضطراري في قليوب، وتحرك الرجل وقائد الطائرة بهدوء وأخذ سيارة مأمور الشرطة بحجة أن 
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ألف سيارتهما تعطلت وغاب عن األنظار في شوارع القاهرة، ورغم اعالن الحكومة عن مكافأة قدرها 

للثورة وتهديد بالقتل  هاملحلي لعزيز املصرى تجلى في ملصقات تدعو  جنيه ملن يرشد عنهم إال أن التأييد

 ملحرري الصحف الذين يؤيدون خطة الحكومة. 

ه ما ورغم وقوع عزيز املصري في قبضة األمن في النهاية إال أنه لم يتم احتجازه رسمًيا، وذلك ألن

من خالل إدعاءه بأنه كان في قدمه من إفادة جعلته أمام جهات التحقيق البريطانية يعمل لصالحهم 

لم يكن لالنضمام إليها ولكن لوضع  قبمعرفة أحد الضباط البريطانيين وأن ذهابه للعرا قطريقه للعرا

 حد لها.

واكتملت الكارثة من خالل اصطياد روميل للدبابات البريطانية، 

التي كان قد أرسلها تشرشل على عجل عبر البحر املتوسط للوقوف في 

األملاني نحو مصر، وذلك في صحراء مصر الغربية من خالل  وجه التقدم

، ملم الذي كان يمتاز بدقته بشكل مرعب88استخدامه للمدفع عيار 

ملاتيلدا املائة ة ولم يبق من الطائرات ابريطانيا ستة وعشرين دبابوفقدت 

 سوى ستة وثالثون.

تحمل الجنرال "ويفيل" الخسائر ولم يلق اللوم على تشرشل 

عه وانتهى األمر إلى االتفاق بين الرجلين على أن املوقف بحاجة إلى وتسر 

القوات البريطانية في الشرق  قائد"عقل جديد ويد جديدة" ولم يكن من اللياقة أن يتم استدعاء 

 لندن، وتم إيفادة لقيادة وظيفة القائد األعلى في الهند واستلم بدال منه الجنرال "أوكينلك".إلى األوسط 

 ون الجددالوافد

 واملقصود بهؤالء الوافدون أولئك الذين قذفت بهم أمواج البحر املتوسط هروًبا من الدول التي

دول وقعت في قبضة االحتالل األملاني من يوغسالفيا واليونان وقد تنوع هؤالء الوافدون بين رعايا تلك ال

 عي والسياس ي لتلك الدول في غايةئ ممثلي قمة الهرم االجتماجأن يكون م وبدهيوبين ملوكها وأمرائها، 

من الهدوء والكرم واملقابالت التي يغلفها البروتوكول في حين أن بقية الشعب الذي فر من مآس ي تلك 

الحرب عانى الويالت ووصل في مراكب وسفن غير مجهزة لنقل الركاب في معظم األحيان، كما أنهم 

 وف من الوضع الذي وفدوا إليه.وصلوا في حالى يرثى لها من جوع وضياع لهوياتهم وخ

 وكان على الحكومة البريطانية واملصرية أن تستقبل جميع هؤالء وأن تعمل على توفير

واحدة من فاكهة ، ويذكر البعض كم كان الحصول على اإليواءاملالجئ ومراكز و  االحتياجات الغذائية

 يومين لم ينالوا فيه أي طعام.  من الجنود اإلستراليين في اإلسكندرية لها مذاق العسل بعداملوز 

ورغم ما وفرته مصر وحكومتها لهؤالء الوافدين إال أن بعضهم تعامل مع الوضع في مصر 

للغاية من خالل حديثه عن الذباب والنفايات والحشرات والحر الشديد  بائسوتحدث عنها بشكل 

ن الكاتب البريطاني "لورانس ، وكاوالخماسين ورياحها الساخنة ونهر النيل البطئ املتعثر في خطاه
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دوريل" أحد هؤالء الذين لم يروا في مصر أو القاهرة غير تلك 

. "أوليفيا ماننج" والروائية األوصاف. كذلك الحال بالنسبة للكاتبة

وكان من ضمن هؤالء الوافدين الجدد بعض الكتاب اليونانيين 

 الالجئين مثل "جيورجيوس سفريس" و "إيلي بابا ديمتريوس".

أثار حساسية رئيس الوزراء وعدد من هؤالء الوافدين 

من العائالت السياسية اليوغسالفية واليونانية وفدت إلى مصر  ااملصري "حسين سري" وذلك ألن كثير 

 كب دون علمه، وكأن مصر أصبحت م
ُ
 لقي فيه بريطانيا الالجئين السياسيين دون استئذان. ت

الل تلك الفترة النساء العامالت في السلك العسكري ومن الوافدين الجدد الذي قدموا ملصر خ

ربع وعشرين ساعة في اليوم أي قيادة سيارات اإلسعاف الجديدة يؤدين واجبهن ملدة فممن عملن 

طلقن نحو الكوافير ونادي نولخمسة أيام متتالية وبعدها اليوم السادس إجازة، وفي هذا اليوم كن ي

على درجة  11دون فيها متعتهم. وقد كان عضوات تلك القافلة رقم ة وغيرها من املناطق التي يجر الجزي

كبيرة من رباطة الجأشة والشعور الوطني، ولكن كان انضمامهم لتلك القافلة لسب أو سببين إما 

 الهروب من زوج أو خليل في الوطن أو من أجل االجتماع إلى زوج أو خليل مكلف بالعمل في أفريقيا، وقد

لى فضائح كما حدث مع السيدة اآلمرة لتلك الفرقة التي كان السفير يراها امرأة انتهت قصص هؤالء إ

 حازمة برغم سمعتها بوصفها امرأة خطرة الجمال، ولكنها كانت بالنسبة آلخرين ذات سحر ال يقاوم. 

 زمن األفكار

ن في بتدعها البريطانيو اتحت هذا العنوان العديد من املحاوالت الجادة التي قدمت "أرتميس" 

الجديدة  مواجهة ذلك التغول والتوغل األملاني في كثير من جبهات القتال، وكان من تلك األفكار

 "الجيوش الخاصة" التي ازدهرت في حرب الصحراء وكان أكثرها فاعلية يحمل اسم فريق الصحراء

ن ألصدفة بعد امليداني. وكان قائد هذا الفريق هو امليجور "رالف باجنولد" الذي بقى في القاهرة با

، وكان "باجنولد" ملدة عشر سنوات 1939اصطدمت سفينته بأخرى في البحر املتوسط بأكتوبر عام 

فصيل صغير من األفراد املتحمسين الذين كانوا يقومون برحالت استطالعية  فاصلة بين الحربين قائد

نتشار السيارات في صحراء ليبيا، وأمكن من خالل تلك الرحالت تطوير حصائر وساللم خاصة ال 

وكان "باجنولد" قد عمل وفريقه على مواجهة أعمال القرصنة في واحة  الغارزة في رمال الصحراء.

"الكفرة" الليبية التي كان من املمكن أن يستخدمها الطليان لتوجيه ضرباتهم من الجنوب نحو وادي 

 حلفا على الحدود املصرية السودانية.

همات مع الفرنسيين األحرار في فورت المي "تشاد" وتمكنوا سوًيا وقام "باجنولد" بالعديد من امل

 
ُ
فرة، وإن فشلت محاولة أخرى من تدمير وتفجير مستودعات البترول والذخيرة وحظائر الطائرات في الك

، ووقع "كاليتون" ميال 70دمرت عرباتهم قبل الكفرة بنحو حين  أكثر طموًحا وهي االستيالء على الكفرة

ختار أربعة منهم أن يسيروا في الصحراء على اريق والذي كان يعمل في املساحة املصرية،  و عضو ذلك الف
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 يحتذى ةالوقوع في قبضة األسر اإليطالي، وكم كانت مقدرتهم على مجابه
ً

به  عطش وجوع الصحراء مثاال

 صبحت حكاياتهم من قبيل "ميثولوجيا حرب الصحراء".أبين صفوف الجنود البريطانيين، و 

ك كان هناك رجل بلجيكي اسمه "فالديمير بنياكوف" استخدم مجموعات الصحراء كذل

الخاصة ومع ما ُعرف باسم جيش "بوبسكي" أمكن تنفيذ عمليات تخريبية والقيام بعمليات استطالع 

مهمة للمخابرات وإطالق سراح األسرى وشن عمليات ضد القوات املعادية التي تقع في طريقه. ويعد 

ترلينج" واحد من أشهر "الجيوش الخاصة" في حرب الصحراء وقد نبتت فكرته بشكل جيش "ديفيد س

أساس ي من فكرة الكوماندوز. وكان "سترلينج" ضمن أفراد قوة الكوماندوز واملعروفة باسم "الي فورس" 

وكانت بقيادة الكولونيل/ عقيد "روبرت الي كوك" وكان من ضمن هذه الفرقة "راندولف تشرشل" 

 فيتس كالرينس )إير مونستر السادس فيما بعد( والكاتب الروائي "إيفيلين ووه".وإدوارد 

بالجندي املحترف القديم، وكانت أول واجبات بقدر كاف وكان ضباط هذه الفرقة ال يؤمنون 

هو االستيالء على جزيرة رودس وذلك للحيلولة دون  1941تلك الفرقة التي وصلت مصر في أوائل عام 

 في ن تمكين األملان
ً

قل من بناء قاعدة جوية فيها، ولكن لم يتم لهم هذا العمل ألن األسطول كان مشغوال

هج األمر الذي أصابهم بإحباط كبير وجعلهم يتجهون إلى االغتراف من مبااألفراد واملعدات إلى اليونان، 

 .الحياة في القاهرة

طاني يمكن أن تحول الرجال وهناك أيًضا "إيفيلين ووه" الذي كان يدرك أن روح الجيش البري

مايو وسط الكتيبة "ألف" من املجموعة الخاصة على  20إلى أبطال، لكن كشف املستور جاء في يوم 

متن سفينة متجهة إلى كريت كان كل دورها هي أن تكون تغطية النسحاب جيش مهزوم وتوفير حماية 

الضباط املتحمسين األمر الذي  لهذه القوات املمزقة. كان الوضع شديد البؤس بالنسبة لكثير من

جعلهم يصرحون في كثير من املناسبات بمواطن الضعف والعجز الذي يعاني منها القادة والقوات 

 وينتقدون الحالة التي هم عليها على مرأى ومسمع من الجميع.

 عن كثير من اإلشاعات ومنها إشاعة أن هلتر مسلم وأنه اسمه "محمد 
ً
وكان املحور مسئوال

 ن بأنهم من أذكوابن املتطرفين والوطنيين اإلسالمييأو حيدر"، وتتهم الكاتبة "أرتميس" املتشددهيدر 

حدة تلك اإلشاعات، كذلك كان هناك أعضاء السلك الدبلوماس ي األصدقاء للمحور حيث مفوضيات 

س ي استونيا واملجر ورومانيا، وقد اجتهدت بريطانيا في مواجهة تلك اإلشاعات من خالل الدبلوما

البريطاني "لورانس جرافتي سميث" الذي من خالل معرفته للقاهرة معرفة جيدة أدرك أن األهالي 

يستطيعون أن يصدقوا ثم يكررون ما يقال لهم على سبيل اإلفضاء والسرية الكاملة أكثر مما يفعلون 

ريين من شتى من العلماء املص 350بالنسبة ملا قد يقرأونه في صحيفة، وهكذا قام بتشكيل هيئة من 

مناحي الحياة ليعملوا على نشر الشائعات واملقوالت املؤيدة للحلفاء، وكذلك يتناولون أحدث شائعات 

ن، وكانت الشبكة تضم عدد من قارئي الطوالع واملجاذيب الذين يجلسون إلى جوار املساجد ياملعارض

 املدينة، وكانوا يتقاضون مبالغ يوزعون الحكمة ويقرأون البخت، وكانت أقوالهم تحمل وزًنا بين فقراء

 زهيدة ولكن بوسعهم أن ينشروا نبوءات تبشر بقرب انتصار الحلفاء.
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 وطنيون أم طابور خامس؟

من الطبيعي أن تكون املؤلفة "آرتيميس" تتعامل مع كل ما يهدد مصالح بريطانيا في مصر بنوع 

حسب اتجاهه فنجدها تتعامل مع  من الشك والريبة األمر الذي جعلها تترك األمر لتقرير القارئ 

املكونات الوطنية في مصر بالتساؤل حول طبيعتها هل هم وطنيون يريدون صالح دولتهم أم أنهم 

 يتعاملون بشكل سري مع املحور األمر الذي يجعلهم طابور خامس؟ 

لعديد من مكونات الجماعة الوطنية في مصر، فأشارت إلى لأشارت املؤلفة تحت هذا العنوان 

ماعة اإلخوان املسلمين تلك الجماعة الدينية التي استطاعت االنتشار في جميع ارجاء البالد ج

ملختلفة حسب طبيعة املجتمع فيما بين الريف للتأكيد على ضرورة العدالة امستخدمة خطاباتها 

 إلسالمي،االجتماعية وفي املدن حيث التأكيد على ضرورة العودة إلى الشريعة والعقيدة السليمة للدين ا

 مشيرة كذلك إلى تدربهم على استخدام السالح.

وبالنسبة للقوات املسلحة فقد أشارت إلى نموذج محمد أنور السادات ذلك القادم من مستوى 

له من خالل وضعه للعصا تحت إبطه واستخدامه للمونوكل  قاجتماعي بسيط لكنه بدا وأن هتلر را

بادئ الوطنية على يد "عزيز باشا املصري" الذي أسس وتشربه مل)النظارة ذات العدسة الواحدة( 

 .يماثلوهالحرس الحديدي فانضم إليه السادات وجميع الذين 

كان صاحب مال عبد الناصر الذي جعكس  شخصا مندفع في الوطنيةفي السادات املؤلفة ترى 

يوم أو مدة وجيزة التخلص منه في  لكنه كان يرى أن االحتالل البريطاني لن يتمأيضا توجه وطني جدي 

  (.على نحو ما تفضل املؤلفة)كبير سياس ي بحاجة ملجهود بل 

كذلك أشارت املؤلفة إلى علي ماهر باشا رئيس الوزراء الذي سعى إلى تشكيل جماعات وطنية 

عسكرية ومسلحة سواء بإيعاز إلى "عبد الرحمن عزام" أو "طاهر باشا" وعلى الرغم من أن علي ماهر 

ذلك فإن كان يبدو أنه بعيد عنها إال أن السفير مايلز المبسون كان يدرك أنه على عالقة قوية بها، ك

 
ً

عالقته بالقصر وسيطرته على فاروق كانت ال شك فيها، لذا كان الخالص منه وتعيين حسين سري بدال

 ال مفر منه، ورغم ما بدى أنه تم التخلص من على ماهر وسياسته املناوئة للحلفاء واملسايرة امنه أمر 

كان هناك محاولة للتخلص منه للمحور إال أن ذلك األمر ظهر أنه كان في بداية األمر فقط، لذا فقد 

حدى جهات العمليات الخاصة السرية، وقد إقوم بتلك العملية تحتى ولو كان عن طريق االختطاف بأن 

ما أن يقبل منصب السفير في إعرض رئيس الوزراء حسين سري على رئيس الوزراء األسبق "علي ماهر" 

العتداء ذلك على حريته باعتباره أحد األمر الذي جعل "ماهر" يثور  ،واشنطن أو يمكث في عزبته

 ر.أن تراجع عن األمإال أعضاء النواب وهدد بأن يرفع األمر إلى مجلس الشيوخ فما كان من رئيس الوزراء 

 1941صيف الفصل الخامس: 

جاء هذا الفصل تحت ثالثة عناوين فرعية تناولت موضوعات تختص بالجنود واملشكلة 

 اإلدارية وآثار الحرب.
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 الجنود

ا  اًد همش لقارئ من خالل ما كتبته املؤلفة تحت هذا العنوان وكأنه يشاهديكاد ا
ً
لهؤالء متحرك

الجنود الذين أصبحت القاهرة مركًزا لهم سواء من خالل الثكنات املوجودة داخلها أو أولئك الذين 

استطاعت  يأتون إليها لتقضية أجازاتهم فيها من ميادين القتال خاصة في الصحراء الغربية. وكم

ذلك  تلك األمراض التي يصابون بها فيسيما "آرتيميس" أن تشير إلى املعاناة التي كان يعانى منها الجنود 

سواء ذلك في  درجة مئوية، 44، حيث تصل درجة الحرارة إلى الجو والطقس غير املألوف بالنسبة لهم

هم واألتربة التي تخترق مالبسالرمال  القاهرة أو في جو الصحراء الذين كان يزداد فيه األمر سوًءا حيث

اجتهدت الوحدات  الصحراء، وقد حأو ما ُعرف باسم جرو  إلى جلدهم فتصيبهم بالحكة وأمراض عديدة

ة والصحية في مواجهتها ومحاصرتها، أضف إلى ذلك الذباب والناموس الذي كان يمثل معاناة الطبي

 لهؤالء األوربيين.

ملية الختان، رغم أن النصارى ال يختتنون في الغالب، أمًرا وقد بلغ األمر إلى أن أصبحت ع

ضرورًيا في تلك البيئة التي تخترق فيها الرمال كل مسامهم، وكان مركز اإلسعاف في السرية الطبية 

اجهة هذا األمر الذي كان يتسبب في آالم من نوع خاص من خالل مو  تالنيوزيالندية يسجل بطوال 

 هان من طبيب تلك السرية أن تحدث عن فوائد الختان للذكور وأعلن أنعجز كامل، فما كتفض ي إلى 

 نفسه في الحال والتو.لأقل إيالًما بكثير مما يعانون منه وللتدليل على ذلك فإنه أجرى العملية 

كان  1941ومائة ألف وبحلول نوفمبر في بداية الحرب بلغ عدد املجندين ما بين ثمانين ألف 

ألف فيما بين ليبيا والعراق، وكان توفير  750في القاهرة بمفردها من إجمالي  ألف 140هناك أكثر من 

الغذاء لهذه األعداد الضخمة من األمور التي احتاجت جهود جبارة وكان البد من ضمان جودة ذلك 

كان تعيين "غذاء" الجيش البريطاني يتألف من الخ "لحم وخضر" وكميات من لحم الخنزير  .الطعام

لجبن واملربى ولحم البقر املحفوظ. وكل هذه االطعمة كانت محفوظة في علب من الصفيح السمين وا

وكانت تؤكل مع الخبز أو مع نوع من البسكويت املقدد الذي يتحول في الفم إلى ما يشبه جبس باريس 

 الويسكي كان بوسع القوات أن تستسيغ أي ش يء في فمها.أو جرعات من  ساخنالالشاي ومع املشهور، 

بشكل رئيس من مجلة باريد وهيئة اإلذاعة البريطانية،  يفدكان مصدر املعلومات لتلك القوات 

وإن كانت قوات املحور والحلفاء اختلفوا عسكرًيا فإنهم اتفقوا على األقل فنًيا من خالل رغبتهم في 

ل قبتحقق أي نجاح  ندرسون" األمل في أنأاالستماع إلى أغنية "ليلى مارلين" والتي فقدت صاحبتها "اللي 

مللء الفراغ اإلذاعي وقت سقوط بلجراد حققت نجاًحا كبيًرا وطلبها اعتها ذلكن حين تمت إالحرب، 

 الليلة الواحدة.الكثير وكانت تعاد مرتين وثالث مرات في 

وتعد أشد األمراض التي أصابت الجنود في مصر وبرقة هي أمراض املالريا والدوسنتاريا 

 .النكفية واألمراض السريةوالتهابات الغدد 

 ،كانت القاهرة عبارة عن فسيفساء من األلوان املختلفة والزي العسكري الذي يرتديه الجنود

جنوب ، أستراليا، نيوزيالندينتمون للمملكة املتحدة من كافة أرجاء األرض: من بريطانيا، فهناك جنود 
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الواليات املتحدة فيما بعد، وكذلك  الهند، أضف إليهم الجنود والضباط القادمون منو  ،أفريقيا

هؤالء في القاهرة حالة من الفوض ى والعبث األمر الذي كان يظهر في الشوارع  عطالتالكنديون، وكانت 

والحانات واملقاهي واملواخير، لدرجة أن سائقي التاكس ي أضربوا عن العمل لتعرضهم لكثير من املشاكل 

 . جرةدفع األ الجنود كثيرا ما كانوا يرفضون منها أن 

عي وهو ما يطلب التعامل معها بحكمة وبشكل طبتهناك مشكلة كبيرة ت تمن ناحية أخرى كان

تمثل في الدافع الجنس ي لدى هؤالء الجنود، وحاولت السرايا الطبية أن تلقي محاضرات على الجنود 

ستعالء عليها دون حول الوقاية من تلك األمراض السرية الناتجة عن تلك العالقات، وذلك من خالل اال 

إلحاق ضرر بالصحة من خالل التركيز على ممارسة األلعاب الرياضية والحرص على اللياقة البدنية 

لك رغم ذالعامة وأداء الواجبات وااللتزامات العسكرية وقراءة األعمال األدبية ومزاولة الهوايات، ولكن 

لى إنشاء سبعة مراكز لألمراض السرية التظاهر بالتجاهل بشكل رسمي على األقل إال أنهم عمدوا إ

وعلى ما يبدو أن حجم اإلصابات كان كبيًرا لدرجة استلزمت أن  ملحقة باملستشفى الرئيس في القاهرة.

 يكون هناك مندوب عن السرية الطبية في تلك املواخير يسلم كل زبون واقًيا ذكرًيا وعلبة مرهم وكراسة

رية من الصحراء يصاحبها تزايد في تلك األمراض السرية كما بالتعليمات، وكان عودة الفيالق العسك

 أشارت لذلك التقارير الطبية ملنطقة القاهرة.

كانت العالقة بين هؤالء الجنود والشعب في الشوارع ليست على ما يرام، في بادئ األمر كان 

ي مصر ولكنهم مع املصريون ال يعرفون من البريطانيين غير هؤالء الذين يعملون في وظائف مرموقة ف

الحرب وجدوا أن هناك مجموعات مختلفة منهم تثير الفوض ى واملشاجرات في الشوارع واملقاهى، كذلك 

وقد " WOG /بدأ هؤالء الجنود يستخدمون بعض األلفاظ املسيئة تجاه املصريين وكان منها كلمة "ووج

أس يء استخدامها لتشير إلى كل كانت الكلمة تعني في عهد اللورد كرومر مستوظف لدى الحكومة" لكن 

وأصبحت فيما بعد بمثابة شتيمة، واألمر لم يقتصر على ذلك بل إن السينمات التي كان  ي ش يء مصر 

هؤالء الجنود بغرض الترفيه كانت تنتهي بعزف النشيد الوطني املصري فإنهم يبدأون في أداء يرتادها 

 أنشودة في غاية الوقاحة تقول: 

 فاروق: تسرق م العيون الرمش "امللك فاروق! امللك

 في الشارع يشوفوك في بدلة بخمسين قرش

 وامللكة فريدة العايقة، عن كل العيلة ماتفرقش...."

ومما يذكر أن هذا األمر كان يثير حنق الكثير لدرجة أن الرئيس "محمد نجيب" ذكر في 

لوقت لكن كان هذا األمر يثير مذكراته أنه رغم أن امللك "فاروق" لم يعد محبوًبا من الشعب في ذلك ا

الغضب في صدر املصريين باعتباره مصري والكالم موجه لهم، وذات مرة ألقى "محمد نجيب" بجندي 

بريطاني من األتوبيس حينما كان في رتبة أميرآالي. وإن كان هذا املوقف بسيط فإن هناك مواقف وصل 
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ة من النوبيين يعملون لدى أحد الباشوات لدرجة أن تم اغتصاب أحد الضباط اإلنجليز على يد مجموع

 الذين تعرضوا إلهانة على يد ذلك الضابط اإلنجليزي.

استلزم وجود هذا العدد الكبير من الجنود عمل ضخم فكانت سيدات املجتمع القاهري مثل 

ة ليدي رسل باشا ينشطن في إنشاء النوادي التي يستطيع الرجال أن يخلدوا مرتاحين في ظاللها الوارف

بعد أن يتجولوا في املدينة، وكان هناك أندية توفر الطعام بأسعار زهيدة وكذلك تحتوى على قاعة 

للمطالعة ودكان حالقة وصنابير لالغستال وحمامات، بل إن ليدي "ويفيل" وهي في سن الخمسين في 

ها في ذلك الوقت كانت تشارك في تلك األعمال وقد تعرضت لسؤال واحد من الجنود عن سبب وجود

القاهرة فأجابت أنها بصحبة زوجها الذي يعمل "جندي" فجاءها الرد بسرعة أليس من املخجل لرجل 

امات وكان هؤالء الجنود يقومون برحالت إلى األهر  بلغ هذا السن أن يظل نفًرا محارًبا حتى هذه املرحلة؟!

تماًما كما مائهم ينقشون أس دقيقة وعلى القمة 15ويتسلقون الهرم بمساعدة املرشدين العرب هناك في 

 عام.150فعل الفرنسيون قبل نحو 

الفصل بين الضباط واالفراد كان أمًرا واضًحا بشدة فقد كان هناك الكثير من األماكن 

ن املمنوعة أمام األفراد مثل فندق شبرد ونادي الجزيرة األمر الذي سبب استياء لدى الجنود القادمين م

أفريقيا خاصة وأنهم كانوا من طبقات عليا ولكنهم أمام وطنيتهم آثروا  استراليا ونيوزيالند وجنوب

اإلنضمام كجنود لعدم وجود وقت لحصولهم على دورات تدريبية، وزاد األمر سوًءا مع وصول الضباط 

األمر الذي جعل تلك القواعد تخف إلى حد ما، وإن ظل فندق شبرد األمريكان للقاهرة، والطيارين 

ا بها وك
ً
 ذلك جروبي الذي كانت أسعاره تجعله قاصًرا على الضباط.متمسك

 آثار الحرب

ملا  امن الطبيعي أن يكون لتلك الحرب آثارها على مصر وسكانها بقوة فقد كانت مصر مركز 

يزيد عن مائة ألف من الجنود البريطانيين وقوات الدومينيون املتعاونة معها وذلك في منطقة القاهرة 

در أن تكاليف املعيشة قد ارتفعتوحدها، األمر الذي ج
ُ
 عل الشعب يعاني من ارتفاع كبير في األسعار وق

 .1941وسبتمبر  1939% فيما بين أغسطس 45إلى ما يقرب من 

وقد كان من أبرز آثار تلك الحرب أن محصول القطن لم يتم تصديره لبريطانيا ولكن اضطرت 

ن كبار املزارعين هم أنفسهم رجال البرملان، ولكن بريطانيا لشرائه تحت ضغط البرملان املصري خاصة وأ

من الواضح أن السعر لم يكن كما كان يرتضيه هؤالء املالك، وكم 

طن فهو كان "المبسون" يتمنى لو أن تم استبدال القمح بالق

محصول الزم إلطعام الشعب، وقد حاول "النحاس" استغالل هذا 

ك فاروق نتيجة لهذه األمر للتنديد بوزارة "سري" وتقابل مع املل

 الحادثة.

من آثار الحرب أن امللك فاروق وجد نفسه في مأزق فهو 

أراد أن يمسك العصا من املنتصف فدولته مجبرة على تقديم 
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املساعدات للحلفاء وفي نفس الوقت فإن انتصارات املحور تخيفه، األمر الذي جعله يسعى إليصال 

لو كان يقف إلى جانب املحور ومن تلك الرسائل ما أوصلها  بعض الرسائل السرية التي يظهر فيها كما

صهره "ذو الفقار باشا" سفير مصر في طهران إلى الوزير األملاني املفوض في إيران، حيث مرر له فاروق 

خطة استيالء بريطانيا على آبار النفط في طهران، وقد تحقق األمر بالفعل وعلى إثر ذلك تم إقالة 

لوي" وعين بدال منه ابنه "محمد رضا شاه" زوج األميرة فوزية اخت امللك فاروق اإلمبراطور "رضا به

الكبرى. كذلك كان موقف "عباس حلمي الثاني" يثير القلق بالنسبة لفاروق خاصة وأنه كان قد اتخذ 

 موقف املحور منذ الحرب العاملية األولى وكان يظهر نفسه كونه األحق بامللك في مصر، ولم يتوقف األمر

على "عباس حلمي" ولكن كان هناك النبيل "عباس حليم" املعجب بهتلر  واالشتراكية الوطنية "النازية" 

 أمر اعتقاله.تمهلوا في انية ولكنهم أملر من مصادر موكان البريطانيون يعتقدون أنه يحصل على أوا

 كذلك كان من آثار الحرب تعرض حي العباسية للقصف وكان الحي يتضمن مطار حربي

، ولكن تهديد عمال السكك الحديد اشخص 39نتج عن القصف مقتل و ومعسكرات كبيرة للبريطانيين 

ولد والنقل باإلضراب كانت أكبر من أن تثير الذعر باإلضافة إلى ارتفاع األسعار، وعلى الرغم مما كان يت

ديره اليهود وكانوا من أموال نتيجة عمليات السمسرة والوسطاء إال أن هذا الحجم املالي الضخم كان ي

يمارسون التمييز ضد املقاولين املسلمين. واقتصر األمر على الشباب الذين يعملون في ورش القنطرة 

 إلى ثالثين قرش، باإلضافة إلى ما كان يمكن أنمن ثالثة قروش والتل الكبير وكان دخلهم ميسور ارتفع 

ي ربح باملقايضة واملتاجرة بمساعدة الجنود ف يكسبونه من خالل التجارة املربحة في كل ما يمكن أن يدر

بضائع من مستودعات الجيش، وكسبوا كثيرا من خالل العمل في نشاط السجائر والسكاكين 

 ،واملفروشات واألحذية وأي ش يء يمكن أن يقع في طريقهم، وكانت هذه السوق السوداء تطرح أي ش يء

بينما كانت قيمة البندقية اإلنجليزية ثالثة  اجنيه 15يطالي كانت قيمته إفمدفع رشاش أوتوماتيكي 

 جنيهات مصرية.

 1942الفصل السابع: ربيع وصيف 

ن فيما بين الغزالة وبير حكيم األمر و على الرغم من حجم االستعدادات التي وضعها البريطاني

زم على فإن "روميل" كان قد عقد الع 1942الذي جعل هذا الخط غير قابل لالختراق وذلك في مايو عام 

ا نحو مصر، ورغم حقول األلغام التي تم وضعها في مواجهة جيش 
ً
االستيالء على طبرق والتوغل شرق

أفريكا فإنه تمكن من التقدم وسط حالة من الصراع الدموي التي يندر لها مثل وبدأت معارك في ظل 

 رياح ترابية شديدة كانت تشوي صدور البشر وتكوي جلودهم وتؤذي عيونهم. 

لبريطانيون يأملون في أن يبقوا "روميل" عند منطقة "كولدرون" ولكن مخافرهم الحصينة كان ا

طت بير قاستسلم في األول من يونيه، وس 150بدأت في السقوط واحًدا تلو اآلخر بل إن مركز اللواء 

ا على مدينة 10حكيم التي كان يقاتل عنها الفرنسيون األحرار يوم 
ً
 ."طبرق" يونيه، وأصبح "روميل" مشرف
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في االستيالء على مدينة  أكثر ما ساعد "روميل"

ا حتى اجتاز يونيه،  20"طبرق"، منذ ليلة 
ً
بل والتوغل شرق

الحدود املصرية ووصل إلى مدينة "العلمين" وأصبح على مسافة 

 من اإلسكندرية تلك الدعاية السيئة التي بدأت اإلذاعة  60
ً

ميال

يمكن أن تضيع وأنها في كل  إعالنها بأن "طبرق"البريطانية في 

حال ليست على قدر فائق من األهمية، األمر الذي جعل 

الجنود يفرون من تلك املعارك التي ال تمثل أهمية كما إدعت 

وقد أشار "أالن مورهيد" إلى قائد فرقة  وسائل اإلعالم هذه.

ال إذا ما سمحتم لإلذاعة جنوب أفريقيا الجنرال "كلوبر" الذي أكد على أنه ال يستطيع أن يواصل القت

 البريطانية أن تذيع هذه البيانات.

وقد ترتب على هذا السقوط املريع للجيش الثامن البريطاني أن ظهر الجنود وهم يقاتلون بدون 

قيادة حقيقية األمر الذي جعل "روميل" ُيشيد بهؤالء الجنود الذين واصلوا القتال بشجاعة وإقدام في 

"أوكينلك" بتغيير  موكان البد من أن يقو ا إلى انعدام الكفاءة العسكرية، ظروف يائسة ترجع أساًس 

القيادة العسكرية في منطقة طبرق ممثلة في الجنرال "ريتش ي"، الذي كان قد بدأ في االنسحاب الفعلي، 

 يونيه أي من الحلفاء غربي مدينة طبرق. 15ولم يكن هناك بحلول يوم 

في نفس ليلة الهجوم على طبرق  (مشيرى لرتبة فيلد مارشال )يل" قد ترقوعلى الرغم من أن "روم

يونيه( إال أنه لم يكن لديه ثمة وقت لالحتفال، ورغم أن جنوده كانوا غير مصدقين لهذا الحجم  20)

الهائل من املواد واألسالب التي أصبحت ملهكهم، فإن "روميل" كان غاضًبا بشدة ألن جنود جنوب 

 . لبنزين وسمموا كل ما صادفوه في طريقهم من صهاريج املياهأفريقيا قاموا بحرق كل ا

وقع نبأ سقوط "طبرق" وقع الصاعقة على البريطانيين في مصر، وفي انجلترا اعتبروا سقوطها ال 

يقل عن حجم الكارثة، األمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة الجماهير في حكومة تشرشل، وتم تدارس أسباب 

 في األنباء املتفائلة التي كانت تأتي من القاهرة هي وراء ذلك. جدوا أن اإلفراطو سقوطها ف

كم تلك التي تفصل بين العلمين 100ومع هذا اإلنجاز الذي ال يبعد عن تحقيقه سوى 

ر إلى الدلتا، وطا روميلواإلسكندرية بدأ "موسوليني" يؤكد على أنه سوف يتولى األمر بنفسه ما أن يصل 

نة" ونقل أشياء كثيرة كان من بينها ذلك الفرس األبيض الذي خطط الدوتش ي يونيه إلى "در  29بنفسه في 

 أن يمتطيه وهو يدخل إلى القاهرة ظافًرا.

بدأت الورطة حينما وصلت مدرعات روميل إلى العلمين وبعث راديو أملانيا برسالة إلى نساء 

ل كبير في اإلسكندرية فإلى اإلسكندرية تقول "جهزن فساتين الحفالت نحن في الطريق" ووقتها بدأ تحو 

سًرا في التأكد جانب ضبط فساتين النساء الالئي ستزين حفل النصر الراقص، بدأ أصحاب املحالت 

من أن بحوزتهم صوًرا لهتلر وروميل لوضعها داخل إطار، وزوجاتهن مشغوالت بحياكة األعالم والرايات 
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دأت في التخلص من املالبس العسكرية ذات اللون األحمر واألبيض واألسود، بل إن بعض األسر ب

 التي كانت مودعة في حجراتهم التي كان قد سبق أن أجرتها لهم. البريطانية 

وكان "المبسون" باإلسكندرية حينما سقطت طبرق، األمر الذي جعله يقفل عائًدا للقاهرة 

جيش البريطاني، ووجد "الكسندر كيرك" الوزير األمريكي املفوض غاضًبا بشدة بسبب عدم كفاءة ال

حينما أدلى بخطاب في البرملان املصري يؤكد إلى  وقد أعجب "المبسون" بشدة برئيس الوزراء "النحاس"

أن زارعي الخوف سوف يعاقبون بال شفقة أو رحمة، وذلك رًدا على املذيع لورد "هاو هاو" البريطاني 

القاذفات الجوية لقوات من  200 تتعرض لهجوم وف العميل من راديو برلين الذي قال إن القاهرة س

، وإن انتشرت مزاعم تشير إلى أن النحاس قد حصل على تطمين من املحور بأنهم يعلمون أن املحور 

  عواطفه معهم لكن الظروف أجبرته على التعاون مع البريطانيين.

النحاس الشجاعة إال أن الخوف من تعرض مدينة اإلسكندرية لغارات جوية  قفورغم موا

 قائد منطقة البحر املتوسط األميرال "هاروود" أن يحرك السفن الراسية في ميناء اإلسكندرية نحو أجبر

 بورسعيد وحيفا وبيروت، األمر الذي جعل الجالية األوربية تشعر أن معنى ذلك هو التخلي عن املدينة.

ريطانية قد لم تكن تلك الصفعة الوحيدة الذي تعرض لها سكان اإلسكندرية بل إن اإلذاعة الب

أشادت بنجاح األملان من خالل تفوقهم الكبير في التكتيك واألسلحة، وبدأ  حينزادت الطين بلة 

املسئولون القنصليون في اإلسكندرية في إحراق ملفاتهم وشرعت النساء البريطانيات في حزم أمتعتهم 

ينما توجه "لورانس دوريل" واالنضمام إلى الجموع التي ازدحمت بهم املحطة وبدت املدينة مهجورة، وح

يفعله سوى أن يحص ي عالمات الترحيب باألملان املنتشرة في شوارع يئا لإلسكندرية لم يجد ش

 اإلسكندرية، وتدوينها لكي ينزل بها العقاب بوصفها معادية للقوات البريطانية. 

لبترول كذلك بدأ البريطانيون في اإلعداد ملا سوف يتم تدميره مثل مخزونات األدوات وا

واملشحمات، وقد استثنت الخطط البريطانية إحراف املؤن الغذائية، ونظروا كذلك في أمر إغراق 

 املساحات املزروعة.

وفي األول من يوليه الذي اشتهر في القاهرة بأنه أربعاء الرماد شاهد املصريون تطاير ندف 

ألسود، وأدت حرارة النيران إلى األوراق املحروقة فوق منطقة قصر العيني مثل تطاير ندف الجليد ا

، وبعد أيام من هذا التاريخ كان باعة الحمص واللب بشكل كاملتطاير بعض األوراق دون أن يتم حرقها 

يصنعون قراطيس صغيرة من أوراق نصف محروقة تحوي معلومات في غاية السرية. وقد خطط رئيس 

إلى الخرطوم، ولكنه كان في معنويات عالية  الوزراء "النحاس" لنقل حكومة مصر واحتياطياتها الذهبية

ولم يتخذ أي خطوة في هذا األمر، وإن بدأت الطوابير في القاهرة تمتد على طول شوارع كثيرة من حول 

 البنوك كما كان الحال في اإلسكندرية.

وفي ظل تلك األزمة أو الورطة بدأ التجهيز لعملية نقل النساء واألطفال خارج مصر على متن 

طار املتجه إلى فلسطين، وتم تجهيز قطار خاص لنقل السير "مايلز المبسون" وأسرته ولكن كان الق
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اء في كلوب محمد علي شالرجل رابط الجأش وتوجه مع زوجته إلى املوسكي للتسوق كذلك تناول الع

وشرب نخًبا في صحة روميل، ولم  احيث كان النبيل "عباس حليم" املعروف بميوله للمحور موجود

حتى تم التحفظ على النبيل شخصًيا، وانتشرت النكات بين سواقي القاهرة من قبيل "اليوم تمض أيام 

أسوق بك إلى جروبي، وبكره أنت الذي تسوق بي" وقيل أن الفيلد مارشال "روميل" اتصل تليفونيا 

 بفندق شبرد لحجز أفضل الغرف.

دعت أنهم في ا، فإن األخبار التي اادوكان مصير اليهود في مصر من األمور التي احتاجت استعد

بولندا تم إحراقهم في أفران الغاز قد وجدت صدى لها في مصر، ورغم ذلك فإن خطط نقلهم إلى 

عددا فلسطين قد عاقها الحصص التي كانت اإلدارة البريطانية في فلسطين قد تمسكت بها، ورغم أن 

ظل في مكانه رغم صعود موجة ا منهم فإن كثير  من اليهود قاموا ببيع ممتلكاتهم وهاجروا خارج البال

معاهدة تقرر  تمعاداة السامية. في الوقت نفسه فإن مجموعة السادات والعناصر الوطنية جهز 

تقديمها لروميل يضمنون فيها االستقالل التام ملصر مقابل التعويل على جيش مقاومة وطني خططوا 

 ر من املنشآت العسكرية البريطانية وطارت إلى العلمينلتكوينه، وقاموا بجمع بيانات ومعلومات عن كثي

 ومعها مشروع املعاهدة.

رغم تلك األحداث املرعبة فإن صمود خط الدفاع في العلمين جعل تلك الورطة في خبر كان، 

ومع تولي الجنرال "أوكينلك" القيادة بنفسه بديال عن الجنرال "ريتش ي" اكتشف أن "روميل" يعاني من 

انسحاب مندحر ميل، واستطاع "أوكينلك" أن يحول  ألفامتداداته الذي طال ليصل إلى  اختناق بخط

 خسرها روميل في النهاية. حرب استنزاف إلى 

ومنخفض املتوسط الطبيعة الجغرافية بيئة مناسبة للمقاومة فيما بين البحر وهبت وقد 

روميل" التي بدأت منذ صباح القطارة، وهكذا أمكن لقوات الجيش الثامن الوقوف في وجه هجمات "

كان ما  بمثلاألول من يوليه، وعلى مدى هذا الشهر كان "روميل" عاجًزا عن اختراق تلك الدفاعات 

غسطس أ"أوكينلك" عاجز عن تحقيق أي تقدم رغم صموده، األمر الذي استدعى مجئ تشرشل في 

يه خطة إنزال أنجلو أمريكية في للقاهرة وعقد اجتماع بها ضم العديد من القيادات العسكرية أوضح ف

، وكان تطبيق هذا الخطة قد صاحبها تغيير القيادة العسكرية في شمال أفريقيا اسمها الكودي "شطة"

 مصر باستبدال "أوكنلك" بغيره من القيادات التي كان يرى أنها أكثر كفاءة وأنشط.

 عن أوقد تم اختيار الجنرال سير "هارولد 
ً

لكسندر" بديال

ك" في حين يتولى الجنرال "سترافر جوت" القيادة امليدانية، ورغم "أوكنل

معارضة رئيس هيئة األركان سير "آالن بروك" هذا االختيار بحجة أن 

الجنرال "جوت" ظل يقاتل في الصحراء منذ نشوب الحرب وبلغ به 

اإلنهاك درجة ال يجوز معها تحميله عبء مهمة بهذا الشأن، وأن 

لجنرال "برنارد مونتجمري" ولكن كان تشرشل األفضل هو اختيار ا

مصًرا على اختياره الذي انتهى أن قتل "جوت" وأسقطت طائرته 
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بواسطة طائرات املحور وهو في طريقه إلى الجبهة. وبذلك تم استدعاء "مونتجمري" ليعمل مع "آالن 

ش في حين اشتهر بروك" ورغم أنهما كانا نقيض لبعضهما حيث امتاز "بروك" بالهدوء ورباطة الجأ

اتسم  ا"مونتجمري" بشغفه بالخطر الذي يبقي ذهنه متقد كحد املوس ي، إال أنهما مثال فريًقا جيد

 فعالية الشراكة التي جمعتهما.ب

 الجواسيس

وجود الجواسيس في الحروب أمر طبيعي ولهذا فإن "آرتيميس" سعت إلى اإلشارة إلى بعض 

كل ما يستطيعون من معلومات يمكن أن تفيدهم على  ليحصلواهؤالء الذين ألقى بهم األملان في مصر 

 في تلك الحرب، ويعد "حسين جعفر" أو "جون إيبلر" ذلك األملاني الذي ولد قبل الحرب العاملية األولى

 ، بدأت عالقة األملان بذلك املصري األملاني منذوتمت تربيته في مصر على يد زوج والدته "صالح جعفر"

يفاده إلى أملانيا للتدريب وكانت عودته إلى مصر محفوفة باملخاطر، فقد تطلب األمر ، وتم إ1937عام 

نقل الكثير من األموال وكذلك جهاز الالسلكي املخصص إلرسال املعلومات. وقد كان إدخال "إيبلر" 

 مصر قد تم من خالل رحلة عبر صحراء ليبيا وذلك على يد الكونت املجري "الدي سالوس املاس ي" الذي

اشتهر بأنه واحد من أفضل رواد الصحراء، وقد كان ذلك الكونت على عالقة بامللك "فؤاد" وكذلك 

 من ربابنة الصحراء ا"املاس ي" يعد ربان كانباألمير "حسين كمال" الذي اشتهر بريادته للصحراء كذلك، 

 ةأسيوط بكل سالس إلى يدعى "ساندي" عامل الالسلكي، ورفيق له ،األمر الذي مكنه من إيصال "إيبلر"

 وهناك انفصلوا ليتجهوا إلى القاهرة.

بتلك األموال استأجر "إيبلر" عوامه في العجوزة ومن خالل شبكة العالقات التي أقامها مع 

الكثير مثل الراقصة "حكمت فهمي" التي جذبت له الكثير من الضباط اإلنجليز، وكذلك ضابط الجيش 

على أن جهاز الالسلكي يعمل، بدأ "إيبلر" وصديقه في جمع  املصري "أنور السادات" الذي أكد له

املعلومات من مرتادي تلك العوامة، وكذلك من خالل لبس زي الجنود واالندساس بينهم في معسكرات 

من رسائلهم الالسلكية لم تكن تصل ولم يصل غير رسالة واحدة  االعباسية، لكن من الواضح أن كثير 

، تعرف كانت الشفرة املستخدمة من رواية "ربيكا" تأليف "دافني دي مورييه"، و وتم التأكيد على وصولها

اإلنجليز على مصدر تلك الرسائل وأمكنهم محاصرة العوامة خاصة مع مراقبة مصدر األموال التي بدأ 

الجميع يشك فيها وقد ثبت أنها مزورة بمهارة رائعة، وسقط االثنان في قبضة امليجور "سانسوم" أحد 

 رع األمن امليداني في الشرطة العسكرية بالقاهرة.ضباط ف

وعلى الرغم من سقوط تلك الخلية إال أن "إيبلر وساندي" لم يتم إعدامهما وذلك ألن 

ي يعد أمًرا شديد الخطورة ر إعدامهما كان يعني إعدام "السادات" وكان إعدام ضابط في الجيش املص

رد وات الحرب في معسكر لألسرى في جين ُج قض ى كل من "إيبلر وساندي" سن، لذا زواالستفزا

. على 1942"السادات" من رتبته وأودع في سجن األجانب، ثم نقل إلى معتقل املنيا في ديسمبر من عام 

الرغم من ذلك فإن حجم املعلومات التي كان يحصل عليها األملان، من غير وعي من جانب الكولونيل/ 

ألمريكي، كانت على قدر كبير من الخطورة وقد كانت فرق العقيد "بونر فيلرز" امللحق العسكري ا
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التصنت التابعة للمحور ترهف السمع بدقة بينما كان "فيلرز" يعطي املعلومات عن أوامر القتال 

وموقف اإلمداد والتمويل وقطع الغيار وأوجه النقص وخطة نشر الطائرات والعمليات املزمع القيام 

 العلمين.إلى املفوضية األمريكية مع وصول "روميل"  يير شفرةبها، وقد تم تدارك األمر مع تغ

 1942خريف وشتاء الفصل الثامن: 

  جاء هذا الفصل ليضم عنوانين هما العلمين وما بعدها وحزام األحبة.

 العلمين وما بعدها

أغسطس رغم أن "أوكينلك" قد أعلن أنه سوف يسلم قيادة  13تسلم "مونتجمري" القيادة في 

أغسطس، وقد قصد "مونتجمري" أن يكون كالكاسحة التي تزيل كل ما كان قديًما،  15لثامن في الجيش ا

وأكد على أنه لن يكون هناك زحف على البطون وال انسحابات على اإلطالق، وقد أشار كثير من 

 اعتبروا أن قسوة وقذارةالضباط إلى أن "مونتجمري" كان بمثابة النوعية التي تالئم "روميل" فقد 

ومع مجئ ذلك القائد الذي يعرف طبيعة عمله بدأ كثير من . برد عليها باملثلحاجة إلى من في  روميل

 .العودة إلى وحداتهم العسكريةفي الجنود والضباط الذين انسحبوا من غزالة 

استطاع "مونتجمري" أن يستخدم مساعدة أخصائي الخداع والتمويه الشهير "جاسبر 

اورة وإقامة جميع االستعدادات املتخذة للمعركة تحت سمع العدو وبصره، ماسكيلين" وذلك في املن

وعليه فقد تم تحريك آالف من هياكل الدبابات والشاحنات واملدافع إلى املنطقة املتقدمة قبل موعد 

املعركة بفترة طويلة، وفي جنح الليل تم استبدال تلك الهياكل بمدافع ومعدات ودبابات حقيقية، وفي 

 أكتوبر بدأت معركة العلمين الثالثة في تمام الساعة العاشرة. 23مساء 

وعلى الرغم من أن "مونتجمري" استطاع أن يحقق املفاجأة وأن يأخذ األملان على حين غرة فإن 

املشاة لم يتمكنوا من فتح الطريق أمام دبابات الفيلق العاشر، وذلك ألن الستارات الثقيلة املضادة 

ونجح الهجوم في تحقيق لكن تم تعديل الخطة  ارات املحددة خالل حقول األلغام،للدبابات أغلقت املس

ب، كان من الضروري أن يتمكن حثغرة في الدفاعات األملانية األمر الذي قرر معه روميل أن ينس

 نوفمبر وهو امليعاد 7ول يوم ل"مونتجمري" من السيطرة على املطارات الواقعة إلى الغرب من "برقة" بح

 دد لبدء عمليات اإلنزال األنجلو أمريكي الضخمة في شمال أفريقيا.املح

كان "كيت دوجالس" أحد الذين شاهدوا تلك امللحمة في حرب "العلمين الثالثة" وقد خلدها في 

أشعاره وفي كتبه، وقد شارك "دوجالس" في تحرير مجلة "برسونال لندسكيب" والتقى مع "لورنس 

ر دع معهما قصائده التي كتبها في الصحراء، وعلى مدى أشهر كان يعاود النظوأو دوريل" و "تيرينس تيلر" 

في تلك القصائد وكذلك في نص كتاب "من العلمين إلى زمزم" وكان متأكًدا أنه لن يعيش حتى نهاية 

 في نورماندي غداة يوم الغزو األكبر للح
ً

 فاء.لالحرب، وقد قتل فعال

 1952-1951؛ الحريق والثورة خاتمة
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م أن املؤلفة كانت قد وضعت عنوان الكتاب بأنه حول القاهرة في الحرب العاملية الثانية رغ

 طي فترة اإال أنه كان البد لها أن تنهي هذا الكتاب بخاتمة تناولت فيه 1945حتى  1939فيما بين عامي 

درة اللورد شارت املؤلفة إلى مغاأزمنية وتاريخية طويلة وبداية حالة ونظام سياس ي لفترة جديدة. 

إلى  ىانتهذي ، واملوقف املالي ملصر ال1946"كيلرن" ملصر بعد ثالث عشرة سنة من الخدمة وذلك عام 

مليون جنيه  300لبريطانيا بمبلغ  دائنةوضع مالي أفضل مالئمة عما كانت عليه الحرب حيث خرجت 

 عن تعويضات
ً

في زمن الحرب، وكذلك حالة  استرليني نظير املواد التموينية وأضرار يدفع مقابلها فضال

الصناعة املحلية التي ارتقت نوًعا ما في ظل توقف حركة الواردات، ولكنها لم تستطع ان تصمد أمام 

وإن جاء إعالن دولة إسرائيل وهزيمة الجيوش  عودة الصناعات الخارجية مع استئناف عملية االستيراد.

 الشعوب.تلك في حلق  شوكة زرعتها بريطانيابمثابة  1948العربية في حرب 

ومع عودة حزب الوفد لسدة الحكم مرة أخرى بدأ الحديث عن عالقة مصر ببريطانيا انتهت 

الخاصة بالحكم الثنائي في السودان، وكان لتركز  1899ومعاهدة  1936بأن ألغى "النحاس" معاهدة 

مر يات الفدائيين نحوها، األ ألف أن بدأت عمل 80املقدر عددها بنحو القوة البريطانية في منطقة القناة 

الذي تطور إلى محاصرة بلوكات الشرطة ومبنى محافظة اإلسماعيلية وإلزامهم بتسليم سالحهم، لكن 

 وزير الداخلية "فؤاد سراج الدين" ألزمهم باملقاومة وعدم االستسالم، فكانت النتيجة أن قامت القوات

ليس، من قوة البو  50انتهى األمر باستسالمهم بعد وفاة  1952يناير  25البريطانية بإطالق النار عليهم في 

األمر الذي أهاج رفاقهم في القاهرة وخرجوا في مظاهرات مع الطلبة وبدأت الخطب الوطنية تحثهم على 

 الثأر.

في اليوم الثاني بدأت شرارة حريق وسط القاهرة التي اجتاحت كل ما يمت للبريطانيين 

بدى مرتًبا وموجًها فإن "آرتيميس" تركت السؤال بدون إجابة من  واألجانب بصلة، ورغم أن األمر

، لم تنس أن تشير إلى أن لجماعة اإلخوان املسلمين أو 1952يناير  26املسئول عن حريق القاهرة في 

ها أكدت على أن هناك أيادي أخرى، فرغم أن حيدر حزب أحمد حسين "مصر الفتاة" دوًرا في ذلك لكن

 باشا ومئات من كبا
ً

ر ضباط الجيش والشرطة كانوا يتواجدون في حفلة أقامها امللك "فاروق" احتفاال

ة لم يتحرك لينقذ القاهر  ابميالد ابنه "أحمد فؤاد الثاني" من زوجته الثانية "ناريمان صادق" فإن أحد

ع ، بل إن "إمام بك" مساعد حكمدار القاهرة شوهد يراقب األحداث في الشار الجموع الهائجةمن تلك 

: دع األوالد 
ً

وحينما سأله أحدهم عما إذا كان البوليس سيفعل ش يء فإذا به يواجهه بابتسامة قائال

.
ً

 يلعبون قليال

في الساعة السادسة من عصر ذلك اليوم نزلت قوات الجيش لتحكم سيطرتها على منطقة 

 ال ليحكم وسط القاهرة وتحاول السيطرة على تلك االضطرابات، ولكن بعد عدة أشهر نزل الجي
ً

ش ليال

، ويعين 1952يوليو  23سيطرته على وسط القاهرة فقط ولكنه ليحكم السيطرة على مصر جميعها في 

 26"علي ماهر" رئيًسا للوزراء ويطلبون من امللك أن يغادر القاهرة قبل الساعة السادسة من مساء يوم 
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م مصر مجموعة من الضباط ، ويحكايوليو ليخرج كما خرج جده إسماعيل قبل ثالثة وسبعين عام

 .تسموا باألحرار 
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