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   اإلهداء اإلهداء
  بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

خَلَقَ اِإلنْسـان   * اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ    ﴿
الَّـِذي علَّـم    * اقْرْأ وربك األكْـرم   * ِمن علَقٍ 
 ﴾علَّم اِإلنْسان ما لَم يعلَم* ِبالْقَلَِم

  صدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيم
 

ببركة ونور القرآن الكريم، وبهدي ونور السـنة        
 المطهرة،

إلي أسرتي وعائلتي الصالحتين اللتين أسهمتا في       
 .. تربيتي

وإلى مدرستي وجامعتي العريقتين اللتين أسسـتا       
 ..في تعليمي
مالء العمل المؤهلين الذين شـاركوا فـي        وإلى ز 
 .. خبرتي



 ٧

وإلي إخوان الطريق المجدين الذين ساعدوا فـي        
 ..وصولي

وإلي مواطني الوطن المناضلين الذين ناضلوا في       
 .. انتمائي

وإلي مسلمي العالم المجاهدين الذي جاهدوا فـي        
 ..ارتقائي

  حلمي نجمحلمي نجم
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  مقدمةمقدمة
 بل والقصة   لقد تضمن القرآن الكريم القصة الفردية،     

صلى اهللا  (الجماعية بغرض االعتبار والعبرة للرسول الكريم       
 .والتسرية والتروية من األحداث) عليه وسلم

ونزل الكتاب الفرقان كتاب الكتب في ليلة مباركـة         
وفي شهر كريم، لكرامة الكتاب واللوح المحفوظ على قلـب          

 .سيد المرسلين بواسطة أمين وحي السماء جبريل
العشرين بعقوده العشر حافل بالعديد مـن       إن القرن   

الشخصيات في مجاالت الدين والسياسة والعمارة واإلصالح       
 .والفن والرياضة والثورة واآلداب والعلوم

فالذكرى عمر ثان تتواصل بالفرد من عمر ألعمـار         
ومن مكان ألمكنة ومن عقد لعقود، ومن قرن لقرون قادمة،           

 .فمن كتب وأبدع أمجد وأنفع
جازات الخمس سنين األخيرة تعادل العشـرين       إن إن 

سنة قبلها والعشرين األخيرة تعادل النصف قـرن، والقـرن          
 .العشرين يعادل عدة قرون سابقة هم سكان الجنة والنار



 ٩

ولكن في النهاية، الحضارات تراكميـة ومتواصـلة        
الجذور وبال حدود وهي شخصيات متراسلة متواصلة تشـهد         

 .العلم ومشتقاته المتناهيةوتبدد وتحظى باالهتمام ب
إن مصر والقارات والعالم مليئة بالنمـاذج الجـديرة         
بالعرض والدراسة والتواصل وبلدنا غنية بمواردها ولعلهـا        

 .تتبوأ دورها في منظومة دول العالم اإلسالمي العمالق
إن االختيار جاء لألكثر فاعلية ومن خالل القضـية         

 المرور علـى بياناتـه      التي تبناها صاحبها ركزنا عليها مع     
 . مرورَا مجدوالً، فاإلنسان قضية وندية وطريق و بريق

ويتعرض الكتاب لفن السيرة الذاتية وهو نـوع مـن          
أدب التراجم السردي للخطوط الشخصية مـن البدايـة إلـى          

 .النهاية وشتان بينهما بين الناس في اإلبداع واالنتفاع
 .واهللا المعين وهو ولي التوفيق
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  محمد عبدهمحمد عبده  المفتي المصلحالمفتي المصلح
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  العقد األول العقد األول 
  القرن العشرين القرن العشرين ) ) ١٩١٠١٩١٠  --  ١٩٠١١٩٠١((

  
وزارة الثقافة ـ عباس العقاد  ـ اإلمام محمد عبده   .١

١٩٦٢ 
ـ محمد غربـال   . دـ الموسوعة العربية الميسرة   .٢

 ١٩٦٤دار القلم  
مجموعـة كتـاب وزارة   ـ اإلمام محمـد عبـده     .٣

 ١٩٩٦الثقافة



 ١٢

 
  محمد عبده حسن خير اهللا ملاالسم بالكا -١
  محمد عبده اسم الشهرة -٢
 ١٨٤٩ -هـ ١٢٦٦ تاريخ الميالد ٣
  مديرية البحيرة- نصر مركز شبراخيتمحلة محل الميالد -٤
  مديرية القاهرة– ضاحية عين شمس  مكان السكن -٥
 سني / مسلم الديانة والمذهب  ٦
 جازة اإل المؤهل الدراسي  ٧
  بنات إناث ٣ - أبناء٤ متزوج له  جتماعيةالحالة اال ٨
 احتـرام   – إحيـاء اللغـة      – اجتهـادي    – إصالحي   تحليل الشخصية ٩

 الشعوب 
  في فرنسا العروة الوثقى– الوقائع –هرام  مقاالت األ السبق العلمي ١٠
  مفتي الديار– التدريس –ليسانس دار العلوم  الوظائف العامة ١١
  الرحمة- االبتسام- جهير الصوت-سن النبرة ح الحالة الصحية ١٢
 لبنان وفرنسا إلى  أبعد عن مصر-تحديد اإلقامة ببلده الحالة الجنائية  ١٣
 اإلسالم  -ةني اإلسالم دين العلم والمد    – رسالة التوحيد    المؤلفات العامة ١٤

 والتجديد
 فغاني ين األ جمال الد–درويش خضر  ذة الكباراتساأل ١٥
  المراغي مصطفى- رشيد رضا ذة الصغارالتالم ١٦
  الحجاز- فرنسا–لبنان  السفريات والرحالت ١٧
  إحياء الفكر اإلسالمي المعاصر بالدليل العقلي العطاء العام ١٨
 الشهادة العالمية نواطألاالجوائز و ١٩
  المناظرات- الخطابة  الشهاداتالهوايات و ٢٠



 ١٣

  العصبية والصفوة في فكر اإلمامالعصبية والصفوة في فكر اإلمام
رتبط بهاجس مقاومة االستعمار هاجس التصـدي       وي

لالستبداد وتحديد مقومات الحـاكم الـذي يمكنـه االرتقـاء           
بالمجتمع والذي يضع اإلصالح هدفًَا له ويظهر فـي كتـاب           
اإلمام أحيانا تحت وصف القائد الزعيم، وأحيانا أخرى تحت         
مسمى المستبد العادل، ولكن إلى جانب هذا الحاكم البد مـن           

فوة مستنيرة تميل إلى التحديث المادي والفكـري،        وجود ص 
وتدرك أهمية التعليم والتربية وتميل بطبيعة تكوينهـا إلـى          
االعتدال وتعمل على تقييد سلطة الحكومة المطلقة ومعارضة        
االستبداد وتشارك في تنفيذ مشروعات اإلصالح، ومثل هذه        
الصفوة ال يمكن أن تأتي من صفوف العسـكريين ورجـال           

رة؛ فهم ال يصلحون لقيادة األمة نظرا لضـيق نظـرتهم           الثو
وابتعادهم عن مجاالت الثقافة وعدم تقبلهم لألفكار الجديـدة،         

وتأتي هذه الصفوة المستنيرة    . وعدم إيمانهم بالحكومة النيابية   
 .في رأي األمام من الطبقة الوسطي

لقد جمع محمد عبده بين الجانب النظري، واألبعـاد         
حية واالجتماعية، صحيح أن جمـال الـدين        العلمية اإلصال 

األفغاني كان له دوره السياسي الذي يفوق بكثير دور الشيخ          



 ١٤

محمد عبده، ولكن هذا ال يقلل من أهمية مفكرنا محمد عبـده            
ومن دوره الرائد في مجال تجديد الفكر العربي اإلسـالمي،          
وذلك سواء اتفقنا معه أو اختلفنا حـول رأي أو أكثـر مـن              

 . التي قال بهااآلراء
وكانت حياة الشيخ محمد عبده غايـة فـي الثـراء           
الفكري والنشاط الثقافي واالجتماعي نجد هذا كلـه واضـحا          
غاية الوضوح طول السنوات التي عاشها سواء في مصـر،          
أو في فرنسا حين عمل مع أستاذه جمال الدين األفغاني على           

الـوثقى  تأسيس الصحيفة األسبوعية المعروفة باسم العـروة        
والتي كان هدفها الدعوى إلى الجامعة اإلسالمية والدفاع عن         
الشرقيين، باإلضافة إلى محاربة التسلط والظلـم والطغيـان         
والدعوة إلى التخلص من االحتالل اإلنجليزي، وكانت هـذه         

 .الصحيفة أول صحيفة عربية تظهر في أوروبا
 النقدية  لقد كان شيخنا يعمل دون كلل أو ملل وكانت له رؤيته          

 .وآراؤه اإلصالحية الجريئة
 

وآراء الشيخ محمد عبده تـدلنا بوضـوح علـى أن           
مفكرنا كان صاحب نظرة تجديدية، والمجدد ينظر دائما إلى         



 ١٥

اإلمام وإلى المستقبل وذلك على العكس من المقلـد والـذي           
ينظر إلى الماضي ويبكي على األطالل، وال يعـد التجديـد           

 . لمجرد أنه قديمتمسكًَا بالبناء القديم 
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  الدين وحرية اإلرادةالدين وحرية اإلرادة
ونحن في عالمنا العربي في أمس الحاجة إلى التأكيد         
على أهمية هذا الرأي الذي يقول به محمـد عبـده، والـذي             
يقترب إلى حد كبير من رأي المعتزلة في موضـوع حريـة        
اإلرادة والبحث، في مشكلة القضاء والقدر، لقد شـاع بيننـا           

جاه التواكل واالستسالم ونسبة كل شـيء       االتجاه الجبري وات  
إلى قوى تفوق الطبيعة، وال يخفى علينا دور بعض األنظمة          
السياسية التي تقوم على تدعيم االستبداد والدكتاتوريـة فـي          

 .نشر هذا االتجاه الجبري
 قد خلق اإلنسـان عالمـا       - تعالى   –و إذا كان اهللا     

يما يقول محمـد    صناعياً، فيما يذهب محمد عبده، فإن الدين ف       
عبده يعد وضعا إلهيا، إنه سلطان الروح، ومرشدها إلى مـا           

 .تدبر به نفسها
ويحاول محمد عبده تحديد األسباب التـي أدت إلـى          
         ضعف المسلمين؛ لقد ظهر بين المسلمين رجال ارتدوا الزي
الديني، ولكنهم قالوا بالكثير من البدع التـي ال صـلة لهـا             

 المسلمين اإليمان بالجبر، وأدى هذا إلى     بالدين، لقد انتشر بين   
سخريتهم من العمل والكفاح، ونجد في آراء محمـد عبـده           



 ١٧

الكثير من الجوانب اإليجابية والصادقة تماما، ومـن بينهـا          
 أهمية الدعوة إلى الحرية واالبتعـاد عـن القـول بـالجبر،            
و أيضَا تفرقته بين الدين في أساسه وأصوله وأحكامه، وبين          

ه شائعَا عند بعض الناس والذين لم يفهمـوا اإلسـالم           ما نجد 
إن اإلسالم لم يكن دعوة إلـى الضـعف         . فهما صادقا ودقيقاً  

والتواكل، بل دعوة إلى القوة، وقد ذكر محمد عبده في هـذا            
المجال وكدليل على دعوة اإلسالم إلى االعتماد على القـوة،          

رسل لحـرب   ما قاله أبو بكر الصديق لخالد ابن الوليد حين أ         
السـيف  : حاربهم بمثل ما يحاربونك به    : اليمامة، لقد قال له   

وَأِعـدوا   ﴿: بالسيف والرمح بالرمح، كما أن اهللا تعالى يقول       
 .﴾ ...لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة

أما اآلن فقد انقلب وضع الدين في عقل المسلم فيمـا           
وجهه، ونسب  يرى محمد عبده، وحق فيه قول علي كرم اهللا          

في عقائده من حيث ال يشعر ما ال يتصل بأصلها، بـل مـا              
يهدم قواعدها ويأتي على أساسها، ويعرض علينا محمد عبده         
الكثير من األمثلة التي تبين لنا كيف فهـم أكثرنـا القواعـد             

 .الدينية فهما خاطئا



 ١٨

       ويبين لنا الشيخ محمد عبده أن الخليفة عند المسـلمين          
وم وال هو نهضة الوحي، وال من حقه االنفـراد          ليس بالمعص 

بتفسير الكتاب والسنة؛ إذ ليس في اإلسالم سلطة دينية سوى          
 .الموعظة



 ١٩

  الدنيا واآلخرةالدنيا واآلخرة
وتأكيدا على الدفاع عن اإلسالم واالعتقاد بأن الـدين         
يجب أال يكون معزوالً عن المجتمع فيما يرى محمد عبـده           

شرنا إليها، فإننـا نجـد      أثناء دراسته لألصول التي سبق أن أ      
الشيخ محمد عبده في دراسته آلخر األصول، وهو األصـل          
الذي يتمثل في الجمع بين الدنيا واآلخرة يعطينا العديد مـن           
األمثلة التي تدلنا على كيفية النظر إلى اآلخرة مـن خـالل            
الدنيا، والنظر إلى الدنيا بعيون اآلخرة، إن صح هذا التعبيـر    

ا كانت تطلب من العبد االتجاه إلـى ربـه          أن أوامر الدين إذ   
وتمأل قلبه بالرهبة وتعطيه األمل في الرغبة، فإنها ال تحرمه          
من التمتع بالدنيا، بل تطلب منه التقـوى موقفـا معتـدالً أن            

بـع مـا تملـك      :  لم يقل  - صلى اهللا عليه وسلم      -الرسول  
: واتبعني، ولكن قال لمن استشار فيما يتصدق به مـن مـال           

ث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن           الثل((
 )).تدعهم عالة يتكففون الناس

ويبين لنا الشيخ محمد عبده كيف اهـتم المسـلمون          
والعرب اهتماما ال حد له بالعلوم األدبية وبعد مرور عشرين          

 كما اهتموا   - صلى اهللا عليه وسلم    -عاما على وفاة الرسول     



 ٢٠

أيام الدولـة العباسـية عنـد أمثـال       بالعلوم الكونية وخاصة    
المنصور وهارون الرشيد والمأمون، كما اهـتم المسـلمون         
بإنشاء دور الكتب سواء في بلدان المشرق العربي أو بلـدان           
المغرب العربي باإلضافة إلى إنشاء المدارس للعلوم والتـي         
انتشرت في كل األقطار في المغـول والتتـار مـن جهـة             

من جهة الغرب، كما يشير محمد      المشرق، ومراكش وفارس    
عبده إلى أهمية العلوم العربية وكيف كان علم العـرب فـي            
أول األمر عربيا، و أن أول شيء تميز به فالسـفة العـرب             
عمن سواهم من فالسفة األمم هـو بنـاء معـارفهم علـى             
المشاهدات والتجربة وأال يكتفوا لمجرد المقدمات العقلية في        

 .تجربةالعلوم ما لم تؤيدها ال
والواقع أننا نجد عند مفكرنا الشيخ محمد عبده فـي          
هذا المجال دعوة إلى االنفتاح على العلوم األخرى، حتى لو          
كانت من العلوم غير الدينية أي غيـر المرتبطـة ارتباطـا            
مباشرة بالعلوم الدينية الشرعية، وهذه الـدعوة مـن جانـب      

 بعـض   محمد عبده تعد دعوة ممتازة رائعة؛ إذ نالحـظ أن         
الناس وحتى يومنا هذا لألسف الشديد ونحن في أواخر القرن          
العشرين، يقومون بالهجوم على العلم وعلى الحضارة القائمة        



 ٢١

 إنهم  - فيما أرى تناقضا شديدا      –على العلم، إنهم يتناقضون     
يهاجمون الحضارة وفي نفس الوقت يكونـون مـن أكثـر           

الميكروفون المستفيدين من الحضارة؛ وذلك حين يستخدمون       
 .مثالً

 



 ٢٢

أشعري في التوحيد، معتزلي في العدل، أشعري في التوحيد، معتزلي في العدل، 
  ارتدادي في الثورةارتدادي في الثورة

وإذا كان أستاذه جمال الدين األفغاني قد ظل أشعريا         
في التوحيد إال أن محمد عبده تلميذه ظل أشعريا في التوحيد،           
ولكنه تحول إلى االعتزال في العدل بقوله بالحسـن والقـبح           

ل، وبالتالي إعادة العدل مع التوحيد بعد       العقليين وبخلق األفعا  
أن كان اختفى منه في كتب العقائد المتأخرة التي تمركـزت           
حول ما يجب وما يستحيل وما يمكن هللا مرة وللرسول مرة،           
وإحالل الرسول محل العدل، ووقوع علم الكالم كلـه فـي            

 .اإللهيات والنبوات، إذن العدل كجزء من اإللهيات
في إثبات  ) رسالة التوحيد ( مقدمة   وبالرغم من أهمية  

أن علم الكالم تاريخي تكون في التاريخ، وأن الفرق الكالمية          
هي أحزاب سياسية، وبالرغم من زيادة جزء في علم الكـالم           
كان ناقصا في مؤلفات القدماء أو كـان موضـوعا بشـكل            
ملحقات لإلمامة واإلجابة على ذلك بأن الوحي ممكن الوقوع،         

عن فلسفة للتاريخ كفاية لعلم الكالم إال أن محمد         الحديث  : أي
عبده في السياسة يعد بعـد الثـورة العرابيـة كـان يـدعم              



 ٢٣

المصريين إلى االبتعاد عنها حتى كاد الناس أن يقتلوه، وربما          
كانت صداقته للورد كرومر، وعقابه المخفف بالنفي ثـالث         

ـ        ى سنوات أستاذًَا في جمعية المقاصد اإلسالمية ببيـروت عل
عكس نفي عرابي وزمالئه في جزيرة سرنديب نفيَا مؤبـدا          
خشي من الثورة وندم على اشتراكه في العمل السياسي، بعد          
عنها على عكس عبد اهللا النديم الذي اسـتمر فيهـا متخفيـا             

 خلف  - إذن   –عشرات السنين داعيا لمقاومة االحتالل، هناك       
ية األول نصـف    وتاريخ الثورة العراب  ) رسالة التوحيد ( بين  

خطوة إلى األمام والثاني خطوة إلى الخلف، مما جعل محمد          
عبده بالنسبة إلى أستاذه األفغاني يمثل أول درجة في كبـوة           

 .اإلصالح
كان الشيخ محمد عبده أصوليا بـالمعنى اإلسـالمي         
للمصطلح وليس سلفيا وفقا للمفهوم الذي صوره لنا الغـرب،          

وبيا، بل كان إصالحا واقعيا     ولم يكن إصالح محمد عبده يوت     
يهدف إلى تطوير الواقع بالتدريج وليس هدمه لبنـاء واقـع           
جديد لم يوجد من قبل، فإذا كانت التربية هي حجر الزاويـة            
في مشروعه اإلصالحي فقد تصـورها تختلـف بـاختالف          
المجتمعات ودليلنا على ذلك اختالف مشـروعاته اإلصـالح         



 ٢٤

وإلصـالح  " القطر السـوري  " في   التعليم العثماني، والتعليم  
 .التربية في مصر بعضها عن البعض اآلخر

 



 ٢٥

  مدخل لقراءة رسالة التوحيدمدخل لقراءة رسالة التوحيد
يضع اإلمام تصورا لإلصالح إال بعد دراسة دقيقـة         
للواقع الذي يريد تطويره وتعد دراسته لمصر وللمصـريين         
دراسة فريدة من نوعها في ذلك العصر؛ إذ كانت تجمع بين           

فيا وعلم االجتماع وعلـم الـنفس ووضـع         التاريخ والجغرا 
) شخصية مصـر  (األديان فيها، مما يجعلها دراسة رائدة عن        

، وانتبه الشيخ محمد عبده إلى أهميـة        )عبقرية المكان ( وعن  
 .الرجوع للتاريخ لفهم الواقع، فالثاني نابع من األول

إن ما سوف ينصرف إليه اهتمامنا في هذا البحث هو          
فادها أن رسالة التوحيد للشيخ اإلمـام       الدفاع عن أطروحة م   

ليست تأليفا في علم الكالم بل إنها تتضمن موقفا منـه، مـا             
طبيعة ذلك الموقف؟ وما هي محدداتـه؟ ومـا هـو نسـقه             

 المرجعي؟
إن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ مشترك، كما يقـول      
المناطقة فهو يعني عامة كل من يتمسكون بعقديـة السـلف           

أبو حنفية ومالـك والشـافعي      : مة األربعة وعلى رأسهم األئ  
وأحمد وهي عقيدة خالية من أساليب علم الكالم وأهله، تقرر          
العقائد بدءا وال تعالجها عقال، لكن القراءة المتأنيـة للكتـب           



 ٢٦

المؤرخة للِفرق والملل والنحل تثبت لقارئها العكـس، فهـي          
ية فـإن   تقدم بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة بالعقيدة األشعر       

التاريخ قد ال يوافق على هذه المماثلة، بالنظر إلـى مواقـف            
األشعري ذاتها والتي التطور الذي عرفه المذهب األشـعري         

 .عند الباقالني والجويني والغزالي
شافعي المـذهب   ) هـ٢٣٠ – ٢٦٠(كان األشعري   

في الفقه بدا حياته الكالمية باالعتزال، ثم تحول عنـه إلـى            
لذي أسسه هو معارضا به مذهب المعتزلـة،        المذهب الجديد ا  

وثمة اختالف في أسباب ذلك التحول الـذي تمخـض عـن            
ظهور مذهب جديد ليس ها هنا موضع لإلسهاب فيها؛ نظرا          
لتباينها ولكثرة الوضع فيها غير أن بالمستطاع، مـع ذلـك،           

إنه تحول جاء ليوفق بين تيارين متطاحنين، كان هـو          : القول
االعتزال الذي يجعل العقل رائـدا،      : داهمانفسه ينتمي إلى إح   

والمذهب الحنبلي وأهل الحـديث     ) قبل ورود السمع  (ويعتبره  
عامة وأهل النص الذين يتخذون من القرآن واألثـر رائـدا           

، فقـد تعـرض هـؤالء       )قبل ورود العقل  ( معتبرين السمع   
، وعلى رأسهم الحنابلة ممثلين في إمامهم، لمحنـة         ناألخيرو

العتزال مذهب الدولة العباسية الرسمي، وعرفـت       أيام كان ا  



 ٢٧

بمحنة خلق القرآن وقد اتخذ التوفيق صورة سـلوك طريـق           
 .وسط بينهما

فقـد  . من كبريات القضايا وعلى موقفه من علم الكالم نفسه        
ظل األشعري ينظر إلى التزام حرفية النص وتحريم استعمال         
 العقل، عالمة كسل وجهل، كما ظـل يعتبـر الجـري وراء           

العقل، دونما احتياط بالشرع، وبخاصة في اآلراء التي تتصل         
بالعقيدة، أمرا خطرا على الشرع، وإن ميل األشـعري إلـى           

 .الوقوف وسطًَا بين مذهب أهل الحديث ومذهب المعتزلة
القرآن كالم اهللا ليس بمخلـوق، فيبيـد وال صـفة            .١

 .لمخلوق
اإليمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك         .٢

د قدره اهللا ربنا ومقادير األمور بيده، ومصدرها        ق
عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى علـى          
قدره، ال يكون من عباده قول وال عمل، إال وقـد        

 .قضاه، وسبق علمه به
يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي مـن يشـاء          " .٣

فيوفقه بفضله؛ فكلٌّ ميسر بتيسيره إلى ما سـبق         
أو سعيد، تعـالى أن     من عمله وإرادته من شقي      



 ٢٨

يكون في ملكه ما ال يريده، ويحكون ألحد عنـه          
 ".غنى، أو يكون خالقٌ لشيء إال هو

 ".اإليمان بالبعث .٤
 ".يغفر لمن يشاء إال للمشرك .٥
ن اهللا خلق الجنة فأعدلها دار خلود، وأكرم فيهـا          إ" .٦

أولياء، بالنظر إلى وجه، إن اهللا خلق النار فأعدها         
علهم محجـوبين عـن     دار خلود لمن كفر به وج     

رؤيته أن اهللا يجيء يوم القيام والملك صفًا صـفا          
 ".لعرض االسم

اإليمان قول باللسان وإخـالص بالقلـب وعمـل         " .٧
بالجوارح، يزيد بزيادة األعمال وينقص بنقصها،      
وذلك خالفا لألشاعرة الذين يعتبرون األعمال ال       

 .تشكل ركنا من اإليمان
لصالحين، ونفـي   إبطال جواز كرامات األولياء وا     .٨

خرق العادة على يدهم، فذلك شيء يخص به اهللا         
أنبياءه وحدهم والمعروف أن األشـاعرة كـانوا        
يقولون بجواز كرامات األولياء وقـدرتهم علـى        

 .خرق العادة



 ٢٩

  في زمن المستقبلفي زمن المستقبل
لقد كان محمد بن عبد الوهـاب يـرى أن ضـعف            
المسلمين اليوم وسقوط نجمهم ليس لـه مـن سـبب سـوى         

؛ فقد كانت العقيدة في أول عهدها صافية نقية مـن أي        العقيدة
شرك، فكان اتصال العبد بربه من غير واسطة وال شـريك           
كالولي والصالح، إلى أن شاع أن هؤالء يأتون من المعجزات        
والكرامات ما يجعلهم مؤهلين ليكونوا شفعاء للخلق لـدى اهللا          

 .وليتوسل بهم في تحقيق المآرب واألغراض
ين اللتين بنى عليهما محمـد بـن عبـد          إن الركيزت 

محاربة البدع ومـا تسـرب      : الوهاب دعوته اإلصالحية هما   
إلى العقيدة من فساد كتقديس الصلحاء واألولياء وذم التقليـد،          
والمناداة بفتح باب االجتهاد على مصراعيه، وهما أمران ال          
يتحققان إال بالرجوع إلى اإلسالم األول، بسـاطته األولـى          

 من الشوائب، وإلى عقيدة السلف المعتمدة على صريح        الخالية
 .المنقول

بدا الشقاق مع الفتنة الكبرى، كمـا بـدأت المغـاالة           
ويحمل محمد عبده تبعات الغلو في التشيع لعبد اهللا بن سـبأ            
 الذي فعل مـا فعـل بغضـا فـي اإلسـالم ال حبـا فـي                 



 ٣٠

: آل البيت كما يرى، كما يحمل الخوارج نفـس المسـئولية          
ولية الفرقة واالختالف، وإلى جانب هذه اإلشارة يعتبـر         مسئ

أن محنة خلق القرآن كانت عالمة بارزة من عالمات احتدام          
المناضـلين  ) المتمسـكين بمـذاهب السـلف     ( الصراع بين   

المعتصمين بقوة اليقين، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين          
لـة  ويعني بهم اإلمام أحمد بن حنبل، وبين من ناصرتهم الدو         

العباسية وجعلت مذهبهم مذهبها الرسمي، وأهين فـي ذلـك          
رجال من أهل العلم والتقوى وسفكت فيه دماء بغيـر حـق،            

 .وهكذا تعدى القوم الدين باسم الدين
يتمسك محمد عبده في الرسالة بعلم      : وخالصة القول 

التوحيد مبررا ذلك بأن الدين اإلسالمي ديـن توحيـد فـي            
 القواعد، العقل من أشد أعوانه والنقـل        العقائد، ال دين تفريق   

من أقوى أركانه، وما وراء ذلك فنزعات شياطين وشـهوات          
 .سالطين

الممكن لذاتـه،   : فقد قسم المعلوم إلى أقسامه الثالثة     
والواجب لذاته، والمستحيل لذاته، كما أبرز حكم هذا األخير         
وعرف الماهية والحقيقة كما تحدث عـن أحكـام الممكـن           

 وجوده ال يكون إال حادثا، السيما وأن دوره يقتضي          باعتباره



 ٣١

بالضرورة وجود الواجب ضرورة ثم تطـرق إلـى مفهـوم           
الواجب مبينًَا أن هذا األخير ال يكون مركبا وال قابال للقسمة           

 .والتحليل



 ٣٢

  التفكير في خلق اهللالتفكير في خلق اهللا
وينبه الشيخ اإلمام بخصـوص الصـفات إجمـاال،         

رة التفكير في خلـق اهللا      واستنادا إلى حديث نبوي، إلى ضرو     
وعدم التفكر في ذاته؛ ذلك أن العقل البشري محدود بحـدود           
إدراكه لعوارض بعض الكائنات التـي تمثـل فـي مجالـه            

 .اإلدراكي الحسي أو العقلي
فالنبوة هي التي تحدد ما ينبغي أن يلحظ في معرفـة           
اهللا، وهي التي تحدد األعمال الموصلة لسعادة الدارين وبعدما         

ز الشيخ اإلمام أن االعتقاد أن اهللا أرسل رسالً من البشر           أبر
مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه، واجب على المؤمن، التطرق        

وإثباتها، فأسهب في الكالم عن المعجـزة       " دالئل النبوة "إلى  
باعتبارها خرقا للعادة والسير الطبيعي ال بد أن يكون مقرونا          

فـالمعجزة  ( ك الدعوى،   بالتحدي عند دعوى البنوة كمؤيد لتل     
وهي مما ال يقدر عليه البشر ما أظهرها اهللا إال تصديقًَا لمن            

 ).ظهرت على يده
تتعلق األولى رؤيـة اهللا باألبصـار يـوم القيامـة           
والموقف الذي يتبناه بخصوصها يقوم على التأكيد بأن رؤية         
اهللا ال تكون على المعهود والمألوف في مجرى العـادة، أي           



 ٣٣

ين التي تتلقي أشعة من الجسم المرئي، بل هـي          بواسطة الع 
رؤية ال كيف فيها وال تحديد ومثلهـا ال يكـون إال ببصـر              
يختص اهللا به أهل الدار اآلخرة، أو تتغيـر فيـه خاصـته             
المعهودة في الحياة الدنيا، وهذا ما جعله يقف الموقف األنفـة   
اإلشارة إليه من الفلسفة دون أن يتخصـص فيهـا، فـرغم            

على دقائقها ومعرفته الجيدة بمذاهبها ومصطلحاتها،      اطالعه  
وإيمانه بها طريق موصل إلى الحق، إال أنه اعتبرها علمـا           
للخاصة ال للعامة، والخاصة هنـا أفـراد، أم العامـة فهـم             
الجماعة بمعناها السني اإلسالمي، والتي بها يقوم االجتمـاع         

بالوجدان يقوم المجتمع، وال سبيل إلى إصالح هذا األخير إال          
الديني، أما البرهان المنطقي فلألفراد أن حاجة البشـر إلـى           
النبوة هي كحاجة الفرد إلى العقل؛ لذا ال اجتماع بدون نبـوة            
أو وجدان ديني، مثلما أنه ال شخص سوي بدون عقل، يقول           

 .إن منزلة النبوات من االجتماع: الشيخ
ـ         ه ثمة تشابه بين هذا الموقف والموقف الرشدي، لكن

يظل رغم كل شيء تشابها ظهريا ال ينفذ إلى عمق اإلشكالية           
المحددة لموقفيهما، فخلف الموقف الرشدي ثمة قول بالحقيقة        
المزدوجة، حقيقة الشريعة وحقيقة الحكمة، وقـول بتراتـب         



 ٣٤

اليقين الذي يوصلنا إليه القياس الخطابي، وذلك الذي        : اليقين
موقف الذي دافـع عنـه      يوصلنا إليه القياس البرهاني، أما ال     

الشيخ األستاذ فهو موقف أملته اعتبارات لها صلة بالرغبـة          
إصالح العقول كجزء من اإلصـالح الشـامل        : في اإلصالح 

 .فميزة المجتمع اإلسالمي األمثل تنحصر في الشريعة
 
 



 ٣٥

  النزعة العقالنية عند محمد عبدهالنزعة العقالنية عند محمد عبده
  ::النظر العقلي لتحصيل اإليمانالنظر العقلي لتحصيل اإليمان: : أوالأوال

 اإلسالم في نظـر األسـتاذ       فأول أساس وضع عليه   
اإلمام هو النظر العقلي، والنظر عنده هو وسـيلة اإليمـان           
الصحيح ويقرر األستاذ اإلمام أن هـذا األصـل قـد بلـغ             

إن الـذي يستقصـي     : "بالمسلمين أن قال قائل من أهل السنة      
جهده في الوصول إلى الحق ثم لم يصل إليه ومـات طالبـا             

فأية سعة ال ينظر إليها حرج      غير واقف عند الظن، فهو ناٍج،       
، فاإليمان بمقتضى ما يرى األستاذ اإلمـام        "أكمل من السعة  

ينبغي أن يكون ثمرة للبحث العقلي الحر، ال مقدمة مفروضة          
على العقل وعلى الوجدان واإلرادة من أي مصدر خارجي؛         
ولذا فإن أول واجب يلزم المكلف إتيانه هو النظـر والفكـر            

 .والتحصيل

  ::تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارضتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض: : ااثانيثاني
وبمقتضى هذا األصل يقرر األستاذ اإلمام أن أهـل         

 إنه  – إال قليالً ممن ال ينظر إليه        –الملة اإلسالمية قد اتفقوا     



 ٣٦

وبقي فـي   . إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل        
 طريقة التسليم بصحة المنقول مع االعتـراف      : النقل طريقان 

بالعجز عن فهمه، وتفويض األمر وبقي في النقل طريقـان؛          
طريق التسليم بصحة المنقول مع االعتراف بالعجز عن فهمه         
وتفويض األمر إلى اهللا في علمه، فطريق تأول النقـل مـع            
المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق مع ما أثبتـه العقـل،            

مـل  وبهذا األصل الذي قام على الكتاب وصحيح السـنة وع         
 مهدت بين يدي العقـل كـل        - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  

 .سبيل، وأزيلت من سبيله جميع العقبات

  البعد عن التفكير البعد عن التفكير : : ثالثاثالثا
وهذا األصل الثالث هو بدوره أيضا تأكيـد لسـلطة          
العقل، ومن ناحية، ولحقّه غير المحدود في تقريـر الحقيقـة           

مـن أي   كيف يراها دون أن يكون في ذلك خاضعا ألي قيد           
 .نوع

هو االعتبار بسـنن اهللا فـي       هو االعتبار بسـنن اهللا فـي       : : األصل الرابع األصل الرابع : : رابعارابعا
  ::الخلقالخلق



 ٣٧

من وراء إبـراز هـذا      ) محمد عبده ( وما يستهدفه   
األصل هو لفت األنظار إلى نظام الطبيعة المطرد الذي ال بد           
أن يكون محكوما بقانون معين؛ فلله في األمم واألكوان سنن          

 الطرائق الثابتـة    الست بأنه ) محمد عبده ( ال تتبدل ويعرف    
التي تجري عليها الشئون وعلى حسبها تكون اآلثار، وهـي          
التي تسمى شرائع أو نواميس، ويعبر عنها قـوم بـالقوانين           

بوضوح المراد القانون وعدم تخلـف      ) محمد عبده ( ويالحظ  
الوقائع عنه، بناء على ذلك فهو يقـرر أن نظـام الجمعيـة             

حـد ال يتبـدل وال      البشرية بحسب الكتاب محكوم بنظـام وا      
يتغير، وعلى من يطلب السعادة في هذا االجتماع أن ينظـر           
في أصول هذا النظام حن يرد إليه أعمالـه، ويبنـي عليـه             
سيرته وما سيأخذ به نفسه، فالحياة اإلنسانية ال تسير بصورة          
فوضوية، بل ثمة قانون ينظم هذه الحياة ويحكمها بطريقة ما          

ستنبط منه، وما ينفـي الحريـة   على أن هذا األمر يجب أال ي      
الفردية أو ما يضيق من حق الفرد وقدرته علـى أن يكـون             

 .قادرا على تحديد مصيره

  ::األصل الخامس هو قلب السلطة الدينيةاألصل الخامس هو قلب السلطة الدينية: : خامساخامسا



 ٣٨

ذروتهـا فـي   ) محمد عبده( تبلغ النزعة العقلية عند  
هذا األصل الخامس فتحليله ينتهي به إلى أن يضـع العقـل            

 .ية بذاتها وبوصفه سلطة مطلقةبوصفه قوة مكتف



 ٣٩

  فعالية العقل في إعادة بناء علم التوحيدفعالية العقل في إعادة بناء علم التوحيد
  :: الجمود في اللغة وأساليبها الجمود في اللغة وأساليبها--١١

 األداة الهامة   - وما زالت    -اللغة العربية التي كانت     
 االعتقادية  -في فهم الكتاب الكريم ومعرفة، األحكام الشرعية      

لغـة   و لكن العلماء جمدوا في تحصـيلهم ل        –منها والفقهية   
وأساليبها على فهم كالم السابقين مكتفـين بتقليـدهم وأخـذ           
األحكام منهم دون دليل عليه، فخلت أساليبهم اللغويـة فـي           
االبتكار وافتقرت إلى التعبير السليم، وجمدت عنـد أسـاليب          
القدماء التي ربما ناسبت زمانهم وال تناسب زماننا فوجهـت          

 األلفاظ ومـا تـدل      العناية لأللفاظ في ذاتها، ال إلى مضمون      
عليه وأسقط هؤالء الجامدون من وعيهم أن اللغـة كالكـائن           

 .الحي تنمو وتتطور مع تطور الزمان وثقافته

  ::الجمود في الشريعةالجمود في الشريعة--٢٢
وهي صورة من صور الجمود الفكري وتبـدو فـي          
التضييق على الناس في أحكام الشـريعة، فبعـدت أحكـام           

أسره ولكنها اليوم   الشريعة عن سماحة اإلسالم وسعت العالم ب      
صارت تضييق عن أهلها، حتى اضـطروا إلـى المـذاهب           



 ٤٠

الفكرية، وسهل على العامة الخروج على أحكـام الشـريعة؛          
 فـي معظـم     -لصعوبة فهم عبارات الفقهاء، فهي عبـارات      

 ورثوها عن أسالفهم تناسب زمان األسالف ولكنها        -اإلحسان
ما صـعب   قد ال تناسب أزماننا، فصعب على السمع فهمها ك        

أيضَا على المتكلم إفهامها لمخاطبيه العتقال لسانه عن حسن         
 أحيانـا   –التعبير بطريقة يفهمها العامة، وفضال عن الخاصة        

 وضاقت الشريعة عن أهال أيضا؛ ألن الفقهاء وقفوا عنـد           –
حد تقليدهم مشايخهم، وما أخذوه عنهم يدا بيد، دون إمعـان           

 األدلة، أو البحـث عـن       نظر أو تدقيق أو محاولة الستنباط     
وسائل لتفهيم العامة، و إنما جمدوا عند حد اللفـظ والعبـارة            
التي غالبا ما تكون غير مناسبة للعامة فضال عن الخاصـة،           
وهكذا لم ينجح هؤالء الفقهاء حتى في التصرف الجيد فيمـا           
سمعوه أو علموه من مشايخهم، وال شـك أن الجمـود فـي             

ه جهل في معرفـة أحكامهـا       الشريعة أدى إلى جهل ما بعد     
وفهمها، فجر هذا فسادا في األخالق وانحرافا عـن حـدود           

 .الشرعية وعجزوا عن متابعة أحكام الدين

  :: الحزبية المذهبية في مجال علم التوحيد الحزبية المذهبية في مجال علم التوحيد--٣٣



 ٤١

لقد أدى هذا الجمود الفكري إلـى تمزيـق األمـة،           
وتفريقها إلى مذاهب دينية، فوقعـت فـي حزبيـة مذهبيـة            

اإليمان بعد أن كان يعتمد على اليقين، الـذي  بغيضة، وصار  
 صـار نقـل     -ينبع من العقل، وال يجوز فيه األخذ بـالظن          

وجود الناقل عند حد ما نقل دون وعي        . المتأخر عن المتقدم  
وال تمحيص، هو المصدر في العقائد وأدى هذا إلى حـروب           
جدال بين أئمة كل مذهب، لو صرفت آالتها وقواتهـا فيمـا            

مام في تبيين أصول الدين ونشـر آدابـه، وعقائـده         يقول اإل 
الصحيحة بين العامة، لكننا اليوم في شأن غير ما نحن فيـه،            

 هـذا التنـاحر     - تلك الشجرة الملعونة     -وقد زكت السياسة    
 .المذهبي في العقيدة لتفريق األمة؛ لكي يسهل قيادتها

  ::الجمود في التعليمالجمود في التعليم--٤٤
اس كثيـرا مـن     إن الجمود في العقيدة أشاع بين الن      

البدع التي نشأت من سوء االعتقاد ورداء النقل ويشير أخيرا          
إلى الجمود في التعليم الذي أصاب شرره من المتعلمين على          
الطرق الجديدة أي الطرق األجنبية، والمتعلمين على الطرق        

الطرق الدينية، أما أصحاب التعليم األول، فقد       : الرسمية، أي 
يهم من التعلـيم األجنبـي، وأمـا        ضعف إيمانُهم بما سرى إل    



 ٤٢

أصحاب التعليم الثاني فقد جمد تعليمهم عند العلوم القديمـة،          
ونفروا من العلوم الحديثة، فأنشأ كال النوعين مـن التعلـيم           

 .متعلمين حاقدين، ذوي ذوات خاصة
هذه هي مظاهر التخلف والجمود التي أشـار إليهـا          

ي؛ فقد أشاع حالة من     اإلمام وقد كان لهذا الجمود تأثيره النفس      
اليأس جعلت فريقا من الخاملين الجامدين ال يقفون عند الشك          
في ذواتهم وقدراتها على االبتكار واإلبداع، تعدوا ذلك إلـى          

 .تشكيك في أنفسهم، وفي دينهم
إن األستاذ اإلمام يصف هؤالء المشككين العـدميين        

 .لمونحفدة الجهل وأعوان اليأس يعرفون بما ال يع": بأنهم
على أننا يمكننا القول بأن ذلك الجمود والتخلف فـي          
مجال علم التوحيد في العصر الحديث راجع إلى إرث فكري          
ورثناه، شاعت فيه بعض األفكار التي سادت فـي الطـور           
المتأخر لعلم التوحيد، كان لها أثرها؛ ففي تخلف هـذا العلـم        

 هـذه   عن ذلك االزدهار الذي تمتع به فترة من الزمان، من         
األفكار انفصال الفكر عن الواقع، ومن ثم انفصال الدين عن          

 .الحياة وشئونها



 ٤٣

فعلى الرغم من أننا نجد علم الكـالم فـي فتـرات            
ازدهار، قد خاض في معارك طاحنة، أبلى فيها بالء حسـنًَا           
في مجال الدفاع عن العقيدة، إال أنه في عصـوره األخيـرة            

د اإلسالمية في صورة مثاليـة      بات علما جافًَا قدم فيها العقائ     
منقطعة الصلة عن الواقع اإلسالمي المعاش، ففقـد فاعليتـه          
وعجز عن القيام بدور إيجابي فعال في قيادة المسلمين فـي           
حياتهم العملية، فانفصل بفكره النظري عن واقع المسـلمين         
العلمي، وهذا ما يالحظه المطلع على تراث علـم التوحيـد           

وهلة األولى أن العقائد قدمت كنظريات      المتأخر فيدرك من ال   
مجردة ال صلة لها بالواقع فقدت فاعليتها في توجيه الحيـاة           
اإلسالمية لغياب تأثيرها النفسـي واالجتمـاعي فـي حيـاة           
المسلمين الواقعية، وصارت أفكاره ال ترسم للنـاس طريـق          
الوصول إلى تحقيق أهدافهم العملية إلى سقطت، وغابت من         

لتوحيد المتأخرين، ويبدو أن أسبقية الفكر على       حساب علماء ا  
الفعل هي سمة عامة في المجتمعات التراثية التي ما زالـت           
تعد فكرها بديال عن واقعها وماضيها ممتدَا فوق حاضـرها          
ومن هنا دأب بعض مفكريها على إعطاء األولويـة للنظـر           
على العمل واإليغال في البحوث النظرية بدعوى التأصـيل         



 ٤٤

ي أوالً، ثم يطول البحث، وينقضي العمر، والمعرفة لم         المعرف
تكتمل بعد فال هو أصل معرفته، وال هو أدرك واقعه؛ لـذلك            

إن كل مسألة نظرية ال ينتج منهـا        : "قال األصوليون القدماء  
 ".أثر عملي، يكون وصفها في العلم زائدا ترفا عقليا



 ٤٥

  اإلمام محمد عبده وآراؤه الكالميةاإلمام محمد عبده وآراؤه الكالمية
يضا من تراثنـا فـي علـم التوحيـد          إننا قد ورثنا أ   

جردت اإلنسان  : األولى: نظريتين فيما يتعلق بالفعل اإلنساني    
من كل فعالية، ولم تجعل له نصيبا ذا بال في فعلـه، وذلـك              

أعطـت لإلنسـان    : انطالق من شمول الفعل اإللهي، والثانية     
نصيبا ذا بال في فعله، ومسئوليته عنـه، سـادت النظريـة            

 فـي   – حتـى    –النظرية الثانية، وهـي     األولى وانحسرت   
وجودها كانت على المستوى النظري البحت؛ فالمسالة كلهـا         
تدور حول عالقة اإلرادة اإلنسانية باإلرادة اإللهية لهذا يتولد         

 في حرية سياسية أو اجتماعية إلـى        – ذو بال    –عنها كالم   
آخر أنواع الحريات التي تموج في المجتمعات المتقدمة فـي          

 المعاصر، لكن ظل الكالم عن الحرية فـي إطارهـا           عالمنا
النظري البحث ولم تجسم هذه المشكلة علـى أرض الواقـع           
وفي رأينا ما زال كالمنا عن الحرية بأنواعها يدور معظمـه           

 .في هذا الفلك النظري إلى حد بعيد
إن اهللا يبعث لهذه األمـة علـى        ) (قال رسول اهللا    

نها، وإذا كـان التجديـد      رأس كل مائة سنة من يجدد لها دي       
واردا وممكنًا ومطلوبا، بل ضروريا، وإذا كان الجمود لعنـة        



 ٤٦

عالقة بحياة األمم وحضارتها؛ فإن مدرسة التجديـد الـديني          
 التي انتظمت من حول اإلمام جمال       –واإلصالح االجتماعي   

أفرزت لنا الشـيخ اإلمـام      ) ١٨٩٧ -١٨٣٨(الدين األفغاني   
 قد أتاحت الفرصة وركزت     –غ تالميذه   محمد عبده أبرز وأنب   
تحرير العقل المسلم وتجديـد الـدين       : على قضايا هامة منها   

اإلسالمي بالنظر والتأمل والتفكير في أمر الدنيا، وجعلت هذه         
األمة تعيش حقا في العصر الحديث واإلمام محمد عبده كان          
واحدا من أبرز قادة البعث العقلي والتنوير في مصر والعالم          

 .لعربيا
ولد الشيخ اإلمام محمد عبده حسن خير اهللا في قرية          

 – ١٨٤٩( بحيرة في سـنة      –محلة نصر بمركز شبراخيت     
وتلقى تعليمه األولي للقـراءة والكتابـة وحفـظ         ) هـ١٢٦٦

القرآن الكريم بالقرية، ثم ذهب إلى الجامع األحمدي بطنطـا          
 -١٨٦٢(ليحضر هناك دروس تجويد القرآن الكريم في سنة         

وبعد أن قرر هجران الدراسة بعد عـام مـن          )... هـ١٣٧٩
شروعه فيها، وعاد إلى القرية وتزوج وعزم علـى العمـل           
بالزراعة مع أبيه وإخوته، وكان من أسرة تعتز بكثرة رجالها          
ومقاومتهم لظلم الحكام، وبعد أن عزم على االنقطـاع عـن           



 ٤٧

حمد سلك التعليم، رفض أباه ذلك وقرر أعادته إلى الجامع األ         
 .في نفس العام

  ::تعريف علم التوحيدتعريف علم التوحيد: : أوالًأوالً
أو علم الكالم أو علم الدين ويعرف في الغالب بعلـم           
الكالم وهو علم أنشئ أساسا للدفاع عن العقائـد العلمانيـة،           
ويسمى أصحابه بالمتكلمين أو متكلمي اإلسالم ويمثلهم كـلٌّ         

 .من األشاعرة
 



 ٤٨

  محمد عبده المثقف والسلطةمحمد عبده المثقف والسلطة
ف والسلطة يبدو دائما ذا جاذبيـة       إن موضوع المثق  

خاصة، وتزداد هذه الجاذبية إذا ما كان البحث يتطرق لتلـك           
إذا تسـاءلنا عـن     . العالقة في إطار الفكر العربي المعاصر     

سبب هذا، سنجد اإلجابة فـي الطبيعـة المعقـدة والشـديدة            
التركيب التي حكمت وضع المثقف العربي بالنسبة للسـلطة،         

ي واتضاء، التقاء وصدام، دعم وقمع، ولقـد        إنها عالقة تماه  
كان لهذا أثره في تشكيل خطاب التنوير في الفكـر العربـي            

 .المعاصر
إن محاولة تحليل الخطاب التنويري لمشروع النهضة       
العربي تستلزم العمل على ثالثة محاور؛ تفكيك البناء الداخلي         
 للخطاب والكشف عن تركيبه الداخلي، ثم عالقته بالخطابات       

األخرى في نفس المرحلة، ثم عالقـة بالفضـاء التكميلـي           
الممارسات غير الخطابية من وصفيات سياسية      : للخطاب أي 

واقتصادية واجتماعية، وبدون هذا سيظل البحث في الفكـر         
العربي المعاصر مجرد شرح على متون أدبيات النهضة، وال         

صـود  بد لنا في هذا السياق أن نحدد ما نعنيه بالمثقف، فالمق          
هنا هو المنظر صاحب الرؤية، ومفهوم السـلطة فـي هـذا            



 ٤٩

السياق أيضا ال يتوقف عن حدود السلطة السياسية أو الدولة،          
ولكن يتعداها إلى كل العوامل ذات السطوة التـي مارسـت           
منظومات اإلكراه أو القمع  للخطاب التنويري، وبالتالي فإن         

ير من الدولة   مفهوم السلطة هنا يتسع ليشمل مساحة أكبر بكث       
أو السلطة السياسية وإن كانت تلك تظل في موقع الصـدارة           
من لعبة عالقات القوة التي أسهمت فـي تشـكيل الخطـاب            

 .الفكري المعاصر بها ومعها وضدها
ومن تلك الوجهة يبدو محمد عبده نموذجـا مثاليـا          
لتحليل الخطاب التنويري، والكشف عن جدل العالقـة فـي          

لسلطة، فلقد جاء في مرحلة تطـور الرؤيـة         ثنائية المعرفة ا  
تاريخية وفكرية عند نهاية القرن التاسع وعلى مشارف القرن         
العشرين؛ حيث كانت الحياة السياسية والثقافية فـي مصـر          
تضطرم بأحداث هامة ويشتد الصراع الذي يسـبق التغيـر،          
وفي هذا الجو المشحون والمضطرب ظهر محمد عبده بفكر         

أن نقول إنه يمثل بناء معرفيا متكامالً، ولكنه     جديد ال نستطيع    
رؤية تجديدية إصالحية تأتي أهميتها مـن كونهـا محاولـة           
لإلصالح من داخل الثقافة العربية األصـلية وهـو األمـر           
المتوقع من مفكر ديني نشأ وتخرج في األزهر الشريف قلعة          



 ٥٠

اإلسالم العتيدة، ولكن تلك األصالة وذلك االنتساب لم يكونـا          
 .كافيين لكي تقضي دعوة التجديد عند محمد عبده بسالم

 



 ٥١

  مدرسة محمد عبده مدرسة محمد عبده 
  ودورها في حركة التجديدودورها في حركة التجديد

على الرغم من تلمذة على األفغـاني والسـير فـي           
ركابه، فسرعان ما رغب عن سياسته بعد أن صارحه بحلمه          

جزيرة يقيم عليها   ( الذي طالما راوده في التنوير واإلصالح       
لتيارات السياسية والصراعات الطائفيـة     مدرسة بمنأى عن ا   

والخالفات المذهبية، مدرسة تجمع بين العلوم المدنية والدينية        
في انسجام تام، يربي فيها نخبة من البـاحثين علـى نفـس             
الطراز الذي هو منه يعملون منهجه ويسيرون علي دربه من          

 ؛ وذلك ألنه لم يألف نفسه إال معلما منيرا مفهما للحقوق          )بعده
والواجبات، مدافعا عن الشريعة المحمدية ومصلحا لمؤسسات       
إسالمية كاألزهر واألوقاف والمحاكم الشـرعية، وفيلسـوفًَا        
عمليَا ال يركن إال للعقل لتحقيق غايته ومأربه، وقد وجد في           

 ومدرسة دار العلـوم واألزهـر      " الوقائع المصرية "عمله في   
توفر له مـن التالميـذ      والجمعية الخيرية اإلسالمية ضالته، ف    

العدد الكبير فطبعهم بطابعه، واتخذ من بيته تلـك المدرسـة           
 .التي طالما حلم بها



 ٥٢

وخير من يمثل مدرسته التنويرية أستاذ الجيل أحمـد         
لطفي السيد، ومدرسة الجريدة، والشيخ محمد رشـيد رضـا          

ومحمد فردي وجدي ومدرسـة الدسـتور؛       . ومدرسة المنار 
 آراء هذه المدارس والسيما في ميـدان        فعلى الرغم من تباين   

السياسة يمكننا بوضوح الوقوف على حدة وجهتها التنويريـة         
 .المستمدة من روح اإلمام وتعليمه

فكانت دعوته إلى فهم الدين على طريقة سلف األمة         
قبل ظهور الخالف، والرجوع في كسب معارف إلى ينابيعها         

بشري التي وضعها   األول واعتبار الدين من موازين العقل ال      
اهللا لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه، وأنه على هـذا            
الوجه يعد صديقًَا للعمل، باعثًَا على البحث في الكون، داعيا          
إلى احترام الحقائق الثابتة مطالبَا بالتعويل عليهـا فـي أدب           
النفس وإصالح العمل ومن ثم جاءت دعوته إلصالح األزهر         

ألساسية التي تأكد أنت ليس هناك أدنى       مرتكنة على القاعدة ا   
تعارض في الجمع بين العلوم الطبيعية والعلوم العقلية يمـن          
وجهة واللغوية واألدبية من وجهة أخرى في سـياق واحـد           
مبينًَا بيانه ليس مبتدعا في ذلك، بل هو متبعا لسنة أسـاطين            
الحضارة اإلسالمية في عصور ازدهارها، وباعثًَا للحركـة        



 ٥٣

ة التي كان عليها األزهر قبل نكبته بالجهود وكذا فـي           العلمي
التي سعت سـعيا حثيثـا      " تكوينه للجمعية الخيرية اإلسالمية   

لنشر التعليم بني طبقات الدنيا في المجتمع المصري، ورعاية         
المعاقين والمحتاجين من جهة، وعملت على الحفـاظ علـى          

 .الهوية الوطنية واإلسالمية
 أفكـاره فـي التجديـد        وال غرو فـي أن اعتـدال      

وموضوعية برنامجه هي التي دفعت تالميذه من بعده علـى          
اإلخالص في العمل لتحقيق رسالته في نقل المجتمـع مـن           

 .طور اليقظة إلى طور النهضة



 ٥٤

  الفكر السياسي الفكر السياسي 
  عند اإلمام محمد عبدهعند اإلمام محمد عبده

  ::أصول الفكر السياسيأصول الفكر السياسي: : ثالثاًثالثاً
 .قيامهم بواجب الشورى على الحكام )١(
لفاضـلة ومواجهـة الرذائـل      بعث األخـالق ا    )٢(

 .والقضاء عليها

العالم كالمحارب الذي يعبئ القـوى المعنويـة         )٣(
 .للقضاء على الفرقة ولجمع الكلمة

مما ال شك فيه أن النزعة الصوفية التي سيطرت علـى           
 :نفسية اإلمام محمد عبده ترجع إلى أمرين هما

سئم محمد عبده من الروح السائدة في األزهر فـي           -١
روح المحافظة على القديم والتقيد بـه       ذلك الوقت،   

 .والنفور من كل جديد، وتغلب النقل على العقل
المفاهيم الخاطئة للدين وحالة الفساد التي سـيطرت         -٢

على المجتمع وبعد الناس عن الحق وكذبهم خـالل         
 .االحتالل البريطاني



 ٥٥

لكن شيخه الشيخ درويش كان يدعوه إلى تـرك العزلـة           
: هم الصحيح للدين؛ لهذا قال لـه      لفومخالطة الناس وتوضيح ا   

هذا من أقوى من الدواعي إلى ما حثثتك عليـه فلـو كـان              (
جميعهم هداة مهديين لما كانوا في حاجة إليك، كما أوضح له           
أيضا أن المنطق والفلسفة والرياضيات، وما إلى ذلـك مـن           
علوم ليست حراما، بل هي واجبة على طالب العلـم، ومـن            

حمد عبده باألزهر يطلبها فوجدها عند      أجل ذلك عاد الشيخ م    
 . الشيخ حسن الطويل

كما تتجلى فلسفة التنوير في فكر محمد عبده فـي مهاجمـة            
الحرية الزائدة واعتبارها من مفسـدات الحيـاة األخالقيـة          
واعتبر أن التصوف السليم خلق قائم على العمـل والكسـب           

 .وليس دعوة إلى التواكل والكسل
رائد الفكر المصري والرائـد     الشيخ محمد عبده هو     

من حيث هو كذلك ال بد لـه أن يـدرك ظـروف مجمعـه               
وحاجاته ووسائله لتحقيق التقدم المنشود، ولما كان العلم هـو          
القوة ومن ملكُه ملك قوة قاهرة، هي سبيله إلى التطور، فقـد            

 .اهتم الشيخ محمد عبده في كتاباته بالعلم



 ٥٦

، بينمـا علـوم     سواء بمعناه الواسع أو بمعناه الضيق     
الغرب المعاصرة وأصولها في الثقافة اإلسالمية تتحدث عن        
معنى العلم وحرية، العلم في أوروبا ونسبتها إلـى الماضـي           

 .والحاضر في اإلسالم
كما تحدث عن تاريخ العلوم العربية ومدى المكانـة         
التي احتلها العلماء العرب لدى الخلفاء والوزراء وتشـجيعهم         

 بصورة ال تكاد نجد لها مثيالً في كل العصور          ماديا ومعنويا 
هذا فضال عن العلوم الغربية واكتشافها وكيف كان العـرب          
هم السابقون إليها في وضع أصولها، وذلك بدافع من حـبهم           
الطبيعي للعلم، وفضال عن دينهم الحنيف الذي يحـث علـى           
طلب العلم أيا كانت منابعه وسيلة، ولم ينس الشـيخ اإلمـام            

حديث عن المنطق بوصفه آلة العلم والتفكير المنظم الـذي          ال
يعد سمة من سمات العلم وربطه بالشجاعة األدبيـة، التـي           
يجب أن يتحلى بها المفكر أو العلم لقد أن الشيخ األمام مثقفًَا            
ثقافة عالية تتم عن فهم واٍع للتطورات الحديثـة فـي هـذا             

فنا مـن   المجال فضال عن تاريخ العلم وخاصة عـن أسـال         
 .العلماء العرب



 ٥٧

موقف اإلمام محمد عبده منهج إصالح موقف اإلمام محمد عبده منهج إصالح 
  وتجديدوتجديد

اإلمام محمد عبده تاريخ أمة بما تحمل مـن همـوم           
وأوجاع ومشاكل، وما يراودها مـن طموحـات وتطلعـات          

 كانـت قـوى االسـتعمار تعبـث بهـا           - آنئٍذ   -المستقبل  
وبمصالحها، بدد ثرواتها ولعب بتراثها، وأعـتم توجهاتهـا         

اتها من سواء تلك الغيوم أخذت األمة، تتحسس الطريق         وتطلع
إلى خاللها من بين طرق شتى، بئس السير فيها، موصـوفة           
بتآمر االستعمار ومزدحمة بمتملقيه الذين وهبوا أنفسهم بالقلم        
والكتابة، جندا مدافعين عن مصالحه دون مصـالح الـوطن          

إنا مصلحون، وما هم بمصـلحين أال أنهـم هـم           : ويقولون
المفسدون، ولكن ال يشعرون، أخذت األمة تتلمس طريقها إلى         
اإلصالح تتساءل عن طريقها إلى اإلصالح وزمـن يحمـل          
مشعل التنوير، فنفر من بينهـا، بـين نجوعهـا وأريافهـا،            
وضواحيها وتقدم المسيرة وقد رفعوا راية اإلصالح والتجديد        

ـ           ية وكانت سيرة شاقة بيد أنها كانت شاملة لمعانيـة السياس
واالجتماعية والدينية والفكرية، وكان ذلك النفر هـو اإلمـام          



 ٥٨

محمد عبده، إنه كان أمة صنع تاريخهـا، وإن األزهـر قـد     
صنعه على عينه وأقامه قيما عدال على حمل أمانة الـدعوة           

مـا يفْـتَِح اُهللا     ﴿: إلى اهللا على بصيرة وهدى، فنال فتح اهللا       
مٍة فَالَ ممحاِللنَّاِس ِمن رلَه ِسك... ﴾. 
 لنـداء األمـة     - رحمة اهللا عليه     -فاستجاب اإلمام   

الوجداني معينا إياها على تحقيـق طموحاتهـا االسـتقاللية،          
وتحقيق حريتها الوطنية والفكرية ورسم حقوقها االجتماعية،       
فهيأته إرادة اهللا وأعانته على أن يعد نفسه، فمنح من معـين            

ربه وعب منه عبا حتـى ربـت        الثقافة والفكر فصنعت له قا    
نفسه من داخلها، فنهض يجمع تبعة كفاح أمة وكان على بينة           

إن اسـتعداد النـاس ألن      : تاريخه من بني وطنه كتب يقول     
ينهجوا المنهج الشوري غير متوقف على أن يكونوا متدربين         
في البحث والنظر على أصول الجدل المقرر لدى أهله، بـل           

 وضمت أبصارهم للحق وضـبط      يكفي كونهم نصبوا أنفسهم   
المصالح على نظام يوافق مصالح البالد وأحوال العباد، وما         
تقدم سرده تعلم أن أهالي بالدنا المصرية دبـت فـيهم روح            
االتحاد، وأشرقت نفوسه منه على مدارك الرأي العام وأخذوا         
يتنصلون من جرم اإلهمال، ويستيقظون من نومه اإلغفـال         



 ٥٩

كقطع الليل المظلم، وكان يرى رأي      وقد مرت عليهم كوارث     
أال وطن في حالة االسـتبداد، ولكـن        " المبر وير "الفيلسوف  

هناك مصالح خصوصية ومفاخر ذاتية ومناصب رسمية، ثم        
ما الفائدة من أن يكون وطني عظيما كبيـرا، إن          : ينقل قوله 

 .كان فيه حزينا شريدا
 



 ٦٠

  مشكلة الحرية مشكلة الحرية 
  عند اإلمام محمد عبدهعند اإلمام محمد عبده

ية هي بال ريب مـن أقـدم المشـكالت          مشكلة الحر 
الفلسفية وأعقدها فقد واجهت الباحثين من قديم الزمان، و ما          
برحت تؤرق مفكري اليوم، وقد حاولت األبحاث حـل تلـك           

هل : المشكلة من خالل وضع إجابة حاسمة على هذا التساؤل        
اإلنسان حر اإلرادة أم أنه مجبر مسير؟ بمعنى آخـر، هـل            

طلقة يودع في نفس المخلوق استعدادا للعمل       الخالق بقدرته الم  
بمقضتى إرادته السرمدية؛ بحيث ال يحيد عما تأمره به هـذه           

 إرادة خاصـة يعمـل      - متى تم خلقه     -اإلرادة؟ أم لإلنسان    
بحسبها واختيار مستقل ال يستمد من اختيار أسمى منه، وهل          
 لإلنسان الذي خلقه اهللا وسواه إرادة مطلقة من نفسه وتصرف         

 مطلق من ذاته، أم ترجع جميع أعماله من خير؟
ويقدرها بإرادته، ثم يصدرها بقدرة مـا فيـه، دون          
الحاجة إلى دليل يهديه، وال معلم يرشده وقد استشهد اإلمـام           
على ذلك بما في القرآن الكريم من آيات كريمة تـدعو إلـى    

 .الكسب



 ٦١

وإذا كانت اإلرادة اإلنسانية ثابتـة لإلنسـان عقـال          
 فقد لزم عن ذلك أن يتحمل مسئوليته عن أفعاله كلها           وشرعا،

خيرها وشرها، ما دامت له القدرة على االختيار فيما يعرض          
له من أفعال وأعمال، وما دام واعيا بهذا االختيار وبمحـض           

 .العقل والشرع معا؛ إذ المسئولية
فالجزاء هو األثر الضروري الذي يالقيـه اإلنسـان         

ل اإلنسان الخيـر ثوابـه واإلنسـان        نتيجة أفعاله؛ بحيث ينا   
 مسئول مسئولية تامة عـن      - إذن   -الشرير عقابه؛ فاإلنسان    

كل أفعاله ما دام مختارا وقادرا وعالما بها من ِقبـل العقـل             
 .والشرع معا وعليه أن يتحمل الجزاء على أفعاله

ودعوة اإلمام محمد عبده إلى الحرية ال تتعارض مع         
ذي يصيب اإلنسان على حياته، وبقـدره       اإليمان بقضاء اهللا ال   

الذي ينظم نواميس الكون تنظيما سابقًَا منـذ األزل، فليسـت           
فكرة القضاء والقدر تصور لنا إرادة اهللا وكأنها سلطة علينـا           
دون أدنى فعل من جانبنا، أو أنها تسيرنا وتجعلنا كالريشـة           
في مهب الريح، ولكنها فكرة ال تخرج عن مجال السـببية؛           

 إرجاع السبب إلى مسبباته المحددة والضرورية، وهـذه         فهي
األسباب ال تقف دون تحقيق حريتنا، بل ودعوة اإلمام إلـى           
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حرية اإلرادة البشرية تحمل في طياتها االبتعاد عـن القـول           
بالجبر، وما يترتب عليه من سلبيات لها خطرها فـي حيـاة            

جبر، وأدى  الفرد واألمة، فلقد انتشر بين المسلمين اإليمان بال       
هذا إلى الضعف والتواكل وعدم العمل، وتوكيل األمر إلـى          
الحوادث تصرفه حيث تهب ريحها؛ لـذلك نجـده يتصـدى           

 .لهؤالء بالنقد والتمحص
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  االتجاه العقلي االتجاه العقلي 
  عند اإلمام محمد عبدهعند اإلمام محمد عبده

وقد تنامى االتجاه العقلي في العالم اإلسالمي؛ ليواجه        
 الفكري الذي حققته الحضارة     تحديين يتمثل في مواجهة التقدم    

العربية عن طريق انتصار العقل والمادة وكذلك ما يتصـل          
بالحال المتخلف الذي وصل إليه العالم اإلسالمي، فقد تمثـل          
في مواجهة ما سار إليه بالفكر اإلسالمي من شيوع التقليـد           
وانتشار البدع والخرافات الغريبة عن الدين والقيم واألفكـار         

ي وكانت وراء التقدم الفكري والحضاري لألمة       األصيلة والت 
اإلسالمية في سالف عهدها وهو ما نتج عنه إهمال وتعطيـل         
للعقل ووظيفته وساهم بدوره في يتخلف األمـة وقـد عمـل            
أنصار االتجاه العقلي في العالم اإلسالمي ومن بينهم األستاذ         

  أن يتخذ من العقل بعد أن يعيد إليه المكانـة التـي            -اإلمام  
أقرها له اإلسالم في الكتاب والسنة، وصار علـى منهجهـا           
السلف الصالح، فكان لها النقاء الديني، والتقـدم الحضـاري          
معا، أرادوا أن يتخذوا منه أداة لإلصالح في شـتى نـواحي            
األمة دينية وأخالقية واجتماعية وسياسية، إال أننا نجـد مـن           
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ل هـذه   توفرت له القدرات ليصل في مشروعه اإلصالحي ك       
المجاالت، ومنهم من اختصر على مجال منها األكثر، وفـي          
ضوء هذه الحدود واألهداف يوضح األستاذ اإلمام في اتجاهه         

األصـل  ": العقلي مكانة العقل في اإلسالم، فيذهب إلى القول       
لإلسالم النظر العقلي؛ لتحصيل العلم، فأول أسـاس وضـع          

ه وسيلة اإليمـان    عليه اإلسالم هو النظر العقلي، والنظر عند      
الصحيح، فقد أقامك منه على سبيل الحجة، وقاضـاك إلـى           
العقل ومن قاضاك إلى حاكم، فقد أذعن إلى سلطته، فكيـف           

 .يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه
وماذا لو حدث التعارض بين العقل وظاهر الشـرع؟         

اتفق أهل الملة اإلسالمية إال     : "ويجيب األستاذ على ذلك بقوله    
ليالً مما ال ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ            ق

طريـق التسـليم    : وبقي في النقل طريقان   . بما دل عليه الكل   
بصحة المنقول مع االعتراف بالعجز عن فهمـه، وتفـويض          
األمر إلى اهللا في علمه، والطريقة الثانية تأويل النقـل مـع            

مـع مـا أثبتـه      المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه        
العقل، وبهذا مهدت بين يدي العقل كل سبيل، وأزيلت سبيله          

 .العقبات، واتسع المجال إلى غير حد



 ٦٥

 
فيقرر أن هناك أمورا من الدين ما ال يمكن التوصل          
إليه وإثباته إال عن طريق العقل؛ كالعلم بوجود اهللا وقدرتـه           

 .على إرسال الرسل، وعلمه بما يوحي به إليهم
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  الشريف حسين الشريف حسين   خليفة المسلمينخليفة المسلمين
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  العقد الثاني العقد الثاني 
  القرن العشرينالقرن العشرين) ) ١٩٢٠١٩٢٠  --١٩١١١٩١١((

  
دار ـ محمـد عمـارة    . دـ اإلسالم والعروبـة    .١

 ١٩٨٨الشروق 
دار  ـ  "مصطفى الفقـي . دـ تجديد الفكر القومي   .٢

 ١٩٩٩الشروق 
دار  ـ  "محمد الشـاذلي . دـ تجديد الفكر العربي   .٣

 ١٩٩٩الشروق 
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 الشريف حسين بن علي الهاشمي الكاملاالسم ب -١
 الشريف حسين اسم الشهرة -٢
 م١٨٥٦ تاريخ الميالد ٣
  دولة الحجاز-مكة  محل الميالد -٤
  دولة الحجاز-مكة  مكان السكن -٥
 مسلم سني  الديانة والمذهب  ٦
 القراءة والكتابة المؤهل الدراسي  ٧
 )أمير العراق( فيصل –) أمير األردن(اهللا متزوج وأوالده عبد  الحالة االجتماعية ٨
  شجاع–طموح  تحليل الشخصية ٩
 م١٩١٦اشترك مع اإلنجليز في ثورته ضد الحكم التركي  السبق العلمي ١٠
 نادى بنفسه ملكًَا على الحجاز الوظائف العامة ١١
  طموح الفكر– قوي الشخصية  الحالة الصحية ١٢
  و مراسالته مع مكماهون–مع لورانس مباحثات  الحالة الجنائية  ١٣
 أحاديث الخالفة اإلسالمية المؤلفات العامة ١٤
  صالح الدين األيوبي–الظاهر بيبرس  ذة الكباراتساأل ١٥
  آية اهللا الخوميني –عبد العزيز آل سعود  التالمذة الصغار ١٦
  إسطنبول بتركيا – واألردن –سافر للشام  السفريات والرحالت ١٧
 نموذج الخالفة اإلسالمية العطاء العام ١٨
 سيف اإلسالم المفدى نواطألاالجوائز و ١٩
  ركوب الخيل –حب الرماية  الشهاداتالهوايات و ٢٠
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  الحرب العالمية األولى الحرب العالمية األولى 
))١٩١٨١٩١٨  --١٩١٤١٩١٤((  

كان السبب المباشر لنشوبها اغتيال ولي عهد النمسا        
 –إنجلترا  ( ء   اشتبك الحلفا  ١٩١٤سراييفو، وفي نهاية صيف     

في نضال عنيـف ضـد      )  اليابان - بلجيكا - روسيا –فرنسا  
احتل )  تركيا – المجر   - النمسا -ألمانيا( قوات الحلف الثالثي    

األلمان بلجيكا في الجبهة الغربية، وتقـدموا نحـو بـاريس،          
 .وتحول الجانبان إلى حرب الخنادق مدة ثالثة أعوام

مانيـة  وفي الجبهة الشـرقية هزمـت الجيـوش األل        
الجيوش الروسية في معركتي تانتبرج وبحيرات مازور سنة        

 .١٩١٦ ولكن فشل هجوم روسيا المضاد سنة ١٩١٤
ونتج عن قيام الثورة الروسية خروج روسـيا مـن          
الحرب العالمية، وانضمت بلغاريا إلى قـوات ألمانيـا سـنة         

 وحـدث   ١٩١٥ وانضمت إيطاليا للحلفاء فـي سـنة         ١٩١٥
 حيث  ١٩١٦ال ورومانيا مع الحلفاء سنة      التحالف بين البرتغ  

اشتركت اليونان معهم؛ حيث هدد األلمان حيـاد الواليـات          
 حيـث قامـت الواليـات       ١٩١٥المتحدة األمريكية في سنة     
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المتحدة بقطع العالقات وأعلنت الحرب العظمى على ألمانيـا         
٦/٤/١٩١٧. 

ولقد وصلت الحملة األمريكية بقيادة الجنرال بترشنج       
ا ولم تشترك في القتال إال في معركة شاتوتيري بعد          إلى فرنس 

 .مجهودات رئيسية ومدعومات أمامية
اشتعلت الثورة العربية ضد تركيا وسـقطت بغـداد         

 ووقعت ألمانيا وحليفتاها فـي مـارس        ١٩١٧العاصمة سنة   
 . صلحا منفردا مع قوات الحلفاء، منهم روسيا١٩١٨

كة المـار   وكاد األلمان يصلون إلى باريس بعد معر      
 والمجر التسليم، وإنهاء    – النمسا   –الثانية؛ حيث أعلنت تركيا     

حالة الحرب، وذلك بعد توقيع معاهدة فرساي والتي بدورها         
تغيرت حدود بلدان أوروبا، وآسيا كثيرا وتطـورات فنـون          
القتال واآلليات المجنـزرة وغيـر المجنـزرة والمركبـات          

اثـة حاملـة الصـواريخ،      البرمائية، والطائرات الحربية النف   
 مليـون   ١٠ولقد تطور عدد القتلـى إلـى        . وحامالت الجند 

 مليون، وعلى ضوء هذه الحـرب      ٢٠وتوصل عدد الجرحى    
البشعة المدمرة لإلنسان واإلنسانية، وهي إحـدى وصـمات         
القرن العشرين المنصرم بآماله وآالمه، فلقد ظهـرت علـى          
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لغرض األساسـي   الساحة الدولية عصبة األمم المتحدة وكان ا      
من إنشائها ومن غايتها األساسية، ومقاصدها األماميـة هـو          
العمل على منع الحرب وأخذ التدابير واآلليات المناسبة لمنع         

 .نشوبها أو انتشارها
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  دار اإلسالم ودار الحربدار اإلسالم ودار الحرب
استحدث اإلسالم أسلوبا فريدا    : المسلمون أمة واحدة  

ين المجتمع وبـين    في تحديد الرابطة التي تقوم بين الفرد وب       
الدولة، والعالقة بين الدول اإلسالمية والدول األجنبية، هـذه         
الرابطة هي رابطة الدين، وأحلَّها محل رابطة العصبية القبلية         
التي سادت بين العرب في العصر الجاهلي، ومحل الرابطـة          
السياسية التي تسمى الجنسية التي سادت نظام المدينـة فـي           

ود الدول الحديثة في العصر الحـديث،       المدن اإلغريقية وتس  
ومحل رابطة التبعية التي سادت نظام اإلمبراطوريـة فـي          
اإلمبراطوريات الحديثة؛ مثـل اإلمبراطوريـة البريطانيـة        
وغيرها، ورابطة الدين تختلف أيضا عن رابطة القومية التي         
سادت العالم الحديث في أعقاب الثورة الفرنسية؛ فالمسـلمون         

اء العالم يكونون أمة واحدة سواء كان المسلم في      في سائر أنح  
 .دار اإلسالم

دار اإلسالم تعتبر دارا واحدة، وإن تعددت حكوماتها        
أو دولها، كما هو الحال في الدول اإلسـالمية المعاصـرة،           
وكما كان عليه الحال وقت تعدد الحكومات في دار اإلسـالم           

ستيالء منذ  في بعض العصور حينما استشرى نظام إمارة اال       
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القرن الرابع الهجري فضـال عـن تعـدد نظـام الخالفـة             
اإلسالمية، وتظل البالد ضمن دار اإلسالم ولو استولت عليها         
دولة أجنبية إذا ظلت أحكام اإلسالم كلها أو غالبها نافذة فيها،           
كما حدث وقت احتالل التتار لبعض البالد اإلسالمية، وكمـا          

سالمية إبان االحتالل األوروبـي     كان حادثًَا لبعض البالد اإل    
لها في القرنين الماضيين؛ ألن أكثر أحكام اإلسالم وشـعائره          

وهذا هو مـا قررتـه المـذكرة        . ظلت سائدة بين المسلمين   
:  فهي تقـول   ١٩٤٦التفسيرية لقانون الوصية في مصر عام       

إن المراد بدار اإلسالم ما كانت تحت حكـم المسـلمين أو            "
، لكن شعائر اإلسالم كلها أو غالبهـا        كانت تحت حكم غيرهم   

ولكن األمر مشكوك فيـه بالنسـبة للجمهوريـات         ". تقام فيها 
اإلسالمية التي خضعت لنفوذ السوفيت قبل انحالل االتحـاد         

 .السوفيتي
هي البالد التي ال يحكمها المسلمون وال       : دار الحرب 

وأهل دار الحرب يوصفون بـأنهم      . تطبق فيها أحكام اإلسالم   
ون، وأهل دار الحرب ال عصمة لهـم فـي مـالهم أو             حربي

أنفسهم بالنسبة ألهل دار اإلسالم، ما لم يكونوا قد دخلوا دار           
 .اإلسالم بأمان من أهلها، ويوصفون حينئٍذ بالمستأمنين
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إذا ارتبطت إحدى بالد دار الحرب بدولة       : دار العهد 

في اإلسالم بمعاهدة صار أهل هذا البلد مستأمنين، ويعاملون         
دار اإلسالم معاملة أهل الذمة، فتكون لهـم العصـمة فـي            

والعالم اليـوم   " دار عهد " أشخاصهم وأموالهم وتكون بالدهم   
يرتبط كله فيما بينه بمعاهدات يتوجها ميثـاق هيئـة األمـم            
المتحدة؛ ولذلك ال تكاد دار الحرب اآلن وحلت محلهـا دار           

 .العهد
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  مقومات المجتمع اإلسالميمقومات المجتمع اإلسالمي
قهاء من الكتاب والسنة األسس التي يقـوم عليهـا          استنبط الف 

 :المجتمع اإلسالمي وأهمها
 إعماال لمبدأ وحدة األمة اإلسالمية فـي        :وحدة الدولة  -١

مواجهة غيرها من األمم اتفق جمهور الفقهـاء علـى          
في العـالم اإلسـالمي؛     ) الدار( ضرورة وحدة الدولة    

الـدول  ولكن بعضهم أجاز تعدد     . دفعا للتنازع والفُرقة  
اإلسالمية إذا اقتضت الضرورة ذلـك بسـبب تنـائي          
األمصار وتباعـد المسـافات، أو لظـروف سياسـية          

خالفـة  : واحتجوا في ذلك بالسوابق التاريخية ومنهـا      
معاوية في الشام بجانب خالفة علي، خالفة ابن الزبير         
في الحجاز بجانب خالف األمويين في األندلس، بجانب        

لقاهرة والخالفة العباسية في بغداد     الخالفة الفاطمية في ا   
ولكن هذا التعدد في نظم الحكم لم يمس وحـدة األمـة            
الثقافية متمثلة فـي الشـريعة اإلسـالمية داخـل دار           

 .اإلسالم
 إن إقامة الرابطـة بـين الفـرد         :المساواة أصل عام   -٢

والجماعة على أساس الدين ال يعني تمييز المسـلمين         
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ينا عنصريا؛ فاإلسالم   على غيرهم؛ ألن اإلسالم ليس د     
جاء ليكمل الرساالت السماوية السابقة عليه؛ لذلك يقرر        

ال ( أن  ) ٢٥٦: سورة البقـرة  ( القرآن الكريم صراحة    
 ).إكراه في الدين

 وبالرغم من قيام الدولـة      ):الشورى(دولة ديمقراطية    -٣
اإلسالمية على أساس رابطة الدين، فإنها ال تعتبر دولة         

ف ما يظن بعـض المستشـرقين       ثيوقراطية على خال  
كهنـوت فـي    "وبعض أنصار التيار العلماني؛ ذلك أنه       

كما يقول الحديث الشريف؛ ولذلك أجمع علماء       " اإلسالم
 باستثناء الشيعة على عدة أمور تتنافى مع        –المسلمين  

 نظام الدولة الثيوقراطية؛ منها ال تحتكر طبقـة مقفلـة          
 يختار الخليفـة    أو جماعة دينية معينة حكم الدولة، بل      

كما يختار معاونوه من الشعب حسب قدراتهم ودرجـة         
صالحيتهم لتولي أمور المسلمين، ويخضعون لرقابـة       
الشعب ويسألون أمامه عن أعمالهم، وإذا كان الفقهـاء         
يشترطون في الخليفة أن يكون مسلما، فإن ذلك ال يغير          
من طبيعة نظام الحكم؛ فالعرف يجري في كل الـدول          
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ة أن يكون رئيس الدولة منتميا إلي دين أغلبيـة          الحديث
 .السكان

 جاء اإلسالم بتنظيم شـامل      :تنظيم أمور الدين والدنيا    -٤
ألمور الدين والدنيا معا، ومن هنا شملت مسئولية ولي         

 - كما يصفها الفقهـاء      -األمر واختصاصاته واجباته    
 .رعاية شئون الدين والدنيا معا

ستهدف اإلسالم تربيـة     ي :وسطية الحضارة اإلسالمية   -٥
اإلنسان تربية مثالية تتوازن داخله كل نوازع الـنفس         
البشرية، وكان سبيله إلى ذلك إقامة توازن بين الجانب         

 .الروحي والمادي
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  نظام الخالفةنظام الخالفة
 كان المسلمون في مكة قلة      :تأسيس الدولة اإلسالمية  

مستضعفة ومضطهدة وال يشاركون فـي يحكـم المجتمـع          
نتقل المسلمون إلى المدينة احتاجوا إلـى مـا         الملكي، ولما ا  

ينمي عالقاتهم بالدول األخرى، وما ينظم عالقتهم بـدولتهم         
الجديدة، وما ينظم حكم معامالتهم، فنزلت آيـات األحكـام،          
وعددها ال يتجاوز مائتي آية، وكذلك فعلت السـنة وبـذلك           
 تحددت طبيعة اإلسالم كتنظيم شامل ألمور الدين والدنيا معا،        

واكتملت أركان الدولة الجديدة؛ شعب يتكون من المهـاجرين         
فضال عن األنصار أصحاب يثرب، ومن يعيش فيهـا مـن           

تنظـيم  . اليهود وغيرهم إقليم يشمل أرض يثرب وما حولها       
سياسي لسلطة الحكم، وتنظيم قانوني متكامل، وكتبـت هـذه          
األحكام، وتلك التي أصدرها الرسول وتعـرف بالصـحيفة،         

 ".دستور المدينة"ا العلماء المحدثون بـ ويسميه
 يقصد به العلم باألحكام الشـرعية، وهـذا ال          :العلم -١

يتحقق إال إذا كان من أهل االجتهاد، وكـذلك العلـم           
باألمور السياسية والحربية واإلدارية؛ حتى يستطيع      

غيـر  . تنفيذ أحكام الشريعة وحسن تدبير أمور األمة      
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وية على عدم التدقيق    أن العمل جرى منذ الدولة األم     
شرط العلم، فأكثر الخلفاء بعد الخلفـاء الراشـدين؛         

 .وذلك اكتفاء بما يحيط بهم من مستشارين
الوظـائف  (  وهي شرط في كل الواليـات        :العدالة -٢

ويقصد بها على ما يقول الماوردي أن يكون        ) العامة
ظاهر األمانة،  ) يفعل ما يقول  : أي( صادق اللهجة   "

رم، متوقيا المآثم، بعيدا عن الريـب،      عفيفا عن المحا  
مأمونا في الرضا والغضب مستعمالً لمرءة مثله في        

وعلل الفقهاء ذلك بأن الخالفة هي أكبر       " تدينه ودنياه 
مناصب الدولة، والخليفة ينظر في سائر المناصـب        
التي تشترط العدالة في كل منها، فيكون من األولـى          

 .اشتراطها فيه

 حتى يستطيع مباشـرة     :ضاءسالمة الحواس واألع   -٣
 .أعمال الخالفة بشكل كامل

 أي يكون من أهل الوالية العامة وأن يكون         :الكفاية -٤
قادرا على إدارة شئون الدولـة وعناصـر الواليـة          

 .اإلسالم والحرية والذكورة والعقل: العامة هي



 ٨٠

 ثار خالف بين الفقهاء حول هـذا الشـرط؛          :النسب -٥
، فكل مسلم ولـو     فالخوارج ال يشترطون هذا الشرط    

كان أعجميا يستطيع شغل هذا المنصب، أما الشـيعة   
فيحصرون الخالفة في اإلمام علي وذريته، أما أهل        

غير أن  . السنة فاشترطوا أن يكون الخليفة من قريش      
يرى أن هـذا    ) ومنهم ابن خلدون  ( بعض المتأخرين   

الشرط لم يعد له محل بعد أن فقدت قريش ما كانت           
لعهود األولى للدولة اإلسالمية من تميز      تتمتع به في ا   

 .وغلبة بين سائر العرب

المـؤتمر  ( لقد كان من الظواهر الهامة في مصـر         
الهتـاف  ) اإلسالمي الذي دعا إليه محمد علي علوبـة باشـا         

في الحفلة االفتتاحيـة    "  بخليفة اإلسالم  "لجاللة الملك فاروق    
 للملك الصالح   وما تال ذلك من اإلذاعة والمظاهرات التأييدية      

والخطب، والمقاالت والنشرات إلزامية إلى إثـارة النعـرات         
 السياسـية تسـيطر علـى       –الدينية وجعل النظرة الدينيـة      

المؤتمر، وقد اجتهد أصحاب الدعوة في إكسـاب المـؤتمر          
المصري صفة دينية عام، فوجهوا الدعوة إلى مسلمي رومية         

ة الخالفـة حسـب     وأفريقيا وآسيا؛ ألن القصد من إثارة مسأل      
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وجهة النظر البريطانية، هو أن تصبح الخالفة قوة سياسـية،          
يمكن أن تؤثر على مجرى األحـوال الدوليـة واإلقليميـة،           

في العالم اإلسـالمي مـا      ) البريطانية( فتصبح مصر اليوم    
 ".كانته تركيا قبل الحرب

وخالصة ما أريد الوصول إليه، هو أن عروبة مصر         
كك فيه مصري، إنمـا مصـدر القلـق         انتماء أصيل، ال يش   

الفكري أحيانا ينجم عن طبيعة التعددية في الهوية المصـرية          
والتداخل بين االنتماءات، ولقد استخدمت قضية عروبة مصر        
وفقا لطبيعة نظام الحكم بها، فقد رأت فيها أحزاب مـا قبـل             
الثورة بعدا إسالميا يربط مصـر بجيرانهـا علـى أسـس            

لخطر اإلسرائيلي في بدايته وحيـث      موضوعية؛ حيث كان ا   
وصل ثوار يوليو إلى الحكم، كانت جماعة اإلخوان المسلمين         
هي أكثر الحركات السياسية فـي مصـر حماسـا للقضـية            

 .الفلسطينية
من منطلق إسالمي قبل أن يكون عربيا، ولكن عبد الناصـر           
هو الذي أعطى العروبة ومضمونها القـومي علـى أسـاس           

 عروبة مصر قدر ومصير الحياة وحـين        سياسي، واعتبر أن  
 ١٩٦٧رحل عبد الناصر بعد سنوات قليلة من هزيمة يونيه          
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اتصفت فترة حكم السادات باالقتراب أحيانا واالبتعاد أحيانـا         
أخرى من الدول العربية، وفقا لتحوالت النظـرة المصـرية          

كامب "  اإلسرائيلي، وبقدر ما كانت       -تجاه الصراع العربي    
ة مصرية عبر عنها السادات في وقته كحل واقعي         رؤي" ديفيد

للصراع الطويل، إال أنها كانت بمثابة صدمة قومية للعـرب          
أعادت من جديد فتح ملف عروبة مصر؛ حيـث دار حـوار        
حاد بين المثقفين المصريين والعرب، وأصبح السؤال عـن         

 هوية مصر مطروحا من جديد
بغض النظر عن    –فدعاوى إسرائيل تعتمد على دوافع دينية       

 تجعل من فلسطين أرض المعاد بالنسبة لهم، كما       –تقييمنا لها   
أننا نتذكر أن التيار الديني في العالم العربي، قد بـادر قبـل             
غيره بدخول ساحة المواجهة العسكرية ضد إسـرائيل منـذ          
انطلقت كتائب اإلخوان المسلمين من مصر للمشـاركة فـي          

 .١٩٤٨حرب 
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  فلسطين فلسطين 
  م إسالميم إسالميسالم عربي أسالم عربي أ

وأضافت الثورة اإلسالمية اإليرانية عامالً جديدا في       
إشعال المشاعر اإلسالمية تجاه البعـد اإلسـالمي للصـراع          

 ومهمـا كانـت الـدوافع السياسـية         - اإلسرائيلي –العربي  
واألسباب التي دعت إيران الثورة إلى أن تأخذ مسارا مختلفا          

 تحت حكم الشاه،    عن تاريخ المواقف المعروفة إليران الدولة     
إال أن النتيجة في النهاية هي دخول العامل الديني اإلسـالمي    
بشكل أكثر كثافة من قبل، وأشد تأثيرا، ولم يقف األمر عنـد            
هذا الحد، بل تحولـت أرض لبنـان بظروفهـا المعروفـة            
وتداعيات الحرب األهلية على أرضها إلى مسرح تـتخلص         

 .فيه كافة صراعات الشرق األوسط
ت تنظيمات متعددة، تحت مسـميات حزبيـة        وظهر

ولم يكن للتقسيم التقليدي للمسلمين العرب بين شيعة        . مختلفة
وسنة تأثيره في ذلك، فأمام إسرائيل تتحد المواقف في الغالب          
" إلى أن ظهرت فوق األرض المحتلة وداخل إسرائيل ذاتهـا         

هي حركة فلسطينية تسعى للكفاح المسلح ضد       " حركة حماس 
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ل، وتقف وراء االنتفاضة في األرض المحتلة تحـت         إسرائي
مظلة إسالمية بالدرجة األولى، ووجدنا أنفسنا ألول مرة أمام         

تستند إلى اإلسالم في الحصـول علـى        " قيادة بديلة "احتمال  
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بينما منظمـة التحريـر         

نيين الفلسطينية صاحبة حق التمثيل الشرعي والوحيد للفلسطي      
 تواجه موقفا صعبا ومأزقًَا شديد منذ أزمة الخلـيج بـرغم            –

أنها تعبير تاريخي عن التيار الوطني الفلسطيني، الذي يحظى         
 .بأكبر حجم من التأييد، وأكبر قدر من اإلجماع

إن المقارنة التي تدور دائما بين المصريين وعرب المشرق،         
 والتي ترى أن النموذج المصـري هـو تجسـيد لشخصـية           

المرتبط باألرض تاريخيا يختلـف عـن النمـوذج         " الفالح"
القادر علـى   " التاجر"الشامي الذي هو أقرب لرجل األعمال       

المساومة، والذي يجيد فنون التعامل أن هذه المقارنة تعكـس          
نفسها أيضا على الساحة الفلسطينية، فمصر هي البلد العربي         

لسطيني من خالل   الوحيد الذي لم يتدخل في القرار الوطني الف       
تنظيمات عسكرية موالية له أو جماعات سياسية تـدين لـه           
بالوالء، وهذه النقطة تحسب لمصر وال تقلل في الوقت ذاتـه     
من ثقلها في كل ما يتصل بقرارات التسوية، وخالصة القول          
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أحدهما يمثل  : تؤكد أن انقسام الحركة الفلسطينية بين تيارين      
 عن التيار الـديني، إنمـا هـو    االتجاه القومي، واآلخر يعبر   

 .انقسام يؤثر سلبا على مستقبل المسيرة الفلسطينية



 ٨٦

  ما بين الدين والقوميةما بين الدين والقومية
احتدم الجدل بين أنصار الفكر القومي ودعاة التيـار         
الديني حول أسبقية أيهما على اآلخر، وذهب كل فريق يبحث          
في األصول وينقب في الجذور الستكشاف طبيعة العالقة بين         

دين والقومية، وتحديد نقاط االلتقاء وأسباب االختالف بينهما        ال
وارتفعت حدة النقاش في مناسبات عديـدة عبـر السـنوات           
األخيرة بين من يعطي األولوية للدين، على اعتبار أن الدولة          
الدينية سابقة على الدولة القومية في العصر الحديث، وبـين          

لمجتمعـات  من يرون خالفا لذلك بأن األصل فـي ظهـور ا          
المدنية والكيانات السياسية، إنما يبدأ بمفهوم القبيلة التي قـد          
يرقى تكوينها ليصل إلى تكوين الشعب من خـالل التركيـز           
على مفهوم القوم، وبذلك تصبح القومية حتى قبل اكتشـاف          
مضمونها العرقي أو جوهرها العاطفي، هي األسبق ظهـورا         

 .بمسرح الحياة
الفكر السياسي الحديث فسوف    وإذا قلبنا في صفحات     

نجد أن القومية والدين لم يقفا في خندق واحد إال مرة واحدة            
حين واجها معا خصما مشتركًَا هو النظم الشيوعية القائمـة          
على أساس ماركسي، والتي أخذت موقفًًا معاديا منهما معـا          
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في وقت واحد، فلقد حظيت المسألة الدينية بمثل مـا نالتـه            
قومية، من نظرة رافضة تجاههما من منطلق فكـر         المسألة ال 

مادي جدلي يحملهما معا المسئولية المشتركة فـي تمزيـق          
وحدة الجنس البشري وتقسيم اإلنسانية على نحو يتعارض مع         
أهمية الفكر الماركسي ودعوته إلى اتجاه الطبقة العاملة دون         

و األخذ في االعتبار بأية فوارق تتصل باختالف القوميـات أ         
 .تعدد الديانات

فإذا انتقلنا من منظور عام إلى البحث تخصيصا في         
العالقة بين الدين والقومية منطقة الشـرق األوسـط مهـبط           
الديانات السماوية الثالث الكبرى، ومراكز القوميـات التـي         
عرفتها شعوب المنطقة، فإننا نصل في النهاية إلـى طبيعـة           

ة؛ باعتبار أن األول هو     العالقة المباشرة بين اإلسالم والعروب    
دين أغلب األمم من سكان هذه المنطقة بينما العروبـة هـي            

ويذهب المتخصصون بعيدا بالبحث    . الوعاء القومي لشعوبها  
 .في بداية العالقة بين القضيتين معا

وكانت العروبة تعبيرا عن مجتمعات أقـل حضـارة       
ا وجاء اإلسالم الحنيف وجعلها مجتمعات أكثر رقيـا تماسـكًَ         
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وتحضرا وهو الذي خرج على هـذه األمـم والحضـارات           
 .فاستقبلته شعوبها بالترحيب
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  ملك العرب والثورة الكبرىملك العرب والثورة الكبرى
 والتـي كانـت تعبيـرا عـن         -هل حملت العروبة    

 اإلسالم الحنيف إلى مجتمعات أكثر      -مجتمعات أقل حضارة    
رقيا وتماسكًَا وتحضرا، أم أن اإلسالم هو الذي خرج علـى           

م والحضارات فاستقبلته شـعوبها بالترحيـب كـلٌّ         هذه األم 
 !ألسبابه بينما استعصى على بعضها؟

مواجهة حكام بين محمد علي الوالي القـومي علـى          
مصر، وبين خليفة المسلمين العثماني صاحب السيادة اإلسمية        
على األقل في مصر، بل زاد األمر علـى ذلـك إذا كانـت              

اجهة مع قـوى ال     مواجهات مصر مع االحتالل األجنبي مو     
 .تدين باإلسالم سواء أكانت تلك القوى هي فرنسا أم بريطانيا

وهكذا نجد دائما، أن الدين والقومية يقفان أحيانا في         
مواجهة واضحة، وفي أحيان أخرى تتداخل مـؤثرات كـل          
منهما وتتشابك بحيث يصبحان تيارا إسالميا  عربيا في وقت          

لخالف القائم، علـى سـبيل      واحد، بل إنني ال أكاد أرى في ا       
المثال، بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حمـاس، إال         
نموذجا للتعارض الذي يمكن أن يحـدث دون مبـرر وفـي            
الوقت نفسه، نرى على الجانب اآلخر وحدة الموقف العربي         
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اإلسالمي تجاه مسألة القدس؛ لتؤكد أن التيارين يمضيان في         
 .لهدف نفسهاالتجاه ذاته، ويسعيان نحو ا

وواقع األمر، أن من أخطر األمور علـى المنطقـة          
كتلـك  : العربية، حدوث مواجهة بـين اإلسـالم والعروبـة        

المؤامرة الكبرى التي تغذي صـراعا دائمـا بـين العـرب            
والفرس وتحت مظلة إسالم واحد، بينما يؤكد استقراء التاريخ         
وشواهد الحاضر أن الخالف مصـطنع وأن العالقـة بـين           

رفين يجب أن تكون إضافة إيجابية لدول المنطقة وليست         الط
 .عامالً لالنقسام

يعتبر قيام  الثورة العربية الكبرى بقيادة أمير مكـة          
الشريف حسين بن علي، نقطة تحول هامة، ومنعطفا تاريخيا         
رئيسيا في رسم خريطة جديدة للشرق األوسط فضـال عـن           

اسية حتى يومنا هذا،    تأثيره في الحركة القومية، والحياة السي     
فالدور الذي لعبه الهاشميون في سياسات عدد من األقطـار          
العربية هو نتيجة طبيعية األحداث هذه الثورة العربية الكبرى         
 .التي تركت بصماتها على مستقبل هذه األمة، حتى يومنا هذا

فلقد ضج العرب لعدة قرون من سـيطرة العناصـر          
مية واستئثارهم بهـا، علـى     غير العربية على الخالفة اإلسال    
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الرغم من أحقية أهل البيت بها، وأهمية العنصـر العربـي،           
ولقد بدأ هذا اإلحساس مبكرا مع صدر الدولة العباسية، فلقـد           

 .تطورت الممارسة االجتماعية



 ٩٢

  الدوائر المختلفةالدوائر المختلفة
إنني ضد الدوائر العالمية مـن الـدائرة العربيـة أو      

و الشرق أوسطية، بل إن كل      الدائرة اإلفريقية أو المتوسطية أ    
هذه الدوائر هي كيانات هامشية تسـتغرق الجهـد الواحـد           

 .والمجهود الواعد
إننا في األلفية الثالثة ومع مجهودات العولمـة التـي          
تقاس على مستوى الثورة الصناعية ومـن خـالل السـوق           
الواحد والثقافة المنتشرة والمواطن المجود والبرلمان العالمي       

مسيطرة التي تخطط وتفنط لجميـع دول العـالم         والرئاسة ال 
علينا بعمل التواصل وأعني الوحدة اإلسالمية أمام العلمانيـة         

 .الجديدة والكونفوشيوسية الشديدة
وال يمنعنا ذلك من القول بأن كثيرا من المـؤرخين          
يعتقدون أن الثورة العربية الكبرى كانت محاولـة موجهـة          

شـرق العربـي، موازيـة      لتصفية الوجود العثماني فـي الم     
لمحاوالت أخرى إنهاء الوجود العثماني في مناطق أخرى في         

 .أوروبا
إذا كانت الثورة العربية الكبرى التي قادها الشـريف         
حسين في ظل ظروف الحرب العالمية األولى هي محاولـة          



 ٩٣

قومية للخالص من الحكم العثماني في مرحلة احتضاره، فإن         
جهة عربية شاملة تجـاوزت      المصرية تمثل موا   ١٩٥٢ثورة  

حدوت مصر، لتعبر عن حركة عربية واحدة ضـد رمـوز           
التبعية السياسية والسيطرة األجنبية وفيمـا بـين الثـورتين          
تعددت المحاوالت وتنوعت الرؤى، في إطار شامل يـؤمن         
بوجود أمة واحدة ذات خصائص مشتركة وضمير قـومي ال          

 .خالف حوله
 الفكـر القـومي     ومن هنا فإن أي حديث حاليا عـن       

العربي المعاصر، إنما يعني بالضرورة شيئًَا مختلفا تماما عن         
الطرح السائد من قبـل؛ فـنحن اليـوم نسـتوعب جميـع             
المستجدات على الساحتين الدولية واإلقليمية بدءا من الشـكل         
الجديد للنظام الدولي وانتهاء باتفاقيات السالم القائمـة بـين          

 .العرب وإسرائيل
 

تصار نقف جامدين أمام رمـوز فكريـة وال         إننا باخ 
نردد صياغات جامدة كما ال ندور حول شعارات عفا عليهـا           
الزمن، بل إننا نؤمن، وعن يقين كامل، بأن هناك أمة عربية           
وهناك أمة اإلسالم وهناك مفهوم األغلبية الدينية في مواجهة         



 ٩٤

األقلية الذمية االرتباط الدين بالدولة علـى خـالف أوروبـا           
 .ريكا الرتباط المجتمع المدني بالدولةوأم



 ٩٥

  تداعيات الثورة العربيةتداعيات الثورة العربية
تواجه أكبر مأزق قومي في تاريخنا الحديث، وأنهـا         
أصبحت في حاجة إلى استحضار عادل لـذاكرتها القوميـة،          
واستعادة ملحة لتضامنها المفقود مـع اسـتيعاب واع لكـل           

ـ     ... المتغيرات وإيمان عقالني بالثوابت    ة أمـة عربيـة فاعل
أمـة عربيـة    .. تمارس دورا حضاريا في عالمنا المعاصر     

قادرة على أن تبرأ من رنين اللفظ حتى ال يصفها الغير بأنها            
ظاهرة صوتية، أمة صادقة مع نفسها تقول ما تؤمن به؛ حتى           

أمة إيجابية، تسـعى    .. ال يتهمها اآلخرون بازدواج الشخصية    
 تعصـب أو    إلى األخذ والعطاء مع الدنيا مـن حولهـا دون         

انحياز، دون عفوية أو اندفاع تحكم مسيرتها يقظة الضـمير          
ويشهدها نحو  . وتحدد طريقها صحوة العقل العربي    .. القومي

 .المستقبل فكر متطور وروح متجددة
والسياسية في اإلمبراطورية العباسية، باتجاه مساواة      
أكبر لغير العرب المسلمين الذين انتهى بهـم األمـر إلـى            

خاصة في اإلدارة ووصولهم إلـى قمـة المراتـب          الصدارة  
ومع أن عددا من انقالبات السلطة جرى تسجيلها        ... السياسية

فيما بعد، في اإلمبراطوريات اإلسالمية لصالح المسلمين غير        



 ٩٦

وعلـى  ) بداية بالفرس وحتى األتـراك العثمـانيين      ( العرب  
 حساب العرب، فإن هذه التغيرات السياسية لم تعدل، تعـديالً         

أساسيا، من التمثيالت االجتماعية المتعلقة بتسلسـل مراتـب         
هذا يعني القـول بـأن الجماعـة        .. مختلف الفئات النظامية  

العربية المسلمة المتضمنة أفرادا يجمعون في آن واحد مـع          
انتماءين عربيا ومسلما يجب أن يسيطروا وفقا للكيفيين على         

 .المراتب التسلسلية
يات األحداث فـي سـنوات      وال يمكن أن نعزل مجر    

الثورة العربية الكبرى عن طبيعة الصراع الدائر حولها فـي          
الجزيرة العربية، فقد دفع فتح الحجاز بآل سعود إلى مقعـد           
أمامي على المسرح العربي، فأصبح من ذلك الوقت مهيمنـا          
على سير األمور في الجزيرة بالدور الذي لعبه في توجيـه           

ب الذي حدث ينطوي على أكثر مـن  تاريخا، فلقد كان االنقال 
مجرد تغيير في الحكم؛ ألنه بدل شكل الحيـاة فـي غـرب             

ويالحـظ  . الجزية تبديال أساسيا في نواحيها الخاصة والعامة      
( أن حركة ابن سعود كانت على مستوى الدولة الحجازيـة           

ولم تكن بغيـة تبـوأ دورا فـي الخالفـة           ) المنطقة الغربية 



 ٩٧

 بحركة الشريف حسـين ولكـن جـرت         اإلسالمية، أو تأسيا  
 .ألفراد

ويهمنا ونحن نتعرض للثورة العربية الكبرى التـي،        
 وقادها الشريف حسين أمير مكـة وأوالده،        ١٩١٦بدأت عام   

ومن أيدهم من الزعماء العرب في الشام، بدعم من بريطانيا          
للتخلص من السيادة العثمانية يهمنا أن نشير إلى المالحظات         

 :التالية
لم تكن الثورة التي قامت بعد مفاوضات بـين         : أوالً

الشريف وبين المعتمد البريطاني في القـاهرة منـذ أواخـر           
 بداية التمرد على الحكم العثمـاني، بـل إن رفـض            ١٩١٥

العرب لمظاهر ذلك الحكم أسبق من ذلك بكثير وربما أسبق          
أيضا من النزعة االسـتقاللية لمحمـد علـي فـي مصـر،             

ية، التي قامت في بعض الواليات العربية       فالحركات االنفصال 
ضد السيطرة العثمانية، كانت تعبر عن بعض مظاهر نمـو          
الوعي السياسي، وربما لم يكن ذلك مرتبطًَا بمجيء الحملـة          

 كمـا يـزعم بعـض       – ١٧٨٩الفرنسية إلى مصـر عـام       
المؤرخين، بل كان قبل مجيء الحملة الفرنسية بمدة تزيد عن          

 .ربع قرن



 ٩٨

كر أيضا حدثا له داللته، وهو انعقـاد أول         بل إننا نذ  
قبـل قيـام    :  أي ١٩١٣مؤتمر عربي استقاللي بباريس عام      

ثورة الشريف حسين بأكثر من ثالثة أعوام؛ إذ انعقـد ذلـك            
المؤتمر الفريد من نوعه ليضم أبناء الجاليـة العربيـة فـي            
فرنسا، في شهر يونيو من ذلك العام، وكان معظم المشاركين          

 ويالحظ أنه لم يضم عضوا واحدا من مصر في          .من سوريا 
ذلك الوقت وقد قررا المؤتمر في نهايتـه أن اإلصـالحات           
الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية، وأنه ال بد مـن          
ضمان تمتع العرب بحقوقهم السياسية؛ وذلك بأن يشتركوا في         

 .اإلدارة المركزية للدولة العثمانية اشتراكًَا فعليا
ا، نشهد أن التمرد على السيطرة العثمانية لـم         وهكذ

يبدأ بالتدبير الذي تم عبر المكاتبات الشـهيرة والمراسـالت          
المعروفة بين الشريف حسين والمندوب السامي البريطـاني        

 وهي التي اتفق فيها     "١٩١٦هنري ماكمون   "في مصر السير  
الطرفان على قيام العرب بالثورة ضد األتراك فـي مقابـل           

 .بالدهم من السيادة العثمانيةتحرير 



 ٩٩

مع حركات انفصالية أخـرى فـي أجـزاء مختلفـة مـن             
اإلمبراطورية العثمانية؛ حيث اتسع نطاق الحركات القوميـة        

 .في القرن األخير من حكم العثمانيين
" الرجـل المـريض   "    أو ما نطلق عليه مرحلة احتضـار        

قان وظهرت نزعات مماثلة بين شعوب الصرب والبلغار والبل       
وغيرهم من قوميات شرق وجنوب أوروبا ودخلـت نهايـة          
الدولة العثمانية طرفا مباشرة في مقايضات سياسية وحسابات        
علوية، بين القوى األوروبية في ذلك الوقت؛ ومن ثـم فإنـه            
يمكن فهم حركة الشريف حسـين بـرغم دوافعـه القوميـة            
وطموحاته الشخصية على ضوء النصر السريع الذي تحقـق         

فاء في الميدان الشرقي، فقد أحدثت ثورة العرب تحوالت         للحل
كبيرة في مجريات الحرب في الشـرق العربـي وتعطلـت           
مواصالت األتراك وحوصرت حامياتهم واعتمد اللنبي علـى        

 .الجيوش العربية تحت قيادة فيصل بن حسين
وحين أصبحت جيوش فيصل على مقربة من دمشق        

بي وصحبهم ضـابط     حيث دخلها مع اللن    ١٩١٨في سبتمبر   
االستخبارات البريطانية والشاهد األوروبـي علـى الثـورة         



 ١٠٠

العربية الكبرى فتح أهل دمشق أبوابها فـي وجـه الجـيش            
 .العربي، وقابلوه بالتهليل والتكبير والترحاب

أن تقيم ثورة الشريف حسين بين مؤديه وخصومه، وما         : ثالثاً
 اسـتغلت   زال يتأرجح حول الدور البريطاني وراءه، وكيف      

تلك القوة االستعمارية الكبرى في وقتها مكانة الشريف الدينية         
وطموحاته العائلية؛ لكي تحقق أكبر قدر من االستفادة لمواقع         
الحلفاء ولتحقيق انتصاراتهم على الجبهة العربية في الحرب        
العالمية األولى، ولم يكن ذلك يتحقق للشـريف وأوالده، وال          

لم تكن صورة األتراك مقيتة في أعين       لبريطانيا وحلفائها لو    
العرب الذين قاسوا طويالً من قسوة الحكم العثماني، وظلـم          
الجنراالت الذين توفدهم عاصمة الخالفة للتحكم في األقـاليم         

 .التي تخضع لسيطرتهم
ليس لدينا شك، في أن تحركه ابن سعود وانتصـاراته          : رابعاً

حسـين عـن    وحزمه كان لها تأثيرها في إبعـاد الشـريف          
الجزيرة العربية، بعد أن خلعه األتراك من منصـبه الـديني           
الرفيع وأحلوا بديال عنه أحد أقربائه؛ لذلك كانت طبيعيـا أن           
يجد الشريف وأوالده ترحيبا وهم يتجهـون إلـى عواصـم           
المشرق العربي ليقفوا على قمة السلطة فيها، ومن لم تكن له           



 ١٠١

ك يؤكد البعـد العربـي      دولة جاهزة تم إنشاؤها له، ولعل لذل      
للثورة ضد األتراك خصوصا من جانب عرب الشام الـذين          
يتلهفون دائما على كل نزعة عربية ويساندون كـل اتجـاه           

 .قومي
ِإن َأكْرمكُم ِعنْد   ... ﴿والقرآن الكريم ينص على أنه      

 ـا         ﴾ ...اِهللا َأتْقَاكُموالحديث النبوي يقول جاء اإلسـالم غريب 
ا، فطوبى للغرباءويعود غريب. 



 ١٠٢

 

  حركة ابن سعودحركة ابن سعود
 بعيدة عـن    - أكبر الدول العربية     -لقد كانت مصر    

روح الثورة العربية حيث نظر إليها المصريون بكثير مـن          
التحفظ الحذر؛ ألنهم كانوا منغمسين في مواجهة حـادة مـع           
االحتالل البريطاني لمصر في ذلـك الوقـت إلـى جانـب            

العدو األصلي، فقـد كـانوا      شعورهم بأن األتراك ليسوا هم      
ينحدرون نحو النهاية بحكم ضعف الدولة وتـدهورها، إنمـا          
الخطر الحقيقي يأتي من أطماع أوروبا االسـتعمارية التـي          

 .قسمت العالم العربي إلى مراكز نفوذ ومواقع احتالل
لم يحدث نبأ قيام الثورة العربية أثرا كبيرا في مصر          

ر التي كانت تميل إلى تركيا،      في بادئ األمر، حتى إن الدوائ     
تلقته بعدم قبول وحاولت جرحه باإلقالل من شأنه، وقد كـان     
عداء المصريين للثورة حقيقيا، فقد غذاه الشعور بالكراهيـة         

 .بريطانيا  إلى جانب شعور التعاطف مع الترك
ومهما اختلفت اآلراء حول الثورة العربية الكبـرى،        

انتفاضة قومية ضـد السـيطرة      إال أنها تمثل في نهاية األمر       
األجنبية حتى ولو كان قد أسيء استخدامها، وتـم توظيـف           



 ١٠٣

نتائجها لصالح أطراف أخرى، فهي تبقى في ضمير األمـة          
العربية محاولة شجاعة من الشريف الذي كـان يطمـع أن           
يكون ملك العرب، كل العرب ولكن اللعبة كانت أكبر منـه           

الً وال يتناسـب مـع      وكان دوره في الحسابات المعقدة ضئي     
 .أحالمه وال يرضي آماله

قبول العروبة لغة وثقافة وأسلوب حياة؛ وبذلك أصبحنا أمـام          
العـرب مسـلمون، ولكـن غالبيـة        : منطوق واضح مؤداه  
 .المسلمين ليسوا عربا

يبدو الخالف محسوما؛ فالعالقة التبادلية بين اإلسالم       
تجعل منهمـا   والعروبة واضحة ال تحتاج إلى بيان، كما أنها         

وجهين لعملة واحدة، ترتكز على أن اإلسـالم هـو رسـالة            
السماء إلى نبي عربي، كما أن القرآن الكريم هـو قـاموس            
العربية األول قبل أن يكون كتابا مقدسا بمكانتـه الروحيـة،           

" عبد الرحمن الكواكبي  " ولعل"فالعرب يقعون فيه قبل اإلسالم      
ن العـرب هـم الوسـيلة       إ: قد أصاب كبد الحقيقة، حين قال     

 .الوحيدة لجمع الكلمة الدينية، بل الكلمة الشرقية
وال ينبغي علينا إال أن نذكر دور األزهر الشـريف          
بتجهيز قوات صالح الدين في موقعة حطين، وأيام العصـر          



 ١٠٤

المملوكي الظاهر بيبرس، والدور العثماني لمحاربة االحتالل       
يزي، ووقوف مشايخه   الفرنسي، والوقوف أمام االقتتال اإلنجل    

السادة األشراف الصوفية أمام ذلك الطغيـان حفاظًـا علـى           
 .العقيدة أوالً ثم الهوية بعد ذلك



 ١٠٥

  العالقة بين اإلسالم والعروبةالعالقة بين اإلسالم والعروبة
وواقع األمر، أن إشـكالية التنـاقض بـين الـدين           
والقومية، ال تقوم على سند ثابت فـي كـل المجتمعـات أو             

لـم يكونـوا    " سـالمية الجامعـة اإل  "مختلف األزمنة، فدعاة    
بالضرورة أعداء للوحدة العربية، ولكن الذي حدث أنهم كانوا         
يغلبون جانب كعنصر مؤثر في القومية ويتخذونه وحده سندا         
لخدمة دعوتهم ودعم فكرهم، وسوف نالحظ أن كثيـرا مـن           
المفكرين اإلسالميين المعاصرين يرفضون ذلك التناقض بين       

 . تناقض مزعوم ومفتعلالعروبة واإلسالم ويرون أنه
ولكن بؤرة الخـالف الحقيقـي ومركـز التنـاقض          
المحتمل، بين العروبة واإلسالم إنما يثـوران بالفعـل لـدى           
أولئك الذين يعتبرون اإلسالم دينا وقومية في وقت واحد؛ إذ          
إن رحابه الدين الحنيف وارتباط المسلم بشريعته والتفصيالت        

 بدءا من الميالد حتى الوفاة      الدقيقة التي تدخلت بها في حياته     
مرورا بالزواج والطالق والميراث والمعامالت جعلت المسلم       
في النهاية يعيش دينه في حياته اليومية، ويرجع إليه عند كل           
تساؤل، واألهم من ذلك أنه يحدد عالقته بـاآلخرين، وفقـا           
لتعاليم الدين ونصوصه المقدسة، ولعل أوضح نموذج لـذلك         



 ١٠٦

ي والقومي الـذي اسـتند إليـه المجاهـدون          األساس الروح 
الجزائريون، في سنوات النضال الداميـة ضـد االحـتالل          
الفرنسي؛ فقد كان اإلسالم النسبة لهم دينا وقومية في وقـت           
واحد؛ إذ لم يكن للعروبة وجود راسخ كما أن حركة التعريب           
لم تكن قد بدأت بشكل مؤثر؛ ولذلك لم يكن أمـام المناضـل             

 سند يواجه به عدوه إال دينه الذي يختلف بـه           الجزائري من 
عنه؛ فقد كان الجزائريون والفرنسـيون فـي ذلـك الوقـت           
يتحدثون لغة واحدة، ينتمون إلى ثقافة مشتركة، ولـم يكـن           
 هناك معيار لالختالف وتصـنيف الهويـة وتحديـد الـذات           
إال بالمنطلق الديني واألساس الروحي؛ ولذلك لم يكن غريبـا          

متشيعون للقول بأن تأثير اإلسالم على المؤمنين به أن يكون ال  
أكبر بكثير من تأثير العامل القومي، لم يكن غريبا أن يكونوا           
 تلقائيا على الطرف اآلخر من الفكر القـومي، ولعـل فكـر           

وسيد قطب المفكرين اإلسالميين هو     " أبو األعلى المودودي  "
ما والعربيـة   نموذج لهذه النظرية المتشككة تجاه القومية عمو      

خصوصا؛ حيث يؤون فيهما محاولة شعوبية تنـتقص مـن          
مفهوم األمة اإلسالمية، وتعتبر تفكيرا عنصريا يخرج عـن         

 .مظلة الجامعة اإلسالمية



 ١٠٧

  نموذج األمة اإلسالميةنموذج األمة اإلسالمية
ولعل من الملفت، أن دعاة التيار اإلسـالمي، وهـم          
ينظرون بكثير من الريبة  إلى تطور الفكر القومي العربـي           
الحديث، إنما يستندون في ذلك إلى أن نسبة كبيرة من دعـاة            
الفكرة القومية ورواد التوجهات العروبية، خصوصـا فـي         
منطقة الشام، كانوا من غير المسلمين وهم يرون أنه كما أن           
إرهاصات الحركة االشتراكية في مصر قد انبعثت على يـد          

 البعض،  البعض، فإن دعاة التوجهات القومية في الشام قادها       
ويرددون في هذا الصدد أسماء كثيرة مـن بينهمـا أنطـون            
سعادة وميشيل عفلق، ويرى الغالة من دعاة التيار اإلسالمي،         
الذي يتوجس خيفة من المد القومي العربـي، إن االتجـاهين           

االشتراكي في وقته والقومي في ذروته، كالهما يعبـر         : معا
 .ميعن محاولة مغرضة للنيل من التيار اإلسال

وال يعني لك توقف المحاوالت المخلصة من دعـاة         
اإلسالمي، والعربي معا للتوفيـق بـين دوافعهمـا         : التيارين

وأسلوب تحركهما، ويستدل هؤالء وأولئك على صدق نياتهم،        
بموقف كليهما من القضية الفلسطينية التـي تحتـوي علـى           
البعدين الديني والقومي في قوت واحد ويردده اإلسـالميون         



 ١٠٨

اإلسرائيلي حقيقـة   /في معرض الحديث عن الصراع العربي     
تاريخية، هي أن طالئع المتطوعين من اإلخوان المسـلمين          
بادرت، قبل غيرها، بالمشاركة الفعلية في أول حرب عربية         

 مؤكدين بذلك أن إسهامهم القوم يـأتي        ١٩٤٨إسرائيلية عام   
ن، فـي   تلقائيا من خالل رؤية إسالمية بينهما يدافع القوميـو        

إطار التاريخ العربي الحـديث، مؤكـدين أن رواد الحركـة           
القومية من غير المسلمين كانوا، برغم اختالف الدين، أبنـاء          
طبيعيين للثقافة العربية اإلسالمية، وإفرازا عاديا لمجتمعـات        
 .اإلسالمية، تبحث عن هوية قومية، دون تناقض مع عقيدتها

لف فاإلسالم فـي    أما بالنسبة لمصر، فإن األمر يخت     
مصر تأثر كثيرا  بالتاريخ االجتمـاعي للعصـر الفـاطمي،       
فضال عن األهمية المتزايدة للـدين عمومـا فـي التـاريخ            
المصري قبل اإلسالم وبعده، والمصريون لم يـدخلوا فـي          
مواجهات حادة مع خصم مسلم، مثلما حدث للشام في مواجهة          

ال أنها كانـت فـي      األتراك، فبينما كانت المواجهة وقاسية، إ     
 .مصر



 ١٠٩

  تنصيب تنصيب 
  الشريف حسين شيخًا لإلسالمالشريف حسين شيخًا لإلسالم

ربما من المفيد للباحثين التعرف على الوجه اآلخـر         
لعالقة الشريف حسين بالقوى المتصـارعة حسـين خـالل          
سنوات تلك الحرب كما تكشف عن مالمح سياستهم تجاهـه          
يتبين لنا أن األلمان أخذوا يلتفتون بجدية إلى أهمية زعمـاء           

 أن أول   - والحجاز بعد نشوب الحرب العالمية األولـى         نجد
التفاتة من جانب حكومة ألمانيا لزعماء نجد والحجـاز فـي           

 ويعود الفضل في    ١٩١٤الحرب حدثت في أواخر أغسطس      
هذا  إلى فنجنهايم سفير ألمانيا في العاصمة التركيـة الـذي            
نصح حكومته بالتقرب من زعماء المشرق العربـي وكبـار          

لعشائر في الشام عن طريق تقديم الهدايا والرشاوى؛        رجال ا 
حتى يمتنع هؤالء الزعماء عن عرقلة إعداد الحملة التركيـة          
على مصر كما يعود الفضل إلى فنجنهايم فـي لفـت نظـر             
حكومته إلى أهمية إشراف الحجاز بصفة خاصة لما يحتلونه         
من مكانة دينية رفيعة في نفوس المسلمين واستأذن حكومتـه          

 يستقبل بمقر عمله في إسطنبول عددا من أشراف الحجاز          أن



 ١١٠

 أغسـطس،   ٣٠الذين كانوا قد وصوال أخيرا هنـاك وفـي          
 استدعى هؤالء األشراف وأهداهم باسم حكومته مبالغ        ١٩١٤

متساوية من المال، مقابل تعهدهم بتأييد ألمانيا وتركيـا فـي           
 .مناهضة اإلنجليز

 فـي إطـار     جاء اهتمام األلمان بهؤالء األشـراف     
االهتمام العام بزعماء المشرق العربي، ولم يكن هناك فـي          
البداية اهتمام خاص بمنطقة محددة أو بشخصية بعينها، ولـم          
يبدأ هذا االهتمام في التحول من العام إلى الخاص في سبتمبر           

 عندما اقترح أحد المستشرقين األلمان العارفين بشئون        ١٩١٤
ا إلى اسـتقطاب الشـريف      المشرق العربي أن توجه عنايته    

حسين على وجه الخصوص، واقترح أن تضـغط حكومتـه          
على الدولة العثمانية لكي تعين الشريف حسين في منصـب          
شيخ اإلسالم؛ لما يمثله من خالل مكانته الدينية مـن خطـر            
على الخليفة العثماني إذا نجحت بريطانيا في كسبه لصـفها          

 .ضد الدولة العثمانية
تسأل البـارون أوبنهـايم رئـيس       وبعثت الخارجية   

الوكالة األلمانية الستخبارات الشرق حـول جـدوى األخـذ          
باقتراح تعيين الشريف حسين في منصب شيخ اإلسالم وفـي       



 ١١١

 سبتمبر رد في تقرير رافضا ذلك االقتراح بحجة أن هذا           ١٤
سوف يغضب األتراك كثيرا وقدم بدال من ذلك اقتراحا يدعو          

ي العالم اإلسالمي، االستقرار الـدولي      لتقوية مركز الخليفة ف   
 .العثماني في المشرق العربي

ومما يدعونا للشك في إخـالص أوبنهـايم أو وزارة      
الخارجية األلمانية بناء على رفضه االقتراح، أغلقت تمامـا         
باب الحديث فيه، وبدالً من ذلك راحت تبحث مشروع كـان           

وزارة ويدعو  أوبنهايم نفسه يروح له بقوة داخل أروقة هذه ال        
هذا المشروع إلى قيام ألمانيا بحملة دعائية لتقويـة مركـز           
الخليفة العثماني في العالم اإلسالمي هامش تقرير أوبنهـايم         

بقلمه يقول  ) تسمرمان(كتب وكيل وزارة الخارجية األلمانية      
يوافق على اقترح السيد أوبنهايم الخاص بالحملة الدعائيـة،         

جح في توجيه مثـل هـذا القـرار         وبذلك يكون أوبنهايم قد ن    
الخاص بسياسة ألمانيا تجاه الدولة العثمانيـة فـي المشـرق           
العربي في تلك الظروف الدقيقة الوجهة التي كـان يريـدها           
تجاه الدولة العثمانية في المشرق العربي في تلك الظـروف          
الدقيقة الوجهة التي كان يريدها لنفسه، حيث كان يتطلع ألن          

 .شراف من الشام على هذه الحملة الدعائيةيتولى بنفسه اإل



 ١١٢

إال أن آراء ومقترحات أوبنهايم كانت تجد في بعض         
األحيان من يفندها من بين المسئولين األلمان العارفين بشئون         
الدولي العثمانية والمشرق العربي وكان البـارون فنجنهـايم         
السفير األلماني في تركيا والجنزال ليمـان فـون سـاندرس        

عثة العسكرية األلمانية في الجيش العثمـاني علـى         رئيس الب 
رأس هؤالء المسئولين الـذين عارضـوا كثيـرا توجهـات           
أوبنهايم إذا كان من رأيهم عندما علموا باقتراح أوبنهايم أنـه          
ليس من الحكمة تجاهل سيد الحجاز القوي ورجاله في الوقت          
الذي يجري فيه أعداد الحملة التركية على مصر على قـدم           

ساق في الشام اقترح ساندرس على حكومته أن ترسل إلـى     و
العقيد كريس رئيس هيئة أركان الحملة التركية فـي الشـام           
عددا من القالدات واألوسمة األلمانية التي هي مـن الـذهب           
الخالص لكي يتم توزيعها باسم إمبراطور ألمانيا على كبـار          

 .الزعماء العرب وفي مقدمتهم الشريف حسين
لت وزارة الخارجية األلمانية حسـم هـذا        ولقد حاو 

التضارب الذي كان يعكس قلة خبرتهـا بالشـئون العربيـة           
 تستطلع رأي أحد مبعوثيها     ١٩١٤وأرسلت في أوائل نوفمبر     

في الشام في كبار زعماء المشرق العربي وفي مذكرة مطولة          



 ١١٣

وصلت من دمشق إلى برلين في أواخر شهر نـوفمبر ذكـر        
شريف حسين إنجليزي الميـول حتـى       المبعوث بروفي أن ال   

النخاع، لكنه تحت السـيطرة اآلن بفضـل سياسـة الدولـة            
العثمانية الحازمة معه وفي الحقيقة أحدث تقرير بروفر هـذا          
حول الشريف حسين وميوله اإلنجليزية ردودا واسعة داخـل         

 - لكن بتكاسل مثير للدهشـة       -وزارة الخارجية التي قررت     
الشريف، ومـن أخـرى كلفـت       وضع خطة تعامل خاصة ب    

 .الخارجية األلمانية أوبنهايم بوضع خطة عاجلة الستقطابه
لقد وضع الشريف تحت المراقبة اللصيقة للسـلطات        
األلمانية ورجال الوكالة األلمانية لالستخبارات التي يرأسـها        
من خالل قنصلية ألمانية يتم إنشاؤها لهذا الغرض في جـدة           

ستاذ ليتمان المستشرق بجامعـة     ورشح أوبنهايم من جانبه األ    
جوتنجن لتولي منصب القنصل كما رشح شخصـا مصـريا          
يدعى علي أحمد عناني يعمل مدرسا للغة العربيـة بجامعـة           
برلين؛ لكي يعاون ليتمان في القيام بمهام منصبه الرسـمية،          
أما بخصوص الجهاز الرقابي الذي كان مـن المفتـرض أن           

 في تلك القنصلية لكي يبلـغ       يتحرك تحت الغطاء الدبلوماسي   
الخارجية األلمانية أوالً بأول بكل ما يدور في الحجـاز فقـد            



 ١١٤

تولى أوبنهايم أيضا ترشيحهم من بين رجاله ثم أدى انشـغال       
األلمان الشديد بترتيبات أعداد الحملة التركية على مصر في         

 إلى تأجيل اتخـاذ     ١٩١٥،  ١٩١٤الفترة االنتقالية بين عامي     
 مسألة القنصلية األلمانية في جـدة وكـذلك عـدم           القرار في 

 .التوصل السريع ألفضل سبل التعامل مع الشريف حسين
واستطاع أوبنهايم أن يدخل في روع عدد ال بأس به          
من المسئولين األلمان أن مشروعه الدعائي واسـع النطـاق          
جدير أن يوقف ذلك التدهور الذي أخذ ينتشر فـي أوسـاط            

في أعقاب فشل الحملـة التركيـة علـى         الرأي العام العربي    
 مـارس   ١٥مصر، و من ثم قررت الحكومة األلمانية فـي          

 الموافقة على ذهاب أوبنهايم على رأس بعثة من عدة          ١٩١٥
أفراد إلى الشام ليمسك بزمام الحملة الدعائية، واضعة تحـت          
يده مبالغ طائلة من المال لإلنفاق منها على هـذه الحملـة،            

ايم يعد نفسه في برلين للرحيل إلى الشام عاد         وبينما كان أوبنه  
وطرح مرة أخرى على المسئولين في الخارجيـة األلمانيـة          
فكرة مراقبة الشريف حسين عن طريق إنشاء قنصلية ألمانية         
في جدة واقترح أوبنهايم هذه المرة أن يتولى القنصـل فيهـا            
أحد أعوانه من اليهود ويعي بروبيستر، الـذي كـان مـن            



 ١١٥

أن يقيم صداقة حميمة مع الشريف حسـين، و أن          المفترض  
يبعث بتقارير مفصلة عن تحركات الشـريف وصـالته أوالً          
بأول إلى الخارجية األلمانية عن طريق أوبنهايم في الشام ثم          

 .طريق فنجنهايم في أسطنبول
إال أن السلطات التركيـة عارضـت فكـرة إنشـاء           

 خوفًا من أن    القنصلية األلمانية في جدة ذلك الوقت الحساس،      
يؤدى هذا العمل إلى إثارة غضب الشـريف حسـين أو أن            
يؤدي شعوره بالمراقبة من قبل األلمان إلى دفعه لالتفاق مع          
اإلنجليز، ومما ال شك فيه أن فشل الحملة التركية على مصر           
و إرسال أوبنهايم وبعثه إلى الشام قد أدى أيضا إلـى تـوتر             

 .العالقة



 ١١٦

  األتراك واأللماناألتراك واأللمان
 عبر العديد من المسئولين االتراك عن ضـيق         حيث

صدورهم من تدخل األلمان وفي مقدمتهم ليمان فون ساندرس         
في شئونهم كما ساورتهم شكوك بأن ألمانيا تسـعى إلقامـة           
عالقات مباشرة من خلف ظهورهم مع الزعماء المحليين في         
المشرق العربي، وأنها ربما تعمل ضـد مصـلحة الدولـة           

ه المنطقة، أو ربما تخطط لبسـط سـيطرتها         العثمانية في هذ  
على األراضي العثمانية بالكامل، وقـد تـولى أنـور باشـا            
مسئولية إبالغ سفير ألمانيا فـي إسـطنبول بفحـوى تلـك            

 بـاعتراض   ١٩١٥ أبريـل    ٢المخاوف؛ حيث أبلغـه فـي       
الحكومة التركية على قيام القناصـل األلمـان فـي الشـام            

لعرب كما أبلغه بأن الوقت غير      باالتصال بالزعماء المحليين ل   
 .مناسب الفتتاح القنصلية األلمانية من جدة

وقد أظهر فنجنهايم لحكومته تفهمه لمخاوف األتراك       
وطال منها الحد من نشاط أوبنهايم وببعثته المثيرة للجدل في          
الشام والحجاز، كما اقترح أن يشارك األتراك بشكل مكثـف          

إلسـالمي، وأن يقتصـر دور      في الحملة الدعائية في العالم ا     
 .أوبنهايم على التخطيط واإلشراف



 ١١٧

لكن أوبنهايم كان قد اندفع في تنفيذ خطته ونجح منذ          
 في إقامة عالقة وطيدة مع األمير فيصـل         ١٩١٥أوائل مايو   

نجل الشريف حسين وقد ساعده في هـذا معرفتـه القديمـة            
بالشريف حسين نفسه، عندما كان الشريف يقيم في أسطنبول         

ي أواخر عهد السلطان عبد الحميد كما لعب أحمـد شـفيق            ف
باشا رئيس ديوان الخديوي عباس حلمي الثاني دورا بـارزا          

 .في األعداد للقاء األول الذي جمع أوبنهايم باألمير فيصل
وكان الشريف حسين قد بعث بابنه األمير فيصل إلى         

 لكي يزيـل مـن نفـوس        ١٩١٥أسطنبول في أوائل أبريل     
ين أي شكوك من ناحيته، وليؤكد على والئه لهم ويعد          المسئول

هذا مناورة ذكية من جانب الشريف، أراد بها أن يغطي مـن           
ناحية عالقته القوية باإلنجليز وإقامة على التآمر معهم ضـد          
األتراك ويبدو أن الشريف حسين نجح من خالل رحلة ابنـه           

دى تلك في أن يخدع الجميع، وأن يحسن من صورته كثيرا ل          
األتراك واأللمان فتقرير أوبنهايم مليء بعبـارات اإلطـراء         
حول إخالص الشريف حسين لألتراك واأللمان ونفـى أيـة          
عالقة له باإلنجليز، إلى الحد الذي جعل فنجنهاي نفسه يعتقد          



 ١١٨

أن العناصر التركية سيئة النية كانت هي التـي تقـف وراء            
 .نجليزتلطيخ صورة الشريف حسين واتهامه بالعمالة لإل



 ١١٩

  عالقة عالقة 
  الشريف حسين بالقوى الكبرىالشريف حسين بالقوى الكبرى

وبناء على طلب األمير فيصل لعب أوبنهـايم دورا         
ملموسا في الدفاع عن موقف الشريف حسين وإخالصه لدول         
الوسط لدى رجال الحكومة التركية ومن ثم ساعد أوبـرلين،          
وحيث تمكن من إقناع حكومته بأنه توصل إلى وضع أسـس           

بين الشريف حسين وكـل مـن تركيـا         سليمة لعالقة وطيدة    
 مايو  ٨وألمانيا خاصة وأنه في لقائه األول باألمير فيصل في          

 وفي حضور شفيق باشا توصل إلى اتفـاق مكتـوب           ١٩٢٥
حول دور الشريف حسين في الدعاية ضد بريطانيا في العالم          

 .اإلسالمي
وبادر أوبنهايم بالتوسط للشريف حسين لـدى أنـور         

ولة العثمانية تمويل مشروع ثورة عربيـة       باشا؛ لكي تقبل الد   
كبرى بقيادة الشريف ضد اإلنجليز في الخليج العربي وفـي          

 عقد األمير فيصل نيابة عن والده مع أنـور        ١٩١٥ مايو   ١٠
باشا معاهدة أخرى مكتوبة في ورقتين حول التعـاون بـين           



 ١٢٠

الشريف والدولة العثمانية في ترتيب هذه الثورة، وطبقًا لبنود         
 .معاهدةهذه ال

وفي لقاء ثان بين األمير فيضـل وأوبنهـايم، بـرر           
األمير اتصال والده باإلنجليز بحاجته للمؤن والغـالل التـي          
تحضرها السفن اإلنجليزية إلى موانئ الحجاز، لتلبية حاجات        
رعايا الشريف وعبر فيصل عن استعداد والده التام لقطع كل          

سكان الحجاز من   صلة له باإلنجليز في حالة تدبير احتياجات        
 .الغالل ووعده أوبنهايم بالنظر أيضا في تلك المسألة

و إذا قمنا بمقارنة اتفاق الشريف حسين مع األتراك          
واأللمان من جانب باتفاقه مع اإلنجليز من جانب آخر، نجـد           
أن االتفاق األول كان يفتقر لكل ما يشبع تطلعات الشريف في           

 بكل اإلغراءات التي يسـعى    حين أن االتفاق الثاني كان مليًئا     
إليها، فكان اإلنجليز بذلك أكثر إدراكًا بما يجول في صـدر           
الشريف حسين وقدموا إليه وعودا براقة بمملكة واسعة فـي          
األراضي الخاضعة للدولة العثمانية، مقابل الثورة عليها فـي         
حين أن األتراك واأللمان حملوه في اتفاقهم معه الكثير مـن           

جبات دون أن يقدموا له ما يشـبع طموحاتـه،          األعباء والوا 
وبذلك كان من األحرى بالشريف حسين أن ينفض يديه مـن           



 ١٢١

اتفاقه مع األتراك واأللمان ويقطع صالته بهم ويهب بالثورة         
بدعم واتفاق مع اإلنجليز في حين وقف أوبنهايم فارغ الفـم،           
من خلفه كل المسئولين األلمان، أما أحداث تلك الثورة التـي           

شبت في الحجاز والشام والتي كان من المفترض أن تتحرك          ن
 .في اتجاهات أخرى ولحساب األتراك واأللمان وليس عليهم



 ١٢٢
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 ١٢٥

  الحلم والواقع الحلم والواقع 
  الجنة المفقودة الريفالجنة المفقودة الريف

لو أعطيت مليون جنيه، ماذا سوف تفعل بها؟ هـذا          
سؤال كانوا يسألونه لنا دائما عندما كنا شبابا، سؤال يطلـق           
منا الخيال هائما، ويطلق فينا أحالم اليقظـة وكانـت هنـاك            

إحداهما أن أشتري يختا، وأسـتأجر      : إجابتان محتملتان لدي  
أوركسترا، وأبحر حول العالم مع أصدقائي مستمعين إلى باخ         

أن أبنـي قريـة يتبـع فيهـا         : وشومان وبرامز، واألخرى  
 .الفالحون أسلوب الحياة الذي أتمناه لهم

أما أبي فكان يتجنب الريف، فهو بالنسبة لـه مكـان           
بعوض  والماء الملوث، وكان يمنع أطفاله       مليء بالذباب، وال  

أن تكون لهم أية عالقة به، ورغم أنه كان يمتلك العديد مـن             
الضياع في الريف إال أنه لم يكن يزورها قط، وال يقترب من            
الريف ألكثر من المنصورة العاصمة اإلقليمية؛ حيـث كـان          
يذهب مرة كل سنة ليلتقي بوكالئـه فـي األرض ليقـبض            

ى السنة السابعة والعشرين من عمري لم أضـع         إيجاره، وحت 
 .قط قدمي على أي من ممتلكاتنا في الريف



 ١٢٦

أما أمي فقد قضت جزءا من طفولتها مـن الريـف،           
فكانت تحتفظ له بأمتع الذكريات، وكانت تتوق حتى آخر يوم          
في حياتها للعودة إليه، وكانت تقص علينـا حكايـات عـن            

سيرها، وعن كل حيوانـات     الخراف الوديعة التي تتبعها في      
المزرعة، والدجاج والحمام وكيف كانت تنشـأ الصـداقات         

 .معها
وقد تحدث هاتان الصورتان في خيالي لتنتجا صورة        
للريف كجنة، ولكنها جنة يظلُّها من فوقها سـحب الـدخان،           
وجداولها التي تجري تحت األقدام قـد أصـبحت موحلـة،           

ه ينبغي عمل شيء    والزمتني هذه الصورة وجعلتني أشعر أن     
 .ليستعيد الريف المصري نعيم الجنة

و إذا كانت المشكلة قد بدت لي بسيطة، فسبب ذلـك           
أنني كنت شابا بال خبرة على أنها كانت وما زالـت مسـألة             
تشغل الجانب األعظم من أفكاري ونشاطاتي من وقتها حتـى     

 .اآلن
وبسبب من إحساسي هذا تجاه الحياة الريفية، وجدتني        

عا عندما أتممت دراستي الثانوية إلى أن قـدمت طلبـا           مدفو
لدخول مدرسة الزراعة العليـا، وكانـت خبرتـي العمليـة           



 ١٢٧

بالفالحة قاصرة، وهنا بدأ يخطر لي أنه لن ألتحق بالزراعـة         
 .وتوجهت إلى مدرسة الفنون التطبيقية للدراسة والعمارة

 



 ١٢٨

  دراسة العمارةدراسة العمارة
قيـة؛ حيـث    وذهبت بدال من ذلك إلى الفنون التطبي      

اخترت دراسة العمارة، وبعد تخرجي ذهبت يوما لإلشـراف         
على بناء مدرسة في طلخا، مدينة ريفية صغيرة على النهـر           
في شمال الدلتا، مقابل المنصورة وكان موقع المدرسة خارج         
المدينة، وبعد أول يوم أو يومين غيـرت طريقـي عامـدا            

منظر ورائحة  ألتجنب اختراق المدينة فقد بلغ اشمئزازي من        
الشوارع الضيقة الغارقة في الطين وكل أنواع القذر، حيـث          

 المـاء الوسـخ، وقشـور       –تلقي بانتظام كل قمامة المطابع      
 وبلغ من اكتئابي    -السمك والخضروات العطنة وبقايا الذبائح    

 وواجهاتهـا المفتوحـة     -من ظهر الدكاكين الصغيرة الزرية    
هي تعرض سـلعها    على ما في الشارع من ورائح وذباب، و       

البائسة على المارة المبتلين بالفقر، بلغ من هذا كله أني لـم            
 .أعد أستطيع تحمل المرور خالل المدينة

وظلت صورة هذه المدينة تالزمني، ولم أعد أستطيع        
التفكير إال في استسالم هؤالء القرويين لحالهم استسالما يائسا         

م الذليل لكل هذا    في نظرتهم للحياة نظرة ضيقة قاصرة وتقبله      
الوضع المروع الذي يجبرون فيه على إنفاق حياتهم كادحين         



 ١٢٩

في سبيل المال وسط المباني الزرية في طلخا وكان ما يتبدى           
من المباالتهم يمسك بخناقي وكنت أتعذب من عجزي أمـام          
هذا المشهد، فمن المؤكد أن هناك شيئا ما يمكن عمله؟ ولكن           

 ما هو؟
ارقين في بؤسهم بما ال يسـمح       إن الفالحين تجدهم غ   

لهم بالمبادأة إلى التغيير إنهم يحتاجون لبيوت الئقـة ولكـن           
البيوت غالية وفي المدن الكبيرة ينجذب الرأسـماليون إلـى          

 –عائد االستثمار في اإلسكان وكثيرا ما تقدم الهيئات العامة          
 تسهيالت واسعة للمواطنين    –الوزارات ومجالس المدن، إلخ     

الرأسماليون وال الدولة يبدو أنهم يرغبـون فـي أن          ولكن ال   
يأخذوا على عاقتهم تمويل بيوت الفالحين، التي ال تعود بأي          
إيجار على الرأسماليين، وال تعود على السياسيين إال بأقـل          
األمجاد وهكذا فإن كال الطرفين ينفضان أيديهما من األمـر          

تـى  ويظل الفالحون ال يستطيعون ذلك وهـم ال يكـادون ح          
يستطيعوا تحمل ثمن البوص لتسقيف أكواخهم، فكيف يمكنهم        
أن يأملوا شراء أعواد الحديد الصلب أو الخشب أو األسمنت          
إلقامة بيوت جيدة؟ وكيف يمكنهم أن يدفعوا أجـر البنـائين           

 .إلقامة البيوت؟ ال



 ١٣٠

  طور اللبن األول طور اللبن األول 
  الوحيد إلعادة بناء الريفالوحيد إلعادة بناء الريف

 الخير أقصى الخير مثله كالماء،
ه بالتأكيد لوضع غريب أن أي فالح فـي مصـر           إن

يحوز قدر فدان من األرض باسمه يمتلك منزالً، بينما مالك          
األراضي من أصحاب المائة فدان أو أكثر ال يتحملون دفـع           
ثمن منزل إال أن الفالح يبني منزله من الطـين، أو طـوب             
اللبن، الذي يحفره من األرض ويجففه في الشمس وها هنـا،           

ه وكوخ متداع في مصر كانـت اإلجابـة علـى           في كل عش  
مشكلتي فهنا طيلة السنين والقرون ظل الفالح يستثمر بحكمه         
وهدوء مادة البناء الظاهرة، بينما نحن بأفكارنا الحديثة مـن          
التعليم المدرسي ال نحلم أبدا باستخدام مادة مضـحكة هكـذا           

م ال؟  مثل الطين لعملية خلق جدية للغاية مثل المسكن ولكنه، ل         
من المؤكد أن بيوت الفالحين قد تكون ضيقة ومظلمة وقذرة          
وغير مريحة ولكن هذا ليس نتيجة خطأ من طـوب اللـبن،            
فليس هناك ما ال يمكن إصالح أمره بالتصميم الجيد وحسـن           
االنتفاء، لماذا ال نستخدم لبيوتنا في الريف هذه المادة التـي           



 ١٣١

أي فارق بين بيـت     من السماء؟ ولماذا ينبغي أن يكون هناك        
الفالح، وبيت المالك؟ هيا نبنيهما معا مـن طـوب اللـبن،            
ونصممها معا تصميما جيدا وسوف يمكن لهما معا أن يوفر          

 .لمالكيهما الجمال والراحة
وهكذا أخذت أصمم بيوتا من الطوب اللبن، وأنتجت        

 معرضا في   ١٩٣٧عددا من التصميمات بل وأقمت في سنة        
بعدها في القاهرة؛ حيث ألقيت محاضرة عـن        المنصورة، ثم   

تصوري للبيت الريفي، وقد تأتت عن هذه المحاضرة عـدة          
فرص للبناء ومزيد من العروض لاللتقاء، وكانت هذه البيوت         
في غالبها لعمالء أغنياء من المستوى الراقي، وكـان فيهـا           
بالتأكيد تحسين عن نمط البلدة القديم للبيـت الريفـي، إال أن            

لك في أغلبه أنها كانت أكثر جماالً على أنها بـالرغم           سبب ذ 
من جدرانها االقتصادية المصنوعة من الطوب اللبن، لم تكن         
أرخص كثيرا من المنازل المبنية من المواد األكثر تقليديـة          

والسبب هو غلو ثمن خشـب األسـقف، ومـع          ) كالسيكية(
قص الحرب توقف كل البناء لقلة إمدادات الحديد والخشب، ون        

مواد البناء ثم خطر له أنه ما دام لدي من الطوب اللبن، فإني             
لست بأسوأ حاال من أجدادي األقدمين، وأسـتطيع أن أبنـي           



 ١٣٢

الجدران ويمكن استخدام الطوب اللبن في عمليات التسـقيف،     
 .وكذلك في عمل العديد من األقبية



 ١٣٣

  النوبة النوبة 
  تكنيك قديم للتقبية ما زال باقيا تكنيك قديم للتقبية ما زال باقيا 

 غادرت القطـار فـي      ١٩٤١ير  ذلك صباح في فبرا   
أسوأ، وفي صحبة عدد من الطلبة والمدرسين مـن مدرسـة           
الفنون الجميلة، كان الطلبة يقومون برحلة دراسية للمواقـع         
األثرية، وانتهزت الفرصة للذهاب معهم لمشاهدة ما ينبغـي         

 .رؤيته في النوبة
كانت هذه الرحلة المعمارية بالنسبة لي رحلة قـنص         

ب اللبن، وبعد أسوان ذهبنا لألقصـر، حيـث         وراء أقبية طو  
 –أبهجني بوجه خاص أن أتفحص صوامع قمـح األمسـيوم       

 عام،  ٣٤٠٠مخازن طويلة مقببة، بنيت من طوب اللبن منذ         
 .إنها كما يبدو مادة تتحمل تحمالً جيدا

كان ذلك عالما جديدا على قرية بأكملها رحبة جميلة         
من البيت التالي لـيس     نظيفة، ومتجانسة، كل بيت فيها أجمل       

هناك في مصر أي مما يشبه ذلك، إنها قرية من بلد لألحالم،            
لعلها من قرى مدينة قديمة مخبوءة فـي قلـب الصـحراء            
الكبرى، وقد احتفظ بها مهندسها المعماري طيلة القرون بـال    



 ١٣٤

تلوث من أي ثيرات أجنبية أو لعلها كانت من حشـد تعـس             
ر سامقا مرتاحا مسقوفًا سقفا     للبيوت، وإنما كل بيت يتلو اآلخ     

نظيفًا من الطوب وكل نزل مزين على نحو فردي أنيق حول           
 .المدخل بأشغال المخرمات الطوبية حليات بارزة من الطين

وكان لي صديق آخر يعيش في المرج خارج القاهرة         
مباشرة وهو حامد سعيد، وكان فنانا يعيش مع زوجتـه فـي            

يكون قريبا من الطبيعـة     خيمة، وسبب ذلك في جزء منه أن        
التي كان يعشقها عشقا جما وفي جزء آخر ألنه ال يسـتطيع            
تحمل أسعار المنازل وعندما سمع عـن مزرعـة الجمعيـة           
الملكية للزراعة في بهتيم، وكيف كانت تكلفة بنائها رخيصة،         
فإنه اهتم باألمر أشد االهتمام؛ ذلك أنه ظل لزمن يحتاج  إلى            

 .مرسم
 

رة على المباني وعندما رأى النوعية      وذهب ليلقي نظ  
الفريدة للنور في مقصورة ذات سقف مقبى قرر في الحال أن           
يبني في الحال لنفسه مقصورة مماثلة وكان لـبعض أقاربـه           
عزبة أقمنا فيها مرسما يتكون من حجرة واحدة كبيـرة ذات           



 ١٣٥

قبة ومقصورة تطل على الحقول وعلى منظـر يـؤدي بـال         
 .ن من أشجار النخيلانقطاع لفدان إثر فدا



 ١٣٦

  مولد القرنة الجديدة الموقعمولد القرنة الجديدة الموقع
انعقدت لجنة الختيار موقع للقرنة الجديدة، وتكونـت        

رئيس قسم التفتـيش، وعثمـان      (من ممثلين لمصلحة اآلثار     
، وعمـدة القرنـة، ومشـايخ       )رستم، وكبير مفتشي األقصر   

النجوع الخمسة فهيا وإياي، وكان على هذه اللجنة إن تعثـر           
يبتعد تماما عن كل اآلثار القديمة مما يعني أنه ال          على موقع   

يمكن إقامة القرية الجديدة على التالل التي تعلو وادي النهر،          
هو األمر الذي كان يبدو معقوالً بأكثر؛ وذلك أن هذه الـتالل         
كانت مكتظة لمسافة تقرب من ثالثة أميال ونصـف الميـل           

ية، وذلك من   بطول حافة األرض الزراعية التي تمتلكها القر      
وادي الملكات حتى وادي القرود، وأخيرا  استقر رأينا على          
رقعة من األرض الزراعية قريبة مـن الطريـق الرئيسـي           

في حقـل  :  أي–والخط الحديدي وتنخفض في أحد األحواش      
جاف باستمرار تتم وقايته من ماء الفيضان بمنظومـة مـن           

 خمسون  الجسور وتم شراء األرض شراء جبريا، كان هناك       
 . جنيه مصري٣٠٠فدانا، ثمن كل فدان منها 

ومهما كان مشروع بناء قرية كاملة هو في النهايـة          
مشروع جذاب، إال أن األمر فيه أيضا ما يحبط بعض الشيء           



 ١٣٧

عندما يواجه المرء بخمسين فدانًا من أرض بكـر وبسـبعة           
آالف فرد من سكان القرية كان عليهم أن يخلقـوا ألنفسـهم            

ة هناك وكان هؤالء األفراد جميعهم بما هم عليـه          حياة جديد 
من صلة قرابة في شبكة معقدة من صـالت القرابـة بالـدم             

 كائنا  -موبالزواج، وبعاداتهم وميولهم، وبصداقاتهم وعداواته    
اجتماعيا في توزان رهيف، يتكامل حميما مع طوبوغرافيـة         

ان  هذا المجتمع بأسره، ك    –القرية، وصميم لبناتها وأخشابها     
 .يلزم أن يتم تفكيكه ليعاد بناؤه في موقع آخر

وحتى أصدقك القول، فقد كانت سـعادتي مـن أول          
األمر مشوبة بأكثر من عمل يثير الهواجس فقد كان غريبـا           
بما يكفي أن تقام قرية بأكملها دون الرجوع إلـى مصـلحة            
المباني األميرية، بل إن ما يثير الخوف أكثر من ذلك أن أجد            

مسئول الوحيد عن خلق هذه القريـة، ولـي مطلـق           نفسي ال 
 .الحرية ألن أفعل بالموقع ما أشاء

كان األمر يحتاج إلى مهندس معماري واثق من نفسه       
جد الوثوق ليبدأ البناء هناك على مرأى مـن معبـد الـدير             
البحري، والرامسيوم، وتحت نظرة األعين المنذرة لتمثـالي        

 .جاه موقعناممنون وهي تحدق ببرود عبر الريف ت



 ١٣٨

  عملية اتخاذ القرارعملية اتخاذ القرار
الحضارة تنطلق من الجذور وتتسرب لتنفذ إلى كـل         
طلع إلى الورقة والزهرة والبرعم ومن خلية لألخرى، وكأنها         
دم أخضر ويطلقها رذاذ المطر كعطر من زهور منداة يفعـم           
الهواء ولكن الحضارة إلى تنصب على الشر من فوقهم مـن           

 ينعقد السـكر الرطيـب وهكـذا        على، ال تلبث أن تنعقد كما     
يصبحون مثل عرائس السكر، وعندما يـبللهم بعـض رذاذ          
 .المطر الواهب للحياة، فإنهم يتالشون، يذوبون في خليج لزج

وعلى المهندس المعماري أال يفترض أن هذا التراث        
هو عائق له وعندما تكون كل قوة الخيال البشري مدعومـة           

الناتج يكون أعظـم كثيـرا      بثقل تراث حي، فإن العمل الفني       
مما يستطيع إال فنان إنجازه عندما ال يكون لديه تراث يعمل           

 .من خالله أو عندما ينبذ عامدا تراثه
وجهد اإلنسان الواحد قد ينتج عنه تقدم هائل تمامـا،          
إذا كان يبني عمله على تراث راسخ، واألمـر يكـاد يشـبه             

هو مـن قبـل   إضافة بلورة ميكروسكوبية واحدة إلى محلول   
محلول فوق المتشبع، وهكذا فإن المحلول كله يتحول فجـأة          
إلى بلورات على نحو رائع، على أن األمر يختلف عن هـذه            



 ١٣٩

العملية الفيزيائية من حيث إن هذا التبلور الفني لـيس ممـا            
يحدث مرة واحدة وأخيرة، ولكنه عملية تفاعل يجب تجديدها         

، واإلنجاز دون إيفاء فيه     الكمال من غير اكتمال فائدته    : "أبدا
 ).الوتزي"(ما يرغب 

والعمارة ما زالت من أكثر الفنون تعلقًـا بـالتراث          
وعمل المهندس المعماري يقصد به أن يتم استخدامه، وشكل         
العمل يتحدد إلى حد كبير بما سبقه وهو يقام أمام الجمهـور            
حيث يجب أن يراه أفراده كـل يـوم، وينبغـي أن يحتـرم              

عماري أعمال سابقيه ويحترم إدراك الجمـاهير؛       المهندس الم 
وذلك بأال يستخدم معماره كوسـيلة لإلعـالن الشخصـي،          
والحقيقة أنه ما من معماري يستطيع تجنب اسـتخدام عمـل           
المعماريين السابقين له، ومهما كان ما يبذله من جهد جريـا           
وراء األصالة، فإن الجزء األكبر من عمله يكون إلـى حـد            

 إلى تراث أو آخر، فلماذا ينبغي إذن أن يـزدري           بعيد منتسبا 
تراث بلده هو نفسه أو منطقته؟ ولماذا ينبغي أن يجر تراثًـا            
أجنبيا في تركيبات مصطنعة وغير مريحة، ولماذا ينبغي أن         
يكون من الوقاحة بالنسبة للمعماريين األسبق حتـى ليشـوه          
أفكارهم ويسيء تطبيقها؟ وهذا هو ما يحدث عنـدما يؤخـذ           



 ١٤٠

عنصر معماري تم تطويره عبر سنوات طويلة إلـى حجـم           
 .وشكل ووظيفة كلها متقنة، ثم يستخدم مقلوبا رأسا



 ١٤١

  إحياء ِحرف التراث في القريةإحياء ِحرف التراث في القرية
كان من المعتاد أن يوجد في األقصر والقرى التـي          
من حولها نوع جديد شائق من التجارة؛ ذلك أنه لمـا كـائن             

ر حتى يصنع بابا فإنه     الخشب نادرا ومن نوع سيئ فإن النجا      
يشكله من ألواح صغيرة كثيرة تسمر معا في نمـط أصـيل            
بهيج وما زال عدد قليل من هذه األبواب موجودا، خاصة في           
قرية نقادة، ولكن أصحابها مشغولون بهدمها ليضعوا مكانها        
أبوابا من النوع األوروبي المعتاد ذي األلواح األربعة، الذي         

 ).أمريكاني(لعجب ملكاني سمى على نحو يثير اي
وعندما وصلنا إلى إقامة األبواب لبيوتنا في القرنـة،         
ورفض نجاري إبراهيم عجالن في ازدراء أن يصنع أبواب         

التراثية، وعندما ضغطت عليه قال إنه نجار بمثل        " الصبرات"
ما ينبغي للنجار، وقد تدرب في المدينة، وال يعرف األساليب          

رية وتصادف أن كان عنـدنا نجـار        الخرقاء للنجارة في الق   
 –قروي قد أتى لصنع ذراع طاحون، فسألت هـذا الرجـل            

 إن كان يستطيع صنع أبواب      –الذي كان يعمل بقدوم ال غير       
الصبرات، وأجاب بالطبع، وعندما احتضنته أمـام إبـراهيم         
عجالن ودعوته بأنه فنان حقيقي، إنسان أستطيع أن أفهمـه،          



 ١٤٢

ربت على ظهره، وفـي نفـس       مصري حقًا، وابتسمت له و    
الوقت تجهمت عابسا لعجالن ودعوتـه بأنـه إنسـان بـال            
إحساس، وبال فن، فهو مقلد، ومزيف، وليس مصريا، وإنمـا          
هو ملكاني، وليس صنايعيا، وإنما هو مجرد قاطع أخشـاب          
أخرق ال يستحق ما عنده من عدد حتى وصلت به إلـى أن             

حسن ": قال له يصبح في حال مرهف من المهانة والغضب، ف       
جدا، إذا كنت تريد أن تثبت أنك حقًا أفضل من نجار القريـة             

اذهب .. هذا، فلديك تسعة أبواب هناك يجب صنعها للدكاكين       
واصنعها، واجعل كل واحد منها مختلفًا، هيا بعيدا، وال تعـد           
ثانية إال إذا أثبت لي أنك يمكنك صـنع أبـواب الصـبرات             

، فما إن أجبر على العـودة       وقد فعل " بأفضل من هذا الرجل   
إلى التراث الوطني حتى أصبح هو أيضا متحمسا له، قبل أن           
يمضي زمن طويل أصبح ينتج أكثر األنماط جماال، وإبداعا،         

 .وكان أفضلها باب المسجد الضخم
ومرة أخرى قد أخذت اثنين من البنـائين؛ بغـدادي          

حثـون  أحمد وعلي العرابي إلى الغناء ولما كنت أريد مكانًا ي         
فيه أنهم على سجيتهم دائما بتقديم النقد السليم الحصيف بما قد           

 .ال يستطيع حتى الكثيرون من المهندسين المعماريين



 ١٤٣

  الملقف أو مصيدة الريحالملقف أو مصيدة الريح
في أوروبا حيث ال يكون للتحكم في الحرارة أهميـة          

أن تـدخل الهـواء،     : رئيسية تقوم النافذة بخدمة ثالثة أهداف     
تجعلك ترى ما في الخارج، على أن       وأن تدخل الضوء وأن     

هذه الوظائف الثالث ليست مما ال يقبل أن ينفصل والحقيقـة           
أن البنائين في الشرق األوسط قد اعتادوا أن يفصـلوا فيمـا            
بينها؛ ففي بيوت القاهرة القديمة تؤدي وظيفة التهويـة فـي           

) الملقـف (بواسطة تجهيز يدعى    ) القاعات(األبهاء الرئيسية   
يح في أعلى حيث تكون قوية نقيـة وذلـك عـن           يصطاد الر 

طريق تصميم الغرفة تصميما خاصا حيـث يكـون الجـزء           
عاليا جدا بما يجعل الهـواء السـاخن        ) الدرقاعة( المركزي  

يهرب عند القمة ويمكنان تقام مصيدة الريح هـذه بالزاويـة           
المناسبة بالضبط الصطياد الريح، بصرف النظر عن توجيه        

 .البيت
ستخدمنا في المدارس التي بنيناها فـي القرنـة          لقد ا 

مصيدة ريح تتكون من مجرى للهواء يشبه المدخنة له فتحـة           
كبيرة في أعلى تواجه الريح السائرة وقد وضع من داخلهـا           
صفحة معدنية مائلة ممتثلة بفحم يمكن أن يتم بلّه بصـنبور            



 ١٤٤

وينساب الهواء من على هذا الحاجز، فيتم بذلك تبريده قبـل           
 يدخل الحجرة وفي هذه األداة ما يذكر بالسلسـبيل الـذي            أن

كان يوجد منتصبا في قاعات وإيوانـات البيـوت العربيـة           
القديمة، وكان من لوح من الممكن في التطبيقات المسـتقبلة          
لقاعدة مصيدة الريح أن يجعل الحاجز المبرد مرئيا، ويصنع         

ـ     رات من مادة ماصة في القرنة انخفاض الحرارة داخل الحج
 .١٠ْالدراسية بقدر 

أما وظيفة توفير رؤية المشهد فتقوم بهـا المشـربية          
وهي نوع من نافذة خارجة تبني الجافي بما يناسب قبـل أن            
يدخله إلى الغرفة ويمكن لسيدات البيت أن يجلسن من خلـف           

 .هذه المشربية ويراقبن الشارع في راحة وهن معزوالت
الريح لتحررنـا   وهكذا فإننا نستطيع استخدام مصيدة      

من الحاجة إلى توجيه البيت للريح وبهذا نضع في االعتبـار           
فحسب التوجه الشمسي، والحقيقة أنه حتى هذا سيكون إلـى          
حد ما أمرا ثانويا بالنسبة لمتطلبات المشروع عن االنتظـام          
يجعل الشكل رتيبا ، وكل انحراف يعنـي نظـرة اعتباريـة            

كله الخاصـة وهـذا أمـر       فردية لكل بيت وحال فرديا لمشا     
 .مرغوب فنيا



 ١٤٥

  مباني الخدمة العامة مباني الخدمة العامة 
  ووسائل الترفيه العامة المسجدووسائل الترفيه العامة المسجد

المسجد هو أساسا مكان مغلق لحماية المصلين أثناء        
صالتهم، وفي يوم الجمعة يجب أن يحضر كل فرد الصـالة           
إلى المسجد؛ حتى يستمع الكل إلى خطبة وعـظ، وتتنـاول           

القية أو سياسية ويجـب أن      موضوعات ذات تنوع واسع، أخ    
يتوجه كل المصلين إلى مكة وهكذا فـإن علـى المهنـدس            
المعماري أن يوفر لهم ذلك وعليه فإن توجيه المبنى نادرا ما           
يتفق مع اتجاهات الشوارع في المدينة وفي كثير من المساجد          
القديمة يكون في التحول من باب الشارع وحائطه إلى الداخل          

رض مشكلة معمارية شائقة، تحل بترتيب      الموجه إلى مكة يف   
مبهج للمرات والمساحات تكون له فائدة أيضا في أن يجعـل           

 .المرء ينسي أن الشارع في الخارج مباشرة
ويتجمع المصلون في ساحة الصالة الرئيسية وهم في        
صفوف طويلة قبالة الشيخ ولتشجيع المواظبة على الصـالة،         

ل يسـتحقون الثـواب     فإنه يقال إن من يحتلون الصـف األو       
األكبر، ولك صالة يدعى لها بواسـطة المـؤذن مـن قمـة             



 ١٤٦

المئذنة، وفي المساجد الكبيرة قد يحتاج األمر إلى تبليغ األذان        
للمصلين من منصة في وسط المبنـى وينبغـي أن يتطهـر            
المصلون قبل الصالة ومن وكان من يستطيعون االسـتحمام         

مكانا وماء لالغتسـال    في بيوتهم هم قلة، فإن المساجد توفر        
 .والوضوء

ولما كان تصوير أشكال شبه حيـة ممنوعـة علـى          
الفنانين العرب، فإنهم حولوا كل مهاراتهم وحساسيتهم إلـى         
تجويد؛ فنهم في الخط وفي المساجد اإلسالمية العظميـة قـد           
تكون كلمة اهللا وحدها هي ما تزين الجـدران، إال أن هـذا             

يسرا تيسيرا جميالً برشـاقة     الهدف الثقافي الصارم يصبح م    
الحروف ذاتها وتضغط انحناءات الكتابة العربية وتقيد مـن         
داخل إفريز حجري ضيق؛ حيث تتشابك األحرف مع نباتات         
تقليدية بحيث يطوق الجدار بأنماط ال نهاية لتنوعها وعنـدما          

 .يتبعها المصلي فإنه طول الوقت يردد كلمة اهللا
جاره المعـدودة وعلـى     كان هناك الفناء المفتوح بأش    

جوانبه األربعة تنفتح إيوانات المذاهب األربعة فـي القرنـة          
وفيما عدا اإليوان الغربي كانت هـذه اإليوانـات مسـاحات           
مغطاة وقد سقفت بسرب كامل من القباب الصغيرة تهـيمن           



 ١٤٧

عليها قبة كبيرة جدا تغطي المنبر والقبلة في اإليوان الرئيسي          
د بحيث يمكن للمصلين أن ينظموا      والقباب محمولة فوق عقو   

 .أنفسهم في صفوف طويلة جدا عبر كل عرض المبنى



 ١٤٨

  األسرةاألسرة
المجتمع المسرحي في مصر ما زال يختلف تمامـا         
عن المجتمع الحضري والقرية ما زال يوجد فيها كل صنوف          

 كما مثالً في الفخار والنسـيج واألشـغال المعدنيـة،           –الفن  
ل في الكثير من أشكال الترفيـه       ونسيج الحياة في القرية يدخ    

واالحتفاالت التي تعد جزءا من الفن الشعبي مثلها مثل الفنون          
 .اإلنتاجية

والمجتمع الريفي في مصر ما زال يختلف تماما عن         
المجتمع الحضري والقرية ما زال يوجد فيها كـل صـنوف           
الفن كما مثالًً في الفخار والنسيج واألشغال المعدنية ونسـيج          

 في القرية يدخل فيـه الكثيـر مـن أشـكال الترفيـه              الحياة
واالحتفاالت التي تعد جزء من الفن الشعبي مثلها مثل الفنون          

 .اإلنتاجية
في حفل الزفاف مثالً، توجد فرقة للموسيقى ومعهـا         
راقصة، بينما يأتي شبان القريـة متبختـرين ليستعرضـوا          
براعتهم في التحطيب، وليتحدوا بطـل البدنـة والتحطيـب          
رياضة ترجع ورأس زمن الفراعنة وما زالت تمارس علـى          
نطاق واسع في كل ريف مصر وحيثما اجتمع معا فالحان أو           



 ١٤٩

ثالثة في الحقول، ربما حول النار في المساء، فـإن اثنـين            
منهما يبدءان المباراة بنبوتيهمـا وفـي المناسـبات األكثـر           
جماهيرية كحفالت الزفاف قد يصبح النـزال حـادا نوعـا           
وأحيانا يصاب المتنازالن بأذى، على أنه سواء كـان هـذا           
النزال خطرا أو أمنا، فإنه كنوع من التسلية يكـون أفضـل            
للمشاهد والالعب من أي تسلية وتوفرها المدينـة، فالسـينما          
والراديو ال يمكـن أن تـوفر للمتفـرجين هـذا اإلحسـاس             
 بالمشاركة الـذي يـوفره العـرض الحـي، والمتفرجـون           

يعون اإلحساس بأنهم روح متوحدة تتطلع كفرد واحد        ال يستط 
إلى مصير الالعب أو الممثل إال في المسرح أو عند مشاهدة           

 .مباراة حقيقية
وهناك عروض التمثيل لم يكـن فيهـا مـا يشـبه            
مسرحيات المسرح األوروبي، فليس هناك نص مكتـوب أو         
منتج وهناك مديرا للمسرح يقرر ترتيب العرض، ويخطـط         

خل المسرح ويخرج منه تتال من الراقصين والمقلدين        ألن يد 
 .والشعراء، بحيث تتم رواية قصة متشابكة

ويأخذ رجال القبيلة المنافسة في الدخول ليحتشـدوا        
متجمعين على الجانب اآلخر من المسرح حيث يشعلون نارا         



 ١٥٠

ويحضرون مغنيهم الخاص، وتبدأ القبيلتان في التنافس علـى         
تقليدي للتحديات والسخريات ويغني كـل      يد الفتاة في تبادل     

 .شاعر في دوره أبياتًا عن منافسه



 ١٥١

  المدارسالمدارس
في حوالي ذلك الوقت هيـأت الحكومـة المصـرية          
لنفسها فرصة نادرة في العمارة فقد وضع برنامج جديد لبناء          
المدارس لتوفير أربعة آالف مدرسة في مصر، معظمها في         

 تأييدا رسميا حماسيا     لو وجد  -القرى، وهكذا فإنه كان يمكن      
 المضي باألفكار الجديدة في العمارة إلى أقصـى أركـان           -

الريف، لصنع مباني ستصبح في التو جزءا من حياة النـاس           
اليومية، فتبدأ عصر نهضة معمارية تتـواءم مـع عصـر           

 .النهضة الثقافية الذي ستبعثه المدارس الجديدة
مقارنـة  وإذا كانت مصر ستبدأ ذلك جد متـأخرة بال        

بالبالد األخرى، فإن ذلك يجعلها في وضع يتيح لها أن تتعلم           
من خبرة كل بالد العالم األخرى في بناء المدارس ولدى هذه           
البالد الكثير مما تعلمه لمصر؛ ففي إنجلتـرا مـثالً أن كـل             

 ال تفي بالمعايير التي أرسيت      ١٩٣٩المدارس التي بنيت قبل     
وفـي أمريكـا اسـتمرت      للمدارس الجديدة ما بعد الحـرب       

الدراسات طيلة سنوات لينتج عنها إنشاء مدارس رائعة للغاية         
في رحابتها، أعني تجهيزها، فلم يكـن لـديهم نقـص فـي             

 .المشورة الطيبة بشأن بناء المدارس



 ١٥٢

على أن وزارة األشغال العمومية أخذت تقيم نمطًـا         
موحدا من المدارس في كل هذه القرية المختلفـة وعـرض           

ميم لنمط مدرسة موضعها سيكون في اإلسـكندرية        على تص 
والنوبة وأحدها تبتعد عن األخرى بستمائة وخمسـين مـيالً،         

 .ولكل منهما مناخ وتلميذ من نوع مختلف
وقد كان هناك فيما مضى أسلوب معمـاري معتـاد          

أدخله الخديو أو األميـر لبنـاء القصـور         " األميري"يسمى  
 األسلوب الذي اتخذه أولئك     والمباني الحكومية في البالد وهذا    

الحكام األجانب ليميـزوا أنفسـهم عـن المـواطنين الـذي            
يحتقرونهم هو أسلوب ال يزيد في أسن واله عـن أن يكـون             
محاكاة زرية للفخامة األوروبية، ويغرس هذا األسلوب فـي         
القرى الطينية بمصر العليا وقد قلص من مقاييسه من بـاب           

ر في الفالحين وهكذا يصـبح     االقتصاد وأبرز من موقعه ليؤث    
عامل تخريب بصري مثله كمثل صندوق قمامة يغرس فويق         
حوض للزهور ويكون في واجهة المدرسـة وهـي تجـثم           
بنوافذها المصطنعة ما يبشر بما في الداخل مـن حجـرات           
دراسة مستطيلة مليئة بالتراب وكان في هذا الموقف المشـبع     

نـة، مـا يعلـن أن       بالروح غير الموائمة التي أتت من المدي      



 ١٥٣

المدرسة هي األخ التوأم لنقطة الشرطة وقبحها الخالص فيـه          
ما ينبغي أن يؤكد أنها مما ال يمكن قط أن يكون لـه أدنـى               

 .عالقة بالتعليم



 ١٥٤

  الحمامالحمام
في رغبة محمودة للتشـجيع علـى النظافـة بـين           
الفالحين، قامت الحكومة بتوفير حماما عمومية في أدشـاش         

غم جودة الفكر، إال أن هذه األدشاش       في عدد من القرى، ور    
لم تستخدم عند التطبيق، وما زالت تنتصب اليـوم كنصـب           
تذكارية يائسة لمن أقاموها من محبـي صـنع الخيـر مـن             
أصحاب التفكير المدرسي األخرق، والفالحون لم يستخدموها       
ألن الحكومة في المكان األول لم تتوسع في اإلنفاق عليها بما           

الماء الساخن، وال يمكن أن نلوم أحدا عندما        يكفي لتزويدها ب  
وثانيا، فإن المشـرفين كـانوا      . ال يشعر بالتحمس لدش بارد    

موظفين حكومين ال يبالون حتى بأداء عملهم األصـلي مـن           
المحافظة على نظافة المنشآت، دع عنك أن يحاولوا جعلهـا          
 جذابة، كما أن اإلجراءات البطيئة للروتين الحكومية كثيرا ما        

 .كانت تترك الحمامات بدون صابون
والحمام العمومي الذي يتخذ موضعه في بناء غيـر         
مشجع أو يندس بعيدا في شارع خلفي أو يلحق بـالمراحيض           
في المسجد سوف تقل حرارة جاذبيته لتصبح في برودة مائه،          
ولن تصبح أبدا المؤسسة االجتماعية التي ينبغي أن يكونهـا          



 ١٥٥

 مضي بمثابة المركز ألرقى طبقات      على أن الحمام كان فيما    
 .المجتمع في كل مدينة في مصر

وفكرت أنه لو أعيد إدخـال الحمـام إلـى القريـة            
المصرية، فسوف يثبت في التو أنه مقبول قبوالً أكثـر مـن            
 حمامات الـدش الحكوميـة؛ فالحمـام التقليـدي لـه جـو             
وتراث من الترفة، وعندما يكون الحمام تحت إشراف مالـك          

ينال مرتادوه رعاية أكثر تدقيقًا عما في حمامـات         خاص فس 
الدش، وليس هذا فحسب ولكنه سيكون أكثر جاذبيـة؛ ألنـه           
ساخن وحمام البخار ينظف البشرة أنظف كثيرا مـن الـدش           
البارد إذا تم أيضا تدليك المرء، فإن الجسم كلـه يسـترخي            
 وينتعش بحيث يصبح الحمام إنعاشًا  بدنيا وعقليا معا ويزول         

 .التوتر العصبي، والقلق
وأبسط طريقة ألعداد حمام في إحدى القـرى هـي          
استخدام غالية يوصل بخارها إلى حجرة للبخـار يمكـن أن           
تخرج منها مواسير الماء السـاخن إلـى المسـتحمين فـي            
تحجيراتهم الفردية والمغتسل في حمام القرنة يدخل األجـر         

 المناشـف   عند طاولة على المدخل فيعطيـه     " الحمامجي"إلى
أو حجرة  " المسلخ"وكيسا للمالبس القذرة وهو يدخل بعدها إلي      



 ١٥٦

خلع المالبس ليخلع مالبسه في حجيرة هنـاك، ثـم ينـاول            
 .مالبسه إلى حيث تغسل ويذهب إلحدى الحجيرات



 ١٥٧

  مضرب الطوبمضرب الطوب
كان من الالزم أن يتم بناء القرنـة بطـوب اللـبن،            

تمايزة، وصنع هذا الطوب حرفة، وهي تتطلب عدة عمليات م        
فالمرء ال يعترف وحسب بعض الطين فيشـكل كـل قالـب            
طوب كما يحتاجه، فقالب الطوب النمطي في القرنة له حجم          
وقوام محدد، حتى يكون وحدة يمكن االعتماد عليها ويمكـن          
إدخالها في خطتنا، وحتى تصنع قالب الطوب فإنـه يلزمـك           
تربة عادية من الموقع، ورمل من الصحراء وقـش ومـاء           

 . بالحجم١/١/٣خلط التربة والرمل بنسبة وت
وإلنتاج القوالب بهذا القـدر فـإن األمـر ليتطلـب           
استحداث الوسائل للتأكد من أن يظل اإلنتاج كبيرا، وأن تظل          
النوعية جيدة ويتطلب أيضا استحداث الوسائل للـتحكم فـي          
تكلفة العمل وقد صمم مضرب الطوب عندنا لهـذا الهـدف،           

لقوالب يشغل دورة من ستة أيام فقد زود كل         ولما كان إنتاج ا   
فريق عمل بستة أحواض للخلط وستة مواقع للصب وكـان          
من الالزم نقل التربة الناتجة من تطهيرات ترعة الفبضـلية          
باستخدام عربات ديكوفيا، أما الرمل فمن الصحراء باستخدام        
شاحنات اللوري ويجب أن يتم ملء األحـواض بالتنـاوب؛          



 ١٥٨

وم، ويترك ليومين ثم تضرب القوالـب وكـل      واحد في كل ي   
موقع للصب يكون كبيرا بما يتسع لثالثة آالف قالب النـاتج           
اليومي المحسوب لفريق من أربعة رجـال وتـرص هـذه           

 قالبا، وبهذا يسهل التأكد من      ٣٢القوالب في صفوف كل منها      
 .عدد القوالب المضروبة

بغي ومن الوجهة المثالية فإن مضرب الطوب هكذا ين       
أن يكون موقعه خارج المنطقة المخطط بناؤها بحيث ال يلزم          
أن ينقل عندما يحتاج إلى موقعه وفوق ذلك فإنه عندما يكون           
خارج منطقة البناء يمكن اإلبقاء عليه دائما وسـوف يكـون           
مفيدا للقرية التي ستظل دائما تبني المنازل وترممها، وينبغي         

بالمياه ومصرف يصرفها   أيضا أن يكون الموقع بين قناة تمد        
بعيدا وأن يكون قريبا من مصادر التربة وإذا تم حفر لبركـة            

 .صناعية فإنه يكون قريبا من تطهيرها
والفالح يفتقر إلى أشياء معـدودة مـن غيرهـا ال           
يستطيع تحسين بيته كثيرا، وأول شيء هو المساحة والثـاني          

 لـه   هو القدرة على تنظيم الوحدات المنفصلة في كل ممتـع         
كفاءته والثالث وبعض مواد يحتاج إليها ولو بمقادير صغيرة         
لينفذ التحسينات في البيئة المحيطة، فبقليل من األسمنت مـع          



 ١٥٩

مواسير معدودة وكيس جبس يمكنه أن يصنع لنفسـه مـدفًأ           
ليمأل الغرفة دخانا، ونظاما يوفر له ماء جاريا وبقليـل مـن            

 .التخيل يصنع مصطبة



 ١٦٠

  بيت الفالحبيت الفالح
ارق في النوع بين بيت الفالح وبيت سـاكن         هناك ف 

المدينة، فحياة أسرة الفالح كلها تعتمد على بقرة أو بقـرتين           
وعلى فدان من األرض أو ما يقرب، والفارق بـين طريقـة            
حياة الفالح وساكن المدينة ينعكس على بيتيهما؛ فبينما يقصد         
بالبيت في المدينة أن يكون فحسـب مـأوى للنـاس الـذين             

 فيه فإن البيوت في القرية يجب أن تحـوي أنواعـا            يعيشون
كثيرة للمخازن الواسعة كما تحوي أيضـا ماشـية المالـك           
والمطبخ في المدينة هو حجرة صغيرة فيها موقد وحـوض          
وصنبور، أما في الريف فتنتشر منطقة الخدمة عبـر البيـت        
كله، وبدال من خزانة صغيرة معلقة إلى الجدار فيها علبتـان           

من الصفيح، ورغيف خبز فإن بيـت الفـالح فيـه           أو ثالث   
مقتنيات ومخزونات تتدلى من السقف ومالبس معلقة علـى         
قطعة من حبل مشدودة عبر الزوايا وحبوب مكدسـة فـوق           
األرضية، ومقتنيات عجيبة محشورة في كوى صغيرة تصنع        
في الجدران الطينية أو هي توضع متزنة على أفاريز طينية          

من نقطة مصدر للكهربـاء أو صـفيحة        تعمل كأرفف وبدالً    
صغيرة من الكيروسين فإن البيت يتكـدس بـالوقود وحـزم           



 ١٦١

الحطب وأعواد الذرة وحطب القطن والروث المجفف كلهـا         
 .مكومة إزاء الجدران أو مكدسة على السطح

وهكذا فإن علينا أن نوفر في بيوت القرنـة مسـاحة           
في بـدائل   رحبة للتخزين وحظائر كبيرة للماشية وقد فكرنا        

شتى فالوقود الذي يختزن عادة في مصر فوق أسطح البيوت          
كثيرا ما يسبب حرائق مدمرة تنتشر لتحرق قـرى بأسـرها           
بمواشيها ومحاصيلها، وكل ما عليها وإذا فإنه بدا معقوالً أن          
تخزن هذه المواد سريعة االشتعال تخزينا آمنا في مبنى عام          

هناك حظائر ماشية عامة    كبير كما بدا صحيا أكثر أن تكون        
بعيدا تماما عن البيوت، إال أن الفالحين ما كانوا ليفترقوا عن           
محاصيلهم وال عن ماشيتهم، كيف يتـأتى أن يظـل النسـاء          
يجرين طول اليوم في الشوارع العامـة إلحضـار الوقـود           
ولحلب البقرة وإلى جانب ذلك، فإن البقرة تحتاج  إلى رعاية           

 .ة وهي بعيدة عن عائلتهامستمرة ولن تكون سعيد
وصناعة القاشاني المزدهرة ستشجع أيضا من فـن        
التجميل، وفي رشيد ودمياط حيث كان يتم إنتاج القاشاني فيما          
مضى كان بالطة يستخدم استخداما رائعا  في تجميل أسـفل           
الجدران في البيوت هناك، ولو أصبح بالطنا القاشاني رائجا،         



 ١٦٢

فال يرسمونه ونبني مدرسة لرساميه     فإنه يمكننا أن نجعل األط    
 .في القرنة



 ١٦٣

  القرني الماكرالقرني الماكر
ذات يوم أتى واحد من أهل القرنة لرؤيتـي، وكـان           
رجالً ضخما، يداه في ضخامة مضرب التنس، ووقف عنـد          
الباب وهو يثنيهما معا في اضطراب، ناظرا   إلـى األرض            
مغمضا وهو يقدم نفسه في خجل أنه الشيخ محمود، وقد أتى           
ليخبرني بمدى إعزازه لي، وهو يعتقد منذ زمن طويل أنـي           
رجل طيب جدا، ومهندس معماري معروف وإداري أمـين         
نشط، وأني أساوي نصف دسـتة مـن أي مـن المـوظفين             
اآلخرين في المصلحة وتضرج وجهي تواضـعا وانتظـرت         
ألرى ماذا يريد وواصل حديثة محذرا إياي من المـؤامرات          

 بي، وأدلى لي مجانا بمعلومات وافـرة        األفعوانية التي تحدق  
عن النوايا الشريرة لكل من قابلته من القرنة، وتوسع في ذكر        
مصير العديدين من الموظفين سيئي الطالع ممن اتخذوا مكانًا         
في الفولكلور المصـري عنـدما وقعـوا ضـحية للمكائـد            
المصلحية، وأنهى حديثه وسط شالل آخر في المجـامالت،         

يعد تنازلي بشرب القهوة معه في اليوم التـالي         بأن قال إنه س   
أكبر شرف يناله في منزله، ووافقت وقد ضعفت نوعا أمـام           
 .فصاحته، ولرغبتي أيضا في معرفة أهل القرنة معرفة أوثق



 ١٦٤

وفي اليوم التالي في الساعة العاشرة، ذهبت إلى بيته         
حيث استقبلني بالمزيد من التحيات السـلطانية التـي كنـت           

 بها أكثر لو أتتني مثالً من المدير الجديد الذي حـل            سأرحب
المهم لم أشعر بأي    . مكان رستم وهو مثال للموظف الحكومي     

ارتياح له ودعاني محمود للداخل، ودخلت وذهنـي مملـوء          
بالحكايات التي تروى عن كرم الضيافة الهائل البدائي عنـد          
ا الفالح، وأنا أدرك تماما حسن حظي في أني قد دعيت هكـذ           

ألشارك هذا الرجل قهوته، بينما كنت أحس أيضا بشيء من          
العصبية خشية أن أفعل ما يسيء بطريقة ما للقانون السلوكي          
الصارم الذي يسود بين هؤالء القوم الذين وإن كانوا فقـراء           
إال أنهم ذوو نبل مملوء بالحكايات التي تـروى عـن كـرم             

جل إلي زوجتـه    الضيافة الهائل البدائي عند الفالح وقدم الر      
وهذا يعد تبسطًا مذهالً  بين أفراد عشيرته، وأمسـكت هـي            

. بيدي وقبلتهما بقوة وأنا محرج أيما حرج ثم جعلني أجلـس          
وبينما كان يقدم قسطًا آخر من تحياته وحكايات المحذرة أتت          

زوجته ومعها علبة سـجائر قديمـة مـن الصـفيح تمتلـئ              
ق وما أشبه، ودفعت بذلك     بالجعارين وبأحجار شبه نفيسة عقي    

 .بين يدي



 ١٦٥

تنكمش التربة النقية عند جفافها بما يصل إلى        ( بالغًا  
وهو اقتصادي من حيث القش فيضاف لكـل        )  في المائة  ٣٧

 رطال من القش، وتخلط كلها بالماء ويترك        ٤٥متر من ذلك    
الخليط بعدها لتشرب ويتخمر لما ال يقل عن ثماني وأربعين          

خمر حمض اللبنيك الذي يجعل القوالـب   ساعة، وينتج عن الت   
أمتن وأقل امتصاصا  من القوالب التي تصنع بأسـرع مـن            

 .ذلك بينما يختلط القش
 

 



 ١٦٦

  الغسيلالغسيل
معظم النساء المصريات يغسلن غسيلهن في الترعة،       
أو إذا كن أغنى قليالً، فإنهن يغسـلن فـي حـوض كبيـر              

م الذي يشكل جزءا مهما من جهاز العروس، ول       " الطست"هو
يكن في القرنة ترعة، وهكذا لزم أن يـوفر للبيـوت مكـان             
للغسيل وبعد إجراء مالحظات وقياسات حريصة على األفراد        
الذين يقومون فعال بالغسيل، بل ومع محاولي اتخاذ أوضـاع          
الغسيل بنفسي، صمت نظاما بسيطا مـن حـوض ضـحل           
جدرانه وأرضيته من الطوب المليس باألسمنت، وثمة حامل        

ي المركز لحمل الطست ومقعد قريب مـن الحامـل          دائري ف 
قربا مالئما، ونقرة مسطحة في أحد األركان وهكذا تسـتطيع          
المرأة أن تجلس إلى الحوض مثلما تعودت أن تفعل وتتـرك           
المالبس منقوعة في نفس الوقت في النقرة، وتصـل الميـاه           
إليها في المواسير من قدور السقف و عندما تنهي غسـيلها،           

ببساطة تميل الطست وتصـب الميـاه فـي أرضـية           فإنها  
الحوض، ومن هنا تتصرف المياه بعيدا خالل فتحة من أحـد           

 .األركان إلى بئر محفور للصرف



 ١٦٧

وحوض الغسيل نفسه يمكـن اسـتخدامه الغتسـال         
األطفال ولحجرة الحمام والحقيقة أني وضـعت األحـواض         

الغسيل، األولى في زاوية من الفناء؛ حيث يقوم النسوة عادة ب         
ولكنني في التصميمات الالحقة نقلت أحواض الغسـيل إلـى          
حجرة الحمام األصلية ويستطيع المستحم أن يجلـس علـى          
الحامل المركزي ويقوم في الشتاء بمزج مائه الساخن والبارد         
في النقرة، أو هو في الصيف يستخدم دشا باردا مثبتا فـوق            

 تلك التي تحيط    رأسه الميزة الكبرى لهذه األحواض أنها مثل      
بالمضخات العمومية تمنع الماء الفائض من أن يسري فـي          
كل مكان أو أن ينساب خارجا إلى الفناء أو الشارع وهي من            
غير أن تخل بالتقاليد المحلية للغسيل تجعل العموميـة كلهـا           

 .أنظف وأنشف
إن أوفر نظام صرف خاص لكل بيت ويتكون ذلـك          

ل كخزان تحليل صـغير     من غرفة تفتيش كبيرة صممت لتعم     
يتم صرفه إلى بئر صرف في الفناء يعمل كبئـر للترشـيح            
وهكذا يمكن لدورة المياه أن تظل في مكان واحد وأن يحتفظ           
بها نظيفة وعندما يمتلئ بئر الصرف يمكن حفر بئر جديـد           

 .بسهولة في مكان آخر في الفناء ويوصل له خزان التحليل



 ١٦٨

ـ      ين ال تنشـأ إال     مشكلة توفير حظائر لماشية الفالح
عندما يبدأ الفالحون في التكـدس فـي قـرى، فالمزرعـة            
المعزولة يكون فيها متسع بقدر معين إليـواء البقـر وفيهـا            

 .الكثير من الفضاء



 ١٦٩

  غرفة النومغرفة النوم
أشكال الحجرات في البيت تنشأ عن طبيعـة مـادة          
البناء وطوب اللبن تتغير خواصه الفيزيائية عندما يصبح جافًا         

 .دما يصبح مبتالً ثانيةصلبا أو عن
وثمة تخطيط للغرفة يبدو أنه يتالءم تماما ومعمـار         
طوب اللبن وهو الغرفة المربعة ذات القبة، والتي تخرج منها          
تبيتات مقببة بما يقلد تصميم القاعة في المنزل العربي القديم          
ببهوها الوسطي العالي، وخلوها من األثاث وربمـا يكـون          

ي منتصـفها، بينمـا تخـرج منهـا         للقاعة نافورة صغيرة ف   
اإليوانات، وكل قد بنيت فيه مقاعده المبنية وبسـاطا القاعـة           
يمتد فوق وسط األرضية ومشاياتها تدور باألطراف ليسـير         
عليها الناس، ويمكن العثور على بيوت من هذه في القـاهرة           
القديمة فيها بهوها المميز الوسطي الدرقاعة الذي يمتد مـن          

تخطيط كله فيها ما يذكر ببيت عراقي قديم أو         فناء مفتوح وال  
بيوت الفسطاط األولى ذات الفناء الوسطي واإليوانات علـى         
جانبيه وقد استخدمت هذه الخطة األساسية في بيـوتي التـي           
يبنيها قبل القرنة واستخدمته في المدرسة لحجرات الدراسـة         



 ١٧٠

كما أنه كان أيضا مواتيا طبيعية جدا للغرفة الخاصـة فـي            
 .لقرنة الجديدةا

والسقف المقوس المصنوع من طوب اللبن يستمد كل        
ما فيه من متانة من شكله الهندسي وحتى يجعل المرء مـادة            
متواضعة وضعيفة هكذا تمتد من فوق غرف فإن هذا يتطلب          
منه عناية خارقة في تصميم القبو، وكرما بالغا في حد األمان           

أوجه كثيرة متـين    الذي يتخذه واآلن فرغم أن القبو هو من         
ومالئم بما يكفي إال أنه ليس في متانة القبة وإذا كان يمكـن             
لبحر قبو أسطواني من طوب اللبن أن يصل امتداده لثالثـة           
أمتار فإن بحر القبة يصل إلى خمسة فشكل القبة الكروي له           
كل مزايا  المحارات األسمنتية الحديثة بتقوسـها المـزدوج          

طية قاعات الموسيقى والهنـاجر     وهي التي تستخدم اآلن لتغ    
 .والمدرجات المسقوفة

والغرفة تستخدم كالتالي، التبييتة المقببة أو اإليـوان        
التحتي تحتوي على سرير مبنى مبيـت فيهـا مـع متسـع             
لالحتفاظ بأشياء من تحته وحـوض عقـرب لحجـز هـذه            
الحشرات لو حاولت الوصول إلى السرير وفي مقابل تبييتـه          

آخر صغير من فوق صوان وهذا بـديل        المضجع يوجد قبو    



 ١٧١

أنيق للحبل المعتاد الذي يعلق عليه الفالح مالبسه ومتعلقاتـه          
األخرى، وهكذا فإن المنطقة الوسطية يحتفظ بها خالية مـن          

 .األثاث فتعطي إحساسا باالتساع والكرامة للغرفة

  ::بيت الفالحبيت الفالح
هناك فارق في النوع بين بيت الفالح وبيت سـاكن          

اة أسرة الفالح كلها تعتمد على بقرة أو بقـرتين          المدينة؛ فحي 
وعلى فدان من األرض أو ما يقرب ولو ماتـت البقـرة أو             

 .خاب



 ١٧٢

  الطهيالطهي
المرأة الفالحة تطهو عادة فـوق نـار تقـام علـى            
األرض، وهي تقلب الطعام في حلة توضع فوق قالبين مـن           
الطوب يحيطان بالنار وهي تطهو صيفًا في الفنـاء وشـتاء           

يت ويكون للنار دخانها كما يكون الطعام قريبا مـن          داخل الب 
األرض فيصبح متربا، وأحيانا تمسك النيران بكميات الوقود        
الكبيرة التي يحتفظ بها على مقربة فتحرق البيت، بل وتحرق          
القرية كلها بالسناج، وهذا عيـب يضـاعف منـه الوقـود            
المستخدم، أعواد حطب القطن المجففة وأعـواد الـذرة وأي          

وع من عيدان الحطب أو القش يمكن جمعه مـن الحقـول            ن
وهذه المواد تعطي حرارة قليلة، وتشعل قدرا هـائالً  مـن            

 . المساحة كما أنها مادة ممتازة إلنتاج دخان بال نيران
وحيث إن القرنة حارة جدا فقد كان واضحا أن مـن           
المهم االحتفاظ بوضع الجلوس للقرفصاء للطهي؛ حيث تبين        

الوضع أريح كثيرا من الوقوف وضـمنت النيـرات         أن هذا   
بالداخل من موقد دائم له شبكة من طوب حـراري تحمـل            
الحلل وله كبود ومدخنة من فوق لتجميـع أدخنـة الطهـي            
وتوجيهها بعيدا، والحقيقة أن النتيجة النهائية كانـت تماثـل          



 ١٧٣

تماما الموقد المعتاد للمطبخ في الكثير من البالد األوروبيـة،          
 كان ارتفاعه قد خفض ليصبح ما يقرب من اثنتي عشرة           وإن

بوصة على أن من المهم أن نالحظ مـن وجهـة التصـميم             
الوظيفي أنه لم يكن مما يصلح أن مختصـر الطريـق وأن            
نفترض ببساطة دون تحليل لطريقة استخدام الوحدة، أنه مـا          
دامت المرأة المصرية تجلس للطهي فإن حل المشكلة يكـون          

سخة من الموقد األوروبي ارتفاعها أقل، فقد يقـع         باستخدام ن 
 .المرء في كل أنواع األخطاء الخطيرة عندما يتخذ موقفًا

وفي الصيف يكون إشعال الموقد النمسوي في غرفة        
النوم للخبز عليه أمرا  فوق القدرة على االحتمـال؛ ولهـذا            
وفرت أيضا موقدا ثانيا صيفيا خارج منطقة المطـبخ وقـد           

هذه المواقد شعبيتها وبراعتها وعندما كان أصـحابها        أثبتت  
، فإنهم قد وجدوا    )وابور الجاز ( يستخدمون مواقد البريموس    

أنه من المالئم أن يضعوها في القرن تحت الكبود األمر الذي           
أبهجني أيما إبهاج؛ فليس هناك ما هو أقبح وأشـد وسـاخة            

 عليه  وقذارة من موقد البريموس في غرفة النوم وقد وضعت        
حلة ملوثة بالشحم والسناج تجاور لحافًا ملوثًا في أشد حاجـة           



 ١٧٤

ويبدو بطريقة ما أن االثنين يدعم كـل منهمـا          ( ألن يغسل   
 ).قذارة اآلخر



 ١٧٥

  النظام التعاوني النظام التعاوني 
نحن نعرف بالفعل أن المواد موجودة وأنها رخيصة        
ونحن نعرف بالفعل تكنيك استخدامها ما الذي يمكن أن يعمله          

حون أنفسهم بشأن تنظيم العمل كيف تقـوم القـرى          لنا الفال 
بتنظيم نشاطاتها للبناء في تلك األماكن التي لم يمسـها بعـد            

 .مقاول البناء التجاري
إنها تتعاون وعندما يكون هناك منزل جديد ينبغـي         
بناؤه في قرية، فإنه يتوقع من كل فرد أن يمد يـدا ويسـاعد            

هي البيت وال يـدفع     أفراد كثيرون في العمل وسرعان ما ينت      
أجال ألي من هؤالء الجيران المتعاونين، والعائد الوحيد الذي         
يتوقعه الرجل الذي يساهم بيوم بناء في بيت زميله القـروي           
هو أن هذا الزميل القروي سيفعل له نفس الشيء ذات يـوم            
وهكذا يصبح البناء نشاطًا جموعيا مثل الحصـاد، أو مثـل           

زفاف والجنازة وفي النوبة يبـدو أن       إطفاء الحرائق أو مثل ال    
القرويين يعملون معا ليساعد أحدهم اآلخر مساعدة تتم طبيعيا         

 .وبأقل توجيه أو إشراف مثلهم مثل النمل أو النحل

  ::وهناك خمس مراحل للتدريبوهناك خمس مراحل للتدريب



 ١٧٦

نفس األجر للفاعـل    (  قروش   ٨٠أجر يومي   : متدرب - أ
 )الصبي غير الماهر

 .  قرش١٢صبيك أجري يومي   - ب

  قرشًا ١٨أجر يومي : د بناءمساع  - ت

       . قرشا٢٥أجر يومي : بناء  -د
  قرشا٤٠- ٣٥أجر يومي :  معلم بناء-هـ

 كيفية  – متدرب   -١ويتعلم من يتم قبولهم في الفصل       
إقامة األضالع من رسم تخطيطي لوحـدة مربعـة، ورص          

 وطوبة ونصف الطوبـة،     ١٧٦الطوب للحوائط بسمك طوبة     
لجدران المتقاطعة ورص الطوب    وطوبتين، ورص الطوب ل   

لألركان والعضادة وكل هذه الجـدران تبنـى يابسـة دون           
 .استخدام لمالط

ولو أمكن جعل النظام التعـاوني التقليـدي صـالحا          
للعمل في ظروف غير تقليدية، فمن الواضح أنه سيكون في          

 .اإلمكان توسيعه وتطبيقه على برنامج لإلسكان الجماهيري
لتطوع المجاني بالوقت والعمل في     والدفاع األساسي ل  

النظام التعاوني هو الرغبة في أن يتلقى الفرد نفسـه عونـا            
مماثالً والحقيقة أنه مبدأ عامل الناس بمثـل مـا تحـب أن             



 ١٧٧

يعاملوك به، فكل جار عندما يساعد في بناء منـزل يرسـي            
حقه في أن يتلقى العون هو نفسه ويفتح حسابا في نوع مـن             

 .بنوك العمل



 ١٧٨

  ية المجتمع ية المجتمع تنمتنم
  على المستوى الجذريعلى المستوى الجذري

ما إن قررنا ذلك حتى أصبح من الضروري شـرح          
اقتراحاتنا للقرويين وفي أول األمر أبدوا عداء لفكرة طـوب          
اللبن ولكن عندما شرح لهم أنه ما من وسيلة أخرى للحصول           
على بيت مقابل تلك النقود، وأنه حسب هذا النظام سيكون في           

 واسع جميل، فإنهم وافقوا وكنـا       إمكانهم الحصول على بيت   
وقتها قد وضعنا تقديراتا على أساس المعلومات التي حصلنا         

 ٨٤عليها من القرنة وحسبنا أنه يمكن إعادة القريـة بتكلفـة            
 جنيهـا ،    ١٦جنيها للمنزل وبذلك نضع في جيوب القرويين        
 .ونمكنهم من االستغناء عن قرض الجنيهات المائة

اتنا ووافق القرويـون علـى      وما إن تم شرح اقتراح    
فكرة إنفاق نقودهم على المهندسين المعماريين والحـرفيين،        
بدالً من إنفاقها على األسمنت المسلح حتى أصبح علينـا أن           
نريهم نوع البيوت التي ستكون لهـم ورتبنـا لخمسـة مـن           
المسمنين ومعهم خمسة من بنائي القرية أن يسـافروا إلـى           

 .القرنة وتعرض عليهم المبانيالقرنة؛ حيث يرحب بهم أهل 



 ١٧٩

وكنا على استعداد العتبار حجم كل عائلة ورغباتها         
المعقولة ونحن نصمم بيتها ولم يكن لدينا اعتراض ألن تدفع          
العائلة مبلغا إضافيا يكون مثال لزيادة اتساع المبنى أو لبعض          
تجهيزات مترفة ولكن كان علينا أن نجعل واضحا أن شاغلنا          

ان المنكوبين، وليس إرضاء نزوات أولئـك       الرئيسي هو إسك  
 .الذين يمكنهم الدفع لمهندس معماري خاص

وفي النهاية تفهم القرويون مقترحاتنا تفهمـا بينـا،         
وتحمسوا لها، فقد كانوا جد بؤساء في خيامهم، وعلى عكس          
أهل القرنة لم يكن لديهم ما يفقدونه حينمـا يوافقـون علـى             

في القرنة بالضبط سـلكت     خطتنا ولسوء الحظ، وكما حدث      
الحكومة مسلكًا  يتفق وشهرتها بأن نقلت فجأة مسئولية كـل           
مبنى في البالد من الوزارات المختلفة  إلى وزارة الشـئون           
القروية والبلدية وهي وزارة لم تكن تتعاطف وما طورته من          
أساليب فعهدت بالمهمة في التو إلى مهندسيها هي المعماريين         

األسمنت التقليدي الغالي، وهكذا لم يكتمـل       لينفذوها بأسلوب   
قط المشروع بالطريقة التي تصورتها، ومع هذا فإن استجابة         
القرويين المشجعة لشروحنا تجعلني أعتقـد أننـا يمكننـا أن         
نصل إلى استنتاج متفائل معقول بأن البناء تعاونيا هو ممـا           



 ١٨٠

يصلح في معظم حاالت إعادة إقامـة القـرى فـي مصـر،        
له وجهة نظره التي تخالف القروي؛ فهو يظن أنه         والمهندس  

كلما كان أحد العناصر أقوى فال بد أنه األفضل وهو يحاول           
 .أن يصل بقالب الطوب اللبن إلى األسمنت
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 ١٨٤

  مثاال بسيطًا مثاال بسيطًا 
لم أتصور أن إعداد كتـاب عـن النـادي األهلـي            
وتاريخه يمكن أن يستغرق قرابة األربع سنوات، وأن يفرض         
على مراجعة تطور الحركة الوطنية المصرية منـذ مطلـع          
القرن العشرين وتاريخ وتطور الرياضة في مصر، بجانـب         

 .لى العديد من المراجع والمصادراالطالع ع
لقد عرف األهلي بأنه قلعة للوطنية، وتوارثت أجياله        
هذه الحقيقة، من منطلق أنه أول ناد للمصريين، وأن الزعيم          

، كان رئيسا لجمعيته العمومية     ١٩١٩سعد زغلول قائد ثورة     
في يوم من األيام ولكن هذا لم يكن كافيا عندي فكنت أفـتش             

ضر عن جذور هذه الحقيقة، و لم أجدها في         في أوراق المحا  
المراحل األولي من تأسيس النادي، وكان ذلـك منطقيـا ألن    

 لـم   – وهم رجال مصـريون وطنيـون        –مؤسسي األهلي   
يسجلوا في محاضرهم إعالنا عن مصريتهم ووطنيـتهم؛ ألن   
الوطنية كانت سلوكًا تلقائيا وفطريا وعامـا، وألن الوطنيـة          

 في مواقف بسيطة، ويري صاحبها أنهـا        موقف، وقد تظهر  
عن الذهب معـدن    : منطقية ال تستدعي التسجيل، مثل مقولة     



 ١٨٥

نفيس وبعض المواقف تستحق التسجيل، حـين تكـون فـي           
 .المعارك والحروب

وإذا كانت أجيال النادي توارثت عالقة سعد زغلول        
باألهلي، بمثل قراءة عنوان مقـال، دون قـراءة مضـمون           

رصت على البحث في أصول هذه العالقـة        المقال، فإنني ح  
خاصة أنني لم أجد في األوراق ما يسـتدل منـه أن سـعد              
زغلول كان له إال دور تنفيذي أو إداري أو استشاري داخل           
األهلي، والواقع أنه لم يقم بزيارة النادي إطالقا خالل الفترة          

 و التي كان يشغل فيها منصب ناظر        ١٩٠٨ إلى   ١٩٠٧من  
 الجمعية العموميـة إال أن هـذه العالقـة          المعارف ورئيس 

ظهرت فيما بعد سنوات، وكانت عالقة غير مباشرة، تبـادل          
فيها الطرفان سعد زغلول، واألهلي، االفتخار واالعتـزاز،        

، و بعد أن أصبحت شـعبية       ١٩١٩خاصة بعد انفجار ثورة     
النادي جارفة، وأصبح لألهلـي معنـى رياضـيا وسياسـيا           

 .واجتماعيا
 جذور المنافسة والخصومة بـين األهلـي        ..وأعرف

والزمالك، فلم يكـن كافيـا أن األهلـي أول نـاٍد يؤسـس              
للمصريين، وأحد ثالثة أندية فقط في تاريخ مصـر تؤسـس           



 ١٨٦

أصالً للمصريين وأن الزمالك هو نادي األجانب، وهذا مـا          
جعل المنافسة بينهما مثل ما صنع الحداد، وقد حرصت وأنا          

سة وأصولها على عدم الوقوع في خطأ       أبحث في جذور المناف   
المبالغة في حجم األهلي، للتقليل من شأن الزمالك فقـد أكـد            

 .التاريخ أن الزمالك بدأ عمالقًا، السيما في الكرة



 ١٨٧

  عهد الملكيةعهد الملكية
انتهى بأني لم أسـع إلـى المصـادر والمقـابالت           
الشخصية، واعتمدت تماما  على األوراق والنصوص؛ حتى        

هات نظر خاصـة، والمقابلـة الشخصـية        ال تكون هناك وج   
الوحيدة كانت مع األستاذ الكاتب الصحفي الكبير مصـطفي         
أمين في إطار التعرف على حقيقـة العالقـة بـين األهلـي             
والزعيم سعد زغلول والتعرف على تفاصيل واقعة حضـور         

، ١٩٤٦الملك فاروق لحفل أم كلثوم في النادي األهلي عـام           
مين طرفًا في القصة؛ حيث أقنـع       وقد كان األستاذ مصطفى أ    

الملك بأهمية حضوره للحفلة، والتي كانت منقولة على الهواء         
مباشرة باإلذاعة، وفي وقت كان اإلنجليز قد منعوا نشـر أي           

 .أخبار عن الملك
في أوائل القرن العشرين، كانت مصر تعـاني مـن          

، ١٨٨٢االحتالل الذي بدأ في الحادي عشر من يوليو عـام           
ب األسطول البريطاني مدينة اإلسكندرية، وكانت      عندما ضر 

مصر في مطلع هذا القرن تحت حكم الخديوي عباس حلمي          
 ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة مـن         ١٨٩٢الثاني الحكم عام    

عمره حين جلس على العرش واتخذت إنجلترا من حداثة سنه          



 ١٨٨

ذريعة لبقاء االحتالل، فكتبت الصحف البريطانية يوم توليـه         
 وهـو أميـر     -إن ارتقاء الخديوي الشاب     : ( وية تقول الخدي

 عرش مصر يجعل بقـاء االحـتالل أكثـر          -غير مجرب   
ضرورة من أي وقت مضى، فال يجوز من اآلن الكالم عـن      

 ).الجالء
واستمرت معركة مصطفى كامل حتى مطلع القـرن        
العشرين ضد االحتالل وكانت خطب الزعيم تلهب المشاعر         

 وكان مصطفى كامل    ١٩٠٦شواي عام   ال سيما بعد حادث دن    
قد توجه إلى طلبة المدارس العليا يحـثهم ويخـاطبهم علـى      
مقاومة اإلنجليز، وقد لعب الطلبة دورا مهما فـي الحركـة           

 ومـا بعـدها وحتـى نهايـة         ١٩١٩الوطنية وفـي ثـورة      
 .األربعينيات

و كان علم مصر في مطلع القرن هو العلم العثماني،          
الهالل، وفي قلب الهالل نجمـة ذات       لونه أحمر، ويتوسطه    

 أمـا   ١٩١٤خمسة أطراف، وقد ظل هذا العلم حتـى سـنة           
النشيد الوطني، فهو نفس النشيد الذي بدأ عزفه فـي عهـد            

 وقد استمر حتـى سـنة       ١٨٦٣الخديوي إسماعيل من سنة     
أما النشـيد   ) واهللا زمان يا سالحي   ( ، واستبدل بنشيد    ١٩٥٨



 ١٨٩

حتفاالتها في مطلع القرن فقد     الذي كانت مصر تتغنى به في ا      
وضعه المؤلف الموسيقي. 



 ١٩٠

  سكان مصرسكان مصر
 مليونًـا وعـدد سـكان       ١١وكان عدد سكان مصر     

 ألف وكانت القاهرة وهي عاصمة النور       ٧٠٠القاهرة أقل من    
 ألف  ٣٠في الشرق، تجذب األجانب الذين وصل عددهم  إلى          

 فترة الذروة   ١٩٠٧ إلى   ١٩٠٠شخص، وتعتبر السنوات من     
نسبة لسياسة غزو رأس المال األجنبي والمغامر لالقتصاد        بال

المصري، واتسمت تلك الفترة بالمضاربات المحمومـة فـي         
 شركة أجنبية فـي     ١١٩البورصة والعقارات، وتأسست نحو     

 .١٩٠٧ إلى ١٩٠٥الفترة من 
 جريـدة   ٣٢ كانت تصدر بمصـر      ١٩٠٧وفي سنة   
 وكانت أبـرز     جريدة باللغات األجنبية،   ٢٢باللغة العربية، و    

الصحف الصادرة باللغة العربية هـي األهـرام، والمقطـم          
والمؤيد، والوطني واألخبار، واللواء، والهـالل، ومصـر،        
والدستور، والصاعقة، واالستقامة، والمرشد، ومصر الفتـاة       

 .والمقتطف، والمحيط، والعمران واألفكار
تصدر في أربع صـفحات     ) األهرام(وكانت جريدة   

ار المتنوعة، والصفحة األولى تحـوي فهـرس   وتحفل باألخب 
، "مقتطفـات شـتى   ": الموضوعات وتبويب الجريدة، مثـل    



 ١٩١

وفـي الصـفحة    ) المراسلين في العالم  : أي" ( أخبار البريد "و
، والمقصود األحداث الداخلية وليست     "حوادث داخلية "الثانية،  

الحوادث سواء اجتماعية أو فنية أو طبية أو رياضية، وفـي           
خاصة بـاألهرام   : أي" تلغرافات خصوصية "لثالثة  الصفحة ا 

بجانب أسعار األسهم في البورصة وإعالنات مختلفة ووفيات        
، وفي  "إعالن مهم : "وبعض اإلعالنات كان ينشر تحت عنوان     

الصفحة الرابعة كانـت اإلعالنـات التجاريـة والخاصـة          
 .واإلعالنات القضائية التي تتناول األحكام

راق مطلع القـرن العشـرين،      وما زلنا، نفتش في أو    
 تأسـس مجلـس اإلدارة      ١٩٠٥ففي الثامن من ديسمبر عام      

وبلغ عدد الحاضرين مائتي طالب، وحضر أيضا عدد مـن          
الخريجين، واختارت الجمعية العمومية عمر لطفي بك رئيسا        
للنادي وقد اعتبر تأسيس نادي طلبة المدارس العليا من أهـم           

مصرية فـي هـذه الحقبـة     خطوات تنظيم الحركة الوطنية ال    
 .وكان هذا النادي سياسيا بالدرجة األولى

وهكذا تثبت رواية عبد الخالق ثروت باشا أن عمـر          
لطفي بك هو صاحب الفضل األول فـي تأسـيس النـادي            

 .األهلي، بجانب أنه مؤسس ورئيس أول مجلس لنادي طلبة



 ١٩٢

  سعد زغلولسعد زغلول
ء وألن عمر لطفي لعب دورا بارزا وأساسيا في إنشا        

الناديين، وألنه كان صديقا مقربا لمصطفى كامل قائد الحركة         
الوطنية في مطلع القرن العشرين، وألن أعضاء الناديين هم         
طلبة المدارس العليا وقواد الحركة الوطنية في ذلك الوقـت،          
صبغ النادي األهلي بالوطنية منذ تأسيسه بجانب أنه كان أول          

 .ل أبناء الشعبناد يؤسس من أجل  المصريين ومن أج
 تولى سعد زغلـول منصـب       ١٩٠٦ أكتوبر   ٢٨في  

ناظر المعارف في وزارة مصطفى فهمي باشا وكـان هـذا           
المنصب في إطار مرحلة من مراحل نضاله الوطني والـذي          
بدأه سعد زغلول منذ أن تتلمذ على يد جمال الدين األفغـاني            

ل في األزهر، ومن بعده الشيخ محمد عبده ثم توج هذا النضا          
 وتزهو أجيال النـادي األهلـي بتـولي         ١٩١٩بقيادته لثورة   

الزعيم سعد زغلول منصب الرئيس األول للجمعية العمومية        
 ١٨للنادي، وهو ما تقرر في جلسة لمجلس اإلدارة بتـاريخ           

 والتي عقدت في السادسة مساء بمنزل راغـب         ١٩٠٧يوليو  
بك وتحت رئاسته وعضوية كل من إسماعيل سـري باشـا           

الخالق ثروت بك، وعمر لطفي بك، ومحمـد أفنـدي          وعبد  



 ١٩٣

شريف سكرتير اللجنة اإلدارية العليا وقد جاء االختيار سـعد        
زغلول رئيسا للجمعية العمومية بحكم منصبه وبعـد جملـه          
قرارات أخرى اتخذها المجلس، ومنها رسم البيت وتكاليفـه         
والمقاول الذي ينبه، وطريقة سداد التكلفة ثم جاء فـي نـص    

 .محضرال
لقد كنت أول رئيس للنادي األهلي للرياضة البدنية،        " 

وأنا أريد ألبنائنا أن يمارسوا الرياضة؛ فهي غـذاء للعقـل           
والجسم والروح؛ ولهذا فإني ال أقبـل أن يضـحي التلميـذ            
بشهادته، وال أقبل أن يحرم من رياضته؛ ولهذا فإني أوافـق           

ترسـل  على سفر محمود مختار مع فريقه في بـاريس وأن           
 .أوراق امتحانه إلى المفوضية المصرية لكي يمتحن هناك

وفي نفس االجتماع عمر لطفي بـك مسـودة عقـد           
الشركة، ووافق المجتمعون عليها، وهي شركة مدنية باسـم         

 مـايو   ٢٦( يوما     ١٦النادي األهلي لأللعاب الرياضية وبعد      
وضع عمر لطفي الصورة النهائيـة لعقـد شـركة          ) ١٩٠٧

 .دي ووقع عليه مجموعة المؤسسينتأسيس النا
 لبحـث   ١٩٠٧ يونيـو    ١٣وعقد اللجنة اجتماعا يوم     

وفـي قطعـة أرض بـالجزيرة       . االحتياطات المالية الالزمة  



 ١٩٤

الوسطى في الزمالك تسمى بشركة النادي األهلـي لأللعـاب          
 ١٩، والتي تسلمها الجيل األول مـن أبنـاء يـوم            "الرياضية

 .١٩٠٧يونيو



 ١٩٥

  مساحة النادي مساحة النادي 
 سـهما، و    ١٧ قراريط،   ٨ أفدنة،   ٤نت مساحتها   وكا

حصل عليها المؤسسون من مصلحة أمالك الدولة، بإيجـاز         
رمزي قدره قرش صاغ واحد سنويا، ولمدة عشر سـنوات،          
وكانت هذه القطعة من األرض والتي تقع في منطقة صـحية           
وخالية وتحيط بها المروج الخضراء هي اللبنة األولى التـي          

ة األهلي بمبناهـا الوحيـد والرئيسـي،        رسمت عليها خريط  
وبملعبي التنس، والحوش الذي خصص لممارسة كرة القدم،        
وقد تطورت المساحة وتغيرت الخريطة بمضـي السـنين،         

 فدانًا وفـي    ١٧ أصبحت مساحته    ١٩٢١ فبراير عام    ٢١ففي
 . فدانًا٢٣ كانت المساحة الكلية ١٩٦٧عام 

ضـية ومعـه    وهكذا ولد النادي األهلي لأللعاب الريا     
 أنشئ الملعـب    ١٩٠٩ولدت كرة القدم أيضا ففي نفس العام        

الرئيسي وكان موقعه في الجهة البحرية الغربية من األرض،         
تنظم بـه   " حوش"ولم يكن ملعبا بالمعنى الدقيق، وإنما مجرد        

بعض المباريات بين األعضاء من الطلبة وبين فـرق طلبـة           
 مسجلة في محاضـر     "حوش" المدارس العليا والواقع أن كلمة    
 .المجلس، فهكذا كانت لغة العصر



 ١٩٦

وفي تلك الفترة بداية العشـرينيات، شـيد األهلـي          
الملعب الكبير في الجهة الشرقية البحرية وأنشـا حولـه أول           

في األندية المصرية وكانت    )  متر ٤٠٠طوله( مضمار للعدو   
كل سنة تمر على النادي تشهد منشأة جديدة، وإضافة جديدة،          

 .وع يكبر، ومعه تكبر األحالم والطموحاتفالمشر
 صمم المهندس على لبيـب جبـر        ١٩٢٧وفي سنة   

عضو النادي مدرجا في الجهة القبلية الغربية وبناه المقـاول          
 جنيه، وصمم المهندس أحمد     ٢٥٠٠محمد مختار صقر بمبلغ     

 جنيه وكانـت    ١٢٠٠حسني عمر المقصورة الرئيسية بمبلغ      
فؤاد، وسميت بشـرفة حضـرة      هذه المقصورة خاصة للملك     

 .صاحب الجاللة
استمد األهلي لون فانالته الحمراء مـن لـون علـم           
مصر، وقد كان هو العلم العثماني في فترة حكـم الخـديوي            
عباس حلمي الثاني الذي يتوسطه الهالل وفي قلـب الهـالل           

 .نجمة



 ١٩٧

  من التاج إلى النسرمن التاج إلى النسر
وكانت ألوان الفانالت حمراء مقلمة طوليـا بـاللون         

ألبيض ثم تطورت إلى فانالت نصفها أحمر ونصفها أبيض،         ا
ثم إلى فانالت لونها أحمر قان بحروف بيضاء وكان شـعار           
النادي مزينا بتاج الملك وهو رمز الحكم في الطرف األعلى          
وفي الطرف األسفل كتب اسم األهلي، وفي الوسـط النسـر           

ة المحلق، هذا الطائر العمالق القوي الذي أخذ رمزا للصـح         
 وتغييـر   ١٩٥٢وشعارا للتوثب والتحفز، وعقب ثورة يوليو       

رمز الدولة من التاج إلى النسر رفع األهلي التاج عن شعاره           
 .واقتصر على النسر

وعندما دخل الملك إلـى النـادي األهلـي اسـتقبله           
األعضاء بترحاب وبعاصفة من التصفيق، نكاية في اإلنجليز        

ك فاروق بسعادة غامرة،    وتعالت الهتافات باسمه، وشعر المل    
فكان أن أنعم على أم كلثوم بوسام الكمال في الحفـل، وقـام             
األستاذ مصطفى أمين بإبالغ أم كلثوم في نفس الليلة، وكانت          

 .سعادتها بالغة
ونتوقف هنا، عند ظاهرة الفتـة للنظـر، وهـي أن           
األهلي تميز بنسيجه االجتماعي، الذي ما زال محتفظًـا بـه           



 ١٩٨

ا النادي الذي تأسس بـإرادة مجموعـة مـن          حتى اليوم، فهذ  
الباشوات وكان من أجل المصريين وأبناء الشعب، ال سـيما          
الطبقة المثقفة، ولم يكن أبدا ناديا يضم بين جنباته أعضاء من           
أوالد الذوات، وإنما احتفظ بهذا النسيج الذي كان ومـا زال           

ة مصريا  صميما يعبر عن المجتمع المصري المثقف و الطبق         
 .الوسطى، طبقة الطلبة والموظفين

فعندما قامت الجيوش العربية لتخوض حرب فلسطين       
 كان شباب النادي في طليعة المتطوعين الـذين         ١٩٤٨سنة  

لبوا نداء الوطن، وشاركوا في الحرب كفدائيين وقـد سـقط           
فقررت الجمعية العموميـة للنـادي      . منهم الشهداء والجرحى  

لـذين استشـهدوا فـي هـذه        عمل لوحة تذكارية لألعضاء ا    
الحرب، وفي نفس العام قرت الجمعية العمومية تكريم أبطال         

 .معركة الفالوجا
 بدأت مسابقة كأس األمير فـاروق       ١٩٢٢وفي عام   

وكل هذا واالتحاد المختلط وما زال موجـودا        ) كأس مصر (
بجانب االتحاد المصري، وكان الصراع شديدا  بينهما حيث         

 يسعى ألن يتنازل االتحاد المصري عن       كان االتحاد المختلط  
 .والمنتخبات سلطاته باإلشراف على أندية كرة القدم



 ١٩٩

  أول اتحاد مصري أول اتحاد مصري 
وقد كان تشكيل مجلس إدارة أول اتحاد مصري للعبة         

 ناديا، وكان أعضـاء     ٢٤ منتخبا من مندوبي     ١٩٢٢في عام   
المجلس هم جعفر والي باشا الذي انتخب رئيسا، وأحمد فؤاد          

 وكيالً ومحمـد صـبحي األتربـي أمينًـا للصـندوق،         أنور
وإسماعيل يسري عضوا ورياض شوقي عضـوا، وكانـت         
األغلبية في هذا التشكيل لألعضاء الـذين ينتمـون للنـادي           

 .األهلي
 عقدت جلسة مشتركة بين ممثلـي       ١٩٢٣وفي عام   

االتحادين المصري والمختلط، وانتهت بعقد اتفاقيـة تنـازل         
المختلط عن كل سلطاته في نشـاط كـرة         بمقتضاها االتحاد   

القدم لالتحاد المصري، وكانت األندية األعضاء فـي هـذا          
 :االتحاد هي

األهلي، المختلط، السكة الحديد، منتخب المـدارس،       
مصر بالميزة صالح الدين بالخليفة التوفيقية بشبرا الترسانة،        
موظفو الحكومة باإلسكندرية القـاهرة بالترعـة البوالقيـة،         

ادي المصري بدرب الجماميز، العباسية، النيـل ببـوالق،         الن
شركة المالبس المصرية بشبرا، االتحاد السـكندري، القسـم        



 ٢٠٠

الطبي بالجيش المصري، بنها الرياضي، الزقازيق، محـرم        
بك باإلسكندرية، المحروسة، الزيتـون، المسـتقبل، إدارات        

 .النادي الحديث، نادي األهرام
 حجازي والتتش والسـيد     وقد يبدو غريبا أن يؤسس    

نصير اتحاد البليارد الواقع أنهم مارسوا البليارد في النـادي          
قديما ومارسوا هذا الرياضة في جوالتهم بأوروبا وعشقوها،        
لدرجة أن حسين حجازي ترك النادي المختلط ألنه ال يوجـد           

المهـم أن   .. فيه بليارد وبريدج وقد كان أيامها العبا مرموقا       
 وقت أن أسسوا االتحاد كـانوا قـد اعتزلـوا           النجوم الثالثة 

وبدءوا مرحلة العمل اإلدارة في مجال الرياضـة المصـرية          
وهم في تأسيس هذا االتحاد كانوا يمارسون دورهم كإداريين         
متفتحين وكرواد، وهذا هو قـدر الـرواد علـى أي حـال             

 .ودورهم
 كان ثمانية من نجوم الفريق يلعبـون        ١٩٨٥في عام   

قومي أمام المغرب في الـدور األخيـر فـي          مع المنتخب ال  
 العبا  ١٦تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم، حينما تضامن        

لخالفات بينه وبين   ) محمود الجوهري (مع المدرب المستقيل    
النادي، وتوجه الالعبون المضربون إلـى نـادي الشـمس          



 ٢٠١

للتدريب مع الجوهري، وكانت سابقة خطيرة، فقـام حسـن          
الكرة بإعطاء الالعبين الستة عشر مهلة      حمدي المشرف على    

 ساعة إلنهاء التمرد وإال سيلعب مبارة الزمالك القادمـة          ٤٨
بالناشئين مع إيقاف الالعبين المضـربين، وطالـب معظـم          

وقرر أحمد عبود باشا عضو النـادي        أعضاء مجلس إدارة،  
 أالف جنيه في هذا المشروع من جيبه الخاص وكان          ٣بمبلغ  

بين األهلي ووزارة الشئون االجتماعيـة علـى        االتفاق قد تم    
تخصيص أربعة أيام للشعب السـتخدام حـوض السـباحة          
الجديد، إال أن عبود باشا دخل في مفاوضـات مـع وزيـر             
الشئون حتى يتخلى عن شرط فتح الباب أمام من هـم غيـر             
أعضاء في النادي الستخدام الحمام، ونجح في المهمة علـى          

 .مدارس العليا برسوم منخفضةأن يسمح باشتراك طلبة ال



 ٢٠٢

  نادي الفروسيةنادي الفروسية
وفي األربعينيات بدأ األهلي يخوض معركـة أرض        
نادي الفروسية، وكانت جزءا من أرضه ومسـاحتها كبيـرة          

 فدادين وتقع في الجهة البحرية الغربية وانتهت تلك         ٨حوالي  
المعركة لصالح األهلي في النهاية إال أن ذلك تم عمليا وفعليا           

، وبعد سنوات مـن المفاوضـات والمخاطبـات         ١٩٧٥عام  
العديدة بين مجلس إدارة النادي ووزير المعارف طه حسـين          
ووزير الشئون االجتماعية عبد الفتاح حسن، وتدخل وزيـر         
الخارجية فؤاد سراج الدين، والذي كان من أعضاء النـادي          
وعضوا بمجلس إدارته في عهـد مـا قبـل الثـورة إال أن              

اضها األهلي دفاعا عـن مسـاحات األرض        المعارك التي خ  
التي تستقطع من أرضه لم تكن كلها ناجحـة خاصـة فـي             

 ١٩٥٦ ينـاير    ١١ يوليو، ففي يـوم      ٢٣مرحلة ما بعد ثورة     
تلقت إدارة النادي طلبا من سـكرتارية رئـيس الجمهوريـة           
للتنازل عن مائة متر مربع خلف مدرجات الدرجـة الثالثـة           

رئيس الجمهورية في ذلك الوقت     إلنشاء البرج وكانت طلبات     
 مترا  ١٣٠أوامر، وما زال برج الجزيرة يقف ممتدا بارتفاع         

 .شاهدا على ذلك



 ٢٠٣

 تولى المشير عبد    - الخمسينيات   -وفي نفس الحقبة    
الحكيم عامر القائد األعلى للقوات المسلحة منصـب رئـيس          
اتحاد كرة القدم وبعد سنوات قليلة نقل مقر االتحاد من شارع           

واربي حيث توجد به منطقة القاهرة اآلن إلى قطعة مـن           الش
أرض األهلي وجوارها ثم بناء مقر االتحاد األفريقي لكـرة          
القدم وضاعت بذلك مساحة نصف فدان علـى األقـل مـن            

 .النادي
و بعد عودة عين صالح سليم مدربا لفريق الدرجـة          

بجانب قيادة للفريق األول كالعب، وكـان       ) األشبال( الثالثة  
صالح هو أول العب مصري يحترف داخل مصر وذلك قبل          

 ٣٠٠سفره إلى النمسا مباشرة، حيث تعاقد معه األهلي بمبلغ          
جنيه عند التوقيع وراتب شهري قدره مائة جنيه وذلك فـي           

 .١٩٦٢ أكتوبر ٣١



 ٢٠٤

  موهبة حسين حجازيموهبة حسين حجازي
قدم النادي األهلي العديد من المواهب والنجوم الذين        

 المصرية وكان وما زال اللعب لألهلي       تألقوا في سماء الكرة   
حسين "حلما يراود أي العب يبحث عن المكانة والشهرة لكن          

الملقب بأبي الكرة المصـرية أحـد الالعبـين         " بك حجازي 
القالئل الذين سعى إليهم األهلي ومثله الزمالك ومثلهما كـل          

 .فريق كرة قدم في عصره
قـدم  ليس جزءا من تاريخ كرة ال" حسين حجازي " إن

في األهلي فحسب، وإنما ال يمكن تناول تاريخ اللعبـة فـي            
، و  "حسين حجـازي  " مصر، دون أن تكون البداية عند اسم      

الدور الذي لعبه في نشر اللعبة وزيادة شعبيتها، وتطورهـا          
وهو بشهادة الجميع أعظم العب كرة قدم في تاريخ مصـر،           

نه شأن  وترجع تلك الشهادة إلى دوره الزائد وهو في ذلك شأ         
 .كل الرواد في شتى أفرع الحياة

والتحق حسين حجازي بمدرسة الناصرية االبتدائيـة       
 وكان ناظرها هو المرحوم أمين سـامي باشـا          ١٨٩٧سنة  

المرحوم األديـب هـو     " مهتما بالرياضة وكان خوجة الكورة    
المرحوم محمد السباعي الذي شدته موهبة حسين حجـازي         



 ٢٠٥

ق الثاني بالمدرسة ثـم فـي       ومهاراته، فقرر ضمه إلى الفري    
السنة التالية انتقل إلى الفريق األول وأخذ نجمه يلمع وكـان           
كابتن الفريق في مدرسة الناصرية االبتدائية محمد التـوني،         
وقد كان العبا مميزا هو اآلخر وبعد سنوات قليلة جاء محمد           
عوض إبراهيم ليكون ناظر للمدرسة بعد أمين سامي باشـا          

لجديد مهتما بكرة القدم ويحرص على ضرورة       وكان الناظر ا  
الفوز بكأس المدارس االبتدائية وتحقق ذلك بفضل الالعـب         

 .النابغة حسين حجازي
وعندما حصل حسين على شهادة االبتدائيـة كانـت         
شهرته في كرة القدم قد سبقته إلى المدارس الثانوية، وبـدأت   

مدرسة كل مدرسة تسعى لضمه وكان هو قد تقدم لاللتحاق بال         
الخديوية لقربها من مسكنه، ولكن ناظر المدرسة السـعيدية          

سعى إلى ضم حسين حجازي     " مستر شارمن "وهو اإلنجليزي   
للمدرسة ليلعب لفريق كرة القدم وقبل حسين حجازي ولعـب          
للسعيدية في مركز قلب الهجوم طوال أربع سنوات ولم يهزم          

 .فريقها في أية مباراة



 ٢٠٦

ي في ألعاب القوى أيضا؛     وفي السعيدية تفوق حجاز   
حيث شارك في حفلها الرياضي السنوي وفاز بالمركز األول         

 . ياردة عدوا وفي قفز الحواجز١٠٠في سباق 



 ٢٠٧

     أحداث عظيمة   أحداث عظيمة
 - الواندرز – كانت منتخب إنجلترا     ١٩١٢وفي سنة   

يلعب مع منتخب إسبانيا في استاد مدريد وكان يشهد المباراة          
ث عشر، وقد شد انتباهه أحد العبي       ملك إسبانيا ألفونسو الثال   

الفريق اإلنجليزي بما كان يبديه من مهارة وعنـدما صـعد           
الالعبون لتسلم ميداليات الفوز من الملك اسـتوقف العاهـل          
اإلسباني، ذلك الالعب الممتاز وهنأه على تفوقـه البـاهر،          
وسأله ما اسمك؟ ومن أي مقاطعة أنت؟ ودهش الملك عندما          

وقال الملك لحسين   " واسمي حسين حجازي  أنا مصري   : "سمع
 لو كان في مصر العب آخر مثلك لما وقف أمامكم           "حجازي
 ".أي فريق

 عاد حسين حجـازي إلـى       ١٩١٤وفي صيف سنة    
مصر ليقضي إجازته ونشـبت الحـرب العالميـة األولـى           

فلم يستطع العودة إلى إنجلترا وانضم إلى       ) ١٩١٨ -١٩١٤(
وظل ينتقل بينه وبين الزمالـك،      السكة الحديد ثم إلى األهلي،      

" حجـازي إلفـين   ": كما أنشأ فريقًا خاصا به، وأطلق عليـه       
وكان يخوض مـع    " فرقة حجازي : "وأطلق عليه المصريون  

 .فريقه بعض المباريات الودية
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 وعـين   ١٩٤١وقد اعتزل حسين حجازي في عـام        
مستشارا التحاد كرة القدم ثم مديرا شئون الرياضة في وزارة         

 ١٩٦١ وتـوفي فـي سـنة        ١٩٥٦ون االجتماعية سنة    الشئ
وأطلقت محافظة القاهرة اسمه على الشارع الذي كان يقيم به          
وهو شارع متفرع من شارع قصر العينـي بجـوار وزارة           

 .التربية والتعليم، شارع حسين حجازي اآلن
ولم تعرف مالعب الكرة في مصر العبا عبقريا بعد         

بلغ مستواه سوى محمـود    حسين حجازي ولم تعرف بعد من       
ولكن المهم، األثر الذي تركه محمود مختـار        ) التتش(مختار  

ميدان الرياضة وليس كرة القدم وحدها، فقد أثبـت بصـورة           
عملية واقعية أن الرياضة أخالق وبمبادئ وخصال كريمـة         
وسلوك مشرف وقد عاش حياة مثالية ولم يعرف عنه نـزوة           

سنة في أحسـن لياقـة      ١٦فساد أو واقعة انحراف، وأمضى      
وأعلى مستوى وكان وفيا أمينا لناديه األهلي منذ التحق بـه           

 وظل عضوا عامال مخلصا حتى آخر يوم فـي          ١٩٢٣سنة  
 .حياته

 واشترك وهو ١٩٠٦وهو من مواليد اإلسكندرية عام  
في الثامنة من عمره في فريق مدرسة محمد علي االبتدائيـة           
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ت أسرته  إلى القاهرة وكان     بميدان السيدة زينب، وعندما انتقل    
أصغر العبيها سنا وجسما وأكثرهم مهـارة وقـد حصـلت           

 . مدرسته على كأس المدارس
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  اكتشاف عظيماكتشاف عظيم
 اكتشفه النادي األهلي وضـمه إلـى        ١٩٢٣في عام   

فريقه والذي اكتشفه هو الالعب القديم محمود مرعي وظـل          
 وبـين هـذين     ١٩٤٠العبا بالفريق حتى اعتزل الكرة عام       

تاريخية كان فريق النادي األهلي من أقوى فـرق مصـر،           ال
وكانت تلك السنوات هي العصر الذهبي للكرة المصرية ومن         
ذكريات محمود مختار الشهيرة في تلك األيام مباراة منتخب         

 وكان منتخـب    ١٩٢٤القاهرة ضد منتخب اإلسكندرية سنة      
القاهرة برئاسة الكابتن حسين حجازي، وقـد فـاز وأحـرز           

 وكذلك مباراة ضد المختلط وكـان برئاسـة حسـين           الكأس
ويومهـا  " األهلي غلب حجـازي   : حجازي وكان يقال وقتها   

اعتدى الجمهور على العبي النادي األهلـي؛ بسـبب حبـه           
الشديد للكابتن حجازي، وخرج الجمهور من الملعب غاضبا؛        

 .ألنه ال يقبل الهزيمة لنجمه الكبير
قصى ما يحلم   وخالل عشر سنوات وصل التتش إلى أ      

، ١٩٢٤به أي العب فقد شارك في ثالث دورات أوليمبيـة           
، واختبر كأحسن العب في دورة أمستردام،       ١٩٣٦،  ١٩٢٨

 ١٩٣٤كما مثل مصر في بطولة كأس العالم بإيطالية عـام           
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واختير ضمن نجوم الكأس بإجماع لجنة سباعية مـن أبـرز           
 .نقاد كرة القدم في العالم

لويد العبا قديما يحضـر     علي محمود مختار، وكان     
مباريات كرة القدم في مصر ويعجـب بشخصـية وألعـاب           
مختار وخاصة تحركاته السريعة، وتمريراته الدقيقة، وقذائفه       

هللـو  "التي ال تصد وكان يلقاه باسما مهنًئا ويبـادره بقولـه          
 ".تتش

كنا نستعد لمباراة كبيرة األهمية بين النادي األهلـي         "
، وكان أهم ما يشغل فريق السـكة هـو          ونادي السكة الحديد  

كيف يأمن خطر مختار التتش، وأخذوا يفكرون كيف يحولون         
بينه وبين مرماهم، و لـو كلفهـم ذلـك العبـين أو ثالثـة             
يخصصون له وقد انبرى أحد الالعبين وطمأن فريقه إلى أنه          
سيراقب التتش ولن يدع الكرة تصل  إلى قدمـه، وجـرت            

ثة أهداف وانتابت الدهشة الجميـع؛      المباراة وأحرز التتش ثال   
ألنها جاءت من ناحية هذا الالعب الذي راح يهـذي ويكلـم            

 ؟"أمسك جن! عفريت؟.. آل أمسكه آل: "نفسه بصوت عال
وقد اعتزل مختار التتش وهو في أتم لياقـة وأعلـى      
مستوى، وكان يرى أن هذا وقت االعتزال المناسب ليبقـى          
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وبلده بدرجة مائة في المائـة،      دوما مختارا الذي يعطي ناديه      
وكان اعتزاله صدمة هزت جماهير األهلي والكرة المصرية        

 .وطالبه الكثيرون بالبقاء واالستمرار
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  اعتزال التتشاعتزال التتش
ولجأ أصدقاؤه إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم لتثنيه         
عن عزمه إذ كانوا يعرفون صلته القوية بها، وما بينهما من           

كن التتش أقنع أم كلثوم بوجهة نظـره        ود وتقدير واحترام، ل   
وحيث أعلن مختار التتش اعتزاله كتب الناقد الرياضي القدير         

ما " جناية مختار التتش على مصر    "محمد شمس تحت عنوان     
 :يلي

صدمني نبأ اعتزال مختار الكرة صـدمة عنيفـة،         "
 نجم المالعب قاطبـة     - باعتراف الجميع    -ومختار ما زال    

ية شابة حارة تتزعم الميادين بجـدارة       وما زال في عمره بق    
وتضعها في مراحل الفكر بما عرف عن مختار من إخالص          
وتفان وغيرة مستعرة واستعداد عظيم تفوق كلها حد المعقول         
وتندر أن تجتمع لالعب واحد ولق سمعت كثيرا عن مختـار           
من أفواه أكبر مدربي الكرة في أوروبا ورأيت الكثير المعجز          

 ".ضيحه إلى مجلد ضخممما يحتاج تو
 أحيل محمود مختـار إلـى       ١٩٦٥وفي أكتوبر عام    

المعاش فمنحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الرياضة من         
الدرجة األولى اعترافا بفضله على الرياضة وقد ظل مختار         
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 ٢١التتش وفيا لناديه إلى آخر لحظة في حياته؛ ففـي يـوم             
قائه فـي    كان يجلس في الصباح بين أصـد       ١٩٥٦ديسمبر  

األهلي، وفجأة شعر بإرهاق فتوجه فورا إلى منزلـه وأسـلم           
 .الروح

وهكذا فقدت مصر علما من أعالم كرة القدم، وتخليدا       
لذكراه قرر مجلس إدارة النادي األهلي، إقامة تمثال للتـتش          
يوضع بحديقة النادي وإطالق اسمه على ملعب كرة القـدم،          

كما سمي الشارع الممتد    ،  "استاد مختار التتش  : "فأصبح اسمه 
من كوبري قصر النيل إلى النادي األهلي بشـارع محمـود           

 .مختار

  ::تأسيس لعبة الهوكيتأسيس لعبة الهوكي
عمالق كرة القدم هو الـذي      ) التتش( محمود مختار   

أدخل تلك الرياضة إلى النادي وكان ذلك بعد اشـتراكه فـي           
 حيث شـاهد    ١٩٣٦دورة األلعاب األوليمبية في برلين سنة       

وهو يلعب فأعجب به وباللعبة، وكان نتيجة هـذا         فريق الهند   
اإلعجاب أن التتش بمجرد عودته إلى مصر، كـون فريقـا           
للهوكي من قدامى العبي كرة القدم وكان الفريق يضم مراد          
فهمي ومحمد فهمي ومحمد رسمي وعدلي يكن ومختار قطب         
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وعلي الحمامصي، وفي نفس الوقت كان المدرسون اإلنجليز        
يدية، قد أنشئوا فريقا بالمدرسـة بالمدرسـة،        بالمدرسة السع 

 وفـازت   ١٩٣٧ولعب فريق األهلي مع فريق السعيدية عام        
وأقنع التتش العبـي السـعيدية باالنضـمام        ) ٤/١(المدرسة  

لألهلي، ونجح في ذلك فأصبح النادي فريقًا قويا مكونًا مـن           
محمود رأفت، وعبد المنعم السبكي، وصالح حبيب وتوفيـق         

دي، وعبد العزيز سليمان، وأحمد أباظة، وسعيد عبد        عبد الها 
 .الحافظ، وكمال خليل

وبدأ هذا الفريق يحقق االنتصـارات ممـا زاد مـن           
شعبية الهوكي في النادي، وأقبل عليها األعضاء، حتـى تـم           

، ظهر منافس قوي لألهلي     ١٩٣٢تكوين ثالث فرق وفي عام      
نـادي  الذي كان متربعا على قمة اللعبة في مصـر، وهـو            

الجزيرة الذي كان يضم مجموعة من الالعبـين المصـريين          
واألجانب، وأصبحت المباريات التي تجرى بين الناديين عيدا        
ومهرجانًا رياضيا، وكانا يلتقيان في كل عـام مـرتين فـي            
شهري أبريل وديسمبر، واستمرت المنافسـة بـين األهلـي          

 .١٩٤٦والجزيرة حتى عام 

  ::األمير عبد اهللا الفيصلاألمير عبد اهللا الفيصل
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بدأت عالقة األهلي باألمير عبد اهللا الفيصل في نهاية         
الثالثينيات حيث كان يتابع انتصاراته وإنجازاتـه وتوطـدت         
العالقة بينه وبين النادي في األربعينيات وقام بزيارة األهلي         

 حيث عـرض عليـه مجلـس اإلدارة         ١٩٥٢في يونيو عام    
دعـم  العضوية الشرفية مدى الحياة؛ تقديرا لمساهماته فـي         

مسيرة النادي، والتي توجها األمير عبد اهللا الفيصل بتنازلـه          
 ١٩٨٤عن حصته من األسهم في فندق هيلتون رمسيس عام          

ثم تنازل عن حصته في شركتي أميني ومتيني، وتقدر قيمـة           
هذه األسهم بماليين الدوالرات وتمثل ثروة للنـادي األهلـي          

ه وتعد مصـدرا أساسـيا مـن مصـادر تمويلـه ألنشـطت            
ومشروعاته، وقد تلقى النادي عدة عـروض لشـراء هـذه           
األسهم، إال أن مجلس اإلدارة رفض ذلك تماما باعتبار أنهـا           

 .ملك ألجيال األهلي القادمين
التحق الدكتور نور الدين طراف بالنادي األهلي فـي      

 وكان من هواة تنس الطاولة، وقد انغمـس فـي           ١٩٤٤عام  
وكان من أبـرز زعمـاء      العمل السياسي الوطني في شبابه      

الطلبة وممثل كلية الطب في لجنة الطلبة العليا، وكان عضوا          
بارزا في الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم مصطفي كامل،         



 ٢١٧

نور الدين طراف من الدكتورة أنيسة الحفنـي        . وقد تزوج د  
بطلة تنس الطاولة بالنادي األهلي، وكريمة الدكتور الحفنـي         

طراف يشارك فـي    . اك، واستمر د  األستاذ بكلية الطب حينذ   
 .١٩٥٢الحركة الوطنية والسياسية حتى قيام ثورة يوليو 
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  مسيرة أبطالمسيرة أبطال
وبعد األستاذ فكري أباظة رحمه اهللا، ظـل عضـوا          
بالنادي قرابة النصف قرن، وكان عضـو بمجلـس اإلدارة،          
ووكيال للمجلس، ووكيال شرفيا وكان األهلي هو المقر الدائم         

ظة، فكان يحضر إلى النادي فـي السـابعة         لألستاذ فكري أبا  
صباحا ويتناول إفطاره ويكتب مقاالته وفي التاسعة يتوجـه         
إلى مكتبة ثم يعود في المساء  إلى النادي حيث منتداه اليومي            
ولقاءات األصدقاء واألعضاء يتنافسون في أمور الرياضـة        

 .والسياسية والوطن

  ::كمال الدين حافظكمال الدين حافظ
ادي األهلي كعضو منتسب    دخل كمال الدين حافظ الن    

 ١٩٤١ ثم أصبح عضوا عـامال فـي عـام           ١٩٣٦في عام   
وطوال فترة عضويته وهو منغمس في األعمـال اإلداريـة          
التطوعية؛ ففي مطلع األربعينيات أشرف على اإلدارة المالية        
للبوفيه، ثم مراقبا لحسابات النادي ومنتخبـا مـن الجمعيـة           

ـ    ١٩٤٣العمومية في عام     افظ العديـد مـن      وتولى كمال ح
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المناصب داخل األهلي بحكم تواجده المستمر والمشاركة في        
 .معظم قطاعات الرياضية واالجتماعية

ــا    ــي باش ــر وال ــد جعف  – ١٤/٣/١٩٢٤(ويع
الرئيس الرابع لمجلس إدارة النادي، وصاحب      ) ٧/٧/١٩٤٠

أطول فترة رئاسة شبه متصلة وتقترب من عشرين سنة، وقد          
لفترة طويلة وهو شخصية سياسية     شغل منصب وكيل النادي     

ورياضية بارزة فكان وزيرا لألوقاف في وزارة عبد الخالق         
ثروت األولي، ثم وزيرا  للحربية والبحرية في وزارة عبـد           
الخالق ثروت الثانية وتولى منصب وزير الحربية والبحريـة         
إلى وزارة عبد الخالق ثروت الثانية، وتولى منصب وزيـر          

ة إلى جانب منصب وزيـر األوقـاف فـي          الحربية والبحري 
 يونيو تخرج جعفـر     ٢٥( وزارة محمد محمود باشا األولى      

والي باشا من مدرسة الحقوق العليا، وكان وهو طالب يهوى          
 . كرة القدم ويعشقها، وهو أحد مؤسس االتحاد

ــرئيس الســادس أحمــد حســنين باشــا  ويعــد ال
ن لمجلس إدارة النادي وكـا    ) ١٩/٢/١٩٤٦ -٣/٢/١٩٤٤(

رئيسا للديوان الملكي فـي وقـت رئاسـته للنـادي ومـن             
الشخصيات المؤثرة في الحياة المصرية العامة، وهو رياضي        



 ٢٢٠

 في الدورة   ١٩١٢بارز، مثّل مصر في الدورة األوليمبية عام        
 وهو رائد رياضة السالح في مصـر،        ١٩٢٠األوليمبية عام   

 .ورئيس التحاد السالح ولنادي السالح
امن صالح الدين دسوقي الششـتاوي  ويعد الرئيس الث 

لمجلس إدارة النادي وهو    ) ١٥/١٢/١٩٦٠ -٣/١٢/١٩٦٢(
أول رئيس لمجلس إدارة معين في األهلـي، وحـين تـولى            
المنصب كان محافظًا للقاهرة وقد تقلد العديد من المناصـب          
في وزارة الخارجية بعد ذلك حتى عين سفيرا لمصـر فـي            

 .فنلندا
دكتور إبراهيم كامل الوكيـل     ويعد الرئيس العاشر ال   

لمجلس إدارة النادي وهـو     ) ٨/١١/١٩٧٢ -/١٣/٧/١٩٦٧(
من أعضاء األهلي القدامى، وكان رياضيا، مارس كرة القدم         
بفرق النادي وهو أول العب كرة يتولى رئاسة النادي األهلي          

 .أو رئاسة أي ناد في مصر
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  ))١١((وثيقة رقم وثيقة رقم 

  ٦٦ة الجمعيـة العموميـة يـوم        ة الجمعيـة العموميـة يـوم        محضر جلس محضر جلس 
يتضمن كلمة عبد الخـالق ثـروت       يتضمن كلمة عبد الخـالق ثـروت        و  و ١٩١٩١٩١٩اير  اير  فبرفبر

رئيس النادي عن عمر لطفي بـك ودوره فـي          رئيس النادي عن عمر لطفي بـك ودوره فـي          باشا  باشا  
  تأسيس األهليتأسيس األهلي

 ونصف بعد ظهر يـوم      ٤فتحت الجلسة في الساعة     
 تحت رئاسة حضرة صـاحب      ١٩١٩ فبراير سنة    ٦الخميس  

المعالي عبد الخالق ثروت باشا رئـيس النـادي وبحضـور           
ـ       ل النـادي وحضـره     صاحب السعادة جعفر والي باشا وكي

صاحب العزة طلعت حرب بكل من أعضاء اللجنـة العليـا           
وكان حاضرا حضرة صاحب العزة عبد المجيد عمـر بـك           

 مـن  ٥٦أمين الصندوق، وفؤاد بك أنور سكرتير النـادي و      
 .األعضاء

 تجتمع الجمعيـة    –حضرة صاحب المعالي الرئيس     
سـتر  العمومية اليوم ألول مرة بعد وفاة المأسوف عليـه الم         

شارمن وكلكم تعلمون مقدار اهتمامه بشئون النادي لذلك كان         



 ٢٢٢

أسفنا عليه شديدا؛ ولذلك أقترح على حضراتكم إيقاف الجلسة         
 .ثالث دقائق إظهارا ألسفنا عليه

 دقيقـة ثـم أعيـدت       ٣٥,٤أوقفت الجلسة والساعة    
 . دقيقة تلي جدول األعمال وهذه صورته٣٨,٤والساعة 



 ٢٢٣

  محضر جلسةمحضر جلسة
 .تخاب أعضاء اللجنة العلياان: أوالً
 .تالوة التقرير المقدم من سكرتير النادي: ثانيا
تالوة التقرير المقدم من أمين صندوق النادي وتقريـر         : ثالثًا

 .اللجنة المالية
المناقشة في االقتراحات التي تقدمت من األعضـاء طبقـا         : ارابع

  . من قانون النادي٣٥للمادة 
 .انتخاب السكرتير: خامسا

 .انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية: ادساس
 .انتخاب أعضاء اللجنة المالية:  سابعا
كـرة القـدم، التـنس    (تالوة تقارير األخـرى عـن      :  ثامنًا

 ).وغيرهما
 .بعض مسائل أخرى: تاسعا

 لم يرشح لعضوية اللجنـة      –حضرة صاحب المعالي الرئيس     
على تجديد  العليا أحدا خالف أعضائها الحاليين، فهل توافقون        

 .انتخابهم



 ٢٢٤

  موافقة عموميةموافقة عمومية
 تقدم إلى اللجنـة     –حضرة صاحب المعالي الرئيس     

طلب من جانب المستر سميسن نـاظر مدرسـة المعلمـين           
السلطانية، ومراقب األلعاب بوزارة المعـارف يطلـب بـه          
انضمامه إلى أعضاء النادي، فهل توافقون على قبوله ضمن         

 .جنبي الفرنسيأعضاء اللجنة العليا بدالً من األ
تال تقرير حضرة صاحب العزة سكرتير النادي وهذا        

 :نصه
 حضرة إخواني أعضاء النادي،

ليسرني غاية السرور أن أقف اليوم بينكم كما وقفت         
في العام الماضي، وأعلن أن نادينا خطا خطوات واسعة فـي   
سبيل التقدم، ودليلي على صحة ما أقول مقارنـة الميزانيـة           

ضراتكم اليوم بميزانية السـنة الماضـية       المعروضة على ح  
أما من حيث عدد األعضاء، فقد كان عـدد األعضـاء           ٢١٧

الذين سددوا اشتراكهم ودعوناهم للجمعية العمومية في السنة        
 وذلك بخـالف مـن      ٢٦٢ فأصبح هذا العام     ٢١٧الماضية  

سيشطب أسماءهم لتأخيرهم في دفع االشتراك حضرة محمد        
انية كثيرة األرقام قليلة األلفاظ وهي      أفندي فكري أباظة الميز   



 ٢٢٥

واقعة صحيفتين وغير واضحة تماما؛ فمثالً غيـر واضـح          
 .الفرق بين حاصل األسهم وحاصل المساهمين



 ٢٢٦

  تابع مواقف عموميةتابع مواقف عمومية
إن حاصل االشتراك وحاصل المشتركين، وقد تعذر       
علي فهمها وأخذت رأي جماعة من إخواني متخرجي مدرسة         

وا من رأيي لذلك أرى أن توضح الميزانية        التجارة العليا، فكان  
بطريقة واضحة يسهل فهمها وأن كانت الميزانيـة الحاليـة          
مكتوبة بطريقة فنية أطلب أن تكتب بطريقة غير فنيـة، وأن           
كانت مكتوبة بطريقة غير فنية أطلب أن تكتب بطريقة فنيـة           
ويحسن ضم أناس من متخرجي مدرسة التجارة إلى اللجنـة          

 .المالية
 أوافق على فكرة ضم أحد      –ة أمين الصندوق    حضر

خريجي مدرسة التجارة إلى اللجنة المالية، أما بخصوص ما         
أشكل فهمه على حضرة فكري أفنـدي فـأقول إن حاصـل            
األسهم، أعني المبلغ الباقي على المساهمين من ثمن أسهمهم،         
أم حاصل االشتراك وحاصل المشتركين، فهو عنوان واحد،        

 جنيـه، ويوجـد   ١٠٠٠الذين فهـو اآلن    أما بخصوص دين    
 .للنادي نقود ببنك األنجلو هو االحتياطي

حضرة محمد فكري أباظة أفندي، أالحظ إيراد الكرة        
 جنيها  ٢٦٤ مليما و    ٦٥١ ومصروفها   ٢٨٧ مليما و    ٩٨هو  



 ٢٢٧

 جنيها من أن النادي أقام حفـالت        ٢٣ مليما و    ٢٧١والفرق  
  مليم  ٤٠٠يه واحد و    كثيرة للكرة، وكذلك إيراد البليارد، وجن     

 .وجنيه، فاقترح بيع أدواته ما دام غير ممكن إصالحه
 ملحوظة حضرة فكرية أفندي     –      حضرة سكرتير النادي    

أباظة بخصوص الكرة ظاهرها وجيه، ولكن حقيقتها ليسـت         
كذلك، فإنه يدخل في المصروفات قيمة ما صرف إلصـالح          

 تشـرابا  و تأرض النادي ومشتري شبك لألجوال وفـانال      
لألعضاء وكور وبوفيهات شاي وأجرة كراسـي وخالفـه؛         
فالحفلة التي يظهر إيرادها جسيم مصروفها جسيم أيضـا وال          
ضرب كذلك مثال حفلة بورسعيد، فإن دخلها كان فوق الــ           

 جنيها، ولكن ما خص النادي كان زهيدا ال يزيـد عنـي        ٨٥
الثالث جنيهات، وذلك مثالً بعد خصم مـا دفـع للصـليب            

 .ألحمر و خالفها
 أنا لم اقصد االعتراض     –حضرة فكري أفندي أباظة     

بل أقصد النظر في طريقة يكثر بها اإليراد حضـرة عبـده            
 يمكن إكثار اإليراد بعمل حفـالت سداسـية         –أفندي أباظة   

 .ومسابقات بين منتخب مدارس وخالفه



 ٢٢٨

  تابع مواقف عموميةتابع مواقف عمومية
ية  عملنا كل ذلك في السنة الماض      –حضرة السكرتير   

وأظن أنه يكفي أن النادي ال يخسر شيئا على ذلك إذا كـان             
عبده أفندي أباظة أن يجد طريقة أحسن من ذلك، فلجنة الكرة           
تكون سعيدة إذا أمكن إدخال حضرته بين أعضـائها لتنفيـذ           

 .مشروعاتها
 فـي   ١٩١٧ فـي سـنة      –حضرة طلعت بك حرب     

 تقدم وقد   الجمعية العمومية لم يكن للنادي ميزانية؛ ال حسابات       
الحظت ذلك وكان الحساب به أغالطا كثيرة وبعـد سـنتين           
أصبح للنادي ميزانية معروضة عليكم فافتكر أن التقدم ظاهر         
فإن كان هناك بعض مالحظات على شكل وضع الميزانيـة          
فيمكن تغييره في العام المقبل ولكن الذي لم أستطع فهمه هو           
  قول حضرة العضـو بـأن متخرجـي مدرسـة التجـارة            

 .لم يفهموا الميزانية وهذا غريب
 أنا لم أقـل بأننـا لـم         –حضرة مصطفى سعيد بك     
 .نفهمها، بل وجدنا صعوبة في فهمها



 ٢٢٩

 مـن الصـعب علـى       –حضرة محمد أفندي فتوح     
شخص غير فني أن يفهم ميزانية من الميزانيات والجمعيـة          

 .العمومية طلبت عمل ميزانية فقدمناها لها
 



 ٢٣٠

  ))٧٧((وثيقة رقم وثيقة رقم 

  النادي األهليالنادي األهليقانون قانون 
 )!النادي األهلي للرياضة البدنية(يسمى النادي  -١

والغرض منه تسهيل الرياضات البدنيـة علـى        
تُليـت المـادة    . اختالف أنواعها وإعداد وسائلها   

الثانية، ووافقت الجمعية على إبقائها على أصلها       
 .وهذه صورتها

 تسند رئاسة شرف النادي إلى سـعادة وزيـر          -٢
 .المعارف

ضوا دائمـا فـي النـادي إال طلبـة          ال يقبل ع   -٣
المدارس العليا أو مستخدمي الحكومة الحـائزين       

ويجـوز لمجلـس    / الشهادة الثانوية على األقل   
اإلدارة أن يقبل بضعة أعضـاء غيـر دائمـين          
أشخاصا لم تتوفر فيهم الشرائط المـذكورة وال        

 في المائة، ويكون    ٨يجوز أن يزيد عددهم عن      
وق العضوية الدائمـة    لهؤالء األعضاء جميع حق   
 .إال حق االنتخاب واالشتراك



 ٢٣١

  عضوية النادي عضوية النادي 
ويسعد إدارة النادي وللجنة العليا أن تمنح عضـوية         
الشرف كل من قدم للنادي مساعدة مادية أو أدبيـة ويكـون            
لهؤالء األعضاء جميع حقوق العضوية إال حـق االنتخـاب          

 هـذه   ويعفون من دفع قيمة االشتراك وبعد مناقشة طويلة في        
 :المادة تقرر تعديلها بالصورة اآلتية

 :يقبل عضوا بالنادي"
 .طلبة المدارس العليا المصرية أو األجنبية: أوالً
 .طلبة المدارس العليا المصرية أو األجنبية: ثانيا
مستخدمو الحكومة الذين ال تقل رواتبهم عـن        : ثالثًا
 جنيها شهريا لو لم يكونـوا حـائزين للشـهادة           ١٢

ة، ويجوز قبول أعضاء من ذوي الوجاهة لـم         الثانوي
تتوفر فيهم الشروط السابقة بشرط أن ال يزيد عددهم         

 .عن خمسة عشرة في المائة من مجموع أعضاء
يشترط في قبول العضو الـدائم أو غيـر الـدائم أن             -٤

يقترح قبوله أحد األعضاء وأن يزكي هذا االقتـراح         
 .عضوان أو أكثر من أعضاء النادي



 ٢٣٢

ب األعضاء بواسطة اللجنة التنفيذية ويتم      يكون انتخا  -٥
 لـرفض طلـب أي      -ذلك بواسطة االقتراع ويجب     

 أن تزيد عدد المرات عن ربع عدد أعضاء         -عضو  
اللجنة المنتخبين، ويجب تصديق اللجنة العليا علـى        

 .االنتخاب

االشتراك السنوي لموظفي الحكومة أو الحائزين على        -٦
لمدارس العليـا    قرش ولطلبة ا   ١٥٠الشهادات العليا   

 قرش ويدفع، أما اشـتراك األعضـاء غيـر          ١٠٠
 . قرش٢٠٠الدائمين فيكون 

االشتراك السنوي لموظفي الحكومة أو الحائزين على        -٧
 قرشا ولطلبة المدارس العليـا      ١٥٠الشهادات العليا   

 قرش ويدفع االشتراك دفعه واحـدة أو علـى          ١٠٠
 أربع أقساط، أما األعضاء ذوي الوجاهـة فيـدفعون        

 قرش على دفعة واحدة أو على أربعة أقسـاط          ٢٠٠
متساوية كما تقدم، وإذا كـان العضـو غيـر مقـيم            

 قرشا تـدفع مـرة      ٥٠بالقاهرة فتكون قيمة اشتراكه     
واحدة ويعتبر العضو غير مقيم بالقـاهرة إذا كـان          



 ٢٣٣

 ميالً ومركزهـا دار     ١٥يسكن خارج دائرة قطرها     
 .البوستة العمومية

نوي كل عضو يدفع عشـرين      يعفى من االشتراك الس    -٨
جنيها دفعة واحدة وكذلك يعتبر عضوا بالنادي مـن         

 .دفع قيمة االشتراك

إذا تقدم للنادي طلبات مجتمعة ال تقل عن عشـرين           -٩
طلبا في مصلحة واحدة تابعة للحكومـة أو مدرسـة          
عالية واحدة، فللجنة العليا أن تنقص قيمة االشـتراك         

 .واحدةدفع قيمة االشتراك عن الجميع مرة 

كل عضو يدخل النادي بعد نهاية شهر مارس يجـب           -١٠
عليه أن يدفع قيمة نصف اشتراك النـادي السـنوي          
وتبتدئ سنة النادي في أول أكتوبر وتنتهي في آخـر          

 .سبتمبر من السنة التي تليها

إذا أزمن أحد األعضاء المقيمين بالقاهرة االنتقال إلى         -١١
ـ         ذكورة جهة تخرج عن دائرة الخمسة عشر ميالً الم

بالمادة السادسة، فعليه أن يخطر سكرتير النادي بذلك        
 أكتوبر، فإذا أهمل ذلك فلـيس لـه أن          ١٠قبل يوم   

 .يسترد جزءا  من االشتراك



 ٢٣٤

كل عضو يتأخر عن دفع االشتراك شهرا من تاريخ          -١٢
االستحقاق يحرم من االنتفاع بالنادي، ويعلن اسـمه        

يا أن تشطب   في لوحة النادي أياما أخرى، فللجنة العل      
اسمه إال إذا قدم عذرا ترى قبوله، وعلى كل عضـو         
يريد االنسحاب من النادي أن يكتب بذلك لسـكرتير         

 أكتوبر من كل سـنة وإال حـقّ         ١٥النادي قبل يوم    
 .عليه أن يدفع قيمة االشتراك عن تلك السنة

إذا رأت اللجنة أو رأى ثالثون عضوا من أعضـاء           -١٣
أن سلوك أحد   )  اللجنة ليس منهم أحد أعضاء   ( النادي  

األعضاء مخلٌّ بسمعة النادي اللجنة للنظر في ذلـك،         
ويعلن العضو بتاريخ اليوم الذي ستعقد فيـه اللجنـة          
النظر في شأن ذلك قبل هذا التاريخ بأربعة أيام على          
األقل، وبعد أن تسمع اللجنـة مـا تـرى ضـرورة            
لسماعه من اإليضاحات التي يقدمها العضو، فللجنـة        

 وذلك ال   -في أن تقرر إما شطب اسم العضو        الحق  
 وإما تكليفه باالستقالة إذا     –يكون إال باجتماع اآلراء     

 أجمع على ذلك ثلثا األعضاء، وفي هذه الحالـة إذا          
لم يستقل العضو في مدة ثالثين يومـا مـن تـاريخ            



 ٢٣٥

إعالن القرار إليه بعنوانه المعروف لدى النادي، فإن        
 .العضوية تنحل عنه

ى ثالثون عضوا من أعضاء النـادي إعـادة         إذا رأ  -١٤
النظر في أمر عضو قد استبعد أو استقال بناء علـى           
تكليفه، فلهم إذا كان قد مضى ستة شهور على إبعاد          
ذلك العضو أو استقالته، أن يطلبوا كتابة إعادة النظر         
 .في أمره بواسطة اللجنة العليا واللجنة في هذه الحالة



 ٢٣٦

  رؤساء النادي رؤساء النادي 
  ) ) ١٩١٦١٩١٦//٢٢//٩٩  ––  ١٩٠٨١٩٠٨//٤٤//١١ ( (باشاباشاعزيز عزت عزيز عزت 

الرئيس الثاني لمجلس إدارة النـادي األهلـي، وقـد          
اختبر من أعضاء اللجنة اإلدارية العليا بعد أن قدم اإلنجليزي          
استقالته ويعد من كبار الشخصيات في مصـر عنـد بدايـة            
تأسيس النادي في مطلع القرن العشرين من رجـال السـلك           

ر بإنجلترا ونائبا عن الملـك      الدبلوماسي، وعمل سفيرا لمص   
 .فؤاد بقبول استقالة الحاكم اإلنجليزي

ــا   ــروت باش ــالق ث ــد الخ ــا  عب ــروت باش ــالق ث ــد الخ   ––  ١٩١٦١٩١٦//٢٢//٩٩ ( (عب
١٩٢٤١٩٢٤//٢٢//١٤١٤ ( (  

الرئيس الثالث لمجلس إدارة النادي، وأحد المؤسسين       
وأبرز السياسيين، امتاز بالتفوق في مدرسة الحقـوق العليـا          

 وكان أصغر مـن تـولى منصـب رئـيس           ١٩٢٢واشتغل  
 . راء في عهده انتهت الحماية البريطانية بمصرالوز

  ) ) ١٩٤٠١٩٤٠//٧٧//٧٧  --١٩٢٤١٩٢٤//٢٢//١٤١٤ ( (جعفر والي باشاجعفر والي باشا
الرئيس الرابع لمجلس إدارة النادي وصاحب أكبـر        

شخصـية سياسـية    .. فترة رئاسة تقترب من عشرين سـنة      



 ٢٣٧

ورياضية بارزة كان وزيرا لألوقاف، ثم وزيـرا للحربيـة،          
يعشق كرة القدم وهـو     تخرج في مدرسة الحقوق العليا، كان       

أحد مؤسسي االتحاد المصري لكـرة القـدم وقـاد معركـة          
 .تمصيره وأول رئيس لالتحاد

  ) ) ١٩٤١١٩٤١//٢٢//٢٢  --١٩٤٠١٩٤٠//٧٧//١٧١٧ ( (محمد طاهر باشامحمد طاهر باشا
الرئيس الخامس لمجلس إدارة النادي لمدة عام مـن         
توليه هذا المنصب وهو من الشخصيات الرياضية المـؤثرة         

ن رئيسا للجنة األوليمبية    في الحركة الرياضية المصرية، فكا    
وعضوا في اللجنـة األوليمبيـة الدوليـة نشـأ فـي بيئـة              
أرستوقراطية وكانت تربيته أجنبية فأتقن عدة لغات ومـارس         

 .رياضة الفروسية والبولو

  ) ) ١٩٤٦١٩٤٦//٢٢//١٩١٩  --١٩٤٤١٩٤٤//١١//٣٣ (  ( أحمد حسنين باشاأحمد حسنين باشا
الرئيس السادس لمجلس إدارة النادي وكـان رئيسـا         

صيات المؤثرة في الحياة المصرية     للديوان الملكي ومن الشخ   
العامة، وهو رياضي بارز مثل مصر في الدورة األوليمبيـة          

 وهو رائد رياضة السـالح ودرس       ١٩٢٠ -١٩١٢في سنة   
في إنجلترا وتولى بعد الوظائف بعد عودته وقام بعدة رحالت          

 .استكشافية



 ٢٣٨

  ––  ١٩٤٦١٩٤٦//٢٢//١٩١٩ ( (أحمــــد عبــــود باشــــاأحمــــد عبــــود باشــــا
١٩٦١١٩٦١//١٢١٢//١٩١٩ ( (  

دارة للنـادي وهـو رجـل       الرئيس السابع لمجلس إ   
اقتصاد ومليونير اشتهر في الثالثينيات واألربعينيات أمضى       

حمام :  رئيسا للنادي قدم خاللها خدمات جليلة لألهلي       ١٥مدة  
السباحة، الملعب الرئيسي، وكان صديقا لألسـتاذ والكاتـب         
الصحفي مصطفى أمين الذي أقنع عبود باشا بزيارة األهلـي          

 .فأصبح عاشقا بال حدود

  ––  ١٩٦٢١٩٦٢//١٢١٢//٣٣ ( (صـــالح الـــدين الدســـوقيصـــالح الـــدين الدســـوقي
١٩٦٤١٩٦٤//١٢١٢//١٥١٥ ( (  

الرئيس الثامن لمجلس إدارة النادي وهو أول رئـيس    
لمجلس إدارة معين في األهلي وأول ما تولى المنصب، كان          
محافظًا للقاهرة وقد تقلد العديد مـن المناصـب فـي وزارة            
الخارجية وكان من الرياضيين المصريين في لعبة السـالح،         

 من الجيل الذهبي وأول     ١٩٥٢ في دورة هلسنكي     مثّل مصر 
 . من فكر في مقر جديد



 ٢٣٩

  ––  ١٩٧٢١٩٧٢//١١١١//٨٨ ( (عبــد المحســن كامــل مرتجــىعبــد المحســن كامــل مرتجــى
١٩٧٦١٩٧٦//١١١١//١٢١٢ ( (  

الرئيس التاسع لمجلس إدارة النادي األهلي وقد تولى        
األولى كان عزيز عـزت وهـو شخصـية         : الرئاسة مرتين 

 لـه   ١٩٣٧عسكرية بارزة، بكالوريوس من الكلية الحربيـة        
لعديد من الدراسات العسكرية وقد تـدرج فـي الوظـائف           ا

القيادية حتى وصل إلى رتبة قائد القوات البرية فـي حـرب            
 .١٩٦٧يونيو 

  --١٩٦٧١٩٦٧//٧٧//١٣١٣ (  ( الدكتور إبراهيم كامـل الوكيـل     الدكتور إبراهيم كامـل الوكيـل     
١٩٧٢١٩٧٢//١١١١//٨٨ ( (  

الرئيس العاشر لمجلس إدارة النادي األهلي وهو من        
هـو أول  األعضاء القدامى، كان رياضيا ومارس كرة القدم و      

العب يتولى رئاسة النادي، وكان ووالده كامـل باشـا مـن            
القدماء األعضاء وهو من خريجي مدرسـة السـعيدية لـه           
بصمات عديدة في مجاالت النادي وقد أشرف علـى فريـق           

 .كرة القدم وهو رئيسا شرفيا



 ٢٤٠

ــليم  ــالح سـ ــد صـ ــليم محمـ ــالح سـ ــد صـ   --١٩٨٠١٩٨٠//١٢١٢//١٢١٢ (  ( محمـ
١٩٨٤١٩٨٤//١٢١٢//٧٧ ( (  

 أول  الرئيس الحادي عشـر لمجلـس إدارة النـادي        
شخصية تتولى الرئاسة أكثر من مرتين وهو من أبرز العبي          
كرة القدم في األهلي ومصر وتحول إلى العمل اإلدارة مدير          
للكرة وأسس فريق التالمذة وكان عضوا فـي مجلـس إدارة           
النادي قبل أن يشغل منصب الرئيس حصل على بكالوريوس         

 .التجارة القاهرة

  --١٩١٩٨٨٨٨//١٢١٢//١٦١٦ ( (محمد عبـده صـالح الـوحش      محمد عبـده صـالح الـوحش      
١٩٩٢١٩٩٢//٢٢//٦٦ ( (  

الرئيس الثاني عشر لمجلـس إدارة النـادي وهـو          
شخصية رياضية معروفة بدا حياته العبا لفريق الكرة لكنـه          

. اعتزل وهو محاضر واشتغل بالتدريب في عدة دول عربية        
 .عين مديرا  لإلدارة الفنية لالتحاد األفريقي

 هو الرئيس   صالح سليم الرئيس الجديد للنادي األهلي     
الث عشر وهناك انتخابات كرة القدم باإلضافة إلى فريـق          الث

األقاليم في اإلسكندرية وبورسعيد واإلسـماعيلية والسـويس        
 .باإلضافة إلى فريق الصعيد المنيا وبني سويف وقنا وأسوان
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 ٢٤٤

  الفكر السياسي لحسن البناالفكر السياسي لحسن البنا
رضـا تلميـذ اإلمـام      لقد تتلمذ على يد الشيخ رشيد       

وقد كتـب   "  المنار "محمد عبده والمشرف على تحرير مجلة     
البنا وهو في السنة النهائية بدار العلوم ما يعبر عن المنحـى            

إنني أعتقـد   ": الذي ينوي اتخاذه في حياته العملية؛ حيث قال       
أن شعبي قد ابتعد عن أهداف إيمانه؛ نتيجة للمراحل السياسية          

يرات االجتماعية التي تعرض لها، وتحـت       التي مر بها والتأث   
 .تأثير الحضارة الغربية والفلسفة المادية والتقاليد اإلفرنجية

وكانت هذه بيعة لحسن البنا الذي اختار بنفسه اسـم          
نحن إخوة فـي خدمـة      : الجماعة حين قال في هذا االجتماع     

 ".اإلخوان المسلمون"اإلسالم، فنحن إذن 
ول تشـكيل لإلخـوان     وبذلك أرسى هذا االجتماع أ    

المسلمين على هذا النحو كما رسخ نموذجـا قياديـا مثلتـه            
شخصية البنا التي تمتعت بالطاعة الشديدة وهو النموذج الذي         
التزمت به الجماعة طوال تاريخها بعد ذلك، وقد ظـل البنـا       
يلعب دورا  محوريا بارزا في حياتهـا، سـواء الفكريـة أو             

كبر التنظيمات السياسـية فـي      السياسية؛ حتى أصبحت من أ    
مصر، خاصة بعد إنشاء التنظيم الخاص أو الفـرع المسـلح           



 ٢٤٥

للجماعة، والذي اضطلع بالعديد من االغتيـاالت السياسـية،         
والتي كان أبرزها اغتيال النقراشي باشا رئيس وزراء مصر         

 وهو األمر الذي أدى في النهاية  إلـى اغتيـال            ١٩٤٨عام  
لى أعمال العنف التي قامت بها       كرد ع  ١٩٤٩حسن البنا في    

 .الجماعة
عندما بدأت حركة البنا في العشرينيات، كانت هناك        

االتجاه التقليـدي   : ثالث اتجاهات للتفكير السياسي الديني هي     
أو المحافظ، والذي يمثلـه األزهـر أو المؤسسـة الدينيـة            

 أية محاولة   - من الناحية النظرية     -الرسمية، والذي رفض    
 الفكر الديني والفكر الحديث، وبالتـالي يـرفض         للتوفيق بين 

االتجاهات العلمانية في الدولة، ولكنه من الناحية العملية قبل         
التعامل مع الملكية المصرية والسلطات القضائية، واالتجـاه        
الثاني تمثل في المدرسة اإلصالحية التحديثيـة التـي رفـع           

وفيق بـين   لواءها تالمذة اإلمام محمد عبده والتي حاولت الت       
 "لعلمنة"اإلسالم واألفكار الغربية الحديثة، ووضعت األساس       

المجتمع اإلسالمي، وأخيرا كان االتجاه الثالث يعبـر عـن          
اإلصالحية، ولكنه نحى منحى أكثر سلفية؛ حيث ابتعد عمـا          
نادت به مدرسة محمد عبده من ضرورة التجديد بالعودة إلى          



 ٢٤٦

تي أبعدت المسلمين عن    األصول وتطهير اإلسالم من البدع ال     
اإلسالم الحقيقي، وطالب في المقابل بضرورة الرجوع إلـى         

 .أفكار وممارسات الجيل األول من الحكام اإلسالميين



 ٢٤٧

  الموقف من الحضارة الغربيةالموقف من الحضارة الغربية
كان للحضارة الغربية النصيب األكبر مـن هجـوم         

إن ": البنا؛ إذ اتهمها باالنحالل والتردي، وتنبأ بزوالها فيقول       
ة الغرب التي زهت بجمالها العلمي حينًا مـن الـدهر،           مدني

وأخضعت العالم كله بنتائج هذا العلم لدولة أمـة هـي اآلن            
تتقلص وتندحر وتندك أصولها وتتهدم نظمها وقواعدها، فهذه        
أصولها السياسية تقوضها الدكتاتوريات، وأصولها االقتصادية      

ـ           ن تجتاحها األزمات، ويشهد ضـدها ماليـين البائسـين م
العاطلين والجائعين، أصـولها االجتماعيـة تقضـي عليهـا          
المبادئ الغربية والثورات في كل مكان، وقد حار القوم فـي           

 .عالج شأنها وضلوا السبيل
شكل الحكم والخالفة اإلسالمية إن شك أن هجوم البنا         
على الغرب بنظمـه ومؤسسـاته السياسـية واالقتصـادية          

 بالمطالبـة بإقامـة نظـام       واالجتماعية قد ارتبط في المقابل    
إسالمي وهو الهدف الذي احتل االهتمام األول من البنا رغم          
أنه لم يعكس رؤية متكاملة عن شكل هذا النظام ومؤسسـاته           
بقدر ما عكس مجموعة من المبادئ العامة المسـتمدة مـن           
القرآن والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين، فيقول حسن البنا في         



 ٢٤٨

نا دعوة أجمع ما توصـف بـه أنهـا          دعوت: "رسالته بعنوان 
ولهذه الكلمة معنى واسع غير ذلك المعنى الضـيق         " إسالمية

الذي يفهمه الناس، فإننا نعتقد أن اإلسالم معنى شامل يـنظم           
شئون الحياة جميعا ويفتي في كل شيء منهـا، ويضـع لـه             
نظاما محكما وال يقف مكتوفا أمام المشاكل الحيوية والـنظم          

ا إلصالح الناس وحصروا أنفسهم وأفهامهم في       التي ال بد منه   
هذه الدوائر الضيقة من دوائر الفهم المحصور، ولكننا نفهـم          
اإلسالم على غير هذا الوجه فهما فسيحا نظم شـئون الـدنيا            
واآلخرة، ولسنا ندعي هذا ادعاء أو نتوسع فيه من أنفسـنا،           
وإنما هو ما فهمناه من كتاب اهللا وسـنة رسـوله ومسـيرة             

 .لمسلمين األولينا
وارتبطت هذه الرؤيـة بالمطالبـة بعـودة الخالفـة          
باعتبارها رمزا للوحدة اإلسالمية، ومظهر االرتباط بين أمم        
اإلسالم، كما أن الخليفة هو مناط كثير من األحكام في ديـن            

والحقيقة مناط كثير من األحكام مـن ديـن         : "اهللا، فيقول البنا  
 النظر فـي    - رضوان اهللا عليهم     -اهللا؛ ولهذا قدم الصحابة     

 - صلى اهللا عليه وسلم      -شأنها على النظر في تجهيز النبي       



 ٢٤٩

ودفنه حتى فرغوا من تلك المهمة واطمأنوا إلـى إنجازهـا؛           
 . ولهذا يرى أن الخالفة ركن أساسي من أركان الحكم

    أما اإلسالم، فيؤكد على أن األحاديث التـي وردت فـي           
يان أحكام اإلمامة، وتفصيل ما يتعلق      وجوب نصب اإلمام وب   

بها بما ال يدع مجاال للشك في أن من واجـب المسـلمين أن     
يهتموا بالتفكير في أمر خالفتهم منذ حورت عن مناهجهـا؛          
ولذلك فإن اإلخوان المسلمين يجعلون فكرة الخالفة والعمـل         
إلعادتها في رأس مناهجهم، ويعـود التأكيـد علـى مكانـة            

 يأخذه عنده شكالً مثاليا، وهو ما يجعله يتجنب         الذي" الخليفة"
الدخول في تفاصيل حول الممارسات الواقعية للخلفاء علـى         
مر التاريخ اإلسالمي، ويجعل فكرته حول الخليفة تقترب من         

الذي لم يأت بعد،    " المخلص"األفكار األسطورية تحول فكرة     
 تسـبقها   إن الخطوة المباشرة إلعادة الخالفة ال بد أن       : "فيقول

خطوات، حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه االجتمـاع          
على اإلمام الذي هو واسطة العقدة وجمع الشـمل، ومهـوى           

 .األفئدة، وظل اهللا في األرض
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  الجهاد عند حسن البناالجهاد عند حسن البنا
وديـن ودولـة وروحانيـة      " اإلسالم عبادة وقيادة  " 

وعمل، وصالة وجهاد وطاعة وحكم ومصـحف وسـيف ال          
 بهذه الكلمات يلخص حسن البنـا       "ذه عن اآلخرين  ينفك من ه  

حركة اإلخوان المسلمين التي تعتبر الجهـاد ركنـا أساسـيا           
وأصيال فيها، فالحركة في النهاية تعبر عن العمل والنضال،         
وليست مجرد رسالة فلسفية أو فكرية وهذا هو أحد عناصـر           

ج تحتا: "تميزها الرئيسية عن الحركة اإلصالحية، ويقول البنا      
األمم الناهضة إلى القوة وطبع أبنائها بطـابع الجنديـة، وال           
سيما في هذه العصور التـي ال يضـمن فيهـا المسـلم إال              

والتي صار شعار أبنائها جميعـا القـوة        " باالستعداد للحرب 
أضمن طريق إلحقاق الحق، واإلسالم لم يغفل هذه الناحية بل          

الصـالة  جعلها فريضة محكمة من فرائضه، ولم يفرق بـين     
والصوم في شيء، وليس في الدنيا كلها نظـام عنـي بهـذه             
الناحية ال في القديم وال الحديث، كما عني بذلك اإلسالم فـي            

وَأِعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة وِمن رباِط        ﴿: القرآن وبقوله 
      كُموـدعاِهللا و ودِبِه ع ونِهبِل تُرلمعـروف أن    وا ﴾ ...الْخَي

وخلفهـا صـورة   " أعـدوا : "شعار الجماعة الذي يحمل كلمة 
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المصلح والمسيء، لهو أكبر دليل علـى التـزام الجماعـة           
وإعطائه أولوية كبيرة في مجال دعوتهم، وإن كان        " بالجهاد"

ذلك لم يمنع البنا أن يرجئ الجهاد إلى مرحلـة ثانيـة مـن              
 التربيـة   حركته بعد أن اطمئن من ترسيخ دعوته من خالل        

التي اعتبرها هي الخطوة األولي لتربية النفس وبث مبـادئ          
الدعوة، والتمهيد لفكرة الجهاد فيقول في مـذكرات الـدعوة          

كان موقفكم أيها   " ما خطواتكم الثانية؟  ": والداعية تحت عنوان  
اإلخوان سلبيا هكذا فيما مضى، أما اليوم، وأمـا فـي هـذه             

 .الخطورة الجديدة فلن يكون كذلك
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  البنا البنا 
  ورؤيته للتغيير االجتماعيورؤيته للتغيير االجتماعي

يتحدث عـن رجـال     ( ستخاصمون هؤالء جميعا،    
في الحكم وفي خارجه خصومة شديدة لديه       ) الحكم واألحزاب 

إن لم يستجيبوا لكم ويتخذوا تعاليم اإلسالم منهاجا يسـيرون          
عليه، ويعملون جميعا منضمين لكم في وحدة قويـة وكتلـة           

وا داعي اهللا وعملوا معـه وهـذا        متراصة متساندة، إن أجاب   
موقفٌ إيجابي واضح ال يعرف التردد وال يتوسط بين الحب          
والبغض بإما والء وإما عداء، ولسنا في ذلك نخالف خطتنـا           
أو ننحرف عن طريقنا، أو نغير مسلكنا بالتدخل في السياسة          
كما يقول الذين ال يعملون، ولكننا بذلك ننتقل خطوة ثانية في           

إلسالمية وخطتنا المحمدية ومنهاجنا القرآنـي، وال       طريقتنا ا 
ذنب لنا أن تكون السياسة جزءا مـن الـدين، وأن يشـمل             
اإلسالم الحاكمين والمحكومين ويختتم قوله بدعوة صـريحة        

أيها اإلخوان، أعلن لكم هـذه الخطـوة        : "فيقول" الجهاد"إلى  
ــا،    ــدد منه ــذه ألول ع ــدتكم ه ــفحات جري ــى ص  عل

 ".هاد العملي بعد الدعوة القوليةوأدعوكم إلى الج
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تبقى ركيزة هامة في أفكار البنا التـي أقـام عليهـا            
حركة اإلخوان المسلمين، وهي تلك المتعلقة بضرورة التغيير        
االجتماعي بما يتفق ومبادئ الحركة وأهدافها، سـواء علـى          
المستوى القانوني أو السلوكي الخـاص بـاألفراد، فتحـت          

إن لكل أمـة قانونًـا      : "يقول البنا " نأصلحوا القانو : "عنوان
يتحاكم إليه أبناؤها، وهذا القانون يجب أن يكون مستمدا مـن      
أحكام الشريعة اإلسالمية، مأخوذا عن القرآن الكريم، متفقـا         

ولم يرتبط مطلب البنا في تغييـر       " مع أصول الفقه اإلسالمي   
وة القوانين الوضعية بالشريعة اإلسالمية باجتهاد فكري أو دع       

للتجديد وهو األمر الذي يكنُّه البنا ليوليه اهتمامه األول، وإنما          
كان أقرب إلى المبادئ العامة رأي البنا إن هذا المطلب فـي            
ذاته كفيل بإصالح المجتمع وتحويله إلى مجتمع إسالمي دون         
حاجة إلى أي محاولة للموائمة بينه وبين القـوانين الحديثـة           

وأكتفي بالقول بعدم تنـاقض     التي تتمشى مع روح العصر،      
الشريعة مع أصول التشريع الحديث وركز في المقابل علـى          

باعتبارها الـدخل األساسـي لسـيادة       " الحدود"مسالة تطبيق   
 -إن حـدود اهللا     : "الشريعة اإلسالمية وتغيير المجتمع فيقول    

 لزاجر يردع المجرم وإن اعتاد اإلجرام، ويكـف         -لو نفذت   
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نفسه العدوان، ويريح الحكومات مـن      العادي وإن تأصل في     
عناء التجارب الفاشلة، والتجربة تثبت ذلك وتؤيده، وأصـول    

ولم تغِن هذه الدعوة البنـا عـن        " التشريع الحديث تنادي به   
 .المطالبة بتغيير مظاهر الحياة االجتماعية
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  استشهاد استشهاد 
   يناير يناير١١١١عمر شاهين وأحمد المنيسي في عمر شاهين وأحمد المنيسي في 

األخ عمـر    ومعـي    ١٩٥٢ ينـاير    ١١خرجت ليلة   
شاهين وحسن الشافعي في دورية استكشافية لمعاينة موقـع         
معين لعمل كمين نوقع فيه هؤالء الجنود المحتلـين لبالدنـا،    
وجدت أمام المعسكر اإلنجليز الواقع أمام قرية الحماد شريطًا         
لسكة حديد يوصل إلى داخل المعسكر، وقد نسفت من قبـل           

اءت فرقة من سالح    بواسطة نفر من أعضاء مصر الفتاة، وج      
المهندسين اإلنجليز وقامت بإصالح الخط الحديـدي تحـت         
الحراسة المشددة، حتى يتمكن القطار الحربي مـن دخـول          
المعسكر، ومن هذه الفكرة بنيت بخطتي، وتتلخص في إعادة         
نسف هذا الخط في طريق المعسكر وعمل كمين بتوصـيلة          

ين، وقمنـا   كهربية الصطياد جنود االحتالل وسالح المهندس     
في المساء متسللين ومعنا األلغام المضادة لألشخاص وقطـن         
البارود لكسر الخط الحديدي الداخل لمعسكر اإلنجليـز، تـم          
وضع األلغام وتوصيلها بتوصيلة كهربية إلى كمين يفجر منه         
األلغام، وكانت المجموعة التي قامت بهذه العملية ال تزيد عن          
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 األلغام المضادة التي تشتغل     عشرة أفراد، منهم من قام بوضع     
بالكهرباء، وفريق آخر قام بوضع األلغـام الناسـفة للخـط           
الحديدي التي تفجر باالشتعال، وفريق ثالـث قـام بحراسـة     
الطريق أثناء هذه العمليات، وفتح الكوبري الـذي يوصـل          

 .للبالد بعد نجاح العملية لمنع محاولة اإلنجليز اللحاق بها
لخط الحديدي ضرب اإلنجليـز     وبعد أن قمنا بنسف ا    

نطاق المنطقة بأنوارهم الكاشفة؛ حتى يكتشفوا أمـاكن هـذه          
االنفجارات، و كان األخوان سعد فريد وعلي إبـراهيم قـد           
حفرا خندقًا لهما في ظهر المعسكر، ومعهما بطارية التفجير         
في انتظار الصيد الثمين الذي سيأتي إلصالح الخط الحديدي         

 .حسب الخطة الموضوعة
وفي صباح اليوم التالي غادرت التل الكبير إلى بلدة         
القرين لالشتراك في عملية هناك، وعند وصولي أبي حمـاد          
عائدا للتل، علمت أن عملية التل الكبير قد نجحت وقتل كـل            
سالح المهندسين الذين خرجوا إلصالح الخـط، وانسـحب         
األخوان اللذان قاما بالتفجير عن طريـق الكـوبري، وفـتح           

كوبري حتى ال يتسلل اإلنجليز ويدخلوا البلدة، وبذلك تكون         ال
 .الخطة قد نجحت تماما
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أما ما حدث من مفاجآت بعد ذلك، فكانـت بسـبب           
حماية اإلخوة الذين كانوا بالتل الكبير ورغبتهم في مواجهـة          
 .قوات االحتالل، وكان معهم األخ المرحوم حسن عبد الغني
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  اإلسالم دين وحدة واجتماعاإلسالم دين وحدة واجتماع
 يوما مشهودا يتجمع فيه     - الثالثاء   -ن هذا اليوم    وكا

اآلالف من أنحاء القاهرة ومن اإلسكندرية إلى أسوان، بـل          
ومن خارج مصر ليستمعوا إلى حسن البنا يصعد المنصة في          
جلبابه األبيض، وعباءتـه البيضـاء، فيطيـل النظـر فـي            
الحاضرين لحظة قبل أن ينطق صوت تتمثل فيه قوة العاطفة          

البيان الذي يصل إلى القلوب، صوت ال يعتمد علـى          وسحر  
الخطابة وال إثارة العواطف بالصياح، ولكـن يعتمـد علـى           
الحقائق، يستثير العاطفة بإقناع العقل، ويلهب الروح بالمعنى        
ال باللفظ وبالهدوء ال بالثورة، وبالحجة ال باإلثارة، حتـى إن           

إال من استمع إلى هذه المحاضـرة مـرة واحـدة ال يسـعه              
المواظبة عليها والحرص علـى حضـورها مهمـا كانـت           

 .الشواغل والموانع
وما كان المسلمون األولون أقوياء إال بهذه الـدعوة         
الشاملة التي جمعت قلوبهم وعقولهم حـول هـدف واحـد،           
فتوحدت بذلك مظاهرهم وأعمالهم وجهودهم وكانت حيـاتهم        

سالم دين فسيح   مثالً رائعا لألمة الموحدة، أيها اإلخوة وإن اإل       
مرن يفسح للفكر مجال التفكيـر، ويحـض علـى النظـر            
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واالجتهاد، ويصرح بأن المجتهد إن أخطأ فلـه أجـر، وإن           
 أصاب فله أجران

وهذا التعصب هو آفة الوحـدة اإلسـالمية، ولقـد          
انفسحت صدور أسالفنا للخالف، فلم تتأثر أبدا بهذا وحـدتهم          

البنيان ثابتة األركان،   العامة، وظل المسلمون مجموعة متينة      
حتى نجم قرن التعصب للهوى والجمود على الرأي بيـنهم،          
فكان آفة هذه الجماعة الربانية التي بهرت الـدنيا بتوحيـدها           

 .ووحدتها
 -وكلٌّ قد يؤخذ من كالمه ويتـرك إال المعصـوم           

 رضـوان   - وكل ما جاء من السلف       -صلى اهللا عليه وسلم     
 والسنة قبلنـاه، وإال، فكتـاب اهللا         موافقا للكتاب  -اهللا عليهم   

وسنة رسول أولى باالتباع، وال نتعرض لألشـخاص فيمـا          
اختلفوا فيه بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم، فقد أفضـوا           
إلى ما قدموا، وكل مسألة ال يبنى عليها عمل، فالخوض فيها           
من التكلف الذي نُهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعات          

والخوض في اآليات القرآنية الكريمة التي لم يصـل         لألحكام  
 -إليها العلم بعد، والكالم في المفاضـلة بـين األصـحاب            
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 وما شجر بينهم من خالف، ولكل منهم        -رضوان اهللا عليهم    
 .صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة

ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلـة األحكـام           
ن أئمة الدين، ويحسن به مـع هـذا         الفرعية، أن يتبع إماما م    

االتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف األدلـة، وأن يتقبـل            
 .اإلرشاد بالدليل
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  اإلسالم كنظام اجتماعياإلسالم كنظام اجتماعي
ال شك أن ذلك كان أثرا من آثـار انصـرافنا مـن             
اعتبار اإلسالم نظاما اجتماعيا للحياة، بما وفر في صـدورنا          

اعتبارها المثل األعلى في    من تقديس مظاهر الحياة الغربية، و     
مناهج الحياة، وطغيان هذه الموجة من موجات التقليد الغربي         
التي غمرتنا في التفكير والثقافة وفي التعليم والتربيـة وفـي           
نظام الحكم وأساليب السياسة وفي التشريع والقـانون، وفـي     
المنزل وفي الشارع والمتجر والمصنع وفي كـل أوضـاع          

ة، حتى أصبحت شرعية اإلسالم العمليـة       الحيوية واالجتماعي 
ونظامه االجتماعي والعلم والتـاريخ، ال للعمـل والتطبيـق          
والتنفيذ وهكذا ضاق فهم الكثير من  أبناء اإلسالم، لإلسـالم           
حتى جعلوه قاصرا على هذه الموروثات من العقائد واآلداب         
العام والمعتادات من ضروب العبارات، وحتى هذه البقية لم         

 . من الخرافة في األولى، ومن االبتداع في الثانيةتسلم
لقد انتهت الحوادث العالمية وأهمها الحرب الماضية       
العالمية الثانية انقالبا سياسيا وفكريا واجتماعيا خطيـرا؛ إذ         
تحطمت مظاهر األفكار القديمة واألوضاع السـابقة كلهـا،         

شـيوعية  طريق األفكار ال  : ووقف العالم على مفترق طريقين    
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التي تتزعمها وتدعو إليها روسيا السوفيتية سـابقًا، واتحـاد          
كومنولث اآلن وطريق األفكار الديمقراطية التي تدعو إليهـا         
وتتزعمها أمريكا وإنجلترا وكال التيارين مسـلح بالمظـاهر         

 .المادية
هذه الموجة الجديدة الطاغية تجتاح أرضنا في قـوة         

 االتجاهين وال بـد مـن       واندفاع ونحن في حالة تذبذب بين     
االستقرار؛ فدوام هذا التردد من المحال واالسـتقرار علـى          
قواعد أحد المذهبين من أخطر الخطر علـى كيـان األمـم            
العربية واإلسالمية والشرق كله، فليست هـذه المبـادئ إال          
فوارق وقتية ألعراض فساد اجتماعي مكبوتة في بيئة مـن          

رية تخفي وراءها مطمع    البيئات، ثم تطورت إلى أستار حري     
الغاصبين وأحالم المتسيطرين، وال نجاة للعرب وال للمسلمين        
وال عزة للشرق إال أن يتخلص منها جميعا ويستمد من نفسه           
ويعتمد على نعمة اهللا التي أنعم بها عليه؛ فهو مهد النبـوات            
ومهبط الوحي ومشرق الرسـاالت ووارث كتـب السـماء          

تبلورت هذه المعاني العليـا فـي       وهدايتها إلى األرض، وقد     
 ).اإلسالم الحنيف وهدي الرسول العظيم(كتاب 
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وكل هذه األحداث تجري في قوة وسرعة والرجـال         
المختصون بالبحوث اإلسالمية ال يقدرون األمر قـدره، وال         

 .يهتمون بما يحدثه هذا الكيان الجديد في الكيان اإلسالمي
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  اإلسالم والمرأةاإلسالم والمرأة
ن يقرأ تاريخ األمم يجد أن الناس       أيها اإلخوان، إن م   

قد اختلفت نظرتهم إلى المرأة اختالفًا يـدعو إلـى العجـب            
 من كان يعتبرها رقيقـا،      - مثالً   -والدهشة، فيجد أن منهم     

وأن منهم من كان يعتبرها من سقط المتاع، ومن الناس مـن            
لم ير من المرأة إال ملهاه وملعبه وينطبق ذلك حتى في نظرة            

األمم الحديثة، التي تدعي أن أعظم مفاخرها الرقي        الناس في   
بالمرأة والنهوض بالمرآة واستكمال حقوق المرأة حتى فـي         
هذه األمم نفسها لم تبلغ المرآة ومكانة المرآة الحد الذي تنال           
 .بالفعل فيه حقها الصحيح، أو تكون فيه في وضعها الصحيح
يطًا وتعجبون أيها اإلخوة أن المجتمع العربي كان خل       

في نظره إلى المرأة إنسانًا له حق إنسانيته، فتأخذ برأيها في           
بعض األحيان، وتستشيرها وتدع لها حريـة االختيـار فـي          
بعض األحيان، وهناك أمثلة على ذلك، فهذا شماس بـن ْألي           
شيخ قبيلة من قبائل العرب، وقد هجاه أحد الشعراء وأقـذع           

اعر أراد أن يقتله،    في هجائه له، وعندما وقع في يده هذا الش        
لقد رأيت فـي وجهـك      : ودخل على أمه مستبشرا فقالت له     

أجل يا أماه، فلقد ظفـرت بالشـاعر        : فقال لها ! عالئم البشر 



 ٢٦٥

لسـوف  : وماذا أنت فاعل به؟ فقال لها     : الذي هجاني، فقالت  
: قال! وأين سداد رأيك ورجاحة عقلك؟    : قالت له . أقتله طبعا 

ا شماس، أكرمه ودعه يمـدحك؛      أكرمه ي : وماذا أفعل؟ قالت  
فهو الذي يمسح ما هجاك به، وإال فال محو لما لصق بك من             

وبالفعل نفذ وصية أمه نزوالً على رأيهـا        . هجائه أبد الدهر  
 .وهي لم تكن سوى امرأة

أيها اإلخوان نقول في الوقت الذي كان للمـرأة فـي           
بعض القبائل مثل هذا التصرف والـرأي، وكانـت بعـض           

ئد البنات وتحجز النساء في البيـوت حجـزا قاسـيا           القبائل ت 
وشديدا، وكانت شرائع العرب في تصورها للمرأة ومكانتهـا         

 .شرائع مختلفة ومتباينة
ولذلك، فمن العجيب حقا أن يـأتي القـرآن الكـريم           
بنظرة هي غاية في السمو و الرقي االجتماعي لتضع األمور          

 .في وضعها الصحيح، وتعالجها بجرأة وبقوة
أما من ناحية التطبيق العملي يا أخي، فالرجل كـائن          
والمرآة كائن، وللرجل مهمته وللمرأة مهمتها، ونحن نجد أن         

.. .﴿ قد قرر في شأن تكوين األسرة        - تبارك وتعالى    -اهللا  
 ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَـيِهن درجـةٌ         



 ٢٦٦

أن األسرة دولة بينهما، وأنها تكون القوامة للرجل         فقرر   ﴾...
الرجاُل قَوامون علَى النِّساِء ِبما فَضَل اُهللا بعضـهم علَـى           ﴿

 .﴾ ...بعٍض



 ٢٦٧

  اإلسالم والنسلاإلسالم والنسل
هذه القضية أيها اإلخوان، قضية إسالمية بالدرجـة        
 األولى، عالجها القرآن الكريم عالجا فيه الثقـة والصـراحة         

 .والجرأة والحق
ول اهللا  الى -يق ارك وتع اُس ﴿ - تب ا النَّ ا َأيَُّه َي

َق     َدٍة َوَخَل ٍس َواِح ن نَّْف م مِّ ِذي َخَلَقُك ُم الَّ وا َربَُّك اتَُّق
اًء     ًرا َوِنَس اًال َآِثي ا ِرَج ثَّ ِمْنُهَم ا َوَب ا َزْوَجَه ِمْنَه

اَن    َواتَُّقوا اَهللا الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواألْرَحاَم إِ       نَّ اَهللا َآ
 .﴾َعَلْيُكْم َرِقيًبا

 تقص علينا فـي     - أيها اإلخوة    -    فهذه اآلية الكريمة    
 هذا الجنس   ،وضوح بالغ أن أصل الجنس البشري كله واحد       

يعود إلى نفس واحدة وهذه النفس الواحدة قـد خلـق منهـا             
 .زوجها

 قد وضع هذه القضية على      - يا أخي    -ومن هنا تجد    
، فالمرأة والرجل من أصل واحد، ومن معـدن         أساس الوحدة 

 -واحد، فاألساس في هذه القضية هو التسـوية، يقـول اهللا            
 يهب لمن يشاء إناثا، ويهـب لمـن يشـاء           -تبارك وتعالى   

الذكور، أو يزوجهم ذكورا وإناثًا، ويجعل من يشاء عقيمـا،          



 ٢٦٨

 قد بدأ   - تبارك وتعالى    -إنه عليم قدير، فتجد يا أخي أن اهللا         
اإلناث وجعلهن هبة يهبهن من يشاء مـن خلقـه، وجعـل            ب

 ويعطي ذكورا وإناثًا    - سبحانه   –الذكور كذلك هبة من عنده      
لمن يشاء، فسواء كان النسل إناثًا أو ذكورا، أو خليطًا مـن            
إناث وذكور، فهو من فضل اهللا، وهبة من اهللا وإذا تأملنا في            

بدء باإلنـاث   ترتيب ذكر اإلناث والذكور، نجد يا أخي أن ال        
 .إلزالة االنتقاص

وإذا تأملنا المعنى الكريم يا أخـي، سـنجد أن هـذا            
السكون بين الرجل والمرأة مقرر في موضع آخر، فأنت تقرأ          

هو الَِّذي خَلَقَكُم مـن نَّفْـٍس واِحـدٍة         ﴿: في سورة األعراف  
 معنـى   والسكون فيـه ﴾ ...وجعَل ِمنْها زوجها ِليسكُن ِإلَيها    

هذه مادة امتزاج،   "  سكن "االستقرار والهدوء والسترة، ومادة   
وهي في الوقت نفسه خفيفة الحروف، فهي أنسب ما يعبـر           
عما بين الرجل والمرأة من الصلة، فالمرأة يا أخي تحتمـي           
في زوجها قوة ومعاشا، والرجل يحتمـي بهـا ودا ومعـا،            

 يحملـه مـن     والقرآن الكريمة يقرر هذا بأسمى ما يمكن أن       
 .التعبير



 ٢٦٩

وفي هذا الحكم المقرر يا أخي جاء القـرآن الكـريم           
مطابقا لحكم تكوين المرآة، وما تتميـز بـه كـأنثى تعـيش             
بعاطفتها وبقلبها وبإحساسها الرقيق، الذي يقبل التأثر بشـدة،         
فالمرأة تتأثر بأسرع ما يتأثر به الرجل، وتنسى أيضا بأسرع          

الغرب يقولون إن المحلفـين     مما ينسى الرجل، وفي محاكم      
حين يكون فيهم سيدات، وتأتي قضية مؤثرة تترك المحلفات         
قاعة الجلسة ويجلسن يبكين من ظروف القضية المطروحـة         

 .أمامهن، والتي يطلب منهن إصدار الحكم فيها
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  اإلسالم والمرأة والرجلاإلسالم والمرأة والرجل
القاعدة يا أخي أن بين المرأة والرجل سكونا، وراءه         

 أن يوجـد بـه      - تبارك وتعالى    -ة الحق   ما وراءه من حكم   
الولد، وأن تعمر به الدنيا وأن من يخرج من هـذه الحكمـة             
يكون فاسدا في األرض؛ إذ ال بد من الفصـل بـين المـرأة              
والرجل فمن يحجز ومن يطلق الحجز الرفيق اللين واإلطالق         
للقوي الجِلد، فاإلسالم لم يظلم ولكن حفظ للمـرأة كرامتهـا           

 .وقها وغيرهوعفتها وحق
 -وال تجد يا أخي شريعة أفسحت للمرأة من صدرها          

 حتى القانون الفرنسـي ال يعتبـر        -الشريعة اإلسالمية   : أي
للمرأة األهلية الكاملة في التصرف في مالها إال بإذن زوجها،          

 .ولكن اإلسالم منحها األهلية الكاملة للتصرف في مالها
وِصيكُم اُهللا ِفـي    ي﴿ :وإذا ما جاء اإلسالم بهذا القرار     

 فذلك يا أخي ألن هناك      ﴾ ...َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَيينِ    
 بموجبهـا المـرأة     - تبارك وتعالى    -حكمة عالية جعل اهللا     

مكفولة النفقة، والرجل مطالب بالنفقة، ولكن ألن لها قرابـة          
ب فيجب أن ترث، وتطبيقًا للعدالة التامة، وتأخذ نصف نصي         

 .الرجل



 ٢٧١

 فاإلسالم قد   - أيها اإلخوان    -وتلخيصا لهذه القضية    
جعل المرأة قرينة الرجل في أصلها وفي وجودهـا، وفـي            
حقوقها العامة وأقر اإلسالم ما بينها وبين الرجل من رابطة،          
ثم وضع الحقوق العلمية بوضع التشريعات الواجبـة التنفيـذ          

ها خصائصـها   للمرأة على أساس يحفظ كرامته، ويضفي علي      
النسوية األنثوية، ثم أدبها اإلسالم أحسن األدب، وجعل نساء         

يـا ِنسـاء    ﴿:  القدوة الكاملة  - صلى اهللا عليه وسلم      -النبي  
النَِّبي لَستُن كََأحٍد من النِّساِء ِإِن اتَّقَيتُن فَالَ تَخْضعن ِبـالْقَوِل           

رالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْموفًافَيرعالً مقَو قُلْنو ض﴾. 
 قد ألحق نساء المؤمنين     - تبارك وتعالى    -ثم إن اهللا    

يا َأيها النَِّبي قُل َألزواِجـك وبنَاِتـك وِنسـاِء          ﴿: بنساء النبي 
الَِبيِبِهنِمن ج ِهنلَيع ِنيندي ْؤِمِنينالْم... ﴾. 

ِإن الْمسـِلِمين   ﴿ :وترى يا أخي هـذا الجمـع الظريـف        
والْمسِلماِت والْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَـاِت والْقَـاِنِتين والْقَاِنتَـاِت        
      الْخَاِشـِعيناِت واِبرالصو اِبِرينالصاِدقَاِت والصو اِدِقينالصو
  ــاِئِمين قَاِت والصــد تَصالْمو ِقينــد تَصالْماِت وــع والْخَاِش

الصاِئماِت والْحاِفِظين فُروجهم والْحاِفظَاِت والـذَّاِكِرين اَهللا       و
 ﴾كَِثيرا والذَّاِكراِت َأعد اُهللا لَهم مغِْفرةً وَأجرا عِظيما



 ٢٧٢

 والواقع يا أخي أن اإلسالم ما اعتـدى وال طغـى،           
ولكن ساير طبيعة البشر وظروف الحياة كمـا خلقهـا رب           

 .والحياةالناس 
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  مشاكل الحياة مشاكل الحياة 
  وعالجها في ثالثين كلمةوعالجها في ثالثين كلمة

سألني بعض اإلخوان عن مشاكل الحياة، وسأل آخر        
عن التصوف والمتصوفين، أما مشاكل الحيـاة، فالشـريعة         
اإلسالمية شريعة مرنة صالحة لكل زمان ومكان، فهي فـي          

المشكلة األولى مشكلة الدولة، فعالجها فـي ثمـان         : جملتها
ولَهـن ِمثْـُل الَّـِذي علَـيِهن        ... ﴿:  تعالي كلمات هي قوله  

 فمن كان أمر الدولة     ﴾ ...ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ   
قائمة على الشورى، فلألمة حقها وللحاكم حقه، فـال يسـتبد           

 .أحدهما باآلخر فال شك أنها الدولة الصالحة
 أيضا، هـي    عالجها في ثمان كلمات   : المشكلة الثانية 

ولَهن ِمثْـُل الَّـِذي علَـيِهن ِبـالْمعروِف         ... ﴿: قوله تعالى 
 والدرجة تتسع وتضيق بحسـب      ﴾ ...وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ  

التربية التي قامت عليها األمة، فإن كانت التربية قائمة علـى           
 ما رسمته الشريعة الغراء، فالدرجة في اإلرشاد والنصح إلى        

األصلح، وإن كانت التربية خارجة على حدودها كما تشاهده         
اآلن من خروج النساء في هيئة منافية لـآلداب والحشـمة،           



 ٢٧٤

فالدرجة ال شك تتسع إلى حالة الضرب على أيديهن، والعمل          
 .على منعهن منعا باتا من كل ما يغضب اهللا سبحانه وتعالى

 سبعة  المشكلة الثالثة، فعالجها في أربع عشرة كلمة،      
والذين في أموالهم   ﴿: منها للمحكومين، وهي قول اهللا تعالى     

:  وسبعة للحاكم في قوله تعالى     ﴾حق معلوم للسائل والمحروم   
 .﴾خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴿

وأما التصوف والفقه بحالته المعهـودة، فلـم يكـن          
معروفًا في زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فالفقه فـي            

لدين هو تسلط الدين على األرواح والقلوب حتى إذا تمكـن           ا
ذلك من قلب العبد المؤمن، توجه بكليته إلى العمـل بـأمور            
الدين، والتصوف هو الزهد في الـدنيا والظهـور بمظـاهر           

 .التقشف؛ لتتهذب النفس ويصلح شأنها
وقد نشأ التصوف على ثالث مراحل األولى الزهـد         

المادة، ولما كثرت الفلسفات وصار     والعبادة، لما كثر المال و    
التصوف فلسفة روحانية وفي المرحلة األخير حينما صـار         
التصوف بعد ذلك طوائف وشيعا وأحزابا نظمها الفـاطميون         
وجعلوا منها شارة؛ الحمراء والصـفراء والخضـراء، أمـا          
العلمي فهي كتب الصوفية، وأما العملي من سلوكيات اتحـاد          



 ٢٧٥

ب، واتخاذ اللين والرفق وعدم إثـارة       الصفوف وتأليف القلو  
الخالف والجدل؛ حتى يطمئن إليك، ويركن إلـى دعوتـك،          
ويحاول فهمها، والتبصر فيها، فـإذا مـا أمـن منـه ذلـك              

 .استطاعت أن تصل إليه



 ٢٧٦

  الوحدة التي نريدها الوحدة التي نريدها 
  والداعية الذي نرضاهوالداعية الذي نرضاه

 ونصلي ونسـلم علـى      - تبارك وتعالى    -نحمد اهللا   
صحبه ومن دعا بدعوته إلـى يـوم        سيدنا محمد وعلى آله و    

الدين، أيها اإلخوان الكرام، تحية من عند اهللا مباركة طيبـة،           
 . فسالم اهللا عليك ورحمته وتعالى

وتحدثنا طويالً نحو سـاعتين، وانصـرف بعـد أن          
تحدثنا حول هذا المعنى وابتسمت بيني وبين نفسـي؛ ألنـي           

لت بعـد   تذكرت وقت الظهر أن اليوم هو يوم الثالثاء وتساء        
هذا حديث الوحدة، وجوب الوحدة، ولم تحيا عاطفة الواحـدة          

 !وتعلن عن نفسها ولم يصادف أن يكون يوم الثالثاء؟
أيها اإلخوان الكرام، إنها عاطفة الثالثـاء تـأبى إال          
تبرز وجودها وتبرهن على حياتها، وصدقوني يا إخـواني،         

ـ           ى، إني في صالة المغرب كدت أستغرق في تأمل هذا المعن
وكدت أتمثل الرد والجواب، فجاء ذلك من وحي الصالة وال          
خير في صالة ال أمر فيها وال نهي معها، وال أثر لهـا وال              
وحي فيها، إن للصالة لوحي، وإن فيها ألمرا ونهيا، يقـول           



 ٢٧٧

ِإن الصالَةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَـِر  ﴿: اهللا تبارك وتعالى  
 .﴾ َأكْبر واُهللا يعلَم ما تَصنَعونولَِذكْر اِهللا

 وإذا جردت الصالة من كل ذلـك، فهـي صـالة           
 صلى اهللا عليه وسلم     -ميكانيكية ال خير فيها، وقول الرسول       

 )).ليس للعبد من صالته إال ما عقل منها: ((-
أيها اإلخوة األحباء، ال يحتاج المسلمون في حيـاتهم         

الصوت، المسلمون يحتاجون إلى مناد     إال وحدتهم إال إلى هذا      
مخلص، فينادي إلى الوحدة وأن يكون اهللا سبحانه وتعالى هو          
الغاية والهدف، فتجمع القلوب على حسن معرفة اهللا، وعلـى          

 مناديا ينادينـا إلـى اهللا       – أيها اإلخوة    -كلمة التوحيد، نريد    
 يدعونا  ويدعونا إلى اهللا، فإن دعانا إلى الدنيا اختلفنا، أما حين         

  فلـم نختلـف بفضـل اهللا،        - تبـارك وتعـالى      -إلى اهللا   
ومن أحسن قوال ممن دعا إلـى اهللا        ﴿ :ولن تختلف لنا كلمة   

:  نريد داعية يقـول    ﴾وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين     
قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اِهللا علَى بِصيرٍة َأنَا ومِن اتَّبعِنـي            ﴿

 ﴾ وما َأنَا ِمن الْمشِْرِكينوسبحان اِهللا
    نريد داعية يدعونا إلى هدف لمعرفة اهللا واإلقبال عليـه          
ونريد االستجابة لهذا الداعي استجابة ال ننشغل بهـا بطلـب           



 ٢٧٨

الدنيا، نريد هذا الجالس في الزاوية والجـامع، هـذا الـذي            
اعتزل العالم، نريده أن يخرج من عزلته، فيضم يده للمسلمين      
بالوحدة فحتى هؤالء يجب أن يخرجوا ويشـتغلوا بالوحـدة،          

 .وليعلموا ما يكسبونه
 



 ٢٧٩

  مشكلة األسرة وقضية المرأةمشكلة األسرة وقضية المرأة
يجب أن نعلم أن قضية المرأة في المجتمع اآلن وقبل          
اآلن، هي أهم ما يدور عليها صالح المجتمع وفسـاده، وإذا           
نظرنا إلى األحاديث التي تشير إلى هذا المعنى وإلى تسلسل          

 صـلى اهللا    -االنحالل الذي أوله فساد المرأة، نجد أن النبي         
كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم       : " قال -عليه وسلم   

وتركتم جهادكم، وإن ذلك لكائن إذا أنتم لم تأمروا بمعـروف           
: أو كائن ذلك يا رسول اهللا؟ قال      : ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا    

 - تعالى   - يقول اهللا    نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون،      
بي حلفت ألتيحن لهم فتنة يصير الحليم       ": في الحديث القدسي  

سلسة متصلة من الحلقات، تطغى المرأة فيتبعها       " فيها حيرانًا 
فجور الشباب، ويغفل كلٌّ عن واجبه، ويصير من الغريب أن          
تخرج المرأة محتشمة متسترة، ويترتب على ذلك ترك األمر         

 المنكر، ثم يتدرج األمر إلى أن يكون        بالمعروف والنهي عن  
المعروف منكرا والمنكر معروفا، ثم تكون الفتنة التي تجعل         
الحليم في األمة حيرانا، ال يدري ماذا يصنع؟ وأول ما يفسد           
األمة، المدينة المزيفة، المدينة األوروبية التي تـدول حـول          

ما تمتع المرأة وإرضاء المرأة، وأصبحنا نحن نقلدهم في كل          



 ٢٨٠

هو ضار والواقع أيها اإلخوان إن قضية المرأة أهم األمـور           
التي يجب أن نعنى بها، ومن حسنات ديننا الحنيف، أنه اآلن           
وقبل اآلن هو أول وآخر التشريعات التي وضعت المرأة في          
أعلى المواضع وأحسنها وأجملها، فاعتبرها إنسـانا كـامالً         

 :شعوره وحقوقه كالرجل سواء بسواء، في خلقته وإنسانيته و      
الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منْكُم من ذَكٍَر َأو ُأنْثَى بعضكُم من           ... ﴿

 .﴾بعٍض
وإذا كان اإلسالم قد انتقص من المرأة فجعل شهادتها         
بنصف شهادة الرجل، فهو مجارة للطبيعة، فطبيعـة المـرأة          

ـ          از تجعلها تعيش بعاطفتها ال بعقلها، والعاطفة تتـأثر، وتمت
المرأة بعاطفتها وال تمتاز بعقلها، وهي مـع ذلـك سـريعة            
النسيان؛ لذا لم يسِو اإلسالم بينها وبين الرجل في الشـهادة،           

َأن تَِضـلَّ ِإحـداهما فَتُـذَكِّر       . ..﴿: وعلل ذلك بقوله تعـالى    
 .﴾ ...ِإحداهما اُألخْرى

فهو قد اعتبرها إنسانا، ولكنه ال حظ الفـرق بينهـا           
 الرجل، وجعل الميل إليها أمرا غريزيا لما ترتب عليه          وبين

ــدنيا   مــن عمــار الكــون، والميــل أســاس النســل، وال



 ٢٨١

ال تقوم بغيره، وليس الميل مقصودا لذاته، وإنما هو وسـيلة           
 .لغيره، وقد نظم اهللا النكاح الكامل الصحيح



 ٢٨٢

  ترغيب اإلسالم في األسرةترغيب اإلسالم في األسرة
 مـن   كان اإلسالم بما له من روعة وجـالل، لـيس         

السهل انتزاعه من قلوب السلف، أما اآلن فالنفس اإلسـالمية          
حائرة بين المدينة المسلحة بالمظاهر الخالبـة والمغريـات         

ذَِلك الدين ... ﴿الكثيرة وبين أن تكون على هدى الدين القويم         
ونلَمعالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَِكنو مالْقَي﴾ 

حيرة كل أمـة تكتـب      أضرب لكم مثالً يدل على ال     
بتاريخ واحد، إفرنكي أو عربي لكن يأتينا رمضان والبد من          
معرفة التاريخ العربي لنصحح فيه عبادة الصيام، ويـأتي ذو          
الحجة لنصحح عبادة الحج، لكن البد من معرفـة التـاريخ           

 .اإلفرنكي لنحدد يوم قبض األجور والمهايا الشهرية
 الباشا مثـال    نأتي إلى بعض األوساط تجد    : مثل آخر 

الصالح والتدين، يذهب إلى المساجد ودروس العلـم، بينمـا          
تجد بناته في دور السينما والمسارح؛ فهـي حيـاة بلـونين            
وعيشة بغير نظام، والقليل منا هو الذي ظـل متمسـكًا لـم             

 .يتلون، لكن قد أصابه من الدخان القليل
إنكم تعلمون أن اإلسالم جاء بمـا فيـه الطمأنينـة           

، وتعلمون أن أسالفنا استطاعوا أن يصبغوا حـالتهم         والخير



 ٢٨٣

بهذه التوجيهات اإلسالمية، فكـانوا نمـاذج حيـة لإلسـالم           
الصحيح، أما نحن فقد غرتنا تلك الموجة األجنبية، فصـرنا          

 . نحيا حياة مضطربة فيها الغرائب واألفكار الحديثة
فإن األسرة تكوين فطري ال يسـتغني عنـه النـوع           

المفارقات الغريبة أن نـرى بعـض النـاس         اإلنساني، ومن   
ويريد أن يحيا حياة إباحية محضـة،       " ال داعي ألسرة  : "يقول

وبعضهم يرى أن الحياة األسرية حياة يجب أن تقـوم علـى            
أساس المصالح فقط، لكن اإلسالم قد بين أن األسرة الـزواج           
في بعض المواقف فريضة عند خشية العنت، ويرغب فيـه          

جعله من آيات اهللا، ومن آثار رحمتـه فـي          ترغيبا عاطفيا في  
وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم من َأنْفُِسكُم َأزواجا        ﴿: قوله جل شأنه  

 .﴾ ...لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً
فهو ضرورة من الضرورات للمجتمع اإلسالمي، أما       

رت مشاكل الحياة فيها أخـروا      المجتمعات األخرى فلما وكث   
الزواج ولم يستجيبوا لمطالب الـنفس فجـرهم ذلـك إلـى            
االختالط، ومن ضرورته التبرج والنظر وتعطيل الـزواج،        
فاضطرب نظام األسرة، وانحل عقدها، فإذا أردنا أن نعـود          



 ٢٨٤

إلى التوجيه اإلسالمي، فعلينا تبسـيط شـئوننا االجتماعيـة          
 .والقضاء



 ٢٨٥

  األسرةاألسرةنظرة اإلسالم إلى نظرة اإلسالم إلى 
فقد وعدنا أن نتكلم عن األسرة في اإلسالم نريـد أن           
نطبق ما يراه اإلسالم فيها، وال نريد أن نقرر نظريا وعمليا           
فقط؛ ففي تعاليم اإلسالم ما يكفينا وال نريد أن نشجع الحيـاة            
المنفردة التي شجعتها الديانات السابقة من الرهبانيـة التـي          

عايتها وال نشـجع أيضـا      ابتدعوها، فإنهم لم يرعوها حق ر     
الرهبنة التي ابتدعوها، فإنهم لم يرعوها حق رعايتهـا، وال          
نشجع أيضا الرهبنة الفجورية في العصر المـادي الحـديث          
الذي سببه الهروب من تكاليف الحياة الزوجيـة، أو إشـباع           
النفس باالستمتاع الشهواني، وإنما تشجيع الحيـاة األسـرية         

 .الفاضلة
ار الزوجة، تختارها ذات خلق ودين      حسن اختي : أوالً

تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق    ""..فاظفر بذات الدين تربت يداك    "
، أما الجمال والمال والمنصب والجاه والثقافة، فـإن         "دساس

جاءت تبعا فال مانع منها، ما أحسن الدين والدنيا لو اجتمعـا            
معا، فال تختارها لجمالها؛ فعسى جمالهـا يطغيهـا، ولكـن           

 صلى اهللا عليه وسلم     -قال  .. ا من ذوات الدين والخلق    تخيره



 ٢٨٦

تاهللا ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لمـا جئـت            : ((-
 )).به

تثبيت هذا االختيار بالنظر إلى وجهها وكفيها،       : ثانيا
 صلى اهللا عليه    -وفي بعض األقوال إلى عقبيها، سأل النبي        

ل خطبـت   ؟ فقـا  "أين كنـت  ":  جابرا رضي اهللا عنه    -وسلم  
ال، قال صلى اهللا عليـه      : هل نظرت إليها؟ قال   : امرأة، فقال 

 )).انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكم: ((وسلم
التخير، وهو غير االختيار، ويعني أن يكـون        : ثالثًا

للرجل والمرأة حرية الرفض أو القبول، فـال إجبـار فـي            
 عليه   صلى اهللا  -اإلسالم؛ جاءت خنساء بنت خدام إلى النبي        

إن هذا زوجي وابن عمي، وأنا له كارهـة،         :  فقالت -وسلم  
 صلى اهللا عليـه     -فأعنّي على فسخ النكاح، فقبل رسول اهللا        

بله، إني قبلت ما أجاز بـه أبـي، ولكـن           : " ثم قالت  -وسلم  
 ".أردت تعرف النساء حرية االختيار

يرى بعض الفقهاء الكفاءة في المال والمنصب       : رابعا
ين؛ حتى تنتظم المعيشة، فال تأخذ من هي أعلى         والحسب والد 

منك في هذا، ومن الطرائف أني تحضـرت عقـدا، وكـان            
يحضر فيه بعض األجانب، فأخرج الزوج المهر ليعطيه لولي         



 ٢٨٧

فهمه أن هذا ليس ثمنًـا،      : الزوجة، فالتفت إليه مستغربا فقلت    
وإنما هو تقدير لشريكة حياته؛ ليدلل بـذلك علـى عاطفتـه            

ا، وهذا هو الوضع األسلم؛ ولذا أوصى اإلسالم بعـدم          نحوه
 قال رسول اهللا صـلى اهللا       - الصداق   –المغاالة في المهور    

المهـر  )) ولو خاتما من الحديـد ) أهِد( التمس : ((عليه وسلم 
 .رمز، والجهاز واجب للزوج



 ٢٨٨

  أصول وقواعد يقوم عليها بناء األسرةأصول وقواعد يقوم عليها بناء األسرة
 أسـمى   فمحبتنا أساسها التعاون الصحيح على خدمة     

الغايات من نصرة اإلسالم وخدمة الدين، وإنهـاض األمـة          
وفي هذا الوقت الذي تبلبلت فيه النفوس، وحارت        .. اإلسالمية

فيه األفكار واألذهان في إيجاد طمأنينة في القلوب، وراحـة          
في النفوس، نجد الطمأنينة في قلوبنا والراحة فـي نفوسـنا           

 .واإليناس في أرواحنا
دور . الثالـث . دور الحياة العلميـة   : الثاني .التكوين: األول

 .النهاية إذا قدرت لها نهاية
وهـذا  .. وقد تناولنا نظرة اإلسالم في بدء تكوينهـا       

 . التكوين مبني على أصول وقواعد
 إزالـة   :الثانيـة .  البناء الكامل لألسرة إزالة العقبات     :األولى
حسـب   حسن االختيار ومراعاة الكفـاءة وال      :الثالثة. العقبات

والدين، وكما أن للرجل أن يتخير لنفسه، فكذلك للمـرأة أن           
تتخير لنفسها، وقد مرت بكم قصة بريرة وخنساء بنت خدام،          
فإذا تكونت األسرة على هذا األساس، فقد وجد التعاون الذي          

 .﴾ ...ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف. ..﴿حدده اإلسالم 



 ٢٨٩

:  صلى اهللا عليـه وسـلم  -النبي  مر رجل بأصحاب    
ما يدريكم، إن كان قد خرج يسعى على نفسه ليعفها عـن            ((

المسألة؛ فهو في سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على أوالد           
صغار فهو في سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى علـى زوج            
فيعفها عن الحرام؛ فهو في سبيل اهللا، وإن كان خرج يسـعى           

 )).بيل الشيطانرياء ومكاثرة؛ فهو في س
فإذا استعصى العالج، فقد شرع اهللا التفريق للمـرة         "

األولى، وجعل فرصة للمراجعة وشرع العدة والنفقة؛ ليراود        
ــالق      ــون الط ــذين يعيب ــه، فال ــا نفس ــق فيه  المطلّ
ال يعلمون نظام الطالق في اإلسالم، وفاتهم أنـه ضـرورة           

ـ           دول اجتماعية بدليل أنهم أخذوا بها اآلن فشرعت بعـض ال
 .الغربية نظام الطالق

أما تعدد الزواج في اإلسالم، فقد نظر اإلسالم إليـه          
نظرة اجتماعية، فمن المعلوم أن الحرب التـي تقـوم بـين            
الدول، يكون ضحيتها كثير من الرجال الذين يقعون صرعى         
وتكون النتيجة أن يترمل كثير من النساء الالتـي ال عائـل            

رجل خير لها من رجل غيـر       لهن؛ وألن تتمتع المرأة بربع      
موجود، وقد تصاب المرأة بالمرض وحينئذ فهي بين أمرين؛         



 ٢٩٠

بين أن يقترن بغيرها مع قيامها بشئونها وبين أن يطلقها على           
 .هذه الحالة، وهي قد ال تجد من يعولها



 ٢٩١

  الفكرة االقتصادية في كتاب اهللالفكرة االقتصادية في كتاب اهللا
وصالح المجتمع يا أخي أساسه صالح النفس، وفساد        

ذَِلك ِبَأن اَهللا لَـم يـك        ﴿: ضا أساسه فساد النفس   المجتمع أي 
         ا ِبَأنْفُِسـِهموا مرغَيتَّى يٍم حلَى قَوا عهمةً َأنْعما نِّعرغَيم... ﴾ 

﴿ ...          ا ِبَأنْفُِسـِهموا مرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَياَهللا الَ ي ِإن... ﴾ 
تناول النفس اإلنسانية تناوال شـافيا      ولهذا جاء القرآن الكريم ي    

كافيا يحبب إليها الحق والجمال، ويبغضها في الشر والقـبح،          
 .ويحدوها دائما إلى الفضل والتسامح والكمال اإلنساني

وكما تناول ذلك القرآن الكريم، فقد تناولتـه السـنة          
البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في صدرك        " النبوية الشريفة 
استفت قلبك وإن أفتاك الناس     " ((طلع عليه الناس  وكرهت أن ي  

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد         ")) وأفتوك
 ".كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب

 ومن هنا أيها اإلخوة األحباب، إذا قلنـا إن الـنظم           
الشكلية أو النظم العملية تأتي في المرتبة الثانية في كتاب اهللا           

صالح القلب، وبعد السمة بالنفس، وبعد عـالج الـروح          بعد  
اإلنساني، لم نكن في ذلك متجنـين وال مغـالين؛ ألن هـذا             
الوضع الطبيعي في اإلصالح ولعل الفـرق بـين القـوانين           



 ٢٩٢

متغالين؛ ألن هذا الوضع الطبيعي في اإلصالح، ولعل الفرق         
ـ         ل بين القوانين السماوية والقوانين الوضعية أن األولى تتغلغ

في نفوس الناس، وتقيم في كل نفس حارسا على نفسها، أمـا            
الثانية فقد قصرت عن المعنى النفساني، ومـن هنـا كانـت            

 .قاصرة عن القضاء على القضاء في الجريمة
والمال على كل حال متاع مـن الـدنيا ال يحتقـره            

يخلي أيدي المسلمين منه، وال يعتز به حتى ال         اإلسالم؛ حتى   
يجعله من هم المسلمين، ولكن يجعله وسيلة إلـى الخيـر إن            

 .أراد صاحبه به الخير
أيها اإلخوان، لقد جعل القرآن هؤالء الذين يضربون        
في األرض قسما من أقسام الساعين إلى الخيـر، واعتبـره           

 في هذا المعنـى     قربة إلى اهللا تبارك وتعالى، والسنة الشريفة      
 - صلى اهللا عليه وسلم      -مملوءة بالخير؛ فقد قام رسول اهللا       

هاتان كفان يحبها اهللا    " حين رأى أثر الزرع في يد سيدنا معا       
ورسوله، ولقد مر سيدنا عمر رضي اهللا عنه على جماعة ال           

ال : فقـال . المتوكلون: من هؤالء؟ فقالوا  : "يعملون شيًئا فقال  
ا أن يكون التصوف حرفة يأكـل النـاس         بل المتواكلون، أم  

 .منها، فهذا ما لم يعرفه السلف الصالح أبدا
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  السياق التاريخي السياق التاريخي 
  لظهور حركة اإلخوان المسلمينلظهور حركة اإلخوان المسلمين

نشأت جماعة اإلخوان المسلمين بمدية اإلسـماعيلية       
األمـر بـالمعروف    " كجمعية دينية تحض على      ١٩٢٧عام  

 والـدعوة   وبدأت نشاطها بالوعظ الديني   " والنهي عن المنكر  
التحلـل  "إلقامة المساجد وبناء المدارس لمحاربـة مظـاهر         

وما لبثت الدعوة بفضل مؤسسـها حسـن البنـا أن           " الخلقي
انتشرت خارج اإلسماعيلية في كل مدن منطقة القنـاة إلـى           

 وتصبح مقرا رئيسيا لنشـاط اإلخـوان،        ١٩٣٢القاهرة عام   
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات عقـدت الجماعـة سـبع            

ـ         م  ةؤتمرات طورت فيهـا األسـس النظريـة واأليديولوجي
لإلخوان، كما شهدت نفس الفترة إنشاء جهازها السري الذي         

 .لعب دورا خطيرا في الحياة السياسية المصرية
 ١٩٣٥وفي المؤتمر الثالث الذي انعقد في أوائل عام         

وضع منهاج الجماعة  وطريقة التكوين العملـي ألعضـائها          
ارات الفكرية والسياسية األخرى وتضـمنت      وموقفها من التي  

األول أنه على كل مسلم أن      : قرارات المؤتمر مبدأين أساسين   
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مـن  ) منهج اإلخوان المسـلمين   : أي( يعتقد أن هذا المنهج     
اإلسالم، وأن كل نقص فيه نقص مـن الفكـرة اإلسـالمية            
الصحيحة، واآلخر يتعلق بعالقة العضو بالهيئـات األخـرى         

كل هيئة تحقق بعملها ناحية من نواحي منهاج        فيشير إلى أن    
في هذه الناحيـة،    ) اآلخر المسلم ( اإلخوان المسلمين يؤيدها    

وفي المقابل، فإن عليه أن يتخلى عن صلته بـأي هيئـة أو             
جماعة ال يكون االتصال بها في مصلحة الدعوة، وبخاصـة          

 .إذا أمر بذلك
إذا ومع كل االتجاهات والتيارات الفكرية األخرى، و      

كان السياق الفكري الذي ولدت فيه جماعـة اإلخـوان قـد            
ساعدها على سرعة التوسع واالنتشـار، فهنـاك مجموعـة          
أخرى من العوامل سادت في نفس الفترة ويرجعها كثيرة من          
المحللين إلى قضية التحديث في المجتمع، وما اقتضته مـن          
سرعة تغيير وتحول أولد العديد من المشكالت التـي نفـذت           

نها الجماعة إلى المجتمع، وقد برزت هذه المشكالت علـى          م
األول اجتماعي، واقترن بعمليات التغير االجتماعي      : مستويين

التي نشأت عن االحتكاك بالغرب، وما أدى إليه من تغيير في           
العادات المعيشية لدى قطاعات واسعة من سكان المدن وهو         



 ٢٩٥

شـاء المـدن    تغيير اقتضته في النهاية عملية التوسع فـي إن        
الكبيرة وانتشار التعليم، وتعليم المرأة الذي أدى إلى خروجها         
للعمل والحياة العامة وترتب على هذا التغيير كذلك، وسرعته         
في المدينة ظهور فجوة من نمط الحياة في الريـف؛ بسـبب            
البطء الشديد من التغيير فيها وزادت حدة المشكلة مع زيـادة           

 . المدينةمعدل الهجرة من القرية إلى
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  أم كلثومأم كلثوم  كوكب الشرقكوكب الشرق
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 دار ـنعمات فـؤاد   . دـ أم كلثوم معجزة العناء   .٢
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 ٢٠٠٠دار الشروق  
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  الحفالتالحفالت.. .. ثومثومأم كلأم كل
وتقول أم كلثوم إنها كانت في بعض األحيان تعطـي          

نصف فطيرة مشلتتة أو عود قصب أو برتقالة تأخذها         " سيدنا"
معها من البيت، والمفروض أنه نصيبها من الطعام، ولكنهـا          

 .لتهرب من الدرس) لسيدنا( كانت تفضل إعطاءه 
لقد بدأت تحس بنفسها وأنها غدت شيًئا مختلفا عـن          

ريناتها من بنات القرية وأبنائها، فلم تعد تلعب على الترعـة           ق
مثلهن، إنها تتلقى العلم في المدرسة، وتتلقى الفن في البيـت،          

 .ولو بمفهوم القرية للعلم والفن
لزيـارة  ) علي بك حسين  ( وذات يوم ذهب القاضي     

) طماي الزهـايرة  (في قرية   ) والد أم كلثوم  ( الشيخ إبراهيم   
ؤكد للوالد الذي أذهلته الزيارة أن في منزلـه         وراح القاضي ي  

كنزا ال يعرف قدره، فسأله الشيخ في سذاجة عن مكان هـذا            
 .في حنجرة ابنتك: الكنز فأجابه القاضي

) ١٩٤٦مختارات الهـالل    ( ومن ذكريات أم كلثوم     
كان والدي يمارس فن الغناء وكنت أنا وشقيقي نتردد علـى           "

د والدي أن يعلمه هذا الفـن       كتاب البلدة حتى شب أخي، أرا     
ليستعين به، فأخذ يلقنه األدوار والموشحات، وذات يوم كلفه         
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أن يحفظ موشحا، فلم يستطيع حفظه وظل بعيده عليه عـدة           
مرات، ولكن أخي لم يحفظ الموشح مما جعل والدي يعنفـه           
ويضربه وكنت أنا في خالل ذلك قد حفظته، وجـدت فـي            

هل : "فأسرعت إلى والدي وقلت له    نفسي ميالً شديدا إللقائه،     
وكان أبي محافظًـا ولـم      " تسمح لي أن أسمعك هذا الموشح     

) يا بـت اتلهـي    : ( يفكر يوما في أن أمارس الغناء، فأجابني      
يابـت  ( فألححت في الطلب، وأصر هو على الرفض مكررا         

ولما يئسـت   ) اتلهي اللي أخوكي ما هو عارف حتعرفي إنتي       
خرى وبدأت أغني الموشح، فأنصت     من قبوله، دخلت غرفة أ    

والدي حتى انتهيت منه، وكأنه في هذه الدقائق فقط عرف ما           
في نفسي من ميل فطري للغناء، فاستدعاني وطلب منـي أن           

 .أعيد الموشح فأعدته
بدأ الوالد يصطحب ابنته أم كلثوم معه في الحفـالت          
لتشارك بصوتها الجميل؛ فقد كان في حاجة إلى المال ليتعيش          

أسرته بها، وكانوا يضطرون إلى حمل الطفلة؛ حيث يحملها         و
كل منهم مسافة ما، ثم يحملها اآلخر، وهكذا وبعـد الغنـاء            
كانت تأكل طبقة المهلبية، ولم تكن أم كلثوم تفكر في المـال،           

 .بل كان يكفيها قرش أو قرشان قسطًا للكتّاب
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  أول ما غنت أم كلثومأول ما غنت أم كلثوم
ائالت الكبيرة ترسل   بدأ اسم أم كلثوم يلمع وبدأت الع      

في طلبها، لالشتراك بالغناء في حفالتها وأفراحهـا، ولهـذه          
دعينـا  : "الحفالت قصص طريفة كثيرة، كما روت أم كلثوم       

إلى فرح ببلدة بالدقهلية، وصعدنا إلى التخـت فـي السـاعة            
العاشرة مساء، وأخذنا ننشد الموشحات واألدوار والقصـائد،        

: عة واحدة دون أن يقول أحـد      حتى انتهينا منها كلها في سا     
وأعدنا األدوار والموشـحات و     " أنتم فين "أو  " كمان"أو  " اهللا"

القصائد من جديد ولكن الحاضرين ظلوا سـاكتين سـاكنين          
يظهر أنهم نائمون دعونا نكرر ونعيـد حتـى         : وقال والدي 

يصحوا، أو تنتهي السهرة، وبقينا على هـذه الحـال حتـى            
شهد مثلها في حيـاتي وال أزال إلـى         انتهينا، فكانت ليلة لم أ    

اآلن أضحك كلما ذكرتها وال أدري السميعة ليلتهـا كـانوا            
 ".واكلين إيه

وفي هذا الحفل الديني أنشدت أم كلثوم لحنـا دينيـا           
 : ويقول الموشح الديني) رغم صغر سنها(

اللهم صلِّ وسلم علـى     
 

أحمد محمـد نبـي الهـدي        
 

صالة نفوز بها في غـد     
 

بهـا ونكيـد العـدا     ونسعد   
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بعد الحصـى والرمـال   
 

 وموج البحار وقطر الندى    
 

بعد المالئكـة القـائمين    
 

كذا الراكعين مـع السـجدا      
 

وألف صالة وألف سالم   
 

على أحمد محمد نبي الهدى     
 

وقد غنتها مـرات و مـرات؛ بنـاء علـى طلـب             
" علي بك أبـو العينـين     "الحاضرين، ثم أعلن شقيقي الوجيه      

 وقدمني للغناء وشعرت برغبة وخوف خاصـة وأن          اسمي،
وأثناء غنائي كانت عينـاي علـى       " الفتاة الصغيرة أم العينين   

ألرى مدى تأثير غنائي عليها كانت      " أم كلثوم "الفتاة الصغيرة   
تتمايل طربا، وبدأت تردد معي بصوت مـنخفض كلمـات          
الموشح، وما إن انتهيت من األداء، حتى صفقت لي وقامـت           

برافو يا أبا السباع، صـوتك      : ني، وقالت لي مبتسمة   وصافحت
 .جميل عربي أصيل

كانت أم كلثوم تختار كلمات القصـائد والموشـحات         
الدينية من المؤلفين في السنبالوين والدقهلية، وأحيانًـا مـن          
تأليف والدها الشيخ إبراهيم كانت تمتاز رغم صـغر سـنها           

 .بالبالغة
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  أم كلثوم المؤلفأم كلثوم المؤلف
لعربية لحفظها القرآن الكريم؛ ولذلك     وبخاصة اللغة ا  

كانت ذات حاسة أدبية لماحة، فكانت تضيف وتحـذف مـن           
القصائد والموشحات الدينية، وأحيانا تغير معنى الكلمة إلـى         
معنى آخر أعذب وأرق، وبعد ثالث سنوات من العمل معـا           

 عاما أقـدمت علـى تـأليف القصـائد          ١٥وأصبح عمرها   
تها أم كلثـوم وغنتهـا كانـت        والموشحات، وأول قصيدة ألف   

 :، وتقول فيها"تبارك من تعالى في عاله: "بعنوان
تبارك من تعالى فـي عـاله      

 

 يقول للعبد اطلبني تجـدني    
 

أنا المطلوب فاطلبني تجـدني    
 

وإن تطلب سواي لم تجدني    
 

أنا المقصود ال تقصد سـواي      
 

كثير الخير فاطلبني تجـدني    
 

تجدني في سجودك حين تدعو    
 

ــاطلبني  ــوم ف ــين تق وح
 

 تجدني راحما بارا رءوفًا بكل الخلق فاطلبني تجدني
 وإذا اللهفان ناداني حزينا أقول لبيك فاطلبني تجدني 
: وأم كلثوم كانت تؤلف أيضا تواشيح دينية، أذكر منها موشح         

 "يا حبيبي يا محمد"
يا حبيبي يا محمد أنـت مصـباح        صل يا رب وسلم ع النبـي بـدر         
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 الظالم التمام
أنت سـر اهللا حقـا والمظلـل بالغمـام         

 

    أنت كهـف لألنـام    .. أنت نور أنت بدر
 

أنت أصل للبرايا أنـت موالنـا اإلمـام        
 

أبتغي نيـل المـرام    .. يا رسول اهللا إني    
 

كن مغيثي كن مجيري في الورى بالزحام      
 

أنت مطلوبي فهب لي نظرة لو في المنام        
 

 
" ع الشيخ أبي العال محمـد     روت أم كلثوم لقاءها األول م     

كنت أغني بال إحساس وال شعور، لقـد كنـت أردد           ": فقال
األغاني التي أسمعها من أبي بنفس الطريقة التي يردد بهـا           
التلميذ الصغير جدول الضرب، وقواعد النحو والصرف، ثم        
غيرني فونوغراف العمدة، لقد سمعت من هذا الفونـوغراف         

ي صوته، كنت أشعر أنـه      صوت الشيخ أبي العال محمد هزن     
يغني لي وحدي، وسـمعت صـوته مئـات المـرات مـن             

، "أفديه إن حفظ الهـوى أو ضـيعا   ": الفونوغراف وهو يغني  
وحقك أنت المنى   : "وسمعت صوته مئات المرات وهو يغني     

، وكان الفونـوغراف،    "غيري على السلوان قادر   "، و "والطلب
 .وكان صوت الشيخ يستمر في أذنها
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  المشاهيرالمشاهيرأم كلثوم وأم كلثوم و
دخلت في المناقشة وكانت أول مرة في حياتي أناقش         
والدي وألح عليه في ضرورة السفر إلى القاهرة، ولم أتعـب           

إلى أن حدث أن اتفق أحد أهالي القاهرة        " الزن واإللحاح "من  
 مع الشيخ إبراهيم على أن تحيي أم كلثوم فـرح ابنتـه فـي              

اء، سـافرت   كوم الشيخ سالمة المجاور لحي العتبة الخضـر       
 .األسرة وأخذت معي تحويشة العمر

 وعن طريق الشيخ أبي العال عرفت الشاعر أحمـد         
فيه : رامي؛ فقد التقى رامي بالشيخ أبي العال ذات يوم وسأله         

بنت بتغني اسمها أم كلثوم، إيه رأيك فيها؟ فأجاب الشيخ أبو           
 "آه: "دي بتقول فروحها: العال

ية، عرفت أن أحمد رامـي      وفي إحدى حفالتي بحديقة األزبك    
جاء يسمعني، فأردت أن أحيي الشاعر الذي غنيت أشـعاره،          

" أهالً فغنيـت لـه قصـيدة      : وقبل أن أراه أدرت أن أقول له      
وكانت مفاجأة له كان رامـي يحـب        " الصبر تفضحه عيونه  

الغناء، وكنت أنا أحب الشعر ويرجع له الفضل كل الفضـل           
قدم لي فـي كـل مـرة        في توقي للشعر، وفهم معانيه كان ي      

يزورني فيها ديوان شعر، وتعلمت على يديه أوزان الشـعر          



 ٣٠٦

وبدأت أفرق بين البيت المكسور والبيت الذي يقـف علـى           
 ".قدميه

 :ومن روايات أم كثلوم عن الشيخ أبي العال
علمني الشيخ أبو العال أن أفهم الكالم قبل أن أحفظه وأغنيه،           "

اهتمام، بدأت الكلمات غير    فقد كنت أردد الكالم بال فهم وال        
المفهومة تعثر في فمي وترفض الخروج من شـفتي وفـي           

 :إحدى الليالي كنت أغني مع أفراد الفرقة



 ٣٠٧

 
جل من طـرز الياسـمين      

 

فوق خـدك بالجلنـار     
 

واصطفى ذا الجمال الثمين   
 

 معدنا من لماك العقـار     
 

ــه الصــبر تفضــحه عيون
 

 وتنم عن وجد شـجونه     
 

 
 اتجهت أم كلثوم اتجاها جديدا في أسلوب        ١٩٢٦     في عام 

( غنائها، وكونت أول تخت لها من الفنانين محمـد العقـاد            
محمـود  ) عود(محمد القصبجي   ) كمان(سامي الشوا   ) قانون

وبعض المذهبجية، وفي العام نفسـه تغيـر        ) إيقاع  ( رحمي  
 زي 

إلـى مالبـس حديثـة،      " بالطو وكوفية وعقال  "أم كلثوم من    
 حريصة على أن ترتدي رداء الرأس المعروف باسم         وكانت

 ".التول"



 ٣٠٨

  أول أسطوانةأول أسطوانة
بشارع قولة عابـدين إلـى      " بيت الدري "انتقلت من   

المطلة على قصر عائشة فهمـي بالزمالـك،        " بهلي"عمارة  
مـن أولـى   " أراك عصـي الـدمع   "وتعتبر أسطوانة قصيدة    

"  أبي فـراس الحمـداني     "أسطونات أم كلثوم، وهي من شعر     
حن عبده الحامولي، وقد سجلتها أم كلثوم على أسـطوانات          ول

 . وهي من مقام البياتي١٩٢٦أو ديوان عام 
عندما جاءت أم كلثوم إلى مصر لم يكـن طريقهـا           
مفروشا بالورود، هذه القروية الساذجة التي جـاءت لتـدخل          
ميدان الفن وتقف جنبا إلى جنب مع المطربـات العتيـدات،           

دية، وفتحية أحمد، ولكن أم كلثـوم       وعلى رأسهن منيرة المه   
استطاعت بصوتها الجميل وموهبتها الموسيقية الكبيرة، فـي        
فترة قصيرة، أن تصعدن إلى قمـة الهـرم فـذاع اسـمها             

أحست منيرة المهدية بأن العـرش      .. وأصبحت حديث الناس  
الناس تتحـدث عـن أم كلثـوم      .. الغنائي بدأ يهتز من تحتها    
تستمع إليها بنفسها، يقول مصطفى     وجمال أدائها، فأرادت أن     

في إحدى الليالي ارتدت منيرة المهدية مـالءة لـف          ": أمين
سوداء، ووضعت على وجهها برقعا وارتـدت شبشـبا فـي           



 ٣٠٩

قدميها؛ حتى تبدو كبنات البلد، وصحبت معها الممثل محمـد          
بهجت، وذهبت إلى مسرح رمسيس حيث تغنـي أم كلثـوم           

وهي أرخـص   (  التياترو   واشترت منيرة تذكرتين في أعلى    
وجلست منيرة المهديـة تسـمع والجمهـور        ) مقاعد المسرح 

يهلل، وشهدت سيطرة أم كلثوم العجيبة علـى المسـتمعين،          
تجعلهم يرقصـون فـي     .. وهي تتحكم فيهم بصوتها الخالب    

مقاعدهم ويتمايلون على نغماتها، ويهبون واقفـين مصـفقين         
المهديـة أن تحضـر     لها، هاتفين بحياتها، ولم تحتمل منيرة       

أكثر من الوصلة األولى من غناء أم كلثوم فتركت المسـرح           
غاضبة ساخطة، على غباء الجمهور وجحوده، وقلة ذوقـه،         
وعادت إلى عوامتها في النيل، وهـي تكـاد تجـن سـخطا             
وغضبا، وأخذت تفكر كيف تقضي على هذه الفتاة الصـغيرة      

هـداها  التي جرؤت على عرشها، وأصبحت تهدد سلطانها؟ و     
 .شيطانها إلى حيلة غريبة للقضاء على المنافسة الخطيرة

  كانت فتحية أحمد من أكبر األصوات الغنائية التي        
لقضائها " بمطربة القطرين "عاصرت أم كلثوم وكانت تعرف      

بعض الوقت في مصر، والجزء اآلخر كانت تقضـيه فـي           
الشام وصفت بأنها مطربة إدارية بمعنى أنها تطوع صـوتها          



 ٣١٠

فما تشاء، وكان صوتها يجمع الكثير من الـدرجات التـي           كي
 .يمكن أن تشكلها كما تريد كانت فتحية أحمد تمتاز بفنها



 ٣١١

  أم كلثوم والمشاهيرأم كلثوم والمشاهير
وقد أدخلت عليه الكثير من الفن التركي هـذا الفـن           

أنـه  ( الواسع األطراف البعيد  المدى، جاء في تعبيره عنـه     
)  إذا كان ربانها ماهرا    بحر ال تستطيع أن تسير سفينة فيه إال       

والعجيب أن فتحية أحمد لم تكن تفهم قليالً أو كثيرا من هـذا             
الفن التركي، وإنما كانت تدخل في بعض ألحانها نغمة بسيطة          
مأخوذة عن لحن تركي وفتحية أحمد كانت تمتاز بجمال وقوة          

 .صوتها وشهرتها الكبيرة في عالم الغناء
لـى مصـر ذاع صـيتها             وعندما جاءت أم كلثـوم إ     

وأصبحت منافسة لمنيرة المهدية التي كانت تعتلـي عـرش          
 الغنــاء، وكانــت أم كلثــوم ال تحيــي ليلــة تنشــد فيهــا، 

 .إال ويمتلئ المكان بالناس
اشتهرت فتحية أحمد بالعقد اللولي الذي كانت تحركه        

بينمـا أم كلثـوم     ) وكأنها تسـبح  ( بين أصابعها أثناء الغناء     
ها الطويل، فتحية أحمد كانت قمـة فـي فـن           اشتهرت بمنديل 

الموال، كما غنت من ألوانها الغناء المونولـوج والقصـيدة          
والطقطوقة وفتحية قامت بدور كليوباترا، أما منيرة المهديـة         
بعد استغناء منيرة عن محمد عبد الوهاب اشـتركت فتحيـة           



 ٣١٢

بصوتها مع أم كثلوم في أوبرا عايدة؛ حيـث قامـت بـدور             
 ).١٩٤٣عامي (وذلك في فيلم عايدة " نيريسأم"األميرة 

كان التنافس قائما دائما بـين أم       : "روى حسن الشين  
اللـي  "كلثوم وعبد الوهاب وعندما لحن زكريا أحمد أغنيـة          

وشاع في الوسط الفني أن هذه األغنية سـتكون         " حبك يا هناه  
قنبلة الموسم، وأن زكريا أحمد قد بذل المستحيل لتكون هـذه           

 حدثا فنيا جديدا، حاول محمد عبد الوهاب أن يتعرف          األغنية
على اللحن الجديد قبل أن يظهر في الجو الفني، ودعا عبـد            
الوهاب ثالثة من أصدقاء الشيخ زكريا إلى تناول الشاي في          

ودفع هو الحساب، وعندما خرجت الشلة مـن        " سولت"محل  
المحل طالبها عبد الوهاب بأن تغني اللحن الجديـد، وغنـت           

مـا  : "وقال حسن الشين ضاحكا  " الشلة اللحن درويش خالص   
 ".احنا كلنا دراويش يا سي محمد

تم لقاء  " روى الصحفي والكاتب الكبير مصطفى أمين     
في بيني بين أم كلثوم وعبد الوهاب، لالتفاق على تمثيل فيلم           

عبده، (عن ألمظ، وعبده الحامولي على أن يمثل عبد الوهاب          
 وكان رأيها الذي أصرت عليه أن يلحن        وأم كلثوم دور ألمظ،   



 ٣١٣

السنباطي وزكريا والقصبحي، ولكـن     : أغاني الفيلم الملحنون  
 .عبد الوهاب طلب أن يلحن كل أغاني الفيلم



 ٣١٤

  أم كلثوم نقيبة للموسيقيينأم كلثوم نقيبة للموسيقيين
وحيث لم توافق أم كلثوم، إال على أغنية واحدة لحنها          

 حيـز   بعد هذا إلى  . لها عبد الوهاب ولم يقدر لمشروع الفيلم      
الوجود بسبب إصرار عبد الوهاب على موقفه محاولة أخرى         
 قام بها طلعت حـرب، للجمـع بـين القطبـين أم كلثـوم،              

 .وعبد الوهاب في عمل فني واحد
كانت أم كلثوم تتوق إلى إقامة نقابة، وكذلك رغبـة          
محمد عبد الوهاب وقد كان من أصدقائها الـدكتور محمـود           

وعبد اهللا بك   ) لموسيقي في مصر  رائد التعليم ا  (أحمد الحفني   
وكانـت وزارة الشـئون     ) وكيل وزارة االقتصـاد   ( أباظة  

االجتماعية ال تجيز إقامة نقابتين، وقد ساعدوها فـي إقامـة           
النقابة، وكان بالطبع بعض من العازفين ينضمون إلى عبـد          

 .الوهاب وبذلك لم ينضموا
أول مرة سمعت فيها أم كلثوم ولـم      : "يقول القصبجي 

 وكانـت تغنـي     ١٩٢٣ن أعرفها من قبل كانت لي أواخر        أك
في غرامك يا مـا     : قصائد وطقطوقة إلبراهيم فوزي مطلعها    

 ".شفت عجايب



 ٣١٥

على أبو  " وفي السنبالوين دعا التاجر    ١٩٢٠في عام   
زكريا أحمد إلحياء حفلة رمضانية، وخالل إقامتـه        " العينين

ــة     ــوت الطفل ــال ص ــن جم ــمع ع ــنبالوين، س  بالس
سعى للتعرف عليها، وبعد أن التقى بها واستمع إلى         أم كلثوم ف  

أحاديثها الذكية، ثم إلى صوتها الذي كان له أثر كبيـر فـي             
ــال ــه ق ــمع  " نفس ــم ال أس ــا كاألص ــا، وأن ــذ ليلته  من

إال صوتها؛ كاألبكم ألتحدث باسمها، فقد أصبحت مفتونا بها،         
أحببتها حب الفن للحن الخالد، تمنى العثـور عليـه دهـرا            

 .طويال
لبيت الدعوة وتناولت الطعام على طبليـة وجلسـت         
حولها على كليم ال أزال أذكر لونه األحمـر علـى أسـود،             
وابتلعنا أوزة كاملة، ثم لعبنا عشرة كوتشينة، ومنذ هذا اليوم،          
وأم كلثوم ووالدها وشقيقها خالد، يحضرون كل يوم الغنـاء          

 ".في سراي أبي العينين
صوات متعددة، أمـا    غنت ألحان رياض السنباطي أ    

الصوت الذي أعطى  هذه األلحان بريقًا ذهبيا، وقيمة فنيـة           
كبيرة، كان بغير شك، صوت أم كلثوم، وفي لقاء مع إحـدى            

كنـت  ": الصحف روى رياض لقاءه الثاني مع أم كلثوم فقال        



 ٣١٦

أقيم في شقة لوحدي، وطلبت تليفون كي يسهل لي أعمـالي           
خل فيـه التليفـون إلـى       واتصاالتي، في اليوم األول الذي د     

الشقة، سمعت أغنية ألم كلثوم من الراديو، فتذكرت تعرفنـا          
في محطة الدلتا، وكنت قد عرفت رقم تليفونها من اإلذاعـة،           
فاتصلت بها، وعندما ذكرت لها اسمي، تذكرت بأن والـدها          

 .الشيخ إبراهيم
 



 ٣١٧

  أم كلثوم والطربأم كلثوم والطرب
يث كان يغني مع والدها في األفراح ودار بينهما حـد   

ابقى خلينا نشوفك يا أستاذ رياض،      : "قصير، قالت في نهايته   
 .وانتهت المكالمة" ما دام أنت في مصر وأنا في مصر

أم كلثوم كانت تعبد فنها بعـد اهللا، وال تكتفـي بمـا             
وصلت إليه من مدد وتفوق، بل كانت دائمـا تتطلـع إلـى             

فإن الجلسات التي كانت تحـتفظ      : المزيد، وعلى سبيل المثال   
فهيا لحنا جديدا، كانت تستمر من العاشـرة صـباحا حتـى            
العاشرة مساء تحفظ دون كلل أو ملل وأحيانًا كانت تسـألني           

إذا كنت جائعا؟ وعنـدما     : عندما تطول الجلسة أكثر من ذلك     
أقول لها إنني جعت فعال، فإنها تسـألني بـذكاء إذا كانـت             

إنني سوف  إذا أكلت وجبة كاملة، ف    : تحضر لي طعاما فأجيبها   
أتعب وأنام، وسوف يضيع الجو الجميل الـذي نحـن فيـه،            
وهكذا كنا نقرر االكتفاء بتناول سندوتش من الجبنة مع فنجان          

 .شاي أو قهوة
أين الطرب بعد أم كلثوم؟ لقد انفض سامره، وانتهى         "

عهده، طرب هذا األيام تشنجات من المطربين، وتهليل مـن          
ا من يتعاطون مكيفـات     الجمهور، وهذه في اعتقادي هستري    



 ٣١٨

محظورة، أما جمهور أم كلثوم فشيء آخر كنـت أسـمع أم            
" آه: "كلثوم وأسمع في نفس الوقت جمهورها وأقول ألم كلثوم        

ألنه يتمتع بحس ذكي، ويعـرف أيـن        " اهللا": وأقول للجمهور 
يصفق ويحترم الجملة اللحنية فال يقاطعهـا وهـو يصـدر           

 فيها كان الجمهـور     أحكامه على اللحن من أول مرة يسمعه      
يعلمها، ويعلمني أن الجمهور عندنا يعرف من يحترم، وماذا         

 ".يحترم
ومحمد الموجي كان أول الملحنين الشبان الذين لحنوا        

 ):  أحمد رامي(ألم كلثوم، وأول لحن قدمه لها أنشودة الجالء 
 يا مصر إن الحق جاء         فاستقبلي فجر الرجاء

اسبة جالء قوات االحتالل     بمن ١٩٥٤ وكان ذلك عام    
 ولـم   ١٩٥٤ يونيه عـام     ١٨عن مصر، غنتها أم كلثوم في       

 .تسجل على أسطوانة
وثاني الملحنين الشبان كان كمال الطويل الذي اشتهر        

 والذي  ١٩٥٦) صالح جاهين  ("واهللا زمان يا سالحي   : "بلحنه
لغيـرك مـا    (وأغنية  ) سالم جمهوري ( اعتمد نشيدا وطنيا    

وبريت رابعة العدوية، وعن الظروف التـي       في أ ) مددت يدا 
المرحـوم  : "أوصلت ألحان بليغ إلى حنجرة أم كلثوم قال بليغ 



 ٣١٩

الفنان محمد فوزي كان من أعز أصدقائي، وقد أنشا شـركة           
وقد تعاقد مع عـدد    " مصر فون ": تسجيالت وأسطوانات باسم  
 ".من المطربين والمطربات



 ٣٢٠

  لقاء السحاب لقاء السحاب 
  أم كلثوم وعبد الوهابأم كلثوم وعبد الوهاب

 لتسجيل إنتاجهم على أسطوانات وفي مقـدمتهم        وتم
السيدة أم كلثوم، وبالرغم من الصداقة التي تربط بيني وبـين           
ــع    ــده م ــي بتعاق ــم يبلغن ــه ل ــوزي، إال أن ــد ف  محم
أم كلثوم، وفي الوقت نفسه كان الشاعر عبد الوهاب محمـد           

حب إيـه   ": أسمعني أغنية ألفها هي   " شل"مهندسا في شركة    
وقد أعجبني كالمها جدا فلحنـت      " ول عليه اللي انت جاي تق   

مطلعها، وأخذت أردده في المجالس التي تضمني مع عدد من          
الزمالء الفنانين، وتصادف في تلك األيام أن جاءني الصديق         
محمد فوزي، ودعاني إلى سهرة حلوة في بيت الدكتور زكي          
سويدان، وقال لي إن السيدة أم كلثوم ستكون في الحفلة، ظل           

 الطرب ومحبو الموسيقى العربية يحلم بلقاء فني بين         جمهور
 .أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب: القمتين

 ٥غنتها في   ( أغنية أنت عمري أحمد شفيق كامل      -
 )١٩٦٤فبراير 



 ٣٢١

غنتهـا فـي    (أغنية أمل حياتي أحمد شفيق كامل        -
 )١٩٦٥ديسمبر٢

غنتهـا فـي    (  أغنية فكروني عبد الوهاب محمد     -
 )١٩٦٦ديسمبر 

غنتها فـي   (  باب مصر كامل الشناوي    أغنية على  -
 )١٩٦٤عام

غنتهـا فـي عـام      ( أغنية أنت الحب أحمد رامي     -
١٩٦٤( 

كانت أم كلثوم على العمل بالصلة القويـة وجمعـت          
أمير الشعراء بالفنان محمد عبد الوهاب، وعلى الرغم مـن          
ــا   ــوقي، فإنه ــد ش ــديوان أحم ــدة ب ــت بش ــا أعجب  أنه

        ا الهتمـام شـوقي     لم تقدم على غناء إحدى قصـائده نظـر
 ".محمد عبد الوهاب" بمنافسها على عرش الغناء

أقام معهد الموسيقى الشرقي حفالً كبيرا، تكريما ألم        
 وقام أحمد رامـي بإلقـاء قصـيدة         ١٩٣٢كلثوم، وذلك عام    

 ٢٦٦العـدد   ( تكريما ألم كلثوم، واتهمت مجلة روزاليوسف       
لتي كان  ، أحمد رامي بأنها نفس القصيدة ا      )١٣/٦/١٩٢٣في  

قد كتبها تمجيدا في محمد عبد الوهاب، ونشرت روزاليوسف         



 ٣٢٢

القصيدتين في مكان واحد من المجلة؛ لتؤكد التكرار وجـاء          
توسـط  " الشاعر أحمد رامي يهين أم كلثـوم      : "عنوان المقال 

المقال صورة كاريكاتورية لرامي يقدم ألم كلثوم حائالً بينـه          
وعندما " طيها قثيدتي أنا  حاثب يا ثي رامي، أنت بتع     ": وبينها

 ".أنا متأسفة اللي عرفتك": التقت أم كلثوم برامي واجهته قائلة



 ٣٢٣

  أم كلثوم والشعر أم كلثوم والشعر 
أعتقد أن أهم ما يمكن أن يكتب عنها بعـد موتهـا،            "

أنها نقلت الجمهور من اإلسفاف الغنائي الذي كان يعيشه من          
ارخي الستارة اللي فـي ريحنـا، أحسـن جيرانـك           "أغاني  
إن حالي في هواها عجـب، والصـبر        "إلى مستوى   " تجرحنا

وقد كان إصرارها علـى     " ورباعيات الخيام " تفضحه عيونه 
خوض هذه المعركة، أنها وافدة على القـاهرة مـن ريـف            

سبحان من أوله رحمة من     ": المنصورة، غنت مرة للجمهور   
عاوزين هات القزازة   ": فصفر الجمهور وراح يصيح   " يسمع

يلتها لم أغضب من الجمهور؛ فإنـه معتـاد         ول" واقعد العبني 
 .على ما يقدم إليه فكرت في أن أعوده على أشياء أخرى

كانت قد بدأت رحلتي مع الشعر واألدب وهي فـي          
: طماي الزهايرة؛ فقد وقع في يدي في تلك األثنـاء كتـاب           

" مصطفى لطفي المنفلـوطي   "للمرحوم  " النظرات والعبرات "
قت قبله طبعـا آيـات القـرآن        فتلقت عبارته، وكانت قد تذو    

، وإليـه   "الذي حفظته قبل أن أبلغ العاشرة من عمري       "الكريم  
تعزو الفضل في أنها تعلمت مخارج األلفاظ وفهم المعنى، بل          
إن إنشاد القرآن هو أول ما جعلها تتعلق بالغناء، وتتعلم كيف           



 ٣٢٤

يتموج الصوت، وكيف تصعد به على طبقـات، واسـتطاع          
بالكالم السهل الممتـع صـورا أخـاذة        أحمد رامي أن يضع     

 :ومعاني رائعة
من كتر شـوقي سـبقت عمـري        

 

وشفت بكرة والوقت بدري    
 

فضــلت أعــيش بقلــوب النــاس
 

وكل عاشق قلبـي معـاه      
 

 شربوا الهوى وسابوا لي الكـاس     
 

من غير نديم أشرب ويـاه      
 

 

كمـا  " دودة كتب "فضال عن شاعرية بيرم، فقد كان       
أ في كل اتجاه، والحقيقة أنني كنت أسـتفيد         يقولون، كان يقر  

من قعداتي معه؛ ألنه موسوعة وكانت له طباعه التي تـدل           
على الكبرياء واألنفة، وكنت أعرفه من أول كلمة يقولها، إذا          
تحدث بالتليفون وكانت عادته أن يقول كل طلباته في بضـع           
 كلمات، ثم ينهي المكالمة قبل أن أجيب بكلمة، كان يبرم يقول          

إن التليفون اخترعوه لقضاء الحاجة وقضاء الحاجة ال        : دائما
يحتاج ألكثر من دقيقة كالم وكنت أدعوه إلى بيتي ألسـمعه           
وهو يتحدث عن البخالء ويروي من نوادرهم، ويقول الشعر         
الذي يهجوهم ولكنه إذا انتهى من حديثه سكت فال يـتكلم إال            

      ا، غنيت لعشرين شاعرا غيـر هـؤالء،     إذا دفعته للكالم دفع
 .غنيت هذه ليلتي لجورج جرداق اللبناني



 ٣٢٥

أغدا "لنزار قباني السوري، و   "  البندقية "وكانت أغنية 
آلدم السـوداني، وثـورة الشـك لعبـد اهللا الفيصـل            " ألقاك

أحمد العدواني الكـويتي، فـإنني      " دارنا يا دار  "السعودي، و 
أحس أنني مطربة كل البالد العربيـة، وخطتـي أن أغنـي            

 .اعر من كل بلدلش
 :وفتحت المظروف ألجد القصيدة

سلوا كئـوس الطـال    
 

هــل المســت فاهــا 
 

ــراح  ــتخبروا ال واس
 

 هــل مســت يــداها 
 

 

 إلـى   – وولد الهدى    - وريم على القاع     –سلوا قلبي   
غير ذلك، وكنت أقتني دواوينه، وأضعها بجانـب بفراشـي          

ول يدي،  إن ثروة مثل هذه يجب أن تكون دائما في متنا         : قائلة
وكانت قصائد شوقي آخر ما يحتضن عقلـي وعينـي قبـل            
النوم، وكنت ال أكاد أسمع عن مسرحية مما كتب تمثل فـي            
مسرح األوبرا، حتى أذهب لرؤيتها عدة مرات ولست أنسى         

ــى وجــه الخصــوص ــى" عل ــون ليل ــو "، و"مجن  أنطوني
وقد رأيت في أدوار البطولـة الفنانـة العظيمـة          " وكليوباترا

فأنـا متعصـبة    " أمينة رزق "والفنانة القديرة   " شديفاطمة ر "
لشوقي تعصبا ال حد له، فلم يجد ولن يجود الزمـان بمثلـه،             



 ٣٢٦

إنني أضعه في مرتبة تسبق مراتـب البحتـري والشـريف           
ومـا  : الرضي، وعمر بن أبي ربيعة، ما أروعه وهو يقول        

أو وهو يقـول    ! نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبا      
 ".يا نيل"يدة في قص

واألرض تفرقها فيحيا المفـرق، أو وهـو يضـع          " 
 :دستور األخالق في بيت

فإنما األمم األخالق ما بقيـت     
 

 فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبـوا      
 

مرة طلبوا مني أغنيـة     : وغنت لحافظ إبراهيم وقالت   
وطنية، وقالوا لي كلفي من تشائين من شعراء األغاني لينظم          

 .لتغنيها في أقرب فرصةقصيدة في أسرع وقت 
من شعراء القصيدة   ": وعن الشاعر على الجارم قالت    

الذي كـان كبيـر     " علي الجارم "الواحدة في حياتي المرحوم     
مفتشي اللغة العربية، كان في شعره فحولة الشعراء القدامى،         

النجريدي عاشقا للموسيقى فقد اختار لـي       . ولما مات كان د   
ولحنها " ي فُتنت بلحظك الفتاك   مال: "من أشعار الجارم قصيدة   

لي، وال أنسى هذه القصيدة، فقد كانت أول أسطوانة سـجلتها         
 ". ١٩٣٦عام 

وال أنسـى الشـاعر     : إبراهيم ناجي قالـت   . وعن د 
وقـد رايتـه وكـان يـزور نقابـة          " إبراهيم ناجي "الدكتور  



 ٣٢٧

الموسيقيين، وكان يبدو بائسا محطما يجلس إلى الموسـيقيين         
دره على قصة حب بال أمل، ولم نتحدث        فتحس أنه يطوي ص   

في الشعر مرة واحدة ولكني وقرأت له ديوانه بعد أن مـات            
 :ووقفت عند األطالل

ودفعت بالقصيدة إلى رياض    " وهل رأى الحب سكارى مثلنا؟    "
 ". ستكون األطالل حدثا فنيا ال نظير له"السنباطي الذي قال

م علـى علـم     كانت أم كلثو  :      لقاء أم كلثوم وأحمد شوقي    
بالصلة القوية التي جمعت أمير الشعراء بالفنان محمد عبـد          
الوهاب وعلى الرغم من أنها أعجبت بشدة بـديوان أحمـد           
شوقي، فإنها لم تقدم على غناء إحدى قصائده؛ نظرا الهتمام          

 .شوقي بمنافسها على عرش الغناء
، نما إلـى    ١٩٢٤في يوليو   :      لقاء أم كلثوم بأحمد رامي    

ي أنه ظهر في سماء مصر كوكب جديد مـن كواكـب            علم
وقيل . الفن، فتاة في ميعة الصبا، تغني القصائد والموشحات       

الصـب تفضـحه    "إنها تغني قصيدة من قصائدي ومطلعهـا        
، أخذتها عن عميد الغناء في ذلك الحـين، المرحـوم           "عيونه

الشيخ أبي العال محمد، الذي أخذ الغناء عن فقيد الفن عبـده            
فكان أول همـي عنـد      . لي، وأثار هذا الخبر فضولي    الحامو



 ٣٢٨

عودتي إلى الوطن، أن أسمع ذلك البلبـل الجديـد، فأخـذت            
صـغير  " حـوش "أبحث عن كيفية سماعها وكانت تغني في        

فإذا جمع محتشد ينتظر حضور هذه الشابة،       . بحديقة األزبكية 
وما إن هلت على الحاضرين حتى تطلعت األنظـار إليهـا،           

وبدأت تنشد، فإذا صوت ساحر، وإذا خفة       . اعوأرهفت األسم 
ظل وبشاشة وجه وإذا طرب ينساب ويحمل النفـوس إلـى           

 .أجواء ساحرة
اعتمدت أم كلثوم في بداية     : أم كلثوم وبيرم التونسي   

حياتها الفنية على أحمد رامي لوضع كلمات أغانيها، ولكن أم          
كلثوم الذكية أدركت أن هوس رامي بالعبء وحـده مهمـة           

،وأنها ال بد أن تواكب التطور وتتجه بأغانيهـا إلـى           صعبة
كلمات شعبية إلى حد ما، تساير الزمن وتعجب الجمهور، ولم          

وحيـث   يكن أمامها إال الزجل، وفي الحرب العالمية الثانية،       
أثرت الطبقة الشعبية من التجارة والتوريد تطلعت هذه الطبقة         

 أم كلثـوم    بحكم الثراء إلى حضور حفالت أم كلثوم، فوجدت       
أن هذه العقلية ال يناسبها إال كلمات الزجل وشخصية بيـرم           
التونسي، فأقبلت على فارس هذا الميدان وغنت له العديد من          



 ٣٢٩

سـنوات  : أي (١٩٥٠ -١٩٤٢األغاني في الفترة بين عامي      
 ).الحرب وما تالها

 
 



 ٣٣٠

  أم كلثوم وعبقرية الغناءأم كلثوم وعبقرية الغناء
    وعن صوت أم كلثوم وأسلوبها في الغناء يقـول        

 ":أحمد رامي"شاعر الشباب 
كانت أم كلثوم صوت حنان تشعر فيه بالصدى، كان         "

صوتها قادما من قلبها وليس من الحنجرة، كانت تغني لنفسها          
قبل أن تغني للناس، لقد كانت تبكي وتبتلع دموعهـا كانـت            

 ".راهبة في محراب الفن، تغني كأنها تصلي
عهد القـومي   الم"قام  : التقييم العلمي لصوت أم كلثوم    

في مصر بتجربة فريـدة ومثيـرة عـام         " للقياس والمعايرة 
، استعان فيها بألفين من األسطوانات، التـي سـجل          ١٩٧١

عليها المطربون والمطربات أغانيهم منذ نصف قـرن مـن          
الزمان، بهدف وضع سلم الموسيقى العربيـة علـى أسـاس           

 .علمي
ـ          ن وقد جاء في نتائج هذه التجربة الفريدة واألولى م

أن صوت أم كلثوم هو أكثـر األصـوات         : نوعها في مصر  
ضبطًا؛ ألن معادلته الرياضية تكاد تتطـابق مـع المعادلـة           

 .الرياضية للسلم الموسيقي الطبيعي



 ٣٣١

وأثبتت األجهزة اإللكترونية التي استخدمت في هـذا        
ذبذبة في  ) ٣٩٩٦,٥(البحث أن ترددات صوت أم كلثوم تبلغ        

صوت الثاني بعد صوت أم كلثوم هو       الثانية الواحدة، وكان ال   
صوت المرحوم الشيخ محمد رفعت، وتالوة صوت المرحوم        
صالح عبد الحي، واعتبر البحث صوت أم كلثوم من أنقـى           
األصوات العربية وأعالها، من حيث تطابق معدنه الصوتي        

 .مع المعادالت الرياضية للسلم الموسيقي
ل ســألتها مجلــة الجيــ: م ألغانيهــانقــد أم كلثــو

عن حقيقة شعورها عندما تسـمع صـوتها        ) ٧/١١/١٩٥٨(
إنه شعور بالضيق، وسبب ضيقي أنني عمـري مـا          : "قالت

عمـري  .. رضيت عن أدائي ألغنية من أغنياتي رضاء تاما       
ما اعتقدت أنني قد نجحت في أداء أغنية مائة فـي المائـة،             
وفي الوقت الذي قد يكون فيه الناس معجبين بصوتي وأدائي          

ا في حساب، وأعتبر في حالة حسـاب عسـير مـع            أكون أن 
نفسي؛ ففي كل مرة أستمع فيها إلى نفسي أحس أنـه كـان             
يمكنني أن أؤدي األغنية بطريقة أفضل ما دمـت أسـتطيع           

 .اكتشاف عيوبي الفنية في األداء



 ٣٣٢

ويروى أن أم كلثوم على الرغم من أنها قامت بنقـد           
تعجب بأدائها وغنائهـا،    أغانيها نقدا مبالغًا فيه فإنها كثيرا ما        

فعندما تستمع إلى شريط أغانيها أو أسطوانة وتكون وحـدها          
 .تصيح كما يفعل أي سميع معجب) حركة ( وتعجبها 

تحدى صوت أم كلثوم قوانين الطبيعـة، فالصـوت         
عادة يشيخ مع التقدم في السن، ولم يحدث غير تغيير طفيف           

عد تخطيها  في صوت أم كلثوم في السنوات األخيرة، وذلك ب        
سن الستين؛ وهو انخفاض في مسـاحات طبقـات صـوتها           
المرتفعة، بينما احتفظت بجمال رنين صوتها، وكمتخصصـة     
في فن الغناء، أستطيع أن أحلل ذلك بأن أسلوبها في الغنـاء            
كان بعيدا عن العنف إلى جانب تأهيلها في بداية حياتها الفنية           

ا للقرآن الكريم وأداؤها    الغنائي المتين، وهو تالوته   " بالتكنيك"
للموشحات الدينية والقصائد لفترة طويلة مما أكسب صـوتها         
مدرسة غنائية سليمة نالحـظ أن قـارئي القـرآن الكـريم            
يستمرون في قراءتهم فترة طويلة تصل في أحيان كثيرة إلى          
سن السبعين؛ فأساليب تالوة القرآن الكريم، إذا مـا قورنـت           

نجد أنها تتفق معهـا فـي القواعـد         بأساليب الغناء العالمي،    
المتبعة في التنفس ومخارج الحروف، والمعروف أن العرب        



 ٣٣٣

كانوا سابقين ألوروبا في وضع أسس الغناء السـليم، وكـان           
هذا إلى جانب الحياة المسـتقرة التـي        " زرياب"ذلك على يد    

 .كانت تحياها، واهتمامها بصحتها وابتعادها عن السهر
الثقافة والعلم اتصفت أم كلثـوم      أم كلثوم الباحثة عن     

بذكائها وحضور بديهتها وسرعة الخاطر سعت وراء تثقيف        
نفسها، فدرست اللغتين اإلنجليزية والفرنسية وحفظت مئـات        
األبيات من الشعر لبحور الشعر واستفادت بصـلتها القويـة          

 .بشاعر الشباب أحمد رامي
                      

                          



 ٣٣٤

  أم كلثوم والغدة الدرقيةأم كلثوم والغدة الدرقية
، وأم كلثوم تعاني من الغدة الدرقية،       ١٩٤٩منذ عام   

وعرضت الواليات المتحدة األمريكية على مصر أن تعالج أم         
كلثوم بمستشفى البحرية األمريكية، وهو مستشفى تخصصي       
ال يعالج به غير رجال البحرية األمريكية وعظماء شخصيات         

ثوم، لم يجرؤ واحد من األطبـاء       وعندما سافرت أم كل   . العالم
 . األمريكان أو العرب على إجراء العملية



 ٣٣٥

  القوالب الغنائية القوالب الغنائية 
  التي غنت منها أم كلثومالتي غنت منها أم كلثوم

وفي الثالثينيات، اكتمل بنيان الغناء العربـي علـى         
قواعده األصولية واكتملت المدارس الغنائيـة، فالمطربـات        

قسـم  بزعامة أم كلثوم والمطربون بزعامة عبد الوهـاب وان        
الملحنون أيضا وراء أم كلثوم، وعبد الوهاب وظهرت قوالب         
غنائية جديدة كما انكمش الدور، فلـم يعـد مسـموعا فـي             
الثالثينيات إال من مطربي الغناء مع أدوار قليلة بصـوت أم           

 .كلثوم وعبد الوهاب
كان فن الدور يوشك أن يطوي أوراقه ويودع        : الدور

في تلحين األدوار ألم كلثـوم،      الدنيا، عندما بدأ زكريا أحمد      
 هو دات يخلص مـن      " وهو دور  ١٩٣١وذلك بداية من عام     

وكان زكريا يحاول تطوير فن الدور، بينما فـن الـدور           " اهللا
 .يغادر ساحة الغناء المعاصر

غنت أم كلثوم الدور والموشـح والمـوال        : القصيدة
والطقطوقة، غير أنها اختارت قالب القصيدة الشعرية غنـت         

أبي "يد من القصائد لكبار الشعراء العرب غنت من شعر          العد



 ٣٣٦

قصيدة أراك عصـي    "ولحن عبده الحامولي    " نواس الحمداني 
ومن قصائد عمر بن الفـارض غنـت        " الدمع شيمتك الصبر  

أحمـد  ( وللشيخ عبده الشبراوي    " غيري على السلوان قادر   "
( غنـت   ) مشايخ األزهر السابقين في القرن الثـامن عشـر        

" ومن شعراء العصر األيوبي غنت    "  المنى والطلب  وحقك أنت 
" أفديـه إن حفـظ الهـوى أو ضـيعا         "البن النبيه المصري    

 .وغيرهم
                           

      



 ٣٣٧

  أم كلثوم والسينماأم كلثوم والسينما
" الوردة البيضـاء  " وبعد نجاح فيلم     ١٩٣٣ في عام   

الذي لعب بطولته محمد عبد الوهاب، فكـرت أم كلثـوم أن            
ا لحسابها، تقوم ببطولته، ولكنها تراجعت عن الفكرة        تنتج فيلم 

عندما بلغها أن تكاليف فيلم الوردة البيضاء بلغت اثني عشر          
 .ألف جنيه

عرض بعض أغنياء الصعيد على أم كلثـوم القيـام          
بإنتاج فيلمها األول، على أن تكون شـريكة لـه بمجهودهـا           

حمـد  أل" وداد"الفني، وافقت أم كلثوم وقررت أن تكون قصة         
رامي أول أفالمها ولكنها عادت وفسخت عقدها مع الباشـا،          

وداد "وقامت شركة مصر للتمثيـل والسـينما بإنتـاج فـيلم            
وتقاضت أم كلثوم عن دورها في الفيلم خمسـة آالف جنيـه            
وكان أجرا خياليا في ذلك العهد، وقام بإخراج الفيلم األلماني          

بطولة أمامها أحمد   وكتب السيناريو له أحمد بدرخان، وقام بال      
 فبرايـر عـام     ١٠عالم، وكان العرض األول لفيلم وداد في        

 وضم الفيلم تسع أغنيات، وفي هـذا العـام نفسـه،            ١٩٣٦
اشتركت مصر بفيلم وداد في معرض السينما الدولي الـذي          



 ٣٣٨

أقيم بمدينة البندقية على اعتبار أنـه أول إنتـاج السـتوديو            
 .مصر

يا طير  "و" ليه يا زمان  ": وداد        غنت أم كلثوم في فيلم      
يـا بهجـة العيـد      "و" ياللي ودادي صفالك  "و" يا عايش أسير  

وكلها من ألحان محمد القصبجي وكلمات أحمد رامي        " السعيد
أحمـد  " ( يا بشير األنـس   ": كما غنت من ألحان زكريا أحمد     

" يا ليل نجومك شـهود    "و" ح المجد أيها الرائ ": وقصيدة) رامي
 ).أحمد رامي(

، ولدت فكرة إنتـاج     ١٩٨٦عام  ": ثومة"وع فيلم   مشر
هو " ثومة"الذي يجسد سيرة حياة أم كلثوم، وكان        " ثومة"فيلم  

إلـى  " االسم الذي كانت أمها فاطمة تدللها به، وتحت عنوان        
نظم أحمد عددا من قصائده الوجدانية والعاطفية، بعـد         " ثومة

التي خرجـت   الفتاة الريفية المصرية    "  ثومة "لقائه األول معها  
 .من ريف مصر؛ لكي تصبح سيدة الغناء العربي

 مشـروع   ١٩٦٨تبنت المؤسسة العامة للسينما عام      
إنتاج هذا الفيلم وكلفت الكاتب الكبير سعد الدين وهبة بكتابـة      
السيناريو والحوار له، وتعاقدت مع المخرج يوسف شـاهين         

 "أم كلثـوم  "إلخراجه، وفعالً قام يوسف شاهين بتصوير حفل        



 ٣٣٩

الشهير في صالة مسرح أوليمبياد بباريس، وصـور أيضـا          
جانبا من حفل غنائي لها في طنطا عاصمة الغربية، وقد كان           

 .واحدا من حفالتها األخيرة
وكان المبلغ المرصود لهذا العمل الفني الكبير نصف        
مليون جنيه، وشرع يوسف شاهين في إعداد األجزاء التـي          

الغنائية، كما عاد إلى أرشيفها     صورها ألم كلثوم في حفالتها      
السينمائي، وأعمالها القليلة في التليفزيون وهي تغني وإذا تم         
التصوير فال بد أن تكون اللقطات بعيدة عنها، فهـي تحـرم            

وكانت تحدد أماكن تواجد الكاميرات؛     " الزوم"استخدام عدسة   
كل هـذا   . لكي تظهر في صورة جانبي واحدة ترضى عنها       

ن يعاني فقر المادة الفيلمية، التي يمكن أن        جعل يوسف شاهي  
 ".ثومة"يستخدمها في فيلم 

وكانت أم كلثوم موافق على هذا المشروع وكانـت         
تعطي الكثير من وقتها للجلوس مع سعد الدين وهبـة، كمـا            
عرض عليها يوسف شاهين المرشحات للقيام بدورها علـى         

هب الشاشة في مرحلة الصبا والشباب، وكانه يأخـذهن ويـذ         
 .ليلتقي معهن بأم كلثوم



 ٣٤٠

  التقدير واألوسمة والنياشين التقدير واألوسمة والنياشين 
  التي حصلت عليها أم كلثومالتي حصلت عليها أم كلثوم

كرمت أم كلثوم تكريما لم يكرم به فنان مـن قبـل؛            
فعند حصولها على وسام الجمهورية األكبـر، عـزف لهـا           
السالم الجمهوري من باب االستثناء كما منحتها الدولة جواز         

نا لفنها، غنت أم كلثـوم فـي        سفر دبلوماسيا، تقديرا وعرفا   
 في باريس وعلى مسرح أولمبياد عقد لها        ١٩٦٧نوفمبر عام   

مؤتمر صحفي ضم كبار العاملين بالصحافة بالعـالم، كمـا          
انتشرت صورها بالحجم الطبيعي باألنوار النيون في معظـم         
شوارع باريس المهمة، وتبارت الصحف الفرنسية الكبـرى        

، وإقبال الجماهير المحتشدة    غنائيفي وصفها ووصف حفلها ال    
وكانت أم كلثـوم فـي غنائهـا      . على حفلها وخارج المسرح   

ومقابالتها تعلن رفض الهزيمة وغادرت أم كلثوم فرنسا بعد         
أن كانت خير سفيرة لمصر والعرب، وأرسلت برقيـة إلـى           

 :الرئيس السابق ديجول تناشده وقوفه مع السالم جاء فيها
العظيمة، أحيي فيك وقوفـك مـع       قبل أن أغادر فرنسا          "

 ".العدالة، وفي جانب السالم



 ٣٤١

لقد لمست بصوتك أحاسـيس  : "     وجاء رد الرئيس ديجول 
 ".قلبي وقلوب الفرنسيين جميعا

     وفي هذا العام نفسه، اتجهت أم كلثوم إلى الغنـاء مـن            
أجل مصر متبرعة بالدخل لدعم المجهود الحربي، وسافرت        

ل العربية وأصحبت سفيرة الفن العربـي       إلى العديد من الدو   
 .في أوروبا تنشر وتدافع عن قضية العرب، مطالبة بالسالم

 



 ٣٤٢

  أم كلثوم في ذمة التاريخأم كلثوم في ذمة التاريخ
    كان آخر ما غنت أم كلثوم بصوتها لحن سيد مكـاوي،           

أوقـاتي بتحلـو معـاك،      "وكلمات عبد الوهاب محمد أغنية      
متفتحـة  كانت في بداية البروفـات      " وحياتي بتكمل برضاك  

للحياة، ولكن بعد ساعات من البروفـة، وقعـت أم كلثـوم            
 .صريعة المرض، كان النهاية

قررت أم كلثوم أن تسافر إلى لندن للعالج، وكانـت          
إلى جانب مرضها تفكر في أغنية جديـدة، أغنيـة تؤديهـا            

 .بمناسبة نصر أكتوبر
طلبت أم كلثوم من الشاعر صالح جودت أن يكتـب          

توبر، وأن ينتهي من كتابتها قبل عودتها من        لها أغنية لعيد أك   
 .الخارج

وفي لندن قال األطباء لها إن الكلى تفـرز األمـالح           
وعليها أن تشرب ماء بالملح، وظلت أم كلثوم بقوة إرادتهـا           

 .تشرب الماء وفور وصولها إلى مصر
 



 ٣٤٣

  زواج أم كلثومزواج أم كلثوم
خرجت أكثر من مرة إشـاعات بـزواج أم كلثـوم،        

 : اإلشاعاتالعرسان الذين أكدت
وقصته أن أم كلثوم اشترت منه      : النبيل عمرو إبراهيم   -١

مائة فدان، فجاء إليها صحفي يسألها عن سر اجتماعها         
كنا بنكتب العقد يا أخـي، وفـي        : به، فأجابت أم كلثوم   

اليوم التالي نشر خبر عقد زواج أم كلثوم على النبيـل           
 .عمرو إبراهيم

):  الرغائـب  صاحب مطبعة  (الشيخ عبد الرحيم بدوي    -٢
أرادت أم كلثوم السفر إلى فلسـطين إلحيـاء بعـض           
الحفالت بها، واعترضـت حكومـة فلسـطين علـى          
التصريح لها بدخول فلسطين، إال بصحبة الزوج، فعقد        

لتتمكن مـن   ) صوريا(الشيخ عبد الرحيم بدوي عليها      
 .السفر، ثم طلقها في عودتها

ء نحتـه   لكثرة ترددها عليه أثنا   : الفنان محمود مختار   -٣
 .تمثاال لها

 .أحد كبار الدولة المشتغلين بالقانون -٤



 ٣٤٤

وكانت أسـرته نفسـها معتقـدة       : الشاعر أحمد رامي   -٥
 .بزواجهما سرا

كنت في يوم من األيام علـى       : الفنان محمود الشريف   -٦
موعد مع األستاذ محمد فتحي كبير المـذيعين آنـذاك،          
وبينما كنت أخترق مدخل المبنى في طريقي إلى الدرج         

ت سيدة فاضلة تسبقني، أخليت لها الطريق لتأخـذ         كان
طريقها على سلم المبنى، الهمسات تعلو بين السـعاة،         

 ".الست أم كلثوم
السعاة يحومون حولها مهللين، مرحبين بسيدة الغناء       
العربي، إذن هذه أم كلثوم التي تمأل أسماع الوطن العربـي،           

تى بلغت  هي بدمها ولحمها ترتقي سلم اإلذاعة في تواضع، ح        
باب اإلذاعي الكبير األستاذ محمد فتحي، وهـو يقـف عنـد     
الباب الستقبالها هاشا، مرحبا بها، تلكأت قليالً حتى تنتهـي          
مراسم االستقبال على خير ما يرام، ترددت فـي الـدخول،           
وفكرت في الزوغان، رغم موعدها مع اإلذاعي الكبير، لكنه         

ني، أسرعت إليه   لمحها من بعيد، نادى علي، تسمرت في مكا       
بعد لحظات، تصافحنا، بادر بتقديمي لسيدة الغناء العربـي،         
كان محمد فتحي مهندس حفالتها الذي ابتدع أساليب جديـدة          



 ٣٤٥

في تقديمها، استمر بينهما الحوار، وانتقل بها إلـى الحـديث           
 .عني أصغت إليه باهتمام



 ٣٤٦

  النشأة والتطور الفنيالنشأة والتطور الفني
ن طـابق   ولدت أم كلثوم في بيت متواضع، مكون م       

واحد في قرية طماي الزهايرة، والدها الشيخ إبراهيم السـيد          
البلتاجي، مؤذن مسجد القرية سميت بأم كلثوم تيمنا باسم بنت          

 .النبي عليه الصالة والسالم
وكان شهر رمضان من أحب شهور السنة لـدى أم          

في الشهر ده كنا نلم بعضـنا وإحنـا         :  "كلثوم وصفته بقولها  
 كنا نمسك بصفايح ندق عليها ما كـانش        عيال نغني لرمضان  

في القرية عندنا مدفع لكن كان فيه مسحراتي وعلى أيامنا ما           
وأنـا عمـري    : وتضيف" كانش فيه فوانيس ملونه نعلب بها     

أربع سنوات كنت أعمل نفسي صايمة علشان يصحوني فـي          
السحور؛ األكل في رمضان حلو وكانوا بيأكلوا حاجات حلوة         

فس الوقت أنا كنت عاوزة أبـان كبيـرة         في السحور، وفي ن   
مش عيله وطبعا أهلي عارفين إني فاطرة بس واخديني على          

.. قد عقلي ومش عاوزين يعرفوني أنهم فاهمين أني فـاطرة         
حنخلـي  : "والدتي حاولت تنصحني كثيرا بأن أنام وتقول لي       

لكن مفيش فايدة صمت حقيقي وأنا سبع       " لك من أكل السحور   
 ".سنوات



 ٣٤٧

الد حريصا على تعليم أخيها خالـد، فألحقـه         كان الو 
بالكتاب كما كـان يلقنـه قصـة مولـد النبـي، والقصـائد            
والموشحات؛ ليساعده في الليالي التي كان يحييهـا بالغنـاء          

 أن تحفظ كل ما كان الوالد يلقنه        "أم كلثوم "واستطاعت الطفلة   
ألخيها، فقد كانت تتميز بذكاء شديد، فكانت تراقب أخاها كل          

وعلى كتفه  " اإلردواز"م وهو ذاهب إلى الكتاب وبيده لوح        يو
لمـاذا  : حقيبته القماش التي بها كتبه وكراساته، وسألت نفسها     

ال تذهب هي أيضا إلى الكتاب؟ لماذا ال تمسك هي أيضا القلم            
 البسيط وتكتب على الورق بالحبر مثل أخيها خالد؟

دثًا  حا - مثالً   -كان الذهاب إلى الكتاب في الصباح       
مفجعا يتكرر في حياتي كل يوم، فكثيرا ما كـان يحـدث أن             

يأمرني وبعـض   " سيدنا"أذهب إلى الكتاب في الصباح، فإذا       
زميالتي أن نذهب لنساعد زوجته في تنظيف الحبـوب مـن           
الطين والطفيليات وأذكر أنني كنت أطلب إلى زميالتـي أن          
يحتفظن بما يجمعن من طـين وطفيليـات، حتـى إذا جـاء             

لظهور ورأت زوجة سيدنا أننا عملنا ما فيه الكفايـة، فإننـا            ا
نغافلها ونعيد إلى الحب المنقي مـا جمعنـاه مـن الطـين             
والطفيليات، وكانت زوجة سيدنا تكتشف جريمتنـا بعـد أن          



 ٣٤٨

تعبر عـن   ) المقرعة(نذهب وفي الصباح التالي يترك سيدنا       
 .رأي زوجته فينا

 



 ٣٤٩

  الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية 
))١١٩٤٥٩٤٥  --١٩٣٩١٩٣٩((  

كانت السياسة العدوانية التي اتبعتها قوات المحـور        
أهم األحداث السياسية التـي أدت      )  اليابان - إيطاليا -ألمانيا(

إلى اشتعالها باستيالء قوات األلمان على بوهيميا ومورافيـا         
 باتباع فرنسا وبريطانيا سياسـية الهدنـة        ١٩٣٩في مارس   

 والممـر    باسـتعادة دانـزج    ١٩٣٨وقعت ميثاق ميونخ في     
البوالندي الشهير، ومع ميثاق عدم االعتـداء مـع االتحـاد           

 أصبح حرا في قطع مفاوضاته      ١٩٣٩السوفيتي في أغسطس    
 .١٩٣٩مع الغرب، حيث هاجم قوات بولندا في سبتمبر 

 -أعلنت إنجلترا وغالبية دولة الكومنولث وفرنسـا        
 الحرب على ألمانيا النازية، قضت القوات البريطانيـة وراء        

 ١٩٤٠خط ماجينو؛ حيث تابعت القوات األلمانية الغزو فـي          
حيث احتلت الدانمارك وهولنـدا وانقضـت علـى فرنسـا           
واكتسحت ثغور بحـر المـانش، وقضـت علـى الحلفـاء            

 .المنسحبين من دانمرك



 ٣٥٠

حيث احتلت القوات اإليطالية موسوليني الفاشيستي،      
 وسـلمت   ١٠/٦/١٩٤٠وبذلك دخلت إيطاليا الحرب سـنة       

بريطانيا ( ووقفت إنجلترا    ٢٢/٦/١٩٤٠وات الفرنسية في    الق
بزعامة تشيرشل تقاوم القاذفـات األلمانيـة حيـث         ) العظمى

استمر القتال وامتد إلـى شـمال أفريقيـا بـين اإليطـاليين             
 .واأللمانيين وكسب المحور الشوط األول

 ودخلـت   ٢٢/٦/١٩٤٠وغزا هتلر النازي روما في      
 إلى ساحة الحرب؛ حيـث أعلـن      الواليات المتحدة األمريكية  

الكونجرس األمريكي نظام اإلعارة؛ حيث اعتدى اليابـانيون        
على الهند الصينية في بيرل هاربر وأعلنت الواليات المتحدة         
الحرب على اليابان، ووصلت قوات المحور الحدود الروسية        

 . حيث وقف الكالوج حائال أمام ألمانيا
تجـومري علـى    وفي شمال أفريقيا تابع انتصار مون     

 مـع نـزول القـوات       ١٩٤٢المحور في العلمين أكتـوبر      
األمريكية في الجزائر وانتهاء القتال، لقد غزا الحلفاء جزيرة         

 ١٩٤٣صقلية جنوب إيطاليا، فسلمت األخيرة فـي سـبتمبر          
وانتصرت أمريكا في معارك البحرية ضد اليابان في المحيط         

 وهجوم  ١٩٤٣الهادي، وانتصرت روسيا في ستالينجراد في       
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 ونزلت قوات الحلفـاء بقيـادة      ١٩٤٤مضاد ضد األلمان في     
 غـرب فرنسـا     ٦/٦/١٩٤٤أيزنهاور إلى نورماندي فـي      

 علـى   ١٩٤٥الواليات المتحدة القنبلة الذرية في أغسـطس        
هيروشيما ونجازاكي وبلغ ضحاياها ربع مليون ياباني وبلـغ         

ئة  مليون نسمة وعلى ضوئها تم إنشاء هي       ٣٠ضحايا الحرب   
 .األمم
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  محمد علي محمد علي   بطل األبطالبطل األبطال
 

  
 
 
 



 ٣٥٣

  العقد السابع العقد السابع 
  القرن العشرينالقرن العشرين) ) ١٩٧٠١٩٧٠  --١٩٦١١٩٦١((

  
مؤسسـة   ـ  إيفون حـداد ـ المسلمون في أمريكا   .١

 ١٩٩٤األهرام  
الثقـافي   ـ  شـريط فيـديو  ـ اإلسالم في أمريكا   .٢

 ١٩٩٨األمريكي  
   دار القلم     ـ  محمود شواربيـ اإلسالم والمسلمون   .٣

١٩٩٨ 



 ٣٥٤

 

 كاسيوس كالي  االسم بالكامل -١
  يمحمد عل اسم الشهرة -٢
 م١٩٤٠ تاريخ الميالد ٣
  الواليات المتحدة األمريكية–والية كنتكي  محل الميالد -٤
 الواليـات المتحـدة     – والية كنتكي    –مدينة كنتكي    مكان السكن -٥

 األمريكية
 مسلم سني  الديانة والمذهب  ٦
  الثانوية العامة لدراسي المؤهل ا ٧
  متزوج وله ولد وثالث بنات الحالة االجتماعية ٨
  علو الهمة– قوة البدن  تحليل الشخصية ٩
  هـ١٣٨٥ – م ١٩٦٤ أشهر إسالمه سنة  السبق العلمي ١٠
 سفير النوايا الحسنة لدى هيئة األمم المتحدة الوظائف العامة ١١
  الزهايمر– الضربة الفوالذية –نية  القوة الجسما الحالة الصحية ١٢
 م١٩٦٤حوكم بسبب رفضه التجنيد في حرب فيتنام  الحالة الجنائية  ١٣
 أحاديث تليفزيونية وإذاعية وصحفية المؤلفات العامة ١٤
  مالكوم إكس– أوليجا محمد  ذة الكبارتسااأل ١٥
  نسيم حميد– أحمد تايسون  التالمذة الصغار ١٦
  معظم الدول العربية بما فيها الحجاز للحج والعمرة والرحالتالسفريات  ١٧
  مخاطبة الضمير والرأي العام العالمي بشأن التفرقة العنصرية العطاء العام ١٨
 م١٩٦٤ بطل العالم للمالكمة وزن الثقيل  األنواطالجوائز و ١٩
  السفر والرحالت–تذوق الطعام  الشهاداتالهوايات و ٢٠



 ٣٥٥

مد علي دراجته الجديدة التي اشتروها      ومرة ترك مح  
له خارج معهد التدريب، فسرقت مما جعله يعود إلي المعهد          
شاكيا لمدربه والذي يعمل شرطيا في الوقت ذاته، وسأله هل          

نعم؛ ليتمكن مـن  : تريد أن تتعلم المالكمة؟ فأجابه على الفور      
 .أن يوجه لكمة لسارق دراجته

 بحد ذاتها، إنه يتميز     لقد ولد محمد علي ليكون رسالة     
بقوة خارقة فوق العادة، إنه شخص جميل وغير عنصـري،          

 .يتفوق بذكائه على أي مقاتل آخر
لقد عرفه أخي إلي اإلسالم وقد أصبح يهتم به منـذ           

 في بداية احترافه، وعرفه أصول الدين ومنذ ذلك         ١٩٦٠عام  
الحين أقمنا مساجد لنا في جميع أنحاء أمريكا، وفي المسـجد           

 في ميامي تعلم أخوه أصول الدين على يد مرشـده           ٢٩قم  ر
األكبر، وقد غير اإلسالم كل مـا فـي نفوسـهم وأذهـانهم             
وأجسادهم لقد أصبحنا نتعامل مع كل شيء بذكاء وأكثر تعلقا          
بالنظافة والصحة العامة ونفهم طبيعة الناس أكثر إننا نحـب          

نا نعـيش   إن اهللا معنا إن   . أن نتكلم الصدق وال نحمل األسلحة     
 .في حمايته
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لقد كان األصدقاء يمزحون مع محمد علـي كثيـرا          
وأحب األوقات العظيمة التي يقضونها في التدريب، وكـذلك         
مشاهدة التليفزيون وخصوصا مسلسل أبطال الغد، ولقد كـان    
محمد علي في الخامسة عشرة حينما قالوا إنه سيصبح بطالً،          

 في الواليات المتحدة    والغلطة الكبيرة التي أنزلت من شعبيته     
هي لفظة بااللتحاق بالجيش على اعتبار أن معتقده ال يسـمح           

 .بذلك
إن محمد علي جسور ال يهاب أحـدا وبإمكانـه أن           
يهاجم كل من يتحداه كما أنه يحترم كل إنسان يحترم نفسـه            

 .ويعرف حدوده
والمالكمة ما زالت مطلبا لإلنسان؛ فالرجال يرغبون       

ا بمظهر القـوي، والمالكمـة رياضـة        في أن يظهروا دائم   
عظيمة ودون شك قد تتعجب لكل هذه المآسي التـي حـدثت     
ألشخاص لهم عالقة معه، فمحاميته قتلت عند النهر، فقتـل          
بعض أعضاء مجموعة لويسفيل، كذلك قتل مالكوم إكس وما         
زالت كل هذه الجرائم غامضة، إنه يحمل دائما مسدسا معـه           

الحه، ولكـن تحـدث رغـم ذلـك         والبوليس يحمل دائما س   
 .المفاجأة
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 ولكـن محمـد     ،األوالد هنا يحبون المنافسة منذ البداية        
 معظـم دول العـالم      علي كان يبحث عن البطولة توجه إلى      

  بـوخز نه يحث دائمـا  إ ، ومدربه وأشقاؤه  هبرفقة مدير أعمال  
الضمير حينما تهرب من أداء الخدمة العسكرية ومن المعركة         

 .منافسيهالشرسة أمام 
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  اتحاد الجمعيات اإلسالمية اتحاد الجمعيات اإلسالمية 
  في الواليات المتحدة وكندافي الواليات المتحدة وكندا

في منتصف هذا القرن كان تعداد المسلمين ال يـزال          
قليال نسبيا وكانوا مبعثرين في أنحاء القارة غير أنهم بـدءوا           

 يونيـو   ٢٨يشعرون بالحاجة إلى مظلة ينتظمون تحتها وفي        
المي في سـيدار     قام الزعيم الديناميكي للمجتمع اإلس     ١٩٥٢

رابيدز، عبد اهللا أجرام، بتنظيم المؤتمر القـومي اإلسـالمي          
األول في سيدار رابيدز بوالية أيوا، وحضره أربعمائة مسلم         
من سائر أنحاء الواليات المتحدة وكندا، وتناول البند الرئيسي         
في جدول األعمال مسألة تكوين منظمة قوميـة تلـم شـمل            

 أوجه نشاطهم وكونوا الجمعيـة      المسلمين في أمريكا، وتنسق   
اإلسالمية الدولية وانتخبوا عبد اهللا أجرام أول رئيس لها وال          
نعرف إال القليل عما قامت به الجمعية الجديدة مـن نشـاط            
فعلي الخدمة أغراضها ولكنها واصلت عقـد االجتماعـات         

 .السنوية
 فـي توليـدو     ١٩٥٣وعقد المؤتمر الثاني في يوليو      

المؤتمر الثالث في شيكاغو بوالية إلينوي في       بوالية أوهايو، و  
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يوليو من العام التالي، وفي خالل هذا المؤتمر األخير حظيت          
بتأييد المشتركين، فكرة إقامة اتحاد لتوحيد صفوف التنظيمات        
اإلسالمية المحلية تحت مظلة واحدة، وهكـذا نشـأ اتحـاد           

ثانيـة  الجمعيات اإلسالمية في الواليات المتحدة، وكندا ومرة        
انتخب األعضاء أجرام رئيسا له وعقب المـؤتمر مباشـرة          

نحن أعضاء المجتمع   : "أصدر االتحاد أول بيان استهله بقوله     
نتمسك بقوة  : اإلسالمي في أمريكا، التزاما منا بتعاليم القرآن      

بحبل اهللا جميعا وال نتفرق، ونعلن قيـام اتحـاد الجمعيـات            
وأكد اإلعالن الـدور    " دااإلسالمية في الواليات المتحدة وكن    

التعليمي لالتحاد في مجاالت التنمية الروحيـة واالجتماعيـة         
والثقافية في إطار المبادئ اإلسالمية كما أبرز اإلعالن مهمة         
العالقات العامة لالتحاد فـي مجـاالت التنميـة الروحيـة           
واالجتماعية والثقافية في إطار المبادئ اإلسالمية كما أبـرز         

العالقات العامة لالتحاد ودورها فـي تنميـة        اإلعالن مهمة   
 .تفاهم أفضل بين المسلمين

 عقد االتحاد مؤتمره في لندن فـي        ١٩٥٥وفي عام   
أونتاريو، مؤكدا التركيب القاري لبنائـه ومحتفيـا بتفـاني          
أعضائه الكنديين الذين واصلوا نشاطهم منذ اليوم األول لمولد         
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ن التـأثير النفسـي     االتحاد، والحظ أحد المراقبين المشتركي    
للمؤتمر على مجتمع انقطع عن جذوره األصلية، واهتـزت         
معنوياته بسبب الصدمة الثقافية وسـيطرة ثقافيـة المجتمـع          

 .األصلي
وعقد المؤتمر السادس في ديترويت في العام التالي؛        
حيث انتخب قاسم علوان رئيسا جديدا وهو ابن مهاجر لبناني          

 وعلـوان مسـلم     ١٩٠٢م  وصل إلى الواليات المتحدة عـا     
أمريكي المولد، خدم في الجيش الثالث للواليات المتحدة مـن          

 .الحرب العالمية إبان الحرب العالمية
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  جمعية الدعوة اإلسالمية األمريكيةجمعية الدعوة اإلسالمية األمريكية
وبعد الحرب العالمية الثانية عمل علوان صحفيا ثـم         

أخيرا افتتح مطعما في توليدو     .. اشتغل بالصناعة في أوهايو   
نتخابه للرئاسة في المؤتمر السـابع فـي واشـنطن          وأعيد ا 

 عقـد اتحـاد     ١٩٥٩ وفي عـام     ١٩٥٨العاصمة في صيف    
الجمعيات اإلسالمية مؤتمره التاسع في مدينة ميتشجان بوالية        
إنديانا، وحضره ألف شخص جاءوا من سائر أنحاء الواليات         
المتحدة وكندا، واختاروا محمد خليل رئيسـا جديـدا وهـو           

وف من ديترويت، وصلت أسرته اللبنانية إلـى        رياضي معر 
الواليات المتحدة مع بداية القرن وقام خليل وعلوان بزيـارة          

 حيث التقيا بالرئيس الراحل جمال عبـد        ١٩٥٦القاهرة عام   
 .الناصر وعومال كضيفين

بالرغم من التغييرات الجذرية التي أثرت الجذريـة        
ـ "التي أثرت بالتأكيد علـى بينـه وشـعبية        ة الـدعوة  جمعي

إال أنها ال تزال هي األكبر واألفضـل        " اإلسالمية األمريكية 
تنظيما إلى حد بعيد في سلف جمعية الدعوة جسدت تقاليد كل           
من الذي أقامته نوبل دور على، وحركـة التقـدم الزنجـي            
الدولية لمؤسسها ماركوس جارفي وقت ولد على معبد البربر         
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:  األمريكيين وأسماهم  العلمي في نيو آرك، وأكد هوية الزنوج      
وأضفى علـيهم نوعـا مـن العقيـدة         " البربر"و" اآلسيويين"

اإلسالمية وغرس في نفوس ابتاعه الشعور بالثقة والفخـر،         
إن اإلسالم هو دين البربر واآلسيويين، دعا جـارفي         : وقال

 "إلى تحسين الظروف االجتماعية للزنوج، واسـتهل حركـة        
 ".العودة إلى أفريقيا
) اسمه عند المولـد إليجـابول     (إليجا محمد   وقد تأثر   

أساس بهاتين الحركتين، وإن كان قد نسـب تعاليمـه إلـى            
وإن " فرض محمد " شخصية غامضة يطلق على صاحبها اسم     

هذا شخصية إلهية فقد فسـر      " فرض"تصور حسب فهمه أن     
إليجا دوره الخاص على أنه دور الرسول واستخدم في ذلـك           

اإلله الذي ظهر في كـل إنسـان        الفكرة المسيحية في تجسد     
لتجنيد الحواريين والرسل وأعطى ذلك بـالطبع مـذاقا فـذا           
لقيادته، وأضاف له بعدا خارقا للطبيعـة، ونحـن منظمـات           
إسالمية أخرى إلى المساواة من حيث الطبيعة والتكوين ولكن         

 جاءت في شكل هرمي مع قيـادة شـديدة          "أمة اإلسالم "بنيه  
سواء على المسـتوى المحلـي أو        ( المركزية وأصبح اإلمام  

سلطة تساعد على لم شمل المجتمع وتوجيهه ونجـح   ) القومي
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إليجا محمد في بناء منظمة قوية للغاية وتجلى نجاحـه فـي            
 :خمسة ميادين

قيادة فذة قوية ومركزية تطالب بالوالء والطاعة من         -١
 .جانب أفراد القاعدة

  تابع تابع 
  جمعية الدعوة اإلسالمية األمريكيةجمعية الدعوة اإلسالمية األمريكية

" ثمرة اإلسالم "ين ميليشيا بالغة التنظيم عليها اسم       تكو -٢
وتتكون من المجندين األشداء الذين سبق لهم الخدمة        
العسكرية وهي مكلفـة بواجـب حمايـة المجتمـع          
والمساجد والمؤسسات األخرى، وقد اتهمت بارتكاب      
عدد من األعمال المشينة من بينها اغتيـال مـالكوم          

وبقية قيادتها  " نقباء"إكس، ويرأس وحداتها المختلفة     
المركزية في أيدي النقيب القومي رايموند شـريف،        

 .زوج ابنة إليجا محمد نفسه

منظمة األعمال التجارية وتضمن ضمن أشياء أخرى        -٣
مصرفا وشركة لمصـايد األسـماك وسلسـلة مـن          

 .المطاعم
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( المؤسسات التعليمية وتسـمى جامعـات اإلسـالم          -٤
)  كالرا محمد  أصبحت اآلن تعرف باسم مدار األخت     

وجرى العمل فيها وال يزال في إطار نظام تعليم بالغ          
 .االنضباط

بعضها افتتح في جزر    ( سلسلة أماكن العبادة القومية      -٥
وهي تخضع على خـالف المسـاجد       ) الهند الغربية 

اإلسالمية األخرى لتنظيم جيد للغايـة تحـت إدارة         
رجال الدين المسئولين عنها فيما يتعلق بعضـويتها        

 .ائفها المتعددة الجوانبووظ

كانت دار اإلسالم هي المنظمة السنية الوطنيـة        : دار اإلسالم 
الرئيسية والكبرى في أمريكا والتي تزايدت عضويتها بسرعة        
في الستينيات وكانت من ناحيـة التعـاليم بمثابـة الحركـة            
األساسية النموذجية، ولو أنها كانت محدثة في مجال التنظيم         

 اسمها من التقسـيم اإلسـالمي التقليـدي         واستمدت المنظمة 
للعالم؛ إلى دار اإلسالم ودار الحرب، ونودي باإلمام يحيـى          
عبد الكريم أميرا للمؤمنين، وتكونت وزارات للدفاع والمالية        
والتعليم والشئون الخارجية والخدمات االجتماعية المسـاجد       
وغيرها لتوفير الخدمات للمجتمع، وسرعان ما صاحبت دار        
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سالم منظمة قومية يتبعها نحو عشرين مسجدا في منطقـة          اإل
 .نيويورك وحدها، إلى حد أنها تخطت الحدود إلى كندا

 حاولت جماعة األنصار إلى نشأت فـي حقبـة          :أنصار اهللا 
) العرقية(الستينيات المضطربة المالءمة بين القومية السوداء       

ـ         ذي والراديكالية واإلسالم في ضربة واحدة وتحدث عيسى ال
نصب نفسه إماما عن الحضارة األولى للعامل والتي أقامهـا          
الرجل األسود في أفريقيا على ضفاف النيل واهتم النـوبيين          
في جنوب مصر وشمال السودان باعتبـارهم، ورثـة ذلـك           
التراث األسود وانطلق هو اآلخر متأثرا بنجاح إليجا محمـد،          

 .في تشكيل جماعة الخاص وقام بزيارة مكة
 



 ٣٦٦

  ا باكستان وأفغانستانا باكستان وأفغانستانآسيآسي
بما فعله ما لكوم إكس، ثم توجه إلى السودان؛ حيث          
تبرك بزيادة أفراد أسرة المهدي وزار جزيرة أبـا، معقـل           
طائفة األنصار، والتقط صورا لنفسه في كل هـذه األمـاكن           
وعرض في بروكلين صور لقائه العائلي مع أفراد أسرته في          

دي الكبير األفريقي الـذي     السودان، مدعيا أنه من ساللة المه     
هزم جيوش اإلمبراطورية البريطانية، وشـرع فـي تنظـيم          
الشبان السود الذين استمعوا إلى التقارير المبهرة عن رحلتـه   
وإلى التاريخ الخالب للنوع الذي ينتمون إليه، وعلمهم ارتداء         

 .المالبس التقليدية للسودانيين من األنصار
الباكستانيين للواليات  تزايد باطراد دخول المهاجرين     

المتحدة على مدى العقدين األخيرين؛ حيث زاد عددهم نحـو          
 وقد بدأت الزيادة المطردة فـي       ١٩٦٨تسعة أمثال من عام     

 ٦٠٠٠الهجرة من باكستان في أواخر الستينيات ويهاجر نحو         
باكستاني إلى هذه البالد سنويا في الوقت الحالي، كما زادت          

 ٢٨٠٠ إلى أكثر من     ١٩٧٧ عام   ١٣٨الهجرة من أفغانستان    
 وتطابقت الزيادة الملحوظة في عدد المهـاجرين        ١٩٨٦عام  

األفغان في الثمانينيات مع الغزو السوفيتي؛ لذلك البلد عـام          



 ٣٦٧

فقـط  % ٨ وبينا بلغ نصيب باكستان وأفغانستان معا        ١٩٧٩
 فـإن   ١٩٥٦من المهاجرين المسلمين القادمين من آسيا عام        

 الدولتين يمثالن اآلن نحو ثلث إجمـالي       المهاجرين من هاتين  
 .المهاجرين المسلمين اآلسيويين

 صورة الـذات لـدى مسـلمي        "اآلخر"     المسلم باعتباره   
أمريكا الشمالية وصورتهم لدى الغيـر وسياسـة تصـوير          
اإلسالم والمسلمين في الخطاب الثقافي والسياسي األمريكـي        

تأويلهم لإلسـالم،   واستجابة المسلمين إزاءها من حيث كيفية       
وتحديد هويتهم، إنما تكشف عن عالقة جدلية بين تصـورات          
الغرب للمسلمين وصورة الذات عند المسـلمين وفـي هـذه           

وضع اإلسـالم   : أي" اآلخرية"العملية الدينامية، نجد أن حالة      
لها وظيفتان؛ إذ تعمل لـدى      " اآلخر"والمسلمين من حيث هم     

 الهوية عن طريـق تخلـف       األمريكي كفعالة دينامية لتحديد   
الطرف اآلخر عن تقديم حجته يتمثلها المسلم في الوقت ذاته          
كصورة لتحديد هويته الذاتية، وهاتان الوظيفتـان صـنوان         
ألسلوب من أساليب التمثيل المميزة لخطاب سياسي وثقـافي         
خاص له الغلبة في الواليات المتحدة أسـلوب يرتكـز فـي            

 جوهره على المحورية العرفية



 ٣٦٨

ثمة حاالت توقف فجأة عندها المسلمون، وشـرعوا      و
 . في التوقف عندها إلعادة النظر



 ٣٦٩

  الصورة األولى الصورة األولى 
حالة أمة حالة أمة .. .. لدى الغير وصورة الذاتلدى الغير وصورة الذات
  اإلسالماإلسالم

في هذا األسلوب التمثيلي المرتكز علـى المحوريـة         
التخلي عن  : العرفية، وتكشف هذه الحاالت عن ذات السمات      

نزعة العرقيـة كأيديولوجيـة،     النزعة المطلقة في الحكم، وال    
حرفية لإلسالم كأسلوب حياة    "والتحرك في اتجاه تأويل أكثر      

شامل وإزالة أسباب الغموض التي تغلف الصورة االجتماعية        
للتنظيم، أو الرمـوز الثقافيـة والمؤسسـات والممارسـات،          
والتوحيد مع واقع سياسي واجتماعي إسالمي أوسـع نطاقًـا          

مريكية جغرافيا وتاريخيا، ثم أخيـرا      يتجاوز حدود الخبرة األ   
االعتراف بالسياق األمريكي باعتباره أساس تحديـد الهويـة         
بطريقة أكثر تعقيـدا وتشـابكا بالقيـاس إلـى المعتقـدات            

 .والممارسات االنفصالية الباكرة
من أهم اإلسالم من أهم األمثلة      ": أمة اإلسالم "تعتبر  

دى الغير وصـورة    التوضيحية الكاشفة عن جدلية الصورة ل     
الذات، وأمة اإلسالم حركة انفصالية نشـأت بفعـل كسـاد           



 ٣٧٠

الثالثينيات في الواليات المتحدة وخلقت لنفسها أتباعا كثيرين        
بين األمريكيين األفارقة، وذلك خالل الفترة ما بـين أواخـر           
الخمسينيات ومنتصف السبعينيات، وتقيم أمة اإلسالم دعواها       

  على أساس مواقفها دفاعا عن اإلسالم       السياسية واأليديولوجية 
وتفوق العنصر األسود، ووحدة الشعب األسود ضد الرجـل         

" جيوبـوليتيكي "األبيض بهدف إقامة كيان سياسي جغرافـي        
دولة منفصلة؛ حيث يمكن للشـعب األسـود أن         : مستقل أي 

 .يعيش فيها ويطور إمكاناته البشرية اجتماعيا واقتصاديا
وزعيمهـا  " أمة اإلسالم "ؤسس  لقد ركز إليجا محمد م    

 :الروحي على رسالة الحرية كشرط أساسي للتطور؛ إذ يقول
نحن الشعب األسود هنا في أمريكا، لم نكـن أبـدا           "

أحرارا في اكتشاف أن نستطيع أن نعمله، حقا نحـن نملـك            
المعرفة والخبرة التي نجمعها في حصيلة واحدة بغية العمـل          

األرض، ومـن ثـم نسـتطيع أن     ألنفسنا، قضينا حياتنا نفلح     
نزرع طعامنا ونحن قادرون على إقامة المصـانع لصـناعة          
حاجاتنا الضرورية، ونملك القدرة على إقامة أنواع أخـرى         
من األعمال، وأن نقيم مؤسسات وأعماالً تجارية ومـن ثـم           

 .نكون مستقلين شأن الشعوب المتحضرة األخرى



 ٣٧١

 
 على ما   يبد أن عبارات مالكوم إكس القاطعة تنطوي      

هو أكثر من سيكولوجية القلب كصيغة إنشائية إنما هو تمثل          
لصيغة رمزية ثقافية شعبية الشيطان كتجسيد للشر من ناحية،         

من ناحيـة   ) لحما ودما (وإمكانية التحقق المادي لقيمة مطلقة      
أخرى وهذه الصيغة من االستيعاب ألساليب التصور الثقافي        

ة المرتكزة على حضـور     هي التي هيأت لمالكون إكس القدر     
 .البديهة الرد الفوري على هجوم الصحفيين

        الرجل األبيض الغارق في إثم ممارسة نزعة التفوق        
األبيض، ال يمكنه أن يخفي إثمه حين يحاول اتهام المبجـل           
إليجا محمد بأنه يعلم الناس نزعة التفوق األسود والكراهيـة،          

يحاول النهوض بعقليـة    إن كل ما يفعله السيد محمد هو أنه         
الرجل األسود واالرتقاء بأوضاع الرجل األسود االجتماعيـة        

 .واالقتصادية في هذا البلد
المثـل  "يردد نصر في كتابه     :         أدور الجنس واألسرة  

 بعض القضايا الفكريـة     ١٩٦٧المنشور عام   " العليا والحقائق 
 المتعلقة بهذا الموضوع الذي شغل الكثيـرين مـن الكتـاب          

المسلمين على مدى العقود األخيرة، ويدافع عن نظام تعـدد          



 ٣٧٢

الزوجات مؤكدا أن األسرة التقليديـة هـي كـذلك وحـدة            
االستقرار في المجتمع، وأن الزوجات األربع الالئي يستطيع        
الرجل المسلم الزواج منهم مثلهن كمثل الجوانـب األربعـة          

الم بأنه  للكعبة؛ إذ ترمز إلى االستقرار والثبات، ويصف اإلس       
مذكر وأبوي، ويشير إلى أعمال التمرد من جانـب المـرأة           
المسلمة الحديثة ضد بنية األسرة المسلمة التقليدية، ويصـفها         

 .بأنها بالفعل تمرد ضد أربعة عشر قرنا من اإلسالم ذاته
في رده علـى األسـئلة التـي تتكـرر دائمـا            :      الجهاد

بيين الذين ينتقدون   والتفسيرات العامة الخاطئة من جانب الغر     
مفهوم الحرب المقدسة نرى نصرا يبذل جهدا مضـنيا فـي           
مواضع عديدة لتقديم تفسير صحيح استخدموا السيف طـوال         
التاريخ بقدر ما استخدمه المسلمون، يوضح الفـارق بينهمـا          

إن اإلسالم وإن كان شرع الحرب إال أنه على نقيض          : "بقوله
الحرب جزء مـن طبيعـة      غيرها، قيدها عمليا ويالحظ أن      

األشياء وأن اإلسالم يعترف بذلك ويهيئ السبل للتحكم فيهـا          
هنا ما يدعونا إلى مالحظة أن نصـر        ( عن طريق التشريع    

على الرغم من توجهه التقليدي، يستخدم أحدث أسلوب فـي          



 ٣٧٣

التعبير عن اإلسالم كأنه شيء مجسد يجعل اإلسالم، ولـيس          
 ). بهاهللا موضوع هذا التشريع والبادئ

قد ال يكون من المالئـم تمامـا أن نضـيف           :     الصوفية
الصوفية إلى مجموعة المالحظات التـي تسـتأهل اهتمامـا          
خاصا؛ ذلك ألن االهتمام بالصوفية يسود كل صفحات كتـب          
نصر على نحو يفوق كثيرا األفكار األخرى التي ناقشناها هنا          

 .بيد أنني أريد أن أضيف هذا هنا كوسيلة



 ٣٧٤

   عامة  عامة  صورة صورة
عن السيرة الذاتية ثالث مراحل أساسية عن السيرة الذاتية ثالث مراحل أساسية 

  الرحمنالرحمن  في نشاط فضلفي نشاط فضل
 في مطلع الستينيات تلقى فضل الرحمن دعوة للعودة           

إلى باكستان ليرأس معهد البحوث اإلسالمية المنشأ حديثًا في         
ورأس تحريرها  " الدراسات اإلسالمية "كراتشي، وأسس مجلة    

المية في باكسـتان    لسنوات عديدة، وعكف على القضايا اإلس     
سواء كباحث ومفكر أو صاحب نفوذ مؤثر في صوغ الفكـر           
والسياسة وبعد أن تولى السلطة في البالد نظام حكم جديد في           
أواخر الستينيات وجد فضل الرحمن نفسه معرضا شخصـيا         
لخطر داهم من قبل المتعصبين الـدينيين الـذين يرفضـون           

م، ووجـد فضـل   مواقفه الحديثة، ويرونها معاديـة لإلسـال      
الرحمن خالصة في عرض قُـدِّم إليـه للتـدريس بجامعـة            
كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ورحل إلى هناك مع أسرته عام          

 أستاذ للفكر اإلسالمي بجامعـة      ١٩٦٩ وعين في عام     ١٩٦٨
شيكاغو؛ حيث بقي هناك إلى أن وافته المنية صـيف عـام            

اسية  وعلى الرغم من أن إسهامات فضل الرحمن األس        ١٩٨٨



 ٣٧٥

في مجال البحث العلمي اشتملت على أعمال صـدرت قبـل           
توليه منصبه في شكاغو بزمن طويل، إال أن منصـبه فـي            
جامعة شيكاغو؛ كمفكر مسلم محدث رائد ألبناء جيله قد تدعم          
بفضل إصدارته ومشاوراته وعظاته وزعامته الدينية داخـل        

ن الجماعة اإلسالمية، وبخاصة من خالل تدريباتـه للبـاحثي        
الشباب الذين وفدوا من بلدان عديدة للدراسة على يديه، ولقد          
كان فضل الرحمن أول مسلم يجري تعينه على اإلطالق في          

( مدرسة اإللهيات بجامعة شيكاغو والمفارقة هـي أنـه أول           
مسلم يحصل على ميدالية جيـور جيـو        ) والوحيد حتى اآلن  

يرة، وقد نال   ليفي ديال فيدا، وهي ميدالية ذات كفاءة مكانة كب        
هذه الميدالية عن دراسة الحضارة اإلسـالمية فـي مركـز           

 .دوستاف فون جرونيوم لدراسات الشرق األوسط
     وفي المرحلة األخير من عمله الجـامعي فـي جامعـة           
شيكاغو أصدر فضل الرحمن دراسة كبيرة عن فقيه اإللهيات         
الفيلسوف الفارسي العظيم صدر الدين الشـيراز المعـروف         

ورغم أن فضل الرحمن توافرت له بمرور       " مال صدر "سم  با
الزمن خبرة غنية في الشئون والممارسات اإلسالمية، وكـذا         
في العلوم والتعليم إال أنه لم يكف عـن متابعـة الخطـاب             



 ٣٧٦

الفلسفي كعمل أثير لدى كل مفكر مسلم، إن غالبية مـؤرخي           
سـالم  الفلسفة اإلسالمية من المحدثين يعتبرون الفلسفة في اإل       

قد انهارت من جراء الهجوم الشهير الذي شنه ضدها الغزالي          
في القرن الحادي عشر، ولكن الذي توقف هو فقط فلسـفات           

 .العصر الوسيط الكالسيكية واألفالطونية



 ٣٧٧

  الحماية الدستورية لإلسالمالحماية الدستورية لإلسالم
إن التيار األصولي أنكرها لكن المسلمين المتحمسين       

 العقود األخيرة قـد     لنوع الخطاب الفلسفي الثيوصوفي خالل    
ذكرونا بأن األعمال الفلسفية اإلسالمية ازدهرت بعد الغزالي،        
وإن التزمت خطوطًا أكثر تالؤما مع الخبرات واالقتناعـات         
الدينية للمؤمنين الذين يقيمون إيمانهم على دعـائم القـرآن،          

أن هـذا   " ويؤكد فضل الرحمن في دراسته عن مال صـدر          
يا من الخاصة، ومن ثم أكد األبعاد       العلم قد أبرز مفكرا صوف    

الحدسية للمعرفة الثيو صوفية اإلسـالمية لفتـرة مـا بعـد          "
 .الغزالي؛ سواء من مدرسة السهروردي الكشفية

التعديل "اعترفت المحاكم باإلسالم كدين يسحق حماية       
وفقا لكل من التعريف القائم على اإليمان باهللا وتعريف         " األول

ي قضية معينة ارتأت محكمة الواليـات       فف" السند الجوهري "
المتحدة المحلية لمقاطعة كولومبيا أنـه لـيس مـن وظيفـة            
المحكمة أن تنظر في ميزان دين ما أو أباطيله أو أن تثنـي             
عليه أو تدينه، ويكفي القول هنا بأن بأحد مفاهيم الدين الدعوة           
إلى اإليمان بوجود كائن أسمى يتحكم في مصـير اإلنسـان           

سلمون بهذا المفهوم للدين من حيث إنهم يؤمنون باهللا         ويفي الم 



 ٣٧٨

ككائن أسمى، وبأنه الرب األحد الحقيقي، ومن ثـم يترتـب           
 .على ذلك أن العقيدة اإلسالمية دين

وفي هذه القضية تبين للمحكمة أن اإلسالم منظومـة         
لإليمان بإله واحد، ومن ثم فإنها جديرة بالحماية الدستورية،         

فضت المحاكم أن تقيم قراراتها علـى       وفي حاالت أخرى، ر   
استعراض التعاليم اإلسالمية، ولكنها اعترفت بـأن اإلسـالم         

 .دين بسبب الوظيفة التي يؤديها حياة المسلمين
بيد أن الحماية الدستورية لم تكن تلقائية؛ فقد عوملت         

 معاملـة النحـل أو      "أمة اإلسالم "منظمات إسالمية من قبيل     
 الخطيرة؛ وذلك إلى حد ما بسـبب        المجموعات المشبوهة أو  

التصور بأن المسلمين يحضون على الكرامة العنصرية وقيل        
دفاعا عن هذا الرأي أمام المحـاكم أن العقيـدة اإلسـالمية            
تحتوي على طموحات سياسية وأهداف اقتصادية عالوة على        
التحيز العنصري، وأنه ينبغي قمعها لصالح المجتمع، بيد أنه         

ي أغلب األحوال أن اإلسـالم عقيـدة دينيـة          تبين للمحاكم ف  
باألساس، وأن المسلمين جماعة دينية رغما عن أي تعـاليم          
سياسية، وأنهم بذلك يتمتعـون بالحمايـة بمقتضـى أحكـام           

 ".التعديل األول"الممارسة الحرة المنصوص عليها في 



 ٣٧٩

  القضايا الرئيسيةالقضايا الرئيسية
تعين على المحاكم في كثير من      : التمييز في المعاملة  

لحاالت أن تتناول دعاوى للنـزالء المسـلمين بتعرضـهم          ا
لالضطهاد الديني والتمييز في المعاملة وكثيـرا مـا كانـت           
الشعائر الدينية اإلسالمية تحظر داخل السجن في حين لم تكن          
تحظر شعائر ملل دينية أخرى، وكانـت معظـم قـرارات           

ا أو كم ( المحاكم لصالح النزالء المسلمين وتعترف باإلسالم       
يشار إليه في بعض األحيان مـن قبـل المحـاكم بوصـفه             

السوداء كدين يستحق حمايـة     ) النزعة اإلسالمية " ( المسلمة"
التعديل األول، وتمنح المسلمين نفـس الحقـوق الممنوحـة          

 .لمعتنقي الديان األخرى
وفي دعوى قضائية ادعى نزيل في سـجن جـرين          

قيدة اإلسالمية  هافين الحكومي في نيويورك أنه ينتمي إلى الع       
عن اختيار وإشهار دينيين، وأنه ينشد فتوى روحية وخدمـة          
فقهية، وخدمات دينية من مكان العبادة اإلسـالمية المحلـي،          
ومن شيخه مالكوم إكس، وباإلضافة إلى ذلك، اتهم النزيـل          
براون مسئولي السجن بأنهم يميزون ضده وضد زمالئه في         

الخدمة الروحية والحصول   الدين بحظر أداء الشعائر الدينية و     



 ٣٨٠

على فتوى فقهية من أحد رجال الدين اإلسـالمي المعتـرف           
بهم، وادعى بوجه خاص أن مفـوض نيويـورك للشـئون           
اإلصالحية لم يسمح للنزالء المسلمين بالتواصل مع مـالكوم         
إكس أو استشارته في األمور الدينية؛ بسبب سجله اإلجرامي         

ة الذي يلتمس النزيـل     وقضت المحكمة بأن كون مكان العباد     
براون مشورة دينية منه يترأسه شخص ذو سجل إجرامي، ال          
يجيز إنكار حقه في ممارسة شعائر الدين اإلسالمي بطريقـة          

 .تماثل المسموح به للنزالء من الملل األخرى
كانت االستجابات القضـائية لحـاالت حرمـان        :     الطعام

وقد تعلق العديـد    المسجونين المتعلقة بالطعام غير متساوفة،      
من الدعاوى بإنكار الحق في الحصول على طعام خال مـن           
لحم الخنزير والتقصير في تلبية احتياجات شهر الصوم فـي          
رمضان واإلسالم مثله في ذلك مثل باقي األديان األخـرى،          
فيحرم تناول لحم الخنزير أو مشتقاته ووفقـا لفتـوى ألحـد            

ياتنا تعتمد على لحم    رجال الدين اإلسالمي، فحتى لو كانت ح      
الخنزير؛ فإننا ال نستطيع أكله بيد أن لحم الخنزير؛ نظرا إلى           
انخفاض تكلفته هو ومشتقاته يقدم مرارا في مرافق التغذيـة          
في السجون، ويصل ذلك في بعض األحيان إلى أن النـزالء           



 ٣٨١

الممتنعين عن أكله ال يستطيعون الحصول على تغذية وافيـة          
 فنادرا ما تسمح لوائح السـجن بتقـديم         وباإلضافة إلى ذلك،  

شعائر شـهر   " أمة اإلسالم "األكل في الزنزانة، وأقام أعضاء      
 .صيام رمضان في غضون شهر ديسمبر

 



 ٣٨٢

  قضايا عامةقضايا عامة
هو امتناع عن تناول الغذاء في الفترة من قبيل         :      والصوم

شروق الشمس حتى غروبها، ونادرا ما تعد ترتيبات خاصة         
يضة الصيام في السـجون وقـد رفضـت         من أجل أداء فر   

سلطات السجن االستجابة للطلبات المتعلقة بأوقـات خاصـة         
للتغذية وباألغذية الطقوسية على أساس التكاليف واإلمكانيات       

 .واألمن
يوجد في جميع السجون تقريبا للوائح بخصوص       :      اللباس

مظهر النزالء وهندامهم، وتمثل مبررات مثل تلـك اللـوائح          
بارات الصحية، وأن اللحية والشعر والمالبس يمكن أن        االعت

تخفي المحظورات والهوية، ومن ناحية أخرى، ادعى النزالء        
المسلمون في دعوى قضائية شتى أن إنفاذ لوائح السجن التي          
تحظر شعر اللحية وطواقي وأردية الصـالة يتـداخل مـع           
حقوقهم في حرية الممارسة، وقد شهدوا على سـبيل المثـال      

 ".إطالق لحاهم"ن دينهم يقتضيهم بأ
المسلمون مطالبون بحكم دينهم بأداء الصالة في       :     الصالة

خمس أوقات محددة في اليوم، ويكون ذلك مصحوبا بوضوء         
مـن هـذه    : وبدون أداء أي  "وركوع وسجود محددة الكيفية،     



 ٣٨٣

األنساق ال تكتمل الصالة، وأحيانا تتداخل الجداول الزمنيـة         
بيثيـا  "قيت الصالة اإلسالمية، وفي دعـوى       للسجون مع موا  

التي دفع فيها سجين مسلم بأنه حرم من الحـق          " ضد داجيت 
في الصالة خمس مرات يوميا، ارتأت المحكمة أنه لم يحدث          
تعد على الحرية الدينية بفعل الجدول الزمني للسجن؛ حيـث          
إنه يسمح بفرصة وفيرة للصالة، وإن يكن في غير األوقـات     

 .سالمياالمحددة إ
التقليدية تتشكل القضايا اإلسالمية التي     "     القضايا اإلسالمية 

تواجه المسلمين في الواليات المتحدة بفعل الطبيعة األساسية،        
وتحتوي النظرة الشاملة للعالم وتوجيه السلوك اللذان يـنص         
عليهما اإلسالم على عناصر معينة عالوة على نهـج عامـة           

 . المجتمع األمريكي بطبيعة-تتأثر بصفة خاصة 
   اإلسالم كطريقة للحياة وكثيرا ما يشار إلـى أن اإلسـالم           

وإنما هو طريـق شـاملة للحيـاة، وهـذه          " مجرد دين "ليس  
المالحظة يبديها غير المسلمين والمسلمون على حـد سـواء          
عندما يناقشون طبيعة العقيدة اإلسالمية، وما تفرضـه مـن          

ية وهي تشير إلى الطبيعـة      التزامات، وكذا التجربة اإلسالم   



 ٣٨٤

الشاملة والجامعة للمثل األعلى اإلسالمي فالمسلمون لـديهم        
 . دليل ونموذج يغطي أكثر



 ٣٨٥

  مفاهيم االستجابة التقليديةمفاهيم االستجابة التقليدية
إن أحوال المسلمين في الواليات المتحدة تحتوي على        
عناصر كثيرة مما ال يعد فريدا في تاريخ اإلسالم؛ ففي كثير           

مختلفة وجد المسلمون أنفسـهم فـي       من العصور واألماكن ال   
مجتمعات لم يكونوا فيها المجموعة المسـيطرة أو الغالبيـة          
ونتيجة؛ ولذلك نمت على مر القرون مفاهيم معينـة تعـين           
أشكال االستجابة ألوال المعيشة بين غالبية غير مسلمة، ومن         
أهم هذه األشكال الهجرة والجهاد والدعوة ولكل مفهوم منهم         

هيم أهميته في تعيين طريقة معينـة لالسـتجابة         من هذه المفا  
 .لحالة كونهم أقلية

    ويمكن ترجمة الهجرة بعد طرق، وجوهر المعنـى هـو          
واالنتقال إلى مكان آخر وغالبا ما يكون        فعل مغادرة مكان ما   

مغزى هذا الفعل التماس مالذ، ولكنه يعني في بعض األحيان          
ن التطور التاريخي   مجرد الهجرة وتجربة الهجرة في القلب م      

للجماعة اإلسالمية طوال حية النبي محمد صـلى اهللا عليـه           
 .وسلم

باإلضافة إلى القضـايا    :    قضايا اإلسالم والحداثة األمريكية   
اإلسالمية التقليدية التي تثار بالنسبة للمسلمين الذين يعـدون         
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أقليات، فإن المسلمين في الواليات المتحدة يواجهون قضـايا         
يرها التحوالت االجتماعية الكبرى في تاريخ العـالم        معقدة تث 

المعاصر ويخلق بزوغ مجتمع ما بعض الصناعة أو ما بعـد           
الحداثة مشاكل خاصة وقد تعين على جميع العقائـد، ولـيس        
اإلسالم فحسب، أو تواجه الظروف التـي يخلقهـا تحـديث           
المجتمعات وأن تتالءم معها ويعتقد بعض النـاس أن هنـاك           

وبـين  " الديانات التقليديـة  "تأصالً فيما بين جميع     تعارضا م 
ــد   ــك العقائـ ــرون أن تلـ ــرى آخـ ــة، ويـ  الحداثـ
ال يمكنها أن تتوافق مع حاجـات المجتمـع الحـديث إال إذا             

 .تغيرت تغيرا واضحا
 بوصفها حدا فاصالً    ١٩٦٧ ويمكن النظر إلى حرب     

في العالقات العربية األمريكية، وقد جاءت بعد فترة قامـت          
أول رئـيس أمريكـي     (ا حكومة جون كنيدي الديمقراطية      فيه

الـذي يؤكـد    " مبدأ كنيدي "بإصدار  ) يبيع األسلحة إلسرائيل  
سنتصرف فورا وبحسم ضد أي دولة في الشـرق األوسـط           "

وقد عمل ليندون جونسون بإرسـاله أسـلحة        " تهاجم جيرانها 
هجومية أمريكية إلى إسرائيل على تغيير سياسة اإلنصـاف         

ان يتبناها إيزنهاور، وقد وقر في أذهان الكثيـر مـن           التي ك 
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المسلمين األمريكيين أن استعداد أمريكا الجلي للتخلـي عـن          
مبدأ أيزنهاور الذي يقضي بأنه ال ينبغـي السـماح للـدول            
بالتشبث باألرض التي تحتازها للحرب، هو السبب المباشـر         

وهي الموجودة في الشرق األوسط ويتزايد النظر        للظروف،
إلى اإلذعان األمريكي لالحتفاظ بتلك األراضي علـى أنـه          

خضوع الحكومـة لمسـاءلة     : متصل مباشرة بعاملين ثابتين   
 .دوائر النفوذ اليهودية، والتصلب اإلسرائيلي



 ٣٨٨

  قضايا سياسيةقضايا سياسية
واستمرت سياسة الكيل بمكيالين الملحوظة في عهـد        
حكومة جيمي كارتر وبلغت ذروتها في اتفاق كامـب ديفيـد           

ر العرب إلى هذا االتفاق، الذي أشاد به الغـرب أيمـا            وينظ
إشادة على أنه إسفين لتقسيم العالم العربي، وعـزل مصـر،           
وإطالق يد إسرائيل في إعادة رسم خريطة الشرق األوسـط،          
وقد بدا الرئيس كارتر أيد في وقت مبكر من رئاسته في بيان            

حـق  علني إصداره في بلدة كلينتون بوالية ما ساتشوسيتس         
الفلسطينيين الذين قاسوا لسنوات كثيرة جدا، بيد أنه يبـدو أن           
إسرائيل افترضت بعد اتفاق كامب ديفيد أن لها الحـق فـي            
مواصلة إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية بمصـادراتها        
لألراضي العربية، وأذعن كارتر لذلك تحت ضـغط قـوي          

يبة أمـل   وصريح من دوائر النفوذ اإلسرائيلي وبشكل أثار خ       
 .شديدة لدى جماعة المسلمين األمريكيين

وفي حين استطاعت حكومات أخرى أن تحافظ على        
مساحة ما من اإلنصاف مهما بـدا سـطحيا إال أن حكومـة             

لم تعبأ إال نادرا بتمييـز نفسـها عـن المصـالح            " ريجان"
اإلسرائيلية، وقد تولى رونالد ريجان الرئاسة خـالل فتـرة          



 ٣٨٩

ف من األحوال اإلسالمية، فقـد كـان        تصاعدت فيها المخاو  
سقوط الشاه وتأسيس جمهورية إيران اإلسالمية باالقتران مع        

 ٤٤٤احتجاز الطالب اإليرانيين للرهائن األمـريكيين لمـدة         
يوما وأمورا تنقلها بشكل مثير لالنتباه الصـحافة األمريكيـة          
التي كانت تميل إلى لوم اإلسالم والمسلمين علـى كـل مـا             

مع مصالح أمريكا، وقـد تالعـب ريجـان بهـذه           يتعارض  
المخاوف أثناء فترة حكمـه؛ لكـي يكسـب تأييـد الشـعب        
األمريكي لسياساته، وكانت فترة رئاسته فترة مـن اإلجهـاد          
النفسي الشديد بالنسبة لجماعة المسلمين في الواليات المتحدة،        
وكانت بيانات بعض أعضاء حكومته تعتبر عنصرية ومهينة        

سلمين، كما اعتبر أن وضع نظـرة اإلدارة فـي          للعرب والم 
هالة دينية وتعميق هذا اإلدراك يبغيان طمس اإلسالم وإخماد         

 .جذوة الحماس اإلسالمي
 مذابح في معسكري الالجئين     ١٩٨٢ارتكبت في عام    

في صبرا وشاتيال، قتل فيها أكثـر مـن تسـعمائة مـدني             
 فلسطيني، وقد روعت جماهير المسلمين فـي كافـة أنحـاء          

 .العالم
 



 ٣٩٠

  مؤامرة الصمتمؤامرة الصمت
إزاء " مؤامرة الصـمت  ": ما أسماه مسلم أمريكي بأنه    

هذه الفضائح، ورغم ما قيل في الرد على ذلك مـن أن دور             
 على توجيه عملية    - فيما يرجح    -اإلسرائيليين كان مقصورا    

التدخل، بينما قام الكتائبيون بارتكاب الفظائع، فإن الواليـات         
ليس فقـط ألن األسـلحة واألمـوال        المتحدة تعتبر مسئولة    

 مـن   نوالتأييد السياسي األمريكي هي التي مكنت اإلسرائيليي      
 أن الواليـات    - وهـو األهـم      -تسهيل تلك األعمال ولكن     

المتحدة كانت قد ضمنت أمن السكان المدنيين في المعسكرات         
ضد مثل تلك الفظائع، وعالوة على ذلك ففي حين أن لجنـة            

قـررت أن   ) ١٩٨٣سرائيلية العليا عـام     اللجنة اإل ( كاهان  
العديد من الجنراالت اإلسرائيليين سمحوا بارتكاب الفضائح،       
فإن الحكومة األمريكية قبلت أوراق اعتماد أدهم، الجنـرال         
آموس يارون الذي عـين ملحقـا عسـكريا فـي السـفارة             

اللجنـة األمريكيـة    "اإلسرائيلية على الرغم من احتجاجـات       
هذا بينما رفضت الحكومة الكنديـة      " التمييزالعربية لمناهضة   

 .قبول أوراق اعتماده



 ٣٩١

 قصف سالح الجو اإلسرائيلي المقر      ١٩٨٥في عام   
الرئيسي لمنظمة الوحدة الفلسطينية في تونس، فقتـل اثنـان          
وستون شخصا معظمهم من المدنيين، وقال الرئيس ريجـان         

اجع وقد تر " إن له ما يبرره   : "في معرض تعليقه على الهجوم    
فيما بعد عن بيانه عندما أبلـغ الدبلوماسـيون األمريكيـون           
والصحافة األمريكية عن غضبة إسالمية دولية، وخاصة رد        

 .فعل تونس العدائي إزاء أمريكا
" أكيلي الورو "عندما أسفر اختطاف السفينة السياحية      

 كلينجهوفر اليهـودي األمريكـي أدان       ١٩٨٥عن وفاة ليون    
را على شاشات التليفزيون وفي خطبة      ريجان هذا العمل مرا   

وفي لقاءات صحفية، وقد مضى في سعيه إلى معاقبة الجنـاة       
إلى درجة إرسال السالح الجوي العتراض الطائرة التي تقل         
المختطفين من أجل تقديمهم إلى المحاكمة، بيد أنه عندما قتل          
إليكس عودة، وهو مسيحي أمريكي عربي بعد عدة أيام مـن           

 قنبلة يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي       ذلك بواسطة 
أن الذي زرعها  عصبة الدفاع الدفاع اليهودية التزم الرئيس          

 الحـادث مـن     بارتكـاب ريجان الصمت، وهوب المتهمون     
العدالة باللجوء إلى مستوطنة في إسـرائيل، ولـم تحـاول           



 ٣٩٢

الحكومة األمريكية حتى اآلن المطالبة بتسليمهم، ولـم تبـذل         
 . أية محاولة لتقديمهحتى

وقوبلت االعتداءات على مساجد ومؤسسات إسالمية      
شتى في مختلف أنحاء الواليات المتحدة بما في ذلك نسـف           
مسجد هيوستون بالصمت من قبل الحكومة، وقد أثـار ذلـك     
تساؤالت خطيرة في أذهان المسلمين األمريكيين بشأن ما إذا         

مريكية على وجـه  كان األمريكيون بصفة عامة والحكومة األ 
الخصوص يبنون قيمة حياة البشر على أساس انتماء الضحية         

 .الديني أو العرقي
أدان الرئيس ريجان إدانة شـديدة مـرارا وتكـرارا     

 ٢٧االعتداءات اإلرهابية على مطاري رومـا وفيينـا فـي           
 و خاصة من جراء مقتل طفل في السادسـة          ١٩٨٥ديسمبر  

جو األمريكي العزيزية فـي     من عمره وعندما هاجم سالح ال     
 قتلت ابنة معمر القذافي المتبنـاة       ١٩٨٦ أبريل   ١٥ليبيا في   

البالغة من العمر سنتين، ولما سئل الـوزير علـى شاشـة            
: التليفزيون عما يظن أن أمريكا قد حققته بهذا العمل؟ أجاب         

 ".إننا نشعر بالرضا عن أنفسنا"



 ٣٩٣

 في الشرق األوسط تأثير مـذهل       ١٩٥٦كان لحرب   
على المهاجرين من العـالم العربـي؛ إذ إن إصـرار إدارة            
أيزنهاور على انسحاب قوات االحتالل البريطانية والفرنسية       
واإلسرائيلية من سيناء وإدانتها للعـدوان اإلسـرائيلي عـام          

 استعاد بعض ثقة الجماعة في وفاء أمريكـا بمثلهـا           ١٩٥٦
 على احتـرام    العليا المعلنة، فقد بدت أمريكا مرة ثانية متلهفة       

القانون والنظام الدوليين، واعتبر انسحاب القـوات الثالثيـة         
بمثابة الهزيمة النهائيـة لالسـتعباد االسـتعماري لشـعوب          
المنطقة، وأكد معتقدات العرب في إخالص أمريكا للنزاهـة         
والعدالة، وأصبح جمال عبد الناصر، الذي ارتفعت مكانته في         

جة لذلك بطالً بالنسبة للكثيـر      مختلفة أنحاء العالم العربي نتي    
من المهاجرين في الواليات المتحدة، وبدءوا يفصحون عـن         
تراثهم العربي بافتخار بدال من إبراز الهويات اإلقليميـة أو          
الوطنية التي كانوا يربطون أنفسهم بها فيما سبق، وعـززت          
مقاومة عبد الناصر للغرب من األمل في قدرة العرب حقيقة          

قوى الخارجية المتخيل أنها عاقدة العزم على       على التصدي لل  
الجيل الجديد الـذي    " انتصاره"تدمير شعوب المنطقة، وألهم     

شرع يؤمن باحتماالت المستقبل، وإحقاق القضـية العربيـة         



 ٣٩٤

وبروزهم كشركاء كاملين في العالم الحديث، وبإيجـاز فقـد          
أوجد هوية يفتخر العرب بها، وبمنتصف السـتينيات كانـت          

العربية قد أصبحت رمزا يزهو به العـرب، عـالوة          الهوية  
 . على المهاجرين مؤخرا، وقد تجاوزت التوحد اإلقليمي

 
 



 ٣٩٥

  الحروب الجديدةالحروب الجديدة
وأصبحت عالمة األمل في أن الوحدة تحـت مظلـة          
عرقية ولغوية يمكن أن تكون مفتاح االنتماء، وشحذت حرب         

 وما حظيت به من تقارير متحيـزة فـي الصـحافة            ١٩٦٧
يكية من وعي المهاجرين بهامشيتهم، وعجـزهم عـن         األمر

الحصول على تغطية منصفة لقضاياهم، وقد أفرزت العديـد         
من التنظيمات األمريكية العربية ومن بينها الرابطة الوطنيـة         

اللجنة األمريكيـة العربيـة لمناهضـة       "لألمريكيين العرب و  
" ربالرابطة المتحدة لخريجي الجامعة األمريكية الع     "و" التميز

تتزامن هذه الهوية أيضا مع التقبـل األمريكـي للهويـات           (
العرقية الموصولة؛ نتيجة لحركة القوة السوداء في الواليـات        

 ).المتحدة
وقد كان سقوط نظام الشاه عامالًً هاما جدا في شحذ          
الهوية اإلسالمية في الواليات المتحدة، قد كان ينظـر إلـى           

 بسبب دوره فـي تزويـد   الشاه بوصفه عدو الشعوب العربية 
إسرائيل بالنفط، وعالوة على ذلك، فإن السياسـة الخارجيـة          
األمريكية في ظل كيسنجر عززت من قوة الشاه على حساب          
العرب؛ فقد اختيرت إيران وإسرائيل وتركيا لتكـون الـدول          



 ٣٩٦

التي تعمل كمتعهد الحتواء العـرب، وسـمحت الواليـات          
ربيـة ذات موقـع     المتحدة للشاه باالستيالء علـى جـزر ع       

استراتيجي في الخليج، وذكت إزاحته من السـلطة االعتقـاد          
عالوة على األنظمة العربية المعتبرة أذنابا للواليات المتحـدة   
وعاجزة أمام إسرائيل، وقد كان لهذا األمل المتجدد في قـوة           
اإلسالم شأن بالغ في تفكير الكثير من المسلمين في غضـون         

 .ي سياق المجتمعسعيهم إلى تحديد دورهم ف
وقد كان للعديد من الحقائق أهميتهـا علـى وجـه           
الخصوص في السنوات األخيرة في تحديد إحساس المسلمين        
العرب بتوحد الهوية في أمريكا، وإحدى هذه الحقائق النمـو          
في قوة جماعة الضغط اإلسرائيلية في الواليات المتحدة، وهو         

أي شـيء   ما كان له تأثير عميق على جماعة عـن عمـل            
لحماية الشعب العربـي مـن الـذراع الطويلـة للعسـكرية       
اإلسرائيلية إلى المزيد من تهاوي صورة اإلنصاف من جانب         
أمريكا، ويعي العرب أن إسرائيل تقوى بفضل ضخ ثـالث          
مليارات من الدوالرات كل سنة أموال دافعي الضرائب فـي          

مـم  الواليات المتحدة، وباستخدام الفيتو األمريكـي فـي األ        
المتحدة، وهم يرون أن ذلك فعال في قدرة إسـرائيل علـى            



 ٣٩٧

االستهانة بالقوانين الدولية وتنفيذ سياساتها االستعمارية فـي        
 .األراضي المحتلة



 ٣٩٨

  المشاركة السياسيةالمشاركة السياسية
وهي محصنة من المالحقة ويعتقدون أن غزو لبنان        

 وما أعقبه من تدهور العالقات قد تيسر بسبب قوة          ١٩٨٢في  
 اإلسرائيلية من خالل قدرتها على التأثير في        جماعة الضغط 

الرأي العام األمريكي وفي أعضاء الكونجرس، وقد أسفر هذا         
القلق بشأن قوة جماعة الضغط وما ترتب عليه مـن ابتعـاد            
األمريكيين العرب الواضح عن المشاركة في االنتخابات، عن        
ضرب الخيارات بالنسبة لحيـاة المسـلمين فـي الواليـات           

ة؛ إذ تخلى بعض المسلمين عن أي أمل فـي وضـع            المتحد
الحكومة األمريكية في مسار منصـف، واختـاروا الوجـود      
الهامشي بالنسبة للمشاركة السياسية وأقـدم آخـرون علـى          
االختيار العكسي، وسعوا إلى الدفع بأكبر قدر ممكـن مـن           

 .المساهمات في العملية السياسية األمريكية
 االنتخابات الرئاسـية    ماذا عن دور عرب أمريكا في     

 نوفمبر المقبـل، طرحنـا هـذا        ٧األمريكية التي تجري في     
ــؤال ــرب  /الس ــوز ع ــن رم ــة م ــى ثالث ــية عل  القض

ومسلمي أمريكا المهتمين بتفعيل الدور العربي في بالد العـم          
سام وهم خليل جهشان الذي كان الرئيس السـابق للرابطـة           



 ٣٩٩

ئيس لجنة القدس   القومية للعرب األمريكيين والنائب الحالي لر     
نهاد عوض رئيس منظمـة كيـر بمجلـس العالقـات           . و د 

األمريكي اإلسالمي، وعلي رمضـان أو زعكـوك رئـيس          
المجلس اإلسالمي األمريكي فجاءت إجاباتهم المسهبة لتُلقـي        
أضواء كثيفة على واقع وطموحات عرب أمريكا، يقول خليل         

 إلى تغيير كبيـر فـي السياسـية         ١٩٦٧أدت حرب   : "جهشا
األمريكية؛ ألن هذه الحرب كانت بمثابة مفترق طرق ورثت         
فيه أمريكا الدور األوروبي في دعم وتبني إسرائيل بعـد أن           
تنازلت الدول األوروبية عن هذا الدور الذي كانت تتبنى فيه          

) مثلما كانت تفعل فرنسا وبريطانيا    (إسرائيل عسكريا وأيضا    
فكـان دور الجداليـة     أما التغيير اآلخر النوعي والمهم جدا،       

أيضا نقطة انطـالق    ١٩٦٧اليهودية األمريكية؛ فقد كان عام      
بالنسبة لصهاينة أمريكا؛ إذ كان لهؤالء دور محدد في دعـم           

 لكن بعدها استيقظوا وبدءوا يشعرون أن       ١٩٦٧إسرائيل قبل   
لهم دورا يجب أن يلعبوه، وأن هنـاك دولـة يهوديـة ذات             

بحاجة لهم، بحاجـة إلـى      مصداقية يجب أن يدعموها وهي      
أصواتهم وبحاجة إلى دعمهم المـادي ودعمهـم المعنـوي،          
وهكذا كان خروج الجالية اليهودية من النفـق الـذي كـانوا            



 ٤٠٠

يختبئون فيه، وبدءوا علنا في ممارسة التفكيـر الصـهيوني          
 .وفي دعم إسرائيل



 ٤٠١

  مشكلة المعلوماتيةمشكلة المعلوماتية
وبسبب خلفية هذه المجموعة طبعا     : "ويضيف جهشان 

تشخيص المشكلة أو تصور حلها من منطلق أكاديمي نوعا         تم  
بمعنى أنه لو   " معلوماتية"ما، فكان التشخيص هو أن المشكلة       

كان لدى الرأي العام األمريكي أو صانع القرار األمريكـي           
معلومات موضوعية عن الشرق األوسـط وعـن مصـالح          
الواليات المتحدة األمريكية في هذا الشرق األوسـط، وعـن          

اع العربي اإلسرائيلي وعـن قضـية فلسـطين، وعـن           النز
المجتمع العربي وعن الدين اإلسـالمي، لـو كانـت هـذه            
المعلومات متوافرة كما تتوافر المعلومات الصهيونية والمؤيدة       
إلسرائيل الختلفت األمور ومن ثم أسسوا جمعية آنذاك سميت         
برابطة الخريجين في الواليات المتحدة، وقـد بـدأت هـذه           

ية في نشر المعلومات والكتيبات والكتـب لتغطيـة أو          الجمع
وهي تعمل  )  وحتى اليوم  ١٩٦٧من  ( لملء الفراغ وما زالت     

ربما (في هذا المجال وبعد سنوات اجتمعت مجموعة أخرى         
وتسـاءلت  ) معروفة في واشنطن أكثر من المجموعة األولى      

:  األسئلة نفسها باإلضافة إلى سؤال محوري مهم       ١٩٧٢عام  
في أن تكون لنا جمعية ثقافية غير سياسية تنشر وجهة          هل يك 



 ٤٠٢

نظرنا، أم يجب أن يكون لدينا شيء وهو مؤسسة تعمل على           
الوصول إلى صانع القرار األمريكي مباشرة، بحيـث يعبـر          

 تأسـيس جمعيـة     ١٩٧٢عن وجهة النظر العربية؟ فتم عام       
أخرى هي الرابطة الوطنية العربية األمريكية التـي كنـت          

 وقد امتهنـت هـذه      ١٩٩٩ و حتى عام     ١٩٩٠عام  أرأسها  
أو الحشد وراء فكرة أو مطلـب أو        ( الجمعية مهنة اللويبنج    

وعملت على محاولة التأثير علـى صـانع القـرار          ) سياسة
األمريكي وشرح وجهة النظر العربية لـه وعبـر ظهـور           
الجمعيتين بدأنا نشعر أننا كلما ظهرنا على الساحة األمريكية         

ات أو عبر النشاط السياسي على ساحة واشنطن        عبر المعلوم 
بدا نوع من المقاومة لظهورنا أو لنشـاطنا علـى السـاحة            
األمريكية يتبلور، يعني كان هناك تفكير عنصري ال يريـدنا          
أن نكون جزءا من هذا النسيج الذي يتـألف منـه المجتمـع             
األمريكي وكأننا طابور خامس نمثل العالم العربـي ولسـنا          

عيا من الساحة األمريكية ومن هنا اضطررنا إلـى         جزءا شر 
التفكير في إطار ثالث يركز على مكافحة التمييـز العنصـر           

 .ضدنا في الواليات المتحدة األمريكية



 ٤٠٣

أما عن المواقع التي أصـبح العـرب األمريكيـون          
يحتلونها في اإلدارة األمريكية والتي تؤهلهم ألن يلعبوا دورا         

سية المقبلة، فيقول خليل جهشان قبـل       ما في االنتخابات الرئا   
 .ثالثين عاما



 ٤٠٤

  حضور قويحضور قوي
أما الدكتور نهاد عوض فيطرح وجهة نظر قوامهـا         

 الذي ستحدثه حملـة االنتخابـات الرئاسـية         يالتأثير األساس 
األمريكية على التجمع األمريكي اإلسالمي سيكون داخليـا،        

ـ           أثير بمعنى أنها ستؤثر على عملية تنظيم التجمع أكثر من ت
التجمع اإلسالمي األمريكي على مسار االنتخابات ومسيرتها،       
ففي األشهر الثالثة الماضية شهدنا نهضة لم تشهدها السـاحة        
األمريكية من قبل، وكان هناك تركيز كبير ألول مرة بهـذا           
الحجم على ضرورة التأثير في الحملة االنتخابية وشمل ذلك         

ء المسلمين الذين تحدثوا    االتصال بأئمة المساجد، ودعم العلما    
 تعتبـر   ٢٠٠٠للناس عن أهمية المشاركة السياسية انتخابات       

خطوة أولى ومهمة جدا في حياة المسلمين وسـوف يظهـر           
تأثيرنا في بعض الواليـات مثـل ميتشـجان ونيوجيرسـي           
وكاليفورنيا، لكنني أشك أن أثرا واضحا سيكون للمسلمين في         

لهم أثر واضح في المجالس     االنتخابات الرئاسية لكن سيكون     
المحلية البلدية أو في بعض أعضاء الكونجرس سواء بإعادة         
ترشيح بعضهم أو دخول أعضاء جـدد وأظننـي أتوقـع أن            
يحصل بعض مرشحينا على مقاعد في مجلس الشيوخ، أمـا          



 ٤٠٥

على مستوى انتخابات الرئاسة فيجب أن نكون واقعيين؛ ألن         
ا بينهم مليونـا مسـلم و       الثمانية ماليين مسلم األمريكي هكذ    

عربي مسجلون لالنتخابات ومنخرطين في العمل السياسـي        
كما هو الحال في الجاليات األخرى، فإن مرشحي الرئاسة لن          
يألوا جهدا في الظهور مع المؤسسات و المراكز اإلسالمية و          
العربية و كسب ودهم كما حدث مـع الجاليـات اليهوديـة            

بيننا وبـين المرشـحين     وصحيح أن بعض اجتماعات حدثت      
لكنها لم تلك من ذلك النوع الذي يرتب التزاما ألي طـرف            

 .على الطرف اآلخر
لقد اجتمع ممثلو المنظمات العربية واإلسالمية عبـر        
مجالس التنسيق المشتركة بينهم بجورج دبليو بوش المرشـح         
الجمهوري النتخابات الرئاسة األمريكيـة وعرضـنا عليـه         

القدس كمسألة أساسـية فـي السياسـة        قضايا وأولها قضية    
الخارجية وقضايا الحقوق المدنية؛ مثل إدماج المسلمين فـي         
خطاباته وتوظيف المسلمين في اإلدارة فـي أثنـاء الحملـة           
االنتخابية وبعد فوزه إذا فاز ووافق على ذلك لكننا طالبناه أن           
يظهر إما في كاليفورنيا، وإما في ميتشـجان وسـط بعـض          



 ٤٠٦

عراب واإلفصاح عن عناصر أجندته السياسـية       تجمعاتنا لإل 
 .تجاه المسلمين في أمريكا والعالم اإلسالمي



 ٤٠٧

  المنظمات اإلسالمية المنظمات اإلسالمية 
  في الواليات المتحدةفي الواليات المتحدة

بدأ المهاجرون األوائل في الوصـول فـي أعـداد          
صغيرة مع بداية القرن العشرين واسـتمروا فـي موجـات           

ما كان  متعاظمة نسبيا طوال النصف األول من القرن وعادة         
هؤالء المهاجرون يوصفون بالمغامرين الذين انجـذبوا إلـى     
العالم من أجل الفرص االقتصادية، وعلـى النقـيض مـن           
كثيرين من أقرانهم األوروبيين المعاصرين، فإنهم لم يـأتوا         
ليجعلوا من أمريكا وطنا لهم، وإنما جاءوا تحدوهم الرغبـة          

، ثم العودة   في جمع أكبر قدر من المال في أسرع وقت ممكن         
إلى أوطانهم وفشل الكثيرون في تحقيق أحالمهـم، وانقلبـوا          
عائدين إلى أوطانهم آسفين، أما من صادفوا نجاحـا أكبـر،           
واستطاعوا التواؤم مع أسلوب الحياة األمريكية؛ فقد وجـدوا         
بصفة عامة في عالقـاتهم مـع ذوي القربـى والشـركاء            

أي نوع آخر مـن     التجاريين أشكاال من الروابط التي جعلت       
 .التنظيم أمرا غير ضروري



 ٤٠٨

وإزاء إغراء نجاحهم في العمـل وقـدرتهم علـى          
التواؤم، قرر البعض البقاء بصفة دائمة، وأرسلوا في طلـب          
عائالتهم للحاق بهم، وجـذبت قصـص نجـاحهم األقـارب      
وغيرهم من أبناء قراهم للهجرة إلى الواليات المتحدة، وبـدأ          

تبلور في هذه المرحلـة مجتمـع       مجتمع أكثر وضوحا في ال    
يتكون من العائالت الممتدة القادمة من نفس المكان والمقيمة         
في نفس المدينة وكانت من أشهرها في ذلك الحـين عائلـة            
إجرام التي استقرت في سيدار رابيدز بوالية أيـوا، وأسـس           
أفرادها واحدا من أقدم المساجد هناك وكذلك عائلتا بركـات          

 في بناء مساجد توليدو، وعائلة      ااعد أفرادهم وعلوان اللتان س  
خالد التي استقرت في ديترويت وقامت مع غيرهـا بتشـييد           
مسجد ديترويت، وعائلة جيزايني التي شيدت مسـجدا فـي          
مدينة ميتشجان، إنديانا، وهناك أيضا عائلة خان التي قامـت          
بتنظيم أبناء البنجاب في ساكر منتو بوالية كاليفورنيا وببنـاء          

ول مسجد في الساحل الشمالي للواليات المتحـدة، وعائلـة          أ
دياب التي شيدت مسجد شكاغو، واأللبانيون األوائـل فـي          

 الـذين أقـاموا     - نيويورك -ديترويت، والتتار في بروكلين   
 .المساجد



 ٤٠٩

وعمد هؤالء إلى تنظيم أنفسهم في مواجهـة بعـض          
 لـدفع األطفـال     -األحداث االجتماعية والضغوط، وقد أدت      

 إلى اإلسراع فـي     -هلهم بلغة آباءهم ومعتقداتهم الدينية      وج
بذل الجهود إلقامة مدرسة للتعليم الديني، ومثل هذه العوامل         
خاصة االحتياجات الثقافية للجيل الثاني، حفزت العائالت إلى        
اإلسراع في بناء المساجد وإقامـة األشـكال البـاكرة مـن            

 .الجمعيات اإلسالمية
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 ٤١٣

  محو الشخصية اإليرانيةمحو الشخصية اإليرانية
ولنا أن نتصور نتيجة هذا االحتكار لكل شيء في بلد          

من سكانه، والنتيجة األولى هـي      % ٨٠يكون الشباب نسبة    
ركز السلطة والقوة   إبعاد الغالبية العظمى من اإليرانيين عن م      

والنفوذ وإغالق التقدم والنجاح أمامـه، وكانـت الحكومـة          
اإليرانية تبدو متعمدة في إبعاد اإليرانيين مهما كانوا نوابـغ          
في تخصصاتهم، ومن هنا كانت الكثرة الغالبة من اإليرانيين         
المثقفين تعيش خارج الوطن كما أنه كان من الممكن بالنسبة          

لجامعات وذوي الخبرات أن ينظروا إلـى       للعديد من أساتذة ا   
أموال وطنهم تنهب تارة باسم شـراء معامـل ومنشـآت ال            
يحتاجها أحد، وتارة باسم مرتبات لخبراء ال يزيدون عـنهم          
في شيء، وكانت خرافة التكنولوجيا التي تروج عمـدا فـي           
دول العالم الثالث على أساس أنها معضلة المعضالت قد أدت          

 فقد أشيع أنه حكر على الغـرب، فكـان          إلى نتيجة عسكرية  
كثير من العائدين من الخارج من التكنيكيـين يعملـون فـي            
حقول بعيدة عـن تخصصـاتهم؛ فكثيـر مـن المهندسـين            
الزراعيين كانوا يعملـون مثمنـين لألراضـي فـي بنـك            
الهرمونات وكثير من الكيميائيين كـانوا يعملـون كمـديري       



 ٤١٤

 في حقـل المقـاوالت      عموم، وكثير من الجيولوجيين عملوا    
بينما كانت األعمال التي ينبغي أن تسند إلـيهم فـي أيـدي             
غيرهم من األجانب، وإذا أغلقت أبواب النجاح أمام الشـاب،          
إلى جوار غيبة الديمقراطية واألحزاب في مجتمـع مغـرم          
بالتشكيالت بطبعه، وعندما تكون النوادي فإن ذلـك الـذي          

د جوعـه بشـطيرة، ثـم       طردته القرية إلى المدينة يقوم بس     
يمضي إلى الحالق أو الخياط أو ماسح األحذيـة، ثـم بيـت     

وأن لـم   ) كان يوجد في طهران حي كامل للدعارة      ( الدعارة  
ولم تكن هناك رقابة إال على األفالم السياسية،        (يكن فالسينما   

أما األفالم الجنسية فكانت تعـرض دون رقيـب أو ينشـغل            
ظمى التي كانـت تعمـل      بقراءة مجالت عصر الحضارة الع    

بجهد في محو الشخصية ولعل الصـورة الكاملـة لبرنـامج           
ومحو الشخصية اإليرانيـة نجـدها      ) غرب زدكي ( التغريب  

عند عدد من الكتاب اإليرانيين الذين أخذوا يدقون نـواقيس           
الخطر، ولعل جالل آل أحمد من أوائل الكتـاب اإليـرانيين           

لعضال، فقد كانت عملية    الذين وضعوا أيديهم على هذا الدال ا      
الغزو الفكرة في نظر الكتاب اإليرانيين الواعين أشد تـأثيرا          
من عملية النهب االقتصادي، على أساس أن العملية األخيرة         



 ٤١٥

سوف تنتهي عندما تجف منابع البترول، فالغرب ال يتـدخل          
عسكريا أو اقتصاديا فحسب بل يتدخل ثقافيا وفكريـا عـن           

 .ات العالميةطريق ما يسمى بالمنظم
 



 ٤١٦

  جامعة طهران اإلسالميةجامعة طهران اإلسالمية
وإذا كانت الحكومة تفكر في العامل والفالح فلتتـرك        
قليال مما تستولي عليه ليصل إليهم، ثم إن النظام يتحدث عن           

إن كثيرا من المشتركين فيهـا مـن        : الحكومة الجدية ويقول  
أبناء علماء الدين، أجل ينبغي أن ننظر إلى أعمالهم ال إلـى            

ثم هل األجهزة الجديدة التي دخلت إيران تعمل كما         . مأنسابه
تعمل في الدول األخرى، هل اإلذاعة وهل التلفزيون يعمالن         
كما ينبغي؟ أال يستخدمان كوسيلة إلفسـاد الشـباب ومحـو           
الشخصية؟ أليست كلها من يد االستعمار الذي جعل شخصيتنا         

الحكومة فتجلس  ( مبتذلة إلى هذا الحد ويتحدى اإلمام النظام        
معنا ولنتحدث حديثا منطقيا وأنا أسالهم كيف تجلبون الخبراء         

.. من إسرائيل وكيف ترسلون الطالب إليها؟ لو ضاقت الدنيا        
نحن أعداء إسرائيل هكذا أمرنا ديننا وأمرنا قرآننـا، ثـم إن            
الجامعة اإلسالمية التي أعلن الشاه عن تأسيسها تشبه تمامـا          

إنهم "ويختم اإلمام   ) أسئلة الحراب قصة معاوية والقرآن على     
يريدون قتل الخميني، فليقتل لكن اإلسالم سيبقى لكن أقلعـوا          
أنتم عن رجعيتكم وبربريتكم، كونـوا متحضـرين حقيقـة          

 ".وتعلموا شيًئا بدال من االستعانة باألجانب في كل األمور



 ٤١٧

وفي وفد طالب جامعـة طهـران فضـح اإلمـام           
تقطابه، وكيف أن النظام أخبره     محاوالت النظام الستمالته واس   

أنه نقله سرا من طهران إلى قم خوفًا عليه من الناس، وكيف            
إن علماء الدين لن يتدخلوا فـي       : تقول عليه النظام بأنه قال    

سـيدي إن   : والحقيقة أن أحدهم جـاء إلـى وقـال        " السياسة
السياسة هي الكذب والخداع واالحتيال والنصب، والخالصة       

ها لنا، فمركزك ال يسمح، إنه يقول إن سياسة         أنها لعنة فاترك  
المدن تنبع كلها من اإلسالم، وليست من هـؤالء الشـيوخ،           
اجلس هنا وأمسك مسبحة ثم أتولى سلطاني وأدبـر شـئوني           
بقية أيام األسبوع، إن مركز استقالل اإلسالم في مدينـة قـم          

كما قام اإلمـام بفضـح      ." وينبغي أن تقوم بتحرير المسلمين    
ة الالإسالمية للدولة ووجهـا الكسـروي الفارسـي،         السياس

وأكاذيبها عن التقدم، ثم إنهم يتحدثون عن حضـارة القـرن           
العشرين العظيم بينما يتضور الشعب جوعا وفي نفس الوقت         
أصدر بيانًا يدين فيه سجن طالقاني ورفاقـه ويـدعو إلـى            

 .اإلفراج عنهم



 ٤١٨

وبرغم أن قم كانت قد أصبحت علـى رأس سـجل           
السافاك، لم يسكت اإلمام يوما واحدا طيلـة الشـهور          أعمال  

 .الثمانية التي مكثها في إيران بعد اإلفراج عنه من سجنه



 ٤١٩

  العودة إلى الذاتالعودة إلى الذات
أما فيما يختص بالتكتيك وأسلوب العمل، فقد فصـل         

" العودة إلى الـذات   "الدكتور علي شريعتي الحديث في كتابه       
من طوله خاصة   وأنا حريص هنا على نقل هذا النص بالرغم         

وأن شريعتي لم يسـلم مـن بعـض ماركسـيي المكاتـب             
أجـل،  ": والمناقشات الذين صنفوه في الجناح اليساري، يقول      

كان أفراد الجناح الثوري التقدمي الطليعي مفكرين مستنيرين        
بالفعل، وكانوا يعملون أن لعبة العصرية والرقي غير صناعة         

ار في كل صورة    الحضارة، وأن التحضر يعني موت االستعم     
العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية، أمـا العصـرية        
فتعني لحما جديدا لذئب الرأسمالية األوروبية، كانوا يعلمـون         
أن المتفرنج يعني شبه األوروبي ويعني أيضا شبه اإلنسـان          
الذي أخلى األوروبي باطنه من المحتوى اإلنساني والفكري،        

ير من قمة رأسه إلى أخمـص       والشخصية الخالقة حتى يص   
قدمه معدة مفتوحة، وحلقا مفتوحا للمنتجات الصناعية الحديثة        

كان أعضاء هذا الجناح يعلمون أن طريق فالح        . في أوروبا 
هذا الشعب وخالصه ليس في البدء في إقامة التكايا أو إنشاد           
الروضة أو التعزية أو القيام بالتمثيليات التي تصور مصائب         



 ٤٢٠

ــت كمــ  ــلفيين   آل البي ــدينين الس ــباه المت ــل أش  ا يق
وال بمتابعة األالعيب األوروبية والمظاهر التي يقـوم بهـا          
أشباه أشباه المتحضرين العصريين وكانوا على وعي من أنه         
ينبغي أن يجتث الفساد من جذوره وينبغي أن يسلك طريقـا           
واقعيا للنجاة والتحرر وأنه ينبغي تحديد الهدف الحقيقي مـن          

 .تماعيالرقي االج
وكان الهدف هو االسـتعمار األجنبـي واالسـتبداد         
السياسي واالستغالل الداخلي وبمعنى أكثر وضـوحا الـنفط         
ــرى   ــات الكب ــات والملكي ــة والخان ــركة اإلنجليزي  والش
واإلقطاع المتعفن المتحجر الظالم أما مجال الخطاب والتلقي        

ون فيتمثل في الفالحين والعمال وجماعات البروليتاريا وما د       
البروليتاريا، لكن لماذا قام هؤالء بالرغم من كل هذا الـذكاء           
والنضج والمعرفة والتجارب التي استمرت مائة سنة بدخول        

 .البيوت من غير أبوابها
إن هذا األسلوب في التناول المعكوس أو المقلوب أو         
من اليسار تسبب في أنهم بذلوا كل هذا المجهـود وعرقـوا            

رة تهد القوى ولم يبخلوا بجهـد       وضغطوا على أنفسهم بصو   
وعرق متواصل، وهنا تسموا باليسار لكن ليس معناه المعهود         



 ٤٢١

بل بالمعنى الفارسي أي معكوس ومقلـوب ال بمعنـاه فـي            
 المعـادين لالسـتعمار     نالمصطلح الفرنسي فهؤالء اليساريي   

واإلمبريالية واالستغالل الطبقي بدءوا النضال لدعوة النـاس        
 .مصطلح الدينيضد الخانات وضد ال



 ٤٢٢

  انبعاث اإلسالمانبعاث اإلسالم
أسفرت الصدمة التي تلقاها العرب في حرب يونيـو         

 عن موجة من اإلحباطـات تخطـت حـدود الـبالد            ١٩٦٧
المشتركة في القتال بالفعل، فكيف حدث ذلك؟ لعل العرب في          

 -أعماق أعماقهم كانوا ال يتوقعون كسب الحـرب؛ ألنهـم           
كانوا على اسـتعداد     -وشأنهم في ذلك شأن العالم الخارجي       

لتقبل فكرة تفوق إسرائيل العسكري عن غير وعي، لكن أحدا          
لم يكن يتوقع قط صدمة تقترب في الواقع من مستوى الكارثة           
وبدأ كل واحد يلقي باللوم على اآلخر ولم يعد لألفكار التـي            
كان يتقبلها الجميع آنذاك ما كان لها من نفوذ، تأثرت أحـالم            

دم االنحياز ومسـاندة حركـات التحـرر        الوحدة العربية وع  
الوطني ومجموعة األفكار التقدمية التي كان العرب يعتقدون        
أنهم سيحملون لواءها ويحررون بقية العالم وفشل النظامـان         
الثوريان في مصر وسوريا القيام بالواجـب األساسـي ألي          

 .حكم، أال وهو حماية حدود الدولة
حكـم، دون أن    وتمكن عبد الناصر من البقاء فـي ال       

تتناقص شعبيته كثيرا، وظل الناس يسـتمعون إلـى كلماتـه           
باهتمام واحترام؛ بسبب أنه نجح في رعاية مصر في فتـرة           



 ٤٢٣

نقاهتها، وفي إعادة بناء قواتها المسلحة، وفي اإلقـدام علـى          
خوض غمار حرب االستنزاف ضد إسرائيل تمهيدا لتحقيـق         

ح يباشر تنفيذه بجـد     هدف إزالة آثار العدوان الذي أعلنه ورا      
وتفاٍن منقطع النظير، لكن جمال عبد الناصر عاد إلى رحاب          

 بينما كانت مصر والعالم العربي في       ١٩٧٠ربه في سبتمبر    
مرحلة حاسمة من تاريخها، وخلفه الرئيس السـادات الـذي          
اكتسب كثيرا من الشعبية بسبب سياسته التي كان فيها قسـط           

ل، وفوق كل هذا إعداده النـاجح       كبير من الليبرالية في الداخ    
 لكن الجيل الذي نشأ مـع المثـل         ١٩٧٣لحرب أكتوبر عام    

العليا لالشتراكية العربية والوحدة العربية واقف التطـورات        
األخيرة في مصر بقلق متزايد إلى أن أصابتهم فـي نهايـة            

 ١٩٧٧األمر رحلة الرئيس السادات إلى القدس في نـوفمبر          
 .باإلحباط الكامل
 مفهوم الثورة محل المثل العليا القديمـة وفـي          وحل

البداية كان هناك تصور بأن العرب، ربما فقـدوا المعركـة           
 لكن في مقـدورهم اآلن أن يكسـبوا         ١٩٦٧العسكرية عام   

الحرب سياسيا بقوة المال فسوف، تتولى إيـرادات البتـرول          
حل كل المشاكل وسيصبح العرب القوة السادسة في العـالم،          



 ٤٢٤

نت تتمتع بنفس الثورة وكانت تراودها نفس اآلمال،        فإيران كا 
وبدا أنه ليس هناك شيء يمكن للمال شراؤه، وهنا من الوفرة           

 .ما يكفي الجميع، فحتى الحركات تحصل على ما تريد
 



 ٤٢٥

  الخميني يقودالخميني يقود
كان المسرح معدا في إيران لظهور الرجـل الـذي          
سيشعل عود الثقاب في كل هذه المـواد الملتهبـة ليحـدث            
االنفجار، كان ال بد أن يكون من رجال الدين، وليس شخصا           
مجهوال يظهر من الصحراء، مثل هذا الرجل كان متواجـدا          

 " آية اهللا موسوي الخميني"في شخص 
صـديق فـي حـوزة    " لـروح اهللا موسـوي    "وكان  

، شيعي من الطائف بالحجاز،     " يدعى محمد الثقيفي   "الحائري"
اسم أولى  " خديجة"بنة تسمى   وكان رجال عجوزا متزوجا له ا     

الذي كان يبلغ الخامسـة     " روح اهللا "زوجات الرسول، فطلب    
والعشرين، يد ابنة صديقه التي كانت تبلع أربعة عشر عاما،          
ولم يكونا قد تقابال قط، لكنها كانت قد لمحته ذات مرة أثنـاء             
زيارته لمنزلهم، وعندما سمعت عن عرض الـزواج أبـدت          

لديها الرغبة في الزواج مـن موظـف        اعتراضها؛ فلم يكن    
حكومي تذهب معه لتعيش في طهران، لكن وكانت تقول هي          

وإنه في الليلة التي رفضت فيها عرضه، رأت حلمـا          : نفسها
 - عليه الصالة والسالم     -شاهدت فيه بوضوح شديد الرسول      

وعليا وفاطمة ومعهم امرأة عجوزا أيضا، أشارت إلى الثالثة         



 ٤٢٦

: فسألت عن السبب، فقيل لهـا     " م من يحبك  ليس فيه ": وقالت
وفي الصباح أخبرت أباها أنها     " ألنك رفضت ابنهم روح اهللا    "

 .موافقة
وباعتبار الخميني فقيها، فقد كانـت لـه إسـهاماته          
الخاصة في علم الفقه؛ فقد قام بتأليف عدة كتب مـن أهمهـا             

والخمينـي صـاحب    " الحكومة اإلسالمية "و" تحرير الوسيلة "
يدة كما أن أفكاره تتسم بالبساطة، فهو يرى اإلسـالم          عقلية ج 

ككل وكوحدة، وغالبا ما يتحدث عنه كما لو أنه قوة دوليـة،            
ويهاجم أي حكومة في العالم اإلسالمي تحيـد عـن تعـاليم            

 ".طاغوتيا"القرآن ويصفها بالشرك، ويعتبر حاكمها 
ويرى الخميني أن الصلوات والمناسك تمثـل ثمـن         

السبعة أثمان فهي مسألة مبادئ وتنظيم، الغرض       اإلسالم، أما   
منها أن تهدي الناس لفهم العدالة، ويعتقد أن عـودة المسـلم            

وتعنـي  : أوال التخليـة ": لإلسالم ال بد وأن تتضمن مرحلتين     
وهي : التحلية: التخلص من األفكار والممارسات البالية، ثانيا     

ـ             ياء عملية يبدو من اسمها إضـافة المـذاق الحلـو أو األش
الجديدة، ومن بين األفكار التي كان من الواجب طرحها جانبا          
من عملية التحلية كانت فكرة التقية، وهـي عمليـة التخفـي      



 ٤٢٧

والمخادعة التي كانت أسلوبا ضروريا يدافع به الشيعة عـن          
أنفسهم إزاء االضطهاد أيام حكم األمويين، لكنهـا أصـبحت          

 ).ينيعادة سيئة لم يعد لها مبرر كما يصر الخم



 ٤٢٨

  في القرن الخامس الهجري في القرن الخامس الهجري 
  تدوين مقاتل بن عطيةتدوين مقاتل بن عطية) ) هـهـ٥٠٠٥٠٠سنة سنة ((

وفي عصر  " المباهلة"وقعت أحداث هذه المناظرة في      
الدولة السلجوقية وقام بتدوينها مقاتل بن عطية في المدرسـة          
النظامية ببغداد العاصمة، وظلت مخطوطة هـذه المنـاظرة         

راجا ( مكتبة  محجوبة عن األبصار حتى تم العثور عليها في         
 ).هـ١٢٣٠٠(بخط مقاتل بن عطية وذلك عام ) محمود أباد

مـؤتمر علمـاء    (وتم طباعتها في بيروت تحت اسم       
هـ ونود أن نشير هنا إلـى أن هـذه          ١٤٠٢في عام   ) بغداد

المناظرة قد استغرقت ثالثة أيام حسبما ذكر أمر غير واضح          
 من خالل السرد؛ لذا فقط قسمناها إلى ثالثـة فصـول هـي            

بمثابة ثالثة أيام من باب اليسر والترتيب للموضوعات محل         
المناظرة ويالحظ القارئ أنا قد أشرنا إلى الفقيه الشيعي بلفظ          
العلوي، والفقيه السني بلفظ العباسي التزاما بما ورد في نص          

 .المناظرة
    شخصيات المناظرة ارتبطـت هـذه المنـاظرة بثالثـة          

 :شخصيات هي



 ٤٢٩

و الملك ملك شـاه بـن ألـب أرسـالن               الداعي لها وه  
السلجوقي، المنفذ لها وهو الوزير الفقيه نظام الملك كاتبهـا،          
وهو مقاتل بن عطية، أما ملك شاه فهو أبو الفتح ابـن ألـب              

 .أرسالن جالل الدولة
كان من أحسن الملوك سـيرة، حتـى كـان يلقـب            
بالسلطان العادل وكان منصورا في الحرب ومغرما بالعمائر،        

حفر كثيرا من األنهار وعمر علـى كثيـر مـن البلـدان             ف
واألسوار، وكان لهجا بالصيد وكانت السبل في أيامه ساكنة،         

 .والمخاوف آمنة

  قصة المناظرةقصة المناظرة
الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على مـن بعـث          
رحمة للعالمين، حمد النبي العربي وآله الطيبين الطـاهرين،         

لى الملك شاه أحـد العلمـاء       وعلى أصحابه الطيعين، دخل ع    
وكـان مـن كبـار      ) الحسين بن علي العلوي   (الكبار واسمه   

الشيعة، ولما خرج العالم من عند الملك استهزأ بـه بعـض            
لماذا اسـتهزأت بـه؟ قـال       : الحاضرين وغمزه، فقال الملك   

ولماذا أليس  : إنه مغضوب عليه، فقال الملك متعجبا     : "الرجل
وما معنـى   : نه شيعي، فقال الملك   كال إ : مسلما؟ فقال الرجل  



 ٤٣٠

الشيعي، أليس الشيعة هم فرقة من فـرق المسـلمين؟ قـال            
 كال إنهم ال يعترفون بخالفـة أبـي بكـر وعمـر            : الرجل

وعثمان، قال الملك وهل هناك مسلم ال يعترف بإمامة هؤالء          
نعم، هؤالء الشيعة واختلف أهل السـنة؛       : الثالثة؟ قال الرجل  

 .إنهم مسلمون، وطائفة تقول غير ذلكفطائفة منهم يقولون 



 ٤٣١

  ))اليوم األولاليوم األول((نص المناظرة نص المناظرة 
وفي هذه األيام جمع الوزير نظام الملك عشرة رجال         
من كبار علماء السنة الذين يعتمد عليهم في التاريخ والفقـه           
والحديث واألصول والجدل، كما أحضر عشرة مـن كبـار          
 علماء الشيعة، وكان ذلك في شهر شـعبان فـي المدرسـة           

 :النظامية ببغداد، وأن ينعقد المؤتمر على
أن يستمر البحث من الصباح إلى المساء باستثناء وقت         : أوال

 .الصالة والطعام والراحة
أن تكون المحادثات مستندة إلى المصـادر الموثوقـة         : ثانيا

 .والكتب المعتبرة،ال المسموعات
 .أن تكتب المحادثات التي تدور في هذا المؤتمر: ثالثًا
أنتم الشيعة، هم أولئك الذين يكفـرون كـل         : ال العباسي ق

 .الصحابة
هذا الكالم منك خالف الواقع، ألـيس مـن         : قال العلوي 
 والعباس وسلمان وابن عباس     - عليه السالم    -الصحابة علي   

 !والمقداد وأبو ذر وغيرهم، فهل نحن الشيعة نكفرهم؟
إني قصدت بكل الصحابة أبا بكـر وعمـر         : قال العباسي 
 .وعثمان وأتباعهم



 ٤٣٢

نقضت نفسك بنفسك، ألم يقرر أهل المنطـق        : قال العلوي 
: فإنك تقول مـرة   ) الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية    (أن  

إن الشـيعة   : عن الشيعة يكفرون كل الصحابة، وتقول مـرة       
يكفرون بعض الصحابة، وهنا أراد الملك أن يتكلم لكن العالم          

هللا من تخلف عن جيش أسامة،      لعن ا : الشيعي لم يمهله، وقال   
ثم إن أبا بكر وعمر تخلفا عن جيش أسامة، فشـملهم لعـن             

قـال  . الرسول ومن يلعنه الرسول يحق للمسـلم أن يلعنـه         
إذا كان سب الصحابة حرامـا وكفـرا، فلمـاذا ال           : العلوي

تكفرون معاوية بن أبي سفيان وال تحكمون بفسقه وفجـوره؛          
 - عليه السـالم     -ي طالب   ألنه كان يسب اإلمام علي بن أب      

 إلى أربعين سنة، وقد سب اإلمام إلى سبعين سنة؟
وهـل يصـدق    ): موجها كالمه إلى الـوزير    (قال الملك   

العلوي أن أهل السنة يقولون بأن القرآن من جمع عثمـان؟           
ألن عثمان جاء إلى الحكم  بشورى ستة رجال         : قال العلوي 

خبـوا عثمـان،    عينهم عمر، وكل أهل الشورى الستة لم ينت       
وإنما انتخبه ثالثة أو اثنان منهم؛ فشـرعية خالفـة عثمـان            
مستندة إلى عمر، وعمر جاء إلى الحكم بوصية أبـي بكـر            



 ٤٣٣

كانـت  : (مستندة إلى السالح والقوة؛ ولذا قال عمر في حقـه    
 ).بيعة الناس ألبي بكر فلتة من فلتات الجاهلية

نـه  عن اهللا جسم، وإ   : مثل أنهم يقولون  : قال العلوي 
مثل اإلنسان يضحك ويبكي وله يد ورجل وعـين وعـورة           
ويدخل رجله في النار يوم القيامة، وأنه ينزل من السـماوات           

 .إلى السماء
وما المانع من ذلك؟ والقرآن يصرح به       : قال العباسي 

) يوم يكشف عن سـاق    ( ويقول  ) وجاء ربك : ( يقول تعالى 
ن اهللا يـدخل    والسنة وردت بـأ   ) يد اهللا فوق أيديهم   : ( ويقول

 .رجله في النار
أما ما ورد في السنة والحـديث، فهـو         : قال العلوي 

باطل عندنا وكذب وافتراء؛ ألن أبا هريرة وأمثاله كذبوا على          
حتى إن عمر منع أبا هريـرة عـن النقـل           ) (رسول اهللا   

موجها الخطاب إلى الوزير، هل صحيح      : وزجره، قال الملك  
 أحاديث؟أن عمر منع أبا هريرة عن نقل 

القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب       : قال العلوي 
وأخر متشابهات وفيه ظاهر وباطن، فالمحكم الظاهر يعمـل         
بظاهره، أما المتشابه فالالزم أن تنزله على مقتضى البالغة          



 ٤٣٤

من إرادة المجاز والكناية والتقدير، وإال ال يصح المعنـى ال           
) وجاء ربك : (  تعالى إذا حملت قوله  : عقال وال شرعا؛ فمثال   

على ظاهره، فقد عارضـت العقـل والشـرع؛ ألن العقـل            
والشرع يحكمان بوجود اهللا في كل مكان وأنه ال يخلو منـه            
مكان أبدا، وظاهر اآلية تقول بجسمية اهللا، والجسم له حيـز           
ومكان ومعنى هذا أن اهللا لو كان فـي السـماء خـال منـه               

ــه ا ــي األرض خــال من ــان ف ــو ك  لســماء، األرض، ول
 .وهذا غير صحيح ال عقال وال شرعا

أن : أما كالمك أنه في القرآن، فجوابـه      : قال العلوي 
( القرآن فيه مجازات وكنايات يجب المصير إليها، فـالمراد          

أن اهللا يترك اإلنسان الشقي يهمله حتـى يضـل،          ) بالضالل
فـالمعنى أنهـا    ) الحكومة أفسدت النـاس   : ( وذلك مثل قولنا  

ألم تسمع قول   : هم ولم تهتم بهم، هذا أوال، وثانيا      تركتهم لشأن 
إنـا  ( ، و قوله سبحانه     )إن اهللا ال يأمر بالفحشاء    : (اهللا تعالى 

هـديناه  (وقولـه  ) هديناه السبيل إما شـاكرا وإمـا كـافورا        
 !؟)النجدين
ال يجوز عقال أن يأمر اهللا بالمعصـية ثـم يعاقـب            : ثالثًا

كيـف مـن اهللا العـادل       عليها، وهذا بعيد من عوام الناس ف      



 ٤٣٥

 عما يقول المشركون والظالمون     - سبحانه وتعالى    -المتعال  
 .علوا كبيرا

 قال العباس وما المانع من ذلك؟
وإنـك لعلـى خلـق      : (المانع قول اهللا تعالى   : قال العلوي 

 )وما أرسلناك إال رحمة للعالمين: ( وقوله) عظيم
ثالثة، وهذا غير   إن الشيعة تنكر إيمان الخلفاء ال     : قال العباسي 

( صحيح؛ فإن كانوا غير مؤمنين، فلماذا صاهرهم رسول اهللا        
 كانوا  - أي الثالثة    –الشيعة يعتقدون أنهم    : ؟ قال العلوي  )ص

غير مؤمنين قلبا وباطنا، وإن أظهروا اإلسالم لسانًا وظاهرا،         
كان يقبل إسـالم كـل مـن تشـهد     ) ص(والرسول األعظم   

ا واقعا، وكـان يعـاملهم معاملـة        بالشهادتين، ولو كان منافقً   
المسلمين؛ فمصاهرة النبي لهم ومصاهرتهم للنبي مـن هـذا          

 .الباب
قال العباسي، وما هو الدليل على عدم إيمـان أبـي           

 .بكر
قال العلوي، األدلة القطعية على ذلكم كثيـرة جـدا،          

في مواطن كثيرة جـدا،     ) ص(ومن جملتها أنه خان الرسول      
سامة ومعصية أمر الرسول في ذلـك،       منها تخلفه عن جيش أ    



 ٤٣٦

والقرآن الكريم نفى اإليمان عن كل من يخـالف الرسـول،           
فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر        : ( يقول تعالى 

بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضـيت ويسـلموا             
 ).تسليما

وهنا وجد العباسي الباب مسدودا أمامه، فجـاء مـن        
ها الملك قل لهذا العلوي إذا لم يكن الخلفاء         أي: باب آخر وقال  

 مؤمنين فكيف اتخذهم المسلمون خلفاء واقتدوا بهم؟
لم يتخذهم كل المسلمين خلفاء وإنما      : قال العلوي أوال  

 .أهل السنة فقط
: إن هؤالء الذين يعتقدون بخالفتهم ينقسمون إلى قسمين       : ثانيا

وحقـائقهم،  جاهل، ومعاند، أما الجاهل فال يعرف فضائحهم        
وإنما يتصورهم أناسا طيبين مؤمنين، وأما المعاند فال ينفعـه          
الدليل والبرهان ما دام قد أصر على العناد واللجاج، يقـول           

 ).ولو جئتهم بكل آية ال يؤمنون: (تعالى
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنـذرهم ال        : ( ويقول سبحانه 

 )يؤمنون
وأخطـائهم أنهـم    ومن اشتباهات أهل السنة     : قال العلوي 

 .تركوا علي بن أبي طالب



 ٤٣٧

 ولماذا؟: قال العباسي
) ص(ألن علي بن أبي طالب عينه الرسول        : قال العلوي 

أيهـا  : ثم أردف قائال  ) ص(وأولئك الثالثة لم يعينهم الرسول      
إنك لو عينت في مكانك ولخالفتك إنسانًا فهل يجب أن          : الملك

هـم أن يعزلـوا     يتبعك الوزراء وأعضاء الحكومة؟ أم يحق ل      
 خليفتك ويعينوا إنسانًا آخر؟

بل الواجب أن يتبعوا خليفتي الذي عينته، وأن        : قال الملك 
 .يقتدوا به يطيعوا أمري فيه

وهكذا فعل الشيعة، فقد اتبعوا خليفة رسـول        : قال العلوي 
 .وهو علي بن أبي طالب وتركوا غيره) ص(اهللا الذي عينه 
لـب لـم يكـن أهـال        لكن علي بن أبي طا    : قال العباسي 

للخالفة؛ حيث إنه كان صغير العمر، بينما كان أبو بكر كبير           
العمر، وكان علي بن أبي طالب قد قتل صـناديد العـرب،            
وأباد شجعانهم، فلم تكن العرب ترضى به، ولم يكن أبو بكر           

 .كذلك
إن : أسمعت أيها الملك، إن العباسـي يقـول       : قال العلوي 

في تعيين األصلح؛ ألنه ال يأخـذ       الناس أعلم من اهللا ورسوله      
بكالم اهللا ورسوله في تعيين علي بن أبي طالب، ويأخذ بكالم           



 ٤٣٨

بعض الناس في أصلحية أبي بكر، كأن اهللا العليم ال يعـرف            
األصلح واألفضل حتى يأتي بعض الناس الجهال فيختـاروا         

 .األصلح
وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى       : ( ألم يقل اهللا تعالى   

ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص          اهللا  
 ).اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا

إذن ال معنى لكالمك، فإن كان اهللا والرسول        : قال العلوي 
قد عينا واحدا للخالفة واإلمامة، فالالزم أن تقتدي به، سـواء       

 .رضي به الناس أم ال
لب كانت  لكن المؤهالت في علي بن أبي طا      : قال العباسي 

 قليلة؟
إن مؤهالت الخالفة كانت متوفرة في علي،       : قال العلوي 

 .ولم تكن متوفرة في غيره
 وما هي تلك المؤهالت؟: قال العباسي
إن مؤهالته كثيرة؛ أولها تعيـين الرسـول        : قال العلوي 

يقول رسـول   . له، وكان أعلم الصحابة على اإلطالق     ) ص(
فمن أرادهـا فليـأِت   " بابهاأنا مدينة العلم وعلي "): ص( اهللا  
 مستغنيا عن غيره في حين أن       - عليه السالم    -وكان   "الباب



 ٤٣٩

وال أبقاني اهللا لمعضـلة     : يقول عمر "غيره كان محتاجا إليه،     
وكان على بن أبي    " علي بن أبي طالب   "لست فيها أبا الحسن     

 لم يكن قد عصى اهللا ولم يكن قد عبد          - عليه السالم    -طالب  
ن قد سجد لألصنام طيلة حياته أبـدا وهـؤالء          غيره، ولم يك  

الخلفاء الثالثة كانوا قد عصوا اهللا وعبدوا غيـره وسـجدوا           
) ال ينـال عهـدي الظـالمين      : (لألصنام، وقد قال اهللا تعالى    

والواضح أن العاصي ال يؤهل للنبوة والخالفة وكان علي ذا          
إن لي وسواسا، وخلف عمر الرسول      : فكر سليم فقال أبو بكر    

 .وعثمان ضعيفًا



 ٤٤٠

  زواج المتعةزواج المتعة
في متعة النساء؛ حيث لم يؤمن بها، ولما جاء إلـى           

متعتان كانتا على عهد رسول اهللا وأنا أحرمها        : ( الحكم، قال 
فما ": بينما يقول اهللا تعالى في القرآن الكريم      ) وأعاقب عليهما 

حيث ذكر المفسرون أنها    " استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن    
ز المتعة، وقد كان عمل المسلمين علـى هـذه          نزلت في جوا  

حتى أيام عمر، فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجـور بـين            
 .المسلمين

وبهذا العمل عطل عمر حكم اهللا وسنة رسـول اهللا،          
ومن لم يحكـم     (:وروج الزنا والفجور وصار مشموال لآلية     

 .الظالمون، الفاسقون) بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون
صلح الحديبية كما مر إلى غيرها من الموارد التـي           في   -٣

 .كان عمر يخالف رسول اهللا ويؤذيه بقساوة كالمه
وفي الحقيقة إني أيضا ال أرضى بمتعـة        : قال الملك 
 .النساء

هل أنت تعترف بأنه تشريع إسالمي أم       : قال العلوي 
 ال؟

 .ال أعترف: قال الملك



 ٤٤١

 منهن بـه    فما استمتعم : (فما معنى اآلية  : قال العلوي 
 ؟)إلخ.. متعتان كانتا(وما معنى قول عمر ) فآتوهن أجورهن

أال يدل قول عمر على أن متعة النساء كانت جـائزة           
وجارية في عهد رسول اهللا وفي أيام حكم أبي بكـر، وفـي             

 جزء من حكم عمر ثم نهى عنها ومنعها؟
إن : باإلضافة إلى سائر األدلة وهي كثيرة أيها الملك       

 يتمتع بالنساء، وإن عبد اهللا بن الزبير        عمر نفسه كان  
 !ولد من المتعة

 ماذا تقول يا نظام الملك؟: قال الملك
حجة العلوي سليمة وصـحيحة، ولكـن       : قال الوزير 

 .حيث إن عمر نهى يلزم علينا
 كيف؟: قال الوزير
متعتان كانتا في عهـد     ": ألن عمر قال  : قال العلوي 

فإن كـان   " متعة النساء متعة الحج و  : رسول اهللا أنا أحرمهما   
قول عمر صحيحا، فلماذا لم يتبع علماؤكم رأيه فـي متعـة            

بأن متعة الحج   : الحج؟ حيث إن علماءكم خالفوا عمر وقالوا      
 .صحيحة على الرغم من تحريم عمر



 ٤٤٢

وإن كان قول عمر باطال، فلماذا اتبع علماؤكم رأيه         
 في حرمة متعة النساء ووافقوا؟



 ٤٤٣

  ))ثالثثالثاليوم الاليوم ال((نص المناظرة نص المناظرة 
إن هؤالء الشيعة يزعمون أنه ال فضل       : قال العباسي 

 .لعمر، إنه فتح تلك الفتوحات
 :عندنا لذلك أجوبة: قال العلوي

إن الحكام والملوك يفتحون الـبالد ألجـل توسـعة          : أوال
 أراضيهم وسلطانهم فهل هذه فضيلة؟ 

لو سلمنا أن فتوحاته فضيلة، لكن هـل الفتوحـات          : ثانيا
فة الرسول؟ والحل أن الرسول لـم يجعـل         تبرر غصبه لخال  

 - عليه السالم    -الخالفة له، وإنما جعلها لعلي بن أبي طالب         
 عينت خليفة لمقامك، ثم جاء إنسـان        - أيها الملك  -فإذا أنت   

وغصب الخالفة من خليفتك وجلس مجلسه، ثم فتح الفتوحات         
وعمل الصالحات، فهل ترضى أنت بفتوحاتـه أم تغضـب          

لع من عينته، وعزل خليفتك وجلـس مجلسـك         عليه؛ ألنه خ  
 بغير إذنك؟
 !بل أغضب عليه وفتوحاته ال تغسل جريمته: قال الملك

وكذلك فتوحات عمر كانت خاطئة، وكان لها       : قال العلوي 
لـم يهـاجم    ) ص(نتائج سلبية معكوسة؛ ألن رسول اإلسالم       

أحدا، بل كانت حروبه دفاعية؛ ولذلك رغـب النـاس فـي            



 ٤٤٤

ا في دين اهللا أفواجا؛ ألنهم عرفوا أن اإلسـالم      اإلسالم ودخلو 
 .دين سلم وسالم
 وكيف ذلك؟: قال العباسي
وتنسـون  . ألنكم تذكرون فتوحـات عمـر     : قال العلوي 

 !فتوحات علي بن أبي طالب
أغلب فتوحات الرسول حصلت وتحققت على      : قال العلوي 

يد اإلمام علي ابن أبي طالب؛ مثل بدر وفتح خيبر وحنـين            
 .والخندق وغيرهاوأحد 

ولوال هذه الفتوحات التي هي أساس اإلسالم لم يكن عمر،          
 .ولم يكن هنالك إسالم

قال لما برز علي لقتل     ) ص( والدليل على ذلك أن النبي      
بـرز  ): ( الخنـدق ( عمرو بن عبد ود في يوم األحـزاب         

اإليمان كله إلى الشرك كله، إلهي إن شئت أن ال تعبد، فـال             
 قتل علي تجرأ المشركون على قتلـي، وقتـل          إن: أي) تعبد

 .المسلمون جميعا، فال يبقى بعده إسالم وال إيمان
ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبـادة        ): ((ص(وقال  
 )).الثقلين



 ٤٤٥

لو فرضنا أن قولكم في أن عمر كان مخطئا         : قال العباسي 
وغاصبا وأنه غير ووبدل صحيح، ولكن لماذا تكرهون أبـا          

 بكر؟
جريمته أنه أرسله أبو بكر إلـى الصـحابي         : علويقال ال 
 "مالك بن نويرة: "الجليل

: قال العلوي الذي بشره رسول اهللا أنه من أهـل الجنـة           
وأمر أبو بكر خالدا أن يقتل مالك وقومه، فلما رأى خالـدا            "

مقبال إليه في سرية من الجيش أمر مالك قومه بحمل السالح،           
إليهم احتال وكـذب علـيهم      فحملوا السالح، فلما وصل خالد      
 ".وحلف لهم باهللا أنه ال يقصد بهم

إننا لم نأت لمحاربتكم، بل نحن ضـيوف علـيكم          : وقال
الليلة، فاطمأن مالك لما حلف خالد باهللا، ووضع هو وقومـه           
السالح، وصار وقت الصالة، فوقف مالك وقومـه للصـالة          

هم خالد  فهجم عليهم خالد وجماعته وكتفوا مالكًا وقومه، ثم قتل        
) لما رآها جملية  ( عن آخرهم، ثم طمع خالد في زوجة مالك         

وزنى بها في نفس الليلة التي قتل فيها زوجها، ووضع رأس           
مالك وقومه أثافي للقدر، وطبخ طعـام الزنـا وأكـل هـو             

 .وجماعته



 ٤٤٦

 
لم يكن أبو طالب كافرا حتى يسلم، بل كـان          : قال العلوي 

أظهـر أبـو    ) ص(اهللا  مؤمنا بخفي إيمانه، فلما بعث رسول       
 :طالب اإلسالم على يده فهو ثالث المسلمين

 .علي بن أبي طالب: أولهم
 ).ص(السيدة خديجة الكبرى زوجة النبي : والثاني
 .هو أبو طالب عليه السالم: والثالث

 .إن أبا بكر رأى المصلحة في ذلك: قال العباسي
سبحان اهللا، وأي مصلحة تقتضـي      :  متعجبا -قال العلوي 

يقتل خالد األبرياء ويزني بنسائهم، ثم يبقى بال حـد وال           أن  
إنه : بل يفوض إليه قيادة الجيش، ويقول فيه أبو بكر        ! عقاب؟

 سيف اهللا، فهل سيف اهللا يقتل الكفار والمؤمنين؟
إن أبا بكر بعد ما أخذ البيعة لنفسه من الناس          : قال العلوي 

قنفذا وخالد  باإلرهاب والسيف والتهديد والقوة أرسل عمرا و        
بن الوليد وأبا عبيدة الجراح، وجماعة أخرى من المنـافقين          

وجمع عمر الحطـب    ) عليهما السالم ( إلى دار علي وفاطمة     
على باب بيت النبوة، وما كان يدخلـه إال بعـد االسـتئذان             

ولما جاءت فاطمة خلف البـاب لتـرد        . وأحرق الباب بالنار  



 ٤٤٧

والباب عصرة  عمر وحزبه، عصر عمر فاطمة بين الحائط        
شديدة قاسية، حتى أسقطت جنينها، ونبت مسمار الباب فـي          
صدرها وصاحت فاطمة، فانهالت السياط على حبيبة رسول        

 .اهللا وبضعته حتى أدموا جسمها
وبقيت آثار هذه العصرة القاسية والصدمة المريرة تنخـر         
في جسم فاطمة، فأصبحت مريضة عليلة حزينة، حتى فارقت         

ها بأيام، ففاطمة شهيدة بيت النبوة، وهي قتلـت         الحياة بعد أبي  
 .بسبب عمر بن الخطاب

لكن عمر بن عبد العزيز رد فدك على أوالد     : قال العباسي 
 .فاطمة في أيام خالفته

وما الفائدة؟ فهل لو أن إنسانا غصب منـك         : قال العلوي 
دارك، وشردك ثم جاء إنسان آخر بعد أن مـت أنـت ورد             

 ذلك يمسح ذنب الغاصب األول؟دارك على أوالدك، كان 
 إن الكل متفقـون علـى       -يظهر من كالمكما    : قال الملك 

 غصب أبي بكر وعمر فدكا؟
 .نعم ذكر ذلك التاريخ: قال العباسي
ألنهما أرادا غصب الخالفة، وعلما بأن فدك       : قال العلوي 

مائـة  (لو بقيت بيد فاطمة لبذلت ووزعت واردهـا الكثيـر           



 ٤٤٨

فـي  )  على قول بعض التـواريخ     وعشرون ألف دينار ذهبا   
الناس، وبذلك يلتف الناس حول علي عليه السالم، وهذا مـا           

 !كان يكرهه أبو بكر وعمر
وإذا بطلت خالفة هؤالء الثالثة فمن يا ترى يكون خليفـة           

 )ص(الرسول 
 وبـأمر مـن اهللا      -لقد عين الرسول بنفسه     : قال العلوي 

ي كتب الحديث؛    خلفاءه من بعده في الحديث الوارد ف       –تعالى  
 ".الخلفاء بعدي اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيل: "حيث قال

 هل صحيح أن الرسول قال ذلك؟: قال الملك للوزير
إن الشيعة يقولـون بـأن      : اسمع أيها الملك  : قال العباسي 

وهـل هـذا    ) ٢٥٥(حي في دار الدنيا منذ سـنة        ) المهدي(
 معقول؟

فلبث ﴿: ل نوح النبي  اهللا يقول في القرآن حو    : قال العلوي 
 فهل يعجـز اهللا أن يبقـي        ﴾فيهم ألف سنة إال خمسين عاما     

 إنسانا هذه المدة؟
 أليس اهللا بيده الموت والحياة وهو على كل شيء قدير؟

 .ثم إن الرسول قال ذلك وهو صادق مصدق



 ٤٤٩

هل صـحيح أن    ): موجها الخطاب إلى الوزير   (قال الملك   
  العلوي؟الرسول أخبر بالمهدي، على ما يقوله

 .نعم: قال الوزير
فلماذا أنت تنكر الحقائق الواردة عندنا      : قال الملك للعباسي  

 نحن السنة؟
خوفا على عقيدة العوام أن تتنزل، وتميـل        : قال العباسي 

 .قلوبهم نحو الشيعة
اعلم أيها الملك أنه يكذب، وال يقول ذلك إال         : قال العلوي 

 !تملقا لك
 يكذب، وإني أعرف نفسـي      نعم إني أعلم أنه   : قال الملك 

بأني ال أصلح أن أكون إمام زمان الناس؛ ألني ال أعلم شيئا            
 .وأقضي غالب أوقاتي بالصيد والشئون اإلدارية

 أيها العلوي، ما هو إمام الزمان في رأيك؟: ثم قال الملك
اإلمـام  (إمام الزمان في نظري وعقيدتي هو       : قال العلوي 

دم الحديث حوله عن رسول      كما تق  - عليه السالم    -) المهدي
فمن عرفه مات ميتة المسلمين، وهـو مـن أهـل           ) ص(اهللا  
 .الجنة



 ٤٥٠

وهنا تهلل وجه الملك شاه وظهرت آثار الفرح والسـرور          
 :والتفت للحاضرين قائال

اعلموا أيتها الجماع أني قد اطمأننت ووثقـت مـن هـذه            
وعرفت وتيقنـت أن    ) وقد كانت دامت ثالثة أيام    ( المحاورة  

مع الشيعة في كل ما يقولون ويعتقدون وأن أهل السنة          الحق  
باطل مذهبهم منحرفة عقيدتهم، وأني أكـون ممـن إذا رأى           

 .الحق أذعن له واعترف به
نظام الملك وأنا كنت أعلم ذلك، وأن التشيع        : فقال الوزير 

حق وأنه المذهب الصحيح، فقط هو مذهب الشيعة من أيـام           
 .يعيدراستي؛ ولذا أعلن أنا أيضا تش

وهكذا دخل أغلب العلماء والوزراء والقواد الحاضرين في        
 .في مذهب الشيعة) وكان عددهم يقارب السبعين( المجلس 

وانتشر خبر تشيع الملك ونظام الملك والوزراء والقـواد         
والكتاب في كافة البالد، فدخل في التشيع عـدد كبيـر مـن             

لشـيعة  وأمر نظام الملك أن يدرس األساتذة مـذهب ا        . الناس
 .ببغداد

لكن بقي بعض علماء السنة الذين أصروا على مـذهبهم          
 ضد الملك ونظام الملـك      تالسابق، وأخذوا يحيكون المؤامرا   



 ٤٥١

وحملوه تبعة هذا األمر؛ إذ كان هو العقل المدمر للبالد حتى           
 ١٢امتدت إليه يد أثيمة بإيعاز هؤالء المعاندين، فاغتالوه في          

اغتـالوا الملـك شـاه       هـ وبعد ذلـك      ٤٨٥رمضان سنة   
وقد حضر المجلس والمحاورة وقد تم تسجيل كل        . السلجوقي

واختصار الرسالة إلـى    . ما دار في المجلس وحذف الزوائد     
هذا الحد والحمد هللا وحده، والصالة على محمٍد وآله األطياب          

 ).كتب في بغداد في المدرسة النظامية(وأصحابه األنجاب، 
 



 ٤٥٢

  المناظرة الثانيةالمناظرة الثانية
ا تقول في جعفر محمد الصادق عليه السالم؟        فم: قلت

 هل كان مجتهدا من المجتهدين؟
هو فوق االجتهاد، وفوق الوصف فـي العلـم         : قال

والتقى والنسب وعظيم الشأن وقد عد من علمائنا من تالميذه          
نحو أربعمائة رجل كلهم علماء فضالء مجتهدون، وأبو حنيفة         

 .أحدهم
ه، وجـواز تقليـد     قد اعترفت باجتهاده وتقـوا    : قلت

المجتهد، ونحن قد قلدناه فمن أين تعلم أنا على ضاللة وأنكم           
على الهداية؟ مع أننا نعتقد عصمته، وأنه ال يخطئ، بل مـا            
يحكم به هو حكم اهللا، ولنا على ذلك أدلة مدونة، وليس كأبي            

 .حنيفة يقول بالقياس والرأي واالستحسان
المعتزلـة،  إجماع كل أهل اإلسالم، حتى األشاعرة و      

على غزارة علمه، ووفور تقواه، والتواريخ والسير وكتـب         
الجرح والتعديل ونحو ذلك، ال يوجد طاعن عليه مـن بـين            
مخالفيه، وأعداء شيعته مع كثرتهم وعظم شأنهم في الـدنيا؛          
ألنهم كانوا ملوك األرض، والنـاس تحـب التقـرب إلـيهم            

ـ         ذبا فـي  بالصدق والكذب، ولم يقدر أحد أن يفتري عليـه ك



 ٤٥٣

الطعن ليتقرب به إلى ملوك عصره، وما ذاك إال لعلمه أنـه            
أن افترى كذبا كل من سمعه، وهذه مزية تميز هـو وآبـاؤه             

 .وأبناؤه الستة بها عن جميع خلقه
" المنخـول : "وهذا إمامكم الغزالي صنف كتابا سماه     

موضوعه الطعن على أبي حنيفة، وصنف بعـض فضـالء          
ذكر " لشريفة في الرد على أبي حنيفة     النكت ا "الشافعية كتاب   

 .أشياء كبيرة
وإنه عندنا من أهل البيت المطهرين بنص القـرآن،         
والتطهر هو التنزه عن اآلثام، وعن كل قبـيح وهـذا نفـس       
العصمة التي يدعيها الشيعة، وأبي حنيفة وجب تقليد المطهر         

 ). قرآنا(
وما ثبت في صحاح حـديثكم بـالطرق الصـحيحة          

إني مخلف فيكم ما إن تمسـكتم       : ((له عليه السالم  المتكثرة قو 
كتاب اهللا، وعترتي أهل بيتـي،      : به لن تضلوا بعدي الثقلين    

 ))وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض المرصود
مخلف فيكم كتـاب اهللا وأبـا حنيفـة، وال          : ولم يقل 

الشافعي وهذا يقتضي العلم بوجوب اتباعهم، وأن يوزع فيـه          



 ٤٥٤

تضائه ظن وجود االتباع، وذلك كاف لوجوب       فال ريب في اق   
 .العمل به

قال أنا ال أشك في اجتهادهم، وعلمـاء الشـيعة إن           
 .كانوا أقل من علماء السنة فهم فرقة

من كنت مواله، فعلي مواله؛ أنا      ): ((ص(وقال النبي   
مدينة العلم وعلي باباها، وأنت مني بمنزلـة هـارون مـن            

ظهر العداوة ألهل البيـت     موسى، وهناك من الصحابة من أ     
ونحب المخلصين منهم الحافظين، وصية اهللا ورسوله فـيهم         
كسلمان والمقدار وعمار، وأبي ذر ونتقرب إلى اهللا بحـبهم،          

 .ونسكت عن المجهول حالهم هذا اعتقادنا فيهم
وهذا معاوية قد سب عليا وأهل بيته عليهم السـالم،          

ولم ينقص ذلـك    واستمر ذلك في زمن بني أمية ثمانين سنة،         
 .من قدره عندكم
سأذكر لك ما ال يمكنك إنكار؛ وذلك أنـه قـد           : فقلت

لما جعل أسامة بن زيـد      ) ص(ثبت عندكم وعندنا أن النبي      
أميرا وجهزه إلى الشام، أمر الصـحابة عمومـا باتباعـه،           

جهـزوا  : (( وخصص أبا بكر وعمر وأمرهما باتباعه وقال      
 جيش أسامة وقد تخلـف      جيش أسامة، لعن اهللا من تأخر عن      



 ٤٥٥

الرجالن بإجماع المسلمين، فكانا ملعونين بـنص الرسـول         
 )).ونص اهللا؛ ألنه لم ينطق عن الهوى

إنما تخلفا باجتهـاد وشـفقة علـى الرسـول          : فقال
نسـأل  . كيف نمضي ونترك نبينا مريضـا     : والمسلمين وقاال 

 .اعنه الركبان، ورأيا صالح المسلمين في تخلفهم
الثابت فـي   ) ص(لى لسان الرسول    وهذا ذم لهما ع   

صحاحكم، قد بلغ حد التواتر، وهو عين ما ندعيه من ميـل            
كثير منهم إلى الملك والرئاسة والحياة الدنيا؛ وبسـبب ذلـك           

 وجـدوا فـي     - عليهم السالم    -أظهروا العداوة ألهل البيت     
 .أذاهم

وقد سمعنا بسير الملوك الذين قتلوا أبناءهم واألبناء الذين         
 وأظهر من ذلك في القـرآن       ، آباءهم حرصا على الملك    قتلوا

 وهي الفرار من الزحف     ،فقد أخبر بوقوع أكبر الكبائر منهم     
ويوم حنَيٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنكُم        ﴿ :قال اهللا تعالى  

لَّيو تْ ثُمبحا رِبم ضاَألر كُملَياقَتْ عضًئا وشَيِبِريندتُم م﴾ 
وقد كانوا أكثر من عشرة آالف، فلم يتخلف معه إال          

  والعباس وجماعة أخرى، والبـاقون       - عليه السالم    -علي  



 ٤٥٦

ــار     ــوا الع ــم يخش ــل، ول ــى القت ــيهم إل ــلموا نب  س
 .وال النار، ولم يستحيوا

وذكرت له أن عثمان ولى أمور المسلمين للفسـاق؛         
ة، ولم يالحظ اهللا في ذلك      لمحض القرابة بعد أن نهاه الصحاب     

حتى أظهروا المناكير من القتل وشرب الخمر، وأوى طريد         
إلى المدينة بعد أن طرده رسول اهللا منهـا         ) ص(رسول اهللا   

وسئل قبل ذلك أبو بكر وعمر في رده فلم يقبال، فعند ذلـك             
ثار عليه الناس فقتلوه، وكان الصحابة والتابعون بـين قاتـل        

 .نهم أحد وترك ثالثة أيام بغير مكانوراض ولم يحِم عنه م
وقد شهد عمار بن ياسر وزيد بن أسامة، وحذيفـة بـن            

ومن لَّم يحكُم ِبما َأنْزَل     ﴿اليمان، وجماعة آخرون بكفره وقالوا    
ونالْكَاِفر مه اُهللا فَُأولَِئك﴾. 

        ثم بينت له أن عمر قد فتح البالد بسيوف الصـحابة           
 كما نقل ومع ذلك ال يدل - عليهم السالم  -لبيت  وإمداد أهل ا  

على مدعاكم فيه؛ ألن ذلك للزيادة في ملكـه، ونحـن نجـد             
الملوك يسفكون الدماء لفتح البالد والزيادة فـي الملـك وإن           
استوجبت العقاب في اآلخرة، وما فعله عمر لزيـادة ملكـه           



 ٤٥٧

وإظهار صيته، وليس عليه في اآلخرة منه لوم، فـأي دليـل            
 .صالح باطنهعلى 

مـا زال   ): ((ص(وكذلك ابن عيينة قال رسول اهللا       
، ثم تكلم بكلمـة     ))أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال       
 خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول اهللا؟

فقال كلهم من قريش، وروي بطريق آخر إلى ابـن          
ال يزال هذا األمر في قريش ما       ) ((ص(قال رسول اهللا  : عمر

 )).اثنانبقي منهم 
هذا عين ما تقوله الشيعة وشـاهد بصـحة         : فقلت له 

معتقدهم، فال يتم إال على مـذهبهم فيكونـون هـم الفرقـة             
ألنهم هم المتمسكون بالخليفتين اللذين لـن يفترقـا         ) الناجية(

حتى يردا الحوض، القائلون باإلثني عشر خليفة، المـوادون         
 ودهـم أجـر     أهل بيت نبيهم عليهم السالم، الذين جعل اهللا         

قُل الَّ َأسَألُكُم علَيِه َأجرا ِإالَّ الْمودةَ ِفي        ﴿: الرسالة بقوله تعالى  
 فإن غير الشيعة لم يميزوهم، بل قدموا غيـرهم          ﴾ ...الْقُربى

 .عليهم، فال يضرهم تلبيس المتلبسين بالشبهات
ثم باحثته في مسائل كالمية كالرؤية والقضاء والقدر        

رعية كالمسح والمتعة، وذلك بعد أن كـان قـد          وفي مسائل ف  



 ٤٥٨

أذعن واستقر اإليمان في قلبه، وسب أعداء أهل البيت عموما          
لما تبين له أحوالهم، وما وقع منهم واتضـحت لـه حقيقـة             

وهللا الحمـد أوال وآخـرا      . الحال، وصار من خواص الشيعة    
وظاهرا وباطناَ وصلى اهللا على سيدنا محمد وآلـه الطيبـين           

 .اراألطه
 



 ٤٥٩

  المناظرة الثالثةالمناظرة الثالثة
 .لم يأت بذلك خبر وال علمته: فقلت له
لو كان في المتعة خير ما تركهـا رسـول اهللا           : فقال

) (وأمير المؤمنين. 
أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسـول اهللا          : فقلت له 

) (       ا، وذلك أن رسول اهللاكان محرم) (  عليهم  -واألئمة 
اإلماء، وال نكحوا الكتابيات، وال      كافة لم يتزوجوا ب    -السالم  

خالعوا، وال تزوجوا وال نكحوا السـند، وال أتجـروا إلـى            
األمصار وال جالسوا باعة للتجار، وليس ذلك كله محرمـا،          
وال منه شيء محظور إال ما خصت به الشيعة دون مخالفيها           

 .من القول
ة ال تقول الشيعة بنكاح الكتابية، انظر كتب الفقه الشـيعي             (

 )مثل كتاب الجامع للشرائع
فدع هذا وأخبرني عن رجل منكم يريد الحج،        : فقال

فدخل إلى مدينة السالم، فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها          
فتركها، وخرج إلى الحج، وكانت حامال منه، ولم يعلم بحالها          
فحج ومضى إلى بلده، وعاد بعد عشرين سنة، وقـد ولـدت            

دينة السالم، ثم وجد فيها تلك االبنـة        بنتا وشبت ثم عاد إلى م     



 ٤٦٠

فاستمتع بها وهو ال يعلم، أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع            
 .جدا

إن أوجب هـذا ذكرتـه تحـريم المتعـة          : فقلت له 
وتقبيحها، فلقد أوجب تحريم نكاح الميـراث، وكـل نكـاح           
وتقبيحه؛ وذلك أنه قد يتفق في مثل ما وصفت وجعلته طريقا           

ة؛ وذلك أنه ال يمنع أن يخرج رجل من أهل          إلى حظر المتع  
السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم، قاصـدا للحـج           
فينزل مدينة دار السالم ويحتاج إلى النكاح فيستدعي امـرأة          
من جيرانه حنبلية سنية، فيسألها أن تلتمس له امراة ينكحها،          
فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب ال ولي لها، فيرغب فيهـا            

عل المرأة أمرها إلى إمام المحلة وصـاحب مسـجدها،          وتج
فيحضر رجلين ممن يصلي معـه ويعقـد عليهـا النكـاح            
للخوارزمي السني الذي ال يرى المتعة، ويدخل بالمرأة ويقيم         
معها إلى وقت رحيل الحج إلى مكة ويستدعي الشيخ الـذي           
عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته، ويعطيهم عـدتها، ومـا          

من نفقتها، ثم يخرج من الحج وينصرف من مكة         يجب عليه   
على طريق البصرة ويرجع إلى بلده، وقد كانت المرأة حامال          
وهو ال يعلم، فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينـة السـالم             



 ٤٦١

للحج فينزل في تلك المحلة بعينها يسأل عن العجوز فيفقـدها           
و لموتها أو لسبب ما، فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابـة لهـا أ            

نظيرة لها في الداللة فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها           
فيرغب فيها، ويعقد عليها كما عقد على أمها بولي وشاهدين،          

 .ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته وال يجب
هـذا  : فقال القاضي أبو محمد بن معروف معترضا      

 أحل بهـذه    - تعالى   -االستدالل يوجب عليك أال يكون اهللا       
ية غير نكاح المتعة؛ ألنها ال تتضمن سواه وفي اإلجمـاع           اآل

على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليـل علـى بطـالن مـا             
 .اعتمدته

ليس دخل هذا الكالم على أصل االستدالل       : فقلت له 
وال يتضمن معتمدي ما ألزمنيه القاضي فيه، وذلك أن قولـه           

م َأن تَبتَغُوا ِبـَأمواِلكُم     وُأِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُ    .. .﴿: سبحانه
   ـاِفِحينسم رغَي ِصِنينحيتضـمن تحليـل المنـاكح       ﴾ ...م 

المخالفة للسفاح في الجملة ويدخل فيه نكـاح الـدوام مـن            
.. .﴿: الحرائر واإلماء، ثم يختص نكاح المتعة بقوله تعـالي        

       هـورُأج نفَـآتُوه نِبِه ِمنْه تُمتَعتَما اسـةً  فَمفَِريض ن... ﴾ 
وقد حرم اهللا عليك نسـاء      : (ويجري ذلك مجرى قول القائل    



 ٤٦٢

بأعيانهن، وأحل لكم ما عداهن فإن استمتعت منهن فـالحكم          
) فيه كذا وكذا، وإن نكحت الدوام فالحكم فيه كيـت وكيـت           

فيذكر فيه المحلالت في الجملة، وتبين له حكم نكاح بعضهن          
 نكاحهن كلهن، فما أعلمه زاد      كما ذكرنا له، ثم بين له أحكام      

 .عليها شيًئا
ثم قال الشيخ المفيد قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي          
الحسن أحمد بن القاسم المحمـدي وحضـره أبـو القاسـم            

فسأله بعض الشيعة عن الداللة على تحريم نكـاح         . الذراكي
والَِّذين هم ِلفُـروِجِهم    ﴿: المتعة عنده فاستدل بقول اهللا تعالى     

حاِفظُون *          رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم َأو اِجِهمولَى َأزِإالَّ ع
لُوِمينم *ونادالْع مه فَُأولَِئك ذَِلك اءرتَغَى وِن ابفَم﴾. 

 والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة وال بملك يمين،        
 .فبطل أن تكون حالال
 تكون زوجة وما حكيتـه      ما أنكرت أن  : فرد السائل 

 .عن الشيعة في ذلك األصل له
لو كانت زوجة لكانـت وارثـة؛ ألن        . فقال الذاركي 

االتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وراثة وموروثـة إال           
 .ما أخرجه الدليل في األمة والذمية والقاتلة



 ٤٦٣

 
ما أنكرت أن تكون المتعة أيضـا       : فرد عليه السائل  

الرق والقاتلة في خروجها عن     زوجة تجري مجرى الذمية و    
 .استحقاق الميراث، وضايقه في هذه المطالبة

فلما طال الكالم بينهما في هذه النكتة تـردد وقـال           
إن دليل على أنها ليست بزوجة أن القاصـد إلـى           : يالدارك

االستمتاع بها إذا قال لها تمتعينني نفسك؟ فأنعمت له حصلت          
 .حقها الطالقمتعة ليست بينها وبينه ميراث وال يل



 ٤٦٤
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 ٤٦٧

 األدب العالمي وإسهامه بالحارة المصرية العطاء العام ١٨
نيـل   وشاح ال  ،جائزة نوبل لآلداب   ( ة جائزة الدولة التقديري   األنواطالجوائز و ١٩

 )المصري
 سماع الموسيقى الشرقية.. جلوس المقاهي الشعبية الشهاداتالهوايات و ٢٠

 



 ٤٦٨

ة من أحد السحرة،     نبوء عبث األقدار أن الملك خوفو تلقى     
، ولكن العرش لن يكون ألبنائـه       خر حياته أنه سيحكم حتى آ   

 فتحـدد    أكثر من ذلـك    إلىستطاعت النبوءة أن تمضي     بل ا 
ولد في ذلك اليوم    " طفل"لعرش، إنه   الذي سيأخذ ا  ) الشخص(

 .بالذات، لكبير الكهنة في مدينة
     وال يتردد الملك في قيادة كوكبة من حرسـه الخـاص،           
واالتجاه فورا إلى تلك المدينة لوضع كبيـر الكهنـة أمـام            
مسئولياته من تقديم الوالء لفرعون والدولة على عاطفة األبوة      

 .ضرورة التخلص من الطفل: أي
ن الكاهن كان قد تلقى النبوءة نفسها على اإللـه          ولك

فخشي على ولده بطش فرعون، فعمد إلى تهريبه مـع أمـه            
ترعاها خادمة مخلصة، وما يكاد الموكب الملكي يصل حتى         
يقتل الكاهن نفسه ويقتل الملك طفال آخر حديث الوالدة مـع           
أمه والخادم في القصر، يظنهما المقصودين بالنبوءة ويعـود         

ا مطمئنا إلى أنه أبطل النبوءة تماما كما فعل فرعـون           راضي
آخر حين ذبح أبناءهم واستحيى نساءهم، واطمأن إلـى أنـه           

 .صار في مأمن من المعارضة واالنتقام



 ٤٦٩

 اسم غانية رائعة الحسن، كانت تقيم فـي قصـرها           رادوبيس
" أون"البديع في جزيرة صغيرة في عرض النيل، أمام مدينة          

وكان الملـك حـديث عهـد       " ع الثاني مرنو"عاصمة الملك   
بالعرش، كما كان شابا مندفعا في تحقيق ما يريد، وكـان ذا            

 .صبوات يبحث عن الحسن أينما
ويأبى الفرعون الشاب يختفي وراء حرسه، فيبـرز        
وحيدا، ويتلقى سهما نافذا في صدره على حين تهتف الجموع          
باسم الملكة التي صبرت طويال على جرحها ووقفـت علـى     

انب الكهنة والشعب، وطلب الملك وهو في النزع األخيـر          ج
أن يلفظ أنفاسه بين يدي رادوبيس فحققت له الملكـة أمينـة            
األخيرة، ولم يكن أمام رادوبيس سوى تجرع السم؛ حتـى ال           

 . تسقط
 هي ملحمة بطولة في السنوات األخيـرة        كفاح طيبة 

للغزاة الهكسوس في مصر ولم تبق إال منطقة طيبـة عنـد            
نوب الصعيد، ولكن أبو فيس يطمع في هذا الجزء البـاقي           ج

من البالد، وينظر بعين الريبة إلى طمـوح األسـرة التـي            
تحكمه، على نواياها من الرغبة في النمو والتصدي، فيسارع         

بإنهاء " سيكننرع"إلى التحرش بها ويبعث برسول ينذر الملك        



 ٤٧٠

، الـذي يعبـده الهكسـوس     " سـت "عبادة آمون وإقامة معبد     
أما الملـك الشـاب، فإنـه       ) أبو فيس ( واالعتراف بسلطان   

يرفض بكبرياء ويعلم أنها الحرب، فيقود جيشه إلى الشمال،         
ــل الشــاب   ــد جهــز جيشــه فقت  ولكــن العــدو كــان ق
وأسرع قائد الملك المهزوم إلى طيبة ورسم لها طريق الهرب          

 .حتى ال يقضي الهكسوس



 ٤٧١

  خان الخليليخان الخليلي
 أول صفحات الروايـة،     نحن أمام مجتمع الحرب من    

فالدافع األول لهجر أسرة عاكف لمسكنها في السكاكيني، وقد         
قضت فيه عمرا، هو تتالي الغارات األلمانية علـى الحـي،           

قرب المقام الحسيني؛   " خان الخليلي "وهي تفضل االنتقال إلى     
لتكون في جوار حفيد الرسول عليه السالم، وكما قـال األب           

ي الحسين رضوان اهللا عليه، وهـو     هي الحياة في ح   ": عاكف
حي الدين والمساجد، واأللمان أعقل من أن يضـربوا قلـب           

 ".اإلسالم وهم يخطبون ود المسلمين
فالتقينا بمجموعة من النماذج الهاربـة مـن الطبقـة      
االجتماعية والتي تلوك الكلمات الكبيرة وهي منصرفة إلـى         

 "مد عاطف أح"يتعرف  " الزهرة"األعمال الصغيرة فعلى مقهى     
" التوكل"و" اإلسالم"بمجموعة من سكان الحي يرددون كلمات       

ولكنهم ينهون مساءهم كل مسـاء لهـم        " الحرب"و" العدل"و
 .بتدخين المخدرات واالجتماع في بيت مشبوه

ولعل الكثيرين من شباب الجيل الجديد ال يعرف عن         
إال أنه دكتاتور ألمانيا ومؤسـس الحركـة النازيـة،          " هتلر"

ل الحرب الكبرى التي التهمت ماليين البشر ولكن هذا         ومشع



 ٤٧٢

أحد وجهي الصورة، أما الوجه اآلخر الذي يجب أن يعرفـه           
شبابنا فهو موقف العالم العربي منه، ويمكن أن نفرق هنا بين           

فهو موال للحلفاء تحت ضغط جيوشـهم       . موقف الحكومات 
الموجودة بالفعل على األرض العربية، أو طواعيـة وبـين          

قف قلة المثقفين رأت خطر النازية والمعنى الرهيب الذي         مو
 .ينطوي عليه انتصارها

ولكن القطاع األكبر من عامة المتعلمـين والقطـاع         
األعظم من الشعب كان يتمنى انتصار األلمان، تدفعـه إلـى           
ذلك كراهيته لالستعمار والمستعمرين وما ذاق من شـرهم،         

دعايـة النازيـة    باإلضافة إلى شعور آخر خطير صـنعته ال       
الذكية، يصوره هذا الحوار بين رواد المقهى، وقـال رجـل           

إن : منهم لن يبلغ األذى مهبط رأس الحسين فقال اآلخر قـل          
 .شاء اهللا

إنمـا  ": إن المسلمين حين يرددون قـول الرسـول       
إلى داللتـه النفسـية     " األعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى     

ـ   الداخلية التي تسير     د القصـد والعمـل،     إلى ضرورة توحي
 ). وهتلر نيته طيبة(

 



 ٤٧٣

والمعلم نونو الخطاط شخصية من الناحيـة الفنيـة         
شديدة الحيوية والخصوبة ولكنها تعتبر مسطحة كشفت عـن         

معلون أبو الدنيا ال زهـدا،      : نفسها بأسلوب ابن البلد وحديثه    
ولكن عشقا، وأخطر ما نصادف هو أحمد راشـد المحـامي           

 . القهوة وهو فوضوياليساري الذي يجلس في
 



 ٤٧٤

  زقاق المدقزقاق المدق
سـامقة  " مئذنة" فبين اللهاث والعرق والضياع، ترتفع

 "النسـب "تشع نورا وبهاء، وتتمكن من خالل ذلك أن تحفظ          
وأن تقـيم التـوازن المقبـول،       " األبعاد السلوكية "األخالقية و 

والمطلوب بين ماديات الحياة واإلنسانية في صورتها القاسية        
 .ين تسمو إلى آفاق من نور وسالموروحانيتها ح

وفي نهاية الجلسة يلقي بالحكم فيكون الختام، وكذلك        
في زقاق المدق وتحليله الرائع لمعنى      " رضوان الحسين "كان  

الحياة والخطيئة، والعفو اإللهي، واإليمان السلوكي في نهاية        
الرواية كان حكما وضوءا كاشفا لكل ما مضى من أحـداث           

نا بعد أن ننتهي من قراءتهـا ونصـل إلـى           الرواية، حتى إن  
الصفحات التي ينفرد فيها بالحديث، وهو يودع النـاس فـي           
منطلقة للحج، ولكنه يبرز المعنى لكل ما مضى من أحـداث           
بشعة في الزقاق أن اللمسة التي يضيفها عباس الحلو ليسـت           
كافية لتخفيف إحساسنا بالكارثة وفقدان األمل، إن مسـئوليته         

أسس إسالمية صريحة، إن نقاد نجيب محفـوظ        تنهض على   
 .كانوا دائما في غاية الفطنة ويعرفون ما يريد الحسيني



 ٤٧٥

بوضـع اللمسـة    " رشوان الحسـين  "ال ينفرد السيد    
الروحية في ثنايا اللوحة المادية الصلبة؛ إذ يشـاركه الشـيخ           
درويش، ولكنه يختلف عنه اختالفا بينـا، الشـيخ درويـش           

حب آل البيت، وآثر السيدة زينب بمحبة       مجذوب، تعلق قلبه ب   
خاصة، وبحث في رحابها عن الخالص السلبي من أوشـاب          
الدنيا، فعاش على وفاق مع نفسه وهجر الوجود العام منسحبا          

 .داخل نفسه، مكتفيا بعالمه الخاص الذي صنعه بخياله
لقد كان موظفًا واضطهد، وآمن بأنه كفاءة مظلومة،        

قت الروح الشـاردة وهامـت فـي        فأفلت زمام العقل وانطل   
أشواقها السارية في غيب ال يعرف حدوده وانتقل إلى حـال           
من السالم والطمأنينة والغبطة، ومع ذلك لم يأت بالمعجزات         
وقراءة الغيب، وبذلك ظلت الرمزية في حدود التعبير عـن          
األعماق البيضاء للزقاق المجهد بالصراع اليومي في الحيـاة         

 .ه المحدودة، وإمكانياته المنعدمةالضيقة أمام قدرات
في نظر  " األكمل"ولكن إذا كان السيد رضوان يمثل       

مريد "الزقاق، فإنه ليس كذلك في نظر نفسه، إنه ال يزيد عن            
يتأمل نفسه والحياة من حوله ويرى فـي كـل          " على الطريق 



 ٤٧٦

شيء مهما كان مألوفا آية على عظمة الخالق وأعجوبة مـن           
 . لم يجمد البصيرةاألعاجيب؛ فتسليمه هللا



 ٤٧٧

  المراياالمرايا
إبراهيم عقل هو الشخصية األولى في الرواية كلها،         
وحياته ونهايته إجمال لإلحباطات والهزائم والنهايات القاسية       
التي لحقت بأكثر شخصيات المرايـا، لقـد حصـل علـى            
الدكتوراه من السربون، وبشر في شبابه بثورة فكرية، ولكن         

لدكتور طعن في اإلسالم فـي      شخصا ال خالق له أشاع أن ا      
رسالة الدكتوراه، متملقا المبشرين من المستشرقين، ولم يكن        
الدكتور ذا طبيعة مقاتلة شديد الخوف على وظيفته، فلم يلجأ          
لتوضيح موقفه بقدر ما لجـأ إلـى التوسـل واالسترضـاء            
والتنصل وهكذا قضت عليه الضربة األولى قبل أن يـنهض          

 .على قدميه
تور يدعو إلى المثل العليا والبحث عـن        لقد كان الدك  

الحقيقة حين كان تالميذه يرون في التأمل هروبا، ويـدعون          
إلى االلتحام بواقعهم المباشر بما تعاني بالدهم من انحـراف          
سياسي وضياع وطني، وكان الدكتور يعارضهم في منحنـى         
هذا االهتمام وواضح أنه فقد ولديه ليس بسـبب مـن مثلـه             

ا بسبب هذا الفساد السياسي الذي رفض يومـا أن          العليا، وإنم 



 ٤٧٨

يتصدى له، بل قبل معاداة اإلسالم في شبابه مؤشرا عكسـيا           
 .على نهايته التي اتسمت بالسلبية، والدروشة

وفي مقابل هذه النهاية المقهورة للدكتور إبراهيم عقل        
والذي لم يختر التدين عن طواعية، وإنما ساقته إليه كارثته،          

صية رضا حمادة الذي مات أخوه شهيدا في ثـورة          ونجد شخ 
 واشتدت معاملته، وحملة ما يطيـق ومـا ال يطيـق            ١٩١٩

وطالب بالعلم واألخالق والوطنية والتفوق، وقد تخرج مـن         
الحقوق وأعتقل بعد الثورة تلفت أعصابه ويعتـزل زمـالءه          

غادر حيه القديم إلى مصر     .. انتهى رضا حمادة  : وقلت لنفس 
نه من أبرز المحامين وهو عاكف على تأليف مـا          الجديدة، إ 

والمؤلـف يعـالج    ) دائرة المعارف والعلوم الجنائيـة    : (سماه
قضية العقيدة الدينية المسـتنيرة مـن شـوائب التعصـب،           
والخارقة أنه يساري، ولكن شخصيته أخالقية هي التي وقفت         
أمام ما يعصف حياته، وجابه الحياة بإرادة من فوالذ وظـل           

 .قته الطيبة باألصدقاء والصالوناتعلى عال
لقد ظهر أمامنا نموذج عبـاس فـوزي، وزهـرات          
حسونة مثلين لالستغالل وبشاعة السلوك، وإن اختلفـا فـي          
 المظهــر، فأولهمــا مشــغول بتحقيــق التــراث العربــي 



 ٤٧٩

مـا هـي الثـورة      : ال يمتد اهتمامه إلى غيره، وسأل حانقًا      
رول، ولكنها القـرآن    الحقيقية في بالد العرب وقال ليس البت      

الكريم والسيرة النبوية، ونمضي نحـو المتـاجرة باإلسـالم          
 .بزهران حسونة عمله بالسوق السوداء



 ٤٨٠

  ٣٠٣٠القاهرة القاهرة 
 وهي السنة التـي     ١٩٣٢القاهرة الجديدة هي قاهرة     

شهدت أعنف أزمة اقتصادية ودستورية في مصر والقـاهرة         
 . فيهكالجامعة وقسم الفلسفة قد أوشك أن يتخرج الكاتب

في مساكن الطلبة نلتقي بأربعـة أصـدقاء، أحـدهم          
متدين وثانيهم يتباهى بإلحاده وفكره المادي، وثالثهم متحلـل         
من كافة القيم، ورابعهم ال لون له، طالب وصحفي يسمع وال           

 يحيا الوفد ولو فيها رفد" يتكلم، وإن زعم أنه وفدي." 
 أما األساس النفسي واالجتماعي الـذي أقـام عليـه         

إن أسرتي لن تورثني شـيئا      ": فلسفته المدمرة فيوضحه بقوله   
فهو ينظر إلى   " أسعد به، فال يجوز أن أرث عنها ما أشقى به         

الدين، وهكذا تخرج محجوب كما يتخرج زمـياله اليمينـي          
واليساري على نحو ما نقول في أيامنا، ولكنه ال يجد وظيفة           

 .إال أن يرضى بالزواج منها
إذا :  بنبرات تنم عـن األسـى      قال مأمون رضوان  "

تزعزع إيمان اإلنسان باهللا غدا صيدا سهالً لكل شر، فابتسم          
اسمح لي أن أحتج على هذا االتهـام وقـال          : علي طه وقال  

أنت لك إيمانك الخاص ولو أنـي       : مأمون رضوان مستدركًا  



 ٤٨١

كنت أراه دون الكفاية، فقهقه أحمد بدير ضاحكًا، وال شك في           
لمجلـة التـي تباركهـا اآلن بتمنياتـك،         هذا ستهاجمك هذه ا   

ومن ( وتتهمك بالرجعية والجمود، وستتهم بالزيغ واإلباحية       
 فهز علي طه رأسه، فال     ) اللي يعيش يا ما يشوف    ) ( يِعش ير

تنس نصيب المجتمع من جريرته، فالمجتمع الذي نعيش فيـه   
يغري على الجريمة، فإنه يحمي المجرمين األقوياء وينهـال         

 !".هل يكفي أن يستقيل ذلك الوزير؟"راد الضعفاء، على األف
إن مأمون رضوان أحب وخطب، ولكنـه يجـالس         
خطيبته بين أسرته، فلم يفكر في اختالس موعد أو خلوة، وقد           
وضع همه في العمل وصار التفوق لم يجعل من إيمانه سبيالً           

 أن يكون   - وإن أخفق    -إلى الزهد، ولكن إلى القوى والعمل       
ن تفوقه مثار لحسد الحاسدين، وسـلوكه احتقـار         محبوبا؛ أل 

 .صامت لحياة اآلخرين
علي طه معجب حقًا وصدقًا بمأمون رضوان؛ فهـو         
يؤمن بإمكان تعايش األفكار المعارضة، وإمكـان التعامـل         
النزيه مع أصحابها، وهذا أول خروج على الماركسية، فلسنا         

طاقتـه  ب"بـل إنـه يقـدم       ) الصراع(أو  ) الحتمية( هنا أمام   
غير فقيـر واشـتراكي، ملحـد       ": ألصدقائه قائال " الشخصية



 ٤٨٢

وشريف، عاشق عذري، وأكثر من ذلك فإن تجربته العاطفية         
 ".إحسان"مع 



 ٤٨٣

  السكريةالسكرية
وسواء أراد نجيب محفوظ أن نلحظ هذا التـوازي،         
ولو مرحليا في روايته، أو لم يرد، فإن المضمون السياسـي           

داية كل جزء ونهايتـه؛     واضح في أجزاء الثالثية، ليس في ب      
حيث ارتكزت تلك األجزاء على أحداث سياسـية واضـحة          
وحسب، وإنما عبر انتقاالتهـا الداخليـة ومسـالكها، وهـذا           
المضمون السياسي ال ينافسـه وضـوحا غيـر المضـمون           
الميتافيزيقي النابع من امتدادها الزمني، والماثل في غرائـب         

لشاسـعة المخيفـة    ما تصنع المصادفات، وفي تلك المساحة ا      
 .أحيانا بين األناني والوقائع المادية

لقد مثل السيد أحمد جيل التوفيق الذي انتهـى إلـى           
التلفيق في محاولته أن يمثل المؤمن الحق الصـالح الخيـر           
واستسالمه في الوقت نفسه لنزواته الخاصة التي تتالءم مـع          
ه قسوته على أسرته، وحزمه في تقويم سلوك أفرادها، ورأينا        

يزاول كافة نشاطاته االجتماعية بأكبر قدر من السلبية، إنـه          
يقرأ الفاتحة أن يعود سعد زغلول من المنفى، ويوقع بحماسه          
على عرائض التوكيل للمطالبة بحق األمة ويعجب بالفتيـان         

 .المتطوعين لتنظيم المظاهرات لكنه ال يشارك فيها



 ٤٨٤

قـي  ثم جاء جيل كمال الجيل المرحلة بعد الجيل األف        
الذي يريد أن يجمع في موازاة مطلقة بين كل ما يريد، فتقلب            
كمال بين مرحلتين واحدة بعد األخرى ظاهرهمـا التنـاقض          
وباطنهما الصلة النفسية بينهما، إنه مصاب بدوار االنتقـالي         
كما وصف بأنه فقد لإلرادة سلبي باحث عن المطلـق، ومـا            

ئن إلى نسـبة    يحيط به من اجتهادات وعقائد اجتماعية، فيطم      
الوصول بالحسين ويطمئن إلى الحسين نفسه، ويحافظ علـى         

 .أداء فرائضه ويتحرز من االستسالم لشهواته
 إذ  - ابنـي خديجـة      -إن عبد المنعم وأحمد شوكت      

انضم أولهما إلى جماعة اإلخوان المسلمين وعمل اآلخر في         
 .مجلة تروج للفكر الماركسي تحت ستار العلمية واالجتماعية

د المنعم شوكت، وأخوه أحمد يستقطبان المستوى       عب
الفكرى في السكرية وأن شاركهما في الوجـود واالهتمـام          
الكمي، ابن خالها رضوان تلك الشخصية الشاذة التي جمعت         
بين االنحالل األخالقي والمغاالة السياسية، على أن انحراف        
رضوان كما يمكن تفسيره بمبادئ المذهب الطبيعي من حيث         

تمام بالوراثة كعنصر فعال في تكييف اإلنسان، وبمبادئ        االه
الواقعية القائلة بان الجوانب المسفة والمأزومة هي اإلنسـان         



 ٤٨٥

، فإنه يمكن   يالحقيقي وبهما معا في التعويل على الوسط البيئ       
 .تفسيره أيضا بأنه رمز النحراف وارتكاس الحياة الحزبية

شخصـيات  السيد أحمد عبد الجواد إذا هو أطـول ال        
عمرا نلقاه في البداية وقد بارح األربعين منذ سنوات قالئل،          

 .ويمضي معنا حتى يشارف السبعين
والسيد إنسان مفعم بحرارة الحياة محب لمتعة، ولكنه        
أيضا عامر الروح بحب اهللا، يؤدي واجباته الدينية الظـاهرة          
في صورتها الخاشعة التامة مؤمنا بضرورتها، معاقبا نفسـه         

الده إذا تسلل شيء من اإلهمال إلى هـذا الجانـب مـن             وأو
 .معتقداته

وال بد أن نتيح للسيد فرصة الدفاع عـن نفسـه، أو            
شرح وجهة نظره الخاصة التي يبرر بها حياته العجيبة، وها          
هو ذا جالس في دكانه، وقد أقبل عليه الشيخ متـولي عبـد             

هديته الصمد العجوز الصالح، فأمر السيد على الفور بإعداد         
 :المعتادة من الصابون واألرز والسكر إلخ، ثم يمضي الحوار

يا لك من رجل شهم جميل المروءة يا أحمد يا ابـن            "
 "عبد الجواد



 ٤٨٦

أستغفر : ضا، وقال بصوت خفيضفابتسم السيد في ر
 .شيخ عبد الصماهللا يا 

ال تتجل أن مثلي ال يلقى الثناء إال        :       فبادرة الشيخ قائال  
 .ول الحق على سبيل التشجيع يا ابن عبد الجوادتمهيدا لق

وكمال هو االبن األصغر للسيد أحمد عبد الجواد، في         
البداية نجده يجهد نفسه ليفت إليه أنظـار األسـرة فيختلـق            
األكاذيب والحوادث المرعبة، وينشأ في رعاية أمه، وأختـه         
 الظليلة من قسوة أبيه فيتعلق بالحسين تعلقا شديدا ويستقر في         

نفسه أنه من ساللته ويمضي موكب الزمن حتى يحلق فـي           
 .رومانسية صوفية حالمة

وعايدة شداد تذكرنا هنا ببياتريس أو بياتريشا، فـي         
 "بيارتيس"فقد كانت   " الكوميديا اإللهية "ملحمة دانتي العظيمة    

حبيبة للشاعر اإليطالي رباها في طفولته وأحبها في مطلـع          
وظلت تداعب خياله وتجذب أفكاره     شبابه، ولكنه لم يتزوجها،     

إلى أن ماتت الفتاة شابة، وحين أنشأ ملحمته ووصف فيها في           
جو شعري رحلته بين الجنة تلك الحبيبة القديمة إيماء رمـزا           
إلى المغزى العظيم الذي يصنعه الحب أو يمثله بالنسبة للنفس          
اإلنسانية، إنه حين يسمو ال يكون الحب إال ساميا يقودها إلى           



 ٤٨٧

التطهير، ويخلصها من أدرانهـا، ويلقنهـا القـوة ويلهمهـا           
الشجاعة والعظمة، وهكذا كانت عايدة بالنسبة لكمـال لقـد          

 .تحولت إلى رمز عظيم أطلقه بالشعر



 ٤٨٨

  اللص والكالباللص والكالب
لقد تابع الناس من خالل الصحافة وكانوا بمشاعرهم        
بجانب اللص ويتمنون بجد أن ال تعرفه الشرطة، وال تقـوى           

ياده، ومن ثم رأيها في مفهوم النظام واإلصـالح،         على اصط 
وأيضا سنذكر أنها ألفت قبيل صدور القرارات االشـتراكية         

 ولقد كان سعيد مهران فيما تعلـم مـن رءوف           ١٩٦١سنة  
علوان الصحفي الثوري كما تبدى في حين يطالب ببعض ما          
أنجزت تلك القرارات، ولكن شتان بين المطالبـة والقـرار          

ه المقارنة الثالثية األضالع ستمثل صلة وتميـزا        والواقع وهذ 
بين سعيد مهران وشخصيات أخرى سـابقة والحقـة فـي           

 .روايات نجيب محفوظ
سيبدو سعيد مهران ثائرا فرديا على نحـو مـا رأى           

وأنه لذلك أخفق، ولكن هذا التفسير يحاول       " التأمالت"صاحب  
تمد مـن   أن يمأل إطارا وضع قبل ميالده نفسه، واألفق المس        

طبيعة العلم الفني هو أنه يعبر عن الثورية المنحرفة، فهو لم           
يختلف عن رءوف علوان في النوع، وإنمـا فـي الدرجـة            
والوسيلة؛ فرءوف انتهازي متسلق أطلـق قلمـه الشـجاع           
بدعاوى عريضة مجلجلة، حتى اشترته صحيفة ثرية فـراح         



 ٤٨٩

عن موضوعات  " الشحاذ"يكتب مثل مصطفى المنياوي، فهي      
وضع في صف اللب والفشار تسلية لذيذة إلنـاء ملـولين،           ت

 .ونسي هدفه القديم
يتمثل الجانب الروحي المباشر في هذه الرواية فـي         
الشيخ علي الجنيدي  الصوفي المعتزل في الخالء بين المدينة          
والصحراء، كان مهران األب من أتباع ورجال حلقة الـذكر          

نه الطفل سـلوك ذات     الدائمين، وقد حاول جاهدا أن يعود اب      
الطريق، ولكن الفتى المتمرد ظل عاصـيا إلـى أن فلسـف            

 .رءوف علوان معنى سرقته فانصرف إلى الوجهة الجديدة
يمكن أن تفهـم    " توضأ وأقرأ "ولكن العبارة المتكررة    

على المستوى الرمزي، الذي يتجاوز المدلول الحرفي، وليس        
ومعـانيهم  في هذا شيء التعسف، فأقوال المتصوفة رمـوز         

توضـأ  "المباشرة قليلة أو معدومة، ومن ثم تكـون العبـارة           
دعوى إلى البدء من جديد على أساس جديد مؤسـس          " واقرأ

على المعرفة بالنفس اإلنسانية ومضمونها الروحي وحـدود        
مضطربها المادي، وهو ما تعنيه الدعوة إلى القراءة ويكـون          

 .الوضوء رمزا للبداية الجديدة



 ٤٩٠

إنها كانت  : حديثه إلى نفسه قوله عن نور     ويلفتنا في   
جزءا ال يصح أن يتجزأ من حياته الممزقة المترنحـة فـوق            
الهاوية، فهو يشعر أخيرا بمغزى خلو ثورته مـن الحـب؛           
فالمعنى النهائي ألي ثورة ال يغلفها الحب، ويهديها أن تتحول          

 .إلى حركة طائشة حاقدة
 



 ٤٩١

  الشحاذالشحاذ
وهو شحاذ بـرغم    تلك هي مشكلة عمر الحمزاوي،      

نجاحه في مهنة المحاماة وثرائه الملحوظ، وحياته الخصـيبة         
بحب قديم ما زال يمده بفيض من العطـاء حـب زوجتـه             

 .وابنتيه
وصاحب السيارة الكـاديالك الفارهـة والعمـارات        
الثالث، ومكتب المحاماة الناجح بمقاييس الحياة الدارجة، هو        

إنها المثاليـة، وإنمـا     بمقاييس أخرى ال نقول     " الشحاذ"عينة  
اإلنسانية الصميمة؛ ألنه يعيش بتلفيق فلسفي، وترقيع فكري،        
وتمضي حياته تسيره وال يسيرها، فيتلقى النجاح بفتور؛ ألنه         
ال يقصده بل ال يتعمده، ويتلقى الهزيمة بفتور؛ ألنه لم يعمل           
لتالفيها، ولم ينظر ألبعد من مواقع قديمة عمر الحماوي لـه           

جتماعية كما الحظ الدكتور الشطي، لقد ولـد مـع          داللته اال 
ثورة سعد زغلول، وهي ثورة الطبقة الوسطى، وأفادت منها         

 وهـو   ١٩٣٥تلك الطبقة أكبر الفائدة، واستقر وضعه سـنة         
العام الذي شهد انتهاء الثورة العشبية، وبدأت األحزاب تلعب         
بطريقتها الخاصة في تلك الفترة المبكرة تعرف الشاب علـى          



 ٤٩٢

لفكر الماركسي، ولم يحل المذهب دون حسه الفني المبكـر،          ا
 . ولكنه بعد أحداث جسام لم تنل منه شخصيا ما لبث

لذلك فإن عمر الحمزاوي مرتد من الناحية الفكريـة         
والسياسية، وليس هو بأول مرتد عند نجيب محفـوظ؛ فمنـذ           

ونحن نرى أصنافا مـن البشـر       " رادوبيس"القائد طاهو في    
 النفسي عن تحمل وثباتهم الذهنية وأحالمهـم        يضعف قوامهم 

 .والواقعي للحمزاوي نجده في كمال
يجعل الكاتب في كلمات رحلة الحمزاوي من اإليمان        
إلى اإللحاد االجتماعي، كان الحمزاوي والمنياوي يجتمعـان        

أنت تعلم أن الشـعر     : للشعر بصفة خاصة  . حول حبهما للفن  
غمـة تـرقص لهـا      هو حياتي، وأن تزواج شطرين ينجب ن      

أجنحة السماوات هذا الوجود من حولنا ليس إال تكوينا فنيـا،           
 .ولم يكن عثمان مصابا بلوثة الفن

إن إحساس الهزيمة ال يزال كامنا في أعماقنا؛ فحين         
ضاع الهدف صارت حياته بال معنى، وانتهى إلـى موقـف           

النشـوة  : الباحث عن شيء غامض ال يدريه يسميه أحيانـا        
 الوجود، ويحاول أن يكشف نوعا من التطابق بين         وأحيانا سر 

الشيئين فيسبغ على النشوة مفهوما روحيا الشعورية، ولكنه ال         



 ٤٩٣

يجدها ويتورط في عالقات نسائية لكنها ال تنجيه إال بقدر ما           
يشغل نفسه بمقدماتها وانتهى إلى أن صار جزيرة معزولـة          

 .بمعنى الكلمة
 



 ٤٩٤

  ثرثرة فوق النيلثرثرة فوق النيل
رواية بالتي قبلها، فإذا كنا هناك بصـدد        ترتبط هذه ال  

 مـن الشـحاذين خلـت       "قطيع"شحاذ واحد، فإننا هنا بصدد      
" عوامة"فنفوا أنفسهم نفيا اختياريا في      " من المعنى "حياتهم من   

يزاولون حياتهم الخاصة رافضين؛ لكافـة قـيم مجـتمعهم          
صانعين ألنفسهم خالل الغيبوبة من الدخان األزرق كل مساء         

خاصا يزاولون في عالمهم هذا كل ما هو مـن ألـوان    عالما  
 .الرفض والقبول

سنالحظ أوال أنهم في مجموعهم ينتمون إلى طبقـة         
المثقفين إن صح أن المثقفين طبقة، وأنهم موظفـون علـى           
جانب من التوفيق في وظائفهم باستثناء أنـيس زكـي، وأن           

 لم تخل من نضال وطمـوح       - أو بعضهم    -حياتهم األولى   
ع لصنع حياة جديدة، ولكن كما قال مصطفى المنيـاوي          وتطل
الدولة حتى المطامح وتولـت رعايتهـا علـى         " الشحاذ"في  

 .طريقتها الخاصة
إرادة الحياة وتبادلوا األفكـار إرادة الحيـاة مطلـب          
مؤكد، ولكنها قد تفضي إلى العبث أجل ما المانع، وهل تكفي           

 الحياة نفسها   لخلق البطل، ثم إن البطل هو من يضحي بإرادة        



 ٤٩٥

في سبيل شيء آخر هو أسمى في نظره من الحياة، فكيـف            
 .يتأتى ذلك الشيء

بين رفاق العوامة من يبحث عن المطلق أيضا ومن         
يبحث عن النشوة، ولكن هل البحث عن المطلق يعتبر تهويما          
ضبابيا هدفه التهرب من المسئولية، إن رفـاق العولمـة ال           

لمطلق تهربا من المسئولية فإن     يوافقون على ذلك، فإذا كان ا     
 .المسئولية سبيل الكثيرين للهروب من المطلق

ووجه المغالطة أن جماعة العولمة تريد الحياة، ولكن        
أية حياة تلك هي القضية والمشكلة التي كان ينبغي أن توضع           

تلـك  " إرادة اإلنسـان  "كبذرة للمبدأ الجديد هي البحث عـن        
عام وليس الفردي، وحافظـت     اإلرادة التي ارتبطت بوجوده ال    

إلى وجود كإنسـان    ) الحياة(عليه، وتجاوزت وجوده المادي     
 .الوجود العقلي والروحي

وحين يحلم أنيس زكي ويرحل خياله منقبا في تاريخ         
مصر، فإنه يتجه كثيرا إلى تاريخها القديم الضارب في القدم،          

فـي هـذه    . وفي مقطع من أروع ما أبدع قلم نجيب محفوظ        
ية نعيش مع أنيس زكي في نضاله اإلنساني حين واجه          الروا

الطبيعة القاسية وقاوم اآلفات والحشرات، ورحل وراء الماء        



 ٤٩٦

والزرع وجاهد كل العوائق ليفرض إرادته اإلنسانية، وولدت        
 ".أعاجيب وبذرت المعجزات وال شاهد إال الدلتا



 ٤٩٧

  ميرامارميرامار
إن ميرامار تعمق هذه الرؤية لقد الحـت إنـذارات          

نهيار في الثرثرة فوق النيل التي تعبر عن مجتمع مـأزوم           اال
لم يعد يجد ما يستحق اهتمامه؛ ألنه ليس موضع اهتمام مـن            
أحد مجتمع الفائضين عن الحاجة أي المثقفين بمن فيهم أولئك          
الذين حملوا باالشـتراكية، والـذين اعتنقـوا االشـتراكية،          

لنضال كما في   وناضلوا في سبيلها ودفعوا حريتهم ثمنا لهذا ا       
، وهنا سيجتمع أطراف القضية في بنسيون ميرامار،        "الشحاذ"

سيجتمع من يمثل الماضي في تياره الشامل مع مـن يمثـل            
الماضي في وجهه اإلقطـاعي األسـتقراطي، ومـن يمثـل           
الماضي المدان سلفا فال يكون أمامه إال أن يكـون الضـائع            

 .مستقبالً
وقت الـراهن،   ومن يمثل المستقبل من وجهة نظر ال      

وليس عجيبا أن يكون هذا الشخص أول ضحية يتردد ذكرها          
في البنسيون، وأن يتكشف عن انتهازيتـه دونهـا انتهازيـة           

 .رءوف علوان
البد أن نذكر عجوز الميرامار الطيب عامر وجـدي         
ذا اليد المدبوغة التي تذكره هو بالمومياء، وإذا كان قد عاش           



 ٤٩٨

االتحاد القومي، فمعنى   من عصر الحزب الوطني إلى عصر       
ذلك أننا أمام تجربة تاريخية ال يستهان بهـا هـذه التجربـة             
ارتبطت بمستوى اجتماعي معين، واتخذت مسـارا اختيـر         
بعناية وانتهت بالبطولة الصامتة، أعني أنها ليسـت إفالسـا          
برغم صمتها، إنه صمت الحكمة ممتزجة بالتقـدير، تقـدير          

نطـق التطـور وعـدم      الظروف في األقل واالعتـراف بم     
 .منطقيته

نفثـة  .. أخيرا اإلسكندرية قطر النـدى    .. اإلسكندرية
السحابة البيضاء مهبط الشعاع المغسول بماء السماء، وقلـب         

 .الذكريات المبللة بالشهد والدموع
عامر وجدي ابن شيخ متدين، هو واعظ مسجد كبير         
باإلسكندرية ذهب ليتعلم في األزهر منطلقا من رغبـة أبيـه           
بالطبع، ولكن حاسته الفنية غلبته كما غلبت الشـاعر كامـل           
الشناوي والشاعر طاهر أبا فاشا، والموسيقار الشيخ زكريـا         

يبدأ من الدين وينتهي إلى الفن، ويعجز       .. أحمد وغيرهم كثير  
 .عن المزاوجة ال ألن الدين ال يقبل الفن

زهرة رمز مصر، ذات الخصوبة والبساطة والرغبة       
 وتصير شيئا زهرة قبلت الزواج من سرحان لم         في أن تتقدم  



 ٤٩٩

تر غرابة أن يخطبها حامل الشهادة الجماعية لقد مضى عهد          
الشهادات وجاء عهد العمل، والعمـل قيمـة إنسـانية عليـا            

 .بصرف النظر عن الظروف



 ٥٠٠

   أوالد حارتنا أوالد حارتنا
وقد أثارت هذه الرواية لغطا كثيرا في داللتها العقدية         

ؤلفها من قائمة مؤلفاته التـي يلحقهـا        الدينية حتى أسقطها م   
بكتبه، هي لم تطبع في مصر إلى اآلن، وإن نشرت مسلسلة           
ألول مرة بها هي تثير بالفعل الكثير من الشك وإذا يحتسبها           
كل فريق بين مكاسبه، فإن النقاد الماديين يحاولون تصـنيفها          
لصالح اتجاههم الفكري بالتركيز على جانب وإهمال جوانب        

يس من السهل الغض من أهميتها، بـل قـد يبـالغ            أخرى ل 
بعضهم فيحاول أن ينزع عن الرواية أساسها الفكري تمهيـدا          

 .لنزع مفهومها الرمزي والباسط ثيابا جديدة
: ونحن لن نختلف حول جوهر الدين، ولكن حين يقال        

إن الرواية توكيد كذلك بأن هذا الجوهر اإلنساني للدين يجعل          
 . واستمرارا لرسالة األديانمن العلم امتدادا

فالرواية تحاول أن تعرض التاريخ اإلنسـاني مـن         
زاوية خاصة، وقد حرصت على صدق التـوازي واإليحـاء    
بقدر ما يحتمل عمالً فنيا، ليس تعليم الدين أو تبسيط بمبادئه           
من بين أهدافه، كما أن التعرض لتاريخ البشرية السابق على          

 يخـالج الكاتـب بأيـة درجـة ألن          التدوين أو الالحق له لم    



 ٥٠١

ال يمكن أن تكون كلها في هذا القطاع مـن العـالم         " البشرية"
وحدها، فهناك أمم شتى ونحـل عديـدة        " حارتنا"المتمثل في   

لم يتعـرض   " حارتنا"وعجيبة عاشت وما تزال تعيش خارج       
لها الكاتب، ومن ثم يمكن أن يقال إن تاريخ البشـرية عنـد             

 عالقة هذه البشرية بـاهللا، وسـعيها        نجيب محفوظ يتمثل في   
الدائب لكي تكتشف نفسها من خالل عالقتها بـه سـبحانه،           
والرواية بذلك تاريخ الضمير البشري في عالقتـه بخالقـه،          

 .وانتقاله بين أطوار التقوقع والضيق ثم الرحابة والعمق
ولقد فسرت الرواية من منظور سياسية، وقد حـدثنا         

حدث به إلى صحيفة األهرام علـى       الكاتب مواجهة بمثل ما ت    
وجه التقريب، فذكر أنه كان يتجه بهذه الرواية إلـى رجـال            

 .الثورة الذي يحكمون مصر، وأنه يقصد بالحارة مصر
التي تمثلهـا   " الشخصيات"ولسنا في حاجة إلى تحديد      

في الرواية أسماء الجبالوي، وجبل، وآدم، وأميمة، ورفاعة،        
وياسمينه وقاسم و قمر، وصادق     وعبده، وعم شافعي النجار،     

وحسن، وعرفة، وعواطف، وغيرهم كثير، والراوية، من ثم        
تواجه مشكلة عصية، إن جاذبية القرآن استأثرت بالكاتـب،         



 ٥٠٢

فظلت الحوادث تتابع والشخصيات تتحرك بأقدم نص ديني ال         
 .يحرف



 ٥٠٣

  مصادرة للبناء الفنيمصادرة للبناء الفني
ال نشك في أن الكاتب البد أن يكون قد اطلع علـى            

لتوراة المتداولة اآلن وعلى كتب العهد القديم، واألناجيل أو         ا
كتب العهد الجديد تلك أمور بدهية، ولكـن جاذبيـة القـرآن            
استأثرت به، فظلت الحوادث تتابع، والشخصـيات تتحـرك،    
وتفكر وتنمو مخططاتها على نحو ما يقال، كما ورد األمـر           

غيبي، وإنمـا   في القرآن ونحن بدورنا ال نعيد ذلك إلى سبب          
يمكن تحديده مستمدا من طبيعة القرآن، فنجيب محفوظ يملك         

 .عقلية علمية
التوثيق والنظـام   : وأساس هذه العملية المقدسة للعلم    

والتركيز بالوصول إلى الهدف مباشرة، والقـرآن الكـريم،         
بشهادة منكري مصدره اإللهي أنفسهم، أقدم نص دينـي لـم           

 .قة الوحيدة تقريبايلحقه التحريف، بل إنه الوثي
ومن الطبيعي جدا، ولهذه األسباب العديدة أن يسعى        
نجيب محفوظ إلى القرآن، وأن يجعله المصـدر األساسـي          
إلمداده بالشخصيات المواقف واألحداث التي تصور رحلـة        
الضمير اإلنساني في البحث عن منبعه وفـي البحـث عـن            



 ٥٠٤

مـل الـدعوة   العدالة، وهذا مؤكد حين يتجه إلى قاسم الذي ح    
 .إلى الجرابيع، فصاروا به صناع حضارة وتقدم

وبنفس القوة اتجه إلى جبل ورفاعة من قبل، وهـذا          
التسلسل قرآني بحت، وليس لقاسم ذكر فيما بين يدي النـاس           
اآلن من كتب غير القرآن وسنرى، وإن رأى قوم غير ذلـك            
أن صفات جيل ورفاعة قد استمدت من القرآن أيضا ليس في           

ني العامة وهي أمر مشترك إلى حد كبيـر، بـل فـي             المعا
الصياغة أصال، وهذه الصياغة المميزة هي خاصية قرآنية ال         
يشاركه فيها كتاب آخر على أننا نجاوز التعميم إلى شيء من           
التفصيل، فنجد الحوار يجري في الرواية مسـتهديا النسـق          

ظ القرآني دون غيره، بل قد يتجاوز النسق العام إلـى األلفـا         
 .ذاتها

وفي الحوار بين جبل والجـبالوي نجـد التصـور          
وتسلسل المشاهد  ) ١٧٨ص  (القرآني هو الذي يحكم الموقف      

يعيد إلى أذهاننا السياق القرآني أيضا وبخاصـة حـين تـتم            
المواجهة بين جبل واألفندي ناظر الوقف جبل يعلن أنه قابل          

فـي  الجبالوي وأنه عهد إليه بالمطالبة بحقـوق آل حمـدان           



 ٥٠٥

ولماذا لم يطلعني أنا    : فسأله متهكما " الوقت وفي الحياة اآلمنة   
 !".على رغباته؟

تعبيرا ثوريا عن مرحلته التاريخية؛ فاإلسالم لـيس        
ثورة مرحلة، وإنما ثورة متجددة ومستمرة، وننبه إلى القول         
بأنه وقف إلى جانب الفئات الكادحة من المجتمع فـي شـبه            

 .الجزيرة



 ٥٠٦

  عباقرة الحارةعباقرة الحارة
استمداد من النزعة   " أوالد حارتنا "إن تسمية الرواية    

الشعبية األصيلة عند هذا الكاتب، وتعبير عن نظرته الكليـة          
الشاملة لمسيرة التاريخ ووحدة الحياة اإلنسانية فأوالد حارتنا        

عباقرة اإلصالح االجتمـاعي،    : هم في الحقيقة ينقسمون إلى    
مسلوب اإلرادة، إال   وجبابرة الظلم وأعوانهم، وشعب حارتنا ال     

أن ينهض به زعيم قوي أمين، ينشأ بين أوالد الحارة، ولكنه           
يتميز عنه بصلته بصاحب الوقف وتلقيه التوجيه منه بصورة         
أو بأخرى، وأدهم أول العباقرة، ولكنه دفع ثمن طيبته وحسن          
نيته، فخدعه، إدريس وانتهى إلى الطرد من البيت الكبيـر،           

حلم بالعودة وتملي الجمال العظـيم      وعاش ما بقي من عمره ي     
في حديقته؛ حيث تصفو له زوجة أميمة، ولكن هيهات لقـد           
سبق القضاء والجبالوي العظيم الرحيم، هو أيضـا الجليـل          
الجبار، ال ترد كلمته وال تعصى مشيئته، فدفع إدريس ثمـن           

 .تميزه، كما دفع أدهم ثمن تمييزه
ـ        " جبل"ثم جاء    اظر الذي نشأ في بيـت األفنـدي ن

الوقف، فعاش في بحبوحة، ولكنه حين فطن إلى أنه مـن آل            
حمدان اتسعت عاطفته الحتضان آالم قومه، كما ضاقت عن         



 ٥٠٧

اإلحساس بغيرهم، فبدأ يطالب بالعدالة وإعطـاء آل حمـدان          
حقهم ويحلم جبل بالبيت الكبير، ويعرف أن ذلك أيضا كـان           
حلم جده أدهم، وقـد مـات دون أن يحققـه، ولكـن هـل               

تطاعته هو أن يحقق أمنية جده، فيعود إلى البيت الكبيـر؛    باس
 .حيث الغناء والصفاء، وال مكان للكد واآلالم

ويطوف متلهفًا بالبيت الكبيـر، ويلقـاه الجـبالوي         
ال يرى الجبالوي، ويكتفي باالقتنـاع      " جبل"ويخاطبه، ولكن   
 .بأن الجبالوي يراه

لقرآن وقال ا ) فميالده غريب (وولد رفاعة في الغربة     
 وهو يحمل بعـض  ﴾فَانْتَبذَتْ ِبِه مكَانًا قَِصيا... ﴿: عن مريم 

مالمح الجبالوي نفسه، ولكنه ال يحملها كلها؛ فـالجبالوي ال          
 .يتكرر

" الجرابيـع "وحين يظهر قاسم فإنـه يظهـر بـين          
المحتقرين من آل جبل وآل رفاعة، وحيث يظن هؤالء جميعا          

عظام الممثلين للجـبالوي،    أنهم المختصون بظهور الرجال ال    
ولكن اهللا أعلم حيث يجعل رسالته، ولم يشـعر قاسـم بأنـه             
منفصل عن تلك الدوحة التي أنبتت الرجلين من قبل، فالنسب          

 .الفكري ووحدة رسالة الدين هي األساس



 ٥٠٨

ويردد نجيب محفوظ على بعض دعاوى المستشرقين       
ـ         ن وتهجمهم الجاهل والمغرض على نبي اإلسالم، ويفندها م

 .موقف واقعي تحليل جدير بالتأمل
 



 ٥٠٩

  عرفة الجاني والضحيةعرفة الجاني والضحية
 -إن عرفة قد سيطر على قوة االختـراع، أو أنـه            

 وصل إلى الوعي بالقوانين العلمية،      -على حد تعبير المنتمي     
ومن هنا سنفترق، فنحن نرى برأينا، وبمصير عرفـة كمـا           
أراد نجيب محفوظ أن الوعي بالقوانين العلميـة؛ كالسـيطرة    
على القوة ليس الطريق إلى الحرية ومجـرد االنتمـاء إلـى       
الحارة ال يعني تلقائيا الوعي بالقوانين العلمية كالسيطرة على         
القوة ليس الطريق إلى الحرية، ومجرد االنتماء إلى الحارة ال          
يعني تلقائيا الوعي األعمق بمشكالتها نجيب محفوظ نفسه هو         

: سان المحاور اليسـاري   على ل " خان الخليلي "الذي يقول في    
 .قديما حارب الرق األحرار ال العبيد

أخي عرفة  " حنش"ال يغلق  الباب، وإنما يحدثنا عن        
إنـه يعـد العـدة      " يقال"الذي فر بكراسة األسرار العلمية و       

حـنش  ! للزحف على الحارة، وتغيير مالمحها، فيا للسخرية      
 !تابع مشوه، قزم يريد أن يتعملق، فهل يستطيع؟

تقدم العلمي قد أدى إلى مزيد من تسـلط الـدول           فال
موت اإلنسان سـتظل    : القوية على الدول الضعيفة، وإذا قيل     

تجربة الموت غريبة عليه، وسيظل ناقص المعرفة مـا لـم           



 ٥١٠

يجتزها، ولكنه سينتهي تماما، حين تكتمل تجربته سيجد فـي          
تلك اللحظة البرزخ بين عالمين كل شيء تحكيـه الربـاب،           

للحظة سيعود الجبالوي إلى الحياة، ولكن هيهـات        وفي تلك ا  
أن يتمكن عرفة من شيء وقد مضـى أو أن تـأثيره الحـر              

 .واستطاعته
لـم يوضـع فـي      " العمل"فالمتأمل للرواية يجد أن     

الرواية في حالة تعارض مع البحث عن األب العمـل أحـد            
" الهـام "وجهي القضية، ولكنه ليس كل القضية أنـه قضـية           

 على اللحاق بوالدها، ثم فضلته مـرة أخـرى          األولى فضلته 
على اإلبقاء على خطيبها حين طالبها باالستقالة من الوظيفة،         

 أنه عمرو زايد،    - وإن هجرها    -تعرف والدها   " الهام"ولكن  
وال يعني هذا أنه زيد أو عمر أي إنسان، ولكنه يعني علـى             
األرجح معنى االستمرار في الزمن بغير انقطاع، بغير سبق         

وضـرورة انتسـاب    " سـبحانه "إن البحث أن اهللا     . أو نهاية 
اإلنسان إليه ال يعني مجرد محو وصمة الخطيئة عن جبـين           

 .اإلنسان، واسترداد قيمته فحسب، مع جالل هذه القضية
إن العمل كقيمة مجردة شيء غاية فـي السـمو، ال           
يمكن االعتراض على االنحياز له، فضال عـن أن نجيـب           



 ٥١١

 ينظر إلى العمل التي ترتفع      -يعنينا اآلن    وهو ما    -محفوظ  
 . إلى درجة التقديس



 ٥١٢

  الطريقالطريق
ونقاط التشابه بين الطريق وأوالد حارتنا هو الرمـز         
واالمتداد؛ حيث يتجلى التاريخ البشري كلـه فـي مسـيرة           
أشخاص مخصوصين محدودي العدد أو تم اختـزالهم فـي          

ة شخص واحد، وتلك سمة أدب نجيب محفوظ في تلك المرحل         
 .والتي شهدت نضوج تجربته اإلنسانية العقلية

صابر، وهو يصبر اضطرارا؛ فـذلك قـدر        : االسم
اإلنسان، ويساق إلى مصيره بين االضـطرار واالختيـار،         

 .ولكن االختيار راجع في حقيقته إلى اضطرار خفي
سيد سيد الرحيمي؛ فهو سيد السـادة الـرحيم         : الوالد

دم ظهوره النتشال ولـده     برغم ما يتبدى لنا من قسوته في ع       
 .قبل أن يتردى إلى حافة الهاوية

بسيمة عمران، فهي البسمة األنثوية الخالدة هي       : األم
الذي ينازع الروح، ويحن إلى الطين، وقد هجـرت         " الطين"

الرحيمي، وهربت مع رجل مثلها من أعماق الطين، فكـان          
ة  مزاجا مختلطًا يبتغي أن يسود، ولكن هل يسود بقو         "صابر"

الرحيمي أو بعماء الطين، تلك هي القضية واألم عاشت فـي           
الخطيئة، ولكنها ولدت طفالً من حالل فصـابر هـو ابـن            
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الرحيمي، هو خليفته الحقيقي، ولكنه درج بغير ذنبه في مهاد          
 .الخطيئة، وجنى شوكها ومرارها

ولقد قرر صابر أن يعلن عن رغبته في لقاء أبيه في           
بي األسرار إذا شئنا، فماذا ينتظـر       أو أ " أبي الهول "صحيفة  

 .من البوح، لقد انتهى إلى العجز عن الجواب
أما صاحب الفندق فهو عم خليل أبو النجا، ولم يكـن    
العجوز خليال، كان بغيضا إلى زوجته الشـابة كمـا صـار            
بغيضا إلى صابر، ولم يكن إال هالكًا في الهالكين؛ ال أهل له            

 إلى نهايته الفاجعة بفعل مدير      في النجاة، ولقد استدرج صابر    
الذي أجهـز علـى     " الرجل السو "فهو  " محمد الساوي "الفندق  

 .الجاني الضحية
هي أول جملة حواريـة تواجـه قـارئ         : تذكر ربك 

الرواية، ومدلولها يتجاوز الموقف الذي قيلت فيـه، ليصـير          
تكثيفًا للخط الدرامي الذي يشكل قوام الرواية وروحها، وليس         

لمصادفة أن يقال الصابر وقد فرغ من دفـن أمـه           من قبيل ا  
تذكر بك ويعود إلى بيته ليتذكر أباه، ويجد في العثـور           : لتوه

عليه الحل لكافة مشكالته الحالية والمستقبلة، إن العمل كقيمة         
إنسانية مجردة شيء غاية في السمو، ال يمكـن االعتـراض           
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طاعة على االنحياز له، أما بالنسبة للطريق فكان فـي اسـت          
صابر أن يعمل بلطجيا أو برمجيا، وقد قال ذلك بصـراحة،           

 .وهذا ما رفضه صراحة
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  قلب الليل قلب الليل 
بمثابة ضوء مباشر، الرمز فيهـا      " قلب الليل "ورواية  

غاية في الشفافية أو هو معدوم، على كثير مما خـاض فيـه             
النقاد حيال أوالد حارتنا والطريق وما قـد يخوضـون فيـه            

رافيش أيضا، فضـال عـن عديـد مـن          بالنسبة لملحمة الح  
القصص القصيرة، التي اهتمـت بالجوانـب الميتافيزيقيـة         
وتفسير األخالق والسلوك اإلنساني واحتمـاالت المسـتقبل         

 .العقَدي
فالمشكلة ليست الدين المشكلة هي االرتزاق بالـدين؛        
ولهذا سيرفض جعفر الراوي أن يكون رجال ديـن متمـردا           

 التي وفرها له جده، وفضل عليهـا        على حياة الرغد المتبطل   
 .حياة الحارة المفعمة بالحركة واالنفعال

لم يكن جعفر أول متمرد في بيت الراوي، لقد ولـد           
في مهاد لم يختره كان وضعه الطبيعي أن يولد في القصـر            
الكبير وأن يصنع على عين الراوي ولكنه مثل قدري وهمام          

ولد وارثـا التجـاه     قد  " الطريق"وصابر  " أوالد حارتنا "وهند  
صنع قبل وجوده، وهذا االتجاه سيترك أثره الحتمي فيه مهما          

 .حاول أن يفر من مصيره المأسوي المتوقع
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وهو غير نادم على ماضيه في السماء، هذا الماضي         
الذي ينقل إليه رواية وليست لديه صورة له، وهـذا موقـف            

س إسالمي أساسي، فإنسان في اإلسالم ليس ابن الخطيئة لـي         
 .ملوثًا، وال يعيش حياته األرضية بعقدة الذنب

 على األرض وتمرغ في ترابها،      - إذن   –ولد جعفر   
ولكن خياله ال يزال يحتفظ بصورة غامضـة عـن أصـله            
السماوي عن حياته المثالية، هو يذكر ذلك مفتخرا، وإن أعلن          
اعتزازه بنسبه األرض، وهو حفيد الرجل اإللهـي الـراوي          

بن رجل متمرد عشق الجمال، ومات في النفي        الكبير ولكنه ا  
ثمنا لعشقه، فإلى أي اتجاه سينتمي جعفر؟ لقد استقر الدين في           
أعماقه فطرة، إنه نداء السماء التي هبط منها، ونـداء الجـد            

 . الرحيم الجبار الذي يوضح ما يريد ثم ال يلين بالحساب
الموت هو الحقيقة التي ال تقبل الشك وتتحدى غرور         

سان، وهو العناق األخير سواء بالتأهب له أو تجاهـه أو           اإلن
تحديه، ومن ثم تكررت في أعمال نجيب محفـوظ حـوادث           

ملحمـة  "الموت العنيف للجبابرة، سنجد طائفـة مـنهم فـي         
كما نجد إرهاصات فـي صـور سـريعة عبـر           " الحرافيش

هذا عكلة الصرماتي ينتقل بين العمل فـي        " حكايات حارتنا "
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، كما ينتقل بين عشق النساء وعشـق المـال،          السير والفتونة 
 .؟ وتمضي السنين)أين جبال الواق وأين سور الدنيا(

جعفر هنا يمثل التمرد الكبير، تمرد الجنس البشـري         
على الحياة الجاهزة المريحة الخالية مـن إيجابيـة العمـل،           
القانعة بترف التأمل في حدود كل شـيء قـد أعـط سـلفا              

ية لالمتداد خارج اإلطار المرسوم،     الرافضة ألي محاولة بشر   
حتى وإن كان من منطلق ديني، كالتوفيق بين الدين من جهة           
والعلم والفلسفة من جهة أخرى، إن هذا اإلطار المعد سـلفا           
يعطل كثيرا من القوى والغرائـز اإلنسـانية، إنـه يعطـل            
النصف، وهو النصف األرض، قد يكون فيه قدر من الهبوط          

نصف المعد أصال، بقدرة الخـالق لتعميـر        التدني، ولكنه ال  
األرض، وبث الحركة فيها، وهو ال يلغي النصف السـماوي          
ولكنه يحدده بوظائف أرضية أيضا، وهذا جعفر فـي مكـان           
آخر وقد اعتزم العمل مرددا للغناء في تخت صديقه محمـد           

 .شكرون، وتأسيس فرقة إنشاد دينية
قاله جعفـر فـي     هذا التعبير   ": مأساة اإلنسان العاقل  "

تقييمه لثورته على استبداد الغريزة، وتضليل العاطفة أو عدم         
انضباطها، وقد بدأ في إيمانه بالعقل من منطلق صحيح، فلـم           
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يظفر العقل بالسيادة المطلقة إال في العلم، وهنا فتلك لطيفـة،           
فلقد أحس جعفر بشيء من القلق في عقيدته الدينية، في إيمانه           

! ى وجه التحديد، ولكن من أين جاء القلـق؟        باهللا وبالغيب عل  
أألن اهللا ال يدرك بالعقل، وأن الطريق الوحيد إلى اإليمان هو           
العاطفة؟ أم ألن الذات اإللهية ال يمكن إدخالها إلى المعمل أو           
إخضاعها للتحليل العلمي؟ وهذا التصور يعني أننـا نوافـق          

لقة إال في   جعفر الراوي على أن العقل لم يظفر بالسيادة المط        
 العلم، ولكن أي عقل وأي علم؟

لقد كان إعالن جعفر عجزه عن الكفر، يعنـي أنـه           
ولكننا سنرى أن حوارياته مع المخـالفين،       . مؤمن اضطرارا 

وسلوكه قبيل ارتكاب جريمته يدل على غيـر ذلـك، كـان            
الراوي الكبير هو البداية، تسلسل عنها فريق مـن الصـفوة           

 وكما كان حزب األرسـتقراطية      أصحاب المصالح الحقيقية،  
واإلقطاع في مصر، حزب األمة يدعو نفسه، فالديمقراطيـة         
محددة بالطبقة مثل ديمقراطية اإلغريق والرومان من قبـل،         
ولم يوافق جعفر على حكم الصفوة واختصاصها بالسياسـة،         
لقد رفض صوفية الفكر في عهدهم القديم، وهنا يربط بـين           

 .التصوف وحكم الصفوة
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م بالمادية ليس أقوى في شرعة العقل من الجزم         الجز
السـكرية  " ال بد أن نتذكر هنا مقولة عبد المنعم شوكت        "باهللا  

االتحاد سهل، حل سـهل     "وهو يجادل أخاه الملحد فيقرر أن       
هروبي، هروبي من الواجبات التي يلتزمها المؤمن حيال ربه         

 ".ونفسه والناس
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  ملحمة الحرافيشملحمة الحرافيش
يها إذا ما حاولنـا تقريـب       وسنجد صعوبة ال شك ف    

أحداث تنتشر عبر خمسـمائة وسـتين صـفحة، لعشـرات           
األشخاص، ممتدين ما بين خمسة عشر جيال متتابعا مـن آل           
الناجي؛ ولهذا سنكتفي باإلطار العام والفكرة األساسية، الشيخ        

" الحـارة "وهو يخـوض    " القرافة"عفرة مسكنه عند مشارف     
ثر على رضيع لقيط يحول     ليصل إلى المسجد، في الطريق يع     

بينه وبين إدراك الصالة في المسجد، لكنه بإنقاذه يكون قـد           
أدى عمال مقدرا تفرح به زوجة الشيخ، وهي عقيم، وتطلـق           

بكل ما هو وفي االسم مـن ألفـة         " عاشور"عليه اسم والدها    
وشعبية وخصوبة، وذكريات دينية تمتزج فيها البهجة باأللم،        

طيبا بدعوة الشيخ عفرة أن تكون قوته       وينمو عاشور عمالقًا    
 .في خدمة الناس

حين يموت الشيخ عفرة، يطرد عاشور مـن بيتـه،          
 – األخ الفاسد للشيخ وقد نشأ تحت رعايته         –يطرده درويش   

وبعد فترة ضياع يستقر عاشور، ويتـزوج وينجـب ثالثـة           
 الهائلة ال تزال في خدمة الناس وإقـرار         ةأوالد، وقوته البدني  

ويتزوج عاشور للمرة الثانية امرأة بغيا كانت تعمـل         الحق،  
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 درويش وكان يتشاجر أوالده بسببها فذهب إلـيهم         "بوظة"في  
زوجة " فلة"وعاقبهم، وحين رآها لم تغادر خياله، ثم استقرت         

له، وكان باستطاعته لو أنه غير عاشور أن ينالها بال زواج،           
 إلـى    وعملت جاهدة علـى أن ترتفـع       "فلة"وقد أخلصت له    

وفي ليلـة رأى    " شمس الدين "أخالقه وعقيدته، كما أنجبت له      
الشيخ عفرة في المنام، يقوده خارج الحارة إلى الجبل فقـرر           
الهجرة، ودعا الناس التباعه وبخاصة أن وباء ضـاريا بـدأ           

 .يتفشى، ولكن الناس سخروا منه
وقد أسس الزاوية والكتـاب والسـبيل والحـوض،         

بين التكية السور والقبو وما أضـافه       واستقرت مالمح الحارة    
عاشور، وفي ليلة خرج قاصدا ساحة التكية، ولكنه لم يعـد           

منبثق عن معجزته،   " عهد"ولقد اعتبرت دعوته العادلة بمثابة      
هـذه  .. ومن ثم فقد اعتبر بحق صاحب الحلم والعهـد معـا          

وهـي الزاويـة    " عاشور النـاجي  ": خالصة الحكاية األولى  
سينطلق منها هذا العمل الفني الضـخم فيمـا         األساسية التي   

 . يكمل عشرة حكايات أكبرها حجما
شـمس الـدين، الحـب      : والحكايات التسع التاليـة   

والقضبان، المطارد، قرة عيني، شهد الملكة، جالل صـاحب         
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الجاللة، األشباح، سارق النعمة، التوت والنبوت، هي االمتداد        
اء الثالثية وليس كامتداد    الطبيعي للحكاية األولى، كامتداد أجز    

 .، أي أن التتابع ليس زمنيا"أوالد حارتنا"
عاشور الناجي هذا اللقيط البرئ، الذي وجـد بليـل          
قريبا من جدار ال يعن أنه ابن المجهول، أو أنه ضـائع، أو             
أنه ابن الخطيئة، إن الجو الروحي الشفيف والنشأة الصالحة،         

الشاملة، واالتجاه التلقائي   واستعداده لتجاوز الذات إلى الرؤية      
واالستعداد للتجاوب مـع أناشـيدها، والتفكيـر        " التكية"نحو

الطويل فيما وراء أسوارها، كل هذا يعنـي االنتمـاء إلـى            
 .األعلى

وتمضي هذه النسبية عن نقطة االنطالق في العمـل         
كله إلى كثير من سلوكيات وأعمـال وأحكـام األشـخاص،           

لوال أنني  : "ة بين الرجال، ويقول   الضائع" فلة"فالناجي يتزوج   
فيضعنا أمام االحتمالين مـرة أخـرى،       " عاشور ما تزوجتها  

شمس الدين  "وتنجب فلة ولدا واحدا أنجب بدوره ولدا واحدا         
 ".ثم سليمان

كانت الحارة قبل الناجي، واستمرت بعده، فهو لـيس      
مبدعها ولكنه غير العالقات االجتماعية واالقتصادية فيهـا،        
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 قبلة تعيش عهد الرأسمالية المتسلطة، الوجهاء األثرياء        كانت
في جانب، والفقراء والحرافيش في الجانب اآلخـر، وكـل          
فريق ملتزم بمنزلته المتوارثة، ال يضع احتماالت التغيير في         

 .حسبانه، بل لعله يؤمن بعمق أن موقعه من المالمح الخالدة
 )شـهد الملكـة   (إن الحكاية السابعة مـن الملحمـة        

المخصصة لسيرة زهيرة أقوى حكايـات الحـرافيش فنيـا،          
وأحفلها بالتحليل وتصوير الخلجات الداخلية، واختيار معاني       
الصراع ومواقفه، ولكننا سننظر إليها من خالل أنها حركـة          
في محاولة البحث عن بديل للطريق الناجي يتـيح لصـاحبه           
القوة والمال، ولقد ظلت الحركـة ناقصـة ولقيـت زهيـرة            

 .صرعها في لحظة خيالئهام
أو عالم الغيـب والتطلـع للـذات        " التكية"لقد كانت   

اإللهية بمثابة نقطة الضوء في ضمير الناجي وأبنائه، ومـن          
هنا ندد األعمال الجلية في الحارة تبدأ كلها بفكـرة أو نيـة             
تنبثق في وقفة أو جلسة أمام التكية، بدأت الهجرة أمام زحف           

التكية، فتصـاعدت منهـا رائحـة       الوباء بموقف رمزي من     
ترابية أحس عاشور أمامها بالخوف وإلى ساحة التكية لجـأ          
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شمس الدين حين أحس بالحاجة إلى تجديد عهد الناجي، أمام          
 .طغيان شخصية أمه وميولها الدنيوية العاصفة

 مطمئنـا إلـى     - آخر فتوات الحـارة      -كان السبع   
 البائسـة بنفسـها     مكانه، وإلى حكم النفي الذي أنزلته األسرة      

حين لم تجد لها مكانا في الحارة، وفي ظل األمـان الخـادع             
اتصل عاشور بالحرافيش وصارت حياته تتحرك بين ثالثـة         

 ). التكية والخالء والحرافيش: (أركان ال ركنين
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  أحمد زويل مخططًا علمياأحمد زويل مخططًا علميا
يركز الدكتور زويل تركيزا شديدا     : الثورات العلمية 

ألهمية بـين البحـوث العلميـة وبـين         على التفرقة البالغة ا   
 مهما بلغت أهميته    -الثورات العلمية، فليس كل بحث علمي       

 بحسـب   - يمثل ثورة علمية؛ ذلـك أن الثـورة العلميـة            -
 هي التي من شأنها     -التعريف الدقيق الذي أعطاه لها زويل       

أن تغير ثابتا في العلم باتجاه الصواب، أو أن تضيف إنجازا           
حيح منه، أو تحدث فتحا جديدا في مجـال مـن           بينا إلى الص  

هناك : "العلم لم يكن هنا سابق عهد به، ويضيف زويل إجماال         
األول تمثله فكرة جديدة تشرح ظـواهر       : نوعان من الثورات  

تمثله األجهزة الجديدة التي تكشف ظواهر لم       : سابقة، والثاني 
 ".يرها العالم من قبل

النسبية نموذجان  ويقرر زويل أن نظريتي الجاذبية و     
للنوع األول، وتعهد جهود جاليليو فـي تطـور التلسـكوب           
نموذج للنوع الثاني منه، فقد جاء الدكتور زويل من تقريـره           

واختراعه للكاميرا القادرة علـى     " الفيمتو ثانية "أن بحوثه في    
تصوير ورصد حركة الجزئيات عندما تتحـول مـن حالـة           

لمية بالمعنى الثـاني؛    ألخرى تنتمي بكل جدارة للثورات الع     



 ٥٢٩

ألنه سيترتب عليها نتائج خطيرة في مجال علـوم الكيميـاء           
والفيزياء والبيولوجيا، مما سيفتح اآلفاق أمام تطبيقات جديدة        

 .ستأتي بنتائج إيجابية لخير اإلنسانية وتقدمها
فمفهوم المجتمع العلمي ليس المجتمع على إطالقه أيا        

ل، بل هو ببساطة مجمـوع      كانت درجة تشربه، أو تقبله للعم     
الباحثين العلميين في مجتمع معين وفي لحظة تاريخية معينة،         
وتعني بحوث العلم للتعرف علـى عديـد مـن المتغيـرات            

النشـأة  : ألعضاء هذا المجتمع؛ منها علـى سـبيل المثـال         
التاريخية لظهور هذا المجتمع في بلـدنا وتكـوين البـاحثين       

ختلفة التي ينتمون إليها والقيم     وتدريبهم، والمدارس العلمية الم   
التي تسود بينهم، وإنتاجيتهم العلميـة والعوامـل السياسـية،          
واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على نتائجهم وعطـائهم        

 .ومستوى هذا العطاء على الصعيد العالمي
لذلك نفضل التمييز القاطع بين المجتمع العلمي الذي        

المجتمع العلمـي المصـري   من شأنه أن يساعدنا في مقارنة      
بأي مجتمع علمي في مجتمع آخر، والذي يفتح أمامنـا كـل            
مشكالت التخلف والتقدم واألصالة والمعاصرة واالسـتبدال       
والديمقراطية والعلم في مواجهة األمية، والعلم في مواجهـة         



 ٥٣٠

البحث العلمي، وال بد أن يكون المجتمع فاعال في المجتمـع           
 .العلمي



 ٥٣١

  وظواهر فائقةوظواهر فائقة.. .. قياسقياسزويل ووحدات الزويل ووحدات ال
وعلى سبيل المثال ليس من المعتاد لقياس المسـافة         
من القاهرة إلى اإلسكندرية بالمتر، واألنسب أن تقاس بالكيلو         
متر، وتعني أننا ضاعفنا الوحدة األساسية ألف مـرة، أي أن           

متر وإذا أردنا قياس نـوع      ١٠٠٠الكيلو متر الواحد يساوي     
فإننـا نسـتخدم    ) لميكروسكوبا(من البكتيريا تحت المجهر     

وحدة الميكرومتر والبادئة تعني واحدا على مليون من الوحدة         
األساسية، وإذا انتقلنا إلى قياس الـزمن فعـاد مـا يسـمح             
باستخدام وحدات قديمة؛ مثل الثانية والدقيقة والساعة واليوم        
والشهر والسنة، أما في حالة األزمنة القصيرة، فإننا نعود إلى          

 العشري، فنقول مثال إن سرعة مصراع آلة التصوير         النظام
معينة واحدة ميللي ثانية، والبادئة ميللـي تعنـي         ) الكاميرا( 

 ).الثانية هنا(واحد على ألف من الوحدة األساسية 
وإذا استعرضنا أهم البادئات اللغوية الشـائعة فـي         
االستخدام مع وحدات القياس الصغيرة، فإن مـايكرو تعنـي          

البليـون  ( هي واحد على بليـون      " نانو"مليون و واحد على   
والبيكو واحد على ألف بليون، والفيمتـو       ) يساوي ألف مليون  

واحد على مليون بليون، واألوتو واحد على بليـون بليـون،           
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وهي الوحدة األصغر حاليا، وهذه التقسيمات واألسماء الدالة        
العـام  عليها قد أقرت دوليا في االجتماعات الدولية للمؤتمر         

 .لألوزان والمقاييس
إن وحدات قياس الـزمن أو غيـره مـن الكميـات            
الفيزيائية األساسية ال تكتشف ولكن يتفق عليها عند ظهـور          
الحاجة إليها بمعنى أنه لم يكن للميكرومتـر أيـة فائـدة إال             
بظهور الميكروسكوب وبالمثل لم يكن لوحدة النانو ثانية وما         

ة قبل اختـراع أول جهـاز       هو أقصر منها استعماالت كثير    
 وكان التطور في السبعينيات لقياس      ١٩٦٠ألشعة الليزر سنة    

أشعة الليزر فأمكن الحصول على نبضات أكثر ألـف مـرة           
 ولتقريـب   ١٩٨١زمنية ثم ظهور البيكو ثانية ثم الفمتو ثانية         

هذه المسألة لألذهان، دعنا نتصور أننا نشاهد فيلم فيديو حيث          
سماء الممثلين وصورهم، ثم يدور الفـيلم       يبدأ الفيلم بعرض أ   

بسرعة فائقة بحيث ال يمكننا أن نتبين ما يحدث ثم يعود بعد            
فترة وجيزة لسرعته العادية لنرى المشهد األخير من الفـيلم،          
وكلمة النهاية، ولقد أمكن الحصول علـى نبضـات الليـزر           
متناهية القصر أمدها في نطاق الفمتو ثانية وهنا عرف انتقال          

أثناء المرحلـة االنتقاليـة     ) أو المتفككة ( لجزئيات المتفاعلة   ا



 ٥٣٣

متناهية القصر زمنيا ثم تم معرفة ميالد الجزئيـات، وفـي           
النهاية فشعاع الليزر هو أشعة كهرومغناطيسـية وسـرعته         

 ث/  ألف كيلو متر٣٠٠



 ٥٣٤

  خفض تكاليف اإلنتاج خفض تكاليف اإلنتاج 
  وماكينات جديدة دون تلوث وماكينات جديدة دون تلوث 

لعلميـة األخيـرة أن     يؤكد علماء العالم بالتقـارير ا     
الدكتور زويل وصل للذروة في مجال تصـوير التفـاعالت          
التي تمكننا من مشاهدة كل ما يحدث في التفاعالت الكيميائية          
على مستوى الذرات، وفي الطب يكشف لنا معدل سـرعات          
التفاعالت في أزمنة متناهية في الدقة، ويعتبر فتحـا علميـا           

ت فـي مجـال الطـب       جديدا سوف يغير من بعض النظريا     
والخلية الحية عبارة عن نواة وسيتوبالزم وغشـاء        . والعالج

خلوي وآخر نووي، وتوجد بالخلية أجسام دقيقة جدا ال ترى          
إال بالميكروســكوب اإلليكترونــي، وهــذه األجــزاء مثــل 
الميتوكوندريا، وهو الجهاز الـدقيق الـذي يـتم بـه جمـع       

ة، والشــبكة التفــاعالت الخاصــة بإنتــاج الطاقــة بالخليــ
اإلندوبالزمية وتتم بها جميع التفاعالت المسئولة عن تكـوين         
البروتينات، ومنها اإلنزيمات وبروتينات التصـدير خـارج        
الخلية والبروتينات الخاصة بالخلية، كما توجد بالخلية مناطق        

 .لتخزين إفرازاتها مثل جهاز جولكي



 ٥٣٥

وجدار الخلية المسئول عـن التبـادل بـين الخليـة           
جها والنواة مسئولة عن االنقسام والجينات التي تحمـل         وخار

الكروموسومات، وتنقل بواسطتها الصفات الوراثية كل جزء       
من هذه األجزاء به تفاعالت كيميائية، ومعادالت أمكن رصد         
بعض التفاعالت البسيطة منها والتي تأخذ وقتا قصيرا لكـن          

 لرصـدها   التفاعالت السريعة جدا لم يكن هناك وسيلة متاحة       
ث وبالتالي تفيد في معرفة فسيولوجيا الخليـة        / وقياسها بفمتو 

وبالتالي تحديد التفاعالت الخاطئة والضـارة  ) وظائفها كاملة (
ويمكن التحكم فيها وتعديلها في حالة الـتمكن مـن رصـد            
ومعرفة األسباب، وكشف كثير من األمراض غير معروفـة         

طبيعيـة مثـل    السبب التي تكون ناشئة عن تفاعالت غيـر         
األمراض العقلية والنفسية في االنفصام واالكتئاب والتفاعالت       
الكيميائية بالكبد والجهاز الهضمي كما يمكن رصد شيخوخة        

 .الخلية بتأخيرها أو وقف زحفها
وفي مجال االندماج النووي ومن العلوم التي سيبنى        

. عليها إنتاج وتوفير الطاقة للعالم كله، وتنعقد عليها اآلمـال         
اآلن سيمكننا معرفة عامل الحرارة والكثافة لبالزما االندماج        
النووي؛ ألن القياسات المتوافرة حاليا غير دقيقة، وبالتـالي         



 ٥٣٦

 في أزمنة متناهيـة الصـغر يمثـل         رفاستخدام القياس بالليز  
أهمية كبيرة في تشخيص البالزما لمعرفة المواصفات؛ ممـا         

ـ        دوث االنـدماج   يمكن من الحصول على الشروط المثلى لح
النووي، متحكما فيه وبصفة عامة، فإن ما وصل إليه الدكتور          
زويل سيمثل خطوة عظيمة ومتقدمة جدا فـي كثيـر مـن            

 .القياسات واألبحاث النووية



 ٥٣٧

  األكاديمية السويدية األكاديمية السويدية 
  زويل من أصغر علماء نوبل سنازويل من أصغر علماء نوبل سنا

أحمد زويل تكون جائزة نوبل قد أنهت آخر        . بفوز د 
قرن بترشيح شخصية مصرية كانت وال      إعالن لها في هذا ال    

تزال تحتل مكانة علميـة متميـزة فـي معهـد كاليفورنيـا             
 .للتكنولوجيا بباسادينا الواليات المتحدة

ويبقى أن التبرير العلمي لهذه الجائزة الكبـرى فـي          
مجال العلوم هو لقدرته على رؤية الذرات وهي تتحرك مـع           

 التفـاعالت   وجود أشعة الليزر الفائقـة السـرعة لتسـجيل        
 . الكيميائية

وقد جاء في إعالن األكاديمية أن زويل قد كانت لـه           
الريادة في أبحاث ردود الفعل الكيميـائي، وبـالعودة إلـى           
األساس العلمي لما يشرحه زويل، تجد أنك عنـدما تشـاهد           
مباراة لكرة القدم، فإنك تستمتع بال شك بحركـة التصـوير           

بعد، خاصة فيمـا يتعلـق      البطيء التي تعرضها الشاشة فيما      
ويعتبر التفاعل الكيميائي عمليـة     . بدخول الكرة في المرمى   

مماثلة، وبنفس المبدأ درس زويل الذرات والجزيئـات فـي          



 ٥٣٨

الحركات البطيئة خالل التفاعل ليرى مـاذا يحـدث عنـدما           
 .تنكسر األربطة الكيميائية وتظهر أخرى جديدة إلى الوجود؟

ب ما يكـون ألسـرع      وقد استخدم زويل أسلوبا أقر    
كاميرات العالم، وهكذا كان هناك الفمتو كيميائي الذي يجعلنا         

 نفهم لماذا تحدث بعض التفاعالت الكيميائية؟
والجدير بالذكر أن سافنته أرهينوس مرشـح نوبـل         

 والذي كان قد ألم بأبحاث فانتـا هـوف          ١٩٠٣للكيمياء لعام   
هناك نظرية  المرشح لنوبل في الكيمياء كوظيفة للحرارة وأن        

قد ظهرت في الثالثينيات على أيدي هـ أيهبزج وإم بوالني          
اعتمدت على ردود الفعل في النظام الميكروسكوبي للجزيئات        

 .الفردية
وجاء زويل في الثمانينيات ليقدم سلسلة من التجارب        
التي أدت في النهاية إلى مولد بحثي كبير يسمى الفمتو كيمياء           

يل قد حصل على هـذه الجـائزة        ويبقى أن نقول نحن أن زو     
الكبيرة وهو العالم المصري الذي ما زال يحسب له أنه قـد            
وصل لكل هذا في سنوات الشباب، فهو من أصـغر علمـاء            

 .نوبل



 ٥٣٩

وجاء في مقدمة المقترحـات إنشـاء كيـان بحثـي           
متخصص في مجال الكيمياء الطبيعية والجسـيمات الدقيقـة         

راسة الحـاالت   وإصدار كتاب علمي يشمل جميع بحوث ود      
االنتقالية للتفاعالت الكيميائية باستخدام أطياف الفمتو ثانيـة        

 .أظهرت إمكانية استخدام تكنولوجيا الليزر



 ٥٤٠

  اكتشاف زويل اكتشاف زويل 
  ثورة في عالم الطب والفيزياءثورة في عالم الطب والفيزياء

االختبار المذهل القادر على تصوير لحظة مقـدارها        
واحد على المليون من البليون من الثانية، المسمى بكـاميرا          

وهي الزخيرة الضـرورية لكـل االبتكـارات        " الفيمتو ثانية "
العلمية التي ستقود التقدم اإلنساني في كل مجـاالت العلـوم           

 .والطب والفيزياء وغيرها في القرن المقبل
هذه الكاميرا نجحت في تصوير والدة وموت الخاليا        
بجسم اإلنسان في أقل من واحد على المليون مـن البليـون            

ية؛ حيث كانوا في الماضي يتصورون حركـة        جزء من الثان  
لجزء، لكنهم لم يستطيعوا تسجيلها؛ فالثانية الواحـدة التـي          

تـأتي  .  سنة ضوئية  ٣٢تصور من خالل هذه الكاميرا تمثل       
أهمية هذا االكتشاف أنه يفتح الطريق أمام مختلـف العلـوم           
لرصد الجزئيات واكتشاف وتسجيل حركتها وهي جزيئـات        

 .ي أجسامنا أو في الهواءيمكن أن تكون ف
ويعني ذلك إذا استطعنا تركيز طاقة ضوئية في بؤرة         
ذبذبة معروفة، يمكن أن نطلقها إلى كوكب القمر لتعود مـرة           



 ٥٤١

 مـن  ٣أخرى إلى األرض في زمن ال يتعدى واحـد علـى       
عشرة من الثانية؛ حيث يمكن أن يطبق ذلـك فـي وسـائل             

 .لاالتصاالت لتحدث ثورة علمية في هذا المجا
كذلك أيضا وإذا كان العـالم يبحـث فـي الهندسـة            
الوراثية، وفي الطب وفي غيرهما من العلوم، فـإن الليـزر           
مقدم على ثورة أخرى يمكن أن تسمى بالطب الجزيئي، فإذا          
كان علم الطب يركز على األعضاء مثـل القلـب والكلـى            
والكبد، فالعالم بالليزر يتجه اآلن إلى دراسة الجزئ المسبب         

 .مراض في األعضاء المختلفة لإلنسانلأل
حيث ال يمكن التحكم في الجزئ وخواصـه، إال إذا          
فهمنا نفسية وتحركات الجزئ، وبالتالي فإن رصـد حركتـه          
بالليزر يعتبر ثورة علمية ضخمة لكي نعرف لمـاذا وكيـف           
تحدث األمراض التي تصيب أعضاء جسم اإلنسـان؟ فكـل          

معة ومتحـدة مـع     شيء في الكون عبارة عن جزيئات متج      
بعضها، والليزر هو الذي يستطيع كشف تحركاتها وطبيعـة         
هذه التحركات، وهذا يتيح لنا فرصة إلصالح أي خلل قبـل           

 .وقوعه؛ ففي مجال السرطان يمكن رصد التحول



 ٥٤٢

وفي مجال الزراعة يمكن بواسطة الليـزر إجـراء         
دراسة ميدانية لألراضي وفي مجال الصناعة يسـتخدم فـي          

ادن، والحفر، ويمكن استخدامه عسكريا في تـدمير        لحام المع 
الصواريخ النووية العابرة للقارات قبل أن تتجه إلـى جهـة           
معينة، كذلك في مجال البيئة الحد من خطر التلوث، وقيـاس           
الموجات المنعكسة الملوثة بقياس درجات المواد العالقة فـي         

 .الماء أو الهواء



 ٥٤٣

  كم أحمد زويل عندنا؟كم أحمد زويل عندنا؟
هر في مصر أحمد زويل في وجود       هل يمكن أن يظ   

المناخ العلمي القائم؟ يعتبر هذا مستحيال في ظل األوضـاع          
الحالية، وإنه لو لم يكن أحمد زويل في أمريكا لما اسـتطاع            
أن يفكر عندنا، وعندما نتحدث عن مشروعات التقدم العلمي         
واستعادة أمجاد الماضي حيث قدمت مصر لإلنسـانية كـل          

ب في نهضة علمية كبرى كانت الركيزة       العلوم، وساهم العر  
التي قامت عليها النهضة األوروبية وبـدأت منهـا أوروبـا           

 .خروجها من العصور المظلمة عصر التقدم المذهل
إن الجامعات ومراكز البحـث المصـرية زاخـرة         
بالعلماء واألجهزة، والمعامل القادرة على إنجاب أمثال أحمد        

ـ        دود التفـاؤل وأبحـر     زويل إال أن هذه النظرة تجاوزت ح
األوهام، إن التقدم العلمي مرتبط بوجود مجتمع علمي بمعنى         
أن المجتمع الذي يفرز العلماء ويشجع علـى اإلبـداع هـو            

 .المجتمع الذي يفكر تفكيرا علميا
 لو أدركنا هذه الحقيقة البسيطة سوف نبـدأ البدايـة          

كلة هي(الصحيحة على الطريق السليم، ال بد من إعادة هندسة          
نقتلع الخرافة ونزرع العلم، نقتلع النزعة المرضية       ) المجتمع



 ٥٤٤

لتمجيد الماضي والتفكير للمستقبل؛ حيث إنه أجمل وأكمل من         
كل ما مضى نشجع كل موهبة صغيرة وكبيرة؛ لنوفر لها جو           

نعيد النظر في المعامل والمكتبات فـي المـدارس         .. اإلبداع
 منـاهج الدراسـة     والجامعات؛ لنقدم العلم مع كل وجبة فـي       

وبرامج التليفزيون وأمسيات اإلذاعة وبرمجيات التليفزيـون       
في الصحف والمجـالت التـي تمتلـئ بأخبـار الممثلـين            
والراقصين نخصصها لشرح الجديد في المعامل والمراجـع؛        
لتكوين الثقافة العلمية التي يجب أن تتسـاوى مـع الثقافـة            

 نجوم المجتمع مع    الرياضية و الغنائية، وليكون العلماء ضمن     
نجوم الكرة والرقص، فمن يحرز هدفًا علميا مثل من يحرز          

 .هدفًا رياضيا
وعلينا بعقد مؤتمر على غـرار      ! ما أكثر المعوقات  

مؤتمر اإلصالح االقتصادي وهو مؤتمر اإلصـالح العلمـي        
لدخول مصر األلفية الثالثة، سـوف يـذوب الجليـد وتقـام            

/ اتخاذ القرار، إن اكتشاف د    الجسور ويعود االتصال لمراكز     
أحمد زويل ليس مجرد كشف علمي لتفاعالت كيميائية داخل         
الخلية وليس مجرد اختراع كاميرا بالليزر، ولكنها ثورة فـي          



 ٥٤٥

إنتاج أسلحة فائقة السرعة والقوة، وعالج أمراض مستعصية        
 .وعالجات إلطالة عمر الخلية



 ٥٤٦

  أحمد زويلأحمد زويل
ي عندما أعلن   كانت فرحة حقيقية أحس بها كل مصر      

 ءعن فوز العالم المصري أحمد بجائزة نوبـل فـي الكيميـا           
ليصبح أول عالم مصري وعربي ينال شرف الحصول على         

 حوالي  -هذه الجائزة التي ال تعود أهميتها إلى قيمتها المادية          
 وإنما إلى قيمتها األدبية والعلمية، باعتبارهـا        -مليون دوالر   

ضل وأعظم عقولـه وعلمائـه      أكبر شهادة يمنحها العالم ألف    
الذين أضافوا بعلمهم وعطائهم إلى خير البشـرية فـي كـل            

 .المجاالت
وقد وصفت لجنة جائزة نوبل الكشف الذي توصـل         
إليه أحمد زويل منذ الثمانينيات بأنه ثـورة فـي الكيميـاء،            
وأساس هذه االكتشاف أنك ال تستطيع أن تصـور صـورة           

 سرعة فتح وإغـالق     واضحة ألي جسم يتحرك إال إذا كانت      
الكاميرا التي تصور بها أكبر من سرعة الجسم المتحـرك،          
ومنذ سنوات طويلة والعلماء يحاولون معرفة سر التحـوالت         

 على  -التي تحدث عند اختالط المواد، إن المعروف كيميائيا         
 أن السكر يذوب في الماء وينتج سائال حلـوا،      -سبيل المثال   

بين ذرات السكر وذرات المـاء،      ولكن كيف يتم هذا الترابط      



 ٥٤٧

كيف يتم االتحاد بينهما؟ مطلوب تصوير هذه الحركة بـنفس          
أسلوب الحركة البطيئة الذي يشاهد به متفرجـو التليفزيـون          
التفاصيل الدقيقة للعبة معينة في كرة القدم، ولكن المشكلة أن          
تحقيق ذلك يحتاج إلى التوصل إلى كاميرا تستطيع أن تسجل          

 تفوق حركة الذرات وترابطها وهو ما فعلـه   صورها بسرعة 
 إلى عدسة   - عن طريق الليزر     -أحمد زويل عندما توصل     

تلتقط صورها بسرعة واحد على مليون من البليون، وهـي          
سرعة تزيد على سرعة حركة الذرات والجزيئات، وألن أي         
جسم حي مكون من خاليا وذرات وجزيئات كان معنى ذلك           

ام العلم، خاصة فـي مجـال الطـب         انفتاح أبواب واسعة أم   
يستطيع من خاللها رؤية ما يحدث عند إصابة خلية بشـرية           
بأي مرض، وبالتالي سيسهل معرفة كيف يمكـن أن يكـون           

 العالج؟
وهي كما قلت ثورة في الكيمياء وفي العلوم حققهـا          
هذا المصري الذي حاول البعض التقليل من شـأنه عنـدما           

لذي حققـه واإلقبـال البـالغ       شاهدوا االكتساح الجماهيري ا   
لالستماع إليه في اللقاءات والندوات خالل زياراته لمصر في         
العامين الماضيين، وهذا االكتساح الجماهيري لم يـأت مـن          



 ٥٤٨

فراغ؛ فالرجل عادي وال يضع البايب في فمـه، وال يلـوي            
لسانه بالكلمات، وابتسامته ساحرة تدخل القلب وحديثه العلمي        

 .، واألهم من ذلك أنه أصبح يمثل أمةسهل، ويدخل العقل



 ٥٤٩

  لقاء مع أحمد زويللقاء مع أحمد زويل
: يلفت النظر في حالة أحمد زويل ثالثة أمور أساسية        

يتعلق أولها بنشأته وتعليمه في مصر، فالرجل قضى سنوات         
تعليمه بطريقة طبيعية وتقليدية؛ فهو لم يتخرج من مدرسـة          

أنه شهيرة للغات، ثم في فرع لجامعة أجنبية في مصر، كما           
لم يقض السنين فـي الـدروس الخصوصـية والمـذكرات           
الخاصة، ومدرسي ليلة االمتحانات، إنه أيضا لم يكن يحفـل          
بالكتب الخارجية التي تنصب جهود مؤلفيهـا علـى توقـع           
األسئلة وتحفيظ اإلجابات، بل كان زويل طالبا تقليديا مصريا         

ر يدرس في مدارس الحكومة، ويعنى بكتب الوزارة وال ينظ        
للدراسة باعتبارها طريقًا للوظيفة، يقول زويل عن تعليمه في         

كان تعليما رائعا؛ تعلمت األدب واالحتـرام والثقـة         : "مصر
 جامعة اإلسكندرية دور فعال في      -، كان لكلية العلوم     "بالنفس
 .تكوينه

وثاني ما يلفت النظر في حالة زويل، هـو ظـرف           
ه الـبعض فـي   خروجه من مصر، فالنقد الجوهري الذي يرا  

طريقه االحتفاء بالعالم المصري، هو تقويم سفره للواليـات         
المتحدة كآلية أساسية للنجاح بالعودة إلى زويل نجد أنـه قـد            



 ٥٥٠

 ١٩٦٧غادر مصر في لحظة إحباط شديدة عقب حرب عام          
كان اإلحباط والقنوط يغطي مشاعر الكثيرين في مصر، وفي         

ارج البالد هربا من    هذه األثناء سافر عدد كبير من الشباب خ       
اإلحباط ومن الحالة التي تآكلت أطرافها في مصر، والجاذب         
 .لالنتباه في حالة زويل هو استمرار احتفاظه بوهج المصرية

ربما تكون الرسالة األكثر أهمية هي رسالة األمـل؛         
ففي السنوات الماضية اتسعت مساحة اإلحباط لدى قطاعـات         

القدوة واختفاء النمـوذج    واسعة من الشباب، وفي ظل غياب       
وفوضى الصراع االجتماعي، وجمود الحالة السياسية راحت       
األجيال األكثر حداثة تستعد للرحيل بـأي طريـق، فـزادت          
صفوف المتسكعين أمام أبواب السفارات وصفوف أخرى في        
المطارات الخارجية بعد أن ضيقت عليهم السـلطات، وراح         

 .آخرون ينجرفون بتعاطي المخدرات
 المؤكد أن أحمد زويل لم يصل نهاية المجد بعد،          من

فهو من أصغر الذين حازوا جائزة نوبل، ثـم إنـه حازهـا             
منفردا، وال تزال إسهاماته في كيمياء الفمتو مفتوحة لتحقيق         
المزيد وإذا كانت نوبل هي أعلى وسام للعاِلم في العالم، فإن           

ي التاريخ  المنافسة بين حائزي نوبل على أفضل مقاعد العلم ف        



 ٥٥١

يظل هدفًا أمام زويل، وحصول العالم المصري علـى هـذه           
الجائزة مبكرا ومنفردا يؤهله لالنتقال سريعا إلى التصـفيات         

 .النهائية؛ فالمجال الذي تفجرت فيه عبقريته



 ٥٥٢

  النهضة التكنولوجية، ومن هنا نبدأالنهضة التكنولوجية، ومن هنا نبدأ
إن إحداث النهضة التكنولوجية في مصر يبـدأ مـن          

 :اغتهحيث تعريف الهدف وصي
بناء البنية األساسـية لبنـاء النهضـة         -١

التكنولوجية وتحديد ما هو متاح وما هو       
 .مطلوب

تحديد نوعية التكنولوجيـات المناسـبة       -٢
ــا  ــوب نقله ــة المصــرية والمطل للبيئ

 :وتطويعها باآلتي

إنشاء قاعدة معلومـات لإلمكانيـات والمـوارد       -١
 .الطبيعية وخريطة وجودها

 البشـرية الفنيـة     إنشاء قاعدة معلومات للموارد    -٢
 .والعلمية الموجودة والمطلوب توفيرها بدقة

إنشاء قاعدة معلومات للظروف المناخية والبيئية       -٣
 .والجغرافية

إنشاء قاعـدة معلومـات لألجهـزة والمعامـل          -٤
 .والمعدات المتاحة والتكنولوجيا األكثر تعقيدا



 ٥٥٣

إنشاء قاعدة معلومات للسوق المحلي والسـوق        -٥
ــة التك ــالمي لنوعي ــة الع ــات المطلوب نولوجي

 .والناقصة
إنشاء قاعدة معلومات للمنتجين المنافسين فـي        -٦

 .السوق العالمي وأنسب التكنولوجيات لإلنتاج

إنشاء قاعدة معلومـات لجهـات الشـراكة أو          -٧
 .المشاركة والتي ال تمانع في اإلنتاج والتسويق

إنشاء قاعدة معلومات عـن مصـادر التمويـل          -٨
 .تمويل وشروطهالوطنية واألجنبية وحجم ال

 وبصرف النظر عن ناتج نوعية القـرار وأنـواع         
التكنولوجيات المقترحة، فإنني أتخيل حتمية توافر العناصـر        

 .التالية
 .عالية) ربحية(أن تكون ذات قيمة مضافة  .٤
أن تتناسب مع حاجات المجتمع المحلي واإلقليمـي         .١

 .والدولي
 أن تكون االستثمارات المطلوبة ال تمثل عبًئا علـى         .٢

 .االقتصاد القومي من حيث الديون



 ٥٥٤

) القـوة البشـرية  (أن تتناسب مع مواردنا التنافسية    .٣
 .واجتذاب علماء الدول الشرقية سابقا

إن اإلنتاج التكنولوجي يجب أن يكون بأقـل عـدد           .٤
 .ممكن من األنواع ضمان التركيز والجودة

هناك فروق بين نقل التكنولوجيا من الخـارج وتنميـة          : أوالَ
 وجيا من التكنول
 .      الداخل

تحتاج التنمية التكنولوجيـة لفكـر علمـي بـالقوانين          : ثانيا
 والتشريعات والنظم 
 .      والسياسات وال روتين

تهيئة المناخ المجتمع إلى مجتمع عقالني يؤمن بـالعلم         : ثالثًا
 .إلحداث التنمية وتوفير الرفاهية

د البحثيـة   إعادة رسم خريطة مراكز البحوث والمعاه     : رابعا
 .والتنسيق بين أدوارها وتكاملها

يجب الربط بين مراكز المعلومات ومراكز األبحاث       : خامسا
 .بخاليا عصبية وشبكية متعاونة



 ٥٥٥

  أحمد زويل أحمد زويل 
  ٢١٢١افتتاحية القرن الــافتتاحية القرن الــ

يدق جرس التليفون في بيت الدكتور زويل السـاعة         
الخامسة والنصف من صباح يوم االثنين قبل الماضي وكان         

حدث سكرتير األكاديمية الملكية في السويد يبلغـه خبـر          المت
فوزه بجائزة نوبل وتعم الفرحة العالم وال مبالغة فـي هـذا            

ـ           ٣٦التعبير؛ فقد وصل عدد رسائل التهنئة التي تلقاها في ال
 رسـالة، مـن     ٢٥٠٠ساعة األولى بعد إعالن فـوزه إلـى         

 المراكز والمؤسسات وشخصيات سياسية وثقافية وأدبية مـن       
أرجاء العالم، باإلضافة طبعا إلى ما حـدث فـي أمريكـا؛            
احتفاالت في المؤسسات والدوائر العلمية وتهافـت أجهـزة         
اإلعالم، وشبكات التليفزيون الرئيسية في الواليات المتحـدة        
على إجراء أحاديث معه، وفي الجامعة العريقة التي يعتبـر          

الملونة في كل   علقت البالونات   ) كالتك( أحد أساتذتها الكبار    
مكان، وتحولت الجامعة إلى مهرجان يعبر فيه الجميع مـن          
زمالء الدكتور زويل وتالميذه عـن فـرحتهم باألحضـان          

 " لقد فزنا: "والقبالت والصياح



 ٥٥٦

أحدهما : هذا البعد أو هذه الصلة باإلنسان لها جانبان       
يتعلق بالعالم الذي اكتشف وأنجز وأبدع، والثاني بإبداعـه أو          

 .ه في حد ذاتهاكتشاف
بالنسبة للجانب األول، يالحـظ أن العبـارات إلـى          
جاءت في حيثيات اختيار بابا الفاتيكـان الـدكتور زويـل،           
تلخص هذا المعنى، فهي تقرر أن انتخاب األكاديمية الباباوية         

رؤيـة  "له عضوا بها تستند إلى إنجازه العلمي الذي يحتوي          
نيـة أمريكيـة    تضم كل ما يخص اإلنسان من ثقافـة تلفزيو        

 .إلجراء حوارات معه
كانت مصر أول دولة تعرف الكيمياء في العالم، وإذا         

فـإن  ) الفمتوثانيـة ( كان قد وصل إلى أصغر قياس للزمن        
: المصريين كانوا أول من عرفه للعالم وفي شرحه قال لهـم          

إن المصريين القدماء كانوا يصهرون مواد من سيناء ومـن          "
إليهـا مـواد أخـرى، ثـم        حول شاطئ النيل ويضـيفون      

يستخرجون منها مادة جديدة تماما، فكانوا أول مـن عملـوا           
تفاعال كيميائيا يستخرجون منه مواد جديدة ألول مـرة فـي           
تاريخ الحضارة اإلنسانية، فإنهم أول من استخرج النحـاس         
من سيناء، وأول من صنعوا األلوان الخالدة حتى اليوم علـى    



 ٥٥٧

 ٢٠٠٠كتبة اإلسكندرية منـذ     جدران معابدهم وحين أنشئت م    
عام تقريباَ، وكانت اإلسكندرية هي مقر الحضارة، فإن علماء         

وهـؤالء  . اإلغريق كانوا يأتون إليها ليتعلموا في اإلسكندرية      
 .درسوا في مكتبتها



 ٥٥٨

  جهاز االختراعجهاز االختراع
" الواقـع "هـل   : و لكن ثمة سؤاال كبيرا يظل عالقـا       
ق السرعة مماثل   الوارد تصويره في عالم متناهي الصغر، فائ      

للواقع الذي نشهده بحاسة النظر ونصوره بالفعل بواسطة آلة         
تصوير عادية نألف استخدامها؟ وهنا قـد تثـور مشـكالت           

 .عويصة
ذلك أننا ندرك العالم الذي يحيط بنا مباشرة بفضـل          
حواسنا وإدراكنا له محدود بحدود قـدرة حواسـنا ال نملـك            

توى معين، أو حتـى     القدرة على تمييز كيان حجمه دون مس      
فوق مستوى معين وتوحي حواسنا بأن العوالم كلهـا، مهمـا       

من وجهة نظرنا، أي    " طبق األصل "صغرت أو كبرت ستظل     
طبق العالم الذي نلمسه، ودون اختالف وأنه بوسعنا التعامـل        

وبوجه أعم، المعرفة التـي     ". المنطق"معها بمقتضى قوانين    
 صحيح وتبسيط مخل، فمـا      وهكذا نعلم اآلن أنه غير    .. نألفها

معنى تصوير عالم متناهي الصغر، بمقتضى سرعات بالغـة         
 الكبر في إطار الغموض الذي ما زال يكتنف هذه العوالم؟

ليس بجديد بلوغنا كبشر عوالم تختلف نوعيـا عـن          
العالم الذي نعرفه بواسطة حواسنا فوق سطح كوكبنا بفضـل          



 ٥٥٩

ــما    ــرام الس ــا لألج ــعت معرفتن ــكوب، اتس  وية التليس
وهـو  " هابـل "وبفضل التليسكوب المعـروف بتليسـكوب       

تليسكوب تحمله سفينة فضاء أصبحنا نعلم أن مجرتنا التـي          
تنتمي إليها الشمس تضم الماليين، وربما الباليين من النجوم         
كما بتنا نعلم أن الكون يتسع لمجرات يحسب عـددها هـي            

 .األخرى بالباليين
 اإلنسـان جهـودا     أما في االتجاه العكسي، فلقد بذل     

خارقة الستكشاف المتناهي الصغر ولـيس فقـط المتنـاهي          
وقد حققنا في هذا الصدد أيضا إنجازات مدهشة بـل          . الكبر

وصادفتنا أيضا حقائق مثيرة للدهشة؛ ذلك أنه إذا تخيلنا أنـه           
بمقدورنا أن نستقل مصعدا ال يتحرك من أدنى إلى بنا خالل           

ا بينا كلما سرنا شـوطا فـي        الرحلة تختلف مالمحها اختالف   
 .اتجاه التكبير

أو محطـات معينـة     " عتبـات "سوف تتخلل الرحلة    
يتجسد العالم المحيط فيها بصورة تميزه عـن أيـة مرحلـة            
أخرى من الرحلة، ثمة صورة لعـالم الجسـيمات األوليـة           

التي يعتقد أنها أصغر كيان في الوجود وهذا عـالم          " الكوارد"
 .هام شديدسماته ما زالت موضوع إب



 ٥٦٠

  في جامعات مصر في جامعات مصر 
  !!ألف زويل بشرطألف زويل بشرط

إن العوامل الرئيسة للتغير الشـامل المـأمول فـي          
مصرنا العزيزة يركز على أن التغيير هو في األساس عملية          
اجتماعية واسعة، تقتضي اشتراك كل طوائف المجتمع وليس        
فقط قرارات فوقية يصدرها الرئيس لتغيير بعض الوجـوه،         

ماذا عـن السـلوكيات     : ل المفكر الكبير  وبصدد الجامعات قا  
المنحرفة لبعض أعضاء هيئة التدريس والتـي تتمثـل فـي           
السرقات العلمية التي أصبحت ظـاهرة، أو تـدني مسـتوى           

 األداء أو غيبة البحوث العلمية األصلية؟
كل هذه ظواهر سلبية ال يستطيع رئيس الجمهوريـة         

بصـددها  حتى لو انعقدت إرادته على إجراء تغيير شـامل          
بإصدار مجموعة قرارات جمهورية، االقتراحـات المهمـة        

 :تتضمن
ترجع في المقام األول    ) أو غير العلمية  ( السرقة العلمية    •

إلى أخالقيات عضو هيئة التـدريس ومنشـئه وتربيتـه          
 ؛ ونظـرا لتسـرب بعـض ممـن         )كغيره من البشـر   (



 ٥٦١

ال يستحقون شرف االنتساب فترة الخمسينيات والستينيات       
 أشار إليها الكاتب الكبير، وقد يكون بعدها؛ وذلـك          التي

ألن المعيار الوحيد للتعيين في الجامعة صار هو التفـوق   
العلمي فقط؛ لذلك وفضال عن تأييدي المطلق للضرب بيد         
من حديد على كل من تسول له نفسه السرقة العلميـة أو            
غير العلمية، أقترح إعادة النظر فـي أسـلوب اختيـار           

وبالطبع كذلك تعيين أعضـاء هيئـة       ( عيدين  وتعيين الم 
التدريس بالجامعات بما يسمح بالفحص الدقيق ألخالقيات       

إلخ، وعندئـذ   .. المتقدم وأسرته ومنشئه وبيئته وتاريخه    
 . ظاهرة السرقات- بإذن اهللا -فقط ستنتهي بالتدريج 

فما أشار إليه حقيقة ال مـراء       " المسلوقة"األبحاث العلمية    •
اهرة عامة؛ فهناك أبحاث على المسـتوى       فيها وليست ظ  

العالمي وغير مسبوقة والحقيقة أن الترقية أحيانا بأبحاث        
 :مسبوقة

قلة وجود الدوريات العلمية العالمية الحديثة بمكتبـات         -
نظرا لغلو ثمنها فينشرونها علـى      . الجامعات المصرية 

نفقاتهم الخاصة، ويجب التفريق بين الرديء والسـمين        



 ٥٦٢

غيـر  (ث األصيل ذي اإلضـافة العلميـة        أي بين البح  
 ).المسلوق(والبحث الرديء ) المسبوق

فبالتالي لماذا ال نضع شرطا لمنح الدرجات العلمية أو          -
الترقية، وبذلك نضرب عصفورين بحجز واحد، نضمن       
تفاني الباحث في أبحاثه، ونساعد اللجان العلمية بـين         

 .الرديء والسليم

ة فـي   أما بخصوص طموح بعـض أهـل السـلط        
الحصول على درجات علمية، فهـذا مـن حقهـم وطمـوح          
مشروع لهم ولغير هم شرطية أن يوافق األسـتاذ الجامعـة           

 .المشرف على البحث



 ٥٦٣

  مع أحمد زويلمع أحمد زويل
لنبدأ من القاعدة األساسية وهي العلم وماذا يعني وهي          )١

كلمة واضحة، ومعروفة في تاريخ البشـرية ولكنهـا         
 .ا بالعلم نحاولليست المعرفة بطريقة عشوائية وهن

األسلوب العلمي في البحث عن الحقيقـة أي الطريقـة           )٢
العقالنية أو الرشد والرشاد في الوصـول إلـى هـذه           

 .الحقيقة

االعتقاد بأن المعرفة العلمية عملية متواصلة، فالفردية        )٣
المتبلورة في بعض الشعوب ليس لها مجال في التفكير         

لذين جـاءوا   العلمي هذا يعني أنني أبني على ما فعله ا        
 .من قبلي

ال يستطيع اإلنسان أن يصل إلى الحقيقـة إال إذا كـان             )٤
يتوخى األمانة العلمية، أي بدون المعرفة نحن في عالم         
بعيد عن الحقيقة، فالظاهرة العلمية مثل النظارة الطبية        
في القراءة وليست نوعا من الرفاهية فهـي أساسـية          

ـ        دوالرات لتخصص الشعوب المتقدمة إنفاق باليـين ال
 .للحصول على المعرفة واستخدامها وتصديرها



 ٥٦٤

وعندما تحصل على علم، فأنت قد سلكت الطريق إلى          )٥
التكنولوجيا لخدمة اإلنسانية، فالتكنولوجيا نقلتنـا مـن        
عصر الجمال إلى عصر الطائرات مع االعتراف بأن        
من أخترع الطائرة، قلد بها جنـاحي الطـائر فيجـب           

 الصناعية أصبحت تبحث في     دراسة الطبيعة، فاألقمار  
كيفية عمل مركبة فضائية تنقلنا إلى الكواكب األخرى،        

 .وهنا يظهر العلم المجتمع اإلنساني

وحتى تكون الصورة واضحة، فدراسة االستنسـاخ       
تقتضي بنا دراسة الخلية والتكوين الجيني، وكيـف نـتحكم          

 –فيها، وهنا ظهر ما يسمى بالهندسة الوراثية طب الجينات          
 .اعة الجيناتزر

والتفكير العلمي مهم للشعوب النامية؛ فمثال قد يفكـر       
شخص في شراء جهاز الجينات ويتسبب في أخطـاء جينـة           
خطيرة ال تحدث في الشعوب المتقدمة؛ ألن الرقابـة عاليـة           
ومحكمة ويوجد الوعي لدى المواطن، وبالتالي القاعدة العلمية        

يش بضرورة نقل   وعندما ال يكون الوعي العلمي يحدث التشو      
 .كل ما هو بالخارج شرطا



 ٥٦٥

إن قصة سفر الدكتور زويل إلـى أمريكـا كمثـال           
شخص سافر في مصر، وال يعرف شيًئا عن الليـزر، ولـم            
يكن قد سمع به، وهنا يظهر وقت العلم وتاريخ العلم بمعنـى            
العلم الجديد أو العلم النفيس لتعريف الزمن أو المسافات التي          

يبة لألبحاث العلمية والطبيبة والفضائية،     تحدث الفتوحات الره  
وهذا أمر معروف منذ عرف قدماء المصريين السنة واليـوم          

 .كانت هناك خطوات



 ٥٦٦

  أزمة البحث العلميأزمة البحث العلمي
وإذا كان لي اقتراح بعض الحلول التي تمكننـا فـي           

 :تكوين المجتمع العلمي فهي كاألتي
وضع خطة بحثية جادة لكل قسم مـع التنسـيق بـين             )١

لمتناظرة في الجامعـات المختلفـة؛ حتـى ال         األقسام ا 
 .يضيع الوقت والجهد والمال في بحوث متكررة

تشجيع روح الفريق فـي البحـوث العلميـة؛ وذلـك            )٢
 .باشتراك أكثر من شخص أو قسم أو كلية

توفير الدعم الكافي إلنشاء معامل حديثة في الجامعات         )٣
ومراكز البحث وتوفير الفنيين الالزمين فـي المعمـل         

ركزي، وتوفير إمكانيات الصيانة المستمرة حتى ال       الم
 .تتعطل األجهزة

االهتمام بتزويد المكتبات العملية في الجامعات ومراكز        )٤
البحث بالدوريات والمنشورات، وهنا يجب إنشاء مكتبة       
علميــة مركزيــة تكــون شــامل لجميــع االتصــال 

 .االلكتروني

م توفير الدعم الكافي للباحثين الشـبان لنشـر بحـوثه          )٥
المتميزة في مجاالت علمية متخصصة فـي الـداخل         



 ٥٦٧

والخارج دون دفع الباحث لتكاليف باهظة في الطبـع          
 .والنشر والتوزيع

 -ضرورة التـزام موضـوعات الرسـائل العلميـة           )٦
 بالخطة العلمية مـع الجديـة       -الماجستير والدكتوراه   

والدقة لحسن التحكيم، ويكون التقيـيم فعليـا ولـيس          
 .حال اآلن بالشلليةظاهريا كما هو ال

التوسع في البعثات والمهمات العلمية ودعم البـاحثين         )٧
وهيئات التدريس لحضور المؤتمرات العلميـة؛ حتـى        
يتولد االحتكاك المفيد بالمجتمعات العلميـة المتقدمـة        

 .لتوفير كوادر شابة

وضع نظام متطور وعـادل لترقيـة أعضـاء هيئـة            )٨
هو الشرط  ) شيةاألكل(التدريس بحيث ال تكون األقدمية      

الوحيد في التعيين مع تزايد تقييم الدرجات واالهتمـام         
 .بلجان الترقيات

يجب أن يستمر تقييم أعضاء هيئة التدريس كل خمس           )٩
سنوات حتى بعد حصولهم على األسـتاذية؛ حيـث إن          
كثيرا منهم ال يمارس البحث العلمي الجاد ويركن إلـى       

 .الراحة والدعة



 ٥٦٨

ادية ألعضـاء هيئـة التـدريس       الرعاية المتكاملة والم   )١٠
والباحثين؛ حتى ال يضطر بعضهم إلى ممارسة أعمال        
ــز    ــرب التركي ــام وتض ــتت االهتم ــرى تش  أخ

 .والهروب إلى الخارج بحثًا للعيش

تشجيع الباحثين الجادين والعلماء الموهـوبين إلعـادة         )١١
إحياء عيد العلم لتسليم الجوائز للمتفـوقين والنـابهين         

يين؛ حتى نعلي مـن شـأن العلـم         أسوة باألدباء والفن  
 .والعلماء

وفي النهاية فإنني أؤكد رغم كل هذه السـلبيات، فـإن            )١٢
 .عندما األساتذة الباحثين واإلمكانات



 ٥٦٩

  شروط التقدم واالنطالقة العلميةشروط التقدم واالنطالقة العلمية
إن مصر ليست دولة من دول العالم الثالث، فمصـر          
دولة تقف على أساس حضاري والحضارات مستمرة ومـن         

ن تتقدم أو تتراجع أو تتوقـف ولكـن تبقـى           الممكن لألمم أ  
الحضارات حية مستمرة، ومصر دولة ذات حضارة عمرها        
أكثر من خمسة آالف سنة، وهي مـن الـدول الناهضـة أو             
النامية، ولكنها ليست عالما ثالثًا، فلها تاريخ حافل مـن أول           
تعريف قدماء المصريين للزمن وتعريفهم للكيمياء، كذلك لكن        

السنوات المائة الماضـية أحـداثًا جسـاما        مصر شادت في    
جمدت تقدمها من استعمار واحتالل وصـراعات عسـكرية         
وحين كانت تحدث فيها نهضة علمية، فإنها لن تكون علـى           

 .مستوى حضاراتها األولى
مصر تشهد في السنوات العشرة األخيـرة تطـورا         
بمركزها القيادي والريادي ووضعها على السـاحة الدوليـة         

رار الداخلي والنهضة االقتصادية واإلصالح السياسي      واالستق
 والدفع االجتماعي، وإقامة البنية األساسية العلوية والسـفلية،        
وال بد أن تعطيها تفاؤال والتفكير العلمي نحو القرن الحـادي           



 ٥٧٠

والعشرين، فهي لعبت دور في التاريخ اإلنساني مـن علـوم     
 .وحضارات وثقافة

ي مصر القاعدة العلميـة     وبالرغم من أنه ال توجد ف     
المترابطة، ولكنها قادرة على عمل هذه القواعد؛ ألنها تملـك          
الموارد اإلنسانية والموارد المادية والحضارة العلمية لبعـث        

 .األمل
ال بد من وجود مراكز مضيئة للعلم تعمل بنظريـة          
فريق العمل برؤية واضحة وقدرات صادقة وهي ليست للعلم         

لمجتمع بالقاعدة الصـناعية والزراعيـة      البحت، ولكن العلم ل   
والتكنولوجيا، فهي مهمة؛ ألنها تبث االحترام العلمي وهـي         
خطوة لتحقيق السالم، مع إعادة هيكلة مراكز البحث العلمـي         
وتطوير المناهج العلمية والدراسية مع وضع الخطة العلميـة         
بمجلس قومي للعلوم التكنولوجيـة تحـت رئاسـة رئـيس           

االجمهورية شخصي. 
إن جائزة نوبل في العلوم وخاصا في الفيزياء، فتمنح         
ألول مرة لمصري وعربي وبالفعل، فإن مجموعـة جامعـة          

تعمل الكتشافات جديدة على مستوى االكتشافات التي       " كالتك"
أدت إلى طريق جائزة نوبل لعمل ثورة علمية جديدة تؤثر في          



 ٥٧١

كن يجـب  جميع العلوم التي تخص اإلنسان، فالعمل ال يكفي ل 
أن يكون عمال أمينا، فالعالم يأخذ من سـابقيه ويـتكلم لغـة             
واحدة دون المظهريات والشكليات بعيدا عن الفهلوة ورفـع         
الفتة براقة خالبة ال تفيد في شيء بل تضعف وتجـر إلـى             

 .المجهول



 ٥٧٢

  إسهام حضاريإسهام حضاري
عن العلم يخلق التكنولوجيا، والتكنولوجيا تدفع العلـم        

يوجدان إال في مجتمع علمي يهيئ بدوره       للتطوير وكالهما ال    
السليم للعلم ويستقبل نتائجه ويتقبل تطبيقاته، إن العلم الذي ال          
يفرز نتائج للتطبيق يصبح علما زادا عن الحادة لهذا الزمان          
بالتقريب والمجتمع الذي ال يطرح مشاكله بالعلم هو مجتمـع          

 .بال حراك
نا أكثر بـال    إن مزايانا كثيرة بال ريب، ولكن سلبيات      

مواربة، إن على رأس قائمة مزايا تلك المهـارات الفرديـة           
العبقرية، ومثله في فصيلته كثير وفرته لنا بصـمة وصـبغة      
الحضارة العريقة في أعراقنا، ولكـن علـى رأس سـلبياتنا           
الجدلية الشديدة مع افتقاد روح الفريق التـي أصـبحت بهـا            

يكية أمريكا القـوة فـي      اليابان يابانا والواليات المتحدة األمر    
إن . عالم اليوم والقاطرة البشرية التي تقود العالم تكنولوجيـا        

أحد األوصاف المقررة ألحمد زويل في الغـرب أنـه قائـد            
عظيم لفريق عمل ممتاز وقبل أن ينادي البعض بعودة أحمد          

كونوا أوال فريـق    : زويل واالستمرار في الوطن، نقول لهم     
 روح الجماعة، هكذا تعود     -ي بدء    بادئ ذ  -العمل، وابعثوا   



 ٥٧٣

النجوم البعيدة في حزمة ضوئية مركزة تضيء فـي سـماء           
. الوطن، تستطيع أن تضرب الحجب وتأتي بالفجر المضيء       

لقد وضع الغرب هذه العبقريات المذهلة في صوبته العلميـة          
وفي الجو العلمي، فنمت النمو الطبيعـي وأعطـت الثمـار           

 .المرجوة
لعبقرية المصرية مثل نبات القرع     لماذا أصبح نبات ا   

؟ إنها البيئة االجتماعية    "يمد لبره "الذي اتهمه المصريون بأنه     
المحيطة الموصولة والتي ترتب األولويات مثبتة لبعضـها،        

 .ومراوحة لبعضها اآلخر بين العلو والخفض
فالبيئة اإلنجليزية تربي اإلنجليزي الصـغير علـى        

ل ما يعرض على مسـطرة     مبادئ علمائه السابقين ليعرض ك    
بعيـدا  ) االستنباط(التجربة، ويبني تصوراته على المالحظة      

عن الهوى أو الشطط والبيئة الفرنسية تربي الفرنسي الصغير         
على مبادئ النسق النهجي الشكي من أجل الوصـول إلـى           
اليقين العلمي الذي هو األرض الصلبة التي ترتفع بها هامات          

 .العلماء
يرتدي المعطف األكاديمي، ويسـكن     إن العالم الذي    

خلف أسوار الجامعة يجب أن يخرج كملح الحياة العصـرية          



 ٥٧٤

يذوب في المجتمع، ويتغلغل في خاليا مثـل الكاتاليسـت أو           
المحفظ الكيميائي، فال بد من التفكير والتعبير فـي مجتمعنـا           

 .لحل مشكالت قائمة واالرتقاء بها تطبيقًا



 ٥٧٥

  مستقبل العلم المتقدم في مصرمستقبل العلم المتقدم في مصر
لقد برر حكماء ستوكهولم منح زويل الجائزة لفكرته        
العبقرية التي تقضي باستخدام ليزرات الفيمتو ثانيـة التـي          
ترصد التفاعالت الكيميائية وظهر أول بحث عنها قبل أكثـر          
من مائة سنة من الزمان أي أن التفاعالت ليست لحظيـة أي            
أن الوصول من دواخل التفاعل إلى خوارجه يمر بمراحـل          

تتكون وتتفكك وفقًا لقواعـد     ) مستويات الرنين (بينية متعددة   
معينة تحددها ظروف الطاقة وزمن التكـوين كمـا تقدمـه           
الحسابات النظرية إلى جزء من مليون المليون مـن الثانيـة           

 ثانيـة ويمكـن     ١٠:١٢وهي ما يسمى البيكوثانية ويساوي      
 لكاميرات تستطيع رصد كما يبدو من يعيش ألف سنة طاعنا         

في العمر لمن تستغرق حياته كلها سنة واحدة لقد رأى زويل           
المستويات البينية وهي تعيش مئات السنين بل إنها تكمن في          
الدرجة األولى في تداعياته وأبحاثه، وهنا يمكننا تأييد أو منع          
وقوع تفاعل الخلية، فالخلية تولد خاليا حميدة ضرورية لحياة         

والتحكم فيها؛ سـواء كانـت      اإلنسان يمكن مراقبة مساراتها     
التفاعالت تحدث في الجوامد أو في المواد الحية، ويمكن نقل          
علوم الفيزياء ومعها علوم جديدة، وإذا الحظنا أن الثـورات          



 ٥٧٦

العلمية العالمية انطلقت من مراكز وأودية تكنولوجيا متعـددة         
على مستوى العالم وأهمها في الواليات المتحدة في أوسـتن          

 ٢٥٠٠ شركة سـباتل     ٣٦٠٠ شركة بوستن    ١٩٥٠وتكساس  
 شركة وفـي فرنسـا      ١١٥٠شركة وفي بريطانيا كامبريدج     

 شـركة وفـي     ٤٠٠ شركة وفي فنلندا هلسكني      ١١٠صوفيا  
 . شركة٢٥٠ شركة والهند ٣٠آسيا سنغافورة 

 مليـون دوالر    ٢٠٠إن مدينة دبي لإلنترنت كلفـت       
ـ           ال بهدف أن تصبح المدينة مقرا للشركات العاملة فـي مج

التكنولوجيا المتقدمة أنهم بدءوا التخاطب بلغة المسـتقبل إن         
لدينا مصر مشروعا عمالقًا يسمى وادي سيناء للتكنولوجيـا         
شرق قناة السويس بالتكوين العمرانـي واألبعـاد األساسـية          
واختيار الصناعات واستراتيجية التسويق العالمي ودراسـات       

ـ             رائب المطورة بما فـي ذلـك حـوافز األراضـي والض
والعمالة الماهرة للجذب االستثماري، مع االسـتعانة ببيـوت         
عمليات التنمية في كل جوانبها بما في ذلك التنمية البشـرية،           
والمعيار الوحيد هو المنافسة الموضوعية أي العائد المجزي        

لقد آن  . للمناطق ذات االستقرار السياسي والجذب االقتصادي     



 ٥٧٧

لوجيا، ومزيـد مـن المزايـا       األوان لتنمية الصناعات التكنو   
 .واإلعفاءات ونكون قادرين للتصدير



 ٥٧٨

  التفكير العلمي اليوميالتفكير العلمي اليومي
إن تفكيرنا العام في مصر بعيد كل البعـد عـن أي            
شيء يمكن وصفه بأنه تفكير علمي أو بـه أي شـائبة مـن              
الصبغة العلمية أو المناخ العلمي الذي يتحدث عنـه زويـل،           

و متغيرات العـالم مـن      فنحن ال نتعامل مع ظروف الحياة أ      
حولنا بأي منهجية علمية فال نحاول مـثال فهـم األسـباب            
والدوافع أو تحليل النتائج أو استنباط الدروس والعبر لدرجة         
أننا نتعامل حتى مع الظواهر الكونية الثابتة بسذاجة، وكأننـا          
ما زلنا نعيش في عصور الظالم، خذ مثال كسوف الشـمس           

ع هذه الظاهرة الكونية التي يعرفهـا       األخير وكيفية تعاملنا م   
البشر منذ األزل وأتى العلم الحديث بتفسيرات يقينية قاطعـة          
ألسبابها ومواقيتها وكيفية التعامل معها، فلم تعد شيًئا مخيفـا          
وال تدعو على اإلطالق لهذا الذعر الذي عم أرجـاء مصـر     
يومها، العلم الحديث أكد بما ال يدع مجاال للشـك أن األمـر             

سيط وال يعدو مجرد أن القمر يحجب جـزءا مـن أشـعة             ب
الشمس وكل الذي يجب على اإلنسان أن يفعله هو إال يطيـل            
النظر في قرص الشمس وقت الكسوف، ما عالقة مـا قالـه            
العلم الحديث بأن تتوقف الحياة في مصـر يومهـا وتخلـو            



 ٥٧٩

الطرقات من المارة وتتوقف األعمال ويتعطل اإلنتـاج، بـل         
ناس حتى داخل بيوتهم في إغالق الستائر بصورة ال         ويتفنن ال 

 .تسمح ألي شعاع شمسي بالنفاذ داخل البيت
 الغريب في األمر أن في مصر ماليين المتعلمـين         
تعليما عاليا ولكن لألسف التعليم في مصر شيء والعلم شيء          

 .آخر
أما عن ابتعاد سلوكنا عن المسـتوى الفـردي عـن           

 ال تكاد تنتهي فما أكثـر أن تشـاهد          التفكير العلمي؛ فاألمثلة  
ــا يخوضــون فــي نقاشــات عــن مواضــيع   بعضــا من
ال علم لهم بها وبالرغم من ذلك يتحدثون بكل ثقة وقد يحتدم            
النقاش وترتفع األصوات ويكثر في مجتمعنا الحـديث فـي          
السياسة بغير فهم واإلفتاء في الدين بغير علم، فنحن أبعد ما           

 مثال الذين إذا اختلفوا حول مسألة       نكون عن سلوك اليابانيين   
يتفقون على أنت األمر يحتاج إلى مزيد من البحث وسـؤال           
المتخصصين حتى يحسم الخالف هذا بالرغم من أن تراثنـا          

ال أدري،  : من قـال  "زاخر بوصايا قيمة في هذا الشأن مثل        
م الَ  فَاسَألُوا َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنْتُ    ... ﴿: واآلية الكريمة " فقد أفتى 
ونلَمتَع﴾. 



 ٥٨٠

أما بالنسـبة النعـدام روح الفريـق فـي سـلوكنا            
االجتماعي فهو أخطر وأهم أسباب ضعف مسـتوى أدائنـا          
العلمي والتقني، فنحن نعيش عصر العمل الجماعي والفـرق         
المتجانسة في كل مجاالت الحياة، ولـن يسـتطيع اللحـاق،           

 .ليةبركب التقدم في العالم إال من كان يملك قدرة عا
 



 ٥٨١

  جائزة أحمد زويل جائزة أحمد زويل 
  لها أيضا نتائجها السياسيةلها أيضا نتائجها السياسية

فقد سرت داخل المؤسسة السياسية األمريكية رجفـة        
إيجابية تعيد تشكيل النظرة للمصري العربي األمريكي، هـذا         
الرجل الذي وصل إلى أن يتربع بـين قمـم الصـفوة مـن              
األمريكيين، اإلجابة من السهل أن نعثر عليها إذا بحثنا عنها          

 خالل إطارها الطبيعي وهو أن نبدأ بمعرفة لغة الخطاب          من
في المجتمع، وفهم عاداته وتلمس ثقافتـه ومفـاتيح هويتـه           
وشخصيته؛ فهذا هو المدخل إلى عقـل المجتمـع وحسـاب           

 .لألشياء
فما المشاهد التي ظهرت عندما أنزل السـتار علـى          

ويل االعتبارات الدبلوماسية لمناسبة االحتفال بالدكتور أحمد ز      
في البيت األبيض، صورة األحداث في يوم هـذا االحتفـال           

الكلمـة التـي ألقتهـا    : تمثلت في أكثر من موقف هام، أولها 
: وقالـت فيهـا   " دونا شاالال "يومها وزيرة الصحة األمريكية     

إنني فخورة جدا بأول عربي أمريكي يحصل علـى جـائزة           "
 في نفس   نوبل في العلوم، ثم أضافت تقول إنني فخورة أيضا        



 ٥٨٢

الوقت؛ ألن ابن عمي هو الذي حصل على الجائزة، وكـان           
هذا التعبير عن إحساسها الشخصي؛ ألنها من أصل لبنـاني          
كان آباؤها قد جاءوا مهاجرين إلى الواليات المتحدة، وعندما         
أشار نيل لين إلى شكره للدكتور زويل، فقد كانت لذلك قصة           

افر نيل لـين    ترجع إلى حوالي أربع سنوات مضت عندما س       
إلى كاليفورنيا، وزار الدكتور زويل في مكتبه فـي جامعـة           

لماذا تريد أن تتركنا في أمريكا وتذهب إلى        : ليقول له " كالتك"
ألمانيا؟ وقتها كان الدكتور زويل قد تلقـى عرضـا ليتـولى            

 الماكس بالنك في ألمانيا وهـي أكبـر         ةمنصب مدير مؤسس  
ابق معنـا   : له نيل لين يومها   المراكز العلمية في ألمانيا، وقد      

وسوف نفعل لك كل ما تريده وما تطلبه، وكان هذا هو معنى            
الشكر الذي وجهه نيل لين إلى زويل في حفل البيت األبيض؛           
ألنه رفض أن يترك موقعه العلمي في الواليـات المتحـدة           

 .ويذهب إلى ألمانيا
وفي حفل البيت األبيض أيضا تكلمت رئيسة الهيئـة         

إن سعادتنا تفوق سعادة كل المؤسسات      : "للعلوم فقالت القومية  
العلمية في أمريكا بفوز الدكتور زويل بمفـرده هـذا العـام            
بجائزة نوبل؛ ألننا نشعر دائما بالفخر ألننـا ندعمـه ماديـا            



 ٥٨٣

وتكتمل مشاهد  " لتكتمل اكتشافاته واختراعاته في علوم الليزر     
متـأخر مـن    الصورة في مأدبة العشاء التي أقامها في وقت         

مساء نفس اليوم سفير السويد في واشنطن حين ذكـر أنـه            
خالل تاريخه الدبلوماسي كله الحظ أن جـائزة نوبـل فـي            

 .الكيمياء كانت تعطى لثالثة معا ومن كبار السن



 ٥٨٤

  جائزة نوبل وصاحبهاجائزة نوبل وصاحبها
إن حفل تسليم الجوائز يقام في صـالة االحتفـاالت          

ـ        ة بعـد الظهـر     الموسيقية في استكهولم في السـاعة الرابع
 طالبـا   ٢٥٠والصالة تتسع أللف وثالثمائـة ضـيفًا مـنهم          

 عائالت الذين حصلوا على الجائزة،      – أوال   -والضيوف هم   
والعائلة المالكة، والسلك السياسي وممثلو الحكومة السويدية،       
أعضاء البرلمان وبعد تسليم الدبلوم يذهب الجميع إلى بيوتهم         

التي تكون في بنـاء البلديـة       ليستعدوا لحضور حفلة الطعام     
مركز الحكومة المحلية، وهي المبنى الوحيـد الـذي يمتـاز           
بشخصية مستقلة، وله منارة عالية، وهذا البناء يعتبر رمـزا          

 .لعاصمة السويد
وصية نوبل لم تزد عن صحيفة واحدة؛ فبعد أن ذكر          
ما يعطى لألقارب واألشخاص الذين كانوا قريبين منه بحكـم      

 أن كل ما يملكه بعد ذلك يكون مؤسسة لتمويـل           عملهم، ذكر 
 الجائزة، وهي في مجال الطبيعة والكيمياء والطـب واألدب         
وكان هناك ضغط لقصر الجائزة على السويديين فقط، ولكن         

 .اللجنة قررت أن تنفذ الوصية بالحرف دون أي تغيير



 ٥٨٥

إن سفرياته وعمله المرهق أثر على صحته وأصبح        
ة السالم، كان نوبل يشعر بالوحـدة       شخصية عالمية في حرك   

إن المكان الذي أشعر فيه بأنه بيتي هو المكـان          : "وكان يقول 
، وهو يعمل في كل مكان وقـد سـافر إلـى    "الذي أعمل فيه  

إيطاليا وأنشأ معمال بجوار الفيال، وكان يستحم فـي البحـر           
 .يوميا خالل مايو ويونيو

بأ وما من مصري إال وغمرته الفرحة لدى سماعه ن        
هذا الوطن الخصـب    .. حصول ابن مصر البار على الجائزة     

المنجب لألفذاذ على مر التاريخ ال يعجب من ذلك الوضـع           
الغريب الذي ال يتناسب والحقيقة التاريخيـة، لمـاذا نجـح           
مشرفة ومحمد مرسي ورياض ترك وغيرهم ممـن برعـوا          
على المستوى العالمي في النصف األول من القرن الماضي،         

عملون داخل مؤسسات الوطن، إنه ناقوس الخطر الذي        وهم ي 
يحتاج إلى تدارس بجدية، هذا السبب هو الوطن أم المواطن؟          
إن المتسابق في هذا الضعف هو ذلك المجتمع الذي لم يعـد            
مهيأ الحتضان القدرات العلمية ورعايتها، فلم يعد المجتمـع         

. لواعدةيؤدي وظيفته الطبيعية في احتضان الكفاءات العلمية ا       
إن فوز زويل بنوبل هو فرصة مواتية يمكـن مـن خاللهـا         



 ٥٨٦

التنبيه والتنبه إلصالح مسارنا العلمي؛ ألن المستقبل القريب        
لن يقبل إال من كان على علم ومعرفة، إن مجرد الحديث عن            
المستقبل دون سعي جاد المتالك مقوماته العلمية، لن يسـمن          

 .ولن يغني من جوع
 




